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نیرضاح

رتکد یناید ، يدهمدمحم  رتکد  یناث ، یلین اضردیمح  رتکد  يورـسخ ، نیـسحدمحم  رتکد  یتیآ ، نسحم  رتکد  نایاقآ 

یلعدمحم رتکد  داژن ، همیزخ نیـسح  رتکد  امنهر ، دیعـس  رتکد  يراقفلاوذ ، اضریلع  دیـس  رتکد  يدـجب ، هتالک دیجم 

نویاـمه رتکد  یگیب ، لـیا دیعـس  رتـکد  رف ، يرالاس نیـسحدمحم  رتکد  تاـهیه ، اـضردومحم  رتـکد  داژن ، یمتـسر

، یعراز یلع  رتکد  هداز ، یـضاق اضر  رتکد  رف ، یبیطخ نسحم  رتکد  يرانا ، يدایـص  نیـسحدمحم  رتکد  رف  ، گنهرف

درف يدحاو یفطصم  رتکد 

رتکدنیبیاغ هداز ، یهلا نسحدـمحم  رتکد  هفیلخ ، یبتجم  رتـکد  یـسیئر ، ردـیح  رتـکد  هدازدیـشروخ ، نسحم  رتـکد  نایاقآ 
هاوخرادید دوعسم  رتکد  داژن ، يدمحم دمحم  یجاح

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

يرازگرب تباب  توق  ادخ  اضعا و  هب  مدقم  ریخ  ضرع  نمض  هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  مرتحم  نواعم  یتیآ ، رتکد  ياقآ  بانج  هسلج  يادتبا  رد 

عوضوم هدومن ، هئارا  دیدرگ ، رازگرب  نانمس  رد  يراج  لاس  هام  دادرخ  رد 29  هک  روشک  هقطنم 9  نینواعم  تسشن  زا  یشرازگ  يراج ، لاسمین  نایاپ  تاناحتما 

يوحن هب  هدمآ  شیپ تیفرظ  زا  میناوتب  هک  دندومن  يراودـیما  راهظا  ناشیا  .دـندش  ناشنرطاخ  ار  هام  نابآ رد  يدـعب  تسـشن  يارب  دـنجریب  هاگـشناد  ینابزیم 

.دش  هئارا  اروش  هب  خروم 1398/04/03  یشزومآ  ياه  هورگ ناریدم  تسشن  زا  یشرازگ  نینچمه  .مینک  يرادرب  هرهب هتسیاش 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

حرطم و1 یتآ  یلیصحت  لاس  هام  نمهب  رد  دنجریب  هاگشناد  یـشزومآ  ياه  هورگ  ناریدم  شیامه  يرازگرب  عوضوم 
.تفرگ رارق  تقفاوم  یشزومآدروم  تنواعم  هزوح 

2

مرتحم نواـعم  و  خروـم 97/11/11 ) هرامـشب 97/100/45423   ) تسیز طیحم  ناـمزاس  مرتحم  سیئر  هبتاـکم 
يذـغاک پاـچ  ندوب  عونمم  فذـح و  صوصخرد  خروـم 98/3/30 ) هرامـشب 2/73392   ) فتع ترازو  یـشزومآ 

عطاقم و همه  رد  جـیار  یـشزومآ  فیلاکت  ای  یـسرد و  ياه  شرازگ یملع ، ياه  شرازگ اه ، هلاسر اـه ، هماـن ناـیاپ
هک يدراوم  تسیل  دیدرگ  ررقم  صوصخ  نیمه  رد  .تفرگ  رارق  دیکأت  دروم  نآ  تاجردنم  تیاعر  تئارق و  اه  هتشر

هئارا هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هب  يریگ  میمصت تهج  اه  هدکشناد طسوت  دنوش  ینثتـسم  یتسیاب  یتاظحالم  هب  انب 
.ددرگ

