
یناریا ریغ  نایوجشناد  يرتکد  سروب  مکح                                                   

سابع مان :
ناینیما یگداوناخ : مان 

نیما دمحم  هاش  ردپ : مان 
درم تیسنج :

1366/01/01: دلوت خیرات 
نایماب دلوت : لحم 

00750975: همانرذگ هرامش 
ناتسناغفا تیعبات :

21504 هدنورپ : هرامش 
درجم : لهات تیعضو 
:--- نادنزرف دادعت 

زیربت لیصحت : لحم  هاگشناد 
یمومع  قوقح  يرتکد -  یلیصحت : هتشر  عطقم و 

1400/07/01: لیصحت هب  عورش  خیرات 

یمومع                    قوقح  دشرا : یسانشراک  یلیصحت  هتشر 
1396 كردم        : ذخا  لاس  دشرا و  یسانشراک  لیصحت  لحم 

شریذپ خیرات  یمالسا                                         دازآ  هاگشناد 
1397/12/25: سروب

ات 1404/11/01 خیرات 1400/07/01  زا  لاس - رثکادح 4/5  یلیصحت  سروب  زا  هدافتسا  تدم 
: مکح طیارش  تاحیضوت و 

خروم 1397/12/25 یناریاریغ  نایوجشناد  شریذپ  هورگراک  هبوصم  هب  هجوت  اب  - 1
تیاضر طرش  هب  امش  هیـسروب   . دوش یم  تقفاوم  یلاـعبانج  هب  سروب  ياـطعا  اـب 

.تفای دهاوخ  موادت  رکذلا  قوف  تدم  رد  یملع  تیعضو  ندوب  شخب 
ریغ نایوجـشناد  روما  لک  هرادا  هب  وجـشناد  یلیـصحت  تیعـضو  همانراک  لاسر  ا - 2

یلیصحت لاس  ره  نایاپ  رد  یناریا 
لکش عون و  ره  هب  راک  هب  لاغتشا  مدع  ندوب و  تقو  مامت  يوجشناد  - 3

لیـصحت تدم  لوط  رد  ددجم  تشگزاب  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  روشک  كرت  - 4
ریغ نایوجـشناد  روما  لک  هرادا  تقفاوم  یگنهاـمه و  اـب  ( جورخ دورو و  زوجمذـخا  )

یناریا
یگنهامه اب  وجشناد  لیصحت  زا  تیمورحم  ینامهیم و  ، یلیصحت یصخرم  ياطعا  - 5

یناریا ریغ  نایوجشناد  روما  لک  هرادا  زوجم  و 
ياهدحاو مامتا  مدع  تروص  رد  یصخش  هنیزه  اب  هدنام  یقاب  ياهدحاو  ندنارذگ  - 6

سروب ررقم  نامز  رد  یسرد 
رگید هاگشناد  هب  لاقتنا  هتشر و  رییغت  تیعونمم  - 7

: تالیهست
همان نیئآ  قبط  یهافر  یشزومآ و  روما  ياه  هنیزه  تخادرپ  - 1
هب یناریا  ریغ  نایوجشناد  هب  یلیصحت  سروب  ياطعا  شریذپ و 

لیصحت لحم  هاگشناد 

 

4/97843
1400/10/11

دراد

« داب یمارگ  تیالو  اب  قاثیم  تریصب و  ههد  »

يریگیپ هرامش 
7350533

یهلا قیفوت  يوزرآاب 
روپ شاداد  مشاه 

نامزاس سیئر  ریزو و  نواعم 
 : تشونور

.یضتقم مادقا  راضحتسا و  تهج  هاگشناد  نآ  یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  مرتحم  تنواعم  - 
.یضتقم مادقا  راضحتسا و  تهج  هاگشناد  نآ  یلام  يرادا و  مرتحم  تنواعم  - 

.یضتقم مادقا  راضحتسا و  تهج  هاگشناد  نآ  ییوجشناد  مرتحم  تنواعم  - 
مزال مادقا  عالطا و  تهج  هاگشناد  نآ  یناریا  ریغ  نایوجشناد  یتسرپرسرتفد  - 

ررقم کی  دنب  تباب  رکذلا  قوف  هاگشناد  هب  لایر  غلبم 250/000/000  تخادرپ  روتسد  عالطا و  تهج  نامزاس  یلام  روما  مرتحم  لکریدم  باسحیذ و  - 
تالیهست رد 

.مزال مادقا  عالطا و  تهج  یناریاریغ  نایوجشناد  روما  لک  هرادا  - 


	رونوشت :

