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 :مقـذمـه 

 

ّبٕ خبهؼِ هحؼَة هٖ ؿًَذ ّب، ػبصٍکبس ٗب ٍػ٘لِ تحقق ّذف  ّب دس ٍاقغ ِث هٌضلِ تذاث٘ش ٍ . ػبصهبى  ػبصهبى 

ّبٕ اػبػٖ خبهؼِ ؿکل گشفتِ ٍ ِث فؼبل٘ت هٖ پشداصًذ ثشسػٖ ؿکل گ٘شٕ ٍ . ٍػبٗلٖ ّؼتٌذ کِ ثشإ سفغ ً٘بص

تحَل ػبصهبًْب ًـبى هٖ دّذ کِ دس گزؿتِ ِث ػلت ػبدُ ثَدى صًذگٖ ثـشٕ ٍ تکٌَلَطٕ هحذٍد، ػبختبس ٍ 

ّبٕ آى،ً٘بص چٌذاًٖ ِث داًؾ ٍ هؼلَهبت  ّب ػبدُ ٍ اثتذاٖٗ ثَدُ ٍ افشاد ثشإ اًدبم فؼبل٘ت  ّبٕ ػبصهبى  کبسکشد

ّب دسؿکل صًذگٖ اختوبػٖ ِث ٍخَد آهذ هَخت ٍػؼت ٍ گؼتشدگٖ .حشفِ إ ًذاؿتٌذ تغ٘٘ش ٍ تحَالتٖ کِ ثؼذ

ّبٕ آى پ٘چ٘ذُ تش ٍ اداسُ اهَس آى ً٘ض  ّب ؿذ ٍ دس ًت٘دِ اّذاف، ٍظبٗف ٍ هؼئَل٘ت  ًبگَى ػبصهبى  دس اثؼبد گَ

ّبٕ الصم قبدس ِث اًدبم . ِث هشاتت دؿَاستش ؿذ دس چٌ٘ي ؿشاٗغٖ دٗگش افشاد ثذٍى داؿتي داًؾ ٍ هْبست 

ّب ًجَدًذ ّبٕ ػبصهبى  پ٘بهذ چٌ٘ي تغ٘٘شات ٍ تحَالت ػظ٘ن كٌؼتٖ،تکٌَلَطٗکٖ، اقتلبدٕ . ٍظبٗف ٍ فؼبل٘ت 

ّب ِث اهشٕ ح٘بتٖ هجذل کشد ثٌبثشاٗي . ٍ غ٘شُ دس قشى ًَصدّن ٍ اٍاٗل قشى ث٘ؼتن ضشٍست آهَصؽ سا دس ػبصهبى 

ّب  ّبٕ هختلف کبسکٌبى داسد ّشچِ اٗي هْبست  ّب ٍ آگبّٖ  ح٘بت ّش ػبصهبى تب حذٍد صٗبدٕ ثؼتگٖ ِث هْبست 

ّب ِث سٍص ٍ کبس آهذتش ثبؿذ قبثل٘ت ػبصهبى ثب هح٘ظ هتغ٘٘ش ً٘ض ث٘ـتش هٖ ؿَد آهَصؽ کبسکٌبى اگش ِث .ٍآهَصؽ 

عشٗقِ إ كح٘ح،خبهغ ٍ کبهل اًدبم ؿَد، ِث ػٌَاى ٍػ٘لِ إ ثشإ سػ٘ذى ِث اّذاف هؼ٘ي ٍ هـخق اص آى 

ّب هبٗلٌذ  اػتفبدُ ؿَد،هَخجبت ثقبء ٍ کبس آهذٕ ػبصهبى سا فشاّن هٖ کٌذ ِث ّو٘ي دل٘ل اػت کِ ػبصهبى 

آهَصؽ کبسکٌبى دس حق٘قت، کلِ٘ . اثشثخـٖ سا اص عشٗق ػشهبِٗ گزاسٕ دس آهَصؿکبسکٌبى افضاٗؾ دٌّذ

ّبٕ فٌٖ، حشفِ إ ٍ ؿغلٖ ٍ ّوچٌ٘ي  ّبٖٗ اػت کِ دس خْت استقبٕ ػغح داًؾ، آگبّٖ، هْبست  کَؿؾ 

ّبٕ  ًبى سا آهبدُ اًدبم ٍظبٗف ٍ هؼئَل٘ت  اٗدبد سفتبس هغلَة دس کبسکٌبى ٗک ػبصهبى ِث ػول هٖ آٗذ ٍ آ

ّذف اػبػٖ پظٍّؾ حبضش، تج٘ي هبّ٘ت آهَصؽ کبسکٌبى ٍ اثشثخـٖ آهَصؿٖ . ؿغلٖ خَد هٖ ًوبٗذ

سٍؽ پظٍّؾ ِث ؿَُ٘ تَك٘فٖ ٍ اص ًَع تحل٘ل اػٌبدٕ ثَدُ اػت  .ػبصهبً٘وٖ ثبؿذ
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 : نیازسنجی آموزشی  .1

 

ٗبفت ؿذُ ِث کبس هٖ گ٘شد ّبٕ دس تدضِٗ ٍ تحل٘ل اٗي  .هذٗشٗت ّش ػبصهبى آهَصؽ سا ِث هثبِث پبػخٖ ِث ً٘بص

ّب فشاٌٗذ  ّب اص دٗذگبُ فشاٌٗذ آهَصؿٖ، تؼ٘٘ي ً٘بص ّبٕ آتٖ ٍ تبه٘ي آى  ّب ساّٖ اػت ثشإ پ٘ؾ ثٌٖ٘ ً٘بص ً٘بص

ًبهِ ِث خبعش آى تذٍٗي  ًبهِ ٍ آًچِ ثش هـخق کشدى آًچِ ثبٗذ آهَختِ ؿَد، اػت ٗؼٌٖ، خْت گ٘شٕ کلٖ ثش

ًبسػبٖٗ دس داًؾ، ًگشؽ . هٖ گشدد ًبهِ إ ًوٖ تَاًذ عشاحٖ ٍ اخشا ؿَد، هگش اٌٗکِ کوجَد ٍ  اص اٗي سٍ ّ٘چ ثش

ّبٕ افشاد ٗب کبسکشد کلٖ ػبصهبى تـخ٘ق دادُ ؿَد ٍ ثؼذ ثشإ سفغ آى کوجَد تالؽ  ّب ٍ ػولکشد ّب، هْبست 

 .ؿَد

 چشا ً٘بصػٌدٖ آهَصؿٖ اًدبم هٖ ؿَد؟

ًبهِ سٗضٕ دسػٖ، ؿٌبػبٖٗ  ّبٕ صٗبدٕ داسد، اص خولِ هٖ تَاًذ دس ثش ًتبٗح حبكل اص ً٘بص ػٌدٖ آهَصؿٖ کبسثشد

ّبٕ  هؼبئل ٍ هـکالت افشاد، اسصٗبٖث ٗبدگ٘شٕ فشاگ٘ش، افضاٗؾ ٍ ثْجَد اٗوٌٖ ٍ اسائِ ثبصخَسد ِث فشد ٗب هذاخلِ 

ّبٕ آهَصؿٖ . آهَصؿٖ دس ػبصهبى اػتفبدُ ؿَد ًبهِ  هْن تشٗي اػتفبدُ اص ًتبٗح ً٘بصػٌدٖ دس صهٌِ٘ تَػؼِ ثش

، ثب اتالف . ثشإ اّذاف ػبصهبى اػت ّبٕ ػبصهبًٖ ّب، تالؽ ثشإ آهَصؽ  ثذٍى داؿتي دٗذگبُ سٍؿٌٖ اص ً٘بص

 .هٌبثغ اسصؿوٌذ هَاخِ هٖ ؿَد

 ً٘بص آهَصؿٖ

ًبى عشاحٖ ٍ اخشا  آهَصؽ افشاد ِث اٗدبد ؿبٗؼتگٖ دس آًْب کوک هٖ کٌذ، ِث ؿشعٖ کِ ثش اػبع ً٘بص ٍاقؼٖ آ

ً٘بص آهَصؿٖ فبكلِ ه٘بى آًچِ فشد ٗب گشٍُ ؿغلٖ خبكٖ ثبٗذ ثذاًٌذ ٍ اًدبم دٌّذ ٍ آًچِ دس ؿشاٗظ . ؿَد

ً٘بص آهَصؿٖ دس حق٘قت، ؿکبف ه٘بى ػغح کًٌَٖ ٍ . هَخَد هٖ داًٌذ ٍ اًدبم هٖ دٌّذ، تؼشٗف ؿذُ اػت

ِث ػجبست دٗگش، . ػغح هغلَة تَاًبٖٗ افشاد ٗب ػبصهبى دس اًدبم ٍظبٗف ؿغلٖ ٍ هؼئَل٘تْبٕ ػبصهبًٖ اػت

ً٘بص آهَصؿٖ ػجبست اػت اص تغ٘٘شات هغلَٖث کِ دس فشد ٗب افشاد ٗک ػبصهبى اص ًظش داًؾ، هْبست ٍ ًگشؽ ثبٗذ 

ّبٕ ؿغلٖ خَد سا دس حذ هغلَة، هقجَل ٍ هٌغجق ثب  اٗدبد ؿَد تب آًْب قبدس ثبؿٌذ ٍظبٗف ٍ هؼئَل٘ت 

ّبٕ سؿذ ٍ تؼبٖل کبسکٌبى سا دس اثؼبد هختلف ِث ٍخَد  ّبٕ ؿغلٖ اًدبم دٌّذ ٍ تب حذ هوکي صهٌِ٘  اػتبًذاسد

ثشإ اػتفبدُ اص هٌبثغ آهَصؿٖ ِث ثْتشٗي ٍخِ، . هٌبثغ آهَصؿٖ هثل ػبٗش هٌبثغ ػبصهبى هحذٍد ّؼتٌذ .آٍسد

ّب ثبٗذ دس صهٌِ٘ ً٘بص ػٌدٖ آهَصؿٖ تالؽ قبثل هالحظِ إ ِث ػول آٍسًذ گ٘لٖ ٍ اگلٌذ ً٘بص سا ِث . ػبصهبى 

هؼٌٖ ؿکبف ه٘بى هدوَػِ ؿشاٗظ هَخَد ٍ هدوَػِ ؿشاٗظ هغلَة تؼشٗف کشدُ اًذ ٍ ً٘بص ػٌدٖ فشاٌٗذ 
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دس اٗي تؼشٗف ؿشاٗظ ِث هؼٌٖ داًؾ، هْبستْب ٍ ًگشؿْب کِ دس . اًذاصُ گ٘شٕ ػلوٖ ٍ دق٘ق اٗي ؿکبف اػت

 .هدوَع ِث ػولکشد فشد ؿکل هٖ دّذ، تلقٖ ؿذُ اػت

 
 

 ً٘بصػٌدٖ آهَصؿٖ

ّبٕ آهَصؿٖ ػجبست اػت اص تـخ٘ق تغ٘٘شات کوٖ ٍ ک٘فٖ کِ ثبٗذ : ثب تَخِ ِث تؼشٗف ً٘بص آهَصؿٖ، تؼ٘٘ي ً٘بص

ّبٕ فشد ِث ٍخَد آٗذ تب ثْتشٗي ًت٘دِ اص  ًبهِ آهَصؿٖ ٍ کبسآهَصٕ دس ًحَُ اًدبم دادى فؼبل٘ت  ثب اػتفبدُ اص ثش

ً٘بص آهَصؿٖ سا هٖ تَاى کوجَد داًؾ الصم، هْبست سفتبسٕ ٍ ؿشاٗغٖ داًؼت کِ اص اًدبم . کبس اٍ حبكل ؿَد

ٍ ً٘بص آهَصؿٖ اص ػِ هقَلِ ِث ٍخَد هٖ . دادى کبس ِث ؿکل هغلَة ٍ سضبٗت ثخؾ هوبًؼت هٖ کٌذ اص ًظش تشال

فقش هٌبثغ، فقذاى تَاًبٖٗ دس اًدبم دادى کبس، فقذاى اًگ٘ضؽ، دس ٍاقغ ػولکشد ضؼ٘ف اص اٗي ػِ هقَلِ ِث : آٗذ

 .ٍخَد هٖ آٗذ کِ ِث فقذاى ؿبٗؼتگٖ فشد هٌدش هٖ ؿَد

ّبٕ ػبصهبى كَست گشفت ٍ هَضَػبت هشتجظ ِث ؿبٗؼتگٖ ثجت  فشاٌٗذ آهَصؽ ثبٗذ پغ اص آًکِ تحل٘ل ً٘بص

ػبصهبى ثبٗذ ه٘ضاى ؿبٗؼتگٖ الصم ثشإ ّش کبسٕ سا کِ ثش ک٘ف٘ت هحلَالت ٍ خذهبت تبث٘ش . گشدٗذ، آغبص گشدد

ّبٖٗ سا ثشإ ثش عشف کشدى  هٖ گزاسد، تؼ٘٘ي ٍ ؿبٗؼتگٖ کبسکٌبى ثشإ اًدبم آى کبس سا اسصٗبٖث کٌذ ٍ عشح 

ّبٕ احتوبٖل هشثَط ِث ؿبٗؼتگٖ، تِْ٘ ًوبٗذ  ّبٕ . کبػتٖ  ّبٕ آهَصؿٖ ثبٗذ ثش هجٌبٕ تحل٘ل ً٘بص تؼ٘٘ي ً٘بص

ّبٕ هَسد اًتظبس ػبصهبى دس هقبٗؼِ ثب ؿبٗؼتگٖ هَخَد کبسکٌبى، كَست گ٘شد اًدبم اٗي هشحلِ . فؼلٖ ٍ ً٘بص

ّبٕ صٗش ثبؿذ  :ثبٗذ ثش هجٌبٕ ّذف 

 تؼ٘٘ي فبكلِ ث٘ي ؿبٗؼتگٖ هَخَد ٍ ؿبٗؼتگٖ الصم(الف

ّبٕ آهَصؿٖ هـخق ؿذُ (ة  هذٍى کشدى ً٘بص

ّبٖٗ کِ اًدبم هٖ  (ج تؼ٘٘ي آهَصؽ الصم ثشإ کبسکٌبًٖ کِ ؿبٗؼتگٖ هَخَد آًْب ثب ؿبٗؼتگٖ الصم ثشإ کبس

 .دٌّذ، هغبثقت ًذاسد

ثشإ اٌٗکِ هـخق ؿَد آٗب فبكلِ ث٘ي ؿبٗؼتگٖ هَخَد ٍ ؿبٗؼتگٖ الصم هٖ تَاًذ اص عشٗق آهَصؽ کن 

ّبٕ آهَصؿٖ هف٘ذ اػت. گشدد، ثبٗذ فبكلِ هَخَد تحل٘ل ؿَد اٗي . اسائِ ٗک چْبس چَة ػبدُ ثشإ فْن ً٘بص

 :اٗي ػِ ً٘بص ػجبست اًذ اص. چْبس چَة سا تبم ثَٗذل تؼشٗف کشدُ، ٍ ػِ ًَع ً٘بص سا ؿٌبػبٖٗ ٍ هـخق هٖ کٌذ
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  ،ّبٕ ػبصهبى کِ دس ثش گ٘شًذُ هَضَػْبٖٗ هبًٌذ ّذفْبٕ ػبصهبى، دػتشػٖ ٍ استجبط ثب هذٗشاى ً٘بص

 .ه٘ضاى خب ِث خبٖٗ ٍ خشٍج اص خذهت کبسکٌبى اػت

 ّبٕ ٍاثؼتِ ِث ػول٘بت ؿغلٖ ٍ ًفغ کبس کِ ثش اػبع تدضِٗ ٍ تحل٘ل ؿغل ِث دػت هٖ آٗذ  .ً٘بص

  ّبٕ آهَصؿٖ فشدٕ، کِ اص پ٘ـشفت ؿغل افشاد، اص ًتبٗح اسصؿ٘بٖث اعالػبت ٍاثؼتِ ِث ً٘بص

 .ػولکشد،هلبحجِ ثب ؿبغل، آصهًَْب، ثشسػْ٘ب ٍ عشحْب فشاّن هٖ ؿَد

ثشإ اٌٗکِ هـخق گشدد ٗک ػبصهبى ِث آهَصؽ ً٘بص داسد ٗب خ٘ش، هذٗشٗت هٖ تَاًذ ثب پبػخ دادى ِث چْبس 

 .پشػؾ ً٘بص آهَصؿٖ سا ثؼٌدذ ٍ اّذاف آهَصؿٖ سا هؼ٘ي ًوبٗذ

 ّذفْبٕ ػبصهبى چ٘ؼت؟ 

 چِ ٍظبٗفٖ ثبٗذ اًدبم ؿَد تب اٗي ّذفْبٕ تحقق ٗبثٌذ؟ 

  ّبٖٗ داؿتِ ثبؿٌذ تب ثتَاًٌذ ٍظبٗفٖ سا کِ ثشإ آًْب هؼ٘ي ؿذُ اػت ّش ٗک اص کبسکٌبى ثبٗذ چِ سفتبس

 اًدبم دٌّذ؟

  ِّبٖٗ داسًذ؟ صهبًٖ ک ّبٕ الصم اص ًظش هْبست،داًؾ ٍ ًگشؿْب چِ کوجَد کبسکٌبى ثشإ اخشٕ سفتبس

ّبٕ آهَصؿٖ هـخق هٖ ؿَد  .پبػخٖ ثشإ اٗي پشػـْب پ٘ذا ؿَد، گؼتشدگٖ ٍ ػشؿت ً٘بص

ًبهِ تشث٘ت ً٘شٍٕ اًؼبًٖ ػالٍُ ثش هْبستْب الصم ثشإ اًدبم ٍظبٗف، الصم اػت  ثبٗذ تَخِ داؿت کِ دس تذٍٗي ثش

ّبٕ آهَصؿٖ اغلت افشادٕ ؿشکت هٖ کٌٌذ کِ ّن اص لحبػ   ُ ّبٕ فشاگ٘شاى تَخِ ؿَد، صٗشا دس دٍس ِث ًظش 

ُ  .تدشٖث ٍ ّن اص ًظش ه٘ضاى داًؾ ٍ اعالػبت هٌبثغ اسصؿوٌذٕ ّؼتٌذ ًبى ثشإ تؼ٘٘ي هحتَإ دٍس هـَست ثب آ

