
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1400 رد  مهن  هسلج 

هرامش : 15317/د/1400    

 1400/9/14 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

يروضحناکم1400/09/02خیرات ریغ 

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ12تعاس  14/30تعاس 

نیرضاح

نواعم ) يوسوم یضترمدیس  رتـکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواـعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
ریدم  ) این یبیطخ نسحم  رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدم   ) يورسخ نیسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،) ییوجشناد 
ریما رتکد  یـشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم   ) داژن یمتسر یلعدمحم  رتـکد  یلیمکت ،) تالیصحت 

ياهدادعتـسا هورگ  ریدـم   ) ینیـسح هفطاع  هدیس  رتـکد  مناـخ  رگراـثیا ،) دــهاش و  داتــس  سیئر   ) يودهم
نسح دمحم  رتکد  هاگـشناد ،) تیفیک  نیمـضت  یباـیزرا و  تراـظن ، ریدـم   ) يرطاش دیفم  رتکد  ناـشخرد ،)
سیدرپ یشزومآ  نواعم   ) ادفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا
یکویس یعشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاـپ ،) مولع 

(، یسدنهم سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) هداز یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  )
هدکشناد یشزومآ  نواعم   ) داژن يوسوم  یبتجمدیس  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد 

یقیقح وضع   ) یسیئر ردیح  رتـکد  و  یـشزومآ ) ياروش  یقیقح  وـضع   ) هفیلخ یبتجم  رتـکد  سودرف ،) ینف 
( یشزومآ ياروش 

ریدمنیبیاغ ) یناید يدهمدمحم  رتکد  يزاـجم ،) دازآ و  ياهـشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  نایاقآ 
( نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر   ) هاوخرادید دوعسم  رتکد  و  یمالسا ) فراعم  هورگ 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

.دشن حرطم  هسلج  زا  جراخ  عوضوم 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
دوروون دشرا  یـسانشراک  نایوجـشناد  سورد  تارمن  تبث  یـسرد و  ياه  سالک يرازگرب  تلهم  دـیدمت  عوضوم 

فذح و عورش  هب  هدنام  زور  کی   ) هام نمهب  ات 29  روکذم  سورد  مرتحم  نیسردم  دش  بوصم  حرطم و 
.دنشاب  هتشاد  هرمن  تبث  وجشناد و  یبایزرا  سالک و  يرازگرب  تلهم  مود 1400-1401)  لاسمین  هفاضا 

یشزومآ نینواعم 
اه و سیدرپ
اه هدکشناد
یشزومآ روما  تیریدم 

2

هرصبت 1 حالصا  اب  حرطم و  یشزومآ  هعسوت  يزیر و  همانرب مرتحم  ریدم  هخروم 1400/08/22  هرامش 13647  همان 
: دشن تقفاوم  ریز  حرش  اب  هاگشناد  یشزومآ  همانرب  میظنت  همان  هویش  هدام 2 

نامزاس دـییأت  دروم  یمالعا  تیفرظ  ًافرـص  اب 75 % يرظن  یـشزومآ  ياه  سالک يرازگرب  "
.تسا " عنامالب  شجنس 

یشزومآ نینواعم 
اه و سیدرپ
اه هدکشناد
یشزومآ روما  تیریدم 

هخروم 1400/09/02  هبنش  هس  زور  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص   



3

هعـسوت يزیر و  هماـنرب مرتـحم  ریدـم  هخروــم 1400/08/22  هرامـش 13647  هماـن  رد  حرطم  مّود  داهنــــشیپ 
اب حرطم و  تاعالطا ) يروانف  رتویپماک و  یـسدنهم  هورگ  خروم 1400/03/02  هسلجتروص  لوا  هبوصم  یشزومآ (

: دش تقفاوم  هاگشناد  یشزومآ  همانرب  میظنت  همان  هویش  هدام 3  هب  ریز  هرصبت  ندش  هفاضا 
، دراد یلمع  راک  تسا و  هدـش  فیرعت  هژورپ  سرد  لصفرـس  رد  هک  روحم  هژورپ  سورد  رد  "

هکنیا رب  طورشم  دوب  دهاوخ  کیکفت  لباق  دشاب  رفن  زا 40  شیب  سالک  تیفرظ  هک  یتروص  رد 
" .دوشن رفن  زا 20  رتمک  یهورگ  ره 

یشزومآ نینواعم 
اه و سیدرپ
اه هدکشناد
یشزومآ روما  تیریدم 

4

روما تیریدم  خروم 1400/08/23  هرامـش 13748  همان  هب  خساپ  رد  اه  هدکـشناد اه و  سیدرپ زا  یلاسرا  ياه  همان 
سورد نایوجشناد  رامآ  دادعت و  يراج و  لاسمین  یلمع  سورد  يرازگرب  هویش  فیلکت  نییعت  صوصخ  رد  یشزومآ 
دادـعت هب  هجوت  اـب  .دـش  رظن  لداـبت  مزال  ياـه  یگنهاـمه يرازگرب و  یگنوـگچ  صوـصخ  رد  حرطم و  روکذــم 

نایوجـشناد هدش  گنهامه  رارقتـسا  اب  هاگـشناد  ییوجـشناد  مرتحم  نواعم  تقفاوم  روکذم و  سورد  نایوجـشناد 
تروصب اه  هدکـشناد  يداهنـشیپ  ياهخیرات  رد  روکذـم  ياهسالک  دیدرگ  ررقم  ییوجـشناد  ياهارـس  رد  روکذـم 

