
1401/09/13 هسلج : 10خیرات  يرازگرب : تعاس 

هبوصمفیدر تاظحالمحرش 

یـشزومآ1 ياه  هورگ  داهنـشیپ  اـب  یلیمکت  تالیـصحت  عماـج  یلخاد  ۀـمان  نییآ  دـش  ررقم 
.دوش نیودت 

بیوصت2 نیب  هاگـشناد  یلیمکت  تالیـصحت  ۀمان  نییآ  دانتـسا  هب  یتآ  لاس  مین  زا  دـش  ررقم 
ۀلصاف 6 يرتکد  دشرا و  یـسانشراک  ۀمان  نایاپ  زا  عافد  ات  هدکـشناد  ياروش  رد  هداهنـشیپ 

.دوش تیاعر  هام 

یفرعم و3 یلیمکت  تالیـصحت  ياه  همان  نایاپ  يا  هتـشر  نایم  تاعوضوم  يارب  خیرات  نیا  زا 
دییأت یشزومآ و  هورگ  صیخشت  اب  طبترم  یشزومآ  هورگ  زا  صصختم  رواشم  داتسا  باختنا 

.تسا یمازلا  هدکشناد  یلیمکت  تالیصحت  ياروش 

4
يدورو هسنارف  تایبدا  نابز و  هورگ  دشرا  یسانشراک  عطقم  يوجشناد  ةداهنشیپ  بیوصت 

 : ناییاضر میرم  مناخ   98

: امنهار داتسا   ) گربلک یقالخا  دشر  هیرظن  ساسارب  انان  راوموسآ و  رثا  ود  رد  انان  تیصخش  لوحت  ریس
( تسود ینایک  رتکد  ياقآ  بانج  رواشم : داتسا  یغارچ ، رتکد  مناخ  راکرس 

یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  ياروش  هسلجتروص 

نسح يربلد ، نسح  یتردق ، هعیفش  يریما ، اتیزآ  يروذیک ، نیـسحریما  رتکد : نایاقآ  اه /  مناخ  هسلج   ياضعا 
يرقنسف   هدازآ   ، یکتشد روپ  نابرق  یلع  یهدون ،

هسلج تابوصم 
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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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بیوصت5 یسراف و  تایبدا  نابز و  هورگ  يرتکد  و  دشرا   یسانشراک  عطقم  نایوجشناد  ياه  هداهنـشیپ حرط 
: هداهنشیپ  2

يدهم ون  ياهرعش  يداقتنا  نامتفگ  لیلحت  یسراف :) تایبداو  نابز  يرتکد  يوجشناد   ) یناخریما نسح  دمحم  ياقآ  -1
يولع رایهم  رتکد  يربلد - نسح  رتکد  هرواـشمو : ییاـمنهار  هب  فـالکرف  نمرون  یناـمتفگ  يوگلا  ۀـیاپرب  ثلاث  ناوخا 

یمینست یلع  رتکد  مدقم -

تیصو یسانشابیز  ییاوتحم و  یـسررب  يرادیاپ  :) تایبدا  دشرا  یسانشراک  يوجشناد  یکیلع ( لیعامسا  ياقآ  - 2   
رتکد میا -  هجاوخ  دمحا  رتکد  هرواشمو : ییامنهار  هب  سدقم   عافد  لاس  تشه  رد  راوزبس  يادهـش  ةدیزگرب  ياه  همان 

شنم یقداص  یلع 

بیوصت 64 یـسیلگنا و  ناـبز  هورگ  يرتکد  و  دـشرا   یـسانشراک  عطقم  نایوجـشناد  ياـه  هداهنـشیپ حرط 
: هداهنشیپ

نابز شزومآ  نایوجـشناد  رد  یمیظنت  دوخ  دوبهب  يدورو 98 : يرتـکد  عطقم  یگیب  یلع  میرم  مناـخ  - 1
رتکد رواشم : ناداتـسا  يدوواد - رتکد  امنهار : داتـسا  .يریگدای  لیلحت  ياه  متـسیس  قیرط  زا  یـسیلگنا 

نایریما رتکد  يدابآ و  ینغ 

نابز نایوجشناد  یتیصخش  ياه  یگژیو  یـسررب  يدورو 99 : دشرا  عطقم  يدـمحم  ناج  دـیهان  مناخ  - 2
: رواشم داتسا  نایعراز - رتکد  امنهار : داتسا  .اهنآ  نیالنآ  يریگدای  تیاضر  ناریا و  ياه  هاگـشناد  یـسیلگنا 

یناخراقفلاوذ رتکد 

نازومآ نابز  كرد  رب  نآ  ریثأت  يداـقتنا و  رکفت  یـسررب  يدورو 98 : دشرا  عطقم  دیـشر  هثدحم  مناخ  - 3
يریما مناخ  راکرس  رواشم : داتسا  يدوواد - رتکد  داتسا :  .رساکیر  يریگدای  لدم  قیرط  زا  هتفرشیپ  حطس 

ناتسریبد رد  یهافش  یحالـصا  دروخزاب  ياهدربهار  زا  یـسیلگنا  نابز  ملعم  هدافتـسا  دشرا : عطقم  یهللادبع  هزئاف  مناخ  - 4
يدوواد رتکد  رواشم : داتسا  نایعراز - رتکد  امنهار : داتسا  .ناریا  ياه 
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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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7: هداهنشیپ بیوصت 2  یعامتجا و  مولع  شهوژپ  دشرا  یسانشراک  عطقم  نایوجشناد  ياه  هداهنشیپ  حرط 

هناسر ریثأت  هعلاطم ي  هداهنـشیپ : ناونع  ییوجـشناد 9913705053 .  هرامـش  هب  يردناوید  تاداس  همیهف  مناخ  . 1
: امنهار داتـسا  .يا  هناسر  داوس  رب  دیکأت  اب  يراوزبس  میکح  هاگـشناد  نایوجـشناد  یعامتجا  تمالـس  رب  یعامتجا  ياه 

ینیسح  يدمحم  دمحا  دیس  رتکد  رواشم : داتسا  .یکشوک  نیما  رتکد 

يداصتقا یعامتجا  لماوع  یـسررب  هداهنـشیپ : ناونع  ییوجـشناد 9913705042 .  هرامـش  هب  یعراز  ههلا  مناخ  . 2
.یتردـق هعیفـش  رتکد  امنهار : داتـسا  .راوزبس  رهـش  نانز  هعلاطم : دروم  یگناخ ، راک  بسک و  داجیا  هب  لیامت  اب  طبترم 

یتردق نیسح  رتکد  رواشم : داتسا 

8
هتفه زور  رد 4  دیتاسا  روضح  رب  دیکأت  دراوم : ریاس 

یهدون رتکد  ياقآ  بانج  هب  هدکشناد  ياهسالک  عیزوت  میسقت و  تیلوئسم  يراذگاو 

1401/45800د
1401/09/22

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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يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يرقنسف هدازآ 
هسنارف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش 
یعامتجا مولع  هورگ  ریدم 

یهدون نسح 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

يریما اتیزآ 
یسیلگنا نابز  یشزومآ  هورگ  ریدم 

( یسراف ) يربلد نسح 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 


