
تمدخ حطس  همانقفاوت 

 " نوناک يرنه  یگنهرف و  زکارم  رد  ینید   یملع و  یبدا ، يرنه ، یگنهرف ، میقتسمریغ  شزومآ   "

 

همدقم  .1

.تسا تمدخ  صوصخ  رد  یلک  تاعالطا  يواح  شخب  نیا 
 " نوناک يرنه  یگنهرف و  زکارم  رد  ینید   یملع و  یبدا ، يرنه ، یگنهرف ، میقتـسمریغ  شزومآ  تمدخ "  حطـس  همانقفاوت  يارجا  زا  فده 

ناکدوک و يرکف  شرورپ  نوناک  تیاس  رد  هدـش  هئارا  تامدـخ  ریز  هیلک  يارب  دـنیآرف  ماـجنا  ناـمز  شهاـک  تامدـخ و  هئارا  رد  لیهـست 
 . تسا ناناوجون 

يارب تمدخ ،  هدننک  هئارا  ياه  متسیس  ای  تلود  نانکراک  نیبطاخم و  نیب  تالماعت  رد  هک  تسا  اه  دنیآرف  زا  يا  هعومجم لصحام  تمدخ 
تمدـخ .دـنک  یم  داجیا  هدوزفا  شزرا  ناعفنیذ  ای  عفنیذ  يارب  هک  دوش  یم  یجورخ  هب  رجنم  دـهد و  یم  يور  نیعجارم  تساوخرد  ماجنا 

.دراد ار  الاک  دیلوت  تمدخ و  هئارا  تیفیک  رب  تراظن 
 
فده

تمدخ قح  ناناوجون و  ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  تامدخ  تیفیک  حوطس  لقادح  هک  تسا  نیا  تمدخ  حطس  همانقفاوت  نیا  زا  فده 
تیفیک اـب  هئارا  روظنم  هب  هک  . دیامن نییعت  ار  تامدـخ  حوطـس  هب  یبایتسد  مدـع  تروص  رد  رابتعا  ذـخا  يارب  عوجر ) بابرا   ) ناگدـنریگ

، یبدا يرنه ، یگنهرف ، میقتـسمریغ  شزومآ  تمدخ " ؛ لیوحت  تیفیک  ناناوجون ، ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  طسوت  هدش  هئارا  تمدخ 
.دریگ رارق  قفاوت  دروم  نابطاخم  يارب  نوناک " يرنه  یگنهرف و  زکارم  رد  ینید  یملع و 

موزل تروص  رد  ار  ینامزاس  ياه  تیلوئسم تراظن و  ياه  شور تمدخ ، نیا  صوصخ  رد  هبناج  ود  قفاوت  حطس  هینایب ، نیا 
.دنک یم صخشم 

 
تیلوئسم

حطـس همانقفاوت  رد  هدـش  هئارا  تمدـخ  دـهد  یم هزاجا  ناناوجون  ناـکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناـک  هب  هک  ار  یتاررقم  نیناوق و  شخب ، نیا 
یضاقتم دنورهش  لابق  رد  ینوناق  تیلوئسم  هچ  هاگتسد  هک  دوش  یم نایب  فافش  تروص  هب  نینچمه  .دنک  یم دنتسم  دنک ، هئارا  ار  تمدخ 

.دراد تمدخ 
 

هئارا ریز  بیترت  هب  ار  لوصحم  ینابیتشپ  ای  تمدـخ و /  هک  دـنک  یم تقفاوم  ناناوجون  ناـکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناـک 
: دوش

شزومآ تمدـخ " هئارا  هزوـح  ] ياـه تسایـس يارجا  داـجیا و  زوـجم  ياراد  ناـناوجون  ناـکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناـک 
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تـسا تلود  شخب  يارب  يزاجم ، " زکرم  رد "  نوناـک "  يرنه  یگنهرف و  زکارم  رد  یبدا  يرنه و  یگنهرف ، میقتـسمریغ 
: تسا لیذ  حرش  هب  نآ  تادنتسم  هک 

 

 
ناناوجونو ناکدوک  يرکف  شرورپ  نوناک  ییارجا  هاگتسد  هدنریگ و  تمدخ لباقتم  تادهعت 

دنتسه يزاجم  ياه  هاگراک  رد  هدننک  تکرش  نایـضاقتم  هک  دوخ  ناگدنریگ  تمدخ  لباقم  رد  يزاجم  نوناک 
؛ دوش یم دهعتم 

مالعا   kpf.ir/lms سردآ هب  يزاجم ؛ زکرم  هحفـص  رد  هاگراک  يرازگرب  قیقد  نامز  هارمه  هب  هاگراک  ره  تاسلج  دادـعت 
.دوش یم

ژراش امـش  لوپ  فیک  رد  اه  هرود  ریاس  رد  تکرـش  تهج  سـالک  هنیزه  دـسرن  باـصن  دـح  هب  يا  هرود  هک  یتروص  رد   
.دش دهاوخ  زیراو  امش  باسح  هب  سالک  هنیزه  هجو ، زیراو  تساوخرد  تروص  رد  دش و  دهاوخ 

نآ ملیف  رازگرب و  یناربج  سـالک  دوش ، وغل  ناـناوجون  ناـکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناـک  يوس  زا  یـسالک  هک  یتروص  رد 
.دش دهاوخ  يراذگراب  تیاس  رد  هسلج 

