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نیرضاح

ییوجشناد نواعم  هدازدیشروخ ( نسحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواعم  یتیآ ( نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
(، یلیمکت تالیصحت  ریدم   ) این یبیطخ نسحم  رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدم  يورسخ ( نیـسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،)
(، رگراثیا دهاش و  داتـس  سیئر  يودهم ( ریما  رتکد  يزاـجم ،) دازآ و  ياهـشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد 

یبایزرا تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ 
نواعم ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،)
یکویس یعشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ 

یلع رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  )
یبتجم رتکد  سودرف ،) ینف  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  یناروت ( يدـهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم  یعراز (

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) یسیئر ردیح  رتکد  و  یشزومآ ) ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ (

هورگنیبیاغ ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعسوت و  هورگ  ریدم  داژن ( یمتسر یلعدمحم  رتکد  نایاقآ 
(، نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعسم  رتکد  و  یمالسا ) فراعم 

)نیوعدم ییوجشناد روما  ریدم  داژن ( همیزخ نیسح  رتکد  ياقآ 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تلحر اهزور ، نیا  نارادازع  زا  اعد  سامتلا  ینیسح و  نیعبرا  مایا  يروآدای  نمض  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  یتیآ ، نسحم  رتکد  ياقآ  هسلج  يادتبا  رد 

ولع يدبا و  شمارآ  هموحرم  نآ  يارب  هتفگ ، تیلست  هسلج  رد  راضح  هب  ار  یشزومآ  روما  تیریدم  رد  لغاش  یمارگ  راکمه  تسود ، تمکح  هرهز  مناخ  راکرس 

.دندش  راتساوخ  نانم  دنوادخ  زا  ار  تاجرد 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

ياهشلاچ دنوش و  رازگرب  يروضح  تروصب  دیاب  ریزگان  هک  یسورد  صوصخ  رد  یشزومآ  ياروش  مرتحم  ياضعا 
نینواـعم صوصخ  نیا  رد  .دـندرک  يرکفمه  یـسررب و  هاـگباوخ  هاگـشناد و  رد  نایوجـشناد  روضح  هب  طوـبرم 

اهنآ و نایوجشناد  دادعت  سورد و  نیا  زا  يرامآ  اه ، سرد لیبق  نیا  ِيرجم  ياه  هدکـشناد اه و  سیدرپ یـشزومآ 
ۀلاوح مدـع  یـشزومآ ، نینواعم  بلاـغ  تساوخرد  .دـندرک  هئارا  هاـگباوخ  یـضاقتم  نایوجـشناد  دادـعت  صخالاب 

رد یناگمه  تروصب  تیلوئـسم  شریذپ  عجرم و  کی  ًافرـص  شود  رب  يروضح  ياه  سالک يرازگرب  تیلوئسم 
تیفرظ تیعـضو و  صوصخ  رد  يراـمآ  زین  ییوجـشناد  مرتـحم  ریدـم  .دوب  هاگـشناد  یتیریدـم  حوطـس  ماـمت 

اب تفلاخم  نمض  زین  ییوجشناد  مرتحم  نواعم  .دندرک  نایب  اه  هاگباوخ نیا  باختنا  لیالد  و  لاعف  ياه  هاگباوخ
زا نـکمم  لقادـح  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  شلاـچ  نـیا  تیریدـم  موزل  رب  نایوجــشناد  سورد  يروـضح  يرازگرب 

سورد و قـیقد  راـمآ  ۀـئارا  اـب  عوـضوم  دـش  ررقم  تیاـهن  رد  .دـندرک  دـیکأت  یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد 
.دوش يریگ  میمصت نآ  صوصخ  رد  حرطم و  هاگشناد  ياروش  رد  نایوجشناد 

یشزومآ مرتحم  نواعم 
هاگشناد
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2
همان نییآ  يارجا  ینوناق  ياهراک  زاس و  صوصخ  رد  فتع ، ترازو  یشزومآ  مرتحم  نواعم  هرامش 2/76745  همان 

یط هـک  یـسانشراک " هرود  نایوجـشناد  يریذـپ  لاغتـشا ناوت  ياقترا  ییازفا و  تراهم "
روما نامزاس  تسایر  ترازو و  یـشزومآ  تنواعم  بیوصت  هب  خروم 1399/4/31  هرامش 21/76274  هسلجتروص 

.دش يروآدای  هسلج  رد  راضح  يارب  نآ  دافم  تئارق و  دوب  هدیسر  نایوجشناد 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

