
يروف   رایسب  ییوجشناد                                                                     مرتحم  نینواعم 

، يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  دـبیم ، يرئاح  هللا  تیآ  مالیا ، ناهفـصا ، هیمورا ، دزی ، ناکدرا  كارا ، ياه : هاگـشناد  
یلیمکت تالیصحت  زیربت ، هر ،)  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب دنجریب ، انیس ، یلعوب  بانب ، تانئاق ، رهمگرزب  درونجب ،

ریبد تیبرت  مرهج ، نارهت ، شرفت ، سردـم ، تیبرت  هیردـیح ، تبرت  نامرک ، هتفرـشیپ  ياـه  يرواـنف یتعنص و 
جیلخ يراوزبس ، میکح  ناجنـسفر ، (س ) سجرن ترـضح  مق ، (س ) هموصعم ترـضح  تفریج ، ییاـجر ، دـیهش 
ناملس س ،)  ) ارهزلا ناجنز ، لباز ، هاشنامرک ، يزار  راهباچ ، ییایرد  مولع  يدرونایرد و  ناغماد ، ، یمزراوخ سراف ،

، یتشهب دیهش  درکرهش ، دهاش ، ناتسچولب ، ناتسیس و  يدابآدسا ، نیدلا  لامج  دیس  نانمس ، نورزاک ، یـسراف 
، هیمورا یتعنـص  كارا ، یتعنـص  زاریـش ، ناجیابرذآ ، یندـم  دیهـش  زاوها ، نارمچ  دیهـش  نامرک ، رنهاب  دـیهش 
، ناهبهب ءایبنالا  متاخ  یتعنص  روپاش ، يدنج  یتعنـص  دنجریب ، یتعنـص  ریبکریما ، یتعنـص  ناهفـصا ، یتعنص 
، فیرش یتعنص  دورهاش ، یتعنص  ناجریس ، یتعنص  زیربت ، دنهس  یتعنص  یـسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  یتعنص 

یتعنص نادمه ، یتعنـص  لباب ، یناوریـشون  یتعنـص  هاشنامرک ، یتعنـص  مق ، یتعنـص  هزیوه ، يادهـش  یتعنص 
عبانم يزرواشک و  مولع  رهـشهب ،)  ) ناردـنزام يروانف  ملع و  ناریا ، تعنـص  ملع و  هر ،) ) ییابطابط همالع  زاریش ،
مولع ناگرگ ، یعیبط  عبانم  يزرواشک و  مولع  ناتسزوخ ، نیمار  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  مولع  يراس ، یعیبط 

يروانف لمآ ، نیون  ياه  يروانف اسف ، نارهاوخ ،)  ) نانمس ناگنازرف  دهشم ، یسودرف  رهـشمرخ ، ییایرد  نونف  و 
، نالیگ سوواک ، دبنگ  ناتسلگ ، درونجب ، رثوک  ناتـسدرک ، ناشاک ، مق ، (س ،) بنیز ترـضح  راوزبس  نیون  ياه 
(، يوضر ناسارخ   ) راهبلگ نیون  ياه  يروانف مولع و  یسدنهم  ریالم ، هغارم ، یلیبدرا ، ققحم  ناردنزام ، ناتسرل ،

رنه ناگزمره ، ناجنـسفر ، جـع ) ) رـصع یلو  رهـشناریا ، تیالو  روباشین ، ناـچوق ، نیون  ياـه  يرواـنف یـسدنهم 
دزی جوسای ، زاریش ، رنه  نارهت ، رنه  ناهفصا ، رنه  زیربت ، یمالسا 

یلاع شزومآ  عمتجم  ناوارـس ، یلاع  شزومآ  عمتجم  دـنرز ، یلاع  شزومآ  عمتجم  یلاـع : شزومآ  ياـه  عمتجم
یلاع شزومآ  عمتجم  دابانگ ، یلاع  شزومآ  عمتجم  نیارفـسا ، یـسدنهم  ینف و  یلاع  شزومآ  عمتجم  ناوریش ،

مب یلاع  شزومآ  عمتجم  نارتخد ،) هژیو   ) دنواهن

سردم دیهش  یلاع  شزومآ  زکرم  دیلقا ، یلاع  شزومآ  زکرم  نابهتـسا ، یلاع  شزومآ  زکرم  یلاع : شزومآ  زکارم 
یلاـع شزومآ  زکرم  داـبآزوریف ، یلاـع  شزومآ  زکرم  ارهز ، نیئوب  یـسدنهم  ینف  یلاـع  شزومآ  زکرم  اـضرهش ،

