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 مقدمه

ٍظیلِ سَؾؼِ ٍ  ًجَزُ ٍ زض ایي ضاثُِدصیط ٍضی ٍ حلظ ؾالهز جبهؼِ ثسٍى سسٍیي ٍ ضػبیز اؾشبًساضزّب اهٌبىؾُح ًیلیز ٍ ثْطُ ءضسوبا

 ّبی كٌطی، ظهیٌِ ذسهبر ٍ سَؾؼِ ّوٌبضی زض الوللي ًبالّب ٍ ظهیٌِ سجبزل ثیي گؿشطـ اؾشبًساضزؾبظی ٍ زض ًشیجِ ایجبز سؿْیالر الظم زض

ّبی اضسجبَي ثیي  ضؾس زض نَضر كطاّن ًوَزى ظهیٌِ ثبقس. لصا ثِ ًظط هي اؾشبًساضز ایطاى هي هلي اهشهبزی ثط ػْسُ ؾبظهبى ٍ ػلوي، كٌي

ٍ هطاًع دػٍّكي ٍ نبحجبى نٌبیغ ٍ ػطيِ ًٌٌسگبى ًبال ٍ ذسهبر، ثِ هٌظَض سْیِ اؾشبًساضزّبی دػٍّف هحَض ثط اؾبؼ  يزاًكگبّ هطاًع

سَاى اشػبى زاقز ًِ اؾشبًساضزّب، حلوِ اسهبل  . ثٌبثطایي هيذَاّس گطزیسضقس ٍ دیكطكز هًبػق ًكَض كطاّن  ّبی ظهیًٌِیبظّبی جبهؼِ، 

 ثبقس. ِ قسُ ثب ًیلیز هُلَة هيئثیي زاًف سَلیس قسُ سَؾٍ هشَلیبى سَلیس ػلن ٍ هحهَالر اضا

ّب ٍ سحویوبر ذَز ضا  چٌیي هطاًع سَلیس ػلن ًشبیج دػٍّفثب ایي سَنیق زض نَضسي ًِ اؾشبًساضزؾبظی ثط هجٌبی دػٍّف قٌل ثگیطز ٍ ّو

اظ َطكي ثِ زلیل  زض اؾشبًساضزّب دیبزُ ؾبظی ًوبیٌس، ػطيِ ًٌٌسگبى هحهَالر، گطایف ثِ اضائِ هحهَل ثب ًیلیز ضا دیسا ذَاٌّس ًطز.

ّبی ًكَض ّسكوٌس  ًیع زض ضاؾشبی ذَاؾشِ  لويّبی ػ ٍ سحویوبسي ثِ ضكغ ًیبظّبی هكشطیبى زض ؾُح جبهؼِ، دػٍّف هٌسی هطاًع ػلويػالهِ

ثطسطی ثطزاقز. ؤّبی ه گبمثبقس هي "سجسیل ػلن ثِ ثطٍر هلي" ًِ ّوبًبسحون ایي ّسف ًالى ضاؾشبی سَاى زض  هي ذَاّس قس ٍ ًْبیشبً

ِ ثیي هطاًع سَلیس ٍ ثاضسجبَي  ض ٍ ًیع دلًظبم اؾشبًساضزؾبظی زض ًكَدػٍّكي ٍ سحویوبسي هطجغ  هْوشطیيدػٍّكگبُ اؾشبًساضز ثِ ػٌَاى 

هٌبؾت ٍ زض ًظط  ًكَض ٍ ًؿت اػشوبز هلي اظ هحهَالر ٍ ذسهبر، زضنسز اؾز ثب ایجبز ثؿشط ثب ّسف سٌویل ظًجیطُ ػلوي ًبضگیطی ػلن،

ّبی  یبكشِسجسیل "اؾشبًساضزؾبظی، هوسهبر ًٍبضّبی الظم، يوي ّسایز زاًكگبّْب ٍ هطاًع دػٍّكي ثِ ضكغ ًیبظّبی ػلويگطكشي ؾبظ

ثِ نٌبیغ، هطاًع ذسهبسي ٍ   ّبی ػلوي ضا ثِ هٌظَض هؼطكي ٍ اًشوبل دیكطكز"سسٍیي اؾشبًساضزّبی دػٍّف هحَض"ٍ"ًكَض ثِ اؾشبًساضز ػلوي

، دػٍّكگبُ اؾشبًساضزٍجَز چْبض دػٍّكٌسُ، دبًعزُ گطٍُ دػٍّكي ٍ ثیف اظ یٌهس آظهبیكگبُ سرههي زضؾُح جبهؼِ كطاّن ؾبظز.  ًْبیشبً

 ؿشط الظم ضا ثطای سحوین ٍ دػٍّف كطاّن آٍضزُ اؾز.ث
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نحوه سازماندهی گسارش

زّس. ًظبم ضا ًكبى هي ّب حبنل اظ اًجبم آى جیٍ ًشب يؾبظهبً یّب زیٍ كؼبل قیٍظب ّب، زیاًجبم هأهَض يثِ ََض ًلي ًظبم اضظیبثي ػولٌطز چگًَگ

ى ٍ ًحَُ زؾشیبثي ثِ ٍيؼیز هُلَة ثب هؼیبضّب ٍ ًگطـ هؼیي زض زاهٌِ ٍ حَظُ هیعا هوبیؿِ ،اًساظُ گیطی ،كطایٌس ؾٌجفاضظیبثي ػولٌطز 

یي كطنز هبثل  ، اضظیبثي .ثبقسط هيؿشوه دَقف هؼیي ثب قبذم ّبی هؼیي ٍ زض زٍضُ ظهبًي هؼیي ثب ّسف ثبظًگطی، انالح ٍ ثْجَز حزس

 هٌظَضثسیي . ثبقسّب ٍ ًْبزّب هيزض سوبهي ؾبظهبىجبز سـییط ٍ سحَل ّبی زض جطیبى، هسیطیز ًبضآهس ٍ سؿطیغ زض ای كؼبلیز  سَجِ ثطای سَؾؼِ

ثِ ضا ذَز ػولٌطز زؾشطؾي ثجز گعاضقبر ّوٌبضاى سوبهي ٍ ًوَزُ( ؾبػخ)دػٍّكگبُ ػلوي اَالػبر ؾبهبًِ اًساظیضاُ ثِ اهسام دػٍّكگبُ

سَؾٍ ّب ٍ زكبسط ؾشبزیّبی اذشهبني دػٍّكٌسُؼطیق قبذمؾبهبًِ ؾبػخ ثب سثبقٌس. زاضا هي ؾبهبًِ ّلشگي ٍ هبّیبًِ زض نَضر ضٍظاًِ،

ّبی زضٍى ٍ ثطٍى ؾبظهبًي، َطح ًشت، هوبالر،هبًٌس  ّبی اذشهبنيقبذم گیطز ثِ ایي سطسیت ًِهي هطاض اؾشلبزُ هَضز دػٍّكگبُ دطؾٌل

گیطز،هي اًجبم ؾشبزی زكبسط ٍ ّبدػٍّكٌسُ زض ًِ بیيّكؼبلیز ًَع ثطاؾبؼّبی هَضز آظهَى ٍ ... ّب، ًوًَِثطگعاضی ّوبیف سسٍیي اؾشبًساضز،

ثبقس.ثجز گطزیسُ ٍ هبثلیز اذص گعاضقبر هشٌَع هسیطیشي ضا زاضا هي ؾبهبًِ زض هجوَػِ، ّط هسیطاى سبییس ثب

ؾبظهبًي ثِ سطسیت ؾبذشبض  1393ّبی هرشلق دػٍّكگبُ زض ؾبل آٍضی، ثطضؾي، سٌظین ٍ اضائِ آهبض ػولٌطز ثرفجوغ ،گعاضـ حبيط

ایي آهبض ػولٌطز ثط اؾبؼ اَالػبر ثجز قسُ یٌؿبلِ دػٍّكگبُ زض ؾبهبًِ اَالػبر ػلوي دػٍّكگبُ)ؾبػخ( زض جساٍل قوبضُ ثبقس.هي

1 تا 15 و نمودارهاي 1 تا 14 ارائه گردیده است. آمار تفصیلی و جزئیات مربوط به فعالیتهاي پژوهشی در پیوست اطالعاتی درج شدهاست. با 

توجه به اینکه آمار فعالیتهاي بخشهاي مختلف پژوهشگاه توسط کاربران در سامانه ساعپ ثبت و مدیران ذیربط اقدام به تأیید نهایی 

نمودهاند لذا مسئولیت صحت اطالعات ثبت شده و تائید شده بر عهده واحدهاي مربوطه میباشد.  
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 9313ال مهمترين فعالیت هاي پژوهشگاه استاندارد در س
 

 ء پژوهشگاه استانداردامنا هیأتفعالیت هاي  -الف
 دائمي جهت طرح دركمیسیون پژوهشگاه ارسالي ازحوزه های مختلف موضوعات درخصوص كارشناسي بررسي .1

 6/8/93مورخ  -برگزاری ششمین نشست كمیسیون دائمي پژوهشگاه .2

 5/9/93مورخ  -برگزاری هفتمین نشست هیات امناء پژوهشگاه .3

 1393ضریب حقوق اعضاء هیات علمي و غیر هیات علمي در سال تصویب  .4

 تصویب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمي .5

 1393تصویب اصالحیه بودجه تفصیلي سال بررسي و  .6

 بازنگری پیش نویس برنامه راهبردی پژوهشگاه جهت طرح در كمیسیون دائمي و هیات امنا .7

 انسانيفعالیت هاي حوزه پشتیباني و توسعه منابع  -ب
 تدوین نهایي آیین نامه اجرایي اعضای غیر هیأت علمي پژوهشگاه  .1

 ایجاد و استقرار اداره آزمون پژوهشگاه  .2

 متر مربع 411توسعه فضای اداری به میزان  .3

داقل برگزاری آزمون استخدامي داخلي پژوهشگاه در جهت تبدیل وضعیت استخدامي كاركنان حجمي به قراردادی معین با مدارک تحصیلي ح .4

 كارشناسي

 استقرار نظام حسابداری تعهدی پژوهشگاه .5

 بازنگری چارت سازماني پژوهشگاه و تجدید نظر در چارت فعلي و پیشنهاد تاپ چارت جدید .6

 اصالح، بازنگری و انعقاد قرارداد كاركنان پژوهشگاه .7

 انعقاد قراردادهای آموزشي، پژوهشي و فناوری .8

 ختمان جهت تجهیز و تکمیل آزمایشگاه تست خودروهمکاری با پژوهشکده برق، مکانیك و سا .9

 ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه لوله های محافظ هادی برای نخستین بار در سطح كشور .11

 ایجاد و استقرار حراست پژوهشگاه .11

 25/11/93تشکیل كارگروه برگزاری انتخابات مجمع عمومي شورای راهبری نظام مشاركت كاركنان در تاریخ  .12

 ژوهشکده ها جهت برگزاری سمینارها و دوره های آموزشيهمکاری با پ .13

 راه اندازی روابط عمومي پژوهشگاه .14

 تشکیل كمیته های خرید مشترک با سازمان و پژوهشکده ها .15

 صدور احکام كاركنان جدیداالستخدام هیأت علمي .16

 صدور پروانه خروج اموال .17

 زمایجاد و افتتاح حساب جداگانه پژوهشکده ها و تخصیص اعتبار ال .18

 تامین اعتبار ورزش همکاران و برگزاری مسابقات مختلف در رشته های متنوع ورزشي .19

 

 فعالیت هاي حوزه پژوهش -ج
 (5)جدول شماره طرح پژوهشي درون و برون سازماني توسط پژوهشکده ها  67 اتمام .1

 ( 15الي  12) جداول  ( توسط پژوهشکده هاو ... ISIمقاله علمي)ترویجي، پژوهشي و  191بیش از ارائه .2

 انجمن های علمي  دانشگاهي و تحقیقاتي، تفاهم نامه همکاری با مراكز 11انعقاد  .3

 در جشنواره ننفر از شركت كنندگا 81سي پرونده برگزاری جشنواره پژوهش و برر  .4

 دانشگاه ها و مراكز علمي به مناسبت بزرگداشت هفته استاندارد مراسم سخنراني علمي ترویجي در 6برگزاری  .5

 سیه ها و كنفرانس های بین المللينفر از همکاران به اجال 17جهت اعزام هماهنگي  .6

 مکانیك و ساختمان پژوهشکده برق،اسفند ماه توسط  15و  14مسابقات بتن در تاریخ اولین دوره برگزاری  .7

 اسفند ماه در محل دائمي نمایشگاه های  5لغایت  2برگزاری نمایشگاه محیط زیست با شعار )اقتصاد سبز، اقتصاد مقاومتي( از در مشاركت  .8

 بین المللي

 اسانر از اعضای هیات علمي و كارشننف 121به  (گرنتویژه پژوهشي ) اعتبارتخصیص  .9
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 فؼالیت ّاي آهَصؽ ٍ تحصیالت تکویلي -د
 قي زضٍى ٍ ثطٍى ؾبظهبًي آهَظ زٍضُ ٍ ًبضگبُ)ًلط/ؾبػز(  38422ثطگعاضی  .1

 (ًلط/ؾبػز 4400ّوبٌّگي جْز ثطگعاضی زٍضُ ّبی هسیطاى ًٌشطل ًیلیز ) .2

 (ًلط/ؾبػز 45728ّوبٌّگي جْز ثطگعاضی زٍضُ ّبی ًبضآهَظی زاًكجَیبى ) .3

 هطاضزاز آهَظقي 100سٌظین ثیف اظ  .4

 اذص هجَظ ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظقي اظ قْطزاضی سْطاى .5

 نالحیز آهَظقي قطًز هلي ًلز ایطاىاذص گَاّي ًبهِ سبییس  .6

 ٍّكگبُ اؾشبًساضز زض اًجوي آهَظـ هٌْسؾي ایطاىػػًَیز حوَهي د .7

 ًلط ؾبػز ًبضگبُ اؾشبًساضز ؾبظی ثطای نٌبیغ، زاًكجَیبى ٍ اؾبسیس 3630آهَظـ ثیف اظ  .8

 زٍضُ آهَظقي ٍ ًبضگبُ اؾشبًساضز ؾبظی 287اضظقیبثي ثیف اظ  .9

 ؾي اؾشبًساضزدطٍاًِ ًبضقٌب 22نسٍض ثیف اظ  .10

 سوسیس هجَظ ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظقي ٍیػُ ًبضهٌساى زٍلز زض اؾشبى سْطاى ٍ الجطظ .11

 سؼییي ٍاحس ٍ هؼطكي زاًكجَیبى ثِ زاًكگبُ ّب .12

 سْیِ زؾشَضالؼول ّب/ آییي ًبهِ ّب/ كطم ّب .13
 

 فؼالیت ّاي حَصُ فٌاٍسي اعالػات ٍ اسصياتي -ُ 

 گبُؾبهبًِ جبهغ اَالػبر ػلوي دػٍّك سَؾؼِ .1

 ِ ؾبهبًِ كطایٌس آظهَى زض دػٍّكگبُضاُ اًساظی اٍلی .2

 LANقجٌِ جساؾبظی قجٌِ ثیؿین اظ  .3

 ضاُ اًساظی ؾیؿشن اَلبء حطین اسبم ؾطٍض دػٍّكگبُ .4

 ازاضی ٍ هبليؾبذشوبى ٍ قجٌِ ًهت ٍ ضاُ اًساظی ؾَئیچ ّب  .5

 Log Shipping   ٍDatabase Monitoringضاُ اًساظی .6

 ثطای دبیگبُ ّبی زازُ جسیس دكشیجبىّبی  ثطًبهِاُ اًساظی ضٍ Database Tuning اًجبم  .7

 ًلز اظ قجٌِ ؾبظهبىآظهبیكگبُ جساؾبظی قجٌِ ؾبذشوبى  .8

 ازاضی ٍ هبليًلز ٍ آظهبیكگبُ ؾطٍیؽ ٍایطلؽ زض ؾبذشوبى  ؾِضاُ اًساظی  .9

 هطسجٍاَالػبر  ثِ ضٍظ ضؾبًي ٍ  ؾیؿشن ّبی ًبهذیَسطی دػٍّكگبًُلیِ  سْیِ قٌبؾٌبهِ .10

 (SEOؾبظی ًس ّب ٍ هحشَای دَضسبل دػٍّكگبُ )ثْیٌِ  .11

دػٍّكگبُ  1392ػولٌطز ؾبل ّبی گعاضـ جوغ آٍضی، ًٌشطل ٍ اؾشرطاج اَالػبر ثجز قسُ اظ ؾبهبًِ ؾبػخ، هؿشٌسؾبظی اَالػبر ٍ سْیِ  .12

 ...، هؼبًٍز ضاّجطزی ضیبؾز جوَْضی ٍ ثِ ٍظاضر ػلَم سحویوبر ٍ كٌبٍضیاضائِ  جْزاؾشبًساضز 

 

 ػلوي ّیأتّاي دفتش اهَس  فؼالیت -ٍ

 قوبضُ هؿشرسم اظ ٍظاضر ػلَم، سحویوبر ٍ كٌبٍضی 3زضیبكز  .1

 هجَظ اؾشرسام ٍ سجسیل ٍيؼیز ثِ ّیبر ػلوي 5ًؿت  .2

 92ثطگعاضی جلؿبر ههبحجِ ثب هشوبيیبى كطاذَاى ثْوي  .3

 سكٌیل جلؿبر هطثٌَ ثِ اضسوبء هطسجِ اػًبء ّیأر ػلوي دػٍّكگبُ .4

 بهبًِ هطًع جصة ٍظاضر ػلَمسٌویل ٍ سحَیل آهبض زض ؾ .5

 دیگیطی اهَض هطثٌَ ثِ اؾشؼالم ٍ سجسیل ٍيؼیز اػًبء ّیأر ػلوي جسیس .6
 

 فؼالیت ّاي حَصُ تذٍيي -ص
 اؾشبًساضزّبی ثیي الولليزض ًویشِ كٌي/ كطػي/ گطٍُ ًبضی هشٌبظط جسیس 10سبؾیؽ ّوٌبضی زض اهَض  .1

 ي ٍ دػٍّف هحَض()هل نسٍض اثالؿیِ ٍ هطاضزاز سسٍیي اؾشبًساضز هَضز 407 .2

 سرههي سسٍیي ٍ ؾبهبًِ سسٍیي ذسهبر آهَظقي هَضز 28اضائِ  .3

 ػٌَاى اؾشبًساضز هلي زض حَظُ ّبی هرشلق 360ّوبٌّگي اهَض سسٍیي  .4
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 ػٌَاى اضائِ هٌبیغ ٍ هساضى ثِ زثیطاى سسٍیي اؾشبًساضزّبی هلي ٍ ثیي الوللي  653 .5

بُ ّب، اًجوي ّب ٍ سكٌل ّبی ػلوي ٍ نٌؼشي، اكطاز حویوي ٍ حوَهي( جْز )اػًبی ّیبر ػلوي زاًكگ قٌبؾبیي گطٍُ ّبی ّسف جسیس .6

 ّوٌبضی زض اًؼوبز سلبّن ًبهِ ٍ سسٍیي اؾشبًساضزّبی هلي ٍ ثیي الوللي

 ایجبز ثبًي اَالػبسي زض زكشط اهَض سسٍیي جْز سؿطیغ زض دبؾرگَیي ثِ ّوٌبضاى ٍ اضثبة ضجَع .7

 هَضز زض ًویشِ ثطًبهِ ضیعی 31ٍ قَضای دػٍّكي دػٍّكگبُ اؾشبًساضز ٍ سهَیت هَيَع اؾشبًساضز دػٍّف هحَض سَؾ 50ثطضؾي  .8

هٌشرت دػٍّكگبُ ٍ دبیف ػولٌطز ًویشِ ّبی  اىزثیط سَؾًٍویشِ كٌي، كطػي ٍ گطٍُ ّبی ًبضی هشٌبظط ثیي الوللي ایعٍ  89ازاضُ ّوبٌّگي  .9

 هشٌبظط ثیي الوللي

، هطاًع دػٍّكي، اًجوي ّب ٍ سكٌل ّبی ػلوي ٍ نٌؼشي ٍ اكطاز حویوي ٍ حوَهي زاضای جلت هكبضًز ٍ ثطگعاضی جلؿبر اؾبسیس زاًكگبُ ّب .10

 دطٍاًِ ًبضقٌبؾي اؾشبًساضز زض حَظُ اؾشبًساضز ؾبظی

 اثالؿي اظ ؾَی هؼبًٍز دػٍّكي ،ػٌَاى دطٍغُ دػٍّكي هَضز ًیبظ ؾبظهبى هلي اؾشبًساضز 3اًجبم  .11
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 (ؾشبز ٍ دػٍّكٌسُ ّب)1393ػالدس اُپظٍّـگ پظٍّـيخالصِ ػولکشد  -1جذٍل ؿواسُ 

 تؼذاد ًَع فؼالیت

 تذٍيي  -1
 288 ههَة ًویشِ هلي

 104 زض زؾز سسٍیي

 236 تشسػي ٍ اظْاس ًظش دس هَسد پیـٌْادات تذٍيي دس كویتِ تشًاهِ سيضي -2

 اظْاسًظش دس هَسد پیؾ ًَيغ اػتاًذاسدّاي هلي دس دػت تذٍيي -4

 75 ًویشِ اٍلیِ

 198 ٌيًویشِ ك

 108 ًویشِ ًْبیي

 114 ٍیطاؾشبضی

 789 كویتِ هلي-اظْاسًظش دس هَسد پیـٌَيغ اػتاًذاسدّاي هلي دسدػت تذٍيي -5

 (ISO،IEC،CODEXكویتِ ّاي فٌي ، فشػي ٍ گشٍُ ّاي كاسي  هتٌاظش)ٍ اداسُ ايجاد  -6
 

91 

 تیي الولليتشسػي ٍ اظْاسًظش دسهَسد پیؾ ًَيغ ّاي اسػالي اػتاًذاسدّاي  -7

 246 ثب اػالم ًظط

 205 ثسٍى اػالم ًظط

 68 هوشٌغ

 7 پیـٌْاد تذٍيي اػتاًذاسد تیي الوللي -8

 )ًفش/ػاػت( آهَصؽ / تشگضاسي كاسگاُ ّاي آهَصؿي  -9

 1067 ثبظزیس ًٌٌسگبى

 12607 زاًكجَیبى

 2702 هسیط ًٌشطل ًیلي یب ًبضقٌبؼ آظهبیكگبُ ّوٌبض

 2719 یلیزهؿئَلیي ًٌشطل ً

 1104 ًبضقٌبؾبى ازاضار ًل

 563 (ًبضقٌبؼ دػٍّكگبُؾبیط )

 تشگضاسي ّوايؾ ّا ٍ ػویٌاسّاي تخصصي -10

 5 ثطگعاضی ّوبیف /ؾویٌبض

 8 ّوٌبضی زض ثطدبیي ّوبیف/ؾویٌبض

 14 اضائِ دَؾشط/ ایطاز ؾرٌطاًي

 هماالت ػلوي -11

 25 سطٍیجي -ػلوي 

 81 دػٍّكي -ػلوي 

ISI 30 

 7 ًَسبُ

 16 هطٍضی

 25 ؾبیط

 تالیف ٍ تشجوِ هتَى تخصصي -12

 3 ًشبة

 6 جعٍُ آهَظقي

 0 دوللز

 0 ثؿشِ ذسهبسي

 1 ثطٍقَض اَالع ضؾبًي

 111 ؾبیط

 اسائِ خذهات هـاٍسُ اي پظٍّـي ٍ فٌي تِ ٍاحذّاي تَلیذي ،خذهاتي ٍ آصهايـگاّي -13

 0 آهَظقگبُ

 4 آهَظقي

 19 ثبظزیس

 519 هكبٍضُ ای

 20 ؾبیط

 تاصديذ / ّوکاسي دس اسصياتي آصهايـگاّْاي ّوکاس ٍ ؿشكتْاي تاصسػي -14

 245 اضظیبثي آظهبیكگبُ ّوٌبض

 NACI-P13  241یب 17025آظهبیكگبُ ّوٌبض، هویعی 

 3 اضظیبثي قطًز ثبظضؾي    

 0 ًَآٍسي -15

 ًيعشح ّاي پظٍّـي ٍ تحمیماتي دسٍى ػاصها -16
 4 اثالؽ قسُ

 19 ذبسوِ یبكشِ

 عشح ّاي پظٍّـي تشٍى ػاصهاًي)ؿاهل خذهاتي، هحصَل ٍ تجاسي( -17
 18 اثالؽ قسُ

 40 ذبسوِ یبكشِ
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الػاتي دسج گشديذُ اػت.ػٌاٍيي ٍ ؿشح جضئیات تٌذّاي جذٍل فَق دس پیَػت اع  

 

 تشگضاس كشدُ اػت كِ  1393سا دس ػال  1392اسػالي ػال  تذٍيي هَسد 117گضاسي كویتِ هلي سا ًذاؿتِ اػت گٌجايؾ تش 1392تا تَجِ تِ ايٌکِ ػاصهاى دس ػال

 خَد لثال اػالم ًوَدُ اػت. 1392ٍّـگاُ ايي تؼذاد سا دس آهاس ػال ظپ

  

 )ؾشبز ٍ دػٍّكٌسُ ّب(1393پظٍّـي پظٍّـگاُ  دس ػالخالصِ ػولکشد  -1اداهِ جذٍل ؿواسُ 

 تؼذاد ًَع فؼالیت

 ًوًَِ هَسد آصهَى -18

 3862 سَلیس

 793 ػطيِ ) ثبظاض ٍ َطح ّب (

 318 سؼییي سؼطكِ

 505 سؼییي هبّیز

 2556 نبزضاسي ٍ ٍاضزاسي

 1295 ؾبیط

 9329 جوغ 

 )ًفش/ػاػت(ّوکاسي تا هشاكضػلوي، آهَصؿي ٍ پظٍّـي -19

 29251 سسضیؽ

 753 ّسایز دطٍغُ ّبی زاًكجَیي)اؾشبز هكبٍض(

 2014 ضاٌّوب( ّسایز دطٍغُ ّبی زاًكجَیي)اؾشبز

 108 زاٍضی هوبالر

 86 زاٍضی دبیبى ًبهِ ّب

 1803 ّوٌبضی زض َطح ّب

 355 ٍیطاؾشبضی هوبالر/ ًشت

 تذٍيي آيیي ًاهِ ّا، سٍؿْاي اجشاي ٍ دػتَسالؼولْا -20

 8 آییي ًبهِ

 36 زؾشَضالؼول

 55 ضٍـ اجطایي

 25 ذي/آصهَى جذـگاُيآصها يساُ اًذاص -21

 2 اػات ٍ اكتـافات ثثت ؿذُاختش -22

 8 جَايض ٍ ًـاى ّاي ػلوي -23

 1 تْیِ تجْیضات اص هحل اػتثاسات عشح ّاي تشٍى ػاصهاًي -24

 35 پشٍپَصال ّاي تشٍى ػاصهاًي -25

 28 ؿشكت دس كویتِ سػیذگي تِ ؿکايات  هشتثظ تا ًتايج آصهَى -26
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 1393دس ػاللکشد پظٍّـکذُ ّا همايؼِ ػو -2جذٍل ؿواسُ 

 ًَع فؼالیت
 پظٍّـکذُ

 ؿیوي ٍ پتشٍؿیوي

 پظٍّـکذُ

صٌايغ غزايي ٍ 

 كـاٍسصي

 پظٍّـکذُ

تشق، هکاًیک ٍ 

 ػاختواى

 پظٍّـکذُ

ػیؼتن ّاي هذيشيت 

 كیفیت ٍ تاصسػي

 تذٍيي  -1
 9 122 40 110 ههَة ًویشِ هلي

 5 22 33 42 زض زؾز سسٍیي

 7 42 57 125 س هَسد پیـٌْادات تذٍيي دس كویتِ تشًاهِ سيضيتشسػي ٍ اظْاس ًظش د -3

اظْاسًظش دس هَسد پیؾ ًَيغ اػتاًذاسدّاي هلي دس  -4

 دػت تذٍيي

 0 16 17 42 ًویشِ اٍلیِ

 3 46 32 117 ًویشِ كٌي

 1 32 13 62 ًویشِ ًْبیي

 0 45 4 65 ٍیطاؾشبضی

 44 147 107 485 كویتِ هلي-دسدػت تذٍيياظْاسًظش دس هَسد پیـٌَيغ اػتاًذاسدّاي هلي  -5

 47 27 17 0 (ISO،IEC،CODEXكویتِ ّاي فٌي ، فشػي ٍ گشٍُ ّاي كاسي هتٌاظش) دسٍ اداسُ ايجاد  -6

اسػالي  تشسػي ٍ اظْاسًظش دسهَسد پیؾ ًَيغ ّاي -7

 اػتاًذاسدّاي تیي الوللي

 0 56 62 128 ثب اػالم ًظط

 0 32 48 124 ثسٍى اػالم ًظط

 0 1 16 50 هوشٌغ

 0 2 3 0 پیـٌْاد تذٍيي اػتاًذاسد تیي الوللي -8

 )ًفش/ػاػت( آهَصؽ / تشگضاسي كاسگاُ ّاي آهَصؿي  -9

 0 946 43 78 ثبظزیس ًٌٌسگبى

 0 2991 3448 6168 زاًكجَیبى

هسیط ًٌشطل ًیلي یب ًبضقٌبؼ 

 آظهبیكگبُ ّوٌبض
818 547 937 400 

 88 2032 8 591 هؿئَلیي ًٌشطل ًیلیز

 0 476 0 628 ًبضقٌبؾبى ازاضار ًل

 379 96 88 0 (ًبضقٌبؼ دػٍّكگبُؾبیط )

 تشگضاسي ّوايؾ ّا ٍ ػویٌاسّاي تخصصي -10

 2 2 1 0 ثطگعاضی ّوبیف / ؾویٌبض

ّوٌبضی زض ثطدبیي ّوبیف/ 

 ؾویٌبض
2 2 1 2 

 2 6 3 3 اضائِ دَؾشط/ ایطاز ؾرٌطاًي

 هماالت ػلوي -11

 0 15 10 5 طٍیجيس -ػلوي 

 2 22 42 17 دػٍّكي -ػلوي 

ISI 21 8 12 0 

 0 0 9 0 ًَسبُ

 0 0 14 0 هطٍضی

 2 5 11 7 ؾبیط

 تالیف ٍ تشجوِ هتَى تخصصي -12

 1 0 1 1 ًشبة

 0 0 4 2 جعٍُ آهَظقي

 0 0 0 0 دوللز

 0 0 0 0 ثؿشِ ذسهبسي

 0 0 1 0 ثطٍقَض اَالع ضؾبًي

 111 0 0 0 ؾبیط

اسائِ خذهات هـاٍسُ اي پظٍّـي ٍ فٌي تِ ٍاحذّاي  -13

 تَلیذي ،خذهاتي ٍ آصهايـگاّي

 0 0 0 0 آهَظقگبُ

 0 1 2 1 آهَظقي

 0 4 0 15 ثبظزیس

 419 39 39 21 هكبٍضُ ای

 2 9 2 7 ؾبیط

تاصديذ / ّوکاسي دس اسصياتي آصهايـگاّْاي ّوکاس ٍ  -14

 ؿشكتْاي تاصسػي

 87 42 44 75 ُ ّوٌبضاضظیبثي آظهبیكگب

اظهبیكگبُ ّوٌبض، هویعی 

 NACI-P13یب  17025
22 10 7 202 

 0 3 0 0 اضظیبثي قطًز ثبظضؾي    

 0 0 0 0 ًَآٍسي -15

 تحمیماتي دسٍى ػاصهاًيعشح ّاي پظٍّـي ٍ  -16
 3 0 1 0 اثالؽ قسُ

 7 3 6 2 ذبسوِ یبكشِ
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 1393دس ػال ُ ّا همايؼِ ػولکشد پظٍّـکذ -2اداهِ جذٍل ؿواسُ 

 ًَع فؼالیت
 پظٍّـکذُ

 ؿیوي ٍ پتشٍؿیوي

 پظٍّـکذُ

صٌايغ غزايي ٍ 

 كـاٍسصي

 پظٍّـکذُ

تشق، هکاًیک 

 ٍ ػاختواى

 پظٍّـکذُ

ػیؼتن ّاي هذيشيت 

 كیفیت ٍ تاصسػي

عشح ّاي پظٍّـي تشٍى ػاصهاًي)ؿاهل خذهاتي،  -17

 هحصَل ٍ تجاسي(

 1 11 1 6 اثالؽ قسُ

 5 7 9 16 ذبسوِ یبكشِ

 ًوًَِ هَسد آصهَى -18

 0 1731 904 1227 سَلیس

 0 187 455 151 ػطيِ ) ثبظاض ٍ َطح ّب (

 0 27 42 249 سؼییي سؼطكِ

 0 38 75 392 سؼییي هبّیز

 0 343 1010 1203 نبزضاسي ٍ ٍاضزاسي

 0 336 503 456 ؾبیط

 0 2662 2989 3678 جوغ

ّوکاسي تا هشاكضػلوي، آهَصؿي ٍ  -19

 )ًفش/ػاػت(ظٍّـيپ

 

 12600 6715 4359 5577 سسضیؽ

ّسایز دطٍغُ ّبی 

 زاًكجَیي)اؾشبز هكبٍض(
170 101 100 132 

ّسایز دطٍغُ ّبی 

 زاًكجَیي)اؾشبز ضاٌّوب(
370 906 198 540 

 12 66 12 18 زاٍضی هوبالر

 30 0 26 30 زاٍضی دبیبى ًبهِ ّب

 0 1575 204 4 ّوٌبضی زض َطح ّب

 0 95 260 0 شبضی هوبالر/ ًشتٍیطاؾ

 تذٍيي آيیي ًاهِ ّا، سٍؿْاي اجشاي ٍ دػتَسالؼولْا -20

 3 2 0 3 آییي ًبهِ

 19 4 6 7 زؾشَضالؼول

 54 0 0 1 ضٍـ اجطایي

 0 4 13 8 ذي/آصهَى جذـگاُيآصها يساُ اًذاص -21

 0 0 1 1 اختشاػات ٍ اكتـافات ثثت ؿذُ -22

 0 3 2 3 جَايض ٍ ًـاى ّاي ػلوي -23

 0 0 1 0 تْیِ تجْیضات اص هحل اػتثاسات عشح ّاي تشٍى ػاصهاًي -24

 0 10 7 19 پشٍپَصال ّاي تشٍى ػاصهاًي -25

 0 6 4 18 ؿشكت دس كویتِ سػیذگي تِ ؿکايات  هشتثظ تا ًتايج آصهَى -26



 9313سال ء در امنا هیأتفعالیت های انجام شده در حوزه ریاست و دفتر  -3جدول شماره 

 ردیف 9313 سال رئوس فعالیت های

 1 دائمي جهت طرح دركميسيون پژوهشگاه ارسالي ازحوزه های مختلف موضوعات درخصوص كارشناسي بررسي

 2 تهيه دستور جلسات كميسيون دائمي و هيات امنا

 9 6/8/39مورخ  -كميسيون دائمي پژوهشگاهبرگزاری ششمين نشست 

 4 5/3/39مورخ  -برگزاری هفتمين نشست هيات امناء پژوهشگاه

 5 تهيه صورت جلسات  كميسيون دائمي و هيات امنا

 6 تهيه مجلد فهرست قوانين پژوهشگاه

 7 بازنگری پيش نویس برنامه راهبری پژوهشگاه جهت طرح در كميسيون دائمي و هيات امنا

 8 1939تصویب ضریب حقوق اعضاء هيات علمي و غير هيات علمي در سال 

 3 ی ویژه اعضای هيات علميتصویب فوق العاده

 11 بر اساس گزارش حسابرس منتخب هيات امناء 1932تصویب صورت های مالي سال 

 11 1932ی بودجه تفصيلي سال بررسي و تصویب اصالحيه

 12 1939سال ی تفصيلي بررسي و تصویب بودجه

 19 1939تعيين حسابرس برای سال 

 14 نفر عضو هيات علمي 15تصویب استخدام تعداد 

 15 نفر عضو هيات علمي وابسته 15تصویب استفاده از خدمات علمي تعداد 
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 1393ػالدس  فؼالیت ّاي دفتش فٌاٍسي اعالػات ٍ اسصياتي -4جذٍل ؿواسُ 
 تؼذاد ًَع فؼالیت

 ًشم افضاس

 پَستال اهَس -1

 10 ایجبز ٍ سٌویل نلحِ اَالػبر اػًبی ّیبر ػلوي

 36 َطاحي ٍ ایجبز نلحبر ّوبیف ّب، آهَظـ، سسٍیي ٍ ثبضگصاضی كبیل زض آًْب 

 146 زضج اذجبض جسیس / سٌویل اَالػبر

 124 اًجبم سـییطار زكبسط، دؿشْب ٍ هطاض زازى اذجبض زض ثرف اَالع ضؾبًي  اهَساتَهاػیَى -2

 65 ...ایجبز ًبضثطاى جسیس ٍ اًجبم سٌظیوبر هطثََِ هبًٌس سؼطیق دؿز، زؾشطؾي ّب ٍ

 7 تشسػي، اهکاى ػٌجي ٍ تحلیل ػاهاًِ ّاي ًشم افضاسي جذيذ -3

 87 ّوکاسي تا ؿشكت ّاي ًشم افضاسي جْت تَلیذ ػاهاًِ ّاي جذيذ -4

 80 تؼت، ساُ اًذاصي ٍ آهَصؽ ػاهاًِ ّاي ًشم افضاسي جذيذ -5

 273 .... ٍ اتَهاػیَى اداسي MailServerٍ تشسػي هـکالت ٍ ّواٌّگي تا ؿشكت اسائِ دٌّذُ ػاهاًِ دس صَست لضٍم هاًٌذ -6

 135 تٌظیوات هشتَعِ ٍ اًجام MailServerايجاد كاستشاى دس -7

 390 ٍ اتَهاػیَى اداسي MailServerتْیِ ًؼخِ پـتیثاى اص اعالػات -8

 1520 تْیِ ًؼخِ پـتیثاى اص كلیِ پايگاُ دادُ ّاي ػاهاًِ ّاي هَجَد -9

 36 ...ًصة ًشم افضاسّاي دفاتش هختلف ٍ اًجام تٌظیوات آًْا هاًٌذ تَاصى، تام، تايگاًي ٍ -10

 200 ... پـتیثاًي ٍ سفغ ايشادات ًشم افضاسي كاستشاى هاًٌذ اتَهاػیَى اداسي، ايویل ٍ -11

 ؿثکِ

 310 هاًیتَسيٌگ ؿثکِ داخلي -12

13- Switch & Router Configuration 143 

 Domain 76تؼشيف كاستشاى جذيذ دس -14

 21 ّاي جذيذ Serverًصة ٍ ساُ اًذاصي ػیؼتن ػاهل ّاي -15

 DHCP, IIS, AntiVirus, .... 92ّا هاًٌذ Serverتشسػي ٍ اًجام تٌظیوات ػشٍيؼْاي -16

 ISP 108كٌتشل ٍضؼیت پٌْاي تاًذ / ّواٌّگي تا -ايٌتشًت  -17

 277 ٍ سفغ ايشادات كاستشاى VPNايجاد ؿٌاػِ كاستشي -18

 52 ٍ لشاس دادى فايل دس آى Ftpايجاد تٌظیوات -19

 153 سفغ لغؼي استثاط -20

 144 ّا Vmwareتْیِ ًؼخِ پـتیثاى اص -21

 ػخت افضاس ٍ خذهات فیضيکي ؿثکِ 
 272 ًصة ػیؼتن ػاهل كاستشاى -22

 1615 م افضاسّاي كاستشديٍ ًشAnti-Virus, Officeًصة -23

 Switch ٍRouter 41ًصة -24

 174 تؼویش / يا تؼَيض لغؼات -25

 122 ًصة / سفغ ايشاد پشيٌتش -26

 52 ٍ سفغ ايشاد كاستشاى Wimaxتٌظیوات -27

 131 سفغ ايشادات ػخت افضاسي كاستشاى -28

 Rack 22ًصة ٍ تغییش آسايؾ -29

 365 داكت كـي طهتشا -30

 3000 كاتل كـي طهتشا -31

 Node 200ايجاد -32

 اسصياتي ػولکشد

 7 تْیِ كتاتچِ گضاسؿات دٍسُ اي-33

 18 آًالیض ٍ تحلیل آهاسّا -34

 2 تْیِ تشٍؿَس، پوفلت ٍ .... -35

 3 تْیِ گضاسؿات آهاسي جْت اسائِ تِ ٍصاست ػلَم -36

 3 تْیِ گضاسؿات آهاسي جْت اسائِ تِ ػاصهاى هلي اػتاًذاسد -37

 6 تْیِ گضاسؿات آهاسي جْت اسائِ تِ سياػت هحتشم پظٍّـگاُ -38
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 1393اي دفتش پظٍّؾ ّاي كاستشدي ٍ فٌاٍسي دسػالفؼالیت ّ -5جذٍل ؿواسُ 

 

 تؼذاد ًَع فؼالیت

 دػتَسالؼول ٍ آيیي ًاهِ -1

 0 كٌْبزدی

 0 سْیِ

 4 ثبظًگطی ٍ اػالم ًظط

 جـٌَاسُ پظٍّؾ -2
 81 ثطضؾي هساضى دػٍّكي زاٍَلجیي

 23 اًشربة دػٍّكگطاى ثطسط

 ّوايؾ، ػویٌاس، ًوايـگاُ -3

 14 ظم جْز ثطگعاضی ّوبیف، ؾویٌبض ٍ ًوبیكگبُاًجبم ّوبٌّگي ّبی ال

 15 ثطگعاضی ّوبیف ٍ ؾویٌبض

 4 هكبضًز ٍ حًَض كؼبل زض جكٌَاضُ یب ًوبیكگبُ

 15 اَالع ضؾبًي ّوبیف ّب ٍ ؾویٌبضّب ثِ دػٍّكٌسُ ّب

 عشحْاي پظٍّـي تشٍى ػاصهاًي -4

 150 ل ثب هجطی ٍ ًبضكطهباًجبم ّوبٌّگي زضذهَل ًلیِ اهَض هطسجٍ ثب دطٍدَظال زض سؼبه

 150 ثطضؾي دطٍدَظال ّب ٍ هطاضزازّب

 150 اًجبم ًلیِ هطاحل ازاضی هطاضزازّبی هٌؼوسُ )اظ اثالؽ ثِ هجطی سب اذششبم(

 75 سؼساز هطاضزاّبی هٌؼوسُ

 60 سؼساز هطاضزازّبی ذبسوِ یبكشِ

 9 ثطگعاضی جلؿبر

 18757112 ل(هیعاى اػشجبض دطٍغُ ّبی هٌؼوسُ)ّعاض ضیب

 عشحْاي پظٍّـي دسٍى ػاصهاًي -5

 22 ثطضؾي دطٍدَظال ّب

 0 زاٍضی دطٍدَظال ّبی ههَة

 22 اًجبم ًلیِ هطاحل ازاضی هطاضزازّبی هٌؼوسُ)اظ اثالؽ ثِ هجطی سب اذششبم(

 4 سؼساز هطاضزازّبی هٌؼوسُ

 7 سؼساز هطاضزازّبی ذبسوِ یبكشِ

 30000 سُ ٍ ههَة)ّعاض ضیبل(هیعاى اػشجبض دطٍغُ ّبی هٌؼو

 گشًت -6

 5 سؼساز نسٍض هجَظ ّعیٌِ ًطز گطًز جْز چبح هوبالر زض ًكطیبر هؼشجط

 56 قطًز زض ّوبیف ّبی زاذليسؼساز نسٍض هجَظ ّعیٌِ ًطز گطًز جْز 

 6 قطًز زض ّوبیف ّبی ثیي الولليسؼساز نسٍض هجَظ ّعیٌِ ًطز گطًز جْز 

 20 ذطیس لَاظم ٍ سجْیعار آظهبیكگبّيًطز گطًز جْز سؼساز نسٍض هجَظ ّعیٌِ 

 14 ذطیس هَاز ههطكيسؼساز نسٍض هجَظ ّعیٌِ ًطز گطًز جْز 

 3 دطزاذز حن ػًَیز زض هجبهغ ثیي الولليسؼساز نسٍض هجَظ ّعیٌِ ًطز گطًز جْز 

 13 دطزاذز ّعیٌِ ّبی ذسهبر آظهبیكگبّيسؼساز نسٍض هجَظ ّعیٌِ ًطز گطًز جْز 

 5500 جلؾ اػشجبض ّعیٌِ ًطز گطًز جْز چبح هوبالر زض ًكطیبر هؼشجط )ّعاض ضیبل(ه

 82770 هجلؾ اػشجبض ّعیٌِ ًطز گطًز جْز چبح هوبالر زض ّوبیف ّبی زاذلي )ّعاض ضیبل(

 124945 هجلؾ اػشجبض ّعیٌِ ًطز گطًز جْز چبح هوبالر زض ّوبیف ّبی ثیي الوللي )ّعاض ضیبل(

 390492 ّعیٌِ ًطز گطًز جْز ذطیس لَاظم ٍ سجْیعار آظهبیكگبّي )ّعاض ضیبل(هجلؾ اػشجبض 

 158870 هجلؾ اػشجبض ّعیٌِ ًطز گطًز جْز ذطیس هَاز ههطكي )ّعاض ضیبل(

 5000 هجلؾ اػشجبض ّعیٌِ ًطز گطًز جْز دطزاذز حن ػًَیز زض هجبهغ ثیي الوللي )ّعاض ضیبل(

 109484 دطزاذز ّعیٌِ ّبی ذسهبر آظهبیكگبّي )ّعاض ضیبل( هجلؾ اػشجبض ّعیٌِ ًطز گطًز جْز

 38 جلؿبر ًبضقٌبؾي

 2 جلؿبر ثبظًگطی ٍ سْیِ زؾشَضالؼول ّب

 15 جلؿبر قَضای هسیطاى

 25 جلؿبر قَضای دػٍّكي دػٍّكٌسُ ّب

 4 جلؿبر قَضای دػٍّكي دػٍّكگبُ

 9 جلؿبر ًبضگطٍُ اػعام دػٍّكگبُ ٍ ؾبظهبى

 25 تشٍى ػاصهاًي )جلؼات تشگضاسؿذُ تا ػاصهاًْا ٍ صٌايغ ٍ دػتگاّْاي اجشايي(جلؼات -7

 0 اعالع سػاًي اٍلَيتْاي پظٍّـي دػتگاّْاي اجشايي -اعالع سػاًي اٍلَيتْا ٍ ًیاصّاي پظٍّـي تِ هجشياى -8

 تفاّن ًاهِ -9

 7 ٍ اًؼوبز سلبّن ًبهِ ثب ؾبیط ؾبظهبًْب هصاًطُثطگعاضی جلؿبر جْز 

 9 طگعاضی جلؿبر جْز اجطایي قسى سلبّن ًبهِث

 10 سؼساز سلبّن ًبهِ هٌؼوسُ
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 1393دس ػال فؼالیت ّاي اًجام ؿذُ دس دفتشآهَصؽ ٍ تحصیالت تکویلي  -6جذٍل  

 ًَع فؼالیت تؼذاد ًفش/ػاػت

 تشگضاسي دٍسُ ّاي آهَصؿي -1 زضٍى ؾبظهبًي - 7473

 ثطٍى ؾبظهبًي - 30949 

 / اػًبی ّیبر ػلوياؾبسیس - 425
 تشگضاسي كاسگاُ اػتاًذاسد ٍ -2

 اػتاًذاسد ػاصي 
 زاًكجَیبى - 2785

 نٌبیغ - 420

 زٍضُ ّبی زضٍى ؾبظهبًي 21 -

اسصؿیاتي دٍسُ ّاي آهَصؿي/ كاسگاُ ّاي  -3

 اػتاًذاسد ػاصي

 زٍضُ ّبی ثطٍى ؾبظهبًي 56 -

 ًبضگبُ ّبی اؾشبًساضز ؾبظی 20 -

 ًٌشطل ًیلیزهسیطاى  190 -

 اَالع ضؾبًي ثِ اؾبسیس ٍ زاًكگبُ ّب 1236 -

 ثطضؾي ٍ ضكغ ًَاهم دطًٍسُ ّب ٍ هساضى اضؾبلي اؾبسیس 33 - پشٍاًِ كاسؿٌاػي اػتاًذاسد -4

 سحَیل ٍ اضؾبل دطٍاًِ ًبضقٌبؾي اؾشبًساضز ثِ اؾبسیس 22 -

 زضٍى ؾبظهبًيزٍضُ ّبی قطًز ًٌٌسگبى  1100 -

 )تؼذاد گَاّیٌاهِ  اهِصذٍس گَاّیٌ -5

 صادس ؿذُ(

 ثطٍى ؾبظهبًيزٍضُ ّبی قطًز ًٌٌسگبى  1049 -

 قطًز ًٌٌسگبى ًبضگبُ اؾشبًساضزؾبظی 434 -

 گَاّي سسضیؽ زٍضُ ّبی هسیطاى ًٌشطل ًیلیز 73 -

 زاًكجَیبى زٍضُ ّبی ًبضآهَظیّوٌبضاى زض گَاّي سسضیؽ  6 -

 ثطٍى ؾبظهبًي ٍ ًبضگبُ اؾشبًساضز ؾبظی گَاّي هسضؾیي زٍضُ ّبی زضٍى/ 148 -

 ًبهِ ّب/ كطهْب يییزؾشَضالؼول ّب/ آ ِیسْ 14 -

 ثِ زاًكگبُ ّب بىیزاًكجَ يٍاحس ٍ هؼطك يییسؼ 12 - تحصیالت تکویلي -6

 بىیزاًكجَ ياهَض آهَظق طیاًجبم ؾب 18 -

 اًؼوبز هطاضزاز/ سلبّن ًبهِ 2 -

 )هطاضزاز سسضیؽ(هسضؾیي 90 - آهَصؿيي  / تفاّن ًاهِ ّاتٌظین لشاسداد -7

 ) هطاضزاز آهَظقي(قطًشْب 18 -

 يجعٍار آهَظق ِیسییسب 12 -

 زض زاًكگبُ ّب يػلو أریطّیٍ ؿ يػلو أریّ یاػًب ؽیسسض ِیسییسب 20 - تايیذيِ -8

 يآهَظق یزض زٍضُ ّب يیًبضًطز هسضؾ ِیسییسب 94 -

 زیزض ؾب يآهَظق یّب ٍضٍز اَالػبر زٍضُ ّب/ًبضگبُ 248 -

 هذيشيت ػايت -9
 زیؾب یٍ اػًب سیٍ ضكغ هكٌالر ًبضثطاى جس يثطضؾ 130 -

 زیؾب يثطٍظ ضؾبً 240 -

 يآهَظق یزٍضُ ّب یهطثٌَ ثِ ػسم ثطگعاض لیویاضؾبل ا 425 -

 تشگضاسي ػویٌاس/ػخٌشاًي ػلوي -10 - 66

 یؾشبًساضزؾبظا ی/ ًبضگبّْبيآهَظق یزٍضُ ّب ياَالع ضؾبً 16367 -
 اعالع سػاًي دٍسُ ّاي آهَصؿي -11

 زٍضُ ّب ٍ ًبضگبّْب یثطگعاض یطیگیدبؾد ثِ اؾشؼالم ٍ د 512 -

 اؾشؼالم قسُ یّب اضؾبل نَضسحؿبة زٍضُ 155 -

 پیگیشي ٍجَُ ٍاسيضي ٍ پشداختي -12

 دػٍّكگبُ يزٍضُ ّب/ ًبضگبّْب ٍ اػالم ثِ اهَض هبل یعیٍجَُ ٍاض یطیگیٍ د یجوغ آٍض 112 -

 دػٍّكگبُ يٍ اػالم ثِ اهَض هبل زیلیًٌشطل ً طاىیهس یزٍضُ ّب یعیٍجَُ ٍاض یطیگیٍ د یجوغ آٍض 399 -

 ّوٌبضاى ؽیؾبػز سسض هحبؾجِ حن العحوِ ٍ 20 -

 زیلیًٌشطل ً طاىیهس یّوٌبضاى زض زٍضُ ّب ؽیهحبؾجِ حن العحوِ سسض 111 -

 زضٍى ؾبظهبًي 58 -
 جلؼات -13

 ثطٍى ؾبظهبًي 60 -
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 1393دس ػال فؼالیت ّاي اًجام ؿذُ دس دفتشآهَصؽ ٍ تحصیالت تکویلي  -6اداهِ جذٍل 

 ًَع فؼالیت تؼذاد ًفش/ػاػت

 يآهَظق نیسوَ يٍ َطاح يیسسٍ 2 -

 ػايش فؼالیت ّا -14

 يكطاذَاى/ثَلشي/دَؾشط/ًشبة آهَظق ِیسْ 79 -

 يّوٌبضاى اؾشبً یثِ زضذَاؾز ًبضآهَظ یيدبؾرگَ 10 -

 زیلیًٌشطل ً طاىیهس يلیثِ اؾشؼالم ضقشِ سحه یيدبؾرگَ 12 -

 يسي دَزهبى آهَظق يیسسٍ 1 -

 يآهَظقسي دَزهبى  یزض اجطا یّوٌبض 1 -

 ياذص هجَظ آهَظق 2 -

 يجعٍُ آهَظق ِیسْ 90 -

 يهجَظ آهَظق سیسوس 1 -

 هذيشاى كٌتشل كیفیت -15  4400

 كاس آهَصؿي داًـجَياى-16  45728

 آظاز( يی)هربَج يزضٍى ؾبظهبً يآهَظق یزٍضُ ّب  294391300 ذبلمزضآهس 
 دسآهذ صايي -17

 يثطٍى ؾبظهبً يهَظقآ یزٍضُ ّب   1698451800ذبلم زضآهس
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 1393گضاسؽ ػولکشد دفتش اهَس ّیأت ػلوي دس ػال -7جذٍل ؿواسُ 

 تؼذاد ًَع فؼالیت

 جزب ّیأت ػلوي اص عشيك فشاخَاى -1

 3 زضیبكز قوبضُ هؿشرسم اظ ٍظاضر ػلَم

 10 ًؿت هجَظ نالحیز ػوَهي ثطای اػًبی ّیأر ػلوي اظ ّیأر هطًعی جصة

 1 ي ثطای اػًبی ّیأر ػلوي اظ ّیأر هطًعی جصةًؿت هجَظ نالحیز ػلو

 3 زضیبكز اثالؽ حٌن ّیأر ػلوي اظ زكشط ًظبضر ٍ اضظیبثي آهَظـ ػبلي

 5 كؼة هجَص اػتخذام ٍ تثذيل ٍضؼیت تِ ّیأت ػلوي -2

 29 ؿشكت دس فشاخَاى -3

 جزب ّیأت ػلوي اص عشيك تثذيل ٍضؼیت -4

 0 ي/اؾشبزیبضهطاضزازی/دیوبًي ثِ ػًَ ّیأر ػلوي هطث

 0 دیوبًي ثِ ضؾوي آظهبیكي

 1 ضؾوي آظهبیكي ثِ ضؾوي هُؼي

 پیگیشي اهَس ّیأت ػلوي -5

 40 اػُبی دبیِ اؾشحوبهي

 0 اػُبی دبیِ سكَیوي

 10 اػُبی دبیِ اض َطین احشؿبة ؾٌَار

 استماءهشتثِ اػضاي ّیأت ػلوي-6

 اهٌاء ٍصسات ػلَم( )اصدفتشّیأت 
 1 هطثي ثِ اؾشبزیبض

 0 اؾشبزیبض ثِ زاًكیبض

 20 هحاػثِ اهتیاص ًاؿي اص فؼالیتْاي تذٍيي تشاي اػضاي ّیأت ػلوي خاسج اص پظٍّـگاُ -7

 164 تشسػي پشًٍذُ هتماضیاى اًتمال تِ پظٍّـگاُ-8
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 1393گضاسؽ ػولکشد دفتش اهَس تذٍيي دسػال -8جذٍل ؿواسُ 

