
یلاع شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد يروانف  شهوژپ و  مرتحم  نانواعم 

؛ مارتحا مالس و  اب 
لاس هجدوب  نوناق  هدحاو  هدام  ( 9  ) هرصبت و )  ) دنب ساسا  رب  دیتسه  رـضحتسم  هک  روطنامه 

هرامش تسویپ  رد  جردنم   ) تلود هب  هتسباو  تاسـسؤم  اه و  کناب اه ، تکرـش روشک ، لک   1400
رد ار  دوخ  یـشهوژپ  روما  هنیزه  زا  دصرد  لقادح 40  دنفلکم  لاس 1400 ) هجدوب  نوناـق  ( 3)
لح ياتـسار  رد  ات  دـننک  زیراو  روشک  لک  يراد  هنازخ دزن  یـصاخ  باسح  هب  ههام  هس  عطاـقم 

یشهوژپ یلاع و  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگـشناد اب  همان  قفاوت قیرط  زا  دوخ  تالکـشم  لئاسم و 
ياه ( هژورپ  ) حرط بلاق  رد  هیملع و  ياه  هزوح یهاگـشناد و  داـهج  یتلودریغ و  یتلود و  زا  معا 
حرط يرتکداسپ و  ياـه  ( هژورپ  ) حرط یلیمکت ، تالیـصحت  ياـه  هماـن ناـیاپ نیواـنع  يدربراـک ،

.دنناسرب فرصم  هب  لغاش  ریغ  یلیمکت  تالیصحت  ناگتخومآ  شناد یتاقیقحت  ياه  ( هژورپ )

هب طوبرم  تامادـقا  اهدـنیارف و  یمامت  تسویپ 1 ،)  ) روکذـم ینوناق  دـنب  همان  نییآ ساسا  رب 
نیلومشم و نیبام  یف  اهدادرارق  تبث  اه ، هداهنشیپ لاسرا  نیلومشم ، یشهوژپ  ياه  تیولوا تبث 

هناماس قیرط  زا  تارابتعا  صیـصخت  تفرـشیپ و  تاـشرازگ  تبث  یـشهوژپ ، یملع و  ياـهداهن 
ماجنا  http://sate.atf.gov.ir سردآ هب  عتاـس )  ) يرواـنف شهوژپ و  هضرع  اـضاقت و  ییارجا 

.دریگ یم

تاعالطا دـییامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  هناماس ، نیا  تاـناکما  زا  يدـنم  هرهب روظنم  هب 
یتامدقم روما  ماجنا  تهج  زکرم  نآ  هدنیامن  تاعالطا  نینچمه  زکرم ، نآ  صوصخ  رد  زاین  دروم 
تـسویپ  ) تسویپ مرف  قباطم  هناماس ، زا  يدـنم  هرهب یملع و  تئیه  ياضعا  یـسرتسد  داجیا  و 

هناماس يزادـنا  هار یحارط و  هب  هجوت  اب  تسا  رکذ  هب  مزال  .ددرگ  لاسرا  اروش  هناـخریبد  هب  ود )
زکرم نآ  هدـنیامن  لبق ، ياه  لاس رد  هدـنیامن  یفرعم  تروص  رد  یتح  تسا  مزال  عتاس ، دـیدج 
هناماس رد  روبع  زمر  يربراـک و  ماـن  تفاـیرد  تهج  هناـخریبد ، هب  یبتک  یفرعم  زا  سپ  ًاددـجم 

.دیامن مان  تبث  عتاس 

سردآ هــــب  هــــعجارم  اــــب  دـــــیناوت  یم ماــــــهبا  هنوـــــگره  تروــــــص  رد 
ار مان  تبث  دـنیارف  يامنهار  عتاـس  هناـماس  رد   http://sate.atf.gov.ir/UserHelp.aspx

.دیئامن لصاح  سامت  یلخاد 110 و 106  نفلت 88675650  هرامش  اب  ای  هعلاطم و 

40675
1400/03/01

يریگیپ هرامش 
9071834

یمیحر  نیسحمالغ 
يروانف شهوژپ و  نواعم 

 : تشونور

يریگیپ عالطا و  تهج  تعنص  هعماج و  اب  طابترا  لکریدم  فیس  رتکد  ياقآ  بانج  - 

http://sate.atf.gov.ir
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