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ناشاوسیئر ینیسح داوجدیس  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ11تعاس  12/45تعاس 

نیرضاح

یضترمدیس رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  و  یـشزومآ  نواعم  ) ناشاو ینیـسح  داوج  دیـس  رتکد  نایاقآ 
یلع رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدم  يورسخ ( نیـسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،) ییوجـشناد  نواعم  ) يوسوم
دیفم رتکد  رگراثیا ،) و  دهاش  داتس  سیئر  يودهم ( ریما  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  هرادا  سییر  ) درف مانهب 
فراعم هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگـشناد ،) تیفیک  نیمـضت  یبایزرا و  تراظن ، ریدم  يرطاش (
یشزومآ نواعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یمالسا  ،)

نواعم یعراز ( یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ 
رتکد سودرف ،) ینف  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم  داژن ( يوسوم یبتجمدیـس  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ 
رتکد یـشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  یـشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم 

یشزومآ نواعم  یفرـشا  یلع  رتکد  فرط  زا  ینیـشناج  هب  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکـشناد  سیئر  یماما ( نسح 
( تایبدا هدکشناد 

نیبیاغ
دیجم رتـکد  یـــشزومآ ،) يزیر  هماــنرب هعـــسوت و  هورگ  ریدــم  یعفاـشروپ ( يداـه  رتـکد  ناــیاقآ 

تایبدا و هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یفرشا ( یلع  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياه  شزومآ هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک
يدومحم بارهس  رتکد  دنتـشاد ،) روضح  هسلج  رد  ناشیا  نیـشناج  ناونعب  یماما  نسح  رتکد  هک  یناسنا  مولع 

(، نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعسم  رتکد  و  يزرواشک )  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  )

)نیوعدم یللملا نیب یملع  ياه  يراکمه هورگ  سیئر  این  ( يدیون نیسح  رتکد 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

ماما تداهش  روطنیمه  ناشیافواب و  نارای  نیسح و  ماما  ترـضح  نادیهـش ، رالاس  دیس و  يرادازع  مایا  هسلج ، يادتبا  رد  هاگـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم 

باستنا همادا  رد  .دـندرک  اه  يرادازع یلوبق  یتمالس و  يوزرآ  ناگمه  يارب  هتفگ ، تیلست  هسلج  رد  نیرـضاح  هب  ار  نیدباعلا  نیز ترـضح  نایعیـش ، مراهچ 

ياقآ للملا ، نیب ياه  يراکمه رتفد  سیئر  باـستنا  روطنیمه  یلیمکت و  تالیصحت  هرادا  سیئر  درف ، مانهب یلع  رتکد  ياقآ  یـشزومآ ، ياروش  دـیدج  وضع 

نایمارگ يارب  هتفگ ، کیربت  ناراوگرزب  نیا  هب  ار  هسلج ) رد  رـضاح  وعدم  ياضعا   ) مدقمراکتعارز رتکد  ياقآ  هاگـشناد  یمومع  طباور  ریدم  این و  يدیون رتکد 

.دندرک  يزورهب  تیقفوم و  يوزرآ 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
ماـن تبث شریذـپ و  یحالصا  دـنیارف  یللملا ، نیب یملع  ياـه  يراـکمه رتـفد  مرتـحم  تساـیر  دـیدرگ  ررقم 

یشزومآ ياروش  هب  بیوصت  یـسررب و  تهج  نیودت و  ار  يداهنـشیپ  ینامز  ياه  هزاب اب  للملا  نیب نایوجـشناد 
.دنیامن لاسرا  هاگشناد 

ياه يراکمه رتفد  ریدم 
یللملا نیب یملع 
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مربم زاـین  صوصخ  رد  یـسایس  مولع  یـشزومآ  هورگ  مرتحم  ریدـم  خروم 1401/05/31  هرامـش 7883  همان 
یگنهامه و اب  دـش  ررقم  .دـیدرگ  حرطم  یـسراف  تایبدا  نابز و  شراگن  اب  ییانـشآ  هب  للملا  نیب نایوجـشناد 

