
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1400 رد  موس  هسلج 

هرامش : 3885/د/1400    

 1400/3/19 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

يروضحریغناکم1400/03/11خیرات

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ11:00تعاس  14:00تعاس 

نیرضاح

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

هتالک دیجم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعسوت و  هورگ  ریدم  داژن ( یمتسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  ریدم  )
هدیس رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دهاش و  داتـس  سیئر  يودهم ( ریما  رتکد  يزاـجم ،) دازآ و  ياهـشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدجب
رتکد هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع 

تایبدا و هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح  دـمحم  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدـم  ) یناید يدهمدمحم 
سیدرپ یشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع 

هداز یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  یکویس ( یعشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع 
نواعم یناروت ( يدهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم  یعراز ( یلع  رتـکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  )
یقیقح وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  یشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکشناد  یشزومآ 

( یشزومآ ياروش 

هدکشزومآنیبیاغ سیئر  هاوخرادید ( دوعـسم  رتکد  و  هاگـشناد ) ییوجـشناد  نواعم  هدازدیـشروخ ( نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
نایارس ،) يزرواشک 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

.دشن  حرطم  روتسد  زا  جراخ  عوضوم 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

هزاب رد  قرب  یعطق  عوضوم  صاـخ  روطب  هطوبرم و  ياـه  شلاـچ تاـناحتما و  يروضحریغ  يرازگرب  صوصخ  رد 
یشزومآ مرتحم  نواعم  خروم 1400/03/04  هرامش 2/43552  همان  هب  هجوت  اب  .دش  يرکفمه  یـسررب و  تاناحتما ،

قرب یعطق  لکـشم  لیلدب  هک  ینایوجـشناد  يارب  ددجم  ناحتما  تساوخرد  یکینورتکلا  دـنیآرف  دـش  ررقم  ترازو ،
عیمجت و یـشزومآ  هورگ  ریدم  طسوت  اه  تساوخرد نیا  .دوش  داجیا  دـنناسرب  نایاپ  هب  ار  دوخ  ناحتما  دـنا  هتـسناوتن

هناماس رد  نییعت و  ددجم  ناحتما  تبون  کی  رثکادح  يارب  یبسانم  نامز  هطوبرم ، سرد  داتـسا  اب  یگنهامه  زا  سپ 
ندرک نشور  تساوخرد  ناکما  یلـصا ، ناحتما  دننامه  ددجم  ناحتما  رد  داتـسا  تسا  یهیدب  .دش  دـهاوخ  تبث  ایوپ 

.تشاد  دهاوخ  ار  وجشناد  قیقد  یجنسرابتعا  نیبرود و 

، یشزومآ روما  تیریدم 
یشزومآ نینواعم 

اه و سیدرپ
اه  هدکشناد
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هزاب رد  یشزومآ  ياه  هورگ یناحتما  همانرب  تاناحتما ، هزاب  رد   LMS هناماس هب  يدورو  کیفارت  شهاک  فده  اب 
ادیپ لاقتنا  هدـش  صخـشم  ياه  تعاس هب  ریز  ياهزور  رد  حبـص  تعاس 8  تاناحتما  یـسررب و  ددـجم  هزور ،  12

: دندرک
هدکشنادزور / یلعفسیدرپ دیدجنامز  نامز 
تایبدالوا 814هدکشناد 

مولع  818سیدرپ 
تایبدامشش 816هدکشناد 
یسدنهممتفه 816سیدرپ 
يراتفرمهن مولع  818سیدرپ 

یسدنهممهدزاود 816سیدرپ 
تایبدا 816هدکشناد 

، یشزومآ روما  تیریدم 
یشزومآ نینواعم 

اه و سیدرپ
اه هدکشناد

3
ندش راد  همادا  ياضاقت  صوصخ  رد  هیاپ  مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هخروم 1400/02/31  هرامش 2651/د  همان 

