
يروف یلیخ 
؛ یلاع شزومآ  زکرم  هسسؤم و  هاگشناد ،  مرتحم  تسایر 

زیربت 	–	 رون مایپ  	-	 ( هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب دنجریب  – انیس - یلعوب بانب -   		– مالیا  ( - س  ) ءارهزلا 	–	 ناهفصا 	–	 هیمورا 	–	 كارا دبیم -  يرئاح  هلا  تیآ 
ناتسچولب – ناتسیس و   	– نانمس  	– ناجنز 	–	 لباز 	–	 يزار  	– ناغماد یمزراوخ -   	– سراف جیلخ  نارهت -  يراوزبس  – میکح   	– سردم تیبرت  شرفت -  –

ناجیابرذآ یندم  دیهش   	– زاوها نارمچ  دیهش  	–	 یتشهب دیهش  	–	 نامرک رنهاب  دیهش  	–	 درکرهش دهاش -   – سوواک دبنگ  ناتسدرک –  نورزاک -  یسراف  ناملس 
 - دورهاش  یتعنص  زاریش –  یتعنص  فیرش - یتعنـص   	– زیربت دنهس  یتعنص   	– لباب یناوریشون  یتعنص  	–	 ریبک ریما یتعنص  	–	 ناهفصا یتعنص   	– زاریش - 

يراس یعیبط  عبانم  يزرواشک و  مولع  ناگرگ - یعیبط  عبانم  يزرواشک و  مولع  ناریا -  تعنص  ملع و  یئابطابط -  همالع  یسوط -  نیدلا  ریصن  هجاوخ  یتعنص 
 - زاوـها نـیمار  یعیبـط  عباـنم  يزرواــشک و  	–	 ناشاک 	–	 مق دهــشم - یــسودرف  راـهباچ - ییاـیرد  موـلع  رهــشمرخ - ییاــیرد  نوـنف  موـلع و  - 

رنه زیربت -  یمالسا  رنه  نارهت  -  رنه  	–	 ناگزمره 	–	 ناجنسفر ( جع  ) رصعیلو   - ریالم هغارم -  یلیبدرا - ققحم  	–	 ناردنزام 	–	 ناتسرل 	–	 نالیگ 	–	 ناتسلگ
یملع و ياهشهوژپ  نامزاس  نامرک -  هتفرشیپ  يروانف  یتعنـص و  یلیمکت  تالیـصحت    	- ناجنز هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیـصحت  دزی -  جوسای -  	–		 ناهفصا

هاگشه وژپ يداینب -   ياهشناد  هاگـشهوژپ  ناریا –  یمیشورتپ  رمیلپ و  هاگـشهوژپ  هلزلز -  یـسدنهم  یـسانش و  هلزلز  یللملا  نیب  هاگـشهوژپ  ناریا -  یتعنص 
 - کیتنژ یسدنهم  یلم  هاگـشهوژپ  یعامتجا -  یگنهرف و  تاعلاطم  هدکـشهوژپ  یگنهرف –  تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  یمیـش -  یـسدنهم  یمیش و 

.ششوپ گنر و  يروانف  مولع و  شهوژپ  هسس  ؤم دهشم -  ییاذغ  عیانص  مولع و  هاگشهوژپ  ناریا  -  ییاضف  هاگشهوژپ  يژرنا –  داوم و  هاگشهوژپ 

، مارتحا مالس و  اب 
تسا دنمـشهاوخ  تسویپ ،) ریوصت   ) خروم 1401/10/03 هرامـش 01/246727  هب  يزکرم  کناب  هماـن  هب  تیاـنع  اـب       
تدم هاتوک  یتاقیقحت  تصرف  هرود  مکح  نایوجشناد  روما  نامزاس  يوس  زا  هک  ینایوجشناد  زا  هتسد  نآ  يارب  دییامرف  روتسد 

 - يزکرم کناب  ي  هناماس لایر ، هب  وجشناد  مکحرد  جردنم  زرا  غلبم  لیدبت  تهج  تسا ، هدـیدرگ  رداص  روشک  زا  جراخ 
یناـشن هـب  اـه ) یفارــص خرن  هـب   ) یقفاوـت وروـی  شورف  خرن  نـیرخآ  يولباـت  يزرا -  تـالماعم  لکــشتم  رازاـب  تیریدـم 

ذاـختا یبـیترت  تسا  یعدتـسم  زرا ، خرن  تاـناسون  هب  هجوت  اـب  نینچمه  .دریگ  رارق  لـمع  كـالم   https:/www.ice.ir
مادقا زرا  دیرخ  هب  تبسن  زور  نامه  ات  تخادرپ  وجـشناد  هب  نآ  یلایر  لداعم  زرا ، خرن  هبـساحم  زا  سپ  هلـصافالب  ات  دییامرف 

.ددرگن ررضتم  هدومن و 
.مناهاوخ یمالسا  يروهمج  سدقم  ماظن  هب  تمدخ  زیزع و  يادهش  هار  زا  يورهر  رد  ار  یلاعبانج  قیفوت  ناّنم  دنوادخ  زا       
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یهلا قیفوت  يوزرآاب 
روپ شاداد  مشاه 

نامزاس سیئر  ریزو و  نواعم 

 : تشونور

.مزال مادقا  راضحتسا و  تهج  جراخ  نایوجشناد  روما  سروب و  مرتحم  نواعم  روپناملس ، رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب  - 
 . يریگیپ روتسد  عالطا و  تهج  نایوجشناد  مازعا  سروب و  مرتحم  لکریدم  يدوعسم ، يدمحم  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب  - 
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