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اد وآر  تغا

 گزی  وآر ظا عو اکا ری طبقی عطا 
اد تغا

وآر  تغا و )ناا( ژ ربی  ظاگزی ری
مسر ر اگی شا عو )رنای( ر ناای 

یاد( تاا م ر کفی ر( شو اتا اد

دا امندو

صور  دبزر اررا ای ،دیر
ی ر جهز(-  وا( اد تا نتر  جهز

اد ار  تفا وا ر  ای ،د ری 
جهز(  وا( د  )سد     زکی

وشی  رشک )آ( سگر تگا ا  ری 
جهز(  وا( )ندشد )تبند

 وا( دا  کترکی ال ا تقر ری 
جهز(

نظو ری( )دشای نندد ا اا  ری 
د ا منی ط قاء

ع ر کترکی و ا  تفا ای  ری
صر ومند نتر  ا  اد نتر  زکی عو

 وا( )ما( سپنسر اتگا  تفا ا تا

جهز(

اد ضای اد ثب وزکا اا عو  ری 
ضای و ا کترکی با  ند  

)رادد( دونبر  رأ حویر
رسر نا  هر قاء  ؤثر و 

صف هدتی رد ری اکا سقا  ای 
شو نتخ اد  لا

آ  نه تفا نظو آ ومند انتو ای  ری
جهز(  وا( شو اد 

از  تفا ا دا اضا اهندی  عما 
تصای عمتو د  ومند( د( کترکی

دای رز د ژ دتا

ماتی اد

 ربتی  ماتی اا  گوا ری 
د  ر   اود  اد

اشاادوگوئ یناآ
دا  اد 

د اد ایصو

ار کانجی  ناای طبقی، ری 
و تگاا جا  خصوی

  صوی خ شا طبقی عطا 
)نت( فر ساؤ

د  ن

ادتا وی گو ئ  طبقی ری 
ا قا د  ز ای، ،گهد

د  تشا  و

ناا وآ

 خ  ر وو ا ناا کتر وآ ست ود  ری 
د

اد د  ز وو ا ناا کتر وآ ست ود  ری
کتر ی وو ا ناا کتر وآ ست ود  ری

ای   رد ا ناا کتر وآ ست ود  ری

ضای  قوی سائ  رنای

ب اگزا ما وی گو ئ  طبقی ری 
قا اد ر  ا ،ا 18 ر او ،او و 

فر

 فر ظا  اجر نا عد ادا  آثا ری
ری ه شنها اکا

اد ندبق

ر بتنی اد ندبق ر ای  ر ری، ا 
خص  ر نشاء ر أد ا دد اا ا

اد

 د اد معنای ر

اد وآر  تغا

شا ر أد ا اد دا تغا اد ری
)نتخاد  روا ر(یصوخ

اجر ل

ا وآ حتو انا  ایو 
اوآ ر بتنی اد دی ای ها

ای گو ئ  نی

ر نظو شوتیر  داأنی  دا اا یاد ل 

شگرژ شگاا، می ار   ظر  و حققای ار

 و آثا ری و ندل  ذ ماد. تفا ژشی ساؤ 

اا    ژشی او ا طا 1401 ا ا آ 1۵ و ا

تماا ،ظر هد و ب مای هر و ،ا عا آ؛ 

ماند. ا ژ ر ،ها بق ، ما

دا اااآ Rfp  ورراهمچن

راد. عر prisons.irآ  شو رتی  أنی اد 

آاهدمی، ا هسلاشتر ا  ها و ور  مناً

۲۲۳۵۶۳0۵ ف ما  اا ژ  وآ تر ژ ر ئ

راد. اما




