
 

: هاگشناد یملع  تئیه  مرتحم  ياضعا 

ینیرحب دوعسمرتکد  ياقآ  بانج 

يدئاق نیسح  رتکد  ياقآ  بانج 

وخ ینارمع  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

یبسامهط میحر  رتکد  ياقآ  بانج 

يورسخ لوسرلادبعرتکد  ياقآ  بانج 

داژن یجاح  همطاف  مناخ   راکرس 

شیدناریخ هقیدصرتکد  مناخراکرس 

هداز مرک  راگن  رتکد   مناخراکرس 

هداز كرت  هکتاع  مناخ  راکرس 

مالس اب 

رابتعا  " هتسب هورگراک   وضع  ناونع  هب  یلاعراکرس  یلاعبانج / هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

هب تبسن  هورگراک   لوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دیوش  یم  بوصنم  یشزومآ "  تاسسوم  یشخب 

.دیشاب دیوم  و  قفوم   دوخ  هلوحم  فیاظو  ماجنا 

    

 

: تشونور

راضحتسا تهج  یلامک  زانحرف  رتکد  مناخ  راکرس  یشزومآ  " تاسسوم  یشخب  رابتعا  " هورگراک مرتحم  ریبد 

هدازربکا  دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۵۰۲۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 

درادن    



 

 

ینیرحب دوعسمرتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد یملع  تئیه  مرتحم  وضع 

مالس اب 

یشخب رابتعا   " هتسب هورگراک   وضع  ناونع  هب  یلاعبانج  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

ماجنا هب  تبسن  هورگراک   لوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دیوش  یم  بوصنم  یشزومآ "  تاسسوم 

.دیشاب دیوم  و  قفوم   دوخ  هلوحم  فیاظو 

هدازربکا     دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۵۰۲۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 

درادن    



 

 

يدئاق نیسح  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد یملع  تئیه  مرتحم  وضع 

مالس اب 

یشخب رابتعا   " هتسب هورگراک   وضع  ناونع  هب  یلاعبانج  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

ماجنا هب  تبسن  هورگراک   لوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دیوش  یم  بوصنم  یشزومآ "  تاسسوم 

.دیشاب دیوم  و  قفوم   دوخ  هلوحم  فیاظو 

هدازربکا    دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۵۰۲۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 

درادن    



 

 

وخ ینارمع  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد یملع  تئیه  مرتحم  وضع 

مالس اب 

یشخب رابتعا   " هتسب هورگراک   وضع  ناونع  هب  یلاعبانج  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

ماجنا هب  تبسن  هورگراک   لوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دیوش  یم  بوصنم  یشزومآ "  تاسسوم 

.دیشاب دیوم  و  قفوم   دوخ  هلوحم  فیاظو 

 

 

هدازربکا  دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۵۰۲۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 

درادن    



 

 

یبسامهط میحر  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد یملع  تئیه  مرتحم  وضع 

مالس اب 

یشخب رابتعا   " هتسب هورگراک   وضع  ناونع  هب  یلاعبانج  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

ماجنا هب  تبسن  هورگراک   لوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دیوش  یم  بوصنم  یشزومآ "  تاسسوم 

.دیشاب دیوم  و  قفوم   دوخ  هلوحم  فیاظو 

هدازربکا   دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۵۰۲۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 

درادن    



 

 

يورسخ لوسرلادبعرتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد یملع  تئیه  مرتحم  وضع 

مالس اب 

یشخب رابتعا   " هتسب هورگراک   وضع  ناونع  هب  یلاعبانج  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

ماجنا هب  تبسن  هورگراک   لوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دیوش  یم  بوصنم  یشزومآ "  تاسسوم 

.دیشاب دیوم  و  قفوم   دوخ  هلوحم  فیاظو 

هدازربکا    دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۵۰۲۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 

درادن    



 

 

داژن یجاح  همطاف  مناخ   راکرس 

هاگشناد یملع  تئیه  مرتحم  وضع 

مالس اب 

یشخب رابتعا   " هتسب هورگراک   وضع  ناونع  هب  یلاعراکرس  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

ماجنا هب  تبسن  هورگراک   لوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دیوش  یم  بوصنم  یشزومآ "  تاسسوم 

.دیشاب دیوم  و  قفوم   دوخ  هلوحم  فیاظو 

هدازربکا    دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۵۰۲۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 

درادن    



 

 

شیدناریخ هقیدصرتکد  مناخراکرس 

هاگشناد یملع  تئیه  مرتحم  وضع 

مالس اب 

یشخب رابتعا   " هتسب هورگراک   وضع  ناونع  هب  یلاعراکرس  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

ماجنا هب  تبسن  هورگراک   لوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دیوش  یم  بوصنم  یشزومآ "  تاسسوم 

.دیشاب دیوم  و  قفوم   دوخ  هلوحم  فیاظو 

هدازربکا    دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۵۰۲۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 

درادن    



 

 

هداز مرک  راگن  رتکد   مناخراکرس 

هاگشناد یملع  تئیه  مرتحم  وضع 

مالس اب 

یشخب رابتعا   " هتسب هورگراک   وضع  ناونع  هب  یلاعراکرس  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

ماجنا هب  تبسن  هورگراک   لوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دیوش  یم  بوصنم  یشزومآ "  تاسسوم 

.دیشاب دیوم  و  قفوم   دوخ  هلوحم  فیاظو 

هدازربکا    دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۵۰۲۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 

درادن    



 

 

هداز كرت  هکتاع  مناخ  راکرس 

یشزومآ مرتحم  سانشراک 

مالس اب 

یشخب رابتعا   " هتسب هورگراک   وضع  ناونع  هب  یلاعراکرس  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

ماجنا هب  تبسن  هورگراک   لوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دیوش  یم  بوصنم  یشزومآ "  تاسسوم 

.دیشاب دیوم  و  قفوم   دوخ  هلوحم  فیاظو 

هدازربکا    دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۵۰۲۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 

درادن    



 

 ۲۰/۱۸/۴۵۰۲۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 

درادن    



راودیما نسحمرتکد  ياقآ  بانج 

یملع تایه  مرتحم  وضع 

مارتحا مارتحا مالس  وو   مالس اباب  

 

ناونع هب  غالبا  نیا  بجوم  هب  یلاعبانج  هدنزرا  براجت  یملع و  قباوس  هب  تیانعاب 
تسادیما.دیوش یم  بوصنم  تسیز  طیحم  تمالس و  , ینمیا شناد  هعسوت  هورگراک  ریبد 

