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هم  مقد

 

تجسیل فطٌّگ هٌبثغ عجيؼی ثِ هؼبضف  زض ذػَظضّجط فطظاًِ ٍ همبم ػظوبی ٍالیت پيطٍی اظ هٌَیبت ثب 

ػوَهی ٍ ثِ هٌظَض خلت هطبضوت گستطزُ ٍ ّوِ خبًجِ الطبض هرتلف هطزم ثِ ٍیژُ ضٍستبئيبى هحتطم وِ اظ 

ضطٍضت اضائِ آهَظضْبی وبضثطزی  هربعجيي اغلی زض اهط پبسساضت هٌبثغ عجيؼی ٍ اًفبل الْی هی ثبضٌس،

سؼی زض اضتمب ّط چِ ثيطتط اعالػبت ٍ آگبّی ضَز. ایي آهَظضْب ثطای ایي ػعیعاى ثيص اظ پيص احسبس هی 

ويت هطاتغ ٍ هٌبثغ عجيؼی زاضتِ تب اظ ایي عطیك ضوي وبّص فطبض ثط ػطغِ ّبی  ّبی هطزم زض ضاثغِ ثب ّا

ت ذساًٍسی گبهْبی  هٌبثغ عجيؼی اظ تَاًوٌسی ّبی ثبلمَُ هطزهی زض ذػَظ غيبًت ٍ حفبظت اظ ایي هَّا

 ضتِ ضَز.هثوطثوطی ثطزا

ثب تَخِ ثِ اسبسٌبهِ ی تطىيالت ٍ سبظهبى زّيبضی ّب )هػَة ّيبت ٍظیطاى( ٍظبیف هتٌَػی ثط ػْسُ ی 

ساف هستوط زض ایي هدوَػِ  زّيبضیْب ٍ زّيبضاى ٍاگصاض ضسُ است. پيطجطز هغلَة ٍ ثِ ثوط ضسبًسى ّا

ثَزُ ٍ زض ػيي حبل اثعاض الظم خْت ٍظبیف هی علجس تب زّيبضاى اظ تَاًوٌسی ّب ٍ آگبّی ّبی الظم ثطذَضزاض 

ثِ ضٍظ ًگْساضی اعالػبت حَظُ ی وبضی ذَز ضا زاضتِ ثبضٌس. زّيبضاى تٌْب ٌّگبهی هی تَاًٌس ًمص تؼييي 

ساف ثٌيبزی زّيبضی ّب آگبُ ثبضٌس،  وٌٌسُ ی ذَز ضا زض ثْجَز اهَض ضٍستبّب ثِ اًدبم ثطسبًٌس وِ ًِ تٌْب ثِ ّا

ای ضا زضیبفت وٌٌس. یىی ِ اختوبػی، التػبزی ٍ تَسؼ ،ٌَع ٍ هتؼسز هسیطیتیثلىِ ثػَضت هستوط ٍظبیف هت

اظ هطىالت اسبسی زض هسیطیت ضٍستبیی ووجَز ٍ زض ثطذی هَالغ ػسم آضٌبیی ٍ هْبضت هسیطاى ضٍستبیی زض 

بضی ّب هی ذػَظ آگبّی اظ ٍظبیف ذَز زض ضٍستب هی ثبضس زض ایي هيبى ایدبز ٍ گستطش آهَظش ثطای زّي

 ض اظ هسیطیت سٌتی ثِ هسیطیت ًَیي ضٍستبیی ثبضس.ًس اظ هطرػِ ّبی گصتَا

التػبزی ثطط ضا هطَّى ٍ آهَظش یىی اظ ضطٍضیبت ظًسگی ثططی است، زض پی ایي تحَالت، ضفبُ اختوبػی 

ِ ی آهَظش هساٍم است وِ هی تَاًس ذَز ضا ثب ایي تحَالت ّن گبم سبظز.  ذَز سبذتِ است ٍ ثطط ثِ  ٍاسغ

يبظ آزهی ثِ تبظُ وطزى زاًص ٍ هْبضت ّبی ذَیص چِ زض ظًسگی ضرػی، سبظهبًی ٍ اختوبػی الخطم ً

ضطٍضتی اًىبض ًبپصیط است. اهطٍظُ آهَظش ًيطٍی اًسبًی ثؼٌَاى گبهی هَثط زض خْت ثْسبظی ٍ ًَسبظی 

ِ ایٌىِ هب زض تَاًوٌسی وبضوٌبى هَضز تبیيس سبظهبى ّب ذػَغبً سبظهبى ّبی یبزگيطًسُ ٍ پَیبست. ثب تَخِ ث

 افعٍى زض حَظُ ّبی گًَبگَى زائوبً ٍضغ هَخَز  ػػطی ظًسگی هی وٌين وِ تغييطات ٍ تحَالت سطیغ ٍ ضٍظ 
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، آهَظش خَاثگَی ایي تغييطات ثَزُ ٍ ضسبًٌسضا زض ّن هی ًَضزًس ٍ هَلؼيتی خسیس ضا ثِ هٌػِ ی ظَْض هی 

س سبذت.  ًيبظ سبظهبى ّب ضا هطتفغ ذَّا

ٌوبیيْبی هؼبٍى هحتطم اهَض ػوطاًی استبًساضی آشضثبیدبى غطثی،  ثدبست وِ زض ای ي اهط هْن اظ حوبیتْب ٍ ضّا

ٍ ًيع وبضضٌبسبى زلسَظ اهَض زّيبضیْبی فطهبًساضیْبی ضْطستبًْبی  هی وبضضٌبسبى هحتطم زفتط ضٍستبییتوب

ػٌَاى  هدطی آهَظضی  ایي توبهی ػَاهل اخطایی زاًطگبُ غٌؼتی اضٍهيِ ثِ  ًيعاستبى آشضثبیدبى غطثی ٍ 

 غويوبًِ تمسیط ٍ تطىط ًوبیين .   عطح

 

 

ر روستایی  دفتر امى ری کل  د رااهی م ری آرذبایجان رغبیو شى دا  استان
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ی مجر  سخه 

 

سطهبیِ گصاضی زض اهط آهَظش ٍ اضتمبی تَاًوٌسی ّبی ًيطٍی اًسبًی هَخت تَسؼِ ووی ٍ 

استفبزُ ثْيٌِ اظ فطغت ّب ٍ هٌبثغ هی ضَز. ایي اهط ثبػث وبضآهسی ويفی ػولىطز سبظهبًْب ٍ 

ًيطٍی اًسبًی ضسُ ٍ سجت هی ضَز ثتَاى ثب اتىب ثِ ترػع ٍ هْبضت هسبلِ ًيبظ ثِ ظهبى ضا زض  

 تبهيي ذَاستِ ّبی سبظهبى تب حس ظیبزی ضفغ وطز.

ويت ی است ظیطا زض ثؼس آهَظش زض ثؼس هسیطیت ضٍستبیی زاضای اثؼبز هْن ٍ ٍسيغ سبظهبً ّا

هسیطیتی، ضرع ثبیس ضبیستگی فطزی ٍ اختوبػی الظم ضا وست وطزُ ثبضس ٍ اظ سَی زیگط 

زّيبضی ّب ثِ ذبعط تٌَع ٍظبیف ٍ هسئَليت ّب ًيبظ زاضًس تب هسیطاى ٍ وبضوٌبى ضا  زض وٌبض 

بًِ زض تدبضة ذَز ضا ثِ زاًص ضٍظ هدْع سبظًس تب ثب تىيِ ثط هسیطیت ػلوی تػوين ّبی آگبّ

 ازاضُ اهَض ضٍستبّب ضا ثط ػْسُ گيطًس.

اػتمبز ثِ ایٌىِ ًيطٍی اًسبًی اغلی تطیي سطهبیِ وطَض است ٍ لصا ثطای زستيبثی ثِ تَسؼِ 

هتَاظى، تَخِ ثِ اضتمبی زاًص ٍ هْبضت آًْب اظ عطیك آهَظش ضطٍضی است ، ثبػث گطزیسُ زفتط 

آهَظش ٍ پژٍّص استبًساضی عی تدطثِ ای ضٍستبیی استبًساضی آشضثبیدبى غطثی ٍ زفتط  اهَض

هطتطن اضائِ آهَظضْبی هتٌبست زّيبضاى ایي استبى ضا زض زستَض وبضی هطتطن ذَز لطاض 

 زٌّس.

