
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
لاس 1401 رد  مهن  هسلج 

هرامش : 16255/د/1401    

 1401/9/13 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

تراشبناکم1401/09/01خیرات نلاس 

ناشاوسیئر ینیسح داوجدیس  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ10تعاس  12تعاس 

نیرضاح

(، یشزومآ روما  ریدم  ) يورسخ نیسح  دمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  ) ناشاو ینیسح  داوجدیس  رتکد  نایاقآ 
رتکد یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم   ) یعفاشروپ يداهرتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  هرادا  سییر  ) درف مانهب  یلع  رتکد 
رتکد یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) اهنت نتورف  یفطصم  رتکد  هاگشناد ،) تیفیک  نیمضت  یبایزرا و  تراظن ، ریدم   ) يرطاش دیفم 
رتکد هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ) ادفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  ) یفرـشا یلع 
اضر رتکد  يزرواشک ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ) يدومحم بارهـس  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعس 

یبتجمدیـس رتـکد  رنه ،) ةدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم  ) یعراز یلع  رتـکد  یــسدنهم ،) سیدرپ  یــشزومآ  نواـعم  ) هداز یــضاق
و یشزومآ ) ياروش  یقیقح  وضع   ) هفیلخ یبتجم  رتکد  يزاجم ،) تروصب  سودرف - ینف  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  ) داژن يوسوم

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) یسیئر ردیح  رتکد 

يزرواـشکنیبیاغ هدکـشزومآ  سیئر   ) هاوخرادـید دوعـسم  رتـکد  هاگـشناد ،) ییوجـشناد  نواـعم  ) يوسوم یـضترمدیس  رتـکد  ناـیاقآ 
( رگراثیا دهاش و  داتس  سیئر   ) يودهم ریما  رتکد  و  يزاجم ) دازآ و  ياه  شزومآ هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک دیجم  رتکد  نایارس ،)

تشادننیوعدم

 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

: دندرک ناشنرطاخ  ار  یتاکن  ریز  دراوم  صوصخ  رد  هاگشناد  یشزومآ  نواعم  سپس  .دش  زاغآ  دیجم  نآرق  زا  ینارون  یتایآ  توالت  اب  هسلج 

زا يروآدای و  ( 1401  ) يراج لاس  هام  رهم  رد  وجشناد  بذج  نازیم  رامآ  يواح  یشزومآ  تنواعم  خروم 1401/08/21  هرامش 14363  همان  صوصخ  رد  - 1

بذج شیازفا  صوصخ  رد  حرطم و  يدج  روطب  اه  هدکـشناد اه و  سیدرپ یـشزومآ  ياهاروش  رد  همان  عوضوم  دش  هتـساوخ  اه  هدکـشناد یـشزومآ  نینواعم 

.دوش  ینیبزاب  یسررب و  اه  هدکشناد يراج  ياه  همانرب وجشناد 

يرازگرب موزل  صوصخ  رد  خروم 1401/08/30 ) هرامش 2/255051  و  خروم 1401/08/23  هرامش 2/21/246323   ) ترازو یـشزومآ  نواعم  ياه  همان - 2

هـس ياه  تبیغ نوناـق  يارجا  رب  تبقارم  سرد ، ياـه  سالک رد  نایوجـشناد  ياـه  تبیغ تبث  یناربج ، ياهسالک  يرازگرب  یـشزومآ ، ياه  سالک لماک 

.دش  دیکأت  نآ  دافم  يارجا  رب  يروآدای و  هاگشناد  یشزومآ  میوقت  يزاس  ییارجا تاناحتما و  مظنم  يرازگرب  مهدزناش ،

یسرد همانرب  میظنت  همان  هویش دافم  تیاعر  رب  مود 1401-1402 )  ) یتآ لاسمین  رد  هئارا  لباق  سورد  يارب  یـشزومآ  ياه  هورگ يزیر  همانرب هب  هجوت  اب  - 3

.دش  دیکأت  هاگشناد 
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تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

هئارا يراج  لاسمین  رد  فک  ریز  سورد  صوصخ  رد  هاگشناد  یشزومآ  هعسوت  يزیر و  همانرب ریدم  طسوت  یشرازگ 

: دیدرگ ررقم  و 

يزیر همانرب تیریدم  يارب  اهنآ  یهیجوت  لیالد  هک  سالک  تیفرظ  لقادح  ریز  يوجشناد  دادعت  ياراد  سورد  - 1

رد اه  هدکشناد یشزومآ  نواعم  اب  لماعت  یط  هتفرگ و  رارق  یسررب  دروم  هدش ، لاسرا  هاگشناد  یـشزومآ  هعـسوت  و 

.دش  دنهاوخ  یشهاک  بیارض  لامعا  لومشم  دنوشن  یقلت  هجوم  هدش  رکذ  لیالد  هک  یتروص 

