
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 

نایوجشناد یناتسبات  ياه  يزاب  هرود  نیمکی  یـس و  دیراد  راضحتـسا  هک  هنوگنامه  تیریدم ، نآ  ياه  يراکمه  زا  رکـشت  راهظا  نمـض  ًامارتحا 
نارتخد و  ) روشک ياه  هاگشناد  نایوجشناد  نامک  اب  يزادناریت  میت  مازعا  هب  هجوت  اب  .ددرگ  یم  رازگرب  نیچ  روشک  رد  هدنیآ  لاس  هام  دادرم  ناهج 
رد یـشزرو  هبخن  نایوجـشناد  دوجوم  ياـه  تیفرظ  زا  بوـلطم  يریگ  هرهب  رترب و  تارفن  ییاسانـش  يارب  اـه ، تباـقر  زا  هرود  نیا  رد  نارـسپ )

.ددرگ رازگرب  يراج  لاس  هام  نمهب  یباختنا  تاقباسم  تسا  ررقم  نامک ، اب  يزادناریت  نویـساردف  اب  هدمآ  لمعب  ياه  یگنهامه  ربارب  اه ، هاگشناد 
مادقا هبنشکی 1401/11/23  زور  يرادا  تقو  نایاپ  ات  تیریدم  نآ  طیارـش  دجاو  دارفا  یفرعم  هب  تبـسن  ریز  دراوم  هب  هجوت  اب  تسا  دنمـشهاوخ 

. دنیامرف لوذبم  مزال 
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1  : هحفص

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

يریگیپ هرامش 
7594991



: یصاصتخا یمومع و  طیارش 
قح دعب  هب  ( 1374/10/11  ) هیوناژ 1996 نیدلوتم 1  ( FISU) یهاگـشناد ياـه  شزرو  یللملا  نیب  نویـساردف  تاررقم  نیناوق و  ربارب  1 - 

.دنراد ار  تاقباسم  رد  تکرش 

هطوبرم هاگشناد  زا  ربتعم  همان  یفرعم  نتشاد  2 -

ربتعم ییوجشناد  تراک  هئارا  3 - 

( دشاب تاقباسم  عورش  زا  لبق  تعاس  لقادح 72  همیب  رودص  خیرات   ) يراج لاس  یشزرو  همیب  هئارا   - 4 

يدوروهتشرفیدر يدوروهتشردروکر  دروکر 

نارسپ1 نارسپ695دنوپماک  630ورکیر 

نارتخد2 نارتخد680دنوپماک  610ورکیر 
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2  : هحفص

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

يریگیپ هرامش 
7594991



نامک اب  يزادناریت  نویساردف  تیاس  يدازآ ، مویداتسا  يرازگرب : ناکم 

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

شریذپتاقباسم هقباسمنامز  نامز 

هبنشراهچ 1401/11/26دنوپماک زور  حبص  هبنشراهچ 81401/11/26  زور  حبص   9

هبنشجنپ 1401/11/27ورکیر زور  حبص  هبنشجنپ 81401/11/27  زور  حبص   9
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3  : هحفص

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

يریگیپ هرامش 
7594991

یهلا قیفوت  يوزرآاب 
نایریشب يداه 

یهاگشناد ياه  شزرو  یلم  نویساردف  سیئر 

 : تشونور
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