ّبٕ داًـٖ ٍ هْبستٖ ٍ  ًبهِ تذٍٗي ؿذُ ثب ً٘بص آهَصؿٖ هٖ تَاًذ ِث ثْجَد هحتَا کوک ًوبٗذ ٍ اص اٗي عشٗق ثش

ًبى ّوؼَ گشدد  .سفتبسٕ آ

ّبٕ آهَصؿٖ، پ٘ـتبص ٗک ًظبم آهَصؿٖ هَفق اػت آهَصؽ پش ّضٌِٗ اػت ٍ . ؿٌبخت ٍ تحل٘ل اثش ثخؾ ً٘بص

فقظ ثبٗذ هَقؼٖ اسائِ ؿَد کِ ًخؼت پبػخٖ ِث ٗک ً٘بص ؿٌبختِ ؿذُ ثبؿذ ٍ دٍم ثْتشٗي ساُ حل ثشإ 

فؼبل٘تْبٖٗ کِ ثذٍى تَخِ ِث اٗي ؿشاٗظ عشاحٖ ٍ اخشا ؿًَذ . هـکالتٖ ثبؿذ کِ اص آى عشٗق قبثل حل ّؼتٌذ

ّبٕ آهَصؿٖ، دس ٍاقغ تـخ٘ق هؼبئل ٍ هـکالت .دس ٍاقغ ًَػٖ اتالف هٌبثغ اسصؿوٌذ خَاٌّذ ثَد تؼ٘٘ي ً٘بص

ّبٕ آهَصؿٖ هٖ . فشد فشد کبسکٌبى دسثبسُ داًؾ ٍ هْبست ٍ سفتبس الصم ثشإ کبس هَفق٘ت آه٘ض اػت تؼ٘٘ي ً٘بص

ّبٕ آهَصؿٖ سا ثش اػبع حل هـکالت کبسٕ تٌظ٘ن کٌذ  ُ هـکالت ػولکشدٕ کِ هٖ تَاًٌذ . تَاًذ هحتَإ دٍس

هقذاس صٗبدٕ اص اٗي هؼبئل اص عشٗق ػَاهل هح٘ظ کبسٕ ّوچَى  .اص عشٗق آهَصؽ حل ؿًَذ، اغلت صٗبد ّؼتٌذ

ًبهٌبػت ٍ غ٘ضُ اٗدبد هٖ ؿًَذ ًبکبفٖ، اػوبل هذٗشٗت  ّبٕ . فقذاى اًگ٘ضؽ، هٌبثغ  تدضِٗ ٍ تحل٘ل ً٘بص
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آهَصؿٖ ثشإ تؼ٘٘ي هحتَإ آهَصؿٖ کِ ثبٗذ اسائِ ؿَد ٍ ّوچٌ٘ي ثشإ آهَصؽ هْبستْب ِث هٌظَس آهبدُ کشدى 

 .هذٗشاى ضشٍسٕ اػت

 
 

ّبٕ آهَصؿٖ  اًَاع ً٘بص

ٍ گشٍُ آؿکبس ٍ پٌْبى تقؼ٘ن ًوَد ّبٕ آهَصؿٖ سا اص ٗک دٗذگبُ هٖ تَاى ِث د ّبٕ آهَصؿٖ آؿکبس . ً٘بص ً٘بص

ّبٕ آهَصؿٖ گفتِ هٖ ؿَد کِ خَد ً٘بص آهَصؿٖ سا ًـبى هٖ « هَقغ»ٗب « هَسد» کبسکٌبى ِث آى دػتِ اص ً٘بص

ّبٕ آهَصؿٖ پٌْبى آى دػتِ اص  دّذ ٍ ً٘بصٕ ِث ثشسػٖ ٍ تحق٘ق ثشإ تـخ٘ق ً٘بص ٍخَد ًذاسد، اهب ً٘بص

ّبٖٗ ّؼتٌذ کِ ثب ٍخَد احؼبع ؿذى آًْب، تؼ٘٘ي ٍ تـخ٘ق اٌٗکِ چِ کؼبًٖ ً٘بص ِث آهَصؽ داًذ ٍ آى  ً٘بص

ّبٕ آهَصؿٖ  اؿخبف ِث چِ آهَصؿْبٖٗ ً٘بصهٌذ ّؼتٌذ، هؼتلضم تحق٘ق ٍ ثشسػٖ اػت ثب ٍخَد اٗي، ً٘بص

 :کبسکٌبى ٗک ػبصهبى، ػوَهب ِث ؿشح صٗش اػت

 ّٕبٕ آهَصؿٖ فشد ّبٖٗ کِ هختق فشد خبف ٗب گشٍّٖ خبف دس ؿغل ٍٗظُ إ ثبؿذ: ً٘بص  .ً٘بص

 ٍّّٖبٕ آهَصؿٖ گش ّبٕ افشادٕ کِ دس چٌذ ؿغل هـبِث اًدبم ٍظ٘فِ هٖ کٌٌذ هبًٌذ ً٘بص : ً٘بص ً٘بص

 هذٗشاى کلِ٘ ػغَح ِث آؿٌبٖٗ ثب اكَل هذٗشٗت

 ّٕبٕ فَسٕ ٍ غ٘ش فَس  ً٘بص

  ّٖٗب ًبت خَد آى سا ثش عشف ًوبٗذ ٗب ً٘بص ّبٕ آهَصؿٖ کِ ػبصهبى هٖ تَاًذ ثب تکِ٘ ثش هٌبثغ ٍ اهکب ً٘بص

ًبت هَػؼبت خبسج اص ػبصهبى سفغ ؿًَذ  .کِ حتوب، ثبٗذ ثب اهکب

 

 

ٍاحذ آهَصؽ اٗي داًـگبُ ّش ػبل دس دٗوبُ ثخـٌبهِ ً٘بصػٌدٖ آهَصؿٖ ػبل ثؼذ سا كبدس ًوَدُ ٍ پغ اص 

ّب ه٘پشداصد  ّبٕ تخللٖ ِث ثحث دس هَسد آى  ٗبفت ، دس کبسگشٍ ػپغ دس اثتذإ ػبل ثؼذ دس کو٘تِ . دس

:   هـبّذُ ه٘گشدد 1399دس رٗل ثخـٌبهِ ً٘بصػٌدٖ ػبل . آهَصؽ داًـگبُ هغشح ؿذُ ٍ ِث تلَٗت ه٘شػبًذ 

 

 



7 
 

 



8 
 

 : طراحی، برنامه ریسی و اجرای دوره های آموزشی .2

 

ّبٕ آهَصؿٖ ؿشکت  ، ثب ؿَ٘ٓ غبلت آهَصؽ حضَسٕ، ً٘بص دس ػبلْبٕ قجل، ٍاحذ آهَصؽ ٍ تَػؼٔ هٌبثغ اًؼبًٖ

ًب ٍ ًجَد اهکبى ثشگضاسٕ دٍسّْبٕ آهَصؿٖ . سا پبػخ دادُ اػت دس ػبل خبسٕ، ثب تَخِ ِث ؿَ٘ع ث٘وبسٕ کشٍ

ًبهْشٗضٕ ٍ اخشإ کالػْبٕ هدبصٕ  حضَسٕ، قؼوت اخشاٖٗ آهَصؽ اص اسدٗجْـت هبُ ػبل خبسٕ، خْت ثش

 : اًدبم دادُ اػت اقذاهبتٖ ِث اٗي ؿشح

  تِْ٘ ٍ اعالػشػبًٖ دػتَسالؼول آهَصؽ هدبصٕ ؿشکت؛-1 

ّبٕ آهَصؿٖاٗدبد ظشف٘تْبٕ خذٗذ دس -2   ُ ؛ دٍس

ّبٕ ؿٌبػبٖٗ - 3   فؼبل دس صهٌ٘ٔ آهَصؽ هدبصٕ ٍ ّوکبسٕ ثب آًْب؛ ٍاحذ 

ّبٕ خذٗذ آهَصؽ هدبصٕ؛ ثب   ّوکبساى ٍاحذآهَصؽثْشٍصسػبًٖ-4  ػ٘ؼتن هذٗشٗت آهَصؽ هتٌبػت ثب ً٘بص

تَاًوٌذػبصٕ کبسکٌبى ٍاحذ آهَصؽ خْت پ٘بدّؼبصٕ ٍ خبسٗؼبصٕ آهَصؿْبٕ هدبصٕ؛ - 5

اعالػشػبًٖ ِث فشاگ٘شاى دٍسّْبٕ هدبصٕ دس قبلت گشٍّْبٕ ؿجکْْبٕ اختوبػٖ؛ - 6 

ثشگضاسٕ ٍثٌ٘بس آهَصؿٖ سٍؿْبٕ تذسٗغ دٍسّْبٕ آًالٗي ثب ّذف تَاًوٌذػبصٕ هذسػبى دس صهٌ٘ٔ سٍٗکشد -7 

خذٗذ آهَصؽ؛ 

 ثشخٖ اص دٍسّْبٕ ً٘بصػٌد٘ـذُ ؛ ثشٍصتْ٘ٔ هحتَاّبٕ -8 

ّبٕ هدبصٕ خْت اعالع سػبًٖ ِث کبسکٌبىعشاحٖ ٍ ساّبًذاصٕ -9   فضب

افضاس ٍ ثْشٍصسػبًٖ ػبهبًٔ ٗبدگ٘شٕ الکتشًٍ٘کٖ ؛ ًشماستقبٕ -10

ّبٕثشگضاسٕ دٍسٓ-11  ًب ثشإ توبهٖ پشػٌل ؿبغل    آهَصؿٖ هدبصٕ پ٘ـگ٘شٕ اص کشٍ

ًبهْشٗضٕ ٍثٌ٘بس-12   آهَصؿٖ ّبٕ هحتلفثش

ٓ آهَصؿٖ هدبصٕ ثشإ ث٘ؾ اص 170ثشگضاسٕ ث٘ؾ اص -13   ّضاس ًفش اص کبسکٌبى 8 دٍس

ُ ثشإ کل٘ٔ دٍسّْبٕ هدبصٕ اخشاؿذُ؛ -14  ثشگضاسٕ آصهَى پبٗبى دٍس

ًبهْشٗضٕ آهَصؽ هدبصٕ - 15    ثب هحتَإ خذٗذ ٍ تؼ٘٘ي ػغح فشاگ٘شاى؛هختلفعشاحٖ ٍ ثش
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 دانشگاه علٌم پسشكي ً خدمات بيداشتي درماني بٌشير

 

 
 

  29/12/1399  تا تاريخ  01/01/1399 عملکرد ساليانو دًره ىاي آمٌزشي از تاريخ

 

 مدت تعداد شرکت کنندگان نفر ساعت
 دًره

 شيٌه
 برگساري

 نٌع دًره
 تعداد
 اجرا
 

 کد دًره عنٌان دًره

ف
دي

ر
 

 مدير کارمند مدير کارمند

 ۱ ۱۰۰۰ ۹۹خذٔبت ػغح اَٚ  ۳ ؿغّي حضٛسي ۱۶ ۳۲ ۴۰ ۵۱۲ ۶۴۰

 ۷ ؿغّي حضٛسي ۱۶ ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۴۱۴ ۱۶۲۸
سٚؽ ٚاٌزاسي خذٔبت ٘ٛٗي ػالٔت ٚ 

 ۹۹٘حٜٛ خشيذ خذٔبت ػالٔت 
۱۰۰۱ ۲ 

۲۲۰ ۳۶۰ ۲۲ ۳۶ ۱۰ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي ٚيظٜ وبسؿٙبػبٖ 

 ٌؼتشؽ ؿجىٝ ٞب 
۱۰۰۲ ۳ 

۵۹۲ ۶۷۰ ۷۳ ۸۲ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۳ ؿغّي

دػتٛساِؼُٕ ثش٘بٔٝ پضؿه خب٘ٛادٜ ٚ 

ٚيظٜ پضؿه ٚ ٔبٔبي )ثيٕٝ سٚػتبيي

 (خب٘ٛادٜ

۱۰۰۳ ۴ 

 ۹ ؿغّي حضٛسي ۲۰ ۶۵ ۱۶۹ ۱۲۹۰ ۳۰۷۰
ٛسصاٖ  دٚسٜ ٞبي ثبصآٔٛصي فلُ اَٚ ٟث

 ۹۹ؿبغُ ٚ ٔشالجيٗ
۱۰۰۴ ۵ 

 ۵ ؿغّي حضٛسي ۲۰ ۲۲ ۹۸ ۴۴۰ ۱۹۶۰
ٛسصاٖ  دٚسٜ ٞبي ثبصآٔٛصي فلُ دْٚ ٟث

 ۹۹ؿبغُ ٚ ٔشالجيٗ
۱۰۰۵ ۶ 

 ۵ ؿغّي حضٛسي ۲۰ ۳۰ ۱۰۷ ۶۰۰ ۲۱۴۰
ٛسصاٖ  دٚسٜ ٞبي ثبصآٔٛصي فلُ ػْٛ ٟث

 ۹۹ؿبغُ ٚ ٔشالجيٗ
۱۰۰۶ ۷ 

غيش  ۸ ۷۶ ۲۲ ۶۰۸ ۱۷۶

 حضٛسي

 ۸ ۱۰۰۹ ۹۹آ٘بِيض ادساس  ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۸۶ ۲۹ ۶۸۸ ۲۳۲

 حضٛسي

بي اٍّ٘ي سٚدٜ اي ۱ ؿغّي خيق ثيٕبسٟي  ۹ ۱۰۱۰ ـت

غيش  ۸ ۹ ۲ ۷۲ ۱۶

 حضٛسي

-ثشٌضاسي آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي ۱ ؿغّي

ٍبٜ  آصٔبـي

۱۰۱۱ ۱۰ 

ٍبٜ-ثشٌضاسي آصٖٔٛ ٔحيغي ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۶۵ ۲۷ ۵۲۰ ۲۱۶  ۱۱ ۱۰۱۲ آ صٔبـي

غيش  ۸ ۴۷ ۲۳ ۳۷۶ ۱۸۴

 حضٛسي

 ۱۲ ۱۰۱۳ ۹۹ٔذيشيت ثحشاٖ  ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۵۷ ۲۳ ۴۵۶ ۱۸۴

 حضٛسي

ٍبٞي  ۱ ؿغّي  ۱۳ ۱۰۱۴ ۹۹ٔذيشيت پؼٕب٘ذٞبي آصٔبـي

غيش  ۸ ۶۴ ۲۷ ۵۱۲ ۲۱۶

 حضٛسي

ٍبٜ  ۱ ؿغّي  ۱۴ ۱۰۱۵ ۹۹ٔذيشيت ايٕٙي دس آصٔبـي

غيش  ۷ ۲۲ ۵ ۱۵۴ ۳۵

 حضٛسي

 ۱۵ ۱۰۱۶ ۹۹-۱تبصٜ ٞبي ٘ظبْ ٔشالجت ٚاٌيش ۱ ؿغّي

 ۱۶ ۱۰۱۷ ۹۹-۲تبصٜ ٞبي ٘ظبْ ٔشالجت ٚاٌيش ۲ ؿغّي حضٛسي ۷ ۷۵ ۲۰ ۲۶۷ ۷۲

 ۱۷ ۱۰۱۸ ۹۹-۳تبصٜ ٞبي ٘ظبْ ٔشالجت ٚاٌيش ۱ ؿغّي حضٛسي ۷ ۵۰ ۱۳ ۳۵۰ ۹۱

 ۱۸ ۱۰۱۹ ۹۹-۴تبصٜ ٞبي ٘ظبْ ٔشالجت ٚاٌيش ۴ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۸۵ ۵۵ ۸۵۰ ۵۵۰

 ۶ ؿغّي حضٛسي ۷ ۸۵ ۴۴ ۵۹۵ ۳۰۸
ايذص ثشاػبع /آٔٛصؽ جبٔغ اچ آي ٚي

 آخشٗي سٚيىشدٞبي وـٛس
۱۰۲۰ ۱۹ 

غيش  ۱۰ ۳۳ ۸ ۳۳۰ ۸۰

 حضٛسي

 ۲۰ ۱۰۲۲ آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي-٘ظبْ ٔشالجت ٚاٌيش ۱ ؿغّي

 ۲۱ ۱۰۲۳ آصٖٔٛ ٔحيغي-۱٘ظبْ ٔشالجت ٚاٌيش ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۲۱۲ ۲۰۷ ۲۱۲۰ ۲۰۷۰

 ۲۲ ۱۰۲۴ آصٖٔٛ ٔحيغي-۲٘ظبْ ٔشالجت ٚاٌيش ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۲۰۴ ۶۱۲ ۲۰۴۰ ۶۱۲۰
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۰ ۱۵۰ ۰ ۲۵ ۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

بي ٚاٌيش   ٚيظٜ ۱٘ظبْ ٔشالجت ثيٕبسٟي

 پضؿىبٖ
۱۰۲۵ ۲۳ 

۳۲ ۱۸۴ ۴ ۲۳ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

بي حبد  آؿٙبيي ثب ٘ظبْ ٔشالجت ثيٕبسٟي

 تٙفؼي ٚيظٜ ٔشالجيٗ ػالٔت
۱۰۲۶ ۲۴ 

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۴ ۲۴ ۲۷۲ ۱۹۲
افضايؾ آٌبٞي ٚ ٟٔبست وبسؿٙبػبٖ تيٓ 

 ٔـبٚسٜ ثش٘بٔٝ تبالػٕي
۱۰۲۸ ۲۵ 

۵۷۶ ۳۹۲ ۷۲ ۴۹ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

استمبء آٌبٞي ٚ ػّٕىشد وبسوٙبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 

ٌيش ؿبغُ دس ٔشاوض غشثبٍِشي ٘ٛصاداٖ 

۹۹ 

۱۰۲۹ ۲۶ 

بي غيش ٚاٌيش ۸ ؿغّي حضٛسي ۸ ۹۸ ۱۵۵ ۷۸۴ ۱۲۴۰  ۲۷ ۱۰۳۰ ۱ػٛأُ خغش ثيٕبسٟي

بي غيش ٚاٌيش ۷ ؿغّي حضٛسي ۸ ۹۱ ۱۱۱ ۷۲۸ ۸۸۸  ۲۸ ۱۰۳۱ ۲ػٛأُ خغش ثيٕبسٟي

۲۳۷۶ ۸۰۸ ۵۹۴ ۲۰۲ ۴ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

بي ؿبيغ غيش ٚاٌيش دس ٌشٟٚٞبي  ثيٕبسٟي

آصٖٔٛ -ػٙي ٔيب٘ؼبالٖ ٚ ػبِٕٙذاٖ 

 ٔحيغي

۱۰۳۲ ۲۹ 

غيش  ۸ ۱۸ ۳ ۱۴۴ ۲۴

 حضٛسي

بي غيشٚاٌيش ۱ ؿغّي  ۳۰ ۱۰۳۴ آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي- ثيٕبسٟي

