
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1400 رد  مشش  هسلج 

هرامش : 9077/د/1400    

 1400/6/21 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

يروضحریغناکم1400/06/09خیرات

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ11:00تعاس  12:30تعاس 

نیرضاح

ینیشناج هب  ییوجشناد  روما  ریدم   ) داژن همیزخ نیـسح  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  نایاقآ 
تالیصحت ریدم   ) این یبیطخ نسحم  رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدم   ) يورـسخ نیـسح  دمحم  رتکد  هاگـشناد ،) ییوجـشناد  نواعم 

هورگ سیئر  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یـشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدـم   ) داژن یمتـسر یلعدـمحم  رتکد  یلیمکت ،)
هورگ ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدـم   ) يرطاش دـیفم  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياهـشزومآ 
نواعم  ) ادفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم   ) هداز یهلا نسح  دمحم  رتکد  یمالسا ،) فراعم 

(، سیدرپ یشزومآ  نواعم  ینیشناج  هب  يراتفر  مولع  سیدرپ  سیئر   ) رف يرالاس نیسح  دمحم  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ 
یـشزومآ نواعم   ) هداز یـضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم   ) یکویـس یعـشاخ  ساـبع  رتکد 

هدکشناد یشزومآ  نواعم   ) داژن يوسوم یبتجم  دیس  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یـسدنهم ،) سیدرپ 
ياروش یقیقح  وضع   ) هفیلخ یبتجم  رتکد  نایارـس ،) يزرواـشک  هدکـشزومآ  سیئر   ) هاوخرادـید دوعـسم  رتـکد  سودرف ،) ینف 

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) یسیئر ردیح  رتکد  یشزومآ ،)

)نیبیاغ ناشخرد ياهدادعتسا  هورگ  ریدم   ) ینیسح هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  و  رگراثیا ) دهاش و  داتس  سیئر   ) يودهم ریما  رتکد  ياقآ 

)نیوعدم هاگشناد للملا  نیب  ياه  يراکمه رتفد  سیئر   ) ینایجاح دومحم  رتکد  ياقآ 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

ییوجشناد نواعم  هداز  دیـشروخ  نسحم  رتکد  ياقآ  موحرم  هرطاخ  دای و  هاگـشناد  یلیمکت  تالیصحت  یـشزومآ و  مرتحم  نواعم  هسلج  يادتبا  رد 
يرابدرب ربص و  يوزرآ  ناگدنامزاب  يارب  يدـبا و  شمارآ  يوزرآ  موحرم  نآ  يارب  هحتاف  تئارق  تاولـص و  رکذ  اب  هتـشاد ، یمارگ  ار  هاگـشناد  دـیقف 

.دیدرگ 
قباطم  ) يرتکد هلاسر  دشرا و  یـسانشراک  همان  نایاپ سورد  لداعم  دـحاو  یملع ، تأیه  وضع  ندوب  یـضاقتم  تروص  رد  هک  دـیدرگ  یناسر  عالطا

( یفظوم دصرد  فقس 50  ات   ) لاسمین فظوم  دحاو  ناونعب  دناوت  یم دنجریب ) هاگـشناد  یـشهوژپ  یـشزومآ ، تامدخ  لداعم  دحاو  هبـساحم  همان  هویش
.دوش  یقلت 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
سپ .تفرگ  رارق  ددجم  يوگتفگ  ثحب و  دروم  یلیصحت 1400-1401  لاس  يارب  هاگشناد  یشزومآ  میوقت  عوضوم 
مود لوا و  ياه  لاسمین دش  بوصم  ماجنا و  يریگ  يأر اه ، هدکشناد  یـشزومآ  مرتحم  نینواعم  تارظن  ندینـش  زا 

رد  ) یناحتما هجرف  اه و  یناربج يرازگرب  يارب  هتفه  کی  یـشزومآ و  هتفه  هدزناپ  رد  یلیصحت 1400-1401  لاس 
.دوش  رازگرب  هاگشناد ) یشزومآ  همان  هویش رب  قبطنم  هتفه  عومجم 16 

