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نیرضاح
یلعدمحم رتکد  يراقفلاوذ ، اضریلعدیس  رتکد  داژن ، همیزخ نیسح  رتکد  يورسخ ، نیـسحدمحم  رتکد  یتیآ ، نسحم  رتکد  نایاقآ 

ینیشناج هب  ) دوم یسالق  هلعش  رتکد  مناخ  هاوخرادید ، دوعسم  رتکد  رف ، گنهرف نویامه  رتکد  ینیسح ، هفطاع  رتکد  داژن ، یمتـسر
، یعراز یلع  رتکد  هداز ، یضاق اضر  رتکد  یناید ، يدهمدمحم  رتکد  این ، یبیطخ نسحم  رتکد  يرانا ،) يدایص  دمحم  رتکد  ياقآ  زا 

رف  يرالاس  رتکد  یگیب ، لیا رتکد  هفیلخ ، رتکد  ادفناج ، رتکد  روپ ، يدحاو یفطصم  رتکد  هداز ، یهلا رتکد 

يدجبنیبیاغ هتالک  دیجم  رتکد  ياقآ  یسیئر ، ردیح  رتکد  ياقآ  هدازدیشروخ ، نسحم  رتکد  ياقآ  یناث ، یلین  اضردیمح  رتکد  ياقآ 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

دیدج و ياضعا  هب  کیربت  مدـقم و  ریخ  ضرع  نمـض  هاگـشناد  یلیمکت  تالیـصحت  یـشزومآ و  مرتحم  نواعم  یتیآ ، رتکد  ياقآ  بانج  هسلج  يادتبا  رد 

حرطم لئاسم  دوروون و  نایوجشناد  وجشناد ، بذج  دیدج ، یلیصحت  لاس  عورش  يارب  یگدامآ  شزومآ ، يراج  لئاسم  صوصخ  رد  یتاحیضوت  مایا ، تیلست 

تاعوضوم هب  رتشیب  هجوت  موزل  ناگتخومآ ، شناد يریذـپ  لاغتشا ناوت  شیازفا  تیمها  رب  دیکأت  .دندرک  نایب  روشک  ياه  هاگـشناد نینواعم  ياروش  رد  هدش 

نیرتمهم زا   ، شزومآ تیفیک  رب  تبقارم  رب  ددجم  دـیکأت  روطنیمه  و  روشک ، لئاسم  تاعوضوم و  لح  هب  اهنآ  تیادـه  یلیمکت و  تالیـصحت  ياه  همان نایاپ

.دندش  روآدای  ار  اهنآ  یشزومآ  مرتحم  نواعم  هک  دوب  روشک  ياه  هاگشناد نینواعم  ياروش  رد  هدش  حرطم  تاعوضوم 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
تارییغت هاگشناد ، یشزومآ  میوقت  ياه  متیآ زا  یخرب  رد  رییغت  یشزومآ و  دیدج  ۀناماس  رارقتـسا  دنیآرف  هب  هجوت  اب 

یتیبرت مولع  هدکشناد  رارقتسا  ییاجباج و  روطنیمه  يراتفر و  مولع  هیاپ و  مولع  دیدج  ياه  سیدرپ رد  یتیریدم 
تالیـصحت ياه  هلاسر اه و  همان ناـیاپ زا  عاـفد  خـیرات  دـیدرگ  بوصم  داـبآ ، تکوش  سیدرپ  رد  یـسانشناور  و 

. دوش دیدمت  هام  رهم  ات 11  ور  ِ شیپ مرت  رد  یلیمکت 

یشزومآ تیریدم 
هاگشناد

2

دنیآرف هاگشناد و  هچراپکی  ۀناماس  هب  ناتسلگ  ۀناماس  زا  لاقتنا  صوصخ  رد  هاگـشناد  یـشزومآ  روما  مرتحم  ریدم 
ناریدم اه ، هدکشناد یـشزومآ  نینواعم  يراکمه  زا  رکـشت  نمـض  ناشیا  .دنداد  هئارا  یلـصفم  تاحیـضوت  لاقتنا 

نیا تکرش  هامدادرم و  تالیطعت  مایا  رد  اه  هدکـشناد شزومآ  ياه  شخب نانکراک  یمامت  یـشزومآ و  ياه  هورگ
ود رد  اه  هداد ياه  تریاغم ندناسر  لقادح  هب  يارب  شالت  روطنیمه  هدش و  رازگرب  یشزومآ  تاسلج  رد  ناراوگرزب 

تروناک یلوتم  هک  رـصاعم  نازادرپ  هداد تکرـش  طسوت  هدـش  ماجنا  تامادـقا  راکنیا و  ماجنا  يدـنب  نامز هناماس ،
زایندروم یشزومآ  ياهدنیآرف  زا  يدادعت  هوالعب  .دنداد  حیضوت  ار  تسا  دیدج  ۀناماس  هب  ناتـسلگ  ۀناماس  زا  اه  هداد