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۵۸ ۱۳۳ ۴۶۴ ۱۰۶۴
ٔشالجت ٞبي دٚساٖ پيؾ اص ثبسداسي، 

 آصٖٔٛ ٔحيغي-ثبسداسي ٚ پغ اص صايٕبٖ
۱۰۳۵ ۳۱ 

 ۵ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۸ ۶۳ ۳۰۴ ۵۰۴
ٔشالجت ٞبي دٚساٖ پيؾ اص ثبسداسي، 

 ثبسداسي ٚ پغ اص صايٕبٖ
۱۰۳۶ ۳۲ 

۰ ۵۴۴ ۰ ۶۸ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ٔشالجت ٞبي دٚساٖ پيؾ اص ثبسداسي، 

 ثبسداسي ٚ پغ اص صايٕبٖ ٚيظٜ پضؿىبٖ
۱۰۳۷ ۳۳ 

۶۴ ۴۸ ۸ ۶ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ٔشالجت ٞبي دٚساٖ پيؾ اص ثبسداسي، 

آصٖٔٛ جبٔغ -ثبسداسي ٚ پغ اص صايٕبٖ

 ػتبدي

۱۰۳۸ ۳۴ 

 ۷ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۴۴ ۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۲۰۸
ٔشالجت ٞبي ادغبْ يبفتٝ ػالٔت 

 ػبِٕٙذاٖ
۱۰۴۱ ۳۵ 

۸ ۱۳۶ ۱ ۱۷ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ٔشالجت ٞبي ادغبْ يبفتٝ ػالٔت 

 آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي-ػبِٕٙذاٖ
۱۰۴۲ ۳۶ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۰۴ ۶۱۲ ۱۶۳۲ ۴۸۹۶
ٔشالجت ٞبي ادغبْ يبفتٝ ػالٔت 

 آصٖٔٛ ٔحيغي-ػبِٕٙذاٖ
۱۰۴۳ ۳۷ 

 ۹ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۸۰ ۱۸۵ ۱۴۴۰ ۱۴۸۰
ٔشالجت ٞبي ادغبْ يبفتٝ ػالٔت 

 ۹۹ٔيب٘ؼبالٖ 
۱۰۴۴ ۳۸ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۵۸ ۱۳۴ ۴۶۴ ۱۰۷۲
ٔشالجت ٞبي ادغبْ يبفتٝ ػالٔت 

 آصٖٔٛ ٔحيغي-ٔيب٘ؼبالٖ
۱۰۴۶ ۳۹ 

۵۶۸۸ ۳۸۰۰ ۳۷۴ ۲۴۸ ۱۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱۶ ؿغّي

وبسٌبٜ آٔٛصؿي ثبصٍ٘شي ٔشالجت ٞبي 

 ۹۹ادغبْ يبفتٝ وٛدن ػبِٓ 
۱۰۴۷ ۴۰ 



11 
 

 ۱۱ ؿغّي حضٛسي ۱۶ ۱۴۸ ۲۲۹ ۲۰۸۸ ۳۲۵۶
وبسٌبٜ آٔٛصؿي ثبصٍ٘شي ٔشالجت ٞبي 

 ۹۹ادغبْ يبفتٝ ٘بخٛؿي ٞبي اعفبَ 
۱۰۴۸ ۴۱ 

 ۸ ؿغّي حضٛسي ۵ ۱۲۳ ۱۹۱ ۶۱۵ ۹۵۵
وبسٌبٜ آٔٛصؿي احيبء پبيٝ وٛدوبٖ ٚ 

 ۹۹ؿيشخٛاساٖ
۱۰۴۹ ۴۲ 

 ۳ ؿغّي حضٛسي ۲۰ ۵۰ ۴۶ ۷۸۰ ۷۶۰
والع ٔـبٚسٜ ٚ حُ ٔـىالت ؿيشدٞي 

۹۹ 
۱۰۵۰ ۴۳ 

 ۴۴ ۱۰۵۲ وبسٌبٜ آٔٛصؿي ثش٘بٔٝ اپيه ۵ ؿغّي حضٛسي ۸ ۴۶ ۵۷ ۳۶۸ ۴۵۶

 ۶ ؿغّي حضٛسي ۸ ۷۵ ۱۸۷ ۶۰۰ ۱۴۹۶
وبسٌبٜ ٔشالجت تغزيٝ اي ٘ٛصاد ٘بسع ٚ 

 پش خغش
۱۰۵۳ ۴۵ 

۳۲ ۱۲۰ ۴ ۱۵ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ٔشالجت ٞبي ادغبْ يبفتٝ ػالٔت 

 آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي-وٛدوبٖ
۱۰۵۴ ۴۶ 

 ۴۷ ۱۰۵۵ وبسٌبٜ ثبسٚسي ػبِٓ ٚ جٕؼيت ۴ ؿغّي حضٛسي ۸ ۵۸ ۷۱ ۴۶۴ ۵۶۸

۲۴ ۸۸ ۳ ۱۱ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

-ٔشالجت ٞبي ثبسٚسي ػبِٓ ٚ جٕؼيت

 آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي
۱۰۵۶ ۴۸ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۸ ۴ ۲۲۴ ۳۲
ٍبٜ آة  ٔذيشيت ػيؼتٓ ويفيت آصٔبـي

۹۹ 
۱۰۵۸ ۴۹ 

بي ٔٙتمّٝ اص آة ٚ غزا ۶ ؿغّي حضٛسي ۸ ۸۲ ۶ ۶۵۶ ۴۸  ۵۰ ۱۰۵۹ عغيبٖ ثيٕبسٟي

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۳ ۱ ۲۶۴ ۸
ب ٚ ٔشاوض  ذاؿت ٔحيظ ثيٕبسػتبٟ٘ ٟث

 دسٔب٘ي
۱۰۶۰ ۵۱ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۶ ۸۷ ۶ ۱۳۹۲ ۹۶
ذاؿت ٔحيظ  لٛا٘يٗ ٚ دػتٛساِؼّٕٟبي ٟث

 آصٖٔٛ ٔحيغي-۱
۱۰۶۲ ۵۲ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۶ ۱۱۳ ۷ ۱۸۰۸ ۱۱۲
ذاؿت ٔحيظ  لٛا٘يٗ ٚ دػتٛساِؼّٕٟبي ٟث

 (آصٖٔٛ ٔحيغي)۲
۱۰۶۳ ۵۳ 

۶۴ ۵۹۲ ۴ ۳۷ ۱۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ذاؿت ٔحيظ  لٛا٘يٗ ٚ دػتٛساِؼّٕٟبي ٟث

 آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي-۳
۱۰۶۴ ۵۴ 

غيش  ۱۰ ۱۰۸ ۴ ۱۰۸۰ ۴۰

 حضٛسي

 ۵۵ ۱۰۶۵ سإٞٙبي آٔٛصؽ وٙتشَ دخب٘يبت ۱ ؿغّي

 ۴ ؿغّي حضٛسي ۱۶ ۴۴ ۳ ۶۳۴ ۲۸
٘حٜٛ اسصيبثي ٚ وٙتشَ ػٛأُ صيبٖ آٚس 

 ؿيٕيبيي دس ٔحيظ وبس
۱۰۶۶ ۵۶ 

 ۴ ؿغّي حضٛسي ۱۶ ۴۴ ۴ ۵۵۲ ۵۶
٘حٜٛ اسصيبثي ٚ وٙتشَ ػٛأُ صيبٖ آٚس 

 فيضيىي دس ٔحيظ وبس
۱۰۶۷ ۵۷ 

 ۴ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۹ ۳ ۳۱۲ ۲۴
دػتٛساِؼُٕ ٞب ٚ ٔمشسات ثبصسػي دس 

ذاؿت حشفٝ اي  ٟث
۱۰۶۸ ۵۸ 

غيش  ۸ ۱۳ ۱ ۱۰۴ ۸

 حضٛسي

ذاؿت حشفٝ اي-آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي ۱ ؿغّي  ۵۹ ۱۰۶۹ ٟث

۸ ۱۶۰ ۱ ۲۰ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

آصٖٔٛ ٔحيغي وبسؿٙبػبٖ ػالٔت 

 حشفٝ اي
۱۰۷۰ ۶۰ 
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۸۴۰ ۶۳۲ ۱۰۵ ۷۹ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۷ ؿغّي

دػتٛساِؼُٕ ٚ ثش٘بٔٝ ٞبي جذيذ ٚاحذ 

 دٞبٖ ٚ د٘ذاٖ
۱۰۷۴ ۶۱ 

غيش  ۸ ۹ ۴۲ ۷۲ ۳۳۶

 حضٛسي

ٚيظٜ وبسؿٙبػبٖ )۲وٙتشَ ػفٛ٘ت ۲ ؿغّي

 (ػتبدي

۱۰۷۵ ۶۲ 

 ۶۳ ۱۰۷۶ تجٟيضات د٘ذا٘پضؿىي ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۸ ۴ ۶۴ ۳۲

غيش  ۸ ۸ ۴ ۶۴ ۳۲

 حضٛسي

 ۶۴ ۱۰۷۷ تغزيٝ دس د٘ذا٘پضؿىي ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۲ ۳۷ ۱۶ ۲۹۶

 حضٛسي

 ۶۵ ۱۰۷۸ ۹۹اٚسطا٘غ د٘ذا٘پضؿىي  ۱ ؿغّي

۴۰ ۸۰ ۵ ۱۰ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ذاؿت دٞبٖ ٚ - آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي ٟث

 د٘ذاٖ
۱۰۸۰ ۶۶ 

غيش  ۸ ۱ ۴۷ ۸ ۳۷۶

 حضٛسي

 ۶۷ ۱۰۸۱ آصٖٔٛ ٔحيغي ٚيظٜ د٘ذا٘پضؿه ٚ ػبيش ۱ ؿغّي

 ۴ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۵ ۷۶ ۲۰۰ ۶۰۸

پيـٍيشي ٚ وٙتشَ وٕجٛد سيضٔغزي ٞب  

  ٚ Aؿبُٔ آٞٗ، سٚي، وّؼيٓ، يذ ٚيتبٔيٗ

D ٜٔىُٕ يبسي ٌشٜٚ ٞبي ػٙي ٚيظ ٚ 

ٛسصاٖ  ٔشالجيٗ ػالٔت ٚ ٟث

۱۰۸۲ ۶۸ 

 ۴ ؿغّي حضٛسي ۸ ۶۸ ۶۵ ۵۵۰ ۵۳۴

ٔشالجت ٞب ٚ خذٔبت تغزيٝ دس عشح 

تحَٛ ٘ظبْ ػالٔت ٚيظٜ ٔشالجيٗ 

ٛسصاٖ  ػالٔت ٚ ٟث

۱۰۸۳ ۶۹ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۴ ۲ ۱۹۲ ۱۶

تغزيٝ كحيح دس پيـٍيشي ٚ دسٔبٖ 

ثيٕبسي ٞب ٚيظٜ وبسؿٙبػبٖ تغزيٝ ػتبد ٚ 

 ٔشاوض خذٔبت جبٔغ ػالٔت

۱۰۸۴ ۷۰ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۶ ۰ ۱۲۸ ۰
آصٖٔٛ تغزيٝ ٚيظٜ وبسؿٙبػبٖ تغزيٝ 

 ٔشاوض خذٔبت جبٔغ ػالٔت
۱۰۸۵ ۷۱ 

غيش  ۸ ۲۰۱ ۵۹۳ ۱۶۰۸ ۴۷۴۴

 حضٛسي

جٛد تغذيٝ جبٔؼٝ  ۱ ؿغّي  ۷۲ ۱۰۸۶ آصٖٔٛ ٔحيغي- ٟث

غيش  ۸ ۱۰ ۲ ۸۰ ۱۶

 حضٛسي

جٛد تغزيٝ جبٔؼٝ ۱ ؿغّي  ۷۳ ۱۰۸۷ آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي-ٟث

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۴ ۰ ۱۱۲ ۰
تغزيٝ دس ثش٘بٔٝ تحَٛ ػالٔت ٚيظٜ 

 پضؿىبٖ
۱۰۸۸ ۷۴ 

 ۷۵ ۱۰۸۹ استمبء دا٘ؾ دس حٛصٜ ػالٔت سٚاٖ ۸ ؿغّي حضٛسي ۳۲ ۷۸ ۱۷۳ ۱۸۴۸ ۴۳۴۴

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۱۶ ۶۰ ۱ ۵۷۶ ۸

استمبء دا٘ؾ دس حٛصٜ ػالٔت 

اختالالت سٚاٖ پضؿىي، پيـٍيشي اص )سٚاٖ

خٛدوـي، حٕبيت ٞبي سٚا٘ي اجتٕبػي دس 

 ٚيظٜ پضؿىبٖ (ثاليب ٚ پيـٍيشي اص اػتيبد

۱۰۹۰ ۷۶ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱ ۶ ۸ ۴۸
آٔٛصؽ ثش٘بٔٝ ػّٕيبتي ٚ تجضيٝ ٚ تحّيُ 

 ؿبخلٟب
۱۰۹۱ ۷۷ 
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۴۷۵۲ ۱۶۱۶ ۵۹۴ ۲۰۲ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

دخب٘يبت ، اِىُ ٚ ٔٛاد - ػالٔت سٚاٖ

ٛسص  آصٖٔٛ )ٚيظٜ ٔشالت ،ٔبٔب ٚ ٟث

 (ٔحيغي 

۱۰۹۲ ۷۸ 

۰ ۹۶ ۰ ۱۲ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

-دخب٘يبت ، اِىُ ٚ ٔٛاد  - ػالٔت سٚاٖ

 آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي
۱۰۹۳ ۷۹ 

۷۳۶ ۶۰۸ ۹۲ ۷۶ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۷ ؿغّي

پيـٍيشي اص ٔشي جٛا٘بٖ  ٘بؿي اص 

 حٛادث تشافيىي
۱۰۹۴ ۸۰ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۵ ۱ ۱۲۰ ۸
آصٖٔٛ جبٔغ - ٘ٛجٛا٘بٖ جٛا٘بٖ ٔذاسع 

 ػتبدي
۱۰۹۷ ۸۱ 

آصٖٔٛ - ٘ٛجٛا٘بٖ جٛا٘بٖ ٔذاسع  ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۲۰۴ ۶۱۲ ۸۱۶ ۲۴۴۸

 ٔحيغي

۱۰۹۸ ۸۲ 

۴۱۶ ۱۳۷۶ ۵۲ ۱۷۲ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۸ ؿغّي

آؿٙبيي ثب ٘حٜٛ حجت اػتب٘ذاسد ٌٛاٞي 

فٛت ٚ اػتخشاد ؿبخق ٞبي ػيٕبي 

 ٔشي

۱۰۹۹ ۸۳ 

 ۶ ؿغّي حضٛسي ۸ ۵۸ ۵۶ ۴۶۴ ۴۴۸
آؿٙبيي ثب ٘حٜٛ پبيؾ ٚ اسصيبثي ػُّ 

 ٘بسضبيتي ٚاحذٞبي تحت پٛؿؾ
۱۱۰۰ ۸۴ 

 ۹ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۰۳ ۹۲ ۸۲۴ ۷۳۶
آؿٙبيي ثب سٚؽ ٞب ٚ اثضاسٞبي وٙتشَ 

 اعالػبت حجت ؿذٜ دس ػيت
۱۱۰۱ ۸۵ 

 ۸ ؿغّي حضٛسي ۶ ۱۹ ۹۲ ۱۱۴ ۵۵۰
آٔٛصؽ ثخؾ ٔبِي ػبٔب٘ٝ ػيت ٚ 

بي ثيٕٝ ٌش  استجبط ثب ػبصٔبٟ٘
۱۱۰۳ ۸۶ 

 ۶ ؿغّي حضٛسي ۶ ۹ ۷۱ ۵۴ ۴۲۶
آٔٛصؽ ٘حٜٛ ثش٘بٔٝ سيضي دس ٚاحذ ٔبِي 

 ٚ دسآٔذ ٚ پزيشؽ   
۱۱۰۴ ۸۷ 

 ۴ ؿغّي حضٛسي ۶ ۱۲ ۳۹ ۷۲ ۲۳۴
٘حٜٛ ٌضاسؽ ٌيشي دسآٔذٞب اص ػبٔب٘ٝ 

 ٞبي ٔشتجظ ثب ثب٘ه ٔشوضي
۱۱۰۵ ۸۸ 

أٛس - ثشٌضاسي آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي  ۱ ؿغّي حضٛسي ۶ ۴ ۳۸ ۲۴ ۲۲۸

 ٔبِي

۱۱۰۶ ۸۹ 

 ۹۰ ۱۱۰۷ أٛس ٔبِي- ثشٌضاسي آصٖٔٛ ٔحيغي  ۱ ؿغّي حضٛسي ۶ ۲۱ ۱۷۰ ۱۲۶ ۱۰۲۰

 ۹۱ ۱۱۰۸ ثش٘بٔٝ سيضي ػّٕيبتي ۸ ؿغّي حضٛسي ۸ ۶۲ ۷۰ ۴۹۶ ۵۶۰

 ۹۲ ۱۱۰۹ حٕبيت عّجي دس ثش٘بٔٝ ٞبي ػالٔت ۷ ؿغّي حضٛسي ۸ ۶۸ ۶۰ ۵۴۴ ۴۸۰

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۰۴ ۶۱۲ ۱۶۳۲ ۴۸۹۶
اكَٛ عشاحي ٚتذٚيٗ - آصٖٔٛ ٔحيغي 

