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نام و نام خانوادگی  

 دانشجو
 زمان دفاع استاد مشاور استاد راهنما عنوان

 ياػٕٗ ٟٔذيٝ 1

 ػّيپٛس

ٔمايؼٝ ي ػٛأُ ٔشتثظ تا ويفيت ص٘ذٌي 

ص٘اٖ ٚ ٔشداٖ ٔثتال تٝ ٘اسػايي لّثي 

ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ تيٕاسػتاٖ ٞاي ؿٟش 

 89-88وشٔاٖ دس ػاَ 

 6/6/89 غالٔحؼيٗ ػثذيضداٖ حيذس ػّي ػاتذي

عيثٝ لاػٕي  2

 ٌٛوي

ٔيضاٖ دػتياتي تٝ اػتا٘ذاسدٞاي پشػتاسي 

ػالٔت ٔذاسع دس ٔذاسع اتتذايي ؿٟش 

 89-88وشٔاٖ دس ػاَ 

 9/6/89 حيذس ػّي ػاتذي ؿايؼتٝ كاِحي

تشسػي تداسب تيٕاساٖ ٔثتال تٝ ِٛپٛع  فشؿتٝ ٔظٟشي 3

 اسيتٕاتٛص ػيؼتٕيه

 9/6/89 ػيذ ػّي ٘اخي حيذس ػّي ػاتذي

 6/6/89 ػيذ ػّي ٘اخي حيذس ػّي ػاتذي تداسب ص٘ذٌي تيٕاساٖ ٔثتال تٝ خزاْ اوثش خٛادي 4

واستشد ٔذَ ٔشالثتي اٚسْ دس تيٕاساٖ  ػّيٕاٖ ٘اسٚيي 5

 1389تحت ٕٞٛدياِيض صاٞذاٖ دس ػاَ 

 7/6/89 غالٔحؼيٗ ػثذيضداٖ ػيذ ػّي ٘اخي

تشسػي سفتاس اٍِٛي خٙؼي دس ص٘اٖ ٔثتال  ػا٘اص سؿيذي 6

تٝ ػشعاٖ پؼتاٖ ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ 

تيٕاسػتاٖ ػيذاِـٟذا )ع( اكفٟاٖ دس ػاَ 

89 

 5/10/89 فشٚص٘ذٜ دؿتي ػيذ ػّي ٘اخي

ػإِٙذاٖ تؼتشي تشسػي سفتاسٞاي خٛاب  ٔشيٓ ػشٌضي 7

 دس تيٕاسػتاٖ ؿٟش صاٞذاٖ

 12/10/89 ػيذ ػّي ٘اخي ؿايؼتٝ كاِحي

تأثيش ٔاػاط سايحٝ دسٔا٘ي تش ؿذت  ػايٙا تحشيٙي 8

خؼتٍي ص٘اٖ ٔثتال تٝ ِٔٛتيپُ اػىّشٚصيغ 

 ػضٛ ا٘دٕٗ اْ.اع اكفٟاٖ

 20/10/89 سضا ٔٙا٘ي ػيذ ػّي ٘اخي

تشسػي تدشتيات ص٘ذٌي تيٕاساٖ ٔثتال تٝ  خذيدٝ اٚخالّٛ 9

 ٘مق ػضٛ ٘اؿي اص دياتت

 20/10/89 آسؽ لذٚػي ؿايؼتٝ كاِحي

ػٕيشا كفشي  11

 ٚلاػّٛ

تشسػي تأثيش تش٘أٝ ٞاي خٛد واسآٔذي 

دس خٛد ٔشالثتي تيٕاساٖ ٔثتال تٝ تيٕاسي 

ٔضٔٗ ا٘ؼذادي سيٛي تؼتشي دس 

تيٕاسػتاٖ ٞاي دا٘ـٍاٜ ػّْٛ پضؿىي 

 ؿٟشػتاٖ اسٚٔيٝ

 16/6/90 كاِح ػّيٕي حيذس ػّي ػاتذي



الدٖ اتشاٞيٓ  11

 پٛسياٖ

تأثيش واستشد اٍِٛي اػتماد ػالٔتي دس اتخار 

سفتاسٞاي تٟذاؿتي تيٕاساٖ ٔثتال تٝ 

ا٘فاسوتٛع ٔيٛ واسد تؼتشي دس تيٕاسػتاٖ 

 وشٔا٘ـاٜٞاي ػّْٛ پضؿىي 

 22/8/90 غالٔحؼيٗ ػثذيضداٖ ؿايؼتٝ كاِحي

سٚح اٍ٘يض  12

 ٔحٕذي

تشسػي ٘ياصٞاي خا٘ٛادٜ دس تدشتٝ ٔشحّٝ 

اِٚيٝ فشص٘ذ داسؿذٖ تشاػاع ٘ظشيٝ 

تىأّي دس خٕؼيت تحت پٛؿؾ ٔشاوض 

 1390تٟذاؿت ؿٟش اكفٟاٖ 

 15/6/90 ؿايؼتٝ كاِحي حيذس ػّي ػاتذي

ٔغاِؼٝ ػّٕىشد پشػتاساٖ دس حٛصٜ  اوثش ٔٙلٛسي 13

٘ظاست ٚ اسصؿياتي تيٕٝ خذٔات دسٔا٘ي 

 1379-1389اػتاٖ اكفٟاٖ عي ػاَ ٞاي 

 15/6/90 حيذس ػّي ػاتذي آسؽ لذٚػي

تداسب پيٛ٘ذ لّة دس تيٕاساٖ تحت  ؿشيفٝ ٔٙؼيٕاٖ 14

 پٛؿؾ ٔشوض خشاحي لّة ؿٟيذ چٕشاٖ

 1390اػتاٖ اكفٟاٖ دسػاَ 

 21/10/90 ػيذػّي ٘اخي حيذس ػّي ػاتذي

 

 