زض ایي ضاستب اظ حسي تَخِ ٍ ّوىبضی ٍ تالش وبضضٌبسبى، ًبظطاى هحتطم سبظهبى زّيبضی ّب ٍ 

ضْطزاضی ّبی وطَض ، هؼبًٍت هحتطم ػوطاًی استبًساضی آشضثبیدبى غطثی ٍ هسیط ول هحتطم 

ب ٍ ّوچٌيي زفتط اهَض ضٍستبیی ٍ  وبضضٌبسبى ظحوتىص ایي زفتط ٍ سبیط ػعیعاى وِ ثِ ضَضّا

 ُ ّب ووه  وطزُ اًس تمسیط ٍ تطىط هی ًوبیين.ثطپبیی زٍض

و  رومی صنعتی ا دااگشنه  س  ئی   ر
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ستان آرذبایجان رغبی رد سال  و نحىه ربگزاری  د فرآین   6931دوره اهی وژيه دهیاران ا

زاضز وِ اظ آى خولِ  ذَز ضا  ٍیژگی ّبی ذبظ 1396بیدبى غطثی زض سبل ثآهَظش زّيبضی ّبی استبى آشض 
پٌْبٍض  استبى ثرص اظ 40ٍ  ضْطستبى ّبگبًِ  17هی تَاى ثِ ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظضی زض هطاوع 

 اضبضُ وطز. آشضثبیدبى غطثی

بی  زفتط اهَض ضٍستبیی هؼبًٍت اهَض ػوطاًی، خبًجِ سِثب ّوىبضی  هصوَض زٍضُ ّبی آهَظضی ٍ ضَضّا

ثطًبهِ ضیعی ٍ  ثِ ضطح شیل آهَظش ّبی هدبظی زاًطگبُ غٌؼتی اضٍهيِ ازاضُ  ٍ استبًساضی آشضثبیدبى غطثی

 اخطا ضس.

  سبػت ثطای توبهی زّيبضاى استبى 144ػٌَاى زٍضُ  ثِ هست  10تؼساز زض عی ایي فؼبليت ػظين آهَظضی، 

زّيبضی وِ احىبم ٍ ًتبیح استؼالم آًْب ثطای سوت زّيبضی زض ضٍستبّب هطرع ضسُ ثَز  1،667)تؼساز 

ثرص استبى  وِ اظ تبضید  40ضْطستبى ٍ  17خبظُ ضطوت زض والس ثِ آًْب زازُ ضسُ است( زض ا

ضْطستبى اضٍهيِ ذبتوِ یبفت ثطگعاض  زض 10/12/1396ضْطستبى اضٌَیِ ضطٍع ٍ زض تبضید  اظ 11/9/1396

 10توبهی  ضسُهتَالی ٍ هغبثك ثب ثطًبهِ ظهبى ثٌسی اػالم ضٍظ  18وِ ّط زّيبض ثِ هست  ثِ عَضیگطزیس، 

 15،529 ، تؼسازوِ زض هدوَع پس اظ وسط ضیعش ّبی حضَض زض والس  عی ًوَز آهَظضی ضا ػٌَاى زٍضُ 

 ..ْبی هصوَض لطاض گطفتٌسآهَظضتحت پَضص ًفط 

ٍ ثالفبغلِ پس اظ  گطزیسُهطرع  ایي اهط هْن پس اظ اهضبء لطاضزاز فی هبثيي هصاوطات ٍ ضایعًی ّبی اٍليِ

سبیط توْيسات اخطایی اظ لجيل ّوبٌّگی ثب وويتِ ػلوی ٍ  ،اغلی فطایٌس ثطگعاضی چبضچَةهطرع ضسى 

 وويتِ اخطایی زض ذػَظ اتربش تساثيط الظم غَضت پصیطفت.

و علمی   کمیت

ِ ثب ثطضسی  ایي وويتِ آهَظضی  هغبثك ثب سطفػلْبی ّط ػٌَاى ًسجت ثِ تْيِ خعٍات ،ّبی الظمٍظيفِ زاضت

ِ زض حس تَاى  ضا ثيطتطی  وبضثطزی هَضَػبت السام ًوَزُ ٍ پس اظ ًْبیی  زض ایي ضاستب ٍوِ  ًوبیسثِ آى اضبف

طای تْيِ خعٍات هطثَعِ ثِ اسبتيس في سپطزُ ضسُ ٍ ث ةزٍضُ ّبی آهَظضی، سطفػلْبی هػَضسى ػٌبٍیي 

هسالِ ثب ًْبیت زلت ٍ  سٌهسضسيي هحتطم ًيع وِ اغلت اظ هسیطاى هدطة ثب سَاثك اخطایی ٍ ػلوی هی ثبض

 وِْبی استبى السام ًوَزًس ضْطستبًوليِ ثب زض ًظط گطفتي ضطایظ هحيغی خبهغ  هغبلتًسجت ثِ استرطاج 

ثِ غَضت ّوگي تَسظ هدطی آهَظضی تىثيط ٍ زض اذتيبض وليِ ضطوت وٌٌسگبى زض سغح استبى  ایي خعٍات

تطىط ٍ  وِ ثب سؼِ غسض ایي هدوَػِ ضا یبضی ًوَزًس الظم است زض ایي ثرص اظ وليِ ػعیعاىلطاض گطفت. 

 ثِ ػول آیس وِ زض خسٍل شیل ثِ اسبهی اسبتيس گطاًمسض اضبضُ هی گطزز: ٍیژُ ای لسضزاًی
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ی وژيه دهیاران رد سال  لمی  رد تدویه جزوات آمىزشی دوره اه میتو ع  6931اسامی ک

 ًام دٍسُ آهَصؿی ًام ٍ ًام خاًَادگی  هحل خذهر  سدیف

1 
 تحشاى اػساًذاسی اداسُ کل هذیشیر

 آرستایجاى غشتی
 مدیریت بحران ريستاَا ػالم ادّوی هٌْذع 

2 
 ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ

اعضای کویسِ تحشاى اػساًذاسی: 

 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری هٌْذع هشزضی سؿیذی،

 صادق عثاع صادهٌْذع  ؿشکر آب ٍ فاضالب ؿْشی

 دکسش سحین زقی صادُ اسٍهیِداًـگاُ صٌعسی  3
مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در 

 مدیریت ريستایی

4 
دفسش اهَس سٍػسایی ٍ ؿَساّای 

 آرستایجاى غشتی اػساًذاسی
 حاکن عوشصادُهٌْذع 

قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي 

 قاوًن محاسبات

5 
دفسش اهَس سٍػسایی ٍ ؿَساّای 

 اػساًذاسی آرستایجاى غشتی
 مدیریت پسماود ريستایی علیشضا اللْیاسیهٌْذع 

6 

هـاٍس ػشهایِ گزاسی هعاًٍر 

 زَػعِ سٍػسایی اػساًذاسی
 دکسش گلٌاص ؿاّؼَاسی

 مدیریت مىابع آب
اػساى ؿشکر آب هٌطقِ ای 

 آرستایجاى غشتی
 هٌْذع هشزضی کشاهر

 اکثش هحوذصادُ تخـذاسی ًاصلَ 7
بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی 

 ريستایی

 ایمىی ي آتش وشاوی حؼیي ػشتاص سؿیذ ػاصهاى آزؾ ًـاًی اسٍهیِ 8

9 
دفسش اهَس سٍػسایی ٍ ؿَساّای 

 اػساًذاسی آرستایجاى غشتی
 حاکن عوشصادُهٌْذع 

آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای 

 شًرای اسالمی ريستا

11 
دفسش اهَس سٍػسایی ٍ ؿَساّای 

 اػساًذاسی آرستایجاى غشتی
 ػاالس جعفشیهٌْذع 

ٌ َای عمراوی  ٍ َا، طرحُا ي پريش بروام

 ريستایی

 

