
ددرگ لاسرا  هطسوتم  مود  هرود  یشزومآ  :  ياهدحاو  هب  دش                 . يزاس  دنتسم 

تسارح  شجنس  ، شزومآ ، ياه  یسانشراک  هطسوتم ، شزومآ  نواعم  سیئر ، / ریدم ییارجا :  حوطس 

..... شرورپ شزومآ و  هرادا  تیریدم / 

لاس 1400 رد  روشک  رسارس  ياهدایپملا  نومزآ  مود  هلحرم  يرازگرب  يدنب  نامز  لودج  عوضوم  : 

مکیلع مالس 

خروم   104  / هرامـش 22871 همان  ریوصت  تسویپ  هب  مارتحا ،  اب  (ص) و  دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولـص  دورد و  نابرهم و  دنوادخ  دمح  زا  سپ        
نومزآ مود  هلحرم  يرازگرب  يدـنب  ناـمز  لودـج  صوصخ  رد  عوبتم  ترازو  ناـشخرد  ياهدادعتـسا  شرورپ  یلم  ناـمزاس   1400  / 02  / 15

. ددرگ یم  لاسرا  لیذ  حرش  هب  مزال  مادقا  عالطا و  تهج  لاس 1400  رد  روشک  رسارس  ياهدایپملا 

. دوش یناسر  عالطا  طبر  يذ  لماوع  یملع و  ياهدایپملا  لوا  هلحرم  هدش  هتفریذپ  نازومآ  شناد  هب  تقو  عرسا  رد  -1

اب دیاب  نازومآ  شناد  تسا . یمازلا  نومزآ  يارجا  ياه  هزوح  يارب  هرامش 4 )  هخسن  هرامش 1 و  هخسن  یتشادهب ( ياه  لمعلاروتسد  تیاعر  -2
. دنیامن هعجارم  اه  هزوح  هب  یتشادهب  دراوم  لماک  تیاعر 

رهـش ناهفـصا و  رهـش  هب  نازومآ  شناد  ددرت  زو  ـ جم ذـخا  تهج  یحاون  قطانم و  تارادا  تسا  مزال  ددر ،  ياه تـ تیدودـحم  هب  هجوت  اب  - 3
. دنیامن مادقا  حالص  يذ  عجارم  زا  نومزآ ) يارجا  ياه  هزوح  ناشا (  کـ

.( ددرگ یم  جرد  نازومآ  شناد  هسلج  هب  دورو  تراک  رد  نومزآ  يارجا  ناکم  . ) دشاب یم  ریز  حرش  هب  اه  نومزآ  يارجا  ناکم  -4

: لگدیب نارآ و  ناشاک و  ياه  ناتسرهش  نازومآ  شناد  فلا :

یتایز نابایخ  یتشهب ، دیهش  نابایخ  سردآ  هب  ناشاک  یتشهب  دیهش  ناشخرد  دادعتسا  ناتسریبد 

: لگدیب نارآ و  ناشاک و  زج  هب  اه  ناتسرهش  همه  ناهفصا و  رهش  نازومآ  شناد  ب :

ارهزلا ناتسرامیب  زا  رتالاب  هفص  يادهش  نابایخ  سردآ  هب  هیحان 3  يا  هژا  دیهش  ناشخرد  ياهدادعتسا  ناتسریبد 

يدادتعا دمحم 
ناهفصا  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  ریدم 

هداز مظان  اضردمحم  فرط  زا 

یلاعت  همساب 
یمالسا ناریا  ندمتو  گنهرف  تختیاپ  ناهفصا 

(« (ع یلع ترضح   . تسین شناد  زا  رتدنمدوس  یجنگ  چیه  »

1700/505901/130هرامش :
1400/02/20خیرات :

( طخ 11  ) 32226001 نفلت :  تشهب  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  نابایخ 
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