
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ا .ا.فذساسیٖٛ ثذ٘سبصی ٚ پشٚسش ا٘ذاْ ج

 1393تمٛیٓ ٚسصضی سبَ 

 

 

 فريردیه ماٌ

 
 زمان بروامٍ مکان عىًان بروامٍ ردیف

  والس تٛخیٟی داٚساٖ پشٚسش ا٘ذاْ تٟشاٖ  1
 

 20/1/93 استبٖ داٚطّت

 

  23/1/93 استبٖ تٟشاٖ 1393تطىیُ خّسٝ وٕیتٝ ٞبی ٔسبثمبت  2

 

   3ثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ دٚسٜ آٔٛصضی ٔش 3
 

  25/1/93 استبٖ داٚطّت

 

ٌشدٕٞبیی ٔسئِٛیٗ وٕیتٝ آٔٛصش ، ٞیبتٟبی  4

 ثذ٘سبصی ٚ پشٚسش ا٘ذاْ سشاسش وطٛس

 فشٚسدیٗ ٔبٜ  تٟشاٖ 

 

 دٞٝ سْٛ فشٚسدیٗ استبٖ داٚطّت والس تٛخیٟی داٚسی پبٚسِیفتیًٙ  5

 

 ٞفتٝ سْٛ فشٚسدیٗ داٚطّت استبٖ سٕیٙبس یه سٚصٜ ػّٕی وبسثشدی آ٘بتٛٔی  6

 فشٚسدیٗ ٔبٜ  استبٖ داٚطّت ثشٌضاسی ٔدٕغ ػبدی استبٟ٘ب 7

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ا .ا.فذساسیٖٛ ثذ٘سبصی ٚ پشٚسش ا٘ذاْ ج

 1393تمٛیٓ ٚسصضی سبَ 

 

 اردیبهشت ماٌ 
 زمان بروامٍ مکان عىًان بروامٍ ردیف

ثبصثیٙی ٚ ضشٚع اسدٚی تیٓ ّٔی پشٚسش ا٘ذاْ اػضأی ثٝ  1

 ٔسبثمبت لٟشٔب٘ی آسیب

 ٘یٕٝ اَٚ ٔبٜ  IFBBسشیال٘ىب 

 پشٚسش ا٘ذاْ ، پبٚسِیفتیًٙ ، ) والس تٛخیٟی  2

 ( ٔچ ا٘ذاصی

ٟ٘بد دسخٛاست 

 وٙٙذٜ

 دٞٝ اَٚ

 دٞٝ اَٚ استبٖ داٚطّت سٕیٙبس یه سٚصٜ ػّٕی ٚ وبسثشدی ٔجبسصٜ ثب دٚپیًٙ  3

 2/2/93  ٚطّتدااستبٖ  3دسخٝ  پشٚسش ا٘ذاْ ٔشثیٍشیدٚسٜ آٔٛصضی  4

 4/2/93 داٚطّتاستبٖ  2دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ  5

 ٔسبثمبت پبٚسِیفتیًٙ ثب ِٛاصْ لٟشٔب٘ی آسیب دس تٕبْ  6

 سدٜ ٞبی سٙی 

 اسدیجٟطت 15اِی  10 ٞٙذٚستبٖ

 14/2/93 آوبدٔی  –تٟشاٖ  ٌشدٕٞبیی یه سٚص ٔشثیبٖ تیٓ ّٔی خٟت تجبدَ ٘ظش 7

 15/2/93 استبٖ داٚطّت 2دسخٝ  ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دٚسٜ آٔٛصضی 8

 22/2/93 استبٖ وشٔبٖ   3دسخٝ  پشٚسش ا٘ذاْ داٚسیدٚسٜ آٔٛصضی  9

 25/2/93 ٔشوضیاستبٖ  ( تٛخیٟی ) دٚسٜ وبسٌبٜ آٔٛصضی آسیت ضٙبسی  11

 ٜ ٘یٕٝ دْٚ ٔب استبٖ داٚطّت سٕیٙبس دا٘ص افضایی دس چٟبسسضتٝ صیشٔدٕٛػٝ فذساسیٖٛ  11

 23/2/93 سشاسش وطٛس ( ع ) حضٛس دس خص ٔیالد حضشت أیشإِٛٔٙیٗ ػّی  12

  

