
يمالسا ياروش سلجم تابوصم
 يمالسا ياروش سلجم :بیوصت عجرم
۹۸۳ :همان هژیو هرامش

۱۳۹۶رویرهش۲۱،هبنشهس

۲۱۱۲۰ هرامش هس و داتفه لاس

 یملع راثآ هیهت رد بلقت اب هلباقم و یریگشیپ نوناق

۴۹۱۸۵/۱۰۱۱۴/۶/۱۳۹۶هرامش

یناحور نسح رتکد یاقآ بانج نیملسملاو مالسالا تجح

ناریا یمالسا یروهمج مرتحم تسایر

 یروهمج یساسا نوناق (۱۲۳)موس و تسیب و دصکی لصا یارجا رد ۱۰/۹/۱۳۹۴ خروم ۱۱۹۳۸۶/۵۰۹۳۱ هرامش همان هب فطع
 سلجم هب یملع راثآ هیهت رد بلقت اب هلباقم هحیال ناونع اب هک یملع راثآ هیهت رد بلقت اب هلباقم و یریگشیپ  نوناق ناریا  یمالسا 

 هب ،نابهگن مرتحم یاروش دییأت و ۳۱/۵/۱۳۹۶ خروم هبنش هس زور ینلع هسلج رد بیوصت اب ،دوب هدیدرگ میدقت یمالسا یاروش
 .ددرگ یم غالبا تسویپ

یناجیرال یلع ـ یمالسا یاروش سلجم سیئر

۷۳۹۰۲۱۹/۶/۱۳۹۶هرامش

یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو ـ یروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو

 راثآ هیهت رد بلقت اب هلباقم و یریگشیپ نوناق» تسویپ هب ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق موس و تسیب و دصکی لصا یارجا رد
 و بیوصت یمالسا یاروش سلجم شش و دون و دصیس و رازهکی هامدادرم مکی و یس خروم هبنش هس زور ینلع هسلج رد هک «یملع
 لصاو یمالسا یاروش سلجم ۱۴/۶/۱۳۹۶ خروم ۴۹۱۸۵/۱۰۱ هرامش همان یط و هدیسر نابهگن یاروش دییأت هب ۸/۶/۱۳۹۶ خیرات رد
 .ددرگ یم غالبا ارجا تهج ،هدیدرگ

یناحور نسح ـ روهمج سیئر

یملع راثآ  هیهت رد بلقت اب هلباقم و یریگشیپ نوناق

 ای و بوتکم راثآ ریاس ای شرازگ ،باتک ،یشهوژپ حرط ،هلاقم ،همان نایاپ ،هلاسر لیبق زا یراثآ یراذگاو ای و هضرع ،هیهت ـ هدحاو هدام
 و عافتنا دصق هب یقوقح ای یقیقح صخش ره طسوت یکینورتکلاریغ و یکینورتکلا زا معا یرنه ای و یملع ـ یشهوژپ هدش طبض
 رب هوالع  نابکترم ای بکترم و هدوب مرج ،دوخ رثا ناونع هب یرگید طسوت نآ زا یشخب ای و  رثا لک هئارا فده اب ـ لغش ای هفرح ناونع هب
:دنشاب یم ریز حرش هب تازاجم لومشم تلود هنازخ هب یتفایرد هوجو زیراو

 .تسا شش هجرد یعامتجا قوقح زا تیمورحم و  هس هجرد یدقن یازج تازاجم لومشم یقیقح صخش طسوت مرج باکترا ـ۱

 بسح یقوقح صخش تازاجم ـ هطوبرم ناگدننادرگ و ناریدم و بکترم تازاجم رب هوالع یقوقح صخش طسوت مرج باکترا تروصرد ـ۲
 .ددرگ یم نییعت ۱/۲/۱۳۹۲ بوصم یمالسا تازاجم نوناق (۲۲) و (۲۱) ،(۲۰) داوم قباطم دروم