تشسػي ٘ياص ٞاي خا٘ٛادٜ دس تدشتٝ ٔشحّٝ  ٔحثٛتٝ ٔحٕذي 15

اِٚيٝ فشص٘ذ داسؿذٖ تش اػاع ٘غشيٝ 

تىأّي دس خٕؼيت تحت پٛؿؾ ٔشاوض 

 1390تٟذاؿت ؿٟش اكفٟاٖ ػاَ 

 21/10/90 غالٔحؼيٗ ػثذ يضداٖ حيذسػّي  ػاتذي

تشسػي ػٛأُ ٔشتثظ تا پيشٚي اص سطيٓ  افؼا٘ٝ سضايي 16

ٔشاخٝ  2دسٔا٘ي دس تيٕاساٖ دياتتيه تيپ 

وٙٙذٜ تٝ ٔشوض دياتت تأٔيٗ اختٕاػي 

 1390اكفٟاٖ ػاَ 

 3/11/90 آسؽ لذٚػي حيذسػّي ػاتذي

ٔلغفي  17

 ٔحٕذي

تاثيش آٔٛصؽ تٝ دٚ  تشسػي ٔمايؼٝ اي

سٚؽ )ػخٙشا٘ي ٚ آٔٛصؽ ٕٞتاياٖ ( تش 

ٔيضاٖ آٌاٞي ٚ ٍ٘شؽ دا٘ؾ آٔٛصياٖ 

پؼش ٔمغغ ٔتٛػغٝ دس ٔٛسد پيـٍيشي اص 

 ايذص ؿٟشػتاٖ تٛؿٟش

 5/11/90 ػاتذي حيذسػّي ؿايؼتٝ كاِحي

آصيتا ٟٕٔذي  18

 وشتاليي

تشسػي ػٛأُ ٔشتثظ تا اخشاي ٔشالثت 

پشػتاسي ٔثتٙي تش ؿٛاٞذ تٛػظ ٞاي 

پشػتاساٖ ؿاغُ دس تيٕاسػتاٖ ٞاي دِٚتي 

 6/11/90 حيذسػّي ػاتذي ؿايؼتٝ كاِحي



 1390اٞٛاص دس ػاَ 

تشسػي ٔشالثت ٞاي پيؾ تيٕاسػتا٘ي ٚ  ٔحٕذ پشآٚس 19

ػشا٘داْ تيٕاساٖ تشٚٔايي ؿٟشػتاٖ 

 1389واؿاٖ دس ػاَ 

 6/11/90 حؼيٗ پٛس كاِحيؿايؼتٝ 

تشسػي تداسب ٕٞؼشاٖ ٔلذٚٔيٗ  فشخٙذٜ ٘اكشي 21

ؿيٕيايي دس تٛإ٘ٙذػاصي ٕٞؼشاٖ خٛد 

 1389دس ؿٟش اكفٟاٖ ػاَ 

 10/11/90 ؿايؼتٝ كاِحي حيذسػّي ػاتذي آ

ػٕيٝ ٟٔذي  21

 صادٜ

تشسػي تداسب ٕٞؼشاٖ ٔشداٖ ٔؼتاد تٝ 

 ٞشٚئيٗ

 11/11/90 ػيذػّي ٘اخي آسؽ لذٚػي

تشسػي للٛس وادس پشػتاسي اسخاػي تٝ  ٟٔشاٖ فشصاٖ ٘يا 22

ػاصٔاٖ ٘ظاْ پضؿىي اػتاٖ اكفٟاٖ اسػاَ 

 1389تا 1385

 12/11/90 حيذسػّي ػاتذي آسؽ لذٚػي

كفش ػّي  23

 اػٕاػيّي

تشسػي تداسب ص٘ذٌي ٔلذٚٔيٗ ٚسصؽ 

 سٔؼتا٘ي ؿٟشػتاٖ وٛٞشً٘ٞاي 

 13/11/90 آسؽ لذٚػي حيذسػّي ػاتذي

تشسػي تاثيش تٝ واسٌيشي اٍِٛي خٛد  آرس سحيٕي 24

ٔشالثتي اٚسْ تش ويفيت ص٘ذٌي تيٕاساٖ 

ٔثتال تٝ ٌٛاتش ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ ٔشاوض 

 1390تٟذاؿتي دسٔا٘ي ؿٟش ياػٛج ػاَ 

 27/1/91 اسدؿيش افشاػياتي فش كاِحي

تداسب ص٘ذٌي تيٕاساٖ ٔثتال تٝ ايذص  ِيذا ػاػا٘ي 25

ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ دسٔاٍ٘اٜ ٘ٛاب كفٛي 

 1390اػتاٖ اكفٟاٖ ػاَ 

 11/4/91 ػّي ػاتذي حيذس ػّي ٘اخي

تشسػي ٔمايؼٝ اي تاثيش طَ اِٛٚسا ٚ وشْ  اِٟاْ داػتاٖ پٛس 26

ػيّٛس ػِٛفا دياصيٗ تشاِتٟاتات حاد پٛػتي 

٘اؿي اص ساديٛ تشاپي تا اِىتشٖٚ پغ اص 

ٔاػتىتٛٔي دس تيٕاساٖ ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ 

تيٕاسػتاٖ حضشت ػيذاِـٟذا اكفٟاٖ 

1390 

 26/4/91 آسؽ لذٚػي        يذ ػّي ٘اخيػ

تداسب پشػتاساٖ اص تذاسن اػضاي پيٛ٘ذي  عاٞشٜ وٙؼا٘ي 27

دس تيٕاسػتاٖ ٞاي ؿٟش اكفٟاٖ دس ػاَ 

1390 

  17/5/91 

تشسػي تداسب دػا دس تيٕاساٖ ٔثتال تٝ  فش٘ٛؽ ػضيضي 28

ػشعاٖ تحت ؿيٕي دسٔا٘ي تؼتشي دس 

 16/5/91 يذ ػّي ٘اخيػ ػاتذيػّي  حيذس



تيٕاسػتاٖ ػيذاِـٟذاء دا٘ـٍاٜ ػّْٛ 

 1390پضؿىي اكفٟاٖ دس ػاَ 

ٔشيٓ سٚص تٟي  29

 تاتادي

تاثيش اٍِٛي اسْٚ تش ويفيت ص٘ذٌي ٔادساٖ 

داساي فشص٘ذ ٔثتال تٝ فٙيُ وتٛ٘ٛسيا 

ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ تيٕاسػتاٖ أيٗ ؿٟش 

 1390اكفٟاٖ ػاَ 

 17/5/91 ٔشضيٝ ضيايي ساد ايؼتٝ كاِحيؿ

تداسب ػٛء سفتاس دس دختشاٖ فشاسي  پشيؼا ػغاآتادي 31

تحت پٛؿؾ تٟضيؼتي اػتاٖ اكفٟاٖ ػاَ 

1389-1390 

 19/6/91 ؿايؼتٝ كاِحي حيذس ػّي ػاتذي

تشسػي تأثيش آٔٛصؽ تش اػاع اٍِٛي  ػلٕت سؿيذي 31

اػتماد ػالٔتي تش ػّٕىشد خٛد آصٔايي 

پؼتاٖ دس ص٘اٖ وٛذ ٘ـيٗ ؿٟش ٔؼدذ 

 91ػاَ ػّيٕاٖ 

 20/6/91 ػيٕيٗ فذايي ؿايؼتٝ كاِحي

ٔٙلٛسٜ احٕذي  32

 فشاص

فشايٙذ ٘مؾ ٔادسي دس ص٘اٖ ؿاغُ دس 

دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔي ٚاحذ ٘دف آتاد دس 

 1391ػاَ 

 27/4/91 ٟٔشدادآرستشصيٗ ػّي ػاتذي

ٟٔشي ٘ليشي  33

 سيضي

 3/5/91 آسؽ لذٚػي ػّي ػاتذي تشن اػتياد تداسب ص٘ذٌي افشاد پغ اص

تشسػي تداسب ٔادساٖ داساي وٛدن لثُ  ٔؼلٛٔٝ ؿٟثاص 34

 اص ٔذسػٝ تا ػاتمٝ خشاحي اتشصي ٔشي

 11/5/91 فشٚص٘ذٜ دؿتي ػّي ػاتذي حيذس

تشسػي ٔـىالت ػالٔتي واسوٙاٖ ؿشوت  اسغٛاٖ افشا 35

آتاداٖ ٔشتثظ تا واس تا سايا٘ٝ دس ػاَ ٘فت 

1390 

 15/6/91 آسؽ لذٚػي حيذس ػّي ػاتذي

