
رادمان رتکد  ياقآ  بانج 
نیوزق یکشزپ  مولع  هاگشناد  مرتحم  سیئر 

؛ مارتحا مالس و  اب 
ياه هلاسر دشرا و  یـسانشراک  ياه  همان نایاپ  زا  ضوعالب  تیامح  تهج  هناوج  تنرگ  حرط  لوا  هرود  قفوم  يرازگرب  هب  هجوت  اب    

تیاغل  1400/03/10 خیراـت   زا  یملع  تئیه  مرتـحم  ياـضعا  ماـن  تبث  تهج  حرط  هرود  نـیمود  ناوـخارف  ارگرازاـب ، يارتـکد 
هتخیهرف نایوجشناد  دیتاسا و  رتشیب  هچ  ره  يرادرب  هرهب روظنم  هب  تسا  دنمـشهاوخ  هلیـسونیدب  .ددرگ  یم مالعا   1400/04/10

: دریذپ تروص  مزال  مادقا  دنیامرف  روتسد  ریز  دراوم  صوصخ  رد  حرط ، نیا  زا  ناتسا 

تالیـصحت نایوجـشناد  دـیتاسا و  يرادرب  هرهب  تهج  هاگـشناد  یطابترا  ياهلاناک  تیاس و  رد  هناوج  تنرگ  حرط  یناسر  عالطا - 1
تبث کنیل  نینچمه  .ددرگ  یم روضح  میدقت  تسویپ  هب  تاحیـضوت  هارمه  هب  حرط  رتسوپ  روظنم  نیدـب  .دریذـپ  تروص  یلیمکت 

. دشاب یم  techgrant.msrt.ir مان

لاسرا یلیمکت و  ماـن  تبث  .دشاب  یم  ریذپ  ناکما  تیاغل 1400/04/10  خـیرات 1400/03/10  زا  هناماس  رد  دـیتاسا  ماـن  تبث  ( 2
.دشاب یم تیاغل 1400/04/10   خیرات 1400/03/17  زا  حرط  هب  طوبرم  ياهگربراک 

هرامش 028-33697200 اب  نیوزق  يروانف  ملع و  كراپ  رد  حرط  یناتسا  هناخریبد  اب  دنناوتیم  یملع  تئیه  مرتحم  ياضعا   - 3
.دنیامن لصاح  سامت  ینامیلس  ياقآ  یلخاد 314 

، ارگرازاب ياه  هلاسر  اه و  همان نایاپ  زا  ضوعالب  تیامح  روظنم  هب  مولع  ترازو  يروانف  تنرگ  حرط  اـب  رتشیب  ییانـشآ  تهج   - 4
حرط نیا  صوصخ  رد  یشزومآ  ویدیو    https://www.aparat.com/v/DxwQU کنیل قیرط  زا  دنناوت  یم  مرتحم  دیتاسا 

.دنیامن هدهاشم  ار 

هـسلج يرازگرب  تهج  .دراد  دوجو  يرواـنف  ملع و  كراـپ  طـسوت  هاگـشناد  ره  دـیتاسا  يارب  یهیجوت  هسلج  يرازگرب  ناـکما  - 5
.دریذپ تروص  مزال  ياه  یگنهامه  هناخریبد  اب  تسیاب  یم یهیجوت 

. دراد ار  ینادردق  رکشت و  لامک  ناتسا  رد  حرط  نیا  يارجا  رد  یلاعبانج  يراکمه  تیامح و  زا  شیپاشیپ 

48086/ص/1

1400/03/11

" اه ییادز  عنام  اه و  ینابیتشپ  دیلوت ، "

يریگیپ هرامش 
206760

یهلا  قیفوت  يوزرآ  اب 
یفام یفطصم 

نیوزق يروانف  ملع و  كراپ  سیئر 

https://www.aparat.com/v/DxwQU