فیاظو ماجنا  هب  تبسن  هورگراک  لوئسم  اب  یگنهامه  و  لاعتم   دنوادخ  هب  لاکتا  اب 
.دیشاب قفوم  هلوحم 

   

دب  ناور  اضر  دمحم  رتکد 

یشزومآ نواعم 

 1397/3/13

20/18/9160/ پ د 

درادن    



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

` 7/8/6931     

 د پ  /23219/68/22

  ندارد
 

 

 عضدی جناب آقای  پرویز     

 ت علمی دانشگاهأعضو محترم هی     

 با سالم ودعای خیر      
 

نظر به تجارب ارزنده و تالش پیگیرانه در انجام امور  احتراماً؛             

های  اندازی مرکز آموزش راهبسته  دبیرمحوله، جنابعالی به عنوان 

امید است با اتکال به  شوید.منصوب می مجازی علوم پزشکی

پروردگار متعال و هماهنگی با مسئولین مربوطه نسبت به انجام وظایف 

 محوله خود موفق باشید.

 

 

 اقبالی سیدسجاددکتر    

 معاون آموزشی دانشگاه    

        
      

 
 

 

 
 



یمیرک دمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

یتشادهب تنواعم  ییوراد  روما  مرتحم  لوئسم 

ریخ ياعد  مالس و  اب 

بط شناد  هعسوت   " هتسب ریبد  ناونعهب  یلاعبانج  هلوحم  , روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

یتنسبط شناد  هعسوت  هورگراکرد  هاگشناد  هدنیامن  و  یکشزپ   مولع  رد  يروآون  لوحت و  حرط  يارجا  تهجرد  یتنس " 

هلوحم   فیاظو   ماجنا  هب  تبسن  لاعتم   راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دیوش   یم  بوصنم یشیامآ   هقطنم 5   نالک  رد 

.دیشاب قفوم 

 

: تشونور

راضحتسا تهج  تاعالطا  يروانف  رامآ و  مرتحم   ریدم  هدازرهاط  سدنهم  ياقآ  بانج  -

 

   

دب  ناور  اضر  دمحم  رتکد 

یشزومآ نواعم 

 1397/9/20

20/18/37357/ پ د 

درادن    



لمزا دمحمرتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد یملع  تایه  مرتحم  وضع 

مارتحا مالس و  اب 

ناونع هب  غالبا  نیا  بجوم  هب  یلاـعبانج  هدـنزرا  براـجت  یملع و  قباوس  هب  تیاـنعاب 

یم بوـصنم  یــشزومآ   ياـه  ناتــسرامیب  تاســسوم و  یــشخبرابتعا  هتــسبریبد 

.دیشاب قفوم  ماگ  نیارد  دوخ  شالت  لاعتم و  دنوادخ  هب  لاکتا  اب  تسادیما.دیدرگ 

   

دب  ناور  اضر  دمحم  رتکد 

یشزومآ نواعم 

 1397/3/13

20/18/9159/ پ د 

درادن    



 

يریم اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد یملع  تأیه  مرتحم  وضع 

ریخ ياعدو  مالس  اب 

روما ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

رد یملع  تیعجرم  يراگن و  هدنیآ  هتسب " ریبد  ناونع  هب  یلاعبانج  هلوحم ،

هب لاکتا  اب  تسا  دیما  .دیوش  یم  بوصنم  یکشزپ "  شزومآ 

هب تبسن  هطوبرم  نیلوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ 

.دیشاب  قفوم  دوخ  هلوحم  فیاظو  ماجنا 

هدازربکا      دمص  رتکد 

یشزومآ تنواعم  تسرپرس 

 1397/11/24

20/18/47879/ پ د 

درادن    



 97/پ/31/08/9 

20  /01  /1397 
 ندارد

  

 
 

 

  ارجمند جناب آقاي دکتر ایرج نبی پور عضو محترم هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر استاد
  
 

 با سالم و احترام

براي کسب مرجعیت علمی کشور و نیز تفاهم نامه شماره  5در راستاي اجراي مأموریت ویژه منطقه         
و با عنایت به سوابق علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی بدینوسیله بعنوان مسئول  94/10/14مورخه  94پ//1622/01/9

ابقا می گردید تا با تشکیل کارگروه عملیاتی از  سال دیگر 2به مدت  »توسعه دانش هاي زیست دریایی «کارگروه
  نمودن این مهم اقدام فرمائید نمایندگان معرفی شده از سوي دانشگاه هاي این کالن منطقه نسبت به اجرایی

  
 
 
 
 

  
 

  5کالن منطقه  دبیرخانه
 

  
  

  

  يکشور 5کالن منطقه  دبیرخانه

  
  

  علی بهادر دکتر
  دانشگاه رئیس

  



 97/پ/30/08/9 

20  /01  /1397 
 ندارد

  

 
 

 

  آقاي دکتر داریوش رنجبر عضو محترم هیاٌت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جناب
  
 

 با سالم و احترام

براي کسب مرجعیت علمی کشور و نیز تفاهم نامه شماره  5در راستاي اجراي مأموریت ویژه منطقه         
و با عنایت به سوابق علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی بدینوسیله بعنوان مسئول  94/10/14مورخه  94پ//1622/01/9

ابقا می گردید تا با تشکیل کارگروه  سال دیگر 2به مدت  »   توسعه دانش مرتبط با ایمنی محیط زیست«کارگروه
  نمودن این مهم اقدام فرمائید.عملیاتی از نمایندگان معرفی شده از سوي دانشگاه هاي این کالن منطقه نسبت به اجرایی 

  

  رونوشت:

  بایگانی درج در سوابق

  
 
 
 
 

  
 

  5کالن منطقه  دبیرخانه
 

  
  

  

  يکشور 5کالن منطقه  دبیرخانه

  
  

  علی بهادر دکتر
  دانشگاه رئیس

  



 

تسرپدحاو همیکحرتکد  مناخ  راکرس 

هاگشناد مرتحم  یملع  تئیه 

مالس اب 

هب یلاعراکرـس  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدـنزرا و  براـجت  هب  رظن  ًاـمارتحا ؛

شزومآ ياه  همانرب  يارگ  تیرومام  دنمفده و  , يدربهار هعـسوت   " هتسب ریبد  ناونع 

اب یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دـیوش  یم  بوصنم  تمالس " یلاع 

