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نارهت هقطنم ...  شرورپ  شزومآ و  تیریدم 

1400-1401 نارهت   رهش  گنهرف  سرادم  مهد  هیاپ  يدورو  نومزآ  عوضوم : 

مارتحا مالس و  اب 

روظنم هب  خروم 83/8/5  شرورپ  شزومآ و  یلاع  ياروش  هسلج  نیمهدراـهچ  دـصتفه و  هبوصم  دانتـسا  هب       
همان هویش  دنب 3  هب  تیانع  اب  یناسنا و  مولع  تایبدا و  هتشر  رد  لیصحت  هب  دنمقالع  دعتسم و  نازومآ  شناد  بذج 

يدورو نومزآ  قیرط  زا  نازومآ  شناد  شریذـپ  هوحن ي  طـباوض  گـنهرف ، ياـه  ناتـسریبد  سیـسأت  ییارجا 
.ددرگ یم  مالعا  ریز  حرش  هب  یلیصحت 1400-1401  لاسرد  گنهرف  ياه  ناتسریبد 

گنهرف ياهناتسریبد  يدورو  نومزآ  طیارش  طباوض و  فلا )    

یلیصحت 99-400 لاس  رد  مهن  هیاپ  رد  لیصحت  هب  لاغتشا 
رد مان  تبث  تهج  ًافرص   ) 99-400 یلیـصحت لاس  مهن  هیاپ  لوا  تبون  تاناحتما  رد  لدعم 17  لقادح  بسک 

 ( نومزآ
دروم ناتـسریبد  رد  مان  تبث  تهج  گنهرف ، ياهناتـسریبد  يدورو  نومزآ  رد  یلوبق  رب  هوـالع  ناـبلطواد 

نیا ریغ  رد  دنـشاب .  هدـش  زین  مهن  هیاپ  تاناحتما  رد  لک 17  لدعم  لقادح  بسک  هب  قفوم  دیاب  شریذـپ 
ار گنهرف  ناتسریبد  رد  مان  تبث  هزاجا  ددرگ و  یم  یقلت  نکی  مل  ناک  يدورو  نومزآ  رد  اهنآ  یلوبق  تروص 

 . تشاد دنهاوخن 
1400 دادرخ یلیصحت  تیاده  مرف  رد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هتشر  زارحا  طیارش  ندوب  اراد 

رثکادـح هک   jpg تمرف اـب  دیفـس  هـنیمز  سپ  اـب  داـعبا 4*3  رد  بلطواد  ریوصت  هدـش  نکـسا  لـیاف 
.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  مان  تبث  ماگنه  هدامآ و  دشاب ، هتشاد  مجح    300kb

هجوتم یتنرتنیا ،  مان  تبث  لحارم  ماجنا  رد  تسردان  تاعالطا  تبث  زا  یشان  داریا  هنوگره  تیلوئسم  رکذت : 
 . دشاب یم بلطواد  صخش 
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قیرط زا  یناسر  عالطا  روظنم  هب  ار  دوخ  ربتعم  هارمه  نفلت  هرامـش  مان ، تبث  ماگنه  نایـضاقتم  تسا  مزال 
. دنیامن تبث  هناماس  رد  کمایپ 

هاگرد قیرط  زا  ًافرص  تسیاب  یم  نابلطواد  هک  دشاب  یم  لایر  غلبم 300000  يدورو  نومزآ  رد  تکرش  هنیزه 
.دنیامن تخادرپ  مان و  تبث     www.tehranedu.ir یناشن هب  هناماس  رد  یکینورتکلا 

نومزآ يرازگرب  خیرات  تراک و  عیزوت  نامز  مان ،  تبث  تلهم  ب ) 

1400/02/06 تیاغل   زا 1400/01/24  گنهرف :  ياه  ناتسریبد  مهد  هیاپ  يدورو  نومزآ  مان  تبث  نامز 

