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 تعالي بسمو

 « 1361ینیب اعتبار مربىهط رد الیحو بىدهج سال  و شیپ 1366دستىرالعمل نحىه رپداخت حقىق و مزایای کارکنان ااقتنلي رد سال »

(  لبًَى هزکَس، دستتَساعمول ًحتَُ   7ٍ ثب استٌبد ثِ تَضیحبت هٌذسج ریل جذٍل شوبسُ ) 1400دس اجشای لبًَى ثَدجِ سبل 
ٍ جب ثِ جبیی اعتجبس هشثَطِ دس الیحِ ثَدجِ  1400کبسکٌبى اًتمبعی )سسوی، پیوبًی ٍ لشاسدادی( دس سبل  پشداخت حمَق ٍ هضایبی

 ثِ ششح ریل اثالغ هی گشدد: 1401سبل  

تَسط سبصهبى ثشًبهِ ٍ  ،جایی حقًق ي مسایای کارکىان اوتقالی َیچگًوٍ ابالغ اعتباری برای جابٍ، 1400دس سبل -1

 گیشد.  ذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى اًجبم ًوی/ سبصهبى ه ثَدجِ کشَس 

پس اص تبییذ اًتمبل کبسکٌبى تَسط شَسای تَسمِ هذیشیت ٍ سشهبیِ اًسبًی دستگبّْبی اجشایی هجذا ٍ همظذ، دستتگبُ اجشایتی    -2
 همظذ هکلف ثِ طذٍس حکن کبسگضیٌی ثشای کبسکٌبى اًتمبعی هی ثبشذ. 

/ استبًی( هکلف است حمَق ٍ هضایتبی هستتوش ٍ عیتذی     تگبُ اجشایی هجذا )هلی دس طَست اًتمبل کبسکٌبى سسوی ٍ پیوبًی، دس -3
 پشداخت ًوبیذ. 1400آًبى سا ثشاسبس آخشیي احکبم کبسگضیٌی طبدسُ دستگبُ اجشایی همظذ، تب پبیبى سبل 

ش عْذُ دستتگبُ اجشایتی   ّبی پشسٌلی(، اص تبسیخ اًتمبل، ث کبس، سفبّی ٍ سبیش پشداخت پشداخت هضایبی غیشهستوش )اصجولِ اضبفِ
 ثبشذ . /استبًی( هی همظذ )هلی

ثذیْی است هبثِ اعتفبٍت حکن کبسگضیٌی طبدسُ دس دستگبُ اجشایی همظذ ثب آخشیي حکن کبسگضیٌی ٍی دس دستگبُ اجشایی هجذا 
ُ  ) اعن اص کبّش  اجشایتی هجتذا ٍ    / افضایش ( ٍ سبیش پشداختْبی پشسٌلی دس دستگبُ اجشایی همظذ، دس تخظیض اعتجبس دستتگب

 گشدد. ثیٌی هی سیضی استبى، پیش / سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ همظذ، تَسط سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ کشَس

دستگاٌ اجرایی مقصذ مًظف است َرگًوٍ تغییر در يضعیت استخذامی ي یا تغییر در احکام کارگسیىی  تًجٍ :

 .کارکىان اوتقالی را بٍ اطالع دستگاٌ اجرایی مبذا برساوذ

ستبصهبى اداسی ٍ استتخذاهی    1397/ 10/ 2هتَس    533555جبیی کبسکٌبى لشاسدادی، دس چبسچَة ثخشٌبهِ شوبسُ  دسطَست جبثِ -4
کبس،  / استبًی ( هکلف است حمَق ٍ هضایبی هستوش، ٍ سبیش هضایبی غیشهستوش )اصجولِ اضبفِ کشَس، دستگبُ اجشایی همظذ )هلی 
 پشداخت ًوبیذ. 1400بى سا ثش اسبس لشاسداد هٌممذُ اص تبسیخ اًتمبل تب پبیبى سبل سفبّی ٍ سبیش پشداختْبی پشسٌلی( آً

( ضتَاثط اجشایتی   18( ٍ )9ّشگًَِ استخذام یب ثکبسگیشی ًیشٍ ثِ عٌَاى جبیگضیي ثشای ًیشٍّبی اًتمبعی، طشفأ ثب سعبیت هتَاد )  -5
بیش لَاًیي ٍ همشسات هشثَطِ )اخز هجَص اص سبصهبى ٍ س 1400/ 2/ 4ّت هَس  58680/ ت10674ثِ شوبسُ  1400لبًَى ثَدجِ سبل 

 پزیش است. اداسی ٍ استخذاهی کشَس ٍ تبییذ تبهیي اعتجبس تَسط سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ کشَس( اهکبى