3

ترورـض صوصخ  رد  یلاع  شزومآ  يزیر  همانرب رتفد  لک  ریدـم  خروم 1399/7/5 هرامش 2/21/135208  همان 
رد هداوناخ  نانز و  روما  رد  روهمج  سیئر مرتحم  نواـعم  خروم 1399/06/25  هرامش 70487  همان  دنب 3  يارجا 
رد ییارجا  تامادقا  دیاب  روبزم  دـنب  ساسا  رب  .دـش  حرطم  هداوناخ " رادتسود  هاگشناد  حرط   " صوصخ

.دوش ماجنا  اه  هاگشناد رد  یمومع  همانرب و  قوف  یمسر و  سورد  رد  هداوناخ  میهافم  هب  هجوت  تهج 
صوصخ نیا  رد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکـشناد  يراتفر و  مولع  سیدرپ  یـشزومآ  مرتحم  نینواـعم  دـش  ررقم 

.دنیامن هئارا  خیرات 99/08/06 ) رد   ) هاگشناد یشزومآ  ياروش  يدعب  هسلج  ات  ار  دوخ  تاداهنشیپ 

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
يراتفر و مولع  سیدرپ 

مولع تایبدا و  هدکشناد 
یناسنا

4
خروم هرامـش 9122/د/99  همان  روطنیمه  خروم 1399/06/24 و  و 9075/د/99  هرامش 8976/د/99  ي  اه همان
یلمع سورد  فذـح  رب  ینبم  هیاـپ  مولع  سیدرپ  یـشزومآ  مرتـحم  نواـعم  ادـفناج  رتـکد  ياـقآ   1399/06/25

مود لاسمین  رد  دیووک 19  يرامیب  زا  یشان  صاخ  طیارـش  لیلدب  حرطم و  نایوجـشناد  زا  رفن  یهاگشیامزآ 40 
.تفرگ  رارق  اروش  تقفاوم  دروم   98-99

یشزومآ روما  تیریدم 

5
سیدرپ یـشزومآ  مرتحم  نواعم  یکویـس  یعـشاخ  رتکد  ياـقآ  خروـم 1399/06/31  هرامـش 9544/د/99  همان 

رد يدارفنا  تروصب  ( 1+2  ) دحاو شزرا 3  هب  راشف  تحت  يرایبآ  ياه  هناـماس  سرد  ۀـئارا  رب  ینبم  يزرواـشک 
سرد داتـسا  تقفاوم  هب  هجوت  اـب  حرطم و  ییوجشناد 9512408003  هرامـش  هب  یثلاث  هیناه  وجـشناد  صوصخ 

.تفرگ  رارق  تقفاوم  دروم  هنازومآ ، تفایرد  مدع  رب  ینبم 
یشزومآ روما  تیریدم 

6

رد یسدنهم  سیدرپ  یشزومآ  مرتحم  نواعم  هداز  یضاق  رتکد  ياقآ  خروم 1399/6/22  هرامش 8863/د/99  همان 
حرطم ناتسبات 99  لاسمین  رد  ندعم  یسدنهم  نایوجشناد  زا  رفنراهچ  و 2  يزومآراک 1  سورد  فذح  صوصخ 

تساوخرد اب  ایوپ  ۀناماس  رد  هورگ  مرتحم  ریدم  طسوت  نایوجشناد  يزومآراک  تساوخرد  هیلوا  دییأت  هب  هجوت  اب  و 
لاسمین رد  وجـشناد  طسوت  یباختنا  دـحاو  فقـس  دوش  یم يروآداـی  .دـیدرگ  تفلاخم  روـبزم  ۀـمان  رد  حرطم 

رد تسا  یهیدب  .تسا  دـحاو  فقـس 8  دشاب  هدش  قبطنم  ناتـسبات  رب  وجـشناد  رخآ  مرت  رگا  دـحاو و  ناتسبات 6 
زا یسورد  ای  سرد  یشزومآ  هورگ  ریدم  صیخشت  هب  فقـس ، نیا  زا  روکذم  نایوجـشناد  ياهدحاو  زواجت  تروص 

.دش دنهاوخ  فذح  روکذم  فقس  هب  ندیسر  ات  وجشناد 

یشزومآ و روما  ریدم 
سیدرپ یشزومآ  نواعم 

یسدنهم

7

مرتحم تسایر  هب  باـطخ  خروم 139/06/19  هرامـش 4323/و/99  هب  نایوجـشناد  زا  يدادعت  یبتک  تساوخرد 
زا یشان  طیارش  لیلد  هب  نایوجشناد  یلیصحت  زاجم  تاونس  هب  مرت  ود  ای  کی  ندش  هفاضا  صوصخ  رد  هاگشناد 