سپ تبث و  ار  هاگشناد  رد  روضح  تساوخرد  یتسیاب  سورد  نیا  نایوجشناد  روظنم  نیا  يارب  .دنوش  رازگرب  هدرـشف 
یهیدب .دنوش  رضاح  اهسالک  رد  هاگـشناد ، نامرد  تشادـهب و  مرتحم  هرادا  طسوت  نسکاو  زود  ود  قیرزت  دـییأت  زا 

رد هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  هراشا و  دروم  نیا  هب  روکذم  دـنیآرف  رد  دـیاب  هاگباوخ  هب  دـنمزاین  نایوجـشناد  تسا 
.دنهد  عاجرا  هاگشناد  ییوجشناد  روما  ریدم  هب  ار  اهنآ  دنیآرف  ياهتنا 

یشزومآ نینواعم 
اه و سیدرپ
اه هدکشناد
یشزومآ روما  تیریدم 
روما تیریدم 

ییوجشناد

5
مناخ تساوخرد  رب  ینبم  مولع  هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  تنواـعم  هخروم 1400/08/10  هرامش 12844/د  همان 
نینج سورد  داتـسا  هب  یفرعم  تهج  یـسانش  تـسیز هتـشر  ییوجـشناد 9512137019  هرامـش  هب  روداد  زاـنهب 

تقفاوم دروم  حرطم و  يراج  مرت  رد  سورد  نیا  ندشن  هئارا  هب  هجوت  اب  لماکت  یشزرو 3 و  يژولویزیف  یسانش ،
.تفرگ رارق 

هورگ مرتحم  ریدم 
یسانش تسیز 

یشزومآ روما  تیریدم 

6
تساوخرد صوصخ  رد  يزرواشک  هدکشناد  یـشزومآ  مرتحم  تنواعم  هخروم 1400/08/05  هرامش 12661/و  همان 

طسوت دشاب  یم یلمع  نآ  دحاو  کی  هک  دک 1420270 ) اب   ) هتسب زابور و  يراجم  کیلوردیه  هاگشیامزآ  سرد  ذخا 
یشان طیارش  لیلدب  حرطم و  داتسا  هب  یفرعم  تروص  هب  ییوجشناد 9612408014  هرامش  هب  ینامیلس  انیس  ياقآ 

.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  انورک  يرامیب  زا 

هورگ مرتحم  ریدم 
بآ یسدنهم  مولع و 

یشزومآ روما  تیریدم 

7
مناـخ تساوخرد  صوصخ  رد  نارمع  یـسدنهم  هورگ  مرتحم  ریدـم  هخروم 1400/08/09  هرامش 12786/و  همان 
حرطم داتسا  هب  یفرعم  تروصب  هدنامیقاب  سورد  ذخا  رب  ینبم  ییوجشناد 9612329027  هرامش  هب  یگندخ  اسیرپ 

.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  و 

هورگ مرتحم  ریدم 
نارمع یسدنهم 
یشزومآ روما  تیریدم 

هخروم 1400/09/02  هبنش  هس  زور  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص   



8

یسررب زا  سپ  یسررب و  لیذ  نایوجشناد   1400 لوا 1401 - لاسمین  تاونـس  رد  باستحا  نودب  فذح  تساوخرد 

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

: دش

ییوجشناد یگداوناخهرامش  مان  میمصتمان و 
ینودرا4001212214 تقفاومهمیهف 
يرشابم9512408039 تقفاومدمحم 
يدمحا9816207012 تقفاوممیسندمحم 
نادنخ9912108045 تقفاوماضردمحم 
یمارهب9922325033 سابع  تقفاوممالغ
راییلع9922325029 تقفاومروکشلادبع 
تایب9922325038 تقفاومبیط 
يدور9913323001 یتعنص تقفاومدواد 
یهلادبع9712330073 تقفاومدمحا 
یناگنس9712329049 یفسوی تقفاومنیتم 
مرخ9812341074 يرصان تفلاخمامین 
دورخف9812110031 يورسخ  تقفاومهمطاف 
يدابآ4001211089 تسود يرهاط  تاونسارهز  رد  باستحا  اب  مرت  فذح 
يردفص9912701001 تقفاومداجس 
ینیسح9922325030 سابع  تقفاوممالغ 
یلامج9922325026 تقفاوم...ادبع 
یسوریس4001224012 تقفاومیلع 

 

یشزومآ نینواعم 
اه و سیدرپ
اه هدکشناد
یشزومآ روما  تیریدم 

9
ییوجشناد هرامـش  هب  يدامح  الیهس  مناخ  ییاـنورک  نارود  تالیهست  زا  هدافتـسا  اب  داتـسا  هب  یفرعم  تساوخرد 

نواعم هورگ و  ریدم  امنهار ، داتـسا  رظن  یسررب  زا  سپ  حرطم و  قرب  یـسدنهم  هتـشر  يوجـشناد   9412341035
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  وجشناد  یلاسرا  تادنتسم  روطنیمه  هدکشناد و  یشزومآ 

هورگ مرتحم  ریدم 
قرب یسدنهم 
یشزومآ روما  تیریدم 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

هخروم 1400/09/02  هبنش  هس  زور  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص   