یشزومآ همانرب  میظنت  همان  هویـش لوادج  رد  جردنم  دادعا   ، سالک تیفرظ  لقادـح  رایعم  یلمع ، سورد  يارب  - 2

یـشهاک بیرـض  روکذم  لوادج  رد  هدش  دیق  تیفرظ  لقادح  زا  رتمک  دراوم  يارب  دوب و  دـهاوخ  دـنجریب  هاگـشناد 

.دش  دهاوخ  لامعا 

یشهاک بیرض  دنا  هدش هئارا  وعدم  سردم  طسوت  یهورگ و  کت  تروصب  يراج  لاسمین  رد  هک  یسورد  يارب  - 3

.دش  دهاوخن  لامعا 

يزیر و همانرب تیریدم 
یشزومآ هعسوت 

یشزومآ روما  تیریدم 

2

يرازگرب يارب  يزیر  همانرب صوصخ  رد  فتع  ترازو  یشزومآ  نواعم  خروم 1401/08/17  هرامش 238248  همان 
اب روبزم  نومزآ  زور  نیلوا  لخادـت  هب  هجوت  اب  حرطم و  هامید  و 30  ياه 29  خیرات رد  يرـسارس  روکنک  لوا  تبون 
زا لاسمین  نایاپ  تاناحتما  عورـش  خیرات  دـیدرگ  ررقم  هاگـشناد ، لاسمین  نایاپ  تاـناحتما  زور  نیرخآ 
زور نیرخآ  هام  يد هبنشراهچ 14  زور  نیاربانب  دوش . لقتنم  هام  يد هبنشجنپ 15  هب  هام  يد هبنش 17 

.دوب  دهاوخ  يراج  لاسمین 

یشزومآ روما  تیریدم 

3

ياضعا يرکفمه  رظن و  لداـبت دروم  یلیصحت 1402-1403  لاس  يارب  زادرپ  هیرهش نایوجشناد  هیرهـش  نازیم 

: دش ررقم  .تفرگ  رارق  اروش 

هیلک رد  یلیصحت 1402-1403  لاس  رد  دنجریب  هاگـشناد  زادرپ  هیرهـش نایوجـشناد  ریغتم  تباث و  هیرهـش  -  1

.دشاب  هتشاد  شیازفا  دصرد  تسیب )  ) نازیم 20 هب  عطاقم 

: دوب دهاوخ  ریز  لودج  ساسا  رب  للملا  نیب نایوجشناد  هیرهش  - 2

یشزومآعطقم هرودهورگ  لک  هیرهش 
یسانشراک

( هلاسراهچ هرود  )
یناسنا )مولع  نآ یلایر  لداعم  ای   ) رالد  600 

یشزومآ ياههورگ  )ریاس  نآ یلایر  لداعم  ای   ) رالد  700 
دشرا یسانشراک 

( هلاس ود  هرود  )
یناسنا )مولع  نآ یلایر  لداعم  ای   ) رالد  800 

یشزومآ ياههورگ  )ریاس  نآ یلایر  لداعم  ای   ) رالد  900 
يرتکد

( هلاسراهچ هرود  )
یناسنا )مولع  نآ یلایر  لداعم  ای   ) رالد  3500 

یشزومآ ياههورگ  )ریاس  نآ یلایر  لداعم  ای   ) رالد  4500 

لوا لاسمین  زا  هاگـشناد  يانما  تأیه  هسیئر و  تأیه  رد  بیوصت  زا  سپ  قوف  يداهنـشیپ  هیرهـش  تسا  یهیدـب 

.دوب  دهاوخ  ذخا  لباق  یلیصحت 1402-1403  لاس 

یشزومآ روما  تیریدم 
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4
ذخا زوجم  تساوخرد  صوصخ  رد  هیاـپ  مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  خروم 1401/8/10  هرامش 13470  همان 
هرامش هب  یمیش  یسانشراک  يوجـشناد  این  يورسخ همطاف  وجـشناد  طسوت  داتـسا  هب  یفرعم  تروصب  سرد 

اب وجشناد  صاخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  حرطم و  لوا 1401-1402 )  ) يراج لاسمین  رد  ییوجشناد 9612106022 
.دیدرگ تقفاوم  روبزم  تساوخرد 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
هیاپ مولع 

یشزومآ روما  تیریدم 

5
ییوجشناد هرامشب  ندعم  یسدنهم  يوجشناد  یمیحر  اضر  ياقآ  مود 1399-1400  لاسمین  فذح  تساوخرد 

سورد يارب  هرمن  تبث  مدـع  روطنیمه  ندـعم و  یـشزومآ  هورگ  ریدـم  رظن  هب  هجوت  اـب  حرطم و   9612323024
.دیدرگ تقفاوم  وجشناد  تساوخرد  اب  روکذم  لاسمین  رد  وجشناد 

یشزومآ روما  تیریدم 
سیدرپ یشزومآ  نواعم 

یسدنهم

 

       

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 

ناشاو ینیسح  داوج  دیس 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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