
 

دریافتتاصل تترص تتنرگصدلعلتت ااصبردتت+صرتتارا د ص صرل  دتتاص

 جا عص صآدرسص|صلی لنصتحصیر

چیکبز ثبید کسد؟ فبـلَ شهبًی دزیبفت هددز  هْلدت ّ  دریافاصل رص نرگصدلعل ااصبرد+صرارا د  ثسای

 لویکبزثسدی چمدز اظت؟ هداز  الشم ثسای گسفتي اـلی هدز  کبزداًی داًؽگبٍ ع داًؽٌبهَ اـلی علوی

علوی کبزثسدی چیعت؟ هحل  کبزثسدی کدام ُعتٌد؟ هساحل دزیبفت داًؽٌبهَ کبزداًی ّ کبزؼٌبظی داًؽگبٍ

 دزیبفت اـل هدز  علوی کبزثسدی کجب اظت؟

داًؽجْیبى همطع کدبزداًی ّ کبزؼٌبظدی داًؽدگبٍ علودی کدبزثسدی اش  دْد  ُب هعوْال ظْاالتی ُعتٌد کَ ایي

گدسفتي اـدل  ل هدز  داًؽگبٍ علوی کدبزثسدی گگدبُی یبثٌددز اش گى کدب کدَتب اش ًحٍْ دزیبفت اـ پسظٌد هی

اظتز ثَ ُویي دلیل افساد شیدبدی  هدز  کبزداًی ّ کبزؼٌبظی ثسای هِبکست تحفیلی یب ؼغلی ثعیبز الشم

کبزثسدی ُعتٌدز  ْة اظت ثداًید کَ ایي الدام هبًٌد فسگیٌدُبی  ثَ دًجبل دزیبفت اـل هدز  داًؽگبٍ علوی

التحفدینى  فبزغ علوی کدبزثسدی هددازکی ًیدبش دازد کدَ ایدي هدداز  کددام ُعدتٌد ّ گیدب ثدسای داًؽگبٍ دیگس

 همطع کبزداًی ّ کبزؼٌبظی یکعبى اظت؟

تحفدیل لفدد دازیدن  دوي ثیدبى دزیبفدت اـدل هددز  داًؽدگبٍ علودی  ثَ ُویي دلیل دز ایي همبلدَ اش ایدساى

 شم ثدسای گدسفتي اـدل هددز  کدبزداًی داًؽدگبٍ علودیگى ثب هددز  هْلدت ّ هدداز  ال کبزثسدی ثَ تفبّت

هدز ، ـدّز داًؽٌبهَ الوثٌی ّ  چٌیي دز ًِبیت ًیص ثَ هساحل دزیبفت تبییدیَ ایي کبزثسدی اؼبزٍ کٌینز ُن

 .اؼبزٍ  ْاُین کسد هدت شهبى الشم کِت ـدّز گْاُی هْلت ّ اـلی

  

علوددی  یط ّ هعددبّى گهْشؼددی داًؽددگبٍُددبی دکتددس اـددغس کؽددتکبز، لددب ن همددبم ز دد طجددك گصازغ :اطنعیددَ

ثدَ  4444فدسّزدیي  44اش  ُبی عولی ّ تئْزی داًؽگبٍ کبهع علودی کدبزثسدی ثعدد کبزثسدی، توبهی کنض

ُبی ثِداؼدتی تبکیدد  دلیدك تودبم دظدتْزالعول ُب ثَ زعبیدت ؼًْدز دز ایي کنض ـْزت حضْزی ثسگصاز هی

ُدب ثدَ ـدْزت تسکیجدی ثسگدصاز  بٍ ظدبل گرؼدتَ کنضکدیدد دز ثِودي هد ؼدٍ اظتز پیػ اش ایي ثب ؼسّع تدسم

ـددْزت   ُددبی دزّض تئددْزی ثددَ ـددْزت حضددْزی ّ کنض  ُددبی دزّض عولددی ثددَ کنض ؼددد کددَ دز گى هی