و اجرایی    کمیت

   ليي ثطگعاضی سئَثيي هٍ تَخيْی خلسبت ّوبٌّگی  تطىيلثِ هَاظات ایي اهطوويتِ اخطایی ًيع ظهيٌِ 

ن  تب اخطای زٍضُ ّب  ًوَززٍضُ ّب وِ وبضضٌبسبى هحتطم اهَض زّيبضی فطهبًساضی ّبی استبى هی ثبضس ضا فطّا

ثب حضَض ًوبیٌسگبى  16/8/1396وِ زض ایي ضاستب خلسِ تَخيْی زض هَضخ  ثب ويفيت ثسيبض ثبالیی ّوطاُ ثبضس

ب  ٍ ًيع هدطی ٍ ًبظط لطاضزاز آلبی حبون ػوطظازُ ثِ ًوبیٌسگی اظ سَی زفتط اهَض ضٍستبیی ٍ ضَضّا

بى زض هحل زاًطگبُ غٌؼتی اضٍهيِ تطىيل ٍ وبضضٌبسبى هسئَل اهَض زّيبضیْبی فطهبًساضی ّبی ول است

تَضيحبت هجسَعی زض ذػَظ ًحَُ ًظبضت ایي ػعیعاى ثط فطایٌس آهَظضْبی زّيبضاى اظ عطف ًبظط لطاضزاز 

هيبى ٍػسُ  اهىبًبت اسىبى ٍ پصیطایی وويتِ هَظف ثِ تبهيي فضبی هٌبست،ایي  .ثِ هسػَیي خلسِ اضائِ ضس.
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  ووه آهَظضی ٍ اتربش سبیط توْيسات زض ضاستبی اخطای ثْيٌِ زٍضُ ّب ثَزُ،، تْيِ لَاظم آهَظضی ٍ ٍ ًبّبض

ثِ عَضی وِ ذطٍخی توْيسات اًسیطيسُ ضسُ هی ثبیست ضضبیت هسیطاى هحتطم استبًساضی ٍ زّيبضاى 

ن سبظز  زض عَل ّط زٍضُ ًسجت ثِ گطبیص پطًٍسُ خساگبًِ اخطایی وويتِ  .ضطوت وٌٌسُ زض زٍضُ ضا فطّا

  هی ًوبیس.ٍضُ وِ ضبهل هَاضز فَق هی ثبضس السام ثطای ّط ز

ند سازی  مست و   کمیت

 ی،تْيِ فطم ّبی ًظطسٌد ،ٌسسبظی زٍضُوويتِ هستٌسسبظی هَظف ثِ هست زض عَل ظهبى اخطای زٍضُ

وِ ليست اسبهی وويتِ هصوَض  فطم ّبی حضَض ٍ غيبة ٍ ... هی ثبضس تىويل ٍ استرطاج فطم ّبی هطرػبت،

اظ سَی زیگط فطم ّبی ًظطسٌدی ًيع ثِ تفىيه ّط زٍضُ زض  زٍ ثرص  .زض ازاهِ ایي گعاضش آهسُ است

هيعاى ضضبیت اظ ويفيت ثطگعاضی زٍضُ ٍ هيعاى ضضبیت اظ ويفيت تسضیس هسضس خوغ ثٌسی ضسُ ٍ ًتبیح آى 

 .بی هرتلف لطاض هی گيطزخْت استفبزُ ّبی ثؼسی زض اذتيبض وبضفطهب ٍ وويتِ ّ

و دوره کمیت هم پایان  گىاهی ان ر  دو   ص

ی ًيع ضوي پی گيطی ًوطات ّط آظهَى ًسجت ثِ ٍضٍز اعالػبت ضطوت وٌٌسگبى ثِ ضایبًِ  وويتِ غسٍض گَّا

يٌبهِ ّبی هطثَط ثطای لجَل ضسگبى السام هی ًوبیس.  ٍ ًيع غسٍض گَّا

مالی و   کمیت

ٍ  ، غبحجبى ذسهبتاظ عطف زیگط وويتِ هبلی ًسجت ثِ ػمس لطاضزازّبی هطثَط ثب ثطذی ػَاهل اخطایی 

هسضسيي زٍضُ ّبی فَق  السام  ًوَزُ تب زض هَلغ همطض ًسجت ثِ تسَیِ حسبة هبلی ثب توبهی ػَاهل زذيل 

 .زض اهط السام ضَز

هوىي ًجَزُ هگط ثب ػٌبیت  ٍ  1396زض سبل ثِ ّط حبل ثطگعاضی هَفميت آهيع زٍضُ ّبی آهَظضی زّيبضاى 

زض اخطای ایي اهط همسس آهَظضی وِ هدسزاً  لغف ٍ وطم الْی ٍ هسبػست ٍ ّوىبضی وليِ ػَاهل زذيل

 .ًْبیت تطىط ٍ اهتٌبى ذَز ضا اظ ایي ػعیعاى اػالم هی زاضین

ٌوبیی ّب ٍ  ٍ پژٍّطی هؼبًٍت آهَظضی هؼبًٍت پطتيجبًی ّبی زاًطگبُ غٌؼتی اضٍهيِ ٍظيفِ زاضز اظ ضّا

بی هسیطول هحتطم زفتط اهَض ضٍستبییهحتطم اهَض ػوطاًی،  ضیبست هحتطم زاًطگبُ ٍ  ،استبًساضی ٍ ضَضّا

وِ ثب ًظبضت ػبليِ ذَز زض  آقای هٌْذع حاکن عوشصادُخٌبة ّوچٌيي اظ ظحوبت ثی ضبئجِ ٍ ذبلػبًِ 

وليِ وبضضٌبسبى هحتطم اهَض زّيبضی ّب  ًيع ٍثطگعاضی ّط چِ ثْتط ایي زٍضُ ّب ّوىبضی ضجبًِ ضٍظی ًوَزًس 

ػَاهل ثی ٍلفِ ّوچٌيي اظ تالش ٍ ظحوبت  زض فطهبًساضی ّبی ضْطستبًْبی استبى تمسیط ٍ تطىط وٌس.
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ثِ ٍیژُ ضئيس ٍ وبضضٌبسبى هطاحل ػلوی ٍ اخطایی هحتطم ٍ اػضبی هحتطم وويتِ ّبی هرتلف زض وليِ 

اهيس است وِ زض سبیِ  تمسیط ٍ تطىط هی ضَز.ازاضُ آهَظش ّبی آظاز ٍ هدبظی زاًطگبُ غٌؼتی اضٍهيِ 

 تَخْبت حضطت ٍليؼػط)ػح( زض ذسهت گصاضی ثِ ًظبم همسس اسالهی هَفك ٍ هَیس ثبضين.

