
1401 / 3 / 30 هسلج : 11خیرات   : 30 يرازگرب : تعاس 

هبوصمفیدر تاظحالمحرش 

همانرب1 درکلمع  هب  طوبرم  یبایزرا  تراـظن و  رتفد  ۀـمان  خـساپ  لاـسرا 
لاس 1400 رد  هورگ  يدربهار 

لاــــسرا اـــــی  هورگ  رد  حرط 
اضعا يارب  ینویساموتا 

رد2 هدنیآ  یلیصحت  لاس  رد  هورگ  تامادقا  هب  طوبرم  ۀمان  خساپ  لاسرا 
هناگ شش ياه  هورگراک بلاق 

ریت ات 15  لاسرا  تلهم 

یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  ياروش  هسلجتروص 

: رتکد نایاقآ  اه /  مناخ  هسلج   ياضعا 

يرقنـسف هدازآ  یتردق و  هعیفـش  یکتـشد ، روپ  نابرق  یلع  یهدون ، نسح  مدقم ، يولع  رایهم  يروذـیک ، نیـسحریما 
( نامهم وضع  )

یغارچ هلاه  رتکد  مناخ  راکرس  يریما و  اتیزآ  مناخ  راکرس   : بیاغ ياضعا 

: هسلج روتسد 

دنا هدرک  یط  ار  يرواد  دنیارف  هک  ییاه  هداهنشیپ  دییأت 

یبایزرا تراظن و  رتفد  يوس  زا  یلاسرا  هدکشناد  يدربهار  همانرب  درکلمع  مرف  لیمکت 

هدکشناد ياروش  دیدج  ریبد  ناونع  هب  يرقنسف  رتکد  مناخ  راکرس  یفرعم 

اه هورگ  مرتحم  ناریدم  رظن  دروم  دراوم  ریاس 

هسلج تابوصم 

1401/15887د
1401/04/13

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

946827



تساوخرد3 لاسرا  اـه و  سـالک يرازگرب  يارب  زاـین  دروم  تازیهجت  اـهاضف و  هب  طوبرم  تساوخرد  لاـسرا 
هورگ زاین  دروم  مالقا  دیرخ  هب  طوبرم 

بیوـصت 46 یـسراف و  تاـیبدا  ناـبز و  هورگ  دـشرا  یـسانشراک  عـطقم  نایوجـشناد  ياـه  هداهنـشیپ حرط 
هداهنشیپ

بیوصت 53 یعاـمتجا و  موـلع  شهوژپ  هورگ  دـشرا  یـسانشراک  عـطقم  نایوجـشناد  ياـه  هداهنـشیپ حرط 
: هداهنشیپ

دابآ یسوم  هگلج  ناتسهد  رد  بآ  نارحب  یلاسکشخ و  هدیدپ  اب  ییاتسور  نارادماد  ههجاوم  هویش  ییانعم  يزاسزاب  - 1
يدهم رتکد  رواشم : داتسا  .یتردق  نیسح  رتکد  امنهار :  داتـسا  یقوجلس - جریا  ماج - تبرت  ناتسرهش  يزکرم  شخب 

یعراز

رهـش نیدـلاو  هعلاطم : دوم  یتیـسنج ، ضیعبت  هب  نیدـلاو  شیارگ  اب  طبترم  يداصتقا  یعامتجا ـ  لـماوع  یـسررب  - 2
یمارهب همطاف  رتکد  رواشم : داتسا  .یتردق  هعیفش  رتکد  امنهار : داتسا  يدمحم ، دازرف  دهشم -

داتسا .یتردق  نیسح  رتکد  امنهار : داتسا  هنومزب - دومحملادبع  درونجب - رهـش  رد  يدنملاس  هبرجت  یفیک  يواکاو   - 3
قنوا دمحمزان  رتکد  رواشم :

1401/15887د
1401/04/13

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

946827



6
اب دهـشم  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  هب  این  يرقاب  نسح  رتکد  ياقآ  یلخاد  یـشهوژپ  تیرومأـم  اـب  تقفاوم 
زا یتیامح  " ینامرد  ناور  لوصا  هب  رظن  اـب  يرورپدـنزرف  يدربراـک  هتـسب  جارختـسا  یـشهوژپ "  ناونع 

تیاغل 31/6/1401 خیرات 1/4/1401 

1401/15887د
1401/04/13

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

946827

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

یهدون نسح 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 


