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 فرهادی دکتر آقای جناب

  فناوری و تحقیقات، علوم محترم وزیر

 

 ازب ٍ سالم تا

 

 علیِ اهلل رحوِ آٍیٌی شْیس للن اّل شْسای سیس ٍیژُ تِ شْسا طیثِ ارٍاح تز تحیت ٍ زرٍز ضوي

 اذیزا کِ علَم ٍسارت ًشزیات تز ًاظز هزکشی شَرای اًتراتات تزگشاری جسیس ًاهِ شیَُ کِ رساًس هی استحضار تِ تسیٌَسیلِ

 شوَرای  اًتراتات تزای ّا زاًشگاُ سَی اس ًاهشز هعزفی تحث تِ تَاى هی آى جولِ اس کِ زارز ًمایصی است رسیسُ تصَیة تِ

 حتوی  اًس شسُ اًتراتات ًاهشز ذَز زاًشگاُ زر صزفا کِ کساًی کِ است شسُ زازُ اجاسُ ًاهِ شیَُ ایي زر. ًوَز اشارُ هزکشی

 .  تپززاسًس رلاتت تِ ٍ شسُ ًاهشز علَم ٍسارت ًشزیات تز ًاظز هزکشی شَرای اًتراتات زر تتَاًٌس ًثاشٌس زاًشگاُ هٌترثیي اگز

ُ  زر حتی کِ کساًی کِ است تَجیِ لاتل استسالل ٍ هٌطك کسام تا ای شیَُ چٌیي کِ است سَال جای  تَسو   ذوَز  زاًشوگا

ُ  هٌترثویي  تا تزاتز حمی تا ٍ تاشٌس زاشتِ را هذکَر اًتراتات زر شسى ًاهشز حك اًس ًشسُ تزگشیسُ زاًشجَیاى ِ  ّوا  زاًشوگا  تو

 .تپززاسًس تز هْن جایگاّی تصسی تزای رلاتت

ِ  سواالری  هززم اتتسایی اصَل تزذالف را ًاهِ شیَُ ایي کشَر سزاسز فعاالى ًشزیات زاًشجَیی ها ِ  ٍ زاًسوت  ذَاّواى  جوس  تو

 .تاشین هی آى اصالح

 شاهلل اى. تواًس تزجای ای هستزاًِ آثار ٍ هصَتات اهیس ٍ تستیز زٍلت پایاًی رٍسّای زر است اهیس

 

 ًوایٌسگی همام هعظن رّثزی زر زاًشگاُ ّارًٍَشت: حجت االسالم ٍ الوسلویي جٌاب آلای هحوسیاى     ریاست هحتزم ًْاز 
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 :  تِ تزتیة حزٍف الفثا اهضا کٌٌسگاىاساهی 

 ًام ًشزیِ ًام ٍ ًام ذاًَازگی رزیف ًام ًشزیِ ًام ٍ ًام ذاًَازگی رزیف ًام ًشزیِ ًام ٍ ًام ذاًَازگی رزیف

 عًاس هیزساسازُهحوس رضا  81 خظ اياو سعیس کاظوی 41 صفیش احساى آلاسیارتی فزاّاًی 1

 کای دٔ هحوس سعفزی 82 فشُْگ سیس اهیي کشاٍرس 42 اَعکاس احساى هٌگلی 2

 ساِ َٕ هحوس صازلی 83 کای دٔ سیس حساى طثاطثایی 43 دیذَٕ اسواعیل کَّی همسم 3

 يٕج هحوس َّیسا 84 َسیى حیات سیس علی اًجَی 44 َسم فشدا اهیس هحتزهی 4

 دیذ َٕ  هحوس ٍحیس جَکار  85 اَعکاس  سیس علیزضا فاطوی 45 فإَس اهیز احوس حثیثی 5

 اَعکاس هحوسحسیي هزازی 86 اَعکاس سیس علیزضا هزازی 46 ششیاٌ اَذیشّ اهیز رّام شجاعی 6

 خٌٕ تٓا هحوسرضاّسایتی 87 عقیق سیس هْسی هصطفَی 47 سخٍ اَدًٍ اهیزحسیي اعشاسی 7

 دسَگ  هحوسصاتز جْاًساری 88 پشتٕ سیسعلیزضا فاطوی 48 ْٕیت اهیزرضا صیسی 8

 پانس هحوسصازق جعفزی 89 اَعکاس سیسعلیزضافاطوی 49 سٔیش اهیزرضا ًجف سازُ 9

 َششیّ يسیش هحوسعلی حسي ًیا 90 پانس سیسّاشن حسیٌی 50 تهُگش اهیي طالیی هثثت 10

 سٔیش هحوسهْسی هحسٌی پَر  91 سُذٔس صازق شاّی  51 حزف اضافّ آرهیي  11

 ساْثشد هحوسّازی تْلَلی 92 صذای داَشدٕ صازق فتح ًیا 52 حاخی يٕسایی تٌْام حاجی هَسایی 12