 31/2/93 استبٖ داٚطّت  ( تٛخیٟی ) دٚسٜ وبسٌبٜ آٔٛصضی تغزیٝ ٚ ٔىُٕ ٞب  13

 

یه سٚصٜ ػّٕی وبسثشدی آسیت ٞبی ٚسصضی سٕیٙبس  14

 ٚحشوبت اصالحی 

 ٘یٕٝ دْٚ  استبٖ تٟشاٖ 

ثذٖٚ ِٛاصْ لٟشٔب٘ی ثبضٍبٜ ٞبی  ٔسبثمبت پبٚسِیفتیًٙ 15

 وطٛس ٚ ٕٞچٙیٗ ثشٌضاسی والس داٚسی 

 ٘یٕٝ دْٚ  داٚطّتاستبٖ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ا .ا.فذساسیٖٛ ثذ٘سبصی ٚ پشٚسش ا٘ذاْ ج

 1393تمٛیٓ ٚسصضی سبَ 

 

 خرداد ماٌ 
 زمان بروامٍ مکان عىًان بروامٍ ردیف

 ٔبٜ ٞفتٝ اَٚ  تٟشاٖاستبٖ   3والس ٔشثیٍشی پبٚسِیفتیًٙ دسخٝ  1

 ٞفتٝ اَٚ ٔبٜ  داٚطّتاستبٖ   3دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ 2

 ٞفتٝ اَٚ ٔبٜ  تٟشاٖاستبٖ  3دٚسٜ آٔٛصضی لٛیتشیٗ ٔشداٖ دسخٝ  3

 3/3/93 سشاسش وطٛس حضٛس ٚسصضىبساٖ دس ٔشاسٓ آصاد سبصی خشٔطٟش 4

 3/3/93 سشاسش وطٛس (ظ ) ضشوت دس ٔشاسٓ خطٗ ثضسي ٔجؼث سسَٛ اوشْ  5

 8/3/93 استبٖ ٔشوضی 3دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ 6

 خشداد 18اِی  11 آفشیمبی خٙٛثی ٔسبثمبت پبٚسِیفتیًٙ ثذٖٚ ِٛاصْ لٟشٔب٘ی خٟبٖ 7

 17/3/93 استبٖ داٚطّت  2دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ  8

 ٘یٕٝ اَٚ داٚطّتاستبٖ  سٕیٙبس یه سٚصٜ ػّٕی وبسثشدی ػّٓ تٕشیٗ  9

 20/3/93 استبٖ داطّت  3دٚسٜ آٔٛصضی داٚسی ٔچ ا٘ذاصی دسخٝ  11

 ٘یٕٝ دْٚ ٔحُ فذساسیٖٛ –تٟشاٖ  ٌشدٕٞبیی سٚسبی وٕیتٝ ٞبی پشٚسش ا٘ذاْ  11

 23/3/93 سشاسشوطٛس (ػح ) ضشوت دس ٔشاسٓ ٚالدت حضشت لبئٓ ٔٛػٛد  12

 24/3/93 دا٘طٍبٜ آصاد اسان  3دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ  13

 خشداد ٔبٜ  طاپٗ  اػضاْ تیٓ ّٔی ٔچ ا٘ذاصی ثٝ ٔسبثمبت آسیبیی 14

 اسدٚ ٚ اػضاْ تیٓ ّٔی پشٚسش ا٘ذاْ ثٝ ٔسبثمبت آسیب  15

 ( خٛا٘بٖ، ثضسٌسبالٖ ، پیطىسٛتبٖ) 

 خشداد ٔبٜ  تمٛیٓ فذساسیٖٛ آسیب

 دٞٝ سْٛ خشداد  استبٖ داٚطّت ٞبی وطٛسٔسبثمبت پشس سیٙٝ ثذٖٚ ِٛاصْ لٟشٔب٘ی ثبضٍبٜ  16

 خشداد ٔبٜ  استبٖ داٚطّت ٔسبثمبت لٛیتشیٗ ٔشداٖ لٟشٔب٘ی وطٛس 17

 خشداد ٔبٜ  سشاسش وطٛس ( سٜ ) حضٛس دس ٔشاسٓ سحّت حضشت أبْ خٕیٙی  18

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ا .ا.فذساسیٖٛ ثذ٘سبصی ٚ پشٚسش ا٘ذاْ ج

