
 - بانب  		– مالیا  ( - س  ) ءارهزلا 	–	 ناهفصا 	–	 هیمورا 	–	 كارا دـبیم -  يرئاح  هلا  تیآ  یلاع :  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگـشناد 
 - یمزراوخ  	– سراف جیلخ  نارهت -  يراوزبس  – میکح   	– سردم تیبرت  شرفت - زیربت –  	–	 رون مایپ  	-	 ( هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب دنجریب -  انیس -  یلعوب

رنهاب دیهش  	–	 درکرهش دهاش -   – سوواک دبنگ  ناتسدرک –  نورزاک -  یسراف  ناملس  ناتسچولب  – ناتسیس و   	– نانمس  	– ناجنز 	–	 لباز 	–	 يزار  	– ناغماد
یناوریشون یتعنص  	–	 ریبک ریما یتعنص  	–	 ناهفصا یتعنص  هیمورا -  یتعنص   	– زاریش ناجیابرذآ -  یندم  دیهش   	– زاوها نارمچ  دیهش  	–	 یتشهب دیهش  	–	 نامرک

تعنص ملع و  یئابطابط -  همالع  یسوط -  نیدلا  ریصن  هجاوخ  یتعنـص  دورهاش  -  یتعنص  زاریش –  یتعنص  فیرش - یتعنـص   	– زیربت دنهس  یتعنص   	– لباب
- راهباچ ییایرد  مولع  يدرونایرد و  رهـشمرخ - ییایرد  نونف  مولع و  يراس -  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  مولع  ناگرگ - یعیبط  عبانم  يزرواشک و  مولع  ناریا - 

رصعیلو   - ریالم هغارم -  یلیبدرا - ققحم  	–	 ناردنزام 	–	 ناتسرل 	–	 نالیگ 	–	 ناتسلگ   - ناتسزوخ یعیبط  عبانم  يزرواشک و  	–	 ناشاک 	–	 مق دهشم - یسودرف 
یلیمکت تالیصحت    	- ناجنز هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیصحت  دزی -  جوسای -  	–		 ناهفصا رنه  زیربت - یمالسا  رنه  نارهترنه  -  	–	 ناگزمره 	–	 ناجنسفر ( جع )

رمیلپ و هاگشهوژپ  هلزلز -  یسدنهم  یسانش و  هلزلز  یللملا  نیب  هاگشهوژپ  ناریا -  یتعنص  یملع و  ياهـشهوژپ  نامزاس  نامرک -  هتفرـشیپ  يروانف  یتعنص و 
تاعلاطم هدکشهوژپ   یگنهرف –  تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  یمیش -  یسدنهم  یمیش و  هاگشه  وژپ يداینب -   ياهشناد  هاگشهوژپ  ناریا –  یمیشورتپ 

 - دهشم ییاذغ  عیانص  مولع و  هاگشهوژپ  ناریا  -  ییاضف  هاگـشهوژپ  يژرنا –  داوم و  هاگشهوژپ  کیتنژ -  یسدنهم  یلم  هاگـشهوژپ  یعامتجا -  یگنهرف و 
.ششوپ  گنر و  يروانف  مولع و  شهوژپ  هسسؤم 

مکیلع مالس 
هرامـش 42/1/48817 هب  روشک  جراخ  لخاد و  رد  تدم  هاتوک  یتاقیقحت  تصرف  ییارجا  همان  هویـش  امارتحا     

هویش نیا  .ددرگ  یم  لاسرا  تسویپ  هب  تسا ، هدیسر  سروب  يزکرم  ياروش  بیوصت  هب  هک  خروم 1401/04/07 
نایـضاقتم باختنا  يارب  یـصصخت  هورگ  راک  هک  تسا  رکذ  نایاش  .دـشاب  یم  ءارجالا  مزال  غالبا ، خـیرات  زا  هماـن 

: دیامن یم  مادقا  ریز  طرش  هس  هب  هجوت  اب  جراخ  هب  مازعا 

روشک ینادیم  یساسا و  ياهزاین  زا  یکی  عفر  ياتسار  رد  روشک و  یملع  عماج  هشقن  يانبم  رب  يرتکد  هژورپ  - 1
.دشاب

هژورپ .دـشاب ( هجاوم  یلام  ياه  هنیزه  تاناکما و  ظاحل  هب  ییاه  تیدودـحم  اب  روشک  لخاد  رد  هژورپ  ماـجنا  -2
(. دنشاب یم  ینثتسم  طرش   نیا  زا  یناسنا  مولع  هلمج  زا  يرظن  ياه 

يارب ناشیا  اب  يراکمه  هبرجت  هک  يوحن  هب  هدوب  صخاش  رایـسب  یملع  ظاـحل  هب  ناـبزیم  هاگـشناد  داتـسا و  - 3
.دشاب دنمشزرا  روشک  وجشناد و 

دییامرف روتسد  تسا  دنمشهاوخ  .دـندرگ  یفرعم  نامزاس  هب  اهرایعم  نیا  رب  ینتبم  نایوجـشناد  تسا  مزال       
.دوش مالعا  طبریذ  ياه  دحاو  هب  یضتقم  وحن  هب  بتارم 

                                                              

.راضحتسا تهج  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، مرتحم  ریزو  لگ ، یفلز  رتکد  ياقآ  بانج  تشونور : 

4/64145
1401/06/01

دراد

يریگیپ هرامش 
7469555

یهلا قیفوت  يوزرآاب 
روپ شاداد  مشاه 

نامزاس سیئر  ریزو و  نواعم 