 .دشاب یم ررقم تازاجم لقادح بجوتسم (۲) و (۱) یاهدنب عوضوم مئارج رد تنواعم ـ۱هرصبت

 ره ای تکرش ،هسسؤم لماش) هاگنب بلاق رد ای و یکینورتکلا هاگیاپ قیرط زا نوناق نیا عوضوم  مرج باکترا هک یتروص رد ـ۲هرصبت
 و لقادح نیگنایم هب نابکترم ای بکترم ،ددرگ وحن ره هب غیلبت هب مادقا نآ ماجنا یارب ای و دوش ماجنا هدشن ای هدش تبث زا معا (رگید عون

 .دنوش یم موکحم قوف ررقم تازاجم رثکادح

 ای و یروانف و تاقیقحت ،مولع یاه هناخترازو زا یکی تساوخرد هب (۲)هرصبت رد جردنم یکینورتکلا هاگیاپ ای و هاگنب لحم ـ۳هرصبت
.دوش یم فقوتم ای (بملپ) موم و رهم دروم بسح یئاضق عجارم روتسد اب و هطوبرم عجارم ریاس ای یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب

 نییآ نوناق قباطم و نوناق نیا یارجا رد یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و یروانف و تاقیقحت ،مولع یاه هناخترازو ناسرزاب ـ۴هرصبت
.دنوش بوسحم صاخ طباض ناونع هب دنناوت یم ءاضتقالادنع ،مزال یاه تراهم یریگارف زا سپ ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوصم یرفیک یسرداد

 تامدخ لیبق زا تسا فراعتم ثلاث صاخشا طسوت اهنآ ماجنا یرنه و یملع ـ یشهوژپ راثآ هیهت نایرج رد هک یتامدخ هئارا ـ ۵هرصبت
.تسین نوناق نیا رد ررقم مکح لومشم ،رثا یراتساریو و ریثکت ،همجرت ،اه هداد یروآدرگ هب کمک ،پیات ،یهاگشیامزآ
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 نمض ،بالط و یرادا نانکراک ،نایوجشناد ،یملع تأیه یاضعا طسوت نوناق نیا عوضوم هنابلقتم راثآ زا هدافتسا تروص رد ـ ۶هرصبت
 نیوانع ای و هبتر ،یملع هبترم  ،هیاپ  ،یلیصحت کردم هنوگره ندوب رثالا یغلم و نآ رب بترتم یونعم ای و یدام زایتما هنوگره بلس
 ،یرادا تافلخت هب یگدیسر یاهتأیه  ،یملع تأیه یاضعا یماظتنا یاهتأیه طسوت دروم بسح ناگدربمان تافلخت هب ،یملع هباشم
:دنوش یم موکحم ریز یاه تازاجم هب و هدش یگدیسر تیناحور هژیو هاگداد و ارسداد ای و نایوجشناد یطابضنا یاه هتیمک

 تاسسؤم و اههاگشناد یملع تأیه یماظتنا تاررقم نوناق (۸)هدام (۱۱) ات (۷)فیدر یاه تازاجم زا یکی هب یملع تأیه ـ فلا
 نآ یدعب تاقاحلا و تاحالصا و ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ بوصم روشک یتاقیقحت و یلاع شزومآ

 بوصم ناریا یمالسا یروهمج نایوجشناد یطابضنا همان نییآ (۷)هدام (۵ ـ ب) ات (۱ ـ ب) فیدر یاه تازاجم زا یکی هب وجشناد ـ ب
نآ یدعب تاقاحلا و تاحالصا و یگنهرف بالقنا یلاع یاروش ۱۴/۶/۱۳۷۴ خروم ۳۵۸ هسلج

 و تاحالصا و ۷/۹/۱۳۷۲ بوصم یرادا تافلخت هب یگدیسر نوناق (۹) هدام (ک) ات (د) فیدر یاه تازاجم زا یکی هب یرادا نانکراک ـ پ
نآ یدعب تاقاحلا

تیناحور هژیو هاگداد و ارسداد تاررقم و نیناوق ساسا رب ؛بالط ـ ت

 نیا عوضوم مئارج زا یریگشیپ تهج دنفلکم یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و یروانف و تاقیقحت ،مولع یاه هناخترازو ـ۷هرصبت
:دنهد ماجنا ار ریز تامادقا نوناق