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد
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3
، دوب هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  اه  هدکشناد رد  هک  دنجریب  هاگشناد  زا  لاقتنا  ینامهیم و  یضاقتم  نایوجـشناد  تسیل 
اه هدکشناد رد  دراوم  رت  قیقد یـسررب  صوصخ  رد  یـسررب و  یـشزومآ  روما  مرتحم  ریدم  طسوت  یلامجا  تروصب 

.دش دیکأت 

یشزومآ نینواعم 
تیریدم اه / هدکشناد
هاگشناد یشزومآ  روما 

4
صوصخ رد  خروم 98/3/2 ) هرامـشب 9801270   ) ناریا یتعنـص  یملع و  ياه  شهوژپ نامزاس  تسایر  هبتاـکم 
يزومآراک یلم  هناماس  قیرط  زا  روشک  لک  ياه  هاگشناد نایوجشناد  يزومآراک  دنیآرف  يزاس  هچراپکی یگنهامه و 

.دیدرگ یناسر  عالطا اه  هدکشناد رد  هناماس  نیا  زا  هدافتسا  یگنوگچ  صوصخ  رد  تئارق و 
یشزومآ نینواعم 

اه هدکشناد

5
نیا لومشم  سورد  تارمن  تبث  تلهم  نییعت  هاگـشناد و  یـشزومآ  عماج  همان  نییآ هدام 9  هرصبت 5  صوصخ  رد 

لومشم سورد  ریاس  یلمع و  سورد  تارمن  تبث  يارب  تلهم  نیرخآ  دیدرگ  ررقم  .دش  رظن  لدابت ثحب و  هرـصبت 
.دوب دهاوخ  نابآ  نایاپ  رویرهش و  نایاپ  دنفسا ، نایاپ  بیترت  هب  ناتسبات  مود و  لوا ، ياه  لاسمین رد  قوف  هرصبت 

یشزومآ نینواعم 
تیریدم اه / هدکشناد
هاگشناد یشزومآ  روما 

6
فذح صوصخ  رد  یـسانشناور  یتیبرت و  مولع  هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  رف  يرالاس رتکد  ياقآ  هبتاـکم 

هب قلعتم  هرامش 1912054  هب  یـسانشناور " رد  يدارفنا ) - یلمع ) شهوژپ  " یلمع / يرظن سرد 
دروم حرطم و  ییوجشناد 9523902016  هرامش  هب  یسانشناور  هتشر  يوجشناد  يدمحم  یلع ادلی  مناخ 

.تفرگ رارق  تقفاوم 

یشزومآ روما  تیریدم 
هاگشناد

7
هب هجوت  اب  مزعاب  ارهز  مناخ  هب  قلعتم  ناشخرد  ياهدادعتـسا  نومزآ  نودب  شریذپ  تساوخرد  دیدرگ  بوصم 
بآ عبانم  مرتحم  هورگ  هب  ذـخا و  ناشیا  زا  يذـغاک  تروصب  رگراثیا ، دـهاش و  نایوجـشناد  روما  رتفد  تاظحالم 
مرف بلاق  رد  ناشخرد  دادعتـسا  رتفد  هب  هجیتن  دـیآ و  لمعب  هبحاصم  ناـشیا  زا  خیرات 98/4/16  رد  هدـش ، عاجرا 

.ددرگ مالعا  یبایشزرا 

ياهدادعتسا هورگ 
ناشخرد

8
نومزآ نودـب  شریذـپ  زا  هدافتـسا  رب  ینبم  یکـشزپ  مولع  ياـه  هاگـشناد نالیصحتلا  غراف  ياـضاقت  هب  هجوتاـب 

حطس ياه  هاگشناد فیدر  رد  اه  ناتسا زکارم  یکشزپ  مولع  ياه  هاگـشناد هک  دیدرگ  ررقم  ناشخرد ، ياهدادعتـسا 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  نومزآ  نودب  شریذپ  دنیآرف  رد  بیرض 1/1  اب  اهنآ  لدعم  هتفرگ ، رارق  کی 

ياهدادعتسا هورگ 
ناشخرد

 

   

    
  

 

یتیآ نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 




