
97/12/4 خروم  هاگشناد  عیفرت  بختنم  هتیمک  هسلجتروص                                                                                        

هتیمک - 1: يراج دراوم  : دیسر بیوصت  هب  یسررب  حرط و  زا  سپ  لیذ  دراوم  رازگرب و  خروم 97/12/4  هبنش  زوررد  هتیمک  ياضعا  روضح  اب  هاگشناد  عیفرت  بختنم  هتیمک  هسلج 

.تسا  هداد  صیخشت  یقاقحتسا  هیاپ  ياهزایتما  بسک  طیارش  زئاح  ار  ریز  دارفا  عیفرت  بختنم 

ولبیرغ مشاه  رتکد  ياقآ  -196-97 یلیصحت لاس 
یقاجوا روصنم  رتکد  ياقآ  -296-97 یلیصحت لاس 

يدمحم تسود  نیمار  رتکد  ياقآ  - 396-97 یلیصحت لاس 
یتورم هلارکذ  رتکد  ياقآ  - 496-97 یلیصحت لاس 
اینداوج مالسا  رتکد  ياقآ  -596-97 یلیصحت لاس 

يرافغ دیما  رتکد  ياقآ  - 696-97 یلیصحت لاس 
یناخدارم سگرن  رتکد  مناخ  - 796-97 یلیصحت لاس 

تخب کین  رفعج  رتکد  ياقآ  - 896-97 یلیصحت لاس 
روپ دحاو  یضترم  رتکد  ياقآ  - 996-97 یلیصحت لاس 

يدرکهد یمرک  لیعامسا  رتکد  ياقآ  -1096-97 یلیصحت لاس 
یفسوی اضریلع  رتکد  ياقآ  - 1196-97 یلیصحت لاس 

تحالف قداص  دمحم  رتکد  ياقآ  - 1296-97 یلیصحت لاس 
يریما بیبح  رتکد  ياقآ  - 1396-97 یلیصحت لاس 
نایتقفش رصان  رتکد  ياقآ  - 1496-97 یلیصحت لاس 
یحیضوت هژینم  رتکد  مناخ  - 1596-97 یلیصحت لاس 

یگداوناخ مانو  تمسمان 
یناخفلز هلا  بیبح  رتکد  ياقآ  یشزومآ1- نواعم 

يدواد لامج  رتکد  ياقآ  یشهوژپ2- نواعم 
يزورون شوایس  رتکد  ياقا  هاگشناد3 - تسایر  هدنیامن 

ددرگ .    یمن  تقفاومرخف  دیواج  اتیب  رتکد  مناخ  عیفرت  اب  هدکشنادو  هورگ  تقفاوم  مدع  هب  هجوت  اب  *   
زا       هدربمان  عیفرت  خیرات  هلیسونیدب  یحیضوت  هژینم  رتکد  مناخ  خیرات 97/4/30 ) ات  96/7/30  ) خیرات زا  هام  یجالعتسا 9  یصخرم  هب  هجوت  اب  *   

صوصخ رد  خیرات 96/11/7  هب  عیفرت  هسلجتروص  نینچمه  دشاب و  یم  لاسره  اهیلاراشم 7/9  عیفرت  خیرات  نیاربانب  دبای ، یم  رییغت   97/7/9 هب لاس  96/10/9
.ددرگ  یم  حالصا  ناشیا 

هسلجتروص هیحالصا   هب  هجوت  اب  اهیلاراشم  عیفرت  خیرات  زور  هام و26  هب 13  هام  زا 9  یئالعا  ارتیم  رتکد  مناخ  یجالعتسا  یصخرم  شیازفا  هب  هجوت  اب  *
تأیه هبوصم  ساسا  رب  نآزا  سپولاس  ره  یشیامزآ 2/27  یمسر  نامز  ات  اهیلاراشم  عیفرت  خیراتو  دبای  یم  رییغت  هب 94/2/27  زا 93/1/1    97/5/13 یسانشراک

 . دوب دهاوخ  هزیمم 
هسلجتروص هلیسونیدبو  دبای  یم  رییغت  لاس  ره  هب 12/9   هیلاراشم  عیفرت  خیراتولدارم  داوج  رتکد  ياقآ  ینامیپ   هرود  تاونس  باستحا  هب   هجوت  اب  *

. ددرگ یم  حالصا   97/8/26 خروم

 / 59534/آ
1397/12/06

يریگیپ هرامش 
669785

یناخفلز هلا  بیبح 
یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 


