
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1400 رد  مهدزاود  هسلج 

هرامش : 20904/د/1400    

 1400/12/9 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

يروضحریغناکم1400/12/03خیرات

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ12:15تعاس  13:45تعاس 

نیرضاح

رتکد هاگشناد ،) ییوجشناد  نواعم   ) يوسوم یضترمدیس  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  نایاقآ 
یلعدـمحم رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  هرادا  سییر   ) این یبیطخ نسحم  رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدم   ) يورـسخ نیـسح  دـمحم 

رتکد يزاجم ،) دازآ و  ياهشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعسوت و  هورگ  ریدم   ) داژن یمتسر
رتکد هاگـشناد ،) تیفیک  نیمـضت  یبایزرا و  تراظن ، ریدم   ) يرطاش دـیفم  رتکد  رگراثیا ،) دـهاش و  داتـس  سیئر   ) يودـهم ریما 
مولع تاـیبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم   ) هداز یهلا نسح  دـمحم  رتـکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدـم  ) یناید يدـهمدمحم 

سیدرپ یـشزومآ  نواعم   ) هداز یـضاق اـضر  رتکد  يراـتفر  ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) یگیب لـیا دیعـس  رتکد  یناـسنا  ،)
ینف هدکشناد  یشزومآ  نواعم   ) داژن يوسوم  یبتجمدیـس  رتکد  رنه ،) ةدکـشناد  یـشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یـسدنهم ،)

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) یسیئر ردیح  رتکد  و  یشزومآ ) ياروش  یقیقح  وضع   ) هفیلخ یبتجم  رتکد  سودرف ،)

نیبیاغ
نواعم  ) ادفناج اضریلع  رتکد  نایاقآ  و  یلبق ) یگنهامه  اب  ناشخرد - ياهدادعتسا  هورگ  ریدم   ) ینیسح هفطاع  هدیـس  رتکد  مناخ 
دوعسم رتکد  و  یعیبط ) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) یکویس یعـشاخ  سابع  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ 

( نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر   ) هاوخرادید

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تشادن

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

ياهتنا ات  رثکادح  یشزومآ  ياه  هورگ مرتحم  ناسانـشراک  دش  ررقم  حرطم و  نایوجـشناد  دحاو  باختنا  تافلخت  یـسررب  عوضوم 
: دنهد ماجنا  ار  ریز  بسانم  تامادقا  کی  ره  دروم  رد  جارختسا و  ار  دحاو  باختنا  تافلخت  هامدنفسا ،

باسح هیوست  تهج  وجشناد  هب  عالطا  وجشناد و  ندرک  لاعف  ریغ  وجشناد : دحاو  باختنا  مدع  هعجارم و  مدع  فلا )
لاسمین فذح  تساوخرد  تبث  ای  لیصحت  زا  فارصنا  هب  طوبرم 

لاعف ریغ   : زاجم زا حـد  شیب  یطور  ـ شم اب  نایوج  ـ شناد ـد  ننام لی ، ـ ـصحت عنم  مغریلع  دحاو  باختنا  ب )
دراوم یـسررب  نویـسیمک  زا  لیـصحت  همادا  هزاجا  تساوخرد  تبث  ای  باسح  هیوست  تهج  وجـشناد  هب  عالطا  و  وج  ـ شناد ندرک 

صاخ
زین يالاب 17  لدعم  دنتسین و  رخآ  مرت  هک  ینایوجشناد  يارب  دحاو  فقس 20  زا  شیب  دحاو  باختنا  پ )

هک یلاسمین  نیرخآ  رد  طورـشم  نایوجـشناد  يارب  دحاو  زا 14  شیب  دـحاو  باختنا  روطنیمه  دـنرادن و 
وجشناد دوخ  یگنهامه  اب  دحاو  فقس 20  هب  ندیسر  ات  وجشناد  یباختنا  سورد  تسیل  زا  سرد  فذح   : دنا هتشاد يریگدحاو 
وجشناد دحاو  باختنا  زا  سرد  فذح  هورگ : ریدم  زا  زوجم  نتشاد  نودب  يزاینمه  يزاینشیپ و  تیاعر  مدع  ت )

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

2
خروـم  هرامـش 20370/د/1400  هماـن   ) لوا 1401-1400 لاـسمین  رد  فـکریز  يوجـشناد  دادـعت  اـب  ياـه  سالک عوضوم 