 1393تمٛیٓ ٚسصضی سبَ 

 

 تیر ماٌ 

 
ردی

 ف

 زمان بروامٍ مکان بروامٍ عىًان

 4/4/93 استبٖ تٟشاٖ  3دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ  1

 10/4/93 استبٖ داٚطّت (تٛخیٟی ) دٚسٜ وبسٌبٜ آٔٛصضی ٔبسبط دس پشٚسش ا٘ذاْ 2

 12/4/93 استبٖ تٟشاٖ  1دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ  3

 ٘یٕٝ اَٚ  استبٖ داٚطّت سیت ٞبی استفبدٜ اص ٔٛاد ٘یشٚصاسٕیٙبس یه سٚصٜ ػّٕی وبسثشدی آ 4

 ٘یٕٝ اَٚ  استبٖ داٚطّت ٔسبثمبت پشس سیٙٝ ثب ِٛاصْ لٟشٔب٘ی ثبضٍبٜ ٞبی وطٛس 5

 13/4/93 استبٖ داٚطّت   3دٚسٜ وبسٌبٜ آٔٛصضی تغزیٝ پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ  6

 17/4/93 استبٖ داٚطّت  3دٚسٜ وبسٌبٜ آٔٛصضی ا٘تشٚپٛٔتشیه دسخٝ  7

 20/4/93 استبٖ یضد 2دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ 8

 24/4/93 استبٖ داٚطّت 3سٕیٙبس یه سٚصٜ ػّٕی وبسثشدی دٚپیًٙ دسخٝ 9

 25/4/93 استبٖ داٚطّت ٔچ ا٘ذاصی 3اِٚیٗ دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی دسخٝ  11

 28/4/93 سش وطٛسسشا ٚ ضجٟبی لذس( ع ) حضٛس دس ٔشاسٓ سٌٛٛاسی حضشت ػّی  11

 دٞٝ سْٛ  استبٖ داٚطّت سٕیٙبس دا٘ص افضایی دس سضتٝ ٞبی صیشٔدٕٛػٝ فذساسیٖٛ  12

ثشٌضاسی ٔسبثمبت ٔچ ا٘ذاصی ا٘تخبثی تیٓ ّٔی خٟت اػضاْ ثٝ  13

 ٔسبثمبت خٟب٘ی ِیتٛا٘ی

 تیشٔبٜ استبٖ داٚطّت 

 تیشٔبٜ  استبٖ داٚطّت ثشٌضاسی ٔدٕغ ػبدی استبٟ٘ب  14

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ا .ا.فذساسیٖٛ ثذ٘سبصی ٚ پشٚسش ا٘ذاْ ج

 1393تمٛیٓ ٚسصضی سبَ 

 

 

 مرداد ماٌ 

 
 زمان بروامٍ مکان عىًان بروامٍ ردیف

 6/5/93 دا٘طٍبٜ ٔتمبضی  2دسٜٚ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ  1

 ٞفتٝ اَٚ استبٖ داٚطّت 3والس ٔشثیٍشی پبٚسِیفتیًٙ دسخٝ  2

سثشدی ٔجبسصٜ ثب دٚپیًٙ سٕیٙبس یه سٚصٜ ػّٕی وب 3

 ٚ ٔٛاد ٘یشٚصا

 ٘یٕٝ اَٚ ٔشداد استبٖ داٚطّت 

طی سٝ سٚص ٔسبثمبت  استبٖ ثشٌضاس وٙٙذٜ ٔسبثمبت  2ثٝ  3والس داٚسی پشٚسش ا٘ذاْ استمبء اص  4