تداسب پشػتاساٖ ؿاغُ دس تيٕاسػتاٖ ٞاي  كذيمٝ فشضي 36

ؿٟش اكفٟاٖ اص خغاٞاي داسٚيي دس ػاَ 

1391 

 15/6/91 آسؽ لذٚػي ػّي ػاتذي

تشسػي ٔمايؼٝ اي ويفيت ص٘ذٌي پشػُٙ  سضيٝ تٛوّي 37

پشػتاسي كثح واس ثاتت ٚ ؿيفت دس 

ٌشدؽ تيٕاسػتاٖ ٞاي ٔٙتخة ؿشوت 

ّٔي ٘فت ايشاٖ ، ٔٙاعك خٙٛب دس ػاَ 

1391 

 20/6/91 غالٔحؼيٗ ػثذيضداٖ سضا ٔٙا٘ي



تشسػي ٔمايؼٝ اي ويفيت خٛاب تؼذ اص  صٞشا لٙثشي 38

٘ٛتت واس ؿاغُ ؿة واسي ، دس پشػتاساٖ 

دس تخؾ ٞاي ػٕٛٔي ٚ ٚيظٜ تيٕاسػتاٖ 

ٞاي ٚاتؼتٝ تٝ دا٘ـٍاٜ ػّْٛ پضؿىي 

 1391ؿٟشوشد دسػاَ 

غالٔحؼيٗ 

 ػثذيضداٖ

 29/6/91 ػيذ ػّي ٘اخي

تشسػي ٔمايؼٝ تاثيش ٔحَّٛ دٞاٖ ؿٛيٝ  ػِٕٛاص ٔشادي 39

ي ؿيشيٗ تياٖ ٚ ٘شٔاَ ػاِيٗ تش فّٛس 

تيٕاساٖ داساي ِِٛٝ ي ٔيىشٚتي دٞا٘ي 

تٙفؼي تؼتشي دس تخؾ ٔشالثت ٞاي 

ٚيظٜ ي خشاحي ٔغض ٚ اػلاب تيٕاسػتاٖ 

 1391ٕ٘اصي ؿيشاص دس ػاَ 

 27/8/91 ػيذ ػّي ٘اخي سضا ٔٙا٘ي

تشسػي ػٛأُ ٔشتثظ تا ٘ياصٞاي  ػٟيال ؿفيؼي 41

خٛدٔشالثتي دس وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ ٔثتال 

اَٚ ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ ٔشوض  تٝ دياتت ٘ٛع

تحميمات غذد ٚ ٔتاتِٛيؼٓ اكفٟاٖ دس ػاَ 

1391 

 پشٚا٘ٝ أيٙي ؿايؼتٝ كاِحي

 غالٔحؼيٗ ػثذيضداٖ

6/9/91 

تداسب خا٘ٛادٜ ٞا دس استثاط تا تيٕاساٖ  ٚحيذ غشيثي 41

ػضٛ خا٘ٛادٜ ؿٟش ؿيشاص  HIVٔثتال تٝ

1391 

  13/10/91 

تشسػي ساتغٝ ساٞثشدٞاي يادٌيشي ٚ  ساحّٝ ياسلّي 42

ٔٛفميت تحليّي دس دسٚع ٘ظشي داخّي 

 دا٘ـٍاٜ پشػتاسي دا٘ـدٛياٖ خشاحي –

 1391 ػاَ خٛساػٍاٖ ٚاحذ اػالٔي آصاد

 14/10/91 خا٘ٓ ٔيٙٛ ٔتمي ؿايؼتٝ كاِحي

پشػتاساٖ اصٔٛاخٟٝ تا تشسػي تداسب  اِٟٝ ٔحٕذي 43

 ؿىايت ٔذدخٛياٖ تٝ ٔشاخغ لا٘ٛ٘ي

 26/10/91 ٔشضيٝ ضيايي ساد آسؽ لذٚػي

اػظٓ  44

 ٔٛالدٚػت

تشسػي ٚضؼيت ٔذيشيت پؼٕا٘ذٞاي 

پضؿىي تٛػظ وادس پشػتاسي تخؾ ٞاي 

خشاحي تيٕاسػتاٖ ٞاي ؿٟش اكفٟاٖ ػاَ 

1391 

 26/10/91 ٔتمئيٙٛ  حيذسػّي ػاتذي

ٔغاِؼٝ تداسب صيؼتي تيٕاساٖ تحت دياِيض  اِٟٝ ؿٟيذي 45

 كفالي

 1/11/91 ٔشضيٝ ضيايي ساد حيذسػّي ػاتذي 

 2/11/91 ؿٟٙاص تٟـتي ػيذ ػّي ٘اخئمايؼٝ اثش اػىشاب تا پٛٚيذيٗ آيٛديٗ  تٟشٚص تٛوّي 46



)تتاديٗ( ٚ طَ اپي ٔىغ تش تاس ٔيىشٚتي 

دػت تيٓ اػىشاب تيٕاسػتاٖ سػَٛ اوشْ 

 1391دسػاَ سؿت 

تشسػي ساتغٝ سضايت ؿغّي تا سضايت  داٚد سحيٕي 47

ص٘اؿٛيي پشػُٙ پشػتاسي ٔتأُٞ ؿاغُ 

دس تيٕاسػتاٖ حضشت فاعٕٝ صٞشا )ع( 

 1391ؿٟشػتاٖ ٘دف آتاد دس ػاَ 

 3/11/91 ػيٕيٗ فذايي حيذسػّي ػاتذي

تشسػي ٚضؼيت خؼتٍي دس افشاد ٔثتال تٝ  ٘ؼيٓ ٚسد 48

دياتت ٘ٛع دٚ ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ ٔشوض 

تحميمات غذد ٚ ٔتاتِٛيؼٓ اكفٟاٖ دس ػاَ 

1390 

 4/11/91 ٔؼؼٛد أيٙي حيذسػّي ػاتذي

تشسػي استثاط اضغشاب ٔادساٖ تاسداس دس  ؿيالٖ ػضيضي 49

٘ٛصاد ٍٞٙاْ ػٝ ٔاٞٝ ػْٛ تاسداسي تا دسد 

ا٘داْ الذأات تٟاخٕي دس ؿٟش تٙذسػثاع 

 1391دس ػاَ 

 14/11/91 ٔيتشا ٔالئي ٘ظاد ٘شٌغ كادلي

ّٔيحٝ خؼشٚي  51

 صاد

تشسػي ساتغٝ ػثه ص٘ذٌي تا ؿذت 

٘اسػايي ٔضٔٗ وّيٝ دس تيٕاساٖ تؼتشي دس 

 1391تيٕاسػتاٖ اْ آس آي ؿيشاص دس ػاَ 

 14/11/91 حيذسػّي ػاتذي ػيذ ػّي ٘اخي

ػؼيذ تيه  51

 ٔحٕذي

تشسػي ػثه ص٘ذٌي تيٕاساٖ ٔثتال تٝ 

تيٕاسي ٞاي لّثي  ػشٚلي پغ اص تشخيق 

اص ٔشوض آٔٛصؿي  دسٔا٘ي لّة ٚ ػشٚق 

 ػيذاِـٟذا )ع(اسٚٔيٝ دس ػاَ

آلاي دوتش 

 حيذسػّي ػاتذي

آلاي  غالٔحؼيٗ 

 ػثذيضداٖ

17/11/91 

تشسػي ػٛأُ ٔشتثظ تا واستشد واسپٛؿٝ  عاٞشٜ سضايي 52

(Portfolio دس آٔٛصؽ تاِيٙي تخؾ )

ٚيظٜ دا٘ـدٛياٖ پشػتاسي دا٘ـىذٜ 

پشػتاسي  ٔأايي دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔي 

 1390ٚاحذ خٛساػٍاٖ ػاَ 

 17/11/91 حيذسػّي ػاتذي ؿايؼتٝ كاِحي

ِٚي اِٝ دؿت  53

 پٛس

تؼتشي ٔدذد تشسػي ػٛأُ ٔشتثظ تا 

دس  2تيٕاساٖ ٔثتال تٝ دياتت ٘ٛع 

تيٕاسػتاٖ ٞاي ؿٟش تٙذس ػثاع دسػاَ 

1390 

 16/11/91 ػّي ػاتذي حيذس  ػيذ ػّي ٘اخي

 12/12/1391 حيذسػّي ػاتذي ٔٛػي ػّٛيتشسػي تاثيش ٔؼٙا دسٔا٘ي تش ويفيت اػظٓ ٔضسٚػي  54



ص٘ذٌي ٔثتالياٖ تٝ ػشعاٖ ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ  ػثذا٘ي

