
یناسنا 1400/11/11 مولع  تایبدا و  هدکشناد  ياروش   .. هسلج تروص 

یناسنا مولع  هدکشناد  ياروش   : هسلج ناونع 

6 هسلج : هرامش 

رتفد ناکم :                     1400/11/11 : هسلج نامز 
هدکشناد  مرتحم  تسایر 

هسلج : تدم  تعاس :                             

: رضاح ياضعا     

زا یگدنیامن  هب   ) يدمحم رتکد  - يروذیک رتکد  یتردق - رتکد  مدقم - يولع  رتکد  نایعراز - رتکد  یغارچ - رتکد 
یهدون رتکد  (- روپ نابرق  رتکد 

: بیاغ ياضعا    

روپ نابرق  رتکد 

: وعدم ياضعا 

---
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: راکروتسد

؛ هدکشناد ياروش  یشزومآ و  ياه  هورگ  رد  اه  لازوپورپ  بیوصت  دنیارف  ندرک  ییاهن   .1
؛ هدکشناد ییازدمآرد  ياه  شور  یسررب   .2

؛ یعامتجا مولع  هسنارف و  یسراف و  نابز  ياه  هورگ  ياه  لازوپورپ  بیوصت  یسررب و   .3
.هسنارف نابز  یسراف و  نابز  یتیبرت ، مولع  هورگ  ياه  حرط  ییاهن  بیوصت   .4

: هسلج تارکاذم  هصالخ 

هوحن هدکـشناد ، ییازدمآرد  ياه  شور  اه ، لازوپورپ  يرواد  یـسررب و  دـنور  صوصخ  رد  رـضاح  ياضعا 
يرواد عون  نیا  رد  ءاضعا  تیبسن  مدع  ناکما  دح  ات  اه و  همان  نایاپ  یشهوژپ و  ياه  حرط  يرواد   يراذگاو 

شور تقو   نایاپ  ات  هورگ  مرتحم  ناریدم  دش  ررقم  .دندرک  هرکاذم  یـشهوژپ  ياه  حرط  بیوصت  هوحن  اه و 
نایاپ ات  زین  مهم  نیا  هک   ) دنیامرف مالعا  هدکشناد  مرتحم  تسایر  هب  ار  دوخ  هورگ  ییازدمآرد  يداهنشیپ  ياه 

تفرگ ) تروص  تقو 1400/11/11 
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: تابوصم

لوا - ارجاهبوصم  ارجالوئسم  تلهم 

زا يرگزرب  ییـالین و  اـه  مناـخ  ياـه  لازوپورپ  بیوصت 
لازوــپورپ کــی  بیوــصت  زین  هــسنارف و  ناـــبز  هورگ 

یعامتجا مولع  هورگ  زا  دشرا  یسانشراک 

هسنارف و نابز  هورگ 
یعامتجا مولع 

مود - هبوصم 

رتکد ینمان و  رتکد  یـشهوژپ  ياه  حرط  لاسرا  بیوصت 
یلخاد رواد  کی  یجراخ و  رواد  کـی  هب  شنم  یقداـص 

یلخاد رواد  کی  هب  یغارچ  رتکد  حرط  لاسرا  و 

رتکد ینمان - رتکد 
رتکد شنم - یقداص 

یغارچ
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يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

نایعراز اضرمالغ 
نابز و یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

یسیلگنا تایبدا 
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یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

يدمحم یضترم 
یسایس مولع  هورگ  یملع  تایه  وضع 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

يدمحم یضترم 
یسایس مولع  هورگ  یملع  تایه  وضع 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

یهدون نسح 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 


