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یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ13تعاس  14/30تعاس 

نیرضاح

ییوجشناد نواعم  ) يوسوم یـضترمدیس  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
هعسوت و هورگ  ریدم   ) داژن یمتسر یلعدمحم  رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدم   ) يورـسخ نیـسح  دمحم  رتکد  هاگـشناد ،)

سیئر  ) يودهم ریما  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياهشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب
يرطاش دیفم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدم   ) ینیـسح هفطاع  هدیـس  رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دـهاش و  داتس 

تایبدا و هدکشناد  یشزومآ  نواعم   ) هداز یهلا نسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،) تیفیک  نیمضت  یبایزرا و  تراظن ، ریدم  )
یـشزومآ نواعم  ) یگیب لیا دیعـس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم   ) ادـفناج اـضریلع  رتکد  یناـسنا ،) مولع 

اضر رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) یکویس یعشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ 
یبتجمدیس رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) هداز یـضاق
يزرواـشک هدکـشزومآ  سیئر   ) هاوخرادـید دوعـسم  رتـکد  سودرف ،) ینف  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم   ) داژن يوسوم 

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

)نیبیاغ یمالسا فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدـهمدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  ریدم   ) این یبیطخ نسحم  رتکد  نایاقآ 
( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) هفیلخ یبتجم  رتکد  و 

)نیوعدم یللملا نیب  یملع و  ياه  يراکمه  هورگ  سیئر   ) ینایجاح دومحم  رتکد  ياقآ 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

و فتع  ترازو  غالبا  هب  طونم  ار  ییاهن  میمصت  هداد ، حیـضوت  اه  سالک يروضح  يرازگرب  لامتحا  صوصخ  رد  هاگـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم 
.دنتسناد  انورک  اب  هزرابم  یلم  داتس 

وعدم ناسردم  یملع و  تأیه  مرتحم  ياضعا  هیلک  هب  دش  ررقم  .دش  حرطم  خروم 1400/07/04 ) هرامشب 10334   ) ییوجشناد مرتحم  نواعم  همان 
.دوش  تبث  وجشناد  هرمن  ناونعب  رفص  ددع  تبیغ و  تیعضو  ًافرص  دیاب  لاسمین  نایاپ  ناحتما  رد  وجشناد  تبیغ  تروص  رد  هک  دوش  يروآدای 

دش ررقم  ناشیا  لماک  تاحیضوت  زا  سپ  حرطم و  خروم 1400/07/14 ) هرامشب 10879   ) یللملا نیب یملع  ياه  يراکمه هورگ  مرتحم  سیئر  همان 
طـسوت هدش  تبث  دـیدج  ياه  تساوخرد هداد و  ماجنا  یـشزومآ  ياه  هورگ ناریدـم  يارب  لماک  یناسر  عالطا اه  هدکشناد یـشزومآ  مرتحم  نینواعم 

.دریگ   رارق  یشزومآ  ياه  هورگ رد  رظن  مالعا یسررب و  دروم  دنجریب  هاگشناد  رد  لیصحت  هب  لیام  للملا  نیب نایضاقتم 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

هب تارایتخا  ياـطعا  صوصخ  رد  فتع  ترازو  یـشزومآ  نواـعم  خروم 1400/07/18  هرامش 2/164652  همان 
حرطم و انورک  عویـش  تیعـضو  موادت  لیلدب  يراج  لاسمین  تاونـس  رد  باستحا  نودب  فذح  يارب  اههاگـشناد 

ياههورگ مرتحم  ناریدم  امنهار و  مرتحم  دیتاسا  دش  دیکأت  .دوش  لاعف  ایوپ  هناماس  رد  روبزم  دـنیآرف  دـش  ررقم 
ناکما تسا و  يرارطـضا  صاخ و  ًالماک  طیارش  رد  وجشناد  هک  دننک  تقفاوم  ییاهتساوخرد  اب  ًافرـص  یـشزومآ 

.تسین  رودقم  يو  يارب  لاسمین  ندنارذگ 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ
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مالک و  هفسلف  هتشر  يوجـشناد  ییوجـشناد 9912233017  هرامـش  هب  داشرف  هناحیر  مناخ  راکرـس  تساوخرد 

یهاوگ و لیلدب  حرطم و  مود 1399-1400  لاسمین  رد  یناحتما  تبیغ  ياراد  سورد  فذـح  رب  ینبم   ، یمالسا
رارق تقفاوم  دروم  خروم 1400/07/11 ) هرامش 10701/د/1400   ) هاگشناد يزاسدنمناوت  هرواشم و  زکرم  دییأت 

.تفرگ
یشزومآ روما  ریدم 

3
یـسررب زا  سپ  حرطم و  یناخدیع  دمحمریما  وجـشناد  ناحتما  رد  تکرـش  مدع  لیلد  هب  سرد  فذح  تساوخرد 

، وجشناد دوخ  طسوت  هدش  هئارا  تادنتسم  روطنیمه  هدکشناد و  یشزومآ  نواعم  هورگ و  ریدم  امنهار ، داتـسا  رظن  
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم 

یشزومآ روما  ریدم 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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