 1401اسسبل هذاسن صیش ثشای ثشسسی دسخَاست جب ثِ جبیی اعتجبس حمَق ٍ هضایبی کبسکٌتبى اًتمتبعی دس الیحتِ ثَدجتِ ستبل       -6
 : اعضاهی است

 
 تبییذیِ شَسای تَسمِ هذیشیت ٍ سشهبیِ اًسبًی دستگبُ اجشایی هجذا ٍ همظذ  - 

آخشیي حکن کبسگضیٌی فشد دس دستگبُ اجشایی هجذا ٍ حکن کبسگضیٌی طبدسُ دس دستگبُ اجشایی همظذ ثشای کبسکٌبى سسوی ٍ  - 
 پیوبًی 
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 ذُ دس دستگبُ اجشایی همظذ ثشای کبسکٌبى لشاسدادیآخشیي لشاسداد هٌممذُ دس دستگبُ اجشایی هجذا ٍ لشاسداد هٌمم - 
 ( پیَست ایي دستَساعمول2( ٍ )1فشم ّبی تکویل ٍ تبییذشذُ شوبسُ ) - 
 آخشیي ثشگِ )فیش( حمَلی دسیبفتی اص دستگبُ اجشایی هجذا ٍ اٍعیي ثشگِ )فیش( طبدسُ دس دستگبُ اجشایی همظذ  - 

( ، اعتجتبس  6سیضی استبى، هکلف است ثشاسبس هستٌذات هٌذسج دس ثٌذ ) شیت ٍ ثشًبهِ/ سبصهبى هذی سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ کشَس  -7
)کبّش اص هجذا ٍ افضایش ثتِ   1401حمَق ٍ هضایبی کبسکٌبى اًتمبل یبفتِ )سسوی، پیوبًی ٍ لشاسدادی( سا دس الیحِ ثَدجِ سبل 

 همظذ( پیش ثیٌی ًوبیذ.

شیي حکن کبسگضیٌی دستگبُ هجذا ٍ سبیش پشداختی ّبی پشسٌلی آًتبى ثتِ   حمَق ٍ کسَسات کبسکٌبى سسوی ٍ پیوبًی ثشاسبس آخ -8
( تکویل ٍ هطبثك فشآیٌتذ  2دستگبُ اجشایی هجذا، دس لبعت فشم شوبسُ ) 1400هیضاى هجلغ پیش ثیٌی شذُ دس اعتجبس هظَة سبل 

 ( ایي دستَساعمول هالن ثشسسی جب ثِ جبیی اعتجبس دسخَاستی خَاّذ ثَد. 10اجشایی ثٌذ )

( 2)دس دستگبُ اجشایی هجذا، دس لبعت فتشم شتوبسُ    1400سخظَص ًیشٍّبی لشاسدادی، هجلغ کل آخشیي لشاسداد هٌممذُ سبل د
 ( ایي دستَساعمول هالن ثشسسی جب ثِ جبیی اعتجبس دسخَاستی خَاّذ ثَد. 10فشآیٌذ اجشایی ثٌذ ) تکویل ٍ هطبثك

اص دستگبُ اجشایی هجذا، دسپیش ثیٌتی اعتجتبس دستتگبُ اجشایتی      1400ّوچٌیي سشذ ضشیت حمَق پس اص کبّش اعتجبس سبل 
 ، عحبظ خَاّذ شذ. 1401همظذ دس الیحِ ثَدجِ سبل 

ـ 58708/ت 8013( ثطَس کبهل ٍ ثشهجٌبی ضشیت حمَق هٌذسج دس هظتَثِ شتوبسُ   2هجلغ عیذی کبسکٌبى دس فشم شوبسُ ) -9  َـ

 هٌظَس گشدد. ّیبت هحتشم ٍصیشاى ٍ اطالحبت ثمذی آى، 1400/ 1/ 29مًرخ 

جا به جایی اعتبار حقوق    زاایواک راررنوان ااتقواف یادتوه  ر      ّبی اسسبعی ثشای  ثِ هٌظَس ثشسسی دسخَاست  -11

 هشاحل صیش هَسد الذام لشاس گیشد. ،1041چارچقب ققااین   زقررات زربقطه  ر الیحه بق جه 

 جابه جایی بین دستگاههای اجرایی استانی  –الف   

 ( تَسط دستگبُ اجشائی استبًی هجذا )ًسخِ کبغزی(2( ٍ )1تبییذ فشم شوبسُ ) (  تکویل 1ٍ –اعف 