.دیشاب دیوم  قفوم و  دوخ  هلوحم  فیاظو  ماجنا  هب  تبسن  هطوبرم  نیلوئسم 

    

 

 : تشونور

مزال مادقا  هب  روتسد  راضحتسا و  تهج  تاعالطا  يروانف  رامآ و  مرتحم  ریدم 

هدازربکا  دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 1399/11/13

20/18/40187/ پ د 

درادن    



 

هداز لیعامسا  هشفنبرتکد  مناخ  راکرس 

یکشزپ هدکشناد  یملع  تئیه  مرتحم  وضع 

ریخ یاعدو  مالس  اب 

، هلوحمروما ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

تیرومأم  ، ینیمزرس شیامآ  هتسب  ریبد  ناونع  هب  یلاعراکرس 

هعسوت  ) اه هاگشناد  یدنمناوت  ءاقتراو  ییادززکرمت   ، ییارگ

دیما دیوش . یم  بوصنم  یتخاسزاب ) بط  یژولونکتویب و  شناد 

تبسن هطوبرم  نیلوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتااب  تسا 

. دیشاب قفوم  دوخ  هلوحم  فیاظو  ماجنا  هب 

 1397/6/19

20/18/23552/ پ د 

درادن    



   

دب  ناور  اضر  دمحم  رتکد 

یشزومآ نواعم 

 1397/6/19

20/18/23552/ پ د 

درادن    



يدیرف هلعش  مناخ  راکرس 

مکیلع مالس 

ناونع هب  غـالبا  نیا  بجوم  هب    1398/12/11 خروم   د   هرامـش 20/18/49544/پ  همان  هب  تشگزاب  ًاـمارتحا ،           
اب لاعتم و  دنوادخ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دـیدرگ  یم  بوصنم  یـشزومآ " تنواعم  یتایلمع  همانرب  شیاپ  لوئـسم  "

.دیشاب زارفرس  قفوم و  فیاظو  هتسیاش  ماجنا  رد  یسانشراکو  یصصخت  ناوت  زا  هدافتسا 

  

 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  1398/12/11 

 20/1/15768/پ د  

درادن    

 



یبسامهط  هرهز  مناخ  راکرس 

مارتحا ؛ مالس و  اب 

شزومآ رد  يروآون  لوحت و  حرط  سانشراک  ناونع  هب  غالبا  نیا  بجوم  هب             

لحم هب  تسا  هتسیاش  .دیوش  یم بوصنم  هاگشناد  یـشزومآ  تنواعم  هزوح  رد 

/س  .دیئامن راک  هب  عورش  هطوبرم  لوئسم  رظن  ریز  هعجارم و  دوخ  تمدخ 

   

 

 :: تشونور تشونور

راضحتسا  تهج  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  تیریدم  - 

راضحتسا  تهج  تاعالطا  يروانف  رامآ و  مرتحم  تیریدم  - 

يدصت  نارود  لوط  رد  امش  زا  رکشت  نمض  هلسلس  هموصعم  مناخ  راکرس  - 

راضحتسا تهج  شزومآ  رد  يروآون  لوحت و  حرط  مرتحم  ریبد  - 

دب  ناور  اضر  دمحم  رتکد 

یشزومآ نواعم 

 1396/12/27

20/18/50185/ پ د 

درادن    



لمزا دمحمرتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد یملع  تایه  مرتحم  وضع 

مارتحا مالس و  اب 

ناونع هب  غالبا  نیا  بجوم  هب  یلاـعبانج  هدـنزرا  براـجت  یملع و  قباوس  هب  تیاـنعاب 

یم بوـصنم  یــشزومآ   ياـه  ناتــسرامیب  تاســسوم و  یــشخبرابتعا  هتــسبریبد 

.دیشاب قفوم  ماگ  نیارد  دوخ  شالت  لاعتم و  دنوادخ  هب  لاکتا  اب  تسادیما.دیدرگ 

   

دب  ناور  اضر  دمحم  رتکد 

یشزومآ نواعم 

 1397/3/13

20/18/9159/ پ د 

درادن    



يرایدنفسا هفطاع  رتکد  مناخ  راکرس 

هاگشناد مرتحم  یملع  تایه 

مالس اب 

هب یلاعراکرـس  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدـنزرا و  براـجت  هب  رظن  ًاـمارتحا ؛

دیما .دـیوش  یم  بوصنم  یشزومآ "  ياه  ناتسرامیب  یشخبرابتعا   " هتسب ریبد  ناونع 

فیاظو ماجنا  هب  تبسن  هطوبرم  نیلوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا 

.دیشاب   قفوم  دوخ  هلوحم 

 

    

 

: تشونور

يوزرآ تیلوئسم و  يدصت  هرود  رد  یلاعبانج  تامدخزا  رکشت  نمض  لمزا  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 
یگدنز نوئش  هیلک  رد  امش  نوزفازور  قیفوت 

مزال مادقا  هب  روتسد  راضحتسا و  تهج  تاعالطا  يروانف  رامآ و  مرتحم  ریدم 

هدازربکا  دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 1399/10/23

20/18/37488/ پ د 

درادن    



 1399/10/23

20/18/37488/ پ د 

درادن    



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

` 1/8/1931     

 د پ  /38489/18/32

  ندارد
 

 

   

 جىاب آقای دکترسید َمام الدیه جًاد زادٌ     

 ت علمی داوشگاٌأعضً محترم َی     

 با سالم يدعای خیر     
 

وظر بً تجبرة ارزودي  احترامًب؛             

و تالش پیگیراوً در اوجبم امور 

حرکت دبیر بستٍ محولً، جىببعبلی بً عىوان 

امید  شوید.مىصوة می بسًی داوشگاٌ َای وسل سًم

است بب اتکبل بً پروردگبر متعبل و 

ٌمبٌىگی بب مسئولیه مربوطً وسبت بً 

 اوجبم وظبیف محولً خود موفق ببشید.