دوب .  دهاوخ  زاب  تاعالطا  شیاریو  تهج  ات 1400/04/02  زا 1400/03/29  هناماس 

.ددرگ یم  زاب  هسلج  هب  دورو  تراک  تفایرد  تهج  زور  تدم 5  هب  زا 1400/04/12  هناماس 

هب دورو  تراک  يور  رب  هدـش  صخـشم  ياه  لحم  رد  هبنش 1400/04/17  جنپ  حبص  تعاس 9  سار  نومزآ 
.دش دهاوخ  رازگرب  هسلج 

.دشاب یم  ناتسا  يانورک  داتس  دییات  هب  طونم  رکذلا  قوف  خیرات  رد  نومزآ  يرازگرب  رکذت :         

نومزآ عبانم  ج ) 

.دشاب یم ریز  لودج  حرش  هب  مهد  هیاپ  يدورو  نومزآ  تالاؤس  بیرض  دادعت و  یسرد ،  داوم  عبانم ، 

نومزآفیدر لاوسعبانم  ییوگخساپبیرضدادعت  لاوسنامز  حرط  عبانم 
نامسآ1 ياه  مایپ  نآرق و  152شزومآ 

هقیقد  120
مهن هیاپ  یسرد  بتک 

یلیصحت 1399-1400 لاس 

204یسراف2
204یبرع3
4( یندم خیرات ، ایفارغج ، ) یعامتجا 203تاعلاطم 
یسیلگنا5 152نابز 
203یضایر7

لک  110عمج 
.تفرگ دهاوخ  قلعت  یفنم  هرمن  تسردان  ياه  خساپ  هب  هدوب و  يا  هنیزگراهچ  تروص  هب  تالاؤس 

50541/73
1400/01/08

دراد

http://www.tehranedu.ir


 : تارکذت

گنهرف ياه  ناتسریبد  زا  یکی  باختنا  هب  تبسن  يا ، هقطنم  تیدودحم  نودب  دنناوت  یم  نومزآ  رد  تکرش  نایضاقتم 
ییاج هباج  تسا  رکذ  هب  مزـال  .دنیامن  ( مادقا  ( 1 تسویپ ) گنهرف ياه  ناتسریبد  تاصخـشم  لودج  ربارب 

( .دشاب یمن  ریذپ  ناکما  مهد  هیاپ  رد  هدش  هتفریذپ  نازومآ  شناد 

يالاب 50 نازابناج  ناگدازآ و  ادهـش ،  ززعم  نادنزرف  لماش  دهاش (  نازومآ  شناد  هب  هیمهـس  زا  دـصرد  هد 
هیمهس زا  هدافتسا  ینوناق  تادنتسم  هئارا  نومزآ ، رد  ندش  هتفریذپ  تروصرد  هک  دریگ ، یم  قلعت  دصرد )   

یقلت نکی  مل  ناک  زومآ  شناد  یلوبق  تروص  نیا  ریغ  رد  .دشاب  یم  یمازلا  مان  تبث  كرادـم  ریاس  هارمه  هب 
 . ددرگ یم 

نیعجارم مان  تبث  تهج  قطانم  گنهرف  ياـه  ناتـسریبد  طـسوت  مزـال  تامدـقم  دـیهمت  ینیب و  شیپ 
دشاب .  یم  راظتنا  دروم  يدورو  نومزآ  مان  تبث  ینامز  هزاب  رد  هناماس  رد  يروضح 

هرود ي هطـسوتم  ياه  ناتـسریبد  ناریدـم  ییامهدرگ  رد  هطـسوتم  شزومآ  مرتحم  نینواـعم  تسا  هتـسیاش 
گنهرف قیمعت  رد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هتشر  هک  یصاخ  هاگیاج  گنهرف و  ياه  ناتسریبد  سیسات  فادها  لوا ،
طیارـش ندومن  مهارف  بسانم و  یناسر  عالطا  اب  ات  دنیامرف  نییبت  ار  دراد  نازومآ  شناد  ینید  تیبرت  یمالـسا و 

.ددرگ ایهم  دعتسم  دنمقالع و  نازومآ  شناد  بذج  هنیمز  بولطم 
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