ذاؿتي  پيبٟٔبي ٟث
۱۱۱۰ ۹۳ 

غيش  ۶ ۵۴۸ ۶۶۵ ۳۲۸۸ ۳۹۹۰

 حضٛسي

 ۹۴ ۱۱۱۲ دػتٛساِؼُٕ اجشايي خٛدٔشالجتي ۱ ؿغّي

۳۹۲۰ ۲۰۰ ۳۹۲ ۲۰ ۱۰ 
غيش 

 حضٛسي
 ۲ ؿغّي

ٛسصاٖ ؿبغُ  آصٖٔٛ فلُ دْٚ ٟث

بي ٚاٌيش)  (ثيٕبسٟي
۱۱۱۲۰ ۹۵ 

۳۲۹۶ ۱۶۰ ۴۱۲ ۲۰ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ذاؿت  لٛا٘يٗ ٚ دػتٛساِؼّٕٟبي ٟث

ٛسصاٖ)۲ٔحيظ  (ٚيظٜ ٟث
۱۱۱۲۱ ۹۶ 



14 
 

غيش  ۸ ۸ ۱۶ ۶۴ ۱۲۸

 حضٛسي

 ۹۷ ۱۱۱۲۲ أٛس داسٚيي- آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي ۱ ؿغّي

غيش  ۶ ۲ ۱۳ ۱۲ ۷۸

 حضٛسي

 ۹۸ ۱۱۱۲۳ دسآٔذ- ثشٌضاسي آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي  ۱ ؿغّي

۴۸ ۱۵۶ ۴ ۱۳ ۱۲ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

آٔٛصؽ ٚ استمبي - آصٖٔٛ جبٔغ ػتبدي

 ػالٔت
۱۱۱۳ ۹۹ 

۰ ۲۵۲ ۰ ۴۲ ۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

بي ٚاٌيش   ٚيظٜ ۲٘ظبْ ٔشالجت ثيٕبسٟي

 پضؿىبٖ
۱۱۱۴ ۱۰۰ 

۰ ۱۷۴ ۰ ۲۹ ۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

بي ٚاٌيش   ٚيظٜ ۳٘ظبْ ٔشالجت ثيٕبسٟي

 پضؿىبٖ
۱۱۱۵ ۱۰۱ 

۰ ۱۲۰ ۰ ۱۵ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

دخب٘يبت ، اِىُ ٚ ٔٛاد - ػالٔت سٚاٖ

 (آصٖٔٛ ٔحيغي )ٚيظٜ وبسؿٙبػبٖ
۱۱۱۶ ۱۰۲ 

غيش  ۸ ۶۲۸ ۷۳۱ ۵۰۲۴ ۵۸۴۸

 حضٛسي

 ۱۰۳ ۱۱۱۷ ٞش خب٘ٝ يه پبيٍبٜ ػالٔت ۱ ؿغّي

۳۰۹۶ ۱۱۲ ۳۸۷ ۱۴ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ٛسصاٖ ؿبغُ  آصٖٔٛ فلُ دْٚ ٟث

 (ػالٔت ٔبدساٖ)
۱۱۱۸ ۱۰۴ 

۶۱۴۸ ۲۴۸ ۳۸۵ ۱۷ ۱۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۲ ؿغّي

ٛسصاٖ ؿبغُ  آصٖٔٛ فلُ دْٚ ٟث

 (ػالٔت ٔحيظ ٚ وبس)
۱۱۱۹ ۱۰۵ 

غيش  ۸ ۱۸۲۴ ۱۷۲۸ ۱۴۵۹۲ ۱۳۸۲۴

 حضٛسي

 ۱۰۶ ۲۰۰۰ حمٛق اداسي ۱ ػٕٛٔي

۰ ۲۰۸ ۰ ۵۲ ۱۵ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

آٔٛصؽ ثيٕبسي وٛسٚ٘ب ٚيشٚع ٚيظٜ 

 پضؿىبٖ
۹۷۰۱۰۷۰۲ ۱۰۷ 

۲۰۹۶ ۷۲۰ ۵۲۴ ۱۸۰ ۴ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

آٔٛصؽ ثيٕبسي وٛسٚ٘ب ٚيشٚع ٚيظٜ 

ٛسص  ٔشالت ، ٔبٔب ٚ ٟث
۹۷۰۱۰۷۰۳ ۱۰۸ 

۱۲۰ ۶۹۶ ۱۰ ۵۸ ۱۲ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

خيق  ٍبٞي دس ـت سٚؽ ٞبي آصٔبـي

 (۹۹)ٔٙٙظيت 
۹۷۰۱۰۷۰۹ ۱۰۹ 

 ۱۷ ؿغّي حضٛسي ۴ ۳۹۰ ۱۶۳ ۱۵۶۰ ۶۵۲
اػتب٘ذاسدٞبي احيبء ٔمذٔبتي ثضسٌؼبالٖ 

 (۹۹)ٚ اعفبَ 
۹۷۰۱۰۷۱۰ ۱۱۰ 

 ۲۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۴۰۰ ۱۰۳ ۳۲۰۰ ۸۲۴
اػتب٘ذاسدٞبي احيبء پيـشفتٝ ثضسٌؼبالٖ 

 (۹۹)ٚ اعفبَ 
۹۷۰۱۰۷۱۱ ۱۱۱ 

۲۰۲۸ ۴۲۱۶ ۵۰۷ ۱۰۵۴ ۴ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

استمب ويفيت ٚ ايٕٙي ػبصي ٔحيظ ثؼتشي 

 (۹۹)ثيٕبساٖ 
۹۷۰۱۰۷۱۲ ۱۱۲ 

 ۲۵ ؿغّي حضٛسي ۸ ۴۲۲ ۱۳۳ ۳۳۷۶ ۱۰۶۴
سٚؽ كحيح اػتفبدٜ اص اثضاس ٚ تجٟيضات 

 (۹۹)تخللي پضؿىي 
۹۷۰۱۰۷۱۳ ۱۱۳ 

 ۱۱۴ ۹۷۰۱۰۷۱۴ (۹۹)آؿٙبيي ثب پذافٙذ غيش ػبُٔ  ۱۰ ؿغّي حضٛسي ۴ ۲۰۵ ۱۴۰ ۸۲۰ ۵۶۰

۲۶۳۲ ۷۸۷۲ ۳۲۹ ۹۸۴ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ؿٙبػبيي ٚ اسصيبثي ٔخبعشات ؿغّي 

 (۹۹)ٔحيظ وبس 
۹۷۰۱۰۷۱۵ ۱۱۵ 

 ۱۰ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۱۲ ۹۵ ۲۳۸۴ ۷۰۸
اكَٛ استجبط كحيح دس ٔحيظ دسٔبٖ 

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۷۱۷ ۱۱۶ 
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 ۱۱۷ ۹۷۰۱۰۷۱۹ ۹۹ثيٕبسي ٞبي ٘ٛظٟٛس دس ػبَ ۱۲ ؿغّي حضٛسي ۴ ۳۶۹ ۱۴۲ ۱۴۷۶ ۵۶۸

 ۱۱۸ ۹۷۰۱۰۷۲۰ (۹۹)ٔـتشي ٔذاسي ٚ ثيٕبسي ٔحٛسي  ۱۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۳۰۴ ۱۴۰ ۱۲۷۲ ۶۰۰

 ۱۰ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۶۲ ۱۳۵ ۲۰۹۶ ۱۰۸۰
ذاؿت حشفٝ اي جٟت پشػُٙ  ٟث

 (۹۹)ثيٕبسػتبٖ 
۹۷۰۱۰۷۲۱ ۱۱۹ 

 ۱۲۰ ۹۷۰۱۰۷۲۳ (۹۹)ٔمبثّٝ ثب آتؾ ػٛصي ٚ اعفب حشيك  ۱۰ ؿغّي حضٛسي ۴ ۲۲۸ ۱۲۷ ۹۱۲ ۵۰۸

 ۸ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۴۱ ۶۶ ۱۹۲۸ ۵۲۸
ؿيٜٛ ٞبي ٘ٛٗي حجت ٌضاسؿبت پشػُٙ 

 (    ۹۹)دسٔب٘ي 
۹۷۰۱۰۷۲۴ ۱۲۱ 

 ۱۲۲ ۹۷۰۱۰۷۲۵ (۹۹)  ٔمذٔبتي ECGتفؼيش  ۹ ؿغّي حضٛسي ۴ ۱۷۰ ۳۳ ۶۸۰ ۱۳۲

 ۱۲۳ ۹۷۰۱۰۷۲۶ (۹۹)  پيـشفتٝ  ECGتفؼيش  ۱۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۲۷۵ ۶۷ ۲۷۲۶ ۶۶۴

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۰۴ ۴۰ ۸۳۲ ۳۲۰
آٔٛصؽ ٔٛاجٟٝ ثب ػٛأُ صيبٖ آٚس ٔحيظ 

 (۹۹)وبس 
۹۷۰۱۰۷۲۷ ۱۲۴ 

 ۸ ؿغّي حضٛسي ۸ ۷۸ ۸۴ ۶۲۴ ۶۷۲
ؿبيؼتشٗي اٚسطا٘غ ٞبي ٔبٔبيي  ٚ اسصيبثي 

 (  ۹۹)ػالٔت جٙيٗ 
۹۷۰۱۰۷۲۸ ۱۲۵ 

 ۱۲۶ ۹۷۰۱۰۷۲۹ (  ۹۹)حفبظت دس ثشاثش اؿؼٝ يٛ٘يضاٖ   ۵ ؿغّي حضٛسي ۶ ۹۱ ۳۹ ۵۴۶ ۲۳۴

 ۱۲۷ ۹۷۰۱۰۷۳۰ (۹۹)تغزيٝ ثب ؿيش ٔبدس  ۹ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۴۳ ۸۵ ۱۱۴۴ ۶۸۰

 ۱۲۸ ۹۷۰۱۰۷۳۱ (۹۹)اٚسطا٘غ ٔؼٕٛٔيت ٞب  ۵ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۳۴ ۳۵ ۱۰۷۲ ۲۸۰

ٍبٞي ٚ تفؼيش آٖ  ۶ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۹۲ ۴۷ ۱۵۳۶ ۳۷۶ تؼت ٞبي آصٔبـي

(۹۹) 

۹۷۰۱۰۷۳۲ ۱۲۹ 

 ۱۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۴۴ ۶۸ ۱۹۱۴ ۵۳۷
داسٚدٞي ثيٕبساٖ ثب سػبيت اكَٛ ايٕٙي 

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۷۳۳ ۱۳۰ 

 ۳ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۳ ۲۶ ۱۸۴ ۲۰۸
  (تشخيق-خذٔبت-حجت)HISػيؼتٓ 

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۷۳۵ ۱۳۱ 

 ۹ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۱۰ ۵۷ ۲۴۸۰ ۴۵۶
تفؼيش ٌبصٞبي خٖٛ ؿشيب٘ي ٚ اختالالت 

 (۹۹)اػيذ ٚ ثبص 
۹۷۰۱۰۷۳۶ ۱۳۲ 

 ۱۳ ؿغّي حضٛسي ۱۵ ۲۰۱ ۳۷ ۳۰۱۵ ۵۵۵
ٔشالجت ٞبي پشػتبسي ٚيظٜ دس 

 ICU (۹۹)ثخؾ
۹۷۰۱۰۷۳۷ ۱۳۳ 

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۴۵ ۹ ۳۶۰ ۷۲
سٚؽ ٞبي جذيذ ٔبيغ دسٔب٘ي دس 

 (۹۹)ػٛختٍي ٞب ٚ ا٘ٛاع ػشْ ٞب 
۹۷۰۱۰۷۳۸ ۱۳۴ 

 ۳ ؿغّي حضٛسي ۸ ۹۵ ۱۳ ۷۶۰ ۱۰۴
ٛيٝ  ٔذيشيت ساٜ ٞٛايي ٚ اكَٛ ٟت

 (۹۹)ٔىب٘يىي 
۹۷۰۱۰۷۳۹ ۱۳۵ 

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۹ ۱۰ ۳۱۲ ۸۰
اعفبَ ٚ ثضسٌؼبَ )اٚسطا٘غ ٞبي جشاحي 

 (۹۹)ٚ ٔشالجت ٞبي آٖ  (
۹۷۰۱۰۷۴۰ ۱۳۶ 

 ۸ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۲۲ ۳۶ ۹۷۶ ۲۸۸
–٘حٜٛ ٔشالجت دس اختالالت ػضال٘ي 

 (۹۹)اػىّتي  
۹۷۰۱۰۷۴۱ ۱۳۷ 

 ۱۳۸ ۹۷۰۱۰۷۴۲ (۹۹)پشػتبسي دس اتبق ػُٕ   ۳ ؿغّي حضٛسي ۸ ۵۲ ۱۶ ۴۱۶ ۱۲۸
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 ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۶ ۶ ۲۰۸ ۴۸
آؿٙبيي ٚ ٘حٜٛ كحيح داسٚٞبي حبجت  

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۷۴۳ ۱۳۹ 

 ۳ ؿغّي حضٛسي ۵ ۴۲ ۱۳ ۲۱۰ ۶۵
فٖٙٛ تخللي پشتٍٛ٘بسي ٚ تفؼيش فيّٓ 

 (۹۹)ساديِٛٛطي 
۹۷۰۱۰۷۴۴ ۱۴۰ 

 ۱۴۱ ۹۷۰۱۰۷۴۵ (۹۹)تفؼيش ٌشافي ٞب  ۶ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۳۲ ۲۱ ۱۰۵۶ ۱۶۸

ضذػفٛ٘ي ٚ اػتشِيضاػيٖٛ -ؿؼتـٛ ۳ ؿغّي حضٛسي ۸ ۵۷ ۲۵ ۴۵۶ ۲۰۰

(۹۹) 

۹۷۰۱۰۷۴۶ ۱۴۲ 

 ۱۴۳ ۹۷۰۱۰۷۴۷ (۹۹)تفؼيش الْ خٖٛ ٔحيغي   ۳ ؿغّي حضٛسي ۸ ۴۴ ۷ ۳۵۲ ۵۶

 ۱۴۴ ۹۷۰۱۰۷۴۸ (۹۹)پشٚػيجشٞبي پشػتبسي  ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۴۶ ۱۶ ۳۶۸ ۱۲۸

 ۹۷۰۱۰۷۴۹ ۱۴۵ (۹۹)  (ISBAR)تحٛيُ ٚ تحَٛ پشػتبسي ۳ ؿغّي حضٛسي ۸ ۷۱ ۱۲ ۵۶۸ ۹۶

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۵۲ ۹ ۴۱۶ ۷۲
خيق  ٞبي ؿىٕي ٚ ـت تشٚٔب ٞب ٚ دسد

 (۹۹)افتشالي 
۹۷۰۱۰۷۵۰ ۱۴۶ 

 ۱۴۷ ۹۷۰۱۰۷۵۱ (۹۹)ٔشالجت ٞبي پشػتبسي دس ٘ٛصاداٖ  ۴ ؿغّي حضٛسي ۸ ۶۸ ۲۸ ۵۴۴ ۲۲۴

 ۱۴۸ ۹۷۰۱۰۷۵۲ (۹۹)اوؼيظٖ تشاپي ٚ تجٟيضات اٖ  ۷ ؿغّي حضٛسي ۸ ۴۵۶ ۸۱ ۳۶۴۸ ۶۴۸

 ۱۴۹ ۹۷۰۱۰۷۵۳ (  ۹۹)٘حٜٛ ي ٔذيشيت پؼٕب٘ذ پضؿىي  ۳ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۰۹ ۵۷ ۱۶۷۲ ۴۵۶

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۶ ۳۷ ۱۳ ۲۲۲ ۷۸
آ٘بتٛٔي ػغحي ٚ ٔمغؼي تلٛثشداسي 

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۷۵۴ ۱۵۰ 

 ۱۵۱ ۹۷۰۱۰۷۵۵ (۹۹)تفؼيشٔحيظ ٞبي وـت ٔيىشٚثي  ۳ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۳ ۲ ۲۶۴ ۱۶

آ٘بِيض ٔبيؼبت ثذٖ ٚ ؿٕبسؽ ػِّٛي  ۳ ؿغّي حضٛسي ۸ ۴۱ ۶ ۳۲۸ ۴۸

(۹۹) 

۹۷۰۱۰۷۵۶ ۱۵۲ 

 ۱۵۳ ۹۷۰۱۰۷۵۸ (۹۹)لٛا٘يٗ حشفٝ اي دس ٔحيظ وبس  ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۲۳ ۲۹ ۹۸۴ ۲۳۲

 ۱۵۴ ۹۷۰۱۰۷۵۹ (۹۹)ٔذيشيت اػتشع  ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۵۰ ۲۷ ۴۰۰ ۲۱۶

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۶ ۲۰ ۱۰ ۱۲۰ ۶۰
ٔشالجت ٞبي پشػتبسي دس ٌضؽ ٞب ٚ ٌبص 

 (۹۹)ٌشفتٍي 
۹۷۰۱۰۷۶۰ ۱۵۵ 

 
بي وٙتشَ دسد  ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۳ ۶ ۱۰۴ ۴۸  ۱۵۶ ۹۷۰۱۰۷۶۱ (۹۹)ٟٔبسٟت

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۴ ۱۹ ۳۲ ۱۵۲
اكغالحبت پضؿىي دس ٔذاسن پضؿىي 

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۷۶۲ ۱۵۷ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۱ ۱۴ ۱۰ ۱۴۰
آييٗ ٘بٔٝ ٞب ٚدػتٛساِؼُٕ ٞبي اػىٗ 

 (۹۹)پشٚ٘ذٜ جبسي  ٚ ساوذ 
۹۷۰۱۰۷۶۳ ۱۵۸ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳ ۸ ۲۴ ۶۴
آٔٛصؽ چٍٍٛ٘ي اػتحمبق ػٙجي 

 (۹۹)،ساٞىبسٞب 
۹۷۰۱۰۷۶۵ ۱۵۹ 

 ۱۶۰ ۹۷۰۱۰۷۶۶ (۹۹)  ٚ ٌشاف آٖ CBCتفؼيش  ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۱۱ ۱ ۱۱۰ ۱۰

 ۱۶۱ ۹۷۰۱۰۷۶۷ (۹۹)تفؼيش تؼت ٞبي ثيٛؿيٕي  ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۱۲ ۱ ۱۲۰ ۱۰
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 ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۱۳ ۶ ۱۳۰ ۶۰
فيضيه دػتٍبٜ ٞبي ساديِٛٛطي ٚ ػي تي 

 (۹۹)اػىٗ 
۹۷۰۱۰۷۶۸ ۱۶۲ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۵ ۱۳ ۵ ۶۵ ۲۵
ذاؿت دس  اػتب٘ذاسد ٞبي فيضيه ٟث

