
تا و ـ قیقحت مولع ، ترازو  ش  ــ ـشوپ تحت  یلا  شزومآ عـ زکارم  ها هـا و  گـ ــ ـشناد مرتحم  يا  ــ ـسؤر
مرتحم ياسؤر  - اه هاگـشهوژپ  مرتحم  ياسؤر  - هتـسباو ـی  ـشزومآ ياه  عمتجم  اـه ،  سیدرپ  يروا ، ـ نف

ینف هدک  ـ شزومآ مرتحم  ياسؤر  ییارجا  -  ياه  هاگتسد  اه و  هناخترازو  هب  هت  ـ سباو زکارم  اه و  هاگ  ـ شناد
يا هفرحو 

؛ مارتحا مالس و  اب 

مود لاسمین  یط  هافر  تارادا  مرتحم  ناراکمه  ياه  شالت  تامحز و  زا  رکشت  تادابع و  تاعاط و  یلوبق  يوزرآ  نمض             
هرامش همانشخب  وریپ  دـیدج  لاس  رد  یمارگ  ناراـکمه  نایوجـشناد و  همه  يارب  قیفوت  یتمالـس و  يوزرآ  1401-1400 و 
ياطعا يدـنبنامز  غلبم و  ماو ، عون  لودـج  تسویپ  هب  مود  لاسمین  رد  ماو  تخادرپ  خیرات 1400/11/02   130/11833

يارب ییوجـشناد  ياه  ماو  تخادرپزاـب  تخادرپ و  هماـن  نییآ  ساـسا  رب  مود  لاسمین  رد  يرتکد  هژیو  يرورـض و  ماو 
نمض دییامرف  روتسد  طیارش  دجاو  نایوجشناد  هب  ماو  تخادرپ  رد  عیرست  روظنم  هب  تسا  دنمشهاوخ  .ددرگ  یم  لاسرا  راضحتسا 
نییعت ینامز  ياه  هزاب  رد  ماو  ياه  تسیل  لاسرا  یضاقتم و  نایوجـشناد  تاعالطا  تبث  هب  تبـسن  لیذ  تاکن  قیقد  تیاعر 

. دنیامرف لوذبم  مزال  مادقا  هدش 

هژیو يرورض و  ماو  تفایرد  روظنم  هب  نایوجـشناد  ياضاقت  تبث  يارب   ( قودنص لاتروپ   ) ییوجشناد هناماس   .1
یضاقتم نایوجشناد  یمامت  دراد  ترورض  دوب و  دهاوخ  لاعف  ات 1401/03/15  خیرات 1401/01/27  زا  يرتکد 

.دنیامن مادقا  روکذم  هناماس  رد  دوخ  ياضاقت  تبث  هب  تبسن  طیارش  دجاو 
دییأت یـسررب و  هب  تبـسن  دنناوت  یم  خیرات 1401/01/31  زا  یلاع  شزومآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد مرتحم  ناربراـک   .2

.دننک مادقا  زاف 2  هناماس  رد  يرتکد  هژیو  و  يرورض   ماو  ياه  تساوخرد 
ترازو یشزومآ  تاعالطا  لدابت  هناماس  هب  اهنآ  یلیصحت  یتیوه و  تاعالطا  هک  ینایوجشناد  ًافرـص  هکنیا  هب  رظن    .3

يرثکادـح يدـنم  هرهب  روظنم  هب  دـنیامن ، مادـقا  ماو  ياـضاقت  هب  تبـسن  دـنناوت  یم دـشاب  هدـش  لاـسرا   (GSB) فتع
تاعالطا رمتسم  یناسرزورب  هب  تبـسن  تیروف  دیق  اب  یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد تسا  يرورـض  نایوجـشناد 

.دنیامن مادقا  روکذم  هاگرد  رد  دوخ  نایوجشناد  یشزومآ 
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رد زکرمتم  تروص  هب  هتشذگ  تاونس  دننامه  يرتکد  هژیو  و  يرورض  ياه  ماو يارب  يراج  لاسمین  رد  رابتعا  عیزوت  . 4       
هک تسا  ییاه  تسیل  اب  يرورض  ماو  تخادرپ  تیولوا  هدش  هداد  صیـصخت  رابتعا  هب  هجوت  اب  .تسا  هدش  ینیب  شیپ  هناماس 

زاف 2 هناماس  قیرط  زا  ییوجشناد  مرتحم  نواعم  دییأت  زا  سپ  هدش  نییعت  نامز  تدم  رد  قیقد و  تروص  هب  نآ  تادنتسم  كرادم و 
دهاوخ تخادرپ  تیولوا  رد  قودنـص  هب  لاسرا  نامز  بیترت  هب  یلاسرا  ياه  تسیل  تسا  یهیدـب  .ددرگ  یم  لاسرا  قودنـص  نیا  هب 

.دوب

نامز قباطم  هدش ، زاغآ  يراج  لاسمین  يادتبا  زا  هک  نکسم ) هیرهش و  یلیصحت ، اه (  ماو  عاونا  ریاس  تخادرپ  . 5           
.تشاد دهاوخ  همادا  خیرات 1400/02/25  ات  ناکامک  یمالعا  يدنب 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
یجنگ دوعسم 

نایوجشناد هافر  قودنص  سیئر 

 : تشونور

نایوجشناد روما  مرتحم  نواعم  يرابج  جاح  دمص  رتکد  ياقآ  بانج  - 
یمومع طباور  تسایر و  رتفد  تیریدم  مرتحم  تسرپرس  هدازریصن  لضفلاوبا  ياقآ  بانج  - 
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