
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1399 رد  مهدزناش  هسلج 

هرامش : 14886/د/1399    

 1399/9/30 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

)ناکم1399/09/25خیرات يروضحریغ  ) يزاجم تاسلج  قاطا 

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم 

عورش نایاپ12:00تعاس  14:00تعاس 

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 ،)

هورگ سیئر  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یـشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدـم   ) داژن یمتـسر یلعدمحم  رتکد 
ریدم ینیسح ( هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دهاش و  داتس  سیئر  يودهم ( ریما  رتکد  يزاجم ،) و  دازآ  ياهشزومآ 
ریدم ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتسا  هورگ 

اضریلع رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح  دمحم  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ 
سابع رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ادفناج (
سیدرپ یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم   ) یکویس یعشاخ 

ینف هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  یناروت ( يدـهم  رتکد  رنه ،) ةدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  یعراز ( یلع  رتـکد  یسدنهم ،)
( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  یشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  سودرف ،)

)نیبیاغ نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر   ) هاوخرادید دوعسم  رتکد  ياقآ 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تشادن

تابوصم

يریگیپهبوصمفیدر
هدننک

1
هئارا هاگشناد  یشزومآ  نواعم  طسوت  يرصتخم  تاحیـضوت  لاس 1400  رد  شزومآ  يدمآرـس  ههد  يرازگرب  دـنیآرف  صوصخ  رد 

یـشزومآ یـشخب  تیفیک  ياهتیلاعف  زا  تیامح  همان  نییآ  رد  حرطم  ياهـصخاش  دـیدرگ  ررقم  اروش ، ياـضعا  بیوصت  اـب  .دـیدرگ 
.دشاب لاس 1400  رد  شزومآ  يدمآرس  ههد  رد  هنومن  داتسا  باختنا  يانبم  یشزومآ ) تنرگ   ) دنجریب هاگشناد  یملع  تأیه  ياضعا 

تنواعم
یشزومآ
هاگشناد

2
هئارا يراج  لاسمین  رد  اه  هدکشناد فکریز  سورد  صوصخ  رد  یلماک  شرازگ  یشزومآ ، هعـسوت  يزیر و  همانرب  هورگ  مرتحم  ریدم 

رد دـیدرگ  ررقم  یتآ ، ياه  لاسمین رد  سورد  لیبق  نیا  شهاک  ياهراکهار  صوصخ  رد  اروش  ياضعا  رظن  لدابت  زا  سپ  .دـندرک 
همانرب میظنت  همان  هویش روطنیمه  یشهوژپ و  یشزومآ  تامدخ  لداعم  دحاو  هبساحم  همان  هویـش قبط   1399 لوا 1400 - لاسمین 

.دوش لمع  هاگشناد  یشزومآ 

رتفد
يزیر همانرب

هعسوت و 
یشزومآ

3
طسوت نایوجشناد  روما  نامزاس  لخاد  نایوجـشناد  روما  لک  ریدم  خروم 99/09/11  هرامـش 41/3/72791  همان  زا  یلماک  شرازگ 

یشزومآ تافلخت  زا  یشان  یطابضنا  ياه  هغدغد صوصخ  رد  روبزم  همان  عوضوم  .دیدرگ  هئارا  هاگشناد  ییوجـشناد  مرتحم  نواعم 
ياه هورگ مرتحم  ناریدم  هیلک  عالطا  هب  روبزم  همان  دافم  دش  ررقم  .دوب  يزاجم  نومزآ  جیاتن  تیفیک  تمالس و  زا  نانیمطا  مدع  و 

.ددرگ دیکأت  نآ  يارجا  رب  هدش  هدناسر  هاگشناد  وعدم  ناسردم  روطنیمه  یملع و  تأیه  مرتحم  ياضعا  یشزومآ و 

نینواعم
یشزومآ

اه و سیدرپ
اه هدکشناد
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4
نودب یصخرم  تبث  صوصخ  رد  نایارس ، يزرواشک  هدکشزومآ  مرتحم  سیئر  خروم 1399/08/17  هرامش 197/د/س/1399  همان 

هدکـشزومآ نآ  ياه  هتـشر  رد  نومزآ  نودب  تیفرظ  لیمکت  ناگدش  هتفریذپ  يارب  مود 98-99  لاسمین  رد  تاونـس  رد  باستحا 
هب هاگشناد  طسوت  دیووک 19  يرامیب  عویش  هب  ههجاوم  لیلدب  نایوجشناد  زا  هتسد  نیا  لیصحت  عورـش  هکنیا  هب  هجوت  اب  حرطم و 

