
هاگشناد یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1399 رد  مهدجه  هسلج 

هرامش : 19865/د/1399    

 1399/12/9 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

)ناکم99/12/05خیرات یکینورتکلا  ) يروضحریغ

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ12:15تعاس  15تعاس 

نیرضاح

رتکد یشزومآ ،) روما  ریدم   ) يورـسخ نیـسح  دمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
رتکد یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم   ) داژن یمتـسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  ریدم   ) این یبیطخ نسحم 
هدیس رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دهاش و  داتس  سیئر   ) يودهم ریما  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياهشزومآ  هورگ  سیئر   ) يدجب هتالک  دیجم 
رتکد هاگـشناد ،) یبایزرا  تراـظن و  رتفد  ریدـم   ) يرطاـش دـیفم  رتکد  ناـشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدـم   ) ینیـسح هفطاـع 
مولع تاـیبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم   ) هداز یهلا نسح  دـمحم  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدـم   ) یناید يدـهمدمحم 

(، يراتفر مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) ادفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،)
سیدرپ یشزومآ  نواعم   ) هداز یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) یکویس یعشاخ  سابع  رتکد 

و  سودرف ) ینف  هدکشناد  یشزومآ  نواعم   ) یناروت يدهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یـسدنهم ،)
( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) یسیئر ردیح  رتکد 

ونیبیاغ نایارس ) يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر   ) هاوخرادید دوعسم  رتکد  هاگشناد ،) ییوجشناد  نواعم   ) هدازدیشروخ نسحم  رتکد  نایاقآ 
(. یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) هفیلخ یبتجم  رتکد 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

هصالخ

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

مرتحم ناسانـشراک  دیدرگ  ررقم  .دـش  حرطم  ور  شیپ  هتفه  رد  دحاو  باختنا  تافلخت  یسررب  عوضوم 
: دنهد ماجنا  ار  بسانم  مادقا  کی  ره  دروم  رد  جارختسا و  ار  ریز  تافلخت  یشزومآ ، ياه  هورگ

هیوست تهج  وجشناد  هب  عالطا  وجشناد و  ندرک  لاعفریغ  وجشناد ( دحاو  باختنا  هعجارم و  مدع  فلا )
( لاسمین فذح  تساوخرد  تبث  ای  لیصحت  زا  فارصنا  هب  طوبرم  باسح 

لاعفریغ  ) زاجم دح  زا  شیب  یطورـشم  اب  نایوجـشناد  دـننام  لیـصحت ، عنم  مغریلع  دحاو  باختنا  ب )
نویسیمک زا  لیـصحت  همادا  هزاجا  تساوخرد  تبث  ای  باسح  هیوست  تهج  وجـشناد  هب  عالطا  و  وجشناد  ندرک 

( صاخ دراوم  یسررب 
يالاب 17 لدعم  دنتسین و  رخآ  مرت  هک  ینایوجـشناد  يارب  دحاو  فقس 20  زا  شیب  دحاو  باختنا  (پ )

دوخ یگنهامه  اب  دـحاو  فقـس 20  هب  ندیـسر  ات  وجـشناد  یباختنا  سورد  تسیل  زا  سرد  فذـح   ) دـنرادن زین 
نایوجـشناد يارب  يراج  لاسمین  رد  دـحاو  زا 14  شیب  دـحاو  باـختنا  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزال  وجشناد -)

.تسا هدوب  زاجم  ترازو  هدام يا  هیغالبا 20  دیووک 19 و  يرامیب  زا  یشان  طیارش   لیلدب  لبق ، مرت  یطورشم 
باختنا زا  سرد  فذح   ) هورگ ریدم  زا  زوجم  نتـشاد  نودـب  يزاین  مه يزاین و  شیپ تیاعر  مدـع  ت ) )

( وجشناد دحاو 

یشزومآ نینواعم 
، اه هدکشناد اه و  سیدرپ
، یشزومآ روما  تیریدم 

تالیصحت تیریدم 
یلیمکت
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2

يرامیب عویـش  زا  یـشان  صاخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  دش  بوصم  فک ، ریز  ياهدحاو  باختنا  صوصخ  رد 
اهنآ اب  فلخت  ناونعب  هدـش ، هدرمـش  زاجم  اهدـحاو  باختنا  زا  هتـسد  نیا  يراج ، لاسمین  رد  صاخ  روطب  انورک ،

لاسمین زا  خروم 99/10/16  هاگشناد  یـشزومآ  ياروش  موس  هبوصم  رب  انب  تسا  حیـضوت  هب  مزال  .دوشن  دروخرب 
رتمک زا 14  دشرا  یسانشراک  زا 12 و  یسانشراک  يوجـشناد  لاسمین  لدعم  هک  یتروص  رد  دعب ، هب  مود 99-00 

.دشاب رتمک  دحاو  باختنا  فک  زا  وجشناد  لاسمین  ياهدحاو  دادعت  دنچره  دش ، دهاوخ  یقلت  طورشم  دوش 

