
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1399 رد  مهدفه  هسلج 

هرامش : 16467/د/1399    

 1399/10/23 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

)ناکم1399/10/16خیرات یکینورتکلا  ) يروضحریغ

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ12:00تعاس  13:45تعاس 

نیرضاح

(، یشزومآ روما  ریدم  يورسخ ( نیسح  دمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  یتیآ ( نسحم  رتکد  نایاقآ 
ریدم اـین ( یبیطخ نسحم  رتکد   (، ییوجـشناد نواعم  زا  یگدنیامن  هب  ییوجـشناد  روما  ریدـم  داژن ( همیزخ نیـسح  رتکد 

دیجم رتکد  یــشزومآ ،) يزیر  هماـنرب هعــسوت و  هورگ  ریدــم   ) داژن یمتـسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت 
ياهدادعتـسا هورگ  ریدم  ینیـسح ( هفطاع  هدیـس  رتکد  مناخ  يزاــجم ،) دازآ و  ياهــشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک

یشزومآ نواعم  هداز ( یهلا نسح  دمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد  ناشخرد ،)
نواعم ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد 

رتکد یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  یکویس ( یعشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ 
يدهم رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر 

رتکد نایارس ،) يزرواشک  هدکـشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعسم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  یناروت (
( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  یشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم 

ونیبیاغ رگراثیا ) دهاش و  داتس  سیئر  يودهم ( ریما  رتکد  هاگشناد ،) ییوجشناد  نواعم  هدازدیشروخ ( نسحم  رتکد  نایاقآ 
( یمالسا فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تشادن

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
( نمهب ات 8  يد   27  ) هب نمهب ) ات 10  يد   27  ) زا مود 1399-1400  لاسمین  دـحاو  باختنا  هزاب  رییغت  عوضوم 
فدس و ۀناماس  ود  رد  نایوجـشناد  دحاو  باختنا  ياه  هداد يزاس  ماگمه يدنبرکیپ و  يارب  تصرف  داجیا  لیلدب 

.دش تقفاوم  نآ  اب  حرطم و  ، LMS
یشزومآ روما  تیریدم 

2

دیدج هسلجتروص  غالبا  صوصخ  رد  ییوجـشناد  مرتحم  نواعم  خروم 99/10/2  هرامش 15017/د/1399  همان 
روما لک  ریدـم  خروم 99/9/30  هرامـش 41/3/78424  همان  ساـسا  رب  يزاـجم  نومزآ  رد  بلقت  اـی  فلخت  تبث 

رد ور  شیپ  تاناحتما  يزاـجم  ياـه  نومزآ رد  نایوجـشناد  بلقت  دراوم  تبث  موزل  حرطم و  لـخاد  نایوجـشناد 
رد بلقت  ای  فلخت  قیداـصم  روبزم  هسلجتروص   1- فلا دنب  يانبم  رب  .تفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  يداهنـشیپ  بلاق 

، يزاجم ياـضف  رد  يرگید  هب  نومزآ  همانخـساپ  اـی  تالاوس  لاسرا  ای  راشتنا  زا : دـنترابع  يزاجم  ياـه  نومزآ
سردآ کی  زا  رفن  دنچ  هدافتسا  یعامتجا ، تاحفص  اه و  هورگ رد  همانخـساپ  ای  تالاوس  زا  هدافتسا  و  يرادرب  یپک

زا هدش  دولناد  تالمج  ترابع و  زا  هدافتـسا   ، نیالنآ ياه  نومزآ يدمع  عطق  اه ، خـساپ شورف  دـیرخ و  هباشم ،
.هاگتسد ود  زا  وجشناد  نامزمه  دورو  تنرتنیا ،

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ
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عوضوم  ) هاگشناد یشزومآ  عماج  همان  هویش هدام 10  هرصبت  رد  رییغت  صوصخ  رد  یشزومآ  روما  تیریدم  داهنشیپ 
دراوم روطنیمه  اه و  هدکشناد زا  هدیسر  تارظن  یسررب  زا  سپ  حرطم و  خروم 99/09/28 ) همان 14749/د/1399 

هب روکذم  هدام  هرـصبت  داهنـشیپ  نیا  يانبم  رب  .دیدرگ  تقفاوم  داهنـشیپ  نیا  اب  اروش ، مرتحم  ياضعا  رظندـم 
: تسا ارجالا  مزال اه ، يدورو هیلک  يارب  دعب  هب  مود 1399-1400  لاسمین  زا  دنک و  یم رییغت  ریز  حرش 

