
یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  مرتحم  نواعم  یکخاک  یحلاص  رتکد  یاقآ  بانج 
یلام یرادا و  مرتحم  نواعم  ینیعم  سدنهم  یاقآ  بانج 

هعماج اب  طابترا  ینیرفآراک و  یتاقیقحت ) یتاعلاطم ،  ) هورگ مرتحم  تسرپرس  ییارغط  رتکد  یاقآ  بانج 

، مالس اب 
یاروش تاـبوصم  تارکاذـم و  هسلجتروـص  ( ۸۱  ) نیمکی وداتـشه  موسروتـسد  هبوـصم  ناوـنع و       

: ددرگ یم  غالبا  لقن و  ریز  حرش  هب  هتسیاش  مادقا  یارب  خروم ۹۸/۴/۳۰ ، هاگشناد 
ردرد یملع   یملع تایه   تایه یاضعا   یاضعا یتاعلاطم   یتاعلاطم تصرف   تصرف یداهنـشیپ » » یداهنـشیپ هماـن   هماـن هویـش   هویـش  » » یـسررب یـسررب وو   حرط   حرط   :: موس موس روتسد   روتسد

(( 1397/12/121397/12/12 خخ روـم روـم هسییر   هسییر تاـیه   تاـیه 224224 هـسلج   هـسلج لوا   لوا روتــسد   روتــسد هبوـصم   هبوـصم عوـضوم   عوـضوم  ) ) تعنــص تعنــص وو   هعماـج   هعماـج
 ( ( 731578731578 :: پ.ش پ.ش ))

عوضوم : : عوضوم حرشحرش  
: ریز اب م   1397/12/12 خروم هسییر  تایه  هسلج  (224  ) نیمراهچ تسیب و  تسیود و  لوا  روتسد  هبوصم  دافم  وریپ 

تاسـسوم اه و  هاگـشناد  یملع  تأیه  یاضعا  یتاعلاطم  تصرف  هماـن  هویـش   » یارجا یگنوگچ  یـسررب  لوا : روتـسد  »
(۷۰۹۲۷۰ پ.ش : «.) تعنص هعماج و  رد  یشهوژپ 

هعماج و رد  یـشهوژپ  تاسـسوم  اه و  هاگـشناد  یملع  تأیه  یاـضعا  یتاـعلاطم  تصرف  هماـن  هویـش  عوضوم : حرش   
یلاع و شزومآ  زکارم  اه ، هاگشناد  هب  ارجا  یارب  یترازو  رتفد  خروم 1397/7/10  هرش 11/159694 یط  هک  تعنص ،
« تقو  » تنواـعم هب  هاگـشناد  تساـیر  طـسوت  یریگیپ ۷۰۹۲۷۰  هرــش  اـب  تفاـیرد  ماـگنه  زین  هدـیدرگ و  غـالبا  ... 
رد زین  یملع و  تأیه  مرتحم  یاضعا  هب  هتـسیاش  لماک و  یناسر  عـالطا  یهاـگآ و  یارب  هاگـشناد  یرواـنف  یـشهوژپ و 

، ینابیتشپ یرادا و  روما  تیریدم  داهنـشیپ  هب  تسا ، هدیدرگ  عاجرا  هاگـشناد  یاروش  رد  یـسررب  حرط و  موزل  تروص 
ذاختا یارب  هاگشناد ،) یملع  تأیه  یاضعا  یمادختـسا  همان  نییآ  هدام ۱۲ و ۱۴  دافم  یارجا  اب  نآ  طابترا  هب  هجوت  اـب  )

« یمازلا ای  یرایتخا و   » هدافتسا یـضاقتم  یملع  تأیه  یاضعا  تساوخرد  ماگنه  نآ  یارجا  یگنوگچ  دروم  رد  میمـصت 
راهظا زین  یناـبیتشپ و  یرادا و  روما  تیریدـم  یلیمکت  تاحیـضوت  زا  سپ  هطبار  نیا  رد  .دـیدرگ  حرطم  هسلج  نیا  رد 

: تیاهن رد  هسلج ، یاضعا  رظن 
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، فیاظو هطیح  رد  تسا و  هناروانف  یـشهوژپ و  یملع ، روبزم ، همان  هویـش  هناـگ » ۹  » فادـها هکنیا  هب  هجوت  اب  هبوصم :
یاروش رد  همان  هویـش  دـش  ررقم  دراد ، رارق  هاگـشناد  یروانف  یـشهوژپ و  تنواعم  هزوح  یاـه  تیلاـعف  تاراـیتخا و 
تروص هب  هدافتسا  یضاقتم  یملع  تأیه  یاضعا  یارب  نآ  زا  هدافتـسا  طیاـرش  طباوض و  حرطم و  هاگـشناد  یـشهوژپ 

یتروشم رظن  بسک  اب  یملع  ) تأیه  یاضعا  یمادختـسا  هماـن  نییآ  داوم ۱۲ و ۱۴  هب  هجوت  اب   ) یمازلا اـی  یراـیتخا و 
هب هیهت و  همان ،) هویش  داوم ۵ و ۶  عوضوم  یتایلمع –  دحاو  یضاقتم و  لباقتم  تامازلا  رظن  زا   ) یقوقح روما  تیریدم 

