
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  ياروش  هسلج  تروص 

هدکشناد ياروش   : هسلج ناونع 

3 هسلج : هرامش 

تسایر رتفد  ناکم :       1400/10/12   : هسلج نامز 
هدکشناد

01:30 هسلج : تدم                      12:15 تعاس :       

: رضاح ياضعا     

- يروذیک رتکد  - یتردق هعیفشرتکد   (- یغارچ رتکد  زا  یگدنیامن  هب  ) يرقنسف رتکد  - مدقم يولع  رتکد  - یجاتسا رتکد 
یهدون رتکد  (- روپنابرق رتکد  زا  یگدنیامن  هب   ) يدمحم رتکد  نایدمحم - رتکد 

: بیاغ ياضعا    

.روپنابرق رتکد  - نایعراز رتکد  یغارچ - رتکد 

: وعدم ياضعا 

نایدمحم سابع  رتکد  ياقآ  یجاتسا - رغصا  یلع  رتکد  ياقآ 
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: راکروتسد

؛ تسارح طسوت  سیردتلا  قح  ناداتسا  دییات  دنیآرف  یسررب   .1
؛ هدکشناد ياه  هورگراک  ییارجا  راکوزاس  یسررب   .2

.یلیمکت تالیصحت  نایوجشناد  ياه  لازوپورپ  بیوصت  دنیارف   .3

: هسلج تارکاذم  هصالخ 

طـسوت تارمن  مالعا  زا  لبق  بیاـغ  نایوجـشناد  یماـسا  مـالعا  - سیردـتلا قح  ناداتـسا  تبث  دـنیارف  یـسررب 
ياـه لازوپورپ  بیوصت  دـنیارف  یـسررب  - هدکـشناد شزومآ  مرتحم  تساـیر  هب  يراـج  لاـسمین  رد  ناداتـسا 

.یلیمکت تالیصحت 
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: تابوصم

لوا - ارجاهبوصم  ارجالوئسم  تلهم 

اههورگ و هب  هدکشناد  بوصم  یتالیکشت  تراچ  لاسرا 
صوــصخ رد  رظن  راــهظا  يارب  یملع  تــئیه  ياـــضعا 

رد هدــش  ینیب  شیپ  ياـه  هورگراــک  ییارجا  راــکوزاس 
دیدج راتخاس 

یناسنا مولع  هدکشناد 
یشزومآ ياه  هورگ  و 

هدنیآ هسلج  ات 
هدکشناد ياروش 

مود - هبوصم 

رظن مالعا  يارب  اه  لازوپورپ  یبایزرا  مرف  دنیارف و  لاسرا 
یشزومآ ياه  هورگ  ییاهن  تاحالصا  و 

یناسنا مولع  هدکشناد 
یشزومآ ياههورگ  و 

هدنیآ هسلج  ات 
هدکشناد ياروش 
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يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

يدمحم یضترم 
یسایس مولع  هورگ  یملع  تایه  وضع 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

يدمحم یضترم 
یسایس مولع  هورگ  یملع  تایه  وضع 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

يدمحم یضترم 
یسایس مولع  هورگ  یملع  تایه  وضع 

یجاتسا رغصا  یلع 
مولعو تایبدا  هدکشناد  ییوجشناد  یشزومآ و  تامدخ  هرادا 

یناسنا

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

يدمحم یضترم 
یسایس مولع  هورگ  یملع  تایه  وضع 

یجاتسا رغصا  یلع 
مولعو تایبدا  هدکشناد  ییوجشناد  یشزومآ و  تامدخ  هرادا 

یناسنا

نایدمحم سابع 
رد یملع  تایه  ياضعا  هدنیامن 

وضع - هاگشناد یشزومآ  ياروش 
یسراف تایبدا  هورگ  یملع  تایه 

يرقنسف هدازآ 
تایه وضع  - نارهاوخ شزرو 

1 هسنارف نابز  هورگ  یملع 

یهدون نسح 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

نایعراز اضرمالغ 
نابز و یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

یسیلگنا تایبدا 


