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نیرضاح

روما ریدم  يورـسخ ( نیـسح  دمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیـصحت  یـشزومآ و  نواـعم  یتیآ ( نسحم  رتـکد  ناـیاقآ 
ریدم شزومآ و  ریدم  نواعم   ) داژن همیزخ نیسح  رتکد   (، یلیمکت تالیصحت  ریدم  این ( یبیطخ نسحم  رتکد  یشزومآ ،)
مناخ یـشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم   ) داژن یمتسر یلعدمحم  رتکد  مود ،) تبون  دازآ و  ياـه  شزوـمآ هورگ 

یبایزرا تراظن و  رتفد  ریدم   ) یناث یلین اضردیمح  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیس  رتکد 
ادفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح  دـمحم  رتکد  هاگشناد  ،)

نویامه رتکد  يراـتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) یگیب لیا دیعـس  رتکد  هیاـپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  )
عبانم هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  يرانا ( يدایص  نیـسحدمحم  رتکد  يزرواشک ،) هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم   ) رف گنهرف

یشزومآ نواعم  یعراز ( یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  تسیز ،) طیحم  و  یعیبط 
ياروش یقیقح  وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد   (، سودرف ینف  ةدکشناد  یشزومآ  نواعم  یناروت ( يدهم  رتکد  رنه  ،) ةدکشناد 

یشزومآ )

نیبیاغ
دهاش و داتـس  ریدم  ) يدجب هتالک  دـیجم  رتکد  هاگـشناد ،) ییوجـشناد  نواعم   ) هدازدیـشروخ نسحم  رتکد  نایاقآ 
( نایارس هدکشزومآ  سیئر   ) هاوخرادید دوعسم  رتکد  یمالـسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  رگراثیا ،)

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  و 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تشادن

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
دـش دـهاوخ  رازگرب  يراج  لاس  هامدنفـسا  مکی  خـیرات  رد  هک  یـشزومآ  ياه  هورگ ناریدـم  تسـشن  صوصخ  رد 

درکلمع شرازگ  هیهت  صوصخ  رد  یـشزومآ  ياه  هورگ مرتحم  ناریدـم  هک  دـیدرگ  يروآدای  .دـش  یناسر  عالطا
.دنهد ماجنا  ار  مزال  تامادقا  هدش ، لاسرا  رتسوپ  لیاف  بلاق  رد  نآ  ۀئارا  نونکات و  هامرهم 97  زا  هورگ ،

هعسوت و هورگ  ریدم 
یشزومآ يزیر  همانرب

2
ناسردم یـسالک  یناحتما و  غالبا  یناسر  عالطا دش  ررقم  ذغاک  فذح  اهدنیآرف و  ندش  یکینورتکلا  ياتـسار  رد 

ماجنا لاسمین ) ناحتما  سالک و  همانرب  يونم  یـشزومآ ، شخب   ) داتـسا يایوپ  لاـتروپ  قیرط  زا  ًافرـص  مرتحم 
.دنیامن  يراددوخ  سرد  سردم  يارب  نآ  لاسرا  ذغاک و  يور  رب  غالبا  تنیرپ  زا  یشزومآ  ياه  هورگ هدش ،

یشزومآ روما  ریدم 
هاگشناد

3

دیکأت ءاقترا  ياهگربراک  لیمکت  رب  هاگـشناد  یبایزرا  تراظن و  رتفد  مرتحم  ریدـم  یناث  یلین  رتکد  ياـقآ  باـنج 
مود لاس  مین هب  طوبرم  ءاقترا  هناگراهچ  ياه  گربراک لیمکت  ناـمز  هکنیا  هب  هجوت  اـب  هک  دـندرک  هراـشا  هدومن ،

ات رثکادـح  تقو و  عرـسا  رد  دوش  یم تساوخ  رد  اـه  هدکـشناد مرتـحم  نیلوئـسم  زا  تسا  ناـیاپ  هب  ور   97-98
هب زاجم  یبایزرا  تراظن و  تیریدم  .دنیامن  مادقا  هطوبرم  ۀناماس  رد  اه  گربراک لیمکت  هب  تبسن   1398/10/15

.دشاب یمن دنوش  یم لیمکت  روبزم  هناماس  زا  جراخ  هک  ییاه  گربراک شریذپ 

تراظن و رتفد  ریدم 
هاگشناد یبایزرا 
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4
، هدش روآدای  ار  خروم 1398/09/12  هرامش 20332/د/1398  همان  هاگشناد ، یبایزرا  تراظن و  رتفد  مرتحم  ریدم 
تیاغل 13 رذآ   30  ) لوا 98-99 لاس  مین سیردت  تیفیک  یبایشزرا  هزاب  هب  یکیدزن  هب  تیانع  اب  هک  دندرک  دیکأت 

یسررب سرد  سردم  / داتسا مان  سرد و  مان  قیبطت  هب  تبسن  مرتحم  ناراکمه  هک  تسا  هدوب  يرورض  هام ،) يد 
.دشاب هتفرگ  تروص  متسیس  رد  مزال  تاحالصا  یلامتحا ، تریاغم  تروص  رد  دنشاب و  هداد  ماجنا  ار  مزال 

