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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  ریدم  اـین ( یبیطخ نسحم  رتکد 

هفطاع هدیـس  رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دهاش و  داتـس  ریدـم  ) يدجب هتالک  دـیجم  رتکد  مود ،) تبون  دازآ و  ياـه  شزوـمآ
رتکد هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدـم   ) یناث یلین اضردیمح  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدم  ینیسح (

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

رتکد تسیز ،) طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم   ) يرانا يدایص  نیسحدمحم  رتکد  يزرواشک ،) هدکشناد 
ردیح رتکد  ياقآ  و  رنه ) ةدکشناد  یشزومآ  نواعم  یعراز ( یلع  رتکد  ینف ،) سیدرپ  یـشزومآ  نواعم   ) هداز یضاق اضر 

یشزومآ ) ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر (

نیبیاغ
هورگ ریدم  داژن ( یمتـسر یلعدـمحم  رتکد  هاگـشناد ،) ییوجـشناد  نواـعم   ) هدازدیـشروخ نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
روپ يدحاو یفطصم  رتکد  یمالـسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  یـشزومآ ،) هعـسوت  يزیر و  همانرب
وضع هفیلخ ( یبتجم  رتـکد  و  سودرف ) ینف  ةدکــشناد  سیئر  هاوخرادید ( دوعـسم  رتکد  نایارس ،) هدکـشزومآ  سیئر  )

( یشزومآ ياروش  یقیقح 

.تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

.تشادن 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

سیدرپ ینف و  سیدرپ  یشزومآ  مرتحم  نینواعم  بیترت  هب  یگیب ، لیا  دیعس  رتکد  هداز و  یضاق اضر  رتکد  نایاقآ 
، هدومن هراـشا  تاـناحتما  يرازگرب  تهج  دوجوم  یکیزیف  ياـضف  دوـبمک  لکـشم  هب  هاگـشناد ، يراـتفر  موـلع 
هاگشناد و یشهوژپ  تنواعم  هب  روپ  نسح زیورپ  داتسا  نامتخاس  ياه  سالک لیوحت  لیلدب  هک  دندرک  ناشنرطاخ 

ياه هدکشناد رد  دوجوم  ياه  سالک دابآ  تکوش سیدرپ  هب  یسانشناور  یتیبرت و  مولع  هدکشناد  لاقتنا  روطنیمه 
ةروظنمدـنچ نلاس  يزاس  هدامآ موزل  رب  همادا  رد  .دـننک  یمن تیافک  لاسمین  نایاپ  تاناحتما  يرازگرب  يارب  روبزم 

صوصخ نیا  رد  ار  مزال  ياه  یگنهامه تاروتسد و  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  دش  ررقم  دیکأت و  هاگـشناد 
.دنروآ  لمع  هب 

یشزومآ و نواعم 
یلیمکت تالیصحت 

هاگشناد

2

نیلوا رد  هدشن  لیکشت  ياه  سالک صوصخ  رد  هاگشناد  یشزومآ  ۀعسوت  يزیر و  همانرب هورگ  رد  هدش  هیهت  رامآ 
ياه سالک زا  دـصرد  نیگنایم 35  روطب  .دـش  یـسررب  حرطم و  اه  هدکـشناد کیکفت  هب  یلیـصحت  لاس  ۀـتفه 
مولع ینف ، هیاپ ، مولع  ياه  سیدرپ زا  رکشت  نمض  .تسا  هدشن  لیکشت  یلیصحت  لاسمین  لّوا  ۀتفه  رد  هاگشناد 

رب تشاد ، نیگنایم  اب  يرادانعم  توافت  اهنآ  رد  سالک  لیکشت  مدع  دصرد  هک  رنه  ةدکشناد  روطنیمه  يراتفر و 
.دش  دیکأت  یتآ  لاسمین  يادتبا  رد  نآ  رب  تبقارم  اه و  سالک لیکشت  ترورض 

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ
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3

