
 

�﮴ار﮵�﮲ح❖ در س﮵�مرغ ﮳�﮲ررگ ه﮴�ل محل در UNDP سازمان م﮵�﮲ر﮳�ا�﮲ى ﮳�ه ى روس﮴�ا��﮵ �﮴وسعه محور ﮳�ا روزه دو ه �ر�� ﮲راری                    ﮳�رک�

 ماه ۱۳۹۸
﮲

  ۲۹ و ۳۰ ﮳�همں

�﮴ار﮵�﮲ح❖ در س﮵�مرغ ﮳�﮲ررگ ه﮴�ل محل در UNDP سازمان م﮵�﮲ر﮳�ا�﮲ى ﮳�ه ى روس﮴�ا��﮵ �﮴وسعه محور ﮳�ا روزه دو ه �ر�� ﮲راری                    ﮳�رک�

 ماه ۱۳۹۸
﮲

  ۱۳ و ۱۴ ﮳�همں

ک﮶سور❖ لك ز�﮲دا�﮲های سازمان هم�ری ﮳�ا و UNDP سازمان م﮵�﮲ر﮳�ا�﮲ى ﮳�ه ا﮵�دز ﮳�ا م﮴�ا﮳�له آموزش روزه سه ه �ر�� ﮲راری                    ﮳�رک�

 در �﮴ار﮵�﮲ح ۲۸ الى ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸
﮲

  در محل ه﮴�ل ﮹�ارس﮵�ان او﮵�ں

ک﮶سور❖ لك ﮳�ه﮲ر﮵�س﮴�ى سازمان هم�ری ﮳�ا و UNDP سازمان م﮵�﮲ر﮳�ا�﮲ى ﮳�ه ا﮵�دز ﮳�ا م﮴�ا﮳�له آموزش روزه سه ه �ر�� ﮲راری                    ﮳�رک�

 در محل ه﮴�ل �دوس ر﮶ست در �﮴ار﮵�﮲ح ۱۸ الى ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸

﮲راری هما﮵�ش ﮳�ه م﮵�﮲ر﮳�ا�﮲ى سازمان FAO در محل وزارت ﮳حهاد ک﮶ساورزی در �﮴ار﮵�﮲ح ۱۸ آذرماه ۱۳۹۸❖  ﮳�رک�

س﮴�اد❖ و م﮴�حد) ملل سازمان ک﮶ساورزی و ﮳�ار و ﮲حوار (سازمان FAO سازمان م﮵�﮲ر﮳�ا�﮲ى ﮳�ه ا�﮲د﮵�﮶سى هم ﮳حلسه ﮲راری                    ﮳�رک�

 اح﮵�ای در﮵�ا﮹حه اروم﮵�ه از �﮴ار﮵�﮲ح ۱۶ �﮴ا ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸

ی❖ حا﮶س﮵�ه در ﮲حاورم﮵�ا�﮲ه ﮳�﮲حش ﮳�هدا﮶ست ﮳حها�﮲ى سازمان WHO-RD سازمان م﮵�﮲ر﮳�ا�﮲ى ﮳�ه ﮶سام ﮲ص﮵�ا﮲�ت ﮲راری                ﮳�رک�

۲۰۰ و ﮹�﮲ر﮶سکى آموزش و درمان ﮳�هدا﮶ست، مح﮴�رم وز﮵�ر آ﮴�ای ﮳ح﮲�اب ح﮲صور ﮳�ا ﮹�االس اس﮹�﮵�﮲�اس ه﮴�ل در RC۶۶                    ا﮳حالس

 مهمان در �﮴ار﮵�﮲ح ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸

آموزش❖ و درمان ﮳�هدا﮶ست، وزارت و ﮳�هدا﮶ست ﮳حها�﮲ى سازمان WHO ﮳�رای روزه ﮹حهار آموز﮶سى ه �ر�� ﮲راری                 ﮳�رک�

 ﮹�﮲ر﮶سکى از �﮴ار﮵�﮲ح ۱۴ الى ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸ در ه﮴�ل آزادی �﮴هران

