
مهم ینآ -                                                                                                                                              
یناتسا یشزومآ  یتاقیقحت و  زکارم  یلم / زکارم  هدکشهوژپ / هاگشهوژپ / تاسسوم / هیلک   

یملع  تئیه  ياضعا  یمادختسا  تیعضو  لیدبت  یلیمکت  لمعلاروتسد  عوضوم :

؛ مارتحا مالساب و 

ریاس خیرات 1400/04/06 و  هب  هرامش 7274/200/5  همان  تشونور  خیرات 1397/03/07 و  هب  هرامـش 10281/200  همان  وریپ          

، تاقیقحت نامزاس  هعومجم  یملع  تئیه  ياضعا  یمادختـسا  تیعـضو  لیدـبت  اب  هطبار  رد  نامزاس  نیا  یلبق  هدـش  ماجنا  تابتاکم 

: دوش یم  غالبا  یضتقم  مادقا  روتسد  قیقد و  تیاعر  راضحتسا ،  يارب  لیذ  هحورشم  دراوم  هلیسو  نیدب  يزرواشک ، جیورت  شزومآ و 

يروانف تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  یملع  تئیه  ياـضعا  بذـج  زکرم  خیرات 1401/08/04  هب  هرامش 221961  همان  دانتـسا  هب  - 1

:: دیسر بیوصت  هب  لیذ  دراوم  یگنهرف ، بالقنا  یلاع  ياروش  بذج  یلاع  تئیه  خیرات 1401/07/25  هب  هسلج 300  هبوصم  هب  مضنم 

خروم تاـسلج 196  هبوـصم  یـشیامزآ  یمـسر  هـب  ینامیپ  زا  یملع  تـئیه  ياـضعا  تیعــضو  لیدـبت  تازاـیتما  لودـج  -" فلا

." دیدرگ دیدمت  خیرات 1402/06/31  ات  بذج ، یلاع  تئیه  خروم 1400/07/27  1396/06/14 و 280 

یلاع ياروش  هبوصم 608  هدام 5  دنب 5  عبات  یعطق  یمـسر  هب  یشیامزآ  یمسر  زا  یملع  تئیه  ياضعا  تیعـضو  لیدـبت  -" ب

(. يرایشناد هبترم  زارحا  هب  طورشم  ) دشاب " یم  یگنهرف  بالقنا 

ترازو یملع  تئیه  ياضعا  بذـج  زکرم  يوضر  رهم  هناماس  رد  ار  دوخ  تیعـضو  لیدـبت  ياضاقت  هک  يدارفا  اهنت  (ب) : دنب هرصبت 

هدکشهوژپ هاگـشهوژپ / هسـسوم / بختنم  هتیمک  رد  نانآ  ياضاقت  یـسررب  تبثم  هجیتـن  هدومن و  تبث  يروانف  تاـقیقحت و  مولع ،

هبوصم 196 لومشم  مرف ب2 ،)  ) دشاب هدش  تبث  روکذم  هناماس  رد  ناـمزاس  يوس  زا  خیرات 1401/09/30  ات  رثکادح  يردام 

.دوب دنهاوخ  لمعلاروتسد  نیا  "ب"  دنب لومشم  تروصنیا ، ریغ  رد  تسا  یهیدب  .دوب  دنهاوخ  بذج  یلاع  تئیه 

يروانف تاقیقحت و  مولع ، تراز.و  یملع  تئیه  ياضعا  بذج  زکرم  دشرا  نیلوئسم  اب  يرانیبو  هسلج  ساسا  رب  تسا ، رکذ  هب  مزال 

یمادختسا تیعضو  لیدبت  یضاقتم  یشیامزآ  یمسر - ینامیپ و  یملع  تئیه  ياضعا  هک  دیدرگ  صخـشم  خیرات 1401/08/23  رد 

یمادختسا تیعضو  لیدبت  زا  لاس  لقادح 2  یملع ، تئیه  ياضعا  یمادختسا  همان  نیئآ  داوم 12 و 14  فلا  دنب  قبط  تسیاب  یم 

تاعالطا هک  یتروص  رد   ) دنیامن تبث  هدشدای  يوضر  رهم  هناماس  رد  ار  دوخ  تیعضو  لیدبت  ياضاقت  دنناوت   یم  دشاب ، هتـشذگ  نانآ 

نیا يرادا  يزاسون  یناسنا و  عبانم  رتفد  یگنهامه  اب  ای  دـشاب و  يرواـنف  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  ( Hes  ) سح هناماس  رد  نانآ 