 91تٝ تيٕاسػتاٖ ػيذاِـٟذاء اكفٟاٖ ػاَ 

ٟٔش٘ٛؽ  55

 ٔٛحذي

تشسػي ٘ياصٞاي يادٌيشي تيٕاساٖ ٔثتال تٝ 

صخٓ پاي دياتتي تؼتشي دس تيٕاسػتاٖ ٘ٛس 

ٚ ػّي اكغش )ع( تش اػاع اٍِٛي فشآيٙذ 

پشػتاسي ٚ اسئٝ عشح آٔٛصؿي دس ػاَ 

1391 

 5/3/92 ٔٙلٛس ػياٚؽ كاِحي ؿايؼتٝ

صٞشٜ اِؼادات  56

 ؿٟثا

تشسػي سؿذ خؼٕي ٚ اضغشاب وٛدواٖ 

واسوٙاٖ الٕاسي ٚ غيش الٕاسي ؿشوت ّٔي 

حفاسي ايشاٖ ؿٟشػتاٖ اٞٛاص دس ػاَ 

1391 

ػّي ضشغاْ 

 تشٚخٙي

 1/4/92 حيذس ػّي ػاتذي

تشسػي ػٛأُ ٔشتثظ تا ٌشايؾ ادأٝ  ػٕيٝ صاسع 57

 سؿتٝ ٞاتحليُ پشػتاساٖ دس ػايش 

 10/4/92 كاِحي ؿايؼتٝ ػاتذي حيذسػّي

تداسب تاسداسي دس ص٘اٖ ٔثتال تٝ تاالػٕي  فاعٕٝ وٕاِي 58

 ٔاطٚس

 11/4/92 حيذس ػّي ػاتذي آسؽ لذٚػي

تشسػي ػغح ػٛاد ػالٔت تّٛؽ دس  ػاِيٝ صسيٗ والٜ 59

پايٝ اَٚ دتيشػتاٖ ٞاي  16 14دختشاٖ 

 92 -91دس ػاَ ؿٟشػتاٖ الّيذ 

 11/4/92 حيذسػّي ػاتذي فشٚص٘ذٜ دؿتي

اِٟاْ فالح  61

 يخذا٘ي

تشسػي ٔلاديك ػإِٙذاصاسي دس 

ػإِٙذاٖ تؼتشي دس تيٕاسػتاٖ أاْ خؼفش 

 كادق )ع( ٔيثذ

 12/4/92 حيذس ػّي ػاتذي  آسؽ لذٚػي

ٔؼيّٝ تشسػي تاثيش أٛصؽ ٟٔاستٟاي حُ  ٔحؼٗ واواٚ٘ذ 61

تش خٛدواسأذي ٚ سفتاسٞاي خٛدٔشالثاي 

تيٕاساٖ ٔثتال تٝ دياتت ٘ٛع دٚ ٔشاحؼٝ 

وٙٙذٜ تٝ تيٕاسػتاٖ ؿٟذاي ػـايش خشْ 

 1391اتاد دس ػاَ 

 12/4/92 ػيذػّي ٘اخي كاِحي ؿايؼتٝ

تشسػي استثاط ٞٛؽ ٞيدا٘ي ٚػثه  صٞشٜ لضِؼفّي 62

سٞثشي دس ٔذيشاٖ ٌشٜٚ ٞاي آٔٛصؿي 

پشػتاسي دا٘ـٍاٜ ٞاي ػّْٛ پضؿىي وـٛس 

 1391دس ػاَ 

دوتش  ػيذػّي ٘اخي/  كاِحي ؿايؼتٝ

 ِيال خٛيثاسي

15/4/92 

تشسػي فؼاِيتٟاي استماء ػغح ػالٔتي دس  ػّي ؿفيؼي 63

تيٕاساٖ دياتتي ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ ٔشاوض 

 25/4/1392 آسؽ لذٚػي ػّي ػاتذيحيذس 



دسٔا٘ي تأٔيٗ اختٕاػي ٘دف آتاد دس ػاَ 

1391 

حٕيذ ٞاؿٕي  64

 ؿٟشوي

تشسػي ساتغٝ اػتا٘ذاسد ٞاي حشفٝ اي تا 

اػتا٘ذاسد ٞاي فشايٙذ پشػتاسي دس 

ٔشالثت اص تيٕاساٖ ٔحتضش تؼتشي دس 

تيٕاسػتاٟ٘اي ٚاتؼتٝ تٝ دا٘ـٍاٜ ػّْٛ 

 1391 - 1392پضؿىي ؿٟشوشد 

 30/4/92 ؿايؼتٝ كاِحي ػيذ ػّي ٘اخي

تشسػي استثاط تيٗ احؼاع خٛب تٛدٖ  احٕذ اتشاٞيٕي 65

وٛدواٖ ٔثتال تٝ تيٕاسي تاالػٕي تا ٘حٜٛ 

ػّٕىشد خا٘ٛادٜ آٟ٘ا  دس  ؿٟش اكفٟاٖ دس 

 1391ػاَ 

 27/05/92 حيذسػّي ػاتذي وـٛسي ٔاٞشخ

ٔلغفي  66

 ػثذاِٟي

ٞاي تشسػي ٔيضاٖ سػايت اػتا٘ذاسد 

خٌّٛيشي اص تذاخُ غزا ٚداسٚ ٚػٛأُ 

ٔشتثظ دس تيٕاساٖ تؼتشي دس تخؾ داخّي 

 1391تيٕاسػتاٖ لائٓ )ػح( ٔـٟذ دس ػاَ 

ػؼيذ اػالٔي حؼٗ  كاِحي ؿايؼتٝ

 آتادي

28/05/92 

تشسػي تاثيشػشٔادسٔا٘ي دسواٞؾ  حؼيٗ واٚيا٘ي 67

وثٛدي ٚتٛسْ تيٙي ٚصيشچـٓ دستيٕاساٖ 

خشاحي سيٙٛپالػتي دسٔشوض تحت ػُٕ 

 1391خشاحي ٟٔشٌچؼاساٖ دسػاَ 

غالٔحؼيٗ   

 ػثذيضداٖ

آلاي دوتش آسؽ 

 لذٚػي

2/6/92 

تشسػي ٘حٜٛ سػايت ٘ىات ايٕٙي ٘ا٘ٛ  ػٕيٝ ٔحٕٛدي 68

تٛػظ ٔحمميٗ ٔشتثظ ٘ا٘ٛ دس ٔحيظ ٞاي 

 آصٔايـٍاٞي دا٘ـٍاٜ ٞاي اػتاٖ اكفٟاٖ

 5/6/92 غالٔشضا أيشي حيذسػّي ػاتذي

تشسػي تاثيش تش٘أٝ خٛدٔشالثتي تش  ػاسا سٚحي 69

ويفيت ص٘ذٌي تيٕاساٖ ٔثتال تٝ ػشعاٖ 

پؼتاٖ تحت ؿيٕي دسٔا٘ي دس ٔشاوض 

آٔٛصؿي دسٔا٘ي ؿٟش ػٙٙذج ػاَ 

1392-1391 

 6/6/92 دوتش  ػيذػّي ٘اخي ػاتذي حيذسػّي

ػٛأُ تشسػي استثاط ٔيضاٖ ٚٔٙاتغ  فشٞاد تٛحيذي 71

اػتشع صاي دا٘ـدٛياٖ پشػتاسي ٚ 

ٔأايي وشٔا٘ـاٜ تا ٚضؼيت تحليّي آ٘اٖ 

 1392دس ػاَ 

 6/6/92 خاتٛ٘ي ػّيشضا ػاتذي حيذسػّي



تشسػي فشاٚا٘ي حٛادث دس وٛدواٖ وٕتش  ايشج ؿٟشوي 71

ػاَ ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ تخؾ فٛسيت  5اص 

ٞاي تيٕاسػتاٖ ٞاي ؿٟش صاٞذاٖ ٚ 

 1391ػٛأُ ٔشتثظ تا آٖ 

 9/6/92 عاٞشٜ ٘لشآتادي صٞشا ػثذيضداٖ

تٛإ٘ٙذ ػاصي ٔحاػثات داسٚئي پشػتاساٖ  ٔحٕذ سضا لٛي 72

ؿاغُ دس تيٕاسػتاٖ فاعٕٝ اِضٞشا ٘دف 

 1392آتاد دس ػاَ 

 12/6/92 آلاي دوتش سضا ٔٙا٘ي حيذسػّي ػاتذي

تشسػي ٔمايؼٝ اي ٚضؼيت ػالٔتي خؼٕي  ٔشيٓ تاٖ 73

پؼش ٔمغغ دتؼتاٖ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دختش ٚ 

سٚػتاٞاي آتاداٖ تش اػاع اػتا٘ذاسدٞاي 

اسصياتي پشػتاس تٟذاؿت ٔذسػٝ دس ػاَ 

1391 

 13/6/92 ٔيٙٛ ٔتمي كاِحي ؿايؼتٝ

 13/6/92 ؿايؼتٝ كاِحي ٘شٌغ كادلي تداسب ٚاِذيٗ اص ٔشي وٛدن فشدٚع پالسن 74

فاعٕٝ اتشاٞيٓ  75

 پٛس

ديؼتشع تأثيش تاصي سايا٘ٝ اي تش ػغح 

سفتاسي ٘اؿي اص تضسيك ا٘ؼِٛيٗ دس 

وٛدواٖ ٔثتال تٝ دياتت ٘ٛع يه ٔشاخؼٝ 

وٙٙذٜ تٝ ٔشوض تحميمات غذد ٚ ٔتاتِٛيؼٓ 

 1392اكفٟاٖ دس ػاَ 

 16/6/92 ٔلغفي ٘دفي ٘شٌغ كادلي

تشسػي ٚضؼيت سػايت ؿأٖ تيٕاساٖ  صٞشا ساػي 76

تؼتشي دس تيٕاسػتاٖ ٞاي ؿٟش اكفٟاٖ ، 

 1391ػاَ 

 18/6/92 ٔحؼٗ ؿٟشياسي حيذسػّي ػاتذي

ٔشضيٝ  77

 خٛإ٘شدي

تشسػي ساتغٝ ػالٔت ٔؼٙٛي ٚ اضغشاب 

ٔٛلؼيتي دس تيٕاساٖ تحت ػُٕ خشاحي 

پيٛ٘ذ ػشٚق وشٚ٘ش تؼتشي دس تيٕاسػتاٖ 

 1391اسدي تٟـت ؿيشاص دس ػاَ 

 19/6/92 حيذس ػّي ػاتذي ػيذػّي ٘اخي

تشسػي تأثيش ٔشالثت ٔؼٙٛي تش ػالٔت  ِؼّئشيٓ  78

ػٕٛٔي تيٕاساٖ ٔثتال تٝ ػشعاٖ ٔشاخؼٝ 

وٙٙذٜ تٝ ٔشوضٔشالثتٟاي حٕايتي ٚ تؼىيٙي 

 1390ا٘تخاب دسؿٟش اكفٟاٖ

ٔشضيٝ ضيايي  ساد /  حيذسػّي ػاتذي

 ػثذاِشحيٓ حضيٙي

19/06/92 

ٔشالثتي ػإِٙذاٖ تشسػي ٘ياصٞاي  ٘دٕٝ ؿفيؼي 79

 آِضايٕشي ٚ اسائٝ تش٘أٝ ٔشالثتي

غالٔحؼيٗ  حيذس ػّي ػاتذي

ػثذيضداٖ/ٔحٕذ سضا 

23/6/92 



 ٘دفي

تداسب ٔشالثت وٙٙذٌاٖ تيٕاساٖ ٔثتال تٝ  فيشٚصي ٔٙؾ 81

MS  دس خا٘ٛادٜ ٞاي ػاوٗ دس ؿٟش

 1391صاٞذاٖ دس ػاَ 

 26/6/92 ٔشضيٝ ضيايي  ساد حيذسػّي ػاتذي

تشسػي ػثه ص٘ذٌي استماء دٞٙذٜ  ٔشيٓ تاتاخا٘ي 81

ػالٔت تيٕاساٖ تحت خشاحي ٌشافت 

 ػشٚق لّة

 27/6/92 سضا ٔٙا٘ي ػيذ ػّي ٘اخي

ٔمايؼٝ اثش تخـي تٛإ٘ٙذ ػاصي ٔادساٖ  عاٞشٜ اِٟي 82

دس أش ؿيشدٞي دس دٚ دٚسٜ لثُ ٚ تؼذ 

ا٘حلاسي تا ؿيش اص صايٕاٖ تش ٔذت تغزيٝ 

ٔادس دس ص٘اٖ ٘خؼت صاي ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ 

 تٝ تيٕاسػتاٖ ؿشيؼتي اكفٟاٖ

 1392/09/18 پشػتٛ ٌّـيشي صٞشا ػثذيضداٖ

ؿٟاب صٞشا 83

 ػأا٘ي

تشسػي تداسب تيٕاساٖ تحت دسٔاٖ 

ٍٟ٘ذاس٘ذٜ تا ؿشتت تشيان)تٙتٛد اپيْٛ(دس 

 1392ؿٟش وشٔاٖ ػاَ

 1392/09/18 حيذسػّي ػاتذي ػّي خشدٔٙذ

 1392/10/24 ٔٙلٛسٜ وشيٓ اِٟي حيذسػّي ػاتذي تداسب ٚاِذيٗ وٛدواٖ ٔثتال تٝ تاالػٕي لٛيٕي ػٕيشا 84

