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یناتسا ياه  تأیه  مرتحم  ياسور 
مکیلع مالس 

رد هدنیآ  لاس  ناتسبات  ناهج  نایوجشناد  یناتسبات  ياه  يزاب  هرود  نیمکی  یس و  دیراد  راضحتسا  هک  هنوگنامه  ًامارتحا 
هب هچناپت  گنفت و  هدام  ود  رد  رـسپ  رتخد و  نایوجـشناد  يزادـناریت  میت  مازعا  هب  هجوت  اب  .ددرگ  یم  رازگرب  نیچ  روشک 

اـه و ناتـسا  رد  یـشزرو  هبخن  نایوجـشناد  دوجوم  ياـه  تیفرظ  زا  بولطم  يریگ  هرهب  رترب و  تارفن  شنیزگ  روـظنم 
نویـساردف اب  هدمآ  لمعب  ياه  یگنهامه  ربارب  اه ، تباقر  زا  هرود  نیا  رد  هناردتقم  یفیک و  روضح  فلتخم و  ياه  شخب 

هب تبسن  یتشادهب  ياه  لکتورپ  تیاعر  اب  دوجوم و  طیارـش  هب  هجوت  اب  دوش  ذاختا  یبیترت  تسا  دنمـشهاوخ  يزادناریت ،
ار هجیتن  مادقا و  يراج  لاس  هامدنفسا  ات 25  هام  يد  خیرات 30  زا  ریز  طیارش  ربارب  ناتسا  نآ  یباختنا  تاقباسم  يرازگرب 
هام نیدرورف  رخاوا  نایوجشناد  يزادناریت  یلم  میت  شنیزگ  يارب  یباختنا  هقباسم  ًانمض  .دنیامن  مالعا  نویـساردف  نیا  هب 
یم یناسر  عالطا  ًابقاعتم  یباختنا  تاقباسم  قیقد  نامز  دش ، دهاوخ  رازگرب  يزادناریت  نویساردف  طخ  نلاس 80  لحم  رد 

.دوش

: یصاصتخا یمومع و  طیارش 

قح دعب  هب  نیدلوتم 1374/10/11  ( FISU  ) یهاگشناد ياه  شزرو  یللملا  نیب  نویـساردف  تاررقم  نیناوق و  ربارب  - 1
.دنراد ار  تاقباسم  رد  تکرش 
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يریگیپ هرامش 
7167417



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

رد تکرـش  هب  زاجم  دنـشاب ، یم  اراد  ار  قوف  لودـج  يدورو  ياهدروکر  هک  اه  ناتـسا  طـسوت  هدـش  یفرعم  رترب  تارفن 
.دنشاب یم  يروشک  یباختنا  هقباسم 

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

285/88340
1399/10/29

يریگیپ هرامش 
7167417

یهلا قیفوت  يوزرآاب 
نایریشب يداه 

یهاگشناد ياه  شزرو  یلم  نویساردف  سیئر 

 : تشونور
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