 شذُ )ًسخِ کبغزی( ثِ دستگبُ اجشایی استبًی همظذ ثشای تبییذ ّبی تکویل ( اسسبل فشم 2 –اعف 
 ی تبییذسیضی استبى هجذا ٍ همظذ ثشا ّبی تکویل شذُ)ًسخِ کبغزی( ثِ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ ( اسسبل فشم 3 –اعف 
سیضی استبى همظذ ثتِ ستبصهبى هتذیشیت ٍ     ّبی ًْبیی )ًسخِ کبغزی( تَسط سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ ( اسسبل فشم 4 –اعف 
دس سبهبًِ جبهع ثَدجتِ ٍ شتشٍ      6ي بارگساری فرمُا ي مذارک مىذرج در بىذ  سیضی استبى هجذا جْت دسج اطالعبت ثشًبهِ

 فشآیٌذ اًتمبل
َا  کارکىان بیه دستگاَُای اجرایی  مشمًل وظام بًدجٍ استاوی در یک استان، ویاز بٍ ارسال فرم درصًرت اوتقالتًجٍ : 

 گیرد. ربط اوجام می ریسی استان ری وبًدٌ ي مًضًع با تاییذ سازمان مذیریت ي بروامٍ

 

 جابه جایی از دستگاه اجرایی استانی به دستگاه اجرائی ملی  –ب 

 ( تَسط ٍاحذ استبًی دستگبُ اجشائی هجذا )ًسخِ کبغزی(2( ٍ )1وبسُ )(  تکویل ٍ تبییذ فشم ش1 –ة 

 سیضی استبى هجذا  شذُ )ًسخِ کبغزی( ثِ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ ّبی تکویل ( اسسبل فشم 2 –ة 
 شذُ )ًسخِ کبغزی( ثِ دستگبُ اجشایی هلی همظذ ثشای تبییذ ّبی تکویل ( اسسبل فشم 3 –ة 
ًْبیی تکویل شذُ )ًسخِ کبغزی( تَستط دستتگبُ اجشایتی هلتی همظتذ ثتِ ستبصهبى هتذیشیت ٍ         ّبی  ( اسسبل فشم 4 –ة 

دس سبهبًِ جبهع ثَدجتِ ٍ شتشٍ      6ي بارگساری فرمُا ي مذارک مىذرج در بىذ  سیضی استبى هجذا جْت دسج اطالعبت ثشًبهِ
 فشآیٌذ اًتمبل
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 ی جابه جایی از دستگاه اجرایی ملی به دستگاه اجرایی استان –ج 

 ( تَسط  دستگبُ اجشائی هلی هجذا )ًسخِ کبغزی(2( ٍ )1(  تکویل ٍ تبییذ فشم شوبسُ )1 –ج 

 شذُ )ًسخِ کبغزی( ثِ ٍاحذ استبًی دستگبُ اجشایی همظذ ثشای تبییذ ّبی تکویل ( اسسبل فشم 2 –ج 
 بى همظذ ثشای تبییذسیضی است ّبی تکویل شذُ )ًسخِ کبغزی( ثِ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ ( اسسبل فشم 3 –ج 
سیضی استبى همظذ ثِ دستگبُ اجشایی هلی هجذا  ّبی ًْبیی )ًسخِ کبغزی( تَسط سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ ( اسسبل فشم 4 –ج 

 دس سبهبًِ جبهع ثَدجِ ٍ ششٍ  فشآیٌذ اًتمبل   6بارگساری فرمُا ي مذارک مىذرج در بىذ  يجْت دسج اطالعبت 

 

 های اجرایی ملی  جا به جایی بین دستگاه –د 

 ( تَسط  دستگبُ اجشائی هلی هجذا )ًسخِ کبغزی(2( ٍ )1(  تکویل ٍ تبییذ فشم شوبسُ )1 –د 
 شذُ )ًسخِ کبغزی( ثِ دستگبُ اجشایی هلی همظذ ثشای تبییذ ّبی تکویل ( اسسبل فشم 2 –د 
ستتگبُ اجشایتی هلتی هجتذا جْتت دسج      ّبی ًْبیی )ًسخِ کبغزی( تَسط دستگبُ اجشایی هلی همظذ ثِ د ( اسسبل فشم3 –د  

 دس سبهبًِ جبهع ثَدجِ ٍ ششٍ  فشآیٌذ اًتمبل  6بارگساری فرمُا ي مذارک مىذرج در بىذ ٍ اطالعبت 

(  2( ٍ )1ّبی اجشایی هلی کِ ٍاحذ استبًی داسًذ، تبییذ ٍ اهضتب  دستتگبُ اجشایتی هلتی اطتلی دس فشهْتبی )       دسخظَص دستگبُ -11
 اعضاهی است .