یشزومآ نینواعم 
، اه هدکشناد اه و  سیدرپ
، یشزومآ روما  تیریدم 

تالیصحت تیریدم 
یلیمکت

3
هب زاین  هک  یتروص  رد  یـسررب و  اه  هدکـشناد طسوت  لبق  لاـسمین  ود  رد  سورد  هدـشن  تبث  تارمن  دـش  ررقم 
.دوش هبتاکم  یشزومآ  روما  تیریدم  اب  دنفـسا  ات 15  رثکادح  دراد  دوجو  سورد  زا  هتـسد  نیا  يارب  تلهم  دیدمت 
فذح روکذم  ياه  لاسمین رد  نایوجـشناد  ياه  باختنا تسیل  هرمن و  تسیل  زا  روکذـم  سورد  تروصنیاریغ  رد 

.دش دنهاوخ 

یشزومآ نینواعم 
، اه هدکشناد اه و  سیدرپ

یشزومآ روما  تیریدم 

4

و 2 ياهدـنب 1 غالبا  صوصخ  رد  فـتع  ترازو  یـشزومآ  نواـعم  خروـم 99/11/20  هرامـش 2/261021  همان 
نومزآ يرازگرب   " صوصخ رد  خروم 99/11/18 )  ) انورک تیریدم  یلم  داتـس  هسلج  نیمـشش  هاجنپ و  تابوصم 

یناوخزاب و هاگباوخ " هب  زاـین  نودـب  نایوجـشناد  يارب  یلمع  ياـه  سالک ییاـشگزاب   " و " MSRT نابز
هاگباوخ هب  زاین  نودب  یلمع  ياه  سالک روکذم ، هیغالبا  وریپ  زین  دنجریب  هاگـشناد  رد  دیدرگ  ررقم  .دش  يروآدای 

یکـشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  دـییأت  دروم  یتشادـهب  ياه  لمعلاروتـسد لماک  تیاعر  اب  دـنناوت  یم
مرتحم تسایر  روتـسد  ساسا  رب  دـیدرگ  ررقم  هاگباوخ ، دـنمزاین  یلمع  ياه  سالک صوصخ  رد  .دـنوش  رازگرب 

روضح زوجم  دنوشیم  لیـصحتلا  غراف  روکذم  یلمع  سورد  ندنارذگ  اب  هک  رخآ  مرت  نایوجـشناد  طقف  هاگـشناد 
نکمم نامز  نیرتعیرس  رد  اه  هدکشناد یشزومآ  مرتحم  نینواعم  عوضوم ، نیا  ندش  یتایلمع  يارب  .دنشاب  هتشاد 

ياهدحاو دادعت  هب  طوبرم  تاعالطا  رکذ  اـب  سرد  ره  رد  نایوجـشناد  تسیل  هارمهب  یتساوخرد ، سورد  تسیل 
.دنیامرف لاسرا  یشزومآ  روما  تیریدم  يارب  ار  وجشناد  هدنامیقاب 

یشزومآ نینواعم 
، اه هدکشناد اه و  سیدرپ

یشزومآ روما  تیریدم 

5
قاحلا صوصخ  رد  یـشزومآ  هعـسوت  يزیر و  همانرب هورگ  سیئر  خروم 99/12/4  هرامش 19567/د/1399  همان 

دعب هک  ییاه  سالک رد   ) يداهنشیپ نتم  اب  دنجریب ، هاگشناد  یشزومآ  همانرب  میظنت  همان  هویش هدام 2  هب  هرصبت 6 
حرطم و تسا ) عنامالب  فکریز  سالک  لیکشت  دسریم ، فک  ریز  هب  نایوجـشناد  فذح  لیلدب  هفاضا  فذح و  زا 

. دشن تقفاوم  نآ  اب  یتساوخرد  داهنشیپ  رب  روکذم  هدام  هرصبت 5  لومش  لیلدب 

يزیر همانرب هورگ  سیئر 
یشزومآ هعسوت  و 

6

فیلکت نییعت  صوصخ  رد  هاگـشناد  یـشهوژپ  مرتـحم  نواـعم  خروـم 99/06/31  هرامـش 9620/د/1399  همان 
زکرم يزکرم و  هناخباتک  لحم  رد  یسانش  شناد  تاعالطا و  ملع  هتشر  نایوجشناد  يزومآراک  سرد  يرازگرب 
ریدم نینچمه  يراتفر و  مولع  سیدرپ  یشزومآ  مرتحم  نواعم  تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  حرطم و  هاگـشناد ، رـشن 

، تشادهب ترازو  دییأت  دروم  یتشادـهب  ياه  لمعلاروتـسد لماک  تیاعر  اب  روکذـم  سرد  يرازگرب  اب  روبزم ، هورگ 
.دش تقفاوم  یکشزپ  شزومآ  نامرد و 

