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هبوصمفیدر تاظحالمحرش 

هوحن و1 دروم  رد  هسلج  يرازگرب  یناـسنا و  مولع  ةژیو  ینیرفآ  راـک  رتفد  اـب  هسلج  يرازگرب 
لیعامسا ناسحا  رتکد  ياقآ  بانج  یـشهوژپ  مرتحم  ریدم  طسوت  تنرگ  تفایرد  یگنوگچ 

داژن

يدربراک و2 تاعوضوم  هب  اه  همان  نایاپ  زا  دـصرد  صاصتخا 25  رب  هدکـشناد  تسایر  دیکأت 
هعماج اب  طابترا  رد 

شیامه3 یـسانش  بیـسآ  يارب  یـشهوژپ  مرتحم  تنواعم  اب  ۀسلج  يرازگرب  يارب  داهنـشیپ 
یقهیب خیرات 

یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  ياروش  هسلجتروص 

، مدقم يولع  رایهم  یتردق ، هعیفـش  يریما ، اتیزآ  يروذیک ، نیـسحریما  رتکد : نایاقآ  اه /  مناخ  هسلج   ياـضعا 
هدکـشناد شزومآ  مرتحم  سانـشراک  يرداق  ياقآ  بانج  و  يرقنـسف   هدازآ   ، یکتـشد روپ  نابرق  یلع  یهدون ، نسح 

( نامهم وضع  )

: هسلج روتسد 

هدکشناد یشزومآ  ياه  هورگ  یلاسرا  ياه  هداهنشیپ  یسررب 

رد یمومع  نابز  سرد  ۀئارا  هب  طوبرم  تالکشم  شرازگ  یسررب  یمومع و  سورد  تبث  دنیارف  یسررب 
يراج لاس  مین 

دحاو قیبطت  دنیارف  یسررب 

اضعا رظن  دروم  تاعوضوم  ریاس  باصن و  دح  ریز  سورد  یسررب 

هسلج تابوصم 

1401/36505د
1401/08/15

ع)  ) نیسح ماما  دیشابن .  رازیب  هدرسفا و  تمعن  نیا  زا  تسا ، امش  رب  ادخ  ىاه  تمعن  زا  امش  هب  مدرم  زاین 
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بیوصت4 یسراف و  تایبدا  نابز و  هورگ  يرتکد  و  دشرا   یسانشراک  عطقم  نایوجشناد  ياه  هداهنـشیپ حرط 
: هداهنشیپ  3

یلم هتسجرب  ياه  نییآ  یـسانش  هناشن  یسراف 99 :)   تایبداو  نابز  يرتکد  يوجـشناد  شیاشخب ( میرم  مناـخ  - 1
نسح رتکد  مدقم - يولع  رایهم  رتکد    : هرواشمو ییامنهار  هب  تینتمانیب   یگنهرف و  تاـعلاطم  درکیور  هیاـپرب  ناریا 

نایدمحم سابع  رتکد  يربلد -

هقطنم يرادیاپ  تایبدا  ياه  هفلؤم دـقن  يرادیاپ  99 :) تایبدادشرا  یسانشراک  يوجـشناد  نامرهق ( رغـصا  ياقآ  - 2
ییایحی یلع  رتکد  یمینست - یلع  رتکد  هرواشمو : ییامنهار  هب   . ینکدک یعیفش  راثا  رب  هیکت  اب  نکدک 

گنهرف و ياه  هّفلؤم باتزاب  لـیلحت  يرادیاپ 99  :) تایبدادشرا  یسانشراک  يوجـشناد  ) یناث یحاتف  زوریف  ياقآ   - 3
ییامنهار هب  راوزبس  رد  يا  هناخروز شزرو  یخیرات  ۀنیـشیپ  هب  یهاگن  اب   ) ناریا يا  هناخروز شزرو  رد  يرادـیاپ  تایبدا 

نایدمحم سابع  رتکد  مدقم - يولع  رایهم  رتکد  هرواشمو :

ناییاضر و5 میرم  مناخ  هسنارف  تاـیبدا  ناـبز و  هورگ  دـشرا  یـسانشراک  عطقم  يوجـشناد  ةداهنـشیپ  حرط 
: هداهنشیپ يرگنزاب  تاحالصا و  .تساوخرد  دوش حالصا  گربلک  یقالخا  دشر  ۀیرظن  اب  رظانتم  یشهوژپ  ياه  .شسرپ  دوش حالصا  یسررب و  دیاب  اه  هیضرف 

یسررب هداهنـشیپ و  عوضوم  هب  هجوت  اب  یسانشناور  صـصخت  اب  مود  رواشم  زا  توعد  .موزل  ناشیا طسوت  داهنشیپ  دییأت  ددجم و 

6: هداهنشیپ بیوصت 2  یعامتجا و  مولع  شهوژپ  دشرا  یسانشراک  عطقم  نایوجشناد  ياه  هداهنشیپ  حرط 

یعامتجا لماوع  ییاسانش   : » ناوـنع ییوجـشناد 9813705066 .  هرامـش  هب  ینزرواد  میهاربا  ياـقآ  - 1
ناتسرهش مود  لوا و  هطسوتم  عطقم  رسپ  رتخد و  نازومآ  شناد  لیصحت  كرت  هب  لیامت  رب  رثوم  يداصتقا 

ینیسح      يدمحم  دمحا  دیس  رتکد  رواشم : داتسا  یکشوک ، نیما  رتکد  امنهار : داتسا  نزرواد  »

ماـگنهدوز جاودزا  یفیک  هعلاـطم  : » ناونع ییوجـشناد 9913705086 . هرامـش  هب  یمیحر  ادـن  مناـخ  - 2
داتسا یتردق ، نیسح  رتکد  امنهار : داتسا  یلامش . » ناسارخ  ناتسا  ولناکتیت ، رهش  هعلاطم  دروم  نارتخد ؛

.یتردق  هعیفش  رتکد  رواشم :
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دروم7 رد  يریگ  میمـصت  تسا و  رتمک  هدش  نییعت  باصندـح  زا  نایوجـشناد   دادـعت  هک  یـسورد  یـسررب 
يرداق ياقآ  روضح  اب  اه و ....  سالک  قیفلت 

سیورـس8 هورگ  طـسوت  یمومع  سورد  تبث  هدـنیآ : لاـس  مین  رد  یمومع  سورد  دروم  رد  يریگ  میمـصت 
اب نامزمه  یضاقتم  هدکشناد  ای  هورگ  دش  ررقم  .سیورس  یضاقتم  ياه  هدکشناد  اب  سالک  نییعت  هدنهد و 

.دنک صخشم  ار  سالک  سرد  ياضاقت 

.دوش9 ماجنا  هورگ  مرتحم  ناریدم  طسوت  هدکشناد  ياه  هتشر  یمامت  دحاو  قیبطت  دنیارف  دش  ررقم 
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يروذیک  نیسح  ریما 

یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 
يروذیک  نیسح  ریما 

یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يریما اتیزآ 
یسیلگنا نابز  یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يریما اتیزآ 
یسیلگنا نابز  یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يریما اتیزآ 
یسیلگنا نابز  یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  هورگ  یملع  تایه  وضع 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يریما اتیزآ 
یسیلگنا نابز  یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  هورگ  یملع  تایه  وضع 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

يرقنسف هدازآ 
هسنارف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 