تالیصحت زکرم  ینـسمم ، یلاع  شزومآ  زکرم  تالحم ، یلاع  شزومآ  زکرم  درمال ، یلاع  شزومآ  زکرم  رمـشاک ،
ناجنز هیاپ  مولع  یلیمکت 
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یمالسا دازآ  هاگشناد  نایگنهرف ، رون ، مایپ  عماج : ياه  هاگشناد  

رامآ و هدکشناد  یمزراوخ ، هاگشناد  يداصتقا  مولع  سیدرپ  اه : هاگـشناد هعومجم  ریز  ياه  هدکـشناد اه و  سیدرپ
یـسدنهم ینف و  هدکـشناد  راسمرگ ، یـسدنهم  ینف و  هدکـشناد  روشک ، شزومآ  شجنـس  نامزاس  کیتامروفنا 

یـضایر و هدکـشناد  ماج ، تبرت  يرورپماد  يزرواشک و  هدکـشناد  رـال ، یـسدنهم  ینف و  هدکـشناد  ناـگیاپلگ ،
راسناوخ رتویپماک 

، ناریا یمیـشورتپ  رمیلپ و  هاگـشهوژپ  هلزلز ، یـسدنهم  یـسانش و  هلزلز  یللملا  نیب  هاگـشهوژپ  اه : هاگـشهوژپ
هاگشهوژپ يداینب ، ياه  شناد هاگشهوژپ  هاگشناد ، هزوح و  هاگشهوژپ  یـشزرو ، مولع  یندب و  تیبرت  هاگـشهوژپ 

يرواـنف مولع و  هاگـشهوژپ  یگنهرف ، تاـعلاطم  یناـسنا و  موـلع  هاگـشهوژپ  ناریا ، یمیـش  یـسدنهم  یمیش و 
هاگشهوژپ يروانف ، تسیز  کیتنژ و  یسدنهم  یلم  هاگشهوژپ  ناریا ، ییاضف  هاگـشهوژپ  (، Irandoc) تاعالطا

نامزاس يرگـشدرگ ، یگنهرف و  ثاریم  هاگـشهوژپ  يژرنا ، داوم و  هاگـشهوژپ  یعاـمتجا ، یگنهرف و  تاـعلاطم 
یناسر عالطا يا  هقطنم زکرم  هغارم ، کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  ناریا ، یتعنـص  یملع و  ياـه  شهوژپ

شزوـمآ يزیر  هماـنرب شهوژپ و  هسـسوم  ناریا ، هفـسلف  تـمکح و  شهوژپ  هسـسوم  زاریـش ، يرواـنف  موـلع و 
موـلع یــسانش و  سوناـیقا  یلم  هاگــشهوژپ  شــشوپ ، گـنر و  يرواـنف  موـلع و  یــشهوژپ  هســسوم  یلاــع ،

يا هتسه نونف  مولع و  هاگشهوژپ  ییاذغ ،  عیانص  مولع و  هدکشهوژپ  يوج ،

یعافتناریغ یتلودریغ  یلاع  شزومآ  تاسسوم  اه و  هاگشناد

، میرک نآرق  فراعم  مولع و  رتشا ، کلام  یتعنـص  تفن ، تعنـص  ییارجا : ياه  هاگتـسد هب  هتـسباو  ياه  هاگـشناد  
یمالسا بهاذم 
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مالس يادها  اب 

لاس هامرذآ  موس  ههد  رد  هنومن  يوجشناد  هراونشج  نیما  یـس  نیمهن و  تسیب و  زاغآ   هب  تیانع  اب  ًامارتحا ،      
ذاختا موزل  هب  رظن  دشاب و  یم ياه 1399 و 1400  لاس هنومن  يوجشناد  هراونـشج  ود  زا  هدش  قیفلت  هک  يراج 
تسا دنمشهاوخ  اه ، هاگشناد حطس  رد  نآ  يارجا  زین  بسانم و  عقوم و  هب  یناسر  عالطا  صوصخ  رد  مزال  ریبادت 
تهج همان  نیئآ نینچمه  .ددرگ  لومعم  مزال  ياه  یگنهامه تسویپ ، ینامز  همانرب  اـب  قباـطم  دـیئامرف  روتـسد 

.تسا هدیدرگ  تسویپ  نایوجشناد  هب  یناسر  عالطا  هاگشناد و  تیاس  رد  يراذگراب 

سردآ هـب  هنوـمن  يوجـشناد  هراونـشج  ماـن  تـبث  هناـماس  هـب  هـعجارم  نمــض  یتسیاـب  هاگــشناد  ناربراـک     
یـسررب تـیور و  تـهج  ناـشروبع  زمر  هتـشذگ و  لاـس  يربراـک  ماـن  اـب   eservices.saorg.ir/htmltbs