ره اهی آمىزشی عىامل  ربگزاری دو فی  ران معر یا سال  ده رد  رذبایجان رغبی  ستان آ  6931ا

ره اهی ربگزاری دو ن رغبی آمىزشی  وژيه  رد  ران استان آرذبایجا هیا 693ل ساد د:  1 ده ان ری دست اندرکار بى  عىامل ز

                                     کَْسیاىزقی هٌْذع  ػوطاًی استبًساضی آشضثبیدبى غطثی: اهَضّوبٌّگی  هحتطم هؼبٍى

بی زفتط اهَض ضٍستبیی هحتطم هسیط ول   شهاًیْهٌْذع هْذی ق : آشضثبیدبى غطثی استبًساضیٍ ضَضّا

ب   هٌْذع هیکائیل هقصذ : ی استبًساضی آشضثبیدبى غطثیهؼبٍى هحتطم زفتط اهَض ضٍستبیی ٍ ضَضّا

بهسئَل آهَظش زّيبضاى ٍ ًبظط هحتطم وبضضٌبس                          عوشصادُحاکن هٌْذع :  زفتط اهَض ضٍستبیی ٍ ضَضّا

       جعفش عثذالْی ؿشیف دکسش ضئيس زاًطگبُ غٌؼتی اضٍهيِ :

تِ زشزیة دکسش هْذی تْثَدًیا ٍ هؼبًٍيي آهَظضی ٍ پژٍّطی ٍ ازاضی ٍ پطتيجبًی زاًطگبُ غٌؼتی اضٍهيِ : 

 دکسش جَاد هکاسی سحوذل

 فشیثا ایالزیضئيس ازاضُ آهَظضْبی آظاز ٍ هدبظی زاًطگبُ غٌؼتی اضٍهيِ: 

، دکسش ٍلی ػلیواًیتِ زشزیة زاًطگبُ غٌؼتی اضٍهيِ : ٍ هسیط حطاست  ، هسیط ثطًبهِ ٍ ثَزخِهسیط هبلی

                                                                    ٍ اهیذ چشتگَ ایَب حیذسی

ٍحیذ جٌگلی، ٍفاسادخَس، احؼاى  :ازاضُ آهَظضْبی آظاز ٍ هدبظی زاًطگبُ غٌؼتی اضٍهيِ  وبضضٌبسبى  

) سضا ٍ سبیط ّوىبضاى زاًطگبُ زض حَظُ ّبی هرتلف زاًطگبُ ثِ ٍیژُ ٍاحس تساضوبت  زاجیک ٍ جالل قشتاًی

تاقشصادُ، لعیا فشجی، فاطوِ صالحی ) هْذی ؿشیفی، هیٌا حَظُ هبلی  (، سضا تاقشیٍجذاًی، خیواى تاتایی

 (، فاطوِ حؼي صادُخَس
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ستان آرذبایجان رغبی       هب شرح جدول ذیل      ی ا ریها ریها و بخطدا شناسان محترم فرماندا                  :کار

 سدیف
ًام فشهاًذاسی 

 / تخؾ

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگی
 سدیف دػسیاسًام 

ًام 

 شهاًذاسی/تخؾف
 دػسیاسًام  خاًَادگیًام ٍ ًام 

 خَس هصطفی  ساهیي هجیذ اصغشًظاد چایداسُ 13 ّادی عثذیل صادُ هْذی زالؿاى اسٍهیِ/ ػیلَاًا 1

 سضا کـسکاس فشیذٍى سػسن هعشٍف خَی 14 - هجیذ فسح الْی اًضل اسٍهیِ/ 2

 ّادی فازحی ٍ   ٍسیا قاضی صادُ / هشکضی ػشدؿر 15 هجیذ ػشخَؽ تْشٍص عاؿَسی هشکضی اسٍهیِ/ 3

 هحوذ کاٍُ ٍسیا قاضی صادُ ػشدؿر / ٍصیٌِ 16 هجیذ ػشخَؽ ٍحیذ یضداًی هشکضی اسٍهیِ/ 4

  ؿْشٍص سػسوی هْذی کشاهر / هشکضیػلواع 17 غیة الِ قشتاًی هجسثی اتشاّیوی ًاصلَاسٍهیِ/ 5

6 
صَهای اسٍهیِ / 

 تشادٍػر
 فسح الِ زوَصادُ  هْذی کشاهر ػلواع/ کَّؼاس 18 - هْذی داداؽ ًظاد

 احوذ چَخاًی علی ؿیشی ؿاّیي دط 19 سضا خاکی خؼشٍ اهیش عـایشی اؿٌَیِ 7

 هْذی اتشاّین صادُ لعیا هحوذی اقذم ؿَط 21 هػغفی اثطاّيوی داٍٍد خاسػاهْش تَکاى 8

ُ عشتلَی هقذم هَػی حؼٌعلی صادُ خلذؿر 9  ؿْشام خلیل صادُ هاکَ 21 آصاد
 هیش یذالِ

 ػیذ ػجادی
 خضش آزؾ صس فشصیي ؿوغ الذیي هْاتاد 22 ػلی وبن حسي خالذ اػواعیلی خیشاًـْش 11

 یَػف آقاجاى صادُ هْذی ٍلیدَس هیاًذٍآب 23 هصطفی عثاع صاُد تشٍکی هیالى چالذساى 12

 - خشیؼا یَػف صادُ ًقذُ     

ستان آرذبایجان رغبی رد سال  ی وژيه دهیاران ا ، و تهیو  ضامل   6931اسامی گروه  مستندسازی  دوره اه لمبرداری کس از دوره اهفی  ع
 

هحل خذهر / ًام  سدیف

 فشهاًذاسی / تخؾ

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگی 
 سدیف ػور اجشایی

هحل خذهر/ ًام 

 فشهاًذاسی/تخؾ
 ػور اجشایی ًام ٍ ًام خاًَادگی

 فیلوثشداس ساهیي  خَس هصطفی چایداسُ 14 فیلوثشداس ّادی عثذیل صادُ اسٍهیِ/ ػیلَاًا 1

 فیلوثشداس هیالد عوشاًی خَی 15 فیلوثشداس ٍحیذ ٍفاداس اسٍهیِ/ًاصلَ 2

 فیلوثشداس ّادی فازحی ػشدؿر / هشکضی 16 فیلوثشداس هْذی داداؽ ًظاد اسٍهیِ / صَهای تشادٍػر 3

 فیلوثشداس هحوذ کاٍُ ػشدؿر / ٍصیٌِ 17 فیلوثشداس ٍحیذ جٌگلی 1اسٍهیِ / هشکضی  4

 فیلوثشداس اتشاّین یعقَتی ػلواع / هشکضی 18 فیلوثشداس احؼاى زاجیک 2اسٍهیِ / هشکضی  5

 فیلوثشداس اتشاّین یعقَتی ػلواع / کَّؼاس 19 فیلوثشداس ٍفا سادخَس 3اسٍهیِ / هشکضی  6

 فیلوثشداس هشزضی  ػثضی خَس ؿاّیي دط 21 فیلوثشداس قشتاًیجالل  4اسٍهیِ / هشکضی  7

 فیلوثشداس لعیا هحوذی اقذم ؿَط 21 فیلوثشداس سضا خاکی اؿٌَیِ 8

 فیلوثشداس هْذی هحوذخَس هاکَ 22 فیلوثشداس داٍٍد خاسػاهْش تَکاى 9

 فیلوثشداس فشصیي ؿوغ الذیي هْاتاد 23 فیلوثشداس هَػی حؼٌعلی صادُ خلذؿر 11

 فیلوثشداس یَػف آقاجاى صادُ هیاًذٍآب 24 فیلوثشداس خالذ اػواعیلی خیشاًـْش 11

 فیلوثشداس سضایی  قلی صاد ًقذُ 25 فیلوثشداس ػجاد صادقی زکاب 12

 26 فیلوثشداس تشٍکی هیالى چالذساى 13
آزلیِ ٍ فیلوثشداسی 

 ػَیي
 ؿجاعی

هیکغ کلی فیلن 

 ٍ عکغ دٍسُ ّا
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ستان آرذبایجان رغبی رد سال اسامی گروه   ی وژيه دهیاران ا ی دوره اه  6931مستندسازی  دوره اه  ضامل  تهیو و تدویه گزارش متنی و تصىری
 ػور اجشایی ًام ٍ ًام خاًَادگی  / زحصیل هحل خذهر  سدیف

 ٍ هذیشیر جاهع هؼسٌذػاصی ٍیشایؾ ًْایی ،زذٍیي گضاسؽ ًْایی  فشیثا ایالزی داًـگاُ صٌعسی اسٍهیِ 1

 گضاسؽ ًْاییزذٍیي گضاسؽ ًْایی ٍ هشازة چاج هذیشیر  ٍفا سادخَس داًـگاُ صٌعسی اسٍهیِ 2

 زْیِ ٍ زذٍیي گَاّیٌاهِ ّای خایاى دٍسُهذیشیر ٍ  جالل قشتاًی داًـگاُ صٌعسی اسٍهیِ 3

