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یفرشا   ریم  رتکد  ياقآ  بانج 

ناریا   یمالسا  يروهمج  كرمگ  مرتحم  لک  سییر   

فلتخم  یهایگ  ياه  هلومحم  تارداص  عوضوم :

؛ مکیلع مالس 
تراجت ندـعم و  تعنـص ، مرتحم  ریزو  خروم 98/2/28  هرامـش 60/61803  همان  دـنب 1  فلا و ب  داـفم  هب  فطع  اـمارتحا 

مادقا روتـسد  رودـص  راضحتـسا و  تهج  لیذ  دراوم   ، اهالاک یخرب  تارداـص  تیعونمم  وغل  تیعونمم و  طورـش ، صوـصخرد 
: ددرگ یم  دافیا  یضتقم 

زا معا  هدـننکراهظا (  كرمگ  رد  یتارداص  یهایگ  هلومحم  راـهظا  زا  دـعب  یتسیاـب  یهاـیگ  ياـه  هلومحم  ناگدـننکرداص  - 1
طباوض یبایزرا  دییات و  صوصخرد  ناشیا  رظن  مالعا  طبریذ و  ياه  ناگرا  زا  مزال  ياهزوجم  ذخا  و  يزرم ) یناتسا و  تاکرمگ 
كرمگ رد  رقتسم  یهایگ  هنیطنرق  ناسانشراک  هب  كرمگ ،  epl هناماس رد  هطوبرم  دراوم  ریاس  يدنب و  هتسب  ياه  صخاش  و 
یهایگ هلومحم  یهاگـشیامزآ  موزل  تروص  رد  ینادـیم و  ياه  یـسررب  ماجنا  زا  سپ  ات  دـنیامن  هعجارم  هلومحم  هدـننکراهظا 

تشادهب یهاوگ  رودص  هب  تبسن  یهایگ ، ياه  يرامیب  تافآ و  هب  نآ  یگدولآ  مدع  زا  نانیمطا  ینوفعدض و  ماجنا  ای  یتارداص 
.دوش مادقا  رظن  دروم  هلومحم  يارب  دصقم  روشک  یهایگ  هنیطنرق  طیارش  اب  قباطم  یهایگ 

هک تسا  يرورـض  دنراد ، یهایگ  ياه  يرامیب  تافآ و  راشتنا  رد  یهایگ  ياه  هلومحم  هک  ییالاب  رطخ  کسیر  هب  هجوت  اب  - 2
ندوب اراد  تروص  رد  هدیدرگ و  پملپ  يزرم ) ای  یناتسا  زا  معا   ) دوش یم  راهظا  هک  یکرمگ  نامه  رد  یتارداص  یهایگ  هلومحم 

.ددرگ رداص  كرمگ  نامه  رد  هلومحم  نآ  يارب  یهایگ  تشادهب  یهاوگ  همان ، نیا  دنب 1  رد  جردنم  طیارش 
هک تسا  يرورـض  دوش ، یم  ضوع  اهنآ  رنیتناـک  اـی  نویماـک  یجورخ ، زرم  رد  هک  یتارداـص  یهاـیگ  ياـه  هلومحم  يارب  - 3

یهاگشیامزآ تامادقا  موزل  تروص  رد  ینادیم و  ياه  یـسررب  دیدزاب و  زا  سپ   ، الاک هدننکراهظا  كرمگ  رد  یتارداص  هلومحم 
یهاوگ یهایگ ، تشادـهب  یهاوگ  رد  رنیتناک  ای  نویماک  هرامـش  جرد  موزل  هب  هجوت  اب  یلو  ددرگ ، پملپ  ینوفعدـض ، ماـجنا  اـی 
ددجم یـسررب  دیدزاب و  ماجنا  زا  سپ  موزل ، تروص  رد  یجورخ و  زرم  رد  رقتـسم  یهایگ  هنیطنرق  ناسانـشراک  طسوت  روکذـم 

/. .ددرگ یم  رداص  یهایگ ، هلومحم 

 

  
 

: تشونور
راضحتسا تهج  یهایگ  تشادهب  هنیطنرق و  مرتحم  نواعم  - 

راضحتسا تهج  تارداص  هعسوت  رتفد  مرتحم  لکریدم  - 
هنیطنرق رتفد  - 

یهاگرد  اضردمحم 

تاتابن ظفح  نامزاس  سییر 

:  1398/5/15 خیرات

:  16054/730 هرامش

: درادن تسویپ  

دیلوت قنور  لاس  لاس 1398 :                                         



مزال مادقا  روتسد  رودص  عالطا و  تهج  اه  ناتسا  یمامت  تاتابن  ظفح  تیریدم  - 
 

 

:  1398/5/15 خیرات

:  16054/730 هرامش

: درادن تسویپ  

دیلوت قنور  لاس  لاس 1398 :                                         


