
https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


يدنب هدر  حرط 

قطانم نایرجم  يرادا  ياه  همان  هویش  اه و  همانشخب 

هطسوتم شزومآ  نواعم  ریدم  :

هطسوتم مود  لوا و  هرود  یسانشراک  یناسر : عالطا 

لوا هطسوتم  یشزومآ : ياهدحاو 

يرادا ياه  همان  هویش  يزاسدنتسم  هتیمک 

 

 
 

نارهت رهش  هقطنم ....  شرورپ  شزومآ و  تیریدم 

یلیصحت 1400-1401 لاس  رد  زربلا  راگدنام  ناتسریبد  مهد  هیاپ  مان  تبث  عوضوم :

مارتحا مالس و  اب 

زربلا راگدنام  ناتسریبد  خروم 84/4/28  شرورپ  شزومآ و  یلاـع  ياروـش  هسلج ي  نیمجنپ  تسیب و  دـصتفه و  هبوـصم ي  دـنب 3  يارجا  رد 
ناتسریبد يدورو  نومزآ  مان  تبث ییارجا  همان  هویش مهد ، هیاپ  رد  رسپ  دعتسم  نازومآ  شناد  بذج  ییاسانش و  روظنم  هب  نارهت  رهـش  هقطنم 6 

.ددرگ   یم مالعا  لیذ  حرش  هب  یلیصحت 1400-1401   لاس  يارب  زربلا  راگدنام 

: يدورو نومزآ  رد  مان  تبث  طیارش   *

ناریا یمالسا  يروهمج  تیعبات  - 1

یلیصحت 99-400 لاس  مهن  هیاپ  رد  لیصحت  هب  لاغتشا  - 2

مهن هیاپ  لوا  تبون  تاناحتما  رد  لدعم 18  لقادح  - 3

: نومزآ يرازگرب  خیرات  تراک و  عیزوت  نامز  مان ،  تبث  تلهم  * 

.دشاب یم   1400/1/31 تیاغل    1400/1/16 زا   مان  تبث  نامز  - 1

هب هناماس  رد  یکینورتکلا  هاگرد  قیرط  زا  ًافرص  تسیاب  یم  نابلطواد  هک  دشاب  یم  لایر  غلبم 400000  يدورو  نومزآ  رد  تکرـش  هنیزه  - 2
.دنیامن تخادرپ  مان و  تبث     www.tehranedu.ir یناشن

ماگنه هدامآ و  دشاب ، هتشاد  مجح    300kb رثکادح   هک   jpg تمرف اب  دیفس  هنیمز  سپ  اب  داعبا 4*3  رد  بلطواد  ریوصت  هدش  نکسا  لیاف  - 3
.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  مان  تبث 

بلطواد صخـش  هجوتم  یتنرتنیا ،  مان  تبث  لحارم  ماجنا  رد  تسرداـن  تاـعالطا  تبث  زا  یـشان  داریا  هنوگره  تیلوئـسم  رکذـت : 
 . دشاب یم

.دنیامن تبث  هناماس  رد  کمایپ  قیرط  زا  یناسر  عالطا  روظنم  هب  ار  دوخ  ربتعم  هارمه  نفلت  هرامش  مان ، تبث  ماگنه  نایضاقتم  تسا  مزال  -   4

نومزآ رد  شریذپ  تروص  رد  دنیامن و  باختنا  مان  تبث  ماگنه  ار  دوخ  تساوخرد  دروم  هتـشر  تسیاب  یم  مهد  هیاپ  رد  مان  تبث  نایـضاقتم  - 5
.دوب دنهاوخن  هتشر  رییغت  هب  زاجم  دنهد و  لیصحت  همادا  مان و  تبث  هدش  هتفریذپ  هتشر  نامه  رد  ًافرص 

1399/12/26
166168/73

درادن

http://www.tehranedu.ir


.دش دهاوخ  رازگرب  هسلج  هب  دورو  تراک  يور  رب  هدش  صخشم  ياه  لحم  رد  هبنش 1400/03/20  جنپ  حبص  تعاس 9  سار  نومزآ   -6