هضایبی کبسکٌبى لشاسدادی )شبهل هجلغ لشاسداد، عیذی ٍ سبیش پشداختْبی سفبّی( طشفب دس ستَى هشثَطتِ فتشم   هجوَ  حمَق ٍ  -12
 گشدد. ( تکویل2شوبسُ )

ّبی تبییذ  ٍ ًْبیی شذُ  هَضَ  ثٌذ  / سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى همظذ هَظفٌذ، فشم دستگبّْبی اجشایی هلی همظذ -13
اصطشیك سبهبًِ جبهع ثَدجِ )هطبثك ساٌّوبی هٌتذسج دس ستبهبًِ جتبهع     1401ذٍیي الیحِ ثَدجِ سبل صهبى تتب لجل اص  ( سا10)

( ایي دستَساعمول، ثِ سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ کشَس 10جْت ثشسسی ٍ پیش ثیٌی جب ثِ جبیی اعتجبس هشثَطِ ، هطبثك ثب هفبد ثٌذ )
شذُ کِ تب لجل اص صهبى اعالهی دس ایي ثٌذ اصطشیك سبهبًِ جبهع ثَدجتِ   اسسبل ًوبیٌذ. سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ طشفب هَاسد تبییذ

دسیبفت کشدُ ثبشذ، هَسد الذام لشاس خَاّذ داد. هسئَعیت ایي اهش ٍ پیگیشی دس سبهبًِ جتبهع ثَدجتِ ثتشای حظتَل اطویٌتبى اص      
سیضی  / سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ هلی همظذ / اهَس استبًْب ٍ هٌبطك  ثشعْذُ دستگبُ اجشایی ّب ثِ اهَس ثخشی هشثَطِ  اسسبل فشم

 استبى همظذ خَاّذ ثَد. 

( ایي دستَساعمول لبثل الذام ٍ 13/ اهَس استبًْب ٍ هٌبطك پس اص اتوبم هْلت هٌذسج دس ثٌذ ) ّبی ٍاطلِ ثِ اهَس ثخشی  دسخَاست -14
بى هزکَس، پشداخت حمَق ٍ هضایبی هستوش ًخَاّذ ثَد ٍ دسطَست اًتمبل فشد پس اص صه 1401ثیٌی اعتجبس دس الیحِ ثَدجِ  پیش

( ایي دستَساعمول ٍ دس چبسچَة لَاًیي ٍ همشسات هشثَطِ لبثتل  3ٍ غیشهستوش، تب صهبى طذٍس دستَساعمول جذیذ، هطبثك ثب ثٌذ )
 الذام خَاّذ ثَد.

کل کشَس  1400جٍ سال ( قاوًن بًد20( بىذ الف تبصرٌ )3جسء )/ ثِ دستگبّْبی اجشایی هَضَ   جب ثِ جبیی کبسکٌبى اص   -15
ّتبی   اص اجشای ایي دستَساعمول هستثٌی ثَدُ ٍ دستگبّْبی اجشایی همظذ هکلفٌتذ حمتَق ٍ هضایتبی هستتوش ٍ ستبیش پشداختت      

 پشداخت ًوبیٌذ. 1400غیشهستوش سا تب پبیبى سبل 
اجشایی همظذ، اعتجتبس الصم ثتشای   ّب پس اص اعالم دستگبُ  سیضی استبى / سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ کشَس 

دس  ،1401سا دس صهبى تخظیض اعتجبس ٍ دس سبل   1400ّبی غیشهستوش دس سبل  پشاخت حمَق ٍ هضایبی هستوش ٍ سبیش پشداخت
 ثیٌی خَاّذ کشد. صهبى تذٍیي الیحِ ثَدجِ پیش
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( 10( ٍ )7یی فبلذ سدیف دس جذاٍل شتوبسُ ) ّب، هَسسبت دٍعتی ٍ دستگبّْبی اجشا جب ثِ جبیی اعتجبس کبسکٌبى اًتمبعی اص ششکت -16
 ثبشذ.  پزیش ًوی لَاًیي ثَدجِ سٌَاتی ثِ دستگبّْبی اجشایی هٌذسج دس جذاٍل هزکَس ٍ ثبعمکس، اهکبى

کتل   1400( لتبًَى ثَدجتِ ستبل    10( ٍ )7ّبی اجشایی فبلذ سدیف دس جذاٍل شتوبسُ )  ّب، هَسسبت دٍعتی ٍ دستگبُ ششکت تًجٍ:

