
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1399 رد  مهدزناپ  ۀسلج 

هرامش : 13726/د/1399    

 1399/9/10 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

)ناکم1399/09/04خیرات يزاجم  ) يروضحریغ

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ12:00تعاس  13:45تعاس 

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 ،)
(، ناشخرد ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دهاش و  داتس  سیئر  يودهم ( ریما  رتکد 

یشزومآ نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح  دمحم  رتکد 
نواعم یکویس ( یعشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  یگیب ( لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ 
یعراز یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یشزومآ 

وضع هفیلخ ( یبتجم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یناروت ( يدهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یشزومآ  نواعم  )
( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  و  یشزومآ ) ياروش  یقیقح 

نیبیاغ
سیئر ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم  داژن ( یمتـسر یلعدمحم  رتکد  نایاقآ 
یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياهشزومآ  هورگ 

( نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر   ) هاوخرادید دوعسم  رتکد  و  یمالسا ) فراعم  هورگ  ریدم  )

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

یـشزومآ نینواـعم  تسـشن  روطنیمه  روشک و  ۀـقطنم 9  ياه  هاگـشناد یـشزومآ  نینواعم  تسـشن  زا  یهاتوک  شرازگ  هاگـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواـعم 

.دندرک هئارا  تسشن  ود  نیا  رد  هدش  حرطم  هجوت  لباق  مهم و  تارکاذم  و  رد 99/09/03 ) هدش  رازگرب   ) یبونج ناسارخ  ناتسا  ياه  هاگشناد

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

طسوت یلیصحت  عطقم  هرود و  عون  تیسنج ، کیکفت  هب  دنجریب  هاگـشناد  رد  دوروون  نایوجـشناد  دادعت  زا  يرامآ 
دصر تهج  مزال  تادیهمت  اه  هدکشناد یشزومآ  مرتحم  نینواعم  دش  ررقم  .دش  هئارا  هاگشناد  یـشزومآ  روما  ریدم 

یفرعم دوروون  نایوجشناد  زا  هتسد  نآ  مان  تبث مدع  لیالد  هدروآ ، مهارف  ار  دوروون  نایوجشناد  مان  تبث تیعضو 
ات ارنآ  یلیلحت  شرازگ  هدرک ، یسررب  ار  دنا  هدادن ماجنا  یعطق  مان  تبث تیاهن  رد  هک  شجنس  نامزاس  طسوت  هدش 

.دنیامرف لاسرا  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  رتفد  هب  هامرذآ  ياهتنا 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

2
رد هدش  هئارا  سورد  یمان  تبث تیفرظ  ندش  یعطق  دوروون و  نایوجـشناد  دحاو  باختنا  ندش  ییاهن  هب  هجوت  اب 
اب سورد  تیعضو  یـسررب  تهج  مزال  تامادقا  اه  هدکـشناد یـشزومآ  مرتحم  نینواعم  دش  ررقم  يراج ، لاسمین 

یشزومآ ياروش  يدعب  هسلج  رد  حرط  تهج  ار  یهیجوت  لیالد  شرازگ و  هداد ، ماجنا  ار  فک  ریز  يوجشناد  دادعت 
.دنیامرف لاسرا  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  رتفد  هب  خیرات 99/09/20  ات  رثکادح  خیرات 99/09/25 ) رد  )

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ
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3

یشزومآ تنواعم  يارب  يدربهار  دنـس  رد  بوصم  ياه  همانرب هعومجم  زا   WT1-A15 یتایلمع همانرب  نوماریپ 
یگنوگچ صاـخ ، روـطب  و  نایوجشناد " ياه  هداوناخ اب  طابترا  هعـسوت  حرط   " ناونع اب  هاگـشناد ،

يار اب  .دش  رظن  لدابت يرکفمه و  وجشناد  یلیصحت  تیعضو  صوصخ  رد  نایوجـشناد  هداوناخ  هب  یناسر  عالطا
هرواشم و زکرم  قیرط  زا  دعب  هب  وجشناد  مّود  یطورـشم  زا  هک  دوش  مهارف  یبیترت  دش  ررقم  اروش  ياضعا  قفاوم 

.دوش   هداد  عالطا  يو  هداوناخ  هب  وجشناد  یلیصحت  تیعضو  هاگشناد  نامرد 

یشزومآ روما  تیریدم 

4
تیعضو صوصخ  رد  رنه  هدکشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  خروم 1399/08/25  هرامش 12985/د/1399  همان 

هجوت اب  حرطم و  شرف  هتشر  يوجشناد  ییوجشناد 9412503005  هرامش  هب  هدازریما  رفولین  مناخ  یلیصحت 
دشرا یسانشراک  عطقم  رد  هدربمان  يوجشناد  یلوبق  روطنیمه  انورک و  يرامیب  عویش  زا  یـشان  صاخ  طیارـش  هب 

.دش تقفاوم  يو  لیصحت  زا  تغارف  داتسا و  هب  یفرعم  تروصب  يرظن  يدحاو  ود  سرد  هس  ذخا  اب 

یشزومآ روما  تیریدم 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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