
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
1401 لاس   رد  مراهچ  هسلج 

هرامش : 4845/د/1401    

 1401/3/28 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

تراشبناکم1401/03/17خیرات نلاس 

ناشاوسیئر ینیسح  داوجدیس  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ13تعاس  15تعاس 

نیرضاح

نواعم ) يوسوم یضترمدیس  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  و  یشزومآ  نواعم  ) ناشاو ینیسح  داوجدیـس  رتکد  نایاقآ 
هرادا سییر   ) این یبیطخ نسحم  رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدـم   ) يورسخ نیـسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،) ییوجـشناد 

هفطاع هدیس  رتکد  مناخ  يزاـجم ،) دازآ و  ياهـشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک  دـیجم  رتکد  یلیمکت ،)  تالیصحت 
رتکد هاگشناد ،) تیفیک  نیمضت  یبایزرا و  تراظن ، ریدم   ) يرطاش دیفم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتسا  هورگ  ریدم   ) ینیسح

(، یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم   ) یفرشا یلع  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم 
مولع سیدرپ  سیئر  ) درف يرالاس  نیـسح  دمحم  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ادـفناج ( اضریلع  رتکد 

دهاش و داتـس  سیئر   ) يودهم ریما  رتکد  يزرواشک ،) هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم   ) يدومحم بارهس  رتکد  يراتفر ،)
هداز یضاق اضر  رتکد  تسیز ،) طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  يدایص ( نیسحدمحم  رتکد  رگراثیا ،)
داژن يوسوم  یبتجمدیس  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  )

یبتجم رتکد  نایارس ،) يزرواشک  هدکـشزومآ  سیئر   ) هاوخرادید دوعسم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  )
( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) یسیئر ردیح  رتکد  یشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع   ) هفیلخ

دیعسنیبیاغ رتکد  و  یلبق ) عالطا  اب  یـشزومآ - يزیر  هماـنرب هعـسوت و  هورگ  ریدـم   ) داژن یمتـسر یلعدمحم  رتکد  نایاقآ 
( دنتشاد فیرشت  ینیشناج  هب  سیدرپ  تسایر  يراتفر - مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  یگیب ( لیا

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

هداز یهلا رتکد  ياقآ  ياه  شالت تامحز و  زا  یناسنا ، مولع  تایبدا و  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  یفرشا  رتکد  ياقآ  يارب  تیقفوم  يوزرآ  مدقمریخ و  ضرع  نمض  - 1

.دش  رکشت  ریدقت و  روبزم  تمس  يدصت  نامز  رد 

تاناحتما زا  سپ  هدرشف  ياه  سالک روطنیمه  تاناحتما و  مایا  رد  یـضاقتم  نایوجـشناد  هب  هاگباوخ  يراذگاو  رد  هک  هتکن  نیا  مالعا  نمض  ییوجشناد ، مرتحم  نواعم  - 2

رد هدرشف  یلمع  ياه  سالک يرجم  ياه  هدکشناد رویرهش ، دادرم و  رد  اه  هاگباوخ يزاسهب  تایلمع  یلامتحا و  تاریمعت  هب  هجوت  اب  دندرک  ناشن  رطاخ  درادن  دوجو  یلکـشم 

.دنوشن  هدناشک  رویرهش  دادرم و  هزاب  هب  هدش و  رازگرب  هامریت  رد  روبزم  ياه  سالک هک  دنیامن  يزیر  همانرب يا  هنوگب ناکمالا  یتح ناتسبات ،

یشزومآ نینواعم  زا  حرطم و  انورک  ياه  یگدنام بقع ناربج  يارب  ناتسبات  تغارف  زا  هدافتـسا  صوصخ  رد  هخروم 1401/03/07  هرامش 2/21/54015  هب  یترازو  همان  - 3

.دنهد  رارق  رظندم  یتآ  یلیصحت  لاس  لوا  لاسمین  ناتسبات و  لاسمین  يزیر  همانرب رد  ار  همان  دافم  دش  هتساوخ  اه  هدکشناد اه و  سیدرپ

دش هتساوخ  حرطم و  هام 1400  رهم  رد  نایوجشناد  لاقتنا  ینامهم و  ياه  تساوخرد شرازگ  صوصخ  رد  یشزومآ  تیریدم  هخروم 1401/803/07  هرامش 3566/د  همان  - 4