َست لجَل اًتمبل ٍ جزة کبسکٌبى هزکَس، اص تبسیخ اًتمبل ثتِ ثمتذ، حمتَق ٍ هضایتبی هستتوش، عیتذی ٍ هضایتبی        کشَس هکلفٌذ دس ط
 ّبی پشسٌلی( آًبى سا پشداخت ًوبیٌذ کبس، سفبّی ٍ سبیش پشداخت غیشهستوش )اصجولِ اضبفِ

تظتوین   - لبًَى هذیشیت خذهبت کشَسی( 121( ٍ هبدُ )21( هبدُ )2ًبهِ اجشایی تجظتشُ ) دسخظَص افشاد هبهَس، هطبثك آییي  -17
هَضَ  ًحَُ اًتمتبل ٍ هبهَسیتت کبسهٌتذاى     - ٍ اطالحبت ٍ اعحبلبت ثمذی آى  1389/ 1/ 31هَس   44295/ 20461ًبهِ شوبسُ 

 ّبی اجشایی، عول خَاّذ شذ ٍ افشاد هزکَس هشوَل اجشای ایي دستَساعمول ًخَاٌّذ ثَد. دستگبُ

 
 

 
 

 

 محمذ باقر وًبخت  
  

 

 سًٍَشت:
 حوذی همبٍى هحتشم اهَس التظبدی ٍ ّوبٌّگی ثشًبهِ ٍ ثَدجِجٌبة آلبی پَسه 
 جٌبة آلبی پَساطغشی همبٍى هحتشم اهَس علوی،فشٌّگی ٍ اجتوبعی 
 جٌبة آلبی عذل همبٍى هحتشم فٌی،اهَس صیشثٌبیی ٍ تَعیذی 
 جٌبة آلبی سهضبًپَس ًشگسی همبٍى هحتشم هجلس ٍ تَسمِ هٌطمِ ای 
 شم حَصُ سیبستجٌبة آلبی هیشخلیلی سئیس هحت 
 جٌبة آلبی شفیمی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى تْشاى 
 جٌبة آلبی ًظشاعلْی صادُ سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى کشدستبى 
 جٌبة آلبی حضشتی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى آرسثبیجبى غشثی 
 س سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى چْبس هحبل ٍ ثختیبسیجٌبة آلبی شْشیبسپَ 
 جٌبة آلبی پَسعیسی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى خشاسبى جٌَثی 
 جٌبة آلبی سلحشَسی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى کْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ 
 هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى کشهبًشبُ جٌبة آلبی ٍفبئی ثکیبًی سئیس 
 جٌبة آلبی لیظَسی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى ایالم 
 جٌبة آلبی دسٍیشی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى ثَشْش 
 جٌبة آلبی شبیمی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى اسدثیل 
 جٌبة آلبی اکجشی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى اطفْبى 
 جٌبة آلبی هیشصایی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى صًجبى 
 جٌبة آلبی هبعکی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى سوٌبى 



 
 ریاست جمهىری                                                                   

 ربانهم و بىدهج کشىرسازمان 

 

   :  شماره انهم
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1400 /04 /08  : اترخی انهم  

 داسد :   ویپست
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 شًبهِ سیضی استبى اعجشصسشکبس خبًن عشثشبّی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ث 
 جٌبة آلبی غالهی ساد سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى هبصًذساى 
 جٌبة آلبی دسیبًَسد سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى ّشهضگبى 
 جٌبة آلبی سٍدسی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى کشهبى 
 َس سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى عشستبىسشکبس خبًن حسي پ 
 جٌبة آلبی پبسسی پَس سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى خشاسبى شوبعی 
 سشکبس خبًن یبدگبسی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى هشکضی 
 سیضی استبى گیالىجٌبة آلبی هحوذی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ  
 جٌبة آلبی حبجتی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى خَصستبى 
 ششلی جٌبة آلبی ثْجَدی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى آرسثبیجبى 
 جٌبة آلبی ًَسٍصی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى فبسس 
 تشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى لضٍیيجٌبة آلبی یبسی سئیس هح 
 جٌبة آلبی عبثذی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى گلستبى 
 جٌبة آلبی جوشیذی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى خشاسبى سضَی 
 دجٌبة آلبی حسیٌی پَس سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى یض 
 جٌبة آلبی طیذایی سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى ّوذاى 
 جٌبة آلبی عشة اٍل سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى سیستبى ٍ ثلَچستبى 
 جٌبة آلبی ًَسثخش سئیس هحتشم سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى لن 
 گی ٍ تلفیك ثَدجِجٌبة آلبی ًَسی سئیس هحتشم اهَس ّوبٌّ 
 جٌبة آلبی ًموتی سئیس هحتشم اهَس استبى ّب ٍ هٌبطك 

 


