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1394 لاس یشزومآ ياهلمعلاروتسد لاسرا

 ییارجا ياههاگتسد1394 لاس یشزومآ ياهلمعلاروتسد لاسرا ؛عوضوم

 ... و داهن / داینب / نامزاس / ترازو زامن هماقا داتس مرتحم ریبد

 مکیلع مالس

 و شزوــمآ ،گــنهرف مرتــحم نواــعم31/5/94 خروــم18683/01/1 هرامــش هــمان ریوصت تسویپ هب ،یهلا قیفوت يوزرآ و مارتحا اب

 رد یــیارجا ياــههاگتــسد1394 لاــس ياــه همانرب يهمان قفاوت رد تنواعم نآ تادهعت زا یشخب يارجا صوصخ رد داتس شهوژپ

 .ددرگیم دافیا مزال مادقا و راضحتسا تهج ،لیذ حرش هب ،طوبرم ياهلمعلاروتسد هارمه هب ،شزومآ هزوح

 زوــجم و یــشزومآ ياــهلــصفرس ،هرود یــیارجا هــمانهویش ؛لماش( اههاگتسد یناحور تاعامج همئا شزومآ هرود لمعلاروتسد)1

 )هرود يرازگرب

 زوــجم و هرود یــیارجا لمعلاروتــسد ،لماــش( تــلود ناــنکراک هژــیو زاــمن ماــکحا و رارــسا ،بادآ یشزومآ هرود لمعلاروتسد)2

 )هرود يرازگرب

 )هرود يرازگرب زوجم و یشزومآ ياهلصفرس ،هرود ییارجا همانهویش ؛لماش( زامن ییارجا نالاعف یشزومآ هرود لمعلاروتسد)3

 زامن هماقا تیریدم یشزومآ هرود لمعلاروتسد)4

 زامن هب نادنزرف توعد ياههویش هرود ییارجا لمعلاروتسد)5

 زامن هب نادنزرف توعد ياههویش درکیور اب تلود نانکراک هداوناخ شزومآ حرط ییارجا همان هویش)6

 داتــس شزوــمآ مرتحم ریدم اب فوصوم ياهلمعلاروتسد زا کی ره صوصخ رد یماهبا ای لاوئس هنوگ ره دوجو تروص رد انمض

 داتس تاراشتنا اب اه هرود ییارجا ياهلمعلاروتسد رد هدش یفرعم ياهاوتحم هیهت تهج و88995883 هرامش اب یفتاه ياقآ بانج

 .دیئامرف لصاح سامت88991068 نفلت هرامش اب زامن هماقا

 .دیئامرف لصاح

 نــم و هولــصلا مــیقم ینــلعجا بر ؛دــندومرف هــک نمحرــلا لــیلخ میهاربا ترضح ياعد لومشم ار ام همه لاعتم دنوادخ تسا دیما

 .هللااشنا ،دیامرف بوسحم اعد لبقت و انبر یتیرذ

 نایدهم یلع دیس

 یبایزرا و تراظن ،يزیر همانرب نواعم

 اه هاگتسد
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31/5/1394 

18683/01/1 

 دارد

 

 منصور سرگزي 

 معاون  فرهنگ , آموزش و پژوهش 

    
 

 

   

 ؛سالم عليكم

با احترام و آرزوي توفيق الهي و ضمن سپاس صميمانه از بذل عنايت جنابعالي و 

همكاران محترم باعنايت به تعهدات برنامه اي از سوي اين معاونت در دستگاه هاي 

و تالشگر در  خدومدبيران اجرايي و ضرورت پاسخگويي مناسب و شايسته به انتظارات 

و فايل پيوست از سوي جنابعالي به تمامي  دستگاه هاي اجرايي خواهشمند است نامه

 ستادهاي اقامه نماز دستگاه هاي اجرايي ارسال گردد.
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