
زکرم - ییوجشناد تاقیقحت  هتیمک  - ینیلاب تاقیقحت  هعسوت  ياهدحاو  - یتاقیقحت زکارم  - اه هدکشهوژپ  - اه هدکشناد  مرتحم  تسایر 

یکشزپ شزومآ  هعسوت  تاعلاطم و 

مکیلع مالس 
موزل رب  ینبم  عوبتم  ترازو  دـیکات  هب  هجوت  اـب  خروم 400/1/25  هاگشناد  یـشهوژپ  ياروش  رد  دناسر  یم  راضحتـسا  هب  مارتحا  اب 

ياـهحرط ییاـهن  شرازگ  يرواد  دـنیارف  هک  دـیدرگ  ررقم  هطوبرم  ، ياـه  هناـماس  رد  یتاـقیقحت  ياـهحرط  يرواد  قـباوس  تبث 
ياـهحرط مرتـحم  ناـیرجم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دریگ  ماجنا  ناهوژپ  هناـماس  قیرط  زا  افرـص  يا  هماـن  ناـیاپ  ریغ  یتاـقیقحت 

مایپ یسراف و  هدیکچ  ییاهن ، شرازگ   word لیاف حرط " اب  طبترم  مایپ  / شرازگ لاسرا   " هنیزگ قیرط  زا  دـنناوت  یم  یتاقیقحت 
لوا هحفـص  رد  دناوت  یم  زین  هدننک  بیوصت  زکرم  .دنیامن   لاسرا  لازوپورپ  هدـننک  بیوصت  هیلوا  زکرم  هب  ار  دوخ  حرط  یـشهوژپ 

ییاـهن شرازگ  ییاـهن  " شرازگ  يرواد  هب  لاـسرا  " هنیزگ قیرط  زا  ناـهوژپ ، هناـماس  رد  لازوـپورپ  ره  یلک  تاعالطا  هب  طوبرم 
دهاوخ اه  لازوپورپ  يرواد  ریـسم  دننامه  يرواد ، دنیارف  یقبام  .دیامن  لاسرا  نارواد  يارب  ار  حرط  يرجم  طسوت  هدش  يراذـگراب 
هدـیکچ هدـش ، دـیئات  ییاهن  شرازگ  هطوبرم (  تادنتـسم  هتـشذگ  دـننامه  رواد ، طسوت  ییاهن  شرازگ  دـیئات  زا  سپ  اـتیاهن  .دوب 

سانـشراک يارب  ناهوژپ  هناماس  یلخاد  مایپ  قیرط  زا  ییاـهن  ) شرازگ  بیوصت  هماـن  هارمه  هب  حرط  یـشهوژپ  ماـیپ  یـسیلگنا و 
.ددرگ لاسرا  یشهوژپ  ياهمایپ 

/ زکرم / هدکـشهوژپ / هدکـشناد نآ  یمارگ  ناققحم  یملع و  تایه  مرتحم  ياضعا  هب  بسانم  یناسر  عالطا  نمض  تسا  دنمشهاوخ 
.دریذپ  تروص  هبتاکم  نیارد  هدش  هداد  حرش  تروص  هب  دنیارف ، نیا  لحارم  مامت  سپ  نیا  زا  هک  ددرگ  ذاختا  یبیترت  دحاو ،

 

   

مزال مادقا  عالطا و  تهج  هداز  لیلخ  مناخ  راکرس  تشونور :

 

هداز  نیسح  الیل  رتکد 

تاقیقحت یبایزرا  هعسوت و  ریدم 

یلاعت                  همسب 

   :  600/8469 هرامش

   :  1400/2/8 خیرات

  : درادن تسویپ
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