
تیمها زئاح  ینآ -                                                                              

ایک  سدنهم  ياقآ  بانج   

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

اشاپ  هجاوخ  تدحو  سدنهم  ياقآ  بانج 

یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یمرذآ  سدنهم  ياقآ  بانج 

لیبدرا  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یکالفا  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناهفصا  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

شخبدیما  سدنهم  ياقآ  بانج 

زربلا  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحمریدم 

یگیب  رتکد  ياقآ  بانج 

مالیا  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یناحبس  سدنهم  ياقآ  بانج 

رهشوب  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

نایکرت  سدنهم  ياقآ  بانج 

نارهت  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  تیریدم  مرتحم  تسرپرس 

ینابش  رتکد  ياقآ  بانج 

يرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یفسوی  سدنهم  ياقآ  بانج 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

این  جالح  سدنهم  مناخ  راکرس 

يوضر  ناسارخ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

ییاضر  رتکد  ياقآ  بانج 

یلامش  ناسارخ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

ینسح  سدنهم  ياقآ  بانج 
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ناتسزوخ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یکتخب  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناجنز  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

نایریشم  سدنهم  ياقآ  بانج 

نانمس  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يرومیت  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يریبد  سدنهم  ياقآ  بانج 

سراف  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

ناشخرد  سدنهم  ياقآ  بانج 

نیوزق  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

هداز  یفیطل  سدنهم  ياقآ  بانج 

مق  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  رتحم  ریدم 

يدماح  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناتسدرک  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يرل  سدنهم  مناخ  راکرس 

نامرک  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  تیریدم  مرتحم  تسرپرس 

یفیرش  سدنهم  ياقآ  بانج 

هاشنامرک  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

قلطم  یقیال  سدنهم  ياقآ  بانج 

دمحا  ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

امن  قح  رتکد  ياقآ  بانج 

ناتسلگ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يدمحم  سدنهم  ياقآ  بانج 

نالیگ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يدازریپ  سدنهم  ياقآ  بانج 
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ناتسرل  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یغاز  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناردنزام  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یمدق  سدنهم  ياقآ  بانج 

يزکرم  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يروصنم  فرشا  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناگزمره  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحمریدم 

رو  هشیپ  رتکد  ياقآ  بانج 

نادمه  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یناکدرا  یحاتف  سدنهم  ياقآ  بانج 

دزی  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یخرف  سدنهم  ياقآ  بانج 

نامرک   ناتسا  بونج  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

هیسور  هب  یتارداص  یهایگ  ياه  هلومحم  يارب  تمالس  یهاوگ  تفایرد  عوضوم :

؛ مکیلع مالس 
یکـشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب ، مرتحم  ریزو  اب  عوبتم  ترازو  یلاع  ماقم  هسلج  رد  هذختم  تامیمـصت  هب  تیانع  اب  امارتحا 

خروم 1400/10/13 هسلج  دافم  هب  هجوت  اب  یتارداص و  یهایگ  ياـه  هلومحم  يارب  تمالس  یهاوگ  تفایرد  موزل  صوصخرد 
یناگرزاب و هعـسوت  تنواعم  وراد ، اذغ و  نامزاس  روشک ، لک  یـسرزاب  نامزاس  ناگدـنیامن  روضح  اب  نامزاس و  نیا  لحم  رد  هک 

: دش ررقم  دیدرگ ، رازگرب  ناریا  یمالسا  يروهمج  كرمگ 
نامزاس تمالس  یهاوگ  یتارداص ، تاکرمگ  رد  رقتسم  هنیطنرق  ناسانشراک  هیلک  تیاغل 1400/12/1  خیرات 1400/11/1  زا  - 1
تفایرد هیـسور  هب  یهایگ  ياه  هلومحم  ناگدننکرداص  زا  یهایگ  تشادـهب  یهاوگ  رودـص  زاین  شیپ  ناونع  هب  ار  وراد  اذـغ و 

.دنیامن
تارداص خیرات 1400/12/1  زا  هک  ددرگ  ذاختا  یبیترت  ناریا ، یمالسا  يروهمج  كرمگ  وراد و  اذغ و  نامزاس  يراکمه  اب  - 2

هتفرگ تروص  كرمگ  يارب  زاین  دروم  كرادـم  زا  یکی  ناونع  هب  تمالس  یهاوگ  هئارا  اب  هیسور  هب  يزرواشک  تالوصحم  هیلک 
رقتسم هنیطنرق  ناسانشراک  يارب  دنب 1  مازلا  خـیرات 1400/12/1  زا  هک  يروط  هب  .دوش  تبث  زین  كرمگ   epl  متسیس رد  و 

.دوش هتشادرب  یتارداص  تاکرمگ  رد 
ترازو یناگرزاب  هعـسوت  تنواعم  تارداص  هعـسوت  رتفد  خروم 1400/10/13  هرامـش 1400/530/63630  همان  اب  قباطم  - 3
هنوگره راب و  لمح  زا  لـبق  زور  لقادح 5  هیـسور ، هب  یتارداص  یهایگ  ياه  هلومحم  ناگدـننکرداص  تسویپ ،) ریوصت   ) عوبتم

.دنیامن ذخا  ار  تمالس  یهاوگ  هدومن و  هعجارم  وراد  اذغ و  نامزاس  هب  راهظا ،

:   1400/10/15 خیرات

:  20431/730 هرامش

: دراد تسویپ  

" یلاعت همسب  "

درک کمک  روشک  دیلوت  هب  ناوتیم  یهاگ  مه  مک  ياه  هیامرس اب 
  

 