(. دوش تبث  فوصوم  ترازو  ( Hes  ) سح هناماس  رد  نامزاس ،

یلاع تئیه  خیرات 1400/08/11  هب  هسلج 281  هبوصم  هب  مضنم   ) خیرات 1400/08/17 هب  هرامش 196687  ياه  همان  دانتسا  هب  - 2

هب شد  هرامـش 1400/19519/ همان  کی  دنب  تسویپ  هب   ) خیرات 1400/12/21 هب  هرامـش 341804  و  یملع ) تئیه  ياضعا  بذج 

هماـن تسویپ  هب   ) خـیرات 1401/03/03 هب  هرامـش 52838  و  یملع ) تئیه  ياـضعا  بذـج  یلاـع  تئیه  ریبد  خیرات 1400/12/17 

بذج زکرم  خیرات 1400/12/21 ) هب  هرامش 341804  همان  ییارجا  تاکن  هب  طوبرم  خیرات 1401/03/03  هب  هرامش 1/251907/م ج 
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"پ" دنب هعسوت و  مجنپ  همانرب  نوناق  هدام 44  "ز " دنب نیلومشم  "، دش ررقم  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یملع  تئیه 

نامرد تشادهب و  يروانف و  تاقیقحت و  مولع ، نیترازو  بذج  يزکرم  تئیه  زا  هک  هعسوت  مشش  همانرب  نوناق  هدام 90 

." دنوش یعطق  یمسر  هب  لیدبت  دیاب  دنتسه ، یشیامزآ  یمسر - ای  ینامیپ  مکح  ياراد  یکشزپ  شزومآ  و 

تیفاعم تمدخ / نایاپ  تراک  یلم ، تراک  همانسانش ، تاحفص  مامت  لماش : هدش ( دییٌات  كرادم  لاسرا  هدنورپ و  لیکشت  : (1  ) رکذت

خـیرات 1399/07/19 هب  هرامش 19/150078/م ج  هیغالبا  قباطم  یهاگـشناد  عطقم  هس  ره  یلیـصحتلا  غراف  كرادـم  نایاقآ ، مئاد 

مکح نیرخآ  نامزاس ، هزیمم  تئیه  رهم  هب  روهمم  یـشیامزآ  یمـسر - یناـمیپ / یملع  تئیه  مکح  نیلوا  فتع ، ترازو  بذـج  زکرم 

/ هیدییٌات فتع ،، ترازو  بذـج  زکرم  خـیرات 1394/09/04  هب  هرامش 19/186426/م ج  هیغالبا  قباطم  يرگراثیا  همان  ینیزگراـک ،

یمسر همان  اب  يدرف و )...  تاصخشم  کی  هرامش  مرف  فتع ، ترازو  بذج  زکرم  يوس  زا  هرداص  یلبق  یمادختـسا  هرود  عطقم / زوجم 

دییٌات كرادم  يراذگراب  مان و  تبث  نامزاس و  هب  يردام  هدکشهوژپ  هاگـشهوژپ / هسـسوم / تمدخ و  لحم  دحاو  تقفاوم  مالعا  و 

يزاسون یناسنا و  عبانم  رتفد  یملع  تئیه  ياضعا  روما  هرادا  یگنهامه  اب   ) فتع ترازو  بذج  زکرم  يوضر  رهم  هناماس  رد  هدش 

تاقیقحت اجاو و  نامزاس و  تسارح   ) هناـگ هس  تامالعتسا  یعطق  خساپ  يراذگراب  ذـخا و  زین  یضاقتم و  قیرط  زا  نامزاس ) يرادا 

.تسا یمازلا   ، نامزاس طسوت  فتع ) ترازو 

تاـقیقحت و مولع ، ترازو  یملع  تئیه  ياـضعا  بذـج  زکرم  خـیرات 1400/03/30  هب  هرامـش 64944  همان  دانتـسا  هب  : (2  ) رکذت
رد یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  بذج  یلاع  تئیه  مرتحم  ریبد  خیرات 1400/11/05  هب  شد  هرامش 1400/16927/ همان  يروانف و 

تئیه ياضعا  بذج  زکرم  خیرات 1400/08/22  هب  هرامش 201852  خیرات 1400/08/04 و  هب  هرامش 182011  ياه  همان  هب  خساپ 

، روشک لاس 1400  هجدوب  نوناق  هرـصبت 20  "د " دنب نارگراثیا ، نوناق  هدام 21  يرواـنف ، تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  یملع 