رد لیذ  سردآ  قیرط  زا  دنناوت  یم هتشذگ  ياه  لاس دننامه  زین  نایوجشناد  .دنیامن  مادقا  نایضاقتم  تساوخرد 
نیمات ییارجا  همان  هویـش  هدام 14  هرـصبت  هب  تیانع  اـب  ( portal.saorg.ir  ) دنـشاب هتـشاد  مان  تبث  هناماس 
ندـش مهارف  تاررقم و  تیاعر  هب  طونم  يروشک  ناگدـیزگرب  زئاوـج  صوـصخ  رد  هدـش  دـیق  تالیهـست 

.دشاب یم  ییارجا  تاموزلم 

هاگشناد  حطس  رد  ار  يرواد  ياهدنیارف  يراج  لاس  هام  يد  خیرات 18  ات  اه  هاگشناد هیلک  تسا  مزال  نینچمه     
زا هام  نمهب  یلا 6  يد  خیرات 25 زا  نامزمه  تروصب  هدـیناسر و  مامتا  هب  تسویپ ) يدـنب  نامز لودـج  قباطم  )

.دنروآ  لمع  هب  ریدقت  هتسیاش ، یمسارم  یط  یهاگشناد  ناگدیزگرب 

اب دـنناوت  یم ناربراک  هیلک  هناماس ، صوصخ  رد  یتالاوس  خـساپ  هب  یباـیتسد  روبع و  زمر  یـشومارف  تروص  رد    
اب هناماس  رد  ینابیتشپ  تساوخرد  قیرط  زا  ای  دـنیامرف و  لصاح  سامت  یلکوت  ياـقآ  هرامش 021-96664457 

يوگخــساپ زین    support@saorg.ir لـیمیا روظنم  نیدـب  .دـنریگ  طاـبترا  يرواـنف  دـحاو  سانـشراک 
لیمیا سردا  زا  هماـــن  نــییا صوـــصخ  رد  شـــسرپ  تــهج  .دـــشاب  یم یناـــبیتشپ  ياـــه  تساوـــخرد

.دیوش دنم  هرهب  ار  مزال  ياه  ییامنهار  nemooneh@saorg.ir

: ددرگ یم هدوزفا  یلبق  همان  نیئآ هب  لیذ  دراوم  رگیدکی  اب  هراونشج  ود   قیفلت  لیلد  هب  تسا ، رکذ  نایاش 

رد وجشناد  ندش  التبم  لیلدب  تاونس  باستحا  نودب  لاسمین  فذح  لاس 1398 : بوصم  همان  نیئآ  دنب 4-2  - 
.ددرگ یمن ظاحل  روکذم  لاسمین  رد  هدربمان  یتاونس  هقباس  هدوب و  زاجم  انورک  يرامیب  هب  هتشذگ  لاس 
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لاس 98 هنومن  يوجشناد  هراونشج  ناوخارف  زا  سپ  هک  ینایوجشناد  لاس 1398 : بوصم  همان  نیئآ  دنب 10-2  - 
لاس 1400 هنومن  يوجـشناد  هراونـشج  رد  دـنناوت  یم هماـن  نیئآ  دـنب 4-2  تیاعر  اب  دـنا ، هدـش هتخومآ  شناد 

.دنیامن تکرش 

.دشاب یم لاس  رثکادح 41  هنومن  يوجشناد  هراونشج  رد  ینس  طرش  لاس 98 : بوصم  همان  نیئآ  دنب 11-2  - 

.دنا هتشاد هنابلطواد  تیلاعف  انورک  هنیمز  رد  هک  دریگ  یم قلعت  ینایوجشناد  هب  هدوزفا   تروص  هب  زایتما  هس  - 

ياه هراونشج رد  هدیدرگ و  ظاحل  لاس 1400  هراونشج  رد  ًائانثتـسا  قوف ، هحورطم  دراوم  تسا  رکذ  هب  مزال     
حطـس رد  هدرتسگ  یناسر  عالطا  تهج  هراونـشج  رتسوپ  لیاف  نینچمه  .دـش  دـهاوخن  لاـمعا  یتآ  ياـه  لاـس

.دش دهاوخ  یناسر  عالطا  ابقاعتم  اه  هاگشناد
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
گنژرا ناودرا 

نامزاس لخاد  نایوجشناد  روما  تنواعم  تسرپرس 

 : تشونور

.عالطا تهج  لخاد  نایوجشناد  روما  ینابیتشپ  تیامح و  هرادا  - 


	رونوشت :