تقفاوم دروم  حرطم و  هماـن  رد  هدـش  رکذ  سورد  يارب  خیرات 1400/06/15  ات  هرمن  تبث  تلهم  دـیدمت  سورد و 
.تفرگ رارق 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
، هیاپ مولع 

یشزومآ روما  ریدم 

4
نامیا رتکد  ياقآ  ياضاقت  صوصخ  رد  رنه  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  هخروم 1400/03/05  هرامش 3069/د  همان 

یمالسا رنه  دشرا  نایوجشناد  يارب  ناریا  یتنـس  ياهرنه  اب  ییانـشآ  سرد  ینایاپ  ناحتما  ریخات  رب  ینبم  ییایرکز 
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  دیووک 19  يرامیب  هب  سرد  سردم  يالتبا  لیلدب  ریت )  30 هام (  کی  تدم  هب 

یشزومآ نواعم 
ریدم  ، رنه هدکشناد 

یشزومآ روما 

5
نایوجـشناد تساوخرد  صوصخ  رد  رنه  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم  هخروـم 1400/03/05  هرامـش 3070/د  همان 

زا لبق  ات  سرد  نیا  هرمن  جرد  خیرات  دیدمت  رب  ینبم  یمالسا  ياهرنه  یسیون  هلاقم سرد  داتسا  دشرا و  یسانشراک 
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و   1400 لوا 1401 - لاسمین  رد  نایوجشناد  دحاو  باختنا 

یشزومآ نواعم 
رنه هدکشناد 

6
نامز دیدمت  ندش و  راد  همادا صوصخ  رد  مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هخروم 1400/03/08  هرامش 3191/د  همان 
دیاب هک  کیزیفرتخا  موجن و  دـشرا  یـسانشراک  نایوجـشناد  زا  هتـسد  نآ  يارب  یتابـساحم  کیزیف  سرد  ناحتما 

.تفرگ  رارق  اروش  تقفاوم  دروم  حرطم و  دننارذگب  يدحاو  هس  تروصب  ار  سرد 
سیدرپ یشزومآ  نواعم 

مولع

7
زوجم تساوخرد  صوصخرد  يراـتفر  مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  هخروم 1400/03/10  هرامش 3367/د  همان 

تیاـعر اـب  هاگـشیامزآ  سرد  نوـمزآ  شزوـمآ و  يارب  یـشزرو  کـیناکمویب  دـشرا  نایوجـشناد  يروـضح  هعجارم 
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  هاگباوخ  هب  زاین  نودب  یتشادهب و  ياه  لکتورپ

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
يراتفر مولع 
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رظن یسررب  زا  سپ  یسررب و  لیذ  نایوجـشناد   99 مود 00 - لاسمین  تاونـس  رد  باستحا  نودب  فذح  تساوخرد 

: دش ذخا  ریز  تامیمصت  وجشناد  یلاسرا  تادنتسم  روطنیمه  هدکشناد و  یشزومآ  نواعم  هورگ و  ریدم  امنهار ، داتسا 

ییوجشناد یگداوناخهرامش  مان  میمصتمان و 
نیشتآ تقفاومهموصعم  
یمیرک تقفاوم...ادسا  

حتاف تقفاومعیمسلادبع  
سبط یقداص تقفاومنیمادمحم  

یئاضر تقفاومنیسحدمحم  
يدیعسوبعدیس تقفاوماضریلع  

يدابآ نیسح تقفاوملالج  
یمیهاربا تقفاومهمطاف  

یمالغ تقفاوممیسندمحم  
يدومحم تقفاومنیمادمحم  

يدورروپداد تقفاومهزئاف  
دازآ یبارت تقفاومونیم  

يدابآدیشر تقفاومارهز  
یلامج تقفاوم...ادبع  
يدمحم تقفاومیفطصم  

ینیسح  سابع   تقفاوممالغ
تایب تقفاومهبیط  
يرایرهش تقفاومناحبس  

ینایک تاونسهفطاع   رد  باستحا  اب  فذح 
روشکاخ اضر   تاونس دمحم رد  باستحا  اب  فذح 
یعازخ تاونسهیضرم   رد  باستحا  اب  فذح 

