
هدکشناد :  مرتحم  سیئر 

ینامرد                                                                                                                                :  یشزومآ  زکرم  مرتحمریدم 

 : ناتسرهش نامردو  تشادهب  هکبش  مرتحم  تسرپرس 

هاشنامرک    ناتسرهش  تشادهب  زکرم  مرتحم  تسرپرس 

نانکراک یلیمکت  همیب   : عوضوم

؛   مارتحا مالس و  اب 

نهیم همیب  تکرش  اب  نانآ  لفکت  تحت  دارفا  نانکراک و  نامرد  یلیمکت  همیب  دادرارق  دقع  فرشرد  هاگشناد   ، راشتنالا ریثک  ياه  همانزور  رد  جرد  قیرطزا  یمومع  هصقانم  يرازگرب  هب  هجوت  اب            

همیب رد  تیوضع  هب  لیامت  هک  يدارفا  لیذ  هحورـشم  دراوم  تیاعر  ابو  مرتحم  ناراکمه  هیلک  هب  لماک  یناسر  عالطا  نمض  دیئامرف  روتسد  تسادنمشهاوخ  اذل  .دشاب  یم  هاشنامرک  ناتسا  يزکرم  هبعش 

تیاـس هب  هعجارم  اـیو  یلیمکت  هـمیب  ماـن  تـبث  هـنیزگ  باـختناو   http://kums .ac.ir یناـشن هب  هاگـشناد  یتـنرتنیا  تیاـس  هب  هعجارماـب  خـیرات 97/6/31  ات  رثکادـح  دـنراد  ناـمرد  یلیمکت 

تیوضع مرف  لیمکت  قیرط  زا  يروضح  مان  تبث  ودشاب  یم  ریذپناکما  هدـش  نییعت  ینامز  هزابردوروکذـم  تیاس  قیرطزا  ًافرـص  مان  تبث  ًانمـض  دـنیامن  مادـقا   http://5.63.15.31/bimeh یتنرتنیا

: دشاب یمنریذپناکما 

مادقا نادنزرفو )  رـسمه  نیدـلاو ،   ) لفکت تحت  دارفا  دوخ و  تهج  تیوضع  مرف  لیمکت  هب  تبـسن  لیامت  تروص  رد  دـنناوت  یم  راک  نوناق  يدادرارق و  ینامیپ ،  یمـسر ، نانکراک  هیلک  - ۱
.دنیامن مادقا  زین  دوخ  لفکت  تحت  دارفا  همیب  هب  تبسن  لیامت  تروصرد  دنناوت  یم  نز »  » نانکراک ًانمض  .دنیامن 

هکیتروص رد  نازیزع  زا  هتـسد  نیا  اذل  دشاب ،  یم  نارگراثیاروماو  دیهـش  داینب  هدهعب  نانآ  لفکت  تحت  دارفاو  نارگراثیا  ینامرد  ياه  هنیزه  تخادرپ 100  % نوناقربارب   هکنیا  هب  رظن  - ۲
.ددرگ زیراو  رسک و  نانآ  باسح  زا  ههام  همه  نانکراک  ریاس  دننام  یتسیاب  نانآ  همیب  قح  دنیامن  مادقا  یلیمکت  همیب  تیوضع  مرف  لیمکت  هب  تبسن 

خیراتزا 97/6/1 هدـش  همیب  رفن  ره  يازا  هب  دارفا  باسحزا  لایر  غلبم 255963  هنایهام  زیراو  رـسک و  هب  تبـسن  هافر  هرادازا  یمان  تبث  دارفا  تسیل  تفایرد  زا  سپ  یتسیاـب  زکرم  نآ  - ۳
هبعـش هب  يا  همیب  روما  هدنیامن  طسوت  هدش  همیب  دارفا  تسیل  مامـضنا  هب  ار  يزیراو  شیف  مادقا و  دعب  هام  مهد  ات  رثکادح  دیدرگ  دهاوخ  مالعا  ابقاعتم  هک  یباسح  هرامش  هب  تیاغل 98/6/1 

.دنیامن لیوحت  روکذم  تکرش  يزکرم 
تسیل دییأت  زا  تسا  یضتقم  اتسار  نیارد  .دیامن  مادقا  مان  تبث  هب  تبسن  دوخ  ینامزاس  تسپ  لحمزا  ًافرص  درف  ره  دیئامرف  روتسد  تسا  یضتقم  همیب  قح  تاروسکرد  تلوهـس  تهج  - ۴