تراظن و رتفد  ریدم 
هاگشناد یبایزرا 

5
رد خروم 98/6/16  هرامـش 11708/د/1398  همان  عوضوم  یـشزومآ ، هعـسوت  يزیر و  همانرب هورگ  مرتحم  ریدم 
هب یکیدزن  هب  هجوت  اب  هدومن ، يروآدای  ار  یـشزومآ  ياه  هورگ طـسوت  یعرف  ياـه  هرود هئارا  فیرعت و  صوصخ 

.درک  دیکأت  اه  هرود نیا  هب  طوبرم  ياهداهنشیپ  لاسرا  رب  هامرذآ ) ياهتنا   ) روکذم همان  رد  ررقم  تلهم 
هعسوت و هورگ  ریدم 

یشزومآ يزیر  همانرب

6
يرایتخا سرد  دـحاو  هد  ات  راهچ  فیرعت  صوصخ  رد  خروم 1398/03/05  ةرامش 4975/د/1398  ۀمان  عوضوم 
یـشزومآ هعـسوت  يزیر و  همانرب هورگ  مرتحم  ریدم  طسوت  نایوجـشناد ، يریذـپ  لاغتـشا ناوت  شیازفا  تهج  رد 

.دش دیکأت  هتشذگ  لاسمین  شرازگ  یتآ و  لاسمین  يارب  یشزومآ  ياه  هورگ يزیر  همانرب موزل  رب  حرطم و 
هعسوت و هورگ  ریدم 

یشزومآ يزیر  همانرب

7
عیانص ۀتشر  يوجشناد  یکّرُد  اسیرپ  مناخ  صوصخ  رد  رنه  هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواـعم  تساوخرد 

مود لاـسمین  رد  یمالـسا 1  هشیدـنا  سرد  تبث  صوصخ  رد  ییوجشناد 9312502014  هرامـشب  یتسد 
داتسا هب  یفرعم  تروصب  لّوا 98-99  لاسمین  رد  سرد  دش  ررقم  تفلاخم و  داتـسا  هب  یفرعم  تروصب   97-98

.دوش تبث 

یشزومآ روما  ریدم 
هاگشناد

8
ینایک همطاف  مناخ  صوصخ  رد  تسیز  طیحم  یعیبط و  عباـنم  هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواـعم  تساوخرد 
صوصخ رد  ییوجشناد 9512414031  هرامشب  تسیز  طیحم  یـسدنهم  مولع و  يوجـشناد  چر  همشچ

لّوا لاسمین  رد  يزاین  شیپ  تیاعر  مدع  لیلدـب  هرامـشب 2812099 )  ) كاخ بآ و  یگدولآ  یلمع  سرد  فذح 
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و   98-99

یشزومآ روما  ریدم 
هاگشناد

9

ییوجـشناد هرامـشب  یلکوت  ۀـیدهم  مناــخ  صوــصخ  رد  يراــتفر  موــلع  سیدرپ  تساــیر  تساوــخرد 
- لابتوف و  ( 1712501  ) 1 انش سورد  فذ  رب حـ ینبم  یشزرو ، مولع  یسانشراک  يوجشناد   9512701015
و لابدنه 1(1712529 ) لابیلاو 1(1712527 ،) سورد  لوا 98-97 و  لاسمین  سورد  زا  ( 1712526)1 لاستوف

هجوت اب  حرطم و  يو  یحارج  لمع  هب  تیانع  اب  مود 97-98 ، لاسمین  سورد  زا  زیم 1(1712530 ) يور  سینت 
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  هدکشناد ، هورگ و  تقفاوم  ناتسرامیب و  زا  يرتسب  یهاوگ  ۀئارا  هب 

یشزومآ روما  ریدم 
هاگشناد

10
صوصخ رد  یـشزومآ  تیریدـم  ناـگتخومآ  شناد هرادا  سیئر  خروـم 1398/9/3  هرامـش 29150/د/1398  همان 

يادتبا زا  دش  ررقم  حرطم و  کیزیف  هتـشر  یـسیون  همانرب رتویپماک و  ینابم  سرد  ياهدحاو  دادعت  فیلکت  نییعت 
رظن رد  يدـحاو  هس  تروصب  روبزم  سرد  هدـش ، لمع  هدـش  حالـصا  لصفرـس  يانبم  رب  مّود 98-99  لاسمین 

.دوش هتفرگ 

یشزومآ روما  ریدم 
هاگشناد

11
خروم هرامش 19603/د/1398  همان  یط  رظن  مالعا  یـسررب و  تهج  هک  ییوجـشناد  - یملع تاقباسم  همان  هویش

تاحالـصا دـیدرگ  ررقم  یـسررب و  دوب  هدـش  لاسرا  اـه  هدکـشناد اـه و  سیدرپ یـشزومآ  نینواـعم  هب   98/9/5
.دوش  لاسرا  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  ياضعا  يارب  ییاهن  رظن  مالعا  تهج  لامعِا و  يداهنشیپ 

تیاده هورگ  سیئر 
ناشخرد ياهدادعتسا 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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