
، اه هاگشهوژپ ی ، ــ لاع شزومآ  زکارم  اه ، هدکشناد اه ، عمتجم اه ، هاگـشناد مرتحم  يا  ــــــ ـسور
ياه يروانف  ملع و  كراپ  نامزاس ، / هسسوم ناتـسگنهرف ، داینب ، یتاقیقحت ، زکارم  اه ، هدکـشهوژپ

هب هتـسباو  زکرم  ییارجا ، ياـه  هاگتـسد هب  هتـسباو  ياـه  هاگـشناد ، 2 يداتس ، 1 يداتس ناتسا ،
هب هتـسباو  ياه  نامزاس ییارجا ، ياه  هاگتـسد هب  هتـسباو  ياه  هدکـشزومآ یئارجا ، ياه  هاگتـسد
هب هتسباو  یشهوژپ  هسسوم  یئارجا ، ياه  نامزاس هب  هتسباو  ياه  هدکشهوژپ یئارجا ، ياه  هاگتـسد

شزومآ تاسسوم  اه و  هاگشناد لقتسم ، یئارجا  ياه  هاگتـسد اه و  هناخترازو یئارجا ، ياه  هاگتـسد
ینف و يدربراک ، یملع ـ  عماج  رون ، مایپ  یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  یعافتناریغ ، یتلودریغ ـ  یلاـع 

نایگنهرف يا ، هفرح

، مارتحا مالس و  اب 
كرادـم هیلک  یبایـشزرا  هک  ییاـجنآ  زا  تسویپ ،) ریوـصت   ) خروـم 99/2/15 هرامش 4/18797  همانـشخب  وریپ   

ماـجنا یکینورتـکلا  تروص  هب  ناـگتخومآ  شنادروما لـک  هرادا  رد  روشک  زا  جراـخ  ناـگتخومآ  شناد یلیـصحت 
جرد نودــب  اــهنآ  همانــشزرا  رت  شیپ هـک  یناــگتخومآ شناد ياــه  همانــشزرا مالعتــسا  يارب اذــل  ، دوــش یم
سپ هـعجارم و   http://portal.saorg.ir یناشن هب نامزاس لاتروپ هب تسیاب  یم  تسا  هدـیدرگرداص QRCode

یمیدق ياه  همانشزرا تحـص  دک  تفایرد  ناگتخومآ / شناد روما  لک  هرادا  تامدخ / تمـسق  رد  هیلوا  مان  تبث زا 
هدشدای لاتروپ  هب  هعجارم  اب  دناوت  یم دحاو  نآ  سپس  .دنیامن  مادقا   QR Code ذخا هب  تبسن  روشک ، زا  جراخ 

.دیامن  لصاح  نانیمطا  همانشزرا  مقس  تحص و  هب  تبسن  تحصدک ، مالعتسا  شخب  زا 

ادج روشک  زا  جراخ  یلیـصحت  كرادـم  مالعتـسا  يارب  يرادا  تابتاکم  هنوگره  زا  تسارکذ  هب  مزال 
.دییامرف يراددوخ 

یشزومآ پیلک  نایضاقتم طسوت   QR Code  ذخا زین  یلیصحت و  هیدییأت  تفایرد  هوحن  زا  یهاگآ  يارب  ًانمض 
.تسا هدش  ینیب  شیپ   https://portal.saorg.ir/Grad-video-Help  / یناشن هب 
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یهلا قیفوت  يوزرآاب 
یقیدص یبتجم 

نامزاس سیئر  ریزو و  نواعم 

 : تشونور

.راضحتسا تهج  یترازو  رتفد  لک  ریدم  ریزو و  مرتحم  رواشم  شخب  سمش  رتکد  ياقآ  بانج  - 
.راضحتسا تهج  نامزاس  سییر  مرتحم  رواشم  راتفگشوخ  ياقآ  بانج  - 

.راضحتسا تهج  ناگتخومآ  شناد  روما  مرتحم  لک  ریدم  یجگنا  دیمحلادبعدیس  رتکد  ياقآ  بانج  - 
.راضحتسا تهج  جراخ  ناگتخومآ  شناد  هرادا  مرتحم  سیئر  یفجن  هرهز  مناخ  راکرس  - 

http://portal.saorg.ir/inq
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