 گَاّیٌاهِ ّای خایاى دٍسُ اسٍهیِ / زذٍیي گضاسؽ ًْاییّوکاسی دس زْیِ ٍ زذٍیي  احؼاى زاجیک داًـگاُ صٌعسی اسٍهیِ 4

 ّوکاسی دس زْیِ ٍ زذٍیي گَاّیٌاهِ ّای خایاى دٍسُ / زذٍیي گضاسؽ ًْایی ٍحیذ جٌگلی داًـگاُ صٌعسی اسٍهیِ 5

 ّوکاسی دس زایح ٍ اػسخشاج ًظشػٌجی دٍسُ ّا هحوذ یَػفی / داًـجَ داًـگاُ صٌعسی اسٍهیِ 6

 ّوکاسی دس زایح ٍ اػسخشاج ًظشػٌجی دٍسُ ّا هحوذ تالغی/ داًـجَ اسٍهیِ داًـگاُ صٌعسی 7

 ّوکاسی دس زایح ٍ اػسخشاج ًظشػٌجی دٍسُ ّا سضا هقثَلی/ داًـجَ داًـگاُ صٌعسی اسٍهیِ 8

 داًـگاُ صٌعسی اسٍهیِ 9
ػیذ فشصاد ػیذ احوذی/ 

 داًـجَ
 ّوکاسی دس زایح ٍ اػسخشاج ًظشػٌجی دٍسُ ّا

 ّوکاسی دس زایح ٍ اػسخشاج ًظشػٌجی دٍسُ ّا هْشاى آقا علی/ داًـجَ صٌعسی اسٍهیِ داًـگاُ 11

 ّوکاسی دس زایح ٍ اػسخشاج ًظشػٌجی دٍسُ ّا ػجاد اػذی هْش/ داًـجَ داًـگاُ صٌعسی اسٍهیِ 11

 داًـگاُ صٌعسی اسٍهیِ 12
ػیذ ػاجذ ػاجذی ًظاد/ 

 داًـجَ
 ّاّوکاسی دس زایح ٍ اػسخشاج ًظشػٌجی دٍسُ 

 طشاحی سٍی جلذ گضاسؽ ًْایی دٍسُ ّای دّیاساى حؼي علوی داًـگاُ صٌعسی اسٍهیِ 13

 

 

 
 

ی آمىزشی  دهیاران هب وژيه  کر وژيه  از کلیو کسانی هک رد ربپایی ره هچ بهتر دوره اه ی خدماتی محترم  و با تش یاری رسان بىده اند .نیرواه ستان  ما را   کل ا  رد 
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 6931 استان آرذبایجان رغبی رد سالان دهیار  وژيه  انهم زمابنندی دوره اهیرب
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 96اػفٌذ هاُ  96هْشهاُ  16 هذیشیر تحشاى سٍػساّا 1

 96اػفٌذ هاُ  96هْشهاُ  8 اصَل اًعقاد قشاسداد ٍ خیواًکاسی 2

 96اػفٌذ هاُ  96هْشهاُ  8 هثاًی اقسصاد هقاٍزی ٍ کاستشد آى دس هذیشیر سٍػسایی 3

 96اػفٌذ هاُ  96هْشهاُ  16 قَاًیي هالی ٍ هعاهالزی دّیاسی ّا ٍ قاًَى هحاػثاذ 4

 96اػفٌذ هاُ  96هْشهاُ  24 هذیشیر خؼواًذ سٍػسایی 5

 96اػفٌذ هاُ  96هْشهاُ  8 هذیشیر هٌاتع آب 6
 

 96اػفٌذ هاُ  96هْشهاُ  16 تَدجِ ًَیؼی ٍ تَدجِ سیضی سٍػسایی 7

 96اػفٌذ هاُ  96هْشهاُ  16 ایوٌی ٍ آزؾ ًـاًی 8

 96اػفٌذ هاُ  96هْشهاُ  16 آؿٌایی تا ٍظایف ٍ اخسیاساذ اعضای ؿَسای اػالهی سٍػسا 9

 96اػفٌذ هاُ  96هْشهاُ  16 تشًاهِ ّا، طشحْا ٍ خشٍطُ ّای عوشاًی 11
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 6931ی وژيه دهیاران استان آرذبایجان رغبی  رد سال آمار تفکیکی دهیاران شرکت کننده رد دوره اه
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 22 21 21 21 22 22 21 21 22 22 اسٍهیِ/ اًضل

 69 68 68 69 69 69 59 71 71 66 ػیلَاًااسٍهیِ/ 

 55 54 54 55 57 56 45 56 55 57 اسٍهیِ/ صَهای تشادٍػر

 179 166 181 183 191 181 165 193 185 181 اسٍهیِ/ هشکضی

 45 43 44 47 51 44 45 48 45 46 اسٍهیِ/ ًاصلَ

 59 59 59 58 57 57 56 58 57 58 اؿٌَیِ

 91 93 92 88 92 89 91 92 93 87 تَکاى

 51 51 57 53 51 48 53 48 52 46 خلذؿر

 64 61 48 58 53 61 67 57 64 51 خیشاًـْش

 53 55 55 51 57 52 51 55 54 53 زکاب

 44 52 44 51 51 45 36 52 51 47 چالذساى

 36 36 35 36 36 36 36 36 36 36 چایداسُ

 131 131 131 131 128 129 129 128 129 131 خَی

 48 48 56 51 53 47 53 55 53 46 هشکضیػشدؿر/ 

 31 28 26 27 29 31 31 31 26 24 ػشدؿر/ ٍصیٌِ

 45 45 49 45 49 48 48 41 49 48 ػلواع/ کَّؼاس

 61 59 61 59 61 59 61 61 61 56 ػلواع/ هشکضی

 66 66 66 66 64 64 68 48 66 66 ؿاّیٌذط

 44 45 46 46 44 45 45 45 45 44 ؿَط

 56 57 57 56 57 58 58 56 57 59 هاکَ

 94 118 118 116 118 117 117 119 114 116 هْاتاد

 142 139 145 145 135 141 136 133 129 133 هیاًذٍآب

 55 59 58 54 53 48 56 57 58 55 ًقذُ

 1538 1541 1557 1553 1564 1535 1516 1548 1561 1516 جوع کل

ُ  11جوع کل زعذاد ػاعاذ   15429 آهَصؿیدٍس

 



 
 

  ش
 

 1396دّیاساى اػساى آرستایجاى غشتی دس ػال گضاسؽ اجشایی دٍسُ ّای 
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 1396دّیاساى اػساى آرستایجاى غشتی دس ػال گضاسؽ اجشایی دٍسُ ّای 

ستان آرذبایجان   ی وژيه دهیاران ا ستانها ( 6931رغبی رد سال دوره اه  ) هب تفکیک شهر

 شُرستان اشىًیٍ

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 رستن زادُلطیف  آرر 11ٍ11 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 جعفریساالر  آرر 11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 عثذالسالم هام عسیسی  آرر 11 8 در مدیریت ريستایی مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن 1

 رضا خاکی آرر 18ٍ 11 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 الْیاریعلیرضا  آرر 11ٍ  12ٍ 19 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 ًاصر عشقی  آرر 11 8 مدیریت مىابع آب 1

 هحوذزادُ آرر 11ٍ15 11 ريستاییبًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی  7

 خالیذ هرادی  آرر 11ٍ17 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 عورزادُحاکن  آرر 18ٍ19 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 9

 رحواى ًالَسی  دی1آرر ٍ 12 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12

 شُرستان پیراوشُر

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 لطیف رستن زادُ آرر 11ٍ11 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 ساالر جعفری آرر11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 حسي هٌگَر کردستاًی   آرر18 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 کاهل کیاًفر  آرر 19ٍ12 11 مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات قًاویه 1

 رسَل فْر  آرر 11ٍ 11ٍ 11 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 صالح الذیي احوذی  آرر15 8 مدیریت مىابع آب 1

 هحوذزادُاکثر  آرر 17ٍ 11 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

 خالذ آزهَدُ  آرر 19ٍ 18 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 عورزادُحاکن  دی1آرر ٍ 12 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 9

 ًَح صَفی احوذی  دی هاُ 1ٍ 1 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12