 وطٛسی

 12/5/93 استبٖ تٟشاٖ  3دٚسٜ آٔٛصش ٔشثیٍشی ثذ٘سبصی ٔشحّٝ اَٚ دسخٝ 5

 25/5/93 استبٖ داٚطّت اصی تٛخیٟیدٚسٜ وبسٌبٜ آٔٛصضی ٔچ ا٘ذ 6

طی سٝ سٚص ٔسبثمبت  استبٖ تٟشاٖ  سٕیٙبس یه سٚصٜ فشٍٞٙی خٟت داٚساٖ ثیٗ إِّّی  7

 وطٛسی

 طَٛ ٔبٜ  استبٖ داٚطّت حضٛس دس استبٟ٘ب خٟت ضشوت دس ٔدٕغ ػٕٛٔی  8

 ٔشداد ٔبٜ استبٖ داٚطّت  3والس داٚسی پبٚس ِیفتیًٙ دسخٝ  9

 ٘یٕٝ دْٚ  استبٖ داٚطّت صٜ ػّٕی وبسثشدی ٔذیشیت ثبضٍبٜ ٞب سٕیٙبس یه سٚ 11

ٔسبثمبت لٟشٔب٘ی پشٚسش ا٘ذاْ ٚ ثبدی والسیه  11

 وطٛس ا٘تخبثی تیٓ ّٔی 

 ٔشداد ٔبٜ  استبٖ داٚطّت

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ا .ا.فذساسیٖٛ ثذ٘سبصی ٚ پشٚسش ا٘ذاْ ج

 1393تمٛیٓ ٚسصضی سبَ 

 

 

 شهریًر ماٌ 

 
 ردیف

 

 عىًان بروامٍ
 

 زمان بروامٍ مکان

 

 10/6/93 استبٖ تٟشاٖ  2دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ  1

ٔسبثمبت پبٚسِیفتیًٙ ثب ِٛاصْ لٟشٔب٘ی ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ  2

 خٛا٘بٖ خٟبٖ 

 ضٟشیٛس 16اِی  10 ٔدبسستبٖ 

 دٞٝ اَٚ استبٖ داٚطّت            ثشٌضاسی والسٟبی تٛخیٟی ٟ٘بد دسخٛاست وٙٙذٜ 3

 23/6/93 استبٖ داٚطّت 2آٔٛصضی ٔشثیٍشی ثذ٘سبصی ٔشحّٝ اَٚ دسخٝ دٚسٜ  4

 ثشپبیی اسدٚ ٚ اػضاْ ثٝ ٔسبثمبت ٔچ ا٘ذاصی خٟب٘ی  5

 ( ثضسٌسبالٖ )

 ضٟشیٛس ٔبٜ  ِیتٛا٘ی

سٕیٙبس یه سٚصٜ ػّٕی وبسثشدی سٚا٘طٙبسی  ٔشثیبٖ  6

 ٚ داٚساٖ 

 ضٟشیٛس ٔبٜ  استبٖ داٚطّت

 ضٟشیٛس ٔبٜ  استبٖ داٚطّت لٟشٔب٘ی ثبضٍبٜ ٞبی وطٛس ٔسبثمبت ددِیفت ثب ِٛاصْ 7

 ضٟشیٛس ٔبٜ  سشاسشوطٛس حضٛس ٚسصضىبساٖ دسٞفتٝ دفبع ٔمذس  8

 ضٟشیٛسٔبٜ سشاسش وطٛس حضٛس دس ٔشاسٓ ٌشأیذاضت ٞفتٝ دِٚت  9

ٔسبثمبت پشس سیٙٝ ثب ِٛاصْ لٟشٔب٘ی آسیب دستٕبْ  11

 سدٜ ٞبی سٙی

 ضٟشیٛس ٔبٜ  ًٞٙ وًٙ

ثمبت پبٚسِیفتیًٙ ثب ِٛاصْ لٟشٔب٘ی پیطىسٛتبٖ ٔسب 11

 خٟبٖ

 ٟٔش5ضٟشیٛس اِی  30 خٕٟٛسی چه

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ا .ا.فذساسیٖٛ ثذ٘سبصی ٚ پشٚسش ا٘ذاْ ج

 1393تمٛیٓ ٚسصضی سبَ 

 

 

 مهر ماٌ 

 
 زمان بروامٍ مکان عىًان بروامٍ ردیف

 2ثٝ  3ثشٌضاسی والس آٔٛصضی استمبء داٚسی دسخٝ  1

 ٔچ ا٘ذاصی

 9/7/93 طّتاستبٖ داٚ

 15/7/93 استبٖ خشاسبٖ سضٛی 3دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ 2

 ٞفتٝ اَٚ استبٖ داٚطّت ثٕذت سٝ سٚص 1والس داٚسی پبٚسِیفتیًٙ دسخٝ  3

 ٘یٕٝ اَٚ استبٖ داٚطّت  3دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی ٔچ ا٘ذاصی دسخٝ  4

