
ییازخ رتکد  ياقآ  بانج 
هاگشناد یشزومآ  مرتحم  تنواعم 

مارتحا مالس و  اب 
خروم هبنـشود  زور  رد  تسویپ ) هسلجتروص   ) یـسرد هماـنرب  یباـیزرا  قیبـطت و  هتیمک  هسلج  نیمراـهچ  دـناسریم  راضحتـسا  هب 
یملع تئیه  مرتحم  ءاضعا  یمومع و  یکـشزپ  نواعم   یکـشزپ ، هدکـشناد  تسایر  روضح  اـب  تعاس 12/30-14/30   97/10/17

هدکشناد و تسایر  طسوت  ادتبا  رد  هک  دیدرگ  رازگرب  نایوجشناد  ناگدنیامن  هطوبرم ، ناسانشراک  یسرد ، يزیر  همانرب  هتیمک  وضع 
يداهنـشیپ همانرب  نایوجـشناد  هدـنیامن  نینچمه  دـش و  هداد  یلبق  تاـبوصم  صوصخرد  یتاحیـضوت  یمومع  یکـشزپ  نواـعم 

هب صوصخ  نیا  رد  یسرد  همانرب  هتیمک  یملع  تئیه  مرتحم  ءاضعا  هداد و  حیضوت     powerpoint قیرط زا  ار  نایوجشناد 
: دیدرگ ررقم  نایاپ  رد  دنتخادرپ و  وگتفگ  ثحب و 

نآ يارجا  نامز  دـبای و  رییغت  مرت  هب 3  مرت  ود  زا  ینیلاب  تامدـقم  هرود  ناونع  هب  یمومع  یکـشزپ  هرود  يژولوتاپویزیف  عطقم   - 
.دشابیم دعب  هب  ياهیدورو 96  يارب 
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: هب تشونور   

راضحتسا تهج  یمومع  یکشزپ  شزومآ  مرتحم  تنواعم 

راضحتسا تهج  هدکشناد  یکشزپ  شزومآ  هعسوت  رتفد  مرتحم  ریدم 

راضحتسا تهج  یکشزپ  هدکشناد  یلیمکت  تالیصحت  هیاپ و  مولع  یشزومآ  مرتحم  تنواعم 

راضحتسا تهج  يا  هفرح  قالخا  هورگ  ریدم  يدزیا  کباب  رتکد  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  هدازدیس  نسحلاوبا  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  یباون  رفعجدیس  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  يرونا  اتیب  رتکد  مناخ  راکرس 

راضحتسا تهج  یعازخ  رفظم  رتکد  ياقآ  بانج  . . 

یملع تایه  يوزمح  نادزی  رتکد  ياقآ  بانج 

یمارهب اضرمالغ  رتکد  ياقآ  بانج 

ینیلاب یملع  تایه  یندم  دیمح  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 

داژن يرواد  نارمع  رتکد  ياقآ  بانج 

نایلیلج نیرسن  رتکد  مناخ  راکرس 

راضحتسا تهج  رهلک  انسح  مناخ  راکرس  ... ... 

شزومآ سیئر  ناگنرفآ  حرف  مناخ  راکرس 

یمومع   یکشزپ  سانشراک  ییاضر  نینزان  مناخراکرس 

مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج  نایلیلج  لوسر  ياقآ  بانج 

مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج  روپ  یسیو  دمحم  ياقآ  بانج 

مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج    EDO هتیمک ریبد  يدهاز  اروها  ياقآ  بانج 

 97/20975  

 1397/10/26 

دراد   

 


