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مهد هیاپ یدورو نومزآ رد تکرش و مان تبث یامنهار هچرتفد

راهباچ ییایرد مولع و یدرونایرد هاگشناد یزور هنابش یاه ناتسریبد

( هنارسپ و هنارتخد ) مود هرود هطسوتم

1402-1403 یلیصحت سلا

www.ddch.ir
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(ص): مرکا ربمایپ

. تسا بجاو یناملسم ره رب شناد بلط اریز . دشاب نیچ رد هچرگ ، دیریگ ارف ار شناد

: همدقم
هاگشناد مود ی هرود یاه ناتسریبد مهد هیاپ یدورو نومزآ ، مرتحم نایضاقتم تمدخ سالم نمض

یم رازگرب هچرتفد نیا دافم قفو 1402–1403 یلیصحت ردسلا راهباچ ییایرد مولع و یدرونایرد
طاالع واب هدرک هعلا طم تقد اراب هچرتفد نیا بلا طم دوش یم هیصوت یمارگ نابلطواد .هب ددرگ
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. دنهد ماجنا www.ddch.ir سردآ هب مان تبث هناماس قیرط ارزا مان تبث لحارم لماک

نومزآ یرازگرب خیرات و تراک عیزوت نامز مان، تبث تلهم

مان تبث هناماس قیرط 1402/02/04زا هبنشود تیاغل 1402/01/05 هبنش زور زا مان تبث -1
دوش. یم ماجنا www.ddch.ir سردآ هب یکینورتکلا

هزوح قیقد یناشن هارمه 1402/02/28،هب یلا 1402/02/19 خیرات زا هسلج هب دورو تراک –2
. دریگ یم رارق نابلطواد رایتخا رد هناماس قیرط زا یناحتما

1402/02/29 نومزآ یرازگرب خیرات – 3

. دشاب یم عونمم هسلج هب دورو تراک هئارا نودب ، نومزآ هسلج رد نابلطواد تکرش : رکذت

نومزآ رد نابلطواد مان تبث یارب زاین دروم کرادم

مان تبث هناماس قیرط زا نومزآ رد مان تبث مرف لیمکت -1
دیدج سکع ) تیابولیک 50ات200 نیب مجح jpegو تمرف اب بلطواد سکع لیاف یراذگراب -2

. دشاب صخشم نانآ لماک تروص و ساالیم باجح اب دیاب نارتخد سکع " انمض و
اررد نآ دیسر زیراو زا سپ .هک دشاب یم ( ناموت رازه دصکی 1000000یرلا( مان تبث هجو -3

. دیئامن یراذگراب هناماس

نومزآ رد مان تبث طباوض و طیارش

یناریا تیعبات نتشاد 1-1

. دنراد ار نومزآ رد تکرش و مان تبث قح 1384/07/01 خیرات زا دعب نیدلوتم –2-1

هناگ 6 قطانم زا یکی هیمهس وزج ، دوخ یلعف لیصحت لحم ساسا رب نابلطواد همه -3-1

. تفرگ دنهاوخ رارق ( رهشکین - یرایتشد – تنب – دنقرصق – کرانک – راهباچ )

هناگ 6 قطانم زا یکی رد ار لوا هرود هطسوتم سلا هس دیاب مان تبث یضاقتم نابلطواد -4-1

لیصحت هب لوغشم مهن هیاپ 1402-1401رد یلیصحت وردسلا هتشاد لا غتشا لیصحت هب قوف

. دشاب

هنابش ناتسریبد رد رکذلا قوف هناگ 6 قطانم اهو ناتسرهش رتخد و رسپ نابلطواد هیلک -5-1

دش. دنهاوخ هتفریذپ راهباچ ییایرد مولع و یدرونایرد هاگشناد هنارتخد و هنارسپ یزور

: مان تبث هوحن

تروصب نومزآ جیاتن و هسلج هب دورو تراک تفایرد ، شیاریو ، مان تبث لحارم هیلک -1
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سردآ هب راهباچ هاگشناد ناتسریبد یدورو نومزآ مان تبث تیاس هب هعجارم واب هدوب یتنرتنیا

www.ddch.ir: دریگ یم ماجنا لیذ

لیابوم قیرط زا تخادرپ دوش.( نکسا یزیراو شیف و سکع هعطق کی مان تبث عورش زا لبق -2

هرامش هب هک تسا یرلا 000,1000 غلبم نومزآ مان تبث هنیزه (. تسا لوبق لباق زین کناب

2593011537 باسح

مولع و یدرونایرد هاگشناد مانب تراجت کناب دزن (6817-0238-8370-5859 تراک هرامش )