 .ثًْدد هجبشی

  



 

 دزیبفت اـل هدز  کبزداًی داًؽگبٍ علوی کبزثسدی

  

 .کلیک کٌید ـدّز داًؽٌبهَ علوی کبزثسدی کِت کعت اطنعبت ثیؽتس دز هْزد

  

 دلعل ا هصیاصل رص نرگصراردلع+صوصرارش اس+صدلعل ااصبرد+صرارا د صچیسا؟

اـلی یب داًؽٌبهَ کبزداًی ّ کبزؼٌبظی داًؽگبٍ علودی کدبزثسدی  دز اثتدا همبلَ لفد دازین دز هْزد هدز 

تحفدیلی دز  ى هؽصؿ کٌینز داًؽٌبهَ یب اـل هددز التحفین تفبّت ایي دّ زا ثسای فبزغ ـحجت کٌین ّ

کٌٌدز ثَ طْزی  تحفیلی دزیبفت هی ّالع گ سیي هدز  تحفیلی اظت کَ داًؽجْیبى ثعد اش اتوبم ُس دّزٍ

هددز ، زؼدتَ ّ تدبزیخ ا در هددز  ّ ویدسٍ ّکدْد  کَ دز ایدي هددز  اطنعدبت کدبهعی دز هدْزد ـدبحت

داًؽددجْیبى  ددْد ثعددد اش اتوددبم ُددس دّزٍ تحفددیلی دّ هدددز  هعوددْال ثددَ  دازدز داًؽددگبٍ علوددی کددبزثسدی

گدْاُی کِدت  دُدز اّلیي هدز  تحفیلی هْلت اظت کَ تٌِب داًؽجْیبى اش گى ثدَ عٌدْاى یدک هی تحفیلی

کٌٌدز اهب هدز  اـلی  تْاًٌد اظتفبدٍ هی هی اتوبم دّزٍ تحفیلی کبزداًی، کبزؼٌبظی، ازؼد، دکتسی ّ ویسٍ

التحفدینى اش  ؼدْدز گ دسیي هددز  تحفدیلی فبزغ گْاُی هْلت ـدبدز هی ش ـدّزهبٍ ثعد ا 6کَ هعوْال 

 .کبزثسدی  ْاُد ثْد داًؽگبٍ علوی

دازدز ثَ طدْزی کدَ اگدس ؼدوب لفدد هِدبکست ثدَ  دبزر اش کؽدْز  هدز  اـلی یب داًؽٌبهَ، کبزثسد شیبدی

تٌِدب ایدي  زیبفت کٌیدز شیساداؼتَ ثبؼید ثبید اـل هدز  تحفیلی  ْد زا اش داًؽگبٍ د کِت تحفیل یب کبز

کٌٌدز لرا هدز  هْلت دز  بزر اش  هی هداز  لبثل تسکوَ ُعتٌد ّ دز  بزر اش کؽْز ایي هداز  زا لجْل

اظت ؼدوب ثدب ًحدٍْ دزیبفدت اـدل هددز  داًؽدگبٍ علودی کدبزثسدی  گًَْ اعتجبزی ًدازدز لرا الشم کؽْز ُیچ

 .یدتب ثتْاًید اش گى اظتفبدٍ کٌ گؼٌبیی داؼتَ ثبؼید

  

https://irantahsil.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/


  حرصدریافاصل رص نرگصبرد+صرارا د صرجاصلسا؟

تْاًٌد ثَ ـْزت گًنیدي الددام  ثسای دزیبفت هدز  هْلت  ْد هی التحفینى داًؽگبٍ علوی کبزثسدی فبزغ

ایي  دزیبفت اـل هدز  کبزداًی ّ کبزؼٌبظی ثبید ثَ ـْزت حضْزی هساکعَ کٌٌدز ثسای کٌٌدز اهب ثسای

