
اروش ؛ مرتحم  ياضعا 

: دوش یم  میدقت  ءاضما  يارب  مهدزای  هسلجتروص   مارتحا ، دورد و  اب 

.یناسنا مولع  تایبدا و  ةدکشناد  ياروش  هسلج : ناونع 

تعاس  2: هسلج تدم   19/2/1400 : هسلج خیرات  .يزاجم   : ناکم .هدزای  هسلج : ي  هرامش

دیکات هدکشناد   رادنا  مشچ  دنس  ندش  ییارجا  تهج  اههورگ  شالت  موزلرب  هدکشناد  تسایر  هسلج  يادتبا  رد 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  یعامتجا و  مولع  هورگ  دشرا  یسانشراک  نایوجشناد  ياهلازوپورپ  سپس   دندرک و 

.دنتفرگ رارق  یسررب  دروم  حرط و 

: هسلج تابوصم   

یـسررب ناونع " اب  یقیبطت 98   تایبدادشرا  یسانشراک  يوجـشناد  ینامحر  هکیلم  مناخ  لازوپورپ  بیوصت  -1
هب روپ " یناور  ورینم  دازریپ و  ایوز  روپیـسراپ ، شونرهـش  ةدـیزگرب  ياهناتـساد  رد  روحم  هناـنز  درکیور  یقیبطت 

.يدیشمج ارهزرتکد  مدقم و  يولع  رایهمرتکد  : هرواشم ییامنهار و 

گنهرف باتزاب  " ناونع اب  ضحم 98  دشرا  یسانشراک  يوجشنادروپ  نایدهم  هیـضرم  مناخ  لازوپورپ  بیوصت  -2
يدیشمجارهز رتکد  هرواشمو : ییامنهار  هب   " يزیراپ یناتساب  میهاربادمحم  سیراپ  ات  زیراپ  زا  ۀمانرفـس  رد  هماع 

.یمیحر مساقلاوبا  رتکد  و 

تردق و یسررب  ناونع " اـب  ضحم 98  دشرا  یسانشراک  يوجـشناد  یمـساق  ماهلا  مناخ  لازوپورپ  بیوصت  - 3
رتکد هرواشمو : ییامنهار  هب  . " يداقتنا نامتفگ  لیلحت  ساسا  رب  یمیهاربا  ردان  هدـیزگرب  رثا  هس  رد  يژولوئدـیا 

.یمیحر مساقلاوبا  رتکد  یمینست - یلع 

یسانشباتک ناونع " اب  یسامح 97  تایبدا  يرتکد  يوجشناد  یمشاه  دمحم  دیـس  ياقآ  لازوپورپ   بیوصت  - 4
رتکد میا و  هجاوخدـمحارتکد  هرواشم : ییامنهار و  هب  ات 1400 " ياهلاس 1385  رد  هروطسا  یلیلحت  - یفیصوت

. يدیشمج ارھ  رتکد ز یمینست و  یلع 
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بدا عون  لیلحت  یـسررب و  ناونع "  اـب  ضحم 98  دشرا  يوجـشناد  یقلخ  امه  مناـخ  لازوپورپ   بیوـصت  - 5
.یمینست یلع  رتکد  يدیشمج و  ارهز  رتکد  هرواشم  ییامنهار و  هب  ولماش "  دمحا  رعش  رد  ییانغ  یسامح ـ

یسانش بیـسآ  ناونع " اب  يرادیاپ 99  تایبدادشرا  يوجـشناد  یـسبط  الیل  مناخ  لازوپورپ   بیوصت  - : -6
مدقم و يولع  رایهم  رتکد  هرواشم  ییامنهار و  هب   " سدقم عافد  ي  هزوح رد  كدوک  رعش  ي  هیام نورد راتخاس و 

.يربلد نسح  رتکد 

یـسامح هیام  نورد  ناونع " اـب  يرادیاپ 98  تایبدا  دشرا  يوجـشنادرباص  داوج  دـمحم  لازوپورپ  بیوـصت  - 7
سابع رتکد  هرواشم  ییامنهار و  هب  ملعم ) یلع  ولماش و  ، ثلاث ناوخا  يدـهم  ) رـصاعم هدـیزگرب  نارعاش  رعـشرد 

.يربلد نسح  رتکد  نایدمحم و 

زا این  رادرـس  رتکد  تقوم  لاقتنا  تهج  يزاجح  رتکد  ياقآ  یـسایس  مولع  هورگ  ریدم  تساوخرد  رخآ  رد  و  - 8
ار مزال  ياه  يریگیپ  ناشیا  دش  رارق  دش و  تقفاوم  حرطم و  اروش  هسلج  رد  راوزبس   هاگشناد  هب  زاریش  هاگشناد 

.دنشاب  هتشاد  صوصخ  نیا  رد 

رضاح                           : ياضعا 

يزاجح..ارصن رتکد   - مدقم يولع  رایهم  رتک  -د نایدمحم سابع  رتک  -د نیما یبحم  هنیما  رتکد  - 

.رف يوسوم  هیضر  رتکد   - یغارچ هلاه  رتکد  - 

يدابآ ینغ  دیعس  رتکد  یتردق و  نیسح  رتکد  : - بئاغ ياضعا   
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رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

نایدمحم سابع  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  یملع  تایه  وضع 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

نایدمحم سابع  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  یملع  تایه  وضع 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

نایدمحم سابع  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  یملع  تایه  وضع 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

نیما یبحم  هنیما 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 
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يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 
يدابآ ینغ  دیعس 

یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 
يدابآ ینغ  دیعس 

یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

یتردق نیسح 
2 زکرم یملع  تایه  وضع 

يزاجح ..ارصن 
مولع هورگ  یملع  تایه  وضع 

2 یسایس