.دنوش  لاسرا  یشزومآ  روما  تیریدم  هب  داجس  هناماس  رد  تبث  تهج  یسررب و  تقو  عرسا  رد  اه  هدکشناد هب  یلاسرا  دراوم 

نینواعم دیدرگ  ررقم  حرطم و   1400 لوا 1401 -  لاسمین  زا  هرمن  دقاف  سورد  شرازگ  صوصخ  رد  یـشزومآ  تیریدـم  هخروم 1400/12/08  هرامش 20801/د  همان  - 5

.دنیامن  فیلکت  نییعت  هام  دادرخ  ياهتنا  ات  روبزم  لاسمین  هرمن  دقاف  سورد  صوصخ  رد  اه  هدکشناد اه و  سیدرپ یشزومآ  مرتحم 

مرتحم نینواعم  دـش  ررقم  حرطم و  صخـشمان ) دراوم   ) مهدزناش هس  ياـه  تبیغ شرازگ  صوصخ  رد  یـشزومآ  تیریدـم  هخروم 1401/03/07  هرامـش 3558/د  همان  - 6

.دنوش  فیلکت  نییعت  دادرخ  هبنشجنپ 19  زور  تعاس 24  ات  صخشمان  تیعضو  اب  دراوم  همه  ات  دنیامرف  تبقارم  اه  هدکشناد اه و  سیدرپ یشزومآ 
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تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
رظن مالعا  روطنیمه  اه و  هدکـشناد زا  یتفایرد  تارظن  هب  هجوت  اب  حرطم و  یـشزومآ  ياه  لاسمین ياه  هتفه دادـعت  عوضوم 
هتفه یشزومآ و 2  هتفه  تروصب 16  یشزومآ  ياه  لاسمین  یتآ ، تاونس  رد  دش  ررقم  یشزومآ ، ياروش  مرتحم  ياضعا 

.دنوش  رازگرب  یناحتما 
یشزومآ روما  تیریدم 

2

: دش بیوصت  لیذ  حرش  هب  یلیصحت 1401-1402  لاس  يارب  یشزومآ  یلیصحت  میوقت 

لوا 1401-1402: لاسمین 

رویرهش 1401 ات 22  زا 12  یتنرتنیا : تروص  هب  دحاو  باختنا 

رویرهش 12و 13  لبقام : يدورو 98 و   
رویرهش 14و 15  يدورو 99 :

رویرهش ات 18   16 يدورو 1400 :
رویرهش ات 22   19 اه : يدورو  هیلک  دحاو  باختنا 

رویرهش ات 25   23 کینورتکلا : ياه  شزومآ هناماس  هب  دحاو  باختنا  ياه  هداد لاقتنا 

رویرهش 1401  27 : اه سالک عورش 

رهم 1401 ات 11   9 : هفاضا فذح و 

يد 1401  2 سردکت : فذح  تلهم  نیرخآ 

يد 1401 ات 2  رذآ   19 دیتاسا : سیردت  تیفیک  یبایزرا 

يد 1401  15 : اه سالک نایاپ 

يد 1401 ات 29   17 لاسمین : نایاپ  تاناحتما 

مود 1401-1402: لاسمین 

نمهب 1401 ات 12   1 یتنرتنیا : تروص  هب  دحاو  باختنا 

نمهب 1 و 2  لبقام : يدورو 98 و 
نمهب 3 و 4  يدورو 99 : 

نمهب ات 7   5 يدورو 1400 : 
نمهب ات 10   8 يدورو 1401 : 

نمهب 11 و 12  اه : يدورو هیلک  دحاو  باختنا 
نمهب 13 و 14  کینورتکلا : ياهشزومآ  هناماس  هب  دحاو  باختنا  ياه  هداد لاقتنا 

نمهب 1401  16 اهسالک : عورش 

دنفسا 1401 ات 2  نمهب   30 هفاضا : فذح و 

دادرخ 1402  5 سردکت : فذح  تلهم  نیرخآ 

دادرخ 1402 ات 5  تشهبیدرا   23 دیتاسا : سیردت  تیفیک  یبایزرا 

دادرخ 1402  18 اه : سالک نایاپ 

ریت 02 14 ات 1  دادرخ   20 : لاسمین نایاپ  تاناحتما 

یشزومآ روما  تیریدم 

3
يرازگرب زوجم  تساوخرد  صوصخ  رد  مولع  هدکشناد  یـشزومآ  مرتحم  تنواعم  هخروم 1401/02/31  هرامش 2943/د  همان 