زکدْع کٌٌددز ظدبط ثدب ازا دَ  التحفینى یب گهْشغ داًؽگبٍ هحل تحفدیل  دْد کبز الشم اظت ثَ ثصػ فبزغ

کبزثسدی الدام کٌٌددز الجتدَ ثبیدد هدداز  شیدس زا  کد هلی ّ ؼوبزٍ داًؽجْیی  ْد کِت دزیبفت هدز  علوی

 :ثبؼٌد ًیص ثَ ُوساٍ  ْد داؼتَ

 اـل گْاُی هْلت ّ یک ثسگ کبی اش گى 

  هلیکبزت 

  تْهبًی لبثل تِیَ اش کلیَ ؼعت ثبًک هلی 4444یک عدد توجس 

  شهیٌَ ظفید ویس اظکي 3*4دّ لطعَ عکط 

 (کبزت پبیبى  دهت )ثسای گلبیبى 

  

 .کلیک کٌید هساحل فبزغ التحفیلی علوی کبزثسدی ثسای

  

 

 دز  کبزؼٌبظی داًؽگبٍ علوی کبزثسدیدزیبفت اـل ه

  

 رل  داصجا عصعحىاصدریافاصل رص نرگصدلعل ااصبرد+صرارا د 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/


هحدل تحفدیل  دْد دز ْاظدت دزیبفدت اـدل هددز  تحفدیلی زا  ثعد اش گى کَ ؼوب ثب هساکعدَ ثدَ داًؽدگبٍ

 اظدبض ظدبل ثسای پیگیسی ّ عیت ـدّز اـل هدز  کبزداًی یب کبزؼٌبظی  ْد ثس تْاًید ازا َ دادید هی

 :ّزّدی طجك شیس الدام کٌید

  ُعددتید کِددت اظددتعنم ّ ددعیت داًؽددٌبهَ علوددی کددبزثسدی  ددْد  4394اگددس ّزّدی لجددل اش ظددبل

 .تْاًید ثَ ظبهبًَ لدین گهْشغ )ظجبد( هساکعَ کٌید هی

   ُعدتید کِدت پیگیدسی اـدل هددز  تحفدیلی  دْد ثدَ  4394دز ـْزتی کَ ّزّدی ثعدد اش ظدبل

 .ظبهبًَ ظجبد یب ظبهبًَ ُن گّا هساکعَ کٌید

  

حبل اگس اـل هدز  تحفیلی ؼدوب گهدبدٍ ثبؼدد ثدب دز دظدت داؼدتي هدداز  شیدس ثدَ ّاحدد اظدتبًی داًؽدگبٍ  

 :علوی کبزثسدی زکْع کٌید

 اـل گْاُی هْلت 

 کبزت هلی 

 (کبزت پبیبى  دهت )ثسای گلبیبى 

  تْهبًی لبثل تِیَ اش کلیَ ؼعت ثبًک هلی 4444یک عدد توجس 

  شهیٌَ ظفید ویس اظکي 4*3دّ لطعَ عکط 

  

هبٍ گهبدٍ ًؽدٍ ثبؼد، ثدسای  3الی  2کبزؼٌبظی ؼوب ثعد اش  دز ـْزتی کَ اـل هدز  تحفیلی کبزداًی یب

 :بًی داًؽگبٍ علوی کبزثسدی هساکعَ کٌیدثب هداز  شیس ثَ ّاحد اظت پیگیسی ّ عیت گى

 کبی اش گْاُیٌبهَ هْلت 

  شهیٌَ ظفید ویس اظکي 4*3لطعَ عکط  یک 

  

کبی لیعت ظدٌجػ زا  عنٍّ ثس کبی گْاُیٌبهَ هْلت ثبید 1390 ُبی لجل اش ظبل الجتَ دلت کٌید کَ ّزّدی

اگدس  زثدظ ازا دَ دٌُددز حدبل ذیکبزثسدی هحل تحفدیل  دْد دزیبفدت ّ گى زا ثدَ هساکدص  ًیص اش هسکص علوی

