
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1399 رد  مهدفه  هسلج 

هرامش : 18759/د/1399    

 1399/11/25 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

)ناکم1399/11/14خیرات يزاجم  ) يروضحریغ

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ12:15تعاس  13:55تعاس 

نیرضاح

(، یشزومآ روما  ریدم  يورسخ ( نیسح  دمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  یتیآ ( نسحم  رتکد  نایاقآ 
ریدم این ( یبیطخ نسحم  رتکد  هاگشناد ،) ییوجشناد  نواعم  ینیـشناج  هب  ییوجـشناد ، ریدم  داژن ( همیزخ نیسح  رتکد 

دیجم رتکد  یــشزومآ ،) يزیر  هماـنرب هعــسوت و  هورگ  ریدــم   ) داژن یمتـسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت 
دیفم رتکد  رگراثیا ،) دـهاش و  داتـس  سیئر  يودـهم ( ریما  رتکد  يزاـجم ،) دازآ و  ياهـشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک
دمحم رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش (

مولع سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح 
یشزومآ نواعم  یکویس ( یعـشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،)

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

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) یسیئر ردیح  رتکد  یشزومآ ،) ياروش  یقیقح 

هدکشزومآنیبیاغ سیئر  هاوخرادـید ( دوعـسم  رتکد  هاگـشناد ،) ییوجـشناد  نواعم  هدازدیـشروخ ( نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
( ناشخرد ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  و  نایارس ) يزرواشک 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تشادن

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
ماـگنهرید یفرعم  دیووک 19 و  يرامیب  عویـش  زا  یـشان  لوا 1399-1400  لاسمین  صاـخ  طیارـش  هب  هجوت  اـب 

، هفاضا فذـح و  نامز  ات  نایوجـشناد  زا  هتـسد  نیا  تارمن  مالعا  تلهم  قیوعت  هجیتـن  رد  دوروون و  نایوجـشناد 
نایوجشناد هفاضا  فذح و  لباق  سورد  دادعت  مود 1399-1400  لاسمین  رد  ًافرـص  صاخ ، روطب  رد  دش  بوصم 

.دبای شیازفا  سرد  هب 3  سرد  زا 2  هفاضا  فذح و  هلحرم  رد 
یشزومآ روما  تیریدم 

2

داهنشیپ صوصخ  رد  خروم 99/11/13  هرامـش 17896/د/1399  هب  يراتفر  مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  همان 
دصرد و 50   LMS هناماس رد  یـشزرو  مولع  ةدکـشناد  یـصصخت  یلمع  سورد  تاسلج  زا  دصرد  يرازگرب 50 

رارق تقفاوم  دروـم  حرطم و   LMS هناـماس زا  جراـخ  رد  داتـسا  يریگیپ  یسالک و  راک  تروصب  تاـسلج  رگید 
.تفرگ

یشزومآ نواعم 
يراتفر مولع  سیدرپ 
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3

(، 1118060) يژوـلوئژوتف سورد  تارمن  تـبث  دـیدمت  رب  ینبم  هیاـپ  موـلع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  تساوـخرد 
امگام و سرد  مود 99-98 و  لاسمین  سورد  زا  ( 1118067  ) يداصتقا یسانش  نیمز و  ( 1118063  ) يرادرب هشقن

حرطم مود 99-00  لاسمین  نایاپ  ات  لوا 99-00 ، لاسمین  رد  هدش  هئارا  ( 1118646  ) ییامگام ياهدنیآرف 
عویـش زا  یـشان  صاخ  طیارـش  لیلدـب  زاین  نیا  ققحت  مدـع  نایوجـشناد و  روضح  هب  سورد  نیا  زاین  لیلد  هب  و 

.دش تقفاوم  نآ  اب  حرطم و  دیووک 19  يرامیب 

یشزومآ روما  تیریدم 

4
ياقآ صوصخ  رد  خروم 1399/11/07  هرامش 17424/د/1399  هب  هیاپ  مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  تساوخرد 

کیزیف سرد  هس  فذح  رب  ینبم  ییوجشناد 9612108033  هرامشب  یسانش  نیمز هتشر  يوجـشناد  ادخدک  داجس 
لوا 98-99 لاـسمین  رد  ( 1118058  ) يراتخاس یـسانش  نیمز و  ( 1118057  ) يراگن هنیچ (، 1118042  ) هیاپ 2

.دش تقفاوم  نآ  اب  حرطم و 
یشزومآ روما  تیریدم 

5

ریز حرش  هب  تساوخرد  ره  اب  طبترم  تامیمصت  كرادم  یسررب  زا  سپ  حرطم و  ریز  یکـشزپ  فذح  ياه  تساوخرد
: دیدرگ ذخا 

تقفاوم لوا 99-00 :  لاسمین  زا  یضایر 2  سرد  فذح  ( 9512330021  ) يدیشر نیسحریما 
لوا 99-00: لاسمین  زا  یسدنهم  یـسانش  نیمز  یـسیلگنا و  نابز  سورد  فذح  ( 9912329016  ) روپ هنازرف یلع 

تقفاوم
تقفاوم لوا 99-00 : لاسمین  زا  یسدنهم  داصتقا  سرد  فذح  ( 9612341117  ) یفیرش اضردمحا 

تفلاخم لوا 99-00 : لاسمین  زا  کیزیف  سرد  فذح  ( 9812814011  ) ایک يدمحم دمحم 
تفلاخم لوا 99-00 : لاسمین  زا  کیزیف 2  سرد  فذح  ( 9812814032  ) رف يرهطم اضریلع 

یشزومآ روما  تیریدم 

6
ییاتـسور یـسانش  هعماج سرد  ذـخا  تهج  ییوجـشناد 9612414035  هرامـشب  برع  همطاـف  مناـخ  تساوخرد 

عویش زا  یـشان  طیارـش  رد  یترازو  تالیهست  لیلدـب  حرطم و  داتـسا  هب  یفرعم  تروص  هب  یلمع ) / يرظن )
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  دیووک 19  يرامیب 

یشزومآ روما  تیریدم 

7
دیلوت و زتنـس ، رتلیف و  سورد  ذـخا  تهج  ییوجـشناد 9512341060  هرامـشب  ییوگنز  لضفلاوبا  ياقآ  تساوخرد 

طیارش رد  یترازو  تالیهست  لیلدب  حرطم و  داتسا  هب  یفرعم  تروص  هب  یتعنص  لرتنک  هاگشیامزآ  هاگورین و 
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  دیووک 19  يرامیب  عویش  زا  یشان 

یشزومآ روما  تیریدم 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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