. ددرگ زیراو راهباچ ییایرد

هب دورو تراک تفایرد ) یدعب لحارم یارب مان تبث یریگهر مان،دک تبث دنیارف مامتا زا سپ -3

دوش. یرادهگن و تنیرپ ( جیاتن وعاالم هسلج

دوش. یراددوخ ناتسریبد سردآ هب یذغاک مان تبث هگرب هنوگره لا سرا 4-زا

.رد دننک یم باختنا یبرجت مولع هتشر اررد دوخ یمان تبث هتشر تیولوا هک ینابلطواد : رکذت

، دنوشن هتفریذپ یبرجت هتشر ورد دننکن بسک ار یبرجت مولع هتشر یارب المز هرمن هک یتروص

نامز ورد دوش یم هتفرگ رظن رد مود باختنا ناونع هب یضایر هتشر ضرف شیپ روط هب

تیفرظ یارب اهنآ سناش " اددجم ، یضایر هتشر تیفرظ ندنام خیلا تروص رد جیاتن جارختسا

اهنآ یلوبق هتشر المز، زایتما و هرمن بسک تروص ورد یسررب زین یضایر هتشر رد هدنام یقاب

، دنیامن باختنا یضایر هتشر ار دوخ یمان تبث هتشر هک ینابلطواد یارب دوش. یم عاالم یضایر

دش. دنهاوخ هتفریذپ المز هرمن و زایتما بسک تروص رد یضایر مولع هتشر رد طقف و طقف

نومزآ وساالت بیرض و دادعت ، یناحتما داوم 

یناحتما دادعتداوم

لا وس

عبانم بیرضبتک

سرد

یاه مایپ

ینامسآ

20(1399 پاچ ) متفه هیاپ ینامسآ یاه مایپ باتک

(1400 پاچ ) متشه هیاپ ینامسآ یاه مایپ باتک

(1401 پاچ ) مهن هیاپ ینامسآ یاه مایپ باتک

1

یسراف 1399)20تایبدا پاچ ) متفه هیاپ یسراف تایبدا باتک

(1400 پاچ ) متشه هیاپ یسراف تایبدا باتک

(1401 پاچ ) مهن هیاپ یسراف تایبدا باتک

2

یسیلگنا 1399)20نابز پاچ ) متفه هیاپ یسیلگنا نابز باتک

(1400 پاچ ) متشه هیاپ یسیلگنا نابز باتک

(1401 پاچ ) مهن هیاپ یسیلگنا نابز باتک

1

یبرجت 1399)20مولع پاچ ) متفه هیاپ یبرجت مولع باتک

(1400 پاچ ) متشه هیاپ یبرجت مولع باتک
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(1401 پاچ ) مهن هیاپ یبرجت مولع باتک

1399)20یضایر پاچ ) متفه هیاپ یضایر باتک

(1400 پاچ ) متشه هیاپ یضایر باتک

(1401 پاچ ) مهن هیاپ یضایر باتک

3

لک هقیقد100عمج 120 ییوگخساپ 10نامز

یسرد بتک یاوتحم حطس )رد تسرد خساپ کی اب طقف ) یا هنیزگ ی4 هویش هب نومزآ وساالت -

ندرک یثنخ روظنم هب طلغ خساپ ره یازا وهب زایتما 3 حیحص خساپ ره یازا وهب دشاب یم

هب نیاربانب دوش. یم هتفرگ رظن رد بلطواد یارب یفنم زایتما 1 یفداصت و یسدح یاه خساپ

وساال یارب اریز دنهدن باوج لا وس نآ هب دننادیمن ار یلا وس خساپ رگا دوش یم هیصوت نابلطواد

دش. دهاوخن روظنم یزایتما ، خساپ نودب ت

و هنارسپ ناتسریبد 05435321145 یاه نفلت هرامش اب رتشیب تاع طاال بسک تهج

. دیئامن لصاح سامت هنارتخد ناتسریبد 05435321146


