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درادن  تسویپ :    

هاگشنادناکم1401/11/04خیرات یشزومآ  تنواعم  تاسلج  قاتا 

ناشاوسیئر ینیسح  داوجدیس  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ12:15تعاس  14:30تعاس 

نیرضاح

نواعم ) يوسوم یضترمدیس  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  و  یشزومآ  نواعم  ) ناشاو ینیسح  داوجدیـس  رتکد  نایاقآ 
هدکشناد یشزومآ  نواعم  ) یفرشا یلع  رتکد  یشزومآ ،) روما  ریدم  ) يورسخ نیسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،) ییوجشناد 
یشزومآ نواعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ) ادفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  و  تایبدا 

نواعم ) هداز یضاق اضر  رتکد  يزرواشک ،)  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) يدومحم بارهس  رتکد  يراـتفر ،) مولع  سیدرپ 
تسرپرس ) نایدعسا نسحریما  رتکد  رنه ،) ةدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  ) یعراز یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یـشزومآ 

نیسحدمحمدیس رتکد  یـشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع  ) هداز يدابآریما يدهم  رتکد  نایارس ،) يزرواشک  هدکـشزومآ 
يداهرتکد رگراثیا ،) دهاش و  داتـس  تسرپرـس  ) ینیسح یبتجمدیس  ياقآ  یـشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وـضع  ) یشاکدیس

رتکد مناخ  یلیمکت ،) تالیصحت  هرادا  سییر  ) درف مانهب یلع  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعسوت و  هورگ  ریدم  ) یعفاشروپ
( یمالسا فراعم  هورگ  ریدم  ) اهنت نتورف  یفطصم  رتکد  و  ناشخرد ) ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  ) يدیمح هیمس 

سیئرنیبیاغ ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  داژن ( يوسوم  یبتجمدیـس  رتکد  نایاقآ 
( هاگشناد تیفیک  نیمضت  یبایزرا و  تراظن ، ریدم  ) يرطاش دیفم  رتکد  و  يزاجم ) دازآ و  ياه  شزومآ هورگ 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

نمض هاگشناد ، یشزومآ  مرتحم  نواعم  ینیـسح ، رتکد  ياقآ  هسلج  يادتبا  رد  .دیدرگ  زاغآ  دیجم  ...ا  مالک  زا  ینارون  یتایآ  توالت  اب  یشزومآ  ياروش  هسلج 

ناشنرطاخ ار  ریز  دراوم  لاسمین ، نایاپ  تاناحتما  صقن  نودب  يرازگرب  رد  یملع  تأیه  ياضعا  نانکراک و  زا  معا  هاگشناد  مرتحم  ناراکمه  همه  زا  رکـشت 

: دندرک

ناشروضح هورگریدم ، امنهار و  داتسا  دییأت  ساسا  رب  هک  دنتسه  هاگـشناد  رد  روضح  هب  زاجم  ینایوجـشناد  طقف  دحاو ، باختنا  يا  هتفه ود  ةزاب  رد 
.دننک كرت  ار  اه  هاگباوخ یتسیاب  نایوجشناد  ریاس  .تسا  یمازلا  هعرزم  ای  هاگشیامزآ  زا  هدافتسا  تهج 

ندش هتسکش  زا  يریگشیپ  دننام  يدراوم  رب  هدنیآ  لاسمین  يارب  هدش  ماجنا  ياه  يزیر همانرب رد  اه ، هدکشناد اه و  سیدرپ یشزومآ  مرتحم  نینواعم 
ناراکمه سیردـت  یفظوم  لیمکت  موزل  سورد و  هدـش  تبث  یناحتما  یسالک و  همانرب  رد  يرورـضریغ  تارییغت  مدع  یـسرد ، ياه  هورگ دروم  یب

.دنشاب هتشاد  صاخ  تبقارم 
یـشزومآ مرتحم  نینواعم  .تسا  یمازلا  هفاضا  فذح و  دحاو و  باختنا  ياهزور  رد  یـشزومآ  ياه  هورگ ناریدـم  امنهار و  دـیتاسا  تراظن  روضح و 

.دنتسه  مهم  نیا  رب  تراظن  تبقارم و  لوئسم  اه  هدکشناد اه و  سیدرپ

باختنا يوجشناد  كدنا  دادعت  هب  هجوت  اب  .دش  شرازگ  یشزومآ  روما  ریدم  طسوت  دحاو  باختنا  هزاب  يادتبا  زور  هس  رد  هدرک  دحاو  باختنا  نایوجشناد  رامآ 
دیدمت ياه  تساوخرد تبث  صوصخ  رد  اه  هدکشناد اه و  سیدرپ یـشزومآ  نینواعم  رتعیرـس  هچ  ره  يریگیپ  موزل  رب  دشرا  یـسانشراک  عطقم  رد  هدرک  دحاو 

