
 نارهت مرتحم رادرهش ،یچانح ياقآ بانج

مارتحا و مالس اب

 .تسا يرهش تیریدم درکلمع دوبهب ياهرازبا زا یکی هعبات ياهدحاو و قطانم درکلمع یبایزرا ياهشرازگ

 یلعف يرهش تیریدم هرود .تسا هتفرگیم ماجنا هتشذگ نایلاس یط اهیبایزرا نیا دیتسه رضحتسم هک روطنامه

 يارب ار یناگمه تراظن و درادرب نیشیپ ياههرود زا رتارف یماگ ،مدرم مومع يارب اهشرازگ نیا راشتنا اب دناوتیم

 نارهت يرادرهش فلتخم ياهدحاو درکلمع ،نآ لابند هب و دیامن لاعف يرهش تیریدم فلتخم ياهشخب ياهتیلاعف

.دشخب دوبهب ار

 راشتنا اب هعبات ياهدحاو و قطانم درکلمع یبایزرا شرازگ راشتنا دنکیم داهنشیپ دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک

 تروص رد تسا دنمشهاوخ اذل .ددرگ زاغآ »يزاسرهش هزوح« و »137 درکلمع« ،»یلام تیفافش« صخاش هتسد هس

 يرادرهش هعبات ياهدحاو و قطانم هب ،ریز حرش هب صخاش هتسد هس نیا راشتنا و شجنس نمض دییامرف روتسد تقفاوم

 رشتنم مومع يارب98 لاس يادتبا هام هس رد اهصخاش نیا یبایزرا هجیتن هامدادرخ نایاپ رد هک دوش مالعا نارهت

.دش دهاوخ رارکت یلصف تروص هب یبایزرا نیا و دوشیم

لماش يرادرهش هعبات ياهدحاو و هناگ22 قطانم137 درکلمع صخاش )فلا

هعبات ياهدحاو و قطانم کیکفت هب137 هناماس زا نادنورهش ياهتساوخرد هب یگدیسر رد درکلمع تحص-1

هعبات ياهدحاو و قطانم کیکفت هب137 هناماس رد اهمایپ هب یگدیسر نامز نیگنایم-2

 ياهدحاو و قطانم کیکفت هب137 هناماس رد نادنورهش ياهتساوخرد هب یگدیسر نامز نیگنایم رییغت خرن-3

هعبات

لماش يرادرهش هناگ22 قطانم یلام تیفافش صخاش )ب

هناگ22 قطانم کیکفت هب اهدادرارق لک هب هصقانم قیرط زا هدقعنم ياهنیزه ياهدادرارق غلبم تبسن-1

هناگ22 قطانم کیکفت هب یمومع تاصقانم رد ناگدننکتکرش دادعت نیگنایم-2

هناگ22 قطانم کیکفت هب داقعنا نایرج رد ياهدادرارق هب هدش دقعنم ياهدادرارق یلایر تبسن-3

هناگ22 قطانم کیکفت هب داد رارق دقع نامز طسوتم-4

لماش يرادرهش هعبات ياهدحاو یلام تیفافش صخاش )ج

 هدیازم ،دودحم و یمومع هصقانم رب دیکات اب اهدادرارق هناماس رد يدمآرد و ياهنیزه ياهدادرارق شدرگ اب تبث-1
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تافیرشت کرت ،جارح و

یلام عماج هناماس رد تاعالطا لماک تبث-2

نارهت يرادرهش هناگ22 قطانم يزاسرهش هزوح درکلمع یبایزرا صخاش )د

هناگ22 قطانم کیکفت هب هناورپ رودص نامز نیگنایم-1

هناگ22 قطانم کیکفت هب راک نایاپ رودص نامز نیگنایم-2

راضحتسا تهج ؛ یناجنسفر یمشاه نسحم ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش مرتحم سیئر :تشونور

راضحتسا تهج- رهش یمالسا ياروش هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم ياضعا

راضحتسا تهج ؛ رادرهش رتفد مرتحم لکریدم- یمظاک ياقآ بانج

راضحتسا تهج ؛اروش روما و يرهش هعسوت ،يزیر همانرب مرتحم نواعم- یفرشا مناخ راکرس

 راضحتسا تهج ؛ تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم- دوجرف ياقآ بانج
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