
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1400 رد  لوا  هسلج 

هرامش : 1051/د/1400    

 1400/2/1 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

يروضحریغناکم1400/01/31خیرات

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ11:30تعاس  13:20تعاس 

نیرضاح

هب ییوجشناد  ریدم  داژن ( همیزخ نیـسح  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواعم  یتیآ ( نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
این یبیطخ نسحم  رتکد  یشزومآ ،) روما  ریدم  يورسخ ( نیـسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،) ییوجشناد  نواعم  ینیـشناج 

دیجم رتکد  یـشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدـم  داژن ( یمتـسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  ریدم  )
دیفم رتکد  رگراثیا ،) دهاش و  داتـس  سیئر  يودهم ( ریما  رتکد  يزاـجم ،) دازآ و  ياـه  شزومآ هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک

مولع تایبدا و  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح  دمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش (
مولع سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،)
هداز یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  یکویس ( یعـشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،)
نواعم یناروت ( يدهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم  یعراز ( یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  )

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

نیبیاغ
هورگ ریدم  ینیـسح ( هفطاع  هدیـس  رتکد  مناخ  هاگـشناد ،) ییوجـشناد  نواعم   ) هدازدیـشروخ نسحم  رتکد  ياقآ 

یقیقح وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  و  یمالسا ) فراعم  هورگ  ریدم   ) یناید يدهمدمحم  رتکد  نایاقآ  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا 
( یشزومآ ياروش 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تشادن

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

ياسؤر روطنیمه  ییوجـشناد و  یـشزومآ و  نینواعم  هب  ناشیا  مهم  عاـجرا  هاگـشناد و  مرتحم  تساـیر  هغدـغد 
دیکأت نآ  رب  حرطم و  ریخا  زمرق  طیارش  رد  ییوجشناد  ياهارـس  رد  نایوجـشناد  روضح  صوصخ  رد  اه  هدکـشناد

رد اه  هدکـشناد یـشزومآ  نینواعم  دیدرگ و  تئارق  فدص  ورـس و  يارـس  ود  رد  نکاس  نایوجـشناد  تسیل  .دـش 
: دش ذخا  ریز  تامیمصت  صوصخ  نیا  رد  .دندرک  هئارا  یتاحیضوت  ماهبا  ياراد  دراوم  روضح  لیلد  صوصخ 

چیه تساوخرد  اب  ییاـنورک ، زمرق  تیعـضو  زا  ناتـسا  زکرم  تیعـضو  ندـش  جراـخ  اـت  يوناـث و  عالطا  اـت  فلا )
یشزومآ نینواعم  روطنیمه  مرتحم و  ياسور  .دش  دهاوخن  تقفاوم  ییوجشناد  يارس  رد  رارقتسا  تهج  ییوجشناد 

.تشاد دنهاوخ  هدهع  رب  ار  هلوقم  نیا  رب  تراظن  اه  هدکشناد اه و  سیدرپ
نایوجشناد يراگدنام  نازیم  تیعضو  اه ، هدکشناد اه و  سیدرپ یـشزومآ  مرتحم  نینواعم  تعاس ، هزاب 24  رد  ب )

رداص ار  مزال  تاروتسد  اهارـس  نیا  رد  نایوجـشناد  دروم  یب يراگدنام  تروص  رد  یـسررب و  ار  اهارـس  رد  نکاس 
.دنیامن

ياهارـس رد  رارقتـسا  يارب  وجـشناد  شریذـپ  دـنیآرف  ییاـنورک ، زمرق  طیارـش  زا  ناتـسا  زکرم  جورخ  زا  سپ  پ )
.دشاب صخشم  دودحم و  وجشناد  روضح  ینامز  هزاب  هک  دبای  رییغت  يا  هنوگب ییوجشناد 

، یشزومآ روما  تیریدم 
تالیصحت تیریدم 

، یلیمکت
یشزومآ نینواعم 

اه هدکشناد اه و  سیدرپ

خروم 1400/01/31  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص   



2

زا یباـیزرا  هوحن  صوصخ  رد  فتع  ترازو  یـشزومآ  مرتحم  نواـعم  خروم 99/12/23  هرامش 2/302076  همان 
قطانم رد  لاسمین  نایاپ  تاناحتما  يروضح  يرازگرب  لامتحا  رب  حرطم و  نایوجشناد  يریگدای  تیفیک  نازیم و 
عالطا نمض  مرتحم  نایوجشناد  ناسردم و  دش  ررقم  .دش  دیکأت   19- دیووک يرامیب  يریگ  همه رظن  زا  رطخ  مک 