هجوم و لیالد  هب  انب  وجشناد  یلیـصحت  لاسمین  ياهدحاو  دادعت  هک  یتروص  رد  یلعف :)  ) هدام 10 هرصبت 
یلیـصحت تاونـس  وزج  لماک  لاسمین  کی  ناونع  هب  لاسمین  نآ  دسرب ، باصن  دح  زا  رتمک  هب  يو  هدارا  زا  جراخ 

.تسا ریثات  یب وجشناد  ندش  زاتمم  ای  ندش  طورشم  رد  اما  دوش ؛ یم  بوسحم  يو 
هجوم و لیالد  هب  انب  وجشناد  یلیـصحت  لاسمین  ياهدحاو  دادعت  هک  یتروص  رد  دیدج :)  ) هدام 10 هرصبت 

یلیـصحت تاونـس  وزج  لماک  لاسمین  کی  ناونع  هب  لاسمین  نآ  دسرب ، باصن  دح  زا  رتمک  هب  يو  هدارا  زا  جراخ 
.تسا ریثات  یب وجشناد  ندش  زاتمم  رد  اما  دوش ؛ یم  بوسحم  يو 

یشزومآ روما  تیریدم 

4
و تساوخرد )  173  ) تاونس رد  باستحا  نودب  لاسمین  فذح  تساوخرد ،)  152  ) سرد دنچ  فذح  ياه  تساوخرد

مولع ترازو  رگلیهست  ياه  تسایس موادت  لیلدب  هک  تساوخرد ،)  2  ) سرد ود  زا  شیب  داتسا  هب  یفرعم  روطنیمه 
تقفاوم اهنآ  اب  حرطم و  دوب ، هدـش  هداد  ایوپ  هناماس  رد  نایوجـشناد  طسوت  اهنآ  حرط  هزاجا  يراج  لاـسمین  رد 

.دش
یشزومآ روما  تیریدم 

5
مرتحم نواـعم  خروـم 99/10/8  و 15400/د/1399  خروـم 99/10/10  هرامـش 15561/د/1399  ياه  هماـن 

رد رنه  هدکـشناد  مرتحم  تسایر  خروم 99/10/13  روطنیمه 15655/د/1399  هیاـپ و  مولع  سیدرپ  یـشزومآ 
تبث تلهم  یتساوخرد  سورد  يارب  دیدرگ  ررقم  حرطم و  دوروون  نایوجشناد  تارمن  تبث  تلهم  قیوعت  صوصخ 

.دوش دیدمت  نایوجشناد  هفاضا  فذح و  هزاب  عورش  ات  تارمن 
یشزومآ روما  تیریدم 

6
رییغت صوصخ  رد  سودرف  ینف  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  خروم 99/10/4  هرامش 329/د/ف/1399  همان 

ینادراک هتشر  زا  ( 9911691005  ) یبعصم عراز  دومحم  و  ( 9911691004  ) یعوجر دمحمریما  نایوجشناد  هتشر 
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  کینورتکلا  ینف  نادراک  هب  تردق  قرب  يدربراک  یملع 

یشزومآ روما  تیریدم 

7
فذح صوصخ  رد  هیاپ  مولع  سیدرپ  یشزومآ  مرتحم  نواعم  خروم 1399/10/14  هرامش 15776/د/1399  همان 
يارب هدش  داجیا  تالکشم  لیلدب  ات 3  هورگ 1  هس  رد  هرامشب 1122127 )  ) راتخاس یمیشویب  هاگـشیامزآ  سرد 

.دش تقفاوم  نآ  اب  حرطم و  سرد ، سردم 
یشزومآ روما  تیریدم 

8
مناخ صوصخ  رد  هیاپ  مولع  سیدرپ  یـشزومآ  مرتحم  نواـعم  خروم 99/10/11  هرامش 15597/د/1399  همان 
رهم هدربمان ، يارب  دورو  لاسمین  دیدرگ  ررقم  حرطم و  ضحم  یمیش  هتشر  دوروون  يوجـشناد  هدیـشوخ  همطاف 

.دوش هتفرگ  رظن  رد   1399
یشزومآ روما  تیریدم 

9
دنچ ياهـشور  سرد  رثا  عفر  صوـصخ  رد  هیاـپ  موـلع  سیدرپ  خروم 99/9/18  هرامـش 14227/د/1399  همان 

اهدربراـک راـمآ و  هتـشر  يوجــشناد  یلیعامــسا  هرینم  وجــشناد  يارب  هرامـشب 2410034 )  ) هتــسسگ هریغتم 
.دش تفلاخم  نآ  اب  حرطم و  ( 9312135003)

یشزومآ روما  تیریدم 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

خروم 99/10/16  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص   


