
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 

هدنیآ لاس  هام  دادرم  ییوجشناد  دایسروینوی  نیمکی  یس و  دناسر  یم  راضحتسا  هب  تیریدم ، نآ  ياه  يراکمه  زا  رکشت  راهظا  نمض  ًامارتحا     
هب  ، دیامن تکرش  روکذم  دادیور  رد  نایوجشناد  ودوج  یلم  میت  تسا  ررقم  هدمآ  لمعب  ياه  يزیر  همانرب  اب   ، دش دهاوخ  رازگرب  نیچ  روشک  رد 

نیا رد  هناردتقم  یفیک و  روضح  فلتخم و  ياه  شخب  رد  ییوجشناد  دوجوم  ياه  تیفرظ  زا  بولطم  يریگ  هرهب  رترب و  تارفن  ییاسانش  روظنم 
ات ریز  لودج  نازوا  زا  کی  ره  رد  راکشزرو  رفن  کی  یفرعم  هب  تبسن  لیذ  طیارش  هب  هجوت  اب  دیئامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  اه  تباقر  زا  هرود 

.دیآ لمعب  مزال  مادقا  نویساردف  نیا  هب  هبنشکی 23/11/1401  زور 
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1  : هحفص

( یلاعلا هلظدم  يربهر  مظعم  ماقم  ) تسین تداهش  زا  رتمک  ادهش  دای  نتشادهگن  هدنز  تلیضف  زورما 

يریگیپ هرامش 
7593901



: یصاصتخا یمومع و  طیارش 

.دنراد ار  تاقباسم  رد  تکرش  قح  دعب  هب  نیدلوتم 11/10/74  ( FISU  ) تاررقم نیناوق و  ربارب   .1
.دش دهاوخ  رازگرب  ودوج  یناهج  نویساردف  تاررقم  نیناوق و  ساسا  رب  تاقباسم   .2

.راد سکع  لیصحت  هب  لاغتشا  یهاوگ  هئارا   .3
.ربتعم ییوجشناد  تراک  هئارا   .4

( تاقباسم عورش  زا  لبق  تعاس  لقادح 72  همیب  رودص  خیرات   ) لاس 1401 یشزرو  همیب  نتشاد   .5
ودوج شفنب  دنبرمک  لقادح  ندوب  اراد   .6

دیفس یبآ و  درادناتسا  ودوج  سابل  نتشاد  هارمه   .7

هقباسم نازوا 

+100-100-90-81-73-66-60
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2  : هحفص

( یلاعلا هلظدم  يربهر  مظعم  ماقم  ) تسین تداهش  زا  رتمک  ادهش  دای  نتشادهگن  هدنز  تلیضف  زورما 

يریگیپ هرامش 
7593901



خیرات 1401/11/28 هعمج  زور  حبص  تعاس 8   : یشک نزو  نامز 

.دش دهاوخ  ماجنا  قافرا  مرگولیک  اب 2  یشک  نزو  * 

خیرات 1401/11/28 هعمج  زور  حبص  تعاس 10   : تاقباسم يرازگرب  نامز 

( يدوریش دیهش  یشزرو  هعومجم  يوربور  ) نایناکبک ودوج  نلاس  نارهت   : يرازگرب ناکم 

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

.دشاب یم  یمازلا  ناراکشزرو  هیلک  يارب  دیووک  نسکاو  یکینورتکلا  تراک  هئارا  هجوت :
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3  : هحفص

( یلاعلا هلظدم  يربهر  مظعم  ماقم  ) تسین تداهش  زا  رتمک  ادهش  دای  نتشادهگن  هدنز  تلیضف  زورما 

يریگیپ هرامش 
7593901

یهلا قیفوت  يوزرآاب 
نایریشب يداه 

یهاگشناد ياه  شزرو  یلم  نویساردف  سیئر 

 : تشونور
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