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زامن هماقا  گنهرف  هعسوت  جیورت و  هنیمز  رد  روشک  ییارجا  ياه  هاگتسد  لاس 1399  درکلمع  یبایزرا  ؛  همانشخب عوضوم 
...و هاگشناد  داهن /  داینب /  نامزاس /  ترازو /  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد 

اه هاگشناد  رد  زامن  هماقا  یلاع  داتس  مرتحم  ریبد 
ناتسا زامن  هماقا  داتس  مرتحم  ریدم 

مکیلع مالس 
همان ماظن  غـالبا  عوضوم ؛  ) خروم 1399.01.31 هرامـش  1.01.97452 همانـشخب  وریپ  یهلا ، نوزفازور  قیفوت  يوزرآ  مارتـحا و  اـب 

خروم 1399.09.12 هرامش 378877  همانـشخب  دافم  يارجا  رد  زین  و  زامن ) هماقا  داتـس  یبایزرا  تراظن و  يزیر ، همانرب  ياهدنیآرف 
تایـضتقم هب  تیانع  اب  روشک ، یمادختـسا  يرادا و  نامزاس  يرادا  نامزاس  گنهرف  ءاـقترا  درکلمع و  تیریدـم  روما  مرتحم  سیئر 

یبایزرا رد  طیارـش  نیا  ندومن  ظاحل  رب  ینبم  ییارجا  ياه  هاگتـسد  هبلاـطم  اـنورک و  سوحنم  سوریو  عویـش  لـیلد  هب  هدـمآ  شیپ 
هاگتسد لاس 1399  درکلمع  یبایزرا  رد  روشک  زامن  هماقا  داتـس  يراجلاس  تاظحالم  اهدرکیور و  اه ، هاگتـسد  زامن  هماـقا  درکلمع 

مالعا ناتروضح  هب  یضتقم  مادقا  و  راضحتسا ، تهج  لیذ  حرش  هب  زامن  هماقا  گنهرف  هعسوت  جیورت و  هنیمز  رد  روشک  ییارجا  ياه 
.دوش یم 

، یمادختـسا يرادا و  نامزاس  یناـسنا  يورین  يزاـسهب  شزومآ و  روما  خروم 1399.02.24  هرامـش 78434  همان  دانتـسا  هب   –   1
نابایزرا شریذـپ  دروم  زین  طوبرم  طباوض  تیاعر  اب  يزاجم  يروضحریغ و  تروص  هب  یگنهرف  یـشزومآ و  ياه  هماـنرب  يرازگرب 

.دشاب یم  زامن  هماقا  داتس 
اب بسانتم  مهلاثما ، تعامج و  ياهزامن  يرازگرب  نوچمه  دـنراد ، یکیزیف  روضح  هب  زاـین  هک  ییاـه  هماـنرب  هب  طوبرم  زاـیتما   – 2

.دش دهاوخ  هتفرگ  رظن  رد  ناتسا  یبایزرا  تایه  يدنب  عمج  اه و  ناتسا  زا  کی  ره  تیعضو  طیارش و 
دـش و دـهاوخن  یبایزرا  لقتـسم  تروص  هب  يراجلاس  رد  اه  ناتـسرهش  رد  ییارجا  ياه  هاگتـسد  هعباـت  ياهدـحاو  درکلمع   – 3

یباـیزرا ناتـسا  رد  عوبتم  لـک  هرادا  درکلمع  بلاـق  رد  یعیمجت و  تروص  هب  دوجو ) تروص  رد   ) ناتـسرهش تادنتـسم  شرازگ و 
.دش دهاوخ 

طـسوت زامن  هماقا  يدرکلمع  تادنتـسم  شرازگ و  هئارا  هب  يزاـین  خروم 1399.05.05 ، هرامش 223000  همانـشخب  دانتـسا  هب   – 4
.دشاب یمن  یمادختسا ) يرادا و  نامزاس  هناماس   ) امست هناماس  رد  روشک  ییارجا  ياه  هاگتسد 

ماجنا هاگتسد  ییارجا  ماقم  نیرتالاب  دیئات  اب  هلحرم و  کی  رد  ناتـسا  تارادا  درکلمع  یبایزرا " دوخ   " و يراهظادوخ "  " دنیآرف  - 5
.دریذپ

تاحیـضوت تاشرازگ و  هئارا  روظنم  هب  یبایزرا  تایه  تاسلج  رد  ناتـسا  ییارجا  ياه  هاگتـسد  رایتخالا  مات  هدـنیامن  روضح   - 6
.تسا عنامالب  ناتسا  ریدم  دیدحالص  ترورض و  رب  انب  یلیمکت ،

مظعم ماقم  داهن  یناتـسا  رتافد  رایتخالا  مات  ناگدنیامن  ناتـسا ، یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد  درکلمع  یبایزرا  دـنیآرف  رد   – 7

  1399/12/20 

  1/01/111042 

درادن    



فید ارجار ارجالالحارم  مزال  ارجاتامادقا  نامز 

درکلمع1 شرازگ  هیهت 

ياه همانرب  زا  کی  ره  يدرکلمع  تادنتسم  يدنب  هتسد  عیمجت و  يروآد ، رگ
شرازگ دیلوت  لاس 1399و  رد  هاگتسد  بوصم 

