
یناسنا مولع  هدکشناد  ياروش  هسلج  تروص 

هدکشناد ياروش   : هسلج ناونع 

9 هسلج : هرامش 

رتفد ناکم :                      1401/01/21 : هسلج نامز 
هدکشناد مرتحم  تسایر 

2 هسلج : تدم                               12:30 تعاس :
تعاس

: رضاح ياضعا     

( یغارچ رتکد  فرط  زا  یگدنیامن  هب   ) تسود ینایک  مدقم ، يولع  رتکد  نایاقآ  - یتردق يریما و  رتکد  اه  مناخ 
.یهدون  و  روپنابرق ) رتکد  فرط  زا  یگدنیامن  هب   ) يدمحم يروذیک ،

: بیاغ ياضعا    

: وعدم ياضعا 

1401/6167د
1401/02/21

ع)  ) نیسح ماما  دیشابن .  رازیب  هدرسفا و  تمعن  نیا  زا  تسا ، امش  رب  ادخ  ىاه  تمعن  زا  امش  هب  مدرم  زاین 

929904



: راکروتسد

یسررب - یلیمکت تالیـصحت  ياهـسالک  ندش  يروضح  یـشزومآ - ياههورگ  ياه  لازوپورپ  بیوصت   .1
وعدم اسردم  يریگراکب  دنور 

: هسلج تارکاذم  هصالخ 

تایبدا هورگ  ياهلازوپورپ  بیوصت  هدکشناد - رترب  سانـشراک  ناونع  هب  یجاتـسا  رتکد  ياقآ  بانج  باختنا 
اه سالک  رد  يروضحریغ  تروصب  یجراخ  عابتا  یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد  تکرش  - یسراف

 

1401/6167د
1401/02/21

ع)  ) نیسح ماما  دیشابن .  رازیب  هدرسفا و  تمعن  نیا  زا  تسا ، امش  رب  ادخ  ىاه  تمعن  زا  امش  هب  مدرم  زاین 

929904



: تابوصم

لوا - ارجاهبوصم  ارجالوئسم  تلهم 

یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  لازوپورپ  نابزبیوصت 2  هورگ  مرتحم  ریدم 
یسراف تایبدا  و 

مود - هبوصم 

رواد اب 2  یعامتجا  مولع  هورگ  ياه  لازوپورپ  بیوصت 
هورگ مرتحم  ریدم 

یعامتجا مولع 

1401/6167د
1401/02/21

ع)  ) نیسح ماما  دیشابن .  رازیب  هدرسفا و  تمعن  نیا  زا  تسا ، امش  رب  ادخ  ىاه  تمعن  زا  امش  هب  مدرم  زاین 

929904

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 



1401/6167د
1401/02/21

ع)  ) نیسح ماما  دیشابن .  رازیب  هدرسفا و  تمعن  نیا  زا  تسا ، امش  رب  ادخ  ىاه  تمعن  زا  امش  هب  مدرم  زاین 

929904

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

يریما اتیزآ 
نابز یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

یسیلگنا