يزکرم هناخباتک  سیئر 
یشزومآ نواعم  هاگشناد ،
يراتفر مولع  سیدرپ 

7
يرازگرب صوصخ  رد  يراـتفر  مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  خروم 99/11/29  هرامش 19124/د/1399  همان 

LMS هناماس قیرط  زا  يزاجم  يروضحریغ و  تروصب  یـشزرو  مولع  هتـشر  نایوجـشناد  یلمع  ياه  سالک
.دش تقفاوم  نآ  اب  لاسمین  نیا  رد  صاخ  روطب  دیووک 19  يرامیب  زا  یشان  صاخ  طیارش  لیلدب  حرطم و 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
تیریدم يراتفر ، مولع 

یشزومآ روما 

8
شهاک صوصخ  رد  يراـتفر  مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  خروم 99/11/26  هرامـش 18803/د/1399  همان 

عویش زا  یشان  صاخ  طیارش  هب  هجوت  اب  حرطم و  هب 15  زا 20  یصصخت  یلمع  سورد  نایوجشناد  دادعت  فقس 
.دش تقفاوم  نآ  اب  لاسمین  نیا  رد  صاخ  روطب  دیووک 19  يرامیب 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
تیریدم يراتفر ، مولع 

یشزومآ روما 

9
هب یفرعم  زوجم  صوصخ  رد  یسایس  مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم  خروم 99/11/13  هرامش 17942/د/1399  همان 

هرامـش هب  تیگ  ییاطع  هدازآ  وجـشناد  يارب  یلیـصحت 94-95  لاس  مود  لاـسمین  رد  سرد  هس  يارب  داتـسا 
.دش تقفاوم  نآ  اب  حرطم و  ییوجشناد 9112216019 

هدکشناد یشزومآ  نواعم 
، یناسنا مولع  تایبدا و 

یشزومآ روما  تیریدم 
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حرطم و ریز  نایوجشناد  يارب  یکشزپ  يرتسب  لیلدب  لوا 99-00 ، لاسمین  سورد  زا  سرد  فذح  ياهتساوخرد 
: دش تقفاوم  اهنآ  اب 

کیزیف 1 هاگشیامزآ  سرد  فذح  ندعم : یسدنهم  يوجشناد  ( 9812323057  ) رف نادزی  لضفلاوبا 
کیزیف 2 هاگشیامزآ  سرد  فذح  رتویپماک : یسانشراک  يوجشناد  ( 9722325001  ) یناذا رثوک 

يددع تابساحم  سرد  فذح  کیناکم : یسانشراک  يوجشناد  ( 9913317002  ) یمیرک تماهش 
کیمانید سرد  فذح  کیناکم : یسانشراک  يوجشناد  ( 9712330115  ) نایماوق داجس 

داوم ملع  سرد  فذح  کیناکم : یسانشراک  يوجشناد  ( 9612330057  ) یهلادبع هیدهم 
هلزلز یسدنهم  لوصا  سرد  سودرف - نارمع  يوجشناد  ( 9718697032  ) ولناکیک هچنیا  یسدقم  اضر  دمحم 

هغالبلا جهن یعوضوم  ریسفت  سرد  فذح  بآ -  یسدنهم  يوجشناد  ( 9712408016  ) يرمق نیسح 
و هغالبلا  جهن  یعوضوم  ریـسفت  سورد  فذـح  یـسایس -  مولع  يوجـشناد  ( 9612216032  ) یمـساق دمحم 

یمالسا للملا  نیب  قوقح 

یشزومآ روما  تیریدم 

11

حرطم و ریز  نایوجـشناد  يارب  تاونـس  رد  باستحا  نودب  تروصب  مود 99-00  لاسمین  فذـح  ياه  تساوخرد
: دش ذخا  ریز  تامیمصت 

: اه تقفاوم
یسانش هعماج  یسانشراک  يوجشناد  ( 9822018003  ) یملق انیم 

یماد مولع  يرتکد  يوجشناد  ( 9716250003  ) ینوسهاش غورف 
یمالسا رنه  یسانشراک  يوجشناد  ( 9712505005  ) شیبغوبا لآ  اروح 

کیناکم یسدنهم  يوجشناد  ( 9812330018  ) يرون یفطصم 
یسایس مولع  يوجشناد  ( 9612216032  ) یمساق دمحم 
کیناکم یسدنهم  يوجشناد  ( 9612330007  ) يریما ریما 

: اه تفلاخم
کیناکم یسدنهم  يوجشناد  ( 9712330063  ) يدیعسوبادیس اضریلع 

هفسلف یسانشراک  يوجشناد  ( 9912233051  ) درف يدیحوت  هیسآ 
قرب یسدنهم  يوجشناد  ( 9812341047  ) یکشوک اضر 

کیناکم یسدنهم  يوجشناد  ( 9712330019  ) یحلاصروپ یلع 

یشزومآ روما  تیریدم 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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