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 1390 (اتٛٔاػیٖٛ)پزیشؽ دسخٛاػت ٔیٟٕاٖ اص عشیك ایٙتش٘ت  وشیٓ ػثذاِٟی ٘ظاد فشد 1

 ٔحثٛتٝ حؼیٙی، ػّیشضا ا٘تشاسی 2
ساٜ ا٘ذاصی ػایت تخصصی ٚ ػأا٘ٝ ٘ٛتت دٞی ایٙتش٘تی ٔٛصٜ تاسیخ 

 عثیؼی ٚتىِٙٛٛطی
1390 

 فشیثا ص٘ذی 3
اػتخشاج اعالػات ٔشتٛط تٝ دا٘شٍاٜ ٔحُ تحصیُ ٔمغغ لثّی 

 دا٘شجٛیاٖ ٚسٚدی ٔمغغ واسشٙاػی اسشذ اص اتٛٔاػیٖٛ آٔٛصشی
1390 

 1390 ْ تٝ أٛس ٔاِیتصحیح شیٜٛ اسػاَ ِیؼت ٚاْ ٚ ػٟا فشحٙاص تٛاٍ٘ش 4

5 
ػؼادت عیثی خشْ، ػّی دٞما٘ی، 

 ٔحٕذ خاِصی
 1390 ٚاسیض ٔثّغ ٚاْ ٞای لشض اِحؼٙٝ تٝ حؼاب ٞای تا٘ىی ٕٞىاساٖ

 ػّی اوثش ػٛض پٛس، فاعٕٝ ٟٔشتاٖ 6

تغییش دس شیٜٛ ػّٕىشد ٚسٚدی ٞای اصّی، ششح ٚظایف پشػُٙ ٚ 

ٔحٛعٝ خٛاتٍاٜ شیفت تٙذی ٘یشٚٞا جٟت اجشای عشح ػأا٘ذٞی 

 ٞای دختشاٖ

1390 

 فشیثا ص٘ذی 7
تٟیٝ ِثاع ٔتحذاِشىُ جٟت ػٛأُ اجشایی ثثت ٘اْ ٚ پزیشؽ 

 دا٘شجٛیاٖ جذیذاِٛسٚد
1390 

 1390 تٟیٝ جضٚات وٕه آٔٛصشی ٚیظٜ دأذاساٖ ػّی سضا خٙشا 8

 ػّی دٞما٘ی، فشج اِٝ حٕضٚی 9
اص لاٖ٘ٛ اسائٝ حىٓ اصالحی واسٌضیٙی جٟت اصالح احىاْ تؼذ 

 1/1/1388ٔذیشیت خذٔات وشٛسی اص تاسیخ 
1390 

 ػیذ ػثاع آیت اِّٟی، ػّی الٔغ 10

پیشٟٙاد تٝ ششوت ٌاص اػتاٖ فاسع، ششوت تٛصیغ ٘یشٚی تشق 

شیشاص، ششوت آب ٚ فاضالب شیشاص ٚ ششوت ٔخاتشات اػتاٖ تٛػظ 

 تاالتشیٗ ٔماْ دػتٍاٜ

1390 

 1390 ٚتٙظیٓ تفشیغ تٛدجٝ تٝ تفىیه دػتٍاٜ ٞای اجشایی تٟیٝ ػّی شة تٛیی، ػثذاِحٕیذ سضایی 11

 ػّی الٔغ 12
تٙظیٓ صٛستجّؼٝ تفىیىی تیٗ دا٘شٍاٜ شیشاص ٚ دا٘شىذٜ 

 وشاٚسصی داساب
1390 

 1390 (دس ٔؼاتش پشدیغ اسْ)٘شدٜ وشی  صٞشا ٔشادی 13

 1390 دسیافت حىٓ حمٛلی اص عشیك اتٛٔاػیٖٛ فاعٕٝ فشجاْ 14

 1390 صشفٝ جٛیی دس ٔصشف واغز فاعٕٝ ٔؼیٙی 15

 ٔظٌاٖ ٔغٛع 16
جٟت استثاط )تؼشیغ ٚ اعالع سػا٘ی تٛػظ اتٛٔاػیٖٛ اداسی 

 (واسوٙاٖ تا صٙذٚق وٛثش
1390 

 1390 تیٕٝ ٚاْ ٞای ٚدیؼٝ ٚ خشیذ ٚ ػاخت ٔؼىٗ واسوٙاٖ دا٘شٍاٜ ػّی ٔضاسػی 17
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 1391 واسوٙاٖ پاسویًٙ ٚسٚدی ٔماتُ سإٞٙا تاتّٛ ٘صة ٘ادس ٞظتشی 18

