
دنجریب هاگشناد  هداعلا ) قوف  ) یشزومآ ياروش  هسلجتروص 
لاس 1400 رد  مجنپ  هسلج 

هرامش : 7693/د/1400    

 1400/5/27 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

يروضحریغناکم1400/05/19خیرات

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ10:00تعاس  11:30تعاس 

نیرضاح

ینیـشناج هب  ییوجـشناد  ریدم   ) داژن همیزخ نیـسح  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
هعسوت هورگ  ریدم   ) داژن یمتسر یلعدمحم  رتکد  یشزومآ ،) روما  ریدم   ) يورسخ نیسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،) ییوجشناد  نواعم 

داتـس سیئر   ) يودهم ریما  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياهـشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدـجب هتالک  دیجم  رتکد  یـشزومآ ،) يزیر  همانرب و 
یـشزومآ نواعم   ) هداز یهلا نسح  دمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدـم   ) يرطاش دـیفم  رتکد  رگراثیا ،) دـهاش و 

نواعم ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم   ) ادـفناج اـضریلع  رتکد  یناـسنا ،) مولع  تاـیبدا و  هدکـشناد 
اضر رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) یکویس یعـشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ 
داژن يوسوم یبتجم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یـسدنهم ،) سیدرپ  یـشزومآ  نواعم   ) هداز یـضاق
وضع  ) یـسیئر ردیح  رتکد  و  یـشزومآ ) ياروش  یقیقح  وضع   ) هفیلخ یبتجم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  )

( یشزومآ ياروش  یقیقح 

نیبیاغ
رتکد یلیمکت ،) تالیصحت  ریدـم   ) این یبیطخ نسحم  رتکد  هاگـشناد ،) ییوجـشناد  نواعم   ) هدازدیـشروخ نسحم  رتکد  نایاقآ 
رتکد مناخ  و  نایارس ) يزرواشک  هدکـشزومآ  سیئر   ) هاوخرادید دوعـسم  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدـهمدمحم 

( ناشخرد ياهدادعتسا  هورگ  ریدم   ) ینیسح هفطاع  هدیس 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تشادن

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

شزومآ يزیر  همانرب رتفد  لکریدم  هب  هاگشناد  یشزومآ  نواعم  خروم 1400/04/19  هرامش 1941/ص/1400  همان 
هدنامیقاب هتفه  ود  یسرد  تاسلج  يارجا  هتفه و  رد 14  یشزومآ  هتفه  يرازگرب 16  داهنشیپ  صوصخ  رد  یلاع ،
یشیامزآ يارجا  هب  يزیر  همانرب رتفد  لکریدم  تبثم  خساپ  روطنیمه  و  هتفه ، لالخ 14  رد  يروضحریغ  تروصب 

میوقت میظنت  داهنشیپ  حرطم و  خروم 1400/04/21 ) هرامش 2/21/86138  همان   ) لاسکی تدم  يارب  داهنشیپ  نیا 
دروم دوش  یتاـیلمع  هدـش  داـی  داهنـشیپ  هک  يا  هنوگ هب  مود 1400-1401 لوا و  ياـه  لاـسمین يارب  یلیـصحت 

.تفرگ  رارق  بیوصت 

یشزومآ روما  تیریدم 
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: دیسر بیوصت  هب  ینیبزاب و  دروم  ریز  حرشب  یشزومآ  ياروش  ياضعا  قفاوت  دروم  میوقت  لوا ، هبوصم  ساسا  رب 
لّوا 1400-1401 لاسمین 

: ریز بیترت  اب  رویرهش ، ات 30  زا 20  یتنرتنیا  دحاو  باختنا 
، لبقام يدورو 97 و  رویرهش  : 20 و 21 

يدورو 98 رویرهش :  23  22 و  
يدورو 99، رویرهش : ات 26   24

اه يدورو  هیلک  دحاو  باختنا  رویرهش : ات 30   27 
LMS هناماس هب  اهدحاو  باختنا  لاقتنا  رهم : ات 2  رویرهش   31

رهم  3 اهسالک : عورش 
رهم ات 19   17 هفاضا : فذح و 

يد ات 3  رذآ   20 سیردت : تیفیک  یبایشزرا 
يد  3 سردکت : فذح  تلهم  نایاپ 

يد  9 اهسالک : نایاپ 
يد ات 16   11 تاناحتما : زا  شیپ  هجرف  یناربج و 

( زور  12  ) يد ات 30   18 تاناحتما :

