
شخب یندب 7  تیبرت  مرتحم  ناریدم 
نایوجشناد روما  نامزاس  یندب  تیبرت  مرتحم  لک  ریدم  تسود ، یلع  رتکد  ياقآ  بانج 

یمالسا دازآ  هاگشناد  یندب  تیبرت  شزرو و  زکرم  سیئر  يرگشل ، رتکد  ياقآ  بانج 

رون مایپ  هاگشناد  یندب  تیبرت  لک  هرادا  تسرپرس  یماطسب  ، رتکد  ياقآ  بانج 

یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  یگنهرف  لک  ریدم  مجع ، رتکد   ياقآ  بانج 

يدربراک یملع  عماج  هاگشناد  یندب  تیبرت  لک  هرادا  تسرپرس  یلجت ، ياقآ  بانج 

نایگنهرف هاگشناد  یشزرو  ياه  تیلاعف  مرتحم  سیئر  شخب ، افش  رتکد  ياقآد  بانج 

يا هفرح  ینف  هاگشناد  یندب  تیبرت  مرتحم  لک  ریدم  یتعیرش ، رتکد  ياقآ  بانج 

مکیلع مالس 

یس رد  نایوجشناد  یشزرو  ياه  میت  روضح  هب  هجوت  اب  تیریدم ، نآ  ياه  يراکمه  زا  رکشت  راهظا  نمـض  ًامارتحا 
ياه يزیر  همانرب  ربارب  دش ، دهاوخ  رازگرب  نیچ  روشک  رد  هدنیآ  لاس  هام  دادرم  هک  ییوجشناد  دایسروینوی  نیمکی  و 
ربارب يراج  لاس  هام  دنفسا  نارسپ ) نارتخد و   ) نایوجـشناد هزرابم  ودناوکت  یلم  میت  یباختنا  تاقباسم  هدمآ  لمعب 

.دوش یم  رازگرب  لیذ  لودج 

رفن  1  ) رفن نزو 1  ره  رد  شخب  نآ  ناراکشزرو  یماسا  مالعا  هب  تبسن  لیذ  طیارـش  هب  هجوت  اب  تسا  دنمـشهاوخ 
.دنیامن لاسرا  نویساردف  نیا  هب  لومعم و  مزال  مادقا  هام  نمهب  هبنشکی 23  زور  ات  نارتخد ) رفن  نارسپ و 1 

: تاقباسم نازوا 

مرگولیک ات 87 و 87 + + 80 ات 80 ، + 74 ات 74 ، + 68 ات 68 ، + 63 ات 63 ، + 58 ات 58 ، + 54 - ، 54 : نارسپ

مرگولیک ات 73 و 73 + + 67 ات 67 ، + 62 ات 62 ، + 57 ات 57 ، + 53 ات 53 ، + 49 ات 49 ، + 46 - ، 46 نارتخد :
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یصاصتخا یمومع و  طیارش 

هیوناژ 1996 نیدلوتم 1   (FISU) یهاگـشناد ياه  شزرو یللملا  نیب  نویـساردف  تاررقم  نیناوق و  ربارب   -1
.دنراد ار  تاقباسم  رد  تکرش  قح  دعب  هب  ( 1374/10/11)

مزاول هیلک  نتـشاد  هارمه  هقباسم  رد  روضح  تهج  اذـل  .ددرگ  یم  رازگرب  یکینورتکلا  يوگوه  اب  تاقباسم  هیلک   -2
.تسا یمازلا  میشنان ) دنبدعاس و  دنب ، قاس  شکتسد ، ریگ ، هثل  هالک ، یکینورتکلا ، باروج   ) درادناتسا ینمیا 

هطوبرم هاگشناد  زا  ربتعم  همان  یفرعم نتشاد   -3

ربتعم ییوجشناد  تراک  هئارا   -4

( دشاب تاقباسم  عورش  زا  لبق  تعاس  لقادح 72  همیب  رودص  خیرات   ) يراج لاس  یشزرو  همیب  هئارا   -5
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نارسپ

یلا 12شریذپ ھبنشکی 1401/11/30تعاس 10 

یشك یلا 14نزو  ھبنشکی 1401/11/30تعاس 12 

حبصتاقباسم ھبنشود 1401/12/01تعاس 8 

نارتخد

یلا 12شریذپ ھبنشود 1401/12/01تعاس 10 

یشك یلا 14نزو  ھبنشود 1401/12/01تعاس 12 

حبصتاقباسم ھبنش 1401/12/02تعاس 8  ھس 

دش دھاوخ  ماجنا  قافرا  مرگولیک  مین  اب  یشک  نزو   *
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.دنیامن هئارا  ار  شیوخ  یلم  تراک  تاقباسم  ماگنه  تسا  مزال  ناگدش  شریذپ  هجوت : ** 

بلاقرد شخب  ره  يوس  زا  هدش  یفرعم  نایوجشناد  ًافرص  تسا  يروآدای  هب  مزال  *** 
.دش دنهاوخ  شریذپ  هدش  نییعت  هیمهس 

: ناکم

يوربور  ، يرهاط دیهش  هچوک  قباس ،) لیهس  نابایخ   ) روپازریم دیهش  نابایخ  یتعیرش ، نابایخ   : ودناوکت هناخ  سردآ 
ناریا یمالسا  يروهمج  ودناوکت  نویساردف  ناحبس ، ینوکسم  عمتجم 

.درک دنهاوخ  هزرابم  هتفای و  هار  لوا  يودرا  هب  یباختنا  هقباسم  رد  تکرش  نودب  شوپ  یلم  نایوجشناد  * 

.دشاب یم  یمازلا  ناراکشزرو  هیلک  يارب  دیووک  نسکاو  یکینورتکلا  تراک  هئارا  هجوت :
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یهلا قیفوت  يوزرآاب 
نایریشب يداه 

یهاگشناد ياه  شزرو  یلم  نویساردف  سیئر 

 : تشونور
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