 ػٌَاى فؼالیت تؼذاد

 ضٍی دیكٌْبزار اؾشبًساضزّبی دػٍّف هحَض ًبضقٌبؾي اٍلیِ ثط 57

ّواٌّگي اهَس تذٍيي  -1   

 اضؾبل دیكٌْبزار اؾشبًساضزّبی دػٍّف هحَض ثِ قَضاّبی دػٍّكي 50

 اضائِ دیكٌْبزار دػٍّف هحَض ثِ ؾبظهبى 76

 اػالم ثِ زثیط ثِ هٌظَض ٍضٍز اَالػبر ثِ ؾبهبًِ دیكٌْبزار سسٍیي 76

 ًِ ثط ضٍی دیكٌْبزار سسٍیي اؾشبًساضزّبی هليًبضقٌبؾي زض ؾبهب 786

 دیگیطی ههَثبر ًویشِ ثطًبهِ ضیعی 472

 نسٍض اثالؿیِ ٍ هطاضزاز 407

 اضائِ هٌبثغ ٍ هساضى ثِ زثیطاى جْز سسٍیي اؾشبًساضزّبی هلي ٍ ثیي الوللي 653

 هليثطضؾي نَضر جلؿبر ٍ دیف ًَیؽ اؾشبًساضز هلي ثطای َطح زض ًویشِ ّبی  271

 اهَض هطثٌَ ثِ اضؾبل اؾشبًساضز ثطای چبح ٍ ثبضگصاضی ثط ضٍی دَضسبل ؾبظهبى 447

 اضائِ كْطؾز زثیطاى ثطای سؿَیِ حؿبة هبلي اثالؿیِ ّب ٍ هطاضزازّب 10

 آهَظـ ثِ ًبضقٌبؾبى ٍ اػًبی ّیأر ػلوي جسیس االؾشرسام 43

آهَصؽ -2   وي، دػٍّكي ٍ نٌؼشيآهَظـ ثِ اكطاز هؼطكي قسُ اظ هطاًع ػل 65 

 ثطگعاضی ًبضگبُ آهَظقي ثطای ًبضقٌبؾبى دػٍّكگبُ 0

 جلؿبر زاذلي 69

ؿشكت دس جلؼات -3  

 جلؿبر قَضای دػٍّكي دػٍّكٌسُ ّب 18

 جلؿبر ًویشِ ثطًبهِ ضیعی 22

 جلؿبر ًویشِ هلي 96

 جلؿبر ثطٍى ؾبظهبًي 167

 ثیي الوللي ایعٍگطٍُ ّبی هشٌبظط ًویشِ ّبی كٌي/ كطػي/ ًبض ّوبٌّگي ازاضُ 90

كویتِ ّاي هتٌاظشّواٌّگي اهَس هشتثظ تا  -4  سبؾیؽ ًویشِ ّبی كٌي/ كطػي/ ًبضگطٍُ ّبی هشٌبظط جسیس 11 

 دبیف ػولٌطز ًویشِ ّبی هشٌبظط 5

پشٍطُ ّاي تحمیماتي -5 3  

 هلي 5
تذٍيي اػتاًذاسد تَػظ كاسؿٌاػاى دفتش -6  

 دػٍّف هحَض 3

ٌاػايي گشٍُ ّاي ّذفؿ -7 4  

ػايش فؼالیت ّا -8 3  
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 1393دسػالفؼالیت ّاي اًجام ؿذُ دفتش اهَس اداسي ٍ خذهات كاسكٌاى  -9جذٍل ؿواسُ 

 تؼذاد ػٌَاى فؼالیت
 اداسُ اهَس اداسي ٍ سفاُ

 كاسگضيٌي غیش ّیأت ػلوي -1

 4388 زضیبكز ٍ ثجز ثطگِ ّبی هطذهي

 2965 ی هأهَضیززضیبكز ٍ ثجز ثطگِ ّب

 423 ثطضؾي دطًٍسُ دطؾٌل

 1393 ؿیط ّیبر ػلوينسٍض حٌن ًبضگعیٌي دطؾٌل 

 230 دیوبًي ؿیط ّیبر ػلوي نسٍض حٌن ًبضگعیٌي دطؾٌل

 كاسگضيٌي ّیأت ػلوي -2

 814 زضیبكز ٍ ثجز ثطگِ ّبی هطذهي

 1303 زضیبكز ٍ ثجز ثطگِ ّبی هأهَضیز

 136 ثطضؾي دطًٍسُ دطؾٌل

 187 سٍض حٌن ًبضگعیٌي ّیأر ػلوي ضؾوين

 117 نسٍض حٌن ًبضگعیٌي ّیأر ػلوي دیوبًي

 تايگاًي ّیأت ػلوي -3
 33 ثبیگبًي ؾشبزی

 326 ثبیگبًي دطؾٌلي

 تايگاًي غیش ّیأت ػلوي -4
 169 ثبیگبًي ؾشبزی

 390 ثبیگبًي دطؾٌلي

 سفاُ -5

 963 ثیوِ سٌویليزضیبكز هساضى دعقٌي ّوٌبضاى ثِ هٌظَض سحَیل ثِ 

 703 دطزاذز ّعیٌِ زضهبى ثیوِ سٌویلي ّوٌبضاى

 77 نسٍض هؼطكي ًبهِ ثِ هطاًع دعقٌي َطف هطاضزاز ثیوِ سٌویلي

 315 سؼَیى زكشطچِ ٍ سوسیس اػشجبض زكشطچِ ثیوِ سأهیي اجشوبػي

 23 ثطضؾي ٍ سرهیم اًَاع ًوي ّعیٌِ ثِ دطؾٌل

 1008 زضیبكز ٍ ثجز ثطگِ زضذَاؾز اسَهجیل

 اداسُ تذاسكات

 975  ثثت ٍسٍد ٍ خشٍج اجٌاع اص اًثاس -اًثاسداس -6

 كاسپشداصي -7

 876 ذطیس سجْیعار ازاضی

 0 عار سأؾیؿبسي ٍ ؾبذشوبًيذطیس سجْی

 0 ذطیس سجْیعار آظهبیكگبّي

 2 ثطگعاضی هطاؾن ٍ دصیطایي

 40 اًجبم ذسهبر چبدي اظ هجیل )ثٌط ـ سبثلَ ـ هْطّبی ازاضی ٍ ...(

 28 دطزاذز هجَو )آة ـ ثطم ـ گبظ ـ سللي(

 60 سْیِ ثلیٍ )َّادیوب ـ اسَثَؼ ـ هُبض( جْز هأهَضیز ًبضًٌبى

 336 ًبضًٌبى اهالم ضكبّي ٍ ّسایب زض ََل ؾبل ثِ هٌبؾت ّبی هرشلق ٍ سَظیغ آى ثیيذطیس 

 حؼاتذاسي -8

 983 سٌظین هجى اًجبض اجٌبؼ ذطیساضی قسُ

 1514 سٌظین حَالِ اًجبض اجٌبؼ سحَیلي

 966 سٌظین نَضر هجلؽ سحَیل ًبال اجٌبؼ ذطیساضی قسُ

 935 ثجز اؾٌبز ّعیٌِ زض ؾیؿشن حؿبثساضی ػبهل

 136 زضیبكز سٌرَاُ گطزاى سساضًبر اظ اهَض هبلي ٍ ثجز آى زض ؾیؿشن حؿبثساضی ػبهل

 374 دطزاذز سٌرَاُ گطزاى ثِ ًبضدطزاظاى ٍ ثجز آى زض ؾیؿشن حؿبثساضی ػبهل

 ًملیِ -9

 584 اهَض ًولیِ ٍ ّوبٌّگي جْز ؾطٍیؽ ایبة ٍ شّبة هسیطاى ٍ هأهَضیز ّبی ازاضی ًبضًٌبى

 0 اهَض هطثٌَ ثِ سؼویط ذَزضٍّبی دػٍّكگبُاًجبم 

  0 اًجبم اهَض هطثٌَ ثِ اذص هجَظ َطح سطاكیي، ػَاضو، ثیوِ ٍ ... ذَزضٍّبی دػٍّكگبُ
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 1393دس ػالفؼالیت ّاي اًجام ؿذُ دفتش اهَس هالي  -10جذٍل ؿواسُ 

 ػٌَاى فؼالیت تؼذاد

 هذيشيت اهَس هالي

  اختصاصي ٍ ٍاسيض آًْا تِ خضاًِ داسي كلًظاست تش ٍصَل دسآهذّاي  -1 26

  ًگْذاسي ػمف تَدجِ هصَب ٍ تفصیلي پظٍّـگاُ تشحؼة اػتثاسات تشًاهِ اي ٍاحذ اػتفادُ كٌٌذُ، تْیِ ٍ صذٍس حَالِ اػتثاسات -2 7

  تٌظین ٍ ًگْذاسي دفاتش اػتثاسات تشحؼة تشًاهِ ّا ٍ فصَل ٍ هَاد ّضيٌِ -3 7

  است تش اهَال پظٍّـگاًُگْذاسي حؼاب ٍ ًظ -4 7

  ًگْذاسي ٍ حفظ ٍ حشاػت ٍ تحَيل ٍجَُ ًمذيٌِ ّا، ػپشدُ ّا ٍ اٍساق تْاداس -5 25

  تايیذ دسخَاػت ٍجِ ٍ ٍصَل اػتثاسات اص خضاًِ داسي كل -6 23

 كاسؿٌاػاى هالي

 نسٍض اؾٌبز حؿبثساضی 1421

 دسيافت ٍ پشداخت -7

 ضؾیسگي اؾٌبز حؿبثساضی 1451

 نسٍض چي 1661

 ٍاضیع / ٍنَل چي ّبی نبزضُ 1693

 ثبیگبًي 1484

 سْیِ زضذَاؾز ٍجِ جبضی، سولي ٍ زضاهس اذشهبني 24

 سْیِ نَضر هـبیطر ّبی ثبًٌي 197

 سْیِ سطاظ هبّبًِ حؿبة ّبی هؿشول 116 دفتشداسي -8

 سْیِ گعاضقبر ػولٌطز هبلي 162

 یؿشن حوَم ٍ زؾشوعزٍضٍز اَالػبر احٌبم ًبضگعیٌي زض ؾ 945

 حمَق ٍ دػتوضد -9

 ٍضٍز اَالػبر ًؿَضار جسیس ًبضًٌبى ثِ نَضر هبّیبًِ 935

 سٌظین لیؿشْبی حوَم هبّیبًِ ٍ دطزاذز حوَم 4735

 هحبؾجبر ٍ دطزاذز ؾبیط هعایبی ًبضًٌبى ثِ نَضر هبّیبًِ 3857

 هحبؾجبر ٍ دطزاذز هبهَضیز ًبضًٌبى ثِ نَضر هبّیبًِ 1905

 ثیوِ سبهیي اجشوبػي 2628

 تیوِ ٍ هالیات -10

 ثیوِ ذسهبر زضهبًي 1025

 ثیوِ ؾبظهبى ثبظًكؿشگي 994

 ثیوِ سٌویلي 3148

 ثیوِ ػوط 999

 ثیوِ ًیطٍّبی هؿلح 0

 هبلیبر 378

 نسٍض دیف نَضسحؿبة ًوًَِ ّبی زضیبكشي جْز آظهَى 496

 دسآهذ -11

 یف نَضسحؿبثْبی نبزضُسُجین كیف ّبی ٍاضیعی ثب د 4572

 نسٍض نَضسحؿبة ًْبیي 2716

 نسٍض گَاّي سؿَیِ 455

 گعاضـ هبّیبًِ نَضسحؿبثْبی زضآهس هبّبًِ 146

 سْیِ گعاضـ اػالم ثسّي ٍاحسّبی سَلیسی ٍ ازاضار سبثؼِ 902

 ثبیگبًي كیف ّبی زضیبكشي 3204
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 1393دس ػالٍ تَدجِ  تشًاهِ فؼالیت ّاي اًجام ؿذُ دفتش -11جذٍل ؿواسُ 

 ًَع فؼالیت  تؼذاد

  تْیِ ٍ تٌظین تشًاهِ ّاي ساّثشدي، پٌج ػالِ ٍ ػالیاًِ تِ هٌظَس تحمك هغلَب اّذاف -1 13

  تْیِ ٍ تٌظین تَدجِ تفصیلي هتٌاػة تا تشًاهِ ّاي اسائِ ؿذُ ػالیاًِ -2 33

  گاُؿٌاػايي هٌاتغ لاتل ٍصَل تشاي اجشاي تشًاهِ ّاي پظٍّـ -3 46

  تشسػي ٍ تشآٍسد دلیك اػتثاسات هَسد ًیاص تشاػاع اّذاف ٍ تشًاهِ ّاي تذٍيي ؿذُ -4 30

  تْیِ ٍ اسائِ ػاص ٍ كاسّاي الصم تشاي تحمك دسآهذّاي اختصاصي -5 59

  ـگاُاخز اػتثاسات هَسد ًیاص اص هشاجغ ريشتظ اص عشيك اسائِ تَجیْات الصم دسخصَف اّذاف ٍ تشًاهِ ّاي پظٍّ -6 49

  هغالؼِ ٍ تشسػي هؼتوش ػاختاس ٍ ٍظايف ٍ تَصيغ ٍ تمؼین صحیح ٍظايف هیاى ٍاحذّا -7 6

  تشسػي ٍضؼیت تـکیالت ٍ پؼتْاي ػاصهاًي ٍ اسائِ ّاي تشًاهِ ّاي تْثَد هشتَط تِ جزب ٍ ًگْذاسي ًیشٍي اًؼاًي -8 10

  ٍ كاسكٌاى دس پؼتْاي ػاصهاًيتشسػي ٍ اظْاس ًظش لاًًَي دس استثاط تا اًتصاب هذيشاى  -9 2

  هشالثت دس اجشاي صحیح ػاختاس ٍ سػايت ضَاتظ ٍ همشسات دس اًتصاتات -10 2

  تْیِ عشح جاهغ آهَصؽ ضوي خذهت هذيشاى ٍ كاسكٌاى ٍ اجشاي تشًاهِ ّاي تْؼاصي ٍ تَاًوٌذ ػاصي اػضا -11 0

  ى اص اثش تخـي دٍسُ ّا ٍ اخز ًتايج هغلَباسصياتي دٍسُ ّاي آهَصؿي عي ؿذُ تِ هٌظَسكؼة اعویٌا -12 0
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 1393فؼالیت ّاي اًجام ؿذُ دس پظٍّـکذُ ؿیوي ٍ پتشٍؿیوي دس ػال   -12جذٍل ؿواسُ 

 تؼذاد ًَع فؼالیت

 تذٍيي  -1
 110 ههَة ًویشِ هلي

 42 زض زؾز سسٍیي

 125 تشسػي ٍ اظْاس ًظش دس هَسد پیـٌْادات تذٍيي دس كویتِ تشًاهِ سيضي -2

 اظْاسًظش دس هَسد پیؾ ًَيغ اػتاًذاسدّاي هلي دس دػت تذٍيي -3

 42 ًویشِ اٍلیِ

 117 ًویشِ كٌي

 62 ًویشِ ًْبیي

 65 ٍیطاؾشبضی

 395 كویتِ هلي-اظْاسًظش دس هَسد پیـٌَيغ اػتاًذاسدّاي هلي دسدػت تذٍيي -4

 46 (ISO،IEC،CODEXٌاظش)كویتِ ّاي فٌي ، فشػي ٍ گشٍُ ّاي كاسي  هتايجاد ٍ اداسُ  -5

 تشسػي ٍ اظْاسًظش دسهَسد پیؾ ًَيغ ّاي اسػالي اػتاًذاسدّاي تیي الوللي -6

 128 ثب اػالم ًظط

 124 ثسٍى اػالم ًظط

 50 هوشٌغ

 0 پیـٌْاد تذٍيي اػتاًذاسد تیي الوللي -7

 )ًفش/ػاػت( آهَصؽ / تشگضاسي كاسگاُ ّاي آهَصؿي  -8

 78 ثبظزیس ًٌٌسگبى

 6168 اًكجَیبىز

 818 هسیط ًٌشطل ًیلي یب ًبضقٌبؼ آظهبیكگبُ ّوٌبض

 591 هؿئَلیي ًٌشطل ًیلیز

 628 ًبضقٌبؾبى ازاضار ًل

 0 ؾبیط )ًبضقٌبؼ دػٍّكگبُ(

 تشگضاسي ّوايؾ ّا ٍ ػویٌاسّاي تخصصي -9

 0 ثطگعاضی ّوبیف /ؾویٌبض

 2 ّوٌبضی زض ثطدبیي ّوبیف/ؾویٌبض

 3 یطاز ؾرٌطاًياضائِ دَؾشط/ ا

 هماالت ػلوي -10

 5 سطٍیجي -ػلوي 

 17 دػٍّكي -ػلوي 

ISI 21 

 0 ًَسبُ

 0 هطٍضی

 7 ؾبیط

 تالیف ٍ تشجوِ هتَى تخصصي -11

 1 ًشبة

 2 جعٍُ آهَظقي

 0 دوللز

 0 ثؿشِ ذسهبسي

 0 ثطٍقَض اَالع ضؾبًي

 0 ؾبیط

 تِ ٍاحذّاي تَلیذي ،خذهاتي ٍ آصهايـگاّياسائِ خذهات هـاٍسُ اي پظٍّـي ٍ فٌي  -12

 0 آهَظقگبُ

 1 آهَظقي

 15 ثبظزیس

 21 هكبٍضُ ای

 7 ؾبیط

 تاصديذ / ّوکاسي دس اسصياتي آصهايـگاّْاي ّوکاس ٍ ؿشكتْاي تاصسػي -13

 75 اضظیبثي آظهبیكگبُ ّوٌبض

 NACI-P13 22یب 17025اظهبیكگبُ ّوٌبض، هویعی 

 0 ؾياضظیبثي قطًز ثبظض

 0 ًَآٍسي -14

 عشح ّاي پظٍّـي ٍ تحمیماتي دسٍى ػاصهاًي -15
 0 اثالؽ قسُ

 2 ذبسوِ یبكشِ

 عشح ّاي پظٍّـي تشٍى ػاصهاًي)ؿاهل خذهاتي، هحصَل ٍ تجاسي( -16
 6 اثالؽ قسُ

 16 ذبسوِ یبكشِ
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 ػٌاٍيي ٍ ؿشح جضئیات تٌذّاي جذٍل فَق دس پیَػت اعالػاتي دسج گشديذُ اػت.

  

 1393س ػال فؼالیت ّاي اًجام ؿذُ دس پظٍّـکذُ ؿیوي ٍ پتشٍؿیوي د  -12اداهِ جذٍل ؿواسُ 

 تؼذاد ًَع فؼالیت

 ًوًَِ هَسد آصهَى -17

 1227 سَلیس

 151 ػطيِ ) ثبظاض ٍ َطح ّب (

 249 سؼییي سؼطكِ

 392 سؼییي هبّیز

 1203 نبزضاسي ٍ ٍاضزاسي

 456 ؾبیط

 3678 جوغ 

 )ًفش/ػاػت(ّوکاسي تا هشاكضػلوي، آهَصؿي ٍ پظٍّـي -18

 5577 سسضیؽ

 170 زاًكجَیي)اؾشبز هكبٍض(ّسایز دطٍغُ ّبی 

 370 ّسایز دطٍغُ ّبی زاًكجَیي)اؾشبز ضاٌّوب(

 18 زاٍضی هوبالر

 30 زاٍضی دبیبى ًبهِ ّب

 4 ّوٌبضی زض َطح ّب

 0 ٍیطاؾشبضی هوبالر/ ًشت

 تذٍيي آيیي ًاهِ ّا، سٍؿْاي اجشاي ٍ دػتَسالؼولْا -19

 3 آییي ًبهِ

 7 زؾشَضالؼول

 1 ضٍـ اجطایي

 8 ذي/آصهَى جذـگاُيآصها يساُ اًذاص -20

 1 اختشاػات ٍ اكتـافات ثثت ؿذُ -21

 3 جَايض ٍ ًـاى ّاي ػلوي -22

 0 تْیِ تجْیضات اص هحل اػتثاسات عشح ّاي تشٍى ػاصهاًي -23

 19 پشٍپَصال ّاي تشٍى ػاصهاًي -24

 18 ؿشكت دس كویتِ سػیذگي تِ ؿکايات  هشتثظ تا ًتايج آصهَى -25



23 

 

  

 1393دس ػال  صٌايغ غزايي ٍ كـاٍسصيفؼالیت ّاي اًجام ؿذُ دس پظٍّـکذُ   -13جذٍل ؿواسُ 

 تؼذاد ًَع فؼالیت

 تذٍيي  -1
 40 ههَة ًویشِ هلي

 33 زض زؾز سسٍیي

 57 ادات تذٍيي دس كویتِ تشًاهِ سيضيتشسػي ٍ اظْاس ًظش دس هَسد پیـٌْ -2

 اظْاسًظش دس هَسد پیؾ ًَيغ اػتاًذاسدّاي هلي دس دػت تذٍيي -3

 17 ًویشِ اٍلیِ

 32 ًویشِ كٌي

 13 ًویشِ ًْبیي

 4 ٍیطاؾشبضی

 106 كویتِ هلي-اظْاسًظش دس هَسد پیـٌَيغ اػتاًذاسدّاي هلي دسدػت تذٍيي -4

 27 (ISO،IEC،CODEXفٌي ، فشػي ٍ گشٍُ ّاي كاسي  هتٌاظش)كویتِ ّاي ايجاد ٍ اداسُ  -5

 تشسػي ٍ اظْاسًظش دسهَسد پیؾ ًَيغ ّاي اسػالي اػتاًذاسدّاي تیي الوللي -6

 62 ثب اػالم ًظط

 48 ثسٍى اػالم ًظط

 16 هوشٌغ

 3 پیـٌْاد تذٍيي اػتاًذاسد تیي الوللي -7

 /ػاػت()ًفش آهَصؽ / تشگضاسي كاسگاُ ّاي آهَصؿي  -8

 43 ثبظزیس ًٌٌسگبى

 3448 زاًكجَیبى

 547 هسیط ًٌشطل ًیلي یب ًبضقٌبؼ آظهبیكگبُ ّوٌبض

 8 هؿئَلیي ًٌشطل ًیلیز

 0 ًبضقٌبؾبى ازاضار ًل

 88 ًبضقٌبؼ دػٍّكگبُ( ؾبیط)

 تشگضاسي ّوايؾ ّا ٍ ػویٌاسّاي تخصصي -9

 1 ثطگعاضی ّوبیف /ؾویٌبض

 2 ؾویٌبضّوٌبضی زض ثطدبیي ّوبیف/

 3 اضائِ دَؾشط/ ایطاز ؾرٌطاًي

 هماالت ػلوي -10

 10 سطٍیجي -ػلوي 

 42 دػٍّكي -ػلوي 

ISI 8 

 9 ًَسبُ

 14 هطٍضی

 11 ؾبیط

 تالیف ٍ تشجوِ هتَى تخصصي -11

 1 ًشبة

 4 جعٍُ آهَظقي

 0 دوللز

 0 ثؿشِ ذسهبسي

 1 ثطٍقَض اَالع ضؾبًي

 0 ؾبیط

 هات هـاٍسُ اي پظٍّـي ٍ فٌي تِ ٍاحذّاي تَلیذي ،خذهاتي ٍ آصهايـگاّياسائِ خذ -12

 0 آهَظقگبُ

 2 آهَظقي

 0 ثبظزیس

 39 هكبٍضُ ای

 2 ؾبیط

 تاصديذ / ّوکاسي دس اسصياتي آصهايـگاّْاي ّوکاس ٍ ؿشكتْاي تاصسػي -13

 44 اضظیبثي آظهبیكگبُ ّوٌبض

 NACI-P13 10یب 17025اظهبیكگبُ ّوٌبض، هویعی 

 0 اضظیبثي قطًز ثبظضؾي

 0 ًَآٍسي -14

 عشح ّاي پظٍّـي ٍ تحمیماتي دسٍى ػاصهاًي -15
 1 اثالؽ قسُ

 6 ذبسوِ یبكشِ

 عشح ّاي پظٍّـي تشٍى ػاصهاًي)ؿاهل خذهاتي، هحصَل ٍ تجاسي( -16
 1 اثالؽ قسُ

 9 ذبسوِ یبكشِ
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 ػٌاٍيي ٍ ؿشح جضئیات تٌذّاي جذٍل فَق دس پیَػت اعالػاتي دسج گشديذُ اػت.

 

  

 1393دس ػال  صٌايغ غزايي ٍ كـاٍسصيظٍّـکذُ فؼالیت ّاي اًجام ؿذُ دس پ  -13اداهِ جذٍل ؿواسُ 

 تؼذاد ًَع فؼالیت

 ًوًَِ هَسد آصهَى -17

 904 سَلیس

 455 ػطيِ ) ثبظاض ٍ َطح ّب (

 42 سؼییي سؼطكِ

 75 سؼییي هبّیز

 1010 نبزضاسي ٍ ٍاضزاسي

 503 ؾبیط

 2989 جوغ 

 )ًفش/ػاػت(ّوکاسي تا هشاكضػلوي، آهَصؿي ٍ پظٍّـي -18

 4359 سضیؽس

 101 ّسایز دطٍغُ ّبی زاًكجَیي)اؾشبز هكبٍض(

 906 ّسایز دطٍغُ ّبی زاًكجَیي)اؾشبز ضاٌّوب(

 12 زاٍضی هوبالر

 26 زاٍضی دبیبى ًبهِ ّب

 204 ّوٌبضی زض َطح ّب

 260 ٍیطاؾشبضی هوبالر/ ًشت

 تذٍيي آيیي ًاهِ ّا، سٍؿْاي اجشاي ٍ دػتَسالؼولْا -19

 0 آییي ًبهِ

 6 زؾشَضالؼول

 0 ضٍـ اجطایي

 13 ذي/آصهَى جذـگاُيآصها يساُ اًذاص -20

 1 اختشاػات ٍ اكتـافات ثثت ؿذُ -21

 2 جَايض ٍ ًـاى ّاي ػلوي -22

 1 تْیِ تجْیضات اص هحل اػتثاسات عشح ّاي تشٍى ػاصهاًي -23

 7 پشٍپَصال ّاي تشٍى ػاصهاًي -24

 4 کايات  هشتثظ تا ًتايج آصهَىؿشكت دس كویتِ سػیذگي تِ ؿ -25
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 1393دس ػال  تشق، هکاًیک ٍ ػاختواىفؼالیت ّاي اًجام ؿذُ دس پظٍّـکذُ   -14جذٍل ؿواسُ 

 تؼذاد ًَع فؼالیت

 تذٍيي  -1
 122 ههَة ًویشِ هلي

 22 زض زؾز سسٍیي

 42 تشسػي ٍ اظْاس ًظش دس هَسد پیـٌْادات تذٍيي دس كویتِ تشًاهِ سيضي -2

 اظْاسًظش دس هَسد پیؾ ًَيغ اػتاًذاسدّاي هلي دس دػت تذٍيي -3

 16 ًویشِ اٍلیِ

 46 ًویشِ كٌي

 32 ًویشِ ًْبیي

 45 ٍیطاؾشبضی

 135 ليكویتِ ه-اظْاسًظش دس هَسد پیـٌَيغ اػتاًذاسدّاي هلي دسدػت تذٍيي -4

 17 (ISO،IEC،CODEXكویتِ ّاي فٌي ، فشػي ٍ گشٍُ ّاي كاسي  هتٌاظش)ايجاد ٍ اداسُ  -5

 تشسػي ٍ اظْاسًظش دسهَسد پیؾ ًَيغ ّاي اسػالي اػتاًذاسدّاي تیي الوللي -6

 56 ثب اػالم ًظط

 32 ثسٍى اػالم ًظط

 1 هوشٌغ

 1 پیـٌْاد تذٍيي اػتاًذاسد تیي الوللي -7

 )ًفش/ػاػت( ؽ / تشگضاسي كاسگاُ ّاي آهَصؿيآهَص  -8

 946 ثبظزیس ًٌٌسگبى

 2991 زاًكجَیبى

 937 هسیط ًٌشطل ًیلي یب ًبضقٌبؼ آظهبیكگبُ ّوٌبض

 2032 هؿئَلیي ًٌشطل ًیلیز

 476 ًبضقٌبؾبى ازاضار ًل

 96 ًبضقٌبؼ دػٍّكگبُ(ؾبیط)

 تشگضاسي ّوايؾ ّا ٍ ػویٌاسّاي تخصصي -9

 2 بیف /ؾویٌبضثطگعاضی ّو

 1 ّوٌبضی زض ثطدبیي ّوبیف/ؾویٌبض

 6 اضائِ دَؾشط/ ایطاز ؾرٌطاًي

 هماالت ػلوي -10

 15 سطٍیجي -ػلوي 

 22 دػٍّكي -ػلوي 

ISI 12 

 0 ًَسبُ

 0 هطٍضی

 5 ؾبیط

 تالیف ٍ تشجوِ هتَى تخصصي -11

 0 ًشبة

 0 جعٍُ آهَظقي

 0 دوللز

 0 ثؿشِ ذسهبسي

 0 ض اَالع ضؾبًيثطٍقَ

 0 ؾبیط

 اسائِ خذهات هـاٍسُ اي پظٍّـي ٍ فٌي تِ ٍاحذّاي تَلیذي ،خذهاتي ٍ آصهايـگاّي -12

 0 آهَظقگبُ

 1 آهَظقي

 4 ثبظزیس

 39 هكبٍضُ ای

 9 ؾبیط

 تاصديذ / ّوکاسي دس اسصياتي آصهايـگاّْاي ّوکاس ٍ ؿشكتْاي تاصسػي -13

 42 اضظیبثي آظهبیكگبُ ّوٌبض

 NACI-P13  7 یب 17025اضظیبثي ّوٌبض، هویعی 

 3 اضظیبثي قطًز ثبظضؾي

 0 ًَآٍسي -14

 عشح ّاي پظٍّـي ٍ تحمیماتي دسٍى ػاصهاًي -15
 0 اثالؽ قسُ

 3 ذبسوِ یبكشِ

 عشح ّاي پظٍّـي تشٍى ػاصهاًي)ؿاهل خذهاتي، هحصَل ٍ تجاسي( -16
 11 اثالؽ قسُ

 7 ذبسوِ یبكشِ
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 1393دس ػال  تشق، هکاًیک ٍ ػاختواىفؼالیت ّاي اًجام ؿذُ دس پظٍّـکذُ   -14ل ؿواسُ اداهِ جذٍ

 تؼذاد ًَع فؼالیت

 ًوًَِ هَسد آصهَى -17

 1731 سَلیس

 187 ػطيِ ) ثبظاض ٍ َطح ّب (

 27 سؼییي سؼطكِ

 38 سؼییي هبّیز

 343 نبزضاسي ٍ ٍاضزاسي

 336 ؾبیط

 2662 جوغ 

 )ًفش/ػاػت(هشاكضػلوي، آهَصؿي ٍ پظٍّـيّوکاسي تا  -18

 6715 سسضیؽ

 100 ّسایز دطٍغُ ّبی زاًكجَیي)اؾشبز هكبٍض(

 198 ّسایز دطٍغُ ّبی زاًكجَیي)اؾشبز ضاٌّوب(

 66 زاٍضی هوبالر

 0 زاٍضی دبیبى ًبهِ ّب

 1575 ّوٌبضی زض َطح ّب

 95 ٍیطاؾشبضی هوبالر/ ًشت

 ٍؿْاي اجشاي ٍ دػتَسالؼولْاتذٍيي آيیي ًاهِ ّا، س -19

 2 آییي ًبهِ

 4 زؾشَضالؼول

 0 ضٍـ اجطایي

 4 ذي/آصهَى جذـگاُيآصها يساُ اًذاص -20

 0 اختشاػات ٍ اكتـافات ثثت ؿذُ -21

 3 جَايض ٍ ًـاى ّاي ػلوي -22

 0 تْیِ تجْیضات اص هحل اػتثاسات عشح ّاي تشٍى ػاصهاًي -23

 10 اًيپشٍپَصال ّاي تشٍى ػاصه -24

 6 ؿشكت دس كویتِ سػیذگي تِ ؿکايات  هشتثظ تا ًتايج آصهَى -25
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 1393دس ػال  ػیؼتن ّاي هذيشيت كیفیت ٍ تاصسػي فؼالیت ّاي اًجام ؿذُ دس پظٍّـکذُ   -15جذٍل ؿواسُ 

 تؼذاد ًَع فؼالیت

 تذٍيي  -1
 9 ههَة ًویشِ هلي

 5 زض زؾز سسٍیي

 7 تشسػي ٍ اظْاس ًظش دس هَسد پیـٌْادات تذٍيي دس كویتِ تشًاهِ سيضي -2

 اظْاسًظش دس هَسد پیؾ ًَيغ اػتاًذاسدّاي هلي دس دػت تذٍيي -3

 0 ًویشِ اٍلیِ

 3 ًویشِ كٌي

 1 ًویشِ ًْبیي

 0 ٍیطاؾشبضی

 44 كویتِ هلي-ـٌَيغ اػتاًذاسدّاي هلي دسدػت تذٍيياظْاسًظش دس هَسد پی -4

 0 (ISO،IEC،CODEXكویتِ ّاي فٌي ، فشػي ٍ گشٍُ ّاي كاسي  هتٌاظش)ايجاد ٍ اداسُ  -5

 تشسػي ٍ اظْاسًظش دسهَسد پیؾ ًَيغ ّاي اسػالي اػتاًذاسدّاي تیي الوللي -6

 0 ثب اػالم ًظط

 0 ثسٍى اػالم ًظط

 0 هوشٌغ

 0 تذٍيي اػتاًذاسد تیي الولليپیـٌْاد  -7

 )ًفش/ػاػت( آهَصؽ / تشگضاسي كاسگاُ ّاي آهَصؿي  -8

 0 ثبظزیس ًٌٌسگبى

 0 زاًكجَیبى

 400 هسیط ًٌشطل ًیلي یب ًبضقٌبؼ آظهبیكگبُ ّوٌبض

 88 هؿئَلیي ًٌشطل ًیلیز

 0 ًبضقٌبؾبى ازاضار ًل

 379 ؾبیط)آظهبیكگبُ ّوٌبض ٍ ...(

 ايؾ ّا ٍ ػویٌاسّاي تخصصيتشگضاسي ّو -9

 2 ثطگعاضی ّوبیف /ؾویٌبض

 2 ّوٌبضی زض ثطدبیي ّوبیف/ؾویٌبض

 2 اضائِ دَؾشط/ ایطاز ؾرٌطاًي

 هماالت ػلوي -10

 0 سطٍیجي -ػلوي 

 2 دػٍّكي -ػلوي 

ISI 0 

 0 ًَسبُ

 0 هطٍضی

 2 ؾبیط

 تالیف ٍ تشجوِ هتَى تخصصي -11

 1 ًشبة

 0 جعٍُ آهَظقي

 0 دوللز

 0 ثؿشِ ذسهبسي

 0 ثطٍقَض اَالع ضؾبًي

 111 ؾبیط

 اسائِ خذهات هـاٍسُ اي پظٍّـي ٍ فٌي تِ ٍاحذّاي تَلیذي ،خذهاتي ٍ آصهايـگاّي -12

 0 آهَظقگبُ

 0 آهَظقي

 0 ثبظزیس

 419 هكبٍضُ ای

 2 ؾبیط

 تاصسػي تاصديذ / ّوکاسي دس اسصياتي آصهايـگاّْاي ّوکاس ٍ ؿشكتْاي -13

 87 اضظیبثي آظهبیكگبُ ّوٌبض

 NACI-P13 202یب  17025اظهبیكگبُ ّوٌبض، هویعی 

 0 اضظیبثي قطًز ثبظضؾي    

 0 ًَآٍسي -14

 عشح ّاي پظٍّـي ٍ تحمیماتي دسٍى ػاصهاًي -15
 3 اثالؽ قسُ

 7 ذبسوِ یبكشِ

 عشح ّاي پظٍّـي تشٍى ػاصهاًي)ؿاهل خذهاتي، هحصَل ٍ تجاسي( -16
 1 اثالؽ قسُ

 5 ذبسوِ یبكشِ
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 1393دس ػال  ػیؼتن ّاي هذيشيت كیفیت ٍ تاصسػيفؼالیت ّاي اًجام ؿذُ دس پظٍّـکذُ   -15اداهِ جذٍل ؿواسُ 

 تؼذاد ًَع فؼالیت

 ًوًَِ هَسد آصهَى -17

 0 سَلیس

 0 ػطيِ ) ثبظاض ٍ َطح ّب (

 0 سؼییي سؼطكِ

 0 سؼییي هبّیز

 0 سينبزضاسي ٍ ٍاضزا

 0 ؾبیط

 0 جوغ 

 )ًفش/ػاػت(ّوکاسي تا هشاكضػلوي، آهَصؿي ٍ پظٍّـي -18

 12600 سسضیؽ

 132 ّسایز دطٍغُ ّبی زاًكجَیي)اؾشبز هكبٍض(

 540 ّسایز دطٍغُ ّبی زاًكجَیي)اؾشبز ضاٌّوب(

 12 زاٍضی هوبالر

 30 زاٍضی دبیبى ًبهِ ّب

 0 ّوٌبضی زض َطح ّب

 0 ر/ ًشتٍیطاؾشبضی هوبال

 تذٍيي آيیي ًاهِ ّا، سٍؿْاي اجشاي ٍ دػتَسالؼولْا -19

 3 آییي ًبهِ

 19 زؾشَضالؼول

 54 ضٍـ اجطایي

 0 ذي/آصهَى جذـگاُيآصها يساُ اًذاص -20

 0 اختشاػات ٍ اكتـافات ثثت ؿذُ -21

 0 جَايض ٍ ًـاى ّاي ػلوي -22

 0 ػاصهاًيتْیِ تجْیضات اص هحل اػتثاسات عشح ّاي تشٍى  -23

 0 پشٍپَصال ّاي تشٍى ػاصهاًي -24

 0 ؿشكت دس كویتِ سػیذگي تِ ؿکايات  هشتثظ تا ًتايج آصهَى -25



29 

 

 

 

 

 

 نمودارهای مقایسه عملكرد
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ّاٍّـکذًُیشٍي اًؼاًي پظهمايؼِ  -1ًوَداس ؿواسُ  
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 دػٍّكٌسُ هَاز ؿصایي ٍ ًكبٍضظی 25%
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 دػٍّكٌسُ ؾیؿشن ّبی هسیطیز ًیلیز

 دػٍّكٌسُ قیوي ٍ دشطٍقیوي
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 (هصَب كویتِ هلي) ٍ پظٍّؾ هحَس هليّاي اػتاًذاسد تذٍيي  -2ًوَداس ؿواسُ

 
 

 

 ؿذُآهَصؽ ّاي تشگضاسهجوَع  -3ًوَداس ؿواسُ
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 ISIهجوَع هماالت ػلوي  -4داس ؿواسًُوَ

 

 پظٍّـيٍ هجوَع هماالت ػلوي  -5ًوَداس ؿواسُ
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(خاتوِ يافتِ)ظٍّـي ٍ تحمیماتي دسٍى ػاصهاًيعشح ّاي پ -6ًوَداس ؿواسُ   

 

 

 

(خاتوِ يافتِ)شٍى ػاصهاًيتعشح ّاي پظٍّـي  -7 ًوَداس ؿواسُ  

 

  

7 

6 

3 

2 

1 

0

1

2

3

4

5

6

7

 سؼساز8

16 

9 

7 

5 

3 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 سؼساز18



34 

 

 آيیي ًاهِ، سٍؽ ّاي اجشايي ٍ دػتَسالؼول ّاتذٍيي هـاسكت دس -8 ًوَداس ؿواسُ

 

 (اي داًـجَيي، داٍسي هماالت ٍ ...تذسيغ، ّذايت پشٍطُ ّ)ّوکاسي تا هشاكض ػلوي، آهَصؿي ٍ پظٍّـي-9ًوَداس ؿواسُ 
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 جوغ كل ًوًَِ ّاي هَسد آصهَى -10ًوَداس ؿواسُ 

 
 

 ٍ آصهايـگاّي خذهاتي، خذهات هـاٍسُ اي پظٍّـي ٍ فٌي تِ ٍاحذّاي تَلیذي  -11 ًوَداس ؿواسُ
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 ّوايؾ ّا ٍ ػویٌاسّاي تخصصي تشگضاسيّوکاسي ٍ  -12ًوَداس ؿواسُ 

 
 اسائِ پَػتش/ ايشاد ػخٌشاًي دس ّوايؾ ّا ٍ ػویٌاسّاي تخصصي -13ًوَداس ؿواسُ 
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 ًوَداس همايؼِ تؼذاد پشػٌل پظٍّـگاُ تش اػاع ًَع لشاسداد ّوکاسي -14ًوَداس ؿواسُ 
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آمار تفصیلی سال3131

)پیوست اطالعاتی)



 

 تذيیه استاوذاردَای ملی

 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 
ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 
 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 
ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 
ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 
ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 
اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 
 ٝٚيّٞيش٦ 

 ٣اضؽ وبقٝب١ي

 -ٝػبقٟ ٕبق _ 0920301510
ثبقـوي ١ّت ٣ ثبقو٢دي ّيييز 
ٝػبقٟ ىٍبـ ثبالي ١ّت ٌؽ٥ ثف 

ـ٣ي غ٤ؼـ٧٣ب ث٦ ٢ٝؾ٤ـ ؾغيف٥ ٕبق 
 عجيقي ث٦ ف٤٢اٟ و٤غز

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

1392/7/15 1392/11/23 1392/10/28 1392/11/13 9426 1393/2/20 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 
  ٣ غ٤ؼـ٣

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

اعالفبر ٣  _ 910501364
ٌٞبـ٥ ٕؿاـي اوشب١ؽاـؼ -ٝىش٢ؽار

 ثي٠ اٙٞٚٚي ّشبة )ٌبثِ(

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

1392/5/15 1393/2/30 1393/1/30 1393/2/30 6611 1393/4/9 
ؼىشف ا٤ٝـ سؽ٣ي٠ 

 اوشب١ؽاـؼ٧ب

دٚي –دالوشيِ ٧ب  _ 920101001
٤ٝاؼ ٍبٙت ٕيفي ٣ -اوشيفٟ

 اّىشف٣لٟ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

1391/4/12 - - - - 1393/2/29 
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

دٚي  -دالوشيِ ٧ب  _ 920101002
-غيٚي ثبال -اسي٠ٚ ثب ٣قٟ ٝػ٤َّ 

ٍىٞز  -ٍبٙجٖيفي ٣ اّىشف٣لٟ 
:س٨ي٦ آق٦١٤ٝ ٣ سقيي٠ غ٤اَ 2

 (٤ٝ2اؼ)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣  - - - - - 1391/7/3 ؼـ ؼوز سؽ٣ي٠

 دشف٣ٌيٞي

٤ٝاؼ ىقبٗ ؼـ وغص  _ 920101020
ا١ؽاق٥ ٕيفي ٝػ٤ٚط ٤ٝاؼ ىقبٗ  –

وغطي آ١ي١٤ي س٤وظ سيشفاوي٤ٟ 
 ـ٣ي آق٤ٟٝ -دشب١ىي٤ٝشفي  

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/9/18
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

٤ٝاؼ ىقبٗ ؼـ وغص  _ 920101022
ـ٣ي  -اْٙبٟ و٤ٙي١٤بس٨بي ٢ِقشي

 سدكي٦

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/9/20
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

٤ٝاؼ ىقبٗ ؼـ وغص  _ 920101023
 -سقيي٠ ١يشف٣لٟ ٍٚيبيي ّ٘ -

 سيشفاوي٤ٟ دشب١ىي٤ٝشفي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/9/20
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

٤ٝاؼ ىقبٗ ؼـ وغص  _ 920101024
سقيي٠ ٤ٝاؼ ىقبٗ وغطي آٝي٠  -

٣ ىفا٣ـؼ٥  ٤١ؿ ز٨بـٛ ؼـ ٤ٝاؼ ا٣ٙي٦
ـ٣ي سيشفاوي٤ٟ  -٧بي ٨١بيي 

 دشب١ىي٤ٝشفي ؼ٣ ىبقي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/3/20
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 
 ّٞيش٦ ٝٚي

 ٣اضؽ وبقٝب١ي

٤ٝاؼ ىقبٗ ؼـ وغص  _ 920101025

) ؼي ٝشي٘  -Nسقيي٠ ٝيكاٟ  -

اْٙي٘ آٝيؽ ؼـ  -اٝي٤٢ دف٣دي٘( 

 -آٝيؽ٣ دف٣دي٘ ثشبئي٠ ٧ب اْٙي٘ 
 ـ٣ي ّف٣ٝبس٤ٕفاىي ٕبقي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/9/18
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

٤ٝاؼ ىقبٗ ؼـ وغص  _ 920101026

سقيي٠ دبيؽاـي ىيكيْي ؼـ ٝط٤ٚٗ  -

 ٧بي اويؽي ٣ ٍٚيبيي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/3/20
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

٤ٝاؼ ىقبٗ وغطي  _ 920101027
سقيي٠ اثف دػً ١٤ٌؽٕي ٝبؼ٥  -

 ىقبٗ وغطي ـ٣ي د٤ؼـ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/3/20

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

٤ٝاؼ ىقبٗ ؼـ  _ 920101028

سقيي٠ ٝيكاٟ ٤ٝاؼ ميف ي١٤ي  -وغص
ؼـ ٤ٝاؼ ىقبٗ ؼـ وغص آ١ي١٤ي ث٦ 

 ٣HPLCوي٦ٚ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/3/20
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

٤ٝاؼ ىقبٗ ؼـ وغص  _ 920101029

سقيي٠ َٝبؼيف خكئي اسي٠ٚ اّىيؽ  -
آقاؼ ؼـ اس٤ّىيالس٨ب ثب ّف٣ٝبس٤ٕفاىي 

 ٕبقي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/3/20
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

٤ٝاؼ ىقبٗ ؼـ  _ 920101030

سقيي٠ ٝيكاٟ اٝي٠ آقاؼ ؼـ  -وغص
 اْٙي٘ ؼي ٝشي٘ ثشبئي٠ ٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/3/20

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

٤ٝاؼ ىقبٗ ؼـ  _ 920101031

سقيي٠ ٝيكاٟ ٝبؼ٥ ىقبٗ ؼـ  -وغص

 اْٙي٘ ؼي ٝشي٘ ثشبئي٠ ٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/3/20
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

اوشب١ؽاـؼ ٣يمٕي  _ 920101033

 (2ثفاي سفي ّٚف٣اسي٠ٚ)سدب
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/3/20

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

اوشبر  _ 920101034

 (٢ٖ٢ٝ2ك)سدب
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/3/20

 دٚيٞفٌيٞي ٣ 

 -ّفث٠ ثِٚ)ؼ٣ؼ٥( _ 920101035
 ٤ٝاؼ ٍبث٘ اوشػفاج ثب ضالٗ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(
 1393/9/19 18726 1393/6/5 1393/5/22 1393/6/24 1389/3/13 ؼـ ؼوز سؽ٣ي٠

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 
ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 
 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 
ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 
ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 
ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 
اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 
 ّٞيش٦ ٝٚي

 ٣اضؽ وبقٝب١ي

س٤قيـ  -ّفث٠ ثِٚ  _ 920101036
 ا١ؽاق٥ وبز٦ٞ ٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
 سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ

 ٝٚي)ؼثيف(
 1393/9/19 18725 1393/6/5 1393/5/22 1393/6/22 1389/3/31 ؼـ ؼوز سؽ٣ي٠

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

 -ّفث٠ ثِٚ)ؼ٣ؼ٥(  _ 920101037
 ٦١٤ٞ١ ثفؼاـي اق ٝط٦ٙ٤ٞ ٧بي ى٦ٚ اي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(
 1393/9/19 18724 1393/6/5 1393/5/22 1393/6/24 1389/3/31 ؼـ ؼوز سؽ٣ي٠

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

 -ّفث٠ ثِٚ)ؼ٣ؼ٥( _ 920101038
 ٣ال٥ ١ب٦ٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(
 1393/9/19 18729 1393/6/5 1393/5/22 1393/6/24 1389/3/31 ؼـ ؼوز سؽ٣ي٠

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

 -ّفث٠ ثِٚ)ؼ٣ؼ٥(  _ 920101039
ٝط٦ٙ٤ٞ ٧بي ثىش٦  ٦١٤ٞ١ ثفؼاـي اق

 ث٢ؽي ٌؽ٥

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(
 1393/9/19 18727 1393/6/5 1393/5/22 1393/6/24 1389/3/31 ؼـ ؼوز سؽ٣ي٠

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

ّفث٠ ثِٚ)ؼ٣ؼ٥(  _ 920101040
ّب٧ً، اغشالط ٣  -وبز٦ٞ اي

 غٍِ ّفؼٟ ٦١٤ٞ١ ٧ب ثفاي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
اوشب١ؽاـؼ سؽ٣ي٠ 

 ٝٚي)ؼثيف(
 1393/9/19 18728 1393/6/5 1393/5/22 1393/6/24 1389/3/31 ؼـ ؼوز سؽ٣ي٠

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

ا١ؽاق٥ ٕيفي ّو  _ 920101045
ؼـ ؼٝبي قيبؼ ؼـ ـ٣م٠ ٧بي 

 ـ٣ي آق٤ٟٝ -٢٢ّؽ٥ ـ٣اٟ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(
 - - - - - 1390/4/27 ؼـ ؼوز سؽ٣ي٠

دم٧٣ٍْؽ٥ 
ٌيٞي ٣ 
 دشف٣ٌيٞي

ا١ؽاق٥ ٕيفي  _ 920101047
دبيؽاـي ثفٌي ويبالر ضب٣ي دٚيٞف 

 ث٤وي٦ٚ ١بقٗ ؼيكٙي اـ٣دبيي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

1390/4/27 - - - - - 
دم٧٣ٍْؽ٥ 
ٌيٞي ٣ 
 دشف٣ٌيٞي

ٝطبوج٦ س٤قيـ  _ 920101048
ّفث٢ي ٣آ١بٙيك وبغشبـ ٕف٥٣ ٧بي 

فبٝٚي ىفا٣ـؼ٥ ٧بي ١يشي ثب اوشيبؼ٥ 
 n-d-mاق ـ٣ي 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

1390/4/27 - - - - - 
دم٧٣ٍْؽ٥ 
ٌيٞي ٣ 
 دشف٣ٌيٞي

سػٞي٠ ٣قٟ  _ 920101049
 ٤ْٚٝٙي ىفا٣ـؼ٥ ٧بي ١يشي ثب اوشيبؼ٥

 اق ا١ؽاق٥ ٕيفي ٕفا١ف٣ي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

1390/4/27 - - - - - 
دم٧٣ٍْؽ٥ 
ٌيٞي ٣ 
 دشف٣ٌيٞي

ٝطبوج٦ ٌبغُ  _ 920101050
 دبيؽاـي ثفي ؼائٞي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

1390/6/21 - - - - - 
دم٧٣ٍْؽ٥ 
ٌيٞي ٣ 
 دشف٣ٌيٞي

ؼـ  ـ٣م٠ ٤ٝس٤ـ _ 920101051
 API SNوغص ّيييز ٝقبؼٗ ثب 

 (2)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

1391/8/15 - - - - - 
دم٧٣ٍْؽ٥ 
ٌيٞي ٣ 
 دشف٣ٌيٞي

 



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

٧بي  ع٢بة –ع٢بة  _ 920101060

-ـٌش٦ اي اق خ٢ه دٚي اوشف 3،4،8

 ٣يمٕي٨ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
اوشب١ؽاـؼ سدؽيؽ ١ؾف 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/1/25

 ١ىبخي ٣ زفٛ

٧بي  ع٢بة –ع٢بة  _ 920101061

ـٌش٦ اي اق خ٢ه دٚي  3،4،8

سِ ىيال٢ٝز  دف٣دي٠ٚ ث٦ ٤ِـر ٤١اـ،

( ٣ دٚي ٣PP2 ز٢ؽ ىيال٢ٝز )

دف٣دي٠ٚ ز٢ؽ ىيب٢ٝز ثب اوشطْبٛ 

 ٣يمٕي٨ب –( PP3ثبال)

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/1/25

 ١ىبخي ٣ زفٛ

غ٤اَ اٙيبه  _ 920101062

ىيال٢ٝشي ّفث٠ ٣ ؼوش٦ ضػيٜ ثؽ٣ٟ 

 سبة اٙيبه ٕفاىيشي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/1/25 ؼـ ؼوز سؽ٣ي٠

 ١ىبخي ٣ زفٛ

ع٢بة ٧بي -ع٢بة _ 920101063

-ـٌش٦ اي اق خ٢ه دٚي آٝيؽ3،4،8

 ٣يمٕي ٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/1/25

 ١ىبخي ٣ زفٛ

لئ٤سْىشبي٨ٚب ٣  _ 920101064

سقيي٠ ؽفىيز  –ٝط٤ّالر ٣اثىش٦ 

 ـ٣ي آق٤ٟٝ –خفيبٟ آة ؼـ وغص 

 ٢ٝجـؼاـاي 
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/1/25

 ١ىبخي ٣ زفٛ

 -لئ٤سْىشبي٨ٚب _ 920101065

  سقيي٠ ـىشبـ ىيٚشفاوي٤ٟ 

لئ٤سْىشبي٨ٚب سطز خفيبٟ آة 

 ـ٣ي آق٤ٟٝ -آٌيش٦

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/1/25

 ١ىبخي ٣ زفٛ

ّيذ٨ٌ٤بي ١ىبخي  _ 920101066

ـ٣ي ا١ؽاق٥ ٕيفي ١يف٣ي القٛ -

 خ٨ز ثيف٣ٟ ٍّيؽٟ دفق

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/1/25

 ١ىبخي ٣ زفٛ

 ؼاـاي ٢ٝجـ ّبمؿ ّفاىز _ 920101072
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/2/2 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

-ّبمؿ ّفاىز الي٢ف _ 920101073

 ٣يمٕي ٧ب
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/2/2 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 
 



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

دم٧٣ً اوشب١ؽاـؼ 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ـ٣ي آق٤ٟٝ  _ 920101158

٤ٝاؼ ٍبث٘  اوشب١ؽاـؼ ثفاي سبيي٠ ّٞي

اوشػفاج سىفيـ ٢٢ّؽ٥ ؼي آْٙي٘ 

سي٤ّفثبٝبر، ٝفّبدش٤ث٢ك٣سيبق٣ٗ ٣ 

سي٤ـاٛ ؼـ السْه الوشيِ عجيقي ٣ 

ؼوش٨ٍْبي ١يشفي٘ ث٦ ـ٣ي ـ١ٔ 

 و٢دي/ اوذْشف٣ى٤س٤ٝشفي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/4/1 - - - 17681 1392/11/11 

٧ٍي ٕف٥٣ دم٣

 دشف٣ٌيٞي

ـ٣ي آق٤ٟٝ ثفاي  _ 920101159

آ١بٙيك ٌيٞيبيي ٤ٝاؼ  –الوشيِ 

 اوشػفاج ٌؽ١ي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/4/1 - - - 17613 1392/11/12 

٧ٍي ٕف٥٣ دم٣

 دشف٣ٌيٞي

ـ٣ي آق٤ٟٝ ثفاي  _ 920101160

 SBRاـقيبثي الوشيِ  –الوشيِ 

 ٌبٝ٘ ٝػ٤ٚع٨بي ضب٣ي ـ٣م٠

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/4/1 - - - 17616 1392/12/7 

٧ٍي ٕف٥٣ دم٣

 دشف٣ٌيٞي

ـ٣ي سقيي٠  _ 920101161

آ٤ٙؼٕي ٧بي ثبٍيٞب١ؽ٥ ٝط٤ٚٗ اق 

 عفيٌ اوشػفاج ثب و٤ّى٦ٚ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/4/1 - - - 17680 1392/12/7 

٧ٍي ٕف٥٣ دم٣

 دشف٣ٌيٞي

١ٞبؼ٧ب  -دالوشي٨ْب  _ 920101206

ٍىٞز ا٣ٗ:  -٣ فالئٜ اغشّبـي 

دٚيٞف٧بي دبي٦ ٣ ٍٝػ٦ّ ٧بي ٣يم٥ 

 آٟ ٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/5 - - - - 1392/10/9 

٧ٍي ٕف٥٣ دم٣

 دشف٣ٌيٞي

-دالوشيِ ٧ب  _ 920101207

سقيي٠ ١فظ خفيبٟ خفٝي ٝؿاة ٣ 

١فظ خفيبٟ ضدٞي ٝؿاة 

ٍىٞز ا٣ٗ : ـ٣ي -سف٤ٝدالوشيِ ٧ب

 (2اوشب١ؽاـؼ)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/5 - - - - 1392/10/9 

دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

 -دالوشيِ ٧ب _ 920101208

سقيي٠ ١فظ خفيبٟ خفٝي ٝؿاة ٣ 

خفيبٟ ضدٞي ٝؿاة  ١فظ

ٍىٞز ؼ٣ٛ:ـ٣ي -سف٤ٝدالوشيِ ٧ب

ثفاي ٤ٝاؼضىبن ث٦ ؼٝب ٣ 

 (2ـع٤ثز)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/5 - - - - 1392/10/9 

دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

 



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

٤ٝاؼ  _ 920101209

سف٤ٝدالوشيْي ثفاي ٦ٙ٤ٙ ٧ب ٣ 

ـؼ٥ ث٢ؽي ،١بٛ  -اسّبالر سطز ىٍبـ 

 2ٕؿاـي ٣ ضفيت عفاضي)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/5 - - - - 1392/10/9 

دم٧٣ٍي ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

٦ٙ٤ٙ ٧بي  _ 920101210

ـ٣ي -ثفٍٕز ع٤ٙي-سف٤ٝدالوشيْي

 (٣2 دبـاٝشف٧بي آق٤ٟٝ)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/5 - - - - 1392/10/9 

دم٧٣ٍي ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

ّيذ٤ي ثفاي  _ 920101229

ـ٣ي آٝبؼ٥ -ٝطيغ٨بي ٣ـقٌي 

وبقي ٦١٤ٞ١ آق٤ٟٝ ثفاي ز٠ٞ 

٤٢ّٝفي ٣ ّيذ٨ٌ٤بي و٤قٟ ق١ي 

 (2ٌؽ٥)سدب 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/9/6

 ١ىبخي ٣ زفٛ

سػٞي٠ ٝيكاٟ  _ 920101314

ضالٙيز آة ؼـ ـ٣اٟ ٢٢ّؽ٥ ٧بي 

 –٧يؽـ٣ّفث٢ي ٣ اوشفي آٙييبسيِ 

 ـ٣ي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي ٕف٥٣  - - - - - 1391/8/13

 دشف٣ٌيٞي

سقيي٠ ّفث٠،  _ 920101315

٧يؽـ٣لٟ ٣ ١يشف٣لٟ ؼـ ٝط٤ّالر 

ـ٣ي  –١يشي ٣ ـ٣اٟ ٢٢ّؽ٥ ٧ب 

 آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي ٕف٥٣  - - - - - 1391/8/13

 دشف٣ٌيٞي

ث٨ي٦٢ وبقي،  _ 920101316

ّبٙيجفاوي٤ٟ ٣ ٝقشجف وبقي ـ٣ي 

عيو -اَٙبييدالوٞبي خيز ٌؽ٥ 

و٢دي ١ٍف اسٞي خ٨ز سدكي٦ 

ف٢ّفي ٝط٤ّالر ١يشي ٣ ـ٣اٟ 

 آيي٠ ّبـ -٢٢ّؽ٥ ٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي ٕف٥٣  - - - - - 1391/8/13

 دشف٣ٌيٞي

سقيي٠ غ٤ِّيبر  _ 920101326

اثقبؼي ّيى٦ غ٤اة )ضػبٝز ٣ 

 (2ثفٍٕز دؿيفي ٍّىبٟ( )سدب 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/2/2

 ١ىبخي ٣ زفٛ

 -ّيى٦ غ٤اة  _ 920101328

 (2اٙكاٝبر )سدب
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/2/2

 ١ىبخي ٣ زفٛ
 



 سؽ٣ي٠ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ 

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ـ٣ي  -١ىبخي  _ 920101330

 -ثجبر ـ١ٔ ّبال٧بي ١ىبخي آق٤ٟٝ 

 ثجبر ـ١ٔ ؼـ ثفاثف آة ؼـيب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/2/2 1392/6/9 1392/5/23 1392/5/28 248 1392/8/14 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

سقيي٠ غ٤ِّيبر  _ 920101333

اثقبؼي ّيى٦ غ٤اة )ضدٜ سطز ثبـ 

 (2ث٢ؽي()سدب ٣ و٤٨ٙز ؼـ ثىش٦ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/2/2

 ١ىبخي ٣ زفٛ

ثجبر  -١ىبخي _ 920101336

ـ١ٔ ؼـ َٝبث٘ ٤١ـ ٤٢ّٝفي )الٝخ 

 ـ٣ي آق٤ٟٝ-٤ٍن ق٤١ٟ(

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/4/10 1392/9/3 1393/7/23 1392/7/28 4084 1392/10/17 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

 -٢ٝى٤خبر ١جبىش٦ _ 920101337

سقيي٠ َٝب٣ٝز ث٦ ١ي٤ؾ ْٝب١يْي 

 )ـ٣ي سفّيؽٕي ث٤وي٦ٚ ٤ٕي(

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1393/4/2 1393/8/7 1393/6/17 1393/6/17 - 1393/10/10 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

دبـز٦ ٧بي ـ٣ًّ  _ 920101338

سقيي٠  -ٌؽ٥ ثب الوشيِ يب دالوشيِ

َٝب٣ٝز ث٦ سفّيؽٕي )ـ٣ي ٤ٕي 

 ى٤الؼي(

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/4/10 1392/7/3 1392/6/17 1392/6/24 - 1392/8/8 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

ـ٣ًّ دبـز٦ ٧بي  _ 920101339

سقيي٠  -ٌؽ٥ ثب الوشيِ يب دالوشيِ

َٝب٣ٝز ث٦ سفّيؽٕي )ـ٣ي 

 ٧يؽـ٣ٙيْي(

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/4/10 1392/7/3 1392/6/17 1392/6/24 - 1392/8/8 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

ّيذ٤ي ثفاي  _ 920101340

سقيي٠ َٝب٣ٝز -ٝطيغ٨بي ٣ـقٌي

 ـ٣ي آق٤ٟٝ-زفغٍي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/4/10

 ١ىبخي ٣ زفٛ

ّيذ٤ي ثفاي  _ 920101341

سقيي٠ َٝب٣ٝز -ٝطيغ٨بي ٣ـقٌي

 ـ٣ي آق٤ٟٝ-وفغ٤ـؼٕي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/4/10

 ١ىبخي ٣ زفٛ

ويىشٜ ٝؽيفيز  _ 920101344

 ّؽ٧بي فٞٚيبسي -ّىت ٣ّبـ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
 ٕف٥٣ ّٚي٢يِ - - - - - 1392/8/15

اوشب١ؽاـؼ ٣يمٕي٨ب  _ 920101350

 ثفاي اسي٠ٚ ؼي ّٚفيؽ ؼـخ٦ س٢ْيْي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - 1393/5/22 - 1393/4/3

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي
  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

وفة ٣آٙيبل٧بي  _ 920101351

 اّىيؽ٧بي وفة-آٟ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/3/15

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

 -ّيييز ٤٧ا  _ 920101354

ٍىٞز  -٤٧ا٢ٌبوي قيىز ٝطيغي 

و٢دً اق ؼ٣ـ ؼـ ٝطؽ٣ؼ٥ ثّفي   1

 LIDARس٤وظ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
 ٕف٥٣ ّٚي٢يِ - - - - - 1392/7/14

زىت ضالٙي ثفاي  _ 920101356

 اسّبٗ ٦ٙ٤ٙ ٧بي وػز دي ٣ي وي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

اوشب١ؽاـؼ سدؽيؽ ١ؾف 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي ٕف٥٣  - - - - - 1391/10/2

 دشف٣ٌيٞي

--اـقيبثي ا١غجبً _ 920101357

اٙكاٝبر ف٤ٞٝي آق٤ٟٝ ٨ٝبـر ٣ 

 ّبـايي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1390/6/7 - - - - - 

دم٧٣ٍْؽ٥ 

ويىشٜ ٧بي 

ٝؽيفيز ّيييز 

 ٣ ثبقـوي

ٝؽيفيز ٤١آ٣ـي.  _ 920101417

 ويىشٜ ٝؽيفيز ٤١آ٣ـي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
 ٕف٥٣ ّٚي٢يِ - - - - - 1392/11/16

ـ٣م٠ دبٜٙ ٢ِقشي  _ 920101419

 ٣يمٕي٨ب ٣ ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ -
 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/4/15

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

ـ٣م٠ دبٜٙ ّف١٘  _ 920101420

 ٣يمٕي٨ب ٣ ـ٨ٌ٣بي اق٤ٟٝ -٢ِقشي 
 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/4/15

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

 –لئ٤و٢ششيِ ٧ب  _ 920101424

٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ وبغز ٝػبقٟ ٣ 

 ٍٝػّبر –وؽ٧ب 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ ثي٠ 

 اٙٞٚٚي

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣  - - - - - 1393/4/4

 دشف٣ٌيٞي

 –لئ٤و٢ششيِ ٧ب  _ 920101425

 –٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ وبغز ّب١بٗ ٧ب 

 ٍٝػّبر

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣  - - - - - 1392/5/2

 دشف٣ٌيٞي

 –لئ٤و٢ششيِ ٧ب  _ 920101426

٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ وبغز س١٤٘ ٧ب ٣ 

 ٍٝػّبر –وبق٥ ٧بي قيفقٝي٢ي 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣  - - - - - 1392/5/2

 دشف٣ٌيٞي

 –لئ٤و٢ششيِ ٧ب  _ 920101427

٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ وبغز ْٝبٟ ٧بي 

ؼىـ ا١جبـي يب ايىشٖب٥ ٧بي ا١شَبٗ 

 ٍٝػّبر –ىبضالة ٝبيـ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣  - - - - - 1392/5/2

 دشف٣ٌيٞي

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

 –٧ب  دالوشيِ _ 920101428

ٕؿاـي ثفاي ىبضالة  ٧بي ٦ٙ٤ٙ وبٝب٦١

ثش٠ ضب٣ي ـقي٠  –٣ ق٧ٍْي ثَٚي 

٧ب ٣  ٦ٙ٤ٙ 1ٍىٞز  –اوشف  دٚي

٧بي اسّبٗ  اسّبالر ثب ٝط٘

 دؿيف ا١قغبه

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/5 - - - - 1392/12/21 

دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

٧بي  وبٝب٦١ _ 920101429

ٕؿاـي ثفاي ىبضالة ٣ ق٧ٍْي  ٦ٙ٤ٙ

 –اوشف  ثش٠ ضب٣ي ـقي٠ دٚي –ثَٚي 

٧بي  ـ٧٣ب ٣ اسبٍِ آؼٛ 2ٍىٞز 

 ثبقؼيؽ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/5 - - - - 1392/12/21 

دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

 -اـقيبثي ا١غجبً  _ 920101430

ٝجب١ي ِؽ٣ـ ٤ٕا٧ي ٝط٤ّٗ ٣ 

غغ٤ط ـا٢٧ٞبثفاي عفش ٧بي ّٚي 

 ٝط٤ّٗ ِؽ٣ـ ٤ٕا٧ي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
 ٕف٥٣ ّٚي٢يِ - - - - - 1392/7/16

-دالوشيِ ٧ب _ 920101432

 ١ب٦ٝ ٣ال٥
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
دم٧٣ٍي ٕف٥٣  - - 1393/1/27 1392/10/4 - 1392/6/10

 دشف٣ٌيٞي

اق  ٢ٝى٤خبر _ 920101483

خ٢ه  اٙيبه ٌي٦ٍ)ثفيؽ٥ ٌؽ٥(   

سقيي٠  -ثفاي س٤َيز دالوشيِ ٧ب

-قٝبٟ ا١طالٗ اسّبٗ ؼـ اوشبيفٟ

 ـ٣ي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي ٕف٥٣  - - - - - 1392/6/25

 دشف٣ٌيٞي

 –لئ٤و٢ششيِ ٧ب  _ 920101486

٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ وبغز ْٝبٟ ٧بي 

 –ؼىـ ٣ ا١جبـي ىبضالة خبٝؽ 

 ٍٝػّبر القٛ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي ٕف٥٣  - - - - - 1392/5/22

 دشف٣ٌيٞي

 –لئ٤و٢ششيِ ٧ب  _ 920101487

٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ قيفوبغز ضٞ٘ ٣ 

 ٍٝػّبر القٛ –١َ٘ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣  - - - - - 1392/5/22

 دشف٣ٌيٞي

٣يمٕي٨ب ثفاي  _ 920101488

 ويىشٜ ٝؽيفيز ضؽ اـسٍب
 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
 ٕف٥٣ ّٚي٢يِ - - - - - 1392/7/15

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 سؽ٣ي٠ ٣ضقيز ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ـ٣م٠ ٝبٌي٠ ٧بي  _ 920101489

 ٣يمٕي ٧ب-سجفيؽ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼوز ؼـ 

 سؽ٣ي٠
1392/2/9 - - - - - 

دم٧٣ٍْؽ٥ 

ٌيٞي ٣ 

 دشف٣ٌيٞي

ـ٣م٠ ٧بي  _ 920101490

 ٣يمٕي ٧ب-س٤ـثي٠
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/2/9 - - - - - 

دم٧٣ٍْؽ٥ 

ٌيٞي ٣ 

 دشف٣ٌيٞي

٣يمٕي ٧ب٣ـ٣ي  _ 920101491

 ٧بي آق٤ٟٝ ـ٣م٠ سفاي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

اوشب١ؽاـؼ  سدؽيؽ ١ؾف

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/2/9 - - - - - 

دم٧٣ٍْؽ٥ 

ٌيٞي ٣ 

 دشف٣ٌيٞي

ـ٣ي ا١ؽاق٥ ٕيفي  _ 920101495

 ١َغ٦ خ٤ي ضؽيع
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/8/20 - - - 1213 - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

ـ٣ي آقٝبيً اثف  _ 920101496

ٝط٨ٙ٤ٚبي ٌيٞيبيي ٝؽاـ ضؽيع ٣ 

٢٢ّؽ٥ ثف ـ٣ي ـ٨ٖ١بي ٣وبيظ  غ٢ِ

 ١َٚي٦

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/8/20 - - - 1329 1393/2/8 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

ٕيفي  ـ٣ي ا١ؽاق٥ _ 920101497

 غبّىشف ضؽ يع ٣ ضؽ ق١ٔ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/8/20 - - - 1327 - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

وشف١٣ي ٣وبي٘  _ 920201118

آق٤ٟٝ ٧بي وشف١٣ي  -دكٌْي

 ٍىٞز ؼ٣ٛ :ـ٣ي ِبىي مٍبيي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1391/2/11 - - - - 1393/3/17 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

وشف١٣ي ٣وبي٘  _ 920201119

 -آق٤ٟٝ ٧بي وشف١٣ي  -دكٌْي

 ٍىٞز ا٣ٗ : ـ٣ي ٍّز ٝىشَيٜ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1391/2/11 - - - - 1393/3/17 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

-آق٤ٟٝ ٢ٝى٤ج _ 920201266

 اـقيبثي ىقبٙيز ٝيْف٣ٍبـذ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

اوشب١ؽاـؼ سؽ٣ي٠ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/2/11

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي  _ 920201267

خىشد٤ي  -ث٨ؽاٌشي ٣ آـايٍي

 و٤ؼ١٤ٝ٣بن ائف٣لي٤٢قا

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/2/11

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي



 اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠ ٌٞبـ٥

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ٝيْف٣ثي٤ٙ٤قي  _ 920201268

-٣ـؼ٨٧بي آـايٍي ث٨ؽاٌشيآىف

اـقيبثي ٝطبىؼ آ١شي ثبّشفيبٗ ـ٣ي 

 ىفاـ٣ؼ٨٧بي ث٨ؽاٌشي آـايٍي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/2/11

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

٧بي  ٌيف ٣ ىفآ٣ـؼ٥ _ 920201277

ا١ؽاق٥ ٕيفي ث٢ك٣ئيِ ٣  -ٌيفي

 و٤ـثيِ اويؽ ٝطش٤ي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/9/7

 ٤ٝاؼ مؿايي

 -ـ٨ٖ١بي غ٤ـاّي _ 920201278

ا١ؽاق٥ ٕيفي وبٟ وز ي٤ٚ ؼـ 

ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي ضديٜ ٌؽ٥ ثف دبي٦ 

ـ٣ي  -ثٚن٤ـ ٣ آـؼ مالر 

 اوذْشف٣ىش٤ٝشفي

 دم٧٣ً ٝط٤ـ

اوشب١ؽاـؼ٧بي سؽ٣ي٠ 

ٝٚي دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/10/12

 ٤ٝاؼ مؿايي

ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي ٝي٥٤  _ 920201280

ا١ؽاق٥  -٣ وجكي ٣ ٍٝشَبر آٟ 

 ٕيفي اويؽ و٤ـثيِ ٝطش٤ي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/9/7

 ٤ٝاؼ مؿايي

٤ٝاؼ مؿايي ثب  _ 920201289

ا١ؽاق٥ ٕيفي ٝب١ؽ٥  -٢ٍٝب ٕيب٧ي 

-GCآىز ًّ ٧ب ثب اوشيبؼ٥ اق 

MS  ٣/يبLC-MS/MS   ٝشقبٍت

اوشػفاج/خؽاوبقي ثب اوش١٤يشفي٘ ٣ 

 dispersiver  SPEسّيي٦ ثب 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي ٕف٥٣  - - - - - 1391/9/26

 ٤ٝاؼ مؿايي

ـ٣ي -آىز ًّ ٧ب _ 920201290

ز٢ؽ ٝب١ؽ٥ اي ثفاي ا١ؽاق٥ ٕيفي 

ٝيكاٟ ٝب١ؽ٥ اىز ًّ ٧ب ؼـ مؿا٧بي 

ميف زفة ثب اوشيبؼ٥ اق ـ٣ي 

 -ٍىٞز ا٣ٗ -ّف٣ٝبس٤ٕفاىي ٕبقي 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/6/24

 مؿايي٤ٝاؼ 

ـا٢٧ٞبي س٤ٙيؽ  _ 920201291

،ىفآ٣ـي ، ثفزىت ٕؿاـي ٣ 

 ثبقاـيبثي ٤ٝاؼ مؿايي اـٕب١يِ

 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي 

ٝٚي دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/10/20

 ٤ٝاؼ مؿايي

 



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ٝيْف٣ثي٤ٙ٤ِلي ٤ٝاؼ  _ 920201319

آٝبؼ٥ وبقي  -مؿايي ٣ غ٤ـاُ ؼاٛ

آقٝبي٦، و٤وذب١ىي٤ٟ ا٣ٙي٦ ٣ ـٍز 

٧بي افٍبـي ثفاي آق٤ٟٝ ٧بي 

ٍىٜ ٌٍٜ ٤ٍا١ي٠  -ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

غبَ ثفاي آٝبؼ٥ وبقي ٦١٤ٞ١ ٧بي 

 ثؽوز آٝؽ٥ ؼـ ٝفض٦ٚ ا٣ٙي٦ س٤ٙيؽ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/4/1

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

اـقيبثي ميفىقبٗ  _ 920201359

 -٢٢ّؽٕبٟ سفّيجبر ضؽٝيْف٣ثي 

 ـ٣ي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/4/24

 ثي٤ٙ٤لي

فٞٚيبر غ٤ة  _ 920201361

١َبط  -ٍّب٣ـقي ايفاٟ )ايفاٟ ٕخ(

٢ّشفٙي ٣ ٝقيبـ  دؿيفي ثفاي 

سضٞي٠ يْذبـزٖي سٞبٝي ىقبٙيز 

 اٙكاٝبر ّٚي -٧بي ٍّب٣ـقي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/2/23

 ٤ٝاؼ مؿايي

ا٤ِٗ ف٤ٞٝي  _ 920201362

آ١بٙيك اْٙشف٣ى٤ـق لٗ دٚي آّفي٘ 

 وؽيٜ ؼ٣ؼوي٘ و٤ٙيبر -آٝيؽ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/4/24

 ثي٤ٙ٤لي

 -فّبـ٥ ٝبٙز _ 920201443

 ٣يمٕي ٧ب ٣ ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/4 1392/11/27 1392/6/10 1392/7/13 3897 1393/2/21 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

ٕيفي ؼـِؽ  ا١ؽاق٥ _ 920201445

وبّبـق ؼـ ٌْف وييؽ ثف٣ي 

 دالـيٞشفي ثفا٤ٍ١يِ

 دم٧٣ً ٝط٤ـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/1 - - - - 

- 
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

ـ٣ي ٧بي خبٝـ  _ 920201455

 -ثفاي آ١بٙيك ٤ْٙ٤ٝٙي ثي٤ٝبـّف٧ب

ـ٣ي ٧بي آ١بٙيك ـؼيبثي اـٕب١يىٜ 

٧بي سنيف ل١شيِ يبىش٦ ٍىٞز ؼ٣ٛ 

ـ٣ي ـي٘ سبيٜ دي وي اـ  ٣يم٥ 

وبغشبـ ثفاي ـؼيبثي ـؼ٥ سفاـيػش٦ 

FP967 ؼـ سػٜ ّشبٟ ٣ ىفآ٣ـؼ٥ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/4 - - - - 1393/4/10 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثي٤ٙ٤لي

 

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

وٞيز ؼ٧ب١ي  _ 920201489

١بٌي اق ٤ٝاؼ ٌيٞيبيي ثب ؼ٣ق ْٝفـ 

 ـا٢٧ٞب_ـ٣ق٥ ؼـ ميف خ١٤ؽٕبٟ 90

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/1 1392/12/5 1392/10/23 1392/11/14 18231 1393/4/21 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ثي٤ٙ٤لي

وٞيز ضبؼ ؼ٧ب١ي  _ 920201490

١بٌي اق ٤ٝاؼ ٌيٞيبيي ـ٣ي ؼ٣ق 

 ـا٢٧ٞبي آق٤ٟٝ_ثبثز

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/7/1 1392/12/5 1392/10/23 1392/11/14 18694 1393/6/10 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثي٤ٙ٤لي

وٞيز سطز  _ 920201491

ٌيٞيبيي ضبؼس٢يىي ١بٌي اق ٤ٝاؼ 

 ـا٢٧ٞبي آق٤ٟٝ_ـ٣ق٥ 28ٝغبٙق٦ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/7/1 1392/12/5 1392/10/23 1392/11/14 18698 1393/8/10 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثي٤ٙ٤لي

وٞيز ضبؼ ؼ٧ب١ي  _ 920201492

١بٌي اق ٤ٝاؼ ٌيٞيبيي ـ٣ي عج٦َ 

 ـا٢٧ٞبي آق٤ٟٝ_ث٢ؽي وٞي ضبؼ

 ٢ٝجـؼاـاي 
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/7/1 1392/12/5 1392/10/23 1392/11/14 18695 1393/8/3 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثي٤ٙ٤لي

وفعبٟ ١بٌي اق  _ 920201493

 ـا٢٧ٞب _٤ٝاؼ ٌيٞيبيي 
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/7/1 1392/12/5 1392/10/23 1392/11/14 18696 1393/6/12 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثي٤ٙ٤لي

وٞيز ٝك٠ٝ  _ 920201494

 ـا٢٧ٞب_١بٌي اق ٤ٝاؼ ٌيٞيبيي 
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/7/1 1392/12/5 1392/10/23 1392/11/14 18697 1393/7/28 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثي٤ٙ٤لي

وٞيز ؼ٧ب١ي  _ 920201495

اق ّٚي٦ ٤ٝاؼ مؿايي/٣غ٤ـاُ ١بٌي 

ـ٣ق٥ ؼـ  90ضي٤ا١بر ثب ؼ٣ق ْٝفـ 

 ـا٢٧ٞب-خ١٤ؽٕبٟ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/7/1 1392/12/5 1392/10/23 1392/11/14 - 1393/11/19 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثي٤ٙ٤لي

وٞيز ضبؼ  _ 920201500

-س٢يىي ١بٌي اق ٤ٝاؼ ٌيٞيبيي 

 ـا٢٧ٞب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/7/1 1392/12/5 1392/10/23 1392/11/14 - 1393/8/25 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثي٤ٙ٤لي

وٞيز ؼ٧ب١ي  _ 920201501

١بٌي اق ٤ٝاؼ ٌيٞيبيي ثب ؼ٣ق ْٝفـ 

 ـا٢٧ٞب _ـ٣ق٥ ؼـ خ١٤ؽٕبٟ  90

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ّٞيش٦ ٤ّٝة 

 ٝٚي
1392/7/1 1392/12/5 1392/10/23 1392/11/14 18230 1393/4/21 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثي٤ٙ٤لي

وٞيز ؼ٧ب١ي  _ 920201502

١بٌي اق ٤ٝاؼ ٌيٞيبيي ثب ؼ٣ق ْٝفـ 

ـا٢٧ٞبي -ـ٣ق٥ ؼـ خ١٤ؽٕبٟ 28

 آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/1 1392/12/5 1392/10/23 1392/11/14 18229 1393/3/27 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثي٤ٙ٤لي

 



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ٝط٤ّالر ٝفك  _ 920201527

 ٣يكٕي ٧ب-آٝبؼ٥ ّٝفه ٢ٝدٞؽ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/1 - - - - 1393/4/9 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

ـا٢٧ٞبي ثفزىت  _ 920201528

 ٕؿاـي سنؿي٦ اي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/7/1 - - - - 1393/9/17 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ا١ؽاق٥ -١ىبخي _ 920301043

ٕيفي سبة ث٦ ـ٣ي ٌٞبـي 

 ٝىشَيٜ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1391/11/2 1392/6/9 1392/5/23 1392/5/28 32 1392/8/14 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

اوشطْبٛ،  -ٝجٚٞبٟ _ 920301044

اٙكاٝبر ثفاي ٝيك٧بي  -ؼ٣اٛ ٣ اي٢ٞي

 غب١ٖي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/20 - - - 17419 1392/10/14 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

سد٨يكار اْٙشفيْي  _ 920301093

: اٙكاٝبر ٣يم٥ 63-2ٍىٞز  -دكٌْي

ثفاي اي٢ٞي دبي٦ ٣ فْٞٚفؼ ضف٣ـي 

سد٨يكار اٌق٦ ايْه ؼ١ؽا١ذكٌْي 

 (2غبـج ؼ٧ب١ي)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1391/10/11 1392/10/17 1392/9/26 1392/10/3 - 1393/6/9 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

٧بي ـ٣ي  _ 920301097

اوشب١ؽاـؼ آق٤ٟٝ ٧بي آسً ٝد٤ٞف٦ 

ؼـة اىَي ضؽ ضفيٌ ١ّت ٌؽ٥ ؼـ 

َٝب٣ٛ -ٝد٤ٞف٦ اىَي ١فظ

 (2آسً)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي 

ٝٚي دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1391/5/2 1392/9/24 1392/5/23 1392/5/23 - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

ضؽ ؼـة ٧بي  _ 920301098

ضفيٌ ٣ وبيف ضيبػ ٧بي 

 (٢ٝ2يؿ)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1391/5/2 1393/3/18 1392/5/23 1392/5/23 - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

ويىشٜ ٝشفاّٜ  _ 920301099

اٙكاٝبر ٣ ـ٣ي -اعيب ضفيٌ آئ٤ـو٘

٧بي آق٤ٟٝ ثفاي اخكا ٣ عفاضي 

اٙكاٝبر -٣ ٨ٖ١ؽاـيويىشٜ، ١ّت 

 (2ف٤ٞٝي)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1391/5/2 1393/3/26 1392/5/23 1392/5/23 - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ّبث٘ ٧بي اـسجبعي  _ 920301100

: ـ٣ي 310-1ٍىٞز  -٧ٜ ٝط٤ـ

آق٤ٟٝ  -٧بي آق٤ٟٝ ْٝب١يْي

ديسٍي ـ٣ًّ ىٚكي ٍٝػ٦ّ ٧بي 

 ٝىي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/6/7

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ّبث٘ ٧بي اـسجبعي  _ 920301103

: ـ٣ي 111-1ٍىٞز  -٧ٜ ٝط٤ـ

آق٤ٟٝ  -٧بي آق٤ٟٝ اْٙشفيْي

 دبيؽاـي ثبثز ىبق

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/4/14

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ّبث٘ ٧بي اـسجبعي  _ 920301104

: ـ٣ي 113-1ٍىٞز  -٧ٜ ٝط٤ـ

آق٤ٟٝ ثبثز  -٧بي آق٤ٟٝ اْٙشفيْي

 سضقيو

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/4/4

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ّبث٘ ٧بي اـسجبعي  _ 920301105

: ـ٣ي 107-1ٍىٞز  -٧ٜ ٝط٤ـ

آق٤ٟٝ وغص  -٧بي آق٤ٟٝ اْٙشفيْي

ٌبـل اثف ٝيْف٣ى١٤ي ّبث٘) ٤١يك اَٙبء 

 ٌؽ٥ ْٝب١يْي(

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/4/4

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

اـسجبعي ّبث٘ ٧بي  _ 920301106

: ـ٣ي 201-1ٍىٞز  -٧ٜ ٝط٤ـ

آق٤ٟٝ فْٞٚفؼ  -٧بي آق٤ٟٝ ٝطيغي

 غًٞ ؼـ وفٝب ّبث٘

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/4/4

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ٝؽاـ ىفٝبٟ  _ 920301166

 DCيب  ACاْٙشف١٣يْي ثب سنؿي٦ 

 –ثفاي الٝخ ٧بي ى٤ٚـو٢ز ٦ٙ٤ٙ اي 

 َٝفـار فْٞٚفؼي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - 6195 - - - 1392/6/5

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

اي٢ٞي سد٨يكاسي  _ 920301167

٦ّ ث٤ّـر اْٙشفيْي ث٦ ٌج٦ْ 

 اـسجبعي اق ـا٥ ؼ٣ـ ٝشّ٘ ٧ىش٢ؽ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
اوشب١ؽاـؼ سؽ٣ي٠ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/8/15

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ـ٣ي آق٤ٟٝ  _ 920301216

اوشب١ؽاـؼ ثفاي سقيي٠ اوشطْبٛ ٣ 

قٝبٟ ٕيفايً ثب١ؽ ٧بي ٍبٙت ٕيفي 

اـس٤دؽي ىبيجف ٕالن اق خ٢ه دٚي 

 ا٣ـ سبٟ و٢شكي ىقبٗ ١٤ٌؽ٥ ثب آة

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/7/25

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

٤ٝاؼ غب٤ٝي  _ 920301217

ٍىٞز  -٤ٝاؼ ّو وبق -٢٢ّؽ٥ آسً

: ٍٝػّبر ٤ٝاؼ ٣ ٢ّىب١شف٥ ّو ثب 3

ٕىشفي ّٜ ثفاي ّبـثفؼ٧بي 

 وغطي ؼـ ٤ٝاؼ ٍبث٘ ض٘ ؼـ آة

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/10/19

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

-ٝيك ٧بي ـ٣سػشي _ 920301218

 2سدب-٣يمٕي ٧ب
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/8/15

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

٣يمٕي ٧بي زفظ  _ 920301219

ؼوشي ٧بي ثيٞبـوشب١ي ثفاي اثكاـ٧ب، 

٧ب ٣ ثي٤٨ٌي ٌبٝ٘ زفظ د٤ًٌ 

 2سدب-ؼوشي ٧بي قا٣ي٦ ؼاـ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/8/15

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ّبٌش٢ي٨بي  _ 920301220

دٚي اسي٠ٚ ثب ٣قٟ ٤ْٙ٤ٝٙي  -خفاضي

: اٌْبٗ ٍبٙت 2ٍىٞز  -ىفا قيبؼ

 2سدب -ٕيفي ٌؽ٥

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/8/15

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

زفظ ؼوشي ٧بي  _ 920301221

٣يمٕي  -ثيٞبـوشب١ي ثفاي وي٢ٚؽـ 

 2سدب -٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/8/15

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

زفظ ؼوشي ٧بي  _ 920301222

-٣يمٕي ٧ب -ثيٞبـوشب١ي ثفاي ؼاـ٣ 

 2سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/8/15

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

زفظ ؼوشي ٧بي  _ 920301223

-٣يمٕي ٧ب -ثيٞبـوشب١ي ثفاي ثيٞبـ 

 2سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1391/8/15 - - - - 1393/6/4 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

ا٣ٙي٠ سبـيع 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ّٞؽ٧بي ثن٘  _ 920301224

: 1سػشي ثيٞبـوشب١ي ٍىٞز 

٣يمٕي٨بي ّٞؽ٧بي ثن٘ سػشي ثفاي 

 2سدب -اوشيبؼ٥ ف٤ٞٝي ثيٞبـاٟ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ - - - - - 1391/8/15

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

 -سد٨يكار س٢يىي _ 920301252

 اٙكاٝبر ٣يم٥ -دبيٍٖف ٤١قاؼ 
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1394/3/30 - - - 18190 1392/12/13 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

سد٨يكار اْٙشفيْي  _ 920301253

٦  : اٙكاٝبر ٣ي12-2ٍىٞز  -دكٌْي

فْٞٚفؼ ضف٣ـي اي٢ٞي ٣ 

م٥  ١٣شيالس٤ـ٧بي ٝفاٍجز ٧بي ٣ي

 )ثطفا١ي(

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/3/20

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ويىش٨ٞبي  _ 920301254

:  7ٍىٞز  -ثي٤٨ٌي اوش٢ٍبٍي

ويىشٜ ٧بي ثي٤٨ٌي ثفاي اوشيبؼ٥ 

ؼـ ْٝبٟ ٧بي ؼاـاي ٝطؽ٣ؼيز 

ٙدىشيْي ٢ٝجـ ثفً ٣ ٕبق٧بي 

 ثي٤٨ٌي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1391/3/20 - - - 13906 1392/12/13 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

٣يمٕي ٧بي آالر  _ 920301255

ى٤الؼي ضؽ ق١ٔ س٤غبٙي ثفاي 

اوشيبؼ٥ ؼـ اسبً فٞ٘ ٣ ثػ٨ٍبي 

 (2ثيٞبـوشبٟ )سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1391/3/20 - - - 

- 1392/11/1 
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ويىشٜ ٧بي  _ 920301256

سكـيٌ ثف ٝج٢بي و٤قٟ ثفاي ّٝبـه 

اٙكاٝبر ٣ ـ٣ي ٧بي –دكٌْي 

:ويىشٜ ٧بي  1ٍىٞز -آق٤ٟٝ

 (2سكـيٌ ثف ٝج٢بي و٤قٟ )سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/3/20

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

٣وبي٘ سكـيٌ ثفاي  _ 920301301

 ّٝبـه دكٌْي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1390/7/25

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

دم٧٣ً اوشب١ؽاـؼ 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

٤ٝاؼ غب٤ٝي  _ 920301308

ٍىٞز  -٢ّىب١شف٥ ّو -٢٢ّؽ٥ آسً

: ٍٝػّبر ٤ٝاؼ ٣ ٢ّىب١شف٥ ّو ثب 1

ٕىشفي ّٜ ثفاي ّبـثفؼ٧بي 

 وغطي ؼـ ٤ٝاؼ ميف ٍبث٘ ض٘ ؼـ آة

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/5/24

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ثبقـوي ى٢ي  _ 920301313

 سب١ْف٧بي ضبٝ٘ ٤ٝاؼ غغف١بُ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1391/9/6 - - - - 1393/12/16 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣

 ١يف٣ ٝطف٦ّ 

ؽف٣ه ٣ ٤ٙاقٛ  _ 920301360

 -خب١جي ثفاي آٝبؼ٥ وبقي ؼاـ٧٣ب

ثغفي ٧بي ٌي٦ٍ اي  - 1ٍىٞز 

 س٤قيـ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/8/15

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ٝبخ٨ٙ٤بي  _ 920301370

آق٤ٟٝ غ٤ـؼٕي -( pvىش٣٤ٙشبييِ)

 آ١٤ٝيبُ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/4/31

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ّبٌش٢ي٨بي  _ 920301371

دي٨٢ب ٣ وي٨ٞبي  -خفاضي 

ٍىٞز ا٣ٗ   -اوشػ٤ا١ي ىٚكي 

 اٙكاٝبر ّٚي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/8/15

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ّبٌش٢ي ٧بي  _ 920301372

خفاضي ـ دف٣سك٧بي ّٚي ٝيّ٘ ـاٟ 

سقيي٠ َٝب٣ٝز ؼـ ثفاثف  10ـ ٍىٞز 

ثبـٕؿاـي اوشبسيْي وف اوشػ٤اٟ 

 ـاٟ ٝؽ٣الـ

 ٢ٝجـؼاـاي 
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/8/15

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ّبٌش٢ي ٧بي  _ 920301373

)ايٞي٢ٚز ٧بي( خفاضي  -خفاضي 

  4ٍىٞز  -دف٣سك٧بي ّبٝ٘ ـاٟ 

غ٤اَ اوشَبٝز ٣ فْٞٚفؼ ـي٦ٍ 

 اخكاي اوشػ٤اٟ ـاٟ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/8/15

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي



 

 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ويىشٜ ٧بي ٍٚٞي  _ 920301378

ؼـقث٢ؽي ٧بي ويىشٜ ٧بي ٍٚٞي  -

 ثفاي اوشيبؼ٥ دكٌْي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/5/24

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ويٞبٟ ّٚىيٜ  _ 920301383

سفّيجبر ٣يمٕي ٧ب ٣  -آ٤ٙٝي٢بيي

 اـقيبثي ا١غجبً

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/4/10 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

وبغشٞبٟ ٣ 

 ٝقؽ١ي

اِغالضبر ٣  _ 920301390

 سقبـيو ؽف٣ه وفاٝيْي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/4/10 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

وبغشٞبٟ ٣ 

 ٝقؽ١ي

سجبؼٗ ؼاؼ٥ ٧بي  _ 920301397

وفي  -ا١ؽاق٥ ٕيفي ثفً

DLMS/COSEM -ً3-8ثػ 

٦ٍَ١ اـسجبعي ثفاي ٌج٦ْ ٧بي 

 PLC S-FSKٝدب٣ـ  

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/4/10

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

َٝف٥ ٧بي دٚيٞفي   _ 920301412

٣ٙشبل ثبال ثفاي اوشيبؼ ٥ ؼاغٚي ٣ 

سقبـيو ّٚي ـ٣ي ٧بي  -ثيف١٣ي  

 آق٤ٟٝ ٣ ٝقيبـ٧بي دؿيفي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/4/10

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

سجبؼٗ ؼاؼ٥ ٧بي  _ 920301415

وفي -ا١ؽاق٥ ٕيفي ثفً

DLMS/COSEM- ً2-6ثػ 

 COSEMٕف٥٣ ٧بي ـاثظ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/4/10

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

سى٦ٞ ١َب٦ٙ ٧بي  _ 920301446

ٍىٞز ؼ٣ٛ: ى٨فوز  ٣ال٥  -وجِ

 ٧بي ٝقبؼٗ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/21 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

-سى٦ٞ ١َب٦ٙ ٧ب _ 920301447

 -زىج٢ؽٕي ثي٠ اخكاء ٝش٤اٙي

 ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/21 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

سى٦ٞ ١َب٦ٙ ٧بي ثب  _ 920301448

 -س٤َيز ٢٢ّؽ٥ )ّبـّبن( ثبىش٦ ٌؽ٥

 ع٨ٙ٤ب ٣ د٢٨ب٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/21 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ٝطبىؾز ٢٢ّؽ٥  _ 920301449

ويىشٜ ٧بي غب٤ٝي  -٧بي آسً

سد٨يكار  2ٍىٞز -٢٢ّؽ٥ آسً ّو

 ّو ثب س٤وق٦ ّٜ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
اوشب١ؽاـؼ سؽ٣ي٠ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/5/24

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ٝطبىؾز ؼـ ثفاثف  _ 920301450

ويىشٜ ٧بي غب٤ٝي ٢٢ّؽ٥  -آسً 

 سد٨يكار ا١شٍبـ ّو1ٍىٞز  -ّو

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/5/24

 دكٌْي٢٨ٝؽوي 

٣وبي٘ زفغٍي  _ 920301464

ٍغف٧بي ١بٝي ٣ ّؽ  -ؼ١ؽا١ذكٌْي

 ٢ٌبو٦

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/10 1392/11/1 1392/10/17 1392/10/24 17406 1392/12/7 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

 -ؼ١ؽا١ذكٌْي _ 920301465

 -ويىشٜ ّؽٕؿاـي ٣وبي٘ زفغٍي

ٍىٞز و٤ٛ  ٍٝػّبر ٣يم٥ ٝش٦ ٧ب 

 ٣ ثف١ؽ٥ ٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/10 1392/11/1 1392/10/17 1392/10/24 313429 1392/12/7 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

 -ؼ١ؽا١ذكٌْي _ 920301466

 -ويىشٜ ّؽٕؿاـي ٣وبي٘ زفغٍي 

 غ٤ِّيبر ٣يم٥ ٣وبي٘ اٙٞبو٦

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/10 1392/11/1 1392/10/17 1392/10/24 413429 1392/12/7 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

 -ؼ١ؽا١ذكٌْي _ 920301467

 -ويىشٜ ّؽٕؿاـي ٣وبي٘ زفغٍي 

ٍىٞز ٧يشٜ  غ٤ِّيبر ٣يم٥ 

 ٝب١ؽـٗ ٧ب ٣ ٣وبي٘ ٣يم٥

 ؼاـاي ٢ٝجـ
اوشب١ؽاـؼ سؽ٣ي٠ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/10 1392/11/1 1392/10/17 1392/10/24 713429 1392/12/7 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

غ٤ؼـ٣ ٧بي خبؼ٥  _ 920301471

ـ٣ي آق٤ٟٝ ثفٌي  -٢ٙز سفٝك  -اي 

خ٨ز  ٝد٤ٞف٦ ٧بي ٢ٙز سفٝك 

 ؼيىْي ٣ ٢ٙز سفٝك ٧الٙي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
 سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/18 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣

 ١يف٣ ٝطف٦ّ 

ىيٚشف٧بي و٤غز  _ 920301472

 -ثفاي ٣وبيظ ١َٚي٦ ثب ٤ٝس٤ـ ؼيكٙي 

 ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/18 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣  غ٤ؼـ٣

 ١يف٣ ٝطف٦ّ 

وي٢ٚؽـ  -غ٤ؼـ٣  _ 920301473

٣يمٕي٨ب ٣  -سفٝك ٧يؽـ٣ٙيْي زفظ 

 ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/18 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣  غ٤ؼـ٣

 ١يف٣ ٝطف٦ّ 
 



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ى٠ آ٣ـي اعالفبر  _ 920301474

 UPnPٝقٞبـي اىكاـ٥)   -

:Universal Plug and Play  )

-6ٍىٞز  -اىك٦١٣ خ٨ب١ي ٣ ثبقي 

دف٣سْ٘ ٢ّشفٗ اىكاـ٥ ٕفٝبيً --15

غؽٝز ضه  –،س٤٨ي٦ ،س٤٨ي٦ ٝغج٤ؿ 

 ٕف ؼٝب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/18 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ى٠ آ٣ـي اعالفبر  _ 920301475

 UPnPٝقٞبـي اىكاـ٥)   -

:Universal Plug and Play  )

-6ٍىٞز  -اىك٦١٣ خ٨ب١ي ٣ ثبقي 

دف٣سْ٘ ٢ّشفٗ اىكاـ٥ ٕفٝبيً  -13

غؽٝز  –،س٤٨ي٦،س٤٨ي٦ ٝغج٤ؿ 

 ٣ضقيز غب٦١

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/18 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ى٠ آ٣ـي اعالفبر  _ 920301476

 UPnPٝقٞبـي اىكاـ٥)   -

:Universal Plug and Play  )

-6ٍىٞز  -اىك٦١٣ خ٨ب١ي ٣ ثبقي 

ٕفٝبيً س٤٨ي٦ ٣ دف٣سْ٘  -16

١َغ٦  –٢ّشفٗ ؼوشٖب٥ س٤٨ي٦ ٝغج٤ؿ 

 س٢ؾيٜ ؼٝب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/18 - - - - - 

دم٧٣ٍي ٕف٥٣ 

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ى٠ آ٣ـي اعالفبر  _ 920301478

ٝقٞبـي اىكاـ٥ اىك٦١٣ خ٨ب١ي ٣  -

 UPnP -Universal Plugثبقي )

and Play  )-  10-9ٍىٞز-

 –دف٣سْ٘ ٢ّشفٗ اىكاـ٥ س٤ّيف 

 غؽٝز ىقبٙيز غبـخي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/18 - - - - - 

دم٧٣ٍي ٕف٥٣ 

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ٝٚيّٞيش٦ 
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ى٠ آ٣ـي اعالفبر  _ 920301479

ٝقٞبـي اىكاـ٥  اىك٦١٣ خ٨ب١ي ٣  -

 UPnP: Universal Plugثبقي) 

and Play  ( )-  12-9ٍىٞز-

 –دف٣سْ٘ ٢ّشفٗ اىكاـ٥ س٤ّيف 

 دبي٦ زبح غؽٝز 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/6/18 - - - - - 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

 -ى٢ب٣ـي اعالفبر  _ 920301481

ٝقٞبـي اىكاـ٥ اىك٦١٣ خ٨ب١ي ٣ ثبقي  

(UPnP -Universal Plug 

and Play  )-  2-9ٍىٞز- 

 –دف٣سْ٘ ٢ّشفٗ اىكاـ٥  س٤ّيف 

 اىكاـ٥ د٤يً ٕف

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي ٕف٥٣  - - - - - 1392/6/18

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ٝط٤ّالر  سػز  _ 920301504

وفؼ٤١ـؼ  اقخ٢ه ى٤الؼّٜ ّفث٠ ثب 

اوشطْبٛ سىٚيٜ ثبال ثؽ٣ٟ د٤ًٌ/ ثب 

د٤ًٌ ـ٣ي يب ١يْ٘ ـ٣ي ث٦ ـ٣ي 

-اْٙشف٣ٙيشي ثفاي ٌْ٘ ؼ٧ي وفؼ 

 ـ٣اؼاـي ٧بي اثقبؼ ٣ٌْ٘

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/4/24 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

ٝط٤ّالر ى٤الؼي  _ 920301505

سػز وفؼ٤١ـؼ ثبد٤ًٌ ـ٣ي ث٦ 

ٌفائظ ى٢ي -ـ٣ي اْٙشف٣ٙيشيِ

 سط٤ي٘

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/4/24 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

َٝب٣ٛ ٤١اـى٤الؼي   _ 920301506

-ث٦ غ٤ـؼٕي )ق١ٔ ١كٟ (ثفاي ى٢ف٧ب

 ٌفائظ ى٢ي سط٤ي٘

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/4/24 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

خ٤ٌْبـي ٣ىفآي٢ؽ  _ 920301507

ى٨فوز اِغالضبر -٧بي ٣اثىش٦

 ـ٣ي٦ ٧ب ٣ افؽاؼ ٝفخـ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
اوشب١ؽاـؼ سؽ٣ي٠ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/13 - - - - 1393/2/28 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

 ّٞيىي٤ٟ

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

-ٝيع ٝىي-ٝيع _ 920301508

 ٣يمٕي ٧ب
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/4/24 1393/3/31 1393/3/3 1393/3/3 - 1393/6/26 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

-ٝيع آ٤ٙٝي٢ي٤ٝي _ 920301509

 ٣يمٕي ٧ب
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/1 1393/4/30 1393/3/3 1393/3/3 - 1393/6/26 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

ٝطف٨ّبي سى٦ٞ  _ 920301513

ٌْ٘  Vد٤ٙي ٧بي سى٦ٞ ٧بي -اي

-)ويىشٜ ثف ٝج٢بي د٢٨بي ٝج٢ب(

 ثبقـوي ٢٧ؽوي ٌيبـ٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/1 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

ٝطف٨ّبي سى٦ٞ  _ 920301514

َٝبؼيف ضؽي س٢ؾيٜ -د٤ٙي ٧ب-اي

 ٝفاّك د٤ٙي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/1 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

ويىشٜ ٧بي س٤اٟ  _ 920301515

ٍىٞز و٤ٛ ٝقيبـ  -ا٣ـي٨ٖ٢ب-ويبٗ

 دؿيفي ّيييز

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/1 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

ويىشٜ ٧ب ٣ اخكاء  _ 920301516

اثقبؼ ٣ ا٤١اؿ ا١ش٨بي ٝي٘ -س٤اٟ ويبٗ

 ديىش٤ٟ وي٢ٚؽـ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/1 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

س٤اٟ ويبٗ  _ 920301517

ٝطيؾ٦ ٧بي -وي٢ٚؽـ٧ب-٧يؽـ٣ٙيِ

ـي٨ٖ٢بي آة ث٢ؽ ديىش٤ٟ ٌبٝ٘ 

 اثقبؼ ٣ ـ٣اؼاـي ٧ب-يبسبٍبٟ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/1 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

س٤اٟ ويبٗ  _ 920301518

ٝطيؼ ٧بي االوش٤ٝف -٧يؽـ٣ٙيِ

س٤َيز ٌؽ٥ آة ث٢ؽ ٧بي ثب ـ٣ي٦ 

-اثقبؼ ٣ ـ٣اؼاـي ٧ب -دالوشيْي

ٝطيؾ٦ ٧بي آة ث٢ؽ  -ٍىٞز ا٣ٗ

 ديىش٤ٟ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/1 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي



 

 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

س٤اٟ ويبٗ  _ 920301519

ٝطيؾ٦ ٧بي االوش٤ٝف -٧يؽـ٣ٙيِ

س٤َيز ٌؽ٥ آة ث٢ؽ٧بة ثب ـ٣ي٦ 

-اثقبؼ ٣ ـ٣اؼاـي ٧ب -دالوشيْي

ٍىٞز ؼ٣ٛ ٝطيؾ٦ ٧بي آة ث٢ؽ 

 ٝي٦ٚ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/1 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

خ٤ٌْبـي  _ 920301520

-آ٤ٙٝي٢ي٤ٛ-اِغْبّي امشٍبٌي

 ٍىٞز ؼ٣ٝغفاضي اسّبٗ خ٤ي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/13 - - - - 1392/12/28 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

خ٤ٌْبـي  _ 920301521

-آ٤ٙٝي٢ي٤ٛ-اِغْبّي امشٍبٌي

 ٣الٕبٟ-ٍىٞز ا٣ٗ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/13 - - - - 1393/2/28 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

خ٤ٌْبـي  _ 920301522

-آ٤ٙٝي٢ي٤ٛ-امشٍبٌياِغْبّي 

ٍىٞز و٤ٛ سبئيؽ ِالضيز 

 ادفاس٤ـ٧بي خ٤ٌْبـي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/13 - - - - 1393/2/28 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

خ٤ٌْبـي  _ 920301523

-ٍىٞز ز٨بـٛ-اِغْبّي امشٍبٌي

-ـ٣ي٦ سبئيؽ ِالضيز خ٤ٌْبـي

 ٣يمٕي ٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/13 - - - - 1393/2/28 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

خ٤ٌْبـي اِْبّي  _ 920301524

-5آ٤ٙٝي٢ي٤َٝىٞز -امشٍبٌي

 اٙكاٝبر ّييي ٣ثبقـوي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/5/13 - - - - 1393/2/28 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

وي٢ٚؽـ٧بي  _ 920301525

 -م   آ٤ٙٝي٢يٞي ثؽ٣ٟ ؼـق ٣ ٍبث٘ ٌبـ

 وبغشبـ ٣ آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/7 - - - - 

- 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

دم٧٣ً اوشب١ؽاـؼ 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

َٝب٣ٝز ؼـ ثفاثف  _ 920301529

٢ّشفٗ ؼ٣ؼ ثفاي آسً ٣ آق٤ٟٝ ٧بي 

ؼـة،ّفّف٥ ٣ ٝد٤ٞف٦ د٢دف٥ ثبق٤ٌ 

٣ ف٢بِف يفاً آالر وبغشٞب١ي.آق٤ٟٝ 

َٝب٣ٝز ؼـ ثفاثف آسً ثفاي ؼـة ، 

 (2ّفّف٥ ٣ د٢دف٥ ٧بي ثبق٤ٌ)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1391/5/2 1393/3/21 1392/8/15 1392/8/15 - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

ادشيِ ٣ اثكاـ  _ 920501293

ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ ثفاي اٌق٦ -ادشيْي

ي دفا٢ّؽ٥ ٌؽ٥ اق سفّيجبر 

 (2ادشيْي)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1391/7/3 - - - 18586 1393/7/27 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ادشيِ ٣ اثكاـ  _ 920501294

ـق٥٣ ٧بي -زٍٞيادشيِ -ادشيْي

 (2دير)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1391/7/3 - - - 18587 1393/7/27 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

-ادشيِ ٣ ى٤س١٤يِ _ 920501296

ٍىٞز -آـاي٦ ٧بي ٝيْف٢ٙ٣ك

ز٨بـٛ:ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ ثفاي 

 (2غ٤اَ ٢٧ؽوي)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1391/7/3 1393/5/12 - - 

 
1393/9/19 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

-ادشيِ ٣ ى٤س١٤يِ _ 920501299

ـ٣ي ٧بي -ٙيكـ ٣ سد٨يكار ٙيكـي

آق٤ٟٝ ثفاي ثبقسبة عجي ٣ ٕؿاـ 

 (٢ٝ2ؾٜ ثفاي اخكاي ادشيْي)سدب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1391/7/3 - - - 18585 1393/7/27 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ثف١ب٦ٝ ٧بي  _ 920501301

٢ّشفٗ  -ّبـثفؼي ٝؽيفيز او٢بؼ 

ّيييز ثفاي او٠ْ او٢بؼ اؼاـي 

 ـ١ٖي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/4/10 1392/9/26 1392/9/12 1392/9/20 18468 - 

سؽ٣ي٠ ؼىشف ا٤ٝـ 

 اوشب١ؽاـؼ٧ب

س٤ّيفثفؼاـي  _ 920501353

اْٙشف١٣يْي ـ ٧ؽه آق٤ٟٝ ثفاي 

وييؽ ٝىش٢ؽار اؼاـي   د٤يً ويب٥ ٣

 ـ٣ي اوشيبؼ٥-2ـ ٍىٞز 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/4/31 1392/12/24 1392/12/10 1392/12/21 126532 1393/2/27 

ؼىشف ا٤ٝـ سؽ٣ي٠ 

 اوشب١ؽاـؼ٧ب



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 وبقٝب١ي٣اضؽ 

٤ٌٕش٨بي ٍفٝك ٣  _ 920501468

 –وييؽ خؽاوبقي ٌؽ٥ ْٝب١يْي 

 آئي٠ ّبـ –س٤ٙيؽ ٨ٖ١ؽاـي ٣ سفّيت 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1393/5/7 1392/11/13 1392/7/15 1392/7/15 8065 - 

ؼىشف ا٤ٝـ سؽ٣ي٠ 

 اوشب١ؽاـؼ٧ب

ٝػ٤ٚط د٤ؼـ ٌيف  _ 920501469

٣يمٕي  -ثؽ٣ٟ زفثي ٣ ـ٣م٠ ٕيب٧ي

 ٧ب ٣ ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/5/7 1392/8/1 1393/6/4 1392/6/20 10208 1392/9/27 

ؼىشف ا٤ٝـ سؽ٣ي٠ 

 اوشب١ؽاـؼ٧ب

-ٌيف ٤ٕوي٢ؽ _ 920801001

 ٣يمٕي ٧ب
 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - 1393/6/10 1393/3/17 1393/5/18 1392/8/1

 ٤ٝاؼ مؿايي

ّبقئي٢بر ٌيف ٕب٣  _ 920801010

ؼـ د٢يف ٧بي س٤ٙيؽ ٌؽ٥ اق ٌيف 

ـ٣ي -٤ٕوي٢ؽ ،ثك ٣ ثب ٝػ٤ٚط آ٨١ب

 آق٤ٟٝ

 دم٧٣ً ٝط٤ـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - 1393/6/10 1393/3/17 1393/5/18 1391/10/4

 ٤ٝاؼ مؿايي

ثفـوي ٣ سقيي٠  _ 920801011

٣يمٕي٨بي د٤ؼـ٧بي ضبٙز ؼ٢٧ؽ٥ 

 غ٤ـاّي خ٨ز ٝط٤ّالر وفظ ٌؽ٥

 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي 

ٝٚي دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1391/11/2

 ٤ٝاؼ مؿايي

 ّبمؿ س٤اٙز،٣يمٕي _ 920801012

 ٧ب ٣ ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ
 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/2/2 1393/2/30 1393/1/19 1393/1/25 2420 1393/4/4 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

خقج٦ ٧بي ٤َٝايي  _ 920801013

س٤دف خ٨ز ثىش٦ ث٢ؽي 

ف٤ٞٝي،٣يمٕي ٧ب ٣ ـ٣ي ٧بي 

 آق٤ٟٝ

 دم٧٣ً ٝط٤ـ

اوشب١ؽاـؼ٧بي  سؽ٣ي٠

ٝٚي دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/11/19 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

