سٍػاي هحتشم
داًـگاّْاي -1 :اسان  -2اسٍهيِ  -3اصفْاى  -4اهام حؼيي «ع»  -5الضّشا(ع)  -6ايالم  -7تَػلي ػيٌا  -8تيشجٌذ )9تيي الوللي اهام خويٌي (سُ)  -10پيام ًَس -11
تثشيض -12تشتت حيذسيِ  -13تفشؽ -14تشتيت هذسع  -15تشتيت هؼلن  -16تشتيت هؼلن آرستايجاى  -17تشتيت هؼلن ػثضٍاس  -18تْشاى  -19جاهغ ػلوي -واستشدي-20
خليج فاسع  -21ساصي -22صاتل -23صًجاى-24ػوٌاى -25ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى  -26ؿْش وشد -27ؿْيذ تا ٌّش وشهاى  -28ؿْيذ تْـتي -29ؿْيذ چوشاى اَّاص -30
ؿيشاص  -31صٌؼتي اصفْاى -32صٌؼتي اهيشوثيش  -33صٌؼتي تيشجٌذ -34صٌؼتي خَاجِ ًصيشالذيي عَػي  -35صٌؼتي ػٌْذ تثشيض  -36صٌؼتي ؿاّشٍد -37صٌؼتي
ؿشيف -38صٌؼتي ؿيشاص  -39ػالهِ عثاعثائي  -40علن ٍ صٌؼت ايشاى  -41ػلَم ٍ فٌَى دسيايي خشهـْش  -42ػلَم پايِ داهغاى  -43ػلَم وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي
گشگاى -44فشدٍػي هـْذ -45 -لن -46واؿاى -47وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي ساهيي  -48وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي ػاسي  -49وشدػتاى -50گيالى -51لشػتاى-52
هاصًذساى -53هحمك اسدتيلي  -54دسياًَسدي ٍ ػلَم دسيايي چاتْاس ٍ-55ليؼصش(ػج)سفؼٌجاىّ -56شهضگاىٌّ-57ش -58يضدٌّ -59ش اصفْا ىٌّ -60ش اػالهي
تثشيض -61ياػَج -62هاليش -63تجٌَسد -64هاله اؿتش -65اهام صادق(ع) -66ػلَم اًتظاهي-67تشتيت دتيش ؿْيش سجايي  -68ػالي دفاع هلي -69صٌؼتي ّوذاى-70
اسٍهيِ -71ؿاّذ -72صٌؼت آب ٍ تشق -73تحصيالت تىويلي صٌؼتي وشهاى
هجتوغ ّا/داًـىذُ-1:آهَصؽ ػالي جٌذي ؿاپَس -2آهَصؽ ػالي هشاغِ-3داًـىذُ فٌي ٍ هٌْذػي گلپايگاى -4ػلَم التصادي
پظٍّـىذُ ّا -1:تشتيت تذًي ٍ ػلَم ٍسصؿي -2صٌايغ سًگ ايشاى  -3اهام خويٌي(سُ) -4هغالؼات فشٌّگي ٍ اجتواػي -5فشآيٌذّاي تثذيلي ٍ صيؼت هحيغي فاسع -6
ػلَم ٍ صٌايغ غزايي خشاػاى سضَي
هشاوض -1:هشوض تيي الوللي ػلَم ٍ تىٌَلَطي پيـشفتِ ٍ ػلَم هحيغي (وشهاى) -2تحصيالت تىويلي دس ػلَم پايِ صًجاى  -3تحميمات ػياػت ػلوي وـَس  -4هغالؼات ٍ
ّوىاسي ّاي ػلوي ٍتيي الوللي ( -5)ISMOهلي الياىٍع ؿٌاػي ً -6ـش داًـگاّي -7هغالؼات ٍ پظٍّؾ ّاي جوؼيتي آػيا ٍ الياًَػيِ -8تحميمات ٍ ًجَم ٍ اختش
فيضيه هشاغِ -9هشوض هٌغمِ اي اعالع سػاًي ػلَم ٍ فٌاٍسي  -10تٌياد داًـٌاهِ فاسػي -11فشٌّگؼتاى ػلَم -12فشٌّگؼتاى صتاى ٍ ادتيات فاسػي -13ؿْشن ػلوي ٍ
تحميماتي اصفْاى -14هَصُ ػلَم ٍ فٌاٍسي ج.ا.ا
هَػؼِ/ػاصهاى -1:هَػؼِ پظٍّؾ ٍ تشًاهِ سيضي آهَصؽ ػالي -2هَػؼِ پظٍّـي حىوت ٍ فلؼفِ ايشاى -3ػاصهاى هغالؼِ ٍ تذٍيي وتة ػلَم اًؼاًي(ػوت)-4
هَػؼِ آهَصؽ ػالي پاػاسگاد ؿيشاص -5ػاصهاى پظٍّؾ ّاي ػلوي صٌؼتي ايشاى -6ػاصهاى ػٌجؾ آهَصؽ وـَس
پاسن ػلن ٍ فٌاٍسي اػتاى -1:آرستايجاى ؿشلي -2يضد -3ػوٌاى -4هشوضي -5گيالى -6خشاػاى سضَي -7فاسع
هغ ًٍت فٌاٍسي  -7هؼاًٍت
هغ ًٍت آهَصؿي  -3هؼاًٍت پظٍّـي  -4هؼاًٍت عشح ٍ تَػؼِ  -5هؼاًٍت داًـجَيي  -6ا
-1هؼاًٍت پـتيثاًي حمَلي ٍ ،اهَس هجلغ  -2ا
فشٌّگي -8هـاٍساى ٍصيش -9دفتش تاصس ػي ٍ پاػخگَيي تِ ؿىايات  -10دفتش ّواٌّگي ّيات ّاي سػيذگي تِ تخلفات اداسي ٍ اًتظاهي اػضاي ّيات ػلوي  -11هـاٍس
ٍصيش ٍ هذيش ول دفتش ّوىاسيْاي ػلوي ٍ تيي الوللي  -12اداسُ ول سٍاتظ ػوَهي  -13هـاٍس ٍصيش ٍ هذيش ول دفتش ّيات ّاي اهٌا ٍ ّيات هويضُ هشوضي -14صٌذٍق سفاُ
داًـجَياى -15وويؼيَى هلي يًَؼىَ دس ايشاى -16دتيشخاًِ ّيات هشوضي گضيٌؾ واسوٌاى  -17حشاػت هشوضي

تا ػالم
تِ پيَػت ًؼخِ اي اص ؿيَُ ًاهِ ثثت ،گشدآٍسي ،ػاصهاًذّي ٍ اؿاػِ هماالت ًـشيات ػلوي ادٍاسي هصَب وويؼيَى ًظام
اعالع سػاًي ػلن ٍ فٌاٍسي ،جْت اػتحضاس ٍ ّوىاسي دس هَاسد هشتَط ايفاد هي گشدد .