ػيٕا حؼٗ پٛس  85

 تالشي

٘ياص ٞاي ٔشالثتي ٔادساٖ دس دٚسٜ  تشسػي

پغ اص صايٕاٖ ٚ ساتغٝ آٖ تا تشخي 

ٚيظٌيٟاي دٌٔٛشافيه دس ٔشاخؼيٗ تٝ 

تيٕاسػتاٖ وٕاِي ؿٟشػتاٖ وشج دس ػاَ 

1391 

 1392/10/25 تٟٙاص تشواٖ ؿايؼتٝ كاِحي

ِيذا لشٜ  86

 تاغؼتا٘ي

تشسػي ساتغٝ ػثه ص٘ذٌي ٔادساٖ دس 

٘ٛصاداٖ دٚساٖ تاسداسي تا ؿذت ايىتش 

تؼتشي دس تيٕاسػتاٖ ٞاي ٔٙتخة 

 .1392وشٔا٘ـاٜ ػاَ 

 1392/10/30 فشٚص٘ذٜ دؿتي حيذسػّي ػاتذي

تشسػي ػٛأُ ٔشتثظ تا ؿذت اػٟاَ دس  حىيٕٝ ٘ليشي 87

دٚسٜ ي اص ؿيش ٌشفتٗ وٛدن 

دسٔشاخؼيٗ تٝ تيٕاسػتاٖ ٞاي ٔٙتخة 

 وشٔاٖ ػاَ

 1392/11/01 تٟٙاص تشواٖ ؿايؼتٝ كاِحي



ٚحيذٜ لاػٕي  88

 لٟؼاسٜ

تشسػي تاثيش ٔشالثتٟاي حٕايتي ٚ 

آٔٛصؿي پشػتاساٖ تش ويفيت ص٘ذٌي 

تيٕاساٖ ٔثتال تٝ ػشعاٖ پؼتاٖ ٔشاخؼٝ 

وٙٙذٜ خٟت ساديٛتشاپي تٝ تيٕاسػتاٖ 

 1392ػيذاِـٟذا دس ػاَ

 1392/11/02 ٔيٙاتدٛيذي ؿايؼتٝ كاِحي

ساضيٝ حذادي  89

 ساد

ايٕٙي ٔٙدش تشسػي ػُّ ػذْ سػايت ٘ىات 

تٝ ضشتٝ ٔغضي دس سا٘ٙذٌاٖ ٔلذْٚ 

ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ اٚسطا٘غ تيٕاسػتاٖ خاتٓ 

 1392اال٘ثياءؿٟش صاٞذاٖ دس ػاَ 

 1392/11/05 غالٔحؼيٗ ػثذيضداٖ حيذسػّي ػاتذي

ػاعفٝ سضائياٖ  91

 اَٚ

ٞاي آٔٛصؽ دسٚع  تشسػي چاِؾ

خشاحي دٚسٜ واسؿٙاػي پيٛػتٝ  داخّي

آصاد اػالٔي ٚاحذ پشػتاسي، دا٘ـٍاٜ 

 1392خٛساػٍاٖ دس ػاَ 

 1392/11/05 ؿايؼتٝ كاِحي حيذسػّي ػاتذي

كٙايت اِٝ  91

 تشٌشيضا٘ٝ

تشسػي تداسب حشفٝ اي پشػُٙ پشػتاسي 

اتاق ػُٕ تيٕاسػتاٖ ؿٟيذ تٟـتي ياػٛج 

1392 

 1392/11/05 ؿايؼتٝ كاِحي حيذسػّي ػاتذي

حٕضٜ ػّي  92

 فتاحي ػذٜ

٘ىات ايٕٙي ٔٙدش تشسػي ػُّ ػذْ سػايت 

تٝ ضشتٝ ٔغضي دس سا٘ٙذٌاٖ ٔلذْٚ 

ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ اٚسطا٘غ تيٕاسػتاٖ خاتٓ 

 1392اال٘ثياءؿٟش صاٞذاٖ دس ػاَ 

 1392/11/06  حيذسػّي ػاتذي

ػيذٔحٕذٟٔذي  93

 وٍٟٙي

 دس داسٚيي ٚ فيضيىي ٟٔاس ٚضؼيت تشسػي

 تيٕاسػتاٖ سٚا٘پضؿىي حاد ٞاي تخؾ

 1392 تاتؼتاٖ دس اكفٟاٖ فاساتي

ػاتذي حيذسػّي   1392/11/06 

 تٝ ٔثتال تيٕاساٖ ص٘ذٌي تداسب تشسػي ٚيذاخا٘ي 94

 ػاَ دس صاٞذاٖ تٛػّي تيٕاسػتاٖ دس ػُ

1392 

 1392/11/06 آسؽ لذٚػي كفا ٔملٛدِٛ

حيىٕٝ سخثي  95

 فشخاد

 تّٝ)پشػتاس تّفٙي پيٍيشي تاثيش تشسػي

 غزايي سطيٓ اص تثؼيت ٔيضاٖ تش( ٘شػيًٙ

 ٕٞٛدياِيض تخؾ ٕٞٛدياِيضي تيٕاساٖ دس

 ؿٟشػتاٖ( ع)كادق خؼفش أاْ تيٕاسػتاٖ

 1392 ػاَ دس اِيٍٛدسص

ػاتذي حيذسػّي لذٚػي آسؽ   1392/11/07 



ِيال ليلشي  96

 حؼٗ آتادي

 ؿاغُ پشػتاساٖ اي حشفٝ ػّٕىشد تشسػي

 دس اكفٟاٖ ؿٟش اػتياد دسٔاٖ ٔشاوض دس

 1392 ػاَ

ػاتذي حيذسػّي ضيائي سادٔشضيٝ    1392/11/07 

تشسػي ٔمايؼٝ اي خلٛكيات حشفٝ اي  ؿمايك داسٚغٟا 97

ؿذٖ دا٘ـدٛياٖ پشػتاسي دس چٟاسچٛب 

 ٔذَ تٙش

لذٚػي آسؽ كاِحي ؿايؼتٝ   1392/11/07 

ػيذوٕاَ  98

 ٕٞايٛ٘ي

 پشٚتىُ" اص ٘ىشدٖ پيشٚي ػُّ تشسػي

 داسٚٞاي تا افيٛ٘ي ٔٛاد تٝ ٚاتؼتٍي دسٔاٖ

 تٝ وٙٙذٜ ٔشاخؼٝ تيٕاساٖ دس "آٌٛ٘يؼت

 دس اكفٟاٖ ؿٟش دس اػتياد دسٔاٖ ٔشاوض

 1392 ػاَ دْٚ ٔاٞٝ ػٝ

ػاتذي حيذسػّي ٔٙا٘ي سضا   15/11/1392  

 ٞاي ػثه تا واس ي ػاتمٝ ي ساتغٝ تشسػي صيٛس اسدا٘ٝ 99

 تيٕاسػتاٖ پشػتاسي ٔذيشاٖ دس سٞثشي

 تٟثٟاٖ ؿٟشػتاٖ ٞاي

ػاتذي حيذسػّي ػيذػّي ٘اخي  16/11/1392  

 خثشتذ اصؿٙيذٖ ٚخا٘ٛادٜ تيٕاس تداسب خالِي ٔحٕذ 111

 پضؿىي وادس تٛػظ

5/3/1393 احٕذ ٘ليشي فٛسن حيذسػّي ػاتذي  

ٔغاِؼٝ ػٛأُ ٔٛثش تش ٘حٜٛ سضايت  فشؿتٝ صٔا٘ي 111

خا٘ٛادٜ ٞاي داساي ٔشي ٔغضي ٘أضد 

تشاي اٞذاي ػضٛ دس اػتاٖ اكفٟاٖ دس 

 1392ػاَ 

5/3/1393  حيذسػّي ػاتذي  

سػي اخشاي ٔذَ خٛد ٔشالثتي اٚسْ تش ؿيٕا خٟاٍ٘يش 112

تشٚي ٔيضاٖ ػالئٓ تيٕاسي وِٛيت 

اِٚؼشٚص دس تيٕاسػتاٖ ؿٟيذ تٟـتي 

 .1392واؿاٖ، ػاَ 

تمذػي ٔحؼٗ حيذسػّي ػاتذي  1393/4/8 

ٔشيٓ ايضدي الي  113

 تيذي