تْاًیددد اش  دازیددد هی ؼددوب ًیددبش ثددَ تْ ددیحبت ثیؽددتسی دز هددْزد لیعددت ظددٌجػ داًؽددگبٍ علوددی کددبزثسدی

 .کوک ثگیسید ایساى تحفیل کبزؼٌبظبى

  

  نلرگصالزمصا ل صگ فتنصل رص نرگصدلعل ااصبرد+صرارا د 

https://irantahsil.org/


گدسفتي اـدل هددز  کدبزداًی داًؽدگبٍ علودی کدبزثسدی ثدب هدداز    ْة اظت ثداًید کَ هداز  الشم ثدسای

 .هدز  کبزؼٌبظی دز ایي داًؽگبٍ یکعبى اظت الشم ثسای گسفتي اـل

  

 

 هداز  الشم ثسای گسفتي اـل هدز  کبزداًی داًؽگبٍ علوی کبزثسدی

  

 .کلیک کٌید  پسدا ت ؼِسیَ داًؽگبٍ علوی کبزثسدی کِت اطنع اش

  

دُید ّ دز همطدع کبزؼٌبظدی  هْلت هدز  کبزداًی زا ازا َ هی ثَ طْزی کَ ؼوب دز همطع کبزداًی گْاُی

کدبزداًی  دُیدز لرا کلیَ هداز  الشم ثسای گسفتي اـدل هددز  کبزؼٌبظی زا تحْیل هی گْاُی هْلت همطع

ثبؼددٌدز الجتددَ  ؼددکل شیددس هی ّ کبزؼٌبظددی داًؽددگبٍ علوددی کددبزثسدی یکعددبى اظددت کددَ کلیددَ ایددي هددداز  ثددَ

ثسای دزیبفت اـل هدز  علوی کدبزثسدی ازا دَ دٌُدد   التحفینى ثبید دلت کٌٌد کَ کلیَ هداز  شیس فبزغ

 :ثبؼد اـلی همطْع ًوی ز ویس ایي ـْزت تحْیل هدز د

 اـل گْاُی هْلت ز4

 (اـل کبزت پبیبى  دهت، هعبفیت دا ن، پصؼکی، کفبلت ّ ویسٍ )ّیژٍ گلبیبى ز4

 اـل کبزت داًؽجْیی ز2

گدْاُی اؼددتغبل ثددَ تحفددیل یددب فددسم هعبفیددت تحفددیلی ًرددبم ّ یفددَ ثددب ذکددس ؼددوبزٍ ّ تددبزیخ هعبفیددت  ز3

 (تحفیلی )ثب تبزیخ اعتجبز

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/


 اـل کبزت هلی ـل ؼٌبظٌبهَ یبا ز4

 پسظٌلی 3*4یک لطعَ عکط  ز5

 کبی اـل هدز  کبزداًی ثسای داًػ گهْ تگبى همطع کبزؼٌبظی ز6

 ازا َ ًبهَ تعْیَ ّام داًؽجْیی اش ـٌدّق زفبٍ ّشازت علْم ز7

یک لطعَ توجدس کوِدْزی اظدنهی ایدساى ثدَ ازشغ دٍ ُدصاز ل )لبثدل تِیدَ دز کلیدَ ؼدعت ثبًدک  ز8

 (هلی

َ حعددبة ّاحددد ـددٌدّق زفددبٍ داًؽددجْیبى ثددب هِددس ّ اهضددبش ز ددیط هسکددص گهْشؼددی دز ًبهددَ تعددْی ز9

 ّام ـْزت ا ر

 ًبهَ اتوبم تعِد  دهت دز ُس یک اش همبطع تحفیلی دز ـْزت داؼتي تعِد دز هتي ز44

  

التحفددیل اـددل هدددز  تحفددیلی تٌِددب ثددَ ّکیددل لددبًًْی اّ دادٍ  فبزغ دلددت کٌیددد کددَ دز ـددْزت ًجددْدى فددسد