.دش دیکأت  روبزم  نایوجشناد  دحاو  باختنا  ناکما  ندش  زاب  تهج  نآ  راک  شدرگ  ماجنا  دشرا و  یسانشراک  نایوجشناد  مشش  مجنپ و  ياه  لاسمین تاونس 

طسوت یتاعالطا  ياه  هاگیاپ هناخباتک و  اب  ییانـشآ  سرد  ندـنارذگ  رب  اه  هورگ ناریدـم  اـمنهار و  دـیتاسا  تبقارم  موزل  رب  یـشزومآ  روما  ریدـم 
تبث ایوپ  هناماس  رد  هطوبرم  ياه  لاسمین رد  ار  سرد  تارمن  روکذم  سرد  هدنهد  هئارا  دیتاسا  هک  دش  يروآدای  .درک  دـیکأت  یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد 
هزوح ناسانـشراک  ای  امنهار  دیتاسا  زا  معا  مرتحم  ناراکمه  اذلف  .دنتـسه  هدـهاشم  لباق  روبزم  هناماس  رد  تارمن  هیعالطا  یـسررب  اب  تارمن  نیا  دننک و  یم

.دننک يراددوخ  روکذم  سرد  ناسردم  هب  نایوجشناد  عاجرا  زا  شزومآ 
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تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
زاجمریغ ياه  تبیغ صوصخ  رد   ) هدام 8 هرصبت  صاخ  روطب  هاگشناد و  یـشزومآ  همان  هویـش قیقد  يارجا  تهج 

دش بوصم  .دـش  دـیکأت  دـیدج  لاسمین  رد  نایوجـشناد  باـیغ  روضح و  تبث  موزل  رب  مهدزناـش ) هس  زا  شیب 
تبث بایغ  روضح و  تاسلج  سرد ، سّردـم  طـسوت  سالک  لیکشت  مدع  ای  لیکـشت  يانبم 

.دوب   دهاوخ  ایوپ  هناماس  رد  هدش 

یشزومآ نینواعم 
اه و سیدرپ
اه هدکشناد

2
هب هجوت  اب  داتسا ، هب  یفرعم  تروصب  سرد  هس  ندنارذگ  رب  ینبم  ( 9512323067  ) طایخ نیمادمحم  تساوخرد  اب 

ات 1401/11/30 دـیاب  وجـشناد  .دـش  تقفاوم  هـفیظو  ماـظن  یقاـفرا  تاونــس  ماـمتا  يو و  صاـخ  طـیارش 
.دوب  دهاوخ  يو  صخش  هدهع  رب  تاعبت  هیلک  تروصنیاریغ  رد  دوش ، یفرعم  هفیظو  ماظن هب  لیصحتلا و  غراف

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
یسدنهم

3

یـشزومآ نواعم  هورگ و  ریدم  رظن  یـسررب  زا  سپ  یـسررب و  لیذ  نایوجـشناد  سورد  یکـشزپ  فذح  تساوخرد 

: دش ذخا  ریز  تامیمصت  وجشناد  یلاسرا  تادنتسم  هدکشناد و 

ییوجشناد یگداوناخهرامش  مان  میمصتمان و 
يولع9812902027 میرم  تقفاومهدیس 
شونرهم9812106003 تقفاومارهز 
ولباروج4011211132 تقفاوماسهم 
مدقم4011211065 راک  تعارز تقفاومدازرهش 
مدقم9922612004 يرفس  تقفاومدمحم 
يدابآدومحم4001315032 تقفاومهدیمح 
یجنگ9812106047 تقفاومنیسحریما 
يردنب9812696071 یحابصروپ  تفلاخميدهم 
يراورویا4001212248 يرادلاخ  تقفاومارهز 
يریما4001220054 تفلاخمیلع 
يردیح9912341040 تقفاومنیسحریما 
ینیسحلارکاچ9912330036 تفلاخمیلع 
هنگنز9912323019 درک  تفلاخملایناد 
دازون9912341043 ناحط  تفلاخمنیسحریما 
یعازخ4001226268 تفلاخماضرریما 
یقشع9812325115 تقفاومنیسحریما 
نادورروپ9812341121 يرفعج  تقفاومنیمادمحم 
يربکا4011215172 تقفاومهمطاف 
یناجشفه9812323010 هدنزورف  تفلاخمنیسح 
یمیرک4011215172 تقفاومهمطاف 
این4011326047 يدامتعا  تقفاومدومحم 
يرداق9812323034 تفلاخمناسحا 
قیتع4001213054 ناچوق  يابرلد  تفلاخمراشای 
یتعارز9812341083 قیدص  تفلاخماضریلعدیس 
یحاتف4001211052 تقفاومیتسه 

یشزومآ روما  تیریدم 

       

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 

ناشاو ینیسح  داوج  دیس 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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