 (۹۹)ثخؾ ساديِٛٛطي 
۹۷۰۱۰۷۶۹ ۱۶۳ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۵ ۵ ۵۰ ۵۰
ٔشالجت  سٚا٘ي ، تؼىيٙي  ٚ ٔؼٙٛي  ٘ٛصاد 

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۷۷۲ ۱۶۴ 

 ۱۶۵ ۹۷۰۱۰۷۷۴ (۹۹)پشػتبس  ٚ ؿيٕي دسٔب٘ي  ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۸ ۳ ۸۰ ۳۰

غيش  ۸ ۸۸ ۳۱ ۷۰۴ ۲۴۸

 حضٛسي

 ۱۶۶ ۹۷۰۱۰۷۷۶ (۹۹)پيـٍيشي ٚ استمب ػالٔت وبسوٙبٖ  ۱ ػٕٛٔي

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۱۰ ۶ ۱۰۰ ۶۰
ٔذاخّٝ ٚ وٙتشَ ثحشاٖ اختالالت سٚا٘ي 

 (۹۹)ثيٕبس 
۹۷۰۱۰۷۷۸ ۱۶۷ 

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۶ ۳۵ ۱۱ ۲۱۰ ۶۶
آؿٙبيي ثب ٔجب٘ي فيضيه ٞؼتٝ اي دس 

 (  ۹۹)پضؿىي ٞؼتٝ اي 
۹۷۰۱۰۷۸۱ ۱۶۸ 

 ۲ ػٕٛٔي حضٛسي ۶ ۳۲ ۱۱ ۱۹۲ ۶۶
فٛسيتٟبي پضؿىي دس ٔشاوض تلٛيش 

 (۹۹)ثشداسي 
۹۷۰۱۰۷۸۲ ۱۶۹ 

 ۱۷۰ ۹۷۰۱۰۷۸۳ (۹۹)ثيٕبسي ؿٙبػي دس ساديِٛٛطي  ۲ ؿغّي حضٛسي ۶ ۳۴ ۱۳ ۲۰۴ ۷۸

 MRI (۹۹) ۹۷۰۱۰۷۸۴ ۱۷۱اكَٛ فيضيىي  ۲ ؿغّي حضٛسي ۶ ۳۲ ۱۲ ۱۹۲ ۷۲

غيش  ۸ ۶۷ ۲۲ ۵۳۶ ۱۷۶

 حضٛسي

 ۱۷۲ ۹۷۰۱۰۷۸۵ (   ۹۹)تحٛالت پشتٍٛ٘بسي  ۱ ؿغّي

 ۱۷۳ ۹۷۰۱۰۷۸۶ (۹۹)فّٛػيتٛٔتشي  ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۳ ۴ ۱۸۴ ۳۲

 ۱۷۴ ۹۷۰۱۰۷۸۸ (۹۹)اِىتشٚفٛسص  ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۳ ۴ ۱۸۴ ۳۲

 FAT STAIN ۹۷۰۱۰۷۸۹ ۱۷۵( ۹۹ ) ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۲۲ ۴ ۸۸ ۱۶

 ۱۷۶ ۹۷۰۱۰۷۹۰ (۹۹)ايٕٙي ثيٕبس   ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۵ ۴ ۲۰۰ ۳۲

۱۶۸ ۵۷۶ ۲۱ ۷۲ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

 (اػتب٘ي)تىٙيه ٚ فيشيه ػي تي اػىٗ

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۷۹۳ ۱۷۷ 

 ۳ ؿغّي حضٛسي ۸ ۴۳ ۹ ۳۴۴ ۷۲
خيق پشػتبسي  آؿٙبيي ثب فشايٙذ ٚ ـت

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۷۹۴ ۱۷۸ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۶ ۲ ۴۸ ۱۶
ٔشالجت ٞبي پشػتبسي دس اٚسطا٘غ ٞبي 

 (۹۹)داخّي 
۹۷۰۱۰۷۹۵ ۱۷۹ 

 ۱۸۰ ۹۷۰۱۰۷۹۶ (  ۹۹)أٛس ثيٕٝ ٌشي  ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۲۲ ۲۷ ۸۸ ۱۰۸

 ۱۸۱ ۹۷۰۱۰۷۹۷ (۹۹)اكَٛ وبس دس ثخؾ االيضا  ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۱۰ ۰ ۱۰۰ ۰

 ۱۸۲ ۹۷۰۱۰۷۹۸ (۹۹)دػتٛساِؼُٕ ٞبي پزيشؽ ثيٕبس  ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۴۷ ۴ ۱۸۸ ۱۶

 ۱۸۳ ۹۷۰۱۰۷۹۹ (۹۹)ا٘ٛاع الذأبت جشاحي لّت ٚ ػشٚق  ۲ ؿغّي حضٛسي ۶ ۴۳ ۰ ۲۵۸ ۰

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۴۵ ۵ ۳۶۰ ۴۰
تؼجيٝ ثبِٗ پٕپ داخُ آئٛستي ٚ ٔشالجت 

 ( ۹۹)ٞبي پشػتبسي 
۹۷۰۱۰۸۰۰ ۱۸۴ 
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 ۲ ؿغّي حضٛسي ۵ ۹۰ ۱۴ ۴۵۰ ۷۰
ٔشالجت ٞبي پشػتبسي دس آ٘ظيٌٛشافي ٚ  

 ( ۹۹)آ٘ظيٛپالػتي 
۹۷۰۱۰۸۰۲ ۱۸۵ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۴۲ ۵ ۳۳۶ ۴۰
ٔشالجت ٞبي پشػتبسي ثيٕبساٖ ثؼذ اص  

(۹۹)CABG 
۹۷۰۱۰۸۰۳ ۱۸۶ 

 ۱۸۷ ۹۷۰۱۰۸۰۴ (۹۹)تؼجيٝ پيغ ٔيىش ٚ ٔشالجت ٞبي آٖ  ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۶۴ ۵ ۵۱۲ ۴۰

 ۱۸۸ ۹۷۰۱۰۸۰۵ (۹۹)ثيٕبسي ٞبي ٚاٌيش  ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۶۹ ۱۱ ۲۷۶ ۴۴

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۵ ۸۸ ۱۵ ۴۴۰ ۷۵
فيضيِٛٛطي ٚ آ٘بتٛٔي لّت ٚ تؼت ٞبي 

خيلي ثيٕبسي ٞبي لّت ٚ ػشٚق   (۹۹)ـت
۹۷۰۱۰۸۰۶ ۱۸۹ 

 Home Care ۹۷۰۱۰۸۰۷ ۱۹۰(۹۹  ) ۱ ؿغّي حضٛسي ۵ ۳۸ ۰ ۱۹۰ ۰

 ۱۹۱ ۹۷۰۱۰۸۰۸ ( ۹۹)٘حٜٛ جزة خيشٗي  ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۰ ۰ ۸۰ ۰

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۰ ۰ ۸۰ ۰
آٔٛصؽ پشٚتىُ ٞبي پبيٝ خذٔبت 

 (۹۹)ٔذدوبسي 
۹۷۰۱۰۸۰۹ ۱۹۲ 

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۳ ۰ ۱۰۴ ۰
حٕبيت سٚا٘ي اجتٕبػي دس ؿشايظ ثحشا٘ي 

 (۹۹)٘بؿي اص ثشٚص حٛادث عجيؼي 
۹۷۰۱۰۸۱۰ ۱۹۳ 

 ۱۹۴ ۹۷۰۱۰۸۱۱ (۹۹)ٔذدوبسي فشدي  ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۰ ۰ ۸۰ ۰

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۰ ۰ ۸۰ ۰
اسصؿٟبي اػبػي دس ٔذدوبسي اجتٕبػي 

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۸۱۲ ۱۹۵ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۳ ۲ ۱۰۴ ۱۶
ساٞىبسٔمبثّٝ ثبٔـىالت سٚا٘ي ٘بؿي 

 ٚ ٔضٔٗ( ,۹۹)اصثيٕبسي كؼت اِؼالد 
۹۷۰۱۰۸۱۳ ۱۹۶ 

ي ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۰ ۱۴ ۱۶۰ ۱۱۲  ۱۹۷ ۹۷۰۱۰۸۱۴ ( ۹۹)ٔخجت ا٘ذـي

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۴ ۴۷ ۴ ۱۸۸ ۱۶
دػتٛساِؼُٕ ٞبي اعالػبت ػالٔت ٚ 

 (۹۹)ثبيٍب٘ي ٔذاسن پضؿىي 
۹۷۰۱۰۸۱۵ ۱۹۸ 

 ۱۹۹ ۹۷۰۱۰۸۱۶ (۹۹)احىبْ پضؿىي   ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۷۲ ۱۳ ۲۸۸ ۵۲

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۸۵ ۱۱ ۶۸۰ ۸۸
–ٔشالجت ٞبي پشػتبسي اص ثيٕبساٖ لّجي 

 (۹۹)  (ٔضٔٗ-حبد)ػشٚلي
۹۷۰۱۰۸۱۷ ۲۰۰ 

 ۲۰۱ ۹۷۰۱۰۸۱۸ (۹۹)آٔٛصؽ ػشِٚٛطي ٚ ثب٘ه خٖٛ  ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۸ ۱ ۶۴ ۸

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۲۶ ۳ ۱۰۴ ۱۲
بي ٔختّف  ٗ ٞب دس ثيٕبسٟي ا٘ٛاع پٛصـي

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۸۲۱ ۲۰۲ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۱۸ ۲ ۷۲ ۸
ٔشالجت اص ثيٕبساٖ الذاْ ثٝ خٛدوـي 

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۸۲۲ ۲۰۳ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۷ ۵ ۲۹۶ ۴۰
اختالالت ؿبيغ ػيؼتٓ ادساسي ٚ 

 (۹۹)ٔشالجتٟبي آٖ 
۹۷۰۱۰۸۲۴ ۲۰۴ 
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 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۷ ۱ ۵۶ ۸
آؿٙبيي ثب پشوبسثشدتشٗي ٔٛاد وٙتشاػت 

 (۹۹)صا دس تلٛيش ثشداسي 
۹۷۰۱۰۸۲۵ ۲۰۵ 

 ۲۰۶ ۹۷۰۱۰۸۲۶ (۹۹)تفؼيش ا٘ٛاع اٍّٟ٘ب ٚ ته يبختٝ ٞب  ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۰ ۰ ۸۰ ۰

 ۲۰۷ ۹۷۰۱۰۸۲۷ (۹۹)ثيٕبسي ٞبي ؿبيغ ٘ٛسِٚٛطي  ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۱ ۸ ۲۴۸ ۶۴

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۶ ۹ ۲۸۸ ۷۲
ٔشالجت ٞبي لجُ ٚ ثؼذ ػّٕٟبي جشاحي 

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۸۲۸ ۲۰۸ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۶ ۱۱۵ ۱۱ ۱۸۴۰ ۱۷۶
وبسٌبٜ آٔٛصؽ ٘حٜٛ ؿٙبػبيي ٔشالجت ٚ 

 ( ۹۹)اسجبع ٔٛاسد ٔشي ٔغضي 
۹۷۰۱۰۸۲۹ ۲۰۹ 

۴۴۶۴ ۹۴۵۶ ۵۵۸ ۱۱۸۲ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

آؿٙبيي ثب ٔفبٞيٓ ثٙيبدٗي ٔشي ٔغضي، اص 

 (۹۹)ؿٙبػبيي تب اٞذا "پشٚػٝ 
۹۷۰۱۰۸۳۰ ۲۱۰ 

غيش  ۴ ۸۷۳ ۲۷۳ ۳۴۹۲ ۱۰۹۲

 حضٛسي

 ۲۱۱ ۹۷۰۱۰۸۳۱ (۹۹)ٔذيشيت خغش ٚاوٙـي ٚ پيـٍيشا٘ٝ  ۱ ؿغّي

 ۳ ؿغّي حضٛسي ۲۰ ۵۷ ۶۴ ۱۱۴۰ ۱۲۸۰
 ػبػتٝ ؿيش ٔبدسٚيظٜ ۲۰وبسٌبٜ آٔٛصؿي 

 (۹۹)ٔبٔب ٚپشػتبس 
۹۷۰۱۰۸۳۷ ۲۱۲ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۶ ۶ ۵ ۳۶ ۳۰
 (ايٕبٖ  )آٔٛصؽ ػبٔب٘ٝ ٔبدس ٚ٘ٛصاد 

 (۹۹)ٚيظٜ ٔبٔب ٚپشػتبس 
۹۷۰۱۰۸۳۹ ۲۱۳ 

 HBB  (۹۹) ۹۷۰۱۰۸۴۱ ۲۱۴وبسٌبٜ وٕه تٙفؼي ٘ٛصاد  ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۸ ۱۴ ۱۴۴ ۱۱۲

 ۳ ؿغّي حضٛسي ۸ ۶۳ ۱۲۰ ۵۰۴ ۹۶۰
ٔشالجت تغزيٝ اي ٘ٛصاداٖ ٘بسع ٚ پش 

 (۹۹)خغش 
۹۷۰۱۰۸۴۲ ۲۱۵ 

 ۲۱۶ ۹۷۰۱۰۸۴۳ (۹۹)ٔشالجت آغٛؿي ٘ٛصاداٖ  ۵ ؿغّي حضٛسي ۸ ۹۳ ۷۵ ۷۴۴ ۶۰۰

 ۲۱۷ ۹۷۰۱۰۸۴۷ (۹۹( )۱)ٔذيشيت ٔبدس ٚ ٘ٛصاد ۱ ؿغّي حضٛسي ۲۴ ۳۰ ۳۰ ۲۴۰ ۲۴۰

 ۲۱۸ ۹۷۰۱۰۸۴۹ ( ۹۹)وبسٌبٜ احيب ٘ٛصاداٖ  ۸ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۲۸ ۸۹ ۱۸۲۴ ۷۱۲

ESتشيبط ۹ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۶۴ ۵۲ ۱۳۱۲ ۴۱۶ I ۲۱۹ ۹۷۰۱۰۸۵۰ (۹۹) دس ؿشايظ ػبدي ٚ ثحشا٘ي 

۱۲ ۹۶ ۱ ۸ ۱۲ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

بي ٔتبثِٛيىي وٛدوبٖ  تغزيٝ دس ثيٕبسٟي

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۸۵۶ ۲۲۰ 

۳۹۶ ۱۲۱۲ ۹۹ ۳۰۳ ۴ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

 ) ٔبٞٝ  ۵۹-۱ٔشالجت ٔشي وٛدوبٖ 

 (۹۹ )(داخُ ثيٕبسػتب٘ي
۹۷۰۱۰۸۵۷ ۲۲۱ 

 ۲۲۲ ۹۷۰۱۰۸۶۰ (۹۹( )۱)ٔجب٘ي اػتجبسثخـي  ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۷ ۲ ۲۹۶ ۱۶

 ۲۲۳ ۹۷۰۱۰۸۶۲ (۹۹( )۳)ٔجب٘ي  اػتجبسثخـي  ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۴۳ ۹ ۳۴۴ ۷۲

 ۲۲۴ ۹۷۰۱۰۸۷۱ (۹۹)دٚسٜ ػىتٝ حبد لّجي  ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۴ ۳ ۱۹۲ ۲۴

 ۲۲۵ ۹۷۰۱۰۸۷۲ (۹۹)دٚسٜ ػىتٝ حبد ٔغضي  ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۹ ۳ ۱۵۲ ۲۴

۱۹۶۸ ۵۷۷۶ ۱۲۳ ۳۶۱ ۱۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

سإٞٙبي اػتفبدٜ اص وتبة اسصؽ ٘ؼجي ٚ 

 (۹۹)دػتٛساِؼُٕ ثيٕٝ اي 
۹۷۰۱۰۸۷۴ ۲۲۶ 

 ۲۲۷ ۹۷۰۱۰۸۷۸ (۹۹)وبسٌبٜ ٚ٘تيالتٛس ٚ ٔبؿيٗ ثيٟٛؿي  ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۲۴ ۱ ۱۹۲ ۸
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٘شْ افضاس ٔذيشيت تجٟيضات پضؿىي  ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۹ ۲ ۱۵۲ ۱۶

(۹۹) 

۹۷۰۱۰۸۸۱ ۲۲۸ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۷ ۴ ۵۶ ۳۲
ب ٚ الذأبت دسٔب٘ي  وذٌزاسي ثيٕبسٟي

(۹۹) 
۹۷۰۱۰۸۸۸ ۲۲۹ 

 ۲۳۰ ۹۷۰۱۰۸۹۲ (۹۹)ٔجب٘ي پيـٍيشي ٚ وٙتشَ ػفٛ٘ت   ۸ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۰۷ ۱۴۶ ۲۴۵۶ ۱۱۶۸

 ۲۳۱ ۹۷۰۱۰۸۹۳ (۹۹)آٔٛصؽ ثيٕبس  ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۱۹۸ ۴۱ ۱۵۸۴ ۳۲۸

 ۲۳۲ ۹۷۰۱۰۸۹۴ (۹۹)ٔذيشيت ثحشاٖ  ۲ ؿغّي حضٛسي ۸ ۶۳۹ ۱۹۵ ۵۱۱۲ ۱۵۶۰

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۲۴ ۷ ۱۹۲ ۵۶
سٚؽ تحميك پيـشلتٝ ٚ پشٚپٛصاَ ٘ٛيؼي 

