
هاگشناد   تسایر  هزوح  سیئر  يزیر و  همانرب  رد  هاگشناد  سیئر  مرتحم  ماقم  مئاق 
 ... مرتحم تنواعم 

: ریخ ياعدو  مالس  اب     

يرادا ياه  تیروماـم  اـه و  یـصخرم  هیلک  تساوخرد  تبث  زین  جورخ و  دورو و  تبث  صوصخ  رد  خروم 98/1/28  پد  هرامش 20/2067/ همانشخب  وریپ  "/ امارتحا       
هاگشناد مرتحم  هسیئر  تایه  بوصم  بایغ  روضح و  لمعلاروتـسد  لماک  يارجا  خیرات 98/2/1  زا  هک  دناسر  یم  راضحتسا  هب  بایغ  روضح و  هناماس  رد  يداتـس  نانکراک 

 : دیامن یم  بلج  هاگشناد  يداتس  ناراکمه  هب  یناسر  عالطا  ارجا و  تهج  لیذ  دراوم  هب  ار  مرتحم  ماقم  نآ  رظن  اذل  دوب .  دهاوخ  یمازلا 

: ددرگ یم  لیذ )  لودج   ) رد جردنم  روکذم  لمعلا  روتسد  هدام 2  لومشم  لنسرپ ،  جورخ  رد  لیجعت  دورو و  رد  ریخأت  هنوگ  ره  - 1

جورخ لیجعت  دوروریخأت و لیجعتلحارم  ای  ریخات  دراوم  هذختم   تامیمصت 
لوا هلحرم  هام  رد  تعاس  ات 3  جورخ  لیجعت  ای  ددرگیمدوروریخات  روظنم  یقاقحتسا  یصخرم  رد  هدوب و  ضامغا  لباق 
مود هلحرم  هام  رد  تعاس  زا 3  شیب  جورخ  لیجعت  ای  دورو  لیجعتریخات  ایریخات  تاعاس  لک  نازیم  هب  رمتسم  يایازم  قوقح و  زا  رسک 

موس هلحرم  شیب  رارکت  اب  هام و  رد  تعاس   4 زا  شیب  جورخ  لیجعت  ای  دورو  ریخات 
هام رد  راب   4 زا 

قوقح و زا  رسک  اب  هارمه  راطخا  ابتک " مود  لوا و  هام  يارب  لیجعت  ای  ریخات  -1
لیجعت ای  ریخات  تاعاس  لک  نازیم  هب  ایازم 

نازیم 30 هب  لغش )  قح   ) لغش هداعلا  قوف  رسک  موس  هام  يارب  لیجعت  ای  ریخات  -2
دصرد

نازیم هب  لغش )  قح   ) لغش هداعلا  قوف  رسک  مراهچ  هام  يارب  لیجعت  ای  ریخات  -3
دصرد  50

نازیم هب  لغش ) قح   ) لغش هداعلا  قوف  رسک  مجنپ  هام  يارب  لیجعت  ای  ریخات  -4
هامکی تدم  هب  دصرد   100

مراهچ هام هلحرم  رد  تعاس   8 زا  شیب  جورخ  لیجعت  ای  دورو  یطاخریخات  مدختسم  هدنورپ  ددرگ  یم  موس  هلحرم  تاهیبنت  لومشم  هکنیا  رب  هوالع 
دش دهاوخ  عاجرا  يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  تهج 

 ، هاگشناد زا  جورخ  دورو و  نامز  رد  دنیامن  یم  بایغ  روضح و  هناماس  تبث   ار  دوخ  تساوخرد  هکنیا  رب  هوالع  یتعاس  یصخرم  زا  هدافتسا  تهج  مرتحم  ناراکمه  - 2

تاعالطا دورو  هطوبرم و  ریدم  هزاجارب  هوالع  یتعاس  یصخرم  زا  هدافتسا  تدم  هبساحم  كالم  تسا  یهیدب  .دنیامرف  مادقا  دوخ  تشگنا  رثا  تبث  هب  تبسن  تسیاب  یم 

.دوب دهاوخ  سکمیات  متسیس  رد  تشگنا  رثا  تبث  روکذم  ،  هناماسرد   

هاگشناددمتعم کشزپ  طسوت  هک  یجالعتسا  یصخرم  گرب  ریوصت  ندومن  تسویپ  هب  تبسن  تسیاب  یم  دنیامن  یم  هدافتسا  یجالعتسا  یصخرم  زا  هک  ینانکراک  - 3

 . دنیامن مادقا  بایغ  روضح و  هناماس  رد  تسا  هدش  دیئات 

  

ینژیب  جریا  رتکد 
عبانم تیریدم و  هعسوت  نواعم 

 ۲۰/۵۷۸۶/پ د  

  ۱۳۹۸/۲/۲۵ 

درادن    

 