.دوش هئارا  هاگشناد  هاگشناد یاروش   یاروش

دانتسا هب  هک  تعنـص  هعماج و  رد  یملع  تایه  یاضعا  یتاعلاطم  تصرف  یداهنـشیپ » همان  هویـش   » هطبار نیا  رد       
هورگ  » طسوت ، 1397/12/12 خروم هسییر  تایه  هسلج  (224  ) نیمراهچ تسیب و  تسیود و  لوا  روتـسد  هبوصم  دافم 
روضح اب  تسا  هدـش  داهنـشیپ  هیهت و  هاگـشناد  یروانف  شهوژپ و  تنواعم  هزوح  رد  هعماج » اب  طاـبترا  ینیرفآراـک و 

تاحیـضوت زا  سپ  هطبار  نیا  رد  دـیدرگ ، حرطم  هـسلج  نـیا  رد  یرادا  روـما  ریدـمو  ییارغط  یقت  دـمحم  رتـکد  یاـقآ 
مرتحم یاسور  هب  شرافـس  زین  هماـن و  هویـش  نیا  هیهت  یارب  هدافتـسا  دروم  عباـنم  نوماریپ  ییارغط  رتکد  یاـقآ  یلیمکت 
یرادا روما  تیریدـم  تاحیـضوت  زین  یترازو و  یغالبا  همان  نییآ  یارجا  نسح  رد  رمتـسم  یریگیپ  یارب  اـه  هدکـشناد 

:: تیاهنرد تیاهنرد یملع  تایه  یاضعا  یمادختسا  همان  نییآ  «12  » هدام «د » دنب دافم  یارجا  موزل  نوماریپ 
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هبهب هکهک   تعنـص   تعنـص وو   هعماج   هعماج ردرد   یملع   یملع تایه   تایه یاضعا   یاضعا یتاعلاطم   یتاعلاطم تصرف   تصرف یداهنـشیپ » » یداهنـشیپ هماـن   هماـن هویـش   هویـش : » : » هبوصم هبوصم
هـسییر هـسییر تاـیه   تاـیه هسلج   هسلج (( 224224  ) ) نیمراــهچ نیمراــهچ وو   تـسیب   تـسیب وو   تـسیود   تـسیود لوا   لوا روتــسد   روتــسد هبوــصم   هبوــصم داــفم   داــفم دانتــسا   دانتــسا

وو شهوژپ   شهوژپ تنواـعم   تنواـعم هزوح   هزوح ردرد   هعماـج » » هعماـج اـب   اـب طاـبترا   طاـبترا وو   ینیرفآراـک   ینیرفآراـک هورگ   هورگ  » » طـسوت طـسوت ، ، 1397/12/121397/12/12 خروم خروم
بوصم بوصم زین   زین   1398/2 /291398/2 /29 خروم   خروم هاگشناد   هاگشناد یشهوژپ   یشهوژپ یاروش   یاروش ردرد   وو   هدش   هدش داهنشیپ   داهنشیپ وو   هیهت   هیهت هاگشناد   هاگشناد یروانف   یروانف

هکنیا هکنیا هبهب   هجوـت   هجوـت اـب   اـب دـش   دـش ررقم   ررقم وو   تفرگ   تفرگ رارق   رارق هاگـشناد   هاگـشناد یاروـش   یاروـش بیوـصت   بیوـصت وو   دـییات   دـییات دروـم   دروـم تـسا ، ، تـسا هدـش   هدـش
هویش هویش  » » هعماج هعماج وو   تعنص   تعنص ردرد   یملع   یملع تایه   تایه یاضعا   یاضعا یتاعلاطم   یتاعلاطم تصرف   تصرف دروم   دروم ردرد   یترازو   یترازو هیغالبا   هیغالبا ناونع » » ناونع »»

زازا یملع   یملع تایه   تایه یاضعا   یاضعا هدافتـسا   هدافتـسا طباوض   طباوض وو   طیاـرش   طیاـرش : » : » هبهب یداهنـشیپ   یداهنـشیپ همان   همان هویـش   هویـش ناونع   ناونع تسا ،  ،  تسا هماـن » » هماـن
.ددرگ .ددرگ حالصا   حالصا تعنص » » تعنص وو   هعماج   هعماج ردرد   یتاعلاطم   یتاعلاطم تصرف   تصرف

.طبترم یاه  دحاو  یلیمکت و  تالیصحت  یشزومآ و  یلامو ، یرادا و  یاه  تنواعم  مادقا : : مادقا عجرم   عجرم
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یناهفصارصن اضر 
ناهفصا هاگشناد ه  تسرپرس 

 : تشونور

.ارجا دراوم  رد  طوبرم  ياه  تنواعم  اب  يگنهه  عالطا و  يارب  اه  هدکشناد  مرتحم  ياسور  - 
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