
 یتخانش مولع یلاع شزومآ هسسوم
 )یعافتنا ریغ – یتلود ریغ(

 

 :یتخانش مولع یلاع شزومآ هسسوم رد لیصحت طیارش

 تبث هب طورشم ١٤٠١-١٤٠٢ لوا لاسمین رد یرتکد عطقم یلیصحت یاھ هتشر زا کی رھ یرازگرب  -
 .دوب دھاوخ هرود نآ رد تکرش یارب ناگدش هتفریذپ زا رفن هس لقادح مان

 رد اھنآ یروضح یرازگرب تروص رد ،یشھوژپ و یشزومآ تاسلج و اھسالک هیلک لیکشت لحم  -
 .دوب دھاوخ سیدرپ رد رھش رد عقاو هسسوم لحم

 همانرب اب قباطم یزاجم ای یروضح یشھوژپ و یشزومآ تاسلج و اھسالک لیکشت تاعاس و اھزور -
 .دوب دھاوخ هدش مالعا یشزومآ

 .تسا ییوجشناد هاگباوخ دقاف هسسوم -

  یلیصحت هیسروب 

 ود ات کی هب بوصم هماننییآ ساسارب )یعافتنا ریغ – یتلود ریغ( یتخانش مولع یلاع شزومآ هسسوم
 نومزآ رد دازآ یلوبق هیمھس طرش هب یصصخت یرتکد نومزآ مھد ات لوا یاھ هبتر ناگدش هتفریذپ زا رفن

 نینچمھ و ،اھنامزاس و اھداھن ریاس یوس زا یلیصحت هیسروب اب و هیرھش کمک ندرکن تفایرد و یرسارس
 هیسروب اب و هیرھش کمک ندرکن تفایرد طرش هب  ناشخرد یاھدادعتسا نومزآ نودب رترب ناگدش هتفریذپ هب
 سروب ١۴٠١-١۴٠٢ لاس رد هسسوم رد لیصحت همادا تھج ،اھنامزاس و اھداھن ریاس یوس زا یلیصحت
 .دنک یم اطعا )هیرھش تخادرپ زا لماک تیفاعم( یلیصحت

  : تخادرپ شور و هیرھش غلبم

 ریذپ ناکما هسسوم یشزومآ هناماس قیرط زا طخرب تروص هب و هلحرم کی رد لاسمین رھ رد هیرھش غلبم 
 .دوب دھاوخن ریذپ ناکما یطسق و هتفس ای و کچ ،دقن تروص هب تخادرپ عون چیھ .دشاب یم

 ١٤٠١ یدورو یصصخت یرتکد هرود هیرھش

 )لایر( غلبم هیرھش
 ٩٣٬٠٧٧٬۵۵٠ تباث

 ١٠٬٩٠٨٬۵۵٢ یرظن دحاو رھ
 ١٢٬١٢۶٬١٣٣ یلمع دحاو رھ
 ٣٨٬٣۶١٬٧٣٩ هلاسر دحاو رھ
 ۵٬٩۶٧٬١٢٠ یرظن – زاین شیپ دحاو رھ
 ۶٬٣٠٠٬٣٩٠ یلمع -زاین شیپ دحاو رھ

 
  هیرھش ماو تفایرد شور
 
 ریذپ ناکما رھم هنسحلا ضرق کناب ای و نایوجشناد هافر قودنص قیرط ود زا ییوجشناد هیرھش ماو تفایرد 
 .تسا



 ضرق کناب اب ار یا همان مھافت دوخ نایوجشناد هافر تھج یتخانش مولع یلاع شزومآ هسسوم
 هیرھش ماو رب هوالع ،هیرھش ماو تخادرپ ناکما نآ ساسا رب هک تسا هدرک اضما ناریا رھم هنسحلا

  .تسا هدش مھارف هسسوم نایوجشناد هب  کناب یوس زا ،هافر قودنص


