
ینآ                                                                                                            

ایک  ياقآ  بانج   

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

اشاپ  هجاوخ  تدحو  ياقآ  بانج 

یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یمرذآ  ياقآ  بانج 

لیبدرا  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یگیب  ياقآ  بانج 

مالیا  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یناحبس  ياقآ  بانج 

رهشوب  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یخرف  ياقآ  بانج 

نامرک  ناتسا  بونج  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یفسوی  ياقآ  بانج 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

این  جالح  مناخ  راکرس 

يوضر  ناسارخ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

ییاضر  ياقآ  بانج 

یلامش  ناسارخ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

قلطم  یقیال  ياقآ  بانج 

دمحا  ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يرهاط  ياقآ  بانج 

نامرک  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یفیرش  ياقآ  بانج 

هاشنامرک  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

ینابش  ياقآ  بانج 

يرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

نایریشم  ياقآ  بانج 

نانمس  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 
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يرومیت  ياقآ  بانج 

ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

ناشخرد  ياقآ  بانج 

نیوزق  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

امن  قح  ياقآ  بانج 

ناتسلگ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يدمحم  ياقآ  بانج 

نالیگ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یغاز  ياقآ  بانج 

ناردنزام  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

رو  هشیپ  ياقآ  بانج 

نادمه  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یناکدرا  یحاتف  ياقآ  بانج 

دزی  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يریبد  ياقآ  بانج 

سراف  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يروصنم  فرشا  ياقآ  بانج 

ناگزمره  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحمریدم 

ینسح  ياقآ  بانج 

ناتسزوخ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یکتخب  ياقآ  بانج 

ناجنز  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یکالفا  ياقآ  بانج 

ناهفصا  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

يدماح  ياقآ  بانج 

ناتسدرک  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

هداز  یفیطل  ياقآ  بانج 

مق  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  رتحم  ریدم 
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یمدق  ياقآ  بانج 

يزکرم  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

شخبدیما  ياقآ  بانج 

زربلا  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحمریدم 

يدازریپ  ياقآ  بانج 

ناتسرل  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  مرتحم  ریدم 

یماوقا  ياقآ  بانج 

نارهت   ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  تاتابن  ظفح  تیریدم  مرتحم  تسرپرس 

سران  يویک  تارداص  زا  يریگولج  عوضوم :

؛ مکیلع مالس 
ترازو تارداص  هعسوت  رتفد  مرتحم  تسرپرـس  خروم 1400/6/2  هرامـش 1400/530/27713  همان  ریوصت  تسویپ  هب  امارتحا 

ریت زا 15  يویک  هویم  تارداـص  تیعونمم  صوصخرد  ناریا  یمالسا  يروهمج  كرمگ  تارداص  رتفد  لکریدـم  ناونع  اب  عوبتم 
هب عوضوم  دـییامرف  روتـسد  تسا  یـضتقم  .ددرگ  یم  لاسرا  سران  يویک  هویم  تارداص  زا  يریگولج  لاس و  ره  هامرهم  ات 15 

/. .ددرگ مالعا  ناتسا  رد  طبریذ  یتلودریغ  یتلود و  عجارم  ریاس  یهایگ و  هنیطنرق  زکارم  یمامت 

 

   

 

 

: تشونور  

خروم 1400/6/2 هرامش 1400/530/27713  همان  تشونور  هب  تشگزاب  رازاب  عیانص و  ياهتخاس  ریز  تارداص و  هعسوت  رتفد  مرتحم  تسرپرس  يریصب  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج 

هنیطنرق   رتفد  مرتحم  لکریدم  مدقم  یلیلج  میرم  مناخ  راکرس 

 

نایمئاق  يدهم 

یهایگ تشادهب  هنیطنرق و  نواعم 
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