تشسػي اثش تخـي واستشد فيّٓ ٚٚيذيٛ دس 

پشػتاسي دس يادٌيشي تىٙيه ٞاي 

دا٘ـدٛياٖ تشْ يه پشػتاسي دا٘ـٍاٜ آصاد 

اػالٔي ٚاحذ اػالٔي ٚاحذ اكفٟاٖ 

 1392)خٛساػٍاٖ(

23/4/1393  ؿايؼتٝ كاِحي  

تشسػي تداسب دا٘ـدٛياٖ اسؿذ پشػتاسي  سيحا٘ٝ سػتٍاسي 114

 اص تاصديذ اص ٔٙضَ

 1393/04/29  ؿايؼتٝ كاِحي



ٔشيٓ سحيٕي  115

 غشيثٛ٘ذ

دا٘ـدٛياٖ ػاَ آخش ٔمايؼٝ ديذٌاٜ 

 1ٚ2پشػتاسي دا٘ـٍاٟٞاي ٔٙتخة تيپ 

وـٛس دس خلٛف ٔيضاٖ دػتياتي تٝ 

 1392كالحيت ٞاي تاِيٙي 

 1393/05/26  ؿايؼتٝ كاِحي

اِٟٝ ػاليي  116

 ٟٔاتادي

تشسػي ساتغٝ ػالٔت ٔؼٙٛي ٚ اٍ٘يضٜ 

ؿغّي دس پشػتاساٖ ؿاغُ تيٕاسػتاٖ دوتش 

 1392ؿشيؼتي اكفٟاٖ ػاَ 

كاِحيؿايؼتٝ    1393/06/02 

فيشٚصٜ حاتٕي   117

 ساد

تشسػي ػّٕىشد پشػتاساٖ دس ٔشالثت 

ٔؤثش اص ِِٛٝ ػيٙٝ اي تيٕاساٖ دچاس آػية 

لفؼٝ ػيٙٝ تؼتشي دس تخـٟاي تيٕاسػتاٖ 

ٞاي آٔٛصؿي ؿٟش خشْ آتاد دس ػاَ 

1392 

 1393/06/07  حيذسػّي ػاتذي

 تشسػي ٕٞثؼتٍي كالحيت تاِيٙي ٚ اػظٓ خا٘ياٖ 118

سضايت ؿغّي پشػتاساٖ ؿاغُ دس 

تيٕاسػتاٖ ؿٟيذ ٔحٕذ ٔٙتظشي 

1392ؿٟشػتاٖ ٘دف آتاد دس ػاَ   

 1393/06/09  ػيذػّي ٘اخي

تشسػي ساتغٝ احؼاع ػذاِت ٚ تؼٟذ  ساضيٝ كذسي 119

ػاصٔا٘ي دس پشػُٙ پشػتاسي ؿاغُ دس 

تيٕاسػتاٖ ٞاي ؿٟشػتاٖ ؿٟشضا دس ػاَ 

1392 

 1393/06/12  ػيذػّي ٘اخي

فاعٕٝ اخاللي  111

 ااتشلٛيي

ٔمايؼٝ چاِؾ ٞاي اصدٚاج ص٘اٖ پشػتاس ٚ 

 ٔؼّٓ ؿاغُ دس اػتاٖ فاسع دس ػاَ

1392 

 1393/06/15  حيذسػّي ػاتذي

يٕاستشٔشالثيٗ استثاط تاثيشپشخاؿٍشي صٞشاايضدي 111

ٚفشػٛدٌي ؿغّي ا٘اٖ دستخؾ ٞاي 

سٚا٘پضؿىي تيٕاسػتاٖ ؿٟيذ ٔذسع 

1392ػاَ  

اافض سٚح حٕيذ   1393/06/15 

 

 

 
 

تشسػي ساتغٝ تيٗ فشػٛدٌي ؿغّي ٚ  ثشيا ػشًٞٙ پٛس 112

تؼٟذ ػاصٔا٘ي پشػتاساٖ ؿاغُ دس 

تيٕاسػتاٖ أاْ ٔٛػي واظٓ)ع( ؿٟش 

1393اكفٟاٖ دس ػاَ   

 1393/06/16  سضا ٔٙا٘ي



تشسػي ػّٕىشد ٔشالثتي خا٘ٛادٜ اص وٛدن  خذيدٝ لذْ خيش 113

 ػاَ خٛد دس سٚػتاٞاي اعشاف 6صيش 

1393آتاداٖ دس ػاَ   

 1393/06/16  حيذسػّي ػاتذي

تشسػي ػثه ٞاي ٔذيشيت تضاد ٚ استثاط  دِـاد ٔحمك 114

آٖ تا ٚيظٌي ٞاي سٚا٘ـٙاختي پشػُٙ 

پشػتاسي دس تيٕاسػتاٖ ٞاي ؿٟشػتاٖ 

1392ٔشيٛاٖ دس ػاَ   

 1393/06/16  حٕيذ سٚح افضا

ػالٔت تا استثاط سفتاسٞاي استمادٞٙذٜ  ٔٙلٛسٜ افؼش 115

ٚيظٌي خا٘ٛادٌي دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ دختش 

ؿٟش اكفٟاٖ ػاَ 2دتيشػتٙا٘ي ٘احيٝ  

 1393/06/17  ٔيٙٛ ٔتمي

 

116 

تشسػي دا٘ؾ ، ٍ٘شؽ ٚ ػّٕىشد تاِيٙي  خؼفشخّيفٝ صادٜ

پشػتاساٖ ؿاغُ دس تيٕاسػتاٟ٘اي اتاداٖ تٝ 

1392واسآفشيٙي دس ػاَ   

 1393/06/17  ػيٕيٗ خٟا٘ي

ػثذاِٝ ٟٔشداد  117

 صادٜ

تشسػي تاثيش ػلاسٜ ٌياٜ تاتٛ٘ٝ تش ويفيت 

خٛاب ػإِٙذاٖ تؼتشي دس خا٘ٝ ٞاي 

ػإِٙذاٖ ٔٙتخة ؿٟش اكفٟاٖ دس ػاَ 

1392 

 1393/06/18  حيذسػّي ػاتذي

تشسػي تاثيش واستشد اٍِٛي ٔـاسوت حشفٝ  ٔشيٓ ٘ٛتخت 118

اي ٔشالثت ٔحٛس تش كالحيت تاِيٙي 

واسآٔٛصي ٚاحذدا٘ـدٛياٖ پشػتاسي   

ICU 

 1393/06/18  ػيذػّي ٘اخي

ٔشيٓ أيشي  119

 دِٛيي

تشسػي ٔمايؼٝ اي ٘ياصٞاي حٕايتي 

ػإِٙذاٖ ؿٟشي ٚ سٚػتايي ؿٟشػتاٖ 

1392ٌٙاتاد دس ػاَ   

 1393/06/22  حيذسػّي ػاتذي

تشسػي ساتغٝ حٛادث حأٍّي دسپشػتاساٖ  فاعٕٝ حك ٘ظاد 121

تاسداس تاٚيظٌيٟاي ؿغّي آ٘اٖ 

دستيٕاسػتاٟ٘اي ٔٙتخة اكفٟاٖ 

1393دسػاَ  

 1393/06/22 ٔلغفي ٘دفي فشٚص٘ذٜ دؿتي

شسػي ٚضؼيت ػإِٙذي ٔٛفك دس ت ٔيتشا ٔالي ؿٟش 121

1393ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ دس ػاَ   

 1393/06/22  حيذسػّي ػاتذي

فاعٕٝ ػادات  122

 اتغحي ٘ظاد

ٔمايؼٝ تاثيش اخشاي ٔذاخالت پشػتاسي تٝ 

كٛست حضٛسي ٚغيش حضٛسي 

 1393/06/23  ؿايؼتٝ كاِحي



تشسفتاسٞاي ٔماتّٝ اي خا٘ٛادٜ ٞاي داساي 

وٛدواٖ ٔثتال تٝ اتيؼٓ دس ا٘دٕٗ خيشيٝ 

1393فاعٕٝ صٞشا )ع( اكفٟاٖ ،   

 اِٟٝ خٟاٖ 123

 

