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تراشبناکم1401/10/13خیرات نلاس 

ناشاوسیئر ینیسح  داوجدیس  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ12/15تعاس  15تعاس 

نیرضاح

ییوجشناد نواعم   ) يوسوم یـضترمدیس  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم   ) ناشاو ینیـسح  داوجدیـس  رتکد  نایاقآ 
رتکد یلیمکت ،) تالیصحت  هرادا  سییر   ) درف مانهب یلع  رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدم   ) يورـسخ نیـسح  دمحم  رتکد  هاگـشناد ،)

دازآ و ياـه  شزومآ هورگ  سیئر   ) يدـجب هتالک  دـیجم  رتکد  یـشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدـم   ) یعفاشروپ يداه 
نیمضت یبایزرا و  تراظن ، ریدم   ) يرطاش دیفم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدم   ) يدیمح هیمـس  رتکد  مناخ  يزاجم  ،)

تایبدا هدکشناد  یشزومآ  نواعم   ) یفرشا یلع  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدم   ) اهنت نتورف  یفطصم  رتکد  هاگشناد ،) تیفیک 
مولع سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم   ) ادفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  و 
رتکد رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یـسدنهم ،) سیدرپ  یـشزومآ  نواعم   ) هداز یـضاق اضر  رتکد  يراتفر ،)

) و  یشزومآ ياروش  قباس  یقیقح  وضع   ) یسیئر ردیح  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکشناد  یشزومآ  نواعم   ) داژن يوسوم  یبتجمدیس 
( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) یشاکدیس نیسحدمحمدیس  رتکد 

یقیقحنیبیاغ وضع   ) هداز يدابآریما يدهم  رتکد  نیشناج ،) لاسرا  يزرواشک - سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) يدومحم بارهس  رتکد  نایاقآ 
( رگراثیا دهاش و  داتس  تسرپرس   ) ینیسح یبتجمدیس  ياقآ  و  یشزومآ ) ياروش 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تاعوضوم ناونعب  ار  ریز  دراوم  ینامیلس ، مساق  دیهش  رادرـس  هرطاخ  دای و  تشادوکن  تریـصب و  ههد  تشادیمارگ  نمـض  هاگـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم 

: دندومن حرطم  روتسد  زا  شیپ 

دیدج ياضعا  زا  رکشت  نمض  ریدقت و  لبق  هرود  رد  یشزومآ  ياروش  یقیقح  مرتحم  ياضعا  هفیلخ  یبتجم  رتکد  یسیئر و  ردیح  رتکد  نایاقآ  تامحز  زا  - 1

يوزرآ زین  ناراوگرزب  نیا  يارب  تاسلج ، رد  روضح  شریذپ  تباب  هداز  يدابآریما  يدـهم  رتکد  یـشاکدیس و  نیـسح  دـمحم  دیـس  رتکد  نایاقآ  اروش ، یقیقح 

.دیدرگ  قیفوت  تیقفوم و 

نم  ) روبزم هسلج  رد  هدش  حرط  تاعوضوم  دیدرگ و  هئارا  دش  رازگرب  هتشذگ  هتفه  رد  هک  روشک  لک  یـشزومآ  نینواعم  ياروش  هسلج  نیرخآ  زا  یـشرازگ  - 2

هب هبخن ) نایوجشناد  يرتکد و  نایوجشناد  بذج  هویش  رد  تارییغت  یلیمکت ، تالیصحت  نایوجشناد  یسیلگنا  نابز  یگدنسب  زارحا  هویش  رد  تارییغت  هلمج 

.دیسر  اروش  ياضعا  عالطا 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
فذـح صوصخ  رد  فـتع  ترازو  یـشزومآ  مرتـحم  نواـعم  خروـم 1401/10/01  هرامـش 2/21/293512  همان 

يارب .دیدرگ  يروآدای  یناوخزاب و  اروش  ياضعا  يارب  ددجم  نآ  دافم  تئارق و  يراج  لاسمین  رد  سورد  يرارطضا 
رد زاین  مه  زاین و  شیپ  سورد  فذـح  تعنامم  سورد  يرارطـضا  فذـح  دـنیآرف  رد  دـیدرگ  ررقم  يراج  لاسمین 

.دوشن  ظاحل  فدس  هناماس 
یشزومآ روما  تیریدم 
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2

هرواشم یلیصحت و  تیاده  يازاب  دیدرگ  ررقم  حرطم و  دنجریب  هاگشناد  یلیصحت  يامنهار  داتسا  همان  هویش هدام 3 
ره رد  اـمنهار  داتـسا  يارب  دـحاو  ( 0.04  ) مدـصراهچ یتسرپرـس ، تـحت  یلیمکت  تالیصحتریغ  يوجـشناد  ره 

ناشخرد دادعتسا  نایوجشناد  تیاده  هک  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  يارب  هوالعب  .دوش  ظاحل  یلیصحت  لاسمین 
مزلتـسم هبوصم  نیا  يارجا  تسا  یهیدب  .دش  دهاوخ  هتفرگ  رظن  رد  یـشزومآ  دحاو  کی  لداعم  دنراد  هدـهع  رب  ار 

.دوب  دهاوخ  یبونج  ناسارخ  ياه  هاگشناد يانما  تأیه  تقفاوم 

یشزومآ روما  تیریدم 

3
یناحتما هزاب  رییغت  عوضوم  اب  هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  يدادـعت  خروم 1401/09/29  هرامش 10138  تساوخرد 

اب یناحتما  هزاب  یقالت  روطنیمه  تاناحتما و  هزاب  نایاپ  زا  سپ  دحاو  باختنا  دـنیآرف  عورـش  هب  هجوت  اب  حرطم و 
.تفرگ  رارق  تفلاخم  دروم  شجنس  نامزاس  يرسارس  نومزآ  يرازگرب 

یشزومآ روما  تیریدم 

 

       

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 

ناشاو ینیسح  داوج  دیس 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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