
یشهوژپ یلاع و  شزومآ  تاسسوم  اه و  هاگشناد  مرتحم  ياسور 
ییارجا ياه  هاگتسد  ریاس  هب  هتسباو  يروانف و  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  هب  هتسباو 

، مارتحا مالس و  اب 

رد یـشهوژ  یلاع و پ شزومآ  تاسـسوم  اه و  هاگـشناد مرتحم  ياسؤر  زا  یـضعب  ررکم  تـالاؤس  وریپ 
یملع تایه  ياضعا  یمادختـسا  هماـن  نییآ « 98  » و « 97 « ، » 96  » داو حالـصا مـ يارجا  صوـصخ 

، طبریذ يانما  ياه  تایه رد  نآ  بیوصت  یملع و  تاـیه  ياـضعا  یگتـسشنزاب  طـباوض  يارب  هاگـشناد 
هدام دافم  يارجا  رد  ترازو ، یلاع  ماقم  دیکات  يروانف و  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  ياه  تسایس بسح 

: دوش یم يروآدای  ریز  دراوم  یملع ، تایه  ياضعا  یمادختسا  همان  نییآ  « 121»

ياضعا هیلک  يارب  همان  نییآ « 96  » هدام لیذ  ياهدنب  رد  جردنم  تمدخ  هقباس  ینس و  طرـش  تیاعر 
نآ « 3  » و « 1  » ياه هرـصبت لومـشم  یملع  تایه  ياضعا  يانثتـسا  هب  طیارـش  دـجاو  یملع  تایه 

تلود و تایه  بوصم  شهوژپ  شناد و  ياه  ناشن ياراد  ای  يروشک  هنومن  یملع  تایه  ياضعا  لماش :
تساوخرد تسا و  یمازلا  دنوش ، یم ای  هدش  يزاتمم  داتسا  هجرد  بسک  قفوم  هک  یملع  تایه  ياضعا 

یگتسشنزاب دنیآرف  ماجنا  عنام  تمدخ ، ینایاپ  تاونس  رد  رتالاب  هبترم  هب  اقترا  يارب  یملع  تایه  وضع 
یملع تایه  ياضعا  ساسا ، نیا  رب  اذل  .دش  دهاوخن  هراشالا  قوف  هدام  رد  جردـنم  ررقم  نامز  رد  نانآ 

ياه گربراک لیمکت  هبترم ، اقترا  تساوخرد  بسانم ، يزیر  همانرب  اب  تسیاب  یم  هبترم  اقترا  یـضاقتم 
تـصرف هک  دـنهد  هئارا  بختنم  هتیمک  هناخریبد  هب  ینامز  ار  رظن  دروم  ياه  تسویپ قاصلا  طـبریذ و 

زا هتـسد  نآ  لاحیا ، یلع .دشاب  طبریذ  هزیمم  تایه  رد  نآ  حرط  مزال و  ياه  یـسررب ماجنا  يارب  یفاک 
تـساوخرد هئارا  هب  تبـسن  یگتـسشنزاب ، هب  یهتنم  تمدـخ  رخآ  لاس  ود  رد  هک  یملع  تایه  ياضعا 

هب طبریذ  یشهوژپ  / یـشزومآ هورگ  ریدم  دییات  زا  سپ  مادقا و  زاین  دروم  كرادم  هارمه  هب  هبترم  اقترا 
ظاـحل زا  زین  دـنا ، هدرک تفاـیرد  دیــسر » ، » نآ تـبث  زا  سپ  لـیوحت و  بـختنم  هـتیمک  هناـخریبد 
یتروص رد  تسا  یهیدب  .دنشاب  یم یمادختسا  همان  نییآ « 96  » هدام رد  ررقم  طباوض  عبات  یگتسشنزاب 
بـسک ار  رتالاب  هبترم  هب  اقترا  يارب  مزال  طیارـش  حالـصیذ  عجارم  دـییات  اب  یگتـسشنزاب و  زا  سپ  هک 
قوقح ناونع و  رظن  زا  دیدج  یملع  هبترم  ساسا  رب  نانآ  یگتسشنزاب  مکح  حالـصا  دنیامن ،

.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما  ایازم  و 
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حضاو عقوم ، هب  یناسر  عالطا  نمض  دنیامرف  روتسد  تسا  دنمـشهاوخ  هراشالا ، قوف دراوم  هب  تیانع  اب 
زا یملع  تایه  ياضعا  یگتـسشنزاب  دـنیآرف  هسـسوم ، نآ  رد  لغاش  یملع  تاـیه  ياـضعا  هب  نشور  و 

لـصف رد  جردـنم  تاررقم  طـباوض و  تیاـعر  اـب  هبترم ، اـقترا  یـضاقتم  یملع  تاـیه  ياـضعا  هـلمج 
ات دوش  ذاختا  یبیترت  نینچمه  .دوش  ماجنا  یملع  تایه  ياـضعا  یمادختـسا  هماـن  نییآ یگتـسشنزاب 

هداـم « 3  » و « 1  » ياـه  هرـصبت لومـشم  یملع  تاـیه  ياـضعا  یگتــسشنزاب  قـیوعت  تساوـخرد 
طیارـش زارحا  خـیرات  زا  لبق  ياـنما  تاـیه  هسلج  رد  یفاـک ، ناـمز  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هراشالاردـص ،

.دریگ رارق  يریگ  میمصت  دروم  حرطم و  نانآ ، یگتسشنزاب 

، موـلع مرتـحم  ریزو  خروـم 1397/0516  هرامـش 107630/و  همانـشخب  وریپ  تسا  مزـال  نـینچمه 
موسرم و تافیرـشت  لامعا  یگنهرف و  بناوج  همه  تیاعر  اب  ات  دوش  ذاختا  یبیترت  يروانف  تاقیقحت و 
رد دیآ و  لمع  هب  هتـسیاش  ریدقت  هتـسشنزاب  یملع  تایه  مرتحم  ياضعا  هدـنزرا  تامدـخ  زا  فراعتم ،
رد هتسشنزاب  هتسجرب  صخاش و  ناداتسا  روضح  يارب  بسانم  یفاک و  ياضف  تاناکما و  تارودقم  دح 

.دوش مهارف  هسسوم  رد  یملع  تامدخ  هصرع 

.راضحتسا يارب  هزیمم  ياه  تایه  انما و  ياه  تایه  زکرم  مرتحم  نارواشم  نانواعم و  تشونور :

15/114622
1399/06/18

يریگیپ هرامش 
8730058

یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
يرقاب اضرلادبع 

هزیمم ياه  تئیه  انما و  ياه  تئیهزکرم سیئر 


