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خروم 1398/2/24 هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 

: نیرضاح

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  یتیآ ، نسحم  رتکد  ياقآ 

هاگشناد ییوجشناد  نواعم  هدازدیشروخ ، نسحم  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یشزومآ  روما  ریدم  يورسخ ، نیسحدمحم  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یشزومآ  ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ، یبتجم  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  یناث ، یلین اضردیمح  رتکد  ياقآ 

هاگشناد رگراثیا  دهاش و  داتس  ریدم  يدجب ، هتالک دیجم  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  ریدم  يراقفلاوذ ، اضریلع  دیس  رتکد  ياقآ 

هاگشناد ناشخرد  ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  امنهر ، دیعس  رتکد  ياقآ 

هاگشناد دازآ  ياه  شزومآ هورگ  ریدم  شزومآ و  ریدم  نواعم  داژن ، همیزخ نیسح  رتکد  ياقآ 

یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هداز ، یهلا نسحدمحم  رتکد  ياقآ 

مولع هدکشناد  یشزومآ  نواعم  تاهیه ، اضر  دومحم  رتکد  ياقآ 

یسانشناور یتیبرت و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  رف ، يرالاس نیسحدمحم  رتکد  ياقآ 

رامآ یضایر و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  داژن ، يدمحم دمحم  یجاح  رتکد  ياقآ 

یشزرو مولع  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یگیب ، لیا دیعس  رتکد  ياقآ 

يزرواشک هدکشناد  یشزومآ  نواعم  رف ، گنهرف نویامه  رتکد  ياقآ 

تسیز طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  يرانا ، يدایص  نیسحدمحم  رتکد  ياقآ 

یسدنهم هدکشناد  یشزومآ  نواعم  رف ، یبیطخ نسحم  رتکد  ياقآ 

رتویپماک قرب و  یسدنهم  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هداز ، یضاق اضر  رتکد  ياقآ 

رنه هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یعراز ، یلع  رتکد  ياقآ 

سودرف یسدنهم  ینف  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  روپ ، يدحاو یفطصم  رتکد  ياقآ 

نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  تسرپرس  هاوخرادید ، دوعسم  رتکد  ياقآ 

: نیبیاغ

هاگشناد یشزومآ  ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ، ردیح  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یمالسا  فراعم  هورگ  ریدم  یناید ، يدهم  دمحم  رتکد  ياقآ 

 

زاغآ دیجم  هللا  مالک توالت  اب  هاگ ، ـ شناد تسایر  تاسلج  نلاس  لحم  رد  تعاس 12  سأر  قوف  ءاضعا  روضح  اب  هاگشناد  ـی  شزومآ ياروش  هسلج 

 :  4478/د/1398 هرامش

 :  1398/2/30 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



.دیدرگ

ياروش ياضعا  هب  ار  ناضمر  كراـبم  هاـم  لولح  هاگـشناد ، یلیمکت  تالیصحت  یـشزومآ و  مرتحم  نواعم  یتیآ ، رتکد  ياـقآ  هسلج  يادـتبا  رد 

نواعم روضح  زا  ناشیا  هوالعب  .دندش  راتـساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  فیرـش  هام  نیا  رد  ار  ناگمه  تادابع  تاعاط و  یلوبق  هتفگ ، کیربت  یـشزومآ 

ياروش ياضعا  عمج  رد  يدجب  هتالک رتکد  ياقآ  بانج  رگراثیا ، دهاش و  داتس  ریدم  روطنیمه  هدازدیشروخ و  رتکد  ياقآ  بانج  ییوجشناد  مرتحم 

ياضعا یـشیدنا  مه زا  سپ  حرطم و  ریز  دراوم  همادا  رد  .دـندرک  وزرآ  ار  ناراوگرزب  نیا  يارب  نوزفازور  قیفوت  هدومن ، يدنـسرخ  راـهظا  یـشزومآ 

: دش يریگ  میمصت اهنآ  صوصخ  رد  اروش  مرتحم 

رد يدنورهـش  قوقح  هب  يدنبیاپ  موزل  روطنیمه  هاگـشناد و  یـشزومآ  عماج  همان  هویـش یمومع  داوم  تیعماج  یگچراپکی و  ظفح  فدـه  اب   .1

عماج همان  هویش سرد ) فذح   ) هدام 10 نتم  زا   " سرد داتسا  تقفاوم  ترابع " دیدرگ  ررقم  وجـشناد ، سردکت  فذح  تساوخرد  اب  ههجاوم 

.دوش فذح  هاگشناد  یشزومآ 

جراخ هک  سرد  فذح  هنوگره  دومن  بوصم  اروش  دیدرگ و  تئارق  سرد  هجوم  فذح  قیداصم  نییعت  صوصخرد  هنابـش  مرتحم  ریدم  هبتاکم   .2

هئارا اب   ) ناتسرامیب رد  يرتسب  هب  ناوت  یم وجـشناد  هدارا  زا  جراخ  قیداصم  زا  .دوش  یم یقلت  هجوم  دوش  هداد  صیخـشت  وجـشناد  رایتخا  هدارا و  زا 

