
نارهت رهش  هقطنم ....  شرورپ  شزومآ و  تیریدم 

(1400-1401  ) گنهرف یتلود و  هنومن  ياه  ناتسریبد  تیفرظ  لیمکت  نومزآ  يرازگرب  لمعلاروتسد  عوضوم :
مارتحا مالس و  اب 

طباوض و گنهرف ، ياه  ناتسریبد  ییارجا  همان  هویـش  نینچمه  یتلود و  هنومن  سرادم  همانـساسا  هب  تیانع  اب      
رد طوبرم  سرادم  رد  مهدزاود  مهدزای و  ياه  هیاپ  رد  تیفرظ  لیمکت  نومزآ  قیرط  زا  نازومآ  شناد  شریذپ  هوحن 

 : ددرگ یم  مالعا  ریز  حرش  هب   1400-1401 یلیصحت لاس 

ریثکت یحارط و  نازومآ ،  شناد  هب  یناـسر  عـالطا  زا   معا  نومزآ  يرازگرب  ياهدـنیارف  یماـمت  تیلوئـسم  - 1
تاناحتما داتـس  هدـهع  هب  مان  تبث  تاضارتعا و  هب  یگدیـسر  هجیتن ,  مالعا  تراظن ,   , نومزآ يرازگرب  تـالاوس ،

 . دشاب یم  هقطنم 

یلیصحت لاس  بتک  ياوتحم  زا  هقطنم  یـشزومآ  هورگ  هطـسوتم و  شزومآ  نواعم  رظن  تحت  تالاوس  یحارط  -2
.دوب دهاوخ   99-400

 . دشاب یم  فلا " ياه "  گرب  نومن  قباطم   سرد  ره  بیارض  تالاوس و  دادعت  نومزآ ،  عبانم  - 2

تـسا يرورـض  روظنم  نیدب  .دشاب  یم  لک  هرادا  نیا  زا  یمـسر  زوجم  ذـخا  هب  طونم  نایـضاقتم  زا  مان  تبث  - 3
ج " و "  ب " ياه "  گرب  نومن  اب  قباطم  سرادـم  یلاخ  تیفرظ  هارمه  هب  تیفرظ  لیمکت  نومزآ  يرازگرب  ياضاقت 

.دوش لاسرا  لک   هرادا  نیا  هب  هبنش 99/4/15  هس  ات  

همادا طیارـش  زارحا  مدـع  ای  لاقتنا و  لیلد  هب  یلاخ (  تیفرظ  دوجو  تروص  رد  ًافرـص  تیفرظ  لیمکت  نومزآ  - 4
زومآ شناد  مکارت  سال و  ــ داد ک ـ عت شیازفا  هب  زاجم  سرادم  دیدرگ و  دـهاوخ  رازگرب  نازومآ )  شناد  لیـصحت 

.دنشاب یمن 

 : نومزآ رد  تکرش  طباوض  - 5

یلیصحت 99-400 لاس  رد  لیصحت  هب  لاغتشا   
يراج لاس  هام  دادرخ  تاناحتما  رد  لک 15  لدعم  سورد و  یمامت  رد  هرمن 12  لقادح  بسک 
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اضاقت دروم  ناتسریبد  لحم  رد  تیفرظ  لیمکت  نومزآ  رد  تکرش  ياضاقت  گرب  نومن  لیمکت 

 1400/4/22 هبنش   هس  یتلود  هنومن  سرادم  1400/4/20 و  هبنشکی   گنهرف  سرادم  تیفرظ  لیمکت  نومزآ  - 6
اب ناتسا  يانورک  داتس  زا  زوجم  ذخا  هب  طونم  نومزآ  يرازگرب  تسا  رکذ  نایاش  دش .  دهاوخ  رازگرب  حبص  تعاس 9 

 . دوب دهاوخ  یتشادهب  ياه  لکتورپ  لماک  تیاعر 

هب ار  یتفایرد  هجو  لک  غلابم ،  تفایرد  زا  سپ  سرادم  هک  دشاب  یم  لایر  نومزآ 300000  رد  تکرش  هنیزه  - 7
مان هب  زیراو 309030174140159010000000000020  هسانش  اب   IR740100004074030103865572 يابش هرامش 

.دنیامن یم  زیراو  نارهت  رهش  شرورپ  شزومآ و  یصاصتخا  هوجو  زکرمت 

ای یتلود  هنومن  سرادم  ریاس  رد  مان  تبث  هب  زاجم  دنوش  هتفریذـپ  هسردـم  کی  نومزآ  رد  هک  ینازومآ  شناد  - 8
دحاو باختنا  رد  نایضاقتم  هب  يدعب  تالکشم  زا  يریگولج  تهج  ددرگ ،  یم  دیکات  نیاربانب  .دنشاب  یمن  گنهرف 

.دوش هئارا  یفاک  تاعالطا  اضاقت   دروم  یشزومآ 

هـسلجتروص نومزآ ،  تالاوس  نومزآ (  يرازگرب  هب  طوبرم  تادنتـسم  یمامت  دییامرف  روتـسد  تسا  یـضتقم   
رد نایـضاقتم  یلامتحا  ياه  تساوخرد  هب  یگدیـسر  روظنم  هب  هجیتن و ) ...  مـالعا  حیحـصت ،  نومزآ ،  يرازگرب 

نومن قباطم  نومزآ (  یلک  جیاتن  هارمه  هب  تالاوس  زا   pdf هخسن کی  ددرگ و  یناگیاب  هقطنم  شجنس  یسانشراک 
يارجا  نسح  رب  تراظن  تیلوئـسم  ددرگ  یم  دـیکات  دوش .  لاسرا  لک  هرادا  هب  هام  ریت  نایاپ  اـت  زین  د ) "  " گرب

.دشاب یم  هقطنم  اب  ناعفنیذ  هب  ییوگخساپ  نومزآ و  زا  دعب  نیح و  لبق ،  دنیآرف 

109416/73

1400/03/08

دراد




