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 یلاعت ھمسب

 ناریا یکشزپ یسانش چراق یملع نمجنا مرتحم ھتسویپ یاضعا

 مارتحا و مالس اب

 لاس هام ریت رد نمجنا مرتحم هریدم تایھ یلعف هرود مامتا ھب ھجوت اب دناسریم یمارگ ناراکمھ راضحتسا ھب
 ھک نمجنا ھتسویپ مرتحم یاضعا مامت زا .تسا ھتفرگ رارق راک روتسد رد اددجم کینورتکلا تاباختنا ، ١۴٠٠

 دراد اضاقت دنشاب یم ریز حرش ھب یدزمان طیارش زئاح و دنشاب یم نمجنا هریدم تایھ رد تیوضع بلطواد
 کی و یو یس ھحفص کی لاسرا اب ار دوخ یروتادیدناک بوتکم یاضاقت یراج لاس نمھب ٣٠ خیرات ات رثکادح
 ismm1390@gmail.com :دنیامن لاسرا ریز یکینورتکلا سردآ ھب  یلنسرپ سکع

 ات روکذم کرادم لاسرا ھب تردابم ھک يدارفا ، یملع یاھ نمجنا نویسیمک تاباختنا دیدج ھمان نییآ ساسا رب
 ۴ ھتیمک طسوت اھ تساوخ رد مامت .دوب دنھاوخن ادیدناک ناونع ھب تاباختنا رد تکرش ھب رداق دنیامنن قوف خیرات
 نسحم سدنھم و یراگدای نیسح دمحم ،رفدیش اضردمحم ،یرھق دمحم رتکد نایاقآ بانج زا لکشتم تاباختنا هرفن
  .دش دنھاوخ یفرعم تشادھب تارازو تاباختنا تیاس رد و نییعت تیحالص دجاو دارفا و یسررب راعش یمارگ

  تاباختنا یروتادیدناک طیارش

 لاس ٣ ھقباس لقادح اب الاب ھب یرایداتسا ھجرد یاراد و یکشزپ مولع هاگشناد یملع تایھوضع-١

  ناریا یمالسا یروھمج روشک یمسر تیعبات -٢

  ناریا یمالسا یروھمج یساسا نوناق ھب مازتلا -٣

  .دشاب هدش یعامتجا و یا ھفرح قوقح زا تیمورحم بجوم ھک یرفیک و یماظتنا ھنیشیپ ءوس نتشادن -۴

 روشک یساسا نوناق رد حرصم یمسر نایدا زا یکی ھب نیدت -۵

 رد یسررب لباق ھطوبرم یاھ مرف لیمکت و یو دنتسم تساوخرد ھئارا نودب یدرف چیھ یروتادیدناک :١ هرصبت
  .دوب دھاوخن تاباختنا

 رد یتیدودحم اما دشاب وضع دناوت یم نمجنا ود هریدم تأیھ رد رثکادح نامز مھ روط ھب درف رھ :٢ هرصبت
  .درادن دوجو ھتسباو ای ھتسویپ ناونع ھب نمجنا تیوضع
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 عیزوت و تخاس ،تادراو یاھ تکرش راد ماھس هریدم تایھ رد تیوضع یاھادیدناک زا کی رھ ھچنانچ :٣ هرصبت
 بتارم دیاب دنشاب نمجنا یصصخت ھتشر اب طبترم یکشزپ تازیھجت نینچمھ و یتشادھب یشیارآ لیاسو ای و وراد
 . دسرب یمومع عمجم عالطا ھب یضتقم وحن ھب و مالعا تاباختنا ھتیمک ھبً ابتک

 

          

	یلدب دیمح رتکد                                                                                 یرھق دمحم رتکد                

 یکشزپ یسانش چراق یملع نمجنا سیئر                                                     نمجنا هریدم تایھ تاباختنا ھتیمک سیئر 

 

 

                                                                        
 

 
 

 

 	