ؽف٣ه ٌي٦ٍ اي  _ 920801014

ٝػ٤َّ ٤ٝاؼ مؿايي ٣ آٌبٝيؽ١ي، 

٣يمٕي ٧ب ٣ ـ٣ي آق٤ٟٝ)اوشب١ؽاـؼ 

 (1409ٝٚي ايفاٟ ث٦ ٌٞبـ٥ 

 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي 

ٝٚي دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/2/2 1393/3/20 1392/2/29 1392/3/28 1409 1393/5/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

د٤ًٌ ٧بي ٤ٝـؼ  _ 920801015

ّٝفه ؼـ ثىش٦ ث٢ؽي ىٚكي، ـ٣ي 

٧بي آق٤ٟٝ ) سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ( 2509ٝٚي 

 دم٧٣ً ٝط٤ـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼوز ؼـ 

 سؽ٣ي٠
1392/2/2 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

٤ٍعي ٧بي ىٚكي،  _ 920801016

ثىش٦ ث٢ؽي ٤ٝاؼ مؿايي ٣ ميف٤ٝاؼ 

مؿايي، ـ٣ي آق٤ٟٝ ) سدؽيؽ ١ؾف 

 ( 2327اوشب١ؽاـؼ ٝٚي 

 دم٧٣ً ٝط٤ـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/2/2 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

ثىش٦ ث٢ؽي د٤ًٌ  _ 920801017

٧بي ٤ٝـؼ ّٝفه ؼـ ثىش٦ ث٢ؽي 

ىٚكي ٤ٝاؼ مؿايي ٣ آٌبٝيؽ١ي،٣يمٕي 

 ( 2455) سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ ٝٚي 

 دم٧٣ً ٝط٤ـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/2/2 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

ؽف٣ه ىٚكي  _ 920801018

ميفٍبث٘ ١ي٤ؾ خ٨ز ٨ٖ١ؽاـي ٤ٝاؼ 

٣يمٕي ) سدؽيؽ ١ؾف -مؿايي

 ( 1881اوشب١ؽاـؼ ٝٚي 

 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي 

ٝٚي دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/2/2 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

ّيذ٤ي ٧بي  _ 920801019

ّيذ٤ي ٧بي ١ٞؽي اق  -١ىبخي

 ٣يمٕي ٧ب -خ٢ه دٚي اوشف

 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي 

ٝٚي دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/4/10

 ١ىبخي ٣ زفٛ

١ٍبوش٦ ٝؽييبيؽ  _ 920801022

 ٣يمٕي ٧ب -ٌؽ٥
 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي 

ٝٚي دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1391/8/1 - 1393/5/27 - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - -

 ٤ٝاؼ مؿايي

ٝطبوج٦  _ 920801025

َٝؽاـا٤ٝٙىييي٦ ٢٢ّؽ٥ ىىيبس٦ 

 ؼـد٢يف ؾ٣ة ٌؽ٥

 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي 

ٝٚي دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ؼىشف ا٤ٝـ سؽ٣ي٠  - - 1393/7/8 1393/6/19 1393/11/14 1390/8/10

 اوشب١ؽاـؼ٧ب

ـ٣م٠ ٧بي  _ 920801032

غ٤ـاّي س٨ي٦ ٌؽ٥ ث٦ ـ٣ي دفن 

 ٣يمٕي ٧ب -وفؼ 

 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي 

ٝٚي دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/5/7

 ٤ٝاؼ مؿايي

سد٨يكار  _٤ٝؽو /9300100

 ٣يمٕي ٧ب-٢ِؽٙي ٧ب-سٞبٌبزي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/4/3

 ١ىبخي ٣ زفٛ

سد٨يكار  _٤ٝؽو /9300100

 ٣يمٕي ٧ب-٢ِؽٙي ٧ب-سٞبٌبزي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/4/3

 ١ىبخي ٣ زفٛ

ّيذ٤ي ؼ٣ ٣  _٤ٝؽو /9300101

ـ٣ي ٧بي ٣يمٕي ٧ب ٣ -ٝيؽا١ي

 آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/4/3

 ١ىبخي ٣ زفٛ



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

ا٣ٙي٠ سبـيع 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ِبث٤ٟ ث٨ؽاٌشي  _ 9300102

 ٣يمٕي٨ب -دفزفة 
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/8/20

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

ِبث٤ٟ د٤ؼـ  _ 9300103

 ٣يمٕي٨ب -ـغش٤ٍيي 
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/8/20

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

 -ِبث٤ٟ ث٨ؽاٌشي  _ 9300104

 ٣يمٕي٨ب
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/8/20

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

 ؼاـاي ٢ٝجـ ٣يمٕي٨ب -ِبث٤ٟ ثس٦  _ 9300105
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/8/20

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

ِبث٤ٟ ـغش٤ٍيي ثف  _ 9300106

 ٣يمٕي٨ب -دبي٦ زفثي٨بي ٕيب٧ي 
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/8/20

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

 ؼاـاي ٢ٝجـ ٣يمٕي٨ب -ِبث٤ٟ ٝبيـ  _ 9300107
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/8/20

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

 -ِبث٤ٟ ـغش٤ٍيي  _ 9300108

 ٣يمٕي٨ب
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/8/20

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

سقيي٠ ـ٣ي  _  دم٧٣ً/9300108

سٍػيُ اىك٣ؼٟ ٤ٝاؼ وييؽ ٢٢ّؽ٥ 

 ؼـ ٌيف

 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي 

ٝٚي دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ؼىشف ا٤ٝـ سؽ٣ي٠  - - - - - 1392/8/21

 اوشب١ؽاـؼ٧ب

 _دم٧٣ً ٝط٤ـ ٤ٝؽو /9300108

  غ٢ثي ٢٢ّؽ٥ ) ثيْفث٢برسٍػيُ 

ّفث٢بر ٣ ٧يؽـ٣اّىيؽ وؽيٜ ( ؼـ 

 ٌيف

 دم٧٣ً ٝط٤ـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/30 1393/10/28 1393/3/12 1393/10/7 - 1393/12/12 

ؼىشف ا٤ٝـ سؽ٣ي٠ 

 اوشب١ؽاـؼ٧ب

 -ِبث٤ٟ ٌيبه  _ 9300109

 ٣يمٕي٨ب
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/8/20

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

٣يمٕي ٧ب ٣ -ٝي٥٤ ا١بـ _ 9300111

 ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/9/4 1393/10/30 1393/8/21 1393/9/18 262 1393/12/11 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

سد٨يكار  -٤٧اديٞب _ 9300118

 -سى٦ٞ ٧بي ٨ٝبـ –ٝط٦ٙ٤ٞ ٤٧ايي 

ٍىٞز ؼ٣ٛ ـا٢٧ٞبئي ٧بيي ثفاي 

 ث٨ف٥ ثفؼاـي ٣ ٝطبوجبر سى٦ٞ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/16 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

دبيً ٣ضقيز ٣  _ 9300119

 –ٝبٌي٠ آالرسٍػيُ في٤ة 

اٙكاٝبر ثفاي آ٤ٝقي ٣ ِؽ٣ـ 

 2ٍىٞز  –٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ ّبـ٢ّبٟ 

دبيً ٣ضقيز اـسقبي ٣ سٍػيُ 

 في٤ة

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/3/25 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

ّبال٧بي ٝفاٍجز ٣  _ 9300120

 ضٞ٘ ٢٢ّؽ٥ ٧بي -اوشيبؼ٥ ٤١قاؼ

اٙكاٝبر اي٢ٞي ٣ ـ٣ي ٧بي  -٤ّؼُ

ضٞ٘ ٢٢ّؽ٥ ٧بي ثب ٍبة  -آق٤ٟٝ

 دٍز

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1393/3/28 1393/10/8 1393/9/2 1393/9/11 - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

اوشطْبٛ  -ٝجٚٞبٟ _ 9300123

اٙكاٝبر ثفاي  -ؼ٣اٛ ٣ اي٢ٞي

 ١ٍي٢ٖٞب٥ غب١ٖي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/7/8 1393/7/29 1393/7/9 1393/7/22 18688 1393/9/10 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

ـ٣ي ٧بي  -١ىبخي  _ 9300133

سقيي٠ آٝي٨٢بي آـ٣ٝبسيِ ٝقي٠ 

 -ٍٝشٌ ٌؽ٥ اق ٤ٝاؼ ـ١ٖكاي آق٣ 

ٍىٞز و٤ٛ آٌْبـوبقي اوشيبؼ٥ اق 

 -4ـ١ٖكا٧بي ٝقي٢ي ٦ّ ٠ْٞٝ اوز 

 آٝي٤٢ آق٣ ث٢كٟ ـا آقاؼ ٢٢ّؽ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/2 1393/7/30 1393/6/17 1393/7/16 - 1393/10/10 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

٣يمٕي  -١ب٤١وبغز _ 9300134

١ب٦ٙ٤ٙ٤١ ٧بي  1-2ٍىٞز  -٧بي ٝبؼ٥

٣يمٕي ٧بي  -ؼي٤اـ٥ّفث٢ي سِ 

 سيّيٚي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/9 1393/9/26 1393/9/3 1393/9/10 - - 

دم٧٣ٍْؽ٥ 

ويىشٜ ٧بي 

ٝؽيفيز ّيييز 

 ٣ ثبقـوي

آق٤ٟٝ ٕفا١ف٣ي  _ 9300138

ّي٢ٞبسيِ ٝبيقبر ٌيبه ٣ سيف٥ 

 )ٝطبوج٦ ٕفا١ف٣ي ؼي٢بٝيِ(

 ؼاـاي ٢ٝجـ
١ؾف اوشب١ؽاـؼ سدؽيؽ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣  - - - - - 1393/4/4

 دشف٣ٌيٞي

 -ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي ١يشي _ 9300139

ا١ؽاق٥ ٕيفي ١َغ٦ اٌشقبٗ ث٦ ـ٣ي 

 ـ٣ي آق٤ٟٝ -ٝبـس٢ك -ثىش٦ د٢ىْي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣  - - - - - 1393/4/4

 دشف٣ٌيٞي

 



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ٕفا١ف٣ي ؼي٢بٝيِ ٣  _ 9300140

زٖبٙي ٝبيقبر ث٤وي٦ٚ ٣يى٤ْٝشف 

اوشبثي٢ٖف )٣ ٝطبوج٦ ٕفا١ف٣ي 

 ـ٣ي آق٤ٟٝ -وي٢ٞبسيِ(

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣  - - - - - 1393/4/4

 دشف٣ٌيٞي

 -ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي ١يشي _ 9300141

١َغ٦  ا١ؽاق٥ ٕيفي ١َغ٦ اٌشقبٗ ٣

-آسً ٕيفي ث٦ ـ٣ي ثبق ّٚي٢ٙ٤ؽ

 ـ٣ي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣  - - - - - 1393/4/4

 دشف٣ٌيٞي

 -غ٤ـاُ عي٤ـ _ 9300143

 ٧ب ٣ ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ ٣يمٕي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/7/6

 ٤ٝاؼ مؿايي

٤ٝاؼ ٣ ّبال٧بي ؼـ  _ 9300145

ٍٝشَبر -سٞبن ثب ٤ٝاؼ مؿايي

 BADGEسقيي٠  -اد٤ّىي

BFDGE  ٣ ٍٝشَبر ٧يؽـ٣ّىي ٣

 ّٚفي٦٢ آٟ ٧ب ؼـ ٍٝبث٦ ٧بي مؿايي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/9 - - - - 1393/9/5 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

اي ؼـ ھ٤ٝاؼ ٣ ّبال _ 9300146

٤ٝاؼ   -سٞبن ثب ٤ٝاؼ مؿايي 

سقيي٠ اوشيِ  -دالوشيْي ٝطؽ٣ؼ

 ايھاويؽ ٣ي٢ي٘ اوشف ؼـ ٍٝبث٦ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1393/4/17 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

خبؼ٥ اي غ٤ؼـ٧٣بي  _ 9300147

ا١ؽاق٥ ٕيفي ّٝفه -ي٘ و٤غشي 

غ٤ؼـ٧٣بي و٤غز ؼ٧ي -ا١فلي 

 ٌؽ٥ ثب ٧يؽـ٣لٟ ىٍفؼ٥

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣

 ١يف٣ ٝطف٦ّ 

 -غ٤ؼـ٧٣بي خبؼ٥ اي  _ 9300148

ـ٣ي٦ ٧بي آق٤ٟٝ ثفاي اـقيبثي اثف 

ٝشَبث٘ ّيى٦ ٤٧اي ىقبٗ ٌؽ٥ 

)ثبؼٌؽ٥ ( ثب وف١ٍي٠ غبـج ٌؽ٥ اق 

 ٣ضقيز غ٤ؼ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 سؽ٣ي٣٠ضقيز  ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

-غ٤ؼـ٧٣بي خبؼ٥ اي  _ 9300149

٣ٙز  60٣600ّبث٨ٚبي سِ ـٌش٦ اي 

اثقبؼ ـ٣ي ٧بي  -ٍىٞز ؼ٣ٛ  -

آق٤ٟٝ ٣ اٙكاٝبر ثفاي ّبث٨ٚبي 

 ـوب١بي آ٤ٙٝي٢ي٤ٝي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 -غ٤ؼـ٣  خبؼ٥ اي   _ 9300150

٤١ؿ د٤ٌٍؽاـ ٌٞـ ٕف٠ْٝ ثب  

١ٍي٢ٖٞب٥ ٝػف٣عي ٣ ٝطيؾ٦ 

 M10وفوي٢ٚؽـ آ٨١ب  ٌٞـ ٕف٠ْٝ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1394/2/9 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

-غ٤ؼـ٧٣بي خبؼ٥ اي  _ 9300151

٣ٙز  60٣600ـٌش٦ اي ّبث٨ٚبي سِ 

اثقبؼ ـ٣ي ٧بي -ٍىٞز ا٣ٗ -

آق٤ٟٝ ٣ اٙكاٝبر ّبث٘ ٧بي ـوب١بي 

 ٝىي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1394/2/9 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

سقيي٠  -ّب١ؽ٣ٛ ٧ب _ 9300152

١يشف٣قاٝي٠ ٧بي ٨ٝبخفر ٢٢ّؽ٥ اق 

 ٤١ؿ السْه عجيقيّب١ؽ٣ٛ ٧بي 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - 1393/10/16 1393/10/9 - 1393/6/19

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ّبث٘ ٧بي ىٚكي ز٢ؽ  _ 9300160

خكئي ٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ ٢ّشفٗ ٣ 

 -اـسجبعبر ؼيديشبٙي ٣ آ١ب٤ٙٓ 

٣يمٕي ٧بي ثػٍي ثفاي ّبث٘ ٧بي 

 -ٖٝب ٧فسك  100 ثؽ٣ٟ ضيبػ سب

 ّبث٘ ٧بي اىَي ٣ وش١٤ي وبغشٞبٟ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/4/30

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ـقي٠ -دالوشيِ ٧ب _ 9300162

٧بي ٤ٝ٤٧دٚيٞف ٣ ٤ّدٚيٞف ٣ي٢ي٘ 

ٝط٤ٚٗ آثي phا١ؽاق٥ ٕيفي -ّٚفايؽ

 اوشػفاخي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣  - - 1393/4/16 1393/2/1 1392/6/19 1393/8/20

 دشف٣ٌيٞي

دالوشيِ و٤ٚٙي  _ 9300163

سقيي٠ غكي ىٍبـي سطز  -وػز 

 ثبـ ٍٝػُ ٣ ٌفايظ ؼٝبيي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣  - - - - - 1392/8/20

 دشف٣ٌيٞي

 



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

٣يمٕي٨بي َٝب٣ٝشي ٣  _ 9300169

-ؼي اْٙشفيْي ٤ٝاؼ فبيٌ خبٝؽ

 ٍىٞز ا٣ٗ : ّٚيبر

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 1393/10/16 1393/8/27 1393/9/11 18929 1393/12/3 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

٣يمٕي٨بي َٝب٣ٝشي ٣  _ 9300169

-ؼي اْٙشفيْي ٤ٝاؼ فبيٌ خبٝؽ

 ٍىٞز ا٣ٗ : ّٚيبر

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 1393/10/16 1393/8/27 1393/9/11 18929 1393/12/3 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

آئي٠ ّبـ ثفاي اـقيبثي  _ 9300171

غ٤اَ ىيكيْي ٣ ْٝب١يْي ىفا٣ـؼ٥ 

 دالوشي٧ِبي ز٤ة 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/9 - - - - 1393/12/19 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

و٤ٚٙك ٣ ٍٝشَبر  _ 9300172

 اِغالضبر ٣ سقبـيو-و٤ٚٙكي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/9 - - - - 1393/8/25 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

--وبق٥ ٧بي ز٤ثي _ 9300173

ا٤ٙاـ  2ٍىٞز  --سقيي٠ ٍٝػّبر 

 ثفيؽ٥ ٌؽ٥

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/17 - - - - 1393/11/25 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

اٙكاٝبر ؼـخ٦ ث٢ؽي  _ 9300174

 ا٤ٙاـ ميفوبق٥ اي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/3/20 - - - - 1393/10/28 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

 --اي ٤َٝاي ٢ّٖف٥ _ 9300175

سقيي٠ َٝب٣ٝز ث٦ ٦ٙ ٌؽٟ ؼـ ضبٙز 

 ٝىغص

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/3/20 - - - - 1393/9/19 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

اٙكاٝبر  --ز٤ة ٕفؼ _ 9300176

ا١ؽاق٥ ٕيفي اثقبؼ ٣ ـ٣ي سقيي٠ 

 ضدٜ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/3/20 - - - - 1393/10/28 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

٣يمٕي اوشب١ؽاـؼ  _ 9300177

ثش٤ٟ س٤َيز اٙيبه و٤ٚٙكي ثفاي 

 ٌؽ٥ ثب اٙيبه

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/3/4 - - - - 1393/10/20 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 
  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

وبقٕبـي  _ 9300183

 -(  EMCاْٙشف٣ٝن٢بعيىي  )

ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ ٣   4-4ٍىٞز 

آق٤ٟٝ ١٤ّٝيز ؼـ  -ا١ؽاق٥ ٕيفي 

س٢ؽٕؿـ/ ثفاثف دبٙى٨بي اْٙشفيْي 

 ـٕجبـ٥

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/7/8

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

 -آق٤ٟٝ ٧بي ٝطيغي  _ 9300184

 ّٚيبر ٣ـا٢٧ٞب 1ٍىٞز 
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/11/7

 اْٙشف١٣يِثفً ٣ 

٣ر ث٤ٚي  -زفٛ _ 9300187

 ٣يمٕي ٧ب-٤ٕوي٢ؽي 
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/8/6 1393/10/15 1393/10/1 1393/10/8 9501 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

٣ر ث٤ٚي  -زفٛ _ 9300188

 ٣يمٕي ٧ب -ٕب٣وب١بٟ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

اوشب١ؽاـؼ سدؽيؽ ١ؾف 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/7/8 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

٣ر ث٤ٚي ثكي  -زفٛ _ 9300189

 ٣يمٕي ٧ب-
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/8/6 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

ٝطبىؼ ٧بي  -دبيذ٤ي _ 9300190

وفد٢د٦ ٣ الي٦ ٧بي  -دب ٣ وبً 

اٙكاٝبر ٣ ـ٣ي ٧بي  -َٝب٣ٛ ث٦ ١ي٤ؾ 

 آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/12/1 - - - - 1393/11/21 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

خؽاوبقي ٣ ٢ٌبوبيي  _ 9300191

ثب  PETَٝؽاـ آ٤ٙؼٕي دفُ ٧بي 

 دٚي ٣ي٢ي٘ ّٚفايؽ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/9/18 - - - - 1393/12/21 

دم٧٣ٍي ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

٢ٌبوبيي ث٦ -الوشيِ _ 9300192

 ـ٣ي اوذْشف٣و٤ْدي ٝبؼ٣ٟ ٍكٝك
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/17 - - - - 1393/11/21 

دم٧٣ٍي ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

الوشيِ ـ ٣ْٙب١يؽ٥ يب  _ 9300193

ٕفٝب١فٛ ـ َٝب٣ٝز وبيٍي ثب اوشيبؼ٥ 

اي زفغبٟ ـ ـ٣ي  اق ؼوشٖب٥ اوش٤ا٦١

 آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/17 - - - - 1393/11/21 

دم٧٣ٍي ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

اخكاي سٍْي٘ ؼ٢٧ؽ٥  _ 9300194

 ١ٞبؼ٧ب ٣ فالئٜ اغشّبـي -الوشيِ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/17 - - - - 1393/12/21 

دم٧٣ٍي ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

الوشيِ ٧ب ٣  _ 9300195

 ١بٛ ٕؿاـي -٧بي الوشيِ  ٌيفاث٦
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/17 - - - - 1393/12/21 

دم٧٣ٍي  ٕف٥٣

 دشف٣ٌيٞي
  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

١ٞبؼ٧ب ٣ -دالوشي٨ْب _ 9300196

دف٢٢ّؽ٥ ٧ب ٣  -فالئٜ اغشّبـي

 س٤َيز ٢٢ّؽ٥ ٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/3/18 - - - - 1393/11/21 

دم٧٣ٍي  ٕف٥٣

 دشف٣ٌيٞي

ٝد٤ٞف٦ ٣وبي٘ ٍغـ  _ 9300197

٣ ٣ِ٘ ٣ ىفٝبٟ ىٍبـ ضقيو ٍىٞز 

٣وبي٘ ٝؽاـ ىفٝبٟ ٣ اخكا ٍغـ  5-3

٣٣ِ٘ َٝفـار ٝفث٤ط ث٦ ٣وبي٘ ٤١ؿ 

٧ٜ خ٤اـي ١ط٥٤ ّبـّفؼ ٝقي٠ سطز 

 ٌفايظ غغب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/5/15 - - - - - 

دم٧٣ٍْؽ٥ 

ويىشٜ ٧بي 

ٝؽيفيز ّيييز 

 ٣ ثبقـوي

ٝد٤ٞف٦ ٣وبي٘ ٍغـ  _ 9300198

ٍىٞز -٣ ٣ِ٘ ٣ ىفٝبٟ ىٍبـ ضقيو

٧بي  ث٤ُٚ –سد٨يكار خب١جي  7-4

 ثفاي ٧بؼي٨بي ٝىي PCBسفٝي٢بٗ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/5/15 1392/10/17 1393/6/23 1393/7/5 - - 

دم٧٣ٍْؽ٥ 

ويىشٜ ٧بي 

ٝؽيفيز ّيييز 

 ٣ ثبقـوي

ٝبيقبر غ٢ِ ٢٢ّؽ٥  _ 9300199

٤ٝس٤ـ ٌجي٦ وبقي فْٞٚفؼ غ٤ـؼٕي 

 ـ ـ٣ي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/17 1393/10/8 1393/9/19 1393/9/26 6426 1393/12/2 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

ٝبيقبر غ٢ِ ٢٢ّؽ٥  _ 9300200

وبيف  ٤ٝس٤ـ ا١ؽاق٥ ٕيفي ي٤ٟ ّٚف ٣

 آ١ي٤ٟ ٧ب ـ٣ي ّف٣ٝبس٤ٕفاىي ي١٤ي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/17 1393/10/8 1393/9/19 1393/9/26 8353 1393/12/2 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

٣يمٕي ٧بي ٍِّ  _ 9300203

 ٝبيـ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/23 1393/10/7 1393/9/4 1393/9/4 2452 1393/12/2 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

٣وبي٘ سكـيٌ ثفاي  _ 9300205

ٍىٞز ا٣ٗ   -ّٝبـه دكٌْي

ثغفي٨بي ٌي٦ٍ اي ثفاي ا١ي٤قي٤ٟ 

 ٣ـيؽي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/5/27

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

اٙيبه دٚي ا٣ٙيي٠  _ 9300214

-ثفيؽ٥ ٌؽ٥ ٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ ثش٠

 ٣يمٕي٨ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/3/4

 ١ىبخي ٣ زفٛ

ٝبيقبر غ٢ِ ٢٢ّؽ٥  _ 9300215

 ا١ؽاق٥ ٕيفي ٍٚيبيي ؾغيف٥ -٤ٝس٤ـ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

اوشب١ؽاـؼ سدؽيؽ ١ؾف 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/9/18

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف
  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

ا٣ٙي٠ سبـيع 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ٝبيقبر غ٢ِ ٢٢ّؽ٥  _ 9300216

ـ٣ي آق٤ٟٝ سٞبي٘ ث٦ ّو  -٤ٝس٤ـ

 ّفؼٟ ضؽيع ؼـ ؽف٣ه ٌي٦ٍ اي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/9/18

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

سقيي٠ َٝؽاـ -ث٢ش١٤يز _ 9300218

ـ٣ي -ضدٞي ٝبو٦ ٕ٘ ضيبـي

 آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/30 1393/8/1 1393/7/15 1393/7/20 7826 1393/11/13 

ؼىشف ا٤ٝـ سؽ٣ي٠ 

 اوشب١ؽاـؼ٧ب

سػٞي٠ ٕفٝبي  _ 9300223

اضشفاً غبُٙ ٣ ّ٘ ) ١بغبُٙ( 

 ؼيكٗ ٣ ٍٝق٘و٤غز ٧بي 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/4 - - - - - 

دم٧٣ٍي ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

ّب٧ً  -٤ٝاؼ مؿايي _ 9300257

 آيي٠ ّبـ -اّفي٘ آٝيؽ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/23 1393/9/27 1393/7/1 1393/8/13 - 1393/11/13 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

ـ٣م٠ قيش٤ٟ ـ٣م٠  _ 9300258

ا١ؽاق٥  -ثبؼاٛ قٝي٢ي ـ٣م٠ ٢ّدؽ

٣  Bٕيفي آىالس٤ّىي٠ ٧بي ٕف٥٣ 

G  ث٦ ـ٣ي ّف٣ٝبس٤ٕفاىي ثب ّبـايي

 ثبال ٣ سػٚيُ ثب وش٤ٟ اي٤١٤ٞاىي٢يشي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/10/16 1393/9/16 1393/6/5 1393/7/14 - 1393/10/16 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

ثف٦ٕ قـؼآ٤ٙ  _ 9300259

٣يمٕي ٧ب ٣ ـ٣ي  -ٌؽ٥   غٍِ

 ٧بي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/3/12 1393/8/5 1393/6/12 1393/8/8 - 1393/9/17 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي ق١ديف٥  _ 9300264

 ـ٣ي ٌٞبـي-مؿايي

ٌٞبـي 1ٍىٞز  -ٝيْف٣اـٕب١يى٨ٞب

ؼـخ٦ وب١شيٖفاؼ ثب  ٢ّٚ30ي ؼـ 

 ـ٣ي ٍّز د٤ـ دٚيز

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/7/29

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ـ٣ي -ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي  _ 9300265

ٍىٞز -ٝيْف٣اـٕب١يى٨ٞبٌٞبـي 

ؼـخ٦  30ٌٞبـي ٢ّٚي ؼـ -2

وب١شيٖفاؼ ث٤وي٦ٚ ـ٣ي ٍّز 

 وغطي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/7/29

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

 



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 
ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 
 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 
ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 
ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 
ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 
اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 
 ّٞيش٦ ٝٚي

 ٣اضؽ وبقٝب١ي

سقيي٠ ىقبٙيز  -دبـز٦ _ 9300266
 ضؽثبّشفيبيي اق ٝط٤ّالر ١ىبخي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/7/8
 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي ٤ٝاؼ  _ 9300267
س٨ي٦  -مؿايي غ٤ـاُ ؼاٛ ٣ آة 

س٤ٙيؽ ؾغيف٥ وبقي ٣ سىز فْٞٚفؼ 
 ٝطيظ ٍّز

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/4/23
 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ـا٢٧ٞبي اـقيبثي  _ 9300268
اثفثػٍي ثبٍيٞب١ؽ٥ آ١شي ثبّشفيبٗ 

 ٝط٤ّالر ٌػّي دبُ ٢٢ّؽ٥

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 
 سؽ٣ي٠

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/4/23
 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ف٤اٝ٘ ضؽٝيْف٣ثي  _ 9300269
 ١ب٦ٝ ٣٥ال-ف٤اٝ٘ ضؽ٣يف٣وي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 
 سؽ٣ي٠

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/4/23
 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ضؽفي١٤ي ٢٢ّؽ٥ ٧ب ٣  _ 9300270
ٝبيـ -٢ٕؽقؼا٧بي ٌيٞيبيي

-ضؽفي١٤ي ٢٢ّؽ٥ ث٨ؽاٌشي ؼوز 
 ـ٣ي آق٤ٟٝ ٣ اٙكاٝبر

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/3/12
 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ثفـوي اثفار  _ 9300271
ىف٤ٝالوي٤ٟ ٧بي ضؽ ٝيْف٣ثي ثب 

 ـ٣ي آق٤ٟٝ -ـ٣ي إٓبـ در

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 
 سؽ٣ي٠

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/3/12
 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ـ٣ي آق٤ٟٝ ثبقيبثي  _ 9300272
ٝيْف٣اـٕب١يىٜ ٧ب اق د٤وز ثب 

 Cup Scrubاوشيبؼ٥ اق س٢ْيِ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 
 سؽ٣ي٠

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/3/12
 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ضؽفي١٤ي ٢٢ّؽ٥ ٧ب ٣  _ 9300273
 handrub - -٢ٕؽقؼا٧بي ٌيٞيبيي

 ـ٣ي آق٤ٟٝ ٣ اٙكاٝبر -ث٨ؽاٌشي 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/3/12
 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

مفثبٖٙفي اثفار ضؽ  _ 9300274
ٝيْف٣ثي ؼـ ٢ٝى٤ج ٣ ىيٚشف ٤٧ا ثب 

ـ٣ي -Seeded-Agarاوشيبؼ٥ اق 
 آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 
 سؽ٣ي٠

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/3/12
 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ـ٦ٙ ٧بي ا١ؽاق٥ ٕيفي  _ 9300277
ٍىٞز ا٣ٗ  -٣ سد٨يكار ضيبؽشي

 اٙكاٝبر ف٤ٞٝي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 
 سؽ٣ي٠

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/3/11
 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

  



 ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠ٌٞبـ٥ اثالك ٣ 

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ٕيفي  ـ٦ٙ ٧بي ا١ؽاق٥ _ 9300278

 127ٍىٞز  -٣ سد٨يكار ضيبؽشي

 اٙكاٝبر ّبـثفؼي ثفاي ضيبؽز ٣ٙشبل

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1393/3/11 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ـ٦ٙ ٧بي ا١ؽاق٥ ٕيفي  _ 9300279

 149ٍىٞز -٣ سد٨يكار ضيبؽشي 

اٙكاٝبر ّبـثفؼي ثفاي ـ٦ٙ ٧بي 

 اْٙشفيْي ضفاـسي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/3/11

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ثجبر ـ١ٔ -١ىبخي _ 9300281

ّيذ٨ٌ٤بي ١ىبخي ؼـ ثفاثف ٌبٝذ٤ 

 ـ٣ي آق٤ٟٝ-ّفؼٟ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/11/29

 ١ىبخي ٣ زفٛ

غ٤ِّيبر  -١ىبخي  _ 9300282

ٍٍّي ؼـق ؼ٣غز دبـز٦ ٣ ّبال٧بي 

ٍىٞز ا٣ٗ  ضؽاّثف  -١ىبخي 

١يف٣ي ٕىيػشٖي ؼـق ثب اوشيبؼ٥ اق 

 ـ٣ي آق٤ٟٝ -ـ٣ي ٤١اـ ثبـيِ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي ٕف٥٣  - - - - - 1392/8/20

 ١ىبخي ٣ زفٛ

غ٤ِّيبر  -١ىبخي _ 9300283

ٍٍّي ؼـق ؼ٣غز دبـز٦ ٣ ّبال٧بي 

ٍىٞز ؼ٣ٛ سقيي٠ ضؽاّثف  -١ىبخي

١يف٣ي ٕىيػشٖي ؼـق ثب اوشيبؼ٥ اق 

 ـ٣ي ٤١اـ د٠٨

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/8/28

 ١ىبخي ٣ زفٛ

١ٞؽ٧بي  -١ىبخي  _ 9300284

 ٣يمٕي ٧ب -دٍٞي ىٍفؼ٥ 
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/8/28

 ١ىبخي ٣ زفٛ

ـ٣ي -ويجِ-غ٤ؼـ٣ _ 9300285

 آق٤ٟٝ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/3/5 - - - 3391 - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

ث٤وشف سفٝك -غ٤ؼـ٣ _ 9300286

 غالئي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/8/13 - - - 18774 - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 سؽ٣ي٣٠ضقيز  ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ا١ؽاق٥ -آىز ًّ ٧ب  _ 9300287

ٕيفي ٝيكاٟ ٝب١ؽ٥ آىز ًّ ٧ب ؼـ 

 مؿاي ميف زفة ث٦ ـ٣ي ز٢ؽ ٝب١ؽ٥

ٍىٞز -اي ثب ّف٣ٝبس٤ٕفاىي ٕبقي

 ـ٣ي ٧بي اوشػفاج ٣ سّيي٦-ؼ٣ٛ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/9/25

 ٤ٝاؼ مؿايي

ا١ؽاق٥ -آىز ٨ٍّب _ 9300288

ٕيفي ٝيكاٟ ٝب١ؽ٥ آىز ًّ ٧ب ؼـ 

مؿا٧بي ميف زفة ث٦ ـ٣ي ز٢ؽ 

-ّف٣ٝبس٤ٕفاىي ٕبقيٝب١ؽ٥ اي ثب 

ا١ؽاق٥ ٕيفي ٣ -ٍىٞز و٤ٛ

 آق٨١٤ٝبي سبئيؽي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/9/25

 ٤ٝاؼ مؿايي

ـ٨ٌ٣بي  -ايفاٟ ٕخ _ 9300289

ث٨ي٦٢ قـافي ٣ ثفؼاٌز ٕيب٧بٟ 

 (GACPؼاـ٣يي ٣ ٝقغف )

 ؼاـاي ٢ٝجـ
اوشب١ؽاـؼ سؽ٣ي٠ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/10/23

 ٤ٝاؼ مؿايي

 --ٍغقبر آسً قا  _ 9300290

 --ٍغقبر آسً قا ثفاي ٣وبي٘ ١َٚي٦ 

: اٙكاٝبر ٣ عج٦َ ث٢ؽي 8ٍىٞز

 خف٦ٍ ق٨١ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 --ٍغقبر آسً قا  _ 9300291

 --ٍغقبر آسً قا ثفاي ٣وبي٘ ١َٚي٦ 

: اٙكاٝبر ٣ عج٦َ ث٢ؽي 5ٍىٞز

 ٤ٝٙؽ٧بي ٕبق ّيى٦ ٤٧ا

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 --ٍغقبر آسً قا  _ 9300292

 --ٍغقبر آسً قا ثفاي ٣وبي٘ ١َٚي٦ 

 : ـ٣ي ٧بي آق2ٟ٤ٍٝىٞز

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

-غ٤ؼـ٧٣بي خبؼ٥ اي  _ 9300293

ىفآي٢ؽ٧بي ٝطبوج٦ ثفاي  -

آويت ؼيؽٟ ٕفؼٟ ؼـ ٝقيبـ٧بي 

 ثفغ٤ـؼ اق فَت

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

غ٤ؼـ٣ ٧بي خبؼ٥ اي  _ 9300294

ىيٚشف٧بي ٤٧ا ثفاي اسبً ٝىبىفاٟ  --

ٍىٞز ا٣ٗ ـ٣ي آق٤ٟٝ ىيٚشف  --

 ؾـار ـيك

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 --ٍغقبر آسً قا  _ 9300295

 --ٍغقبر آسً قا ثفاي ٣وبي٘ ١َٚي٦ 

 : ١ٍب٦١ ٕؿاـي3ٍىٞز

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ  _ 9300296

اوشب١ؽاـؼ ٌي٢ٚٔ الوشيْي ثفاي ٤٧ا 

 ٣ ويشٜ سفٝك غالئي غ٤ؼـ٣

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 --آسً قا ٍغقبر  _ 9300297

 --ٍغقبر آسً قا ثفاي ٣وبي٘ ١َٚي٦ 

: اٙكاٝبر ٣ عج٦َ ث٢ؽي 9ٍىٞز

 فٖٞٚف٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 --ٍغقبر آسً قا  _ 9300298

 --ٍغقبر آسً قا ثفاي ٣وبي٘ ١َٚي٦ 

: اٙكاٝبر ٣ عج٦َ ث٢ؽي 6ٍىٞز

 ٝؽ٣ٗ ٧بي ّيى٦ ٤٧ا

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 --ٍغقبر آسً قا  _ 9300299

 --ٍغقبر آسً قا ثفاي ٣وبي٘ ١َٚي٦ 

: اٙكاٝبر ٣ عج٦َ ث٢ؽي ـيك 4ٍىٞز

 ٤ٝٙؽ٧بي ٕبق

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 --ٍغقبر آسً قا  _ 9300300

 --ٍغقبر آسً قا ثفاي ٣وبي٘ ١َٚي٦ 

 : اِغالضبر1ٍىٞز

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 -غ٤ؼـ٧٣بي خبؼ٥ اي  _ 9300301

 -ىيٚشف٧بي ٤٧ا ثفاي اسبً ٝىبىفاٟ 

ٍىٞز ؼ٣ٛ  ـ٣ي آق٤ٟٝ ىيٚشف 

 ٕبق٧بي آالي٢ؽ٥

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

 سبـيع س٤ّيت

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

 --ٍغقبر آسً قا  _ 9300302

--ٍغقبر آسً قا ثفاي ٣وبي٘ ١َٚي٦ 

: اٙكاٝبر ٣ عج٦َ ث٢ؽي 10ٍىٞز

 ٝط٤ّالر ١ي٦ٞ سٞبٛ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 --ٍغقبر آسً قا  _ 9300303

 --ٍغقبر آسً قا ثفاي ٣وبي٘ ١َٚي٦ 

: اٙكاٝبر ٣ عج٦َ ث٢ؽي 7ٍىٞز

 ديً ٢ٍّؽ٥ ٧بي ّٞفث٢ؽ اي٢ٞي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

-غ٤ؼـ٧٣بي خبؼ٥ اي  _ 9300304

 --٧بي وففز ١ٖبـ ويىشٜ  -

٣اوظ اْٙشفيْي   --ٍىٞز ؼ٣ٛ 

 ٧ٞفا٥ ثب ٣اضؽ ضجظ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/10/16 - - - - 1393/10/29 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

ّبث٘ ٧بي ىٚكي ز٢ؽ  _ 9300306

خكئي ٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ اـسجبعبر 

٢ّشفٗ ٣يمٕي ؼيديشبٙي ٣ آ١ب٤ٙٓ ٣ 

٧بي ثػٍي ثفاي ّبث٘ ٧بي ضيبػ 

ّبث٘ ٧بي  -ٖٝب ٧فسك  100ؼاـ سب 

 ٝطْٜ اىَي ٣ وبغشٞب١ي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/4/30

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ّبث٘ ٧بي ىٚكي ز٢ؽ  _ 9300308

خكئي ٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ ٢ّشفٗ ٣ 

 -اـسجبعبر ؼيديشبٙي ٣ آ١ب٤ٙٓ 

٣يمٕي ٧بي ثػٍي ثفاي ّبث٘ ٧بي 

ّبث٘  -ٖٝب ٧فسك  600ضيبػ ؼاـ سب 

 ٧بي وش١٤ي ٣ اىَي وبغشٞبٟ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/4/30

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ّبث٘ ٧بي ىٚكي ز٢ؽ  _ 9300312

اوشيبؼ٥ ؼـ ٢ّشفٗ ٣ خكئي ٤ٝـؼ 

 -اـسجبعبر ؼيديشبٙي ٣ آ١ب٤ٙٓ 

٣يمٕي ٧بي ثػٍي ثفاي ّبث٘ ٧بي 

ّبث٘  -ٖٝب ٧فسك  500ضيبػ ؼاـ سب 

 ٧بي اىَي ّو ٣ وش٤ٟ وبغشٞبٟ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/4/30

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

  



 ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠ٌٞبـ٥ اثالك ٣ 

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ز٢ؽ ّبث٘ ٧بي ىٚكي  _ 9300315

خكئي ٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ ٢ّشفٗ ٣ 

 -اـسجبعبر ؼيديشبٙي ٣ آ١ب٤ٙٓ 

 2ّبث٘ ٧بي سب  ٣1يمٕي ٧بي ٤١ؿ 

 ٖٝب ٧فسك

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/30 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ّبث٘ ٧بي ىٚكي ز٢ؽ  _ 9300316

٣  خكئي ٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ ٢ّشفٗ

 -اـسجبعبر ؼيديشبٙي ٣ آ١ب٤ٙٓ 

٣يمٕي ٧بي ثػٍي ّبث٘ ٧بي ثؽ٣ٟ 

ّبث٘ ٧بي  -ٖٝب ٧فسك  500ضيبػ سب 

 اىَي ٣ وش١٤ي وبغشٞبٟ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/30 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ّبث٘ ٧بي ىٚكي ز٢ؽ  _ 9300318

اوشيبؼ٥ ؼـ ٢ّشفٗ ٣ خكئي ٤ٝـؼ 

-اـسجبعبر ؼيديشبٙي ٣ آ١ب٤ٙٓ 

٣يمٕي ٧بي ثػٍي ثفاي ّبث٘ ٧بي 

وغص  -ٖٝب ٧فسك  100ضيبػ ؼاـ سب 

 ّبـ ٣ وف ٧ٜ ث٢ؽي ـٌش٦ ٧بي ّبث٘

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/30 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ا١شَبٗ ثفاي وز ٧بي  _ 9300321

اٙكاٝبر ٣  -آٝبؼ٥ وبقي ؼاـ٧٣ب

 ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/5/27 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ّبث٘ ٧بي ىٚكي ز٢ؽ  _ 9300322

خكئي ٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ اـسجبعبر 

٣يمٕي ٧بي  -ؼيديشبٙي ٣ آ١ب٤ٙٓ 

ّبث٘ ٧بي ثؽ٣ٟ ضيبػ ثػٍي ثفاي 

وغص ّبـ ٣ وف  -ٖٝب ٧فسك  100سب 

 ٧ٜ ث٢ؽي ـٌش٦ ٧بي ّبث٘

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/30 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠
اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ يب ؼاـاي ٢ٝجـ
 سؽ٣ي٣٠ضقيز  ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ّبث٘ ٧بي ىٚكي  _ 9300323

ز٢ؽ خكئي ٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ 

٢ّشفٗ ٣ اـسجبعبر ؼيديشبٙي ٣ 

٣يمٕي ٧بي ّبث٘ ٧بي  -آ١ب٤ٙٓ 

 -ٖٝب ٧فسك  1000ضيبػ ؼاـ سب 

 ّبث٘ ٧بي وش١٤ي ٣ اىَي وبغشٞبٟ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/4/30

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ٝطش٤اي اد٤ّىي  _ 9300330

 ـ٣ي آق٤ٟٝ -ـقي٨٢بي اد٤ّىي 
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/11/26 1393/7/1 1393/8/1 1393/10/9 0 1393/11/26 

دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

غ٤ؼـ٧٣بي خبؼ٥  _ 9300332

-ىيٚشف ٤٧اي ٣ـ٣ؼي ٤ٝس٤ـ-اي

 ٣يمٕي ٧ب ٣ ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1393/5/15 - - - 34 - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 -١ب٤١س٤ٙ٤٢ْلي  _ 9300334

١ب٤١اٌيبي  3ٍىٞز  -٣الٕبٟ 

 ّفث٢ي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1393/6/2 1393/12/4 

 
1393/11/1 - - 

دم٧٣ٍْؽ٥ 

ويىشٜ ٧بي 

ٝؽيفيز ّيييز 

 ٣ ثبقـوي

سبويىبر اْٙشفيْي  _ 9300335

ضيبؽز  43-4 وبغشٞب٨١بٍىٞز

ضيبؽز ؼـ ثفاثف  -ثفاي اي٢ٞي 

 اضبى٦ خفيبٟ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1394/5/15 1393/10/17 1393/6/23 1393/7/5 - - 

دم٧٣ٍْؽ٥ 

ويىشٜ ٧بي 

ٝؽيفيز ّيييز 

 ٣ ثبقـوي

سبث٧٤ٚبي ٍغـ ٣  _ 9300336

٣ِ٘ ٣ ىفٝبٟ ىٍبـ ضقيو ٍىٞز 

ٝػ٤َّ ّبـثفؼ٧بي سبث٧٤ٚبي  7

٧ب  ٧ب ّٞخ غبَ ٝب٢١ؽ او٦ْٚ

ٝيبؼي٠ ثبقاـ ايىشٖب٥ ٧بي ٌبـل 

 غ٤ؼـ٧٣بي اْٙشفيْي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/10/8 - - - - - 

دم٧٣ٍْؽ٥ 

ويىشٜ ٧بي 

ٝؽيفيز ّيييز 

 ٣ ثبقـوي

٧بي ٝىيف  وبٝب٦١ _ 9300337

ٍىٞز ا٣ٗ اٙكاٝبر -ٍّي ويٜ

 ف٤ٞٝي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/5/15 - - - - - 

دم٧٣ٍْؽ٥ 

ويىشٜ ٧بي 

ٝؽيفيز ّيييز 

 ٣ ثبقـوي

 -ىفا٣ـؼ٥ ٧بي ١يشي _ 9300338

 ٣يمٕي ٧ب -دبـاىي٠ خبٝؽ 
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣  - - - - - 1394/2/2

 دشف٣ٌيٞي
  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠
اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 
 ٝط٤ـ يب ؼاـاي ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 
 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 
ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 
ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 
ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 
اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 
 ّٞيش٦ ٝٚي

 وبقٝب١ي ٣اضؽ

ؼـ  ٧بي٤ٝاؼ ٣ ّبال _ 9300348
٤ٝاؼ   -سٞبن ثب ٤ٝاؼ مؿايي 

 3٣3سقيي٠  -دالوشيْي ٝطؽ٣ؼ
٧يؽـ٣ّىي -4-ٝشي٘-3ثيه)
ؼـ ٍٝبث٦ اي٢ؽ٣ٙي٤٢ٟ -2ى٢ي٘( 

 مؿايي ٧بي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

1393/5/20 - - - - 1393/12/5 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 
 و٤ٚٙكي ٣ 
 ثىش٦ ث٢ؽي

اي ؼـ ھ٤ٝاؼ ٣ ّبال _ 9300349
٤ٝاؼ   -سٞبن ثب ٤ٝاؼ مؿايي 

-1٣3سقيي٠  -دالوشيْي ٝطؽ٣ؼ
 اي مؿاييھث٤سبؼي٠ ؼـ ٍٝبث٦ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

1393/5/20 1393/11/15 1393/11/5 1393/11/8 - 1393/12/16 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 
 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

اي ؼـ ھ٤ٝاؼ ٣ ّبال _ 9300350
٤ٝاؼ   -سٞبن ثب ٤ٝاؼ مؿايي 

سقيي٠ ادي  -دالوشيْي ٝطؽ٣ؼ
 ّٚف٧٣يؽـي٠ ؼـ دالوشيِ ٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

1393/5/20 - - - - 1393/12/5 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 
 و٤ٚٙكي ٣ 
 ثىش٦ ث٢ؽي

اي ؼـ ھ٤ٝاؼ ٣ ّبال _ 9300351
٤ٝاؼ   -٤ٝاؼ مؿايي  سٞبن ثب

سقيي٠ اسي٠ٚ  -دالوشيْي ٝطؽ٣ؼ
اّىيؽ ٣ دف٣دي٠ٚ اّىيؽ ؼـ 

 دالوشيِ ٧ب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

1393/5/20 1393/11/15 1393/11/5 1393/11/8 - 1393/12/16 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 
 و٤ٚٙكي ٣ 
 ثىش٦ ث٢ؽي

 --٤َٝاي ٢ّٖف٥ اي  _ 9300353
َٝب٣ٝز ث٦ ٨ٙيؽٕي ؼـ ٙج٦  سقيي٠
 )ـ٣ي ٙج٦ ٤ٝٛ ١ػ٤ـؼ٥( --

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 
 ٝٚي

1393/5/20 - - - - 1393/9/19 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 
 و٤ٚٙكي ٣ 
 ثىش٦ ث٢ؽي

غ٤ؼـ٣ ٧بي خبؼ٥  _ 9300356
 ؼا٦٢ٝ ضفاـسي ٌٞـ غ٤ؼـ٣ -اي 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ّٞيش٦  ٤ّٝة
 ٝٚي

1392/7/15 - - - - 1393/11/21 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 
 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

ٝبيقبر سفٝك ميف  _ 9300359
٣يمٕي ٧ب ٣ ـ٣ي ٧بي  -١يشي

 آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 
 سؽ٣ي٠

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/6/2
 ٌيٞي ٣ دٚيٞف

 -١ب٤١وبغز _ 9300367
ٍىٞز  -٢ّشفٙي ّٚيؽيٍٝػّبر 

٤ٝاؼ ٝشٍْ٘ اق ١ب٦ٙ٤ٙ٤١  2-1
 َٝب٣ٝز ىيٜٚ -ّفث٠

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 
 سؽ٣ي٠

1393/6/3 - - - - - 

دم٧٣ٍْؽ٥ 
ويىشٜ ٧بي 

ٝؽيفيز ّيييز 
 ٣ ثبقـوي

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 سؽ٣ي٣٠ضقيز  ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

اٙكاٝبر فْٞٚفؼي ٣  _ 9300370

ى٢ي غ٤ؼـ٧٣بي سد٨يك ٌؽ٥ ث٦ 

 CNGيب  LPGويىشٜ ٕبقو٤ق 

 ٢ٝجـؼاـاي 
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/6/4 - - - 8849 - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

ْٝب١يكٛ ٧بي  -ٝجٚٞبٟ _ 9300371

فْٞٚفؼي ثفاي ١ٍي٢ٖٞب٥ ٣ 

 ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ -ثىشف٧بي ١فٛ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/6/10 1393/9/9 1393/8/27 1393/9/4 18763 1393/10/16 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

اوشطْبٛ  -ٝجٚٞبٟ _ 9300372

اٙكاٝبر ثفاي  -ؼ٣اٛ ٣ اي٢ٞي

 ١ٍي٢ٖٞب٥ ميف غب١ٖي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/6/10 1393/9/8 1393/8/26 1393/9/3 18764 1393/10/16 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

٣يمٕي  -ثبؼاٛ قٝي٢ي _ 9300374

 ٧ب ٣ ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/6/11 1393/8/1 1393/7/1 1393/7/22 3416 1393/12/11 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

-ؼاٛ  -غ٤ـاُ ا١ىبٟ _ 9300376

٧يؽـ٣ ّفث٠ ٧بي ثيٍي٦٢ ـ٣اؼاـي 

 ز٢ؽ ض٦َٚ اي آـ٣ٝبسيِ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1394/2/21

 ٤ٝاؼ مؿايي

آق٤ٟٝ ٧بي وٞيز  _ 9300380

وٞيز س٢يىي  -٤ٝاؼ ٌيٞيبيي 

 ـا٢٧ٞب -ـ٣ق٥  ١90ي٦ٞ ٝك٢ٝٞغبٙق٦ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼوز ؼـ 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/6/11

 ثي٤ٙ٤لي

آق٤ٟٝ وٞيز ضبؼ  _ 9300381

غ٤ـاّي ٤ٝاؼ ٌيٞيبيي ث٦ ـ٣ي ثبال 

 ٣ دبيي٠

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/6/11

 ثي٤ٙ٤لي

آق٤ٟٝ وٞيز  _ 9300382

سفّيت  -غ٤ـاّي ٤ٝاؼ ٌيٞيبيي 

 -وٞيز ٝك٠ٝ ٣ ٝغبٙقبر وفعبٟ

 ـا٢٧ٞب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/6/11

 ثي٤ٙ٤لي

آق٤ٟٝ ٧بي وٞيز  _ 9300383

وٞيز س٢يىي ضبؼ -٤ٝاؼ ٌيٞيبيي 

 ـا٢٧ٞب-ـ٣ي عج٦َ ث٢ؽي -

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/6/11

 ثي٤ٙ٤لي

آق٤ٟٝ ٧بي وٞيز  _ 9300384

 -ّي٢شيِ وٜ  -٤ٝاؼ ٌيٞيبيي 

 ـا٢٧ٞب

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/6/11

 ثي٤ٙ٤لي



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ سؽ٣ي٠ ٤١ؿ

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

آق٤ٟٝ ٧بي وٞيز  _ 9300385

ٝغبٙق٦ وٞيز  -٤ٝاؼ ٌيٞيبيي 

 ـا٢٧ٞب -فّجي ؼـ خ١٤ؽٕبٟ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/6/11

 ثي٤ٙ٤لي

آق٤ٟٝ ٧بي وٞيز  _ 9300386

وٞيز فّجي  -٤ٝاؼ ٌيٞيبيي 

 ـا٢٧ٞب -ديٍفىش٦ 

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/6/11

 ثي٤ٙ٤لي

اي ؼـ ھ٤ٝاؼ ٣ ّبال _ 9300389

سٞبن ثب ٤ٝاؼ مؿايي ٍٝشَبر 

سقيي٠ ٣٤١االُ ٕٚيىيؽي٘ -اد٤ّىي

٣ اسف ٣ ٍٝشَبر ّٚفي٦٢ 

 آ٨١ب ٧يؽـ٣ّىيؽي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1393/6/17 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

 -اي٢ٞي اوجبة ثبقي _ 9300390

اٙكاٝبر ٣ ـ٣ي  -٧بي ا١ٍٖشي ـ١ٔ

 ٧بي آق٤ٟٝ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1393/6/18 1393/11/27 1393/11/12 1393/11/20 - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

سفا١ىٞيشف٧بي ٤ٝـؼ  _ 9300393

اوشيبؼ٥ ؼـ ويىش٨ٞبي ٢ّشفٗ 

ـ٨ٌ٣بي اـقيبثي  1ثػً  -٢ِقشي 

 فْٞٚفؼ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/7/7

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

سفا١ىٞيشف٧ب ثفاي  _ 9300394

 -اوشيبؼ٥ ؼـ ىفآي٢ؽ٧بي ٢ِقشي

ـ٨ٌ٣بي اـقيبثي فْٞٚفؼ   3ثػً 

 سفا١ىٞيشف٧بي ٢ٌٞ٤٧ؽ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/7/7

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ

ّبٌش٢ي ٧بي  _ 9300397

ويٜ ٧بي زًْ غ٤اـ  -خفاضي

ثفاي اوشيبؼ٥ ث٦ ف٤٢اٟ ١ع خفاضي ٣ 

 وبيف ّبـثفؼ٧بي دكٌْي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/5/27

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ـا٢٧ٞب ثفاي آٝبؼ٥  _ 9300408

وبقي ٣ ٝؽيفيز ّيييز ٝبيقبر 

ثفاي ٤ٞ٧ ؼيبٙيك ٣ ؼـٝبٟ ٧بي 

 ٝفسجظ

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/6/19

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

  



 ٌٞبـ٥ اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 سؽ٣ي٣٠ضقيز  ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

الئي ٧بي ٢ٝى٤ج  _ 9300411

 ٣يمٕي ٧ب -١جبىش٦ ٍبث٘ ؼ٣غز
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1393/8/20 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

الئي ٧بي ٢ٝى٤ج  _ 9300412

 ٣يمٕي ٧ب -١جبىش٦ ثب زىت ضفاـسي
 ؼاـاي ٢ٝجـ

سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/8/20

 ١ىبخي ٣ زفٛ

٣وبي٘  -دبيذ٤ي _ 9300413

دبيذ٤ي  -ٌػّيضيبؽز 

 اٙكاٝبر -ٝطبىؾشي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1392/12/1 - - - 9433 1393/10/28 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

ّبال٧بي ٝفاٍجشي ٣  _ 9300439

١ٍي٢ٖٞب٥ ٧ب ثفاي  -اوشيبؼ٥ ٤ّؼّبٟ

اٙكاٝبر اي٢ٞي ٣  -زفظ ٧بي ٤ّؼُ 

 ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ

 ٢ٝجـؼاـاي 
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1393/5/28 1393/10/9 1393/9/1 1393/9/8 - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

