
تاقباسم ینس  ینومزآهدر  ياه  یّنسهورگ  طیارش  اه و  هیاپ 

Key stage 2لوا هورگ 
متفه هیاپ  نازومآ  شناد  هیلک 

1383 رویرهش ات 31  دادرم  دلوتم 4  متشه  هیاپ  نازومآ  شناد 

Key stage 3

مود هورگ 
دادرم ات 3  1382 ات رهم  دلوتم 1  متشه  هیاپ  نازومآ  شناد 

1383

موس مهنهورگ  هیاپ  نازومآ  شناد  هیلک 

مراهچ هورگ 
مهد هیاپ  نازومآ  شناد  هیلک 

1380 رویرهش ات 31  دادرم  دلوتم 4  مهدزای  هیاپ  نازومآ  شناد 

.دنیامن تکرش  یشیامزآ  تروصب  دنناوت  یم  اهنت  دنشاب  یمن  دعب  هب  دادرم 1380  دلوتم 4  هک  مهدزای  هیاپ  نازومآ  شناد 
.درادن دوجو  مازعا  يارب  يدهعت  یلوبق  تروص  رد  یتح  یشیامزآ  تکرش  تروص  رد  تسا  یهیدب 

 » تیبرت میلعت و  رد  مدرم  تکراشم  یلجت  شرورپ ، شزومآ و  ياهاروش  « 

نارهت رهش  هقطنم ...  شرورپ  شزومآ و  تیریدم 
 IMC 2018 یضایر یناهج  تاقباسم  یباختنا  نومزآ  عوضوم :

؛ مارتحا مالس و  اب 
رد دراد  اضاقت  دشاب ، یم  ریاد  نارهت  رهش  يزومآ  شناد  نامزاس  رد  تاقباسم  نیا  هناخریبد  هتشذگ  تاونس  نوچمه  هکنیا  هب  تیانع  اب        

ار مزال  مادقا  تسویپ ، همان  هویش  قباطم  هقطنم  حطس  رد  نآ  يارجا  هعبات و  مود  لوا و  هرود  هطسوتم  ياه  دحاو  حطس  رد  یناسر  عالطا  صوصخ 
.دنیامرف لومعم 

یباختنا نومزآ   .1

.ددرگ یم  رازگرب  هلحرم  ود  رد  هنیزگ يا  یتست 5  بلاق  رد  يدرف  نومزآ  نیا 
رد تکرش  یشزومآ و  هرود  کی  زا  سپ  لوا و  ي  هلحرم نومزآ  زا  هلـصاح  جیاتن  ساسا  رب  یـشنیزگ : یـشزومآ و  هرود 

یللملا نیب  هلحرم  هب  اه  هیاپ  یمامت  زا  هرفن  راـهچ  هورگ  بلاق 6  رد  ًاـتیاهن  بختنم  نازومآ  شناد  مود ، هلحرم  نومزآ 
.دندرگ یم مازعا  تاقباسم 

ناگدننک مان  تبث  ناگدننک و  تکرش  یمومع  طیارش   .1

تاقباسم یباختنا  نومزآ  رد  دـنناوت  یم  ریز  لودـج  طیارـش  ظاحل  اب  مهدزای  ات  متفه  ياـه  هیاـپ  نازومآ  شناد  هیلک 
.دنیامن مان  تبث  IMC

هدش هسیاقم  هیاپ يا  تروصب  نازومآ  شناد  دریذـپ  یم  تروص  هیاپ يا  تروص  هب  یباختنا  نومزآ  مان  تبث  هک  اجنآ  زا 
.تشاد دنهاوخ  روضح  یناهج  تاقباسم  هب  یمازعا  میت  رد  اه  هیاپ  یمامت  زا  تیاهن  رد  و 
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نومزآ مان  تبث  هنیزه   .1

تراک هرامـش  ای  باـسح 10168101182691  هب  یتسیاـب  هـک  .دـشاب  یم  لایر  زوـمآ 200.000  شناد  ره  يازا  هـب  نوـمزآ  ماـن  تـبث  غـلبم 
.ددرگ زیراو  نارهت  رهش  يزومآ  شناد  نامزاس  مانب  هیامرس  کناب   6396071100203280

مان تبث  ییارجاهنیزه  هنیزه 
هسردم

يزومآ شناد  نامزاس  باسح  هب  يزیراو 
نارهت

لایر لایر200.000  لایر30.000   170.000

یباختنا نومزآ  يرازگرب  يدنب  نامز   .1

( مود لوا و  هرود   ) هطسوتم یشزومآ  ياهدحاو  لحم  رد  ات 96/11/30  96/11/01 مان  : تبث  تلهم 
سرادم رد  حبص  یلا 10  تعاس 8  زا  خروم 96/12/17  هبنش  جنپ  زور  لوا : هلحرم  یباختنا  نومزآ  يرازگرب  نامز 

يزاجم يروضح و  تروص  هب  یلا 97/01/31 زا 96/12/25 یشزومآ : هرود  يرازگرب  نامز 
زکرمتم تروصب  خروم 97/02/07  هعمج  زور  مود : هلحرم  یباختنا  نومزآ  يرازگرب  نامز 

یضایر یللملا  نیب  تاقباسم  يرازگرب  لحم  نامز و   .1

1397 دادرم تاقباسم : يرازگرب  نامز 
ناهج روشک  ناگدنیامن 32  روضح  اب  ناتسراغلب  روشک  تاقباسم : يرازگرب  لحم 

.ك96/11/7 دش دهاوخ  لاسرا  ًابقاعتم  يزومآ  شناد  ياهروشورب  سرادم و  مان  تبث  يامنهار  هچرتفد  رتسوپ و 
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دراد