 

 

 سیدسجاداقبالیدکتر    

 معاين آمًزشی داوشگاٌ    

        
      

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

` 1/8/1931     

 د پ  /38489/18/32

  ندارد
 

 

 



یمتاح وسیگ  رتکد  مناخ  راکرس 

هاگشناد مرتحم  یملع  تئیه 

مالس اب 

" هتـسب ریبد  ناونع  هب  یلاعراکرـس  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدـنزرا و  براـجت  هب  رظن  ًاـمارتحا ؛

نیلوئسم اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما  .دیوش  یم  بوصنم  يا  " هفرح  قالخا  يالتعا 

.دیشاب   دنلبرس  قفوم و  دوخ  هلوحم  فیاظو  ماجنا  هب  تبسن  هطوبرم 

    

 

: تشونور

رد امش  نوزفازور  قیفوت  يوزرآ  تیلوئسم و  يدصت  هرود  رد  یلاعراکرس  تامدخزا  رکشت  نمض  نابزرم   میرم  رتکد  مناخ  راکرس 
یگدنز نوئش  هیلک 

مزال مادقا  هب  روتسد  راضحتسا و  تهج  تاعالطا  يروانف  رامآ و  مرتحم  ریدم 

هدازربکا  دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۳۸۴۷/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۲/۴ 

درادن    

 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

` 7/8/6931     

 د پ  /23211/68/22

  ندارد
 

 

 سرکار خانم دکتر گیسو حاتمی     

 ت علمی دانشگاهعضو محترم هیأ     

 با سالم ودعای خیر      
 

نظر به تجارب ارزنده و تالش پیگیرانه در انجام امور  احتراماً؛             

موریت أآمایش سرزمینی، مبسته  دبیرمحوله، جنابعالی به عنوان 

اجرای نظام ) ها توانمندی دانشگاه گرایی، تمرکززدایی وارتقاء

آموزش  های آموزش مداوم و برنامه اعتباربخشی آموزشی مراکز و

امید است  شوید.منصوب می (ای در نظام سالمت های مهارتی و حرفه

با اتکال به پروردگار متعال و هماهنگی با مسئولین مربوطه نسبت به انجام 

 وظایف محوله خود موفق باشید.

 

 

 سیدسجاداقبالیدکتر    

 معاون آموزشی دانشگاه    

        
      



 

يورسخ لوسرلادبع  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد یملع  تئیه  مرتحم  وضع 

ریخ یاعدو  مالس  اب 

، هلوحمروما ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

یشزومآ تاسسوم  یشخبرابتعا    " هتسب ریبد  ناونع  هب  یلاعبانج 

اب یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتااب  تسا  دیما  دیوش . یم  بوصنم  "

. دیشاب قفوم  دوخ  هلوحم  فیاظو  ماجنا  هب  تبسن  هطوبرم  نیلوئسم 

   

دب  ناور  اضر  دمحم  رتکد 

یشزومآ نواعم 

 1397/6/20

20/18/23686/ پ د 

درادن    



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

` 7/8/6931     

 د پ  /23276/68/22

  ندارد
 

 

 جناب آقای مهندس داریوش رنجبر     

 ت علمی دانشگاهأعضو محترم هی        

 با سالم ودعای خیر        
 

نظر به تجارب ارزنده و تالش پیگیرانه در انجام امور  احتراماً؛             

موریت أآمایش سرزمینی، مبسته  دبیرمحوله، جنابعالی به عنوان 

موریت محور أم)ها  گرایی، تمرکززدایی وارتقاءتوانمندی دانشگاه

امید است با اتکال  شوید.منصوب می(نمودن مناطق آمایش سرزمینی

به پروردگار متعال و هماهنگی با مسئولین مربوطه نسبت به انجام 

 وظایف محوله خود موفق باشید.

 

 

 اقبالی سیدسجاددکتر    

 معاون آموزشی دانشگاه    

        
      

 
 

 
 

 
 



يدمحم هبادوس  رتکد  مناخ  راکرس 

یکشزپ هدکشناد  یملع  تایه  مرتحم  وضع 

ریخ ياعد  مالس و  اب 

دهعت هلوحم و  روما  ماـجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدـنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

شزومآ  " هتـسب دـیدجریبد  ناونع  هب  ؛  غالبا نیا  بجوـم  هب  یلاـع   راـکرس 

ناوت زا  يریگ  هرهب اب  تسا  دیما  دیوش . یم  بوصنم  روحم " تلادع  وگخساپ و 

قفوم و هلوحم  فیاظو  ماجنا  هب  تبسن  هطوبرم  نیلوئسم  اب  یگنهامه  شیوخ و 

. دیشاب دنلبرس 

 

تیلوئسم یدصت  تدم  رد  یرالاس  رتکد  یاقآ  بانج  یاهتیلاعف  تامحز و  زا  ساپساب  -

 1397/6/3

20/18/21351/ پ د 

درادن    



  

 

دب  ناور  اضر  دمحم  رتکد 

یشزومآ نواعم 

 1397/6/3

20/18/21351/ پ د 

درادن    



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

` 51/8/5931     

 د پ  /99333/58/09

  ندارد
 

 

   
 

 جناب آقای دکتر عیسی صفوی     

 ت علمی دانشگاهأعضو محترم هی     

 با سالم ودعای خیر      
 

نظر به تجارب ارزنده و تالش پیگیرانه در انجام امورر   احتراماً؛             

دبیرر بسرتت سوسررت باهیرردیف هد منرد و      محرله، جنابعالی به عنران 

)محور توسعه دانش    ماموبیت گرای برنامت های آموزش عالی سالمت

-منصورب موی   بین رشته ای مرتبط با علوم انسانی و علوم پزشکی(

امید است با اتکال به پروردگوار متعوال و اهواانگی بوا میو رلی        شرید.

 مربرطه نیبت به انجام وظایف محرله خرد مرفق باشید.

 

 

 اقیالی دکتر سیدسجاد   

 مراون آموزشی دانشگاه    

        
      

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

` 51/8/5931     

 د پ  /99333/58/09

  ندارد
 

 

 

 
 
 
 



یئایض روصنمرتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد مرتحم  یملع  تئیه 

مالس اب 

ناونع هب  یلاعبانج  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

.دیوش یم  بوصنم  یکشزپ "  مولع  شزومآ  ياه  تخاسریز  ياقترا  هعسوت و   " هتسب ریبد 

ماجنا هب  تبسن  هطوبرم  نیلوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا  دیما 

.دیشاب قفوم  دوخ  هلوحم  فیاظو 

  

    

 

: تشونور

مزال مادقا  هب  روتسد  راضحتسا و  تهج  تاعالطا  يروانف و  مرتحم  ریدم 

هدازربکا  دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 1399/11/6

20/18/39376/ پ د 

درادن    



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

` 7/8/6931     

 د پ  /23218/68/22

  ندارد
 

 

 سرکار خانم دکتر ماریا ظهیری     

 ت علمی دانشگاهأعضو محترم هی     

 با سالم ودعای خیر      
 

نظر به تجارب ارزنده و تالش پیگیرانه در انجام امور  احتراماً؛             

موریت أآمایش سرزمینی، مبسته  دبیرمحوله، جنابعالی به عنوان 

کارگروه توسعه )ها  توانمندی دانشگاه گرایی، تمرکززدایی وارتقاء

امید است با  شوید.منصوب می (دانش بیوتکنولوژی و طب بازساختی

اتکال به پروردگار متعال و هماهنگی با مسئولین مربوطه نسبت به انجام 

 وظایف محوله خود موفق باشید.