يدروم تروص  هب   وجـشناد  هدارا  زا  جراخ  ِیلامتحا  قیداصم  ریاس  صوصخ  رد  .درک  هراشا  نامیاز  کـی و  هجرد  ناگتـسب  توف  يرتسب ،) یهاوگ 

.درک دهاوخ  يریگ  میمصت هاگشناد  یشزومآ  ياروش 

: تفرگ رارق  بیوصت  دروم  لیذ  حرش  هب  یتاحالصا  زا  سپ  هئارا و  یشزومآ  مرتحم  ریدم  طسوت  یلیصحت 98-99  لاس  یشزومآ  میوقت   .3

لّوا 1398-99 لاسمین 

رویرهش 98 تیاغل 22   2 یتنرتنیا : دحاو  باختنا 

رویرهش 98  23 اه : سالک عورش 

رهم 98 ات 3   1 هفاضا : فذح و 

هام 98 يد  6 سرد : کت فذح  تلهم  نیرخآ 

هام 98 يد ات 13  رذآ   30 سیردت : تیفیک  یبایشزرا 

هام 98 يد  12 اه : سالک نایاپ 

( زور  12  ) نمهب 98 تیاغل 3  هام  يد  21 تاناحتما : ةزاب 

مّود 1398-99 لاسمین 

نمهب 98 تیاغل 18   12 یتنرتنیا : دحاو  باختنا 

نمهب 98  19 اه : سالک عورش 

نمهب 98 تیاغل 30   28 هفاضا : فذح و 

دادرخ 99 تیاغل 23   10 سیردت : تیفیک  یبایشزرا 

دادرخ 99  16 سرد : کت فذح  تلهم  نیرخآ 

دادرخ 99  22 اه : سالک نایاپ 

( زور  12  ) ریت 99 تیاغل 12  دادرخ   31 تاناحتما : ةزاب 

 :  4478/د/1398 هرامش

 :  1398/2/30 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



یناتـسبات 98 لاسمین  نیـسردم  سورد و  ییاهن  تسیل  صوصخرد  خروم 23/02/98  هرامـش 3822/د/98  هب  هنابـش  مرتحم  ریدم  هبتاکم   .4

.تفرگ رارق  اروش  دییأت  دروم  حرطم و 

هاگشناد صاخ  دراوم  یسررب  نویسیمک  هب  هدش  عاجرا نایوجشناد  یلیصحت  تفا  رب  رثؤم  لماوع   " ناونع اب  دشرا  یـسانشراک همان  نایاپ هدیکچ   .5

رتکد ناسماخ ، دـمحا  رتکد  نایاقآ  ییامنهار  هب  رف و  یبلاط هموصعم  وجـشناد  هب  طوبرم  یبیکرت " شور  ات 1396 : ینامز 1394  ةزاب  رد  دنجریب 

نویسیمک راب  شهاک  رب  یشزومآ  ياه  هزوح هک  یـشقن  نآ و  جیاتن  نوماریپ  حرطم و  يرتشوش  هداز  بلاط الیل  رتکد  مناخ  هدازدیشروخ و  نسحم 

.دش وگتفگ  دنشاب  هتشاد  دنناوت  یم صاخ  دراوم  یسررب 

يارب ناراهب  کیتسانمیژ  یصصخت  نلاس  زا  هدافتسا  صوصخرد  یـشزرو  مولع  یندب و  تیبرت هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  تنواعم  تساوخرد   .6

راک و تامدـقم  دـیدرگ  ررقم  .تفرگ  رارق  اروش  تقفاوم  دروم  حرطم و  يراـج  لاـسمین  رد  کـیتسانمیژ  سرد  هدـنامیقاب  ياـه  سالک يرازگرب 

.دوش ماجنا  هاگشناد  یلام  يرادا و  تنواعم  اب  هدکشناد  طسوت  نایوجشناد ) باهذ  بایا و  تهج   ) مزال ياه  یگنهامه

.تفرگ رارق  دیکأت  دروم  حرطم و  ریغ ، هب  وجشناد  تاعالطا  نتشاذگ  رایتخا  رد  مدع  صوصخ  رد  تسارح  مرتحم  ریدم  هبتاکم   .7

لامتحا هکنیا  هب  هجوت  اب  دندومن  دیکأت  بلقت  هب  مهتم  نایوجـشناد  صوصخ  رد  هدازدیـشروخ  رتکد  ياقآ  بانج  ییوجـشناد ، مرتحم  نواعم   .8

طوبرم ناحتما  نامز  ياهتنا  ات  وجـشناد ، زا  یقح  ندشن  عیاض  تهج  اذل  دشاب  وجـشناد  هدنورپ  رد  جرد  خیبوت و  طقف  یطابـضنا  هتیمک  يار  دراد 

.دنیامنن یناحتما  هگرب  لیوحت  هب  مزلم  ار  يو  ناونع  چیه  تحت 

 

.تفای همتاخ  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  رکذ  اب  تعاس 14:00  رد  هسلج 

   

   

 

یتیآ نسحم 
یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

يورسخ  نیسح  دمحم 
یشزومآ روما  ریدم 

 :  4478/د/1398 هرامش

 :  1398/2/30 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 