وبيً ٤ٝاؼ ّبٌش٢ي  _ 9300447

ؾـار وبيً دٚيٞف ٣ ىٚك خؽاوبقي -

 ٣ سقيي٠ غبِيز

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/5/27

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

 -ؼ١ؽا١ذكٌْي _ 9300448

ٍىٞز ا٣ٗ دٚيٞف  -دٚيٞف٧بي دبي٦

 ٧بي دبي٦ ؼ١ؽاٟ ٤٢ّٝفي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/5/27

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ا١ؽاق٥ ٕيفي  -١ىبخي _ 9300455

٣ ٕفٝبؼ٧ي غ٤اَ ٕفٝبٕيفي 

ّبال٧بي ١ىبخي سطز سبثيف سنييف 

 ـع٤ثز

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/5/27 1393/9/16 1393/9/2 1393/9/8 

 
1393/10/23 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ

٤ٝاؼ مؿايي ٣ غ٤ـاُ  _ 9300461

ـا٢٧ٞبي اٙكاٝبر ّٚي ثفاي  -ؼاٛ 

 آق٤ٟٝ ٧بي ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سدؽيؽ ١ؾف اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1392/7/29

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

CCFFV _  ّؽّه ٝي٥٤ ٣ وجكي

 سبق٥ ٣ غٍِ ٌؽ٥
 دم٧٣ً ٝط٤ـ

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي 

ٝٚي دم٧٣ً 

 ٝط٤ـ)ؼثيف(

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  - - - - - 1393/3/12

 ٤ٝاؼ مؿايي

  



 اثالك ٣ ف٤٢اٟ سؽ٣ي٠ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ دم٧٣ً 

ٝط٤ـ يب ؼاـاي 

 ٢ٝجـ

 ٣ضقيز سؽ٣ي٠ ٤١ؿ سؽ٣ي٠

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ 

 ثف١ب٦ٝ ـيكي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ٨١بيي

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ا٣ٙي٦

سبـيع ا٣ٙي٠ 

ّٞيىي٤ٟ 

 ى٢ي

ٌٞبـ٥ 

اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي

سبـيع س٤ّيت 

 ّٞيش٦ ٝٚي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ISO/TC34/SC14 _  ٝي٥٤ ٣

 وجكي سبق٥ ٣ غٍِ ٌؽ٥
 ؼاـاي ٢ٝجـ

٤١يه ٤ّٝة  ديً

سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ ثي٠ 

 Draft of) -اٙٞٚٚي 

International 

Standard 

(Confirmed 

ؼـ ؼوز 

 سؽ٣ي٠
1392/12/5 - - - - - 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

OIML/TC16/SC4 _ 

٧بي  ٧بي ٝيؽا١ي آالي٢ؽ٥ و٢دً

 دفٝػبعف٥

 ؼاـاي ٢ٝجـ
اوشب١ؽاـؼ سؽ٣ي٠ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/4 - - - - - 

دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

OIML/TC17 _ ٧بيي  ؼوشٖب٥

٧بي ىيكيْي  ٕيفي ثفاي ا١ؽاق٥

 ٌيٞيبيي

 ؼاـاي ٢ٝجـ
سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ 

 ٝٚي)ؼثيف(

٤ّٝة ّٞيش٦ 

 ٝٚي
1393/4/4 - - - - - 

دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

 

  



 مقاالت علمی

 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ َٝب٦ٙ ٤١ؿ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

Neutralizing effects of 

polyvalent antivenom on 

severe inflammatory response 

induced by Mesobuthus 

eupeus scorpion venom 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
archives of razi 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/9/1 ؼاغٚي - ا١ٖٚيىي

The effect of sulfuric acid on 

pore initiation in anodic 

alumina formed in oxalic acid 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

Iranian Chemical 

Communication 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0 - 1393/2/15 ؼاغٚي - ا١ٖٚيىي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

A New Purification Method 

for Beta-Toxin of Clostridium 

perfringens Type C  Vaccinal 

Strain 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
J Med Bacteriol. 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 1 - 1393/10/1 ؼاغٚي - ا١ٖٚيىي

A Preconcentration Procedure 

for Determination of ultra-

Trace Mercury(II) in 

Environmental Samples 

Employing Continous- Flow 

Cold Vapor Atomic 

Absorption Spectrometry 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Food Analytical 

Methods 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 1393/4/8 غبـخي ISI Jurnal ا١ٖٚيىي

Food Analytical 

Methods 
1.969 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ 

 دٚيٞف

A sensitive simultaneous 

determination of dopamin  

acetaminophen and 

indomethacin on a glassy 

carbon electrode coated with a 

new composite of MCM-41 

molecular sieve/nickel 

hydroxide nanoparti 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Journal of 

Electroanalytical 

Chemistry 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ISI 2.871 1393/10/25 غبـخي elsevier ا١ٖٚيىي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Acetylation of Alcohols and 

Amines Catalyzed with 

Sulfamic Acid- Functionalized 

Magnetic Fe3O4 Nanoparticles 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
- 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

The 16th Iranian 

Chemistry Congress 
 0 - 1392/6/16 ؼاغٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ 

 دٚيٞف

Analysis of cytokines changes 

in laboratory rats blood after 

intravenous injection of   

superparamagnetic iron oxide 

nanoparticles (SPION) 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي وبيف -

5th International 

Congress on 

Nanoscience & 

Nanotechnology 

(ICNN2014) 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 1 - 1393/8/7 ؼاغٚي

Analysis of porosity-induced 

stress intensity factors for the 

evaluation of inline-computer 

tomography scans of cast parts 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

The International 

Journal of 

Advanced 

Manufacturing 

Technology 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

The International 

Journal of 

Advanced 

Manufacturing 

Technology 

 ISI 1.779 1393/4/31 غبـخي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٣٦ّ 

  



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

Antimicrobial susceptibility 

and Molecular characterization 

of streptococci from bovine 

mastitis 

 ا١ٖٚيىي وبيف - َٝب٦ٙ ٤ّسب٥

15th International 

Iranian Congress of 

Microbiology 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/6/4 ؼاغٚي

Application of ISO 22000 for 

the control of E.coli-

contaminated ready to eat food 

 ا١ٖٚيىي وبيف - فٚٞي سف٣يدي

دب١كؼ٧ٞي٠ ٢ّٖف٥ ثي٠ 

اٙٞٚٚي ٝيْف٣ة ٢ٌبوي 

 ايفاٟ

 0 - 1393/6/4 ؼاغٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

Bio-based semi-aromatic 

polyamide/functional clay 

nanocomposites: preparation 

and properties 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 
RSC Advances 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ISI 3.72 1393/7/15 غبـخي - ا١ٖٚيىي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Cell Morphology and 

Mechanical Properties of 

Foamed Wood Plastic 

Nanocomposite 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

11th International 

Seminar on 

Polymer Science 

and Technology 

 ا١ٖٚيىي وبيف

11th International 

Seminar on 

Polymer Science 

and Technology 

 1393/7/14 ؼاغٚي

11th International 

Seminar on 

Polymer Science 

and Technology 

1 
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Concentration-dependent 

Nonlinear Absorption and 

Refraction in Wide Band Gap 

Silver Sulfide Nanoparticles 

Colloid 

 ا١ٖٚيىي وبيف - وبيف

The 40th 

International 

Conference on 

Micro and Nano 

Engineering 

 0 - 1393/6/31 غبـخي

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي 

ٝؽيفيز ّيييز ٣ 

 ثبقـوي

Densification and mechanical 

behavior of ?-tricalcium 

phosphate bioceramics 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

International 

Letters of 

Chemistry, 

Physics and 

Astronomy 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

International Letters 

of Chemistry, 

Physics and 

Astronomy 

 1393/2/31 غبـخي

International 

Letters of 

Chemistry, 

Physics and 

Astronomy 

1 
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ 

 ٣ ٝقؽ١ي

Design and analysis of a 

spherical pressure vessel using 

?nite element method 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

World Journal of 

Modelling and 

Simulation 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

World Journal of 

Modelling and 

Simulation 

 scopus 0.45 1393/1/10 غبـخي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٣٦ّ 

Design and energy absorption 

enhancement of vehicle hull 

under high dynamic loads 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Journal of Central 

South University 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

Journal of Central 

South University 
 ISI 0.434 1393/3/1 غبـخي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٣٦ّ 

Dose exposure to GSM 900 

MHz mobile phone radiation 

affect short- term memory of 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

Journal of 

Pediatric 

Neurosciences 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 1 - 1393/6/1 غبـخي - ا١ٖٚيىي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي 

 دكٌْي

Effect of  nanoclay on the 

decay resistance and 

physicomechanical properties 

of natural fiber-reinforced 

plastic composites against 

white-rot fungi (Trametes 

versicolor) 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Journal of 

Thermoplastic 

Composite 

Materials 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

Journal of 

Thermoplastic 

Composite 

Materials 

 1393/4/19 غبـخي

Journal of 

Thermoplastic 

Composite 

Materials 

1.13 
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ َٝب٤١٦ٙؿ  ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

Effect of clay modifier on 

morphology, thermal 

properties and flammability of 

newly synthesized 

poly(sulfide–sulfone–amide) 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Applied Clay 

Science 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 2.71 - 1393/12/10 غبـخي - ا١ٖٚيىي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Effect of Coupling Agent on 

Hygroscopic Thickness 

Swelling Rate of Wood  Based 

Composites 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
IPPI 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

11th International 

Seminar on 

Polymer Science 

and Technology 

 1393/7/14 غبـخي

11th International 

Seminar on 

Polymer Science 

and Technology 

0 
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Effect of Moisture Content on 

the Physical Properties  of 

imported coffee beans to Iran 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً اْٙشف١٣يْي 

 ٍّب٣ـقي ٣ ٝطيظ قيىز
 ا١ٖٚيىي وبيف

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً اْٙشف١٣يْي 

 ٍّب٣ـقي ٣ ٝطيظ قيىز
 1 - 1392/12/15 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

Effect of organomodified 

montmorillonite on acoustic 

properties of wood–plastic 

nanocomposites 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Journal of 

Thermoplastic 

Composite 

Materials 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

Journal of 

Thermoplastic 

Composite 

Materials 

 1393/3/18 غبـخي

Journal of 

Thermoplastic 

Composite 

Materials 

0.75 
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Effect of whey protein based 

edible coating on the microbial 

properties and total volatile 

nitrogen of fresh mutton 

 ا١ٖٚيىي وبيف - َٝب٦ٙ ٤ّسب٥

15th International 

Iranian Congress of 

Microbiology 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/6/4 ؼاغٚي

Effect of whey protein based 

edible coating on the microbial 

properties and volatile 

nitrogen of fresh mutton 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي وبيف -

15th international 

iranian 

microbiology 

congress 

 0 - 1393/6/11 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

Effects of polyethyleneimine-

functionalized MCM-41 on 

flame retardancy and thermal 

stability of polyvinyl alcohol 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 
Particuology 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 1.6 - 1393/12/1 غبـخي - ا١ٖٚيىي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Effects of some toxins on 

fibrillation process of proteins 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Molecular Biology 

Research 

Communications 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

ف٤ٚٛ دذشيؽي ٣ دف٣سئي٢ي 

 ٌيفاق
 MBRC 1 1393/9/20 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

Estrogenic Activity of Some 

Phytoestrogens on Bovine 

Oxytocin and Thymidine 

Kinase-ERE Promoter through 

Estrogen Receptor-? in MDA-

MB  231 Cells 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

Research in 

Molecular 

Medicine 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 2 - 1393/6/25 ؼاغٚي - ا١ٖٚيىي

  



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ؼائف١٥بٛ 

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

Evaluation of Antagonistic 

Effects of Metformin with 

Cisplatin in Gastric Cancer 

Cells 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

International 

Journal of 

Hematology-

Oncology and 

Stem Cell 

Research 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي Medical science 0.9 1393/1/26 غبـخي - ا١ٖٚيىي

Evaluation of bacillus cereus 

contamination in packed 

mazafati Dates 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

The Journal of 

Genes, Microbes 

and Immunity 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0 - 1393/2/17 غبـخي - ا١ٖٚيىي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

evaluation of salmonella 

contamination in packed 

mazafati dates 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

The Journal of 

Genes, Microbes 

and Immunity 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0 - 1393/1/20 غبـخي - ا١ٖٚيىي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

Extraction and determination 

of trace amounts of 

chlorpromazine in biological 

?uids using magnetic solid 

phase extraction followed by 

HPLC 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Journal of 

Pharmaceutical 

Analysis 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 sciencedirect 1.5 1393/3/7 غبـخي ثي٠ اٙٞٚٚي ا١ٖٚيىي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

face recognition based on 

coarse subbands of contourlet 

transformation and principal 

component analysis 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

majlesi journal of 

electrical 

engineering 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ٕف٥٣ آق٤ٟٝ ٨ٝبـر 0 - 1393/4/1 ؼاغٚي ل٣ـ١بٗ ا١ٖٚيىي

Finite Element Analysis of 

Mono- and Bi- Adhesively 

Bonded Functionally Graded 

Adherend 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Journal of Failure 

Analysis and 

Prevention 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

Journal of Failure 

Analysis and 

Prevention 

 ISI 0.5 1393/2/1 غبـخي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٣٦ّ 

Flammability and thermal 

properties of novel semi 

aromatic 

polyamide/organoclay 

nanocomposite 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Thermochimica 

Acta 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ISI 2 1393/2/15 غبـخي - ا١ٖٚيىي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Functionalized Graphene 

Oxide as an Efficient 

Heterogenous Catalyst for 

Removal of Hg2+ from 

Contaminated Water 

Resources 

 وبيف
يبقؼ٧ٞي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

 ٌيٞي ديبٛ ٤١ـ
 ىبـوي وبيف

يبقؼ٧ٞي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

 ٌيٞي ديبٛ ٤١ـ
 0 - 1393/2/24 ؼاغٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Fuzzy decision making in 

offshore structures 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ٝد٤ٞف٦ َٝبالر ؼ٣ٝي٠ 

٢ّيفا١ه فٞفاٟ، قٙك٦ٙ ٣ 

 وبق٥

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

ؼ٣ٝي٠ ٢ّيفا١ه فٞفاٟ، 

 قٙك٦ٙ ٣ وبق٥
 1 ّٝبٙص ٣ وبق٥ ٧بي ٤١ي٠ 1393/12/12 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ؼائف٥ ١بٛ

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

Fuzzy logic’s applications in 

offshore structures 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ٝد٤ٞف٦ َٝبالر ؼ٣ٝي٠ 

٢ّيفا١ه فٞفاٟ، قٙك٦ٙ ٣ 

 وبق٥

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

ؼ٣ٝي٠ ٢ّيفا١ه فٞفاٟ، 

 قٙك٦ٙ ٣ وبق٥
 1 ّٝبٙص ٣ وبق٥ ٧بي ٤١ي٠ 1393/12/12 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي

harmonic aggregation 

techniques for power quality 

assessment: A review of 

different methods 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

International 

Journal of 

Engineering 

Science and 

Technology 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 IJEST 0 1393/5/22 غبـخي ىبٍؽ ٧ٞبيً ا١ٖٚيىي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ 

 اْٙشف١٣يِ

harmonic aggregation 

techniques for power quality 

assessment: A standard 

framework 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

International 

Journal of 

Engineering 

Science and 

Technology 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 IJET 0.847 1393/5/15 غبـخي ىبٍؽ ٧ٞبيً ا١ٖٚيىي

دم٧٣ٍي ثفً ٣ ٕف٥٣ 

 اْٙشف١٣يِ

Hazard analysis and critical 

control point system 

agriproducts processesing 

 - فٚٞي سف٣يدي
فٚٞي 

 سف٣يدي
 ا١ٖٚيىي

و٤ٝي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي ٕيب٧بٟ 

 ؼاـ٣يي
 0 - 1393/2/24 ؼاغٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

Hollow fiber liquid phase 

microextraction followed by 

gas chromatography flame 

ionization detection for 

determination of amitraz in 

honey and water samples 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Food Analytical 

Methods 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 1.5 - 1393/12/2 غبـخي - ا١ٖٚيىي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

IgE-mediated food allergy in 

children 
 َٝب٦ٙ ٤ّسب٥

IRANIAN 

JOURNAL OF 

IMMUNOLOGY 

 ا١ٖٚيىي وبيف

12th International 

Congress of 

Immunology & 

Allergy 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/2/9 ؼاغٚي

Immobilized silver on surface-

modified ZnO nanoparticles: 

As anefficient catalyst for 

synthesis of propargylamines 

in water 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Journal of 

Molecular 

Catalysis A: 

Chemical 

 ا١ٖٚيىي وبيف

Journal of 

Molecular Catalysis 

A: Chemical 

 1393/5/10 غبـخي

Journal of 

Molecular 

Catalysis A: 

Chemical 

3.679 
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Implementationof Neuro – 

Fuzzy and Multi-Layer 

Perceptron System Intelligent 

Techniques for Main Fault 

Diagnosis of Rotating 

Machinery 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

Amir Kabir 

Journal 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

ٝد٦ٚ فٚٞي دم٧٣ٍي 

 ْٝب١يِ
 ISC 0.5 1393/6/1 ؼاغٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٣٦ّ 

Influence of residual lignin 

content on physical and 

mechanical properties of kraft 

pulp/pp composites 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Maderas-Ciencia 

Tecnologia 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

Maderas-Ciencia 

Tecnologia 
 1394/6/20 غبـخي

Maderas-Ciencia 

Tecnologia 
0.4 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

Inhibition of Nephrotoxic 

Activity of Mesobuthus 

Eupeus Scorpion Venom by 

Commercial Polyvalent 

Antivenom in Rabbits 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

Iranian Journal of 

Toxicology 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 2 - 1393/9/1 ؼاغٚي - ا١ٖٚيىي

Investigation on the Protein 

Degradation, Free Fatty Acid 

Content and Area Fraction of 

Poosti Cheese, Iranian 

Traditional Cheese Ripened in 

Skin 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

nutrition and food 

science research 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0 - 1393/12/14 ؼاغٚي - ا١ٖٚيىي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

Looking at the side of the coin; 

the search for possible bio-

positive cognitive effects of 

the exposure 

َٝب٦ٙ ٝف٣ـي 

ISI 

Journal of 

Enviroment Health 

Science & 

Engineering 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 1.23 - 1393/6/1 غبـخي - ا١ٖٚيىي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي 

l َٝبيى٦ ١شبيح ؼ٣ ٝؽٗ فؽؼي و٦ ثقؽي

ديً ثي٢ي ضفّز ٦ْٙ ١يش٢بٌي اق ـيكي 

 اسيبٍي ؼـ س٦ٖ٢ و٢ٖبد٤ـ

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ٝد٦ٚ دم٧٣ً ٧بي ف٤ٚٛ 

 ٣ ى٤٢ٟ ؼـيبيي

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0 - 1392/9/1 ؼاغٚي - ىبـوي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

Magnetic Nanoparticles 

Functionalized with 

Carbamothioyl Benzamide as 

an Efficient Adsorbent to 

Remove Arsenic Ions from 

Aqueous Solutions 

 وبيف

د٢دٞي٠ ٢ّٖف٥ ثي٠ 

اٙٞٚٚي ف٤ٚٛ ١ب٤١ ٣ 

 ١ب٤١س٤ٙ٤٢ْلي

 ا١ٖٚيىي وبيف
د٢دٞي٠ ٢ّٖف٥ ثي٠ اٙٞٚٚي 

 ف٤ٚٛ ١ب٤١ ٣ ١ب٤١س٤ٙ٤٢ْلي
 1393/7/30 ؼاغٚي

د٢دٞي٠ ٢ّٖف٥ ثي٠ 

اٙٞٚٚي ف٤ٚٛ ١ب٤١ ٣ 

 ١ب٤١س٤ٙ٤٢ْلي

0 
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Mesoporous silica 

nanoparticles with different 

pore sizes for delivery of pH-

sensitive gallic acid 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

ASIA-PACIFIC 

JOURNAL OF 

CHEMICAL 

ENGINEERING 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0.79 - 1393/4/5 غبـخي - ا١ٖٚيىي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

Modeling and Semi Active 

Vertical Vibration Control of a 

GA Optimized 7DoF Driver 

Model Using an MR Damper 

in a Seat Suspension System 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

JOURNAL OF 

VIBRATION 

ENGINEERING 

& 

TECHNOLOGIES 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

JOURNAL OF 

VIBRATION 

ENGINEERING & 

TECHNOLOGIES 

 1393/12/19 غبـخي

JOURNAL OF 

VIBRATION 

ENGINEERING 

& 

TECHNOLOGIE

S 

0.29 
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٣٦ّ 

Morphological study on ficus 

genus  in the est part of iran 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

annual of 

biological research 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 1 - 1392/10/18 ؼاغٚي - ا١ٖٚيىي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

new insight into coffee by-

products 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي وبيف -

٧ٞبيً ٝٚي ؼوشب٣ـؼ٧بي 

٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ ٢٨ٝؽوي ٣ 

 دبي٦

 0 - 1393/5/8 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

  



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

Nutritional interactions in 

insect-microbial symbioses 
 َٝب٦ٙ ٤ّسب٥

IRANIAN 

JOURNAL OF 

IMMUNOLOGY 

 ا١ٖٚيىي وبيف

12th International 

Congress of 

Immunology & 

Allergy 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/2/9 ؼاغٚي

Physical and Chemical 

Properties of Coal Briquettes 

from Biomass-Bituminous 

Blends 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Petroleum and 

Coal 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ISI 1 1393/2/25 غبـخي - ا١ٖٚيىي

دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

Predicting the trend of Land 

Use Changes Using Artificial 

Neural Network and Markov 

Chain Model (case study: 

Kermanshah City) 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Research Journal 

of Enviromental 

And Earth 

Sciences 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ISI 0.9 1393/1/31 غبـخي - ا١ٖٚيىي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ 

 ٣ ٝقؽ١ي

Prediction of fatigue life for 

multi-spot welded joints with 

different arrangements using 

different multiaxial fatigue 

criteria 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Materials and 

Design 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

Materials and 

Design 
 Elsevier 3.171 1393/12/25 غبـخي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٣٦ّ 

Removal of heavy metal ions 

from aqueous solutions using 

fundtionalized magnetic 

nanoparticles 

 وبيف

و٤ٝي٠ ٢ّيفا١ه ثي٠ 

اٙٞٚٚي ٤ٝاؼ، ٢٨ٝؽوي ٣ 

 ٝشب٤ٙلي

 ا١ٖٚيىي وبيف

و٤ٝي٠ ٢ّيفا١ه ثي٠ 

اٙٞٚٚي ٤ٝاؼ، ٢٨ٝؽوي ٣ 

 ٝشب٤ٙلي

 1393/8/27 ؼاغٚي

و٤ٝي٠ ٢ّيفا١ه ثي٠ 

اٙٞٚٚي ٤ٝاؼ، ٢٨ٝؽوي ٣ 

 ٝشب٤ٙلي

0 
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Reperesentation of woman 

exoerience in the iran national 

skills competitions 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

International 

journal of 

economy 

management and 

social sciences 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 int 1 1393/10/1 غبـخي int ا١ٖٚيىي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

Role of microbe-derived 

compounds on malaria control 
 ا١ٖٚيىي وبيف - َٝب٦ٙ ٤ّسب٥

15th International 

Iranian Congress of 

Microbiology 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/6/4 ؼاغٚي

Safety and Quality of Meat 

Products 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي وبيف -

15th international 

iranian congress of 

microbiology 

 0 - 1393/6/11 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

Silica nanoparticles 

immobilized benzoylthiourea 

ferrous complex asan efficient 

and reusable catalyst for one-

pot synthesis 

ofbenzopyranopyrimidines 

 وبيف

Journal of 

Molecular 

Catalysis A: 

Chemical 

 ا١ٖٚيىي وبيف
Journal of 

Molecular Catalysis 

A: Chemical 

 1392/3/10 غبـخي

Journal of 

Molecular 

Catalysis A: 

Chemical 

3.5 
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Sintering and mechanical 

properties of C-Al2O3-SiO2 

glass ceramicaO– 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

International 

Journal For 

Research & 

Development in 

Technology 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

International 

Journal For 

Research & 

Development in 

Technology 

 1393/3/6 غبـخي

International 

Journal For 

Research & 

Development in 

Technology 

1 
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٝقؽ١يوبغشٞبٟ ٣  



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

Spectroscopic Techniques 

Used for Enzyme Evaluation 

in Food 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
IPCBEE ا١ٖٚيىي وبيف 

International 

Conference on 

Nutrition and Food 

Sciences 

 0 - 1393/3/27 غبـخي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

STRESS AND DYNAMIC 

ANALYSIS OF OPTIMIZED 

TRAILER CHASSIS 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 
Technical Gazette 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ISI 0.601 1393/4/1 غبـخي Tehni?ki vjesnik ا١ٖٚيىي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٣٦ّ 

Synthesis and characterization 

of magnetic nanoparticles 

functionalized with sulfamic 

acid groups as a recyclable 

catalyst for organic 

transformation 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
- 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

20th Iranian 

Analytical 

Chemistry 

Conference, 

University of 

Isfahan 

 0 - 1392/12/6 ؼاغٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ 

 دٚيٞف

Synthesis and spark plasma 

sintering of TaC-TaB2nano 

composites 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

Journal of 

Optoelectronics 

and Advanced 

Materials 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ISI 0.563 1393/9/22 غبـخي ٝد٦ٚ ا١ٖٚيىي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 

Synthesis Fe-Cr-Ti-(Al2O3) 

Nano Composite Pigment 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
OALib 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 OALib 1 1393/3/7 غبـخي OALib ا١ٖٚيىي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 

Synthesis of nano powder 

composite of tantalum carbide-

boride 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

JOURNALS OF 

OPTOELECTRO

NICS AND 

ADVANCED 

MATERIALS 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

JOURNALS OF 

OPTOELECTRONI

CS AND 

ADVANCED 

MATERIALS 

 1393/2/25 غبـخي

JOURNALS OF 

OPTOELECTRO

NICS AND 

ADVANCED 

MATERIALS 

0.5 
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 

Synthesis of New PI/MWCNT 

Containing Sulfone Groups via 

In Situ Polymerization: Study 

on Thermal, Electrical, and 

Optical Properties 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

International 

Journal of 

Polymeric 

Materials 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ISI 2.78 1393/10/17 غبـخي - ا١ٖٚيىي

٣  ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي

 ثىش٦ ث٢ؽي

THE INFLUENCE OF 

GEOMETRIC 

PARAMETERS AND 

MECHANICAL 

PROPERTIES OF 

ADHESIVE ON STRESS 

ANALYSIS IN 

ADHESIVELY BONDED 

ALUMINUM SINGLE LAP 

JOINT 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

TRANSACTIONS 

OF FAMENA 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

TRANSACTIONS 

OF FAMENA 
 ISI 0.232 1393/2/1 غبـخي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٣٦ّ 

The Optimal Age-based 

Replacement Policy for 

Systems Subject to Shocks 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

journal of 

industrial 

engineering and 

management 

studies 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ٕف٥٣ ّٚي٢يِ 0 - 1393/5/1 ؼاغٚي - ا١ٖٚيىي

 



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

The relation between protein-

protein and polysaccharide-

protein interactions on aroma 

release from brined cheese 

modelr 

فٚٞي َٝب٦ٙ 

 دم٧٣ٍي
IPCBEE ا١ٖٚيىي وبيف 

International 

Conference on 

Nutrition and Food 

Sciences 

 0 - 1393/3/27 غبـخي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

The role of CD14 and CTLA4 

gene polymorphisms in risk of 

celiac disease among patients 

of Iranian ethnicity 

 َٝب٦ٙ ٤ّسب٥
Iranian journal of 

immunology 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

ؼ٣اقؼ٧ٞي٠ ٢ّٖف٥ ثي٠ 

اٙٞٚٚي ايٞي٤ٙ٤١٤لي ٣ آٙفلي 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/2/9 ؼاغٚي

The use of fruit powders in 

extruded snacks 
 ٧ٞبيً ٝيبٟ ٣فؽ٥ ٧ب َٝب٦ٙ ٝف٣ـي

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

٧بي ٧ٞبيً ٝيبٟ ٣فؽ٥ 

 مؿايي
 1 - 1393/2/11 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

Toxicity assessewment of 

silver nanoparticles oral 

administration on immune 

system in rats 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
- 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

5th international 

congress on 

nanoscience and 

nanotechnology 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/7/30 ؼاغٚي

Toxicity assessment of silver 

nanoparticles oral 

administration on immune 

system in rats 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

5th International 

Congress on 

Nanoscience & 

Nanotechnology 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

5th International 

Congress on 

Nanoscience & 

Nanotechnology 

 0 0 1393/7/23 ؼاغٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

Wheat Production Declines 

due to Extended Drought in 

IRAN 

 - فٚٞي سف٣يدي
فٚٞي 

 سف٣يدي
 ا١ٖٚيىي

Karst Without 

Boundaries 
 2 - 1393/3/21 غبـخي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ 

 ٣ ٝقؽ١ي

اْٙشفيْي ثف سفؼي ٣ ـ١ٔ  اثف سطفيِ

 ٤ٌٕز ٕب٣ ٣ ٤ٕوي٢ؽ
 ىبـوي وبيف - وبيف

٧ٞبيً ٝٚي اْٙشف١٣يْي 

ؼوشب٣ـؼ٧بي ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ 

 ٣ ٢ِبيـ مؿايي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/4/25 ؼاغٚي

ٌؽ٥ ثب دف٣سئبق ّذى٦ٙ٤ ٣  اثف ـويؽٟ سىفيـ

 ١ْٞي ٙيذبق ثف ثبىز د٢يف آة

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ثي٤ويىشٜ ايفا٢٨ٟٝؽوي 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0 - 1393/5/1 ؼاغٚي - ىبـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

اثف قا١شبٟ ٣ دف٣سئي٠ ٌيف سنٚيؼ ٌؽ٥ ثف 

وػشي، ـيك وبغشبـ ٣ ـ٧بيً اوشف٧ب اق 

 ثبىز د٢يف آة ١ْٞي ّٜ زفة

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ف٤ٚٛ سنؿي٦ ٣ ٢ِبيـ 

 مؿايي ايفاٟ

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 1 - 1393/2/15 ؼاغٚي - ىبـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

اثف ىفآي٢ؽ ضفاـسي ٣ ىٍبـ ثبال ثف اـقي 

 سنؿي٦ اي فى٘
 َٝب٦ٙ ٝف٣ـي

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 

 ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي

 ىبـوي وبيف

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 

 ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي

 0 - 1393/4/11 ؼاغٚي
 دم٧٣ٍيٕف٥٣ 

 ٤ٝاؼ مؿايي 

اثيف سنؿي٦ ثب خيف٥ ضب٣ي سيب٦ٙ ؼا٦١ ا١بـ 

وي٤ٚ ٌؽ٥ ثب اىك٣ؼ١ي ا٣ـ٥ ثف ؽفىيز آ١شي 

اّىيؽا١ي ّ٘ ٣ ثفغي ىفاو٢د٦ ٧بي 

 غ١٤ي ثك٧بي آٝيػش٦ غفاوبٟ خ٤٢ثي

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ٌٍٞي٠ ٢ّٖف٥ ف٤ٚٛ 

ؼا١ٍٖب٥  –ؼاٝي ايفاٟ 

 ٨ٌفي٤ـ ٣6  5 –سجفيك 

 ىبـوي وبيف

ٌٍٞي٠ ٢ّٖف٥ ف٤ٚٛ ؼاٝي 

 5 –ؼا١ٍٖب٥ سجفيك  –ايفاٟ 

 ٨ٌفي٤ـ ٣6 

 1 - 1393/6/5 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

اوشب١ؽاـؼ٧ب ٣  اـقيبثي ا١غجبً ٝط٤ّالر ثب

 ١ًَ آٟ ؼـ سدبـر ثي٠ اٙٞٚٚي
 ىبـوي وبيف - فٚٞي سف٣يدي

ا٣ٙي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي والٝز ٣ 

مؿا، س٤ٙيؽ ، سجؽي٘ ٣ 

 ّٝفه

 0 - 1393/7/24 ؼاغٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

اـقيبثي فْٞٚفؼ ويىشٜ ٧بي ـيك س٤ٙيؽ 

دي٘ و٤غشي ثفاي وبغشٞبٟ ٧بي 

 ٝى١٤ْي

 ٌيٞيٝد٦ٚ ٢٨ٝؽوي  فٚٞي سف٣يدي
فٚٞي 

 سف٣يدي
 0.061 - 1391/8/10 ؼاغٚي - ىبـوي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ 

 اْٙشف١٣يِ

اوشب١ؽاـؼ سقبٙي ١يف٧٣بي وبقٝب١ي ؼـ 

 وبقٝبٟ ٧بي ؼا٣عٚجب٦١ ىف٢٧ٖي
 فٚٞي سف٣يدي

 -وػ٢فا١ي فٚٞي 

سف٣يدي ؼـ ؼا١ٍٖب٥ 

 اٙك٧فاء

فٚٞي 

 سف٣يدي
 ىبـوي

اوشب١ؽاـؼ٧ب سفاق ٢٢ّؽ٥ 

 ٝيؽاٟ ـٍبثز
 0 اوشب١ؽاـؼ 1393/7/22 ؼاغٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ 

 ٣ ٝقؽ١ي

اوشب١ؽاـؼ وبقي ١ؾبـر ث٨ؽاٌشي ؼـ ٣اضؽ 

 ٧بي سطز ١ؾبـر وبقٝبٟ ؼاٝذكٌْي

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي وبيف ٢ّٖف٥ ٝٚي والٝز مؿا

ا٣ٙي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي والٝز 

 مؿا
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/7/23 ؼاغٚي

 َٝب٦ٙ ٝف٣ـي اي٢ٞي ٤ٝاؼ مؿايياوشب١ؽاـؼ٧بي خ٨ب١ي ٣ 
ؼا١ٍٖب٥ آقاؼ اوالٝي 

 ٤ٍزبٟ
 ىبـوي وبيف

و٤ٝي٠ ٧ٞبيً ٝٚي ٣ 

 ف٤ٚٛ ٢ِبيـ مؿايي
 1 ٤ٝاؼ مؿايي 1393/8/26 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

اوشب١ؽاـؼ٧بي ٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ 

 ويىش٨ٞبي ٢ٌٞ٤٧ؽ ٝؽيفيز وبغشٞبٟ
 فٚٞي سف٣يدي

٢ّيفا١ه ٝٚي 

ويىش٨ٞبي ٢ٌٞ٤٧ؽ 

 ٝؽيفيز وبغشٞبٟ

فٚٞي 

 سف٣يدي
 وبيف

٢ّيفا١ه ٝٚي ويىشٜ ٧بي 

 ٢ٌٞ٤٧ؽ ٝؽيفيز وبغشٞبٟ
 0 - 1393/5/21 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 

اوشفا١مي ٧بي وٞيز قؼايي قيفا٤٢ٟٙ اق 

ٝط٤ّالر مالر ثب اوشيبؼ٥ اق ـ٣ي ٧بي 

 ىيكيْي، ٌيٞيبيي ٣ ٝيْف٣ثي

 civilica.com َٝب٦ٙ ٝف٣ـي
فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

١ػىشي٠ ٢ّيفا١ه ٝٚي 

س٤وق٦ ـا٧جفؼي ىفإيف ؼـ 

 والٝز مؿا

 civilica 1 1393/6/21 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

اوشيبؼ٥ اق ِٞل ٧ب ثب ـ٣يْفؼ ث٨ج٤ؼ 

ّيييز ٣ اىكايً قٝبٟ ٝب١ؽٕبـي 

 ٝط٤ّالر ١بٟ

 civilica.com َٝب٦ٙ ٝف٣ـي
فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

١ػىشي٠ ٢ّيفا١ه ٝٚي 

س٤وق٦ ّيييز ـا٧جفؼي 

 ىفإيف ؼـ والٝز مؿا

 civilica 1 1393/6/21 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

اوشيبؼ٥ اق ضبيقبر ـ٣م٠ غ٤ـاّي خ٨ز 

 س٤ٙيؽ و٤غز دبُ

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ٢ّٖف٥

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

دب١كؼ٧ٞي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي 

 ٢٨ٝؽوي ٌيٞي ايفاٟ
 1 - 1393/11/28 ؼاغٚي

دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

ا١ؽاق٥ ٕيفي ٍغف ٕٚج٨ٙ٤بي زفثي ث٦ 

ف٤٢اٟ يِ فبٝ٘ ّييي ٨ٜٝ ؼـ ٌيفغبٛ 

 ٤ٕوي٢ؽ)َٝب٦ٙ ّبٝ٘(

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي وبيف -

١ػىشي٠ ٢ّيفا١ه ٝٚي 

س٤وق٦ ّيييز ـا٧جفؼي 

 ىفإيف

 0 - 1393/2/2 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

ا١ؽاق٥ ٕيفي َٝؽاـ ىٚكار و٢ٖي٠ ؼـ 

ٝط٨ٙ٤ٚبي آثي:خؿة وغطي ثب اوشيبؼ٥ اق 

 ١ب٤١ّبٝذ٤قيش٨ب

 0 ا١ؽاق٥ ٢ٌبوي 1393/10/8 ؼاغٚي - ىبـوي وبيف ٝب٢٧ب٦ٝ ا١ؽاق٥ ٢ٌبوي وبيف
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 و٤ٚٙكي ٣ ثىش٦ ث٢ؽي

ا٧ٞيز اوشب١ؽاـؼ٧بي اي٢ٞي ؼـ سد٨يكار 

 ٨ٌفي
 وبيف

ٝد٤ٞف٦ َٝبالر ٌٍٞي٠ 

 خ٤٢ٍاـ٥ ثي٠ اٙٞٚٚي
 ىبـوي وبيف

خ٤٢ٍاـ٥ ثي٠ ٌٍٞي٠ 

 اٙٞٚٚي ٝؽيفيز ٨ٌفي
 0 - 1392/9/25 ؼاغٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

 ٝب٢٧ب٦ٝ اوشب١ؽاـؼ فٚٞي سف٣يدي ا٧ٞيز ثب١ؽ ٣ ٕبق ؼـ دكٌْي
فٚٞي 

 سف٣يدي
 125 - 1393/4/19 ؼاغٚي - ىبـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي 

  



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ا٧ٞيز ثفـوي ١ب٦ٝ ضضفر اٝيف فٚي٦ 

اٙىالٛ غغبة ث٦ ٝبِٙ اٌشف ؼـ ٝؽيفيز 

 ٢ٝبيـ ا١ىب١ي

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ٝد٤ٞف٦ َٝبالر ٢ّيفا١ه 

اٍشّبؼ ٣ ٝؽيفيز 

 ّبـثفؼي ثب ـ٣يْفؼ ٝٚي

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

ا٣ٙي٠ ٢ّيفا١ه اٍشّبؼ ٣ 

ٝؽيفيز ّبـثفؼي ثب ـ٣يْفؼ 

 ٝٚي

 1 ٝد٤ٞف٦ َٝبالر ٧ٞبيً 1393/3/31 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي

 0 - 1393/9/30 ؼاغٚي - ىبـوي وبيف و٢ج٦ٚ َٝب٦ٙ ٝف٣ـي اي٢ٞي مؿا ٣ ثيٞبـي ٧بي مؿاقاؼ
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

 ىبـوي وبيف - َٝب٦ٙ ٤ّسب٥ اي٢ٞي ٝط٤ّالر سفاـيػش٦

ثيىز ٣ ؼ٣ٝي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي 

ف٤ٚٛ ٣ ٢ِبيـ مؿايي ايفاٟ: 

ؼا١ٍٖب٥ ف٤ٚٛ  -٨ٌفي٤ـ 8-9

ٍّب٣ـقي ٣ ٢ٝبثـ عجيقي 

 ٕفٕبٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/6/8 ؼاغٚي

ؤ ثيف سنؿي٦ ثب خيف٥ ضب٣ي سيب٦ٙ ؼا٦١ ا١بـ 

وي٤ٚ ٌؽ٥ ثف ّٝفه غ٤ـاُ، س٤ٙيؽ ٣ 

ثك٧بي آٝيػش٦ غفاوبٟ سفّيجبر ٌيف 

 خ٤٢ثي

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ٌٍٞي٠ ٢ّٖف٥ ف٤ٚٛ 

ؼا١ٍٖب٥  –ؼاٝي ايفاٟ 

٨ٌفي٤ـ  ٣6  5 –سجفيك 

1393 

 ىبـوي وبيف

ٌٍٞي٠ ٢ّٖف٥ ف٤ٚٛ ؼاٝي 

 5 –ؼا١ٍٖب٥ سجفيك  –ايفاٟ 

 ٨ٌ1393في٤ـ  ٣6 

 1 - 1393/6/5 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

ق١ؽٕي ثبق وبقي ١ًَ ٧يؽـ٣ؼي٢بٝيِ ؼـ 

 اوذيفييفيؽ٧بي آقاؼ )ثفاّي٤د٤ؼ٧ب(
 - فٚٞي سف٣يدي

فٚٞي 

 سف٣يدي
 ىبـوي

٧ٞبيً ٝٚي ض٤ض٦ ٧بي 

ـو٤ثي ايفاٟ اق ؼيؽٕب٥ 

 قٝي٠ ٢ٌبوي ١يز

 2 - 1393/2/16 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 

 ٝب٢٧ب٦ٝ ٢٨ٝؽوي دكٌْي فٚٞي سف٣يدي ثب١ؽ ٧بي ؼاـاي ّفث٠ اّشي٤
فٚٞي 

 سف٣يدي
 25 - 1393/4/19 ؼاغٚي فٚٞي ىبـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي 

ثفاّي٤د٤ؼ٧بي ّفث١٤ييف قيفي٠ ؼـ 

 اٙجفق)ويىشٞبسيِ ٣ دبٙئ٤ثي٤لئ٤ٕفاىي(
 - فٚٞي سف٣يدي

فٚٞي 

 سف٣يدي
 ىبـوي

٧ٞبيً ٝٚي ض٤ض٦ ٧بي 

ـو٤ثي ايفاٟ اق ؼيؽٕب٥ 

 قٝي٠ ٢ٌبوي ١يز

 2 - 1393/2/16 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 

ثفـوي اثف ؼ٣ ٍبـذ   

Phanerochaetechrysosporium   
 ٣Pleurotusulmarius   ثف سفّيت

دؿيفي غبُ اـ٥ ¬ٌيٞيبيي ٣ سدكي٦

 س٤وْب ث٦ ف٤٢اٟ غ٤ـاُ ؼاٛ

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 دم٧٣ً ٣ وبق١ؽٕي

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0 - 1393/6/1 ؼاغٚي - ىبـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 و٤ٚٙكي ٣ ثىش٦ ث٢ؽي 

ثفـوي اثف ؼ٣ـ٥ ٨ٖ١ؽاـي ثف ـ١٣ؽ آة  

ا١ؽاقي  ٣ غ٤ِّيبر ىيكي٤ْ ٌيٞيبيي 

 UFد٢يف 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ٢ّٖف٥

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

٨١ٞي٠ ٢ّٖف٥ فٚٞي ف٤ٚٛ ٣ 

 ٢ِبيـ مؿايي ايفاٟ
 1 - 1393/6/8 ؼاغٚي

دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

ثفـوي اثف ِٞل ٤ٕاـ ثف ثجبر ا٤ٝٙىي١٤ي 

ٝػ٤ٚط اـؼ٥ ّٜ زفة  ٣ غ٤ِّيبر ضىي 

  غفٝب  ٣ ٌيف٥ 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً ٝٚي ٝيبٟ 

 ٣فؽ٥ ٧بي مؿايي
 ىبـوي وبيف

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً ٝٚي ٝيبٟ 

 ٣فؽ٥ ٧بي مؿايي
 1 - 1393/2/11 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

  



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ثفـوي اثف ّبسبٙيىز ٧ب ـ٣ي س٤ٙيؽ 

 ثي٤ؼيكٗ اق ضبيقبر ـ٣م٠ غ٤ـاّي

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

دب١كؼ٧ٞي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي 

 ٢٨ٝؽوي ٌيٞي ايفاٟ

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

دب١كؼ٧ٞي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي 

 ٢٨ٝؽوي ٌيٞي ايفاٟ
 1 ٧ٞبيً 1393/11/28 ؼاغٚي

دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

ثفـوي اثف ١ٍبوش٦ اِالش ٌؽ٥ ثف ثجبر 

ا٤ٝٙىي١٤ي ٣ غ٤ِّيبر ضىي ٝػ٤ٚط 

 زفة  ٣ ٌيف٥ غفٝب اـؼ٥ ّٜ 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي وبيف -

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 

٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي                  

  

 1 - 1393/4/25 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

ثفـوي اثف ٤١ؿ ٌيف ثف ٣يمٕي ٧بي د٢يف 

 و٢شي ٌيفاق

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي وبيف -

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 

 ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي

 0 - 1393/4/10 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

ثفـوي اـسجبط ٝيبٟ غ٤ِّيبر 

 ىيكي٤ٌْيٞيبيي ٣ آة ا١ؽاقي 

 UFد٢يف٧بي 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي وبيف -

١ػىشي٠ ٢ّيفا١ه ٝٚي 

س٤وق٦ ّيييز ـا٧جفؼي 

 ىفإيف

 0 - 1393/2/2 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

ثفـوي سبثيف ٤ٝا١ـ غالٍيز ثف س٤ا٢ٞ١ؽ 

 وبقي ّبـ٢ّبٟ دم٧٣ٍٖب٥ اوشب١ؽاـؼ 

 اوشبٟ اٙجفق

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

bret research 

journals 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

international journal 

of current lifes 

scinces 

 ISI 0.57 1393/3/17 غبـخي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٣٦ّ 

ثفـوي سإثيف ؾـار ١ب٤١ـن ثف غ٤اَ 

دٚي  -ْٝب١يْي ّبٝذ٤قيز آـؼ ز٤ة

 -دف٣دي٠ٚ  ثب اوشيبؼ٥ اق سطٚي٘ ٕفٝبيي

 ؼي٢بٝيْي -ْٝب١يْي

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ٝد٦ٚ ٢ِبيـ ز٤ة ٣ ّبمؿ 

 ايفاٟ

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

ٝد٦ٚ ٢ِبيـ ز٤ة ٣ ّبمؿ 

 ايفاٟ
 1393/3/18 ؼاغٚي

ٝد٦ٚ ٢ِبيـ ز٤ة ٣ 

 ّبمؿ ايفاٟ
0 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

ثفـوي سإثيف قٝبٟ ٤٧اقؼٕي ثف ٣يمٕي 

٧بي ىيكيْي، ْٝب١يْي ٣ سنييف ـ١ٔ  

 دٚي اسي٠ٚ و٢ٖي٠ -ز٢ؽوبق٥ آـؼ ز٤ة

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ٝد٦ٚ ٢ِبيـ ز٤ة ٣ ّبمؿ 

 ايفاٟ

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

ٝد٦ٚ ٢ِبيـ ز٤ة ٣ ّبمؿ 

 ايفاٟ
 1393/6/31 ؼاغٚي

ٝد٦ٚ ٢ِبيـ ز٤ة ٣ 

 ّبمؿ ايفاٟ
0 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

ثفـوي سدفثي ـىشبـ اٌشقبٗ دؿيفي ٤ّٝز 

 ١بي١٤ٚي ثب آق٤ٟٝ ٕفٝبو٢ح ٝػف٣عي
 فٚٞي سف٣يدي

ف٤ٚٛ ٣ ى٢ب٣ـي ٝد٦ٚ 

 ١ىبخي

فٚٞي 

 سف٣يدي
 4 ف٤ٚٛ ٣ ى٢ب٣ـي ١ىبخي 1393/6/30 ؼاغٚي -عفش دم٧٣ٍي ىبـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ١ىبخي ٣ زفٛ 

ثفـوي سفّيجبر فٞؽ٥ ٣ ثفغي اق 

غ٤ِّيبر ّييي ٦١٤ٞ١ ٧بي سدبـي 

 دٍِٞ

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً ٝيبٟ 

 ٧بي مؿايي ٣فؽ٥
 ىبـوي وبيف

٣فؽ٥ ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً ٝيبٟ 

 ٧بي مؿايي
 1 - 1393/2/11 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

ثفـوي غ٤ِّيبر ّييي ٦١٤ٞ١ ٧بي د٤ؼـ 

  ّبّبئ٤ ٣اـؼاسي 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً ٝيبٟ 

 ٧بي مؿايي ٣فؽ٥
 ىبـوي وبيف

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً ٝيبٟ ٣فؽ٥ 

 ٧بي مؿايي
 1 - 1393/2/11 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

 غ٤اَ ىيكيْي ؼا٦١ ٥٤٨ٍ ٣اـؼاسيثفـوي 
َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً ٝيبٟ 

 ٧بي مؿايي ٣فؽ٥
 ىبـوي وبيف

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً ٝيبٟ ٣فؽ٥ 

 ٧بي مؿايي
 1 - 1393/2/11 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

  



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ؼائف١٥بٛ 

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ثفـوي غ٤اَ ّييي آـؼ سبىش٤ٟ ٣ ٤ٙاي 

 اوشبٟ ٙفوشبٟ

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

٧ٞبيً ٝٚي ٍّب٣ـقي ٣ 

 ٢ٝبثـ عجيقي دبيؽاـ
 ىبـوي وبيف

٧ٞبيً ٝٚي ٍّب٣ـقي ٣ 

 ٢ٝبثـ عجيقي دبيؽاـ
 1 - 1393/7/21 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

ؼ٣سبيي فبٝ٘ َٝب٣ٝز سف ثفـوي ويىشٜ 

ثف ٣يمٕي ٧بي ّبمؿ٧بي ث٨ؽاٌشي اق اٙيبه 

 ثْف

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

دم٧٣ٍي -ى٢ّٚب٦ٝ فٚٞي

سطَيَبر ز٤ة ٣ ّبمؿ 

 ايفاٟ

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 2 ز٤ة ٣ ّبمؿ ايفاٟ 1393/4/2 ؼاغٚي ز٤ة ٣ ّبمؿ ىبـوي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

 ثفـوي ٍٚيبيئز د٤ؼـ ّبّبئ٤ ٣اـؼاسي
َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 

٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي                  

  

 ىبـوي وبيف

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 

 ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي

 1 - 1393/4/24 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

ثفـوي ّبـثفؼ س٢ْيِ دالوٞبي وفؼ 

ٝيْف٣ثي ٦١٤ٞ١ ٧بي  اسٞىيفي ثف اي٢ٞي

 ٌيف

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي وبيف ١ؽاـؼ

ثيىز ٣ ؼ٣ٝي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي 

ف٤ٚٛ ٣ ٢ِبيـ مؿايي ايفاٟ 

ؼا١ٍٖب٥ ف٤ٚٛ ٍّب٣ـقي ٣  -

 ٢ٝبثـ عجيقي ٕفٕبٟ

 0 ١ؽاـؼ 1393/6/8 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

ثفـوي ٝطيظ ـو٤ثي ٣ سػٚػ٘ ٤ٝخ٤ؼ ؼـ 

ديف وبق١ؽ آوٞبـي ٢ٝغ٦َ س٢ٔ 

 قاٗ)ٌٞبٗ مفة ؼ٧ؽٌز(

 - فٚٞي سف٣يدي
فٚٞي 

 سف٣يدي
 ىبـوي

٧ٞبيً ٝٚي ض٤ض٦ ٧بي 

ـو٤ثي ايفاٟ اق ؼيؽٕب٥ 

 قٝي٠ ٢ٌبوي ١يز

 2 - 1393/2/16 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 

ثفـوي ٝيكاٟ آٙٞي٢ي٤ٛ ؼـ ٦١٤ٞ١ ٧بي 

 زبي
 َٝب٦ٙ ٝف٣ـي

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 

 ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي٤١ي٠ 

 ىبـوي وبيف

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 

 ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي

 0 - 1393/4/10 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

ثفـوي ٝيكاٟ ثبٍيٞب١ؽ٥ آ١شي ثي٤سيِ 

 -2آٝي٢ب  -3ى٤ـاق٣ٙيؽ٣ٟ ٣ ٝشبث٤ٙيز آٟ )

اّىبق٣ٙيؽي٤٢ٟ( ؼـ ٝب٧ي ٍكٗ آالي 

 ـ١ٖي٠ ّٞبٟ

 ىبـوي وبيف - وبيف
ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً ٝٚي والٝز 

 مؿا: س٤ٙيؽ، سجؽي٘، ّٝفه
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 1 - 1393/7/23 ؼاغٚي

ثفـوي ٝيكاٟ ١يشفار ؼـ آث٨بي وبضٚي 

ٝطؽ٣ؼ٥ ث٢ؽـ اٝيف آثبؼ سب وٚٞبٟ ٨ٌف 

 )اوشبٟ ٝبق١ؽـاٟ( ؼـ سبثىشبٟ

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ٝد٦ٚ دم٧٣ً ٧بي ف٤ٚٛ 

 ٣ ى٤٢ٟ ؼـيبيي

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0.2 - 1393/12/2 ؼاغٚي - ىبـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

ثفـوي ٤١ؿ ٌيف ٣ قٝبٟ سػٞيف ثف 

 ٣يمٕي٨بي ىيكي٤ٌْيٞيبيي د٢يفٌيفاق

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
- 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

ثيىز ٣ ؼ٣ٝي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي 

ف٤ٚٛ ٣ ٢ِبيـ مؿايي ايفاٟ 

ؼا١ٍٖب٥ ف٤ٚٛ ٍّب٣ـقي ٣  -

 ٢ٝبثـ عجيقي ٕفٕبٟ

 0 - 1393/6/8 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

ثَبي ٝيْف٣اـٕب١يىٜ ٧ب ضي٠ ىفآي٢ؽ ٣ 

ا١جبـؼاـي ؼـ ٤ٝاؼ مؿايي فٖٞٚفاي 

 دف٣ثي٤سيِ

 ىبـوي وبيف - َٝب٦ٙ ٤ّسب٥

ثيىز ٣ ؼ٣ٝي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي 

ف٤ٚٛ ٣ ٢ِبيـ مؿايي ايفاٟ، 

 ٨ٌفي٤ـ 8-9

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/6/8 ؼاغٚي

 



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ َٝب٤١٦ٙؿ  ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ١بٛ ٧ٞبيً

ٝط٘ 

 ١ٍف

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ثي٤دٚيٞف٧بي قيىشي سػفيت دؿيف ؼـ 

 ٢ِقز ثىش٦ ث٢ؽي مؿا
 وبيف

ا٣ٙي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي والٝز 

مؿا )س٤ٙيؽ، سجؽي٘، 

 ّٝفه(

 ىبـوي وبيف
ا٣ٙي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي والٝز 

 مؿا )س٤ٙيؽ، سجؽي٘، ّٝفه(
 0 ٢ّٖف٥ ٝٚي والٝز مؿا 1393/7/24 ؼاغٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

ثي٤دٚيٞف٧بي قيىشي سػفيت دؿيف ؼـ 

 ٢ِقز ثىش٦ ث٢ؽي مؿا
 َٝب٦ٙ ٝف٣ـي

ا٣ٙي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي 

 نؿاوالٝش
 ىبـوي وبيف

ا٣ٙي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي والٝز 

 مؿا
 0 - 1393/7/23 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

ثي٤ؼيكٗ، ا١فلي ٣ ّب٧ً آالي٢ؽ٥ ٧بي 

 ٝطيظ قيىز

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

٣ٝي٠ ٧ٞبيً ٝٚي ؼ

ثف١ب٦ٝ ـيكي  ضيبؽز ، 

ضٞبيز اق ٝطيظ قيىز ٣ 

 س٤وق٦ دبيؽاـ

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

ؼ٣ٝي٠ ٧ٞبيً ٝٚي ثف١ب٦ٝ 

ـيكي  ضيبؽز ، ضٞبيز اق 

ٝطيظ قيىز ٣ س٤وق٦ 

 دبيؽاـ

 1 - 1393/11/26 ؼاغٚي
دم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دشف٣ٌيٞي

دبيؽاـي ّبسسي٠ ٧ب ٣ سئبىال٣ي٠ ٧ب ؼـ 

 زبي
 َٝب٦ٙ ٝف٣ـي

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 

 ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي

 ىبـوي وبيف

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 

 ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي

 0 - 1393/4/10 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

دبوػ٤ٖ ث٦ ٝطفُ ثفاي دٚيٞف٧بي 

 ّبـثفؼ٧بي سدكي٦ اي ٣ قيىز ضىٖفي
 ثىذبـن فٚٞي سف٣يدي

فٚٞي 

 سف٣يدي
 ىبـوي

ى٢ّٚب٦ٝ فٚٞي سف٣يدي 

 ثىذبـي
 0 - 1393/4/1 ؼاغٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ 

 دٚيٞف

ثي٢ي ّييي ٣ ّٞي ثفـوي  ديً

ىفآي٢ؽ٧بي ٝؤثف ثف وغص ٦ْٙ ١يز ٣ 

ٝيقب١بر ٕبقي ضبِ٘ اق ـيكي اسيبٍي ؼـ 

 و٤اض٘ ٌٞبٙي غٚيح ىبـن

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 دم٧٣ٍٖب٥ ٢ِقز ١يز

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0.05 - 1391/7/5 ؼاغٚي - ىبـوي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

