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خروم 1397/11/02 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 رگراثیا  دهاش و  داتس  ریدم  يرصان ، اضردیمح  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  ریدم  يراقفلاوذ ، اضریلع  دیس  رتکد  ياقآ 

هاگشناد ناشخرد  ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  امنهر ، دیعس  رتکد  ياقآ 
هاگشناد دازآ  ياهشزومآ  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  رتکد  ياقآ 
یسدنهم هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یشاکدیس ، نیسحدمحمدیسرتکد  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 یشزومآ  ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ، یبتجم  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  یناث ، یلین اضردیمح  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یمالسا  فراعم  هورگ  ریدم  یناید ، يدهم  دمحم  رتکد  ياقآ 

سودرف یسدنهم  ینف  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یتلز ، ریما  رتکد  ياقآ 

زاغآ هاگشناد  تسایر  تاسلج  نلاس  لحم  رد  دیجم  هللا  مالک توالت  اب  تعاس 12  سأر  قوف  ءاضعا  روضح  اب  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلج 

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

ییارجا یشزومآ و  ياه  تیلاعف ماجنا  رد  ناراکمه  ياه  شالت تباب  زا  رکشت  توقادخ و  ضرع  نمض  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  دنب 1 -

اه هدکشناد یشزومآ  مرتحم  نینواعم  زا  ناشیا  .دندومن  دیکأت  تاناحتما  يرازگرب  تایبرجت  يراذگ  كارتشا هب  ترورض  رب  تشذگ ، هک  یلاسمین  رد 

هزوح هب  هیهت و  یتآ  ياه  لاسمین رد  دادیور  نیا  رتهب  يرازگرب  تهج  رد  هدنزاس  تاداهنشیپ  تاناحتما و  يرازگرب  یگنوگچ  زا  یشرازگ  دنتساوخ 

.دننک لاسرا  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم 

 :  25811/د/1397 هرامش

 :  1397/11/24 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



ياه تیریدم هب  دراوم  عاجرا  هاگشناد و  یشزومآ  تنواعم  اب  يرورضریغ  ياه  يراگن همان زا  زیهرپ  رب  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  دنب 2 -

نواعم ای  سیئر  اب  ًافرص  تنواعم  هعومجمریز  ياه  تیریدم ياه  يراگن همان هیلک  دش  ررقم  هوالعب  .دندومن  دیکأت  یشزومآ  تنواعم  هعومجمریز 

.دوش  زیهرپ  یشزومآ  ياه  هورگ ناریدم  هب  همان  میقتسم  لاسرا  زا  دوش و  ماجنا  هدکشناد  یشزومآ 

یقافرا تاونس  زا  هدافتسا  هوحن  صوصخ  رد  یمومع  هفیظو  ماظن  نامزاس  خروم 19/10/1397  هرامش 26/3/03/3/22  همانشخب  دنب 3- 

هب قفوم  هیلوا  تاونس  رد  هک  ینایوجشناد  يارب  همانشخب ، نیا  کی  دنب  رب  انب  .دش  دیکأت  نآ  کی  دنب  عقوم  هب يارجا  رب  تئارق و  نایوجشناد 

مرف لیمکت  اب  یقافرا  تاونس  زوجم  تفایرد  تهج  وجشناد  هیلوا  تاونس  مامتا  زا  سپ  هام  تدم 3  فرظ  رثکادح  یتسیاب  دنوشن  لیصحت  مامتا 

نایوجشناد و هب  عوضوم  نیا  یناسر  عالطا نمض  اه  هدکشناد رد  شزومآ  ناراکمه  دش  ررقم  .دنوش  تیاده  سیلپ 10 + رتفد  هب  تساوخرد 

.دننک تبقارم  نآ  حیحص  يارجا  رب  نایوجشناد  زا  هتسد  نیا  شیاپ  يارب  یلیصحت  لاسمین  ره  يادتبا  رد  يزیر  همانرب

يوجشناد رتخا  اضردیمح  ياقآ  ددجم  ناحتما  صوصخ  رد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  تساوخرد  دنب 4 -

اب حرطم و  سرد 17-12-627  هرامش  هب  هتفرشیپ  یشزرو  یمیشویب  سرد  رد  ییوجشناد 9716702001  هرامش  هب  یشزرو  يژولویزیف  يرتکد 

.دومن تقفاوم  سرد  هجوم  فذح  اب  اروش  .دش  تفلاخم  نآ 

تبث صوصخ  رد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  خروم 24/10/1397  هرامش 22857/د/1397  همان  دنب 5 -

رتکد ياقآ  طسوت  هدش  هئارا  یهیجوت  لیالد  هرمن و  تبث  تهج  ررقم  تلهم  مامتا  هب  هجوت  اب  حرطم و  مود 96-97  لاسمین  رد  سرد  / رفن هرمن 6 

.دومن تقفاوم  تارمن  تبث  اب  اروش  یگیب ، لیا 

.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  داژن  یمتسر رتکد  ياقآ  طسوت  لوا 97-98  لاسمین  رد  اه  هدکشناد فکریز  سورد  زوجم  تساوخرد  دنب 6 -

يروار شخبراک  يدهم  دمحم  ياقآ  نامزمه  لیصحت  صوصخ  رد  هاگشناد ، ناشخرد  ياهدادعتسا  تیاده  روما  مرتحم  ریدم  تساوخرد  دنب 7 -

.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  مود  هتشر  ناونعب  یتسد  عیانص  هتشر  رد  ییوجشناد 9612505048  هرامش  هب  یمالسا  رنه  هتشر  يوجشناد 

.دیسر نایاپ  هب  دمحم  لآ  دمحم و  رب  یتاولص  رکذ  اب  تعاس 14:30  رد  هسلج 

 

   

   

 

یتیآ نسحم 
هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

يورسخ  نیسح  دمحم 
یشزومآ روما  ریدم 
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 :  1397/11/24 خیرات

 : درادن تسویپ  
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