.دش دهاوخن  رازگرب  سالک  اهزور  نیا  رد  هدش و  ظاحل  نوناک  يزاجم  زکرم  یشزومآ  میوقت  رد  روشک  یمسر  تالیطعت 

 
: ناناوجونو ناکدوک  يرکف  شرورپ  نوناک  ییارجا  هاگتسد  ربارب  ردو  هدنریگ  تمدخ لباقتم  تادهعت 

هئارا هاگتـسد  نیا  هب  يزاجم  تروص  هب   kpf.ir/lms هناماس قیرط  زا  اهنت  ار  دوخ  كرادـم  تسا  فلکم  زوجم  نیا  تفاـیرد  یـضاقتم 
.دیامن

.تسا اهنآ  لوبق  هرود و  تاحیضوت  شخب  رد  هدش  رکذ  طیارش  تاحیضوت و  هعلاطم  هلزنم  هب  هرود  رد  مان  تبث 
رد تاعالطا  نیا  هک  ییاجنآ  زا  .دـشاب  اه  هرود  يوجرنه  تاعالطا  ًامازلا  تسیاب  یم مان  تبث  نامز  رد  هدـش  تبث  تاعالطا 

.دییامن تقد  اهنآ  دورو  تحص  رد  تفرگ  دهاوخ  رارق  هدافتسا  دروم  يدعب  ياه  یناسر عالطا 
.تسا ریذپ  ناکما  مان  تبث  تلهم  نایاپ  زا  شیپ  زور  کی  ات  هرود  ییاج  هباج فذح و  ناکما 

.دیوش نئمطم  دوخ  ياهرگرورم  ندوب  زور  هب  زا  سالک ، هب  دورو  يارب 
.دشاب یم یمازلا  اه  سالک  یمامت  رد  یمالسا  نیزاوم  تیاعر 

.تشاد دهاوخن  یناربج  سالک  يرازگرب  تهج  یتیلوئسم  نوناک  سالک  رد  وجرنه  تبیغ  تروص  رد 
نیبرود و یـسرتسد  دورو ، زا  سپ  هلـصافالب  دینک و  یـسررب  ار  نآ  تیفیک  دوخ و  تنرتنیا  لاصتا  سالک ، عورـش  زا  لبق 
هک تسا  هدـش  هدامآ  اه  یـسرتسد نیا  يزاس  لاعف  يارب  ییویدـیو  .دـینک  لاعف  تیاـس ، تاـمیظنت  تمـسق  زا  ار  ادـص 

.دینک هدهاشم  تمسق  نیا  رد  دیناوت  یم
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سکع و ولبات  هرجنپ ، غارچ ، دشاب و  هتفگ  رارق  راوید  امش  تشپ  هک  دیوش  رقتسم  یلحم  رد  نیبرود  يزاس  لاعف  ماگنه  رد 
.دشابن نیبرود  رداک  رد  ... 

.دییامن هدافتسا  تسده  ای  يرفزدنه و  زا  ًامتح  ادص  وکا  زا  يریگولج  تهج  سالک  رد  تبحص  ماگنه 
.دییامن زیهرپ  سالک  عوضوم  زا  جراخ  ياه  تبحص  زا  دینک و  هدافتسا  سالک  عوضوم  ياتسار  رد  وگتفگ  ناکما  زا 

سردآ هب  ناناوجون   ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  یناسر  عالطا هاگیاپ  يور  هئارا  تهج  تمدخریز  / تمدخ تاعالطا  " مرف هب  طوبرم  دراوم 

.دراد دوج  https://b2n.ir/356679» و  تامدخ « تفایرد - يامنهار -  »

هوحن یـضاقتم ، يروضح  هعجارم  هبترم  دادـعت  تمدـخ ، ماجنا  ناـمز  اـب  هطبار  رد  قیقد  تروص  هب  ؛  تمدـخ تفایرد  يامنهار  شخب  رد 
.دوش یم رکذ  هاگتسد  يوس  زا  هنادهعتم  تروصب  تمدخ  تایئزج  هیلک  تمدخ و  هب  یسرتسد  ياه  نامز یسرتسد و 

 
اه تخادرپ اه و  هنیزه

هاـگیاپ يور  هئارا  تهج  تمدـخریز  / تمدـخ تاـعالطا  " مرف رد  اـه  هنیزه لودـج  اـب  قـبطم  اـه  تخادرپ اـه و  هنیزه هب  طوـبرم  تاـقفاوت 
دنوش یم صخشم  (  kpf.ir/ یناتسا  - ياه  - هرود سردآ ( نیا  رد  هاگتسد " یناسر  عالطا

 
درکلمع هرود 

.دراد رابتعا  يزاجم  نوناک  لک  ریدم  ياضما  تحت  1399 و   / 12 خیرات 29 / ات  تمدخ  حطس  همان  قفاوت نیا 
ود ره  هبناج  ود  تقفاوم  اب  ای  هدش  نیزگیاج  حالـصا ، هک  ینامز  ینعی  لاس  کی ات  رثکادح  تمدخ  حطـس  همانقفاوت  نیا 

(G2G تامدخ يارب   ) .دراد رابتعا  دسرب ، ءاضما  هب  نامزاس 
همادا تامدخ  هئارا  ات  دش  دهاوخ  اضما  داجیا و  دیدج  تمدـخ  حطـس  همانقفاوت  کی   ، 1399  / 12 خیرات 29 / نایاپ  رد 

.دبای

 

 

يدنوخآ دماح 
نوناک يزاجم  زکرم  تسرپرس 
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