هدام فلا  دنب  هعسوت ، مجنپ  همانرب  نوناق  هدام 44  "و " دنب هرصبت 2 و  هعسوت ، مشش  همانرب  نوناق  هدام 87  "ذ " دنب

ياضعا یمادختسا  تیعـضو  لیدبت  لماش   ،  ... و نارگراثیا  عماج  نوناق  هدام 2  نارگراثیا ، هب  یناسر  تامدـخ  نوناق   71

.دنشاب یم  هطوبرم  صاخ  تاررقم  عبات  یملع  تئیه  ياضعا  هدوبن و  یملع  تئیه 

لیدبت هدشدای ، بتارم  ساسارب  نامزاس و  خیرات 1397/03/07  هب  هرامش 10281/200  همان  هویش  هیحالصا  ( 1  ) دنب دانتسا  هب  - 3

تلهم ات   ) یملع تئیه  یمادختسا  هرود  لوط  رد  هک  یشیامزآ  یمسر  ینامیپ و  یملع  تئیه  ياضعا  زا  هتسد  نآ  یمادختسا  تیعضو 

ءاقترا خیرات 1401/09/30 ،) ات  یـشیامزآ  یمـسر - ياـــضعا  خـیرات 1402/06/31 و  ات  یناـمیپ  ياـضعا  يارب  ینوناــق :

لوادج لاسرا  لیمکت و  هب  یموزل  زاین ، دروم  كرادم  لاسرا  طیارش و  ریاس  زارحا  هب  طورـشم  دنیامن ، زارحا  ار  يرایداتـسا )  ) هبترم

لباق نامزاس  يارب  طبریذ  يردام  یتاقیقحت  هسـسوم  سپـس  لاغتـشا و  لحم  دحاو  قیرط  زا  راک  شدرگ  هتـشادن و  یملع  هناگراهچ 

.دشاب یم  مادقا 

تاقیقحت و مولع ، ترازو  یملع  تئیه  ياـضها  بذـج  زکرم  خـیرات 1397/04/16  هب  هرامـش 19/81104/م ج  همان  دافم  تیاعر  - 4

نایضاقتم يارب  روشک  زا  جراخ  لخاد و  يروضح  همین  يروضحریغ و  یلیـصحتلا  غراف  كرادم  شریذپ  مدع  صوصخ  رد  يروانف 

خیرات 1397/06/10 هب  هرامش 26935/215  همان  یط  یغالبا   ) یملع تئیه  یشیامزآ  یمسر - هب  ینامیپ  یمادختسا  تیعضو  لیدبت 
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.تسا يرورض  نامزاس ) يرادا  يزاسون  یناسنا و  عبانم  رتفد 

نیئآ هدام 21  هرصبت 4  دافم  تیاعر  صوصخ  رد  نامزاس  خیرات 1397/10/25  هب  هرامش 51492/211  همانشخب  دافم  تیاعر  - 5

یملع تئیه  ياضعا  يراکمه ) دادرارق  دـقع   ) تقو همین  ای  تقو  مامت  لاغتـشا  مدـع  رب  ینبم  یملع  تئیه  ياضعا  یمادختـسا  همان 

 ... یتلود و ریغ  یتلود و  ییارجا  ياه  هاگتـسد  یعاـفتنا ، ریغ  يرواـنف / یـشهوژپ / یـشزومآ / تاسـسوم  ریاـس  رد  ناـمزاس  هعومجم 

.تسا يرورض 

مرتحم نیلوئسم  قیرط  زا  ًافرـص  یملع  تئیه  ياضعا  یمادختـسا  تیعـضو  لیدـبت  دـنیارف  هب  طوبرم  روما  يریگ  یپ  تیاعر  - 6

روضح يریگ و  یپ  هب  يزاین  هدوب و  يردام  هدکـشهوژپ  هاگـشهوژپ / تاسـسوم / دروم ) بسح  رب   ) يرادا روما  ای  و  هزیمم  تئیه 

.دشاب یمن  نامزاس  رد  یضاقتم 

ای تقو و  مامت  ههام  شـش  هرود  کی  ندینارذگ  یملع ، تئیه  ياضعا  یمادختـسا  همان  نیئآ  و 14  داوم 12  د "  " دنب قباطم  - 7

تقو همین  ههام  شـش  ای  تقو و  مامت  ههام  هس  هرود  کی  یملع و  تئیه  ینامیپ  ياضعا  يارب  یتاعلاطم  تصرف  تقو  همین  هلاسکی 

