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: تشونور  

تسیز  طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  يرانا  يدایص  نیسح  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

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

یشزرو  مولع  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  یگیب  لیا  دیعس  رتکد  ياقآ  بانج 

يزرواشک  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  رف  گنهرف  نویامه  رتکد  ياقآ  بانج 

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

یسدنهم  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  یشاکدیس  نیسحدمحمدیس  رتکد  ياقآ  بانج 

رنه  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  یعراز  یلع  رتکد  ياقآ  بانج 

مولع  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  تاهیه  اضردومحم  رتکد  ياقآ  بانج 

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

سودرف  ینف  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  یتلز  ریما  رتکد  ياقآ  بانج 

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

یمالسا  فراعم  یشزومآ  هورگ  مرتحم  ریدم  یناید  يدهمدمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد  یشزومآ  روما  مرتحم  ریدم  يورسخ  نیسح  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد  یبایزرا  تراظن و  رتفد  مرتحم  ریدم  یناث  یلین  اضردیمح  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  مرتحم  ریدم  يراقفلاوذ  اضریلع  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 

ناشخرد  ياهدادعتسا  تیاده  روما  هورگ  مرتحم  سیئر  امنهر  دیعس  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد  ییوجشناد  مرتحم  نواعم  يرداق  رداقدمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

نایارس  يزرواشک  هدکشزومآ  مرتحم  سیئر  ینابرق  یضترم  رتکد  ياقآ  بانج 

یتیآ نسحم 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

 :  25829/د/1397 هرامش

 :  1397/11/24 خیرات

 : درادن تسویپ  
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یشزومآ  هعسوت  يزیر و  همانرب  هورگ  مرتحم  سیئر  داژن  یمتسر  یلعدمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یمیش  یشزومآ  هورگ  یملع  تأیه  مرتحم  وضع  یسیئر  ردیح  رتکد 

هاگشناد  رگراثیا  دهاش و  روما  مرتحم  ریدم  يرصان  اضردیمح  رتکد  ياقآ  بانج 

خیرات  یشزومآ  هورگ  یملع  تأیه  مرتحم  وضع  هفیلخ  یبتجم  رتکد  ياقآ  بانج 

يزاجم   دازآ و  ياه  شزومآ  هورگ  مرتحم  سیئر  داژن  همیزخ  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج 

 :  25829/د/1397 هرامش

 :  1397/11/24 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



خروم 1397/11/16 هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 

: هسلج رد  نیرضاح 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  یتیآ ، 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  يرصان ، اضردیمح  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  ریدم  يراقفلاوذ ، اضریلع  دیس  رتکد  ياقآ 

هاگشناد دازآ  ياه  شزومآ هورگ  ریدم  شزومآ و  ریدم  نواعم  داژن ، همیزخ نیسح  رتکد  ياقآ 
یشزومآ هعسوت  یسرد و  يزیر  همانرب هورگ  ریدم  داژن ، یمتسر یلعدمحم  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  رتکد  ياقآ 

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

رنه هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یعراز ، یلع  رتکد  ياقآ 
نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  تسرپرس  ینابرق ، یضترم  رتکد  ياقآ 

 

: نیبیاغ

هاگشناد ییوجشناد  نواعم  يرداق ، رداق  دمحم  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یشزومآ  ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ، ردیح  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یمالسا  فراعم  هورگ  ریدم  یناید ، يدهم  دمحم  رتکد  ياقآ 
سودرف یسدنهم  ینف  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یتلز ، ریما  رتکد  ياقآ 

هاگشناد ناشخرد  ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  امنهر ، دیعس  رتکد  ياقآ 

هاگـشناد تسایر  تاسلج  نلاس  لحم  رد  دـیجم  هللا  مالک توالت  اب  تعاس 12  سأر  قوف  ءاـضعا  روضح  اـب  هاگـشناد  یـشزومآ  ياروش  هسلج 

: دش يریگ  میمصت اهنآ  صوصخ  رد  حرطم و  ریز  ياهدنب  بیترت  اب  تاعوضوم  هسلج  نیا  رد  .دیدرگزاغآ 

نواعم .دش  حرطم  اه  هدکشناد یشزومآ  مرتحم  نینواعم  زا  يدادعت  طسوت  رهظ ، ات 14  تعاس 12  هزاب  رد  اه  سالک يرازگرب  ناکما  عوضوم   -1