﮹�﮲ر﮶سکى❖ آموزش و درمان ﮳�هدا﮶ست، وزارت و ﮳�هدا﮶ست ﮳حها�﮲ى سازمان WHO ﮳�رای روزه دو آموز﮶سى ه �ر�� ﮲راری                  ﮳�رک�

 در �﮴ار﮵�﮲ح ۹ و ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸ در ه﮴�ل آزادی �﮴هران

﮹�﮲ر﮶سکى❖ آموزش و درمان ﮳�هدا﮶ست، وزارت و ﮳�هدا﮶ست ﮳حها�﮲ى سازمان WHO ﮳�رای روزه ﮹�﮲�ح� آموز﮶سى ه �ر�� ﮲راری                  ﮳�رک�

 ﮳�ا مو﮲صوع اورژا�﮲س های ﮳�﮵�مارس﮴�ا�﮲ى از �﮴ار﮵�﮲ح ۳۱  ﮶سهر﮵�ور الى  ۴ مهرماه ۱۳۹۸ در ه﮴�ل اس﮹�﮵�﮲�اس ﮲حل﮵�ح� ﮲�ارس



 
از❖ آمو﮲ح﮴�ه های درس مو﮲صوع ﮳�ا ا﮵�ران، در م﮴�حد ملل سازمان ک﮲�﮲�ده هماه﮲�ک� د﮲�﮴�ر UNRC دا﮲حلى ﮳حلسه ﮲راری                   ﮳�رک�

۱۰ �﮴ار﮵�﮲ح در ا﮵�ران در م﮴�حد ملل سازمان ی �﮴ا﮳�عه های آژا�﮲س ن �﮲ما﮵�﮲�د�� �﮴مامى ح﮲صور ﮳�ا و ا﮵�ران در ا﮲ح﮵�ر های                       س﮵�ل

 ﮶سهر﮵�ور ماه ۱۳۹۸ در ه﮴�ل اس﮹�﮵�﮲�اس ﮲حل﮵�ح� ﮲�ارس

�﮴ار﮵�﮲ح❖ در ﮹�﮲ر﮶سکى آموزش و درمان ﮳�هدا﮶ست، وزارت و ﮳�هدا﮶ست ﮳حها�﮲ى سازمان WHO ﮳�رای آموز﮶سى ه �ر�� ﮲راری                  ﮳�رک�

  ۶ ﮶سهر﮵�ور ماه ۱۳۹۸ در محل سازمان مد﮵�ر﮵�ت ص﮲�ع﮴�ى ا﮵�ران

ا﮵�ران❖ ز﮵�ست مح﮵�ط سازمان هم�ری ﮳�ا و م﮴�حد ملل ک﮶ساورزی و ﮲حوار﮳�ار سازمان FAO ﮳�رای آموز﮶سى ه �ر�� ﮲راری                   ﮳�رک�

 در �﮴ار﮵�﮲ح ۱۷  �﮵﮴�ر ماه ۱۳۹۸ در سازمان مح﮵�ط ز﮵�ست ا﮵�ران

﮳�رای❖ م﮴�حد ملل سازمان عالى کم﮵�سار﮵�ای UNHCR م﮵�﮲ر﮳�ا�﮲ى ﮳�ه ﮹�﮲�اه﮲�ده ﮳حها�﮲ى روز رام﮵�دا﮶ست ک� هما﮵�ش ﮲راری                ﮳�رک�

ماه �﮵﮴�ر ۱۰ �﮴ار﮵�﮲ح در ﮲�﮲صلى رحما�﮲ى دک﮴�ر آ﮴�ای ﮳ح﮲�اب ک﮶سور مح﮴�رم وز﮵�ر ح﮲صور ﮳�ا ا﮵�ران ک﮶سور وزارت و ن                     ﮹�﮲�اه﮲�د��

 ۱۳۹۸ در �﮴االر وزارت ک﮶سور

در❖ م﮴�حد ملل سازمان ی �﮴ا﮳�عه های آژا�﮲س �﮴مامى ن �﮲ما﮵�﮲�د�� ح﮲صور ﮳�ا UNOCHA ﮳�رای دا﮲حلى ی ﮳حلسه ﮲راری                   ﮳�رک�

