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یماما ياقآ بانج-نارهت يرادرهش يرهش داصتقا و یلام مرتحم نواعم

 دوجرف ياقآ بانج-نارهت يرادرهش تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم

 يرادرهش رد یلام تیفافش يریگیپ عوضوم اب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمکیودص هب توعد :عوضوم

 نارهت

؛مارتحا و مالس اب

 تیفافـش قـقحت صوـصخ رد نیشیپ تابوصم ماجنا يریگیپ« عوضوماب 99/03/26 خروم ،161/5272 هرامش همان وریپ

 هرامـش هـمان نینچمه و »رتاهت نیالنآ رازاب يزادنا هار يریگیپ« عوضوم اب 99/04/04 خروم 161/5954 هرامش همان و »یلام

 تیفافـش هـتیمک ،»فافش تیاسبو يور هدشرشتنم ياهدادرارق تاعالطا ياطخ« ناونع اب99/04/21خروم161/7621

 یـسررب و نارـهت يرادرهـش رد یلاـم تیفافـش يریـگیپ عوضوم اب ار دوخ هسلج نیمکیودص دراد رظن رد دنمشوه رهش و

 نمـض تـسا دنمـشهاوخ اذل .دیامن رازگرب یلام تیفافش هزوح رد نارهت رهش یمالسا ياروش تابوصم ققحت مدع ییارچ

 ياروـش نامتخاـس لوا هـقبط رد عـقاو ینابیـش نلاـس رد 14 تعاس99/04/24 خروم هبنشهس زور هک هسلج نیا رد روضح

:ددرگ هئارا هسلج نیا رد ریز دراوم يارجا زا یشرازگ دییامرف روتسد ،دوشیم رازگرب نارهت رهش یمالسا

 هـب یـغالبا »يرادرهـش تالماـعم تاـعالطا یمومع نالعا و یکینورتکلا ماجنا هب نارهت يرادرهش مازلا« هبوصم يارجا-1

:لماش 97/03/30 خروم160/8270هرامش

نارهت يرادرهش تالماعم هیلک یکینورتکلامامت ماجنا-1-1

نارهت يرادرهش هعبات ياهدحاو هیلک رد تالماعم عاونا تاعالطا شدرگاب تبث-1-2

نارهت يرادرهش هعبات ياهدحاو هیلک رد الاب هب طسوتم تالماعم هیلک تاعالطا راشتنا-1-3

 هناماس ،یلام عماج هناماس ،کالما عماج هناماس ،تالماعم عماج هناماس زا معا یلام هزوح ياههناماس یگچراپکی-1-4

... و هژورپ لرتنک

 »دـقنریغ فراـصم و عبانم تیریدم ییارجا لمعلاروتسد« هبوصم مجنپ شخب ب دنب قباطم رتاهت نیالنآ رازاب يزادناهار-2

 همانرب متشهویس هدام و نارهت يرادرهش 98 لاس هجدوب 5 هرصبت پ دنب و 97/08/21 خروم 160/24134 هرامش هب یغالبا

نارهت رهش هعسوت موس

 نوناـق 71 هداـم يارـجا رد یتاونس هجدوب ياهفیدر يور تخادرپ و هنیزه و دمآرد هناهام ياهشرازگ طخرب راشتنا-3
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اهيرادرهش

 تاسسؤم و نارهت يرادرهش تالغتسم و کالما دانسا یهدناماس« هبوصم قباطم نارهت يرادرهش کالما تاعالطا تبث-4

95/02/18 خروم 160/2194/3213 هرامش هب یغالبا »هعبات

 راـهچ و یـس زا شیب هک ییاهتکرش ماهس هضرع تهج يدنبنامز و تامادقا یتایلمع همانرب صوصخ رد هحیال هیارا-5

 يارـجا رد دراد ار سروـب رد يراذـگاو تـیلباق و تـسا نآ هـعبات ياهدحاو ای نارهت يرادرهش هب قلعتم اهنآ ماهس دصرد

 رازاـب رد هـعبات تاـسسؤم و اـهنامزاـس ،اـهتکرـش ماهـس هضرع صوصخ رد هحیال هئارا هب نارهت يرادرهش مازلا« هبوصم

1398/08/14 خروم 160/2596/22402 هرامش هب یغالبا »هیامرس

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

راضحتسا تهج ؛ هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم ياضعا

راضحتسا تهج ؛ یمظاک ياقآ بانج-نارهت رادرهش هزوح مرتحم لکریدم و رواشم

راضحتسا تهج ؛ نایرهاظم ياقآ بانج- اروشروماو يرهش هعسوت و يزیر همانرب مرتحم نواعم

راضحتسا تهج ؛ یچنوباص ياقآ بانج-اروش روما و نیناوق نیودت مرتحم لکریدم

هسلج رد روضح و راضحتسا تهج ؛ یلعراز ياقآ بانج-لاوما و یلام روما مرتحم لک ریدم

هسلج رد روضح و راضحتسا تهج ؛ یمشاه مناخ راکرس-نارهت يرادرهش يراد هنازخ مرتحم لک ریدم

هسلج رد روضح و راضحتسا تهج ؛ هدازدمحم ياقآ بانج-نارهت يرادرهش تالغتسم و کالما نامزاس مرتحم لماعریدم

هسلج رد روضح و راضحتسا تهج ؛ برع ياقآ بانج- نارهت يرادرهش دمآرد لوصو و صیخشت مرتحم لک ریدم

هسلج رد روضح و راضحتسا تهج ؛سمش ياقآ بانج- نارهت يرادرهش یقوقح مرتحم لک ریدم

 هسلج رد روضح و راضحتسا تهج ؛ینارمع ياقآ بانج- نارهت يرادرهش ياه نامزاس ياهاروش و عماجم روما مرتحم لک ریدم
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