ٟب٘ی اسدٚ ٚ اػضاْ تیٓ ّٔی پشٚسش ا٘ذاْ ثٝ ٔسبثمبت خ 5

 (خٛا٘بٖ ، پیطىسٛتبٖ ،ٔؼّٛالٖ )

 (فذساسیٖٛ خٟب٘ی )ٔىضیه 

IFBB 
 ٟٔشٔبٜ

ویٌّٛشْ  -105ٔسبثمبت لٛیتشیٗ ٔشداٖ دستٝ  6

 لٟشٔب٘ی وطٛس

 ٟٔشٔبٜ استبٖ داٚطّت 

ثبصثیٙی ٚ ضشٚع اسدٚی تیٓ ّٔی پشٚسش ا٘ذاْ خٟت  7

 IFBBضشوت دس ٔسبثمبت خٟب٘ی 

 ٟٔشٔبٜ ٔتؼبلجبً اػالْ خٛاٞذ ضذ 

ضشوت دس ٔشاسٓ ػیذ سؼیذ لشثبٖ ٚ ػیذ سؼیذ  8

 غذیشخٓ 

 ٟٔشٔبٜ استبٖ تٟشاٖ 

حضٛس ٚسصضىبساٖ دس ٔشاسٓ ٞیبت استبٟ٘ب دس ٞفتٝ  9

 تشثیت ثذ٘ی ٚ ٚسصش

 دٞٝ سْٛ  وّیٝ استبٟ٘ب

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ا .ا.فذساسیٖٛ ثذ٘سبصی ٚ پشٚسش ا٘ذاْ ج

 1393تمٛیٓ ٚسصضی سبَ 

 

 

 آبان ماٌ 

 
 زمان بروامٍ مکان امٍعىًان برو ردیف

والس ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ ٚپبٚسِیفتیًٙ  1

 دا٘طدٛیبٖ تشثیت ثذ٘ی دا٘طٍبٜ ٞب 

 آثبٖ ٔبٜ  دا٘طٍبٜ استبٖ داٚطّت

 10/8/93 دا٘طٍبٜ ٔتمبضی  3دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ  2

 آثبٖ ٔبٜ  25 اِی 20 آٔشیىب ٔسبثمبت پبٚسِیفتیًٙ ثب ِٛاصْ لٟشٔب٘ی ٔشداٖ خٟبٖ 3

 23/8/93 استبٖ داٚطّت  3دسٜٚ آٔٛصضی داٚسی ٔچ ا٘ذاصی دسخٝ  4

 آثبٖ ٔبٜ   IFBBفذساسیٖٛ خٟب٘ی  اسدٚ ٚ اػضاْ تیٓ ّٔی پشٚسش ا٘ذاْ ٚ ثضسٌسبالٖ  5

ٔسبثمبت پشس سیٙٝ لٟشٔب٘ی ثبضٍبٟٞبی وطٛس  6

 ثذٖٚ ٚسبیُ

 آثبٖ ٔبٜ استبٖ داٚطّت

 ٘یٕٝ دْٚ استبٖ داٚطّت داٖ ایشاٖ سٕیٙبستٛخیٟی لٛیتشیٗ ٔش 7

 دس طَٛ ٔبٜ  طجك دسخٛاست حضٛس دساستبٟ٘ب خٟت ثشٌضاسی ٔدٕغ  8

حضٛس خبٔؼٝ ٚسصضی دسٔشاسٓ ػضاداسی حضشت  9

 ( ع ) اثبػجذاِٝ اِحسیٗ 

 آثبٖ ٔبٜ  سشاسش وطٛس

 دٞٝ سْٛ استبٖ داٚطّت پشٚسش ا٘ذاْ  2ثٝ  3والس استمبء ٔشثیٍشی دسخٝ 11

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ا .ا.ذساسیٖٛ ثذ٘سبصی ٚ پشٚسش ا٘ذاْ جف

 1393تمٛیٓ ٚسصضی سبَ 

 

 

 آذر ماٌ 

 
 زمان بروامٍ مکان عىًان بروامٍ ردیف

 -ٔسبثمبت پبٚسِیفتیًٙ ثذٖٚ ِٛاصْ لٟشٔب٘ی آسیب  1

 الیب٘ٛسیٝ

 آرس 16اِی  6  استشِیب

 18/9/93 دا٘طٍبٜ ٔتمبضی 2دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ  2

