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نیرضاح

هدازدی ـ شروخ نسحم  رتکد  یلیمکت ،) تالی  ـ صحت ـی و  ـشزومآ نوا  ـ عم یتیآ ( نسحم  رت  ـ کد نا  ـ یاقآ
نسحم رتکد  یـشزومآروما ،) ریدم  يور ( ـ ـسخ نی  ـ ـسحدمحم رتکد  هاگ ،) ـ ـشناد ییوج  ـ ـشناد نواـعم  )

يزیر همانرب هع و  ـ ـسوت هورگ  ریدم  داژن ( یمتسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیـصحت  ریدم  این ( یبیطخ
هتالک ـد  یجم رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیـس  رتکد  مناخ  ـی ،) شزومآ
رتکد  ، ( هاگـشناد یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد  ،  ( رگراثیا دهاش و  دات  ـ ـس ریدم  ) يدجب

ـی شزومآ نواعم  هداز ( یهلا نسحد  ـ محم رتـکد  یمال  ،) ـ ـسا فراـعم  هورگ  ریدـم  ) یناید يدهمدمحم 
رتکد هـیا ،) موـلع پـ سیدرپ  ـی  ــشزومآ نوا  ـ عم  ) ادفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تاـیبدا و  هدـک  ـ ـشناد

نویامه رتکد  يرا ،) ـ تفر موـلع  سیدرپ  یــشزومآ  نواـعم  زا  یگدــنیامن  هـب  رف ( يرالاس نیـسحدمحم 
نواعم زا  یگدنیامن  هب  دوم ( یسالق  هلعش  رتکد  مناخ  ، ( يزرواشک هدک  ـ شناد ـی  ـشزومآ نواعم  رف ( گنهرف

(، یسدنهم سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  تسیز ،) طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکشناد  ـی  ـشزومآ
ینف ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم  یناروت ( يدـهم  رتکد  رنه ،) ةدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  یعراز ( یلع  رتـکد 

ياروش یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  و  یـشزومآ ) ياروش  یقیقح  وضع  ) یسیئر ردیح  رتکد    (، سودرف
( یشزومآ

)نیبیاغ نایارس هدکشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعسم  رتکد  ياقآ 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تامادقا ۀطـساوب  هبنشود 1398/12/5 و  زور  رد  هک  هاگـشناد  نارحب  داتـس  هسلج  تامیمـصت  تابوصم و  صوصخ  رد  هاگـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم 

.دندرک یناسر  عالطا دوب  هدش  رازگرب  انورک  يرامیب  عویش  زا  هناریگشیپ 

یضاقتم یـشزرو ، نکاما  سیورـس و  فلـس  یلیطعت  روطنیمه  هظحل و  نیا  ات  اه  هاگباوخ يدصرد  هیلخت 80  مالعا  نمـض  زین  ییوجـشناد  مرتحم  نواعم 

.دندش  دنا  هدرک هعجارم  دوخ  ياهرهش  هب  هک  ینایوجشناد  بایغ  روضح و  رب  يریگتخس  مدع  تهج  رد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  يراکمه 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

ياهداهن اـی  فتع  ترازو  طـسوت  هک  يدراوم  رد  زجب  یـشزومآ  ياـه  سـالک يرازگرب  موزل  مغریلع  دـش  ررقم 
ناسردم طسوت  نایوجشناد  بایغ  روضح و  تبث  صوصخ  رد  دوش ، یم مالعا  یمـسر  لیطعت  تسدالاب  یتیمکاح 
تروصب اـه  سـالک طیارـش ، ندوـب  اـیهم  تروـص  رد  هوـالعب  .دوـشن  يریگ  تخـس شزوـمآ  تارادا  مرتـحم و 

، یـشزومآ تلاسر  ماجنا  نمـض  ات  دـنوش  رازگرب  هاگـشناد  کینورتکلا  يریگدای  هناـماس  قیرط  زا  يروضحریغ و 
.دسرب لقادح  هب  هاگشناد  هب  ییوجشناد  تاعجارم 

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
اه هدکشناد

خروم 98-12-06  هاگشناد  هداعلا ) قوف   ) یشزومآ ياروش  هسلجتروص   



ياه2 هلاسر زا  عافد  روطنیمه  دـشرا و  یـسانشراک  ياه  همان نایاپ زا  عاـفد  لازوپورپ ، زا  عاـفد  تاـسلج  دـش  ررقم 
.ددرگ  لوکوم  يزورون  تالیطعت  زا  دعب  هب  يرتکد 

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
اه هدکشناد

3
هاگـشناد نوـمزآ  نودـب  ياـه  هتـشر رد  تیفرظ  لـیمکت  دورووـن  نایوجـشناد  ماـن  تـبث  دـنیآرف  صوـصخ  رد 
روطنیمه كرادـم و  لیوحت  يروضح و  مان  تبث ماجنا  تهج  روبزم  نایوجـشناد  دـیدرگ  ررقم  .دـش  یناسر  عالطا

رد زین  یشزومآ  ياه  هورگ هوالعب  .دننک  هعجارم  هاگشناد  هب  يزورون  تالیطعت  زا  دعب  یشزومآ ، ياه  سالک عورش 
.دنیامن  مادقا  نایوجشناد  زا  هتسد  نیا  یهورگ  دحاو  باختنا  هب  تبسن  ور  ِ شیپ تصرف 

یشزومآ و روما  تیریدم 
یشزومآ مرتحم  نینواعم 
اه هدکشناد

4
ییوجشناد هرامش  اب  یسانشراک  عطقم  رد  نارمع  یسدنهم  هتشر  يوجـشناد  هدازدمحا  یلع  ياقآ  تساوخرد 

لیلدب لوا 98-99  لاسمین  سورد  هعومجم  زا  لیسنارفید  تالداعم  سرد  فذح  رب  ینبم   9722329001
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  تسد  یگتسکش  یگدننار و  فداصت 

یشزومآ روما  تیریدم 

5
هرامش اب  یسانشراک  عطقم  رد  رتویپماک  یسدنهم  هتـشر  يوجـشناد  کسیآ  رادملع  لضاف  ياقآ  تساوخرد 
حرطم لوا 98-99  لاسمین  سورد  زا  لیسنارفید  تالداعم  سرد  فذح  رب  ینبم  ییوجشناد 9612325111 

.دش فلاخم  سرد ، نیا  يارب  هرمن  تبث  ناحتما و  هسلج  رد  وجشناد  تکرش  لیلدب  و 
یشزومآ روما  تیریدم 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

خروم 98-12-06  هاگشناد  هداعلا ) قوف   ) یشزومآ ياروش  هسلجتروص   