 بًکانشُرستان 

 دٍرُهذرسیي  زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 سالم ادّوی آرر 18ٍ 11 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 حسیي فرٍد  آرر19 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 لقواى خسرٍپَر  آرر12 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 عسیسیجعفر  آرر 11ٍ 11 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 رحین عثذالکریوی  آرر 11ٍ 15ٍ 11 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 داٍد پارساهْر  آرر17 8 مدیریت مىابع آب 1

 جعفر عسیسی  آرر 19ٍ 18 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

 فَاد ّاشوی  دی 1آرر ٍ 12 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 عورزادُحاکن  دی 1ٍ 1 11 شًرای اسالمی ريستاآشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای  9

 سلطاى رحواًی   دی 1ٍ 5 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12
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 ادامه

 شُرستان مُاباد

 هذرض دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 رستن زادُلطیف  آرر 12ٍ 19 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 صالح کردستاًی  آرر11 8 اوعقاد قرارداد ي پیماوکاریاصًل  1

 خشایار صٌعتی  آرر11 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 رٍشیي داٍدی  آرر 15ٍ 11 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 تَهی گَک تپِسْیال   آرر 18ٍ 17ٍ 11 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 آزاد آرام آرر19 8 مدیریت مىابع آب 1

 ّاشن کیاًی  دی 1آرر ٍ 12 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

 عثواى اسواعیلی  دی 1ٍ 1 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 عورزادُحاکن  دی 1ٍ 5 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 9

 صالح کردستاًی  دی 9ٍ 7 11 طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستاییبروامٍ َا،  12

 1شُرستان میاوديآب 

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 رستن زادُلطیف  آرر 11ٍ 11 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 سیف الذیي غالهی  آرر11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

  اصالى عثذی آرر آرر15 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 گلِ ًاز ایواًی  آرر 17ٍ 11 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 سعیذ هطلثی  آرر 12ٍ 19ٍ 18 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 صالح حسیٌی دی1 8 مدیریت مىابع آب 1

 هحوذزادُاکثر  دی 1ٍ 1 11 وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی بًدجٍ 7

 سیذ هسعَد هصطفایی  دی 1ٍ 5 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 عورزادُحاکن  دی 9ٍ 7 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 9

 عثاسپَرساساى   دی 11ٍ 12 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12

 2شُرستان میاوديآب 

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 سیرٍض خیرفام  آرر 11ٍ 11 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 ادّویسالم  آرر 15ٍ 11 11 مدیریت بحران 1

 تخشیعادل   آرر11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

  اصالى عثذی آرر آرر17 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 شاّسَاریگلٌاز  آرر18 8 مدیریت مىابع آب 5

 یادگار لٌذیاى  آرر 12ٍ 19 11 ایمىی ي آتش وشاوی 1

 راهیي رستوی  دی 1ٍ  1ٍ 1 11 مدیریت پسماود ريستایی 7

 هحوذحسي رسَل زادُ  دی 1ٍ 5 11 ريستاییبًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی  8

  اصالى عثذی آرر   دی 9ٍ 7 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 9

 کاظویغالهرضا  دی 11ٍ 12 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 12
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 3شُرستان میاوديآب 

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 ادّویسالم  آرر 11ٍ 11 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 کاهیار ًریواًی فر  آرر11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 سیف الذیي غالهی  آرر15 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 رحیوِ شجاعت  آرر 17ٍ 11 11 قاوًن محاسباتقًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي  1

 علی صفری ٍ هحوذ ٍالیی  آرر 12ٍ 19ٍ 18 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 علی جاّذ دی1 8 مدیریت مىابع آب 1

 گلِ ًاز ایواًی  دی 1ٍ 1 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

 یادگار لٌذیاى  دی 1ٍ 5 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 کاظویغالهرضا  دی 9ٍ 7 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 9

 الثرز هقتذر هٌصَری  دی 11ٍ 12 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12

 1شُرستان سردشت 
 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 ادّویسالم  آرر 11ٍ11 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 ًاصح عثذالِ زادُ  آرر 11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 غفَر هال احوذی  آرر 18ٍ19   11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 خالذ تایسیذی  آرر 11ٍ  11ٍ  12 11 مدیریت پسماود ريستایی 1

 ًاصر حسي زادُ  آرر 15 8 کاربرد آن در مدیریت ريستاییمباوی اقتصاد مقايمتی ي  5

 ساهاى حسیي پَر  /آرر17ٍ12 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 1

 کاظویغالهرضا  آرر 18ٍ19 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 7

 رحواى رشیذزادُ  /دی1ٍ1 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 گلٌاز شاّسَاری  دی 7 8 مىابع آبمدیریت  9

 رسَل سْر  /دی9ٍ12 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12

 2شُرستان سردشت 

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 ًاصح عثذالِ زادُ  آرر 11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 ادّویسالم  آرر 11ٍ 11 11 مدیریت بحران 1

 ًاصر حسي زادُ آرر18 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 غفَر هال احوذی  آرر 12ٍ11 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 خالذ تایسیذی  آرر 19ٍ 18 17ٍ 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 کاظویغالهرضا  دی 1ٍ 12 11 ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستاآشىایی با يظایف  1

 هْذی اتراّین پَر  دی 1 8 مدیریت مىابع آب 7

 ساهاى حسیي پَر    /دی1ٍ7 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 8

 رحواى رشیذزادُ  /دی5ٍ1 11 ایمىی ي آتش وشاوی 9

 خلیل چَکلی  /دی11ٍ11 11 ريستایی بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی 12
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 شُرستان وقدٌ
 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 رستن زادُلطیف  /آرر11ٍ15 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 جعفریساالر  آرر11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 ّاجر ًَرٍزی  آرر17 8 در مدیریت ريستاییمباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن  1

 رضا اتراّیوی  /آرر18ٍ19 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 الْیاریعلیرضا  /دی1ٍ1آرر12ٍ 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 خذادادیسواًِ  دی1 8 مدیریت مىابع آب 1

 هحوذزادُاکثر  /دی5ٍ1 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

 هختار هیرزایی  /دی7ٍ9 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 عورزادُحاکن  /دی12ٍ11 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 9

 سْراب سرٍری  /دی11ٍ11 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12

 1شُرستان شاَیه دش  

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( دٍرُعٌَاى  ردیف

 رضا تشارتی  /آرر11ٍ17 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 رسَل هٌفرد  آرر18 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 جْاًگیر عثذلی  آرر19 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 حسیي تاقری  دی 1آررٍ 12   11 اعضای شًرای اسالمی ريستا آشىایی با يظایف ي اختیارات 1

 شاّسَاریگلٌاز  دی1 8 مدیریت مىابع آب 5

 ًاصر قذیوی  دی 1,5,1  11 مدیریت پسماود ريستایی 1

7 
 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی

 ( 2) ادغام با شاَیه دش 
َلی دی7,9 11  فرشاد رس

8 
 وشاویایمىی ي آتش 

 ( 2) ادغام با شاَیه دش  
 /دی9ٍ7 11

هجیذ ًَرتیگی ٍ  
 احوذ اصالًی

9 
 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی

 ( 2) ادغام با شاَیه دش 
 زتر هلکی  /دی11ٍ11 11

12 
 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات

 ( 2) ادغام با شاَیه دش 
 عورزادُ حاکن  دی 11ٍ15 11

 2شُرستان شاَیه دش 

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 رسَل هٌفرد  آرر11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 جْاًگیر عثذلی  آرر17 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 رضا تشارتی  آرر18ٍ19 11 مدیریت بحران 1

 علی شیری  دی1ٍ1آرر 12 11 مدیریت پسماود ريستایی 1

 شاّسَاریگلٌاز  دی1 8 مدیریت مىابع آب 5

 حسیي تاقری  دی1ٍ 5 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 1
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 1396دّیاساى اػساى آرستایجاى غشتی دس ػال گضاسؽ اجشایی دٍسُ ّای 

 ادامه

 

 شُرستان تکاب

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 ادّویسالم  آرر 19ٍ 18 11 بحران ريستاَامدیریت  1