 

 

 اقبالی سیدسجاددکتر    

 معاون آموزشی دانشگاه    

        
      

 
 

 
 



يرایدنفسا هفطاع  رتکد  مناخ  راکرس 

هاگشناد مرتحم  یملع  تایه 

مالس اب 

هب یلاعراکرـس  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدـنزرا و  براـجت  هب  رظن  ًاـمارتحا ؛

دیما .دـیوش  یم  بوصنم  یشزومآ "  ياه  ناتسرامیب  یشخبرابتعا   " هتسب ریبد  ناونع 

فیاظو ماجنا  هب  تبسن  هطوبرم  نیلوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا 

.دیشاب   قفوم  دوخ  هلوحم 

 

    

 

: تشونور

يوزرآ تیلوئسم و  يدصت  هرود  رد  یلاعبانج  تامدخزا  رکشت  نمض  لمزا  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 
یگدنز نوئش  هیلک  رد  امش  نوزفازور  قیفوت 

مزال مادقا  هب  روتسد  راضحتسا و  تهج  تاعالطا  يروانف  رامآ و  مرتحم  ریدم 

هدازربکا  دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 1399/10/23

20/18/37488/ پ د 

درادن    



 1399/10/23

20/18/37488/ پ د 

درادن    



 

یلامک زانحرف  رتکد  مناخ  راکرس 

هاگشناد مرتحم  یملع  تایه 

مالس اب 

هب یلاعراکرس  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

اب تسا  دیما  .دیوش  یم  بوصنم  یشزومآ "  تاسسوم  یشخبرابتعا   " هتسب ریبد  ناونع 

هلوحم فیاظو  ماجنا  هب  تبسن  هطوبرم  نیلوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا 

.دیشاب قفوم  دوخ 

 

    

: تشونور

خروم پ د  / 20 / 18 هرامش 37489 / غالبا  وغل  راضحتسا و  تهج  ینیرحب  رتکد  ياقآ  بانج 
99 / 10 / 23

مزال مادقا  هب  روتسد  راضحتسا و  تهج  تاعالطا  يروانف و  مرتحم  ریدم 

هدازربکا  دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 1399/11/4

20/18/39078/ پ د 

درادن    



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

` 7/8/6931     

 د پ  /23213/68/22

  ندارد
 

 

 سرکار خانم دکتر مریم فرخ نیا     

 ت علمی دانشگاهأعضو محترم هی     

 با سالم ودعای خیر      
 

نظر به تجارب ارزنده و تالش پیگیرانه در انجام  احتراماً؛             

آمایش سرزمینی، بسته  دبیرامور محوله، جنابعالی به عنوان 

ها  توانمندی دانشگاه موریت گرایی، تمرکززدایی وارتقاءأم

-منصوب می (موریت محور نمودن مناطق آمایش سرزمینیأم)

امید است با اتکال به پروردگار متعال و هماهنگی با مسئولین  شوید.

 مربوطه نسبت به انجام وظایف محوله خود موفق باشید.

 

 

 اقبالی سیدسجاددکتر    

 معاون آموزشی دانشگاه    

        
      



 

نابزرم میرمرتکد  مناخ  راکرس 

هاگشناد مرتحم  یملع  تئیه 

مالس اب 

هب یلاعراکرـس  هلوحم ، روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدـنزرا و  براـجت  هب  رظن  ًاـمارتحا ؛

دیما .دیوش  یم  بوصنم  یکشزپ " مولع  شزومآ  يزاس  یللملا  نیب   " هتسب ریبد  ناونع 

فیاظو ماجنا  هب  تبسن  هطوبرم  نیلوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا 

.دیشاب قفوم  دوخ  هلوحم 

    

 

 

: تشونور

خروم ۹۹/۱۱/۰۴ هرامش ۳۹۰۸۰  همان  غالبا  وغل  راضحتسا -  تهج  ینیرحب  رتکد  یاقآ  بانج 
مزال مادقا  هب  روتسد  راضحتسا و  تهج  تاعالطا  يروانف و  مرتحم  ریدم 

هدازربکا  دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 1399/11/8

20/18/39670/ پ د 

درادن    



 1399/11/8

20/18/39670/ پ د 

درادن    



 

ییازریم نارماک  رتکد  ياقآ  بانج 

یکشزپ هدکشناد  یملع  تایه  مرتحم  وضع 

ریخ ياعد  مالس و  اب 

هب یلاعبانج   دهعت  هلوحم و  روما  ماجنا  رد  هناریگیپ  شالت  هدنزرا و  براجت  هب  رظن  ًامارتحا ؛

مولع ياه  نومزآ  یبایزرا و  ماظن  ءاـقترا   " هتـسب ریبد  ناوـنع  هب  ؛  غالبا نیا  بجوـم 

اب یگنهاـمه  شیوخ و  ناوت  زا  يریگ  هرهب اـب  تسا  دـیما  دیوش . یم  بوـصنم  یکشزپ "

.دیشاب دنلبرس  قفوم و  هلوحم  فیاظو  ماجنا  هب  تبسن  هطوبرم  نیلوئسم 

 

   

دب  ناور  اضر  دمحم  رتکد 

یشزومآ نواعم 

 1397/6/10

20/18/22292/ پ د 

درادن    



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

` 7/8/6931     

 د پ  /23272/68/22

  ندارد
 

 

 جناب آقای دکتر کامران میرزایی      

 ت علمی دانشگاهأعضو محترم هی      

 با سالم ودعای خیر       
 

گیرانه در انجام امور  نظر به تجارب ارزنده و تالش پی احتراماً؛             

توسعه راهبردی هدفمند بسته  دبیرمحوله، جنابعالی به عنوان 

کارگروه پزشک )های آموزش عالی سالمت  گرای برنامه موریتأوم

امید است با اتکال به پروردگار متعال و  شوید.منصوب می(خانواده

هماهنگی با مسئولین مربوطه نسبت به انجام وظایف محوله خود موفق 

 باشید.