يارب يراتـساریو  هاـگراک  يدـحاو  ود  سرد  هئارا  راـکوزاس  یـسراف  تاـیبدا  ناـبز و  مرتحم  هورگ  يراـکمه 
رد یـشزومآ  هعـسوت  يزیر و  همانرب تیریدم  هب  ارجا  بیوصت و  تهج  نیودـت و  للملا  نیب دوروون  نایوجـشناد 

.دوش عاجرا  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هزوح 

هدکشناد یشزومآ  نواعم 
، یناسنا مولع  تایبدا و 

هعسوت يزیر و  همانرب ریدم 
یشزومآ

3
نایوجـشناد اب  تدـعاسم  رب  ینبم  هاگـشناد ، للملا  نیب  نایوجـشناد  خروـم 1401/4/13  هرامـش 3422  همان 

حرطم و نایوجشناد  زا  هتـسد  نیا  يارب  مود 1400-1401  لاسمین  یطورـشم  نتفرگن  رظن  رد  یناتـسناغفا و 
روبزم تساوخرد  اب  هاگـشناد  یـشزومآ  تیفیک  ظفح  فدـه  اب  اروش و  ياـضعا  رظن  لداـبت  يرکفمه و  زا  سپ 

.دیدرگ  تفلاخم 
یشزومآ روما  ریدم 

4

صوصخ رد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  خروم 1401/03/11  هرامش 3951  همان 
هجوت اب  حرطم و  اه  هدکـشناد ریاس  رد  یمومع  ياه  سالک يرازگرب  تهج  بسانم  یکیزیف  ياضف  صاـصتخا 

رد سرد  سالک  هس  لقادح  دـیدرگ  ررقم  سرد ، سالک  شش  هب  زاین  رب  ینبم  هدکـشناد  نیـشیپ  نیمخت  هب 
هدکشناد رد  سالک  ود  يزرواشک و  هدکشناد  رد  سالک  کی  یناسنا ، مولع  تایبدا و  هدکشناد  دیدج  نامتخاس 

.دبای صاصتخا  رما  نیا  هب  هیاپ  مولع 

هدکشناد یشزومآ  نواعم 
، یناسنا مولع  تایبدا و 

یشزومآ روما  ریدم 

5
صوصخ رد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  خروم 1401/03/26  هرامش 4735  همان 

ملسم و  دحاو ) نازیم 4/26  هب   ) هنگنز نامیپ  نایاقآ  یـسایس  مولع  هورگ  ناراکمه  هقوعم  سیردتلا  قح تخادرپ 
هاگـشناد و یـشزومآ  مرتـحم  نواـعم  تاحیـضوت  زا  سپ  حرطم و  دـحاو ) نازیم 6/305  هـب   ) زگراز يورـسخ 

.تفرگ رارق  اروش  تقفاوم  دروم  تخادرپ  عوضوم  ءاضعا ، ریاس  يرکفمه 

هدکشناد یشزومآ  نواعم 
یناسنا مولع  تایبدا و 

6
بالقنا سرد  ندـنارذگن  رد  يوهـس  هابتـشا  رب  ینبم  قوقح  هتـشر  يوجـشناد  ینادزی  نیبم  ياـقآ  تساوخرد 
یـشزومآ ياهدحاو  ریاس  مامتا  هب  هجوت  اب  حرطم و  سدـقم  عافد  اب  ییانـشآ  سرد  ندـنارذگ  لیلدـب  یمالسا 

هب یفرعم  تروصب  يراج  ناتـسبات  هدـنامیقاب  تصرف  رد  ار  یمالسا  بالقنا  سرد  هدربمان  دش  ررقم  وجـشناد ،
.دنارذگب   داتسا 

هدکشناد یشزومآ  نواعم 
، یناسنا مولع  تایبدا و 

یشزومآ روما  ریدم 

 

       

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 

ناشاو ینیسح  داوج  دیس 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  تنواعم  تسرپرس 
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