نایوجـشناد روضح  ناکما  زمرق و  تیعـضو  زا  جورخ  تروص  رد   ) يروضح تروصب  تاناحتما  يرازگرب  لامتحا  زا 
.دنشاب هتشاد  رظندم  زین  ار  لاسمین  لوط  رد  رمتسم  ياه  یبایشزرا ییوجشناد ) ياهارس  رد 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ
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صوصخ رد  هاگـشناد  يزاجم  دازآ و  ياـه  شزومآ هورگ  سیئر  خروم 99/12/23  هرامش 21450/د/1399  همان 
: دش يریگ  میمصت ریز  دراوم  صوصخ  رد  حرطم و  ناتسبات 1400  لاسمین  يارب  يزیر  همانرب

: دوب دهاوخ  ریز  تروصب  ناتسبات  لاسمین  ییارجا  میوقت  فلا )
هامریت ات 15   5 دحاو : باختنا 

هامریت ات 18   16 کینورتکلا : شزومآ  هناماس  هب  فدس  هناماس  زا  دحاو  باختنا  ياه  هداد لاقتنا 
هامدادرم ات 26  ریت   19 يزاجم : تروصب  اه  سالک يرازگرب 

رویرهش ات 4  دادرم   30 تاناحتما : يرازگرب 
دییأت مدع  ای  دییأت  یـسررب و  هب  تبـسن  هامریت  ات 18  ینامز 12  هزاب  رد  اـمنهار ، مرتحم  دـیتاسا  دـش  ررقم  ب )

.دنیامن مادقا  نایوجشناد  دحاو  باختنا 

یشزومآ روما  تیریدم 
دازآ و ياهشزومآ  هورگ 

يزاجم
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هرامـش 662/د/1400 همان  عوضوم   ) لوا 1399-1400 لاـسمین  هرمن  دـقاف  سورد  فیلکت  نییعت  صوـصخ  رد 
ررقم یـسررب و  اه  هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نینواعم  ياهخـساپ  یـشزومآ ) روما  تیریدـم  خروم 1400/1/24 

: دیدرگ
دییأت زا  سپ  هدرک ، تبث  ار  تلهم  دـیدمت  تساوخرد  فدـس  هناماس  رد  هرمن  دـقاف  سورد  مرتحم  ناسردـم  فلا )
ینامز تلهم  زا  سپ  .دوش  ماجنا  نایوجشناد  تارمن  تبث  تشهبیدرا  ات 10  رثکادح  اه ، هدکشناد یشزومآ  نینواعم 

.دش دهاوخ  فذح  روبزم  لاسمین  رد  وجشناد  ياهباختنا  تسیل  زا  سرد  روکذم 
دوجو هرمن  تبث  وجشناد و  یبایزرا  ناکما  دیووک 19  يرامیب  عویش  زا  یشان  طیارش  لیلدب  هک  یـسورد  يارب  ب )
هرمن تبث  تلهم  دیدمت  يارب  رظندم  نامز  یشزومآ  تیریدم  اب  هبتاکم  یط  اه  هدکشناد یشزومآ  نینواعم  هتـشادن ،

.دنیامن صخشم  ار 

، یشزومآ روما  تیریدم 
یشزومآ نینواعم 

اه هدکشناد اه و  سیدرپ
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سورد صوـصخ  رد  يراـتفر  موـلع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  خروـم 99/12/5  هرامـش 19721/د/1399  همان 
اب و  حرطم  ییوجشناد  هرامش  هب  یشزرو  مولع  هتشر  يوجـشناد  مناخ  هدنامیقاب 

سورد یشزومآ  هورگ  دیدرگ  ررقم  .دش  تفلاخم  سورد  ددعت  لیلدب  داتـسا  هب  یفرعم  تروصب  سورد  نیا  ذخا 
، صاخ دراوم  یسررب  نویسیمک  زا  تاونس  دیدمت  تساوخرد  نمض  وجشناد  ییاسانش و  ار  دیدج  لصفرس  زا  لداعم 

.دنارذگب ذخا و  ار  روبزم  سورد  ور  شیپ  لاسمین  رد 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
يراتفر مولع 