 

 

 اقبالی سیدسجاددکتر    

 معاون آموزشی دانشگاه    

        
      

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

` 7/8/6931     

 د پ  /23272/68/22

  ندارد
 

 

 جناب آقای دکتر ایرج نبی پور     

 ت علمی دانشگاهأعضو محترم هی     

 با سالم ودعای خیر      
 

نظر به تجارب ارزنده و تالش پیگیرانه در انجام امور  احتراماً؛             

موریت أآمایش سرزمینی، مبسته  دبیرمحوله، جنابعالی به عنوان 

موریت محور أم)ها توانمندی دانشگاه گرایی، تمرکززدایی وارتقاء

امید است با  شوید.منصوب می(نمودن مناطق آمایش سرزمینی

اتکال به پروردگار متعال و هماهنگی با مسئولین مربوطه نسبت به انجام 

 وظایف محوله خود موفق باشید.

 

 

 سیدسجاداقبالیدکتر    

 معاون آموزشی دانشگاه    

        
      

 
 



 

یملع تئیه  مرتحموضع  یمرخ  نامیلس  ياقآ  بانج 

یملع تئیه  مرتحموضع   ندمت  نیما  رتکد  ياقآ  بانج 

یملع تئیه  مرتحم   وضع  راودیما  نسحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یملع تئیه  مرتحم   وضع  يدومحم  هیضرم  رتکد  مناخ  راکرس 

یملع تئیه  مرتحم  وضع  يرایدنفسا  هفطاع  رتکد  مناخ  راکرس 

یملع تئیع  مرتحم  وضع  یسیئر  شونهم  رتکد  مناخ  راکرس 

ریخ ياعد  مالس و  اب 

هب یکشزپ و  مولع  شزومآ  رد  يروآون  لوحت و  حرط  ياه  هتسب  رد  تیلاعف  تهج  یلاعبانج  يدنمقالعو  یملع  شناد  هب  هجوتاب  امارتحا ،

هب لاکتا  اب  تسا  دیما.دیوش  یم  بوصنم  موس " لسن  ياه  هاگشناد  يوس  هب  تکرح   " هتسب هورگراک   وضع  ناونع  هب  غالبا  نیا  بجوم 

.دیشاب دنلبرس  قفوم و  ریسم  نیا  رد  هورگراک  لوئسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ 

 

   

دب  ناور  اضر  دمحم  رتکد 

یشزومآ نواعم 

 1397/8/1

20/18/29671/ پ د 

درادن    



تدحو نویاتک  رتکد  مناخ  راکرس 

یفجن همطاف  رتکد  مناخ  راکرس 

یرئاز ناساس  رتکد  یاقآ  بانج 

ینایار دمحم  رتکد  یاقآ  بانج 

یقداص یدهم  رتکد  یاقآ  بانج 

یدنویجاح هلادبع  رتکد  یاقآ  بانج 

نارداربود انیس  رتکد  یاقآ  بانج 

یهلادبع دمحم  رتکد  یاقآ  بانج 

یمرهج نایریصب  اضر  رتکد  یاقآ  بانج 

یلیعامسا دیمحلادبع  رتکد  یاقآ  بانج 

درف هاوخنادزی  اضردمحم  رتکد  یاقآ  بانج 

ییازریم یفطصم  رتکد  یاقآ  بانج 

مارتحا مالس و  اب 

مولع شزومآ  یزاس  یللملا  نیب  هتسب ی  رد  یراکمه  تهج  یگدامآ  مالعا  شهوژپ و  شزومآ و  رد  امش  براجت  هب  رظن 

دیما.دیوش یم  بوصنم  یکشزپ  مولع  شزومآ  یزاس  یللملا  نیب  هورگراک  وضع  ناونع  هب  غالبا  نیا  بجوم  هب  و  یکشزپ  

.دیشاب دنلبرس  قفوم و  ریسم  نیا  رد  هورگراک  لوئسم  اب  یگنهامهو  لاعتم  راگدرورپ  هب  لاکتا  اب  تسا 

 1397/5/1

20/18/16781/ پ د 

درادن    



   

دب  ناور  اضر  دمحم  رتکد 

یشزومآ نواعم 

 1397/5/1

20/18/16781/ پ د 

درادن    



 

: هاگشناد یملع  تئیه  مرتحم  ياضعا 
یمشاه تیانع  رتکد  ياقآ  بانج 

يدیمح یلع  رتکد  ياقآ  بانج 

هدازربکا دمص  رتکد  ياقآ  بانج 

درف هاوخنادزی  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

مالس اب 

هورگراک  وضع  ناونع  هب  یلاعبانج  هلوحم ، روما  ماـجنا  رد  هناریگیپ  شـالت  هدـنزرا و  براـجت  هب  رظن  ًاـمارتحا ؛

.دیوش یم  بوصنم  تمالس "  یلاع  شزومآ  ياه  همانرب  يارگ  تیرومام  دنمفده و  يدربهار  هعسوت   " هتسب

دوخ هلوحم  فیاظو  ماجنا  هب  تبـسن  هورگراک   لوئـسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اـب  تسا  دـیما 

.دیشاب دیوم  و  قفوم  

هدازربکا   دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۲۶۱۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 

درادن    

 



درف هاوخنادزی  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

مالس اب 

هورگراک  وضع  ناونع  هب  یلاعبانج  هلوحم ، روما  ماـجنا  رد  هناریگیپ  شـالت  هدـنزرا و  براـجت  هب  رظن  ًاـمارتحا ؛

.دیوش یم  بوصنم  تمالس "  یلاع  شزومآ  ياه  همانرب  يارگ  تیرومام  دنمفده و  يدربهار  هعسوت   " هتسب

دوخ هلوحم  فیاظو  ماجنا  هب  تبـسن  هورگراک   لوئـسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اـب  تسا  دـیما 

.دیشاب دیوم  و  قفوم  

 

 

هدازربکا  دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۲۶۱۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 

درادن    

 



هدازربکا دمص  رتکد  ياقآ  بانج 

مالس اب 

هورگراک  وضع  ناونع  هب  یلاعبانج  هلوحم ، روما  ماـجنا  رد  هناریگیپ  شـالت  هدـنزرا و  براـجت  هب  رظن  ًاـمارتحا ؛

.دیوش یم  بوصنم  تمالس "  یلاع  شزومآ  ياه  همانرب  يارگ  تیرومام  دنمفده و  يدربهار  هعسوت   " هتسب