 حاهذ سالهی  آرر12 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 عَض خرم هسلک  دی1 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

َر شریفی  دی9 1ٍ1ٍ 11 مدیریت پسماود ريستایی 1  ًا

ی  دی 1ٍ7 11 شًرای اسالمی ريستاآشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای  5  خالذ عورًا

 شاّسَاریگلٌاز  دی 5 8 مدیریت مىابع آب 1

 حاهذ سالهی  تْوي 11 11ٍ 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 7

 هجتثی اسوعیل تیگی  دی 11ٍ 11 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 عورزادُحاکن  /تْوي7ٍ8 11 محاسباتقًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن  9

 احوذ راحیوی  /تْوي11ٍ15 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 12

 شُرستان ماکً

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 اسکٌذر حیذری  دی1آرر ٍ 12 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 اهیر ًعٌایی  دی1 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 حسي هحوذزادُ زًگٌِ  دی1 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

  اسکٌذر حیذری دی 1ٍ 5 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 رعٌا قرتاًی  دی 12ٍ  9ٍ 7 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 شاّسَاریگلٌاز  دی11 8 مدیریت مىابع آب 1

 شْرام خلیل زادُ  دی 11ٍ 11 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

 سجاد اسواعیل زادُ  /تْوي7ٍ8 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 عورزادُحاکن  /تْوي9ٍ12 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 9

 هحوذ هحسي ًصاد  /تْوي11ٍ11 11 ريستاییبروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی  12

 شُرستان پلدشت

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 لطیف رستن زادُ دی 1ٍ 1 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 ًاصر فکَری  دی5 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 تْوي سلیواًپَر  دی1 8 مدیریت ريستاییمباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در  1

 هَسی حسٌعلی زادُ  دی 9ٍ 7 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 1

 هحوذ اشرف زادُ  دی 11ٍ 11ٍ 12 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 شاّسَاریگلٌاز  دی11 8 مدیریت مىابع آب 1

 هحوذزادُاکثر  تْوي 8ٍ 7 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

 تْوي 12ٍ 9 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8
سیسذیاسیي  

 فخرالذیٌی

 عورزادُحاکن  تْوي 11ٍ 11 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 9

 ًاصر فکَری  تْوي 15ٍ 11 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12
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 ادامه

 چایپارٌشُرستان 

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 هْذی شکارچی دی 1ٍ 5 11 ایمىی ي آتش وشاوی 1

 هحوَد حسیي زادُ  دی7 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 یاسر ًخعی  دی9 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 یَسف حاتوی  دی 11ٍ 12 11 معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسباتقًاویه مالی ي  1

 قاسن جعفرًصاد  دی 11ٍ  11ٍ 11 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 شاّسَاریگلٌاز  تْوي7 8 مدیریت مىابع آب 1

 هحوذزادُاکثر  تْوي 12ٍ 9 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

 ادّوی سالم تْوي 11ٍ 11 11 مدیریت بحران ريستاَا 8

 عورزادُحاکن  تْوي 15ٍ 11 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 9

 رضا عثذالِ زادُ  تْوي 17ٍ 11 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12

 شُرستان چالدران

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 ادّویسالم  دی 9ٍ 7 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 ٍحیذ شعثاًی  دی12 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 کرین حسیي زادُ  دی11 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 سلواى ًصادصاحثعلی  دی 11ٍ 11 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 1

 سعیذ هقذم  تْوي 9ٍ  8ٍ 7 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 شاّسَاریگلٌاز  تْوي12 8 مدیریت مىابع آب 1

 رضا فالح آشٌا آتاد  تْوي 11ٍ 11 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

َلی ًصاد  تْوي 15ٍ 11 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8  هْذی رس

 عورزادُ حاکن تْوي 17ٍ 11 11 دَیاری َا ي قاوًن محاسبات قًاویه مالی ي معامالتی 9

 احوذ هحسي ًصاد  /تْوي11ٍ15 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12

 شُرستان شًط

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 اصلحسي عثذاللْی  دی 11ٍ 12 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 هحوذعلی حسیي زادُ  دی11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 حسي عثذاللْی اصل دی11 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 اصغر فراّاًی  /تْوي7ٍ8 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 1

 تْوي 11ٍ 12ٍ 9 11 مدیریت پسماود ريستایی 5
تاقرزادُ، هحوذی  

 اقذم ٍ هحوذزادُ

 رحین عثذالِ زادُ  تْوي11 8 مدیریت مىابع آب 1

 هحوذزادُاکثر  تْوي 15ٍ 11 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

ٍلیسادُ  تْوي 17ٍ 11 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8  هحوذزادُ ٍ 

 عورزادُحاکن  تْوي 19ٍ 18 11 محاسباتقًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن  9

 سیذحیذر طالة زادُ  تْوي 11ٍ 11 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12
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 1شُرستان خًی 

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 حاکن عورزادُ تْوي 1ٍ 5 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 جعفریساالر  تْوي7 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 رضا کشتکار  تْوي8 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 سالن خَیی ٍ سٌایی  /تْوي9ٍ12 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

ٍلتیهْذی   تْوي 11ٍ  11ٍ 11 11 مدیریت پسماود ريستایی 5  د

 اتَالفضل ارزًلَ تْوي15 8 مدیریت مىابع آب 1

 هحوذزادُاکثر  تْوي 17ٍ 11 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

 سجاد حسیٌلَ  تْوي 19ٍ 18 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 عورزادُحاکن  تْوي 11ٍ 11 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 9

 غالهرضا آقازادُ تْوي 15ٍ 11 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12

 2شُرستان خًی

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 علی کرتاسی  تْوي 1ٍ 5 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 اسواعیل سالن خَیی /تْوي7ٍ8 11 مدیریت بحران 1

 هحوذ اسواعیل لَ  تْوي9 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 رضا کشتکار  تْوي12 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 خذادادیسواًِ  تْوي11 8 مدیریت مىابع آب 5

 سجاد حسیٌلَ  /تْوي11ٍ11 11 ایمىی ي آتش وشاوی 1

 صیاد تذاقی  /تْوي15ٍ11ٍ17 11 پسماود ريستاییمدیریت  7

 علی کرتاسی  تْوي 19ٍ 18 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 8

  داٍد ًصرتی ًیا تْوي 11ٍ 11 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 9

 کاظویغالهرضا  تْوي 15ٍ 11 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 12

 3شُرستان خًی

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 ادّویسالم  تْوي 1ٍ 5 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 هحوذ اسواعیل لَ  تْوي7 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 رضا کشتکار  تْوي8 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 علی کرتاسی  /تْوي9ٍ12 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 حسیي حسٌلَ  تْوي 11ٍ  11ٍ 11 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 َّشٌگ قلی پَر  تْوي15 8 مدیریت مىابع آب 1

 تاقر علی ًصاد  تْوي 17ٍ 11 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

 ّادی خذاتٌذُ لَ  تْوي 19ٍ 18 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 کاظویغالهرضا  تْوي 11ٍ 11 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 9

 داٍد ًصرتی ًیا  تْوي 15ٍ 11 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12
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 1396دّیاساى اػساى آرستایجاى غشتی دس ػال گضاسؽ اجشایی دٍسُ ّای 

 ادامه

 

 

 1شُرستان سلماس 

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 ادّویسالم  /تْوي7ٍ8 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 عارف خذرلَ  تْوي9 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 حسیي رحواًی  تْوي12 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 رضا عثذالْی  /تْوي11ٍ11 11 ي قاوًن محاسباتقًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا  1

 راهیي هیرحاجی تْوي 11ٍ  15ٍ 11 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 خذادادیسواًِ  تْوي17 8 مدیریت مىابع آب 1

 هحوذزادُاکثر  تْوي 19ٍ 18 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

 سعیذ حقیقی تْوي 15ٍ 11 11 اسالمی ريستاآشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای  8

