
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1398 رد  متفه  ۀسلج 

هرامش : 17139/د/1398    

 1398/8/12 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

هاگشنادناکم1398/07/23خیرات یمومع  طباور  تاسلج  نلاس 

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ12:00تعاس  15:00تعاس 

نیرضاح

(، یشزومآ روما  ریدم   ) يورسخ نیسح  دمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  نایاقآ 
هورگ ریدـم  شزومآ و  ریدـم  نواعم   ) داژن همیزخ نیسح  رتکد  یلیمکت ،) تالیـصحت  ریدـم   ) يراقفلاوذ اضریلع  رتکد 
دیجم رتکد  یـشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم   ) داژن یمتسر یلعدمحم  رتکد  مود ،) تبون  دازآ و  ياـه  شزومآ

رتکد ناشخرد ،) ياهدادعتسا  هورگ  ریدم   ) ینیسح هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دهاش و  داتـس  ریدم  ) يدجب هتالک 
(، یمالـسا فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدـم   ) یناث یلین اضردیمح 

یشزومآ نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسحدمحم  رتکد 
نواعم رف ( گنهرف نویاـمه  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاـپ ،) مولع  سیدرپ 

(، تسیز طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  يرانا ( يدایص  نیسحدمحم  رتکد  يزرواشک ،) هدکشناد  یشزومآ 
یسدنهم هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  یسدنهم ،) ةدکشناد  یشزومآ  نواعم  رف ( یبیطخ نسحم  رتکد 
یفطصم رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یشزومآ  نواعم  یعراز  یلع  رتکد  ینیشناج  هب  یتخدیب ( یلعدمحم  رتکد  رتویپماک ،) قرب و 

یبتجم رتکد  و  سودرف ) ینف  ةدکشناد  سیئر   ) هاوخرادید دوعسم  رتکد  نایارس ،) هدکشزومآ  یشزومآ  نواعم   ) روپ يدحاو
( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) هفیلخ

)نیبیاغ هاگشناد ییوجشناد  نواعم   ) هدازدیشروخ نسحم  رتکد  و  یشزومآ ) ياروش  یقیقح  وضع   ) یسیئر ردیح  رتکد  نایاقآ 

درادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

صوصخ رد  ناراکمه  شالت  زا  هسلج ، ياضعا  هب  مدقمریخ  نمض  هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  مرتحم  نواعم  یتیآ  رتکد  ياقآ  هسلج  يادتبا  رد   

.دومن ینادردق  اه  هدکشناد زا  یخرب  يراتخاس  تارییغت  دیدج و  هناماس  رارقتسا  دوجو  اب  هامرهم ، رویرهش و  هدرشف  یشزومآ  ياهدنیآرف 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
دوروون نایوجشناد  زا  لابقتسا  مان و  تبث دنیآرف  یسانش  بیسآ هسلج  زا  یشرازگ  هاگشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم 

رب يراج  لاس  رد  دوروون  نایوجشناد  مان  تبث ةویش  تبثم  ياهدرواتسد  هب  هجوت  اب  هئارا و  خروم 98/07/22  رد 
.دومن هراشا  یتآ  ياه  لاس رد  هویش  نیمه  موادت  رب  ینبم  داتس  میمصت 

مرتحم نواعم  رتفد 
تالیصحت یشزومآ و 

یلیمکت

2
اه هدکشناد یشزومآ  نینواعم  هب  باطخ  یـشزومآ  روما  ریدم  خروم 1398/07/14  ةرامش 14558/د/1398  ۀمان 

يرکفمه زا  سپ  حرطم و  هاگشناد  دیدج  هناماس  رد  يزاس  هدایپ يارب  يداهنشیپ  ياهدنیآرف  یسررب  صوصخ  رد 
شریذپ و دروم  يزاس  هدایپ تهج  روکذم  همان  رد  يداهنشیپ  ياهدنیآرف  اه ، هدکشناد تاداهنـشیپ  یـسررب  و 

.تفرگ رارق  بیوصت 
یشزومآ روما  ریدم 
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3

