
يروف   رایسب  روشک                            یلاع  شزومآ  زکارم  اههاگشناد و  مرتحم  ياسور 

مالس يادها  اب 

يوجشناد هراونشج  نیما  یس ییاهن  مسارم  يرازگرب  رب  ینبم  هتفرگ  تروص  يزیر  همانرب  هب  تیانع  اب  ًامارتحا ،   
زین بسانم و  عقوم و  هب  یناسر  عالطا  صوصخ  رد  مزال  ریبادت  ذاختا  موزل  هب  رظن  يراج و  لاس  هامرذآ  رد  هنومن 

دنمشهاوخ اه ، هاگـشناد حطـس  رد  دنیآرف  نیا  عورـش  نایوجـشناد و  مان  تبث  يارب  مزال  تامدقم  ندروآ  مهارف 
رد نایوجـشناد  لاعف  تکراشم  يارب  مزال  ياه  یگنهامه تسویپ ، ینامز  همانرب  اب  قباطم  دـیئامرف  روتـسد  تسا 

.ددرگ لومعم  یلم ، دادیور  نیا 

.دنیامن مان  تبث هناماس  رد   (portal.saorg.ir) سردآ قیرط  زا  دنناوت  یم طیارش  دجاو  نایوجشناد  - 1

سردآ هـب  هنوـمن  يوجـشناد  هراونـشج  ماـن  تـبث  هناـماس  هـب  هـعجارم  نمـض  یتسیاـب  هاگــشناد  ناربراـک  - 2
یـسررب تـیور و  تـهج  ناـشروبع  زمر  هتـشذگ و  لاـس  يربراـک  ماـن  اـب   eservices.saorg.ir/htmltbs

.دنیامن مادقا  نایضاقتم  تساوخرد 

اب دنناوت  یم ناربراک  هیلک  هناماس ، صوصخ  رد  یتالاوس  خـساپ  هب  یبایتسد  روبع و  زمر  یـشومارف  تروص  رد  - 3
اب هناماس  رد  ینابیتشپ  تساوخرد  قیرط  زا  ای  دـنیامرف و  لصاح  سامت  یلکوت  ياـقآ  هرامش 021-96664457 

يوگخــساپ زین    support@saorg.ir لـیمیا روظنم  نیدـب  .دـنریگ  طاـبترا  يرواـنف  دـحاو  سانـشراک 
.دشاب  یم ینابیتشپ  ياه  تساوخرد

لیمیا سردآ  اـب  دراوـم  هراونــشج ، دــنیآرف  هماـن و  نـیئآ صوـصخ  رد  یلاوــس  ره  نتــشاد  تروــص  رد  - 4
.دریگ تروص  مزال  ياه  ییامنهار ات  دوش  هتشاذگ  نایم  رد   nemooneh@saorg.ir

قباطم   ) هاگشناد حطس  رد  ار  يرواد  ياهدنیآرف  يراج  لاس  هام  رهم  خیرات 29  ات  اه  هاگشناد هیلک  تسا  مزال  - 5
ناگدیزگرب زا  هام  نابآ  یلا 7  نابآ  خیرات 4  زا  نامزمه  تروص  هب  هدیناسر و  مامتا  هب  تسویپ ) يدنب  نامز لودج 

.دنروآ  لمع  هب  ریدقت  یمسارم ، یط  یهاگشناد 

ناگدیزگرب زئاوج  صوصخ  رد  هدش  دیق  تالیهـست  نیمات  ییارجا  همان  هویـش  هدام 14  هرـصبت  هب  تیانع  اب  - 6
.دشاب یم  ییارجا  تاموزلم  ندش  مهارف  تاررقم و  تیاعر  هب  طونم  يروشک 
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هب هدرتسگ  یناسر  عـالطا هاگـشناد و  تیاـس  رد  يراذـگراب  تهج  هراونـشج  رتسوپ  هماـن و  هویـش هماـن ، نیئآ - 7
.تسا  هدش  تسویپ  نایوجشناد ،

سردآ قـــیرط  زا  يزاـــجم  تروـــص  هـــب  هطوـــبرم  ناسانـــشراک  يارب  یهیجوـــت  هـــسلج  انمـــض  - 8
حبص یلا 10  تعاس 9  زا  خیرات 1401/07/04  رد  ( https://chwebinar.saorg.ir/ch/moshaverh)

.تسا یمازلا  رکذلا ، قوف  هسلج  رد  هطوبرم  ناسانشراک  روضح  دییامرف  دیکات  اذل  تسا ، هدش  يزیر  همانرب 
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یهلا قیفوت  يوزرآاب 
روپ شاداد  مشاه 

نامزاس سیئر  ریزو و  نواعم 

 : تشونور

.راضحتسا تهج  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، مرتحم  ریزو  لگ ، یفلز  رتکد  ياقآ  بانج  - 
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