ایدساى  گهْ تدَ زا دزیبفدت کٌددز کبزؼٌبظدبى تْاًد اـل هددز  تحفدیلی فدسد داًػ کعی ًوی ؼْدز لرا ُس هی

کدبزداًی یدب کبزؼٌبظدی ثدَ  تْاًٌد دز هْزد ًحٍْ گسفتي ّکیل لبًًْی کِت دزیبفت اـل هددز  تحفیل هی

 .کبزؼٌبظبى ایي هجوْعَ توبض ثگیسید ؼوب کوک کٌٌدز ثسای ایي کبز تٌِب کبفی اظت ثب

  

 ل دیاصتایینصل رص نرگصبرد+صرارا د 

ثبیعت لجل اش  دسّر اش کؽدْز اـدل هددز   کؽْز دازًد هی هعوْال کعبًی کَ لفد هِبکست ثَ  بزر اش

دزیبفدت   ْد تبییدیَ هداز  ّشازت علدْم ّ زا ُب ثسای تسکوَ داًؽٌبهَ تسکوَ کٌٌدز گى یب داًؽٌبهَ  ْد زا

 .َ کٌدُب زا تسکو کٌٌد تب دازالتسکوَ هدز  گى

  

 .زّی لیٌک گثی کلیک کٌید داًؽگبٍ علوی کبزثسدی ظبهبًَ ُن گّا ثسای اطنع اش

  

https://irantahsil.org/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/


 

 هحل دزیبفت اـل هدز  علوی کبزثسدی

  

 تگددبى گهدددٍ اش ظددبشهبى اهددْز داًؽددجْیی کلیددَ داًددػ گهْ دز حددبل حب ددس ثددس اظددبض اطنعددبت ثددَ دظددت

 ًْز، علوی کبزثسدی ّ ویساًتفدبعی ثدسای تسکودَ ّ ا در تبییدیدَ هدداز  تحفدیلی ُبی دّلتی، پیبم داًؽگبٍ

کٌٌددز ثعدد اش گى ًیدص کِدت  تْاًٌد ثَ ظبهبًَ ّشازت علْم )ظجبد( هساکعَ کٌٌد تدب کدد ـدحت زا دزیبفدت هی

 .عَ کٌٌددازالتسکوَ هساک تسکوَ ثب دز دظت داؼتي هدز  داًؽٌبهَ ّ کد ـحت ثَ

  

   ظىرصلزصرنص حاص نرگصتحصیر+صچیسا؟

اظدت کدَ دز گى هدداز  تحفدیلی اظدکي ؼددٍ، هؽصفدبت  اف دی کد ـحت هدز  تحفدیلی، یدک فبیدل پدی

ًددبم ّ تب یددد ًِددبیی داًؽددٌبهَ زّی کبزتبثددل ؼصفددی  دازد کددَ ثعددد اش  جت فددسدی هددستجظ ثددب دز ْاظددت ّکددْد

زظدوی کِدت  گیسدز ثَ طْزی کدَ ثعدد اش هِدس ّ اهضدبی هتدسکن کٌٌدٍ دز ظبهبًَ ظجبد لساز هی دز ْاظت

ؼدْدز حدبل اگدس ثدَ تْ دیحبت  هی ُب تْظظ دادگعتسی ّ اهْز  بزکَ ثَ اـدل هدداز   دویوَ تب ید تسکوَ

بم تْاًیدد دز تود داًؽگبٍ علوی کبزثسدی داؼتَ ثبؼدید هی ثیؽتسی دز هْزد کد ـحت ّ دزیبفت اـل هدز 

 .کبزؼٌبظبى ایساى تحفیل ـحجت کٌید ظبعبت ؼجبًَ زّش ثب

  

   لحرصتایینصدلعل ا هصتحصیر+صبرد+صرارا د 

ؼْید ّ کلیَ هداز  شیس زا دز  https://portal.saorg.ir ثسای دزیبفت تبییدیَ داًؽٌبهَ  ْد ّازد ظبهبًَ