لاس رد  دوروون  نایوجشناد  دادعت  دشرا  یـسانشراک  یـسانشراک و  ياه  هتـشردک زا  یخرب  رد  هکنیا  هب  تیانع  اب 
یسانشراک يارب  رفن  یـسانشراک و 5  يارب  رفن   20  ) سالک لیکـشت  فک  تیفرظ  زا  رتمک  یلیصحت 1398-99 

: دیدرگ ررقم  دوب  ، دشرا )

ياه هتـشردک هب  هدش  مالعا  تیفرظ  دصرد  ریز 50  یسانشراک  عطقم  ياه  هتـشردک دوروون  نایوجـشناد  فلا -

. دنوش تیاده  رگید 

مالعا تیفرظ  دصرد  ات 80  یمان 50  تبث تیفرظ  اب  یسانشراک  هرود  ياه  هتشردک يارب  اه  سالک لیکشت  ب -

. تسا عنامالب  هنازومآ  یشهاک  بیارض  لامعِا  اب  روکنک  هچرتفد  رد  هدش 

تیفرظ دصرد  ات 100  یمان 80  تبث تیفرظ  اب  یـسانشراک  هرود  ياه  هتـشردک يارب  اه  سـالک لیکـشت  پ -
. تسا عنامالب  هنازومآ  یشهاک  بیارض  لامعِا  نودب  روکنک ، هچرتفد  رد  هدش  مالعا 

یسانشراک سودرف و  ینف  هدکشناد  رد  نارمع  یسدنهم  هتسویپان  یسانشراک  شجنس و  رامآ  ياه  هتـشردک ت- 
نیا زا  یلیـصحت 99-1398  لاس  رد  طقف  صاخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  تسیز  طیحم  ندـعم -  یـسدنهم  دـشرا 

. دوب دنهاوخ  ینثتسم  طیارش 

يزیر همانرب هورگ  سیئر 
یشزومآ هعسوت  و 

ررقم4 حرطم و  یمیش  ياه  هاگشیامزآ يرازگرب  مدع  رب  ینبم  هورگ ) ریدم  دییأت  اب   ) یمیش هورگ  نایوجـشناد  ۀمان 
.دوش مادقا  نآ  یناربج  تاسلج  هاگشیامزآ و  يرازگرب  هب  تبسن  تقو  عرسا  رد  یشزومآدیدرگ  روما  ریدم 

زا5 سپ  حرطم و  ناشخرد  ياهدادعتـسا  مرتحم  ریدم  طسوت  دـنجریب  هاگـشناد  دایپملا  میت  يزاس  هدامآ ۀـمان  هویش
.دیسر بیوصت  هب  اه  هدکشناد زا  یعاجرا  تاظحالم  تاکن و  یسررب 

ياهدادعتسا هورگ  ریدم 
ناشخرد

6
یسدنهم هتـشر  يوجـشناد  ییوجـشناد 9612325115  هرامـشب  ناشفارذب  اضردمحا  ياـقآ  تساوـخرد 
لاسمین رد  هدربمان  هک  یـسورد  نتفریذـپ  صوصخ  رد  دـنجریب  هاگـشناد  هب  لباز  هاگـشناد  زا  یلاقتنا  رتویپماـک 

دروم دـنجریب  هاگـشناد  هب  يو  لاـقتنا  هب  تیاـنع  اـب  حرطم و  تسا  هدـنارذگ  دـنجریب  هاگـشناد  رد  ناتسبات 98 
.تفرگ رارق  تقفاوم 

یشزومآ روما  ریدم 

7
ینبم یشزرو  مولع  یسانشراک  يوجشناد  ییوجشناد 9512701015  هرامشب  یلکوت  هیدهم  مناخ  تساوخرد 

هب هجوت  اب  حرطم و  يو  یحارج  لمع  هب  تیانع  اب  لابدنه ) زیم و  يور  سینت  یتکرح ، دـشر   ) سورد فذـح  رب 
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  هدکشناد ، هورگ و  تقفاوم  ناتسرامیب و  زا  يرتسب  یهاوگ  ۀئارا 

یشزومآ روما  ریدم 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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