
يولومرتکد ياقآ  بانج 

هاگشناد مرتحم  سیئر 

مالس اب 

یلاعترـضح و روضح  اب  يا  هسلج  لاس 98 ) همان 50641  هرامش   ) نمهب 98 هبنشود 14  زو  هسلج ر وریپ  اـمارتحا "      
نآ رد  میتشاد  ینامیپ  هب  نیعم  دادرارق  ياهورین  یمادختسا  تیعضو  لیدبت  نوماریپ  روپ  شوایـس  رتکد  ياقآ  بانج 

تهج هد  ـ نیآ يا  ـ هزور یط  هجیتن  دوش و  يریگیپ  یلاعترضح  ـط  سوت هنا  تارزو خـ قیرطزا  عو  ـ ضوم ـد  ـشررقم هسلج 
يارب يدادرارق  نانکراک  ياه  تساوخرد  حرط  تهج  مزـال  يزیر  هماـنرب  اـت  ددرگ  مـالعا  يدادرارق  نارا  ـ کمه عـالطا 

تخیر و مه  هب  ار  اه  هماـنرب  همه ي  دـمآ و  اـنورک  اـما   . دریذپ تروص  ییارجا  تایه  رد  یمادختـسا  تیعـضو  لیدبت 
یمادختسا همان  نییآ  هدام 9  قبط  هک  تسا  نیا  ام   شهاوخ  تساوخرد و  لاح  درک  هجاوم  شلاـچ  اـب  ار  اـه  يریگیپ 

تیعضو لیدبت  دنور  دیهد  هزاجا  ءانما  تایه  هسلج  يرازگرب  ندوب  ور  شیپ  رد  هب  هجوت  اب  یملع و  تایه  ریغ  ءاـضعا 
هب یلاعترـضح  تقفاوم  ات  بذـج  ییارجا  تایه  رد  نانکراک  ياـه  تساوخرد  حرط  زا  يدادرارق  ناـنکراک  یمادختـسا 

ياه تساوخرد  انما ،  تاـیه  يور  شیپ  هسلج ي  رد  تیاـهن  رد  اـت  دوش  یتاـیلمع  ییارجا و  هاگـشناد ،  سیئر  ناونع 
.ددرگدییات دوب  ریذپ  ناکما  رگا  یسررب و  هسلج  سوئر  ناونع  هب  يدادرارق  ناراکمه  هدش ي  دییات 

دهاوخن هاگشناد  يارب  هفاضا  یلام  راب  هنوگ  چیه  يدادرارق  نانکراک  تیعضو  لیدبت  هک  تسا  يرورض  زین  بلطم  نیا  نایب 
. تشاد

ناوارف رکشت  اب                                                                                                                                 

99د /5455
1399/03/18

يریگیپ هرامش 
735721

دنقرا یلع 
نانکراک یفنص  ياروش  وضع 

دنقرا یلع 
نانکراک یفنص  ياروش  وضع 
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ییاباب سابع 
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ناروپسابع يدهم 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر 

ییاباب سابع 
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ناروپسابع يدهم 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر 

ییامه دمحم 
نادنمراک یفنص  ياروش  ریبد 
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