.دشاب یم  ناتسا  يانورک  داتس  دییات  هب  طونم  رکذلا  قوف  خیرات  رد  نومزآ  يرازگرب  رکذت : 

.ددرگ یم  زاب  هسلج  هب  دورو  تراک  تفایرد  تهج  زور  تدم 5  هب  زا 1400/03/15  هناماس  - 7

بلطواد و هدش  زارت  هرمن  یسرد ، هدام  ره  هبـستکم  هرمن  تسردان ،  حیحـص و  ياه  خساپ  دادعت  لماش  نومزآ  همانراک  نابلطواد  یمامت  يارب  - 8
.دش دهاوخ  رداص  هسردم ؛ رد  هدش  هتفریذپ  درف  نیرخآ  هدش  زارت  هرمن 

: تالاؤس بیرض  دادعت و  یسرد ،  داوم  نومزآ ،  عبانم  * 

.دشاب یم ریز  لودج  حرش  هب  مهد  هیاپ  يدورو  نومزآ  تالاؤس  بیرض  دادعت و  یسرد ،  داوم  عبانم ،    

اهفیدر هتشر  یمامت  یسرد - لاؤسداوم  نامزبیرضدادعت 
لاؤسییوگخساپ حرط  عبانم 

نامسآ1 ياه  152مایپ 

هقیقد یلیصحت 12099-400  لاس  مهن  هیاپ  ياه  باتک

یسراف2  152
101یبرع3
یسیلگنا4 102نابز 
254یضایر5
253مولع6
یعامتجا7 101تاعلاطم 

لک  110عمج 

 . دریگ یم قلعت  یفنم  هرمن  تسردان  ياه  خساپ  هب  هدوب و  هنیزگراهچ يا  تروص  هب  تالاؤس 
طرش هب  دصرد )  يالاب 50  نازابناج  ناگدازآ و  ادهـش ،  ززعم  نادـنزرف  لماش  دهاش (  نازومآ  شناد  هب  شریذپ  تیفرظ  زا  دـصرد  هد 

.دریگ یم قلعت  يدنب  تیولوا  ساسا  رب  هدش  هتفریذپ  درف  نیرخآ  نومزآ  هدش  زارت  هرمن  دصرد  لقادح 80  بسک 
.دوش  یم  مالعا  ابقاعتم  هیمهس ، زا  هدافتسا  يارب  ینوناق  تادنتسم  هئارا    

درف نیرخآ  نومزآ  هدش  زارت  هرمن  دصرد  لقادح 90  بسک  طرـش  هب  یگنهرف  ناراکمه  ززعم  نادنزرف  هب  شریذپ  تیفرظ  زا  دصرد  هد 
.دوش یم  مالعا  ابقاعتم  هسردم  طسوت  هیمهس ، زا  هدافتسا  ینوناق  تادنتسم  هئارا  دریگ ، یم  قلعت  هدش  هتفریذپ 

.داد دنهاوخ  خساپ  یبهذم  ياه  تیلقا  كرتشم  تالاوس  هب  روشک  یمسر  یبهذم  ياه  تیلقا  نابلطواد 

نفلت هرامش  قیرط  زا  ای  هعجارم و   www.tehranedu.ir یتنرتنیا   تیاس  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دـنناوت  یم  زیزع  ناـبلطواد 
.دنیامن لصاح  سامت  66469442 و 66469414 

دوش و مالعا  ایلوا  قیقد  هارمه  هرامش  دور  یم  راظتنا  یعامتجا ، ياه  تیدودحم  انورک و  يرامیب  طیارش  هب  هجوت  اب  مهم :  رکذت 
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.دوب دهاوخ  ناعفنیذ  اب  ییوگخساپ  هرامش و  مالعا  زا  معا  تیلوئسم  هیلک 

 ، 66469414 نفلت 66469442 ،  کـی –  كـالپ  زربلا –  هچوک  جـلاک –  هارراـهچ  بـالقنا –  ناـبایخ  زربـلا :  راگدـنام  ناتـسریبد  یناـشن 
66469524  ، 66469431  ، 66469564  ، 66469516  ، 66469477
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