دوخ هلوحم  فیاظو  ماجنا  هب  تبـسن  هورگراک   لوئـسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اـب  تسا  دـیما 

.دیشاب دیوم  و  قفوم  

 

 

هدازربکا  دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۲۶۱۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 

درادن    

 



یمشاه تیانع  رتکد  ياقآ  بانج 

مالس اب 

هورگراک  وضع  ناونع  هب  یلاعبانج  هلوحم ، روما  ماـجنا  رد  هناریگیپ  شـالت  هدـنزرا و  براـجت  هب  رظن  ًاـمارتحا ؛

.دیوش یم  بوصنم  تمالس "  یلاع  شزومآ  ياه  همانرب  يارگ  تیرومام  دنمفده و  يدربهار  هعسوت   " هتسب

دوخ هلوحم  فیاظو  ماجنا  هب  تبـسن  هورگراک   لوئـسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اـب  تسا  دـیما 

.دیشاب دیوم  و  قفوم  

 

 

هدازربکا  دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۲۶۱۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 

درادن    

 



يدیمح یلع  رتکد  ياقآ  بانج 

مالس اب 

هورگراک  وضع  ناونع  هب  یلاعبانج  هلوحم ، روما  ماـجنا  رد  هناریگیپ  شـالت  هدـنزرا و  براـجت  هب  رظن  ًاـمارتحا ؛

.دیوش یم  بوصنم  تمالس "  یلاع  شزومآ  ياه  همانرب  يارگ  تیرومام  دنمفده و  يدربهار  هعسوت   " هتسب

دوخ هلوحم  فیاظو  ماجنا  هب  تبـسن  هورگراک   لوئـسم  اب  یگنهامه  لاعتم و  راگدرورپ  هب  لاکتا  اـب  تسا  دـیما 

.دیشاب دیوم  و  قفوم  

 

 

هدازربکا  دمص  رتکد 

هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 ۲۰/۱۸/۴۲۶۱۶/ پ د  

  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 

درادن    

 



یکشزپ هدکشناد  مرتحم  سیئر  ینیما  مظعا  رتکد  مناخ  راکرس 
هاگشناد یکشزپ  شزومآ  هعسوت  تاعلاطم و  زکرم  مرتحم  ریدم  يرایدنفسا  هفطاع  رتکد  مناخ  راکرس 

سراف جیلخ  يادهش  ینامرد  یشزومآ و  زکرم  مرتحم  سیئر  ینویجاح  اضریلع  رتکد  ياقآ  بانج 
هاگشناد یملع  تایه  مرتحم  وضع  روپداشرف  همطاف  رتکد  مناخ  راکرس 

یعامتجا یکشزپ  هورگ  مرتحم  ریدم  دمتعم  رفولین  رتکد  مناخ  راکرس 
ناکدوک هورگ  مرتحم  ریدم  تخبزوریف  هدیعس  رتکد  مناخ  راکرس 
یحارج هورگ  مرتحم  ریدم  ناینامحر  ناسحا  رتکد  ياقآ  بانج 

نامیاز نانز و  هورگ  مرتحم  ریدم  ینامحر  ماهلا  رتکد  مناخ  راکرس 
یلخاد هورگ  مرتحم  ریدمرتنالک  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

سراف جیلخ  يادهش  ینامرد  یشزومآ و  زکرم  یشزومآ   مرتحم  نواعم  یتمعن  اضر  رتکد  ياقآ  بانج 
یکشزپ هدکشناد   EDO مرتحم سانشراک  هداز  كرت  هکتاع  مناخ  راکرس 

 

؛ مالس اب 

مولع هاگشناد  یـشزومآ  ياه  ناتـسرامیب یـشزومآ  یـشخبرابتعا  هتیمک  وضع  ناونع  هب  غالبا  نیا  بـسح  رب  ًاـمارتحا ،     

اب یهارمه  یلدـمه و  اب  ینوناق و  یعرـش و  تاـهج  تیاـعر  اـب  شالت و  اب  تسا  دیما  .دـیوش  یم بوصنم  رهـشوب  یکـشزپ 

یـشزومآ یملع و  حطـس  اهدرادناتـسا و  اقترا  تهج  رد  روکذم  هتیمک  مرتحم  ياضعا  ریاس  هاگـشناد و  یـشزومآ  تنواعم 

.دیزرو مامتها  اه  ناتسرامیب

   

دب  ناور  اضر  دمحم  رتکد 

یشزومآ نواعم 

 1397/4/3

20/18/12107/ پ د 

درادن    



 

یباراد نیسحریما  رتکد  ياقآ  بانج 

تسایر هزوح  مرتحم  سیئر  هاگشناد و  سیئر  ییارجا  رواشم 

نایئ هجاوخ  دمحملادبعرتکد  ياقآ  بانج 

یتشادهب مرتحم   نواعم 

هدازربکا دمصرتکد  ياقآ  بانج 

یشزومآ مرتحم   نواعم 

روپ یسیمخ  اضرمالغرتکد  ياقآ  بانج 

يروانف تاقیقحت و  مرتحم   نواعم 

يداهرف مرکا  رتکد  مناخ  راکرس 

یگنهرف ییوجشناد و  مرتحم   نواعم 

هداز یعراز  رفعجرتکد  ياقآ  بانج 

نامرد مرتحم   نواعم 

تسرپدحاو همیکح  رتکد  مناخ  راکرس 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  مرتحم  ریدم 

ینیما مظعارتکد  مناخ  راکرس 

یکشزپ هدکشناد  مرتحم  سیئر 

دنودالوف یلعدارم  رتکد  ياقآ  بانج 

یکشزپاریپ هدکشناد  مرتحم  سیئر 

درف هاوخنادزی  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

يراتسرپ  هدکشناد  مرتحم  سیئر 

یمشاه هلا  تیانع  دیسرتکد  ياقآ  بانج 

هیذغت تشادهب و  هدکشناد  مرتحم  سیئر 

شیدناریخ هقیدص  رتکد  مناخ  راکرس 

یکشزپنادند هدکشناد  مرتحم  سیئر 

يدمحم هبادوس  رتکد  مناخ  راکرس 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    

 



روحم تلادع  وگخساپ و  شزومآ  هتسب  مرتحم  لوئسم 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ  همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 
ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاـصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامـش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /       
" یعامتجا ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعراکرس  یلاعبانج / غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياهزاین  هب  يریذپ  تیلوئـسم

.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم  هاگشناد 
هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 

.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

 