تشسػي استثاط اٍِٛي تغزيٝ تا ٚضؼيت 

خؼٕا٘ي وٛدواٖ ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ ٔشاوض 

1393تٟذاؿت ػغح ؿٟش ػٕٙاٖ   
 

25/06/1393  ؿايؼتٝ كاِحي  

تشسػي تاثيش تش٘أٝ آٔٛصؿي تش اػاع  اِٟاْ ػشتي 124

ٔذَ تض٘ف تش ػّٕىشد تغزيٝ اي ص٘اٖ 

تاسداس ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ ٔشوض تٟذاؿتي 

1392ػاَ  ٔؼشاج تٛؿٟش دس  

 1393/06/25  ؿايؼتٝ كاِحي

تشسػي تاثيش تش٘أٝ ٔشالثت دس ٔٙضَ تش  ٚحثذٜ لاػٕي 125

ٚضؼيت ػالٔتي خا٘ٛادٜ ٞاي داساي فشص٘ذ 

ٔثتال تٝ ػمة ٔا٘ذٌي رٞٙي تحت پٛؿؾ 

ٔشاوض تٟذاؿتي خٛساػٍاٖ اػتاٖ اكفٟاٖ 

 92دس ػاَ 

 1393/06/25  ؿايؼتٝ كاِحي

ٔشضيٝ خؼفشي  126

 الغشوي

تشسػي استثاط خٛدپٙذاسي تا 

خٛدواسآٔذي دس تيٕاساٖ تحت ٕٞٛدياِيض 

تيٕاسػتاٟ٘اي ٔٙتخة دا٘ـٍاٜ ػّْٛ پضؿىي 

1392اٞٛاص   

ٔٙا٘ي سضا   26/06/1393  

تشسػي ػثه سفتاسٞاي استما دٞٙذٜ  وفايت ٘دات 127

ػالٔت ص٘ذٌي دس پشػتاساٖ ؿاغُ دس 

تيٕاسػتاٖ ٘ظاْ ٔافي ؿٟشػتاٖ ؿٛؽ 

1393ػاَ دا٘ياَ دس   

ػاتذي حيذسػّي   1393/06/26 

٘اٞيذ حيذسي  128

 خاتشي

تداسب ص٘ذٌي افشاد ٔثتال تٝ اختالَ ٞٛيت 

 خٙؼي

٘اخي ػيذػّي   29/06/1393  

عشاحي تش٘أٝ تٛإ٘ٙذػاصي ٚ تشسػي  ٘شٌغ ٔؼٙٛي 129

 تاثيش آٖ تش تحشن خؼٕي ػإِٙذاٖ

ػاتذي حيذسػّي   29/06/1393  

ٚضؼيت فؼاِيت ٞاي سٚصا٘ٝ تشسػي  ػادِٝ ػضيضي 131

ص٘ذٌي ػإِٙذاٖ ٔثتال تٝ آِضايٕشدس ؿٟش 

1393السػتاٖ   

ػاتذي حيذسػّي   30/06/1393  

تشسػي تاثيش ٔٛػيمي تش دسد ٘اؿي اص  ٔشيٓ ٔحشاتي 131

ا٘داْ ػًٙ ؿىٗ تشٖٚ ا٘ذأي تا أٛاج 

 1393/06/30  ػيذػّي ٘اخي



ضشتٝ اي دس تيٕاساٖ تؼتشي دستخؾ 

ػًٙ ؿىٗ تيٕاسػتاٖ ؿٟيذ تٟـتي ياػٛج 

 1392دس ػاَ 

تٛكيف تداسب ص٘ذٌي ص٘ا٘ي تا سحٓ اخاسٜ  ٔيٙا ؿايؼتٝ فش 132

تاسٚسي ٚ اي ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ ٔشوض 

1392٘اتاسٚسي اكفٟاٖ دس ػاَ   

ػاتذي حيذسػّي   1393/08/07 

ساضيٝ  133

 غالٔحؼيٗ صادٜ

تؼييٗ ٔيضاٖ تىاسٌيشي ٔٛاسد احتياعي دس 

ٔلشف وٙٙذٌاٖ داسٚي ٚاسفاسيٗ دس 

تيٕاساٖ ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ تيٕاسػتاٟ٘اي 

 ؿٟش اٞٛاص دس ػاَ

ٔٙا٘ي سضا  1393/10/10 وٛسؽ صاسع 
  

تشسػي ساتغٝ ٍ٘شؽ ٚ ػّٕىشد پشػتاساٖ  فمٟيفشيثا  134

دس ٔشالثت اص تيٕاساٖ ٚاتؼتٝ تٝ 

ٔٛادٔخذس تؼتشي دس تيٕاسػتاٟ٘اي دِٚتي 

93ؿٟش ياػٛج دس ػاَ  

 1393/10/10 ؿيشػّي خشأيٗ ؿايؼتٝ كاِحي

تدشتيات پشػتاساٖ اص تشياط تّفٙي كٛست  ػّي آرس٘ٛؽ 135

ٔشوض  115ٌشفتٝ دس ٔشوض پياْ اٚسطا٘غ 

ٞاي پضؿىي  ٔذيشيت حٛادث ٚ فٛسيت

دا٘ـٍاٜ ػّْٛ پضؿىي ٚ خذٔات 

دسٔا٘ي وشٔاٖ تٟذاؿتي  

 1393/10/17  ؿايؼتٝ كاِحي

احٕذ اخالق  136

 ٔحٕذي

تشسػي ٔمايؼٝ اي ٔـىالت ٔٛخٛد دس 

پشػُٙ فٛسيتٟاي فشآيٙذ تحٛيُ تيٕاس، تيٗ 

پضؿىي ٚ پشػتاساٖ اٚسطا٘غ تيٕاسػتاٖ ، 

دس تيٕاسػتاٟ٘اي دا٘ـٍاٞي اػتاٖ 

1393خٛصػتاٖ دس ػاَ   

 1393/10/17 وٛسؽ صاسع ؿايؼتٝ كاِحي

تشسػي ػّٕىشد ٔشتياٖ تٟذاؿت دس  فاعٕٝ  ٔشعٛب 137

ٔذاسع اتتذايي ؿٟشػتاٖ تٟثٟاٖ دس ػاَ 

1392-93تحليّي   

 1393/10/17  ؿايؼتٝ كاِحي

تاثيش آٔٛصؽ ٔذَ ػيٙشطي تٝ پشػتاساٖ  فاعٕٝ صاسػي 138

تش ويفيت ص٘ذٌي تيٕاساٖ دياِيضي تؼتشي 

1393دس تيٕاسػتاٖ ٕ٘اصي ؿيشاص دس ػاَ  

 1393/10/20  ٔيٙٛ ٔتمي

تشسػي ٔمايؼٝ اي ٔيضاٖ اػتشع ٔادساٖ  ِيال ٘اسن ٘ظاد 139

٘خؼت صا دس ٍٞٙاْ تِٛذ تٝ دٚ سٚؽ 

 1393/10/22  فشٚص٘ذٜ دؿتي



عثيؼي ٚ ػضاسيٗ دس تيٕاسػتاٖ صايٕاٖ 

 ٞاي ؿٟش ٌچؼاساٖ دس ػاَ

ال ايٛتي ؿٟ 141

 ٔاٞا٘ي

تشسػي تاثيش آٔٛصؽ ٞٛؽ ٞيدا٘ي تش 

ٟٔاست ٞاي استثاعي دا٘ـدٛياٖ پشػتاسي 

دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔي اكفٟاٖ ٚاحذ 

1393خٛساػٍاٖ دس ػاَ   

 1393/10/28  ؿايؼتٝ كاِحي

پٛسحثيثي ٘ؼشيٗ  141

 صس٘ذي

ٔمايؼٝ ػثه ٞاي فشص٘ذپشٚسي 

دسٔادساٖ تحت دسٔاٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ تا 

ٔتادٖٚ تاٌشٜٚ وٙتشَ دس ؿٟش وشٔاٖ ػاَ 

