
یاا                                                        یالاک  زا  ام 
هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

(ع) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا  مالس و  اب 

هب   97/10/26 خروم     (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلجتروص  هلیسونیدب           
مرتحم تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  یناقلاط...ا  تیآ  ناتسرامیب  تسایر  رتفد  رد  روبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاسرا  روضح 

.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  ینیلاب و  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  سیئر  ناتسرامیب و 
یباهذ یحلاص  رتکد  طسوت  مود  ناوخارف  یناسر  عالطا  يروانف و  تاقیقحت و  مرتحم  تنواعم  زا  هدیسر  مهم  ياه  همان  هسلج  يادتبا  رد 

.تفرگ تروص  ناتسرامیب  یشهوژپ  نواعم 
.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  لازوپورپ  هس  هسلج ، نیا  رد  

نارامیب یگدنز  تیفیک  رب  ریگیپ  تبقارم  لدم  يارجا  ریثأت  یسررب  ناونع " اب  يدنوارگ  یلع  ياقآ  یمیرک و  ابص  مناخ  یتاقیقحت  لازوپورپ 
اروش رد  اددجم  يرجم  طسوت  یلک  تاحالصا  ماجنا  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم     " (CHF) یبلق نمزم  ییاسران  يرامیب  هب  التبم 

.دوش حرطم 
ياه لاس  رد  هاشنامرک  یکشزپ  ماظن  نامزاس  رد  ناکشزپ  هیلع  تایاکش  یسررب  ناونع " اب  یخیش  داوجدمحم  ياقآ  ییوجشناد  لازوپورپ 
هسلج رد  هدش  حرطم  تاحالصا  دییات  زا  سپ  دیدرگ   ررقم  دش و  حرطم  يردیح  رقابدمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   "97-1394

دروم یعیفر  نموه  رتکد  ياقآ  بانج  روپ و  يردان  نالسرا  رتکد  ياقآ  بانج  یعازخ ، روصنم  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  یشهوژپ ، ياروش 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب 

هعجارم تارقف  نوتس  یگتسکش  صیخشت  اب  نارامیب  تبث  ناونع " اب  ینجورب  يدیعس  اضردیمح  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجیر  لازوپورپ 
.تفرگ              رارق  دییات  دروم  دش و  حرطم   " هاشنامرک رهش  یناقلاط  ناتسرامیب  هب  هدننک 

 

   
   

 

 

 " یلاعت همسب  "  

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد   
هاشنامرک ینامرد  یتشادهب      

                       

:  7/804/26119/پ هرامش

یناقلاط ...ا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  :زکرم   1397/10/27 خیرات
  : دراد تسویپ  
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   http://www.Taleghani.kums.ac.ir
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