 1391 سایا٘ٝ اص اػتفادٜ تا واسوٙاٖ خذٔتی ٚضؼیت خالصٝ تشي صذٚس ٔیثٓ ٔظّٛٔی، فاعٕٝ سػایی ٘ظاد 19

 1391 ٔشٛق عشیك اص شیشاص دا٘شٍاٜ ػایت ٚب ػأا٘ذٞی ٔحٕذػّی پٙاٞی 20

 فشیثا ص٘ذی 21
 ػاصٔاٖ تٝ پؼش جذیذاِٛسٚد دا٘شجٛیاٖ ٔؼشفی فشآیٙذ اصالح

 تحصیّی ٔؼافیت صذٚس جٟت ػٕٛٔی ٚظیفٝ
1391 

 آٔٙٝ ٘جفی 22
 جٟت تىٕیّی تحصیالت ساٞشٚ دس وأپیٛتش دٚ ضشٚسی ٚجٛد

 دا٘شجٛیاٖ اػتفادٜ
1391 

 1391 فشٍٞٙی ٔؼاٚ٘ت جٟت ػاصٔا٘ی ٕ٘ٛداس پیشٟٙاد اػظٓ ٘ظاد ٔضاسع تٟثٟا٘ی 23

 1391 واسوٙاٖ سفاٜ اداسٜ دس ػفتٝ فشٚؽ ػّی فالح صادٜ 24

25 

ػّی ٔحٕذ رواٚت، تاته شٕشیشی، 

ػّیشضا اتٛاِحؼیٙی، حٕیذسضا 

ػتاسی، اتشاٞیٓ حافظی، پشٚا٘ٝ ثاتت 

لذْ، اػظٓ اختیاسی، سٚیا ٔختاسیاٖ 

 (واسٌشٜٚ تىشیٓ استاب سجٛع)

 1391 اسْ پشدیغ دسٖٚ اتٛتٛع ٞای ایؼتٍاٜ دس دیجیتاَ ػاػت ٘صة

 1391 دا٘شٍاٜ آٔاسی ػاِٙأٝ دس پظٚٞشی اعالػات تىٕیُ ٔحٕذ تالش پٛسحمیمی صادٜ 26

 ػّی دٞما٘ی 27
 اػضای ٚ واسٔٙذاٖ واس تٝ اشتغاَ ٌٛاٞی دس اػتثاس تاسیخ دسج

 ػّٕی ٞیات
1391 

28 
ٔحٕذحؼیٗ پزیشایی، حٕیذسضا 

 ػٕیؼی پٛس
 1391 ٔٙالصات تششیفات تشن صٛستجّؼٝ فشْ ٚتٙظیٓ عشاحی

 ٟٔشاٖ ػشٌّضائی ٔمذْ، اوثش ػٛض پٛس 29
 تٙذی تؼتٝ جای تٝ ِیٛا٘ی تٙذی تؼتٝ دس صثحا٘ٝ ٚػذٜ شیش اسائٝ

 تتشاپه
1392 

 1393 اػتفادٜ اص ٟٔش اِىتشٚ٘یىی جٟت فشْ ٔؼافیت تحصیّی ٔشٕٛالٖ فشیثا ص٘ذی 30

 وشیٓ ٘ظاْ صادٜ، پشٚا٘ٝ ثاتت لذْ 31
 تاص٘شؼتٍی ٘ظش اص صشفا وٝ ػٛاتمی ثثت جٟت ٔحّی دادٖ لشاس

  تاشذ ٔی لثَٛ لاتُ
1393 

 1393 تذٚیٗ آئیٗ ٘أٝ داخّی ٔجالت ػّٕی دا٘شٍاٜ شیشاص ػیذ ٔحٕذتالش پٛسحمیمی صادٜ 32

2 