لاور قبط  تاونـس  رد  باستحا  نودب  فذح  ياه  تساوخرد صاخ  دراوم  .دـش  تفلاخم  نآ  اب  حرطم و  اـنورک 
هورگ ریدم  امنهار و  داتسا  تقفاوم  تروص  رد  حرط و  لباق  صاخ  دراوم  یسررب  نویسیمک  قیرط  زا  یلعف ، يراج 

.دش دنهاوخ  یسررب  صاخ  دراوم  یسررب  نویسیمک  رد  یشزومآ 

یشزومآ روما  ریدم 

8
یسدنهم يوجـشناد  ینیـسحروپ  یفطـصم  ياقآ  یلاقتنا  تساوخرد  صوصخ  رد  سلجم  روما  رتفد  لکریدم  همان 

رد هکنآ  لیلدب  حرطم و  نامرک  هاگـشناد  هب  دـنجریب  هاگـشناد  زا  ییوجشناد 9412325008  هرامـش  هب  رتویپماک 
.دیدرگ تفلاخم  نآ  اب  تسا  هدوب  یشزومآ  هورگ  تفلاخم  دروم  هیلوا  ياه  یسررب

یشزومآ روما  ریدم 

9
رب ینبم  ییوجشناد 9812214068  هرامش  هب  یـسانش  تسیز  هتـشر  يوجـشناد  یتارب  همیکح  مناخ  تساوخرد 

وجشناد سورد  زا  ددع  ود  هرمن  هک  ییاجنآ  زا  حرطم و  انورک  زا  یشان  طیارش  لیلدب  مود 98-99  لاسمین  فذح 
لاسمین رد  هرمن  دقاف  سورد  فذح  اب  اروش  .دـش  تفلاخم  لاسمین  فذح  اب  تسا ، هدـش  تبث  لاسمین  نیا  رد 

.دومن تقفاوم  روبزم 

یشزومآ روما  ریدم 

10
فذح رب  ینبم  ییوجشناد 9412341062  هرامش  هب  قرب  یسدنهم  يوجشناد  یسوریس  یضترم  ياقآ  تساوخرد 
طیارش لیلدب  مود 98-99  لاسمین  رد  یطخ  لرتنک  ياه  متـسیس  یتعنـص و  کینورتکلا  هاگـشیامزآ  سرد  ود 
داتسا دییأت  هب  هجوت  اب  حرطم و  يزاجم  سالک  زا  هدافتسا  تازیهجت  هب  وجشناد  یسرتسد  مدع  انورک و  زا  یشان 

.دش تقفاوم  روکذم  سورد  فذح  اب  یسدنهم  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هورگ و  ریدم  سرد ،
یشزومآ روما  ریدم 
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فذح رب  ینبم  ییوجشناد 9812104017  هرامش  هب  کیزیف  هتشر  يوجـشناد  ینامیلـس  همطاف  مناخ  تساوخرد 

هب وجشناد  یسرتسد  مدع  انورک و  زا  یشان  طیارـش  لیلدب  مود 98-99  لاسمین  رد  کیزیف 1  هاگشیامزآ  سرد 
یـشزومآ نواعم  هورگ و  ریدـم  سرد ، داتـسا  دـییأت  هب  هجوت  اـب  حرطم و  يزاـجم  سالک  زا  هدافتـسا  تازیهجت 

.دش تقفاوم  روکذم  سرد  فذح  اب  هیاپ  مولع  سیدرپ 
یشزومآ روما  ریدم 

12
ییوجشناد 9412235003 هرامش  هب  یعامتجا  يرگشهوژپ  هتشر  يوجـشناد  هدازربکا  لضفلاوبا  ياقآ  تساوخرد 

ًافرـص حرطم و  داتـسا  هب  یفرعم  تروصب  قیقحت " صاخ  ياه  کینکت  " یلمع / يرظن سرد  ندنارذگ  رب  ینبم 
سرد هئارا  ناکما  رب  ینبم  سرد  داتسا  دعاسم  رظن  هب  هجوت  اب  دیووک 19 و  يرامیب  عویش  زا  یشان  طیارش  لیلدب 

.دش  تقفاوم  وجشناد  تساوخرد  اب  يروضحریغ  تروصب 
یشزومآ روما  ریدم 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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