
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  یاروش  ھسلجتروص 
١۴٠٠ لاس رد  مراھچ  ھسلج 

هرامش : 5947/د/1400    

 1400/4/19 : خیرات   

دراد  تسویپ :    

يروضحناکم1400/04/15خیرات ریغ 

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ11تعاس  13تعاس 

نیرضاح

ییوجشناد نواعم   ) هدازدیـشروخ نسحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
تالیصحت ریدـم   ) اـین یبـیطخ نسحم  رتـکد  یـشزومآ ،) روـما  ریدـم   ) يورـسخ نیـسح  دـمحم  رتـکد  هاگـشناد ،)

داتس سیئر   ) يودهم ریما  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعسوت و  هورگ  ریدم   ) داژن یمتـسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،)
ریدم  ) يرطاش دیفم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدم   ) ینیـسح هفطاع  هدیـس  رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دهاش و 
نـسح دمحم  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدـم  ) یناـید يدـهمدمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یباـیزرا  تراـظن و  رتفد 

مولع سیدرپ  تسایر   ) رف يرالاس  نیسحدمحم  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم   ) هداز یهلا
يزرواشک و سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) یکویس یعشاخ  سابع  رتکد  سیدرپ ،) یـشزومآ  نواعم  ینیـشناج  هب  يراتفر 

ةدکشناد یشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) هداز یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم 
یقیقح وضع   ) هفیلخ یبتجم  رتکد  و  سودرف ) ینف  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم   ) داژن يوسوم یبتجمدیـس  رتکد  رنه ،)

یشزومآ ) ياروش 

نیبیاغ
یشزومآ نواعم   ) ادفناج اضریلع  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياهشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  نایاقآ 

سیئر  ) هاوخرادید دوعسم  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ 
( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) یسیئر ردیح  رتکد  و  نایارس ) يزرواشک  هدکشزومآ 

)نیوعدم یللملا نیب یملع  ياهیراکمه  هورگ  سیئر   ) یجرگروپ یقت نارهم  رتکد 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

یشزومآ تنواعم  هزوح  رد  هک  نآ  زا  یشخب  یملع و  تأیه  ياضعا  قوقح  يزاس  ناسمه حرط  يارجا  دنیآرف  صوصخ  رد  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم 

.دنداد  ماجنا  لماک  یناسر  عالطا دوش  یم ماجنا 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
يرازگرب داهنــشیپ  صوـصخ  رد  یمالسالا  هقث رتـکد  ياـقآ  خـیرات 1400/03/17  هرامـش 3701/د/1400  همان 

تقو رد  سورد  هئارا  رد  ناکمالا  یتح اه  هدکشناد دیدرگ  ررقم  حرطم و  يروضحریغ  تروصب  رخآ  تقو  ياه  سالک
.دنهد رارق  رظندم  ار  عوضوم  نیا  روکذم 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد

2

ياـه تساوخرد یـسررب  صوصخ  رد  یجرگروپ  یقت رتکد  ياـقآ  خیرات 1400/04/06  هرامـش 5249/د/1400  همان 
یلا 31 هامریت  هزابرد 1  اه  تساوخرد زا  هتـسد  نیا  سپ  نیز  دـیدرگ  ررقم  حرطم و  للملا  نیب نایوجـشناد  هیـسروب 

یشزومآ ياههورگ  طسوت  هام  رویرهش  لوا  هتفه  ياهتنا  ات  رثکادح  ذخا و  یضاقتم  نایوجشناد  زا  لاس  ره  هامدادرم 
مالعا یللملا  نیب  یملع  ياه  يراکمه هورگ  هب  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  طسوت  هدـش و  فیلکت  نییعت  یـسررب و 

.دوش

یشزومآ روما  تیریدم 
و
یشزومآ نینواعم 

اه هدکشناد
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: دش بیوصت  لیذ  حرش  هب  یلیصحت 1400-1401  لاس  يارب  یشزومآ  یلیصحت  میوقت 

لوا 1400-1401: لاسمین 

رویرهش 1400 ات 23  زا 13  یتنرتنیا : تروص  هب  دحاو  باختنا 
رویرهش 13 و 14  لبقام : يدورو 97 و 

