
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1400 رد  متفه  هسلج 

هرامش : 10511/د/1400    

 1400/7/7 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

يروضحریغناکم1400/06/30خیرات

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ13تعاس  15تعاس 

نیرضاح

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

هتالک دـیجم  رتـکد  یــشزومآ ،) يزیر  هماـنرب هعــسوت و  هورگ  ریدـم   ) داژن یمتــسر یلعدــمحم  رتـکد  یلیمکت ،)
هدیس رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دهاش و  داتس  سیئر   ) يودهم ریما  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياهـشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدجب

تیفیک نیمـضت  یبایزرا و  تراظن ، ریدم   ) يرطاش دیفم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدم   ) ینیـسح هفطاع 
ادـفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم   ) هداز یهلا نسح  دـمحم  رتکد  هاگـشناد ،)
سابع رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعـس  رتکد  هیاـپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  )

سیدرپ یشزومآ  نواعم   ) هداز یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) یکویس یعشاخ 
یـشزومآ نواـعم   ) داژن يوسوم  یبتجمدیـس  رتکد  رنه ،) ةدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم   ) یعراز یلع  رتکد  یـسدنهم ،)

یقیقح وضع   ) یـسیئر ردـیح  رتکد  یـشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع   ) هفیلخ یبتجم  رتکد  سودرف  ،) ینف  هدکـشناد 
یشزومآ ياروش 

يزرواشکنیبیاغ هدکشزومآ  سیئر   ) هاوخرادید دوعسم  رتکد  و  یمالسا ) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  نایاقآ 
( نایارس

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

دنیآرف هژیو ، تقو  مامت  هویـش  رد  ناریدم  فظوم  رـسک  صوصخ  رد  هسلج  رد  نیرـضاح  طسوت  هدـش  حرطم  تالاوس  هب  هاگشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم 

.دنداد  خساپ  یلیمکت  تالیصحت  ياهدحاو  فک  روطنیمه  یقیوشت و  هیاپ  تفایرد 

یملع تأیه  مرتحم  ياضعا  طسوت  اه  هناماس  هنازور  دصر  موزل  صوصخ  رد  هاگشناد ، تیفیک  نیمضت  یبایزرا و  تراظن ، مرتحم  ریدم  يرطاش ، رتکد  ياقآ 

بابرا ياهتساوخرد  رتعیرس  هچ  ره  فیلکت  نییعت  رب  يروآدای و  ایوپ  هناماس  رد  نایوجـشناد  یـشزومآ  ياهتـساوخرد  اه و  نفلت  هب  ییوگخـساپ  روطنیمه  و 

.دندرک  دیکأت  عوجر 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

نارود تالیهست  صوـصخ  رد  موـلع  ترازو  یـشزومآ  تنواـعم  هخروـم 1400/06/27  هرامـش 2/142965  همان 
تیدودحم لوا 1400-1401 ، لاسمین  رد  صاخ  روطب  هک  دش  بوصم  نآ  لوا  دـنب  صوصخ  رد  حرطم و  ییانورک 

لیهست تهج  .دبای  شیازفا  دحاو  هب 20  زا 14  مود 1399-1400 ، لاسمین  رد  طورشم  نایوجـشناد  دحاو  باختنا 
فذح و لباق  سورد  دادعت  صاخ  روطب  لوا 1400-1401 )  ) يراج لاسمین  رد  ًافرص  دش  ررقم  هبوصم ، نیا  يارجا 

.دبای شیازفا  سرد  هب 3  سرد  زا 2  هفاضا  فذح و  هلحرم  رد  نایوجشناد  هفاضا 

یشزومآ روما  تیریدم 
یشزومآ نینواعم 

اه و سیدرپ
اه هدکشناد
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2
هدافتسا اب  داتسا  هب  یفرعم  تساوخرد  ناتسبات 1400 "  رد  هک  یسانشراک  نایوجشناد  زا  هتسد  نآ يارب  دش  بوصم 
یـشزومآ نواعم  هورگ و  ریدـم  امنهار ، داتـسا  دـییات  هب  هدرک و  تبث  ار  دـیوک 19 " نارود  رد  ترازو  تالیهست  زا 