6
نواعم طسوت  هدـش  عاجرا   ) یـسانش نیمز  یـشزومآ  هورگ  ریدـم  خروـم 1400/1/31  هرامـش 924/د/1400  همان 
نایاپ ات  همان  نتم  رد  هدش  صخـشم  یلمع  سورد  تارمن  تبث  دیدمت  صوصخ  رد  هیاپ ) مولع  سیدرپ  یـشزومآ 

تقفاوم دروم  حرطم و  وجشناد ) روضح  موزل  -19 و  دیووک يرامیب  عویش  زا  یشان  طیارش  لیلدب   ) رویرهش 1400
.تفرگ رارق 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
هیاپ مولع 

7
سورد صوصخ  رد  يراتفر  مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  خروم 1399/12/12  هرامش 20325/د/1399  همان 

یشهوژپ یشزومآ و  تامدخ  لداعم  دحاو  هبساحم  همان  هویـش ساسا  رب  دیدرگ  ررقم  حرطم و  سیدرپ  نیا  فکریز 
.دوش مادقا  هاگشناد 

يزیر همانرب هورگ  ریدم 
، یشزومآ هعسوت  و 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
يراتفر مولع 

8
ییوجـشناد هرامـش  هب  یـسیلگنا  تایبدا  ناـبز و  هتـشر  يوجـشناد  ياـقآ  تساوخرد 

هب  ) مود 3 نابز  و  هرامشب 1220019 )  ) همجرت ياهدربراک  لوصا و  سرد  ود  فذح  صوصخ  رد   
حرطم و  19- دیووک يرامیب  عویش  زا  یشان  تالکشم  لیلدب  مود 98-99 ، لاسمین  سورد  زا  هرامش 1220150 )

.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  هدکشناد ، یشزومآ  نواعم  هورگ و  ریدم  تقفاوم  هب  هجوت  اب 

هدکشناد یشزومآ  نواعم 
یناسنا مولع  تایبدا و 
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رظن یسررب  زا  سپ  یسررب و  لیذ  نایوجشناد  مود 99-00  لاسمین  تاونـس  رد  باستحا  نودب  فذح  تساوخرد 

ذخا ریز  تامیمصت  وجشناد  یلاسرا  تادنتـسم  روطنیمه  هدکـشناد و  یـشزومآ  نواعم  هورگریدم و  امنهار ، داتـسا 

: دش

ییوجشناد یگداوناخهرامش  مان  میمصتمان و 
این يدارم  تقفاوممیرم 

رف يراهب  یناراس  تقفاومارهز 
یمظعا )نیسح  دوش ماجنا  تاونس  رد  باستحا  اب  فذح   ) تفلاخم

یناسارخ يرهاط  تقفاومههلا 
يرماب )یلع  دوش ماجنا  تاونس  رد  باستحا  اب  فذح   ) تفلاخم

یکرهش تقفاومهمطاف 
يدمحم جاح  تقفاومهمطاف 
تسرپادخ تقفاومکبابریما 
ییافص تقفاومنارهم 
ینامحر تقفاومهحیلم 

روپ میلس  تقفاومدمحم 
يرشابم تقفاومدمحم 
يدمحا تقفاومنامیا 

يروغ یناوریش  تقفاومیلع 
يریصاب يدمحا  تفلاخمدیما 

يوقن نیسح  تقفاومدمحم 
یلامک تقفاوميدهم 

رازاگ داژن  مشاه  تقفاوماریمس 
یلعوبا تقفاومداجس 

یمیحر تقفاومریصنلادبع 
یسابع تقفاومهمطاف 

سبط یناملس  تقفاومنارهم 
درف يدیحوت  تقفاومهمطاف 

روشکاخ تقفاوماضردمحم 
یسوریس تقفاومبنیز 

یتشدرس يدلاخ  تفلاخمدمحم 
يدور ینامیلس  تقفاومهمطاف 

عمج تقفاومههلا 
یناضمر تقفاومایمیک 

بسن يدمحا  تقفاوملضفلاوبا 
يرصن تقفاومهمطاف 
يدمحا تقفاومارهز 

یچولب تقفاومهفطاع 
یمیهاربا تقفاومایروپ 

يرالاس نیسح  تقفاومدمحم 
یهدراهچ تقفاوماراس 

نایجوز هز  تقفاوماضریلع 
یلوهس قداص  تقفاومدمحم 

رایزیزع ...ا  تقفاومتزع 

یشزومآ روما  تیریدم 

 

    

   

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

خروم 1400/01/31  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص   



   

  

 

خروم 1400/01/31  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص   


