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روشک رسارس  يدوک  داوم  هدننک  هضرع  هدننک و  دراو  هدننک ، دیلوت  ياه  تکرش  هیلک 

یبتک راطخا  لومشم  يدوک  داوم  ندنادرگزاب  يروآ و  عمج  یگنوگچ  عوضوم ؛

 

مکیلع مالس 

؛ ددرگ یم  حالصا  ریز  حرش  هب  روشک  رسارس  رد  يدوک  داوم  هدننک  هضرع  ياه  تکرش  یبتک  راطخا  لومشم  يدوک  داوم  يروآ  عمج  دنیارف  مارتحا  اب 

لرتنک و هورگ  میقتسم  تراظن  تحت  تکرش و  هدنیامن  روضح  اب  یبتک  راطخا  همان  نتم  رد  ررقم  ینامز  هزاب  رد  دیاب  یبتک  راطخا  لومشم  يدوک  هدام  - ۱
لک يروآ و  عمج  هضرع  زکارم  رازاب و  حطس  زا  راطخا  لومـشم  يدوک  هدام  عیزوت  لحم  ناتـسا  يدوک  داوم  عیزوت  يرادهگن و  دیلوت ، زکارم  زا  یـسرزاب 

.ددرگ تکرش  هدنیامن  لیوحت  بملپ و  یسرزاب  لرتنک و  هورگ  يوس  زا  يدوک  هدام 
هب هلومحم  ندنادرگزاب  تهج  تکرش  هدنیامن  هب  یبتک  راطخا  لومشم  يدوک  هلومحم  هدام  يراپـس  تناما  بملپ و  يروآ و  عمج  دییات  یمـسر  همان  - ۲

.ددرگ لاسرا  هسسوم  نیا  هب  رداص و  هطوبرم  ناتسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  يوس  زا  يدیلوت  دحاو 
ياهرابنا ای  يدیلوت  دحاو  هب  راطخا  لومـشم  يدوک  داوم  يوتحم  هدـش  يراپـس  تناما  هلومحم  لاقتنا  زا  سپ  دوب  دـنهاوخ  فظوم  اه  تکرـش  هیلک  - ۳
ياهرابنا ای  يدیلوت  ياه  دحاو  رارقتسا  لحم  ناتسا  يدوک  داوم  عیزوت  يرادهگن و  دیلوت ، زکارم  زا  یـسرزاب  لرتنک و  هورگ  اب  یگنهامه  نمـض  تکرش ،

.دنیامن مادقا  راطخا  لومشم  يدوک  هدام  يور  یحالصا  تامادقا  ماجنا  فده  اب  يزاس  هلف  هلومحم و  بملپ  کف  هب  تبسن  تکرش 
ياه تکرش  يارب  رابنا  ای  هدننک و  دیلوت  ياه  تکرـش  يارب  يدیلوت  دحاو  رارقتـسا  لحم  ناتـسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  یمـسر  همان  تسا  یهیدب  - ۴

، مود راطخا  رودص  زا  يریگولج  يارب  هسـسوم  نیا  دانتـسا  دروم  كالم  يرورـض و  يزاس  هلف  بملپ و  کف  دییات  رب  ینبم  هسـسوم  نیا  هب  هدـننک  دراو 
.دوب دهاوخ  ینوناق  ياهدرگیپ  ریاس  همانیهاوگ و  لاطبا 

داوم یفیک  لرتنک  شیاـپ و  یلم  حرط  رد  هدـش  يرادرب  هنومن  يدوک  هداـم  هنیزه  تخادرپ  هب  فظوم  يدوک  داوم  هدـننک  هضرع  ياـه  تکرـش  هیلک  - ۵
.دنشاب یم  دشاب  هدیسر  ناتسا  یسرزاب  لرتنک و  هورگ  دییات  هب  هک  هضرع  زکرم  ای  هاگشورف  يوس  زا  هدش  رداص  یمسر  روتکاف  بسح  روشک  يدوک 

نینچمه يروآ و  عمج  تهج  یبتک  راطخا  لومـشم  يدوک  داوم  عیزوت  لحم  ياـه  ناتـسا  یـسرزاب  لرتنک و  ياـه  هورگ  اـب  یگنهاـمه  دوش  یم  روآداـی 

ياه تکرش  ياهرابنا  ای  یعیزوت  دیلوت ، ياه  دحاو  رارقتسا  لحم   ) هدش هدنادرگزاب  يدوک  داوم  دصقم  ياه  ناتسا  یسرزاب  لرتنک و  ياه  هورگ  اب  یگنهامه 

.دشاب یم  اه  تکرش  هدهع  رب  هدننک ،) دراو 
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راضحتسا تهج  تعارز  روما  رد  ریزو  مرتحم  نواعم  شخب  افو  رتکد  یاقآ  بانج 
راضحتسا تهج  یزرواشک  داهج  ترازو  یاه  ناتسا  روما  یگنهامه  لکریدم  ریزو و  مرتحم  رواشم  یسدق ، سدنهم  یاقآ  بانج 

رب تراظن  راضحتسا و  تهج  یزرواشک  داهج  ترازو  تسارح  نامزاس  مرتحم  تسرپرس  ریزو و  مرتحم  رواشم  ینادزوج ، یاقآ  بانج 
دنیارف

یدوک داوم  عیزوت  یرادهگن و  دیلوت ، زکارم  زا  یسرزاب  لرتنک و  یاه  هورگ  مرتحم  ناریبد  روشک / رسارس  یزرواشک  داهج  یاه  نامزاس 
یدوک داوم  یروآ  عمج  یضاقتم  یاه  تکرش  اب  یراکمه  یروآ و  عمج  دیدج  هویش  لامعا  راضحتسا و  تهج 

 : 6139/243 هرام      

 : 1400/6/24 ر     
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