 ماه ۱۳۹۷ در ه﮴�ل اس﮹�﮵�﮲�اس ﮹�االس
﮲

 ا﮵�ران در �﮴ار﮵�﮲ح ۲ و ۳  ﮳�همں

❖
﮲

﮳�همں ۳ �﮴ا دی ۲۹ �﮴ار﮵�﮲ح از م﮴�حد ملل سازمان ﮳حمع﮵�ت ص﮲�دوق UNFPA ﮳�رای روزه ﮹�﮲�ح� آموز﮶سى ه �ر�� ﮲راری                    ﮳�رک�

 ماه ۱۳۹۷ در ه﮴�ل س﮵�مرغ

مط﮳�وعات❖ معاو�﮲ت هم�ری ﮳�ا م﮴�حد ملل سازمان کود�ن ص﮲�دوق UNICEF ﮳�رای روزه سه آموز﮶سى ه �ر�� ﮲راری                 ﮳�رک�

 وزارت ﮲�ره﮲�ک� و ار﮶ساد اسالمى و ﮳�ا مو﮲صوع �﮴ه﮵�ه ﮲ح﮳�ر از کود�ن در �﮴ار﮵�﮲ح ۱۷ �﮴ا ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷ در ه﮴�ل س﮵�مرغ

❖۱۳۹۷ ماه آذر ۱۶ �﮴ا ۱۱ �﮴ار﮵�﮲ح در م﮴�حد ملل سازمان کود�ن ص﮲�دوق UNICEF ﮳�رای روزه ﮶سش آموز﮶سى ه �ر�� ﮲راری                     ﮳�رک�

 در ه﮴�ل ﮴�لب

کود�ن❖ ص﮲�دوق UNICEF ﮳�رای کودک ﮳�ه مادر از ا﮵�دز ا�﮴﮲�﮴�ال از ﮵�ری ﮳حلوک� مو﮲صوع ﮳�ا آموز﮶سى ه �ر��
﮲

دوم﮵�ں ﮲راری                   ﮳�رک�

ماه آذر ۱۴ �﮴ار﮵�﮲ح در ﮹�﮲ر﮶سکى آموزش و درمان ﮳�هدا﮶ست، وزارت ا﮵�دز ﮳�ا م﮴�ا﮳�له د﮲�﮴�ر هم�ری ﮳�ا م﮴�حد ملل                     سازمان

 ۱۳۹۷ در م﮳ح﮴�مع �﮴الش



 
ی❖ �﮴ا﮳�عه های آژا�﮲س ن �﮲ما﮵�﮲�د�� �﮴مامى ح﮲صور ﮳�ا ا﮵�ران، در م﮴�حد ملل سازمان UNRC دا﮲حلى ﮳حلسه ﮲راری                  ﮳�رک�

در ﮲ع﮵�ره و ک﮶ساورزی ﮳حهاد وزارت ک﮶سور، وزارت ﮳�هدا﮶ست، وزارت ، ﮲حار﮳حه امور وزارت ن �﮲ما﮵�﮲�د�� م﮴�حد ملل                   سازمان

 هما﮵�ش های ﮳�رج م﮵�الد
﮲

 ا﮵�ران در �﮴ار﮵�﮲ح ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ در سالں

❖UNICEF ﮳�رای کودک ﮳�ه مادر از ا﮵�دز ا�﮴﮲�﮴�ال از ﮵�ری ﮳حلوک� مو﮲صوع ﮳�ا آموز﮶سى های ه �ر�� سری از دوره
﮲

اول﮵�ں ﮲راری                     ﮳�رک�

در ﮹�﮲ر﮶سکى آموزش و درمان ﮳�هدا﮶ست، وزارت ا﮵�دز ﮳�ا م﮴�ا﮳�له د﮲�﮴�ر هم�ری ﮳�ا م﮴�حد ملل سازمان کود�ن                   ص﮲�دوق

 �﮴ار﮵�﮲ح ۶ و ۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در م﮳ح﮴�مع �﮴الش

