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(تومان)هزینه عنوانردیف

95/2/206/000/000هراسن تجلیل از یبدگراى شْدا در سبلي دکتر قریت  ثرگساری1

زًدگی ًبهِ ٍ ٍصیت ًبهِ شْدای شبخص داًشگبُ در  ًصت تصبٍیر،2
ٍاحدّب ٍ سبیت ایثبر داًشگبُ ثِ هٌبسجت ّفتِ دٍلت ٍ رٍز کبرهٌد

200/000

ارسبل آثبر شْدای کبرهٌد، ّوبٌّگی ٍ شرکت هسئَلیي دفتر ایثبر ٍ 3
خبًَادُ شْدای کبرهٌد داًشگبُ درسَهیي یبدٍارُ ّسار شْدای کبرهٌد 

استبى اصفْبى ثِ پبس قدرداًی از خبًَادُ هعظن شْیداى کبرهٌد

500/000

ّوبیش گراهیداشت هقبم آزادگبى، جبًجبزاى ٍ رزهٌدگبى در ّفتِ دفبع  4
هقدس  داًشگبُ ثرگسار شد

15/000/000

ّوبیش پدافٌد غیر عبهل زیستی ثب حضَرهدیرکل پدافٌد غیرعبهل استبى 5
اصفْبى ثرگسار شد

10/000/000

تغییر هکبى هؤسسِ ایثبر جْت ارتقبء کیفت خدهبت  ٍ رفبُ اعضبء از 6
ثیوبرستبى ًقَی ثِ ادارُ ثبزًشستگبى داًشگبُ

20/000/000

17/000/000تشکیل جلطبت شْرای ایثبرگراى داًشگب7ٍ

5/000/000داًشگبٍ بصْرت صْتی ّ تصْیری اداهَ ضبط آثبر ایثبرگراى8



(تومان)مبلغ عنوانردیف

100/000صبلحی بَ هٌبضبت ضبلرّز ّرّد آزدگبى  شِیددیدار از ذبًْادٍ 9

ّ جبًببز عببش هشِدی بَ هٌبضبت ضبلرّز  دیدار از ذبًْادٍ آزاد10ٍ

ّرّد آزدگبى 

100/000

برگساری هطببقَ حضْری در ذصْص دّراى دفبع هقدش در 11

جبًببزاى ّ رزهٌدگبى هراضن بسرگداشت هقبم آزادگبى،

300/000

داًشگبُیبى علْم پسشکی کبشبى ُوسهبى بب ضراضر کشْر در 12

.آببى حضْر یبفتٌد 13جوع راُپیوبیبى 

100/000

هراضن ُشتویي ضبلگرد تدفیي شِدای گوٌبم داًشگبٍ ُوراٍ بب 13

برگسار گردید95/8/11یبدبْد شِدای هدافع حرم در تبرید 

1/000/000

حضْر هطئْلیي داًشگبٍ در هراضن تشییع شِید هدافع حرم ّ 14

 95/7/19در کبشبىدفبع هقدش 

100/000

برگساری جلطَ گراهیداشت ُفتَ بطیج بب حضْر رییص داًشگبٍ، 15

جوعی از هطئْلیي، اضبتید ّ کبرکٌبى رّز چِبرشٌبَ هْرخ 

در آهفی تئبتر داًشکدٍ دًداى پسشکی 3/9/95

3/000/000

78/900/000جوع



(تومان)مبلغ عنوانردیف

100/000دیدار از خبًَادُ شْید دٍراى اًقالة شْید هحوَد غالهساد16ُ

100/000دیدار از خبًَادُ شْیداى رضب ٍ عجبسعلی سلطبًی فر17

100/000دیدار خبًَادُ شْید  فرهبًدُ شْیدعلی هعوبر 18

100/000دیدار از خبًَادُ رٍحبًی شْید  دٍراى اًقالة ًیبز علی قبسوی 19

در جلطَ شْرای ترّیج فرٌُگ ایثبر ّ شِبدت  حضْر20

در فرهبًداری کبشبى 26/10/95هْرخ 

 داًشگبٍّ شرکت در کٌگرٍ شِدای کبرهٌد ّزارت بِداشت21

ُبی علْم پسشکی اضتبى یسد