(۹۹ ) 
۹۷۰۱۰۸۹۷ ۲۳۳ 

غيش  ۸ ۳۰۷ ۶۸ ۲۴۵۶ ۵۴۴

 حضٛسي

 ۲۳۴ ۹۷۰۱۰۸۹۸ (۹۹)تبصٜ ٞبي ػٛختٍي  ۱ ؿغّي

 ۵ ؿغّي حضٛسي ۸ ۶۸ ۲۴ ۵۴۴ ۱۹۲
اػتب٘ذاسد ػبصي پب٘ؼٕبٖ ٚ سٚؽ ٞبي 

 (۹۹)٘ٛٗي پب٘ؼٕبٖ 
۹۷۰۱۰۸۹۹ ۲۳۵ 

 ۲۳۶ ۹۷۰۱۰۹۰۰ (۹۹)ٔشالجت اص صخٓ  ۳ ؿغّي حضٛسي ۸ ۴۶ ۱۵ ۳۶۸ ۱۲۰

غيش  ۸ ۲۸ ۲۳ ۲۲۴ ۱۸۴

 حضٛسي

 ۲۳۷ ۹۷۰۱۰۹۰۶ عشاحي فشًٞٙ ٞبي يبدٌيشي حشفٝ اي  ۱ ؿغّي

۲۵۸۴ ۷۸۶۴ ۳۲۳ ۹۸۳ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

بي حبد  تٙفؼي  پيـٍيشي  ٚ وٙتشَ  ثيٕبسٟي

 (۱۹وٛٚيذ  )
۹۷۰۱۰۹۰۷ ۲۳۸ 

۳۹۰۶ ۷۰۹۸ ۵۵۸ ۱۰۱۴ ۷ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

بي حبد تٙفؼي   )پيـٍيشي ٚ وٙتشَ ثيٕبسٟي

 (۲()۱۹وٛٚيذ 
۹۷۰۱۰۹۰۹ ۲۳۹ 

غيش  ۸ ۴۳ ۴۶ ۳۴۴ ۳۶۸

 حضٛسي

 ۲۴۰ ۹۷۰۱۰۹۱۰ حشوبت اكالحي دس تشثيت ثذ٘ي ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۴۴ ۶۱ ۳۵۲ ۴۸۸

 حضٛسي

 ۲۴۱ ۹۷۰۱۰۹۱۱ ػالٔت سٚاٖ دس وبس  ۱ ؿغّي

۴۵۶ ۲۸۸ ۵۷ ۳۶ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ؿيٜٛ ٞب ٚ سٚؿٟبي الٙبع وٙٙذٜ دس 

 ٔغبِجٝ ٚ پشػـٍشي
۹۷۰۱۰۹۱۲ ۲۴۲ 

۳۰۴ ۳۰۴ ۳۸ ۳۸ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

فشًٞٙ ٔؼٙٛيت ، اديبٖ ٚ ػشفبٖ ٞبي 

 ٘ٛظٟٛس
۹۷۰۱۰۹۱۳ ۲۴۳ 

غيش  ۸ ۴۲ ۱۳ ۳۳۶ ۱۰۴

 حضٛسي

 ۲۴۴ ۹۷۰۱۰۹۲۱ ٘فٛرٚ ٔمبثّٝ ثبآٖ دس ؿجىٝ  ۱ ؿغّي

 ۱۴ ؿغّي حضٛسي ۴ ۳۵۷ ۱۰۱ ۱۴۲۸ ۴۰۴
تضسيك خٖٛ ٚ فشاٚسدٜ ٞبي خٛ٘ي ثٝ 

 (۹۹)ؿيٜٛ ي ايٕٗ 
۹۷۰۱۰۹۲۲ ۲۴۵ 

۱۸۸ ۲۴ ۴۷ ۶ ۴ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ٚيظٜ  )اخالق حشفٝ اي ٚ اخالق ثبِيٙي

 (پشػُٙ ٔبٔبيي
۹۷۰۱۰۹۲۷ ۲۴۶ 

 ۴ ؿغّي حضٛسي ۴ ۱۴۲ ۴۱ ۵۶۸ ۱۶۴
ٚيظٜ  )۲اخالق حشفٝ اي ٚ اخالق ثبِيٙي

ذاؿتي دسٔب٘ي جض ٔبٔبيي  (ٌشٜٚ ٟث
۹۷۰۱۰۹۲۸ ۲۴۷ 

غيش  ۶ ۳۶ ۱۲ ۲۱۶ ۷۲

 حضٛسي

 ۲۴۸ ۹۷۰۱۰۹۲۹ آؿٙبيي ثب لٛا٘يٗ أٛسثيٗ إُِّ ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۱۰۴۱ ۳۲۳ ۸۳۲۸ ۲۵۸۴

 حضٛسي

 ۹۷۰۱۰۹۳۰ ۲۴۹ (۹۹)(EB)ؿٙبػبيي ثيٕبساٖ پشٚا٘ٝ اي  ۱ ؿغّي

غيش  ۱۲ ۷۴ ۱۰ ۸۸۸ ۱۲۰

 حضٛسي

 ۲۵۰ ۹۷۰۱۰۹۳۴ (۹۹)۵وٙتشَ ويفي  ۱ ؿغّي



21 
 

غيش  ۸ ۸ ۱ ۶۴ ۸

 حضٛسي

 ۲۵۱ ۹۷۰۱۰۹۳۵ (۹۹)۱۹تغزيٝ دس وٛٚيذ  ۱ ؿغّي

غيش  ۶ ۲۵ ۱۱ ۱۵۰ ۶۶

 حضٛسي

 ۲۵۲ ۹۷۰۱۰۹۳۶ آؿٙبيي ثب ّٔضٚٔبت ٔلشفي ػٕٛٔي ۱ ؿغّي

غيش  ۷ ۱۴ ۱۳ ۹۸ ۹۱

 حضٛسي

 ۲۵۳ ۹۷۰۱۰۹۳۸ وبسٌبٜ تذثش دس لشآٖ ۱ ػٕٛٔي

غيش  ۸ ۱۱ ۱۶ ۸۸ ۱۲۸

 حضٛسي

 ۲۵۴ ۹۷۰۱۰۹۳۹ ۱۳۹۹ػجه ص٘ذٌي اػالٔي  ۱ ػٕٛٔي

غيش  ۱۰ ۱۰۵ ۶۱ ۱۰۵۰ ۶۱۰

 حضٛسي

 ۲۵۵ ۹۷۰۱۰۹۴۰ ۱۳۹۹جـٙٛاسٜ لشآٖ ٚ ػتشت  ۱ ػٕٛٔي

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۶ ۱۷ ۰ ۱۰۲ ۰
آٔبدٌي ٞبي ثشخٛسد ثب افضايؾ احتٕبِي 

 ۱۹وٛٚيذ
۹۷۰۱۰۹۴۱ ۲۵۶ 

ٝ اي ٚلبيغ  ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۸ ۵ ۱۰ ۹۰ ۱۸۰  ۲۵۷ ۹۷۰۱۰۹۴۲ دس ٔبٔبيي (RCA)تحّيُ سـي

 ۲۵۸ ۹۷۰۱۰۹۴۳ سٚاثظ ػٕٛٔي دس ثحشاٖ ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۱۴ ۱۵ ۵۶ ۶۰

غيش  ۸ ۱۰۳ ۳۵۷ ۸۲۴ ۲۸۵۶

 حضٛسي

 ۲۵۹ ۹۹۱۲۵ ٞضيٙٝ يبثي دس ػيؼتٓ ٞبي ٔبِي ۱ ؿغّي

۷۰۰ ۶۱۰ ۷۰ ۶۱ ۱۰ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

آؿٙبيي ثب لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات آٔٛصؽ 

 وبسوٙبٖ 
۹۹۱۲۶ ۲۶۰ 

۲۵۲۰ ۱۲۲۰ ۲۵۲ ۱۲۲ ۱۰ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

وٙتشَ ػفٛ٘ت دس اٚسطا٘غ پيؾ 

 ثيٕبسػتب٘ي
۹۹۱۳۰ ۲۶۱ 

غيش  ۱۰ ۱۶۲ ۲۲۵ ۱۶۲۰ ۲۲۵۰

 حضٛسي

 ۲۶۲ ۹۹۱۳۸ ۲۴۷ٔذيشيت ثيٕبساٖ ػىتٝ لّجي  ۵ ؿغّي

۱۵۸۴ ۵۷۶ ۲۶۴ ۹۶ ۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

آؿٙبيي ثب اكَٛ ٚ وبسثشد داسٚٞب دس 

 ۱۱۵اٚسطا٘غ 
۹۹۱۴۶ ۲۶۳ 

غيش  ۶ ۹۲ ۲۵۹ ۵۵۲ ۱۵۵۴

 حضٛسي

حجت فشْ اٚسطا٘غ پيؾ ثيٕبسػتب٘ي  ۱ ؿغّي
PCR 

۹۹۱۴۷ ۲۶۴ 

غيش  ۸ ۹۸ ۴۰ ۷۸۴ ۳۲۰

 حضٛسي

 ۲۶۵ ۹۹۱۵۱ پٛيبيي ػبصٔب٘ي ٚ فشدي ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۱۸۲۲ ۵۰۲ ۱۴۵۷۶ ۴۰۱۶

 حضٛسي

جٛد ٔذيشيت  ۲۶۶ ۹۹۱۵۷ ٔذيشيت خلٛكي ػبصي ۱ ٟث

غيش  ۶ ۳۰ ۱۲ ۱۸۰ ۷۲

 حضٛسي

 ۲۶۷ ۹۹۱۵۸ (۹۹)آؿٙبيي ثب پذافٙذ غيش ػبُٔ  ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۱۷۸۳ ۱۵۹۹ ۱۴۲۶۴ ۱۲۷۹۲

 حضٛسي

ذاؿت ٚ  ۱ ػٕٛٔي ٔذيشيت خغشپزيشي دس ٟث

 دسٔبٖ

۹۹۱۵۹ ۲۶۸ 

۱۵۰۶ ۵۵۲ ۲۵۱ ۹۲ ۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

اٚسطا٘غ ٞبي ٔغض ٚ اػلبة ٚ وبٞؾ 

 ػغح ٞٛؿيبسي
۹۹۱۶۰ ۲۶۹ 

غيش  ۸ ۴۱ ۱۲ ۳۲۸ ۹۶

 حضٛسي

 ۲۷۰ ۹۹۱۶۱  آؿٙبيي ثب ٔؼٕبسي ػبصٔب٘ي ۱ ؿغّي

۱۱۱۴۲ ۱۲۱۱۴ ۱۸۵۷ ۲۰۱۹ ۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ػٕٛٔي

ٔفبٞيٓ پبيٝ اي أش ثٝ ٔؼشٚف دسخلٛف 

 حجبة ٚ ػفبف
۹۹۱۶۲ ۲۷۱ 

۶۱۶ ۵۶۰ ۷۷ ۷۰ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

لبٖ٘ٛ ٔٙغ ٔذاخّٝ وبسوٙبٖ دِٚت دس 

 ٔؼبٔالت
۹۹۱۶۳ ۲۷۲ 

غيش  ۸ ۳۱ ۹ ۲۴۸ ۷۲

 حضٛسي

جٛد ويفيت ۱ ؿغّي  ۲۷۳ ۹۹۱۶۴ ٟث

غيش  ۶ ۳۰۹۷ ۷۷۹ ۱۸۵۸۲ ۴۶۷۴

 حضٛسي

جٛد ٔذيشيت  ۲۷۴ ۹۹۱۶۵ اٍ٘يضؽ دس وبس  ۱ ٟث

غيش  ۸ ۶۴ ۴ ۵۱۲ ۳۲

 حضٛسي

 ۲۷۵ ۹۹۱۶۶ ؿٙبػبيي اٍُ٘ ٞب دس ٔٛاد غزايي ۱ ؿغّي
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 ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۱۵ ۲ ۶۰ ۸
 ٔمشسات ّٔي ۹آؿٙبئي ثب تغييشات ٔجحج 

 ػبختٕبٖ
۹۹۱۶۷ ۲۷۶ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۱۵ ۲ ۶۰ ۸
اكَٛ ٚ ٔجب٘ي وٙتشَ پشٚطٜ ٚ آؿٙبئي ثب 

Ms - Project 
۹۹۱۶۸ ۲۷۷ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۱۴ ۲ ۵۶ ۸
اسصيبثي خؼبست ِشصٜ اي ٚ ٔمبْٚ ػبصي 

 ػبختٕبٖ ٞبي فٛالدي ٚ ثتٙي
۹۹۱۶۹ ۲۷۸ 

غيش  ۶ ۴۲ ۱۶ ۲۵۲ ۹۶

 حضٛسي

 ۲۷۹ ۹۹۱۷۱ اخالق دس پظٚٞؾ ٞبي صيؼت پضؿىي ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۸۵ ۴۳ ۶۸۰ ۳۴۴

 حضٛسي

 ۲۸۰ ۹۹۱۷۲ ٘ظبست ٍٕٞب٘ي ٚ ػشٔبيٝ اجتٕبػي ۱ ؿغّي

۲۸۵۳

۶ 
۲۸۶۴۰ ۳۵۶۷ ۳۵۸۰ ۸ 

غيش 

 حضٛسي
 ۱ ػٕٛٔي

ٔؼئِٛيت پزيشي ٚ پبػخٍٛيي دس 

 ٔذيشيت
۹۹۱۷۳ ۲۸۱ 

۳۱۵۰ ۱۵۷۹۲ ۵۲۵ ۲۶۳۲ ۶ 
غيش 

 حضٛسي
جٛد ٔذيشيت  ۱ ٟث

آؿٙبيي ثب لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات ػٕٛٔي ٚ 

ٍبٜ  اختلبكي داـ٘
۹۹۱۷۵ ۲۸۲ 

۱۱۳۶۴ ۱۲۶۳۰ ۱۸۹۴ ۲۱۰۵ ۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ػٕٛٔي

ثيب٘يٝ ٌبْ دْٚ ا٘مالة ثب ٔحٛسيت جٟؾ 

 تِٛيذ ٚ التلبد ٔمبٚٔتي
۹۹۱۷۶ ۲۸۳ 

غيش  ۸ ۹۲ ۲۳۵ ۷۳۶ ۱۸۸۰

 حضٛسي

 ۲۸۴ ۹۹۱۷۹ (۹۹)اسصيبثي ثيٕبس ۱ ؿغّي

غيش  ۱۰ ۸۴ ۲۸۹ ۸۴۰ ۲۸۹۰

 حضٛسي

 ۲۸۵ ۹۹۱۸۰ حؼبثذاسي ٔبِيبتي ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۱۳۲ ۳۶۲ ۱۰۵۶ ۲۸۹۶

 حضٛسي

 ۲۸۶ ۹۹۱۸۱ آٔٛصؽ ػبٔب٘ٝ ػتبد ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۴۴ ۴ ۳۵۲ ۳۲

 حضٛسي

 ۲۸۷ ۹۹۱۸۲ آؿٙبيي ثب دا٘ٝ ويٙٛا ۱ ؿغّي

غيش  ۶ ۳۷ ۱۲ ۲۲۲ ۷۲

 حضٛسي

 ۲۸۸ ۹۹۱۸۷ اػتجبس ػٙجي ٔجالت ػّٕي ۱ ؿغّي

۱۰۰۸ ۵۶۸ ۱۲۶ ۷۱ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

الذأبت ايٕٙي دس ا٘جبس دس حٛادث 

 غيشٔتشلجٝ
۹۹۱۹۰ ۲۸۹ 

 
غيش  ۸ ۱۹۱۴ ۱۸۴۸ ۱۵۳۱۲ ۱۴۷۸۴

 حضٛسي

 ۲۹۰ ۹۹۱۹۲ وٕه ٞبي اِٚيٝ سٚا٘ـٙبختي ۱ ػٕٛٔي

 ۲۹۱ ۹۹۱۹۳ اتٛٔبػيٖٛ اداسي ۴ ػٕٛٔي حضٛسي ۴ ۸۷ ۸۱ ۳۴۸ ۳۲۴

 ۴ ػٕٛٔي حضٛسي ۴ ۸۴ ۶۹ ۳۳۶ ۲۷۶
 power (پبٚسپٛيٙت)- ٟٔبست ؿـٓ 

point 
۹۹۱۹۴ ۲۹۲ 

 ۹۹۱۹۵ ۲۹۳ (WORD)ٟٔبست ػْٛ  ۳ ػٕٛٔي حضٛسي ۴ ۵۹ ۶۲ ۲۳۶ ۲۴۸

 ۹۹۱۹۶ ۲۹۴ (Excel)ٟٔبست چٟبسْ  ۳ ػٕٛٔي حضٛسي ۴ ۵۳ ۵۴ ۲۱۲ ۲۱۶

غيش  ۸ ۹۴ ۲۴۵ ۷۵۲ ۱۹۶۰

 حضٛسي

 ۲۹۵ ۹۹۱۹۷ ۹۹اٚسطا٘غ ٞبي تٙفؼي  ۱ ؿغّي

غيش  ۴ ۴۶ ۲۱ ۱۸۴ ۸۴

 حضٛسي

 ۲۹۶ ۹۹۱۹۸  ػب۲۵۰ِٝا٘ؼبٖ  ۱ ػٕٛٔي

غيش  ۵ ۷۹ ۳۸ ۳۹۵ ۱۹۰

 حضٛسي

 ۲۹۷ ۹۹۱۹۹ ٚثيٙبسآٔٛصؿي پيـٍيشي اص آِضايٕش ۱ ػٕٛٔي

غيش  ۵ ۱۳۱ ۷۵ ۶۵۵ ۳۷۵

 حضٛسي

 ۲۹۸ ۹۹۲۰۰ ٚثيٙبس تىٙيه ٞبي استجبط ٔٛحش  ۱ ػٕٛٔي

غيش  ۸ ۳۰ ۷ ۲۴۰ ۵۶

 حضٛسي

 ۲۹۹ ۹۹۲۰۱ ٘حٜٛ ٔحبػجٝ ؿبخق ٞبي ثيٕبسػتب٘ي ۱ ؿغّي
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غيش  ۸ ۱۸۹۵ ۱۷۸۳ ۱۵۱۶۰ ۱۴۲۶۴

 حضٛسي

 ۳۰۰ ۹۹۲۰۲ ٔذيشيت ثحشاٖ ٚ حٛادث اضغشاسي ۱ ػٕٛٔي

غيش  ۵ ۴۹ ۶۲ ۲۴۵ ۳۱۰

 حضٛسي

 ۳۰۱ ۹۹۲۰۳ ۹۹خالليت ٚ ٘ٛآٚسي فشدي  ۱ ؿغّي

۱۸۶۴ ۷۶۸ ۲۳۳ ۹۶ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ٌبْ ثٝ ٌبْ دس استجبعبت ٚ اػضاْ اٚسطا٘غ 