هماه﮲�ک�❖ د﮲�﮴�ر UNRC ﮳�رای ا﮵�ران ﮳�ه ملل سازمان ورود سالروز
﮲

﮹حهارم﮵�ں و ه﮲�﮴�اد دا﮶ست ﮳�﮲ررک� هما﮵�ش ﮲راری                 ﮳�رک�

امور وزارت مح﮴�رم معاون و ملل سازمان �﮴ا﮳�عه های آژا�﮲س ن �﮲ما﮵�﮲�د�� ح﮲صور ﮳�ا ا﮵�ران در م﮴�حد ملل سازمان                    ک﮲�﮲�ده

 ﮲حار﮳حه در �﮴ار﮵�﮲ح ۶ آذر ماه ۱۳۹۷ در ه﮴�ل اس﮹�﮵�﮲�اس ﮹�االس

ملل❖ ص﮲�ع﮴�ى �﮴وسعه سازمان UNIDO ﮳�رای ای ﮲حا�﮲ه لك� زهای �� ﮲حصوص در ا�﮲د﮵�﮶سى هم آموز﮶سى ه �ر�� ﮲راری                 ﮳�رک�

 م﮴�حد ﮳�ا هم�ری سازمان مح﮵�ط ز﮵�ست در �﮴ار﮵�﮲ح۲۹ آ﮳�ان ماه ۱۳۹۷ در سازمان مح﮵�ط ز﮵�ست

م﮴�حد❖ ملل سازمان کود�ن ص﮲�دوق UNICEF ﮳�رای دار�﮲د م﮴�﮲�او�﮴ى های �﮴وا�﮲ا��﮵ى کود�ن ع﮲�وان ﮳�ا هما﮵�ش ﮲راری                 ﮳�رک�

 ﮳�ا هم�ری سازمان ﮳�ه﮲ر﮵�س﮴�ى در �﮴ار﮵�﮲ح ۲۸ و ۲۹  آ﮳�ان ماه ۱۳۹۷ در م﮳ح﮴�مع �﮴الش

آموزش❖ و درمان ﮳�هدا﮶ست، وزارت و ﮳�هدا﮶ست ﮳حها�﮲ى سازمان WHO ﮳�رای روزه ﮹حهار آموز﮶سى ه �ر�� ﮲راری                 ﮳�رک�

  ﮹�﮲ر﮶سکى از ۲۷ �﮴ا ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ در ه﮴�ل سازمان مد﮵�ر﮵�ت ص﮲�ع﮴�ى ا﮵�ران

﮳حها�﮲ى❖ سازمان WHO ﮳�رای سالمت ﮳�﮲حش
﮲

﮳�﮵�ں هم�ری و سالمت ﮶سدن ا﮳ح﮴�ماعى م﮶سور�﮴ى �﮶﮲سست ﮲راری                ﮳�رک�

ص﮲�ع﮴�ى مد﮵�ر﮵�ت سازمان ه﮴�ل در ۱۳۹۷ �﮵﮴�رماه ۳۰ �﮴ار﮵�﮲ح در ﮹�﮲ر﮶سکى آموزش و درمان ﮳�هدا﮶ست، وزارت و                   ﮳�هدا﮶ست

  ا﮵�ران

در❖ ۱۳۹۷ ماه ارد﮵�﮳�ه﮶ست ۲ �﮴ار﮵�﮲ح در م﮴�حد ملل سازمان ﮳حمع﮵�ت ص﮲�دوق UNFPA ﮳�رای آموز﮶سى ه �ر�� ﮲راری                  ﮳�رک�

 ه﮴�ل ﮹�ارس﮵�ان اس﮴�﮴�الل



 
﮳�ه❖ ارم﮲�س﮴�ان – ا﮵�روان ﮶سهر در ا﮵�ران اسالمى ﮳حمهوری صادرا�﮴ى های �﮴وا�﮲م﮲�دی �﮲﮴حصصى ه �﮲ما﮵�﮶س�� ﮲راری                ﮳�رک�

 م﮵�﮲ر﮳�ا�﮲ى اس﮴�ان ال﮳�رز ۱۳ ل﮲عا﮵�ت ۱۶ ارد﮵�﮳�ه﮶ست ماه سال ۱۳۹۷ (﮳�ا م﮶سارکت ۴۰ ﮶سرکت)