ثف  Pleurotus ulmariusسبثيف ٍبـذ 

اـقي مؿايي غبُ اـ٥ س٤وْب خ٨ز 

 اوشيبؼ٥ ث٦ ف٤٢اٟ غ٤ـاُ ١ٍػ٤اـ٢٢ّؽٕبٟ

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

٢ّٖف٥ ف٤ٚٛ ٌٍٞي٠ 

 ؼاٝي ايفاٟ

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

ٌٍٞي٠ ٢ّٖف٥ ف٤ٚٛ ؼاٝي 

 ايفاٟ
 0 - 1393/6/6 ؼاغٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

سبثيف الّش٤ ثبوي٤ٚن اويؽ٣ىي٤ٚن ٣ 

الّش٤ثبوي٤ٚن دبـاّبقئي ثف ثفغي 

 ٣يمٕي٨بي والٝشي ثػً ٌيف ٌشف

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي وبيف -

ٝٚي  ١ػىشي٠ ٢ّيفا١ه

س٤وق٦ ّيييز ـا٧جفؼي 

 ىفإيف

 0 - 1393/2/2 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

سإثيف اِالش ٌيٞيبيي آـؼ ز٤ة ثف غ٤اَ 

ْٝب١يْي اوشبسيْي ٣ ؼي٢بٝيْي  ز٢ؽوبق٥ 

 ضبِ٘ اق دٚي دف٣دي٠ٚ

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

١ٍفي٦ خ٢ٖ٘ ٣ ىفآ٣ـؼ٥ 

 ٧بي ز٤ثي

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

١ٍفي٦ خ٢ٖ٘ ٣ ىفآ٣ـؼ٥ 

 ٧بي ز٤ثي
 1393/6/10 ؼاغٚي

١ٍفي٦ خ٢ٖ٘ ٣ 

 ٧بي ز٤ثي ىفآ٣ـؼ٥
0 

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

سدكي٦ ثي٤ٙ٤ليْي غبُ اـ٥ ٤٢ِثف ثب ٍبـذ 

Pleurotus ulmarius  خ٨ز اوشيبؼ٥

 ث٦ ف٤٢اٟ غ٤ـاُ ١ٍػ٤اـ٢٢ّؽٕبٟ

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ٌٍٞي٠ ٢ّٖف٥ ف٤ٚٛ 

 ؼاٝي ايفاٟ

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

٢ّٖف٥ ف٤ٚٛ ؼاٝي  ٌٍٞي٠

 ايفاٟ
 0 - 1393/6/6 ؼاغٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

سقيي٠ ثبٍيٞب١ؽ٥ آ١شي ثي٤سيِ ى٤ْٝ٤ٚئي٠ 

ؼـ ٝب٧ي ثب ـ٣ي ّف٣ٝبس٤ٕفاىي ٝبيـ ثب 

 فْٞٚفؼ ثبال

 ىبـوي وبيف - وبيف
ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً ٝٚي والٝز 

 مؿا: س٤ٙيؽ، سجؽي٘، ّٝفه
 ثي٤ٙ٤ليٕف٥٣ دم٧٣ٍي  1 - 1393/7/23 ؼاغٚي

 



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

 فٚٞي سف٣يدي خبيٖب٥ اوشب١ؽاـؼ ّبـغب٦١ اي ؼـ ثبقاـيبثي

سف٣يدي  -وػ٢فا١ي فٚٞي

ؼـ ٤ٝوى٦ دم٧٣ٍي ف٤ٚٛ 

 ٣ ى٢ب٣ـي ـ١ٔ

فٚٞي 

 سف٣يدي
 ىبـوي

اوشب١ؽاـؼ٧ب سفاق ٢٢ّؽ٥ 

 ٝيؽاٟ ـٍبثز
 0 اوشب١ؽاـؼ 1393/7/16 ؼاغٚي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ 

 ٣ ٝقؽ١ي

خؿة ٣ ٌْىز ميفغغي ٣اثىش٦ ث٦ 

مٚؾز ؼـ ١ب٤١ ٤ّٚييؽ و٤ٙييؽ ١َف٥ ثب ٕبه 

 ٤١اـي ثكـٓ

 ا١ٖٚيىي وبيف - وبيف

The 40th 

International 

Conference on 

Micro and Nano 

Engineering 

 0 - 1393/6/31 غبـخي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي 

 دكٌْي

زي٦٢ ١ٖبـي وْب١ىي وبق١ؽ سيفٕبٟ ؼـ 

 خ٤٢ة ٌفً ٤ٍزبٟ
 - فٚٞي سف٣يدي

فٚٞي 

 سف٣يدي
 ىبـوي

٧ٞبيً ٝٚي ض٤ض٦ ٧بي 

ـو٤ثي ايفاٟ اق ؼيؽٕب٥ 

 قٝي٠ ٢ٌبوي ١يز

 2 - 1393/2/16 ؼاغٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ 

 ٣ ٝقؽ١ي

دىبة ٣ ث٦ ّبـ ٕيفي آٟ ؼـ غغفار اضيبء 

 ٢ِبيـ مؿايي
 ى٢ب٣ـي ٤١ي٠ مؿا فٚٞي سف٣يدي

فٚٞي 

 سف٣يدي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/6/1 ؼاغٚي - ىبـوي

غغفار اضيبء دىبة ٣ ث٦ ّبـٕيفي آٟ ؼـ 

 ٢ِبيـ مؿايي
 0 - 1393/6/1 ؼاغٚي - ىبـوي وبيف ى٢ب٣ـي ٤١ي٠ مؿا َٝب٦ٙ ٝف٣ـي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

غغ٤ط آ٤ٙؼٕي ١بٌي اق سإثيف ٕفؼي 

 ال١ٖٞيف

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

زبح ّبٝ٘ ؼـّشبة 

اْٙشف١٣يْي ٧ٞبيً)وي 

ؼي ٝد٤ٞف٦ َٝبالر(ؼـ 

 _دبيٖب٥ ٧بي فٚٞي 

دم٧٣ٍي ٣ دفاوش٢بؼ 

٤ٍّـ ث٦ ٌفش ؾي٘ ١ٞبي٦ 

 -٣1 ٢ٝشٍف غ٤ا٢٧ؽ ٌؽ: 

٢ّىفي٤ٛ ٝطش٤ي ٝٚي 

خ٤٨ٞـي اوالٝي ايفاٟ 

ٝفّك اعالفبر فٚٞي  -2

٤ٍّـ٢ٕدي٦٢ 

-3ايفا١يبٟ)ايفاٟ ؼاُ( 

وبيز ٝفخـ ؼا١ً 

 )وي٤يٚيْب(

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

ؼ٣ٝي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

٢٨ٝؽوي ٝؽيفيز 

ٍّب٣ـقي، ٝطيظ قيىز ٣ 

 ٢ٝبثـ عجيقي دبيؽاـ

 - - 1393/12/20 ؼاغٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

غ٤اَ ثبقؼاـ١ؽٕي ١ب٤١ّبٝذ٤قيز ٧بي 

 ٣ي٢ي٘ ا١ْ٘ٙب٤١ّفيىشبٗ و٤ٚٙك  دٚي 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 ISIدم٧٣ٍي 

خ٢ٖ٘ ٣ ىفا٣ـؼ٥ ٧بي 

 ز٤ثي

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ISI 2 1393/11/6 ؼاغٚي - ىبـوي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

غ٤اَ ـيػز ٢ٌبوي، ْٝب١يْي ٣ 

ثبقؼاـ١ؽٕي ىيٜٚ ٧بي ّبٝذ٤قيشي دٚي 

 الّشيِ اويؽ/ ١ب٤١ّفيىشبٗ و٤ٚٙك/ ١ب٤١ـن

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

دم٨ٍ٧٣بي ف٤ٚٛ ٣ ٝد٦ٚ 

 ى٢أ٣ـي ز٤ة ٣ خ٢ٖ٘

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0 - 1393/12/1 ؼاغٚي - ىبـوي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

  



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 
 َٝب٦ٙ

 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً
سبـيع 
 ثفٕكاـي

 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥
ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

 و٢ج٦ٚ فٚٞي سف٣يدي ٤١٤ٝوبيش٤ل١ك ثيٍشف ثؽا١يٜؼـثبـ٥ ٙيىشفيب 
فٚٞي 

 سف٣يدي
 0 - 1393/2/1 ؼاغٚي - ىبـوي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ؼـثبـ٥ ٙيىشفيب ٤١٤ٝوبيش٤ل١ك ثيٍشف ثؽا١يٜ 

 ) ثػً و٤ٛ (
 و٢ج٦ٚ فٚٞي سف٣يدي

فٚٞي 

 سف٣يدي
 0 - 1393/3/6 ؼاغٚي - ىبـوي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ِٞل قا١شبٟ ثف ثجبر ا٤ٝٙىي١٤ي فـوي اثف ث

٣ غ٤ِّيبر ضىي ٝػ٤ٚط اـؼ٥ ّٜ زفة  

 ٌيف٥ غفٝب ٣ 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

٧ٞبيً ٍّب٣ـقي ٣ ٢ٝبثـ 

 عجيقي دبيؽاـ
 ىبـوي وبيف

٧ٞبيً ٍّب٣ـقي ٣ ٢ٝبثـ 

 عجيقي دبيؽاـ
 1 - 1393/7/21 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

 وبغشٞبٟ وجك ٣ ٝكايبي ٝطيغي
 َٝب٦ٙ فٚٞي
 دم٧٣ٍي

ٝد٤ٞف٦ َٝبالر ٧ٞبيً 
 ٝٚي ث٨ؽاٌز ٝطيظ

فٚٞي 
 دم٧٣ٍي

 ىبـوي

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

ث٨ؽاٌز ٝطيظ، والٝز ٣ 

 ٝطيظ قيىز دبيؽاـ

 1 ٝد٤ٞف٦ َٝبالر ٧ٞبيً 1393/6/20 ؼاغٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ 

 ٣ ٝقؽ١ي

 ىبـوي وبيف - وبيف و٢دً اق ؼ٣ـ ٙيكـي ٣ ّبـثفؼ٧بي آٟ
ز٨بـٝي٠ ٧ٞبيً قٝي٠ 

 ٢ٌبوي ىالر ايفاٟ
 0 - 1393/12/17 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي 

ٌجي٦ وبقي ٝيفائي ال١ؽائ٤ ؼـ دالوٞبي 

 ١بىك٤١٣ـ
 ىبـوي وبيف - وبيف

ؼ٣ٝي٠ ٢ّيفا١ه ٢٨ٝؽوي 

 ٣ ىيكيِ دالوٞب
 0 - 1393/3/1 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي 

٢ٌبوبيي سفّيت اوشف٣ٙي ؼـ ٝنك٧بي 

ٌبٝ٘ دىش٦، ٕفؼ٣، ى٢ؽً ٣ غ٤ـاّي ايفا١ي 

 ثبؼا٢ٍٝب

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
- 

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

٧ٞبيً ٝٚي ٝيبٟ ٣فؽ٥ 

 ٧بي مؿايي
 1 - 1393/2/10 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

 ف٤اٝ٘ ا١ىب١ي ؼـ وبغشٞبٟ ٧بي وجك
َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ٝد٤ٞف٦ َٝبالر ٧ٞبيً 

 ٝٚي ٝقٞبـي
 ىبـوي وبيف

٧ٞبيً ٝٚي ٝقٞبـي، 

فٞفاٟ ٣ س٤وق٦ ٤١ي٠ 

 ٨ٌفي

 1 ٧ٞبيً ٝٚي ٝقٞبـي 1393/2/31 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 

 فٚٞي سف٣يدي ف٤اٝ٘ فٞٚيبسي س٤وق٦ وبغشٞبٟ وجك
ٝد٤ٞف٦ َٝبالر ٧ٞبيً 

 ٝٚي ٝقٞبـي، فٞفاٟ

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

ٝقٞبـي، فٞفاٟ ٣ ٝطيظ 

 قيىز ٨ٌفي

 1 ٝد٤ٞف٦ َٝبالر ٧ٞبيً 1393/3/1 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي

ىفا١ْيبو٦ ٧ب ٣ ّبـثفؼ٧بي آٟ ؼـ ٝطيظ 

 قيىز

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

٧ٞبيً اوشب١ؽاـؼ ٣ 

 ٝطيظ قيىز
 ىبـوي وبيف

٧ٞبيً اوشب١ؽاـؼ ٣ ٝطيظ 

 قيىز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/7/26 ؼاغٚي

ىف٣ّش٤ىيٚيِ الّشيِ اويؽ ثبّشفي ٧ب ؼـ 

 فى٘
 َٝب٦ٙ ٝف٣ـي

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 
 ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي

 ىبـوي وبيف

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 
 ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي

 0 - 1393/4/10 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

 وبيف ىقبٗ وبقي غبّىشف ثبؼي س٤وظ آْٙبٙي

ٝد٤ٞف٦ َٝبالر ا٣ٙي٠ 
٢٨ٝؽوي  ٢ّٖف٥ ٝٚي

وبغز ٣ اـقيبثي دف٣ل٥ 
 ٧بي فٞفاٟ

 ىبـوي وبيف

ا٣ٙي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي ٢٨ٝؽوي 

وبغز ٣ اـقيبثي دف٣ل٥ 
 ٧بي فٞفا١ي

 1 ٢ّٖف٥ ٝٚي 1393/2/11 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 

ى٢ب٣ـي ١ب٤١ ٣ ١ًَ آٟ ؼـ ق١ديف٥ سإٝي٠ ٣ 

 س٤قيـ ٤ٝاؼ مؿايي
 ىبـوي وبيف nnn َٝب٦ٙ ٝف٣ـي

ٝٚي س٤وق٦ ٢ّيفا١ه 

ّيييز ـا٧جفؼي ىفإيف ؼـ 

 والٝز مؿا

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي - - 1393/2/1 ؼاغٚي



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ّبـثفؼ اْٙشف٣ى٤ـق ث٦ ف٤٢اٟ ـ٣ٌي 

٢ٌبوبيي اـٕب١يىٜ ٧بي  اوشب١ؽاـؼ ؼـ

 سنييف ل١شيِ يبىش٦

 وبيف
٧ٞبيً اوشب١ؽاـؼ ٣ 

 ٝطيظ قيىز
 ىبـوي وبيف

٧ٞبيً اوشب١ؽاـؼ ٣ ٝطيظ 

 قيىز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 1 - 1393/7/26 ؼاغٚي

 -ّبـثفؼ اْٙشف٣ى٤ـق لٗ دٚي آّفي٘ آٝيؽ

ف٤٢اٟ ـ٣ٌي  وؽيٜ ؼ٣ ؼوي٘ و٤ٙيبر ث٦

٧بي  اـٕب١يىٜاوشب١ؽاـؼ ؼـ ٢ٌبوبيي 

 سنييفيبىش٦ ل١شيْي

 - َٝب٦ٙ ٝف٣ـي
فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي

٧ٞبيً اوشب١ؽاـؼ ٣ ٝطيظ 

 قيىز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/7/26 ؼاغٚي

 ىبـوي وبيف - َٝب٦ٙ ٝف٣ـي ّبـثفؼ مؿايي خ٤ ثؽ٣ٟ د٤ٌي٦٢
ؼوشب٣ـؼ٧بي ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ 

 مؿايي
 0 - 1393/4/10 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

ٍّب٣ـقي ٣ مؿاي اـٕب١يِ: ضَبيٌ فٚٞي 

 ٣ ا١شؾبـار ّٝفه ٢٢ّؽ٥
 فٚٞي سف٣يدي

ا٣ٙي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي والٝز 

مؿا : س٤ٙيؽ، سجؽي٘، 

 ّٝفه

فٚٞي 

 سف٣يدي
 ىبـوي

ا٣ٙي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي والٝز 

 مؿا : س٤ٙيؽ، سجؽي٘، ّٝفه
 1393/7/24 ؼاغٚي

ا٣ٙي٠ ٢ّٖف٥ ٝٚي والٝز 

مؿا : س٤ٙيؽ، سجؽي٘، 

 ّٝفه

1 
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

 ٤ّـي ٝفّكي ١بٌي اق ٝبالسي٤ٟ ؼـ ؤ
َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي وبيف ٢ّٖف٥ ٝٚي وٜ ٢ٌبوي

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي وٜ 

٢ٌبوي ٣ ٝى٤ٞٝيز ٧بي 

 ؼاٝي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 0 - 1393/7/24 ؼاغٚي

ٕفاى٠ اّىيؽ فبٝ٘ ؼاـ ٌؽ٥ ثب ٕف٨٧٣بي 

آٙي ثق٤٢اٟ ١ب٤١ ّبسبٙيىز ٤ٝثف ٣ ٍبث٘ 

 ثبقيبىز ثفاي ضؿه خي٥٤ اق 

 ٢ٝبثـ آة آ٤ٙؼ٥

 وبيف

٧ٞبيً سػّّي ى٢ب٣ـي 

١ب٤١ ؼـ ٢ِقز ثفً ٣ 

 ا١فلي

 ىبـوي وبيف
٧ٞبيً سػّّي ى٢ب٣ـي 

 ١ب٤١ ؼـ ٢ِقز ثفً ٣ ا١فلِي
 0 - 1393/3/28 ؼاغٚي

و٤ٚٙكي ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ثىش٦ ث٢ؽي

ٝؽيفيز ٤ٝاؼ قائؽ، ضب٠ٝ ضيؼ ٝطيظ 

 قيىز ٨ٌفي

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

فال٥٣ ثف زبح ّبٝ٘ 

ؼـّشبة اْٙشف١٣يْي 

٧ٞبيً)وي ؼي ٝد٤ٞف٦ 

َٝبالر(ؼـ دبيٖب٥ ٧بي 

دم٧٣ٍي ٣  _فٚٞي 

دفاوش٢بؼ ٤ٍّـ ث٦ ٌفش 

ؾي٘ ١ٞبي٦ ٣ ٢ٝشٍف 

٢ّىفي٤ٛ  -1غ٤ا٢٧ؽ ٌؽ: 

ٝطش٤ي ٝٚي خ٤٨ٞـي 

ٝفّك  -2ايفاٟ  اوالٝي

اعالفبر فٚٞي 

٤ٍّـ٢ٕدي٦٢ 

-3ايفا١يبٟ)ايفاٟ ؼاُ( 

وبيز ٝفخـ ؼا١ً 

 )وي٤يٚيْب(

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ا١ٖٚيىي

ؼ٣ٝي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

٢٨ٝؽوي ٝؽيفيز 

ٍّب٣ـقي، ٝطيظ قيىز ٣ 

 ٢ٝبثـ عجيقي دبيؽاـ

 0 - 1393/12/20 ؼاغٚي
ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

ٝغبٙقبر ويىشٞبسيِ ٣ سيىيف ٝطيظ 

ـو٤ثي ثف ٝج٢بي ثبق٣دبيبٟ وبق١ؽ خيف٣ؼ 

ؼـ اٙجفق ٝفّكي ، ثفي ٧بي اٝبٛ قاؼ٥ 

 ٧بٌٜ ٣ خيف٣ؼ

 - فٚٞي سف٣يدي
فٚٞي 

 سف٣يدي
 ىبـوي

ٝٚي ض٤ض٦ ٧بي  ٧ٞبيً

ـو٤ثي ايفاٟ اق ؼيؽٕب٥ 

 قٝي٠ ٢ٌبوي ١يز

 2 - 1393/2/16 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي

دؿيفي  سػفيت قيىز  ٝغبٙق٦ ـىشبـ 

 -اْٙ٘ ٣ي٢ي٘ ٧بي دٚي ١ب٤١ّبٝذ٤قيز

 ١ب٤١ّفيىشبٗ و٤ٚٙك

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ٝد٦ٚ  ا١د٠ٞ ف٤ٚٛ ٣ 

 ٢ِبيـ ز٤ة ٣ ّبمؿ ايفاٟ

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0 - 1393/10/1 ؼاغٚي - ىبـوي

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

ٝغبٙق٦ ٝيكاٟ ثبٍيٞب١ؽ٥ آ١شي ثي٤سيِ 

 سشفاويْٚي٠ ؼـ ٌيف
 ىبـوي وبيف - وبيف

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً ٝٚي والٝز 

 مؿا: س٤ٙيؽ، سجؽي٘، ّٝفه
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 1 1 1393/7/23 ؼاغٚي

َٝبيى٦ اويؽ٧بي زفة ـ٣م٠ قيش٤ٟ ؼـ 

 ٝػشٚو ايفاٟ ٢ٝبعٌ

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي

ف٤ٚٛ ٣ ى٢ب٣ـي ٤ٝاؼ 

 مؿايي

فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0 - 1393/6/1 ؼاغٚي - ا١ٖٚيىي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

َٝبيى٦ غ٤ِّيبر ىيكيِ ٣ٌيٞيبيي 

 ٌيفٕب٣ٝيً ٣ ٌيفٕب٣ ايفا١ي

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 0 - 1393/7/24 ؼاغٚي ٢ّٖف٥ ٝٚي والٝز مؿا ىبـوي وبيف ٢ّٖف٥ ٝٚي والٝز مؿا

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي

َٝبيى٦ ـ٣ي ٧بي سقيي٠ ّبسسي٠ ؼـ 

 زبي
 َٝب٦ٙ ٝف٣ـي

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 

 ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي

 ىبـوي وبيف

١ػىشي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

اْٙشف١٣يْي ؼوشب٣ـؼ٧بي 

 ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ مؿايي

 0 - 1393/4/10 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

 ١ٍبوش٦ اِالش ٌؽ٥ ٣ ّبـثفؼ آٟ ؼـ 

 ٢ِبيـ مؿايي
 ى٢ب٣ـي ٤١ي٠ مؿا فٚٞي سف٣يدي

فٚٞي 

 سف٣يدي
 0 - 1393/3/3 ؼاغٚي - ىبـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٤ٝاؼ مؿايي 

١ًَ اوشب١ؽاـؼ٧بي ايك٣ ؼـ ٝؽيفيز اثفار 

 قيىز ٝطيغي سنييف اٍٚيٜ
 فٚٞي سف٣يدي

ؼ٣ٝي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

٢٨ٝؽوي ٣ ٝؽيفيز 

قيىز ٣ ٍّب٣ـقي ٝطيظ 

 ٢ٝبثـ  عجيقي دبيؽاـ

فٚٞي 

 سف٣يدي
 ىبـوي

ؼ٣ٝي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

٢٨ٝؽوي ٣ ٝؽيفيز 

ٍّب٣ـقي ٝطيظ قيىز ٣ 

 ٢ٝبثـ  عجيقي دبيؽاـ

 1393/12/20 ؼاغٚي

ؼ٣ٝي٠ ٧ٞبيً ٝٚي 

٢٨ٝؽوي ٣ ٝؽيفيز 

ٍّب٣ـقي ٝطيظ قيىز 

 ٣ ٢ٝبثـ  عجيقي دبيؽاـ

0 
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

س٤اٟ ٝػك١ي ١ٖفٌي ثف ا٤١اؿ سػٚػ٘ ٣ 

وبق١ؽ آوٞبـي  ؼـ ٢ٝغ٦َ ؼي٘ )ٌٞبٗ 

 ٌفً ٢ٝغ٦َ غ٤قوشبٟ(

 - فٚٞي سف٣يدي
فٚٞي 

 سف٣يدي
 ىبـوي

٧ٞبيً ٝٚي ض٤ض٦ ٧بي 

ـو٤ثي ايفاٟ اق ؼيؽٕب٥ 

 قٝي٠ ٢ٌبوي ١يز

 2 - 1393/2/16 ؼاغٚي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 

 ٣يمٕي٨بي آـؼ ٝبٙز ؼ٣ ـٍٜ خ٤ 

 ثؽ٣ٟ د٤ٌي٦٢

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
 ىبـوي وبيف -

ؼوشب٣ـؼ٧بي ٤١ي٠ ؼـ ف٤ٚٛ 

 مؿايي
 0 - 1393/4/10 ؼاغٚي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

Optimization and validation of 

a method for extraction and 

quantification of ochratoxin A 

in black pepper 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
دم٧٣ٍْؽ٥ ٢ِبيـ مؿايي  - - - - - - - -

 ٣ ٍّب٣ـقي

Identification and 

Quantification of 5-

Hydroxymethylfurfural in 

Food Products 

َٝب٦ٙ فٚٞي 

 دم٧٣ٍي
دم٧٣ٍْؽ٥ ٢ِبيـ مؿايي  - - - - - - - -

 ٣ ٍّب٣ـقي



 ٤١ؿ ١ٍفي٦ ١بٛ ١ٍفي٦ ٤١ؿ َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ
قثبٟ 

 َٝب٦ٙ
 ٝط٘ ١ٍف ١بٛ ٧ٞبيً

سبـيع 

 ثفٕكاـي
 اٙٞقبـه ١بٛ ؼائف٥

ضفيت سبثيف 

 ١ٍفي٦
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

َٝبيى٦ ؼ٣ ـ٣ي غبُٙ وبقي ثب اوشيبؼ٥ 

اق وش٤ٟ ايٞي٤٢اىي٢يشي ٣ وش٤ٟ ٤ٝٙشي 

ىب٢ٍْ١بٗ ؼـ ا١ؽاق٥ ٕيفي آىالس٤ّىي٨٢ب ؼـ 

 ىٚي٘

دم٧٣ٍْؽ٥ ٢ِبيـ مؿايي  - - - - - - - - وبيف

 ٣ ٍّب٣ـقي

ا١ؽاق٥ ٕيفي ٧يؽـ٣ّىي ٝشي٘ ى٤ـى٤ـاٗ 

 ؼـ ا٤١اؿ ٝفثب

دم٧٣ٍْؽ٥ ٢ِبيـ مؿايي  - - - - - - - - وبيف

 ٣ ٍّب٣ـقي

ّب٧ً آىالس٤ّىي٨٢ب ؼـ ىٚي٘ ثب اوشيبؼ٥ اق 

 سفّيجبر ٍٚيبيي

دم٧٣ٍْؽ٥ ٢ِبيـ مؿايي  - - - - - - - - وبيف

 ٣ ٍّب٣ـقي

ثفـوي اثف آو٤ْـثيِ اويؽ ؼـ ٣يمٕي 

٧بي ىيكي٤ْ ٌيٞيبيي د٢يف م٢ي ٌؽ٥ ثب 

 آ٠٧

٢ِبيـ مؿايي دم٧٣ٍْؽ٥  - - - - - - - - وبيف

 ٣ ٍّب٣ـقي

اـقيبثي ضىي د٢يف م٢ي ٌؽ٥ ثب آ٠٧ ثب 

اوشيبؼ٥ اق د٢٘ آ٤ٝقي ؼيؽ٥ ٣ دؿيفي 

 ّٝفه ٢٢ّؽٕبٟ

دم٧٣ٍْؽ٥ ٢ِبيـ مؿايي  - - - - - - - - وبيف

 ٣ ٍّب٣ـقي

 

  



 برگساری َمایش ي سمیىار تخصصی

 ١بٛ ؼثيف وٞي٢بـ وبقٝبٟ اِٚي ثفٕكاـ٢٢ّؽ٥  وٞي٢بـ ٤١ؿ ٧ْٞبـي ف٤٢اٟ
سبـيع ثفٕكاـي 

 وٞي٢بـ
 ٣اضؽ وبقٝب١ي ٤ٍّـ

 ٕف٥٣ آق٤ٟٝ ٨ٝبـر ايفاٟ 1393/7/26 ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبقٝبٟ اوشب١ؽاـؼ ٣ ٝطيظ قيىز اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي اوشب١ؽاـؼ ٣ ٝطيظ قيىز

 ثفٕكاـي ٧ٞبيً/وٞي٢بـ اوشب١ؽاـؼ٧ب ٣ ٝطيظ قيىز
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي
 ايفاٟ 1393/7/26 ـضٞب١ي ا٦ٌ٤١

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً )ٝٚي( سطَيَبر ّبـثفؼي ٣ اوشب١ؽاـؼ وبقي ؼـ س٤وق٦ 

 ٢ِبيـ ١ىبخي ٣ زفٛ

٧ْٞبـي ؼـ ثفٕكاـي 

 ٧ٞبيً/وٞي٢بـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ ايفاٟ 1392/8/7 ٝٚيط٦ ١بقي دم٧٣ٍٖب٥ اوشب١ؽاـؼ

)ٝٚي( سطَيَبر ّبـثفؼي ٣ اوشب١ؽاـؼ وبقي ؼـ س٤وق٦  ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً

 ٢ِبيـ ١ىبخي ٣ زفٛ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ ايفاٟ 1392/8/7 ٝٚيط٦ ١بقي دم٧٣ٍٖب٥ اوشب١ؽاـؼ اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ ايفاٟ 1392/8/7 ٝٚيط٦ ١بقي اوشب١ؽاـؼوبقٝبٟ ٝٚي  اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي ا٣ٙي٠ ٧ٞبيً اوشب١ؽاـؼ وبقي ؼـ س٤وق٦ ٢ِبيـ ١ىبخي ٣ زفٛ

 اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي ثفاي ٢ّشفٗ قيىشي آىز ثيؽ ّٜٚثفـوي سبثيف ؼ٣ خؽاي٦ ٍبـزي 
وبقٝبٟ  -وبقٝبٟ ٝٚي اوشب١ؽاـؼ  

 ٝطيظ قيىز
 ٕف٥٣ آق٤ٟٝ ٨ٝبـر ايفاٟ 1393/7/26 ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي

 اوشفاسميِ ؼـ والٝز مؿاس٤وق٦ ّيييز ـا٧جفؼي 
٧ْٞبـي ؼـ ثفٕكاـي 

 ٧ٞبيً/وٞي٢بـ
 ايفاٟ 1393/2/2 ٨ٌفيبـ ؼثيفيبٟ ا١د٠ٞ ٝؽيفيز ّيييز ايفاٟ

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ ايفاٟ 1392/12/6 ٌيفقاؼ ضى٠ ثٖي دم٧٣ٍٖب٥ اوشب١ؽاـؼ ثفٕكاـي ٧ٞبيً/وٞي٢بـ زبًٙ ٧بي ا١فلي ؼـ ٢ِبيـ ١يز ٣ ٕبق

ز٨بـٝي٠ ٢ّٖف٥ سػّّي اوشب١ؽاـؼ ٧بي سد٨يكار دكٌْي ٣ ٤ٝاؼ 

 ض٤ق٥ ٢ّشفٗ في١٤ز

٧ْٞبـي ؼـ ثفٕكاـي 

 ٧ٞبيً/وٞي٢بـ

ؼا١ٍٖب٥ ف٤ٚٛ دكٌْي ٣ غؽٝبر 

 ث٨ؽاٌشي ؼـٝب١ي ٨ٌيؽ ث٨ٍشي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي ايفاٟ 1393/10/27 ـضب ٌب٧َؽٝي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي ايفاٟ 1393/9/20 ٝطٞؽ ٝفسض٤ي ؼا١ٍٖب٥ ٨ٌيؽ ث٨ٍشي اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي ٣ ّيييز ؼـ ٤ٍّـ٧بي اوالٝي وٞي٢بـ اوشب١ؽاـؼ

 ثفٕكاـي ٧ٞبيً/وٞي٢بـ PTوٞي٢بـ آق٤ٟٝ ٨ٝبـر 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي
 ايفاٟ 1393/4/2 ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي

ٝؽيفيز دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي ايفاٟ 1393/10/27 ـضب ٌب٧َؽٝي ؼا١ٍٖب٥ ف٤ٚٛ دكٌْي ٨ٌيؽث٨ٍشي اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي وٞي٢بـ سػّّي اوشفيٚيكاوي٤ٟ ٣ في١٤ز ٧بي ثيٞبـوشب١ي

ٌفّز ؼـ ٧ٞبيً ا١ىشيش٤ سنؿي٦ ؼـ غ٤َّ ّب٧ً ٢ٍؽ ٣ ١ِٞ ٣ 

 زفثي ؼـ ٤ٝاؼ مؿايي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي ايفاٟ 1393/7/7 ا١ىشيش٤ سنؿي٦ ا١ىشيش٤ سنؿي٦ اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي

 فض٤ ّٞيش٦ فٚٞي
٧ْٞبـي ؼـ ثفٕكاـي 

 ٧ٞبيً/وٞي٢بـ

ؼا١ٍٖب٥ ف٤ٚٛ دكٌْي اـسً ٣ ثػً 

 غ٤ِّي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي ايفاٟ 1393/12/12 ويؽ فٚي ٝفسض٤ي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي ايفاٟ 1393/11/7 ثيمٟ افشٞبؼي ؼا١ٍٖب٥ ٌيفاق اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي ثب ّبـثفؼ ى٤س٤ّبسبٙيىشي TiO2الي٦ ١ٍب١ي ١ب٤١ؾـار 

 ٌيٞي ٣ دٚيٞفٕف٥٣ دم٧٣ٍي  ايفاٟ 1393/7/16 ق٧ف٥ د٤ـافشؽاٗ دم٧٣ٍٖب٥ اوشب١ؽاـؼ اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي ٕبق٧بي غ٢ِ ٢٢ّؽ٥ -٤ٝاؼ ٝػفة الي٦ ا٣قٟ

  



 ١بٛ ؼثيف وٞي٢بـ وبقٝبٟ اِٚي ثفٕكاـ٢٢ّؽ٥  وٞي٢بـ ٤١ؿ ٧ْٞبـي ف٤٢اٟ
سبـيع ثفٕكاـي 

 وٞي٢بـ
 ٣اضؽ وبقٝب١ي ٤ٍّـ

 ١ػىشي٠ ٢ّيفا١ه س٤وق٦ ّيييز ـا٧جفؼي ىفإيف ؼـ والٝز مؿا
٧ْٞبـي ؼـ ثفٕكاـي 

 ٧ٞبيً/وٞي٢بـ
 1393/2/2 ٨ٌفيبـ ؼثيفيبٟ ا١د٠ٞ ٝؽيفاٟ ّيييز ايفاٟ

 
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ ايفاٟ 1393/8/7 ٌيفقاؼ ضى٠ ثٖي دم٧٣ٍٖب٥ اوشب١ؽاـؼ ثفٕكاـي ٧ٞبيً/وٞي٢بـ ١ًَ اوشب١ؽاـؼ٧ب ؼـ اـقيبثي فْٞٚفؼ ا١فلي ؼئ ٧بي ثػبـ

 ١ٞبيٍٖب٥ ٝطيظ قيىز
٧ْٞبـي ؼـ ثفٕكاـي 

 ٧ٞبيً/وٞي٢بـ
 ايفاٟ 1393/12/2 اثشْبـ  وبقٝبٟ ضيبؽز ٝطيظ قيىز

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ايفاٟ 1393/7/19 د٤ـافشؽاٗق٧ف٥  دم٧٣ٍٖب٥ اوشب١ؽاـؼ اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي ٤ٝوى٦ ٝغبٙقبر دم٧٣ً ٧بي ثبقـٕب١ي -٧1393يش٦ اوشب١ؽاـؼ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

 ايفاٟ 1393/7/16 د٤ـافشؽاٗق٧ف٥  دم٧٣ٍٖب٥ اوشب١ؽاـؼ اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي ـ١ٔدم٣ٌٖب٥ -٧1393يش٦ اوشب١ؽاـؼ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

 ٧ٞبيً آ٢ٌبيي ثب ٝفّك آق٤ٟٝ ٨ٝبـر
٧ْٞبـي ؼـ ثفٕكاـي 

 ٧ٞبيً/وٞي٢بـ

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي
 ٣اضؽدفو٢٘ ثي  ايفاٟ 1393/4/2 ـضٞب١يا٦ٌ٤١ 

 ؼا١ٍٖب٥ ف٤ٚٛ ؼاـ٣يي اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي ٧ٞبيً سكيبـي
ـئيه ؼا١ٍْؽ٥ ى٢ب٣ـي٨بي 

 ٤١ي٠
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي ايفاٟ 1393/7/23

 ٝقؽ١يٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ ٣  ايفاٟ 1393/6/25 ضىي٢ي خبٝق٦ ٢ّشفٗ ّيييز يكؼ اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي ٧ٞبيً ـىـ فيت دٍز ١ٞبيي ّبٌي

 ٧ٞبيً ٦١٤ٞ١ ثفؼاـي ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي ١يشي
٧ْٞبـي ؼـ ثفٕكاـي 

 ٧ٞبيً/وٞي٢بـ

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي  -دم٧٣ٍٖب٥ اوشب١ؽاـؼ

 دشف٣ٌيٞي
 1393/8/20 ٤١ٌي٠ ٍٚي د٤ـ ق١دب١ي

 
 دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣ 

 دؤ٧٣ٍٖب٥ اوشب١ؽاـؼ اـائ٦ د٤وشف/ ايفاؼ وػ٢فا١ي ٧ٞبيً ٧بي فٚٞي سػّّي ٧يش٦ اوشب١ؽاـؼ
دم٨ٍ٧٣بي ّبـثفؼي ٣  ؼىشف

 ى٢ب٣ـي
 ايفاٟ 1393/7/19

دم٧٣ٍْؽ٥ ثفً ْٝب١يِ ٣ 

 وبغشٞبٟ

 ايفاٟ - - - ثفٕكاـي ٧ٞبيً/وٞي٢بـ ّبـٕب٥ ٝٚي سقٞيف ٣ ٨ٖ١ؽاـي
دم٧٣ٍْؽ٥ ٢ِبيـ مؿايي ٣ 

 ٍّب٣ـقي

 

  



 تالیف ي ترجمٍ متًن تخصصی

 ١بٛ ٣ ١بٛ غب٤١اؼٕي ٤١ؿ ٝش٠ سػّّي ف٤٢اٟ
ٝشفخٜ/٤ٝٙو/سؽ٣ي٠ 

 ٢٢ّؽ٥
 ٣اضؽ وبقٝب١ي سبـيع ١ٍف س٨ي٦ ٝش١٠ط٥٤ 

ٍٝػّبر ى٢ي ٣ ـ٣ي سقيي٠ ٝقيبـ ّٝفه  - آثٖف٠ْٝ ى٤ـي ٕبقو٤ق

 ا١فلي ٣ ؼوش٤ـاٙقٞ٘ ثفزىت ا١فلي
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف اخب٨ٍبي غ٤ـاُ دكي سطز ىٍبـ
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

اٌشقبٗ دؿيفي -اي٢ٞي اوجبة ثبقي   1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ٕيفي اثقبؼ ٣ خفٛ ٣اضؽ وغص فبيٌ ـع٤ثشي آق٤ٟٝ ا١ؽاق٥  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 1393/6/2 ا١يفاؼي سؽ٣ي٠ ٢٢ّؽ٥ ٝبقيبـ س٤َي خك٥٣ آ٤ٝقٌي آق٤ٟٝ ٧بي ٌيٞيبيي ٤ٌٕز ٣ ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي ٤ٌٕشي

ـ٧٣ب ٣ ىضب٧بي ف٤ٞٝي ٨ٌفي اق ثش٤ٟ  آئي٠ ّبـ د٤ًٌ ديبؼ٥

وبغش٦ ديً  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ـضٞب١يا٦ٌ٤١  وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧بي عجيقي ثفاي ثفي ث٦ ٢ٝؾ٤ـ اوشيبؼ٥ ؼـ ١ٞب,  ٧بي و٢ٔ ث٤ُٚ

 ٣ سكيي٢بر ّو
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 1393/4/11 ا١يفاؼي ٤ٝٙو ٝدشجي اث٤اَٙبوٜ د٤ـاِي٨ب١ي خك٥٣ آ٤ٝقٌي دبيذ٤ي ـاضشي ٣ ٣ـقٌي

ثفزىت دش٤ دش٤ ٣  ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 1393/8/7 ا١يفاؼي ٤ٝٙو ٝدشجي اث٤اَٙبوٜ د٤ـاِي٨ب١ي خك٥٣ آ٤ٝقٌي 

 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف دالسي٠ غ٤ؼـ٣
 دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧ب ٕي٣يم -ٕب٦١ ثب ثبىز ض٤َٚي ٧بي ثس٦ ٙجبن -د٤ٌبُ  1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 سد٨يكار ضيبؽشي ـ اٙجى٦ اي٢ٞي ـ ٙجبن خ٤ٌْبـي ٣ ىفآي٢ؽ٧بي

 ٍٝبث٦
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 1393/7/12 ا١يفاؼي سؽ٣ي٠ ٢٢ّؽ٥ خٞي٦ٚ آىبٍي ث٢ي٦ٍ ٣ـً خك٥٣ آ٤ٝقٌي سٍِ ٝبٌي٢ي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 1393/7/12 ا١يفاؼي سؽ٣ي٠ ٢٢ّؽ٥ خٞي٦ٚ آىبٍي ث٢ي٦ٍ ٣ـً خك٥٣ آ٤ٝقٌي سقيي٠ ٝب٧يز ّبال٧بي ١ىبخي

ٙقبة ثؽ٣ٟ ٧بي ّبٌي –سقيي٠ َٝب٣ٝز ٌيٞيبيي   1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ؼاـ ٙقبة ٧بي ّبٌي –سقيي٠ َٝب٣ٝز ٌيٞيبيي   1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ٕفٛ ٤١ـؼيؽ٥ ثبٗ ١يٜ د٠٨ ٤ٝاقي ٣يمٕي٨ب ٣ ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝسيفآ٠٧   1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي
  



 ١بٛ ٣ ١بٛ غب٤١اؼٕي ٤١ؿ ٝش٠ سػّّي ف٤٢اٟ
ٝشفخٜ/٤ٝٙو/سؽ٣ي٠ 

 ٢٢ّؽ٥
 ٣اضؽ وبقٝب١ي سبـيع ١ٍف س٨ي٦ ٝش١٠ط٥٤ 

ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ ٌيٞيبيي-ىفا٣ـؼ٥ ٧بي ٙج٢يخك٥٣ آ٤ٝقٌي   ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 1393/9/25 ٕف٧٣ي ٤ٝٙو ٨ٝف١بق اٝي٢ي ىف خك٥٣ آ٤ٝقٌي 

ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ ٌيٞيبيي -خك٥٣ آ٤ٝقٌي ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي ٙج٢ي  ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 1393/9/25 ٕف٧٣ي ٤ٝٙو ١ٖبـ خيال١سي خك٥٣ آ٤ٝقٌي 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 1393/9/20 ا١يفاؼي ٤ٝٙو ١بؼيب اضٞؽي خك٥٣ آ٤ٝقٌي خك٥٣ آ٤ٝقٌي ٤١ٌيؽ١ي٨ب

ـ٣ي آق٤ٟٝ -سقيي٠ ٙنكي  -زىت ٧بي ّبٌي   1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٧ب زىت ٝشَبعـ ٌْ٘ سنييف سقيي٠ –ّبٌي ٧بي¬زىت

٧بي ٣ٕف٣ر آق٤ٟٝ ـ٣ي–ويٞب١ي   
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

آق٤ٟٝ ـ٣ي –ثبق قٝبٟ سقيي٠ –ّبٌي ٧بي زىت  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

آق٤ٟٝ ـ٣ي -سف٢٢ّؽٕي ٍبثٚيز سقيي٠ –ّبٌي ٧بي زىت  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٧بي زىت ثفٌي زىج٢ؽٕي َٝب٣ٝز سقيي٠ –ّبٌي ٧بي زىت

دفوي ؼيه  ـ٣ي آق٤ٟٝ –
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٧بي زىت ٍٍّي زىج٢ؽٕي َٝب٣ٝز سقيي٠ –ّبٌي ٧بي زىت

ـ٣ي -ويٞب١ي  آق٤ٟٝ 
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ث٢ؽي ٣ ٢ٌبوبيي عج٦َ -اٙكاٝبر -٧بي ّبٌي زىت  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

آق٤ٟٝ ـ٨ٌ٣بي ٣ ٣يمٕي٨ب –ـيك    غ٤اَ ْٝب١يْي ٨ٝف٥ ٧بي ؼ١ؽ٥  1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

آق٤ٟٝ ـ٨ٌ٣بي ٣ ٣يمٕي٨ب –غ٤اَ ْٝب١يْي ٨ٝف٨٧بي ؼ١ؽ٥ ؼـٌز   1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
ٝؽيفيز  دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي

 ّيييز ٣ ثبقـوي

سقيي٠ ٝقيبـ ّٝفه و٤غز ٣ ؼوش٤ـاٙقٞ٘ -غ٤ؼـ٧٣بي ؼ٣ٕب٦١ و٤ق  

 ثفزىت ا١فلي
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف ؼئ زؽ١ي ٤ٌىبل ٝػ٤َّ ٕفٝبيً ٝفّكي ٣ آة ٕفٛ ّٝفىي
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ٍٝػّبر ى٢ي ٣ ـ٣ي آق٤ٟٝ سقيي٠ ٝقيبـ ّٝفه  -ؼي٨ٖبي ثػبـ

 ٣ ؼوش٤ـاٙقٞ٘ ثفزىت ا١فلي ا١فلي
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

سقيي٠ ٝيكاٟ -ٝب٢١ؽ آ٨١ب ، ٤٢ّّش٤ـ٧ب ٣ ٣وبيٚي  ـاؼيبس٤ـ٧ب  

اي ٦ّ ثب ٝبيـ  ؼ٧ي ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ ثب اوشيبؼ٥ اق اسبٍِ ثىش٦ ضفاـر

٤ٌؼ غ٢ِ ٝي . 

 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 سقيي٠ ٝيكاٟ -ـاؼيبس٤ـ٧ب، ٤٢ّّش٤ـ٧ب ٣ ٣وبيٚي ٝب٢١ؽ آ٨١ب 

اي ٦ّ ثب ٤٧ا  آق٤ٟٝ ثب اوشيبؼ٥ اق اسبٍِ ثىش٦ؼ٧ي ـ٨ٌ٣بي  ضفاـر

 .٤ٌؼ غ٢ِ ٝي

 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 



 ١بٛ ٣ ١بٛ غب٤١اؼٕي ٤١ؿ ٝش٠ سػّّي ف٤٢اٟ
ٝشفخٜ/٤ٝٙو/سؽ٣ي٠ 

 ٢٢ّؽ٥
 ٣اضؽ وبقٝب١ي سبـيع ١ٍف س٨ي٦ ٝش١٠ط٥٤ 

 ٝطبوج٦ ٝيكاٟ -٤٢ّّش٤ـ٧ب ٣ ٣وبيٚي ٝب٢١ؽ آ٨١ب ـاؼيبس٤ـ٧ب، 

 ؼ٧ي ٣ اـائ٦ ١شبيح ضفاـر
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

سقيي٠ ٝقيبـ ّٝفه ا١فلي ٣ -ـاؼيبس٤ـ٧بي ى٤الؼي ٣ آ٤ٙٝي٢ي٤ٝي  

 ؼوش٤ـاٙقٞ٘ ثفزىت ا١فلي
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 1393/7/5 ا١يفاؼي سؽ٣ي٠ ٢٢ّؽ٥ ٣ضيؽ ٙىبٟ خك٥٣ آ٤ٝقٌي ـا٥ ٧بي ديٍٖيفي اق ثبٍيٞب١ؽ٥ ٧بي ؼاـ٣يي ؼـ ٝط٤ّالر ؼاٝي

 ـ٤ٕالس٤ـ٧بي ىٍبـ ضقيو ميف ٍبث٘ س٢ؾيٜ ثب ضؽاّثف ىٍبـ غف٣خي

ّي٤ٕٚفٛ  4ٝيٚي ثبـ، ثب ؽفىيز ّٞشف يب ٝىب٣ي 200ٝىب٣يّٞشف يب 

 اي٢ٞي ثفاي ٕبق ث٤سبٟ، دف٣دبٟ يب ٝػ٤ٚط آ٨١ب ثف وبفز، ٣ سد٨يكار

 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ـع٤ثشي ٧بي سقيي٠ َٝب٣ٝز ٍٍّي فبيٌ -ـ٣ي آق٤ٟٝ  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ـضٞب١يا٦ٌ٤١  وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ضفاـر ثفاثف ؼـ ـع٤ثشي ٧بي¬ـ٣ي آق٤ٟٝ دبيؽاـي اثقبؼ فبيٌ  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ؼـ وبغش٦ ديً ـع٤ثشي ٧بي¬ـ٣ي آق٤ٟٝ سقيي٠ ثجبر ٌْ٘ فبيٌ

 ٕفٝب ثفاثف
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

دؿيفي )ؼٝبي سبة غٍٞي( فبيٌ  ـ٣ي آق٤ٟٝ سقيي٠ ٝيكاٟ ا١قغبه  

 ـع٤ثشي ديً وبغش٦ ؼـ وفٝب
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ٣ ثبقـويّيييز 

 ـ٣ي آق٤ٟٝ ىفوبيً فبيٌ ـع٤ثشي ؼـ ثفاثف ضفاـر ٣ ؼـ

ٝدب٣ـر ٤٧ا   
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف ـ٣ي آق٤ٟٝ َٝب٣ٝز فبيٌ ـع٤ثشي ؼـ ثفاثف اٌق٦ ٝب٣ـاث٢يً
ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز دم٧٣ٍْؽ٥ 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف ـ٣ي آق٤ٟٝ َٝب٣ٝز فبيٌ ـع٤ثشي ؼـ ثفاثف دبـٕي
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ـ٣ي آق٤ٟٝ ٝيكاٟ خؿة آة اق عفيٌ وغص فبيٌ ـع٤ثشي 

وبغش٦ ديً  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف ـ٣ي آق٤ٟٝ ١ي٤ؾ ١بدؿيفي ؼـ َٝبث٘ آة
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧بي غبَ ـ٣ي ٧بي ٦١٤ٞ١ ٣ خؽا٣ٗ ثبقـوي ّبٌي اق عفيٌ ٦١٤ٞ١  

 ا١يفاؼي)
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

آق٤ٟٝ ٧بي ـ٣ي ٣ ٧ب ٣يمٕي –وَو د٤ي ٕسي   1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧ب ٣يمٕي –وف دب١شي٠ -٧بي وبغشٞب١ي و٢ٔ  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧ب ٣يمٕي-٤ّاـسكي-٧بي وبغشٞب١ي و٢ٔ  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 



 ١بٛ ٣ ١بٛ غب٤١اؼٕي ٤١ؿ ٝش٠ سػّّي ف٤٢اٟ
ٝشفخٜ/٤ٝٙو/سؽ٣ي٠ 

 ٢٢ّؽ٥
 وبقٝب١ي٣اضؽ  سبـيع ١ٍف س٨ي٦ ٝش١٠ط٥٤ 

ب٧ ٣يمٕي – آ٧ِ –٧بي وبغشٞب١ي و٢ٔ  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧ب ٣يمٕي – سفا٣ـس٠ –٧بي وبغشٞب١ي و٢ٔ  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧ب ٣يمٕي – ٕفا١يز – وبغشٞب١ي٧بي  و٢ٔ  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧ب ٣يمٕي – ٝفٝفيز –٧بي وبغشٞب١ي و٢ٔ  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

آق٤ٟٝـ٨ٌ٣بي  – و٨ٖ٢بي وبي٢ؽ٥  1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٣يمٕي٨ب –و٨ٖ٢بي وبي٢ؽ٥ ثب اسّبٗ ـقي٢ي   1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف و٨ٖ٢بي وبي٢ؽ٥ ثب اسّبٗ وفاٝيْي ـ ٣يمٕي٨ب
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

اٙكاٝبر اوشطْبٛ،ؼ٣اٛ ٣ ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ-٢ِؽٙي ٧بي ـؼيو ٌؽ٥  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف ٧ب ٣يمٕي -اّىيؽ٥– ٧بي ـع٤ثشي ديً وبغش٦ ثبٛ فبيٌ
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧ب ٣يمٕي–دٚيٞفي -٧بي ـع٤ثشي ٍيفي ديً وبغش٦ ثبٛ فبيٌ  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 1393/4/3 ا١يفاؼي ٤ٝٙو اث٤اَٙبوٜ د٤ـاِي٨ب١يٝدشجي  خك٥٣ آ٤ٝقٌي ىفي ٝبٌي٢ي

 وغطي وبيً َٝب٣ٝز سقيي٠: 7 ٍىٞز -وفاٝيْي ٧بي¬ّبٌي

٧بي¬ّبٌي ـ٣ي آق٤ٟٝ -ٙقبة ؼاـ   
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ثفاثف ؼـ َٝب٣ٝز سقيي٠: ؼ٣اقؼ٧ٜ ٍىٞز –وفاٝيْي ٧بي¬ّبٌي

قؼٕي يع  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

آق٤ٟٝ ـ٨ٌ٣بي ٣ ٣يمٕي٨ب –ّو ثي٘   1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ؽفىيز سقيي٠ آق٤ٟٝ ٧بي ـ٣ي –ّٞذفو٤ـ٧بي سجفيؽ   1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ٍٝػّبر ى٢ي ٣ ـ٣ي آق٤ٟٝ سقيي٠ -ّٞذفو٤ـ٧بي ٧فٝشيِ غب١ٖي

 ّٝفه ا١فلي ٣ ؼوش٤ـاٙقٞ٘ ثفزىت ا١فلي ٝقيبـ
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز دم٧٣ٍْؽ٥ 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٣  ٤ّٙف ٕبقي ٣ يب دٞخ ٕفٝب اق ٤١ؿ اسبٍي ثؽ٣ٟ ّب١بٗ )وفؼ يب وفؼ

 ٕفٛ( ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ـ٣ي -: سقيي٠ ا١جىبط ـع٤ثشي10ٍىٞز -ّبٌي ٧بي وفاٝيْي  

 آق٤ٟٝ
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي
  



 ١بٛ ٣ ١بٛ غب٤١اؼٕي ٤١ؿ ٝش٠ سػّّي ف٤٢اٟ
ٝشفخٜ/٤ٝٙو/سؽ٣ي٠ 

 ٢٢ّؽ٥
 ٣اضؽ وبقٝب١ي سبـيع ١ٍف س٨ي٦ ٝش١٠ط٥٤ 

ا١جىبط ثفاثف ؼـ َٝب٣ٝز سقيي٠-يبقؼ٧ٜ ٍىٞز-وفاٝيْي ٧بي ّبٌي  

ؼاـ ٙقبة ٧بي )اس٤ّال٣( ّبٌي ـع٤ثشي -ضفاـسي  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ٕؿاـي ٧ب ٣ ١ٍب٦١ عج٦َ ث٢ؽي ٣يمٕي -سقبـيو -٧بي وفاٝيْي ّبٌي  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ؼاـ ٧بي ِيطبر ـ٣ًّ اخكاي ٍبة ث٢ؽي ىٚكي ثفاي وبٝب٦١ -ٕر  

٧بي آق٤ٟٝ سقبـيو، اٙكاٝبر ٣ ـ٣ي-ٕسي  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧بي آق٤ٟٝ اٙكاٝبر ـ٣ي -سقبـيو  -ؼاـ ٕسي ِيطبر ـ٣ًّ -ٕر  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

سقبـيو، اٙكاٝبر  -٤ٝاؼ ؼـقث٢ؽي ثفاي ِيطبر ـ٣ًّ ؼاـ ٕسي -ٕر

٧بي آق٤ٟٝ ـ٣ي ٣  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٤ِسي/ ضفاـسي فبيٌ ٕسي ؼاـ ـ٣ًّ ِيطبر ٝفّت ٧بي دب١٘ –ٕر - 

٧بي آق٤ٟٝ سقبـيو، اٙكاٝبر ٣ ـ٣ي  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٣ اٙكاٝبر سقبـيو، –سي ٝىٚص ٌؽ٥ ثب اٙيبهؼاـٕ ـ٣ًّ ِيطبر –ٕر  

٧بي آق٤ٟٝ ـ٣ي ؼاـ : ِيطبر ـ2ًّ٣ٍىٞز  -  ٕسي اٙيبىي 
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