.دشاب یم  زکرم  نآ  نیلوئسم  هدهعب  ًامیقتسم   دنب  نیا  تیاعر  مدع  تیلوئسم  تسا  یهیدب  .ددرگ  يراددوخ  ًادج  دنشاب  یمن  زکرم  نآ  ینامزاس  تسپ  ياراد  هک  يدارفا 
رد ًافرصو  هدومن  يراددوخ  نهیم  همیب  مرتحم  تکرش  هاگشناد و  هب  میقتسم  هعجارمزا  مرتحم  ناراکمه  دیئامرف  روتـسد  تسا  یـضتقم  ناراکمه  هب  ییوگخـساپرد  تلوهـس  روظنم  هب  - ۵

.دنیامن مادقا  ًاسأر  زکرم  نآ  هدنیامن  دشاب  یم  هعجارم  هب  زاین  هک  دراوم ي 
دراوم هنوگنیا  تهج  یمادقا  هنوگچیه  تروصنیا  ریغرد  .ددرگ  يراددوخ  مرف  لاسرا  لیمکتزا و  اذل  دـشاب  یم  یتنرتنیا  افرـص  مان  تبث  هکنیا  هب  هجوتابدـیئامرف  روتـسد  تسا  یـضتقم  - ۶

دشاب یمن  رودقم 
نینچمه .دنیامن  مادقا  يراجلاسرد  مان  تبث  هب  تبسن  ًاددجم  لیامت  تروصرد  یتسیاب  یضاقتم  دارفا  اذل  تسا ، هدیسر  نایاپ  هب  خیراترد 97/6/1  هتشذگ  لاس  دادرارق  هکنیا  هب  هجوت  اب  - ۷

.دنیامن     مادقاررقم  تلهمرد  دنناوت  یم  يراجلاسرد  لیامت  تروص  رد  دنا  هدشن  تیوضع  مرف  لیمکت  هب  قفوم  هتشذگ  لاسرد  هکیدارفا 
: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  اه  هنیزه  تفایرد  تهج  مزال  كرادم  دشاب و  یم  هامراهچ  ات  رثکادح  یکینیلکاراپ  یناتسرامیب و  ياه  هنیزه  تفایرد  تلهم  - ۸

 

 : یناتسرامیب ياه  هنیزه  تفایرد  تهج  مزال  كرادم  فلا – 

-۱

دراوم يارب  ًافرص   ) هدش همیب  همانسانش  مود  لوا و  هحفـص  یپک  - ینیلاب 4 هدـنورپ  لصا  اب  ربارب  یپک  باسحتروص 3- لصا  یکـشزپ 2 - ياه  هنیزه  تساوخرد  مرف  لیمکت  - 

   :  906/37729 هرامش

    :  1397/6/17 خیرات

   : درادن تسویپ  

یاا   یالاک  زا  ام 
یرر   م  ماق       

http://office.kums.ac.ir:7002/oa/,114501563093,PDF.TextOperations,114503198551



تادهعتفیدر تادهعتعون  حرشدحاوفقس 

1
نامرد ياه  هنیزه  تخادرپ 

یحارج لامعا  یناتسرامیب و  و 
لایر رفن60.000.000 ره 

زکارم ناتسرامیب و  رد  یصیخشت  یبط و  نامرد  یصصخت ، یمومع و  یحارج  يرتسب ، ياه  هنیزه 

، کسید یحارج  ندب ، ياضعا  ریاس  ای  بلق و  قورع  یفارگویژنآ  نکش ، گنس  عاونا  دودحم و  یحارج 

ناتسرامیب   day care تامدخ   تیمومسم و  يرتسب ،) یئاپرس ،  ) مشچ هت  یپارت  رزیل 

2

مهم یحارج  لامعا  هنیزه  ناربج 

( یلصا )

لایر رفن120.000.000  ره 

زغم و قورع ، بلق و  یحارج  لماش : صاخ  ياه  يرامیب  یصصخت و  قوف  یصصخت و  یحارج  لامعا 

تارقف نوتس  یحارج  تامدخ ،) ریاس  يدنویپ و  ياهوراد   ) ناوختسازغم دبک ، هیلکدنویپ و  باصعا ،

، یلیفومه  ، یمسالات لماش :   ) صاخ ياهیرامیب  يدپوترا و  یصصخت  قوف  یحارج  کسیدزاریغ ،) )

زکارم رد  نآ  ضراوع  ینامرد و  یمیش  هب  طوبرم  یصصخت  ياهوراد  ناطرس ، عاونا  MS و  زیلاید ،

( تامدخ ریاس  و  وراد     ) اه هنیزه  هیلک  لماش  يرتسب  ای  ییاپرس  تروص  هب  بطم  لخاد  ینامرد و 