دش ررقم  حرطم و  تاناحتما  زا  دعب  هزاب  رد  یسانش  نیمز هورگ  يرادرب  هشقن یلمع  سرد  یمیش و  هورگ  یهاگـشیامزآ  سورد 
.دنوش  رازگرب  هتفه  تدم 2  هب  هدرشف و  تروص  هب  اه  سالک نیا 

یشزومآ روما  تیریدم 
سیدرپ یشزومآ  نواعم  و 

مولع
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4
سورد فذح  تساوخرد  صوصخ  رد  مولع  هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  تنواعم  هخروم 1401/03/02  هرامش 3180/د  همان 

ررقم .تفرگ  رارق  تفلاخم  دروم  حرطم و  تاناحتما  زا  دعب  هزاب  رد  یسانش  تسیز هورگ  نایوجـشناد  زا  رفن  یهاگشیامزآ 13 
.دوش   رازگرب  هتفه  کی  رد  هدرشف  تروصب  روبزم  سرد  دش 

یشزومآ روما  تیریدم 
سیدرپ یشزومآ  نواعم  و 

مولع

5
سرد هئارا  تساوخرد  صوصخ  رد  مولع  هدکـشناد  یـشزومآ  مرتـحم  تنواـعم  هخروم 1401/03/11  هرامش 3950/د  همان 

مرت رد  دشرا ، یـسانشراک  تیفرظ  لیمکت  نایوجـشناد  زا  يدادعت  يارب  یتاعالطا  ياه  هاگیاپ يزکرم و  هناخباتک  اب  ییانـشآ 
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  ناتسبات 1401 

اه و سیدرپ یشزومآ  نینواعم 
اه هدکشناد

6
يرازگرب يارب  زوجم  تساوخرد  صوصخ  رد  یـسانش  نیمز هورگ  مرتـحم  ریدـم  هخروم 1401/03/11  هرامش 3935/د  همان 

رارق تقفاوم  دروم  حرطم و  تاناحتما  نایاپ  ینامز  هزاب  زا  دعب  زور  رثکادح 5  تدم  هب  یسانش  رولب سرد  یلمع  ياه  سالک
.تفرگ

یشزومآ روما  تیریدم 
سیدرپ یشزومآ  نواعم  و 

مولع

7
یعباـت 1 زیلاـنآ  سرد  فذـح 2  صوصخ  رد  یـضایر  هورگ  مرتـحم  ریدـم  هخروـم 1401/03/16  هرامـش 4084/د  همان 

رییغت هب  هجوت  اب  اهنت  يربکا  همطاف  مناخ  دشرا  یسانشراک  يوجـشناد  يارب  ( 2412656  ) یقیقح 2 زیلانآ  و  ( 2412657)
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  هدربمان ، شیارگ 

یشزومآ روما  تیریدم 
سیدرپ یشزومآ  نواعم  و 

مولع

8
هرمن تبث  تلهم  دـیدمت  صوصخ  رد  رنه  هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  تنواعم  هخروم 1401/03/17  هرامش 3175/د  همان 

(1514181  ) شرف رد  یصصخت  یسانش  گنر رنه و  هتـشر  ( 1518103  ) یمالسا ياهرنه  رد  یـسیون  هلاقم سرد  ود  يارب 
رارق تقفاوم  دروم  و  حرطم  هام 1401  دادرم  نایاپ  ات  درفرادیاپ  وزرآ  رتکد  مناخ  دشرا  یسانشراک  نایوجـشناد  شرف  هتـشر 

.تفرگ

یشزومآ روما  تیریدم 
هدکشناد یشزومآ  نواعم  و 

رنه

9
سرد ود  فذح  رب  ینبم  کیزیف  هتـشر  ییوجشناد 9812104024  هرامش  هب  ناگداز  یـشیرق تاداس  هثدحم مناخ  تساوخرد 
مرتحم نواعم  هورگ و  مرتحم  ریدـم  دـییات  هدربمان و  تالکشم  هب  هجوت  اب  سیطاـنغمورتکلا  سرد  یـسانش و  رتخا موجن و 

.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  هدکشناد  یشزومآ 

یشزومآ روما  تیریدم 
سیدرپ یشزومآ  نواعم  و 

مولع

10
رفص هرمن  ياراد  سرد  فذح 4  رب  ینبم  رامآ  هتشر  ییوجشناد 9812110035  هرامش  هب  یسوریس  همطاف  مناخ  تساوخرد 
سرد هرامـش  اـب  تیعمج  هداوناـخ و  شناد  سرد  فذـح 4  اب  هدربمان  تالکشم  كرادـم و  یـسررب  هب  هجوت  اـب  حرطم و 

