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ناشاوسیئر ینیسح داوجدیس  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ13تعاس  15تعاس 

نیرضاح

ییوجـشناد نواعم  ) يوسوم یـضترمدیس  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواعم  ) ناشاو ینیـسح  داوجدیـس  رتکد  نایاقآ 
رتکد یلیمکت ،) تالیصحت  هرادا  سییر  ) درف مانهب  یلع  رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدم   ) يورـسخ نیـسح  دمحم  رتکد  هاگـشناد ،)
دیفم رتکد  رگراثیا ،) دـهاش و  داتـس  سیئر   ) يودـهم ریما  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياهـشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدـجب هتالک  دیجم 
یلع رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدم   ) اهنت نتورف یفطصم  رتکد  هاگشناد ،) تیفیک  نیمـضت  یبایزرا و  تراظن ، ریدم   ) يرطاش
دیعس رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) ادفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یشزومآ  نواعم   ) یفرشا
اـضر رتکد  يزرواشک ،)  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم   ) يدومحم بارهـس  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا

داژن يوسوم  یبتجمدیس  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) هداز یضاق
وـضع  ) یـسیئر ردـیح  رتکد  یـشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع   ) هفیلخ یبتجم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  )

( یشزومآ ياروش  یقیقح 

يزرواشکنیبیاغ هدکشزومآ  سیئر   ) هاوخرادید دوعسم  رتکد  و  یشزومآ ) يزیر  همانرب هعسوت و  هورگ  ریدم   ) یعفاشروپ يداهرتکد  نایاقآ 
( نایارس

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

: دش يرکفمه  اهنآ  صوصخ  رد  حرطم و  روتسد  زا  شیپ  دراوم  ناونعب  ریز  دراوم  .دش  زاغآ  دیجم  نآرق  ینارون  تایآ  توالت  اب  هسلج 

نینواعم لماک  تبقارم  تراظن و  ناشیا  .دندرک  دیکأت  سرد  ياه  سالک هیلک  يروضح  يرازگرب  رب  هاگشناد  یشزومآ  نواعم  ناشاو ، ینیسح  رتکد  ياقآ  - 1

سیردتلا قح تخادرپ  صوصخ  رد  هاگـشناد  هک  دندش  رکذـتم  هدرک ، يروآدای  ار  يراج  لاسمین  رد  یـسرد  ياه  سالک فک  لقادح  رب  اه  هدکشناد یـشزومآ 

.تشاد  دهاوخن  يدهعت  دنشاب  هتشادن  ار  هاگشناد  هدکشناد و  هورگ ، یشزومآ  ياروش  زوجم  هک  هدکشناد  فکریز  تیفرظ  اب  سورد 

هرامش همان  لماک  يارجا  رب  یلیصحت ) عطقم  کیکفت  هب   ) اه هدکشناد رد  هدرک  دحاو  باختنا  نایوجشناد  رامآ  هئارا  نمـض  هاگـشناد  یـشزومآ  روما  ریدم  - 2

.درک  دیکأت  مزال  تامادقا  هدرکن و  دحاو  باختنا  نایوجشناد  یسررب  یگنوگچ  صوصخ  رد  یشزومآ  تیریدم  خروم 1401/7/20   11739

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

زیهجت يا  هنایار ياه  تیاس زا  هدافتسا  هب  زاین  هک  یـشزومآ  ياه  هورگ یلمع  یلمع و  / يرظن سورد  صوصخ  رد 
هب دنمزاین  یلمع  یلمع و  / يرظن سورد  هیلک  دیدرگ  ررقم  .دش  رظن  لدابت دنراد  يزکرم  هناخباتک  لحم  رد  هدـش 

ياهاضف فیلکت  نییعت  اـت  دـنا ، هتـشاد رارق  هدـش  هئارا  سورد  تسیل  رد  لاـسمین  يادـتبا  رد  هک  هناـیار  تیاـس 
رازگرب روبزم  ياـه  سالک رد  هتـشذگ  ياه  لاـسمین لاور  قبط  هاگـشناد ، هسیئر  تأـیه  طـسوت  روبزم  یکیزیف 

.دنوش 

یشزومآ روما  تیریدم 
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مالعا ياه  هتـشردک هیلک  رد  ییاهن  هدـش  مان  تبث  شجنـس و  نامزاس  طسوت  هدـش  یفرعم  نایوجـشناد  دادـعت 

: دیدرگ ررقم  .دش  یسررب  هاگشناد  طسوت  هدش  تیفرظ 

هیلک رد  وجــشناد  بذـج  صوـصخ  رد  يدـمآراک  رثؤـم و  تامادــقا  يزیر و  هماـنرب یــشزومآ  ياـه  هورگ - 1

یـشزومآ همانرب  میظنت  همان  هویـش رد  هدش  نییعت  سالک  فک  زا  رتمک  اهنآ  شریذـپ  تیفرظ  هک  ییاـه  هتـشردک

.دنشاب هتشاد  تسا  يرتکد ) يارب  رفن  دشرا و 3  یسانشراک  يارب  رفن   5 یسانشراک ، عطقم  يارب  رفن   20  ) هاگشناد

یسدنهم ياه  هتشردک  رد  نایارس  يزرواشک  هدکـشزومآ  رد  رهم 1401  دوروون  نایوجشناد  لیـصحت  لحم  - 2

یعیبط عبانم  يزرواشک و  ياه  هدکشناد  رد  بیترت  هب  تسیز  طیحم  یسدنهم  مولع و  یهایگ و  کیتنژ  دیلوت و 

ياه هتشر  رد  دوروون  نایوجشناد  دادعت  ندیسرن  باصن  دح  هب  لیلدب  میمـصت  نیا  .دوب  دهاوخ  تسیز  طیحم  و 

.دوب   هدش  دیق  زین  يرسارس  نومزآ  هتشر  باختنا  هچرتفد  تاحیضوت  رد  هدوب ، روکذم 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

3
رتویپماک و یـسدنهم  هورگ  یملع  تأیه  وضع  لگ  یمـساق  دـمحم  رتکد  ياقآ  قوقح  نودـب  یـصخرم  عوضوم 

سرد هرامـش  اـب  هکبـش  تینما  سرد  هئارا  اـب  حرطم و  ات 1401/09/01  زا 1401/07/01  تاعالطا  يروانف 
.دش  تقفاوم  هدربمان  طسوت  يروضحریغ  تروصب   2616485

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
یسدنهم

4
ياهـشور سرد  ذخا  صوصخ  رد  نارمع  یـشزومآ  هورگ  ریدـم  خروم 1401/07/10  هرامش 10924  تساوخرد 

حرطم و ییوجشناد 9612329023  هرامشب  روپ  نسح  دیعس  وجشناد  طسوت  داتـسا  هب  یفرعم  تروصب  يددع 2 
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  سرد  داتسا  تاحیضوت  هب  هجوت  اب 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
یسدنهم

 

       

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 

ناشاو ینیسح  داوج  دیس 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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