نیرازس3 یعیبط و  نامیاز  ياه  هنیزه  لایر  رفن30.000.000  نیرازسره  نامیاز و 

 ( یعیبط نامیازو  نیرازس 

 : یکینیلکاراپ ياه  هنیزه  تهج  مزال  كرادم  ب – 

کشزپ روتسد  یپک  باوج 4 - لصا  نامرد 3 - روتکاف  لصا  یکشزپ 2 - ياه  هنیزه  تساوخرد  مرف  لیمکت  - 1

.دشاب یم  یمازلا  کشزپ  رهم  هب  رومهم  هطوبرم  هخسن  هئارا  تیزیو  هب  طوبرم  ياه  هنیزه  تفایرد  يارب    : هرصبت  

 : ناتسرامیبرد ندش  يرتسب  همانیفرعم  ذخا  تهج  مزال  كرادم   ج -

هدش همیب  همانسانشو  نامرد  هچرتفد  يرتسب 2 - تهج  کشزپ  روتسد  - 1

.دنیامن هعجارم  نهیم  همیب  تکرش  هب  ًاسأر  دارفا  یتسیاب  همانیفرعم  تفایرد  تهج    : هرصبت

تیاعر هعلاطم و  هب  تبسن  یتسیاب  زکرم  نآ  يا  همیب  روما  هدنیامن  ناراکمه و  روظنم  نیدب  .دریگ   یمرارق  هدش  مالعا  تیاسرد  ًابقاعتم  هدشرکذ  همیب  تکرش  اب  هدقعنم  دادرارق  ریوصت   - ۲
.دوب دهاوخ  یمارگ  ناراکمه  زکرم و  نآ  نیلوئسم  هدهعب  دادرارق  دافم  تیاعر  مدعزا  یشان  بقاوع  تسا  یهیدب  .دنیامن  مادقادادرارق  دافم 
.دشاب یم  تاررقم  فالخ  عونمم و  يا  همیب  ياه  تکرش  ریاس  اب  نانکراک  یلیمکت  همیب  صوصخرد  يراکمه  هنوگره  خیرات 97/6/1 زا    - ۳

: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  نامرد  یلیمکت  همیب  تادهعت  فقس  رثکادح  لودج  - ۴
%( 30 زیشنارف لایر  هب  ماقرا   ) يداع نانکراک  یلیمکت  نامرد  همیب  دادرارق  رد  هاگشنادرظندروم  تادهعت  - ۵

               - ۶

   :  906/37729 هرامش

    :  1397/6/17 خیرات

   : درادن تسویپ  

یاا   یالاک  زا  ام 
یرر   م  ماق       



4(1 یکینیلک (  اراپ  لایرهنیزه  رفن8.000.000 ره 

عاونا نکسا ، عاونا  یپارتویدار ، یفارگومام ، یفارگونوس ، لماش :  یکینیکاراپ  ياه  هنیزه 

يژولوتاپ تاشیامزآ و  عاونا   ، MRI یپوکسودنآ ، عاونا  نکسا ، یت  یس 

ریمسا پاپ  بلقراون ، یسپویب ، عاونا  يرتموریپسا ، یفارگویدراکوکا ، ،

5(2  ) یکینیلکاراپ ياه  لایرهنیزه  رفن4000000  ره 
، یفارگ عاونا  زغمراون ، مشچ ، یفارگویدار  یفارگویژنآ و  بصعراون ، هلضعراون ، شزرو ، تست  لماش :

يژولویدار عاونا  شوگ - يریگ  مرج  یجنس و  شیامزآ  یپارتویزیف ،

ییاپرس6 زاجم  ياه  یحارج  لایرهنیزه  رفن3000000 ره 

، هیخب هنتخ  ، يریگ ، چگ  اه ، یگتسکش  لماش : یکینیکاراپ  ياه  هنیزه 

یفارگوپوت ینامرد ، رزیل  تسیک و  هیلخت  موپیل ، نویزیسکا  یپارتویارک ،

7
مشچ  يراسکنا  بویع  عفر  هنیزه 

( مشچ ره  يارب  )
لایر رفن10.000.000 )ره  دشابرتشیبایرتپوید کشزپ 3 صیخشت  هب  هک  ) مشچره يارب  مشچ  کیزیل 

8
جراخرهش لخاد  سنالوبمآ  ياه  هنیزه  ناربج 

رهش

1000000

1000000

 

رفن ره 

رهش لخاد  سنالوبمآ  اب  رامیب  لاقتنا  هنیزه 

رهش جراخ  سنالوبمآ  اب  رامیب  لاقتنا  هنیزه 

یبطزنلو9 کنیع  رفن1000000هنیزه   ره 

تیزیو10 ياه  هنیزه  رفن3000000ناربج   ره 

 