.دیدرگ تقفاوم  روکذم  تساوخرد  اب  دوب  هدش  لوکوم  رهم 1399  يادتبا 

روما تیریدم 
یشزومآ

5

نودب فذح  تساوخرد  خروم 99/01/11 ،)  هرامش 2/863  يدنب  دنس 20   ) فتع ترازو  رگلیهست  ياه  تسایس موادت  هب  تیانع  اب 

، امنهار داتسا  تقفاوم  هب  هجوت  اب  حرطم و  دیووک 19  يرامیب  عویش  زا  یشان  تالکشم  لیلدب  ریز  نایوجشناد  تاونس  رد  باستحا 

.دیدرگ تقفاوم  اه  تساوخرد نیا  اب  هدکشناد ، یشزومآ  نواعم  یشزومآ و  هورگ  ریدم 

هرامش
مانییوجشناد یگداوناخ و  هتشرهدکشنادمان 

همطاف9716110002 يدنرز  رامآشنمناریا  یضایر و  رامآمولع 

همطاف9713128026 یخمسخ  لماع  یلآمولعیحلاص  یمیش  - یمیش

وزرا9613116004 هدیس  يژولورتپمولعیمتاخ  - نیمز مولع 
اسیرپ9616130001 هیزجتمولعیمرک  یمیش  - یمیش

اضردمحم9516702004 یشزرورهمدزیا  مولع  یندب و  یشزروتیبرت  مسیلوباتم  یمیش و  ویب   - یشزرو يژولویزیف 

شورس9713707010 یشزروماصمص  مولع  یندب و  یشزروتیبرت  يژولویزیف  شیارگ  یشزرو  يژولویزیف 
يدربراک

ترصن9516123003 يرایرهش  رامآچولب  یضایر و  زیلانآمولع  - ضحم یضایر 
میرم9516123002 رامآيرکشل  یضایر و  زیلانآمولع  - ضحم یضایر 
ارهز9516132005 رامآهدازدمحم  یضایر و  تایلمعمولع  رد  قیقحت  - يدربراک یضایر 
هیدهم9816110003 ابرغ  رامآيرفظم  یضایر و  رامآمولع 
هنامس9516132006 رامآیلیعامسا  یضایر و  تایلمعمولع  رد  قیقحت  - يدربراک یضایر 
سگرن9516132003 رامآيزیزعریم  یضایر و  تایلمعمولع  رد  قیقحت  - يدربراک یضایر 
هیدهم9516125003 یناجنتخرد  رامآیئالم  یضایر و  هسدنهمولع  - ضحم یضایر 
اریمس9616125003 رامآییومهم  یضایر و  )مولع  يژولوپوت  ) هسدنه
دیعس9516125002 رامآیناج  یضایر و  هسدنهمولع  - ضحم یضایر 
یلعدمحم9716124001 رامآاسراپ  یضایر و  ربجمولع  - یضایر
دالیم9716124002 افص  هعلق  رامآیمیکح  یضایر و  ربجمولع  - یضایر
یلع9716124004 این  رامآیلع  یضایر و  ربجمولع  - یضایر

ریما9416702004 یلاعم  یشزرویمشتحم  مولع  یندب و  یشزروتیبرت  مسیلوباتم  یمیش و  ویب   - یشزرو يژولویزیف 

اسهم9713134002 یمیشوتیفمولعراکوج 
اضر9816128002 یلآمولعاگناژد  یمیش  - یمیش
تنیز9516128008 یلآمولعهدازاضر  یمیش  - یمیش
هنمآ9516128002 هدیس  لگ  یلآمولعيولع  یمیش  - یمیش
ثیدح9516128005 مدقم  یلآمولعینیسح  یمیش  - یمیش

روما تیریدم 
یشزومآ

خروم 99/09/25  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص   



6

یشان تالکشم  لیلدب  خروم 99/01/11 )  هرامش 2/863  يدنب  دنس 20   ) فتع ترازو  رگلیهست  ياه  تسایـس موادت  هب  تیانع  اب 
هورگ ریدم  امنهار و  داتسا  تقفاوم  هب  هجوت  اب  حرطم و  ریز  نایوجـشناد  سرد  دنچ  فذح  تساوخرد  دیووک 19 ، يرامیب  عویش  زا 

.دیدرگ تقفاوم  اه  تساوخرد نیا  اب  یشزومآ ،
ییوجشناد مانهرامش  یگداوناخ و  هتشرهدکشنادمان 

مرکا9712341142 رتویپماکيردقم  قرب و  قربیسدنهم  یسدنهم 

الهم9712502028 یتسدرنهناجارس  عیانص 

یسومدمحمدیس9712502012 یتسدرنهيرفعج  عیانص 

همطاف9712502052 مدقم  یتسدرنهیلیعامسا  عیانص 

روما تیریدم 
یشزومآ

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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