
ریزو مرتحم  نینواعم 
فتع  ترازو  يداتس  زکارم  اه و  نامزاس  مرتحم  ياسور 

فتع  ترازو  مرتحم  ناریدم 
اههاگشهوژپ یتلودریغ و  یتلود و  یشهوژپ  یشزومآ و  زکارم  تاسسوم  اههاگشناد  مرتحم  ياسور 

يروانف ملع و  ياه  كراپ  و 

دورد مالس و  اب 

یسرزاب و لک  هرادا  رد  يرادا  روما  يزاسناور  کینورتکلا و  تلود  يارجا  ياتسار  رد  ًامارتحا 
صخالاب يدنورهـش ، قوقح  روما  رد  ریزو  هژیو  يراـیتسد  هزوح  تایاکـش و  هب  ییوگخـساپ 

ترازو رد  هدمآ  لمع  هب  تایاکـش  قیقد  دـصر  يریگهر و  ناکما  تیفافـش و  حطـس  ياقترا 
هب تایاکـش (  اب  طبترم  تادنتـسم  هئارا  تایاکـش و  هب  ییوگخـساپ  نیگنایم  شهاکو  فتع 

داجیا طیارـش  تامدـقم و  يزاس  مهارف  لاس  کی  دودـح  زا  سپ  یبلـس ) ای  یباجیا  تروص 
يرادا نویساموتا  اب  هک  يوحن  هب  تایاکش  هب  ییوگخساپ  تفایرد و  یکینورتکلا  مامت  هناماس 

ییوگخـساپ عماج  هناماس  یحارط  هب  مادقا  رتفد  نیا  دشاب ، گنهامه  تلود  هکبـش  ترازو و 
يدنورهش و قوقح  ضقن  دراوم  اه و  تیریدم  ءوس  تافلخت و  شرازگ  تفایرد  تایاکش و  هب 

تیاس یلصا  هحفص  رد  (  1400  ) يراج لاس  لوا  زا  هک  هدومن  یشهوژپ  یشزومآ و  تافلخت 
.تسا هدش  يراذگراب  فتع  ترازو 

/ هسـسوم دـحاو / نآ  ياه  هرجنپ  اه و  تیاس  رد  قیقد  یناسر  عالطا  تساوخرد  نمـض  اذـل 
هب هطوبرم ، یـصاصتخا  تیاس  رد  هناماس  کـنیل  هب  کـینورتکلا  دـنویپ  يرارقرب  هاگـشناد و 

قیرط زا  طقف  تایاکـش  و  اه   تساوخرد  هیلک  يراج  لاس  يادتبا  زا  دناسر ، یم  راضحتـسا 
نویساموتا هناماس   اب  هناماس  نیا  ندش  کنیل  هب  هجوت  اب  هدوب و  تفایرد  لباق  روکذم  هناماس 

هب هجوت  اب  صخالاب  اه و  شرازگ  تایاکـش و  نیـالنآ  يریگیپ  تیلباـق  فتع و  ترازو  يرادا 
خیرات زا  تارادا ، رد  دش  دمآ و  عنم  یتشادهب و  ياه  لکتورپ  تیاعر  ترورض  انورک و  طیارش 

تافلخت يدنورهش و  قوقح  ضقن  دراوم  فلخت و  مالعا  تایاکش و  شریذپ  زا  رتفد  نیا  قوف 
قیرط زا  ًافرـص  قوف  دراوم  هدومن و  عانتما  يذـغاک  یکیزیف و  تروص  هب  یملع  یـشهوژپ و 
ترازو تیاس  یلصا  هحفـص  رد  هک   erp.msrt.ir سردآ هب  تایاکش  هب  ییوگخـساپ  هناماس 

.دوب دهاوخ  يریگیپ   تفایرد و  لباق  تسا ، هدش  جرد  زین 
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نیعجارم و هیلک  عـالطا  هب  یـضتقم  وـحن  هب  بـتارم  دـییامرف  روتـسد  تـسا  دنمـشهاوخ 
هب دورو  میقتسم  کنیل  هدیسر و  فتع  ترازو  اب  نیطبترم  مومع  نایهاگشناد و  نایضاقتم و 
اب ار    (  https://erp.msrt.ir/Hermes.html?param=Complain هناماس ( 

/ هاگشناد هزوح / نآ  یلصا  هحفص  رد  تایاکش  هب  ییوگخساپ  یکینورتکلا  هناماس  ناونع  جرد 
.دییامن يراذگراب  هریغ   كراپ و  هاگشهوژپ / هسسوم /

9/ .مراتساوخ نانم  دزیا  هاگرد  زا  ار  ناراکمه  امش و  تمالس  تداعس و  قیفوت 

5644
1400/01/18

يریگیپ هرامش 
9017652

یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
يرفعج نودیرف 

ماظن تمالس  ياقترا  هورگراک  ریبد  تایاکش و  هب  ییوگخساپ  یسرزاب و  رتفد  لکریدم 
داسف اب  هلباقم  يرادا و 

 : تشونور

راضحتسا يارب  ترازو  یلاع  ماقم  - 
رودص راضحتسا و  يارب  یترازو  رتفد  مرتحم  لکریدم  شخب  سمش  دوعسم  رتکد  ياقآ  بانج  - 

.یضتقم مادقاروتسد 
رد مزال  مادقا  روتسد  رودص  راضحتسا و  يارب  تسارح  زکرم  مرتحم  سییر  نابزیلاپ  رتکد  ياقآ  بانج  - 

.فتع ترازو  يدورو 
روتسد رودص  راضحتسا و  يارب  یمومع  طباور  لک  هرادا  مرتحم  تسرپرس  یعیفش  ادن  رتکد  مناخ  راکرس  - 

يربخ شرازگ  هیهت  ترازو و  یلصا  هحفص  رد  هناماس  میقتسم  کنیل  جردو  يراذگراب 
https://erp.msrt.ir/Hermes.html?param=Complain
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