اي ى٤الؼي ؼوشٖب٥ ضفاـر ٝفّكي ٕفٝبؼ٧ي ـاؼيبس٤ـ٧بي دف٥  1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٧بي ٝالر ٌيٞيبيي َٝب٣ٝز سقيي٠: 1ٍىٞز –ّبٌي ٧بي¬ٕف٣ر

آق٤ٟٝ ـ٣ي –ـقي٢ي  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٕكاـي ٌفّز ؼـ وي ٣ ٧يشٞي٠ اخالن وبقٝبٟ ّٞيىي٤ٟ 

 ّؽّه مؿايي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 1393/9/16 ٕف٧٣ي ٤ٝٙو ١بؼيب اضٞؽي ثف٤ٌ٣ـ اعالؿ ـوب١ي

٣يمٕي ٧ب -٤ٌٕز ٍفٝك سبق٥  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٣يمٕي ٧ب ٣ ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ -٤ٌٕز ٍفٝك يع قؼ٥  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٣يمٕي ٧ب ٣ ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ -ٝبوز  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٣يمٕي ٧ب -ٝبي١٤ك ٣ وه ٧بي وبالؼ  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٣يمٕي ٧ب ٣ ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ-٢ِؽٙي ؼوش٦ ؼاـ-ٝجٚٞبٟ  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

اٙكاٝبر -ٍىٞز ؼ٣ٛ  -ٝيك ٣ ٢ِؽٙي ٝفاّك آ٤ٝقٌي  -ٝجٚٞبٟ   

٧بي آق٤ٟٝ اي٢ٞي ٣ ـ٣ي  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

اثقبؼ فْٞٚفؼي-ٍىٞز ا٣ٗ -ٝيك ٣ ٢ِؽٙي ٝفاّك آ٤ٝقٌي -ٝجٚٞبٟ   1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

اٙكاٝبر دبيؽاـي ٣ ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ-١ٍي٠ٞ ٕب٥ ٧ب-ٝجٚٞبٟ غب١ٖي  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي



 ١بٛ ٣ ١بٛ غب٤١اؼٕي ٤١ؿ ٝش٠ سػّّي ف٤٢اٟ
ٝشفخٜ/٤ٝٙو/سؽ٣ي٠ 

 ٢٢ّؽ٥
 ٣اضؽ وبقٝب١ي سبـيع ١ٍف س٨ي٦ ٝش١٠ط٥٤ 

٧بي ىفآ٣ـؼ٥ -٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي ىفآ٣ـؼ٥ -ّٝبٙص وبغشٞب١ي  

٧ب ٣يمٕي -اي دٍٜ ٝقؽ١ي ّبـغب٦١  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي، سقيي٠ ١٤ٕيب ىفآ٣ـؼ٥-ّٝبٙص وبغشٞب١ي  

آق٤ٟٝ ـ٣ي -ث٤ؼٟ  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ضػبٝز سقيي٠ ضفاـسي ّبـي فبيٌ ٧بي ىفآ٣ـؼ٥ –ّٝبٙص وبغشٞب١ي   

٧بي فبيٌ ّبـي ّو ٢ٌب٣ـ ـ٣ي آق٤ٟٝ ىفآ٣ـؼ٥  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي ـ سقيي٠

 دبيؽاـي ؼـ ثفاثف يع قؼٟ ـ آة ٌؽٟ ـ ـ٣ي آق٤ٟٝ
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ثبقـويّيييز ٣ 

 ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي ـ سقيي٠ غكي

 ىٍبـي ـ ـ٣ي آق٤ٟٝ
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي، سقيي٠ سػز

 ث٤ؼٟ ـ ـ٣ي آق٤ٟٝ
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ـضٞب١يا٦ٌ٤١  وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي، سقيي٠ زٖبٙي

 ؽب٧في ـ ـ٣ي آق٤ٟٝ
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي، سقيي٠ ع٤ّٗٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥   

 ٣ففْ ـ ـ٣ي آق٤ٟٝ
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ـىشبـ سقيي٠ ضفاـسي، ّبـي فبيٌ ٧بي¬ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥  

 ىٍبـي ـ ـ٣ي آق٤ٟٝ
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز  دم٧٣ٍْؽ٥

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 سقيي٠ ضفاـسي، ّبـي فبيٌ ٧بي¬ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥

 ـ٣ي آق٤ٟٝ ضػبٝز
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 سقيي٠ ضفاـسي، ّبـي فبيٌ ٧بي¬ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥

ثف وغ٤ش ـ٣ي آق٤ٍٍّٟٝي ف٤ٞؼ  َٝب٣ٝز  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي ـ سقيي٠ ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥ دبيؽاـي  

آق٤ٟٝ اثقبؼي ؼـ ٌفايظ ـع٤ثز ٣ ؼٝبي ٝقي٠ ـ ـ٣ي   
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي ـ سقيي٠ غ٤اَ ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥  

 ا١شَبٗ ثػبـ آة ـ ـ٣ي آق٤ٟٝ
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ـ سقيي٧٠بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي  ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥  

آق٤ٟٝ ـىشبـغٍٞي ـ ـ٣ي   
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي سقيي٠ دبيؽاـي ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥  

آق٤ٟٝ اثقبؼي ؼـ ٌفايظ آقٝبيٍٖب٧ي ١فٝبٗ ثبثز ـ ـ٣ي   
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي سقيي٠ سنييف ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥  

آق٤ٟٝ ٌْ٘ ؼـ ٌفايظ ثبـ ىٍبـي ٣ ؼٝبي ٍٝػُ ـ ـ٣ي   
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي سقيي٠ خؿة آة ىفآ٣ـؼ٥ ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ  

آق٤ٟٝ ؼـاق ٝؽر اق عفيٌ ١ي٤ؾ ـ ـ٣ي   
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي
  



 ١بٛ ٣ ١بٛ غب٤١اؼٕي ٤١ؿ ٝش٠ سػّّي ف٤٢اٟ
ٝشفخٜ/٤ٝٙو/سؽ٣ي٠ 

 ٢٢ّؽ٥
 وبقٝب١ي٣اضؽ  سبـيع ١ٍف س٨ي٦ ٝش١٠ط٥٤ 

٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي سقيي٠ ّٝبٙص وبغشٞب١ي ـ ىفآ٣ـؼ٥  

 ـىشبـثفٌي ـ ـ٣ي آق٤ٟٝ
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧بي فبيٌ ّبـي ضفاـسي سقيي٠ خؿة آة ّٝبٙص وبغشٞب١ي، ىفآ٣ـؼ٥  

آق٤ٟٝـ٣ي  -٣ـ وبقي  ؼـاق ٝؽر ثب م٤ع٦  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ٝقيبـ٧ب ٣ ٍٝػّبر ى٢ي ّٝفه ا١فلي ٣ ثفزىت ا١فلي وٞب٣ـ٧بي 

 غب١ٖي ٣ ٍٝبث٦ ثفً
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

اٙجى٦ د٤ؼي ٣ سبـي اق ١ع يْىف٥ دٚي اوشف ٍّيؽ٥ ٌؽ٥  -٢ٝى٤خبر

٣يمٕي٨ب -سْىسفايك ٣  
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٣يمٕي ٧بي ٣ ـ٣ي ٧بي -ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي وه ٝبي١٤ك ٣ وه وبالؼ  

 آق٤ٟٝ
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ال٦ٌ، ال٦ٌ ٍغق٦ ث٢ؽي ٌؽ٥ ٣ ٤ٌٕز  -ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي ٤ٌٕز ٍفٝك

٣يمٕي ٧ب ٣ ـ٣ي ٧بي آق٤ٟٝ -ّفؼ٥ زفظ  
 1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧بي ثبٗ ٝىب٣ي ١جٍي: 1ٍىٞز -١جً ٧بي ى٤الؼي ٕفٛ ٤١ـؼيؽ٥ - 

٧بي آق٤ٟٝ ٧ب ٣ ـ٣ي ٣يميٖي  
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ٝىب٣ي ٧بي ثبٗ ١ب : ١جٍي2ٍىٞز -١جً ٧بي ى٤الؼي ٕفٛ ٤١ـؼيؽ٥ - 

٧بي آق٤ٟٝ ٧ب ٣ ـ٣ي ٣يميٖي  
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 1393/4/26 ا١يفاؼي ٤ٝٙو ٝدشجي اث٤اَٙبوٜ د٤ـاِي٨ب١ي خك٥٣ آ٤ٝقٌي ١ع ٣ اٙيبه

 ٣ـً ى٤الؼي وفؼ ٤١ـؼيؽ٥ ثب ّيييز وبغشٞب١ي ٣يمٕي٨ب ٣ ـ٨ٌ٣بي

  آق٤ٟٝ
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز دم٧٣ٍْؽ٥ 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف اي ٣ـً ى٤الؼي ٕب٤ٙا١يك٥ م٤ع٦ ٣ـي ٕفٛ دي٤وش٦ ثب ّيييز وبق٥
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧ب ٣ ٕي٣يم -يػسبٗ، ىفيكـ )يػسبٗ ىفيكـ(٣وبي٘ ثف٣ؼسي غب١ٖي )  

٧بي آق٤ٟٝ ـ٣ي  
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

سقيي٠ ٝقيبـ ّٝفه ا١فلي ٣ -٣وبي٘ دػز ٣ دك ٕبق و٤ق غب١ٖي  

 ؼوش٤ـاٙقٞ٘ ثفزىت ا١فلي
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

دٚي اوشف ١جبىش٣٦يمٕي ٧بي ٢ٝى٤ج   1394/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف ٣يمٕي٨ب ٣ ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ ؼئ ق٣ؼدك
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

خ٨ز ّٝفه ؼـ ٢ٝبق٣ٗيمٕي٨ب ٣ ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ ٦ٙ٤ٙ ٧بي ٕبقـوب١ي   

 ٣ وبغشٞب٨١ب ٣ ٣اضؽ٧بي سدبـي
 1393/12/25 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

٧بي آق٤ٟٝ ويٖبـر ٧ب ٣ـ٣ي ٣يمٕي  1393/7/28 ٕف٧٣ي ٝشفخٜ ا٦ٌ٤١ ـضٞب١ي وبيف 
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي
  



 کارگاٌ ي ديرٌ آمًزشیبرگساری 

 ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن ٤١ؿ ّؽ ٣ ف٤٢اٟ ؼ٣ـ٥
سبـيع ٌف٣ؿ 

 ؼ٣ـ٥
 ٣اضؽ وبقٝب١ي ١يفوبفز آ٤ٝقي سبـيع دبيبٟ ؼ٣ـ٥

 اوشيفي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ISO/IEC 17025ٝٞيكي  ؼاغٚي آقٝبيٍٖب٥ ٧ب _ 93-030
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ ٝؽيفيز فْٞٚفؼ 16 1393/9/6 1393/9/5

 الؼٟ ـٌيؽي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي GC-HPLCّبـ ثب ؼوشٖب٥ ٧بي ديٍفىش٦ آقٝبيٍٖب٧ي _ 93-039
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 8 1393/3/21 1393/3/21

 ال٦ٙ و٢ٔ وييؽي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي ثي٠ اٙٞٚٚي _ 93-056
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣  24 1393/5/27 1393/5/27

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 280 1393/4/2 1393/3/19 ّبـ٢ٌبوبٟ اؼاـ٥ ّ٘ ١ماؼ ّبؽٜ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٝؽيفيز قٝبٟ _ 93-057

ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي سد٨يكار قٝي٠ ثبقي ثفاي ٝىئ٤الٟ  _ 93-063

 ٢ّشفٗ ّيييز
 ١يفي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي

ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ آق٤ٟٝ ٨ٝبـر 88 1393/3/10 1393/3/10

ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي آ٢ٌبيي ثب اٙكاٝبر ٣ ٝىش٢ؽوبقي اوشب١ؽاـؼ  _ 93-064

ISO/IEC 17025 
 اثفا٧يٜ قاؼ٥ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي

ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ آق٤ٟٝ ٨ٝبـر 352 1393/6/26 1393/6/25

 الؼٟ ـٌيؽي آ٤ٝقٌيّبـٕب٥  ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ّف٣ٝبس٤ٕفاىي ٝبيـ _ 93-079
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 8 1393/3/20 1393/3/20

ـا٨٧بي ديٍٖيفي اق ثبٍيٞب١ؽ٥ ٧بي ؼاـ٣يي ٣و٤ٞٛ ؼـ  _ 93-088

 ٝط٤ّالر ؼاٝي
 ٣ضيؽ ٙىبٟ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي

ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 16 1393/3/25 1393/3/25

 ٣ضيؽ ٙىبٟ ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ٍّز و٤ٚٗ _ 93-090
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 42 1393/6/9 1393/6/9

 ىف٤١ي فغبـ ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي اْٙشف٣ى٤ـق دف٣سئي٠ _ 93-093
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 128 1393/6/24 1393/6/23

 اٝيف اىْبـ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي وٞي٢بـ ا٤ٖٙـيشٜ ل١شيِ _ 93-099
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
1393/3/3 1393/3/3 8 

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 ٝديؽ ٤١ـي ّٞفي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ث٤وشف سفٝك _ 93-100
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
1393/3/27 1393/3/27 8 

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 اٝيف اىْبـ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي وٞي٢بـ اي٢ٞي ميفىقبٗ غ٤ؼـ٣ ٢٧ٖبٛ سّبؼه _ 93-101
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
1393/4/3 1393/4/3 8 

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 ث٨كاؼ ٨ٝؽي غب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٢ّشفٗ ّييي ٌي٦ٍ وبغشٞب١ي _ 93-123
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١يٕف٥٣  12 1393/6/1 1393/6/1

 ث٨كاؼ ٨ٝؽي غب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ٢ّشفٗ ّييي زي٢ي ث٨ؽاٌشي _ 93-126
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 24 1393/3/24 1393/3/24

  



 ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن ٤١ؿ ّؽ ٣ ف٤٢اٟ ؼ٣ـ٥
سبـيع ٌف٣ؿ 

 ؼ٣ـ٥
 ٣اضؽ وبقٝب١ي ١يفوبفز آ٤ٝقي سبـيع دبيبٟ ؼ٣ـ٥

 ث٨كاؼ ٨ٝؽي غب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ٢ّشفٗ ّييي ٌي٦ٍ غ٤ؼـ٣ _ 93-127
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 12 1393/3/31 1393/3/31

 

٧بي ثي٠ اٙٞٚٚي اق ١ط٥٤ اـوبٗ َٝبالر فٚٞي ث٦ ل٣ـ١بٗ _ 93-131

 عفيٌ آ١الي٠

 28 1393/7/9 1393/7/9 ؼا١ٍد٤يبٟ ٨ٌال ضجيجي آ٤ٝقٌي ّبـٕب٥
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 120 1392/11/16 1392/11/16 ثبقؼيؽ٢٢ّؽٕبٟ ٝطٞؽ ٨ٝؽي ٌفؿ دى٢ؽ ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي /وٞي٢بـ آ٢ٌبيي ثب ٝؽاـ٧بي ىفٝبٟ _ 93-142

 ثب آ٢ٌبيي –ّبـٕب٥ اوشب١ؽاـؼوبقي ؼـ ٢ِقز ثفً  _ 93-148

 ٝفث٤ع٦ آق٨١٤ٝبي ٣ ثفٍي ٤ٙاقٛ ٨ٜٝ اوشب١ؽاـؼ٧بي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 100 1393/6/15 1393/6/15 ثبقؼيؽ٢٢ّؽٕبٟ ٝطٞؽ ٨ٝؽي ٌفؿ دى٢ؽ ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي

ّبال٧بي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي سقيي٠ ٝب٧يز ؼـ سقيي٠ سقفى٦  _ 93-166

 ٣اـؼاسي
 خٞي٦ٚ آىبٍي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي

ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 88 1393/7/6 1393/7/6

ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ثجبر ـ١ٔ ّبالي ١ىبخي عجٌ اوشب١ؽاـؼ  _ 93-167

4084 
 خٞي٦ٚ آىبٍي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي

ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٕٛف٥٣  88 1393/8/28 1393/8/28

 ال٦ٙ و٢ٔ وييؽي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٦ٙ٤ٙ ٧بي دٚيبسي٠ٚ _ 93-170
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣  16 1393/10/17 1393/10/16

 ٝطٞؽ سَي َٝبٝي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ا٤١اؿ سبيف غ٤ؼـ٣ _ 93-171
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣  12 1393/11/19 1393/11/18

 دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣  480 1393/3/31 1393/2/2 ؼا١ٍد٤يبٟ ضى٠ ثيٖٚفي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ـ٣م٠ ٤٧س٤ـ _ 93-172

 اِنف وفسيخ د٤ـ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٕكيه _ 93-173
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣  56 1393/2/27 1393/2/27

 ضى٠ ثيٖٚفي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٧يؽـ٣ٙيِـ٣م٠ ؼ١ؽ٥ ٣ ـ٣م٠  _ 93-174
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣  8 1393/5/21 1393/5/21

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 480 1393/10/24 1393/9/15 ؼا١ٍد٤يبٟ ٝفيٜ ٝطٞؽي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي آق٤ٟٝ ٧بي آـؼ، ٢ٕؽٛ، ١بٟ _ 93-183

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 30 1393/5/21 1393/5/21 ؼا١ٍد٤يبٟ ١بؼيب اضٞؽي آ٤ٝقٌيؼ٣ـ٥  آق٤ٟٝ ٧بي ّٞذ٤ر ٣ ٢ّىف٣ _ 93-188

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 12 1393/6/29 1393/6/29 ثبقؼيؽ٢٢ّؽٕبٟ خيال١سي-اٝي٢ي ىف ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ّٚي٦ ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي ٙج٢ي _ 93-189

 ٝبقيبـ س٤َي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي آق٤ٟٝ ٧بي ٌيٞيبيي ىفا٣ـؼ٥ ٧بي ٤ٌٕشي _ 93-195
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 136 1393/6/2 1393/6/2

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 8 1393/4/15 1393/4/15 ؼا١ٍد٤يبٟ ضٞيؽ ٝدشجبيي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي آق٤ٟٝ ٧بي ٌيٞيبيي غ٤ـاُ ؼاٛ _ 93-196

 ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي آق٤ٟٝ ٧بي ىيكي٤ٌْيٞيبيي ًٍّٞ _ 93-200

 -ٝط٤ٞؼي ٝي٢ٞؽ ٝق٦ٝ٤ّ

خجبـ  -٤ّ٢ٝـ٥ ٝؾب٧في

 ّبؽٞي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 480 1393/9/26 1393/9/15 ؼا١ٍد٤يبٟ

 وٞي٦ ضى٢ي ٢ٕدي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي آة ٝقؽ١ي ٣ آة اٌبٝيؽ١ي _ 93-202
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 5 1393/3/31 1393/3/31

  



 ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ٝؽـن١بٛ  ٤١ؿ ّؽ ٣ ف٤٢اٟ ؼ٣ـ٥
سبـيع ٌف٣ؿ 

 ؼ٣ـ٥
 ٣اضؽ وبقٝب١ي ١يفوبفز آ٤ٝقي سبـيع دبيبٟ ؼ٣ـ٥

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 120 1393/2/9 1393/2/9 ؼا١ٍد٤يبٟ ١ٖبـ خيال١سي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٌيف ٣ ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي آٟ _ 93-206

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 240 1393/6/29 1393/5/1 ؼا١ٍد٤يبٟ ٤ّـي ضبؾً خقيفي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٣وبي٘ دكٌْي وشف٣ٟ _ 93-207

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي 48 1393/6/1 1393/5/1 ؼا١ٍد٤يبٟ وبـ٥ ؼا٣ـق١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ىفآ٣ـؼ ٧بي و٤ٚٙكي _ 93-208

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤ليٕف٥٣ دم٧٣ٍي  24 1393/5/21 1393/5/19 ؼا١ٍد٤يبٟ ـاٝشي٠ اضٞؽي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي غ٤ـاُ ؼاٛ ٣ عي٤ـ _ 93-211

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 30 1393/5/22 1393/5/20 ؼا١ٍد٤يبٟ وجب ثَٚيىي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ىفا٣ـؼ٥ ٧بي ٢ٍبؼي )و٧٤بٟ ، ٕك ، دبوشي٘ ،د٤ؼـ ّبّبئ٤( _ 93-214

 16 1393/5/21 1393/5/20 ّبـ٢ٌبوبٟ اؼاـ٥ ّ٘ ـضب اٝيفّبىي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي اوجبة ثبقي ٣ ـ٣ـ٣ُ _ 93-221
 دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣ٕف٥٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي 

 ـضب اٝيفّبىي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٝيك ٢ِؽٙي اؼاـي ٣ غب١ٖي _ 93-222
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
1393/7/15 1393/7/15 40 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

 ٧بؼي ّبٝد٤ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٌيفآالر ث٨ؽاٌشي _ 93-231
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/8/5 1393/8/6 16 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

 ٧بؼي ّبٝد٤ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ا٤١اؿ وي٢ٚؽـٕبق ٝبيـ _ 93-233
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/7/28 1393/7/29 32 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

 16 1393/6/25 1393/6/24 ّبـ٢ٌبوبٟ اؼاـ٥ ّ٘ ٧بؼي ّبٝد٤ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي وي٢ٚؽـ آسً غب٤ٝي ٠ّ _ 93-235
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

 فٚي ْٝٚي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ىيٚشف ـ٣م٠ _ 93-241
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/8/4 1393/8/5 32 

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 فٚي ْٝٚي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ىيٚشف ٤٧ا _ 93-242
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/6/31 1393/6/31 48 

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ٝطف٦ّ ١يف٣

 ضٞيؽـضب ْٝبـي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٢ٙز سفٝك )ّيٍْي ، ؼيىْي ( _ 93-243
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/7/14 1393/7/15 32 

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 فٚي ـقاٍي ىف ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ِّٞ ى٢ف _ 93-245
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/6/17 1393/6/17 8 

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ٝطف١٦ّيف٣ 

 فٚي ـقاٍي ىف ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ّال٥ اي٢ٞي _ 93-246
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/9/24 1393/9/24 8 

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي دٞخ ـ٣م٠ _ 93-248
ٝفضي٦  -فٚي ـقاٍي ىف

 ضى٠ د٤ـ

ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/10/7 1393/10/7 8 

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ٝطف١٦ّيف٣ 

 فٚي ـقاٍي ىف ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٌٞـ غ٤ؼـ٣ _ 93-249
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/7/27 1393/7/27 8 

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 فٚي ْٝٚي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ـاؼيبس٤ـ غ٤ؼـ٣ _ 93-250
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/12/11 1393/12/11 16 

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 ٝطج٤ث٦ ضبخي ٝيفقايي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي سين٦ ٣ ثبق٣ي ثفه دبُ ٠ّ _ 93-251
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/8/4 1393/8/4 8 

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

 فٚي ـقاٍي ىف ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي يبسبٍبٟ غ٤ؼـ٣ _ 93-252
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/12/5 1393/12/5 8 

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ
 



 ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن ٤١ؿ ّؽ ٣ ف٤٢اٟ ؼ٣ـ٥
سبـيع ٌف٣ؿ 

 ؼ٣ـ٥
 ٣اضؽ وبقٝب١ي ١يفوبفز آ٤ٝقي سبـيع دبيبٟ ؼ٣ـ٥

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 16 1393/5/15 1393/5/14 ؼا١ٍد٤يبٟ ـضيٜ ىفخي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ثب١ؽ٣ ٕبق قغٜ ث٢ؽي _ 93-253

 ـضيٜ ىفخي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٕبق ٣اقٙي٦٢ _ 93-254
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 16 1393/7/2 1393/7/2

 ـضيٜ ىفخي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ثب١ؽ ٍّي _ 93-255
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 16 1393/8/3 1393/8/3

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 240 1393/6/1 1393/2/1 ؼا١ٍد٤يبٟ ـضيٜ ىفخي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ١ع ثػي٦ ٣ ٤ٝاؼ آٟ _ 93-256

٦ٙ٤ٙ ٧بي ى٤الؼي ٤ٝـؼ ّٝفه ؼـ وبغز ٣وبي٘ دكٌْي  _ 93-257

٣  ٣3979 و٤قٟ ٧بي سكـيٌ قيفخٚؽي )اوشب١ؽاـؼ ٧بي ٝٚي ايفاٟ 

3981) 

 ويؽ ٨ٌبة ٝقي٢يبٟ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 48 1393/5/21 1393/5/20

 ٤ّـي ضبؾً خقيفي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي خفاضي ٣ ؼوشًْ ٝقبي٦٢ ؼوشًْ _ 93-266
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 64 1393/6/12 1393/6/11

 ـضيٜ ىفخي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي وز وفٛ _ 93-267
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 8 1393/8/10 1393/8/10

 ـضيٜ ىفخي آ٤ٝقٌيؼ٣ـ٥  ٝيْف٣وز _ 93-268
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 8 1393/8/19 1393/9/19

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 45 1393/6/22 1393/4/14 ؼا١ٍد٤يبٟ فٚي س٤ّٚي ٕٚذبيٖب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي اي٢ٞي اْٙشفيْي سد٨يكار دكٌْي _ 93-270

 ٧ٞب ٍقفي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي فبيٌ ـع٤ثشي _ 93-275
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 36 1393/4/9 1393/4/9

 ث٨كاؼ ٨ٝؽيػب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٌي٦ٍ اي٢ٞي اس٤ٝجي٘ _ 93-276
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 8 1393/3/31 1393/3/31

 ث٨كاؼ ٨ٝؽيػب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي زي٢ي ث٨ؽاٌشي _ 93-277
٢ّشفٗ ٝىئ٤ٙي٠ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 8 1393/3/24 1393/3/24

 ث٨كاؼ ٨ٝؽيػب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي زي٢ي  مؿا غ٤ـي _ 93-278
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 8 1393/6/8 1393/6/8

 ث٨كاؼ ٨ٝؽيػب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٌي٦ٍ خبٛ  ٣ اي٢ٞي وبغشٞب١ي _ 93-279
٢ّشفٗ ٝىئ٤ٙي٠ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي وبغشٞبٟ ٣ ٝقؽ١ي 8 1393/3/5 1393/3/5

 ٙيال وٞبـ٣ُ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي اي٢ٞي ٤ٙاقٛ ثفٍي غب١ٖي _ 93-281
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 32 1393/3/18 1393/3/17

 ايفج ٝيفقاغب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي اْٙشف٤ٝ٣س٤ـ _ 93-282
آقٝبيٍٖب٥ ّبـ٢ٌبن 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 15 1393/5/29 1393/5/28

 ق٧فا ـضٞشيبٟ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي الٝخ ٧بي ّٝفه ـ٢ٌ٣بيي ف٤ٞٝي _ 93-283
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 10 1393/9/3 1393/9/2



 ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن ٤١ؿ ّؽ ٣ ف٤٢اٟ ؼ٣ـ٥
سبـيع ٌف٣ؿ 

 ؼ٣ـ٥
 ٣اضؽ وبقٝب١ي ١يفوبفز آ٤ٝقي سبـيع دبيبٟ ؼ٣ـ٥

 ٙيال وٞبـ٣ُ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي اي٢ٞي  ثبالوز اَٙبيي _ 93-284
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 8 1393/6/31 1393/6/31

 ٌيفقاؼ ضى٠ ثٖي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ويٜ ٣ ّبث٘ ىٍبـ ضقيو _ 93-289
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 72 1393/3/28 1393/3/26

 ٌيفقاؼ ضى٠ ثٖي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي 3569-1ّبث٘ ٍؽـر اوشب١ؽاـؼ _ 93-290
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 48 1393/6/3 1393/4/2

 ق٧فا ـضٞشيبٟ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي زفاك اْٙشفيْي _ 93-291
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 5 1393/9/5 1393/9/5

 ٝدشجي د٤ـاِي٨ب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٤ّٝز _ 93-295
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 16 1393/10/7 1393/10/6

 ١ىبخي ٣ زفٕٛف٥٣ دم٧٣ٍي  10 1393/4/4 1393/4/3 ثبقؼيؽ٢٢ّؽٕبٟ د٤ـاِي٨ب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ىفي ٝبٌي٢ي _ 93-296

 ٨ٌال اضٞؽي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي دبيذ٤ي اي٢ٞي ٣ ٝطبىؾشي _ 93-298
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 32 1393/7/27 1393/7/26

 ٝدشجي د٤ـاِي٨ب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي دبيذ٤ي ـاضشي ٣ ٣ـقٌي _ 93-299
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٕٛف٥٣  32 1393/10/10 1393/10/9

 وٞىبـ٧بٝفيٜ  ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي زفٛ ٤٢ّٝفي _ 93-301
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 24 1393/8/21 1393/8/20

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 100 1393/5/15 1393/4/10 ؼا١ٍد٤يبٟ ٝدشجي د٤ـاِي٨ب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي اٙيبه ؼاٝي _ 93-304

ث٢ؽي ؽف٣ه ٌي٦ٍ اي ٝػ٤َّ ٤ٝاؼ مؿايي ٣ ثىش٦  _ 93-308

 آٌبٝيؽ١ي
 ٙيال دبٌبي آ٧ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي

ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
1393/9/16 1393/9/16 8 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

 ٙيال دبٌبي آ٧ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي غ٤ؼّبـ _ 93-309
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/9/17 1393/9/17 5 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

 ٙيال دبٌبي آ٧ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ـ٣اٟ ٤١يه _ 93-310
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/9/17 1393/9/17 5 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

 ٙيال دبٌبي آ٧ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٝبليِ ٝق٤ٞٙي ٣ سػش٦ وييؽ _ 93-311
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/9/17 1393/9/17 5 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

 ٙيال دبٌبي آ٧ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٝؽاؼ سفاي _ 93-312
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/9/17 1393/9/17 5 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

 ٙيال دبٌبي آ٧ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ا٤١اؿ ٝنك ٝؽاؼ اس٤ؼ ٣ ٝؽاؼ ٝق٤ٞٙي)ـ١ٖي ٣ ٍْٝي _ 93-313
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/9/18 1393/9/18 5 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

 ٙيال دبٌبي آ٧ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ا٤١اؿ دبُ ٠ّ _ 93-314
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/9/18 1393/9/18 5 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

 ٙيال دبٌبي آ٧ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٝؽاؼ ٌٞقي ٣ دبوشي٘ ـ٣م٢ي _ 93-315
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/9/18 1393/9/18 5 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 



 ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن ٤١ؿ ّؽ ٣ ف٤٢اٟ ؼ٣ـ٥
سبـيع ٌف٣ؿ 

 ؼ٣ـ٥
 ٣اضؽ وبقٝب١ي ١يفوبفز آ٤ٝقي سبـيع دبيبٟ ؼ٣ـ٥

 ٍٚير غب١ي -خ٨ب١ٖيفي  ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٙيبه ٧بي ز٢ؽالي٦ ٤َٝايي ثب الي٦ آ٤ٙٝي٢ي٤ٛ _ 93-319
آقٝبيٍٖب٥ ّبـ٢ٌبن 

 ٧ْٞبـ
1393/6/3 1393/6/3 8 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

 ٍٚير غب١ي -خ٨ب١ٖيفي  ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٙيبه ٧بي ز٢ؽالي٦ خ٨ز ثىش٦ ث٢ؽي س٢ْيف٥ _ 93-320
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
1393/6/4 1393/6/4 8 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

 ١ىفي٠ ١ب٤١ايي ٍٍٞي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٤ٝـؼ ّٝفه ؼـ آ٨١ب ٤ٍعي ىٚكي غبٙي ٣ د٤ًٌ _ 93-325
ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1393/10/20 1393/10/21 16 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

 ٢ٝيم٥ فجؽي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٤ٍعي دفٌؽ٥ _ 93-326
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
1393/3/10 1393/3/11 0 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

 خب٣يؽ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٤َٝاي ث٨ؽاٌشي _ 93-328
ٝىئ٤ٙي٠ 

ّيييز ٢ّشفٗ  
1393/5/6 1393/5/6 16 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

 24 1393/11/6 1393/11/5 ّبـ٢ٌبوبٟ اؼاـ٥ ّ٘ فؾيٞي-خب٣يؽ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ثىش٦ ث٢ؽي ّبمؿي ويٞبٟ ٣ٕر _ 93-332
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

 ىبع٦ٞ ميبـقاؼ٥ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٧بي وبغشٞب١يـ١ٔ  _ 93-335
ٝىئ٤ٙي٠ 

 ّيييز ٢ّشفٗ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 16 1393/9/24 1393/9/23

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 960 1393/6/31 1393/4/1 ؼا١ٍد٤يبٟ غب٦١ قـضى٠  ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ضؽيع _ 93-336

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 960 1393/6/31 1393/4/1 ؼا١ٍد٤يبٟ غب٦١ قـضى٠  ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٝبيـ سفٝك _ 93-337

 غب٦١ قـضى٠  ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي آق٨١٤ٝبي ٌيٞيبيي د٤ؼـ آسً غب٤ٝي ٠ّ _ 93-338
ٝىئ٤ٙي٠ 

 ّيييز ٢ّشفٗ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 72 1393/6/26 1393/6/24

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 48 1393/4/22 1393/4/18 ؼا١ٍد٤يبٟ ثبٍف اضىب١ي ؼ٣ـ٥/ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ٌبٝذ٤ _ 93-339

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 64 1393/5/3 1393/4/31 ؼا١ٍد٤يبٟ ثبٍف اضىب١ي ؼ٣ـ٥/ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ٝبيـ ؽفى٤ٍيي _ 93-340

 ٣ دٚيٞفٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي  96 1393/4/30 1393/4/24 ؼا١ٍد٤يبٟ ثبٍف اضىب١ي ؼ٣ـ٥/ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ِبث٤ٟ _ 93-341

 اضىب١ي ٕفٕفي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي وييؽ٢٢ّؽ٥ _ 93-342
ٝىئ٤ٙي٠ 

 ّيييز ٢ّشفٗ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 8 1393/8/18 1393/8/18

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 48 1393/4/25 1393/4/23 ؼا١ٍد٤يبٟ ثبٍف اضىب١ي ؼ٣ـ٥/ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ٌي٦ٍ ٤ٌـ غب١ٖي _ 93-343

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 64 1393/4/10 1393/4/7 ؼا١ٍد٤يبٟ اضىب١ي ٕفٕفي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي غٞيف ؼ١ؽاٟ _ 93-346

 دم٧٣ٍْؽ٥ ٌيٞي ٣ دشف٣ٌيٞي 20 1393/6/4 1393/3/3 ّبـ٢ٌبوبٟ اؼاـ٥ ّ٘ اٝي٢يبٟ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي آ٢ٌبيي ثب ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي ١يشي _ 93-349

ٌؽ٥ اق ثىش٦ ث٢ؽي٨بي ٤ٝاؼ غ٤ـاّي ؼـ ؽف٣ه ٌْ٘ ؼاؼ٥  _ 93-352

 ٤ٝاؼ دٚيٞفي ٣ ٣ـ٨ٍبي آ٤ٙٝي٢ي٤ٝي
 ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي

 ١ب٧يؽ–خ٨ب١ٖيفي 

 غب١ي ٍٚير

ٝىئ٤ٙي٠ ٢ّشفٗ 

 ّيييز
1313/5/13 1393/5/13 8 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣ 

 ثىش٦ ث٢ؽي

 فٚي س٤ّٚي ٕٚذبيٖب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٝجب١ي ا١ؽاق٥ ٢ٌبوي ٣ فؽٛ ٍغقيز ؼـ ا١ؽاق٥ ٕيفي _ 93-353
 ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 120 1393/4/8 1393/4/7

 فٚي س٤ّٚي ٕٚذبيٖب١ي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ا٤ِٗ ا٣ٙي٦ ٢ّشفٗ ّيييز ٣ سد٨كار دكٌْي _ 93-354
ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 96 1393/4/30 1393/4/30

  



 ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن ٤١ؿ ّؽ ٣ ف٤٢اٟ ؼ٣ـ٥
ٌف٣ؿ  سبـيع

 ؼ٣ـ٥
 ٣اضؽ وبقٝب١ي ١يفوبفز آ٤ٝقي سبـيع دبيبٟ ؼ٣ـ٥

/ ٣اـؼار ٢ٌبوبيي ٣ ٢ّشفٗ ؼـ آقٝبيٍٖب٨٧ب ١ًَ  _ 93-359

 ا٣قٟ الي٦ ٝػفة ٤ٝاؼ ِبؼـار
 و٤و٠ اوٞبفي٘ د٤ـ ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي

ّبـ٢ٌبن آقٝبيٍٖب٥ 

 ٧ْٞبـ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 25 1393/6/30 1393/6/30

 30 1393/9/10 1393/9/10 ؼا١ٍد٤يبٟ ىفا١ِ ىبئَي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي آ٤ٝقٌي ـ٣ي سطَيٌؼ٣ـ٥  _ 93-361
دم٧٣ٍْؽ٥ ثفً ْٝب١يِ ٣ 

 وبغشٞبٟ

 100 1393/9/5 1393/9/5 ّبـ٢ٌبوبٟ اؼاـ٥ ّ٘ ٨ٌال ضجيجي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي سبثيف اوشب١ؽاـؼوبقي ثف اٍشّبؼ خ٨بٟ _ 93-362
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

 دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣  8 1393/9/25 1393/9/25 ؼا١ٍد٤يبٟ ٝطٞؽ سَي َٝبٝي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ٢ّشفٗ ّيييز ا٤١اؿ سبيف غ٤ؼـ٣ _ 93-363

آ٢ٌبيي ثب ١ط٥٤ اـوبٗ َٝبالر فٚٞي ث٦ ل٣ـ١بٗ ٧بي ثي٠  _ 93-364

 onlineاٙٞٚٚي اق عفيٌ 
 80 1393/12/12 1393/12/12 ؼا١ٍد٤يبٟ ٨ٌال ضجيجي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

 ٕف٥٣ سدب 299 1393/12/2 1393/11/18 ّبـ٢ٌبوبٟ دم٧٣ٍٖب٥ ٝطٞؽ خ٤اؼ ِؽيَي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي اّى٘ _ 93-366

 ٕف٥٣ ٝؽيفيز فْٞٚفؼ 4 1393/11/4 1393/11/4 ّبـ٢ٌبوبٟ دم٧٣ٍٖب٥ فجؽا٦ٙ د٤ـاٝيؽ  ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي اس٤ٝبوي٤ٟ اؼاـي _ 93-367

 ٕف٥٣ ٝؽيفيز فْٞٚفؼ 4 1393/11/11 1393/11/11 ّبـ٢ٌبوبٟ دم٧٣ٍٖب٥ ثفقٕفي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي غغب٧بي ـايح ؼـ سّٞيٜ ٕيفي _ 93-368

 ٕف٥٣ ٝؽيفيز فْٞٚفؼ 4 1393/12/9 1393/12/9 ّبـ٢ٌبوبٟ دم٧٣ٍٖب٥ ثفقٕفي ؼ٣ـ٥/ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ٝؽيفيز ّبـ سيٞي _ 93-369

 ٕف٥٣ ٝؽيفيز فْٞٚفؼ 4 1393/12/16 1393/12/16 ّبـ٢ٌبوبٟ دم٧٣ٍٖب٥ ثفقٕفي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٝؽيفيز اوشفن _ 93-370

 ٕف٥٣ ٝؽيفيز فْٞٚفؼ 4 1393/12/23 1393/12/23 ّبـ٢ٌبوبٟ دم٧٣ٍٖب٥ ثفقٕفي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٝؽيفيز سقبـْ _ 93-371

 

  



 
 کارگاٌ استاوذاردسازی

 ٣اضؽ وبقٝب١ي ١يفوبفز آ٤ٝقي سبـيع دبيبٟ ؼـ٥٣ سبـيع ٌف٣ؿ ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 144 1393/03/27 1393/03/27 و٤و٠ اوٞبفي٘ د٤ـ -٤١ٌي٠ ٍٚي د٤ـ

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 282 1393/4/7 1393/4/7 ٝفيٜ خٚيٚي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 258 1393/4/7 1393/4/7 ٝفيٜ خٚيٚي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 144 1393/6/17 1393/6/17 د٤ـو٤و٠ اوٞبفي٘  -ق٧ف٥ وبالـ١٣ؽ

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 117 1393/7/16 1393/7/16 ى٨يٞؽغز ٝػشبـي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 68 93/7/22 93/7/22 ٝفيٜ وٞىبـ٧ب

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 132 1393/7/23 1393/7/23 ى٨يٞؽغز ٝػشبـي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 100 1393/7/24 1393/7/24 ٝطٞؽ٨ٝؽي ٌفؿ دى٢ؽ

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 36 1393/7/24 1393/7/24 ٝفيٜ خٚيٚي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 576 93/7/27 93/7/27 ٝطج٤ث٦ ضبخي ٝيفقايي -اٝيف اىْبـ-ٝديؽ ٤١ـي ّٞفي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 168 93/7/30 93/7/30 مالٝطىي٠ ـقً ؼ٣وز -٤١ـي ّٞفيٝديؽ  -ث٨كاؼ وقيؽي ـض٤ي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 172 93/8/7 93/8/7 ٝطٞؽ٨ٝؽي ٌفؿ دى٢ؽ

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 474 963/8/6 963/8/6 ٝدشجي عيت قاؼ٥ -ٝطٞؽ ٨ٝؽي ٌفؿ دى٢ؽ

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 120 93/12/4 93/12/4 ١بؼيب اضٞؽي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 200 93/12/4 93/12/4 ٝطٞؽ٨ٝؽي ٌفؿ دى٢ؽ

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 80 93/6/8 93/6/8 ٝٚيط٦ ١بقي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 216 93/6/15 93/6/15 ٝطٞؽ٨ٝؽي ٌفؿ دى٢ؽ

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 168 93/6/29 93/6/29 ٝطٞؽ٨ٝؽي ٌفؿ دى٢ؽ

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 20 93/8/18 93/8/18 ٝفيٜ وٞىبـ٧ب



 

 ديرٌ َای درين سازماوی

 ١بٛ ٝؽـن ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ٤١ؿ ف٤٢اٟ ؼ٣ـ٥
سبـيع ٌف٣ؿ 

 ؼ٣ـ٥

سبـيع دبيبٟ 

 ؼ٣ـ٥

١يفوبفز 

 آ٤ٝقي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

SPSS ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 304 93/02/28 93/02/27 آٍبوي ّفٝب١ي   دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼدفو٢٘  ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي َٝؽٝبسي 

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 352 93/03/11 93/03/10 غٚيي   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ISO/IEC 17025ٝجب١ي ٣ سٍفيص اٙكاٝبر 

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 224 93/03/18 93/03/17 ؼ٧َبٟ آقاؼ   ٧ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي سإييؽ ٤١ؿ ٤ٝس٤ـويْٚزاوشب١ؽاـؼ 

SPSS ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 128 93/03/28 93/03/27 ٝطٞؽ ثيٖي   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ديٍفىش٦ 

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 208 93/04/02 93/04/01 غٚيي   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٥/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي HSEاي٢ٞي، ث٨ؽاٌز، ٝطيظ قيىز 

 سطّيالر سْٞيٚيؼىشف آ٤ٝقي ٣  592 93/04/04 93/04/03 غٚيي   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ISO/IEC 17025ٝجب١ي ٣ ٝىش٢ؽوبقي  

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 688 93/05/19 93/05/18 ضبئفي   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي Minitabسطٚي٘ آٝبـي ثب اوشيبؼ٥ اق ١فٛ اىكاـ 

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚيؼىشف  136 93/05/29 93/05/29 غٚيي   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٥/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي فؽٛ ٍغقيز

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 208 93/06/02 93/06/01 غٚيي   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ISO/IEC 17025ٝٞيكي ٣ اـقيبثي ؼاغٚي  

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 272 93/07/30 93/07/29 ٌفؿ دى٢ؽ   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي ١MATLABفٛ اىكاـ 

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 368 93/08/04 93/08/03 ٤ٍاٝي   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٝؽيفيز ـىشبـ وبقٝب١ي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 192 93/08/18 93/08/17 ٝطٞؽي ٙي٤اـي   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ّبٙيجفاوي٤ٟ ف٤ٞٝي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 432 93/08/28 93/08/27 فٍفر آثبؼي  دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝٚي



 ١بٛ ٝؽـن ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ٤١ؿ ف٤٢اٟ ؼ٣ـ٥
سبـيع ٌف٣ؿ 

 ؼ٣ـ٥

سبـيع دبيبٟ 

 ؼ٣ـ٥

١يفوبفز 

 آ٤ٝقي
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 224 93/09/10 93/09/10 ٤ٍاٝي   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ٝؽيفيز ىفآي٢ؽ

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 600 93/09/17 93/09/15 اّجفقاؼ٥   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي GC&HPLCآ٢ٌبيي ثب ؼوشٖب٨٧بي 

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 240 93/09/19 93/09/17 ٝط٤ٞؼ دبـوب   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ثبقـوي خ٤ي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 264 93/10/17 93/10/15 ٨ٝفاٟ دبـوب   ٧ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ASMEثبقـوي ٝػبقٟ سطز ىٍبـ 

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 72 93/10/28 93/10/27 ١ّيفي   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي ثي٠ اٙٞٚٚي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 128 93/11/08 93/11/07 ٕفاٝي   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٥/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي 17020آ٢ٌبيي ثب ٝجب١ي ٣ ٝىش٢ؽ وبقي 

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 272 93/12/10 93/12/09 ّيب١ي   دفو٢٘ دم٧٣ٍٖب٧/٥ْٞبـ اوشب١ي/ٝػبعت آقاؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي ثبقـوي آوب١ى٤ـ

  



 ديرٌ َای اعضای َیأت علمی

 ٣اضؽ وبقٝب١ي ١يفوبفز آ٤ٝقي دبيبٟ ؼ٣ـ٥سبـيع  سبـيع ٌف٣ؿ ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ٤١ؿ

 دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی 991 61/31/39 61/31/39 شاطری   اعضای هیأت علمی پژوهشگاه استاندارد دوره آموزشی دانش افسایی

 تحصیالت تکمیلیدفتر آموزش و  169 61/1/9 61/1/9 روشن طبری      اعضای هیأت علمی پژوهشگاه استاندارد دوره آموزشی

 

 

 

 ديرٌ َای مذیران

 ٣اضؽ وبقٝب١ي ١يفوبفز آ٤ٝقي سبـيع دبيبٟ ؼ٣ـ٥ سبـيع ٌف٣ؿ ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ٤١ؿ

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 66 93/3/20 93/3/20 ّٝجبش   ٝؽيفاٟ دم٧٣ٍٖب٥/ٝؽيفاٟ اوشب١ي وٞي٢بـآ٤ٝقٌي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 144 93/9/18  93/9/17  غؽاثي٠   ٝؽيفاٟ دم٧٣ٍٖب٥ اوشب١ؽاـؼ  ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 99 93/10/16 93/10/15 ١فيٞب١ي    ٝؽيفاٟ دم٧٣ٍٖب٥ اوشب١ؽاـؼ ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 16 93/4/22  93/4/21  ٢ِقشيٝفّك آ٤ٝقي ٣ سطَيَبر  ٝقب٣ٟ ؼىشف ثف١ب٦ٝ، ث٤ؼخ٦ ٣ سٍْيالر ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 16 93/5/23 93/5/22 ٝفّك آ٤ٝقي ٣ سطَيَبر ٢ِقشي ٝقب٣ٟ ؼىشف ثف١ب٦ٝ، ث٤ؼخ٦ ٣ سٍْيالر ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي

 ؼىشف آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي 30 ٨ٌ93في٤ـ  ٨ٌ93في٤ـ  ٝؽـو٦ فبٙي ٝؽيفيز ٝقب٣ٟ ؼىشف ثف١ب٦ٝ، ث٤ؼخ٦ ٣ سٍْيالر ؼ٣ـ٥ آ٤ٝقٌي

 



 ديرٌ َای برين سازماوی

 سبـيع دبيبٟ ؼ٣ـ٥ سبـيع ٌف٣ؿ ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن  ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ٤١ؿ  ف٤٢اٟ ؼ٣ـ٥
١يف وبفز 

 آ٤ٝقي 
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  280 93/02/12 93/02/12 عجبعجبيي   ؼا١ٍٖب٥ ديبٛ ٤١ـ ٣ـاٝي٠ ؼ٣ـ٥  ا٤ِٗ ٣ ى٤٢ٟ ٝؿاّف٥

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  288 93/04/09 93/02/30 ٨ٝؽي ثبٍف٤ٙ ّب٤١ٟ ٢٨ٝؽوبٟ ؼ٣ـ٥ ٝجب١ي وبقٝب١ي ٝؽيفيز

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  432 93/04/20 93/04/2 وجِ ـ٣  ٨ٌ10فؼاـي ٢ٝغ٦َ  ؼ٣ـ٥ ٝؽيفيز ىفآي٢ؽ

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  560 93/05/22 93/05/11 ٦ٝ ـ٣ اثف ّبـ ٨ٌ4فؼاـي ٢ٝغ٦َ  ؼ٣ـ٥ ا٤ِٗ عفاضي دبـُ ٧ب ٣ سيفخٖب٥ ٧بي 

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  240 93/05/15 93/05/11 فٚي ؼائٞي ٝيال١ي ٨ٌ4فؼاـي ٢ٝغ٦َ  ؼ٣ـ٥ ٢ٌبوبيي ٣ اـقيبثي ـيىِ ٧بي اي٢ٞي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  240 93/05/22 93/05/18 ؼائٞي ٝيال١يفٚي  ٨ٌ4فؼاـي ٢ٝغ٦َ  ؼ٣ـ٥ ٢ٌبوبيي ٣ اـقيبثي ـيىِ ٧بي اي٢ٞي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  240 93/05/29 93/05/27 فٚي ؼائٞي ٝيال١ي ٨ٌ4فؼاـي ٢ٝغ٦َ  ؼ٣ـ٥ ٢ٌبوبيي ٣ اـقيبثي ـيىِ ٧بي اي٢ٞي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  360 93/07/15 93/05/28 ٨ٝؽي ثبٍف٤ٙ   ّب٤١ٟ ٢٨ٝؽوبٟ ؼ٣ـ٥ ـ٧جفي وبقٝبٟ

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  208 93/07/07 93/06/22 ٍٞي  ٨ٌ12فؼاـي ٢ٝغ٦َ  ؼ٣ـ٥ ـا٥ ّبـ٧بي ٢ّشفٗ خب٤١ـاٟ ٤ٝؾي ٣ ٝكاضٜ ؼـ ٨ٌف ٧ب

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  304 93/07/15 93/06/31 عجبعجبيي   ٨ٌفؼاـي ؼ٣ـ٥ ٢٨ٝBPRؽوي ٝدؽؼ ىفاي٢ؽ٧بي ّىت ٣ّبـ 

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  2773 93/07/10 93/07/06 فبـه ّفيٜ -يق٤َة  آقاؼ ّبـٕب٥  سقٞيف ٣ ٨ٖ١ؽاـي سد٨يكار آقٝبيٍٖب٧ي

ث٨ؽاٌز ٣ ٝطيظ -ٝىش٢ؽوبقي ويىشٜ ٝؽيفيز اي٢ٞي

 HSEقيىز 
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  240 93/07/23 93/07/22 ِبؼٍي ث٢يه  ٨ٌ22فؼاـي ٢ٝغ٦َ  ؼ٣ـ٥

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  456 93/08/24 93/08/01 وجِ ـ٣  ٨ٌ22فؼاـي ٢ٝغ٦َ  ّبـٕب٥  spssسطٚي٘ آٝبـي ثب ١فٛ اىكاـ 

آالر  آ٢ٌبيي ثب اٙكاٝبر اوشب١ؽاـؼ ٧بي سبييؽ ٤١ؿ ٝبٌي٠

 ٍّب٣ـقي
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  192 93/09/07 93/09/06 ٨ٝبخف ؼ٣وز SGSٌفّز ثبقـوي  ؼ٣ـ٥

  



 سبـيع دبيبٟ ؼ٣ـ٥ سبـيع ٌف٣ؿ ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن  ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ٤١ؿ  ف٤٢اٟ ؼ٣ـ٥
١يف وبفز 

 آ٤ٝقي 
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

آالر  آ٢ٌبيي ثب اٙكاٝبر اوشب١ؽاـؼ ٧بي سبييؽ ٤١ؿ ٝبٌي٠

 ـا٧ىبقي
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  224 93/09/14 93/09/13 ٨ٝبخف ؼ٣وز SGSٌفّز ثبقـوي  ؼ٣ـ٥

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  48 93/09/09 93/09/09 وٞبـ٣ُ   وجبٌفّز  ّبـٕب٥  ٤ٙاقٛ ثفٍي غب١ٖي)سئ٤ـي(اٙكاٝبر ف٤ٞٝي 

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  48 93/09/16 93/09/16 وٞبـ٣ُ   وجبٌفّز  ّبـٕب٥  اٙكاٝبر ف٤ٞٝي ٤ٙاقٛ ثفٍي غب١ٖي)فٞٚي(

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  464 93/09/18 93/09/17 ويؽ٨ٝؽي  ٌفّز ٝٚي ١يز ايفاٟ ؼ٣ـ٥ ثيٞبـي٨ب ٣ ف٤اـْ ٌنٚي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  560 93/09/25 93/09/24 ث٨ف٥ ٢ٝؽ   وبقٝبٟ ا١شَبٗ غ٤ٟ ايفاٟ ؼ٣ـ٥ ٢ٝغجٌآ٢ٌبيي ثب ٝط٤ّٗ ١ب

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  920 93/10/02 93/09/25 ٝط٤ٞؼ١يب   ٨ٌ23فؼاـي ٢ٝغ٦َ  ؼ٣ـ٥ آويبٙز وفؼ ٣ ٕفٛ

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  136 93/10/05 93/10/05 ا٣ضؽي   ٌفّز ثبقـوي ايفاٟ ؼ٣ـ٥ ٦١٤ٞ١ ثفؼاـي ٤ٝاؼ ٝقؽ١ي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  416 93/10/20 93/10/06 ٝغ٨في  ٨ٌ12فؼاـي ٢ٝغ٦َ  ؼ٣ـ٥ ٝجب١ي قيىز ٝطيغي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  80 93/10/07 93/10/07 ٣ضيؽي   وجبٌفّز  ّبـٕب٥  يػسبٗ ٣يشفي٢ي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  80 93/10/21 93/10/14 ٣ضيؽي   وجبٌفّز  ّبـٕب٥  يػسبٗ ىفيكـ

ms project  آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  960 93/10/30 93/10/01 غؽايبـي   ٨ٌ22فؼاـي ٢ٝغ٦َ  ّبـٕب٥ 

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  400 93/11/08 93/10/24 ٝغ٨في  ٨ٌ12فؼاـي ٢ٝغ٦َ  ؼ٣ـ٥ ٝجب١ي قيىز ٝطيغي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  400 93/10/28 93/10/28 ـ٠ٌ٣ عجفي   اؼاـ٥ ّ٘ اوشبٟ ٙفوشبٟ ؼ٣ـ٥ سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ ثي٠ اٙٞٚٚي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  528 93/11/01 93/10/30 ٝفسضي ٢٧فّبـ   وبقٝبٟ ا١شَبٗ غ٤ٟ ايفاٟ ؼ٣ـ٥ ي٢ؽ ٝط٤ــ٣يْفؼ ىفآ

  



 سبـيع دبيبٟ ؼ٣ـ٥ سبـيع ٌف٣ؿ ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن  ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ٤١ؿ  ف٤٢اٟ ؼ٣ـ٥
١يف وبفز 

 آ٤ٝقي 
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  400 93/11/05 93/11/05 ىفخي   اؼاـ٥ ّ٘ اوشبٟ ٙفوشبٟ ؼ٣ـ٥ آ٢ٌبيي ثب ٤ٍا١ي٠ وبقٝبٟ ٝٚي اوشب١ؽاـؼ

 ؼ٣ـ٥ اوشب١ؽاـؼ ١ٍبٟ ضالٗ
اؼاـ٥ ّ٘ اوشب١ؽاـؼ آؾـثبيدبٟ 

 مفثي
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  288 93/11/07 93/11/07 ٝطٞؽ اضٞؽي 

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  496 93/11/14 93/11/13 دي٦ٍ ٣ـ  وبقٝبٟ ا١شَبٗ غ٤ٟ ايفاٟ ؼ٣ـ٥ ISO 9001:2008ٝجب١ي ٣ سٍفيص اٙكاٝبر 

 ؼ٣ـ٥ QHSEآ٢ٌبيي ثب ويىشٜ ٝؽيفيز ّيييز اي٢ٞي 
اؼاـ٥ ّ٘ اوشب١ؽاـؼ آؾـثبيدبٟ 

 مفثي
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  672 93/11/21 93/11/21 ٝيال١ي  