رویرهش 15 و 16  يدورو 98 :
رویرهش ات 19   17 يدورو 99 :

رویرهش ات 23   20 اه : يدورو  هیلک  دحاو  باختنا 
رویرهش ات 26   24 کینورتکلا : ياه  شزومآ هناماس  هب  دحاو  باختنا  ياه  هداد لاقتنا 

رویرهش 1400  27 اه : سالک عورش 
رهم 1400 ات 12   10 هفاضا : فذح و 

يد 1400  10 سردکت : فذح  تلهم  نیرخآ 
يد 1400 ات 2  رذآ   20 دیتاسا : سیردت  تیفیک  یبایزرا 

يد 1400  15 اه : سالک نایاپ 
يد 1400 ات 23   18 اه : یناربج  يرازگرب  هجرف و 

نمهب 1400 ات 7  يد   25 لاسمین : نایاپ  تاناحتما 

مود 1400-1401: لاسمین 

نمهب 1400 ات 13   9 یتنرتنیا : تروص  هب  دحاو  باختنا 
نمهب   9 لبقام : يدورو 97 و 

نمهب 10 يدورو 98 :
نمهب  11 يدورو 99 :

نمهب   12 يدورو 1400 :
نمهب   13 اه : يدورو هیلک  دحاو  باختنا 

نمهب 14 و 15  کینورتکلا : ياهشزومآ  هناماس  هب  دحاو  باختنا  ياه  هداد لاقتنا 
نمهب 1400  16 اه : سالک عورش 

دنفسا 1400 ات 2  نمهب   30 هفاضا : فذح و 
دادرخ 1401  13 سردکت : فذح  تلهم  نیرخآ 

تشهبیدرا 1401 ات 29   27 دیتاسا : سیردت  تیفیک  یبایزرا 
دادرخ 1401  19 اه : سالک نایاپ 

دادرخ 1400 ات 26   21 اه : یناربج  يرازگرب  هجرف و 
ریت 1401 ات 9  دادرخ   28 لاسمین : نایاپ  تاناحتما 

یشزومآ روما  تیریدم 

4
تساوخرد رب  ینبم  تاتابن  حالصا  تعارز و  یشزومآ  هورگ  ریدم  خیرات 1400/03/17  هرامش 3624/و/1400  همان 

رد يرامآ  ياهـشور  سرد  يرتکد و  هرود  یعارز  ناهایگ  ومن  دشر و  يزاسلدـم  سورد  تارمن  تبث  تلهم  دـیدمت 
رویرهش خـیرات 20  ات  یـسانشراک  هرود  يزومآ  تراهم  سرد  هامدادرم و  خیرات 15  ات  دـشرا  هرود  يزرواشک  مولع 

.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  سورد  نیا  یلمع  شخب  هب  هجوت  اب  هام  
یشزومآ تیریدم 
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یسررب و لیذ  نایوجشناد  مود 99-00  لاسمین  مرت ) نایاپ  ناحتما  رد  تکرش  مدع  لیلدب   ) سرد فذح  تساوخرد 

وجشناد یلاسرا  تادنتـسم  روطنیمه  هدکـشناد و  یـشزومآ  نواعم  هورگ و  ریدم  امنهار ، داتـسا  رظن  یـسررب  زا  سپ 

: دش ذخاریز  تامیمصت 

یگداوناخ مان  ییوجشنادمان و  سردهرامش  میمصتمان 
ور هار تقفاومتالایس 2یلعدمحم  

يرون حلاصم 2یفطصم   تقفاومتمواقم 
یناریمح یکیرتکلا 1دومحم   ياه  تفلاخمنیشام

يدیشر هاگراکنیسحریما   دیلوت و  تفلاخمشور 
مدقمراشفا یمالسانیعم   تفلاخمبالقنا 

يربنق سوردنیرسن   تفلاخممامت 
یمزراوخ هکبشانیم   تقفاومهاگشیامزآ 

يدرگ یتسد یمومعهیدهم   تقفاومیسراف 

 

یشزومآ تیریدم 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 
یتیآ نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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