
هاگشناد یعامتجا  یگنهرف و  مرتحم  نواعم 
یعافتنا ریغ  یتلود - ریغ  یلاع  شزومآ  هسسوم  مرتحم  سیئر 

؛ مارتحا مالس و  اب 

و یس  هماـن  نییآ  غـالبا  وریپ  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  رد  تاداـبع  تاـعاط و  یلوـبق  يوزرآ  نمـض     
نایوجـشناد روضح  مدع  هب  تیانع  اب  نایوجشناد ، ترتع  نآرق و  يرسارس  هراونـشج  نیمجنپ 

دنمشهاوخ نآرق ، هراونشج  يرـسارس  یهاگـشناد و   هلحرم  يرازگرب  عیمجت  اههاگـشناد و 
: دریگ رارق  راک  روتسد  رد  ریز  دراوم  هراونشج  ییارجا  دنور  همادا  يارب  دییامرف  روتسد  تسا 

هب طوبرم  ياه  لـیاف  زین  و  لیترت ) قیقحت و  توالت  ياه  لـیاف  ) ییاوآ شخب  ياه  لیاف  مامت  .1
هیلوا يرواد  زا  سپ  ، ( ناردارب ) ییارسمه حیـشاوت و  و  ناردارب ) ) ناذا یناوخ ، تاجانم  اعد و 

ات رثکادح  همان ) نییآ  رد  جردنم  ) هاگشناد هیمهس  ساسا  رب  ) و  يزاجم تروص  هب   ) هاگشناد رد 
مدع .دنیامن  لاسرا  ناهفصا  یتعنـص  هاگـشناد  رد  يرـسارس  هلحرم  هناخریبد  هب  خیرات 1399/04/31

زا سپ  .دشاب  یم  هراونشج  رد  روضح  همادا  زا  هاگشناد  فارـصنا  هلزنم  هب  روکذم  خیرات  ات  لیاف  لاسرا 
خیراـت اـت  رثکادـح  ییاوآ  شخب  ناگدــیزگرب  یماـسا  تـسرهف  هدــش ، لاـسرا  ياـه  لـیاف  یباـیزرا 

هب مولع  ترازو  یعاـمتجا  یگنهرف و  لـک  هرادا  رد  رقتـسم  يزکرم  هناـخریبد  يوس  زا   1399/06/01
.دش دهاوخ  مالعا  اههاگشناد 

يزکرم هناخریبد  يوس  زا  هدـش  هئارا  هعرق  ساسارب  دـیاب  لیترت  قیقحت و  توالت  ياه  لیاف  هتکن 1: 
.دشاب مولع  ترازو  ینآرق  ینید و  ياه  تیلاعف  هرادا  رد  رقتسم 

زا معا  هارمه ) ياه  نفلت  ای  نیبرود  هلیـسوب  ) هدـش هیهت  ياه  لیاف  تسیاـب  یم  نایوجـشناد  هتکن 2: 
هاگشناد هب  يرواد  تهج  ار  دوخ  ییارـسمه  حیـشاوت و  ناذا و  یناوخ ، تاجانم  اعد و  لیترت ، قیقحت ،

.دنیامن لیوحت  دوخ 

يزاجم نومزآ  ناگدیزگرب ، باختنا  كالم  ییاوآ  شخب  زا  ظفح  ياه  هتشر  یفراعم و  شخب  رد  .2
.دش دهاوخ  مالعا  ابقاعتم " نآ  يرازگرب  لمعلاروتسد  هک  دشاب  یم 

عوضوم تیروحم و  اب  يروانف  یشهوژپ و  یبدا ، يرنه ، ياه  شخب  رد  یهاگـشناد  هدیزگرب  راثآ  .3
هلحرم هب  توعد  ییاـهن و  يرواد  تهج  خیرات 1399/04/31  ات  رثکادح  تسویپ ) لیاف  ) هدش صخـشم 

.دوش لاسرا  ناهفصا  یتعنص  هاگشناد  رد  رقتسم  يرسارس  هلحرم  هناخریبد  هب  يرسارس 

رب هاگـشناد  ره  نایوجـشناد  هب  هراونـشج  رد  هدـمآ  دوجو  هب  تارییغت  دروم  رد  قیقد  یناسر  عالطا  .4
.دریذپ تروص  نایوجشناد  هب  بسانم  یناسر  عالطا  تسا  يرورض  هدوب و  هاگشناد  هدهع 
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رد رقتسم  ترتع  نآرق و  يرسارس  هراونـشج  نیما  يرسارس 35  هلحرم  هناخریبد  سردآ 
: ناهفصا یتعنص  هاگشناد 

هقبط یعامتجا ، یگنهرف و  تنواعم  ناهفصا ، یتعنص  هاگشناد  لالقتـسا ، نادیم  ناهفـصا ،
-09133018128 سامت : هرامش  انیب ، ياقآ  بانج  ترتع ، نآرق و  هراونـشج  هناخریبد  لوا ،

03133912422

مناخ راکرـس  ینآرق : ینید و  ياهتیلاعف  هرادا  رد  رقتـسم  يزکرم  هناخریبد  سامت  هراـمش 
021-82233286 سامت : هرامش  تفرح ،

.میامن یم  يرازگساپس  یلاعبانج  تیانع  هجوت و  نسح  زا  شیپاشیپ     
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یهلا  قیفوت  يوزرآ  اب 
يرکسع يداهدمحم 

یعامتجا یگنهرف و  روما  ینابیتشپ  لک  ریدم 


