
 یلاعت همسب

 یماما ياقآ بانج- يرهش داصتقا و یلام مرتحم نواعم

 رد اهرتاهت و یکلم تالماعم تیفافش عوضوم اب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمهدزناپودص هب توعد :عوضوم

 يزاجم تروص هب12 تعاس99/09/11 خروم هبنش هس- نارهت يرادرهش

؛مارتحا و مالس اب

99/09/02 خروم هسلج رد نارهت يرادرهش تالغتسم و کالما نامزاس لماعریدم روضح مدع زا یتیاضران زاربا نمض

 رظن رد دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک ،نیشیپ ياهیگنهامه دوجو اب )99/08/28 خروم 160/19538 هرامش همانتوعد(

99/09/11 خروم هبنشهس زور اهرتاهت و یکلم تالماعم تیفافش عوضوم اب ار دوخ هسلج نیمهدزناپودص دراد

 و کالما نامزاس مرتحم لماعریدم دییامرف روتسد تسا دنمشهاوخ اذل .دیامن رازگرب يزاجم تروصهب 12 تعاس

 هئارا هتیمک هسلج رد ار ریز دراوم زا یشرازگ ،هسلج نیا رد روضح نمض لاوما و یلام روما مرتحم لکریدم و تالغتسم

:دنیامن

یکلم ياهدادرارق تاعالطا راشتنا و تبث    .1

 خروم 160/14276 هرامش هب یمالعا هسلجتروص( دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمتفهودص رد    .1.1

 زا دناهدش تبث تالماعم هناماس رد هک یکلم تالماعم یتاعالطا ياهدلیف 99 هامرویرهش نایاپ ات دش ررقم )99/07/01

 رد هتفرگتروص تامادقا زا یشرازگ تسا يرورض .تسا هدشن رشتنم زونه تاعالطا نیا اما ددرگ رشتنم 98 لاس يادتبا

.دوش هئارا99/09/11 خروم هسلج

 رثا رد هک یکلم تالماعم یتاعالطا دراوم دش ررقم دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمتفهودص رد    .1.2

 نایاپ ات ،تسین دوجوم یکلم ياهدادرارق همه يارب تالماعم هناماس رد اهنآ ررکم و بوانتم ندش يرابجا و يرایتخا

.دوش هئارا99/09/11 خروم هسلج رد تاعالطا نیا تبث نازیم زا یقیقد شرازگ .دوش لیمکت 99 هام رویرهش

اههلاوح راشتنا    .2

 دوخ لحارم نیرخآ رد مادقا نیا هکنیا هب هجوت اب و اههلاوح تاعالطا راشتنا صوصخ رد هدشماجنا تامادقا زا رکشت اب

 رگید عاونا راشتنا يارب ار دوخ همانرب يرهش داصتقا و یلام تنواعم ،)99/08/14 خروم 160/18475 هرامش همان( دراد رارق

.دیامن هئارا یتکراشم ياههژورپ مهسلاقح اب رتاهت و کلم اب رتاهت دننام اهرتاهت
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 :ریز سردآ قیرط زا هسلج رد روضح

https://meet.jit.si/TPC115

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

)راضحتسا تهج( هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم ياضعا

)راضحتسا تهج( نایرهاظم ياقآ بانج- اروشروماو يرهش هعسوت يزیر همانرب مرتحم نواعم

)هسلج رد روضح و راضحتسا تهج( دوجرف ياقآ بانج- تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم

)هسلج رد روضح و راضحتسا تهج( هدازدمحم ياقآ بانج- تالغتسم و کالما نامزاس مرتحم لماع ریدم

)راضحتسا تهج( يا هزمح ياقآ بانج-یسرزاب نامزاس مرتحم سیئر

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

)هسلج رد هدنیامن روضح و راضحتسا تهج( سمش ياقآ بانج- یقوقح مرتحم لکریدم

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

 )راضحتسا تهج( يرفعج ياقآ بانج- تیریدم دوبهب و درکلمع یبایزرا مرتحم لکریدم
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