ثشٌضاسی والس ٔشثیٍشی ٚ داٚسی خٟت اسٌبٟ٘ب ٚ  3

 ٟ٘بدٞب

 ٘یٕٝ اَٚ استبٖ داٚطّت

سٕیٙبس سشاسشی ٔشثیبٖ پشٚسش ا٘ذاْ ٚ ٕ٘بیٙذٌبٖ  4

 ثبضٍبٜ ٞبی وطٛس 

 ٘یٕٝ اَٚ  استبٖ داٚطّت

اسدٚی ٚ اػضاْ تیٓ ّٔی ثبدی والسیه ثٝ ٔسبثمبت  5

 خٟب٘ی 

 آرسٔبٜ تمٛیٓ فذساسیٖٛ خٟب٘ی

 ت پبٚسِیفتیًٙ ثذٖٚ ِٛاصْ لٟشٔب٘ی ٔسبثمب 6

 ثبضٍبٜ ٞبی وطٛس ٚ ٕٞچٙیٗ ثشٌضاسی والس داٚسی 

 آرسٔبٜ استبٖ داٚطّت

حست ٔٛافمت ٚ دستٛس  ثشٌضاسی ٔدٕغ سبِیب٘ٝ فذساسیٖٛ 7

 سئیس ٔدٕغ

 آرسٔبٜ 

 آرسٔبٜ سشاسش وطٛس حضٛس دسٔشاسٓ اسثؼیٗ حسیٙی  8

 آرسٔبٜ سشاسش وطٛس ح حضٛس ٚسصضىبساٖ دسوّیٝ ٔشاسٓ ٞفتٝ ثسی 9

 آرسٔبٜ ٔتؼبلجبً اػالْ ٔی ٌشدد  ٔسبثمبت پشس سیٙٝ ثذٖٚ ِٛاصْ لٟشٔب٘ی آَسیب 11

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ا .ا.فذساسیٖٛ ثذ٘سبصی ٚ پشٚسش ا٘ذاْ ج

 1393تمٛیٓ ٚسصضی سبَ 

 

 

 دی ماٌ 

 
 زمان بروامٍ مکان عىًان بروامٍ ردیف

 1/10/93 اٚطّتاستبٖ د 3والس ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ  1

 9/10/93 سشاسشوطٛس حضٛس دس ٔشاسٓ سٚص ثصیشت ٚ ٔیثبق ثب ٚالیت  2

ٔسبثمبت پشس سیٙٝ ثب ِٛاصْ لٟشٔب٘ی ثبضٍبٜ ٞبی  3

 وطٛس

 ٘یٕٝ اَٚ استبٖ داٚطّت

 17/10/93 استبٖ آرسثبیدبٖ ضشلی دٚسٜ وبسٌبٜ آٔٛصضی سٚا٘طٙبسی پشٚسش ا٘ذاْ  4

ٚ ( ظ ) سَٛ اوشْ ضشوت دس ٔشاسٓ ٚالدت حضشت س 5

 ( ع ) ٚالدت حضشت أبْ خؼفش صبدق 

 19/10/93 سشاسشوطٛس

ضشوت دس ٔشاسٓ ػضاداسی ثٝ ٔٙبسجت ضٟبدت  6

 ( ع ) حضشت أبْ سضب 

 21/10/93 سشاسش وطٛس 

 25/10/93 استبٖ داٚطّت  2دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی دسخٝ  7

ٕٞىبسی ٚ تؼبُٔ دس ثشٌضاسی ٔسبثمبت پشٚسش ا٘ذاْ ٚ  8

 ثبدی والسیه لٟشٔب٘ی ثبضٍبٜ ٞبی وطٛس 

 دی ٔبٜ  استبٖ داٚطّت

 دی ٔبٜ  استبٖ داٚطّت حضٛس دس استبٟ٘ب ثٝ خٟت ثشٌضاسی ٔدٕغ ػٕٛٔی  9

( ظ)ضشوت دس ٔشاسٓ ػضاداسی سحّت حضشت سسَٛ  11

 ( ع ) ٚ ضٟبدت أبْ حسٗ ٔدتجی 

 10/93/ 30 سشاسش وطٛس

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ا .ا.ذاْ جفذساسیٖٛ ثذ٘سبصی ٚ پشٚسش ا٘