یئاضترم تفلاخمداجس  
یکوهاچ عراز تفلاخمیلع  

، یشزومآ روما  تیریدم 
یشزومآ نینواعم 

اه و سیدرپ
اه هدکشناد
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داتسا رظن  یسررب  زا  سپ  یسررب و  لیذ  نایوجشناد  مود 1399-1400 ) لوا و  ياهلاسمین  صاخ  سرد ( دنچ  فذح  تساوخرد 

: دش تقفاوم  ریز  تسیل  نایوجشناد  يارب  وجشناد  لیالد  روطنیمه  هدکشناد و  یشزومآ  نواعم  هورگ و  ریدم  امنهار ،

یگداوناخفیدر مان  یگداوناخفیدرمان و  مان  مان و 
یسواک1 رگراک41هرهطم   هنازرف  
هداز2 فیرش ییاضر42يدهمدمحم   یفطصم 
یسابع3 يدابآ43ریما   یجاح يدهم  
روپدمحم4 ناهز44اضرریما   یکلم یبتجم  
یهلادبع5 ییازریم45دمحا   نسح  
يداجسروپ6 هداز46یلعدمحمدیس   يداشارخ نسحم  
یناج7 یلع   یخرف47نیسح دمحم  
هداز8 يدحرس  نایدحوم48لوسردمحم   حلاصدمحم  
هداز9 فیرش  يوضترم49يدهمدمحم   نسوس  
درفوجرهم10 يولع50ارتیم   مساقدیس  
ءایض11 هللا   یئیبن51ءایض هثدحم  
يداش12 يدومحم52هثدحم   فراع  
ینیسح13 يربونص53يدهمریمادیس   یهلادبع نیسحریما  
روپ14 یماصتعا  يداجس54هیسدق   نرتسن  
هداز15 حلاص داژن55 دیعسدمحم   يدنکهچ هیقر  
یمالسا16 ینامز56دمحم   الهم  
هداز17 هلادبع  يدابآ57لضفلاوبا   یقتارآ  مزر  بنیز  
یئاتسور18 یخولک58اضردمحا   یقارشا  هیناه  
یغابص19 هداز59نیسح   يدابآریما دمحم  
يدیعس20 يدابآ60یفطصم   سمش نسحدمحم  
یمظاک21 هدازیلع61هزئاف   هیضار 
هداتفارد22 یگرزبریم62یلع   اضردیمحدیس  
نابرهم23 اسراپ63بنیز   يدهمدمحم  
یناخیلع24 یمیرک64اسنلاریخ   لوسردمحم  
هداز25 میحر  بذهم   ناکدابت65یضترم  یلمع   یبتجم 
نینچ26 یمشاه66نامیا   ریما   دمحم  دیس 
يرصان27 یضترم   اینزوریپ67دیس  نیسح   ریما 
يدابا 28 رایتخا  يرماع  بسن68 اضر   يدالوف ناکشا 
نابرهم29    یفرش69هثدحم   همجن   
يدونف30 یهاشراهب70 نارهم   ارهز  
نایدمتعم31 یشخب71دمحم   لضفلاوبا  
هنوحاط32 ینیسح راکوکن72نایاش   نیما  
روپ33 فسوی يدارم73نیما   یلع  
یجال34 يرفعج داژن74نیعم   مرخ دیحو  
یناطلس35 یعراز75انس   هرهطم  
يربنق36 دب76دمحم   یسیردت دیشرف  
يرصان37 یئِالم77رهپس   بنیز  
يدیعس38 هللا   يرثوک78بیبح نیدلا   لامج
تاداس39 هداز79الیجن   نسح یضترم  
یتاونق40   اراس  

، یشزومآ روما  تیریدم 
یشزومآ نینواعم 

اه و سیدرپ
اه هدکشناد

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

هخروم 1400/03/11  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص   


