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یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 
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نیرضاح

ریدم ) يورسخ نیسحدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیـصحت  یـشزومآ و  نواعم  ) یتیآ نسحم  رتکد  نایاقآ 
(، مود تبون  دازآ و  ياه  شزومآ هورگ  ریدـم  شزومآ و  ریدـم  نواـعم  ) داژن همیزخ نیسح  رتکد  یشزومآ ،) روما 

داتس ریدم  ) يدجب هتالک دیجم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  ) ینیسح هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ 
نسحدمحم رتکد  هاگــشناد ،) یباـیزرا  تراـظن و  رتـفد  ریدـم  ) يرطاش دـیفم  رتکد  رگراـثیا ،) و  دــهاش 

سیدرپ یشزومآ  نواعم  ) ادفناج اضریلع  رتکد  یناسنا .) مولع  تایبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم  ) هداز یهلا
نواعم ) رف گنهرف نویامه  رتکد  يراتفر .) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع 

یلع رتـکد   (، یـسدنهم سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) هداز یـضاق اضر  رتکد  يزرواـشک .) هدکـشناد  یـشزومآ 
رتکد و  سودرف ) ینف هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  ) یناروت يدهم  رتکد  رنه .) هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  ) یعراز

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  ) یسیئر ردیح 

نیبیاغ

فراعم هورگ  ریدم  ) یناید يدهم  دمحم  رتکد  ییوجشناد ،) نواعم  ) هدازدیشروخ نسحم  رتکد  نایاقآ 
نسحم رتکد  یـشزومآ ،) يزیر  هماـنرب هعــسوت و  هورگ  ریدـم  ) داژن یمتـسر یلع  دمحم  رتکد  یمالـسا ،)
دوعسم رتکد  یـشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع  ) هفیلخ یبتجم  رتکد  یلیمکت ،) تالیـصحت  ریدم  ) این یبیطخ

عبانم هدکشناد  یشزومآ  نواعم  ) يرانا يدایص  نیسح  دمحم  رتکد   (، نایارس هدکشزومآ  سیئر  ) هاوخرادید
( تسیز طیحم یعیبط و 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

رتفد رد  دیدج  ياه  هتشر دک  زا  یخرب  زوجم  ذخا  هب  هتشذگ ، لاسمین  مامتا  تباب  ناراکمه  هیلک  هب  توقادخ  ضرع  نمض  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  - 

مزال تامادقا  ییاهن و  يرتکد  هرود  ياه  هتشر دک  تیفرظ  هک  دندومن  مالعا  ناشیا  هوالعب  .دندومرف  هراشا  رگید  يدادعت  يریگیپ  یلاع و  شزومآ  شرتسگ 

.تسا هدش  ماجنا  اهنآ  تبث  صوصخ  رد 

، ناشخرد ياهدادعتسا  هورگ  مرتحم  ریدم  ینیسح  رتکد  مناخ  راکرس  طسوت  فتع  ترازو  یغالبا  ناشخرد  ياهدادعتـسا  نومزآ  نودب  شریذـپ  همان  نییآ - 

.تفرگ  رارق  دیکأت  دروم  تئارق و  نآ  مهم  تاکن  هدیدرگ ، یناسر  عالطا

ياه هورگ ناریدم  طسوت  یملع  تایه  ياضعا  ياقترا  هناگراهچ  ياه  گربراک لیمکت  تیمها  صوصخ  رد  هاگـشناد  یبایزرا  تراظن و  رتفد  مرتحم  ریدم  - 

داریا ای  ماهبا  هنوگره  یشزومآ  ياه  هورگ ناریدم  هک  دندرک  نایب  ناشیا  هوالعب  .دندش  راتساوخ  ار  نآ  تقو  توف  نودب  يارجا  هدومن ، دیکات  هاگشناد  یشزومآ 

ینیبزاب موزل  دـندرک  حرطم  تراظن  رتفد  ریدـم  هک  يرگید  هتکن  .دـنیامن  مالعا  تیریدـم  نیا  هب  ار  لوا 98-99  لاسمین  رد  ناسردم  یبایـشزرا  جـیاتن  رد 

یشزومآ نینواعم  اب  تیریدم  نیا  يوس  زا  هبتاکم  صوصخ  نیا  رد  دیدرگ  ررقم  هک  دوب  یشزومآ  ياه  هورگ رد  ییوجـشناد  یبایـشزرا  هب  زاین  ثیح  زا  سورد 

.دریگ  تروص  اه  هدکشناد
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تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
نایوجشناد يرتکد  همان  نایاپ زا  عافد  زوجم  ذخا  صوصخ  رد  هیاپ  مولع سیدرپ  یشزومآ  مرتحم  نواعم  تساوخرد 
ییوجشناد هرامش  هب  یمتسر  یسابع  نایاش  ییوجشناد 9316120001 و  هرامش  هب  یسابع  اراس 