 1393تمٛیٓ ٚسصضی سبَ 

 

 

 بهمه ماٌ 

 
 زمان بروامٍ مکان عىًان بروامٍ ردیف

 10/11/93 دا٘طٍبٜ پیبْ ٘ٛسضٟشسی  2دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ  1

 ٞفتٝ اَٚ استبٖ تٟشاٖ  1ثٝ 2والس داٚسی پبٚسِیفتیًٙ استمبء دسخٝ 2

استبٖ ثشٌضاس وٙٙذٜ ٔسبثمبت  1ثٝ  2 والس داٚسی پشٚسش ا٘ذاْ استمبءدسخٝ 3

 دٞٝ فدش 

 سٝ سٚص ٔسبثمٝ

ٔسبثمٝ پبٚسِیفتیًٙ ثب ِٛاصْ لٟشٔب٘ی ثبضٍبٜ ٞبی  4

 وطٛس ٚ ٕٞچٙیٗ ثشٌضاسی والس داٚسی

 ٘یٕٝ دْٚ استبٖ داٚطّت

ویٌّٛشْ لٟشٔب٘ی + 105ٔسبثمٝ لٛیتشیٗ ٔشداٖ  5

 وطٛس 

 ثٟٕٗ ٔبٜ  استبٖ داٚطّت

پشٚسش ا٘ذاْ ٚ ثبدی والسیه ٔسبثمبت لٟشٔب٘ی  6

 ثبضٍبٜ ٞبی وطٛس ٚ ا٘تخبثی تیٓ ّٔی 

 ثٟٕٗ ٔبٜ  استبٖ داٚطّت

حضٛس دس ٔشاسٓ دٞٝ ٔجبسن فدش ٚ سبِشٚص پیشٚصی  7

 ا٘مالة اسالٔی 

 ثٟٕٗ ٔبٜ  سشاسش وطٛس

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ا .ا.فذساسیٖٛ ثذ٘سبصی ٚ پشٚسش ا٘ذاْ ج

 1393تمٛیٓ ٚسصضی سبَ 

 

 اسفىد ماٌ 

 
 زمان بروامٍ مکان عىًان بروامٍ فردی

 5/12/93 استبٖ تٟشاٖ   3دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی پشٚسش ا٘ذاْ دسخٝ  1

 5/12/93 سشاسش وطٛس ( س ) ضشوت دس ٔشاسٓ ٚالدت حضشت صیٙت  2

 16/12/93 استبٖ تٟشاٖ دٚسٜ آٔٛصضی ٔشثیٍشی ٔچ ا٘ذاصی تٛخیٟی 3

 اسفٙذ ٔبٜ استبٖ داٚطّت والس ٔشثیٍشی ٟ٘بد داٚطّت 4

ٔسبثمبت لٛیتشیٗ ٔشداٖ دستٝ ٚصٖ آصاد لٟشٔب٘ی  5

 وطٛس 

 اسفٙذ ٔبٜ  استبٖ داٚطّت

ٌشدٕٞبیی ٔسئِٛیٗ وٕیتٝ لٛیتشیٗ ٔشداٖ سشاسش  6

 وطٛس

 اسفٙذ ٔبٜ  استبٖ تٟشاٖ 

 اسفٙذ ٔبٜ  استبٖ داٚطّت ٔشداٖ آٞٙیٗ ( فشٍٞٙی ) سٕیٙبس تٛخیٟی  7

خٟت ضجط ثش٘بٔٝ ضشٚع ٔسبثمبت ٔشداٖ آٞٙیٗ  8

 تّٛیضیٛ٘ی 

 اسفٙذٔبٜ استبٖ داٚطّت

 

 

ضبیبٖ روش است، دس صٛست ٞش ٌٛ٘ٝ تغییشات احتٕبِی دس تمٛیٓ فٛق ٔتؼبلجبً ثٝ سٚسبی ٔحتشْ 

 . ٞیئتٟب اثالؽ خٛاٞذ ضذ 

 باتشکر

 ا.ا.فدراسیًن بدوسازی يپريرش اودام ج


