
دیسر بیوصت  هب  ریز  دراوم    99/04/22 هخروم یشزومآ  ياروش  هسلج  رد 

طیارش وجشناد و  رخآ  مرت  تروص  رد  رگید  ياههاگشناد  هب  ینامهم  ناتسبات و  مرت  دحاو  باختنا  تهج  - 
.ددرگ یم  تقفاوم  زین  یصاصتخا  سورد  رارظضا 

هک دوش  يزاس  هدامآ  فیرعت و  هورگ  ناریدم  طسوت  هژورپ  يزومآراک و  تهج  موس  لاسمین  تشگ  ررقم  - 
.دننک دحاو  باختنا  هام  ریت  ات 27  ریت  زا 23  نایوجشناد 

ادص تراک  هب  زهجم  نیالنآ  ياهسالک  يرازگرب  تهج  نآ  سالک  قاتا   ، هرامش 4 نامتخاس  رد  دیدرگ  ررقم  - 
.دننک هدافتسا  نآ  زا  هدنیآ  مرت  رد  ناداتسا  هک.دوش  رتویپماک  نفورکیم و  (، نیبرود  ) مکبو هیاپ  هس 

.دوش هداد  لیوحت  شزومآ  هرادا  هب  هدش  يرادیرخ  دیدج  ياهبات  بل  زا  ددع  ود  دیدرگ  ررقم  -

.دشاب یم  ریز  حرش  هب  لوا 1400-1399 لاسمین  میوقت  - 

رویرهش ات 5   1 سورد    تبث 

رویرهش ات 12  دحاو 5  باختنا  شیپ 

رویرهش هبنش 15  لبق    يدورو 96 و  دحاو  باختنا 

رویرهش هبنشکی 16  يدورو 97    

رویرهش هبنشود 17  يدورو 98   

رویرهش رویرهش و 19  هبنش 8  هس  اهیدورو    هیلک 

رویرهش  29 اهسالک    عورش 

نمهب 99 ات 4  هام  يد  تاناحتما 17 

هب ییانورک  طیارش  ریخا و  مرت  هب  هجوت  اب  اما  .ددرگ  یم  ررقم  مرت  نایاپ  ات  مود 99-98  لاسمین  هژورپ  لیوحت 
.دننک دیدمت  رویرهش  ات 21  امنهار  داتسا  یگنهامه  اب  دنناوت  یم  نایوجشناد 
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هرامش هب  لگ  دنس  دمحم  وجشناد  يارب  تاونس  باستحا  اب  مود 99-98  لاسمین  مرت  فذح  ياضاقت  اب 
.ددرگ یم  تقفاوم  ییوجشناد 9613042084 

رخآ هتفه  رد  دوش و  هتفرگ  تاشیامزآ  اهوئدیو.دیدرگ و  ررقم  مود 98-99  لاسمین  یلمع  سورد  تهج  -
تروص رویرهش  ات 15  تسیاب  یم  تارمن  تبث  ددرگ و  عورش  تیاس  رد  ملیف  دولپآ  دادرم 99  هام 25  دادرم 

.دیاین شیپ  یلکشم  دحاو  باختنا  رد  هک  دریگ 

اب ینامیا  سدنهم  یمیحر و  سدنهم  نایاقآ  تعنص  اب  طابترا  دحاو  يراکمه  اب  لاغتشا  دصر  حرط  تهج  - 
.دنشاب طابترا  رد  نایفیرش  سدنهم 
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ساپس اب 
هداز بیان  دماح 

ینمیا یمیش و  داوم ، هورگ  ریدم 

ساپس اب 
یمتاح دمحم 

شزومآ عمتجم  ییوجشناد  یشهوژپ و  یشزومآ ،  تنواعم 
یلاع

ساپس اب 
هداز بیان  دماح 

ینمیا یمیش و  داوم ، هورگ  ریدم 

ساپس اب 
یمتاح دمحم 

شزومآ عمتجم  ییوجشناد  یشهوژپ و  یشزومآ ،  تنواعم 
یلاع

ساپس اب 
رف مانهب  نسح  دمحم 

عمتجم یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  روما  تیریدم 
یلاع شزومآ 

ساپس اب 
هداز بیان  دماح 

ینمیا یمیش و  داوم ، هورگ  ریدم 

ساپس اب 
یمتاح دمحم 

شزومآ عمتجم  ییوجشناد  یشهوژپ و  یشزومآ ،  تنواعم 
یلاع

ساپس اب 
رف مانهب  نسح  دمحم 

عمتجم یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  روما  تیریدم 
یلاع شزومآ 

ساپس اب 
یفرژ ثیدح 

نارمع کیناکم و  یسدنهم ، مولع  هورگ  ریدم 

ساپس اب 
هداز بیان  دماح 

ینمیا یمیش و  داوم ، هورگ  ریدم 

عیانص و قرب ، هورگ  ریدم 
رتویپماک

عیانص و قرب ، هورگ  ریدم 
رتویپماک