تاونس نایوجـشناد  دحاو  باختنا  داتـسا ، هب  یفرعم  سورد  تبث  هوحن  دننام  دیدج  یلیـصحت  لاس  عورـش  يارب 
دش . حیرشت  زین  دوروون  نایوجشناد  دحاو  باصتنا  هتشذگ و 

یشزومآ تیریدم 
هاگشناد
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3

هک ییاه  شلاچ تالکشم و  صوصخ  رد  تایبدا  هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  هداز  یهلا رتکد  ياقآ  هبتاکم 
سورد هئارا  رد  تیریدـم  يارب  دابآ  تکوش سیدرپ  هب  ادهـش  سیدرپ  زا  یتیبرت  مولع  هدکـشناد  لاقتنا  لـیلد  هب 
تایبدا ةدکـشناد  هفاضا  فذح و  زا  لبق  دحاو و  باختنا  ماجنا  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  حرطم و  دیآ  یم شیپ  یمومع 

. دنیامن تیریدم  ار  هلئسم  نیا 

یشزومآ تیریدم 
هاگشناد

4

نایوجشناد یتنرتنیا  مان  تبث صوصخ  رد  دوروون  نایوجـشناد  لابقتـسا  مان و  تبث داتـس  مرتحم  لوئـسم  هبتاکم 
نایوجشناد يروضح  مان  تبث لماش  هک  مان ، تبث مّود  شخب  دیدرگ  ررقم  حرطم و  یلیمکت  تالیـصحت  دوروون و 

رد دش  دهاوخ  غالبا  اه  هدکـشناد هب  یـشزومآ  تیریدـم  طسوت  هک  يدـنب  نامز همانرب  لمعلاروتـسد و  قبط  تسا 
دریگ . ماجنا  اه  هدکشناد لحم 

لابقتسا مان و  تبث داتس 
دوروون نایوجشناد 

5
فذح تساوخرد  صوصخ  رد  هاگـشناد  یجراخ  نایوجـشناد  مود و  تبون  دازآ ، ياه  شزومآ مرتحم  ریدم  ۀبتاکم 
هخروم  60/8892 هرامـش هب  ناتـسبات 98  لاـسمین  رد  لیـصحت  هـب  لغاـش  نایوجــشناد  زا  رفن  یکـشزپ 8 

تفرگ . رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  1398/06/11

ياه شزومآ تیریدم 
مود و تبون  دازآ ،

یجراخ نایوجشناد 

6
لاسمین باسح  هیوست  زا  سپ  ناتـسبات  لاـسمین  رد  لیـصحت  هب  لـغاش  نایوجـشناد  هک  دومن  بوصم  اروـش 

. دنشاب هتشاد  ار  سورد  مامت  ای  کی  فذح  ناکما  دوخ ، یناتسبات 
ياه شزومآ تیریدم 

مود و تبون  دازآ ،
یجراخ نایوجشناد 

7
شور سرد  یکـشزپ  فذـح  رب  ینبم  یـسانشناور  یتیبرت و  مولع  ةدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواـعم  تساوخرد 

يوجـشناد یکم  میرم  مناـخ  راکرـس  مود 97-98  لاـسمین  هـب  طوـبرم  سرد 1912178  ةرامـش  هب  قـیقحت 
. تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  ییوجشناد 9713903021  هرامش  هب  یتیبرت  یسانشناور  دشرا  یسانشراک 

یشزومآ تیریدم 
هاگشناد

8
ییوجشناد 94129905060 هرامش  هب  یسانش  شناد  تاعالطا و  ملع  يوجـشناد  یفـسوی  مثیم  ياقآ  تساوخرد 

لیلدـب حرطم و  داتــسا  هـب  یفرعم  تروـصب  یملع " يراتــساریو  شراـگن و  نـییآ   " سرد ندـنارذگ  رب  ینبم 
. تفرگ رارق  تفلاخم  دروم   ، سرد یلمع  / يرظن تیهام 

یشزومآ تیریدم 
هاگشناد

9
هک ییوجـشناد 9622701004  هرامـش  هب  یـشزرو  مولع  هتـشر  يوجـشناد  هداز  يریـشب هزئاف  مناخ  تساوخرد 
رارق تقفاوم  دروم  مزال  طورش  ندوب  اراد  هب  هجوت  اب  حرطم و  دوب ، قوقح  هتشر  رد  نامزمه  لیـصحت  یـضاقتم 

. تفرگ
یشزومآ تیریدم 

هاگشناد

10
یضاقتم هک  ییوجشناد 9612701044  هرامش  هب  یشزرو  مولع  هتشر  يوجشناد  ینابرق  هشفنب  مناخ  تساوخرد  

. تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  مزال  طورش  ندوب  اراد  هب  هجوت  اب  حرطم و  دوب ، قوقح  هتشر  رد  نامزمه  لیصحت 
یشزومآ تیریدم 

هاگشناد

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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