ریاس یهایگ و  هنیطنرق  زکارم  یمامت  هب  تقو  عرـسا  رد  بتارم  دـییامرف  روتـسد  تسا  يرورـض  عوضوم ، تیمها  هب  هجوت  اـب   
/. .ددرگ مالعا  ناتسا  رد  طبریذ  یتلودریغ  یتلود و  عجارم 

 

   

 

 

تشونور :
راضحتسا تهج  نامزاس  مرتحم  تسرپرس  مدقم  یئالع  روپهاش  رتکد  ياقآ  بانج 

خروم هسلج  رد  هذـختم  تامیمـصت  هب  تیانع  اب  روشک  لک  یـسرزاب  ناـمزاس  تسیز  طـیحم  يزرواـشک و  داـهج  روما  مرتحم  لـک  سرزاـب  فرـشا  ياـقآ  باـنج 
راضحتسا تهج   1400/10/13

یضتقم   مادقا  روتسد  رودص  راضحتسا و  تهج  ناریا  تراجت  هعسوت  نامزاس  لک  سییر  تراجت و  ندعم و  تعنص ، ریزو  مرتحم  نواعم  كاپ  نامیپ  ياقآ  بانج 
یضتقم مادقا  روتسد  رودص  راضحتسا و  تهج  یناگرزاب  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازرگسع  رتکد  ياقآ  بانج 

یضتقم مادقا  روتسد  رودص  راضحتسا و  تهج  ینابغاب  روما  ریزو  مرتحم  نواعم  يدنمورب  سدنهم  ياقآ  بانج 
یضتقم مادقا  روتسد  رودص  راضحتسا و  تهج  تعارز  روما  مرتحم  نواعم  رجاهم  سدنهم  ياقآ  بانج 

خروم 1400/10/13 هسلج  رد  هذختم  تامیمـصت  هب  تیانع  اب  وراد  اذغ و  نامزاس  یندیماشآ  ییاذغ و  ياه  هدروآرف  روما  رتفد  مرتحم  لک  ریدم  نایئادخ  ياقآ  بانج 
یضتقم مادقا  روتسد  رودص  راضحتسا و  تهج 

تهج خروم 1400/10/13  هسلج  رد  هذختم  تامیمـصت  هب  تیانع  اب  ناریا  یمالسا  يروهمج  كرمگ  تارداص  رتفد  مرتحم  لکریدم  یناماش  سدـنهم  ياقآ  بانج 
یضتقم مادقا  روتسد  رودص  راضحتسا و 

طبریذ عجارم  یمامت  هب  یناسر  عالطا  روتسد  رودص  عالطا و  تهج  یناگرزاب  قاتا  هتسباو  عیانص  يزرواشک و  نویسیمک  مرتحم  سییر  ینیما  نسحم  ياقآ  بانج 
طبریذ عجارم  یمامت  هب  یناسر  عالطا  روتسد  رودص  عالطا و  تهج  ناریا  نواعت  قاتا  ییاذغ  عیانص  يزرواشک و  نویسیمک  مرتحم  سیئر  یمساق  ياقآ  بانج 

عجارم یمامت  هب  یناسر  عالطا  روتسد  رودص  عالطا و  تهج  يزرواشک  تالوصحم  ناگدننکدراو  ناگدننکرداص و  هیداحتا  مرتحم  سییر  ینارون  اضردیس  ياقآ  بانج 
طبریذ

طبریذ عجارم  یمامت  هب  یناسر  عالطا  روتسد  رودص  عالطا و  تهج  ناریا  ینیمز  بیس  یلم  نمجنا  مرتحم  ریبد  یلین  ياقآ  بانج 
طبریذ عجارم  یمامت  هب  یناسر  عالطا  روتسد  رودص  عالطا و  تهج  ناریا  هتسپ  نمجنا  مرتحم  لکریبد  ییاضر  ياقآ  بانج 

طبریذ عجارم  یمامت  هب  یناسر  عالطا  روتسد  رودص  عالطا و  تهج  ناریا  يامرخ  یلم  نمجنا  مرتحم  سییر  یخرفدیشر  سدنهم  ياقآ  بانج 
طبریذ عجارم  یمامت  هب  یناسر  عالطا  روتسد  رودص  عالطا و  تهج  ناریا  ریجنا  نمجنا  مرتحم  سییر  یهللادی  لامک  ياقآ  بانج 

طبریذ عجارم  یمامت  هب  یناسر  عالطا  روتسد  رودص  عالطا و  تهج  ناریا  جنرب  مرتحم  نمجنا   
عالطا روتسد  رودص  عالطا و  تهج  ناریا  لاهن  لگ و  ، یفیـص يزبس و  ، راب هرت  هویم و  ناگدننک  دراو  ناگدـننک و  رداص  هیداحتا  مرتحم  سیئر  ینیـسح  ياقآ  بانج 

طبریذ عجارم  یمامت  هب  یناسر 
طبریذ عجارم  یمامت  هب  یناسر  عالطا  روتسد  رودص  عالطا و  تهج  نارفعز  ناگدننکرداص  هیداحتا  مرتحم  سییر  يریم  اضرمالغ  ياقآ  بانج 

طبریذ عجارم  یمامت  هب  یناسر  عالطا  روتسد  رودص  عالطا و  تهج  ناریا  رابکشخ  ناگدننکرداص  هیداحتا  مرتحم  ریبد  یمشاه  ياقآ  بانجا 

 

نایمئاق  يدهم 

یهایگ تشادهب  هنیطنرق و  نواعم 
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