
يربهر مظعم  ماقم  تسا " نز  ظفح  تمصع و  يانعم  هب  هکلب   ، تسین تلذ  يانعم  هب  نز  يارب  باجح  "     

اه کناب  اه و  تکرش  اهناگرا –  اهداهن –   – تارادا مرتحم  سیئر  لماع –  ریدم  لک –  ریدم 

 ( مخ ریدغ  دیعس  دیع  ات  نابرق  دیع  تیالو (  ههد  رد  يراکمه  تدعاسم و  تفایرد  تهج  سراف  یتسیزهب  لک  هرادا  یگدامآ  مالعا  عوضوم : 

نارکیب دورد  مالس و  اب 

ریثات اعطق  هک  لک  هرادا  نیا  اب  يرایمه  یهارمه و  رد  هعومجم  نآ  دنمشزرا  ناراکمه  یلاعترضح و  یعاسم  عیمج  زا  نانتما  لامک  ساپـس و  ضرع  نمـض  امارتحا ،       
زا 30 مخ  ریدغ  دیعـس  دیع  ات  نابرق  دیع  تیالو (  ههد  هناتـسآ  رد  دناسر  یم  راضحتـسا  هب  دراد .  تیامح  تحت  فده  ياههورگ  تالکشم  ییاشگ  هرگ  رب  ریگمشچ 
زا يزاس  هاگآ  یناسر و  عالطا  صوصخ  رد  هعومجم  نآ  قیدص  ناراکمه  یلاعبانج و  هناصلاخ  تدـعاسم  تنم و  یب  تیامح  اب  ات  مینآ  رب  هامدادرم 1400 )  یلا 7  هامریت 

ياعد هدیدرگ و  دنمرهب  نادنمزاین و ...  ماتیا ،  نیلولعم ،  هب  یناسر  کمک  نینچمه  و  اه و ...  بیسآ  زا  يریگشیپ  ياتـسار  رد  یتسیزهب  نامزاس  ياه  تلاسر  فادها و 
هب لک ،  هرادا  نیا  يزاجم  تراک  هرامش  باسح و  هرامـش  یناسر  عالطا  هب  تبسن  دیدحالص  تروص  رد  تسا  یعدتـسم  اذل  مییامن .  امـش  هار  هقردب  ار  نامورحم  ریخ 

 . دییامرف لوذبم  يراکمه  روتسد  يزاجم  ياضف  يرادا و  نویسام  وتا  متسیس  قیرط  زا  ناتسا  رسارس  رد  نامزاس  نآ  نیبطاخم  ناراکمه و 

 : زیزع ياهیناتسا  مه   تکراشم  دراوم 

ناعونمه كرد  یعمج و  ریخ  شرتسگ  تهج  منتغم  تسا  یتصرف  ششخب  يراکوکین و                                                         

حطس رد  لک  هرادا  نیا  تراظن  تحت  هیریخ  تاسسوم  یتسیزهب و  تارادا  هیلک  سراف ،  یتسیزهب  لک  هرادا  دناسر  یم  شیدنا  کین  ياهیناتـسا  مه  مومع  عالطا  هب     
يوس زا  دنفـسوگ  حبذ  رد  تکارـش  غلبم و  ره  هب  يدقن  تاروذن  ینابرق و  ياه  تشوگ  هژیوب  يدقن  ریغ  يدقن و  تاروذـن  تفایرد  هدامآ  هعبات  ياه  ناتـسرهش  زاریش و 

 . دنشاب یم  یتسیزهب  تیامح  تحت  تسرپرس  یب  ياه  هداوناخ  نیلولعم و  نادنمزاین ،  ماتیا ،  نیب  عیزوت  تهج  دنمشزرا  ناراکوکین 

4158034541622099 باسح :  هرامش 

6367957076018956 يزاجم :  تراک  هرامش 

870100004158034541622099IR ابش :  هرامش 

382131558131558710000000000000 تخادرپ :  هسانش 

 ( يزکرم کناب  دزن  یتسیزهب  یمدرم  ياه  تکراشم  صاخ  يایاده  مان  هب  ) 

 . دشاب یم  یمارگ  ياه  یناتسا  مه  امش  تالاوس  هب  ییوگخساپ  هدامآ   071 – ای 38381701-4  – 071 و  سامت 38304318  هرامش  هطبار  نیا  رد  انمض 

 ( سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  لاغتشا  یمدرم و  ياهتکراشم  یتلود ،  ریغ  تاسسوم  یگنهامه  تنواعم  ) 

 

 

: هب تشونور   

    
    

   

یاع یاع   هه  

هرامش 926/00/8842   :

خیرات 1400/4/26   :
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اهتکراشم  سانشراک  یئوجمزر  ایور 

هناخریبد   ربراک  یتعانق  همطاف 

تمهرپ هدننک : مادقا   
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