
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  یاروش  ھسلجتروص 
لاس ١۴٠٠ رد  مھد  ھسلج 

هرامش : 16888/د/1400    

 1400/10/7 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

يروضحریغناکم1400/09/30خیرات

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ12/15تعاس  14/45تعاس 

نیرضاح

ییوجشناد نواعم  ) يوسوم یضترمدیس  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
تالیصحت ریدـم  اـین ( یبیطخ نسحم  رتـکد  یـشزومآ ،) روـما  ریدـم  يورـسخ ( نیـسح  دـمحم  رتکد  هاگـشناد ،)

سیئر ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم  داژن ( یمتسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،)
دمحم رتکد  هاگـشناد ،) تیفیک  نیمـضت  یبایزرا و  تراظن ، ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد  يزاـجم ،) دازآ و  ياهـشزومآ  هورگ 

مولع سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح 
یشزومآ نواعم  یکویس ( یعـشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،)

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

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  )

نیبیاغ
هورگ ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  یلبق ،) عالطا  اب  رگراثیا - دهاش و  داتس  سیئر  يودهم ( ریما  رتکد  نایاقآ 
وضع هفیلخ ( یبتجم  رتـکد  نایارس ،) يزرواشک  هدکـشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعـسم  رتکد  یمالسا ،) فراعم 

( ناشخرد ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  راکرس  و  یشزومآ ) ياروش  یقیقح 

)نیوعدم یللملا نیب  یملع  ياه  يراکمه هورگ  ریدم  ینایجاح ( دومحم  رتکد  ياقآ 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

نوماریپ حرطم و  يراج  لاسمین  تاناحتما  يرازگرب  هویش  صوصخ  رد  مولع  ترازو  یشزومآ  مرتحم  تنواعم  هخروم 400/09/10  هرامش 2/225717  همان  

.دش  رظن  لدابت  ثحب و  نآ 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

تاناحتما صوصخ  رد  مولع  هدکشناد  یـشزومآ  مرتحم  تنواعم  هخروم 1400/09/19  هرامش 16340/د   همان  
لماک یگنهامه  داجیا  هب  طورشم  يروضح  تروصب  یتساوخرد  سورد  تاناحتما  يرازگرب  اب  حرطم و  يروضح 

سیدرپ دیدرگ  ررقم  .دش  تقفاوم  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هورگ و  ریدم  تقفاوم  نایوجشناد و  اب  سرد  داتسا 
ار سرد  ره  نایوجـشناد  راـمآ  هارمهب  يروضح  تاـناحتما  يرازگرب  يارب  یتـساوخرد  سورد  تسیل  هیاـپ  مولع 

.دننک لاسرا  یشزومآ  تیریدم  يارب 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
هیاپ مولع 

2
اب حرطم و  لـلملا  نیب یملع  ياـه  يراـکمه هورگ  مرتـحم  سیئر  هخروم 400/09/24  هرامش 16014/د  همان 
اب اه  سالک لیکشت  طرش  هب  یسدنهم ) يزرواشک و   ) یضاقتم ياه  هدکـشناد رد  للملا  نیب يوجـشناد  شریذپ 

دروم ياه  هتشر تسیل  یضاقتم  ياه  هدکشناد دیدرگ  ررقم  .دش  تقفاوم  هاگشناد  یغالبا  فک  تیفرظ  لقادح 
.دننک لاسرا  یشزومآ  تیریدم  يارب  ار  وجشناد  دادعت  هارمهب  اضاقت 

یشزومآ نواعم 
یسدنهم سیدرپ 

هدکشناد یشزومآ  نواعم 
يزرواشک
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3
تلهم دیدمت  تساوخرد  رب  ینبم  یـسانشناور  هورگ  مرتحم  ریدـم  هخروم 1400/09/16  هرامش 15463/د  همان 

اب هدازدیـشروخ  نسحم  رتکد  ياقآ  دای  هدـنز  نایوجـشناد  زا  نت  يدارفنا 4  یلمع - شهوژپ  سرد  هرمن  تــبث 
.دش تقفاوم  هامدنفسا 1400  نایاپ  ات  دیدمت  اب  حرطم و  اه  سالک رد  هدش  داجیا  هفقو  هب  هجوت 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
يراتفر مولع 

4
ناـکما تساوخرد  رب  ینبم  نارمع  یـسدنهم  هورگ  مرتحم  ریدـم  هخروم 1400/09/13  هرامش 15236/د  همان 

هجوت اب  ییوجشناد 9822329007  هرامش  هب  يدابع  یلعریما  وجشناد  يارب  دحاو )  4  ) سرد داتسا 3  هب  یفرعم 
.تفرگ رارق  تفلاخم  دروم  حرطم و  دشاب ، یم یهاگشیامزآ  یلمع  مه  سرد  کی  هژورپ و  سرد  کی  هکنیا  هب 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
یسدنهم

5
ذخا صوصخ  رد  يراتفر  مولع  هدکشناد  یـشزومآ  مرتحم  تنواعم  هخروم 1400/09/29  هرامش 16318/د  همان 

وجشناد طسوت  داتـسا  هب  یفرعم  تروص  هب  مالسا ) ردص  یلیلحت  خیرات  2یمالسا و  هشیدنا   ) یمومع سرد  ود 
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  لوا 1400-1401  لاسمین  رد  هداز  يدابآریما دماح 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
يراتفر مولع 

6

زا سپ  یـسررب و  لیذ  نایوجـشناد  لوا 1400-1401  لاسمین  تاونـس   رد  باستحا  نودـب  فذـح  تساوخرد 

وجـشناد یلاسرا  تادنتـسم  روطنیمه  هدکـشناد و  یـشزومآ  نواعم  هورگ و  ریدـم  اـمنهار ، داتـسا  رظن  یـسررب 

: دش ذخا  ریز  تامیمصت 

ییوجشناد یگداوناخهرامش  مان  میمصتمان و 
یمساق9512502031  هتشرف    
یسییر9612113024 تقفاومرصان    
دابآدمحمدباع4001212330 تقفاومیلعریما    
يرظن4002212017 تقفاوممیهاربادمحم    
تاداس4002212016 تقفاومیظترمدیس    
بسن9812325084 يرونم  تقفاومدادرهم    
هدازیبن4002226006 هانیس     تقفاومیلع 
یئاضر9712204040 تقفاومنیسحریما    
درف4001215027 یئافو تقفاومارهز    
رجاهم9922341007 تقفاومنیتم    
یناسارخ9712501027 يرهاط  تقفاومههلا    
يدمحم9812110032 تقفاومهلیمج    

سیدرپ یشزومآ  نینواعم 
اه هدکشناد  اه و 

یشزومآ روما  تیریدم 

7
ییوجشناد هرامش  هب  تخزگ  یبیـصم هزئاف  ییانورک  نارود  تالیهست  زا  هدافتسا  اب  داتـسا  هب  یفرعم  تساوخرد 

نواعم هورگریدم و  امنهار ، داتـسا  رظن  یـسررب  زا  سپ  حرطم و  یتیبرت  مولع  هتـشر  يوجـشناد   9612902035
.تفرگ      رارق  تقفاوم  دروم  وجشناد  یلاسرا  تادنتسم  روطنیمه  هدکشناد و  یشزومآ 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
يراتفر مولع 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 
یتیآ نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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