   

: هب تشونور   

یضتقمروتسدرودصو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  يروانف  تاقیقحت و  مرتحم  تنواعم  *

یضتقمروتسدرودصو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یعامتجا  روما  مرتحم  تنواعم  *

یضتقمروتسدرودصو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  روما  مرتحم  تنواعم  *

یضتقمروتسدرودصو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  مرتحم  تنواعم  *

یضتقمروتسدرودصو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  يورادو  اذغ  مرتحم  تنواعم  *

ینامیا  زربیرف  رتکد 

عبانم تیریدم و  هعسوت  نواعم 

   :  906/37729 هرامش

    :  1397/6/17 خیرات

   : درادن تسویپ  

یاا   یالاک  زا  ام 
یرر   م  ماق       



یضتقمروتسدرودصو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  يورادو  اذغ  مرتحم  تنواعم  *

یضتقمروتسدرودصو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  تنواعم  *

یضتقمروتسدرودصو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  روما  مرتحم  تنواعم  *

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هرامش 2  نامتخاس  یلام  يرادا  سیئر 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  تاعالطا  يروانف  رامآ و  تیریدم  مرتحم  تسرپرس  یبوقعی  وکرس  سدنهم  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  یمومع  طباور  مرتحمریدم  يدمحم  يدهم  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  تسارح  مرتحم  ریدم  رف  ینموم  نارماک  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاکشناد  سییر  ياه  همانرب  روما  مرتحم  ریدم  متاح  هرالگ  رتکد  مناخ  راکرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  شنیزگ  هتسه  مرتحم  ریدم  يداهرف  نیسح  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاگشناد  یقوقح  روما  مرتحمریدم  يرگسع  لیلخ  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  تایاکش  هب  ییوگخساپو  درکلمع  یبایزرا  یسرزاب ، هرادا  مرتحم  ریدم  ییوکسا  یمظاک  لالج  دیس  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  یلام  روما  مرتحم  ریدم  یترصن  نسحم  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  يرادا  لوحت  نامزاس و  هعسوت  مرتحمریدم  روپ  نیسحمالغ  راقفلاوذ  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  مزال  مادقا  راضحتسا و  تهج  وجشناد  داتسا و  شنیزگ  هتیمک  ییارجا  مرتحم  لووسم  یناتسرل  ناروپ  مناخ  راکرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامنداهنرتفد  مرتحم  لووسم  یفجنراشفا  داوج  مالسالا  تجح  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  ءانما  تایه  هناخریبد  مرتحم  سییر  يدوبک  نژیب  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  ینارمع  ياهحرط  رب  تراظن  یکیزیف و  عبانم  مرتحم  تسرپرس  يدمحا  نیمار  سدنهم  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاگشناد  نارگراثیاو  دهاش  داتس  مرتحم  ریبد  یئارما  شویراد  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  نادنمراک  يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  يودب  تایه  مرتحم  سیئر  ینادزی  نیورپ  مناخ  راکرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  درکلمع  شیاپ  هجدوب ،  يزیر ،  همانرب  مرتحم  ریدم  یباراد  هرهاط  رتکد  مناخ  راکرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  تسایر  رتفد  مرتحم  سیئر  رواشم و  یندم  ناوضر  همطاف  رتکد  مناخراکرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  یهافر  ینابیتشپ و  روما  مرتحم  ریدم  نایرفداد  شویرپ  مناخراکرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  يروآون  تیقالخ و  يرو ، هرهب  ریدم  هاگشناد و  سیئر  مرتحم  رواشم  يدبع  دیما  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هعسوت  نواعم  نیشناج  یناسنا و  عبانم  مرتحم  ریدم  ییاضر  ردان  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  ینارمع  ياه  هژورپ  اب  طبترم  روما  رد  هاگشناد  سیئر  مرتحم  رواشم  يرتخا  اضردیمح  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  یمومع  روما  مرتحم  لوئسم  یناهرط  هلا  حتف  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  یکشزپ  ياه  تیروف  ثداوح و  مرتحم  ریدم  یسردم  بئاص  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  سنارفر  هاگشیامزآ  تسرپرس  یناوضر  یلع  بیان  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاگشناد  يارسنامهم  مرتحم  ریدم  يرمک  هایس  هناسفا  مناخ  راکرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  یکشزپ  یکیژولویب  تاقیقحت  مرتحم  لوئسم 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هژیو  کینیلک  مرتحم  تسرپرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  ناتسا  نهیم  همیب  تکرش  یتسرپرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  نایلیعامسا ) مناخ   ) نهیم همیب  تکرش  یگددنیامن 

