
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1399 رد  مهن  هسلج 

هرامش : 5234/د/1399    

 1399/4/16 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

)ناکم1399/04/10خیرات يزاجم  ) يروضحریغ

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ11:00تعاس  13:30تعاس 

نیرضاح

روما ریدم  يورسخ ( نیـسح  دمحم  رتکد  یلیمکت  ،) تالیـصحت  یـشزومآ و  نواـعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
هعـسوت و هورگ  ریدم   ) داژن یمتسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیـصحت  ریدم   ) این یبیطخ نسحم  رتکد  یشزومآ ،)

داتس سیئر   ) يودهم ریما  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياهشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب
يدهمدمحم رتکد  ناـشخرد  ،) ياهدادعتــسا  هورگ  ریدـم   ) ینیـسح هفطاع  هدیـس  رتکد  مناخ  رگراـثیا ،) دـهاش و 

رتکد یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح  دمحم  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید
رتکد يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ادفناج ( اضریلع 

یشزومآ نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  یکویس ( یعشاخ  سابع 
هدکشناد یشزومآ  نواعم  یناروت ( يدهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم  یعراز ( یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ 

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  سودرف ،) ینف 

نیبیاغ
یبایزرا تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد  هاگشناد ،) ییوجشناد  نواعم  هدازدیشروخ ( نسحم  رتکد  نایاقآ 

ياروش یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  و  نایارس ) يزرواشک  هدکـشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعسم  رتکد  هاگشناد ،)
( یشزومآ

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

مامتها موزل  رب  دیکأت  نمض  ناشیا  .دندرک  هئارا  یتاحیضوت  هاگـشناد  ياروش  خروم 99/4/4  هسلج  تابوصم  صوصخ  رد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم 
نامز يارب  یقیقد  يزیر  همانرب دنتساوخ  اه  هدکشناد اه و  سیدرپ یشزومآ  نینواعم  زا  یلمع ، سورد  يروضحریغ  هئارا  هب  تبسن  یشزومآ  ياه  هورگ
سورد کینورتکلا  ياوتحم  دیلوت  يارب  ناتـسبات  تصرف  زا  ناراکمه  هدافتـسا  رب  ددجم  هوالعب  .دـنیامن  هئارا  يروضح  یلمع  ياهـسالک  يرازگرب 

.دش  دیکأت  هدنیآ  لاسمین 
زا ربخ  یشزومآ ، روما  ریدم  خروم 99/4/8  هرامـش 4594/د/1399  همان  هب  خساپ  رد  اه ، هدکـشناد اه و  سیدرپ یـشزومآ  مرتحم  نینواعم  همادا  رد    

ییاه سرد اهنت  ناراوگرزب  نیا  شرازگ  ساسا  رب  .دـنداد  يروضحریغ  تروصب  یلمع  سورد  يرثکادـح  هئارا  رب  ینبم  یـشزومآ  ياه  هورگ میمـصت 
يارجا ًاـساسا  اـی  تسین و  نکمم  اـهنآ  يارب  يزاـجم  ياوـتحم  دـیلوت  ناـکما  هدـنامیقاب ، تصرف  رد  هک  دـش  دـنهاوخ  رازگرب  يروـضح  تروـصب 

.دشاب یمن ریذپ  ناکما اهنآ  يارب  يروضحریغ 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
ریت ینامز 14  ةزاب  رد  دـنراد  ار  يزاجم  يروضحریغ و  تروصب  يرازگرب  ناکما  هک  یلمع  سورد  دـش  بوصم 

سورد يارب  هرمن  نالعا  تصرف  .دنوش  رازگرب  هاگـشناد   LMS هناـماس يور  رب  هتفه ) تفه   ) دادرم ات 31 
.دوب دهاوخ  هام  رویرهش  هبنشجنپ 6  زور  تعاس 24  ات  زین  روکذم 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

2
تروصب دـیاب  ریزگان  هک  یلمع  سورد  تسیل  اـه  هدکـشناد اـه و  سیدرپ یـشزومآ  مرتحم  نینواـعم  دـش  ررقم 
يرازگرب نامز  نییعت  تهج  خیرات 99/4/18  ات  رثکادح  يداهنشیپ  همانرب  هارمهب  ار  دنوش  رازگرب  يروضح 

.دنیامن مالعا  هاگشناد  یشزومآ  روما  تیریدم  هب 
یشزومآ روما  تیریدم 
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: دش بیوصت  ریز  حرش  هب  یلیصحت 1399-1400  لاس  يارب  یشزومآ  یلیصحت  میوقت 

لّوا 1399-1400: لاسمین 
: ریز حرش  هب  رویرهش 1399  ات 21  خیرات 10  زا  یتنرتنیا : تروصب  دحاو  باختنا 