 

 

یباراد نیسحریما  رتکد  ياقآ  بانج 

تسایر هزوح  مرتحم  سیئر  هاگشناد و  سیئر  ییارجا  رواشم 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ   همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 
ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /           

هاگشناد یعامتجا " ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعبانج  غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگـشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياـهزاین  هب  يریذـپ  تیلوئـسم
.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    

 



هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 
.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

 

نایئ هجاوخ  دمحملادبعرتکد  ياقآ  بانج 

یتشادهب تنواعم  مرتحم  نواعم 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ   همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 
ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /           

هاگشناد یعامتجا " ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعبانج  غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگـشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياـهزاین  هب  يریذـپ  تیلوئـسم
.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم 

هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 
.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    

 



 

هدازربکا دمصرتکد  ياقآ  بانج 

یشزومآ تنواعم  مرتحم  نواعم 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ   همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 
ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /           

هاگشناد یعامتجا " ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعبانج  غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگـشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياـهزاین  هب  يریذـپ  تیلوئـسم
.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم 

هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 
.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

يریمشک  دیعس  رتکد 

رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    

 



 

 

 

روپ یسیمخ  اضرمالغرتکد  ياقآ  بانج 

يروانف تاقیقحت و  تنواعم  مرتحم  نواعم 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ   همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 
ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /           

هاگشناد یعامتجا " ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعبانج  غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگـشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياـهزاین  هب  يریذـپ  تیلوئـسم
.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم 

هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 
.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    

 



 

 

يداهرف مرکا  رتکد  مناخ  راکرس 

یگنهرف ییوجشناد و  تنواعم  مرتحم  نواعم 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ   همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 
ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /           

هاگشناد یعامتجا " ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعراکرس  غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگـشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياهزاین  هب  يریذپ  تیلوئـسم
.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم 

هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 
.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    

 



 

 

 

هداز یعراز  رفعجرتکد  ياقآ  بانج 

نامرد تنواعم  مرتحم  نواعم 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ   همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 
ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /           

هاگشناد یعامتجا " ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعبانج  غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگـشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياـهزاین  هب  يریذـپ  تیلوئـسم
.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم 

هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 
.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    

 



 

تسرپدحاو همیکح  رتکد  مناخ  راکرس 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  مرتحم  ریدم 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ   همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 
ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /           

هاگشناد یعامتجا " ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعراکرس  غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگـشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياهزاین  هب  يریذپ  تیلوئـسم
.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم 

هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 
.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

 

 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    

 



 

ینیما مظعارتکد  مناخ  راکرس 

یکشزپ هدکشناد  مرتحم  سیئر 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ   همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 
ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /           

هاگشناد یعامتجا " ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعراکرس  غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگـشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياهزاین  هب  يریذپ  تیلوئـسم
.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم 

هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 
.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

 

 

 

دنودالوف یلعدارم  رتکد  ياقآ  بانج 

یکشزپاریپ هدکشناد  مرتحم  سیئر 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ   همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    

 



ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /           
هاگشناد یعامتجا " ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعبانج  غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگـشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياـهزاین  هب  يریذـپ  تیلوئـسم

.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم 
هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 

.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

 

 

 

درف هاوخنادزی  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

يراتسرپ  هدکشناد  مرتحم  سیئر 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ   همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 
ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /           

هاگشناد یعامتجا " ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعبانج  غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگـشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياـهزاین  هب  يریذـپ  تیلوئـسم
.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم 

هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 
.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    

 



هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

 

 

یمشاه هلا  تیانع  دیسرتکد  ياقآ  بانج 

هیذغت تشادهب و  هدکشناد  مرتحم  سیئر 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ   همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 
ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /           

هاگشناد یعامتجا " ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعبانج  غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگـشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياـهزاین  هب  يریذـپ  تیلوئـسم
.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم 

هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 
.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    

 



 

 

 

شیدناریخ هقیدص  رتکد  مناخ  راکرس 

یکشزپنادند هدکشناد  مرتحم  سیئر 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ   همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 
ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /           

هاگشناد یعامتجا " ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعراکرس  غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگـشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياهزاین  هب  يریذپ  تیلوئـسم
.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم 

هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 
.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    

 



 

 

يدمحم هبادوس  رتکد  مناخ  راکرس 

روحم  تلادع  وگخساپ و  شزومآ  هتسب  مرتحم  لوئسم 

یعامتجا ییوگخساپ  هورگراک  البا غ   همان :  عوضوم 

مکیلع مالس 
ییوگخـساپ و ياه  همانرب تیوقت  ياهراکهار  ندرک  ارجا  هنیداهن و  ءاصحاروظنم ، هب  عوبتم و  ترازو  خروم 99/09/22  د  / 500 هرامش 4436 / همان  هب  هجوت  اب  ًامارتحا /           

هاگشناد یعامتجا " ییوگخساپ   " هورگراک وضع  ناونعب  یلاعراکرس  غالبا  نیا  بجوم  هب  هاگـشناد  نیداینب  ياه  تلاسر زا  یکی  ناونع  هب  هعماج  ياهزاین  هب  يریذپ  تیلوئـسم
.دییامن هفیظو  ماجنا   ( لیذ حرش  هب  هلوحم (  روما  فیاظو و  بوچراچ  رد  ات  دیدرگ  یم بوصنم 

هورگراک فادها  دربشیپ  رد  ناراذگتـسایس  ناعفنیذ و  يراکمه  بلج  يدرف و  ياه  يدنمناوت زا  يریگ  هرهب اب  ینوناق  یعرـش و  بناوج  تیاعر  راگدرورپ و  يرای  اب  تسا  دـیما 
.دیشاب دیؤم  قفوم و 

هزوح نیا  فادها  هب  یبایتسد  تهج  دیفم  ارجا و  لباق  ياهداهنشیپ  تارظن و  هئارا  هورگراک و  ياه  تسشن رد  تکرش 
هعماج ربارب  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  ییوگخساپ  همانرب  تیوقت  ياهراکهار  هئارا 

هورگراک فادها  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  اهدرکراک  تادنتسم  هئارا  ارجا و  رد  ینابیتشپ  يراذگتسایس ، رد  تکراشم 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    

 



 

 

 

 

 

 

 

يریمشک  دیعس  رتکد 
رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر 

  ۱۳۹۹/۱۰/۳ 

 ۲۰/۱/۱۲۷۰۸/پ د  

درادن    
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