
دنجریب هاگشناد  هداعلا ) قوف  ) یشزومآ ياروش  هسلجتروص 
لاس 1399 رد  مجنپ  هسلج 

هرامش : 2889/د/1399    

 1399/3/12 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

يروضحریغناکم1399/03/06خیرات

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ13:00تعاس  14:30تعاس 

نیرضاح

(، یشزومآ روما  ریدم   ) يورسخ نیسح  دمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  نایاقآ 
رتکد ییوجـشناد ،) نواعم  هدازدیـشروخ ، نسحم  رتکد  ياقآ  ینیـشناج  هب  ییوجـشناد - ریدم  داژن ( همیزخ  نیـسح  رتکد 

(، یشزومآ يزیر  همانرب هعسوت و  هورگ  ریدم   ) داژن یمتسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  ریدم   ) این یبیطخ نسحم 
ریدم  ) ینیسح هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دهاش و  داتس  سیئر  دازآ ، ياهشزومآ  ریدم  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد 
ریدم ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم   ) يرطاش دیفم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتسا  هورگ 

اضریلع رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم   ) هداز یهلا نسح  دمحم  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ 
سابع رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم   ) ادفناج
سیدرپ یشزومآ  نواعم   ) هداز یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم   ) یکویس یعشاخ 

ینف هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  یناروت ( يدـهم  رتکد  رنه ،) ةدکـشناد  یـشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یسدنهم ،)
( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  یشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  سودرف ،)

)نیبیاغ نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعسم  رتکد  ياقآ 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

ذخا لیالد  مود 99-98 و  لاسمین  رد  تاناحتما  اه و  سالک يرازگرب  ةوحن  نوماریپ  هاگشناد  ریخا  تابوصم  زا  یشرازگ  هاگشناد ، یشزومآ  مرتحم  نواعم 

.دندرک  هئارا  تامیمصت  نیا 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 
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دوخ هلاسر  ای  همان  نایاپ زا  رویرهش 1399  ياهتنا  ات  هک  یلیمکت  تالیصحت  نایوجـشناد  زا  هتـسد  نآ  دش  ررقم 

هدافتسا تساوخرد   ) تسا هدش  غالبا  رتشیپ  هک  يدنیآرف  یط  دنراد ، هاگشیامزآ  زا  هدافتسا  هب  زاین  دننک و  یم عافد 

زا سپ  حرطم و  ار  دوخ  تساوخرد  ایوپ ) هناماس  یـشزومآ  ياهتـساوخرد  شخب  رد  انورک  ناـمز  رد  هاگـشیامزآ  زا 

.دنوش یفرعم  هاگباوخ  هاگشیامزآ و  زا  هدافتسا  تهج  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هورگ و  ریدم  امنهار ، داتسا  دییأت 

شریذپ هک  تسا  یهیدب  .دوب  دهاوخ  رودقم  دادرم  تیاغل 10  هامریت  ینامز 14  هزاب  رد  ًافرص  هاگباوخ  صاصتخا 

ییوجشناد تنواعم  طسوت  هدش  مالعا   ) یهاگباوخ دودحم  ياه  تیفرظ نتفرگ  رظنرد  اب  دیاب  وجشناد  تساوخرد 

تالیصحت نایوجشناد  دادعت  تبسن  هب   ) هدکشناد ره  يارب  یمالعا  هیمهس  فقس  ات  يدنب  تیولوا اب  و  هاگشناد )

.دشاب   هدکشناد ) نآ  یلیمکت 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد

تالیصحت تیریدم 
یلیمکت 

2
دننامه دیدرگ  ررقم  .دش  رظن  لدابت ثحب و  سرد  کی  زا  شیب  يرارطـضا  فذح  تساوخرد  ناکما  صوصخ  رد 
تعاس تیاغل 24  هامریت  ینامز 10  هزاب  رد  سرد ( کی  يارب  طقف  يرارطضا  فذح  هتـشذگ  ياه  لاسمین

هفرعت 24 زیراو  زا  سپ  لاسمین و  يادـتبا  رد  هدـش  غالبا  یناحتما  همانرب  ساسا  رب  ناـحتما  يرازگرب  هب  هدـنام 
.دشاب  رودقم  سرد ) يرارطضا  فذح  یناموترازه 

یشزومآ روما  تیریدم 

ات3 رثکادح  يروضحریغ  تروصب  نومزآ  یهافش  شخب  يرازگرب  اب  يرتکد ، هرود  عماج  نومزآ  صوصخ  رد 
.دش  تقفاوم  نومزآ  یبتک  شخب  يرازگرب  زا  سپ  هتفه  کی 

تالیصحت تیریدم 
یلیمکت

4

رد سرد  سردـم  ياـه  ماـیپ هب  هدرکن و  تکرـش  يروضحریغ  ياـه  سـالک رد  هک  ینایوجـشناد  صوصخ  رد 
رب دیدرگ  ررقم  .دـش  يرکفمه  رظن و  لدابت دـنا ، هدادـن یخـساپ  سالک  رد  روضح  هوحن  فیلکت  نییعت  صوصخ 

روضح و صوصخ  رد  سرد  سّردم  رظن  خروم 99/01/19 ، یـشزومآ  ياروش  هسلجتروص  کی  دـنب  ساسا 
ریگ میمصت عجرم  تسا  یهیدب  .دشاب  يریگ  میمـصت عجرم  وجـشناد  زا  نومزآ  ذخا  مدع  ای  ذخا  وجـشناد و  بایغ 
.دوب  دهاوخ  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هدننک ، هیجوت كرادم  یسررب  زا  سپ  وجشناد  رظن  دیدجت تساوخرد  يارب 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد

یشزومآ روما  ریدم 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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