 :کبدز هؽصؿ ؼدٍ ثبزگرازی کٌید

https://portal.saorg.ir/


 َتفْیس پؽت ّ زّی گْاُیٌبهَ هْلت پبیبى تحفینت/ داًؽٌبه   

 تفْیس کبزًبهَ کل ثَ تفکیک ُس ًیوعبل تحفیلی   

 تفْیس فِسظت پریسفتَ ؼدگبى ظبشهبى ظٌجػ گهْشغ کؽْز هسثْط ثَ فسد هتمب ی 

  ٍ(گلبیبىتفْیس هدز  ًربم ّ یفَ )ّیژ 

  تفْیس گْاُی اؼتغبل ثَ تحفیل ّ یب گْاُی ؼسّع ّ تْلف تحفیلی ثسای داًؽجْیبى هحسّم اش

 تحفیل

 تفْیس هدز  تحفیلی همطع لجل 

 تفْیس پؽت ّ زّی کبزت داًؽجْیی 

 َّازیص ُصیٌَ تبیید ّ تسکوَ داًؽٌبه 

 پسدا ت ُصیٌَ تبیید ّ تسکوَ زیصًوسات 

  زتجَ هوتبشیّازیص ُصیٌَ تبیید ّ تسکوَ گْاُی 

ُدب تْظدظ گهدْشغ داًؽدگبٍ ّ  هبًٌدد کبهدل ثدْدى هددز  ؼدوب، تبییدد گى فسگیٌد تبیید هداز  ثدَ عْاهدل شیدبدی

 ثعتگی دازد کَ کْاة گى ثیي یک الی ظَ زّش ثعدد پدط اش ـددّز دز ْاظدت ؼدوب هؽدصؿ ّشازت علْم

کدبزثسدی ـدبدز کسدیدد تدب  ؼْدز دز ّالع اش شهدبًی کدَ دز ْاظدت ـددّز تب یدیدَ زا دز داًؽدگبٍ علودی هی

 .ثسد هی زّش شهبى 45زظیدى هدز  ثَ همبم اظتعنم کٌٌدٍ 

  

 

 هساحل دزیبفت تبییدیَ اـل هدز  داًؽگبٍ علوی کبزثسدی

  

 .کلیک کٌید ًبم داًؽگبٍ علوی کبزثسدی  جت نعبت دز هْزدکِت دزیبفت اط

  

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85/


  نتصز انص نورصدلعل ا هصدلعل ااصبرد+صرارا د 

ثسد تب داًؽٌبهَ علوی کبزثسدی ـبدز ؼْد؟ دز ایدي  چمدز شهبى هی ؼبید ثسای ؼوب ظْال پیػ گهدٍ ثبؼد کَ

ثدَ  ثیبى کسد کدَ ثعدد اش گى کدَ فدسم ـددّز داًؽدٌبهَ  دْد زا پدس کسدیدد حددالل یدک ظدبل تْاى  فْؾ هی

ظدبل داًؽدٌبهَ ؼدوب اش طسیدك  شهبى ًیبش دازید تب داًؽٌبهَ ؼوب چبپ ؼْدز اهب دز ـْزتی کدَ دز هددت یدک

ؼدوبزٍ ًبهدَ ّ تدبزیخ ازظدبل گى زا ا در کٌیددز  هسکص گهْشؼی چبپ ًؽدْد ثبیدد اش هسکدص هحدل تحفدیل  دْد

 . ْد ازا َ دُید تب داًؽٌبهَ ؼوب زا پیگیسی ّ چبپ کٌٌد ُب زا ثَ ّاحد اظتبًی ظبط گى

ـدددّز گددْاُی هْلددت دز همطددع کددبزداًی ّ کبزؼٌبظددی علوددی  الجتددَ ثددَ یددبد داؼددتَ ثبؼددید کددَ هدددت شهددبى 

 44الدی  7ًبهدَ هْلدت  کوتس اظتز ثَ طْزی کدَ ؼدوب کِدت دزیبفدت گْاُی کبزثسدی ًعجت ثَ اـل هدز 