همان رد  هدش  رکذ  یهیجوت  لیالد  اب  تقفاوم  هدهاشم و  زا  سپ  حرطم و  یشزومآ ) هعسوت  يزیر و  همانرب  تیریدم   1400/12/02
.دش تقفاوم  قوف  همان  تسویپ  تسیل  قباطم  یشهاک  بیرض  لامعا  اب  هجوم ، تیعضو  اب  سورد  يارب  روکذم 

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ
يزیر و همانرب تیریدم 

یشزومآ هعسوت 
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سورد و3 زا  هتـسد  نیا  قیبطت  اـب  اروش  .دـش  رظن  لداـبت  یکـشزپ  مولع  ياههاگـشناد  رد  هدـنارذگ  سورد  قیبطت  صوصخ  رد 
.درک  تقفاوم  هطوبرم ، یشزومآ  هورگ  قفاوم  رظن   اب  اههاگشناد  زا  هتسد  نیا  هب  وجشناد  ینامهیم  روطنیمه 

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

یشزومآ روما  تیریدم 

4
وجشناد يارب  طابنتسا 1  سرد  هئارا  صوصخ  رد  هیاپ  مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  خیرات 1400/11/16  هرامش 19306/د  همان 
یـسررب زا  سپ  حرطم و  دشرا  عطقم  رد  یضایر  رامآ  هتشر  يوجشناد  ییوجشناد 9913126004  هرامـش  هب  قداصدمحم  هرهز 

.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  سرد ، سیردتلا  قح رد  یشهاک  بیرض  لامعا  اب  یشزومآ ، هورگ  هدش  رکذ  لیالد 
یشزومآ مرتحم  نواعم 

هیاپ مولع  سیدرپ 

سرد5 زا 2  شیب  داتسا  هب  یفرعم  صوصخ  رد  خیرات  هتشر  ییوجشناد 9612409115  هرامش  هب  هداز  یقت اضر  وجشناد  تساوخرد 
.تفرگ رارق  تفلاخم  دروم  تساوخرد  اذلف  دندشن ، هیجوت  اروش  ياضعا  وجشناد  لیالد  صوصخ  رد  حرطم و 

یشزومآ مرتحم  نواعم 
مولع تایبدا و  هدکشناد 

یناسنا

6
هب یفرعم  صوصخ  رد  یـسیلگنا  تایبدا  هتـشر  ییوجشناد 9612227010  هرامـش  هب  یلالج  تاداس  هحیلم وجـشناد  تساوخرد 
رارق تقفاوم  دروم  یلاوتم  مرت  ود  تدـم  هب  دـنجریب  هاگـشناد  رد  سورد  هئارا  مدـع  هب  هجوت  اب  حرطم و  سرد  زا 2  شیب  داتسا 

.تفرگ

یشزومآ مرتحم  نواعم 
مولع تایبدا و  هدکشناد 

یناسنا

7

ریدم ، امنهار داتسا  رظن  یسررب  زا  سپ  یسررب و  لیذ  نایوجشناد  مرتنایاپ ) ناحتما  رد  تکرش  مدع  لیلدب   ) سرد فذح  تساوخرد 

: دش ذخا  ریز  تامیمصت  وجشناد  یلاسرا  تادنتسم  روطنیمه  هدکشناد و  یشزومآ  نواعم  هورگ و 

ییوجشناد یگداوناخهرامش  مان  میمصتمان و 
هانپزابهاط9812329042 تفلاخمنیمادمحم 
مدقم9912323028 یبجر تفلاخمنیسح 
لد9712106009 مرخ دشهرهطم  تفلاخم  هرمن  تبث  هب  هجوت  اب 
مدقمراشفا9612341016 تقفاومنیعم 
یملاع9923428000 ...ا  تقفاومناما 
جزید9512106062 هخرس  ییاشاپ تقفاومهمطاف 
یمیهاربا4001313001 تقفاومنسح 
یکوگ9812325106 یعازخ تقفاومنیسحدمحم 
ماداب9812330060 فلخ  ینابیش تفلاخميدهم 
یناخدسا4001214032 تفلاخملیهس 
يدنژرا4001326090 تشد یفارشا تقفاوممانهب 
هچروش9612341207 هداز  مشاه تفلاخمنیسحریما 
یمارهب9712329005 تقفاومداوجدمحم 
نارگرس4002326018 تقفاومدمحم 
یناملس4001211106 تقفاوماراس 
هدینش9622329009 تفلاخمانیسدمحم 
داژن9913317022 هنگنز تفلاخمریما 
يداه9812323040 تقفاومریما 
وج9612325044 هد تقفاومهمطاف 

یشزومآ روما  تیریدم 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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