1393 

 1393/10/28  ٘شٌغ كادلي

تشسػي ساتغٝ ٔـىالت ػالٔتي ػإِٙذاٖ  ٘ادس أيشي 142

ٔثتال تٝ دياتت پغ اص ػىتٝ لّثي تا تشخي 

ٚيظٌيٟاي فشدي ٚػٛاتك تيٕاسي 

دسٔشاخؼيٗ تٝ تيٕاسػتاٖ ٞاي اػتاٖ چٟاس 

1393ٔحاَ ٚتختياسي دس ػاَ   

كاِحي ؿايؼتٝ   1393/10/29 

٘اديٝ  143

 راوشحؼيٙي

تشسػي فؼاِيت سٚصا٘ٝ ػإِٙذاٖ ػضٛ 

خا٘ٛادٜ ٞاي ايثاسٌشاٖ ؿٟش اٞٛاص دس ػاَ 

92 

ػاتذي حيذسػّي   1393/10/30 

ٔشالثت  تشسػي تاثيش تٝ واسٌيشي اٍِٛي ػاعفٝ حميمت 144

ٔـاسوتي دس پيشٚي اص سٚؽ ٞاي وٙتشَ 

فـاس خٖٛ دس تيٕاساٖ ٔثتال تٝ فـاس خٖٛ 

ٔشاحؼٝ وٙٙذٜ تٝ ٔشاوض تٟذاؿتي دسٔا٘ي 

1392ػغح ؿٟشػتاٖ ػٕٙاٖ ػاَ   

 1393/11/01  ؿايؼتٝ كاِحي
    

ٔمايؼٝ ػّٕىشدخا٘ٛادٜ دسٔشاحُ اَٚ  ؿٟال واتّي پٛس 145

٘ظشيٝ ٚدْٚ تىأُ خا٘ٛادٜ تشاػاع 

دٚٚاَ دسٔشاخؼيٗ تٝ ٔشاوض تٟذاؿتي 

1393ٔٙتخة ؿٟش اكفٟاٖ   

ٔتمي ٔيٙٛ   1393/11/01 

تشسػي اػتشع فشص٘ذ پشٚسي دس ٚاِذيٗ  ػحش پاصٚوي 146

وٛدواٖ داساي ٘اٞٙداسي ٞاي ٔادس صادي 

1392دس ؿٟش اكفٟاٖ ػاَ   

ٔٙا٘ي سضا   1393/11/05 

ٞاي ص٘ذٌي تش تشسػي تاثيش تغييش ؿيٜٛ  پشٚيٗ واظٕي 147

ػّٕىشد خٙؼي تيٕاساٖ تحت دسٔاٖ تا 

ساد ضيائي ٔشضيٝ   1393/11/05 



ٕٞٛدياِيض ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ تيٕاسػتاٖ 

93خاتٓ اال٘ثياء ؿٛؿتش دس ػاَ  

 دا٘ؾ ٔذيشيت ٞاي ِٔٛفٝ استثاط تشسػي ؿٟٙاص سضأٙذ 148

 ديذٌاٜ اص فشاٌيش ويفيت ٚٔذيشيت

 تٝ ٚاتؼتٝ تيٕاسػتاٟ٘اي پشػتاسي ٔذيشاٖ

 اكفٟاٖ اػتاٖ اختٕاػي تأيٗ ػاصٔاٖ

92ػاَ  

٘اخي ػيذػّي   1393/11/08 

 ػثه تا خٛاب ويفيت استثاط تشسػي ٔشيٓ وشيٕي 149

 ٕٞٛدياِيض تحت تيٕاساٖ دس ص٘ذٌي

 دسٔا٘ي خيشيٝ ٔٛػؼٝ تٝ وٙٙذٜ ٔشاخؼٝ

1393 ػاَ دس ؿيشاص ؿٟش  

ٔٙا٘ي سضا   1393/11/08 

 تش ػالٔتي اػتماد ٔذَ واستشد تاثيش سسػي صٞشٜ أا٘ىاٜ 151

 تٝ ٔثتال تيٕاساٖ ايي تغزيٝ سفتاسٞاي

 دس دسٔاٖ تحت وّيٝ ٔضٔٗ ٘اسػايي

 ػاَ دس آتاداٖ ؿٟش ٕٞٛدياِيض ٞاي تخؾ

1393 

ٔتمي ٔيٙٛ   1393/11/11 

ٔشيٓ ؿىيثايي  151

 ٔمذْ

تشسػي تداسب خا٘ٛادٜ تيٕاساٖ تحت ػُٕ 

خشاحي لّة تاص دس تيٕاسػتاٖ ٕ٘اصي 

1393ؿيشاصدس ػاَ   

 1393/11/12 ٔؼيح ؿفا حيذسػّي ػاتذي

تشسػي تاثيش اكالح سطيٓ غزايي تش تٟثٛد  ٞاِٝ فٛالد فش 152

ويفيت خٛاب ٚ خؼتٍي تيٕاساٖ ٔثتال تٝ 

ػيشٚص وثذي ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ دسٔاٍ٘اٜ 

تيٕاسػتاٖ ٞاي ٔٙتخة اػتاٖ ا كفٟاٖ 

1393ػاَ  

غالٔحؼيٗ 

 ػثذيضداٖ

 1393/11/14 صٔضْ پان ٟ٘اد

سٚح ا... حٕيذي  153

 ٘يا

تاثيش ٔذيشيت تيٕاساٖ سٚا٘ي تٝ سٚؽ 

تشٌٗ تش ٘حٜٛ ٚ ٔيضاٖ ٟٔاس فيضيىي ٚ 

داسٚيي تيٕاساٖ دس تخٟاي حاد ٔشداٖ 

 تيٕاسػتاٖ فاساتي ؿٟش اكفٟاٖ ػاَ

 1393/11/18 آسؽ لذٚػي كفا ٔملٛدِٛ

فشحٙاصچيشٜ  154

 ٞفـدا٘ي

دساسخاع تشسػي تداسب خا٘ٛادٜ ٞا 

ػإِٙذاٖ تٝ ٔحُ ٞاي ٍٟ٘ذاسي ؿٟشوشد 

1393دسػاَ  

 1393/11/20  حيذسػّي ػاتذي



كفش صاٞذي  155

 خٛاٜ

تشسػي ٘ياصٞاي خٛدٔشالثتي دس تيٕاساٖ 

 تاالػٕي ٚ اسائٝ ساٞىاسٞاي آٔٛصؿي

 آسؽ لذٚػي
 

 ؿايؼتٝ كاِحي
 

1393/11/21 

ٔيشا٘ذا ٟٔذي  156

 ٘ظاد

تؼىيٙي  تشسػي تاثيش يه تش٘أٝ ٔشالثت

تش سضايتٕٙذي تيٕاس ٚ خا٘ٛادٜ ٔثتالياٖ تٝ 

ػشعاٖ ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ دسٔاٍ٘اٜ أاْ 

سضا تيٕاسػتاٖ ػيذاِـٟذا ٚ ٔشوض ا٘تخاب 

1393اكفٟاٖ دس ػاَ   

 1393/11/25  ػيذػّي ٘اخي

تشسػي ساتغٝ تشديذ دس تلٕيٓ ٌيشي تا  فاعٕٝ ػّٓ ٘ـاٖ 157

تشخي ٚيظٌي ٞاي دٌٔٛشافيه ٚ ؿغّي 

ٔذيشاٖ پشػتاسي تيٕاسػتاٖ ٞاي 

1393ؿٟشػتاٖ دصفَٛ دس ػاَ   

   ػيذػّي ٘اخي

1394/02/01 

تشسػي تاثيش يه تش٘أٝ ٔذاخّٝ اي  ػتاسٜ افىاسي 158

اختٕاػي تش ػالٔت اختٕاػي ػإِٙذاٖ 

وشٔا٘ـاٜ دس ػاَػشاي ػإِٙذاٖ ؿٟش   

 1394/02/07 سػتٓ خالِي حيذسػّي ػاتذي

احٕذ خالِي ػّي  159

 اتادي

تشسػي ػٛأُ ٔشتثظ تش احياي لّثي سيٛي 

٘أٛفك دس تيٕاسػتاٖ واؿا٘ي تٟشاٖ دس 

1393ػاَ   

 1394/02/30  ؿايؼتٝ كاِحي

 