یضتقم  مادقا  روتسد  راضحتسا و  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  يورادو  اذغ  مرتحم  تنواعم  *

یضتقم مادقا  روتسد  راضحتسا و  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  تنواعم  *

یضتقم  مادقا  روتسد  راضحتسا و  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  روما  مرتحم  تنواعم  *

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  هرامش 2  نامتخاس  یلام  يرادا  سیئر 

   :  906/37729 هرامش

    :  1397/6/17 خیرات

   : درادن تسویپ  

یاا   یالاک  زا  ام 
یرر   م  ماق       



یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  هرامش 2  نامتخاس  یلام  يرادا  سیئر 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  تاعالطا  يروانف  رامآ و  تیریدم  مرتحم  تسرپرس  یبوقعی  وکرس  سدنهم  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  یمومع  طباور  مرتحمریدم  يدمحم  يدهم  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  تسارح  مرتحم  ریدم  رف  ینموم  نارماک  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  هاکشناد  سییر  ياه  همانرب  روما  مرتحم  ریدم  متاح  هرالگ  رتکد  مناخ  راکرس 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  شنیزگ  هتسه  مرتحم  ریدم  يداهرف  نیسح  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  هاگشناد  یقوقح  روما  مرتحمریدم  يرگسع  لیلخ  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  تایاکش  هب  ییوگخساپو  درکلمع  یبایزرا  یسرزاب ، هرادا  مرتحم  ریدم  ییوکسا  یمظاک  لالج  دیس  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  یلام  روما  مرتحم  ریدم  یترصن  نسحم  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  يرادا  لوحت  نامزاس و  هعسوت  مرتحمریدم  روپ  نیسحمالغ  راقفلاوذ  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  مزال  مادقا  راضحتسا و  تهج  وجشناد  داتسا و  شنیزگ  هتیمک  ییارجا  مرتحم  لووسم  یناتسرل  ناروپ  مناخ  راکرس 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامنداهنرتفد  مرتحم  لووسم  یفجنراشفا  داوج  مالسالا  تجح  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  ءانما  تایه  هناخریبد  مرتحم  سییر  يدوبک  نژیب  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  ینارمع  ياهحرط  رب  تراظن  یکیزیف و  عبانم  مرتحم  تسرپرس  يدمحا  نیمار  سدنهم  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  هاگشناد  نارگراثیاو  دهاش  داتس  مرتحم  ریبد  یئارما  شویراد  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  نادنمراک  يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  يودب  تایه  مرتحم  سیئر  ینادزی  نیورپ  مناخ  راکرس 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  درکلمع  شیاپ  هجدوب ،  يزیر ،  همانرب  مرتحم  ریدم  یباراد  هرهاط  رتکد  مناخ  راکرس 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  تسایر  رتفد  مرتحم  سیئر  رواشم و  یندم  ناوضر  همطاف  رتکد  مناخراکرس 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  یهافر  ینابیتشپ و  روما  مرتحم  ریدم  نایرفداد  شویرپ  مناخراکرس 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  يروآون  تیقالخ و  يرو ، هرهب  ریدم  هاگشناد و  سیئر  مرتحم  رواشم  يدبع  دیما  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  هعسوت  نواعم  نیشناج  یناسنا و  عبانم  مرتحم  ریدم  ییاضر  ردان  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  ینارمع  ياه  هژورپ  اب  طبترم  روما  رد  هاگشناد  سیئر  مرتحم  رواشم  يرتخا  اضردیمح  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  یمومع  روما  مرتحم  لوئسم  یناهرط  هلا  حتف  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  یکشزپ  ياه  تیروف  ثداوح و  مرتحم  ریدم  یسردم  بئاص  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  سنارفر  هاگشیامزآ  تسرپرس  یناوضر  یلع  بیان  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  هاگشناد  يارسنامهم  مرتحم  ریدم  يرمک  هایس  هناسفا  مناخ  راکرس 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  یکشزپ  یکیژولویب  تاقیقحت  مرتحم  لوئسم 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  هژیو  کینیلک  مرتحم  تسرپرس 

یناسر عالطاو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  ناتسا  نهیم  همیب  تکرش  یتسرپرس 

راضحتسا    تهج  نایلیعامسا ) مناخ   ) نهیم همیب  تکرش  یگدنیامن 

   :  906/37729 هرامش

    :  1397/6/17 خیرات

   : درادن تسویپ  

یاا   یالاک  زا  ام 
یرر   م  ماق       