یشزومآ روما  تیریدم 
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2

ریز تروصب  هسلجتروص  نیا  لوا  هبوصم  ساسا  رب  یلیصحت 1400-1401  لاس  يارب  هاگشناد  یشزومآ  میوقت 
: دوب دهاوخ 

لوا 1400-1401: لاسمین 
رویرهش 1400  ات 23  زا 13  یتنرتنیا  دحاو  باختنا 

رویرهش  13و 14  لبقام : يدورو 97 و 
رویرهش 15 و 16  يدورو 98  :
رویرهش ات 19   17 يدورو 99 :

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

رویرهش 1400  27 اهسالک : عورش 

رهم 1400 ات 12   10 هفاضا : فذح و 

يد 1400 ات 3  سردکت : فذح 

يد 1400 ات 3  رذآ   20 دیتاسا : سیردت  تیفیک  یبایزرا 

يد 1400  9 اهسالک : نایاپ 

يد 1400 ات 16   11 یناحتما : هجرف  یناربج و  ياهسالک 

زور ) يد 1400 (12  ات 30   18 لاسمین : نایاپ  تاناحتما 

مود 1400-1401: لاسمین 
نمهب 1400  ات 13  زا 2  یتنرتنیا  دحاو  باختنا 

نمهب  2 و 3  لبقام : يدورو 97 و 
نمهب 4 و 5  يدورو 98  :
نمهب ات 8   6 يدورو 99 :

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

نمهب 14 و 15  کینورتکلا : شزومآ  هناماس  هب  اهدحاو  باختنا  لاقتنا 

نمهب 1400  16 اهسالک : عورش 
دنفسا 1400 ات 2  نمهب   30 هفاضا : فذح و 

دادرخ 1401 ات 6  سردکت : فذح 
دادرخ 1401 ات 6  تشهبیدرا   24 دیتاسا : سیردت  تیفیک  یبایزرا 

دادرخ 1401  12 اهسالک : نایاپ 
دادرخ 1401 ات 19   14 یناحتما : هجرف  یناربج و  ياهسالک 

( زور  12  ) ریت 1401 ات 2  دادرخ   21 لاسمین : نایاپ  تاناحتما 

یشزومآ روما  تیریدم 

3
ینف هدکشناد  رتویپماک  یسدنهم  يوجـشناد  ییوجشناد 9812814056  هرامـش  هب  ینامز  الهم  مناخ  تساوخرد 

هدکـشناد رد  مئاد  نامهم  تروصب  ناـشیا  لیـصحت  همادا  اـب  حرطم و  دـنجریب  هاگـشناد  هب  لاـقتنا  ینبم  سودرف 
.دیدرگ  تقفاوم  هنازور  تروصب  هاگشناد  رتویپماک  قرب و  یسدنهم 

یشزومآ روما  تیریدم 

4
رب ینبم  شجنس  رامآ و  هتـشر  يوجـشناد  ییوجشناد 9812126010  هرامـشب  راک  مخت  هنامـس  مناخ  تساوخرد 
زا یشان  ناحتما  رد  تکرـش  مدع  لیلدب  سرد 2410282  هرامـشب  يزاس  هیبش  يددع و  ياه  شور  سرد  فذح 

.دش  تقفاوم  نآ  اب  وجشناد  یلاسرا  تادنتسم  یسررب  زا  سپ  حرطم و  يرامیب 
یشزومآ روما  تیریدم 

5
يروانف دشرا  یسانشراک  يوجشناد  ییوجشناد 9913335005  هرامـش  هب  يدابآ  سمـش  اضریلع  ياقآ  تساوخرد 

نواعم هورگ و  مرتحم  ریدـم  هبتاـکم  هب  هجوت  اـب  حرطم و  لوا 1399-1400  لاـسمین  فذـح  رب  ینبم  تاعالطا 
تقفاوم مود 1399-1400  لوا و  ياه  لاسمین تاونس  رد  باستحا  اب  فذح  اب  یسدنهم  سیدرپ  یشزومآ  مرتحم 

.دیدرگ
یشزومآ روما  تیریدم 
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يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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