رارق تقفاوم  دروم  حرطم و  دـیدج  مرترـس  شیاـشگ  نودـب  خیرات 1398/11/27  رد   9316120002
.تفرگ

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
هیاپ مولع

2

یـسانشراک همان  نایاپ زا  عافد  زوجم  ذـخا  صوصخ  رد  يراـتفر  مولع سیدرپ  یـشزومآ  مرتحم  نواـعم  تساوخرد 
هرامش هب  يورسخ  امیس  مناخ  ییوجشناد 9613903003،  هرامـش  هب  درگ  نابایب داوج  ياقآ  دشرا 

مناخ ییوجشناد 9613903008 و  هرامـش  هب  رگورد  هفیرظ  مناخ  ییوجشناد 9513903006 ،
مرترس شیاشگ  نودب  خیرات 1398/11/27  رد  ییوجشناد 9613903003  هرامـش  هب  یلگ  هراهب 

.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  هطوبرم ، يامنهار  دیتاسا  يرادا  تیرومأم  لیلدب  دیدج ،

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
يراتفر مولع

3

دشرا یـسانشراک  همان  نایاپ زا  عافد  زوجم  ذخا  صوصخ  رد  یـسدنهم  سیدرپ  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  تساوخرد 
هب يورسخ  یبتجم  و  ییوجشناد 9513333003  هرامـش  هب  یناطلسروپ  یلعدمحا  نایوجشناد 

هجوت اب  ییوجشناد 9513333006  هرامش  هب  ینیسح  داجس  ییوجشناد 9513333007 و  هرامش 
رکذلا قوف نایوجشناد  همان  نایاپ يامنهار  رواد و  تمـس  هک  یملع  تایه  مرتحم  ياضعا  زا  یکی  يرادا  تیرومام 
مرترس شیاشگ  نودب  خـیرات 1398/11/23  ات  رثکادـح  همان  نایاپ زا  اهنآ  عافد  اب  حرطم و  دراد ، هدـهع  رب  ار 

.دیدرگ تقفاوم  دیدج 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
یسدنهم

4
طسوت میمصت ، نیا  لیالد  هاگشناد و  هسیئر  تأیه  تساوخ  هب  مود 98/99  لاسمین  یشزومآ  میوقت  رییغت  عوضوم 

مود لاسمین  رد  تاناحتما  عورش  خیرات  ساسا  نیا  رب  .تفرگ  رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  یشزومآ  مرتحم  ریدم 
.دوب  دهاوخ  هامریت 1399  نآ 5  نایاپ  دادرخ و   22

یشزومآروما تیریدم 

دیدرگ5 ررقم  حرطم و  نآ  هئارا  عون  يزومآراک و  سرد  صوصخ  رد  یـشهوژپ  مرتحم  نواـعم  یفجن  رتکد  هبتاـکم 
.دوش لاسرا  اه  سیدرپ اه و  هدکشناد  هب  تارظن  تفایرد  رتشیب و  یسررب  تهج  یشزومآروماهبتاکم  تیریدم 

6
لضفلاوبا ياـقآ  لاـسمین  فذــح  صوـصخ  رد  هیاــپ  موـلع  سیدرپ  یــشزومآ  مرتـحم  نواــعم  تساوـخرد 

ءانقا مدع  لیلدـب  حرطم و  ییوجشناد 9612108006  هرامش  هب  یسانش  نیمز  هتـشر  يوجـشناد  ینوتوت 
.تفرگ رارق  تفلاخم  دروم  روبزم ، تساوخرد  ندوب  هجوم  صوصخ  رد  اروش  ياضعا 

یشزومآروما تیریدم 

7
یسانشراک يوجشناد  ینادزی  ماهلا  مناخ  تساوخرد  صوصخ  رد  يراـتفر  مولع  سیدرپ  مرتحم  نواـعم  هماـن 
تالالتخا سرد  فذـــح  رب  ینبم  ییوجـشناد 9713903024  هرامـش  هب  یتـیبرت  یـسانش  ناور دـشرا 

حرطم  ، هدربمان یمادختسا  هبحاصم  اب  ندش  نامزمه  لیلدب  لوا 98-99 ، لاسمین  سورد  هعومجم  زا  يریگدای 
.تفرگ  رارق  تقفاوم  دروم  و 

یشزومآروما تیریدم 

مرتحم8 ریدـم  طسوت  دنجریب " هاگشناد  للملا  نیب نایوجـشناد  شریذپ  ۀمان  هویـش سیون " شیپ
.تفرگ رارق  بیوصت  دروم  حرطم و  یجراخ  نایوجشناد  مود و  تبون  دازآ ، ياه  شزومآ

ياه شزومآ تیریدم 
مود تبون  دازآ و 

 

    

   

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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