 دسَگ هزتضی ًیکرَاُ ًسة 93 تهُگش عثاس لزتاًی  53 قیاو قسظ پزٍیش حسیٌی زیواجاًکشی 13

 صذااا هزین هْزتاى 94 صٕسَا علی پَراکثز 54 سٔیش تارخ طاّزی طثاطثایی 14

 سشاج هسعَز حسیي سازُ 95 سهفُايّ علی زّماى 55 ْٕیت حاهس اسواعیلی 15

 صذااا هعصَهِ سٍرهٌس 96 يشعم علی سلواًی 56 اَعكاس حسیي تزاتى 16

 اتحاد هٌصَرُ پَرکزیوی 97 تاصتاب علی عثازتیاى 57 يٍ اَقالتی او حسیي اکثزی 17

 تسیح هْسی لسسی هَسَی 98 پانس علی عثاسی 58 تسیح حسیي تزاتی 18

 گفتًاٌ  هْسی کیاًی  99 َاد علی فزذی H3 59 حسیي سعازت هٌش  19

 تهُگش هْسیِ احوسی 100 صذای داَشدٕ علی لایسرحوت 60 طهٕع حسیي شوسی پَر 20

 أج هْسیِ رتاًی 101 يستضعفیٍ علی هالاسواعیلی 61 ساِ سٔشٍ حویس رساساى 21

 طهٕع هْزاى رفیعیاى اصفْاًی 102 َسیى حیات علی هْسی سازُ 62 سفیش حویسرضا رّزٍ 22

 يشعم هیالز راسلٌسی 103 سخٍ اَدًٍ علیزضا صفزپَر 63 يشعم حویسرضا شازاب کیا 23

 فشٔغ شة هیالز سٌجزی 104 اشاسِ علیزضا فیزٍسی 64 يیقات حٌاًِ کوالی 24

 يیقات ًاسًیي جلیلی 105 سٕ علیزضا هلکی 65 فشدا ذسیجِ هیز ترشی 25

 سیاَت ًزگس حسیٌی 106 اعتذال علیزضا ًعوتی 66 ْٕیت رحین ذلیلی 26

 ٔاحّ ًزیواى علی پٌاُ 107 َگاِ فاطوِ راحوی 67 ساِ سٔشٍ سّزا السازات هحوَزی هْز 27

 ضذیخ ًفیسِ هَهي سازُ 108 فشدا فاطوِ سازات حسیٌی 68 فشدا سّزا حسیٌراًی 28

 سذیذ ّازی اتَالحسٌی 109 دیذَٕ فاطوِ سلیواًی پَر 69 فشدا سّزا زرستی 29

 يٕج ّازی لٌثزی طزلثِ 110 خٌٕ تٓا فاطوِ لزتاى ًیا 70 آسياٌ سّزا کَرکی ًژاز 30

 يشعم ّازی هزازی 111 خٌٕ تٓا فاطوِ گزشاسثی 71 تدهی سّزافزجی 31

 اَعکاس ّازی هزازی ًیک 112 يٕج فزساًِ یشزاى پٌاُ 72 صذااا سّزُ احوسی 32

 يشعم ّازی هزاری ًیک 113 عقیق کزهعلی عزب صالحی 73 تعاسفتی  سیٌة ارشسی 33

 يؤرٌ یاسیي اتَالحسٌی 114 سصذ لعیا تیات 74 سیاَت سیٌة آٍرکاًی 34

 ششیاٌ اَذیشّ یاسز رٍح اللْی 115 َسیى حیات هجیة زّش 75 يثثت صفش سیٌة سرائی 35

 هجیسهزازللی 76 دیذَٕ سارا عاللی 36
    دٔکهًّ حشف حساب

    دسَگ هحسي فرارسازُ 77 َذا ساالر حسیسی 37

    کهیذ هحوس اهیي هْسی پَر 78 صٕسَا سثحاى فالح 38

    خظ اياو هحوس پَرلیصزی 79 حشکت سجاز اسسی 39

    سٔیش هحوس جسیي تاتایی  80 يُٓاج سعیس جعفزی 40

 