 یرازگرب و یسرد یاه همانرب لصفرس حالصا و طبر یذ سورد ندناجنگ قیرط زا یرکف تیکلام قوقح هب مارتحا گنهرف جیورت ـ۱
 یشزومآ یاههاگراک

 و یملع راثآ رد یرکف تیکلام قوقح تیاعر رب  قیقد تراظن لامعا هب یشهوژپ و یشزومآ تاسسؤم و اههاگشناد مازلا ـ۲
 ییوجشناد یاه هلاسر و  اه همان نایاپ

 هب هجوت اب نوناق نیا عوضوم مرج زارحا تروص رد یلیصحت کردم ای هلاسر و همان نایاپ لاطبا ای وجشناد جارخا یماظتنا تازاجم لامعا ـ۳
 فلخت نازیم

 اب یملع راثآ رد نوناق نیا عوضوم مرج زارحا تروص رد دادرارق وغل  ،جارخا ،یملع تأیه وضع هیاپ ای هبتر لزنت یماظتنا تازاجم لامعا ـ۴
 فلخت نازیم هب هجوت

 روظنم هب دوخ نانکراک طسوت نوناق نیا عوضوم مرج زارحا تروص رد دنفلکم یتلودریغ یمومع و یتلود یاههاگتسد ریاس ـ ۸هرصبت
 لامعا بکترم هب تبسن ار یرادا تافلخت هب یگدیسر نوناق (۹) هدام (د) دنب رد ررقم یماظتنا تازاجم ،یلغش یایازم زا هدافتسا
.دنیامن

 ریز یتلودریغ و یتلود یروانف یشهوژپ ،یلاع شزومآ یاه هسسؤم ،اههاگشهوژپ ،اههاگشناد نینچمه و هیملع یاه هزوح ـ۹هرصبت
 دازآ هاگشناد ،یدربراک یملع هاگشناد هلمج زا یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و یروانف و تاقیقحت ،مولع یاه هناخترازو رظن
 یلاع شزومآ یاههاگتسد هب هتسباو یاه هسسؤم ،یعافتناریغ یتلودریغ یلاع شزومآ یاه هسسؤم ،یهاگشناد داهج ،یمالسا

 اهداهنشیپ ،سپ نیا زا دنتسه فظوم نایگنهرف هاگشناد و یئارجا یاههاگتسد هب هتسباو یاه هسسؤم ،یعافتناریغ یتلودریغ
 یتاعالطا یاه هناماس رد دنتسه یدنب هقبط دقاف هک ار دوخ یلیمکت تالیصحت نایوجشناد یاه هلاسر و اه همان نایاپ ،(اه لازوپورپ)
 و تبث یهاوگ هئارا .دننک ییوجدننامه ار هجیتن و نتم مامت لیاف و هدرک دییأت و تبث (کادناریا) ناریا تاعالطا یروانف و مولع هاگشهوژپ
 زایتما صیصخت و رواد و رواشم ،امنهار ناداتسا هب یلام تخادرپ هنوگره یارب کرادم نیا ییوجدننامه هجیتن و نتم مامت لیاف یراذگراب
.تسا یمازلا نایوجشناد نینچمه و اهنآ یاقترا و عیفرت رد

 و تاقیقحت ،مولع یاه هناخترازو کرتشم داهنشیپ هب نوناق نیا غالبا زا سپ هام هس تدم فرظ نوناق نیا یئارجا همان نییآ ـ۱۰هرصبت
.دسر یم ناریزو تأیه بیوصت هب و دوش یم هیهت یرتسگداد ترازو یراکمه اب و یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و یروانف

 شش و دون و دصیس و رازهکی هامدادرم مکیو یس خروم هبنش هس زور ینلع هسلج رد هرصبت هد و  هدحاو هدام رب لمتشم قوف نوناق
.دیسر نابهگن یاروش دییأت هب ۸/۶/۱۳۹۶ خیرات رد و دش بیوصت یمالسا یاروش سلجم

یناجیرال یلع ـ یمالسا یاروش سلجم سیئر
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