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3702/77549/931: یلخاد هرامش

1400/02/18: خیرات

)نارسپ ( یتلود ریغ و یتلود مود هرود هطسوتم سرادم :هب

مهدزاود و یرظن هطسوتم مهد یاه هیاپ یعافد یگدامآ سرد یلمع یودرا  موس هلحرم یرازگرب :عوضوم

شنادراک و یا هفرح و ینف

مارتحا و مالس اب

رتکد دیهش یزومآ شناد جیسب هزوح 1400/02/16 خروم مز / 565/301/22/1077 هرامش همان ریوصت تسویپ هب یهلا قیفوت یوزرآ اب

هفرح و ینف مهدزاود و یرظن هطسوتم مهدیاه هیاپ ) هرمن 8 (یعافد یگدامآ سرد یلمع یودرا موس هلحرم یرازگرب صوصخ رد حتفم

هعلاطم نمض یعافد یگدامآ سرد ناریبد یراکمه اب سرادم مرتحم ناریدم تسا هتسیاش .ددرگ یم لاسرا هنارسپ سرادم شنادراک و یا

ررقم دعوم رد تادنتسم لاسرا و همیمض گربراک لیمکت ، یلمع یودرا بولطم یارجا هب تبسن ،لیذ تاکن هب هجوت اب و یتسویپ همان

.دنیامرف مامتها

.دریگ تروص تقو عرسا رد هطوبرم سرد ناریبد و هسردم قیرط زا عفنیذ نازومآ شناد هب یناسر عالطا -1

هقلح کی بلاق رد هطوبرم ناریبد طسوت ،ددرگ یم لاسرا ناریبد هب یزاجم یاضف قیرط زا هک نازومآ شناد یلاسرا راثآ و اه تیلاعف  -2

.ددرگ جرد یتسویپ گربراک رد نازومآ شناد تاصخشم رکذ اب تاعالطا یمامت و یروآ عمج ید یس

.دنیامرف یراددوخ ، تارمن تسرهف گربراک رد اضما و هرمن جرد زا مرتحم نارببد -3

شناد جیسب تمواقم هزوح هب هسردم مرتحم ریدم فرط زا نازومآ شناد تیلاعفو تاعالطا ید یس و هدش لیمکت گربراک لاسرا تلهم -4

.ددرگ یم نییعت 1400/03/10 خیرات ات ناردارب حتفم رتکد دیهش یزومآ

یمظاک روپ دمحا

تشر2 هیحان شرورپو شزومآ تسرپرس

هطسوتم شزومآ نواعم راذگ یاپ شوایس : فرط زا

هتشرف, یرظن هطسوتم شزومآ لوئسم سانشراک-نت هایس روپ یقت دمحم, یرظن هطسوتم شزومآ سانشراک-نشور نایئاباب هموصعم : تشونور

ناردارب یزومآ شناد جیسب هدنامرف-یفطل نژیب, یرظن هطسوتم شزومآ سانشراک-یدهمروپ
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