ظبهبًَ ظجبد یب ُن گّا  ًیبش دازیدز دز حبلی کَ ایي زلن ثعد اش  جت گ سیي ًوسٍ پبیبى تسم ؼوب دز شهبى زّش

 .زّش  ْاُد ثْد 34

ـدّز داًؽٌبهَ فْزی ّکْد دازد کَ دز گى هتمب یبى اعصام ثَ   ْة اظت ثداًید کَ دز حبل حب س فسگیٌد

هداز  کبهدل  افساد دز ؼسف ثبشًؽعتگی ّ پریسفتَ ؼدگبى همبطع ثبالتس تحفیلی ثب ازا َ  بزر اش کؽْز،

 .کٌٌد ظبعتَ داًؽٌبهَ  ْد زا دزیبفت 24ـْزت فْزی ّ  تْاًٌد ثَ هی

  

 درص ىرتص فقىدصشننصدلعل ا هصبرد+صرارا د صچیکارصااینصر د؟

ی کبزثسدی  ْد زا گن کسدید ثبید حددالل کبزداًی یب کبزؼٌبظی علو دز ـْزتی کَ داًؽٌبهَ یب اـل هدز 

داًؽٌبهَ  دْد زا  ُبی کثیساالًتؽبز  جس هفمْدی زّش دز یکی اش زّشًبهَ 34فبـلَ شهبًی حدالل  ثبز ثب 3

تْاًید ثب دز دظدت داؼدتي هدداز   ؼوب ًؽد هی هٌتؽس کٌیدز حبل اگس دز ایي هدت  جسی اش داًؽٌبهَ هفمْدی

 :ظبشهبى هسکصی هساکعَ کٌید ىشیس ثَ ادازٍ کل داًػ گهْ تگب

 ازا َ اـل ّ کبی کبزت هلی 

 َازا َ اـل ّ کبی ؼٌبظٌبه 

 کبی داًؽٌبهَ هفمْدی 

  4*3ازا َ دّ لطعَ عکط پسظٌلی 

 کبی فسم اظتؽِبدیَ هفمْدی هدز  تحفیلی علوی کبزثسدی 

د هٌتؽددس ؼددْد ّ ؼددوب ثبیدد هْلددت، الوثٌددی ثددسای گى ـددبدز ًوی دلددت کٌیددد کددَ دز ـددْزت هفمددْد ؼدددى گددْاُی

کبزثسدی  ْد ثبؼیدز اهب دز ـدْزت هفمدْد ؼددى اـدل هددز  ثدسای گى الوثٌدی  ـدّز اـل هدز  علوی

 .ؼْد هی ـبدز

  

 .کلیک کٌید اظتعنم هدز  داًؽگبٍ علوی کبزثسدی ثسای اطنع اش

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/


 

 سای ـدّز الوثٌی داًؽٌبهَ علوی کبزثسدیهداز  الشم ث

  

  

  

 عکاتص همصاهص   امصدریافاص نرگصل ر+صراردلع+صوصرارش اس+صبرد+صرارا د 

  َداًؽجْیبى ثَ ٌُگبم دزیبفت اـدل هددز  داًؽدگبٍ علودی کدبزثسدی  دْد ثبیدد هددز  هْلدت زا ثد

 .ُوساٍ داؼتَ ثبؼٌد

 گهْ تَ ثَ ٌُگبم دزیبفت اـل هدز  داًؽگبٍ علوی کبزثسدی  سّزی اظت حضْز فسد داًػ. 

