
                                            
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

زورون   تالیطعت  مایا  رد  انورک  لرتنک  يریگشیپ و  یمومع  لمعلاروتسد  عوضوم   : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

تینهت کیربت و  اب  نامزاس و  فده  هعماج  تمالس  نیمات  رد  ناتسا  مرتحم  ناراکمه  یلاعبانج و  ریدقت  لباق  ياه  تیلاعف زا  رکشت  اب 
سوریو يریگ  همه ینامزمه  یجنران و  زمرق و  ياهرهش  دادعت  شیازفا  انورک ، مراهچ  جوم  زورب  لامتحا  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ  لاس 1400

ناریدم و هجوت  دروم  لیذ  دراوم  زورون  مایا  تالیطعت  دیع و  بش  مارآ  ندش  يرپس  يارب  دییامرف  روتسد  رت  هتخانشان دیدج و  هتفای  شهج  ياه 
.مناهاوخ نابرهم  دنوادخ  زا  ار  ناراکمه  يزورهب  یتمالس و  .ددرگ   غالبا  ششوپ  تحت  زکارم  هب  هتفرگ و  رارق  ناسانشراک 

تشادهب تیاعر  ریگاو  یـسفنت  ياه  يرامیب  زا  يریگـشیپ  ياه  هار  نیرت  هداس  نیرترثوم و  مه  زونه  یناهج  تشادهب  نامزاس  هیـصوت  هب  انب  1 ـ

یکیزیف 2 هلـصاف  تیاعر  تاعمجت و  رد  روضح  زا  زیهرپ  اه  ، تسد  ررکم  مظنم و  يوشتـسش  یتشادهب ، کسام  زا  هدافتـسا   ) یعامتجا يدرف و 

ياه لمعلاروتسد  تیاعر  تسا  مزال  اذل  .دشاب  یم  بسانم ) هیوهت  يرارقرب  زا  نانیمطا  كوکـشم ،  رامیب و  دارفا  اب  کیدزن  سامت  مدـع  يرتم و 

.دوش زیهرپ  طیارش  يراگنا  يداع  زا  هتفرگ و  رارق  دیکات  دروم  شیپ  زا  شیب  یتشادهب 

اب انورک  تست  يارب  مادقا  يزاسادج و  نمض  هلصافالب  نانکراک ،  ریاس  ای  لنسرپ  نامیقم ، رد  یگدروخامرس  هبش  میالع  هدهاشم  تروص  رد  2 ـ

.دوش هتفرگ  سامت  طبریذ  عجارم 

يزیر همانرب  بقارم ) راتسرپ ، کشزپ ،  ) یتبقارم ینامرد و  یتشادهب ، لنـسرپ  لاعف  روضح  يو ، نیـشناج  ای  ینف  لوئـسم  تقو  مامت  روضح  - 3

.دوش نییعت  تفیش  لوئسم  هنابش  يراک  ياه  تفیش  يارب  هدیدرگ و 

هدننک تاقالم  ، نامهیم هدننک ، دیدزاب  هنوگره  توعد  زا  هتفای ، شهج  يانورک  يالاب  رایسب  يریذپ  تیارـس  ریم و  گرم و  دصرد  هب  هجوت  اب  4 ـ

.ددرگ  زیهرپ  عمجت  داجیا  نامیقم و  ياه  هداوناخ  ای 

.ددرگ مالعا  ناتسا  ناتسرهش و  یتسیزهب  هب  خیرات 99/12/28  ات  رثکادح  زکارم ،  رد  تفیش  نیلوئسم  لغاش و  نانکراک  يراک  تبون  همانرب  - 5

نامزاس هب  طبریذ و  زکارم  هب  یـصصخت  ياـه  هزوح  کـیکفت  هب  ناسانـشراک  ناریدـم و  تسیل  رثوم ، ینآ و  طابترا  يرارقرب  ناـکما  تهج  - 6 

.ددرگ مالعا  یتسیزهب 

.ددرگ ایهم  شیپ  زا  شیب  زورون  دیع  تالیطعت  مایا  رد  اه  هداوناخ  نامیقم و  نیبام  یف  ینفلت  يزاجم و  طابترا  يرارقرب  ناکما  - 7

؛ هداوناخ هنیزه  اـب  ؛  زکرم هب  تشگزاـب  رد  یفنم  ياـنورک  تست  هئارا   ، زورون دیع  مایا  رد  نامیقم  یـصخرم  ریذـپان  بانتجا  دراوم  رد  - 8

 : همان  900/99/150999هرامش 

 : 1399/12/18خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

 

۱



    

.دوش هداد  حیضوت  اه  هداوناخ  هب  ددجم  شریذپ  رد  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  طیارش  صوصخ  نیا  رد  یناسر  عالطا  نمض  تسا  مزال  هدوب و  يرورض 

.دیامن تیامح  هداوناخ  زا  تست  ماجنا  رد  هسسوم  تسا  مزال  يزور  هنابش  زکارم  میقم  نادنزرف  صوصخ  رد  هجوت :

رودقملا یتح دریگ و  رارق  رظندـم  یتشادـهب  ياه  لکتورپ  قیقد  لماک و  تیاعر  دـیع  مایا  رد  ریذـپان  بانتجا  ياه  تیلاعف  يارب  تسا  مزال  - 9

.دوش  ماجنا  يزاجم  روط  هب  وردوخ ، لزنم و  يزاس  بسانم  ریظن  يرورض  ياهدیدزاب  هدشن و  ماجنا  يروضح  دیدزاب 

 

 

: هب تشونور    

تسایر  هزوح  لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  فوطع  سابع  رتکد  ياقآ  بانج 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

دایتعا  نامرد  يریگشیپ و  هعسوت  زکرم  مرتحم  سیئر  یندم  ناوضر  همطاف  رتکد  مناخ  راکرس 

سلجمروما  يزاسدنمناوت و  یتلودریغ و  تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  مرتحم  نواعم  رهم  نادزی  راقفلاوذ  ياقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یسابع  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یتسیزهب  تامدخ  هعسوت  يرادا و  لوحت  تاعالطا ، يروانف  زکرم  مرتحم  سیئر  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

نینواعم  ياروش  ریبد  ییارجا و  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  ربش  رظتنم  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 

تایاکش  هب  ییوگخساپ  درکلمع و  یبایزرا  یسرزاب ، رتفد  لکریدم  سیئر و  مرتحم  رواشم  هد  مظن  مظاک  رتکد  ياقآ  بانج 

تسارح  يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  يراتس  نموه  ياقآ  بانج 

للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  مرتحم  لک  ریدم  امیسآ  دوعسم  ياقآ  بانج 

یکشزپناوت  هنازور و  یشخبناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  ینامیرب  ابیرف  رتکد  مناخ  راکرس 

یشخبناوت   کمک  لیاسو  تازیهجت  یکشزپ ، ناوت  مرتحم  سانشراک  یغاد  هرق  هجیدخ  رتکد  مناخ  راکرس 

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 

 : همان  900/99/150999هرامش 

 : 1399/12/18خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

 

۲


