
 صَستجلسِ

 یذ.ددر هحل بٌیاد ًخبگاى اظتاى زًجاى برگسار گر 01/09/1395ؼٌبِ دٍ 13ظاػت  1395آهَزی ّفتِ پصٍّػ ظال  جلعِ وویتِ داًػ َهیيظ

 دستَس جلسِ: 

 تؼییي برگسیذگاى ًْایی جْت تمذیر در ّفتِ پصٍّػ 

 تؼییي هىاى ٍ زهاى برگساری هراظن تمذیر 

  ِبرگساری هراظنبرآٍرد ّسیٌِ ٍ جسئیات هربَط ب 

 

آهَزی( آلای دوتر راهیي دٍظت هحوذی ) ًوایٌذُ ظتاد هروسی  آلای دوتر رؼتچی ) رئیط بٌیاد ًخبگاى اظتاى زًجاى ٍ دبیر وویتِ داًػ :حاضشاى

وارؼٌاض بٌیاد ًخبگاى ّفتِ پصٍّػ ٍ ػضَ وویتِ( آلای دوتر اوبر حیذری) ًوایٌذُ ادارُ ول آهَزغ ٍ پرٍرغ ٍ ػضَ وویتِ( آلای هحوذ هرادی) 

 اظتاى زًجاى(

 رئیط هحترم) هٌْذض ػباظیآلای  ادارُ ول هیراث فرٌّگی صٌایغ دظتی ٍ گردؼگری اظتاى ٍ ػضَ وویتِ( هذیر ول هحترم) رحوتیآلای  :غایبیي

 ٍری اظتاى ٍ ػضَ وویتِ(پارن ػلن ٍ فٌا رئیط هحترم) هٌْذض ؼْیذیجْاد داًؽگاّی اظتاى ٍ ػضَ وویتِ( ٍ آلای 

 هصَبات:

عٌَاى بشگضیذگاى جشٌَاسُ جَاى ِ ، بدس جلسِ اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش استاى ًوایٌذُ با عٌایت بِ هعشفی اساهی جذیذی اص سَی

 طشح ) ّشت ًفش(، لزا لیست ٍ تعذاد بشگضیذگاى ٍ ّوچٌیي هبالغ ّذایای افشاد بِ ششح ریل تغییش یافت:  6خَاسصهی بِ تعذاد 

 آهَزی تمذیر بؼول آیذ: همرر گردیذ از اظاهی لیعت ریل بِ ػٌَاى برگسیذگاى رٍیذادّای هْن ٍ هرتبظ با بخػ پصٍّػ داًػ -1

 بذٍى هالحظِ رؼتِ ٍ جٌعیت( 152)تا رتبِ  95بیعت ًفر اٍل آزهَى ظراظری ظال الف( 
 

 رتبِ خاًَادگی ًام ٍ ًام ردیف رتبِ خاًَادگی ًام ٍ ًام ردیف

 95 اهیرهؼس پیرهحوذجواػت 11 5 خلیلی هجیذ 1

 115 هحوذ والًتری 12 8 ظتارُ ػلی جاًیاى 2

 115 جاًیاىظتارُ ػلی  13 26 رضا ػعاورُ 3

 124 هرتضی آلایاری 14 27 ظیذویا ّاؼوی 4

 128 ظیذهْذی ترابی 15 32 هحوذرضا هؼصَهی 5

 137 فاعوِ خذابٌذُ 16 33 ؼادی ًصر 6

 140 هرتضی اورادلَ 17 51 ظیٌا صادق زادُ 7

 141 هحوذ خالمی 18 75 آبادیزّرا لاظوی ػویذ 8

 150 پریعا وَّعاری 19 84 هحوذرضا پازوی 9

 152 حعیي بْراهیاهیر 20 90 فرًَغ لرباًی 10

 

 :95وؽَری جؽٌَارُ ًَجَاى خَارزهی ظال ّای اٍل، دٍم ٍ ظَم  رتبِب( 

 

 

 

 

 

 

 

 رؼتِ خاًَادگی ًام ٍ ًام ردیف

 پصٍّػ فاعوِ ػباظیٍ  فراهرزلَفرؼتِ  1

 آزهایؽگاّی وَثر رجبیٍ  هْذیط ًظریاى 2

 ادبیات هْعا هَلَدی 3

 ّا ظازُ دظت هحوذحعي هجتْذیٍ  ّوپاهحوذهتیي  4



 :ّای برتر اظتاًی ٍ راُ یافتِ هرحلِ ًْایی وؽَری جؽٌَارُ جَاى خَارزهی پ(رتبِ

 عٌَاى افتخاس ًام ٍ ًام خاًَادگی سدیف

 عرح برتر اظتاًی ٍ راُ یافتِ بِ هرحلِ ًْایی وؽَری ّجذّویي جؽٌَارُ جَاى خَارزهی ابَالفضل حعیٌلَ 1