 پيؾ ثيٕبسػتب٘ي
۹۹۲۰۴ ۳۰۲ 

غيش  ۸ ۸۹ ۴۵ ۷۱۲ ۳۶۰

 حضٛسي

ب ۱ ؿغّي  ۳۰۳ ۹۹۲۰۵ سٞجشي تحَٛ دس ػبصٔبٟ٘

غيش  ۴ ۱۳ ۳ ۵۲ ۱۲

 حضٛسي

 ۳۰۴ ۹۹۲۰۶ پشٚ٘ذٜ اِىتشٚ٘يه ػالٔت ۱ ؿغّي

غيش  ۴ ۳۴ ۹ ۱۳۶ ۳۶

 حضٛسي

 ۳۰۵ ۹۹۲۰۷ آٔٛصؽ ٚة وٙفشا٘غ ۱ ػٕٛٔي

غيش  ۸ ۱۹۵۵ ۵۴۱ ۱۵۶۴۰ ۴۳۲۸

 حضٛسي

جٛد ٔذيشيت  ۳۰۶ ۹۹۲۰۸ ٔذيشيت دا٘ؾ ۱ ٟث

۷۶۰ ۴۲۴ ۹۵ ۵۳ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

آؿٙبيي ٔؼئٛالٖ دفبتش ثب اكَٛ ٚ 

بي الصْ  ٟٔبسٟت
۹۹۲۰۹ ۳۰۷ 

غيش  ۱۰ ۸۸ ۲۸۹ ۸۸۰ ۲۸۹۰

 حضٛسي

 ۳۰۸ ۹۹۲۱۰ اػتب٘ذاسدٞبي حؼبثذاسي ثخؾ ػٕٛٔي ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۱۷ ۱۷ ۱۳۶ ۱۳۶

 حضٛسي

 ۳۰۹ ۹۹۲۱۱ ػجه ٞبي خجش ٘ٛيؼي  ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۹۶ ۲۳۲ ۷۶۸ ۱۸۵۶

 حضٛسي

 ۳۱۰ ۹۹۲۱۴ اٚسطا٘غ ٞبي ص٘بٖ ٚ ٔبٔبيي ۱ ؿغّي

غيش  ۱۰ ۱۳ ۲ ۱۳۰ ۲۰

 حضٛسي

 ۳۱۱ ۹۹۲۱۵ اكَٛ ٚ فٖٙٛ ٘ظبست ثش اجشا ۱ ؿغّي

غيش  ۱۰ ۹۷ ۲۳۴ ۹۷۰ ۲۳۴۰

 حضٛسي

 ۳۱۲ ۹۹۲۱۶ اٚسطا٘غ ٞبي لّجي ۱ ؿغّي

۱۱۵۵۰ ۱۲۶۷۸ ۱۹۲۵ ۲۱۱۳ ۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ػٕٛٔي

 پيشٚ دػتٛس ٔمبْ _افضايؾ جٕؼيت

 ٔؼظٓ سٞجشي
۹۹۲۱۷ ۳۱۳ 

۱۸ ۷۲ ۳ ۱۲ ۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

آؿٙبيي ثب ثشچؼت اكبِت تجٟيضات ٚ 

 ّٔضٚٔبت پضؿىي
۹۹۲۱۸ ۳۱۴ 

غيش  ۸ ۸۶ ۴۸ ۶۸۸ ۳۸۴

 حضٛسي

 ۳۱۵ ۹۹۲۱۹ ساٞجشدٞبي آٔٛصؽ ٚ تٛاٖ افضايي ۱ ؿغّي

غيش  ۴ ۸ ۱۹ ۳۲ ۷۶

 حضٛسي

 ۳۱۶ ۹۹۲۲۰ ػبٔب٘ٝ حضٛس ٚ غيبة ۱ ؿغّي

۱۴۶۱۶ ۱۵۷۷۶ ۱۸۲۷ ۱۹۷۲ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ػٕٛٔي

ٔلشف ٔٙغمي ٚ٘حٜٛ اػتفبدٜ كحيح 

 داسٚٞب
۹۹۲۲۱ ۳۱۷ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۸ ۳۱ ۶ ۲۴۸ ۴۸
٘حٜٛ پيبدٜ ػبصي ػيؼتٓ جبٔغ 

 ٔب٘تٛسيًٙ ؿجىٝ 
۹۹۲۲۲ ۳۱۸ 

غيش  ۶ ۳۷ ۳ ۲۲۲ ۱۸

 حضٛسي

ذاؿتي ۱ ؿغّي  ۳۱۹ ۹۹۲۲۳ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي اص ٔٛاد غزايي ٚ ٟث

غيش  ۱۰۰ ۳۴۹ ۳۱۰ ۳۴۹۰۰ ۳۱۰۰۰

 حضٛسي

تٛجيٟي ثذٚ 

 خذٔت

 ۳۲۰ ۹۹۲۲۶ ۹۹تٛجيٟي ثذٚ خذٔت  ۱

غيش  ۱۰ ۱۵ ۳ ۱۵۰ ۳۰

 حضٛسي

 ۳۲۱ ۹۹۲۲۷ ثتٗ ٞبي ٚيظٜ ۱ ؿغّي

۵۶ ۲۳۲ ۷ ۲۹ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ػبصٚوبسٞبي ٔذيشيتي پيـٍيشي اص فؼبد 

 اداسي
۹۹۲۲۸ ۳۲۲ 

غيش  ۶ ۴۱ ۱۵ ۲۴۶ ۹۰

 حضٛسي

 ۳۲۳ ۹۹۲۲۹ چبسچٛة تشجٕبٖ دا٘ؾ ۱ ؿغّي

غيش  ۱۰ ۹۵ ۳۱۹ ۹۵۰ ۳۱۹۰

 حضٛسي

 ۳۲۴ ۹۹۲۳۰ وبسثشد اوؼُ دس أٛسٔبِي ۱ ؿغّي
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۱۶۲۴ ۷۶۸ ۲۰۳ ۹۶ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

اٚسطا٘غ ٞبي ػٛختٍي ، ثشق ٌشفتٍي ٚ 

 كبػمٝ صدٌي
۹۹۲۳۱ ۳۲۵ 

غيش  ۶ ۲۶ ۸ ۱۵۶ ۴۸

 حضٛسي

 ۳۲۶ ۹۹۲۳۲ آؿٙبيي ثب ّٔضٚٔبت اتبق ػُٕ ۱ ؿغّي

غيش  ۱۲ ۱۶۹۹ ۴۷۲ ۲۰۳۸۸ ۵۶۶۴

 حضٛسي

 ۳۲۷ ۹۹۲۳۳ ثش٘بٔٝ سيضي اػتشاتظيه ۱ ؿغّي

۴۲ ۱۵۰ ۷ ۲۵ ۶ 
غيش 

 حضٛسي
 Routing ٚ Switching ۹۹۲۳۴ ۳۲۸آٔٛصؽ وبسثشد   ۱ ؿغّي

۲۰۶۰ ۹۸۰ ۲۰۶ ۹۸ ۱۰ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

آٔبدٌي ثيٕبسػتب٘ي دس حٛادث ٚ ثاليب 

(HDP) 
۹۹۲۳۵ ۳۲۹ 

۱۱۴۷۸ ۱۲۳۰۰ ۱۹۱۳ ۲۰۵۰ ۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

پيـٍيشي اص ٔؼٕٛٔيت ٞبي داسٚيي ٚ 

 غيش داسٚيي        
۹۹۲۳۶ ۳۳۰ 

غيش  ۱۲ ۲۰۸۱ ۱۹۵۶ ۲۴۹۷۲ ۲۳۴۷۲

 حضٛسي

 ۹۹۲۳۷ ۳۳۱ (Teamwork)ٔذيشيت وبس ٌشٚٞي  ۱ ؿغّي

غيش  ۷ ۳۷ ۱۷ ۲۵۹ ۱۱۹

 حضٛسي

 ۳۳۲ ۹۹۲۳۸ أٙيت دس فضبي ػبيجشي ۱ ؿغّي

۲۵۶ ۴۴۰ ۶۴ ۱۱۰ ۴ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ػٕٛٔي

يبدٌيشي آٔٛصؿٍبٞي ٚ ٔجبصي ػيؼتٓ 

 ٞبي آٔٛصؿي
۹۹۲۴۱ ۳۳۳ 

غيش  ۴ ۱۳ ۵ ۵۲ ۲۰

 حضٛسي

 ۳۳۴ ۹۹۲۴۲ آٔٛصؽ پشٚ٘ذٜ ٞبي ػپبع ۱ ؿغّي

۲۱۲۰ ۹۸۰ ۲۱۲ ۹۸ ۱۰ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

اخالق ٚ ٔمشّسات حشفٝ اي دس فٛسيت 

 ٞبي پضؿىي
۹۹۲۴۳ ۳۳۵ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۸۸ ۲۴ ۸۸۰ ۲۴۰
ثش٘بٔٝ ّٔي پبػخ ٘ظبْ ػالٔت دس ثاليب ٚ 

 (EOP)۹۹فٛسيتٟب
۹۹۲۴۴ ۳۳۶ 

غيش  ۸ ۱۶۳۴ ۱۶۹۳ ۱۳۰۷۲ ۱۳۵۴۴

 حضٛسي

 ۳۳۷ ۹۹۲۴۵ (اتٛٔبػيٖٛ- اوؼُ )ثبصآٔٛصي ۱ ػٕٛٔي

غيش  ۵ ۲۳ ۱۸ ۱۱۵ ۹۰

 حضٛسي

 ۳۳۸ ۹۹۲۴۶ ٔذيشيت ػّٕىشد ۱ ؿغّي

 
غيش  ۶ ۲۵۴۸ ۴۸۹ ۱۵۲۸۸ ۲۹۳۴

 حضٛسي

جٛد ٔذيشيت  ۳۳۹ ۹۹۲۴۷ فشآيٙذ ٚ فٖٙٛ تلٕيٓ ٌيشي اجشايي ۱ ٟث

غيش  ۶ ۲۶۱۲ ۵۰۵ ۱۵۶۷۲ ۳۰۳۰

 حضٛسي

جٛد ٔذيشيت  ۳۴۰ ۹۹۲۴۸ ٔذيشيت سفتبس ػبصٔب٘ي ۱ ٟث

غيش  ۸ ۳۲ ۸ ۲۵۶ ۶۴

 حضٛسي

 ۳۴۱ ۹۹۲۴۹ اخالق اداسي ٚ  اسصؿٟبي ػبصٔب٘ي ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۱۹ ۶ ۱۵۲ ۴۸

 حضٛسي

 ۳۴۲ ۹۹۲۵۰ اتلبالت فّضي  ۱ ؿغّي

غيش  ۱۰ ۷۲ ۹۵ ۷۲۰ ۹۵۰

 حضٛسي

 ۳۴۳ ۹۹۲۵۱ فشآيٙذ ٚ ٘ىبت ثشٌضاسي ٔٙبللبت ۱ ؿغّي

غيش  ۶ ۴۳ ۴ ۲۵۸ ۲۴

 حضٛسي

 ۳۴۴ ۹۹۲۵۲ اكَٛ ثؼتٝ ثٙذي ٔٛادغزايي ۱ ؿغّي

غيش  ۷ ۴۵ ۴ ۳۱۵ ۲۸

 حضٛسي

 ۳۴۵ ۹۹۲۵۳ (تشاسيختٝ)ٔحلٛالت تغييش ط٘تيه يبفتٝ ۱ ؿغّي

۵۶ ۱۸۹ ۸ ۲۷ ۷ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

سٚؽ ٞبي ٔذيشيت ٞضيٙٝ دس ٔشاوض 

 دسٔب٘ي
۹۹۲۵۴ ۳۴۶ 

۱۶۸۰ ۷۷۶ ۲۱۰ ۹۷ ۱۰ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ػٕٛٔي

آؿٙبيي ٔمذٔبتي ثب پذافٙذ غيشػبُٔ دس 

 ٘ظبْ ػالٔت
۹۹۲۵۵ ۳۴۷ 
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غيش  ۸ ۲۷ ۱۲ ۲۱۶ ۹۶

 حضٛسي

 ۳۴۸ ۹۹۲۶۰ تجبسي ػبصي ٔحلٛالت صيؼت فٙبٚسا٘ٝ                             ۱ ؿغّي

غيش  ۸ ۲۹ ۱۳ ۲۳۲ ۱۰۴

 حضٛسي

ٍبٜ                                                   ۱ ؿغّي  ۳۴۹ ۹۹۲۶۱ اكَٛ ايٕٙي دس آصٔبـي

غيش  ۵ ۱۹ ۷ ۹۵ ۳۵

 حضٛسي

 ۳۵۰ ۹۹۲۶۲ آؿٙبيي ثب فضبي ػبيجشي ۱ ؿغّي

۶۴ ۲۴۸ ۸ ۳۱ ۸ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

آؿٙبيي  ثب آئيٗ ٘بٔٝ ٔبِي ٚٔؼبٔالتي 

ٍبٟٞبي ػّْٛ پضؿىي  داـ٘
۹۹۲۶۳ ۳۵۱ 

غيش  ۸ ۱۶۳۷ ۴۸۲ ۱۳۰۹۶ ۳۸۵۶

 حضٛسي

جٛد ٔذيشيت بي استجبعي ٔذيشاٖ ۱ ٟث  ۳۵۲ ۹۹۲۶۴ ٟٔبسٟت

غيش  ۸ ۱۲۸۶ ۴۱۸ ۱۰۲۸۸ ۳۳۴۴

 حضٛسي

جٛد ٔذيشيت  ۳۵۳ ۹۹۲۶۵ وبسثشد فٗ آٚسي اعالػبت دس ٔذيشيت ۱ ٟث

غيش  ۸ ۱۶۳۸ ۴۸۳ ۱۳۱۰۴ ۳۸۶۴

 حضٛسي

جٛد ٔذيشيت جٛد ػيؼتٓ ٞب ٚ سٚؽ ٞب ۱ ٟث  ۳۵۴ ۹۹۲۶۶ ٟث

غيش  ۸ ۷۹ ۲۷۹ ۶۳۲ ۲۲۳۲

 حضٛسي

 ۳۵۵ ۹۹۲۶۷ ٔذيشيت ٔبِي ۱ ؿغّي

۶۶ ۱۲۰ ۱۱ ۲۰ ۶ 
غيش 

 حضٛسي
 ۱ ؿغّي

ٍبٜ ٞب ٚ  آؿٙبيي ثب ستجٝ ثٙذي داـ٘

 ٔٛػؼبت ٔشتجظ ثب آٖ       
۹۹۲۶۸ ۳۵۶ 

۶ ۱۸ ۱ ۳ ۶ 

حضٛسي ٚ 

غيش 

 حضٛسي

 ۱ ؿغّي

دػتٛساِؼُٕ ٞبي اثالغي اداسٜ وُ 

تجٟيضات جٟت ٔشاوض دسٔب٘ي غيش 

ٍبٞي  داـ٘

۹۹۲۷۰ ۳۵۷ 

۱۲ ۵۴ ۲ ۹ ۶ 
حضٛسي ٚ 

غيش 

 حضٛسي

 ۱ ؿغّي
ٚظبيف ٔؼئَٛ فٙي تجٟيضات پضؿىي دس 

 ٔشاوض دسٔب٘ي
۹۹۲۷۱ ۳۵۸ 

۳۰۰ ۲۵۲ ۵۰ ۴۲ ۶ 
حضٛسي ٚ 

غيش 

 حضٛسي

 ۱ ؿغّي
آٔٛصؽ ٌضاسؽ دٞي ػٛاسم ٘بخٛاػتٝ 

 (ADR)داسٚيي ٚ خغبٞبي پضؿىي
۹۹۲۷۲ ۳۵۹ 

 ۱ ؿغّي حضٛسي ۷ ۱۲ ۲ ۸۴ ۱۴
پشٚا٘ٝ )TTAC.irآٔٛصؽ ػبٔب٘ٝ 

شٜ ثشداسي  (تأػيغ ٚ ٟث
۹۹۲۷۳ ۳۶۰ 

غيش  ۸ ۴۰ ۴۰ ۳۲۰ ۳۲۰

 حضٛسي

 ۳۶۱ ۹۹۲۷۴ تجٛيض ٔٙغمي داسٚٞب ۱ ؿغّي

 ۳۶۲ ۹۹۲۷۵ اكَٛ ػىبػي خجشي ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۱۴ ۱۵ ۵۶ ۶۰

 ۳۶۳ ۹۹۲۷۶ اكَٛ ٚيشايؾ ػىغ ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۱۵ ۱۴ ۶۰ ۵۶

 ۳۶۴ ۹۹۲۷۷ اكَٛ ٔمذٔبتي تلٛيش ثشداسي ۱ ؿغّي حضٛسي ۴ ۱۵ ۱۴ ۶۰ ۵۶

 ۳۶۵ ۹۹۲۷۸ ۹۹حّمٝ كبِحيٗ  ۱ ػٕٛٔي حضٛسي ۳۰ ۲ ۹ ۶۰ ۲۷۰

 ۲ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۴۱ ۱۸ ۴۱۰ ۱۸۰
ٔىب٘يؼٓ پشداخت پضؿه خب٘ٛادٜ ٚ ثيٕٝ 

 ۹۹ (ػيؼتٓ پشداخت آرس خؾ)سٚػتبيي 
۹۹۳ ۳۶۶ 

 ۳۶۷ ۹۹۴ ۹۹٘ؼخٝ ٘ٛيؼي ٚ ٘ظبْ اسجبع اِىتشٚ٘يه  ۳ ؿغّي حضٛسي ۱۰ ۳۸ ۱۲ ۳۸۰ ۱۲۰

 ۵ ؿغّي حضٛسي ۸ ۷۱ ۳۶ ۵۶۸ ۲۸۸
دػتٛساِؼُٕ ثش٘بٔٝ پضؿه خب٘ٛادٜ ٚ 

 (ٚيظٜ وبسؿٙبػبٖ ػتبدي)ثيٕٝ سٚػتبيي

۹۹ 

۹۹۵ ۳۶۸ 

 ۳ ؿغّي حضٛسي ۲۰ ۵۵ ۵۵ ۵۷۰ ۱۰۲۰
تٛإ٘ٙذ ػبصي ٔشثيبٖ دس ثش٘بٔٝ آٔٛصؽ 

 ۹۹تيٓ ػالٔت 
۹۹۶ ۳۶۹ 
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 ۲ ؿغّي حضٛسي ۲۰ ۵۳ ۸ ۵۳۰ ۸۰
يٝ چه  تٛإ٘ٙذ ػبصي ٔشثيبٖ دس ٟت

