
نایوجشناد روما  نامزاس  یندب  تیبرت  تسرپرس  تسودیلع ، رتکد  ياقآ  بانج 
یمالسا دازآ  هاگشناد  یندب  تیبرت  شزرو و  زکرم  سیئر  يرگشل ، رتکد  ياقآ  بانج 

رون مایپ  هاگشناد  یندب  تیبرت  لکریدم  یبارت ، رتکد  مناخ  راکرس 
یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  ییوجشناد  لکریدم  یقارشا ، رتکد  ياقآ  بانج 

يدربراک یملع  عماج  هاگشناد  یندب  تیبرت  لکریدم  روپ ، فسوی  ياقآ  بانج 
يا هفرح  ینف و  هاگشناد  مرتحم  سیئر  نارمع ، یحلاص  رتکد  ياقآ  بانج 

نایگنهرف هاگشناد  مرتحم  سیئر  رفینخ ، رتکد  ياقآ  بانج 
يزادناریت نویساردف  مرتحم  تسرپرس  ینیبم ، ياقآ  بانج 

مکیلع مالس 

یناتـسبات ياه  يزاب  هرود  نیمکی  یـس و  دـیراد  راضحتـسا  هک  هنوگنامه  تیریدـم ، نآ  ياـه  يراـکمه  زا  رکـشت  راـهظا  نمـض  ًاـمارتحا 
نارتخد و  ) نایوجـشناد يزادـناریت  ياه  میت  مازعا  هب  هجوت  اب  ددرگ ، یم  رازگرب  نیچ  روشک  رد  هدـنیآ  لاس  ناتـسبات  ناهج  نایوجـشناد 

روضح يارب  روشک  ياه  هاگشناد  رد  یشزرو  هبخن  نایوجشناد  ياه  تیفرظ  زا  بولطم  ییاسانـش  هچناپت و  گنفت و  هتـشر  ود  رد  نارـسپ )
تحت زکارم  اهدحاو و  هیلک  هب  بسانم  یناسر  عالطا  نمض  دیئامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  اه ، تباقر  زا  هرود  نیا  رد  هناردتقم  یفیک و 

هب تیریدم  نآ  قیرط  زا  ار  طیارش  دجاو  نایوجـشناد  یماسا   1400/10/11 خیرات   ات  لیذ  يدورو  ياهدروکر  تاعالطا و  ساسارب  شـشوپ ،
.دنیامن مالعا  نویساردف  نیا 
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يدوروهتشرفیدر ناکمدروکر  نامز و 
نارسپ1 هچناپت  رتم  يزادناریت10560  نویساردف  طخ  نلاس 80  لحم  رد  تعاس 8  هام  يد  هبنش 14 هس 

نارتخد2 هچناپت  رتم  يزادناریت10560  نویساردف  طخ  نلاس 80  لحم  رد  تعاس 8  هام  يد  هبنش 14 هس 

نارسپ3 گنفت  رتم  يزادناریت10618 نویساردف  طخ  نلاس 80  لحم  رد  تعاس 13  هام  يد  هبنش 14 هس 

نارتخد4 گنفت  رتم  يزادناریت10618 نویساردف  طخ  نلاس 80  لحم  رد  تعاس 13  هام  يد  هبنش 14 هس 

یصاصتخا یمومع و  طیارش 

قح دعب  هب  ( 1374/10/11  ) هیوناژ 1996 نیدلوتم 1  ( FISU  ) یهاگشناد ياه  شزرو  یللملا  نیب  نویساردف  تاررقم  نیناوق و  ربارب  - 1
.دنراد ار  تاقباسم  رد  تکرش 

هطوبرم هاگشناد  زا  ربتعم  همان  یفرعم  نتشاد  - 2
ربتعم ییوجشناد  تراک  هئارا  - 3

( دشاب تاقباسم  عورش  زا  لبق  تعاس  لقادح 72  همیب  رودص  خیرات   ) يراج لاس  یشزرو  همیب  هئارا  - 4

.تسیمازلا شریذپ  زور  رد  هدش  تبث  دروکر  هگرب  هئارا  هجوت :

.دشاب یم  یمازلا  ناراکشزرو  هیلک  يارب  نسکاو  یکینورتکلا  تراک  هئارا  هجوت :
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يزادناریت نویساردف  طخ  نلاس 80  يدازآ ، یشزرو  هعومجم  نارهت ، ناکم :

هبنش 1400/10/14 هس  زور  ات 12  تعاس 8  هچناپت : تاقباسم  نامز 

هبنش 1400/10/14 هس  زور  ات 17  تعاس 13  گنفت : تاقباسم  نامز 
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یهلا قیفوت  يوزرآاب 
نایریشب يداه 

یهاگشناد ياه  شزرو  یلم  نویساردف  سیئر 

 : تشونور

راضحتسا يارب  نامزاس  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  روپ  شاداد  مشاه  رتکد  ياقآ  بانج  - 
راضحتسا يارب  نامزاس  عبانم  تیریدم  ینابیتشپ و  تنواعم  مرتحم  تسرپرس  ینابرق  سابع  رتکد  ياقآ  بانج  - 
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