 عرح برتر اظتاًی ٍ راُ یافتِ بِ هرحلِ ًْایی وؽَری ّجذّویي جؽٌَارُ جَاى خَارزهی وردلَغسالِ  2

 عرح برتر اظتاًی ٍ راُ یافتِ بِ هرحلِ ًْایی وؽَری ّجذّویي جؽٌَارُ جَاى خَارزهی ظپیذُ هذاحی 3

 َارُ جَاى خَارزهیعرح برتر اظتاًی ٍ راُ یافتِ بِ هرحلِ ًْایی وؽَری ّجذّویي جؽٌ غسال حاجی ًمیَى 4

 عرح برتر اظتاًی ٍ راُ یافتِ بِ هرحلِ ًْایی وؽَری ّجذّویي جؽٌَارُ جَاى خَارزهی رضا لاظویهحوذ 5

 عرح برتر اظتاًی ٍ راُ یافتِ بِ هرحلِ ًْایی وؽَری ّجذّویي جؽٌَارُ جَاى خَارزهی هحوذ هْذی تَرن 6

 هرحلِ ًْایی وؽَری ّجذّویي جؽٌَارُ جَاى خَارزهیعرح برتر اظتاًی ٍ راُ یافتِ بِ  هْراى ػباظی 7

 عرح برتر اظتاًی ٍ راُ یافتِ بِ هرحلِ ًْایی وؽَری ّجذّویي جؽٌَارُ جَاى خَارزهی ًگیي رٍحی فرد 8
 

 :ًفر( 9)هجوَػاً  94-95عرح راُ یافتِ بِ هرحلِ وؽَر ظال  4حیاى در  برگسیذگاى جؽٌَارُ جابربيج( 
 

 ًَع پرٍشُ خاًَادگی ًامًام ٍ  ردیف

 عراحی ٍ ظاخت زّرا رهضاًی 1

 عراحی ٍ ظاخت هحوذعاّا ریاحی 2

3 

 هحوذویاى رظتوی

 اهیرهْذی برزگر

 اهیرحعیي ًجفی

 هحوذ هحوذی

 آزهایػ

4 
 ػلی اظالهی

 ّادی اصالًی

 ّادی اهیری

 آزهایػ

 

 صّشا هحبیخاًن  94-95د( برگسیذُ هعابمِ پرظػ هْر ظال 

آقایاى اهیشسضا عباسی، سضا اهیٌی ٍ ٌّری هَرد تأییذ ادارُ ول آهَزغ ٍ پرٍرغ در رؼتِ هغالؼِ ٍ تحمیك:  -ُ( برگسیذگاى هعابمات فرٌّگی

 فاطوِ الضّشا قاسوپَس ٍ حذیثِ گٌج خاًلَ – ّا: صّشا سفیعی ٍ صیٌب حویذی خاًن

ّای ّذیِ یه هیلیَى ریالی ٍ  وارت ،ى وؽَری) بٌذ الف ٍ ب( بِ تؼذاد برگسیذگاىبرگسیذگا ، همرر گردیذ برایدر خصَؾ هبالغ ّذایای برگسیذگاى -2

 ّسار ریالی تْیِ ٍ تحَیل گردد. 500ّای ّذیِ  وارت ُ ( برای برگسیذگاى اظتاًی ) برگسیذگاى بٌذ ّای پ، ج، د ٍ

ادارُ ول آهَزغ ٍ پرٍرغ تْیِ ٍ در اختیار وویتِ لرار تَظظ همرر گردیذ تْیِ هعتٌذات برگسیذگاى )درخَاظتی ظتاد اظتاًی ّفتِ پصٍّػ(،  -3

 گیرد.

 آهَزی بالی هاًذ. وویتِ داًػ ّای لبلی از لبیل هحل برگساری ٍ ّذایای صٌایغ دظتی ٍ.... بذٍى تغییر ٍ عبك هصَبِ جلعِ دٍم بمیِ ّواٌّگی -4

دس  61الی  3ساعت  6931آرس  66هَسخ آهَزاى پصٌٍّذُ  گیری دبیراى ظتاد ّفتِ پصٍّػ، زهاى برگساری هراظن تمذیر از داًػ عبك تصوین -5

 خَاّذ بَد.سالي داًشگاُ جْاد داًشگاّی 

ادارُ ول آهَزغ  ُ هحترمذ ًوایٌذهمرر ؼآهَزی ّفتِ پصٍّػ  ّای دیگر هرتبظ با وویتِ داًػ ٍ ّوچٌیي تؼییي برًاهِ ّا جْت تؼییي ظیي برًاهِ -6

 بٌیاد ًخبگاى اظتاى زًجاى) آلای هحوذ هرادی( ّواٌّگی الزم بؼول آٍرًذ. ًوایٌذُ ٍ پرٍرغ) آلای دوتر اوبر حیذری ( ٍ