تیاغل هامدنفسا 1399   20
هام 1400 نیدرورف   31

شرازگ و هیلوا  یسررب  روظنم  هب  زامن  هماقا  داتس  ناسانشراک  اب  رمتسم  طابترا 
هاگتسد طسوت  لیمکت  حالصا و  روظنم  هب  صقاون  نییعت  تادنتسم و 

٢
هئارا يراهظا و  دوخ 

شرازگ
زامن   هماقا  داتس  هب  يدرکلمع  تادنتسم  شرازگ و  هئارا 

تیاغل 10 تشهبیدرا   1
هام 1400 تشهبیدرا 

3
درکلمع یبایزرا 

هاگتسد

هاگتسد هدنیامن  طسوت  یلیمکت  تاحیصوت  تادنتسم و  هئارا 
تشهبیدرا تیاغل 31   15

هام 1400
هاگتسد درکلمع  هب  یهدزایتما 

تاضارتعا4 هب  یگدیسر 
تهج هاگتسد  يوس  زا  یلیمکت  تادنتسم  یمسر و  تساوخرد  هئارا 

یبایزرا تایه  رد  يرگنزاب 
تیاغل 10 هامدادرخ   1

هامدادرخ 1400

.تشاد دنهاوخ  روضح  يار  قح  اب  يربهر 
؛ دشاب یم  رکذلا  لیذ  لودج  اب  قباطم  يراجلاس  رد  ییارجا ، ياه  هاگتسد  بوصم  ياه  همانرب  اهدربهار و  تازایتما   – 8

دربهار يدیهمتمان  یتیریدم –  یشهوژپدربهار  یشزومآ –  یغیلبتدربهار  یگنهرف و  يراکتبادربهار  یموب و  ياه  همانرب 

دربهار زایتم  زایتماا زایتما200  زایتما400  دازام400  زایتما   100

هدوب ریز  حرش  هب  روشک ، ییارجا  ياه  هاگتسد  زامن  هماقا  درکلمع  یبایزرا  دنیآرف  يدنب  نامز  لودج  قوف ، بتارم  هب  تیانع  اب   – 9
ندومن هدامآ  يروآ و  عمج  هب  تبـسن  هعبات  ياهدـحاو  هیلک  تادنتـسم ، شرازگ و  هئارا  نامز  ات  هدـنامیقاب  تصرف  رد  تسا  مزال  و 

رد مادقا و  هاگتـسد  بوصم  ياه  همانرب  نتم  رد  جردـنم  یبایزرا  ياه  صخاش  اب  قباطم  اه  همانرب  زا  کی  ره  يدرکلمع  تادنتـسم 
.دنیامن لاسرا  اه  ناتسا  زکرم و  رد  داتس  یبایزرا  ياه  تایه  هب  ررقم  نامز 

  1399/12/20 

  1/01/111042 

درادن    



5
هب تازایتما  مالعا 
طبر يذ  نیلوئسم 

یمادختسا يرادا و  نامزاس  هب  زکرم  رد  اه  هاگتسد  ییاهن  تازایتما  مالعا 

هامدادرخ 1400 ات 15 
هعمج و ماما  رادناتسا ، هب  اه  ناتسا  رد  اه  هاگتسد  ییاهن  تازایتما  مالعا 

ناتسا يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس 

6
شرازگ لاسرا  و 
یبایزرا دروخزاب 

درکلمع

، اه توق   ) داتس یبایزرا  تایه  ياه  هتفای  اه و  هاگتسد  هبستکم  زایتما  هئارا 
هاگتسد ییارجا  ماقم  نیرتالاب  هب  يداهنشیپ ) ياهراک  هار  اه و  فعض 

هامدادرخ 1400 ات 20 

اب کمک  ییامنهار و  هب  زاین  تروص  رد  زکرم  رد  اه و ...  نامزاس  اه ، هناخ  ترازو  زاـمن  هماـقا  نیطبار  ناریبد و  تسا ، رکذ  ناـیاش 
رد ياه 86036509 و 86034638 و  هرامش  اب  یناریح  نیدلاریخ و  نایاقآ  داتـس  يریگیپ  تراظن و  يزیر و  همانرب  مرتحم  ناریدم 

.دنیامرف لصاح  سامت  زامن  هماقا  داتس  یناتسا  رتافد  اب  اه  ناتسا 

   

: هب تشونور   
راضحتسا  تهج  زامن  هماقا  داتس  یبایزرا  تایه  سیئر  زامن و  رما  رد  روهمج  سیئر  هدنیامن  ییاضر  نیسح  دمحم  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  زامن  هماقا  يزکرم  داتس  مرتحم  ماقم  مئاق  یناهرز  دمحا  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 
افطل   لاسرا ، عالطا و  تهج  تلود  هناماس  هناخریبد  لوئسم  يرضخ  نیدلا  ماسح  دیس  ياقآ  بانج 

نایدهم  یلع  دیس 
یبایزرا تراظن و  يزیر ، همانرب  نواعم 

  1399/12/20 

  1/01/111042 

درادن    


