
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1399 رد  مهدزای  هسلج 

هرامش : 9142/د/1399    

 1399/6/25 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

)ناکم1399/06/11خیرات يروضحریغ  ) يزاجم

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ11:00تعاس  13:00تعاس 

نیرضاح

(، یشزومآ روما  ریدم  يورسخ ( نیسح  دمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  یتیآ ( نسحم  رتکد  نایاقآ 
(، هدازدیشروخ نسحم  رتکد  ياقآ  ییوجشناد  مرتحم  نواعم  زا  یگدنیامن  هب  ییوجشناد  روما  ریدم  داژن ( همیزخ  نیسح  رتکد 

رتکد مناخ  رگراثیا ،) دهاش و  داتـس  سیئر  يودهم ( ریما  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  ریدم   ) این یبیطخ نسحم  رتکد 
(، هاگـشناد یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیس 

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

هداز یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  یکویس ( یعشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع 
نواعم یناروت ( يدهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم  یعراز ( یلع  رتـکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  )
یقیقح وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  یشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکشناد  یشزومآ 

( یشزومآ ياروش 

سیئرنیبیاغ ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم  داژن ( یمتسر یلعدمحم  رتکد  نایاقآ 
(، نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعسم  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياهشزومآ  هورگ 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

يرسارس دشرا و  یـسانشراک  يرتکد ، ياهروکنک  يرازگرب  لماوع  هیلک  غیرد  یب ياه  شالت تامحز و  زا  هاگشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  هسلج  يادتبا  رد 

ور شیپ لاسمین  رد  سرد  ياهسالک  يزاجم  يروضحریغ و  يارجا  رب  رویرهش  زا 22  یلیصحت  لاسمین  عورش  يروآدای  نمض  ناشیا  .دندرک  رکشت  ریدقت و 

.دندومن دیکأت 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
، اروش میمـصت  ساـسا  رب  .دـیدرگ  حرطم  یلیمکت  تالیصحت  نایوجـشناد  ۀـلاسر  ۀـمان و  نایاپ زا  عافد  عوضوم 

تلهم نیرخآ  صاـخ ، روطب  مود 98-99 ، لاـسمین  رد  دیووک 19  يرامیب  عویش  زا  یـشان  صاخ  طیارـش  لیلدب 
.دوب دهاوخ  هامرهم 1399  خیرات 30  يرتکد  هلاسر  دشرا و  یسانشراک  همان  نایاپ زا  عافد 

تالیصحت ریدم 
هاگشناد و یلیمکت 

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

2
نیا نایوجـشناد  مان  تبث ناکما  رب  ینبم  سودرف ، ینف  هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  یهافـش  تساوخرد  اب 

هب سودرف  ینف  هدکشناد  رد  صاخ  روطب  هک  ییاه  سرد رد  یسدنهم  سیدرپ  رد  هدش  هئارا  سورد  رد  هدکشناد 
نآ اب  اه  سالک يزاـجم  يروـضحریغ و  يرازگرب  هب  هجوـت  اـب  حرطم و  دنـسر  یمن سالک  لیکـشت  باصندح 

.دش    تقفاوم 

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
یسدنهم و سیدرپ 

سودرف ینف  هدکشناد 
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خروم هرامش 11/39457  همان  روطنیمه  روشک و  شجنس  نامزاس  سیئر  خروم 99/06/05  هرامش 25614  همان 
مولع ۀتـشر  یلمع  نوـمزآ  يرازگرب  صوـصخ  رد  یـشزرو  موـلع  یندـب و  تیبرت هاگـشهوژپ  سیئر   99/06/05

زا سپ  .دش  حرطم  ناتسا  ره  ردام  ياه  هاگشناد رد  يراج  لاس  هام  رویرهش  ات 30  ياهزور 27  رد  یشزرو 
ررقم نومزآ  نیا  ياه  شلاچ لئاسم و  صوصخ  رد  يراتفر  مولع  سیدرپ  یشزومآ  مرتحم  نواعم  نانخس  ندینش 

اب لماک  يراکمه  مهم  دادیور  نیا  يرازگرب  رد  دوش  هتساوخ  هاگـشناد  يداتـس  مرتحم  ياه  تیریدم هیلک  زا  دش 
.دنشاب هتشاد  يراتفر  مولع  سیدرپ 

یشزومآ مرتحم  نواعم 
يراتفر مولع  سیدرپ 

4

فذـح صوصخ  رد  يراتفر  مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  خروـم 1399/06/10  هرامـش 7927/د/1399  همان 

حرطم مرت  نایاپ يزاجم  ناحتما  رد  تکرش  مدع  لیلدب  ریز ) تسیل   ) هدکشناد نیا  نایوجـشناد  زا  يدادعت  سرد 

: دش تقفاوم  نآ  اب  نایوجشناد  طسوت  هدش  رکذ  لیالد  ندوب  هجوم  لیلدب  و 

یمالسا 2 هشیدنا   سرد  ییوجشناد 9712901055  هرامشب  يریصن  هتشرف  - 1

" یتخانشناور ياهنومزآ  اب  ییانشآ   " و هجدوب " میظنت  یلام و  روما   " سرد ود  ییوجشناد 9612802038  هرامشب  هنگنز  هیروح  - 2

" یتخانشناور ياهنومزآ  اب  ییانشآ   " سرد  9512901045 ییوجشناد   هرامشب  ینیسح  اضریلع  دیس  - 3

" یتخانشناور ياهنومزآ  اب  ییانشآ   " سرد ییوجشناد 9512901048  هرامشب  يربکا  اضریلع  - 4

(" میهافم ینابم و   ) یمالسا قالخا   " سرد ییوجشناد 9812909059  هرامشب  غودبآ  يرواد  ارهز  - 5

نوتم "، " نآ دـقن  یـسانشناور و  بتاـکم  خـیرات و  " ، " یـساسا 2 ثحاـبم   " سورد ییوجشناد 9812902046  هرامـشب  یناوریـش  همیهف  - 6

" یمومع یسراف   " و (" 1  ) یسانشناور

یصصخت 2" نوتم   " سرد ییوجشناد 9522902016  هرامشب  يدمحم  یلع  ادلی  - 7

یشزومآ روما  تیریدم 

5

تساوخرد صوصخ  رد  هیاپ  مولع  سیدرپ  یشزومآ  مرتحم  نواعم  خروم 99/05/28  هرامش 7523/د/1399  همان 
هرمن ندش  رثا  یب  رب  ینبم  ییوجشناد 9626110002  هرامش  هب  رامآ  يرتکد  يوجشناد  يرتشا  یلع  دمحا  ياقآ 

هتفرشیپ ثحابم  يرایتخا  سرد  روطنیمه  لوا 98-97 و  لاسمین  رد  ( 2410055  ) هتفرشیپ يرامآ  طابنتسا  سرد 
تقفاوم نآ  اب  هطوبرم  هورگ  تقفاوم  هب  هجوت  اب  حرطم و  مود 96-97  لاسمین  رد  ( 2410060  ) يریذپدامتعا رد 

.دش

تالیصحت تیریدم 
هاگشناد یلیمکت 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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