
یلاع شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد یشزومآ  / ییوجشناد / للملا نیب مرتحم  نانواعم  بـه :      

یلوسنک تامادقا  لاسرا  رد  ریخأت  ي  همیرج لامعا  عوضوم : 

مارتحا مالس و  اب     

میارج رد  فیفخت  لامعا  یگدوشخب و  يارب  تاعاجرا  یخرب  اب  هتـشذگ  ياـه  هتفه یط  هک  نیا  هب  تیاـنع  اـب      
رما نایدصتم  هاگشناد و  نآ  رظن  میا ، هدوب هجاوم  ناشیا  یلوسنک  تامادقا  رد  ریخأت  تباب  یناریا  ریغ  نایوجشناد 

: دیامن یم بلج  ریز  دراوم  هب  ار  یناریا  ریغ  نایوجشناد  یلوسنک  ي  هزوح رد 

رد ریخأت  هنوگ  ره  تسا ، هدـیدرگ  هراشا  نآ  هب  اهراب  هک  یغـالبا  ياـه  هماـن نییآ  دوجوم و  نیناوق  ساـسا  رب  - 1
وجـشناد هدوب و  لایر  نویلیم  ود  غلبم  هب  هنازور  ي  همیرج بجوتـسم  وجـشناد  طسوت  یلوسنک  تامادـقا  لامعا 

.د ـ شاب یم نآ  تخادرپ  هب  فظوم 
فـیفخت و لاـمعا  هنوـگ  ره  هدوـب و  اـجان  ي  همانرذـگ ترجاـهم و  سیلپ  همیرج ، تفاـیرد  لاـمعا و  عـجرم  - 2

نیا ي  هدـهع هب  نآ  لامعا  مدـع  شریذـپ و  اذـل  دوش  یم ماـجنا  همانرذـگ  ترجاـهم و  سیلپ  طـسوت  یگدوشخب 
لاـسرا يارب  یطـساو  اـهنت  یلوسنک  ي  هعومجم ـد و  ـشاب یمن مولع  ترازو  رد  يرگید  عجرم  ره  اـی  لـک و  هرادا

 . تسا اه  تساوخرد

ي هعجارم ترورض  صوصخرد  یناریاریغ  نایوجشناد  ي  هیلک هب  نئمطم  یضتقم و  وحن  هب  تسا  یـضتقم  اذل      
دیکأت نینچ  مه هدـمآ و  لمع  هب  مزال  یناسر  عالطا  دوخ  عوبتم  ياـه  هاگـشناد رد  اـه  یلوسنک هب  دوخ  عقوم  هب 

رد هدش  هیارا  يدنب   نامز قبط  دوخ  تادنتسم  كرادم و  لاسرا  رد  یلوسنک  ي   هزوح رد  رما  نایدصتم  هب  مزال 
رد هچ  نانچ ددرگ  یم دـیکأت  .دـیآ  لمع  هب  لـک  هرادا نیا  خروم 1400/02/30  ي 41/4/13066  هرامـش ي  همان
رب ریخأت  نیا  زا  یـشان  تیلوؤسم  دیآ  لمع  هب  ریخأت  یهاتوک و  هاگـشناد  يوس  زا  اه  تساوخرد كرادم و  لاسرا 

.دوب دهاوخ  هاگشناد  ي  هدهع

هب وجـشناد  هک  دش  دـهاوخ  یگدیـسر  يدراوم  هب  اهنت  هاگـشناد  نآ  یگدوشخب  ياه  همان لاسرا  رد  نمـض  رد     
ای ریخأت و  هتفه  کی  تدـم  يارب  اهنت  کی ، ي  هجرد نادـنواشیوخ  توف  ییاضق ،  لیاسم  هلمج  زا  يرهق  لـیالد 

هعجارم ناکما  هدش ، يرتسب  لحم  ناتسرامیب  یهاوگ  ناز  ـ یم هب  نا  ـ تسرامیب رد  ندش  يرتسب  هب  رجنم  يرامیب 
تاد و  ـ نتسم كراد ،  لاسرا مـ هک  ـد  شاب هد  ـ یدرگن لصاح  يو  يارب  یلو  ـ سنک تامدخ  ير  ـ یگ یپ و 
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.د ـ شاب یم یمازلا  طو  ـ برم نو  ـ یسیمک رد  حرط  يارب  هد  حرطم شـ لیالد  ـهي  تبثم دراوم 

ـر یغ نایو  ـ جشناد ـه  یجوت هب  تبـسن  هدرک ،  يراددو  رگید خـ ياه  ـت ـساوخرد لا  ـ ـسرا زا  دراد  ـا  ـضاقت اذ  لـ     
هب یض  ـ تقم ماد  ـ قا هاگ  ـ شناد رد  یلو  ـ سنک تامد  ي خـ هزو ناید حـ ـ ـصتم هاگ و  ـ ـشناد نآ  شـشوپ  ـت  حت یناریا 

.دیآ  ـل  مع
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
یقزاررفعج

یناریاریغ نایوجشناد  روما  لک  هرادا  تسرپرس 