- یمـسر اـی  یناـمیپ و  هرود  عورـش  خـیرات  هک  ییاـضعا  يارب  هعماـج  تعنـص و  رد  یملع  تئیه  یشیامزآ  یمسر - ياـضعا  يارب 

.تسا یمازلا  هطوبرم  طباوض  بسح  دشاب ، یم  نآ  زا  دعب  لاس 1398 و  يادتبا  زا  نانآ  یشیامزآ 

يراگدنام و صوصخ  رد  یملع  تئیه  ياضعا  یمادختـسا  همان  نیئآ  داوم 11 و 12 و 13  قیقد  تیاعر  نمض  تسا ، يرورض  - 8

ياضعا یمادختسا  تیعضو  لیدبت  صوصخ  رد  همان  نیئآ  داوم 14 و 15  ینامیپ و  یملع  تئیه  ياضعا  یمادختسا  تیعضو  لیدبت 

طباوض ربارب  موزل ، تروص  رد  ددرگ و  تیاعر  ًاقیقد  زین  لاس  ات 5  نامز 2  تدم  فقس  فک و  یشیامزآ ، یمسر - یملع  تئیه 

همان نیئآ  داوم 13 و 15  ج  ب ،  فلا ،  ياهدنب  قبط  تسا ، رکذ  هب  مزال   ) دیآ لمع  هب  مزال  تامادقا  يریگ و  یپ  يراج ، تاررقم  و 

تیعـضو رد  يراگدنام  یـضاقتم و  طسوت  مجنپ  لاس  نایاپ  ات  یمادختـسا  تیعـضو  لیدبت  طیارـش  بسک  مدـع  تروص  رد  روکذـم ،

هسیئر تئیه  نینواعم / ياروش  زوجم  اب  متفه ) لاس   ) رگید هلاسکی  تلهم  کی  و  مشش ) لاس   ) هلاسکی تلهم  کی  ياطعا  دوجوم ،

لقادح زا  صخشم  يدصرد  بسک  هب  طورشم  نامزاس ، انما  تئیه  زوجم  اب  متشه ) لاس   ) هلاسکی تلهم  کی  ياطعا  تیاهن  رد  و 

هلحرم هس  زا  کی  ره  رد  یـشیامزآ  یمـسر - ینامیپ و  ياضعا  یمادختـسا  تیعـضو  لیدبت  يارب  همان  نیئآ  رد  هدش  نییعت  تازایتما 

، یملع تئیه  ياـضعا  یمادختـسا  هماـن  نـیئآ  هدام 52  کی  دـنب  قباـطم  نینچ  مـه  تـسا .) یمازلا  هدـشدای  دـیدمت  لاس ) )

هیاپ کی   ) هیاپ ذخا 6  هب  زاجم  اهنت  رثکادح  یشیامزآ ، یمسر - هب  یمادختـسا  تیعـضو  لیدبت  نامز  ات  یملع  تئیه  ینامیپ  ياضعا 

.دنشاب یم  هنایلاس ) هیاپ  هوالعب 5  تیوضع  نامز 
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: هب تشونور   

راضحتسا  يارب  عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  هعموص  يدمحا  میرک  سدنهم  ياقآ  بانج 

راضحتسا  يارب  يروانف  شهوژپ و  مرتحم  نواعم  يرفعج  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  يارب  يداصتقا  روما  يزیر و  همانرب  مرتحم  نواعم  یلوفزد  ربخم  هلادبع  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  يارب  تسایر  هزوح  رتفد  لکریدم  نامزاس و  سیئر  مرتحم  رواشم  هنایبا  يریدق  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  يارب  نامزاس  ءانما  تئیه  هزیمم و  تئیه  ياه  هناخریبد  هرادا  مرتحم  سیئر  نایشناد  رفناهج  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  يارب  يزرواشک  یناسر  عالطا  تاعالطا و  يروانف  زکرم  مرتحم  سییر  دنمزارف  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج 

یملع  تایه  ياضعا  روما  هرادا  سییر  روپربکا  باهو  ياقآ  بانج 

لاهن  رذب و  یهاوگ  تبث و  تاقیقحت  هسسوم 

ییاتسور هعسوت  يزرواشک و  داصتقا  يزیر ،  همانرب  ياهشهوژپ  هسسوم  مرتحم  سیئر  دار  ینایک  رتکد  ياقآ  بانج 
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