
مناخ  / ياقا بانج 

( دوش شیاریو  هاگشناد  دیدحالص  هب  دناوت  یم  ناونع  نیا   ) هاگشناد يرادا  یلام و  مرتحم  نواعم 

روشک زا  جراخ  هیسروبریغ  نایوجشناد  یتاقیقحت  تصرف  مکح 

وجشناد : يدرف  تاصخشم 
 : ----- یگداوناخ مان  مان و 

: --------- یلم هرامش 

:------------- ردپ مان 
:----------- دلوت لحم 

: نادنزرف دادعت 

:------- دلوت خیرات 
:------------ همانسانش هرامش 

:---------- لهات تیعضو 
: وجشناد یلیصحت  تیعضو 

:-------- لیصحت لحم  هاگشناد 
:----------- یلیصحت هتشر 

:---------- لیصحت هب  عورش  خیرات 
:------------- عافد یلامتحا  خیرات 

 
: یتاقیقحت تصرف  تیعضو 

هام تدم 6  هب  یتاقیقحت ---------- : هرود  عورش  خیرات  قیقحت  ------------- : لحم  هاگشناد  قیقحت  ------- : لحم  روشک 
: مکح تاحیضوت 

همان هویش  ساسارب  خروم 1393/02/03 و  هرامش 4/257207   هب  لخاد   يرتکد  نایوجشناد  يارب   هاتوک  یشهوژپ  تصرف  همان  نییآ  دانتسا  هب 
) وروی غلبم ----  هب  يزرا  يررقم  نازیم  هب  امـش  یتاقیقحت  سروب  ياطعا  اـب  سروب  يزکرم  ياروش  خروم 1399/12/227     4/109275
( شورف خرن   ) سانکـسا نوزوم  نیگنایم  خرن  هب  یلایر  تروص  هب  نایوجـشناد )  هب  یتخادرپ   يدـصرد  مهـس 65  یلایر  زرا  مه  لداعم 

چیه هاگشناد   روشک  يزرا  تاررقم  رییغت  تروص  رد  تسا  رکذ  هب  مزال   . دوش یم  تقفاوم  تخادرپ  زور  رد  ا.ا.ج  يزکرم  کناب  امین  هناماس 
یم تخادرپ  لباق  رابتعا  نیمات  تروص  رد  افرص  تسا و  هاگـشناد  ییاطعا  زایتما  مکح  نیا  رد  جردنم  يایازم  .تشاد  دهاوخن  هدهع  رب  يدهعت  هنوگ 

.دشاب یم  دیدمت  لباق  ریغ  یتاقیقحت  تصرف  تدم  انمض  .دشاب 

: یقاقحتسا ياه  هنیزه 
وروی هرود ----------  :  لک  يررقم 

همیب )  تشگرب و  تفر و  طیلب  هنیزه  زا  یشخب  ناربج  تباب  لایر             ( 000,000 : --, غلبم هب  رثکادح  یلایر  هنیزه  کمک 
 : ---------- یلم کناب  دزن  وجشناد  باسح  هرامش 

: تاررقم
هرادا نیا  هب  باسح  هیوست  تهج  ار  هدش  ماجنا  تاقیقحت  زا  یلماک  شرازگ   ، تعجارم مالعا  نمض  یتاعلاطم  تصرف  زا  تشگزاب  زا  سپ  تسا  مزال 

 . تسا یمازلا  یتفایرد  غلابم  دازام  باسح  هیوست   ، قیقحت لحم  روشکرد  هام  زارتمک 6  تماقا  تروص  رد  تسا  یهیدب  دیئامن ،  مالعا  لک 

زاجم ماقم  هاگشناد /  تسایر  ياضما  تمسق  نیا  رد 

1400/01/17

يریگیپ هرامش 
7210175

 : تشونور

هطوبرم تارابتعا  لحم  زا  هدربمان  یلایر  هنیزه  کمک  یلیصحت و  يررقم  تخادرپ  عالطا و  تهج  یلامروما  مرتحم  لکریدم  باسحیذ و  - 
مزال مادقا  عالطا و  تهج  نایوجشناد  روما  نامزاس  - 

 . راضحتسا تهج  قیقحت  لحم  روشکرد  نایوجشناد  یملع  مرتحم  نزیار  - 


	رونوشت :

