
، اه هاگشهوژپ ی ، ــ لاع شزومآ  زکارم  اه ، هدکشناد اه ، عمتجم اه ، هاگـشناد مرتحم  يا  ــــــ ـسور
ياه يروانف  ملع و  كراپ  نامزاس ، / هسسوم ناتـسگنهرف ، داینب ، یتاقیقحت ، زکارم  اه ، هدکـشهوژپ

هب هتـسباو  زکرم  ییارجا ، ياـه  هاگتـسد هب  هتـسباو  ياـه  هاگـشناد ، 2 يداتس ، 1 يداتس ناتسا ،
هب هتـسباو  ياه  نامزاس ییارجا ، ياه  هاگتـسد هب  هتـسباو  ياه  هدکـشزومآ یئارجا ، ياه  هاگتـسد
هب هتسباو  یشهوژپ  هسسوم  یئارجا ، ياه  نامزاس هب  هتسباو  ياه  هدکشهوژپ یئارجا ، ياه  هاگتـسد

شزومآ تاسسوم  اه و  هاگشناد لقتسم ، یئارجا  ياه  هاگتـسد اه و  هناخترازو یئارجا ، ياه  هاگتـسد
ینف و يدربراک ، یملع ـ  عماج  رون ، مایپ  یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  یعافتناریغ ، یتلودریغ ـ  یلاـع 

نایگنهرف يا ، هفرح

مارتحا مالس و  اب 

کینورتکلا و تلود  ققحت  رب  ینبم  روشک  هعسوت  مجنپ  هلاس  جنپ  همانرب  هدام 46  ج )  ) دنب يارجا  ياتسار  رد     
يروانف و تاقیقحت و  مولع ، ترازو  تالیکـشت  فیاـظو و  فادـها ، نوناـق  هداــم 2  ج ،)  ) شخب زا  دنب 4  قباطم 

ندش یکینورتکلا  دنیآرف  دـناسر ، یم  راضحتـسا  هب  ناگتخومآ  شناد روما  ءاقترا  لیهـست و  تهج  رد  نینچمه 
روما نامزاس  راک  روتسد  رد  لاس 98  زا  روشک  زا  جراخ  تاسسوم  اه و  هاگشناد ناگتخومآ  شناد كرادم  یـسررب 

هام نیدرورف  زا  داجس " هناماس  " بلاق رد  تقوم  همانیهاوگ  یکینورتکلا  ءاضما  ًاتیاهن  هک  تفرگ  رارق  نایوجـشناد 
.دیدرگ یتایلمع   99

ـه، مانـشزرا تقوم و  ـه  مانیهاوگ تحـص  مالعتـسا  هد و  ـ هاشم رودـص ، رد  عیرـست  هدـش  دای  حرط  يایاز  زا مـ    
لعج زا  يریگوـلج  هرداـص ، ـه  مانـشزرا تقوـم و  ـه  ماـنیهاوگ رودـص  دـنیآرف  رب  تراـظن  يریگراـمآ ، تلوـهس 
يراج ياه  هنیزه شهاک  نامزاس ، هب  ناگتخومآ  شناد هعجارم  ریگمشچ  شهاک  تقوم ، ـه  مانیهاوگ ـه و  مانشزرا

.دشاب یم يرادا  قاروا  شهاک  هجیتن  رد  يرادا و  تابتاکم  فذح  هب  هجوت  اب  نامزاس 

ـه مانیهاوگ رد  جرد  ـ نم  QR Code نکـسا ا  ــ یقوقح ب یقیقح و  صاخـشا  دـیدج  هیور  رد  تسا  رکذ  نایاش 
تحـص 20 دک  جرد  ای  يا QR Code reader و  ـ هرازفا مرن  طسوت  ـه ، مانـشزرا ای  و  لا ) ـ ـس کی  اـت   ) تقوم

تاصخشم تحص ) دک  مالعتـسا  تامدخ ـ  تمـسق  http://portal.saorg.ir ـ   ) ناـمزاس لاـتروپ  سردآ  رد  یمقر 
تقوم ـه  مانیهاوگ ای  همانشزرا و  تحـص  دنناوت  یم یتحار  هب  دیامن و  تیؤر  هدش  دای  هناماس  رد  ار  هتخومآ  شناد

.دنیامن ذخا  هدهاشم و  نیالنآ  تروص  هب  ار  یلیصحت  هیدییات  مالعتسا و  ار 
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تحـص و دک  ياراد  كرادم  تامالعتـسا (  لیبق  نیا  هب  یبتک  ییوگخـساپ  هدش ، دای  دراوم  هب  هجوت  اب  نیا  ربانب 
.دشاب یمن ریذپ  ناکما  ( QR Code
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یهلا قیفوت  يوزرآاب 
یقیدص یبتجم 

نامزاس سیئر  ریزو و  نواعم 

 : تشونور

.راضحتسا تهج  یترازو  رتفد  لک  ریدم  ریزو و  مرتحم  رواشم  شخب  سمش  رتکد  ياقآ  بانج  - 
.راضحتسا تهج  ناگتخومآ  شناد  روما  مرتحم  لک  ریدم  یجگنا  دیمحلادبعدیس  رتکد  ياقآ  بانج  - 

نامزاس سییر  مرتحم  رواشم  راتفگشوخ  ياقآ  بانج  - 
جراخ ناگتخومآ  شناد  هرادا  مرتحم  سیئر  یفجن  هرهز  مناخ  راکرس  - 
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