تاعاس  " دنک یم نایب  هک  ناریزو  تأیه  بوصم  زامن ، گنهرف  هعـسوت  جیورت و  همان  نییآ تابوصم  يروآدای  نمـض  هاگـشناد  یـشزومآ  مرتحم 

زا دنب ب ،  ) دوش هماقا  زامن  زامن ، تقو  ندیسرارف  اب  هک  دوش  میظنت  يا  هنوگ هب  یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد یسرد 

اه سالک يرازگرب  هک  دنهد  ماجنا  يا  هنوگب ار  اه  يزیر همانرب دنتساوخ  اه  هدکشناد یـشزومآ  مرتحم  نینواعم  زا  "، ( روبزم همان  نییآ هدام 7 

 :  25829/د/1397 هرامش

 :  1397/11/24 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



.دشاب هتشادن  تقو  لوا  زامن  هضیرف  ماجنا  رد  یتمحازم 

دییأت و ار  تارمن  سرد  داتسا  ای  هدشن  دراو  اهنآ  هرمن  زونه  هک  لوا 1397-98  لاسمین  زا  یسورد  صوصخ  رد  هاگشناد  یشزومآ  روما  ریدم  - 2

تساوخ اه  هدکشناد یشزومآ  مرتحم  نینواعم  زا  اه ، هدکشناد کیکفت  هب  سورد  نیا  دادعت  ندرمـشرب  نمـض  یناسر و  عالطا تسا ، هدومنن  لفق 

دییأت مالعا و  هک  یسورد  صوصخ  رد  مالعا و  لک  شزومآ  هب  ار  تارمن  دییأت  مالعا و  رد  اهریخأت  شرازگ  هلئسم ، نیا  شیاپ  یـسررب و  نمض 

.دنیامرف رظن  مالعا دراد  زاین  زور  زا 10  شیب  هب  اهنآ  رد  هرمن 

ریدـم طسوت  دوب  هدـش  لامعا  یـشزومآ  ياه  هورگ طسوت  نآ  زا  سپ  ای  دـحاو  باختنا  نیح  رد  هک  یـسرد  ياه  همانرب رد  تارییغت  زا  یتسیل   -3

رد مان  تبث  شیپ  ماجنا  داهنـشیپ  صوصخ  نیا  رد  .دندش  رذحرب  تدـش  هب  تارییغت  لیبق  نیا  ماجنا  زا  اه  هدکـشناد تئارق و  هاگـشناد  یـشزومآ 

.دوش یسررب  دیدج  یشزومآ  رازفا  مرن  رد  نآ  ناکما  دش  ررقم  حرطم و  لاسمین  ره  ياهتنا 

نیا سورد  زا  یخرب  تیفاعم  صوصخ  رد  یسانشناور  یتیبرت و  مولع  هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  درف  يرالاس رتکد  ياقآ  تساوخرد   -4

يارجا رب  یشزومآ  هورگ  يزیر  همانرب نمض  دش  ررقم  .دش  تفلاخم  نآ  تیلک  اب  حرطم و  یـشزومآ  همانرب  میظنت  همان  هویـش  هدام 9  زا  هدکشناد 

هب نقتم  یهیجوت  لیالد  اب  يدروم  تروصب  درادن ، دوجو  هدام 9  يارجا  ناکما  اهنآ  رد  هک  یسورد  تسرهف  همان ، هویـش نیا  داوم  رت  قیقد هچره 

.دوش يریگ  میمصت اهنآ  صوصخ  رد  یشزومآ  ياروش  رد  لاسرا و  یشزومآ  تنواعم 

تاحالصا هتفرگ ، رارق  یسررب  ثحب و  دروم  اه  هدکشناد يداهنـشیپ  تاحالصا  هاگشناد و  یشهوژپ  یـشزومآ و  همان  نییآ ییارجا  همان  هویـش  -5

، بیوصت زا  سپ  حرطم و  یـشزومآ  ياروش  یتآ  هسلج  رد  روبزم  همان  هویـش ياهدنب  یقابلا  دش  ررقم  .دـندش  لامعا  همان  نییآ نیا  رد  اروش  بوصم 

.ددرگ غالبا  اه  هدکشناد هب  ارجا  يارب 

   

   

 

یتیآ نسحم 
هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

يورسخ  نیسح  دمحم 
یشزومآ روما  ریدم 

 :  25829/د/1397 هرامش

 :  1397/11/24 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 