تبث هتشادن ، دوجو  ناتسبات  لاسمین  رد  سورد  نیا  تبث  ناکما  اهدحاو  فقس  لکـشم  لیلدب  اما  هدیـسر  هدکـشناد 
.دوش  ماجنا  لوا 1400-1401  لاسمین  رد  داتسا  هب  یفرعم  تروصب  روکذم  سورد 

یشزومآ نینواعم 
اه و سیدرپ
اه هدکشناد

3
هدـش هئارا  رامآ  یـسررب  زا  سپ  حرطم و  ًاددـجم  ات 20 )  18  ) مشش تقو  رد  یـسرد  ياهسالک  يرازگرب  عوضوم 
تبسن نکمم  دح  ات  اه  هدکشناد  اهسیدرپ و  یشزومآ  مرتحم  نینواعم  دش  ررقم  هاگشناد  یـشزومآ  روما  ریدم  طسوت 
ماجنا رب  تایبدا ، هدکـشناد  نامتخاس  يزاـس  هداـمآ  هب  هجوت  اـب  .دـننک  مادـقا  روبزم  سورد  تعاـس  ییاـجباج  هب 

.دش دیکأت  هدنیآ  لاسمین  رد  یلا 20  تعاس 18  رد  اهسالک  يرازگرب  مدع  داهنشیپ  يرثکادح 

یشزومآ نینواعم 
اه و سیدرپ
اه هدکشناد

یـشزومآ4 نینواعم  زا  هئارا و  ار  يراج  لاسمین  رد  هدرکن  دـحاو  باختنا  نایوجـشناد  زا  يراـمآ  یـشزومآ  روما  ریدـم 
.دش  نایوجشناد  دحاو  باختنا  مدع  لیالد  ءاصحا  يریگیپ و  راتساوخ  اه  هدکشناد  اهسیدرپ و 

یشزومآ نینواعم 
اه و سیدرپ
اه هدکشناد

5

یلیصفت حرط  لماش  هک  هاگـشناد  يزاسدنمناوت  هرواشم و  زکرم  سیئر  هخروم 1400/06/13  هرامش 8481/و  همان 
هدامآ دنفسا 1399  نمهب و  رد  هاگشناد  ییوجشناد  یشزومآ و  تنواعم  يراکمه  اب  هک  دادعتـسا  تیریدم  هب  طوبرم 

ياهدادعتسا هورگ  مرتحم  ریدم  ینیسح  رتکد  مناخ  راکرس  .دش  حرطم  هدش ، ارجا  يراج  لاس  هام  نیدرورف  لوا  زا  و 
یلماک تاحیـضوت  حرط  نیا  زا  لصاح  جـیاتن  دـنیآرف و  صوصخ  رد  روبزم  حرط  نایرجم  زا  یکی  ناونعب  ناـشخرد 

.دندرک  هئارا 

یشزومآ نینواعم 
اه و سیدرپ
اه هدکشناد

6
رب ینبم  نارمع  یسدنهم  يوجشناد  ییوجشناد 9712329052  هرامش  هب  داز  یفجن نیـسحدمحم  ياقآ  تساوخرد 

دروم ییانورک  طیارش  نینچمه  هدش و  هئارا  هتبثم  كرادم  هب  هجوت  اب  حرطم و  تاونس  رد  باستحا  نودب  مرت  فذح 
.تفرگ رارق  تقفاوم 

یشزومآ روما  تیریدم 

7

رظن یسررب  زا  سپ  یسررب و  لیذ  نایوجشناد  مرت  نایاپ  ناحتما  رد  تکرـش  مدع  لیلد  هب  سرد  فذح  تساوخرد 

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

ییوجشناد یگداوناخهرامش  مان  میمصتمان و 
يریدقت تفلاخماراس  

ینهم يروخرب تفلاخمیلع  
یحبص یعخن تفلاخمزانهم  

یشزومآ روما  تیریدم 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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