رویرهش ات 11   10 لبقام : يدورو 96 و 
رویرهش ات 14   12 يدورو 97 :
رویرهش ات 17   15 يدورو 98 :

رویرهش ات 21   18 اه : يدورو  هیلک  دحاو  باختنا 

رویرهش 99  22 اه : سالک عورش 

رهم 99 ات 7   5 هفاضا : فذح و 

يد 99  4 سردکت : فذح  تلهم  نیرخآ 

يد 99 ات 5  رذآ   22 دیتاسا : سیردت  تیفیک  یبایزرا 

يد 99  11 اه : سالک نایاپ 

نمهب 99 ات 2  يد   18 لاسمین : نایاپ  تاناحتما 

مّود 1399-1400: لاسمین 
: ریز حرش  هب  نمهب 1399  ات 10  يد  خیرات 27  زا  یتنرتنیا : تروصب  دحاو  باختنا 

يد 27 و 28  لبقام : يدورو 96 و 
يد 29 و 30  يدورو 97 :

نمهب ات 3   1 يدورو 98 :
نمهب ات 6   4 يدورو 99 :

نمهب ات 10   7 اه : يدورو  هیلک  دحاو  باختنا 

نمهب 99  11 اه : سالک عورش 

نمهب 99 ات 27   25 هفاضا : فذح و 

دادرخ 1400  7 سردکت : فذح  تلهم  نیرخآ 

دادرخ 1400 ات 7  تشهبیدرا   25 دیتاسا : سیردت  تیفیک  یبایزرا 

دادرخ 1400  13 اه : سالک نایاپ 

ریت 1400 ات 3  دادرخ    22 لاسمین : نایاپ  تاناحتما 

یشزومآ روما  تیریدم 

يروضحریغ4 تروصب  ناتسبات 1399  لاسمین  دیووک 19 ، يرامیب  عویش  زا  یشان  طیارش  هب  هجوت  اب  دیدرگ  ررقم 
.دوش رازگرب  دادرم ) ات 30  زا 25   ) یناحتما هتفه  کی  و  دادرم ) ات 23  ریت  زا 28   ) یشزومآ هتفه  رد 4 

دازآ ياه  شزومآ ریدم 
هاگشناد

5

يارب یـشزومآ  مرتحم  ياه  هورگ دش  ررقم  یتآ ، لاسمین  رد  دـیووک 19  يرامیب  روضح  يالاب  لامتحا  هب  هجوت  اب 
: دنهد رارق  رظندم  ار  ریز  دراوم  هدنیآ  لاسمین  سورد  يزیر  همانرب

مرت يوجـشناد  هک  یلمع  سورد  ًاحیجرت  .دسرب  نکمم  لقادـح  هب  هدـنیآ  لاسمین  يارب  یلمع  سورد  هئارا  - 1
.دنریگب رارق  هئارا  تیولوا  رد  دنشاب  هتشاد  يرخآ 

لکشب هتفه  ياه  تقو اهزور و  رد  سورد  عیزوت  اه ، سالک يروضحریغ  يرازگرب  يالاب  لامتحا  هب  هجوت  اب  - 2
لیمحت هاگـشناد  کینورتکلا  ياه  شزومآ ۀناماس  هب  کیفارت  لقادح  هک  يا  هنوگب دوش  ماجنا  هدش  عیزوت  ًالماک 

.ددرگ

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ
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تساوخرد حرط  رب  ینبم  هیاپ ، مولع  سیدرپ  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  خروم 99/4/2  هرامش 4159/د/1399  ۀمان 
سرد هرامش  اب   ) نیرذآ ياهگنـس  سرد  ینایاپ  نومزآ  يروضح  يرازگرب  يارب  يدمحم  دیعـس  دیـس  رتکد  ياقآ 

يروضح يرازگرب  هب  طورـشم  حرطم و  یلمع ، سورد  يرازگرب  يارب  نایوجـشناد  روـضح  ماـیا  رد  ( 1118053
تقفاوم دروم  هیاپ  مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  اب  یگنهامه  داحیا  سرد و  نایوجشناد  تقفاوم  یلمع ، سورد 

.تفرگ رارق 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
هیاپ مولع 

7
فیلکت نییعت  رب  ینبم  یـسدنهم  سیدرپ  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  خروم 99/3/27  هرامش 3910/د/1399  ۀمان 

دنا هتشادن تکرـش  يروضحریغ  ياه  سالک رد  سیدرپ  نیا  ناسردم  رظنراهظا  هب  انب  هک  نایوجـشناد  زا  یتسیل 
تقفاوم همان  نیا  رد  هدش  دیق  نایوجـشناد  سورد  فذح  اب  يراج  لاسمین  صاخ  تیعـضو  هب  هجوت  اب  حرطم و 

.دش

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
یسدنهم

 

   

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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