
 
ھموزر  

 
 

.متفرگ کیزیف یضایر ھتشر رد ناجرم ناتسریبد زاار دوخ ملپید ١٣۶٠ لاس رد *  
 تفایرد ار ھتشر نیا ملپید و هدرک تکرش یبرجت مولع ھتشر ییاھن تاناحتما رد ھقرفتم روط ھب ١٣۶١ لاس رد *
.مدرک  
 لاس رد و هدش ھتفریذپ ناریا یکشزپ مولع هاگشناد رد یھاگشیامزآ مولع ملپید قوف عطقم رد ١٣۶٢ لاس رد *

.مدش لیصحتلا غراف نآ زا ١٣۶۵  
.مدنارذگ دورھاش رھش رد یناسنا یورین حرط تمدخ رد ١٣۶۶ ات ١٣۶۵ لاس زا *  
.متشگ لیصحتلا غراف ١٣٧٢ لاس و هدش ھتفریذپ ناریا یکشزپ مولع هاگشناد رد ارتکد عطقم رد ١٣۶٧ لاس رد *  
 لوغشم نونک ات و هدش مادختسا هاگشیامزآ ینف لوئسم ناونع ھب یعامتجا نیمآت نامزاس رد ١٣٧٢ لاس زا *
.مشاب یم نآ رد تمدخ  
 دعب ھب نامز نآ زا و متشاد جرک ناتسرھش رد ار دوخ یصوصخ هاگشیامزآ ١٣٨۵ لاس ات ٣٧٨١ لاس زا *
.مدوب رگید یصوصخ یاھھاگشیامزآ ینف لوئسم  

 
 

15/8/1372زا یعامتجا نیمأت نامزاس رد تمدخ ودب زا یرثن ھناسفا رتکد یملع تیلاعف حرش  
 

 
ناونع تحت "یناشاک ...ا تیا ناتسرامیب ھعبات یاھدحاو یاھھاگشیامزآ نیلوئسم یئامھ درگ یملع سنارفنک نیلوا "ھئارا -1  
یناشاک ...ا تیآ ناتسرامیب رد 31/5/1374 خیرات رد " هاگشیامزآ رد یفیک لرتنک "  
 

رد 17/6/1375 خیرات رد "  کینیلکاراپ و وراد زا  ھنیھب  هدافتسا رانیمس " )رانیمس ییارجا ریبد( یارجا و  یزادنا هار -2  
یناشاک ...ا تیآ ناتسرامیب  
 

 ھلاقم ھئارا و1379 هام ریت رد نابآ 13 کینیلک یلپ هاگشیامزآ رد  یس یب یس یاھرتماراپرب عیام آ-ت-د-یارثا یسررب -3
  1381 لاس رد صیخشت ھلجم رد نآ
 

و لورتسلک ،هروا ،دنق یاھرتماراپ یارب جنر نیا ھیھت ھنومن ھئارا و هاگشیامزآ رد سنارفر جنر ھیھت لکتورپ " سنارفنک -4  
یتاشاک ...ا تیآ ناتسرامیب رد 1380 زییاپ رد " نابآ 13 کینیلک یلپ هاگشیامزآ رد دیریسیلگ یرت  
 

نابآ 13 کینیلک یلپ رد 1381 ناتسمز رد "یسانشبورکیم یصیخشت یاھتست رد یفیک یاھرایعم" سنارفنک -5  
 

1384 هام نمھب رد "هاگشیامزآ رد یفیک لرتنک وریگارف تیفیک تیریدم "ناونع تحت هاگشیامزآ نانکراک یشزومآ ھمانرب -6  
نابآ 13 کینیلک یلپ رد  
 

نآ عویش رطخ و یغرم یازناولفنآ -" یاھناونع یرس تحت هاگشیامزآ نانکراک یشزومآ ھمانرب -7  
ناریا رد نآ یریگ ھمھ و ابو یرامیب -                                                                                
" نآ یئازیرامیب ورتکابوکیلھ -                                                                                
نابآ 13 کینیلک یلپ رد 1385 هام رویرھش رد  
 

1387 زییاپ رد "هاگشیامزآ رد یزاس درادناتسا " ناونع تحت هاگشیامزآ نانکراک یشزومآ ھمانرب -8  
 



 1388 هام دنفسا رد " هاگشیامزآ رد تیفیک درادناتسا لامعا یاھشور " ناونع تحت هاگشیامزآ نانکراک  یشزومآ ھمانرب -9
نابآ 13 کینیلک یلپ رد  
 

یرو هرھب لوصا اب ییانشآ و یکشزپ رد قالخا - " یاھناونع یرس تحت هاگشیامزآ نانکراک یشزومآ ھمانرب -10  
"یصیخشت یاھ هزات و یس-ناو -یِاو تباید -                                                                                   
نابآ 13 کینیلک یلپ رد 3901 هام رویرھش رد  
 

  13 کینیلک یلپ هاگشیامزآرد نآ صقاون و " نیتیرب -یت " شور ھب یژولوتامھ شخب یلخاد یفیک لرتنک جیاتن یسررب -11
  هاگشیامزآ یاوآ ھلجم)10و(9 هرامش رد نآ پاچ و1391راھب رد ھطوبرم ھلاقم ھیھت و نابآ
 

 رد ،دحاو نیا لنسرپ تھج نابآ 13 کینیلک یلپ شزومآ نلاس رد ،"یقورع-یبلق یاھیرامیب یاھروتکاف کسیر" رانبمس -12
  30/07/1392 خیرات
 

  05/1394 / 7یلا 5 خیرات رد ،هاگشیامزآ لنسرپ تھج " 15189 وزیا اب ییانشآ" -13
 

 دنفسا رد نابآ 13 کینیلک یلپ هاگشیامزآ لنسرپ تھج "یراک یاھطیحم رد یلنسرپ طابترا  تیریدم" هرود یرازگرب -14
1395 

 
28/04/1396 خیرات رد ؛هاگشیامزآ لنسرپ تھج "زدیا رانیمس" یرازگرب -15  

 
 
 

24/10/1396 خیرات رد ؛"نتسیز ملاس یاھھار "ناونع تحت ؛نابآ13 کینیلک یلب نانکراک یشزومآ ھمانرب -61  
 

12/11/1397&11 رد "رتناک لس یاھفارگ ریسفت" ناونع تحت نابآ 13 کینیلک یلپ هاگشیامزآ نانکراک شزومآ -17  
 

98 هامیدرد ھسلج 5رد"زمرق یاھلوبلگ یژولوفروموتامھ"ناونع تحت نابآ 13 کینیلک یلپ هاگشیامزآ نانکراک شزومآ -18  
 

 خیرات رد سوریو انورک تیروحم اب "تنوفع لرتنک " ناونع تحت نابآ 13 کینیلک یلپ نانکراک یشزومآ رانیبو -19
2&3/10/99  
 

 