مّود 1400-1401 لاسمین 

: ریز بیترت  اب  نمهب ، ات 13 زا 2  یتنرتنیا  دحاو  باختنا 
، لبقام يدورو 97 و  نمهب  : 2 و 3 

يدورو 98 نمهب :  4 و 5 
يدورو 99، نمهب : ات 8   6

يدورو 1400، نمهب : ات 11   9 
اه يدورو  هیلک  دحاو  باختنا  نمهب : 12 و 13 

LMS هناماس هب  اهدحاو  باختنا  لاقتنا  نمهب : 14 و 15 
نمهب  16 اهسالک : عورش 

دنفسا ات 2  نمهب   30 هفاضا : فذح و 
تشهبیدرا ات 30   17 سیردت : تیفیک  یبایشزرا 

تشهبیدرا  30 سردکت : فذح  تلهم  نایاپ 
دادرخ  5 اهسالک : نایاپ 

دادرخ ات 12  7 تاناحتما : زا  شیپ  هجرف  یناربج و 
( زور  12   ) دادرخ ات 29   16 تاناحتما :

یشزومآ روما  تیریدم 

3
يروضح شزومآ  يریگرـس  زا  صوصخ  رد  ترازو  یـشزومآ  نواعم  خروم 1400/05/10  هرامش 2/101101  همان 

میظنت اه  هدکشناد یشزومآ  ياه  هورگ دش  ررقم  .دش  تئارق  همان  تسویپ  يداهنـشیپ  همانرب  هارمه  هب  اه  هاگـشناد 
.دنیامن  میظنت  ار  يدورو  ره  هتشر و  ره  کیکفت  هب  اه  سالک يرازگرب  هویش  تهج  دوخ  يداهنشیپ  همانرب  و 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

4

سرد یـشیامزآ  يرازگرب  صوـصخ  رد  ترازو  یــشزومآ  نواـعم  خروـم 1400/04/19  هرامـش 2/82846  همان 
لوا لاـسمین  رد  سرد  نیا  دـش  ررقم  .دـش  تـئارق  یلیـصحت  لاـس  ود  تدـم  هـب  تـسیز " طـیحم  تخانـش  "

یـسانش تسیز هورگ  يراکمه  يزرواشک و  سیدرپ  تسیز  طـیحم  هورگ  تیریدـم  تیروحم و  اـب   1400-1401
هویش اه  هتشر زا  کی  ره  رد  دنیامن  صخـشم  یـشزومآ  مرتحم  ياه  هورگ هوالعب  .دوش  رازگرب  هیاـپ  مولع  سیدرپ 
سرد دحاو  ود  تروصب  هئارا   " ینعی رکذلا  قوف همان  رد  يداهنـشیپ  شور  ود  زا  کی  مادـک  هب  روبزم  سرد  يارجا 

.دوب  دهاوخ  يرایتخا " سرد  دحاو  ود  تروصب  هئارا   " ای یمومع "

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ
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: دش ذخا  ریز  حرشب  مادکره  هب  طوبرم  تامیمصت  حرطم و  ریز  ییوجشناد  ياه  تساوخرد
ییازریم دحاولادبع  ياقآ  مود 1399-1400  لوا و  لاسمین  ود  تاونس  رد  باستحا  نودب  فذح  تساوخرد  اب  - 1

.دش  تقفاوم  ییوجشناد 9923444002  هرامشب  ندعم  یسدنهم  يوجشناد 
يوجشناد دار  یعاجش  هموصعم  مناخ  مود 1399-1400  لاسمین  تاونس  رد  باستحا  نودب  فذح  تساوخرد  - 2

.دش تفلاخم  نآ  اـب  تادنتـسم  هئارا  مدـع  لیلدـب  حرطم و  ییوجشناد 9912108053  هرامـشب  یـسانش  نیمز 
.دش دهاوخ  تاونس  رد  باستحا  اب  فذح  روبزم  لاسمین 

هرامشب قرب  یـسدنهم  يوجـشناد  یناریمح  دومحم  ياقآ  یکیرتکلا 1  ياه  نیـشام  سرد  فذـح  تساوخرد  - 3
ناتسرامیب رد  يرتسب  یهاوگ  دوجو  هب  هجوت  اب  حرطم و  نومزآ  رد  تکرش  مدع  لیلدب  ییوجشناد 9712341048 

.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم 

یشزومآ روما  تیریدم 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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