حرط سرد  و  سرد 2410271  هرامش   1 يریگ هنومن ياه  شور و  سرد 2410269  هرامـش   2 یـضایر رامآ  1290020 و  
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  هدربمان   1400 لوا 1401 -  لاسمین  سورد  زا  سرد 2410275  هرامش  ياه 1  شیامزآ

یشزومآ روما  تیریدم 
سیدرپ یشزومآ  نواعم  و 

مولع

داتسا رظن  یسررب  زا  سپ  یسررب و  لیذ  نایوجشناد   1400 مود 1401 - لاسمین  تاونس  رد  باستحا  نودب  فذح  تساوخرد 

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

ییوجشناد یگداوناخهرامش  مان  میمصتمان و 
يوضر9812109027 تاداس  تاونس همجن  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
ینانمج9912136013 یمیهاربا  تاونسارهز  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
ینابش9812330014 تاونسیفطصم  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
يدابآ9712330055 فسوی  یگیر تاونسسیوا  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
یلیعامسا9912330025 تاونسنامیا  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
يرقاب4001213125 تاونسارهز  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
یئازریم9712104028 تاونسیبتجم  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
رفنایرآ9922814005 تاونسناسحا  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
ینامثع4002212157 دمحا  دشلضاف  تقفاوم 
یسایلا4002214060 دش...ادسا  تقفاوم 
یناما4002213120 ...ا  دشتغبص  تقفاوم 
دازکیب4002213121 ...ا  دشقیاش تقفاوم 
دازریش4002214072 ...ا  دشتیانع تقفاوم 
بیدا4002214074 دشفصآدیس  تقفاوم 
يریدق4001213105 دشفیرظدمحم  تقفاوم 
یمظعا4002213117 دشدوعسم  تقفاوم 
لیبن4002213104 دشعساولادبع  تقفاوم 
یفیرش4002226007 دشربکادمحم  تقفاوم 
نیتم4002226110 دمحا  دشلیکو  تقفاوم 
يدمحا4002226124 دشروصنم  تقفاوم 
يرون4002226131 دش...ادبع  تقفاوم 
نافرع4002226100 دشاضریلع  تقفاوم 

یشزومآ روما  تیریدم 
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یناث119712214049 هداز بوقعی تاونسلضفلاوبا  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
نابساپ4001211015 تاونسهثدحم  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
یلنیز9812814024 تاونسدمحم  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
يدمحم4002212166 دشداوجدمحم  تقفاوم 
یمیحر4002213078 ایض  دشیلع تقفاوم 
يوسوم4002213116 دشیبتجمدیس  تقفاوم 
ینامحر4002212012 دشنامثعدمحم  تقفاوم 
هداز4002212102 بوقعی تاونساضر  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
یظفاح9712330031 تاونسدمحم  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
يردیح4001211235 تاونسهناحیر  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
یمالسا9712814001 تاونسدمحم  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
هداتفارد9812113012 تاونسیلع  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
دنویموم9912696007 تاونسایمیک  رد  باستحا  اب  فذح  اب  تقفاوم 
یمشاه4002226139 دشرثدمدیس  تقفاوم 
قلرق4002226108 دشرباب  تقفاوم 
مایص4002226102 دشهرهز  تقفاوم 
یمیهاربا4002226126 دشدهاجدیس  تقفاوم 
يزیزع4002226118 دشسایلادمحم  تقفاوم 
ایفصا4002212028 دشثایغلادبع  تقفاوم 
ناقهد9612341081 دشنیسحریما  تقفاوم 
راوگا4001211192 دشهمطاف  تقفاوم 
دازریش4002214064 دش...ادمحا  تقفاوم 
یناهرب4002214071 دش...ادماح  تقفاوم 
یمظاک4002214076 نیسح  دشفاطلادیس تقفاوم 
هداز4002213119 نسح دشفسویدمحم  تقفاوم 
یمیحر4002214051 دشمیلعلادبع  تقفاوم 
یقیدص4002214052 دشریشبدمحا  تقفاوم 

 

نینواعم و 

سیدرپ اه و  هدکشناد یشزومآ 

روکذم ياه 

       

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 

ناشاو ینیسح  داوج  دیس 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  تنواعم  تسرپرس 

هخروم 1401/03/17  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص   