 ؼ٣ـ٥ آ٢ٌبيي ثب ١ب٤١س٤ٙ٤٢ْلي
اؼاـ٥ ّ٘ اوشب١ؽاـؼ آؾـثبيدبٟ 

 مفثي
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  296 93/12/03 93/12/03 ٝىف٣ـي 

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  400 93/12/14 93/12/14 ىفخي   اؼاـ٥ ّ٘ اوشبٟ ٙفوشبٟ ؼ٣ـ٥ آ٢ٌبيي ثب اوشب١ؽاـؼ٧بي ٨ٌف ثبقي ٣ ٨ٝؽ ٧بي ٤ّؼُ

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  120 93/12/17 93/12/17 عيت قاؼ٥   ثي٦ٞ والٝز ؼ٣ـ٥ اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝٚي ٣ ٢ٝغ٦َ اي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  168 93/02/17 93/02/17 خ٤اؼي  ٨ٌفُ ٢ِقشي ٌٞه آثبؼ ؼ٣ـ٥  ٝؽيفيز ىف٣ي ٣ ثبقاـيبثي ٝؽـٟ

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  144 93/02/31 93/02/31 خ٤اؼي  ٨ٌفُ ٢ِقشي ٌٞه آثبؼ ؼ٣ـ٥  س٢ْي٨ْبي سّٞيٜ ٕيفي ثفاي ٝؽيفاٟ

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  88 93/02/13 93/02/13 ِبؼٍي ث٢يه  ٝػبثفار ايفاٟغغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣  ؼ٣ـ٥  ٝجب١ي ٝطيظ قيىز

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  272 93/02/15 93/02/14 ِبؼٍي ث٢يه  غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ ٝػبثفار ايفاٟ ؼ٣ـ٥  س٢ْيِ ٧بي اـقيبثي ٣ ٝؽيفيز ـيىِ 

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  432 93/02/29 93/02/27 ّفٝي   غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ ٝػبثفار ايفاٟ ؼ٣ـ٥  ٝجب١ي ثفً

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  216 93/03/01 93/02/30 عجبعجبيي   غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ ٝػبثفار ايفاٟ ّبـٕب٥  )َٝؽٝبسي(١ETAPفٛ اىكاـ 

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  112 93/02/31 93/02/30 ّالر د٤ـ  غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ ٝػبثفار ايفاٟ ؼ٣ـ٥  اي٢ٞي غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  336 93/03/04 93/03/03 ّيب١ي   غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ ٝػبثفار ايفاٟ ؼ٣ـ٥  اي٢ٞي ٣ ثبقـوي خفثَي٘

  



 سبـيع دبيبٟ ؼ٣ـ٥ سبـيع ٌف٣ؿ ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن  ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ٤١ؿ  ف٤٢اٟ ؼ٣ـ٥
١يف وبفز 

 آ٤ٝقي 
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  288 93/03/19 93/03/17 ّفٝي   ٦ٙ٤ٙ ٣ ٝػبثفار ايفاٟ غغ٤ط ؼ٣ـ٥  ٝجب١ي ثفً

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  240 93/04/05 93/03/22 ا٨ٙي   وبد٤ْ ؼ٣ـ٥  ١MSPفٛ اىكاـ 

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  128 93/03/28 93/03/26 عجبعجبيي   غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ ٝػبثفار ايفاٟ ّبـٕب٥  )ديٍفىش٦(١ETAPفٛ اىكاـ 

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  272 93/04/20 93/04/19 ٣ضيؽ ٨ٝبخفؼ٣وز ٌفّز ثبقـوي ؼ٣ـ٥  سبييؽ ٤١ؿ ٝبٌي٠ آالر ـا٧ىبقي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  112 93/05/13 93/05/12 ٝطٞؽ ٨ٝؽي ايكؼي غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ ٝػبثفار ايفاٟ ؼ٣ـ٥  ٝؽيفيز ثطفاٟ

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  208 93/05/15 93/05/14 ٝطٞؽ ٨ٝؽي ايكؼي غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ ٝػبثفار ايفاٟ ؼ٣ـ٥  ٝؽيفيز ثطفاٟ

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  6800 93/06/12 93/05/15 ضَيَز   آقاؼ ؼ٣ـ٥  CNGاوشب١ؽاـؼوبقي خبيٖب٥  

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  176 93/05/23 93/05/23 ٝطٞؽ اضٞؽي ـاٝب٨ٝف آـيب ؼ٣ـ٥  ISO9001:2008آ٢ٌبيي ثب 

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  320 93/05/28 93/05/26 غٚيي  ا١يىشيش٤ دبوش٤ـ ؼ٣ـ٥  فؽٛ ٍغقيز

 ؼ٣ـ٥  ISO 14001:2004آ٢ٌبيي ثب 
٨ٌف٨ّبي ٢ِقشي اوشبٟ 

 اٙجفق
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  160 93/06/24 93/06/24 ىيبضي  

OHSAS 18001:2007  ؼ٣ـ٥ 
٨ٌف٨ّبي ٢ِقشي اوشبٟ 

 اٙجفق
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  152 93/07/05 93/07/05 ىيبضي  

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  464 93/07/09 93/07/08 ثف٧ب١ي    ٕف٥٣ ٢ِقشي ثبـق ؼ٣ـ٥  ISO 17025ٝجب١ي ٣ ٝٞيكي 

 ؼ٣ـ٥  ٦ٍَ١ غ٤ا١ي
٨ٌف٨ّبي ٢ِقشي اوشبٟ 

 اٙجفق
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  184 93/07/26 93/07/26 عيت قاؼ٥   

 ؼ٣ـ٥  آ٢ٌبيي ثب ١ٍبٟ ضالٗ
٨ٌف٨ّبي ٢ِقشي اوشبٟ 

 اٙجفق
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  112 93/07/28 93/07/28 ٝطٞؽ اضٞؽي  

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  368 93/08/02 93/08/01 ضى٠ ثيٖي    ٌفّز ث٨شب ؼ٣ـ٥  ISO 50001ٝجب١ي ٣ ٝٞيكي 

  



 سبـيع دبيبٟ ؼ٣ـ٥ سبـيع ٌف٣ؿ ؼ٣ـ٥ ١بٛ ٝؽـن  ٝػبعت ؼ٣ـ٥ ٤١ؿ  ؼ٣ـ٥ ف٤٢اٟ
١يف وبفز 

 آ٤ٝقي 
 ٣اضؽ وبقٝب١ي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  168 93/08/19 93/08/17 غٚيي   ٌفّز آٙيبلؼاـاٟ ؼ٣ـ٥  ISO 17020اٙكاٝبر ٣ ٝىش٢ؽوبقي  

 ؼ٣ـ٥  وفؼغب٦١
ٝػبعت آقاؼ ٣ ٧ْٞبـ 

 اوشب١ي
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  624 93/08/26 93/08/24 ـو٤ٗ قاؼ٥  

 ؼ٣ـ٥  دبيً غ٤ـؼٕي
غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ ٝػبثفار 

 ايفاٟ
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  960 93/09/05 93/09/01 سٍز قـ  

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  224 93/09/06 93/09/06 ىؽ٣ي  ٌفّز آـ٣ٌب ؼ٣ـ٥  ىف٤ٝالوي٤ٟ ٤ٝاؼ مؿايي

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  112 93/10/26 93/10/25 ؼ٧َبٟ آقاؼ   ٤١آ٣ـاٟ ّيييز دبـن ؼ٣ـ٥  ٤ٝس٤ـويْٚزسبييؽ ٤١ؿ 

 ؼ٣ـ٥  اـ٤١٤ٕٝي
غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ ٝػبثفار 

 ايفاٟ
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  480 93/11/07 93/11/07 ١قٞشي  

 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  1080 93/11/15 93/11/11 م٢ي   -ٙي٤اـي    و٢ؽيْبي ؼاـ٣يي ؼ٣ـ٥  ّبٙيجفاوي٤ٟ سػّّي سد٨يكار آقٝبيٍٖب٥ ؼاـ٣يي

 ؼ٣ـ٥  دبيً ٣ غ٤ـؼٕي غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ثب س٤د٨ْبي ٢ٌٞ٤٧ؽ
غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ ٝػبثفار 

 ١يز ايفاٟ
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  480 93/11/14 93/11/11 فجؽي  

 ؼ٣ـ٥  آٝبؼٕي ٣ ٣ا٢ًّ ؼـ ٌفايظ اضغفاـي
غغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ ٝػبثفار 

 ١يز ايفاٟ
 آ٤ٝقي ٣ سطّيالر سْٞيٚي  320 93/12/10 93/12/09 ثبٝؽاؼ ّشب١سي  

  



 طرح پژيَشی برين سازماوی

 ف٤٢اٟ عفش دم٧٣ٍي
سقؽاؼ آق٨١٤ٝبي 

 ا١دبٛ ٌؽ٥ سطَيَبسي

١ط٥٤ 

 ٧ْٞبـي

ٝط٘ سبٝي٠ 

 افشجبـ عفش

سبـيع 

 دي٨٢ٍبؼ

سبـيع 

 س٤ّيت
 ٣اضؽ وبقٝب١ي سبـيع غبس٦ٞ ٣ضقيز سبـيع ٌف٣ؿ

 ٝدفي 50 ٍٝب٣ـ٥ ٣ ا١دبٛ آق٤ٟٝ ّبـآيي ؼ٣ ٦١٤ٞ١ ٝبيـ سفٝك
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 1393/9/16 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/7/12 1393/6/12 1393/6/1

اـائ٦ ٍٝب٣ـ٥ ى٢ي ؼـغ٤َّ ـىـ ٤١اٍُ آقٝبيٍٖب٥ ٝغبثٌ ثب اٙكاٝبر 

NACI P13 
 ٝدفي 0

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1393/7/30 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/6/19 1393/6/1 1393/6/1

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ٝيكاٟ َٝب٣ٝز ؼـ ثفاثف آسً دؿيفي ٤ّٝز ٧بي س٤ٙيؽي ٌفّز دبالق 

 ٤ّٝز
 ٧ْٞبـ 30

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٕٛف٥٣  1393/2/17 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/2/22 1392/2/22 1392/2/22

ثفـوي ٣ ٝغبٙق٦ ديفا٤ٟٝ ١ط٥٤ ٢ٌبوبيي ٣ سٞبيك ٝىشفثر ؼ٣ؼ٥ اق 

 ٕفا٤١ٗ ٧بي دٚي اٙيي٢ي )آٝيك٥( ِبؼـاسي ٣ ٣اـؼاسي
 ٝدفي 32

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣  1393/1/31 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/2/20 1391/12/28 1391/12/23

 ٝدفي 300 ّييي ٝبيقبر سٞيك ٢٢ّؽ٥ د٤وز٧بي  سقيي٠ ٌبغُ
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 1393/8/20 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/8/4 1392/4/26 1392/2/26

٧بي ّييي ـ٣م٠ دبٜٙ ٢ِقشي ٣ ـ٣م٠ دبٜٙ ّف١٘  سقي٠ ٌبغُ

 ٢ِقشي ث٦ ٢ٝؾ٤ـ سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝٚي
 ٝدفي 56

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 1393/11/15 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/7/1 1392/5/28 1392/4/15

 ٧ْٞبـ CNG 5سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ ّبـغب٦١ اي ؼوشٖب٥ ٤ّزِ و٤غز ٕيفي 
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1392/10/1 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/5/13 1392/5/13 1392/5/13

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

 ٝدفي 9 ا١دبٛ آق٤ٟٝ ٧بي ّبٝ٘ ثف ـ٣ي ٦١٤ٞ١ ىيٚشف ٤٧اي وجِ
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1393/9/9 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/6/20 1392/6/13 1392/5/13

 ٣ ٕف٥٣ دم٧٣ٍي غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

ا١دبٛ ا٤ٝـ غؽٝبسي ٣ دم٧٣ٍي خ٨ز سضٞي٠ ّيييز ١شبيح آق٤ٟٝ 

 ؼـغ٤اوز آقٝبيٍٖب٥ دبـن ٙيب٧ٟبي ٤ٝـؼ  ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي ىفآ٣ـؼ٥
 ٝدفي 6

دم٧٣ٍٖب٥ 

 اوشب١ؽاـؼ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي 1392/8/1 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/7/1 1392/6/23 1392/6/10

ثفـوي اثف ١ب٤١ ْٝٞ٘ ـاؼيبس٤ـ ثف ّبـآيي ٣ فْٞٚفؼ ضؽ يع ٤ٝـؼ 

 اوشيبؼ٥ ؼـ ـاؼيبس٤ـ غ٤ؼـ٧٣ب
 ٝدفي 250

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 1393/4/23 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/8/1 1392/7/14 1392/7/14

ا١دبٛ ا٤ٝـ غؽٝبسي آق٤ٟٝ ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي ّفٛ آ١شي ثبّشفيبٗ 

PANA 
 ٝدفي 4

دم٧٣ٍٖب٥ 

 اوشب١ؽاـؼ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي 1392/9/30 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/7/23 1392/7/14 1392/5/15



دم٧٣ٍيف٤٢اٟ عفش   
سقؽاؼ آق٨١٤ٝبي 

 ا١دبٛ ٌؽ٥ سطَيَبسي

١ط٥٤ 

 ٧ْٞبـي

ٝط٘ سبٝي٠ 

 افشجبـ عفش

سبـيع 

 دي٨٢ٍبؼ

سبـيع 

 س٤ّيت
 ٣اضؽ وبقٝب١ي سبـيع غبس٦ٞ ٣ضقيز سبـيع ٌف٣ؿ

 اي ويىشٜ اعيبء ضفيٌ ِط٦ ٕؿاـي اوشب١ؽاـؼ ّبـغب٦١

 اس٤ٝبسيِ ٕبقي 
 ٝدفي 3

دم٧٣ٍٖب٥ 

 اوشب١ؽاـؼ
 1393/4/23 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/8/13 1392/7/30 1392/7/30

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

 ٧ْٞبـ 2 ِط٦ ٕؿاـي اوشب١ؽاـؼ ّبـغب٦١ اي وغص و٢ح ٝن٢بعيىي

سبٝي٠ 

ثف٣ٟ  ٢٢ّؽ٥

 وبقٝب١ي

 1392/9/27 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/7/27 1392/7/27 1392/7/27
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

 ٝدفي 3000 ٣يمٕي٨ب ٣ ـ٨ٌ٣بي آق٤ٟٝ-زىت ٤ٝ-وفاىٍب٦١ ضبٙز ؼ٢٧ؽ٥ ٤ٝي 
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣  1393/6/2 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/6/31 1392/2/2 1391/7/17

 ٝدفي NACI P13 1ٍٝب٣ـ٥ خ٨ز اوشَفاـ ويىشٜ آقٝبيٍٖب٥ ٝغبثٌ ثب
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣  1392/11/5 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/9/9 1392/9/9 1392/9/1

 ٝدفي 6 ٣ ٍٝب٣ـ٥ خ٨ز ٢ّشفٗ ّيييز ٝط٤ّٗ س٤ٙيؽي  ا١دبٛ آق٤ٟٝ

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

وبقٝب١ي ثف٣ٟ  ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 1393/10/20 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/10/20 1392/10/15 1392/10/15 

 ٝدفي 36 ا١دبٛ آق٤ٟٝ اْٙشف٤ٝ٣س٤ـ

 سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥

وبقٝب١ي ثف٣ٟ  ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 1393/9/26 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/10/15 1392/10/15 1392/10/1 

 ٝدفي uf 180ثفـوي ف٤اٝ٘ ٤ٝثف ؼـ آة ا١ؽاقي د٢يف 
دم٧٣ٍٖب٥ 

 اوشب١ؽاـؼ
 ؼىشف ا٤ٝـ سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧ب 1393/4/1 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/1/21 1393/4/1 1392/1/21

 ٧ْٞبـ 100 ٣ اـائ٦ ديً ٤١يه ث٦ ّٞيش٦ ٝٚي pvcؼي٤اـ د٤ي ٧بي ؼ٣خؽاـ٥ 

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

وبقٝب١ي ثف٣ٟ  دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣  1393/11/1 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/11/16 1392/10/1 1392/9/1 

 ٝدفي 7 ٍٝب٣ـ٥ ٣ آق٤ٟٝ ثفاي ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي ّٚيؽ ٣ دفيك

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

وبقٝب١ي ثف٣ٟ  ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 1394/5/20 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/5/20 1393/5/18 1393/5/18 

 ٝدفي 10 ِط٦ ٕؿاـي اوشب١ؽاـؼ ّبـغب٦١ اي سطز ف٤٢اٟ زٞؽاٟ ٝىبىفسي

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

وبقٝب١ي ثف٣ٟ  ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 1392/12/17 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/11/1 1392/12/26 1392/10/7 

 ٝدفي 50 آق٤ٟٝ ٧بي ٝفسجظ ثب ّبـايي ٝبيـ سفٝكٍٝب٣ـ٥ ٣ ا١دبٛ 

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

وبقٝب١ي ثف٣ٟ  ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 1393/4/22 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/2/20 1393/2/6 1393/2/1 

٦١٤ٞ١ د٤ؼـ آسً  25ا١دبٛ آق٤ٟٝ سفّيت ٌيٞيبيي ثف ـ٣ي 

 ٠ّ غب٤ٝي
 ٧ْٞبـ 25

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

وبقٝب١ي ثف٣ٟ  ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 1393/10/27 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/2/15 1393/2/1 1393/1/24 

  



 ف٤٢اٟ عفش دم٧٣ٍي

سقؽاؼ آق٨١٤ٝبي 

ا١دبٛ  سطَيَبسي

 ٌؽ٥

١ط٥٤ 

 ٧ْٞبـي

ٝط٘ سبٝي٠ 

 افشجبـ عفش

سبـيع 

 دي٨٢ٍبؼ

سبـيع 

 س٤ّيت
 ٣اضؽ وبقٝب١ي سبـيع غبس٦ٞ ٣ضقيز سبـيع ٌف٣ؿ

 ٝدفي 22 ا١دبٛ آق٤ٟٝ ٧بي اْٙشف٤ٝ٣س٤ـ
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 1394/10/27 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/10/27 1393/10/27 1393/10/23

 ٧ْٞبـ 0 "آ١كيٜ ٧ب ٣ ْٝبـثفؼآ٨١ب ؼـ ٢ِقز ٤ٌي٢ؽ٥  "ثفٕكاـي ّبـٕب٥ آ٤ٝقٌي 
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 1394/3/20 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/3/20 1393/2/30 1393/1/23

١ؾبـر ثف اخفاي عفش اـسَبي ثفزىت ا١فلي ٤ّٙف٧بي آثي، يػسبٗ ٣ 

 ىفيكـ
 ٝدفي 500

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1393/2/31 غبس٦ٞ يبىش٦ 1390/12/14 1390/12/14 1390/12/14

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

اوشب١ؽاـؼ اوشبٟ ٧ٞؽاٟ ثب اوشب١ؽاـؼ٧بي ثفـوي ٝيكاٟ ا١غجبً ٝط٤ّالر 

 ٤ٍّـ٧بي اـ٣دبيي ث٦ ٢ٝؾ٤ـ ِبؼـار
 ٝدفي 20

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 1393/3/31 اثالك ٍفاـؼاؼ 1392/9/1 1392/8/20 1392/7/9

ا١دبٛ آق٤ٟٝ فٌٞ ١ي٤ؾ و٤قٟ ٣ خؿة ـع٤ثز ثف ـ٣ي ؼ٣اقؼ٥ ٦١٤ٞ١ د٤ؼـ 

 آسً ١ٍب١ي
 ٧ْٞبـ 12

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 1393/12/27 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/3/17 1393/3/7 1393/3/3

سقيي٠ ٌبغُ ٧بي ّييي ـ١ٔ آّفيٚيِ آة دبي٦ ٤ٝـؼ ّٝفه ؼـ ؼاغ٘ 

 غبس٦ٞ يبىش٦ -وبغشٞبٟ 
 ٝدفي 600

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٌيٞي ٣ دٚيٞف 1393/11/20 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/1/25 1391/10/18 1391/9/13

ؼـ ا٤١اؿ ـ٣م٠ ٕيب٧ي ثْف ٣   PAHsثفـوي ٢ٌبوبيي ٣ سقيي٠ 

 غبس٦ٞ يبىش٦ -ٌؽ٥  سّيي٦
 ٝدفي 207

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 1393/3/1 غبس٦ٞ يبىش٦ 1391/10/26 1391/9/13 1391/2/1

٣ضقيز ٝيْف٣ثي ٤َٝاي ٤ٝـؼ ّٝفه ؼـ ٢ِبيـ مؿايي ٣ سقيي٠ ثفـوي 

 غبس٦ٞ يبىش٦ -ٌبغُ ٧بي ث٨ؽاٌشي آٟ 
 ٝدفي 100

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي 1393/4/1 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/2/1 1392/10/26 1390/11/25

٢ِبيـ اـقيبثي ّيييز اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝٚي ايفاٟ ٤ّٝة ّٞيش٦ ٝٚي 

 ٌيٞيبيي ٣ دٚيٞف
 ٧ْٞبـ 20

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣  1393/5/12 غبس٦ٞ يبىش٦ 1391/11/2 1391/10/9 1391/7/1

ِط٦ ٕؿاـي ـ٣ي آق٤ٟٝ وفيـ ثب ّيز ٣ َٝبيى٦ ثب ـ٣ي ٝفخـ ٝيكاٟ 

 يبىش٦ غبس٦ٞ -دبوش٤ـيك٥ ٣ ٌيفىفاؼٝب   ثبٍيٞب١ؽ٥ ٤ٝاؼ ضؽ ٝيْفثي ؼـ ٌيف
 ٝدفي 1200

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي 1393/6/29 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/2/23 1392/2/23 1391/6/12

اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝٚي ٌيف ٣  ٢ٌبوبيي غ٤َٚ ٝطش٤ي زفثي ؼـ 

 غبس٦ٞ يبىش٦ -٧بي ٙج٢ي دف زفة   ىفآ٣ـؼ٥
 ٝدفي 400

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 1393/8/1 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/2/1 1391/12/5 1391/9/13

  



 ف٤٢اٟ عفش دم٧٣ٍي

سقؽاؼ آق٨١٤ٝبي 

ا١دبٛ  سطَيَبسي

 ٌؽ٥

١ط٥٤ 

 ٧ْٞبـي

ٝط٘ سبٝي٠ 

 افشجبـ عفش

سبـيع 

 دي٨٢ٍبؼ

سبـيع 

 س٤ّيت
 ٣اضؽ وبقٝب١ي سبـيع غبس٦ٞ ٣ضقيز سبـيع ٌف٣ؿ

س٨ي٦ ٝش٤ٟ ؾيفثظ ثب ٍبثٚيز ؼوش٦ ث٢ؽي سػّّي اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝٚي ٣ 

 خىشد٤ ٣ سْثيف ث٦ ٤ِـر ٤ٙش ىٍفؼ٥
 ٧ْٞبـ 19960

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ؼىشف ا٤ٝـ سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧ب 1393/2/20 غبس٦ٞ يبىش٦ 1391/12/20 1391/12/20 1392/12/1

 ٧ْٞبـ 450 آويت ٢ٌبوي سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝٚي

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ؼىشف ا٤ٝـ سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧ب 1394/2/20 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/2/1 1393/2/1 1393/2/1

ثبق١ٖفي اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝٚي ٤ٝخ٤ؼ ٣ سقيي٠ ٙك٣ٛ سدؽيؽ ١ؾف يب افشجبـ 

 ثػٍي اوشب١ؽاـؼ٧ب
 ٧ْٞبـ 21607

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ؼىشف ا٤ٝـ سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧ب 1393/9/15 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/12/20 1392/12/20 1392/11/20

 ٝدفي 0 ٍٝب٣ـ٥ ى٢ي ٣ اوشب١ؽاـؼ وبقي
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1393/9/1 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/6/1 1393/6/1 1393/6/1

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

-NACIٍٝب٣ـ٥ ى٢ي ؼـ اوشَفاـ اٙكاٝبر ّيييز آقٝبيٍٖب٥ ثفاوبن  

P13 
 ٝدفي 0

٢٢ّؽ٥ سبٝي٠ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1393/11/25 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/9/25 1393/9/25 1393/9/25

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

-NACIٍٝب٣ـ٥ ى٢ي ؼـ اوشَفاـ اٙكاٝبر ّيييز آقٝبيٍٖب٥ ثف اوبن  

P13 
 ٝدفي 0

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1392/10/18 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/9/19 1392/9/18 1392/9/18

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٝدفي 100 ٍٝب٣ـ٥ ٣ ا١دبٛ آق٤ٟٝ
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 1393/12/29 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/4/1 1392/11/30 1392/11/30

 ٝدفي 30 ا١دبٛ آق٤ٟٝ ثف ـ٣ي ٦١٤ٞ١ ٧بي س٤ٙيؽي ٌفّز
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 1394/9/26 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/9/26 1393/9/26 1393/9/25

ٍٝب٣ـ٥ ٣ غؽٝبر آق٤ٟٝ ثف ـ٣ي ىفآ٣ـؼ٥ ٢ِؽٙي اؼاـي ثفاوبن 52

 ٣9699  11388-1اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝٚي ث٦ ٌٞبـ٥ 
 ٝدفي 180

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1394/9/15 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/9/10 1393/9/15 1393/9/10

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

ٍٝب٣ـ٥ ٣ غؽٝبر آق٤ٟٝ ثف ـ٣ي ىفآ٣ـؼ٥ ٢ِؽٙي اؼاـي ثفاوبن 

 9697-٣2  9697-1اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝٚي ث٦ ٌٞبـ٥ 
 ٝدفي 288

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1394/9/15 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/9/22 1393/9/15 1393/9/10

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣ 

 ىٚك ٢ٌبوي

 ٝدفي 30 غؽٝبر آق٤ٟٝ ٣ ٍٝب٣ـ٥ ثف ـ٣ي ىفآ٣ـؼ٥ ٝطبىؼ اْٙشف١٣يْي ٣ٙشبل
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 1394/9/24 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/9/24 1393/9/24 1393/9/23

 ٝدفي 12 سف٤ّ٤ٝد٘ ؼاـ غؽٝبر ٍٝب٣ـ٥ ٣ آق٤ٟٝ ثف ـ٣ي ىفآ٣ـؼ٥ ٌيف اخبً ٕبق
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1394/11/11 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/11/20 1393/11/11 1393/11/1

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

  



 ف٤٢اٟ عفش دم٧٣ٍي

سقؽاؼ آق٨١٤ٝبي 

ا١دبٛ  سطَيَبسي

 ٌؽ٥

١ط٥٤ 

 ٧ْٞبـي

ٝط٘ سبٝي٠ 

 افشجبـ عفش

سبـيع 

 دي٨٢ٍبؼ

سبـيع 

 س٤ّيت
 ٣اضؽ وبقٝب١ي سبـيع غبس٦ٞ ٣ضقيز ٌف٣ؿسبـيع 

 ٝدفي 10 غؽٝبر ٍٝب٣ـ٥ ٣ آق٤ٟٝ ثف ـ٣ي ىفآ٣ـؼ٥ ِبىي ؼيبٙيك
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 1393/12/17 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/12/25 1393/11/19 1393/11/19

 ٝدفي 24 ٍٝب٣ـ٥ ٣ ا١دبٛ آق٤ٟٝ ٧بي ٝفث٤ط ث٦ اْٙشف٤ٝ٣س٤ـ
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثفً ٣ اْٙشف١٣يِ 1394/4/10 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/4/10 1393/4/10 1393/2/9

 ٝدفي 10 ِط٦ ٕؿاـي اوشب١ؽاـؼ ّبـغب٦١ اي ـغز آ٣يك ايىشبؼ٥
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ١ىبخي ٣ زفٕٛف٥٣ دم٧٣ٍي  1393/8/30 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/6/15 1393/6/3 1393/5/4

عفاضي، وبغز ٣ آ٤ٝقي ١ط٥٤ اوشيبؼ٥ اق و٦ ؼوشٖب٥ ضفث٦ زبـدي 

ا١ؽاق٥ ٕيفي ١يف٣ي ثيف٣ٟ ٍّيؽٟ غبة ز٠ٞ ٤٢ّٝفي ٣ ؼوشٖب٥ 

َٝب٣ٝز ؼـ ثفاثف ١ي٤ؾ خ٨ز اؼاـ٥ اوشب١ؽاـؼ اٝب٠ّ ٣ سد٨يكار ٣ـقٌي 

 ٝىشَف ؼـ ٝد٤ٞف٦ ٣ـقٌي آقاؼ

 ٧ْٞبـ 30
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 1394/1/12 اثالك ٍفاـؼاؼ 1394/1/11 1394/1/10 1394/1/3

 ٝدفي 35 ِط٦ ٕؿاـي اوشب١ؽاـؼ ّبـغب٦١ اي خ٤ـاة وبد٤ـر ق١ب٦١
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 1393/8/30 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/6/15 1393/6/3 1393/5/4

َٝبيى٦ ثي٠ آقٝبيٍٖب٧ي خ٨ز سضٞي٠ ٧بي  ٍٝب٣ـ٥ ٣ غؽٝبر آق٤ٟٝ

٧بي ٤ٝـؼ ؼـغ٤اوز  ّيييز ١شبيح آق٤ٟٝ ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي ىفآ٣ـؼ٥

 آقٝبيٍٖب٥

 ٝدفي 18
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي 1393/10/15 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/6/15 1393/6/15 1393/4/24

١ب٤١ ديٍشبق دبـن ؼـ ثفـوي ٣ سطٚي٘ ١شبيح ّبـايي آ١شي ثبّشفيبٗ ّبٌي 

 ثفاثف ؼ٣ و٤ي ثبّشفي  ٤ٝـؼ ؼـغ٤اوز ٌفّز
 ٝدفي 4

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي 1393/8/1 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/7/16 1393/7/16 1393/6/3

ثفـوي ٣ سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ ٝٚي سبـسبٟ، ّيذ٤ي ٣ ٤ٝاؼ دٚيٞفي ٣ س٤وق٦ 

٣ـا٥ ا١ؽاقي ٝفّك ز٢ؽ ٢ٝؾ٤ـ٥ ثفاي ى٢ب٣ـي ٧بي ٤١ي٠ خ٨ز وبغز 

آق٤ٟٝ ٢ّشفٗ ّييي ّيذ٤ي ٧بي ٣ـقٌي، سبـسبٟ، ٢ِؽٙي ٣ ٤ٝاؼ 

 دٚيٞفي

 ٧ْٞبـ 200
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ١ىبخي ٣ زفٛ 1394/2/17 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/2/17 1393/2/17 1393/2/17

َٝب٣ٝز ؼـ عفاضي، وبغز ٣ آ٤ٝقي ١ط٥٤ اوشيبؼ٥ اق د٢ح ؼوشٖب٥ 

َٝبث٘ وفغ٤ـؼٕي، آق٤ٟٝ َٝب٣ٝز ث٦ ضفث٦، َٝب٣ٝز ؼـ ثفاثف ١ي٤ؾ 

مٚغِ آخؽاـ ٣ ٝقيبـ غبّىشفي خ٨ز اؼاـ٥ اوشب١ؽاـؼ اٝب٠ّ ٣ سد٨يكار 

 ٣ـقٌي ٝىشَف ؼـ ٝد٤ٞف٦

 ٧ْٞبـ 30
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ١ىبخي ٣ زفٕٛف٥٣ دم٧٣ٍي  1394/2/17 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/4/31 1393/4/31 1393/4/31

 ٝدفي 0 ٍٝب٣ـ٥ ٣ ِط٦ ٕؿاـي اوشب١ؽاـؼ ّبـغب٦١ اي
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1394/2/31 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/11/15 1393/11/15 1393/11/5

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

غؽٝبر ٍٝب٣ـ٥ اي ثفاي ١ؾبـر ّبـٕب٧ي ثف اخفاي عفش اـسَبي ـسج٦ 

 آثي، يػسبٗ ٣ يػسبٗ ىفيكـ ا١فلي ٤ّٙف٧بي
 ٝدفي 150

سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1394/2/31 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/7/15 1393/3/5 1393/2/31

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ْٝب١يِ ٣

 ىٚك ٢ٌبوي 

  



 طرح َای پژيَشی درين سازماوی

 ف٤٢اٟ
سقؽاؼ آق٨١٤ٝبي 

 سطَيَبسي ا١دبٛ ٌؽ٥

١ط٥٤ 

 ٧ْٞبـي

ٝط٘ سبٝي٠ 

 افشجبـ

سبـيع 

 دي٨٢ٍبؼ

سبـيع 

 س٤ّيت
 ٣اضؽ وبقٝب١ي سبـيع غبس٦ٞ ٣ضقيز سبـيع ٌف٣ؿ

 ٝدفي 0 اـقيبثي اؼ٣اـي آقٝبيٍٖب٥ ٧بي ٧ْٞبـ اوشبٟ س٨فاٟ
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1394/2/30 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/12/3 1393/12/3 1393/12/3

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝٚي ايفاٟ ٤ّٝة ّٞيش٦ ٝٚي ٢ِبيـ اـقيبثي ّيييز 

 ٌيٞيبيي ٣ دٚيٞف
200 

٧ْٞبـ 

 عفش

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 دشف٣ٌيٞيدم٧٣ٍي  ٕف٥٣  1393/5/12 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/1/20 1391/11/9 1391/9/10

 ٝدفي 25 ا١دبٛ آق٤ٟٝ ا١ؽاق٥ ٕيفي ضػبٝز ١ع خفاضي
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 1393/6/22 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/9/27 1392/9/27 1392/9/27

 ٝدفي 0 ا١دبٛ آق٤ٟٝ ٨ٝبـر ويٜ ٣ ّبث٘ ؼـ ٤ٍّـ
دم٧٣ٍٖب٥ 

 اوشب١ؽاـؼ
 1393/6/30 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/3/19 1393/3/19 1393/3/19

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

وبغشبـ وغطي ٣ غ٤اَ آ٤ٙٝي٢ي٤ٛ ث٦ ّبـ ـىش٦ ثفـوي اـسجبط ٝبثي٠ 

 غبس٦ٞ يبىش٦ -ؼـ ٤ٝاؼ ثىش٦ ث٢ؽي 
 ٝدفي 80

دم٧٣ٍٖب٥ 

 اوشب١ؽاـؼ
 1392/11/30 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/5/30 1393/5/15 1392/4/1

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي و٤ٚٙكي ٣

 ثىش٦ ث٢ؽي 

 ٧بي¬ّفٛ ّٝفه اق ١بٌي قايي ¬ثفـوي سطفيِ قائي ٣ضىبويز

 يبىش٦ غبس٦ٞ - غبَ ّٝبـه ثب ث٨ؽاٌشي
 ٝدفي 20

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 1392/9/16 غبس٦ٞ يبىش٦ 1391/11/8 1391/11/8 1391/8/13

 ٝدفي 0 ثفـوي سْبٙيو ٍب١٤١ي ٣ اضّبء اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝفسجظ

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 1394/1/15 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/5/28 1393/5/28 1392/12/1
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 -ثفـوي وٞيز ّٚي٤ي ١ب٤١ ٦ٙ٤ٙ ٧بي ّفث٢ي ؼـ ٤ٝي ِطفائي 

 غبس٦ٞ يبىش٦
 ٝدفي 40

دم٧٣ٍٖب٥ 

 اوشب١ؽاـؼ
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 1393/12/27 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/3/17 1393/3/17 1393/3/1

س٨فاٟ ثب اٙكاٝبر ثفـوي ٝيكاٟ ا١غجبً ٨ٝؽ٤ّؼُ ٧بي اوشبٟ 

 اوشب١ؽاـؼ
 ٝدفي 0

دم٧٣ٍٖب٥ 

 اوشب١ؽاـؼ
 1393/11/15 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/3/19 1393/3/19 1393/3/19

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 ٝدفي 0 ثفـوي ٝيكاٟ ا١غجبً ٣وبي٘ ثبقي ؼـ دبـُ ٧بي ثبقي اوشبٟ س٨فاٟ
دم٧٣ٍٖب٥ 

 اوشب١ؽاـؼ
 1393/11/15 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/3/19 1393/3/19 1393/3/19

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

سب  1391ثفـوي ١فظ ّيييز ؼـ ىفا٣ـؼ٥ ٧بي ٙج٢ي اوشبٟ س٨فاٟ 

 ثف اوبن ٝؽٗ خؽيؽ ١فظ ّيييز 1393
 ٝدفي 0

دم٧٣ٍٖب٥ 

 اوشب١ؽاـؼ
 1393/11/15 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/3/19 1393/3/19 1393/3/19

٧بي ٝؽيفيز  دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ

 ّيييز ٣ ثبقـوي

ثفـوي ٣ ٢ّشفٗ ّبـثفؼ آ١شي اّىيؽاٟ ٧بي و٢شكي ٤ٝخ٤ؼ ؼـ ا٤١اؿ 

 غبس٦ٞ يبىش٦ -ـ٣م٠ ٧بي ٕيب٧ي ٤ٝـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ غب٤١اـ 
 ٝدفي 70

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٤ٝاؼ مؿايي 1393/3/25 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/1/1 1391/9/13 1391/8/1

ى٨فوز ٤ٍّـ  -اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝٚي اق ىبـوي ث٦ ا١ٖٚيىيثفٕفؼاٟ 

 زي٠
 ٝدفي 0

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 1393/3/30 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/12/27 1392/12/27 1392/12/27
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي



 ف٤٢اٟ
سقؽاؼ آق٨١٤ٝبي 

 سطَيَبسي ا١دبٛ ٌؽ٥

١ط٥٤ 

 ٧ْٞبـي

ٝط٘ سبٝي٠ 

 افشجبـ

سبـيع 

 دي٨٢ٍبؼ

سبـيع 

 س٤ّيت
 ٣اضؽ وبقٝب١ي سبـيع غبس٦ٞ ٣ضقيز سبـيع ٌف٣ؿ

ثفٕفؼاٟ اوشب١ؽاـؼ٧بي ٝٚي اق ىبـوي ث٦ ا١ٖٚيىي ثفاي اوشب١ؽاـؼ٧بي 

 ىبٍؽ ٢ٝبثـ ثي٠ اٙٞٚٚي يب ٝٚي وبيف ٤ٍّـ٧ب يب ز٢ؽ ٢ٝجقي
 ٝدفي 0

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 1394/3/30 ٍفاـؼاؼاثالك  1393/6/30 1393/6/30 1393/6/30
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

سقيي٠ ـ٣ي سٍػيُ اىك٣ؼٟ ٤ٝاؼ غ٢ثي ٢٢ّؽ٥ ٌبٝ٘ و٤ؼ، 

غبس٦ٞ  -ثيْفث٢بر ٣ ثيْفث٢بر وؽيٜ، ٤ٌي٢ؽ٥ ٧ب ٣ ٣ايشْه ؼـ ٌيف 

 يبىش٦

 ٝدفي 200

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ؼىشف ا٤ٝـ سؽ٣ي٠ اوشب١ؽاـؼ٧ب 1392/7/1 غبس٦ٞ يبىش٦ 1391/11/1 1391/9/13 1391/2/30

ثب١ؽ ٣ ٕبق  pHسقيي٠ ـ٣ٌي ثفاي ا١ؽاق٥ ٕيفي ِطيص َٝؽاـ 

 غبس٦ٞ يبىش٦ -ث٢ؽي  قغٜ
 ٝدفي 270

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 1392/10/15 غبس٦ٞ يبىش٦ 1391/10/27 1391/9/13 1391/8/19

 40 ٣ ؾـر ؼـ ٦١٤ٞ١ ٧بي ٣اـؼاسي ـؼيبثي اٍالٛ سفاـيػش٦ و٤يب
٧ْٞبـ 

 عفش

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي 1393/7/8 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392/6/1 1391/12/14 1391/9/13

 -ـؼيبثي اٍالٛ سفاـيػش٦ و٤يب، ؾـر ٣ خ٤ ؼـ ٦١٤ٞ١ ٧بي ٣اـؼاسي 

 غبس٦ٞ يبىش٦
100 

٧ْٞبـ 

 عفش

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 1393/5/1 غبس٦ٞ يبىش٦ 1391/11/1 1391/11/1 1390/11/1

 ٝدفي 0 ٢ٌبوبيي اوشب١ؽاـؼ٧بي ٤ٝـؼ ١يبق ؼـ ض٤ق٥ غؽٝبر ٤ٍّـ

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 1394/2/15 اثالك ٍفاـؼاؼ 1393/5/1 1393/5/1 1393/5/1
دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

 –ٝب٧ي س٠ ث٦ ـ٣ي ٤ْٙ٤ٝٙي  ٢ٌبوبيي ٝب٧ي س٠ ؼـ ٢ّىف٣

 يبىش٦ غبس٦ٞ
 ٝدفي 270

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 1393/3/25 غبس٦ٞ يبىش٦ 1391/11/1 1391/9/13 1390/11/1

عفاضي ٣ سقيي٠ يِ يب ز٢ؽ ـ٣ي اوشب١ؽاـؼ ثفاي ا١ؽاق٥ ٕيفي ّٞيز 

ٝشي٘ وي٤ّٚىبٟ ؼـ وف١ٔ ٧بي يْجبـ ٝبؼ٥ ـ٣اٟ ٢٢ّؽ٥ دٚي ؼي 

 غبس٦ٞ يبىش٦ -ّٝفىي دكٌْي 

 ٝدفي 90

وبقٝبٟ ٝٚي 

اوشب١ؽاـؼ 

 ايفاٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ٢٨ٝؽوي دكٌْي 1392/12/3 غبس٦ٞ يبىش٦ 1391/11/9 1391/11/2 1390/9/1

ىفآي٢ؽ اوشب١ؽاـؼ وبقي ؼـ ٤ٍّـ٧بي ايفاٟ، سفّي٦ ٣ ا١ٖٚىشبٟ ثب 

ٍب١٤١ي ٍٝبـّز ٝفؼٛ، ّبـغب١دبر ٣  ٧ب ٣ اٙكاٝبر سٞفّك ثف ٤ًٍٝ

 ؼا١ٍٖب٨٧ب

 ٝدفي 0
سبٝي٠ ٢٢ّؽ٥ 

 وبقٝب١ي ثف٣ٟ
 1393/4/30 غبس٦ٞ يبىش٦ 1393/2/17 1393/2/17 1393/1/17

دم٧٣ٍْؽ٥ ويىشٜ ٧بي ٝؽيفيز 

 ّيييز ٣ ثبقـوي

َٝبيى٦ ـ٣ي ٧ب  -ثفـوي ٧يؽـ٣ّىي ٝشي٘ ى٤ـى٤ـاٗ ؼـ ٤ٝاؼ مؿايي

 ٣ ا١ؽاق٥ ٕيف ي
01/07/1393 غبس٦ٞ يبىش٦ 1392 1391 1391 - ٝدفي 330  

دم٧٣ٍْؽ٥ ٢ِبيـ مؿايي ٣ 

 ٍّب٣ـقي



 کتاب

 ف٤٢اٟ
 ٣  ١بٛ

 ١بٛ غب٤١اؼٕي
 قثبٟ ّشبة ٌبغُ دم٧٣ٍي

قثبٟ اِٚي ّشبة 

 )ؼـ٤ِـر سفخ٦ٞ(
 ٣اضؽ وبقٝب١ي سبـيع ١ٍف ـسج٦ ٤١يى٢ؽ٥ ٨ٌف ا١شٍبـ ـٌش٦ ٝفسجظ ٤١ؿ اثف ٌٞبـ٥ ٌبثِ

عت ا٣ـلا١ه،  

 ٝى٤ٞٝيز ؼـ 

 ضي٤ا١بر غب١ٖي

 ٣ضيؽٙىبٟ

٧بي سبٙييي زبح  ّشبة

ٌؽ٥ س٤وظ وبيف ٝفاّك 

 ٌفط ؼا٣ـي ١ٍف ث٦

 - ىبـوي
978-600-356-064-

2 
- 

ف٤ٚٛ 

 سدفثي/دكٌْي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي ثي٤ٙ٤لي 1393/5/18 ١يف ا٣ٗ س٨فاٟ

 فؽٗ ١ىت ال٦ٙ 1ٌيٞي آٙي 

٧بي سبٙييي زبح  ّشبة

ٌؽ٥ س٤وظ ٝفاّك ٝقشجف 

 فٚٞي ؼا١ٍٖب٧ي

 1393/11/30 ١يف و٤ٛ س٨فاٟ وبيف سبٙييي 9786005939446 ىبـوي ىبـوي
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ٌيٞي ٣ دٚيٞف 

 ٣ و٢ى٤ـ٧ب

 دكٌْي ؼـ اثكاـؼٍيٌ

فٚي س٤ّٚي 

 ٕٚذبيٖب١ي

 زبح سبٙييي ٧بي ّشبة

 ٝفاّك وبيف س٤وظ ٌؽ٥

 ؼا٣ـي ٌفط ث٦ ١ٍف

16/2/1394 ١يف ا٣ٗ س٨فاٟ ى٢ي ٢٨ٝؽوي ٕفؼآ٣ـي 9789641534372 ىبـوي ىبـوي  
 دم٧٣ٍي ٕف٥٣

 دكٌْي ٢٨ٝؽوي 

 

 

 

 

 

 

 اختراعات ي اکتشافات ثبت شذٌ

 ف٤٢اٟ
 ٣  ١بٛ

 ١بٛ غب٤١اؼٕي
 ٝط٘ ثجز ١بٛ وبقٝبٟ ٤١ؿ ىقبٙيز ٌبغُ دم٧٣ٍي

 ٝط٘ 

 ايدبؼ اثف

وبقٝبٟ 

 اوشيبؼ٥ ٢٢ّؽ٥

ـسج٦ 

 ٝػشفؿ

سقؽاؼ 

 ٝػشففي٠

وبقٝبٟ 

ثجز 

 ٢٢ّؽ٥

 ٧ْٞبـاٟ
ٌٞبـ٥ 

 ثجز
 سبـيع ثجز

Lactobacillus 

paracasei 

strain L25 

16Sribosomal 

RNA gene 

 ٝفيٜ 

 ٍجبؼي ؼا١ب
 ثجز لٟ ٧ب ثجز لٟ ٣ ٝيْف٣ ا٣ـٕب١يىٜ

دم٧٣ٍٖب٥ 

 اوشب١ؽاـؼ

ثجز ٌؽ٥ 

ؼـ ؼاغ٘ ٣ 

 غبـج

ٕف٥٣ 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي

ٕف٥٣ 

 ٝيْف٣ثي٤ٙ٤لي
 NCBI 2 ١يف ا٣ٗ

ىبع٦ٞ 

وٚيٞب١ي 

 ىفؼ

508201 1393/2/30 

وبغز دٚيٞف٧بي 

ث٦ ٤١ـ ٣  ضىبن

َٝب٣ٛ ٕفٝبيي ث٦ 

٢ٝؾ٤ـ اوشيبؼ٥ ؼـ 

 ١ٞبيٍٖف٧بي ٤١ـي

 ٝيثٜ ٌقجب١يبٟ

اغشفاؿ ثجز ٌؽ٥ ؼـ ؼاغ٘ 

٤ٍّـ)اؼاـ٥ ثجز اغشفافبر ٣ 

 ٝبْٙيز ٢ِقشي(

اغشفاؿ ٣ 

 اّشٍبه

اؼاـ٥ ثجز 

اغشفافبر ٣ 

 ٝبْٙيز ٢ِقشي

ثجز ٌؽ٥ 

ؼـ ؼاغ٘ 

 ٤ٍّـ

ؼا١ٍٖب٥ 

 غ٤اـقٝي

٢ِقز 

 اْٙشف١٣يِ
 2 ١يف ا٣ٗ
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 جًایس ي وشان َای علمی

 ف٤٢اٟ
 ٣ ١بٛ

 ١بٛ غب٤١اؼٕي 
 ـٌش٦ ٝفسجظ ٙي٢ِ خ٤٢ٍاـ٥ ٝط٘ ٌبغُ دم٧٣ٍي

٧ْٞبـاٟ عفش 

ميف اق دفو٢٘ 

 دم٧٣ٍٖب٥

 ٣اضؽ وبقٝب١ي ف٤٢اٟ خ٤٢ٍاـ٥ سبـيع ثفٕكاـي

ؼا١ٍد٤ي ٦١٤ٞ١ ٤ٍّـي ؼـ 

ؼّشفي ؼـ ـٌش٦ ٢٨ٝؽوي  َٝغـ

 غ٤ؼـ٣
 اٝيف اىْبـ

٧بي  ؼـيبىز خ٤ايك يب ١ٍبٟ

دم٧٣ٍي ؼـ -فٚٞي

٧بي ٝقشجف  خ٤٢ٍاـ٥

اٙٞٚٚي ٣ ؼاغ٘ ٤ٍّـ  ثي٠

 ٤ٝـؼ سبييؽ ٣قاـر ف٤ٚٛ

خ٤٢ٍاـ٥ 

 ؼاغٚي

 ؼا١ٍد٤ي ٦١٤ٞ١ ٤ٍّـي 1393/3/10 - ى٢ي ٣ ٢٨ٝؽوي -

ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٣ غ٤ؼـ٣ 

 ١يف٣ ٝطف٦ّ

فض٤ د٢٘ سَؽيف ١ب٦ٝ ث٦ ف٤٢اٟ 

ز٨بـٝي٠ ٢ّٖف٥ ثي٠ اٙٞٚٚي 

اوشب١ؽاـؼ٧بي سد٨يكار دكٌْي 

٣ ٤ٝاؼ ض٤ق٥ ٢ّشفٗ في١٤ز ٣ 

 اوشفيٚيكاوي٤ٟ

 ويؽٝدشجي

 عيت قاؼ٥ 

٧بي  ؼـيبىز خ٤ايك يب ١ٍبٟ

دم٧٣ٍي ؼـ -فٚٞي

٧بي ٝقشجف  خ٤٢ٍاـ٥

اٙٞٚٚي ٣ ؼاغ٘ ٤ٍّـ  ثي٠

 ٤ٝـؼ سبييؽ ٣قاـر ف٤ٚٛ

خ٤٢ٍاـ٥ 

 ؼاغٚي

www.sterileonline.ir 
ف٤ٚٛ 

 سدفثي/دكٌْي
- 1392/9/17 

ز٨بـٝي٠ ٢ّٖف٥ ثي٠ اٙٞٚٚي 

اوشب١ؽاـؼ٧بي سد٨يكار 

دكٌْي ٣ ٤ٝاؼ ض٤ق٥ ٢ّشفٗ 

 في١٤ز ٣ اوشفيٚيكاوي٤ٟ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

ت ـسج٦ ا٣ٗ ؼـ اـقٌيبثي ّى

٧ب دم٧٣ٍٖب٥  
 ٤ّـ٣ي

 ضبؾً خقيفي 

٧بي  ؼـيبىز خ٤ايك يب ١ٍبٟ

دم٧٣ٍي ؼـ -فٚٞي

ٝقشجف ٧بي  خ٤٢ٍاـ٥

اٙٞٚٚي ٣ ؼاغ٘ ٤ٍّـ  ثي٠

 ٤ٝـؼ سبييؽ ٣قاـر ف٤ٚٛ

خ٤٢ٍاـ٥ 

 ؼاغٚي

 ى٢ي ٣ ٢٨ٝؽوي پژوهشگاه استاندارد
دم٧٣ٍٖب٥ 

 اوشب١ؽاـؼ
1393/6/2 

اـقٌيبثي ٝؤوىبر دم٧٣ٍي 

 ٤ٍّـ

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٢٨ٝؽوي دكٌْي

 ٤ّ٢ٝـ٥ ٝؾب٧في دم٧٣ٍٖف ـسج٦ و٤ٛ

٧بي  ؼـيبىز خ٤ايك يب ١ٍبٟ

دم٧٣ٍي ؼـ -فٚٞي

٧بي ٝقشجف  خ٤٢ٍاـ٥

اٙٞٚٚي ٣ ؼاغ٘ ٤ٍّـ  ثي٠

 ٤ٝـؼ سبييؽ ٣قاـر ف٤ٚٛ

خ٤٢ٍاـ٥ 

 ؼاغٚي

www.standard.ac.ir 1393/9/25 ١ؽاـؼ ى٢ي ٣ ٢٨ٝؽوي 
و٤ٝي٠ خ٤٢ٍاـ٥ سَؽيف اق 

 دم٧٣ٍٖفاٟ ثفسف

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

 خٞي٦ٚ  ـسج٦ ؼ٣ٛ ّبـ٢ٌبوبٟ دم٧٣ٍٖب٥

 آىبٍي ث٢ي٦ٍ ٣ـً

٧بي  ١ٍبٟؼـيبىز خ٤ايك يب 

دم٧٣ٍي ؼـ -فٚٞي

٧بي ٝقشجف  خ٤٢ٍاـ٥

اٙٞٚٚي ٣ ؼاغ٘ ٤ٍّـ  ثي٠

 ٤ٝـؼ سبييؽ ٣قاـر ف٤ٚٛ

خ٤٢ٍاـ٥ 

 ؼاغٚي

rof@standard.ac.ir خ٤٢ٍاـ٥ دم٧٣ً 1393/9/25 - ى٢ي ٣ ٢٨ٝؽوي 
 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ١ىبخي ٣ زفٛ



 ف٤٢اٟ
 ٣ ١بٛ

 ١بٛ غب٤١اؼٕي 
 ـٌش٦ ٝفسجظ ٙي٢ِ خ٤٢ٍاـ٥ ٝط٘ ٌبغُ دم٧٣ٍي

٧ْٞبـاٟ عفش 

ميف اق دفو٢٘ 

 دم٧٣ٍٖب٥

 ٣اضؽ وبقٝب١ي ف٤٢اٟ خ٤٢ٍاـ٥ سبـيع ثفٕكاـي

 ـسج٦ ا٣ٗ-دم٧٣ٍٖف ثفسف 
 ١بؼيب اضٞؽي

٧بي  ؼـيبىز خ٤ايك يب ١ٍبٟ

دم٧٣ٍي ؼـ -فٚٞي

٧بي ٝقشجف  خ٤٢ٍاـ٥

اٙٞٚٚي ٣ ؼاغ٘ ٤ٍّـ  ثي٠

 ٤ٝـؼ سبييؽ ٣قاـر ف٤ٚٛ

خ٤٢ٍاـ٥ 

 ؼاغٚي

www.standard.ac.ir  1393/9/25 - ٢٨ٝؽويى٢ي ٣ 
و٤ٝي٠ خ٤٢ٍاـ٥ سَؽيف اق 

 دم٧٣ٍٖفاٟ ثفسف

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي 

 ٤ٝاؼ مؿايي

 خ٤٢ٍاـ٥ دم٧٣ٍٖفاٟ ثفسف
ٝدشجي اث٤اَٙبوٜ 

 د٤ـاِي٨ب١ي

٧بي  ؼـيبىز خ٤ايك يب ١ٍبٟ

دم٧٣ٍي ؼـ -فٚٞي

٧بي ٝقشجف  خ٤٢ٍاـ٥

اٙٞٚٚي ٣ ؼاغ٘ ٤ٍّـ  ثي٠

 ٤ٝـؼ سبييؽ ٣قاـر ف٤ٚٛ

خ٤٢ٍاـ٥ 

 ؼاغٚي
www.standard.ac.ir خ٤٢ٍاـ٥ دم٧٣ٍٖفاٟ ثفسف 1393/9/25 ١ؽاـؼ ى٢ي ٣ ٢٨ٝؽوي 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ١ىبخي ٣ زفٛ 

 خ٤٢ٍاـ٥ دم٧٣ٍٖفاٟ ثفسف
ٝدشجي اث٤اَٙبوٜ 

 د٤ـاِي٨ب١ي

٧بي  ؼـيبىز خ٤ايك يب ١ٍبٟ

دم٧٣ٍي ؼـ -فٚٞي

٧بي ٝقشجف  خ٤٢ٍاـ٥

اٙٞٚٚي ٣ ؼاغ٘ ٤ٍّـ  ثي٠

 ٤ٝـؼ سبييؽ ٣قاـر ف٤ٚٛ

خ٤٢ٍاـ٥ 

 ؼاغٚي
www.standard.ac.ir خ٤٢ٍاـ٥ دم٧٣ٍٖفاٟ ثفسف 1391/10/20 اىبٍي ى٢ي ٣ ٢٨ٝؽوي 

 ٕف٥٣ دم٧٣ٍي

 ١ىبخي ٣ زفٛ 

 