 دلیلی ًتْاًد ثَ ٌُگدبم دزیبفدت اـدل هددز  داًؽدگبٍ علودی  گهْ تَ ثَ ُس دز ـْزتی کَ فسد داًػ

 .ًبهَ هحضسی هساکعَ کٌد ثبؼد ثبید فسد کبیگصیي اّ ثَ ُوساٍ ّکبلت کبزثسدی حضْز داؼتَ

 ٌَُگبم تحفیل اش ّام داًؽجْیی اظتفبدٍ کسدیدد ثبیدد ثدسای  اش داًؽجْیبًی ُعتید کَ ثَ اگس گى دظت

 .ُب زا ثَ ـْزت کبهل پسدا ت کٌید ّ تعْیَ حعبة کبهل اًجبم دُید لعظ دزیبفت داًؽٌبهَ  ْد

  

گدصازغ  علی ـدز، ظسپسظت هعبًّت پژُّػ ّ فٌدبّزی داًؽدگبٍ کدبهع علودی کدبزثسدی، طدی :اطنعیَ

ظدین کؽدْز  اـدلی ایٌتسًدت ثی ُبی کٌٌددٍ عنم کسد داًؽگبٍ علوی کبزثسدی ثَ کودک یکدی اش فساُنکدیدی ا

هگبثیت دز  بًیَ افصایػ دُد تب  دهبت ازا َ  244 بًیَ ثَ  هگبثیت دز 44تْاًعت پٌِبی ثبًد داًؽگبٍ زا اش 

تمْیدت گى دز  بٍ علودی کدبزثسدی،ًحْ احعي اًجبم ؼًْدز الجتَ ثب ایي ازتمب پٌِبی ثبًدد داًؽدگ ؼدٍ دز ظتبد ثَ

 .هْالع  سّزی تب یک گیگب ثیت دز  بًیَ ًیص ّکْد دازد

  

 .کلیک کٌید زؼتَ ُبی داًؽگبٍ علوی کبزثسدی ثدّى کٌکْز ثسای

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/


  

 طلت نـَ ه

التحفینى ایي داًؽگبٍ اظتز ثَ طْزی  یکی اش اثِبهبت فبزغ دزیبفت اـل هدز  داًؽگبٍ علوی کبزثسدی

دلیدل دز ایدي  داًؽجْیبى ثب اـل هدز  یدب داًؽدٌبهَ علودی کدبزثسدی گؼدٌبیی ًدازًددز ثدَ ُودیي کَ ثس ی اش

ثدب گدْاُی هْلدت اعدنم کدسدینز  تفدبّت گى زا همبلَ اش ایدساى تحفدیل دز اثتددا داًؽدٌبهَ زا هعسفدی کدسدین ّ

داًؽگبٍ علوی کبزثسدی دز همطدع کدبزداًی ّ کبزؼٌبظدی اؼدبزٍ کدسدینز  ظبط ثَ ًحٍْ دزیبفت اـل هدز 

گى  هددداز  الشم ثدسای گدسفتي اـددل هددز  کددبزداًی داًؽدگبٍ علودی کددبزثسدی ّ هحدل دزیبفددت چٌدیي ثدَ ُن

هِبکست تحفیلی یب کبزی ثَ  بزر  جْیبًی کَ لفدثعٌدٍ کسدینز دز اداهَ همبلَ ًیص ثسای گى دظتَ اش داًؽ

داًؽٌبهَ ّ هساحل گى ـحجت کسدینز دز ًِبیت ًیص ثَ ًحٍْ ـدّز  اش کؽْز دازًد دز هْزد دزیبفت تبییدیَ

اـدل هددز   التحفینى علوی کدبزثسدی کدَ الوثٌی ّ هداز  الشم ثسای ـدّز گى زا ثسای فبزغ داًؽٌبهَ

ثدَ کدْاة ثس دی اش ظدْاالت ّ اثِبهدبت  ز حبل اگس ؼوب ثب هطبلعدَ همبلدَ ثدبال ْد زا گن کسدًد تْ یح دادین

 .زاٌُوبیی ثیؽتس ثب کبزؼٌبظبى ایساى تحفیل توبض ثگیسید تْاًید ثسای دزیبفت  ْد ًسظیدید هی

  

  

 

 دزیبفت داًؽٌبهَ داًؽگبٍ علوی کبزثسدی

  

 


