
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1401 رد  مود  هسلج 

هرامش : 2317/د/1401    

 1401/2/21 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

هاگشنادناکم1401/02/20خیرات هناسر  نلاس 

ناشاوسیئر ینیسح  داوجدیس  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ13تعاس  15تعاس 

نیرضاح

نواعم ) يوسوم یضترم  دیـس  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  ) ناشاو ینیـسح  داوج  دیـس  رتکد  نایاقآ 
هرادا سییر   ) این یبیطخ نسحم  رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدم   ) يورـسخ نیـسح  دـمحم  رتکد  هاگـشناد ،) ییوجـشناد 

يودهم ریما  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم   ) داژن یمتـسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت 
دیفم رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدم   ) ینیـسح هفطاع  هدیـس  رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دـهاش و  داتـس  سیئر  )
مولع سیدرپ  سیئر   ) درف يرالاس  نیسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،) تیفیک  نیمـضت  یبایزرا و  تراظن ، ریدم   ) يرطاش

فراعم هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  سیدرپ ،) یشزومآ  نواعم  یگیب ، لیا  دیعس  رتکد  ياقآ  نیشناج  يراتفر ،
ادـفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تاـیبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم   ) هداز یهلا نسح  دـمحم  رتکد  یمالسا ،)

رتکد يزرواـشک ،)  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم   ) يدومحم بارهـس  رتـکد  هیاـپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  )
نواعم  ) هداز یـضاق اضر  رتکد  تسیز ،) طیحم  یعیبط و  عباـنم  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم   ) يدایـص نیـسحدمحم 
سیئر  ) هاوخرادـید دوعـسم  رتکد  رنه  ،) ةدکـشناد  یـشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یـسدنهم ،) سیدرپ  یـشزومآ 

نایارس ،) يزرواشک  هدکشزومآ 

نیبیاغ
نواعم  ) داژن يوسوم  یبتجمدیـس  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياهـشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدـجب هتالک  دـیجم  رتکد  نایاقآ 

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

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

 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

روطنیمه هاگشناد و  یشزومآ  تنواعم  مرتحم  تسرپرس  ناشاو  ینیـسح  داوج  دیـس  رتکد  ياقآ  يارب  اروش  ياضعا  تیقفوم  يوزرآ  ییوگدـمآ و  شوخ نمض 

: دش ارآ  لدابت  تبحص و  لیصفت  هب  ریز  دراوم  صوصخ  رد  یتیآ ، نسحم  رتکد  ياقآ  تامحز  زا  رکشت  ریدقت و 

للملا نیب نایوجشناد  يارب  دوجوم  صاخ  ياه  شلاچ طیارش و  یسررب  اه و  هدکشناد رد  يروضحریغ  يروضح و  ياه  سالک يرازگرب  تیعضو  - 1

هدنیآ هسلج  ات  هدنامیقاب  ياه  هدکـشناد تاداهنـشیپ  تارظن و  لاسرا  هاگـشناد و  یملع  تأیه  ياضعا  عیفرت  همان  هویـش قیقد  ینیبزاب  یـسررب و  موزل  - 2

خروم 1401/3/3) رد   ) یشزومآ ياروش 
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تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

تـساوخرد تسویپ  هب  یللملا  نیب ياـه  يراـکمه هورگ  مرتحم  سیئر  خروـم 1401/02/12  هرامـش 1824  همان 
هک یناتـسناغفا  نایوجـشناد  زا  هتـسد  نآ  يارب  يروضحریغ  شزومآ  موادـت  صوصخ  رد  للملا  نیب نایوجـشناد 

دنرادن ار  دنجریب  هاگـشناد  رد  روضح  يارب  ازیو  رودـص  تساوخرد و  ناکما  روشک ، نآ  رد  دوجوم  تالکشم  لیلدب 
: دیدرگ ررقم  حرطم و 

شزومآ هک  رامآ  یـضایر و  مولع  یـسانشناور و  یتیبرت و  مولع  یناسنا ، مولع  تایبدا و  ياه  هدکـشناد يارب  فلا )
تروصب یناتـسناغفا  نایوجـشناد  يارب  زین  لاسمین  نایاپ  تاـناحتما  تسا ، يروضحریغ  تروصب  ناـکامک  اـهنآ 

.ددرگ  رازگرب  يروضحریغ 
یناتسناغفا نایوجشناد  ًافرص  دوش ، یم ماـجنا  يروضح  تروصب  اـهنآ  شزومآ  هک  اـه  هدکـشناد ریاـس  يارب  ب )

ناحتما لاسمین و  ياـه  سالک هدنامیقاب  یـشزومآ ، هورگ  ریدـم  یگنهامه  سرد و  داتـسا  تقفاوم  اب  دـنناوت  یم
یم روبزم  نایوجشناد  سرد ، داتـسا  تقفاوم  مدع  تروص  رد  .دننک  رازگرب  يروضحریغ  تروصب  ار  لاسمین  نایاپ 

.دنیامن مادقا  سرد  فذح  هب  تبسن  تسیاب 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

2
سرد ود  ندش  راد  همادا رب  ینبم  یـضایر  یـشزومآ  هورگ  مرتحم  ریدم  خروم 1400/12/25  هرامش 22196  همان 

و دشرا ) یسانشراک  عطقم  سرد 2412607  هرامشب   ) یلام 2 یـضایر  ياه  مان هب  قلطم  یعیبر  دیما  رتکد  ياقآ 
مود 1400-1401 لاسمین  رد  يرتکد ) عطقم  سرد 2412396  هرامش  هب   ) يرادرب ياه  نادیم  باعشنا و  يروئت 

.دنوش تبث  ایوپ  هناماس  رد  رویرهش 1401  ياهتنا  ات  سرد  تارمن  دش  ررقم  تقفاوم  نمض  حرطم و 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 

، هیاپ مولع 

یشزومآ روما  تیریدم 

 

       

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 

ناشاو ینیسح  داوج  دیس 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  تنواعم  تسرپرس 
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