﮳�ه❖
﮲

اوکرا﮵�ں – کى ﮵�ف ﮶سهر در ا﮵�ران اسالمى ﮳حمهوری صادرا�﮴ى �﮴وا�﮲م﮲�دی های �﮲﮴حصصى ه �﮲ما﮵�﮶س��
﮲

دوم﮵�ں ﮲راری                ﮳�رک�

(﮳�ا ۲۰۱۷ سال س﮹�﮴�ام﮳�ر ۱۵ ل﮲عا﮵�ت ۱۲ ﮳�ا ﮳�را﮳�ر ۱۳۹۶ سال ماه ﮶سهر﮵�ور ۲۴ ل﮲عا﮵�ت ۲۱ مورخ ال﮳�رز، اس﮴�ان                     م﮵�﮲ر﮳�ا�﮲ى

 م﮶سارکت ۶۳ ﮶سرکت)

م﮵�﮲ر﮳�ا�﮲ى❖ ﮳�ه
﮲

اوکرا﮵�ں – کى ﮵�ف ﮶سهر در ا﮵�ران اسالمى ﮳حمهوری صادرا�﮴ى �﮴وا�﮲م﮲�دی های �﮲﮴حصصى ه �﮲ما﮵�﮶س�� ﮲راری                ﮳�رک�

 اس﮴�ان ال﮳�رز، مورخ ۵ ل﮲عا﮵�ت ۸ آ﮳�ان ماه سال ۱۳۹۵ ﮳�را﮳�ر ﮳�ا ۲۶ ل﮲عا﮵�ت ۲۹ اک﮴�﮳�ر سال ۲۰۱۶

ح﮲صور❖ ﮳�ا ۲۰۱۶ اک﮴�﮳�ر ۸ ﮳�ا ﮳�را﮳�ر ۱۳۹۵ ماه مهر ۱۷ مورخ ال﮳�رز اس﮴�ا�﮲داری در
﮲

اوکرا﮵�ں ﮳�ازار ﮶س﮲�ا﮲حت �﮶﮲سست ﮲راری                     ﮳�رک�

 ا﮴�﮴�صادی اس﮴�ان
﮲

 ﮲�عال﮵�ں

ن❖ صادرک﮲�﮲�د�� ا�﮴حاد﮵�ه محل در ۲۰۱۶ س﮹�﮴�ام﮳�ر ۲۶ ﮳�ا ﮳�را﮳�ر ۱۳۹۵ مهر ۵ مورخ
﮲

اوکرا﮵�ں ﮳�ازار ﮶س﮲�ا﮲حت سم﮵�﮲�ار ﮲راری                   ﮳�رک�

﮲�رآورده صادرات ﮵�ا﮳�ى م﮲ر﮵�ت محور﮵�ت ﮳�ا �﮴هران در
﮲

اوکرا﮵�ں س﮲�ارت ا﮴�﮴�صادی د﮳�﮵�ر ح﮲صور ﮳�ا �﮲﮲�﮴�ى های                  ﮲�رآورده

 های �﮲﮲�﮴�ى

�﮴هران❖ ﮳�﮲ررگ ه﮴�ل در ۲۰۱۶ س﮹�﮴�ام﮳�ر ۱۳ ﮳�ا ﮳�را﮳�ر ۱۳۹۵ ماه ﮶سهر﮵�ور ۲۳ مورخ "
﮲

اوکرا﮵�ں ﮳�ازار "﮶س﮲�ا﮲حت هما﮵�ش ﮲راری                    ﮳�رک�

﮲
 ﮳�ا ح﮲صور س﮲�﮵�ر مح﮴�رم ک﮶سور اوکرا﮵�ں

سال❖ ماه ﮲حرداد ۹ مورخ ا﮵�را�﮲ى ﮶سرک﮴�های و
﮲

اوکرا﮵�ں ک﮶سور �ر و کسب و �﮳﮴حارت ا﮴�﮴�صاد، ﮳�ا ى آ﮶س﮲�ا��﮵ هما﮵�ش ﮲راری                     ﮳�رک�

 ۱۳۹۵ ﮳�را﮳�ر ﮳�ا ۲۹ ماه مى ۲۰۱۶ در �﮴هران -  ه﮴�ل ﮳�﮲ررگ �﮴هران