یـشزومآ ۀتفه  نیرخآ  رد  دـیدرگ  ررقم  .دـش  رظن  لدابت  يراج  لاسمین  رد  نایوجـشناد  ياه  تبیغ صوصخ  رد 
هاگـشناد یـشزومآ  تیریدم  طسوت  نایوجـشناد  مهدزناش  هس  زا  شیب  ياه  تبیغ یمامت  تسیل  يراج  لاـسمین 

، یشزومآ همان  هویش ةدام 8  هرـصبت  ساسا  رب  .ددرگ  لاسرا  اه  هدکـشناد یـشزومآ  مرتحم  نینواـعم  يارب  هیهت و 
هکنآ رگم  دش ، دهاوخ  رظن  رد  رفـص  هرمن  مهدزناش ، هس  زا  شیب  ياه  تبیغ زا  هتـسد  نیا  يارب  ضرف  شیپ روطب 

.دوش  مالعا  هاگشناد  یشزومآ  روما  تیریدم  هب  بایغ  روضح و  تسیل  حالصا  يارب  هدکشناد  ياضاقت 

یشزومآ روما  تیریدم 
نینواعم هاگشناد و 

یشزومآ مرتحم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

4
طیحم یعیبط و  عباـنم  ةدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواـعم  خروـم 1398/8/26  هرامـش 18612/د/1398  ۀمان 

رد تسیز ، طـیحم  هورگ  مرتحم  ریدـم  خروم 1398/8/26  هرامـش 18569/د/1398  تساوخرد  هارمهب  تسیز 
نایوجشناد طسوت  رگید  سرد  ود  باختنا  » و  یعیبط عبانم  تاشیامزآ  حرط    » سرد فذح  صوصخ 

.تفرگ رارق  تفلاخم  دروم  حرطم و  روکذم  سرد 

یشزومآ مرتحم  نواعم 
یعیبط و عبانم  هدکشناد 

تسیز طیحم 

تایضایر و5 هتـشر  يوجـشناد  ییوجـشناد 9312136044  هرامـشب  تسود  یلع اضریلع  ياـقآ  تساوخرد 
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  لیصحت  زا  تغارف  تهج  يدحاو  سرد 3  کی  ذخا  صوصخ  رد  اهدربراک 

یشزومآ مرتحم  نواعم 
هیاپ مولع  سیدرپ 

6
رد ییوجشناد 9512207049  هرامش  هب  یسراف  تایبدا  نابز و  ۀتشر  يوجشناد  ییوگنز  الیل  مناخ  تساوخرد 
رد وجـشناد  هک  هداوناخ » میظنت  تیعمج و   » و یمالـسا 1 » هشیدنا  «، » یجراخ نابز   » سورد قیبطت  صوصخ 

.تفرگ  رارق  تفلاخم  دروم  حرطم و  دوب  هدنارذگ  يدربراک ) - یملع  ) نداعم عیانص و  هاگشناد 

یشزومآ مرتحم  نواعم 
مولع تایبدا و  هدکشناد 

یناسنا

7

حرطم ییوجشناد 9312227017  هرامش  هب  یسیلگنا  تایبدا  ۀتشر  يوجشناد  یمیظع  هیضرم  مناخ  تیعضو 
ناونعب يراج  لاسمین  رد  لیصحت  همادا  رب  ینبم   ) نویسیمک يأر  هک  ییاجنآ  زا  .دش  رظن  لدابت نآ  صوصخ  رد  و 
خیراـت نیا  رد  هورگ ، مرتحم  ریدـم  رظن  هب  انب  هدـش و  غـالبا  يو  هب  خـیرات 1398/07/29  رد  تصرف ) نیرخآ 
یصخرم تبث  اب  تسا ، هتـشادن  دوجو  يو  يارب  يراج ، لاـسمین  رد  هدـنامیقاب ، سورد  ندـنارذگ  ذـخا و  ناـکما 

.دش  تقفاوم  یتآ  لاسمین  رد  سورد  نیا  ذخا  يراج و  لاسمین  رد  تاونس  رد  باستحا  اب  یلیصحت 

یشزومآ مرتحم  نواعم 
مولع تایبدا و  هدکشناد 

یناسنا

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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