
هاگشناد   مرتحم  سیئر  ناسماخ  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج   

مارتحا مالس و  اب 

.ددرگ یم میدقت  راضحتسا  تهج   1397/10/11 خروم   هاگشناد ، یشزومآ  ياروش  هسلجتروص  زا  هخسن  کی  تسویپ  هب  ًامارتحا ،

                                                             

   

 

 

: تشونور  

يزرواشک  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  رف  گنهرف  نویامه  رتکد  ياقآ  بانج 

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

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

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

یمالسا  فراعم  یشزومآ  هورگ  مرتحم  ریدم  یناید  يدهمدمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

رنه  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  یعراز  یلع  رتکد  ياقآ  بانج 

نایارس  يزرواشک  هدکشزومآ  مرتحم  سیئر  ینابرق  یضترم  رتکد  ياقآ  بانج 

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

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

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

هاگشناد  ییوجشناد  مرتحم  نواعم  يرداق  رداقدمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

سودرف  ینف  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  یتلز  ریما  رتکد  ياقآ  بانج 

یسانشناور  یتیبرت و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  رف  يرالاس  نیسحدمحم  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 

هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  مرتحم  ریدم  يراقفلاوذ  اضریلع  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 

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

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

یتیآ نسحم 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

 :  24496/د/1397 هرامش

 :  1397/11/9 خیرات

 : درادن تسویپ  
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مولع  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  تاهیه  اضردومحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یمیش  یشزومآ  هورگ  یملع  تأیه  مرتحم  وضع  یسیئر  ردیح  رتکد 

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

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

هاگشناد   یشزومآ  روما  مرتحم  ریدم  يورسخ  نیسح  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

 :  24496/د/1397 هرامش

 :  1397/11/9 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



خروم 1397/10/11 هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 

: هسلج نیرضاح 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  یتیآ ، نسحم  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یشزومآ  روما  ریدم  يورسخ ، نیسحدمحم  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 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  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  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 
سودرف یسدنهم  ینف   هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یتلز ، ریما  رتکد  ياقآ 

نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  تسرپرس  ینابرق ، یضترم  رتکد  ياقآ 

: هسلج نیبیاغ 

هاگشناد ییوجشناد  نواعم  يرداق ، رداق  دمحم  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یمالسا  فراعم  هورگ  ریدم  یناید ، يدهم  دمحم  رتکد  ياقآ 

 

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

ترازو تمالس  هرواشم و  رتفد  لکریدـم  یقداص  تاداسلا  هروصنم رتکد  خروم 97/09/27  هرامـش 4/5/109472  همان  هسلج  يادتبا  رد 
نایوجشناد هب  توقادخ    " حرط تهج  رد  هک  ییاهن " هتکن  هعلاطم و 20  شور    " ياهروشورب زا  يریگ  هرهب صوصخ  رد 

، تسا هدـش  هدـید  كرادـت  تاناحتما  لصف  رد  نایوجـشناد  زا  یعامتجا  - یناور تیامح  شیازفا  فدـه  اـب  تاناحتما " مسارم  رد 
.دش دیکأت  نآ  لماک  يارجا  رب  یناسر و  عالطا

یط لاسمین  نایاپ  تاناحتما  مود 97-98 )  ) یتآ لاسمین  رد  دـش  ررقم  حرطم و  زور  هب 14  زور  زا 12  تاناحتما  هزاب  شیازفا  عوضوم 
.دوش رازگرب  هامریت  تیاغل 2  دادرخ  زا 18  زور   14

بیوصت هب  تسویپ  هس  هداـم و  رد 5  یلیمکت  تالیصحتریغ  نایوجشناد  یلیصحت  يامنهار  داتـسا  ییارجا  همان  هویش

 :  24496/د/1397 هرامش

 :  1397/11/9 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



.تسا ارجالا  مزال مود 97-98  لاسمین  زا  دیسر و  هاگشناد  یشزومآ  ياروش 

هاگشناد یشزومآ  ياروش  بیوصت  هب  تسویپ  کی  هرصبت و   10 هدام ، رد 14  دنجریب  هاگشناد  یشزومآ  همانرب  میظنت  همان  هویش
.تسا ارجالا  مزال مود 97-98  لاسمین  زا  دیسر و 

.دیسر نایاپ  هب  دمحم  لآ  دمحم و  رب  یتاولص  رکذ  اب  تعاس 14:15  رد  هسلج 

   

   

 

یتیآ نسحم 
هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

يورسخ  نیسح  دمحم 
یشزومآ روما  ریدم 

 :  24496/د/1397 هرامش

 :  1397/11/9 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 