 عارف خذرلَ تْوي 18ٍ 11 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 9

ٍ  12 11 ایمىی ي آتش وشاوی 12  کاظن هٌافی  اسفٌذ 1تْوي 

 2شُرستان سلماس 

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 عارف خذرلَ  /تْوي7ٍ8 11 طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستاییبروامٍ َا،  1

 یحیی خلیلی /تْوي9ٍ12 11 مدیریت بحران 1

 عارف خذرلَ  تْوي11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 شاّسَاریگلٌاز  تْوي11 8 مدیریت مىابع آب 1

 کاظن هٌافی  تْوي15ٍ11 11 ایمىی ي آتش وشاوی 5

 راهیي هیرحاجی  تْوي17ٍ18ٍ19 11 پسماود ريستاییمدیریت  1

 عورزادُحاکن  /تْوي11ٍ15 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 7

 کاظویغالهرضا  تْوي11ٍ18 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 8

 رضا عثذالْی  تْوي  19ٍ12 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 9

  حسیي رحواًی اسفٌذ 1 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 12

 اريمیٍ )سیلًاوا(

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 جعفریساالر  تْوي 11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 شاّسَاریگلٌاز  تْوي11 8 کاربرد آن در مدیریت ريستاییمباوی اقتصاد مقايمتی ي  1

 ریثاز هیرزایی /تْوي11ٍ15 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 1

 اللْیاریعلیرضا  تْوي 18ٍ  17ٍ 11 11 مدیریت پسماود ريستایی 1

 هرتضی کراهت تْوي19 8 مدیریت مىابع آب 5

 هحوذزادُاکثر  تْوي 11ٍ 11 11 بًدجٍ ریسی ريستاییبًدجٍ وًیسی ي  1

 قَشچی شاداتراّین  تْوي 15ٍ 11 11 ایمىی ي آتش وشاوی 7

 عورزادُحاکن  تْوي 18ٍ 11 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 8

 جعفریساالر  تْوي 12ٍ 19 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 9

 ادّویسالم  اسفٌذ 1ٍ  1 11 مدیریت بحران ريستاَا 12
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 1396دّیاساى اػساى آرستایجاى غشتی دس ػال گضاسؽ اجشایی دٍسُ ّای 

 ادامه

 اريمیٍ )صًمای براديست(

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 یحیی خلیلی تْوي 11ٍ11 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 جعفریساالر  تْوي 11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 شاّسَاریگلٌاز  تْوي15 8 اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستاییمباوی  1

 کاظویغالهرضا  /تْوي11ٍ17 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 1

 علیسادُسعیذ  تْوي 11ٍ  19ٍ 18 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 هرتضی کراهت تْوي11 8 مدیریت مىابع آب 1

 هحوذزادُاکثر  تْوي 15ٍ 11 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

 حسیي سرتاز رشیذ تْوي 18ٍ 11 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 جعفریساالر  اسفٌذ 1ٍ 1 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 9

 عورزادُحاکن  اسفٌذ 1 5ٍ 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 12

 اريمیٍ )وازلً(

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 ادّویسالم  تْوي 11ٍ15 11 مدیریت بحران ريستاَا 1

 جعفریساالر  تْوي 11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 گلٌاز شاّسَاری تْوي17 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 کاظویغالهرضا  /تْوي18ٍ19 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 1

 اللْیاریعلیرضا  /اسفٌذ7ٍ8ٍ  تْوي 11 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 هرتضی کراهت تْوي15 8 مدیریت مىابع آب 1

 راحیویاحوذ  تْوي 18ٍ 11 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 7

 صالح الذیي خسرٍی تْوي 19ٍ12 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 عورزادُحاکن  اسفٌذ 1ٍ 1 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 9

 هْذی قْرهاًی اسفٌذ 1ٍ8 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12

 (1اريمیٍ )مرکسی

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری دٍرُ )ساعت(هذت  عٌَاى دٍرُ ردیف

یٍحیذ  تْوي 11ٍ17 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1  یسدًا

 ادّویسالم  تْوي  19ٍ 18 11 مدیریت بحران 1

 حاتوی زادُدکتر  تْوي11 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 زاد عثاضصادق  تْوي11 8 قرارداد ي پیماوکاریاصًل اوعقاد  1

 هرتضی کراهت تْوي11 8 مدیریت مىابع آب 5

 صالح الذیي خسرٍی  تْوي 15ٍ11 11 ایمىی ي آتش وشاوی 1

 اللْیاریعلیرضا  تْوي 12ٍ 19ٍ 18 11 مدیریت پسماود ريستایی 7

 ستَدُ فر اسفٌذ 1ٍ1 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 8

 اکثر هحوذزادُ اسفٌذ 5ٍ1 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 9

 فکرتعثاسعلی  اسفٌذ 7ٍ8 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12



 
 

  ل
 

 1396دّیاساى اػساى آرستایجاى غشتی دس ػال گضاسؽ اجشایی دٍسُ ّای 

 ازاهِ

 

 (2اريمیٍ )مرکسی

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 خلیلییحیی  تْوي 18ٍ19 11 ريستاَامدیریت بحران  1

 جعفریساالر  تْوي 11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 تقی زادُرحین  تْوي11 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 سرتاز رشیذحسیي  تْوي 11ٍ15 11 ایمىی ي آتش وشاوی 1

 هٌَچْری تْوي 11ٍ18ٍ19 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 خذادادیسواًِ  تْوي12 8 مدیریت مىابع آب 1

 ًَریسکیٌِ  اسفٌذ 1ٍ1 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 7

 احوذ راحیوی اسفٌذ 5ٍ1 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 8

 عورزادُحاکن  اسفٌذ 7ٍ8 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 9

 هْذی قْرهاًی اسفٌذ 9ٍ12 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 12

 (3اريمیٍ )مرکسی

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

 سرخَشهجیذ  تْوي 18ٍ19 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 ادّویسالم  تْوي 11ٍ11 11 بحرانمدیریت  1

 عثاض زادصادق  تْوي11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 حاتوی زادُ دکتر  تْوي15 8 مباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در مدیریت ريستایی 1

 شاّسَاریگلٌاز  تْوي11 8 مدیریت مىابع آب 5

 شادقَشچیاتراّین  تْوي 18ٍ19 11 ایمىی ي آتش وشاوی 1

 علیسادُسعیذ  اسفٌذ  1ٍ1تْوي 12ٍ 11 مدیریت پسماود ريستایی 7

 ستَدُ فر اسفٌذ 5ٍ1 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 8

 هْذی قْرهاًی اسفٌذ 7ٍ8 11 بروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی ريستایی 9

 احوذ راحیوی اسفٌذ 9ٍ12 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 12

 ي اوسل ( 4اريمیٍ )مرکسی

 هذرسیي دٍرُ زهاى ترگساری هذت دٍرُ )ساعت( عٌَاى دٍرُ ردیف

َتی تْوي 18ٍ19 11 مدیریت بحران ريستاَا 1  فرزاد هحث

 رستوی ًصاد تْوي 11 8 اصًل اوعقاد قرارداد ي پیماوکاری 1

 تقی زادُرحین  تْوي11 8 مدیریت ريستاییمباوی اقتصاد مقايمتی ي کاربرد آن در  1

 اتراّیویرضا  تْوي 11ٍ15 11 قًاویه مالی ي معامالتی دَیاری َا ي قاوًن محاسبات 1

 علیسادُسعیذ  تْوي 11ٍ18ٍ19 11 مدیریت پسماود ريستایی 5

 هرتضی کراهت تْوي12 8 مدیریت مىابع آب 1

 هْذی قْرهاًی اسفٌذ 1ٍ1 11 ريستاییبروامٍ َا، طرحُا ي پريشٌ َای عمراوی  7

 سرتاز رشیذحسیي  اسفٌذ 5ٍ1 11 ایمىی ي آتش وشاوی 8

 سکیٌِ ًَری اسفٌذ 7ٍ8 11 آشىایی با يظایف ي اختیارات اعضای شًرای اسالمی ريستا 9

 هحوذزادُاکثر  اسفٌذ 9ٍ12 11 بًدجٍ وًیسی ي بًدجٍ ریسی ريستایی 12