 ۹۹ِيؼت وبسآٔٛصي فشاٌيشاٖ 
۹۹۷ ۳۷۰ 

 p۴q ۹۹۸ ۳۷۱پشداخت ٔجتٙي ثش ويفيت  ۱ ؿغّي حضٛسي ۱۶ ۹ ۱۱ ۱۴۴ ۱۷۶

 ۷ ؿغّي حضٛسي ۱۶ ۷۷ ۴۹ ۱۰۷۶ ۶۷۰
ؿيٜٛ پشداخت دس ٚاحذٞبي ثشٚ٘ؼپبسي 

 ۹۹ؿذٜ ٚ لشاسداد خشيذ خذٔت ؿذٜ 
۹۹۹ ۳۷۲ 

 
۴۷۰۴۱

۰ 
 جمع ستٌن ىا ۳۷۲ : تعداد دًره ىاي برگسار شده ۹۲۷ : مجمٌع اجراي دًره ىا ۳۱۵۹ ۷۸۹۸۱ ۵۵۹۶۵ ۶۳۰۶۷۳

 ۱۵۶( = ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ سرانو افراد آمٌزش گيرنده از تاريخ) ۷۰۵۱ : تعداد افراد آمٌزش گيرنده

 ۷۵( = ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ سرانو کل افراد از تاريخ) ۱۶۳۹۵ : تعداد کل افراد



27 
 

 

 : ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی .3

 

ّبٕ اخشاٖٗ کبسکٌبى، ًؼجت ِث  ٍاحذ هٌبثغ اًؼبًٖ ٍ قؼوت آهَصؽ ثب ّذف استقبء داًؾ ٍ تَػؼِ هْبست 

ّبٕ آهَصؿٖ داخلٖ ٗب خبسج اص ػبصهبى اقذام هٖ کٌذ  ُ ًبهِ سٗضٕ ٍ ثشگضاسٕ دٍس . ً٘بصػٌدٖ آهَصؿٖ، ثش

ّبٕ آهَصؿٖ،   ُ عج٘ؼتب اص كشف ّضٌِٗ، اختلبف صهبى ٍ هٌبثغ دٗگش، ّذف ٍ هٌظَسٕ داسٗن کِ دس خلَف دٍس

ُ هٖ ثبؿذ  .اًتقبل هحتَإ آهَصؽ ِث هحل کبس ٗب ّوبى اثشثخـٖ دٍس

چٌذثبسُ دٗذُ ام کِ هؼئَل آهَصؽ دس حبل اًدبم پشٍػِ اسصٗبٖث . دس اٗي حَصُ، قذسٕ ػشدسگوٖ ٍخَد داسد

ُ آهَصؿٖ اػت ٍ دس حبٖل کِ ٗک دػتَسالؼول ٗب سٍؽ هذٍى دس دػت داسد، ًوٖ داًذ کِ  اثشثخـٖ ٗک دٍس

ُ آهَصؿٖ سا ػٌد٘ذُ ٍ اثشثخـٖ ٗب ػذم اثشثخـٖ آى سا تؼ٘٘ي ٍ اػالم  ِ گًَِ ثبٗؼتٖ اثشثخـٖ دٍس دق٘قب چ

 کٌذ؟

اٌٗدب ٗک پشػؾ . دس ٍاقغ هب دچبس هقذاسٕ اًحشاف اص دسک كح٘ح فشآٌٗذ اسصٗبٖث اثشثخـٖ آهَصؿٖ ؿذُ اٗن

ٖ ؿذ ػَال اكلٖ اثتذا ِث ػبکي اٗي اػت کِ اكال . هْن ٍ اػبػٖ ٍخَد داسد کِ ثبٗؼتٖ پ٘ؾ اص اٗي پشػ٘ذُ ه

ّبٖٗ ثبٗذ اسصٗبٖث اثشثخـٖ اًدبم ؿَد؟ ٗب هٖ تَاًذ اًدبم ؿَد؟ هؼئَل آهَصؽ ً٘بص داسد ثذاًذ   ُ ثشإ چِ دٍس

ّبٕ آهَصؿٖ کِ ثشإ کبسکٌبى ػبصهبى ثشگضاس کشدُ اػت، ثبٗؼتٖ فؼبل٘ت اسصٗبٖث ٍ   ُ کِ ثشإ کذام ٗک اص دٍس

 ػٌدؾ اثشثخـٖ سا اًدبم دّذ؟

  

ٍ دػتِ تقؼ٘ن . ٗک سٍٗکشد ػبدُ ِث اٗي پشػؾ، پبػخ هٖ دّذ ّبٕ آهَصؿٖ سا ِث د  ُ خَاة اٗي اػت کِ هب دٍس

ٖ کٌ٘ن ٖ دّٖ ٍ اعالع سػبًٖ هٖ ثبؿذ. ه ّب آگبّ ّبٕ آهَصؿٖ اػت کِ هبّ٘ت ٍ ّذف آى   ُ . دػتِ اٍل، دٍس

ّبٕ تکٌ٘کٖ ٍ فٌٖ کبسکٌبى   ٖ ّبٕ کبسٕ ٍ تَاًبٗ ّبٕ آهَصؿٖ اػت کِ ثشإ استقبء هْبست   ُ دػتِ دٍم ً٘ض دٍس

ٖ ؿًَذ ِ سٗضٕ ٍ اخشاء ه ًبه  .ثش

آى چِ هؼئَالى آهَصؽ سا دچبس هؼئلِ ٍ ػشدسگوٖ هٖ کٌذ ٍ ثبػث هٖ ؿَد کِ دس اسصٗبٖث اثشثخـٖ ثؼضٖ 

ُ آهَصؿٖ،  ّبٕ اثشثخـٖ سا اسصؽ گزاسٕ کٌٌذ اٗي اػت آى دٍس ِ گًَِ ثبٗذ آٗتن  ّب ًذاًٌذ کِ دق٘قب چ  ُ دٍس

ٖ دٌّذُ ّبٕ آگبّ  ُ ّب اسائِ هٖ ؿَد ثب ّذف . اػت اػبػب اص ًَع دٍس  ُ هحتَا، هغبلت ٍ هَادٕ کِ دس اٗي دٍس

ّب ٍخَد ًذاسد  ُ  .آؿٌب کشدى افشاد ثب هَضَع آهَصؽ هٖ ثبؿذ ٍ الضاهٖ ِث ػٌدؾ اثشثخـٖ اٗي دٍس
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ّبٕ کبسٕ ٍ افضاٗؾ ػغح ػولکشد  ّبٕ آهَصؿٖ هْبست هحَس ّؼتٌذ کِ ثشإ استقبء هْبست   ُ دس هقبثل، دٍس

ُ اًذ ٖ تَاى هشاحل هختلف اسصٗبٖث اثشثخـٖ ّوچَى سٍؽ . کبسکٌبى عشاحٖ ٍ اخشاء ؿذ ّب ه  ُ ثشإ اٗي دٍس

ُ آهَصؿٖ،  چْبسػغحٖ هذل سا ثب ػٌد٘ذى ّب ٍ ػَاهل هشتجظ اًدبم داد ٍ ًْبٗتب تؼ٘٘ي ًوَد کِ دٍس پبساهتش

 اثشثخؾ ثَدُ اػت؟ ٗب اٗي کِ چِ هقذاس اثشثخـٖ داؿتِ اػت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : دس رٗل ِث فشاخَس حدن گضاسؽ ، قؼوتٖ اص ًتبٗح اسصٗبٖث اثشثخـٖ ث٘وبسػتبى قلت ثَؿْش اسائِ ه٘گشدد 
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  هشاکض تبثؼِ هؼبًٍت دسهبى داًـگبُ ػلَم پضؿکٖ ثَؿْش99فشم ٍسٍد اعالػبت ػٌدؾ اثش ثخـٖ دٍسُ ّبٕ آهَصؿٖ ؿغلٖ ػبل 

 ِ ًتیج
 اثرتخشی

 ُ ًور
ارزياتی 
 هْارت

 ُ ًور
ارزياتی 
 يادگیري

 ُ ًور
ارزياتی 
 ًگرشی

-هراقثتْاي پرظتاري ازتیواراى قلثی
 (حادٍهسهي)عرٍقی

 هذرک تحصیلی
 ِ رشت
 شغلی

ًام  ًام ٍ
 خاًَادگی

 رديف ًام تیوارظتاى

92.2   94 88 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 1 تیوارظتاى قلة  ظجاد اتراّیوی پرظتاري  کارشٌاض ارشذ

79.4   74 92 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 2 تیوارظتاى قلة  هرين اتطحی پرظتاري  کارشٌاض   

88.5   87 92 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 3 تیوارظتاى قلة  کثري ارقَى پرظتاري  کارشٌاض   

93.4   94 92 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ُ غريثی پرظتاري  کارشٌاض     4 تیوارظتاى قلة  ازاد

92.8   94 90 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 5 تیوارظتاى قلة  اظوا احوذي پرظتاري  کارشٌاض   

69.6   60 92 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 پرظتاري  کارشٌاض   

ِ اظوعیل  اظی
 پَر

 6 تیوارظتاى قلة 

92.2   94 88 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 پرظتاري  کارشٌاض   

 ِ افعاً
 فیرٍزپَر

 7 تیوارظتاى قلة 

91.3   94 85 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ام تٌْايی پرظتاري  کارشٌاض     8 تیوارظتاى قلة  اْل

94.6   94 96 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ٌعال هاهايی کارشٌاض    ام ْک  9 تیوارظتاى قلة  اْل

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
یاري ديپلن  ْت

ِ اهیٌی  اظی
 ًعة

 10 تیوارظتاى قلة 

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ُ تاتايی پرظتاري  کارشٌاض     11 تیوارظتاى قلة  ازاد

75.8   74 80 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 12 تیوارظتاى قلة  علیرضا صویوی راديَلَشي  کارشٌاض   

81.8   74 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 13 تیوارظتاى قلة  هیثن گسهِ پرظتاري  کارشٌاض   

83.6   80 92 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ِ پرٍازي پرظتاري  کارشٌاض     14 تیوارظتاى قلة  اْل

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 15 تیوارظتاى قلة  پريعا اکثري پرظتاري  کارشٌاض   

93.4   94 92 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 پرظتاري  کارشٌاض   

 ِ هرضی
 پیرشیخیاى

 16 تیوارظتاى قلة 

89.8   94 80 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 17 تیوارظتاى قلة  اصغر پیکر پرظتاري  کارشٌاض   

66.0   60 80 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 18 تیوارظتاى قلة  حاهذ تَفیقی پرظتاري  کارشٌاض   

92.2   94 88 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
یاري کارشٌاض    ِ جاگراًی ْت  19 تیوارظتاى قلة  راضی

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 پرظتاري  کارشٌاض   

ًرگط 
 جوشیذي

 20 تیوارظتاى قلة 

89.8   94 80 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 21 تیوارظتاى قلة  جیراى حیذري پرظتاري  کارشٌاض   



30 
 

93.4   94 92 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 پرظتاري  کارشٌاض   

ظارا 
 چْاررٍظتايی

 22 تیوارظتاى قلة 

68.5   67 72 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 پرظتاري  کارشٌاض   

عثذالکرين 
 حاجی ًصاد

 23 تیوارظتاى قلة 

91.0   94 84 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 24 تیوارظتاى قلة  زيٌة خاکی پرظتاري  کارشٌاض   

74.0   80 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 راديَلَشي  کارشٌاض   

ٍحیذ خذا 
 ٍيعی

 25 تیوارظتاى قلة 

89.8   94 80 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ًکی پرظتاري  کارشٌاض     26 تیوارظتاى قلة  دّقاًی خا

78.9   87 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 کارشٌاض   

اتاق  
 عول

 27 تیوارظتاى قلة  زيٌة راّذاري

64.9   67 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 28 تیوارظتاى قلة  رتاب تشیري راديَلَشي  کارداى

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 29 تیوارظتاى قلة  رضا دّقاًی تیَْشی کارشٌاض   

89.8   94 80 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ِ صیادي پرظتاري  کارشٌاض     30 تیوارظتاى قلة  رقی

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ًعلی زادُ پرظتاري  کارشٌاض     31 تیوارظتاى قلة  رهضا

72.0   60 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ًذي راد پرظتاري  کارشٌاض     32 تیوارظتاى قلة  ز

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 33 تیوارظتاى قلة  زّرا ظاجذي پرظتاري  کارشٌاض   

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 34 تیوارظتاى قلة  زّرا شیرزادي پرظتاري  کارشٌاض   

71.4   60 98 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ُ شجاعیاى پرظتاري  کارشٌاض     35 تیوارظتاى قلة  زّر

83.8   94 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 36 تیوارظتاى قلة  زيثا شْذٍظت پرظتاري  کارشٌاض   

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 37 تیوارظتاى قلة  زيٌة ظلیواًی پرظتاري  کارشٌاض   

83.8   94 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ًی پرظتاري  کارشٌاض    ًاز يسدا  38 تیوارظتاى قلة  ظا

92.2   94 88 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ُ رظَلیاى پرظتاري  کارشٌاض     39 تیوارظتاى قلة  ظپیذ

78.9   87 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 40 تیوارظتاى قلة  ظویرا غضٌفري پرظتاري  کارشٌاض   

66.0   60 80 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 پرظتاري  کارشٌاض   

ظْیال 
 اظفٌذياري

 41 تیوارظتاى قلة 

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 پرظتاري  کارشٌاض   

ِ عَض  فاطو
 زادُ

 42 تیوارظتاى قلة 

67.2   60 84 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 پرظتاري  کارشٌاض   

 ِ هحذث
 کشاٍرزي

 43 تیوارظتاى قلة 

69.8   74 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ًیا پرظتاري  کارشٌاض    ُ هراد  44 تیوارظتاى قلة  فريذ

60.0   60 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 پرظتاري  کارشٌاض   

پريعاهرادي 
 کَچی

 45 تیوارظتاى قلة 

83.8   94 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ِ دّقاًی تیَْشی کارشٌاض     46 تیوارظتاى قلة  هرضی
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94.6   94 96 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 47 تیوارظتاى قلة  هرين صویوی پرظتاري  کارشٌاض   

74.0   80 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 راديَلَشي  کارداى

ًصرت 
 تٌگعتاًی

 48 تیوارظتاى قلة 

94.6   94 96 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 49 تیوارظتاى قلة  ّادي عثاظی پرظتاري  کارشٌاض   

92.2   94 88 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 50 تیوارظتاى قلة  يَظف قريشی پرظتاري  کارشٌاض   

83.8   94 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 کارشٌاض   

ذاشت  ْت
 هحیط

 51 تیوارظتاى قلة  هحعي شادي

83.8   94 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 52 تیوارظتاى قلة  اصغر تحراًی  پسشکی دکتري

83.8   94 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ِ هَالئی تیَْشی کارشٌاض     53 تیوارظتاى قلة  هرضی

91.0   94 84 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 54 تیوارظتاى قلة  هرين دّقاًی تیَْشی کارشٌاض   

92.2   94 88 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 55 تیوارظتاى قلة  هرين هرادي راديَلَشي  کارشٌاض   

64.9   67 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 56 تیوارظتاى قلة  هرين هعسي راديَلَشي  کارشٌاض   

87.4   94 72 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 57 تیوارظتاى قلة  هصگاى ًَتخت پرظتاري  کارشٌاض   

90.9   87 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ِ اهیٌی پرظتاري  کارشٌاض     58 تیوارظتاى قلة  هعصَه

69.8   74 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 راديَلَشي  کارشٌاض   

ِ قلی  هعصَه
 زادُ

 59 تیوارظتاى قلة 

65.4   54 92 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ًا رحیوی پرظتاري  کارشٌاض     60 تیوارظتاى قلة  هَ

63.0   60 70 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ًگٌِ پرظتاري  کارشٌاض     61 تیوارظتاى قلة  هْیي ز

60.0   60 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 62 تیوارظتاى قلة  هیترا ٍالی پرظتاري  کارشٌاض   

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 63 تیوارظتاى قلة  ًاّیذ شريفی پرظتاري  کارشٌاض   

88.5   87 92 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
یاري ديپلن  64 تیوارظتاى قلة  ظیوا تراهکی ْت

89.8   94 80 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 کارشٌاض   

اتاق  
 عول

 65 تیوارظتاى قلة  زّرا صاترًیا

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ی پرظتاري  کارشٌاض    ِ ْت  66 تیوارظتاى قلة  صذيق

86.2   94 68 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ِ صفر پَر پرظتاري  کارشٌاض     67 تیوارظتاى قلة  هلیح

92.2   94 88 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ُ حیذري پرظتاري  کارشٌاض     68 تیوارظتاى قلة  طاّر

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
یاري ديپلن ًکارُ ْت ُ شثا  69 تیوارظتاى قلة  طاّر

94.6   94 96 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ِ کشاٍرزي پرظتاري  کارشٌاض     70 تیوارظتاى قلة  طیث

95.8   94 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ِ اًصاري پرظتاري  کارشٌاض     71 تیوارظتاى قلة  عاطف
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74.0   80 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ِ لک راديَلَشي  ديپلن  72 تیوارظتاى قلة  عاطف

86.0   80 100 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 پرظتاري  کارشٌاض ارشذ

عثذالرضا 
 احوذي

 73 تیوارظتاى قلة 

83.6   80 92 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 راديَلَشي  کارشٌاض   

عثذالحویذ 
 شريفی

 74 تیوارظتاى قلة 

83.8   94 60 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 پرظتاري  کارشٌاض   

ظویي عثذي 
 زادُ

 75 تیوارظتاى قلة 

91.0   94 84 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
ُ اًصاري پرظتاري  کارشٌاض ارشذ  76 تیوارظتاى قلة  عسيس

89.8   94 80 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 77 تیوارظتاى قلة  عطايی فرد پرظتاري  کارشٌاض   

89.8   94 80 
ٍ تجْیسات  ُ از اتسار  رٍغ صحیح اظتفاد

 تخصصی پسشکی
 78 تیوارظتاى قلة  علی  دّقاى پرظتاري  کارشٌاض   
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 : سایر فعالیت های مرتبط .4

 

:  دس رٗل گضاسؽ ػولکشد هٌتح اص ػبهبًِ آهَصؽ کبسکٌبى آرسخؾ اسائِ گشدٗذُ اػت 
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   : گسارش تصویری .5

 

 

ّب اسائِ  ّبٕ آهَصؿٖ ٍ ٍثٌ٘بس  ُ دس رٗل ِث فشاخَس حدن گضاسؽ ، تؼذادٕ تلَٗشثب هَضَع ثشگضاسٕ دٍس

 ه٘گشدد
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 پایان


