
دنجریب هاگشناد  هداعلا ) قوف  ) یشزومآ ياروش  هسلجتروص 
لاس 1399 رد  مهد  هسلج 
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 1399/6/1 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

)ناکم1399/05/21خیرات يروضحریغ  ) يزاجم

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ11:00تعاس  13:20تعاس 

نیرضاح

(، یشزومآ روما  ریدم  يورسخ ( نیسح  دمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  یتیآ ( نسحم  رتکد  نایاقآ 
رتکد هاگشناد ،) ییوجشناد  نواعم  هدازدیشروخ  نسحم  رتکد  ینیشناج  هب  ییوجـشناد  روما  ریدم  داژن ( همیزخ  نیسح  رتکد 
رتکد يزاجم ،) دازآ و  ياهشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  ریدم  این ( یبیطخ نسحم 
رتکد ناشخرد ،) ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دهاش و  داتس  سیئر  يودهم ( ریما 

سیدرپ یشزومآ  نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح  دمحم 
یشزومآ نواعم  یکویس ( یعشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع 

نواعم یناروت ( يدهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم  یعراز ( یلع  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواـشک و  سیدرپ 
( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  و  سودرف ) ینف  هدکشناد  یشزومآ 

نیبیاغ
رتفد ریدم  يرطاش ( دـیفم  رتکد  یـشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم  داژن ( یمتـسر یلعدمحم  رتکد  نایاقآ 

نواعم هداز ( یـضاق اضر  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدـم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  تراـظن و 
وضع هفیلخ ( یبتجم  رتکد  و  نایارس ) يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعسم  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ 

( یشزومآ ياروش  یقیقح 

)نیوعدم یللملا نیب یملع  ياه  يراکمه هورگ  سیئر  یجرگ ( روپ  یقت نارهم  رتکد  ياقآ 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تشادن

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

: دش دیکأت  ریز  دراوم  رب  قیقد  تراظن  هدنیآ و  لاسمین  سورد  هئارا  دنیآرف  رد  مزال  ياه  تبقارم رب 

هتفه لوط  رد  بسانم  عیزوت  اب  يزاجم  سورد  هئارا  ینامز  لودج  لرتنک 
یناحتما هزاب  رد  بسانم  عیزوت  اب  یناحتما  لودج  لرتنک 

دنتسین هئارا  لباق  يزاجم  تروصب  هک  یلمع  سورد  یلقادح  ۀئارا  رب  دیکأت 
شدوخ نامز  رد  اهسالک  قیقد  يرازگرب  هب  ناسردم  مازلا  رب  دیکأت 

ایوپ ۀناماس  رد  نایوجشناد  بایغ  روضح و  تبث  موزل  رب  دیکأت 

یشزومآ و روما  تیریدم 
یشزومآ نینواعم 

اه هدکشناد اه و  سیدرپ

2
يرگراگن 2 و هاگراک  سرد  هئارا  یگنوگچ  صوصخ  رد  یشرازگ  رنه  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  دش  ررقم 

لاسرا هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  هب  باطخ  يریگ  میمصت تهج  میظنت و  سرد  نیا  يرازگرب  مدع  لیالد 
.دنیامرف

ةدکشناد یشزومآ  نواعم 
رنه

حرطم و3 دنا  هدـش رازگرب  يروضحریغ  تروصب  هک  مود 98-99  لاسمین  یلمع  سورد  هیرهـش  فیفخت  عوضوم 
.دش  تقفاوم  سورد  نیا  هیرهش  يدصرد  فیفخت 20  یشزومآاب  روما  تیریدم 
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4

تامیمصت حرطم و  ناتسبات 98-99  لاسمین  رد  نایوجشناد  یفذح  سورد  یتخادرپ  ۀیرهـش  تشگرب  عوضوم 

: دش ذخا  ریز 

رد هتفای و  هورگ  رییغت  هاگشناد  طسوت  ای  دنا  هدش فذح  ندیسرن  باصندح  هب  لیلدب  هک  یسورد  زا  هتسد  نآ  - 1

هداد تشگرب  هیرهـش  لک  تسا ، هدـش  اهنآ  فذـح  هب  روبجم  وجـشناد  هدرک و  رییغت  اهنآ  يرازگرب  ناـمز  هجیتن 

.دوش  یم

ار یسورد  ای  سرد  ناتسبات 98-99  لاسمین  دحاو  باختنا  ةزاب  رد  هک  ینایوجشناد  زا  هتسد  نآ  يارب  - 2
ذخا و تباث  هیرهـش  دنا ، هدومن فذح  ار  سرد  ینامز  هزاب  نامه  رد  فلتخم ، لیالد  هب  انب  هدومن و  باـختنا 

.دوش هدنادرگرب  وجشناد  هب  ریغتم  هیرهش 

.دوب  دهاوخ  ریغتم ) تباث و   ) لماک هیرهش  ذخا  مزلتسم  دشابن  قوف  دنب  ود  لومشم  هک  سرد  فذح  هنوگ  ره  - 3

یشزومآ روما  تیریدم 

5
دنا هدـش تساوخرد  تبث  وجـشناد  طسوت  زاجم  ةزاب  زا  جراخ  رد  هک  لاسمین  فذـح  ياـه  تساوخرد صوصخ  رد 
هورگ ریدم  امنهار و  داتـسا  تقفاوم  ذخا  زا  سپ  اه  تساوخرد نیا  يراج ، لاسمین  صاخ  طیارـش  لیلدب  دش  ررقم 

.دنوش  تبث  هناماس  رد  هتفریذپ و  تاونس  رد  باستحا  اب  تروصب  یشزومآ 

یشزومآ و روما  تیریدم 
یشزومآ نینواعم 

اه هدکشناد اه و  سیدرپ

6
تلهم دیدمت  صوصخ  رد  يراتفر  مولع  سیدرپ  مرتحم  نواعم  خروم 1399/5/14  ةرامش 7044/د/1399  ۀمان 

شریذپ مدع  انورک و  نارود  طیارـش  لیلدـب  لوا 99-00  لاسمین  نایاپ  اـت  يزومآراک 2  سرد  هرمن  هئارا 
.تفرگ  رارق  اروش  تقفاوم  دروم  حرطم و  هدش  نییعت  لبق  زا  ياه  هناخباتک رد  نایوجشناد 

سیدرپ مرتحم  نواعم 
يراتفر مولع 

7
رد یللملا  نـیب یملع  ياـه  يراــکمه هورگ  مرتـحم  سیئر  خروـم 1399/5/15  هرامـش 7100/د/1399  همان 

یسررب يرکفمه و  زا  سپ  اروش  .دش  حرطم  للملا  نیب نایوجشناد  فارصنا  ای  لاقتنا و  ياه  تساوخرد صوصخ 
میمصت هبوصم و  هب  زاین  مدع  دنجریب و  هاگـشناد  للملا  نیب نایوجـشناد  شریذپ  همان  هویـش تیافک  هب  عوضوم ،

.داد يأر  صوصخ  نیا  رد  دیدج 

هورگ مرتحم  سیئر 
یملع ياه  يراکمه

یللملا نیب

8
يوجـشناد عاجـش  نیـسح  ریما  ياقآ  لک  لدعم  رد  یگدنز  ياهتراهم  سرد  رفـص  هرمن  ریثأت  فذح  تساوخرد 

تقفاوم دروـم  حرطم و  لوا 95-96  لاـسمین  رد  ییوجشناد 9512330028  هرامشب  کیناکم  یسدنهم  هتـشر 
.تفرگ  رارق  اروش 

یشزومآ روما  تیریدم 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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