
دیو                                                        قور 
هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

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

مارتحا مالس و  اب 
 

هب خروم 98/1/25   (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیسونیدب          
مرتحم تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  یناقلاط...ا  تیآ  ناتسرامیب  تسایر  رتفدردروبزم  هسلج.ددرگ ي  یم  لاسرا  روضح 

.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  ینیلاب و  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  سیئر  ناتسرامیب و 

.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  لازوپورپ  ود   هسلج  نیا  رد 

زورترآ اب  نارامیب  رد  کینورولایه  دیسا  اب  دیئرتساوکیتروک  یلصفم  نورد  قیرزت   هسیاقم  ناونع " اب  يریما  نیمث  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
طسوت اروش ، هسلج  رد  هدش  حرطم  تاحالصا  دییات  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  روپ  یسوم  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " وناز

تاحالصا یسررب و  دروم  روپ  تمه  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  دار و  دنمهرف  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  يریبخ ، دیعس  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 
.دریگ  رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت 

هب هدننک  هعجارم  تیعمج  رد  نالاسگرزب  تباید  رادریگاو  ریغ  يرامیب  تبث  " ناونع اب  یمیحر  یلعرهم  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجیر  لازوپورپ 
.تفرگ  رارق  دییات  دروم  تاحالصا  هب  طورشم  دیدرگ و  حرطم   " یناقلاط هللا  تیآ  ناتسرامیب  تباید  یتاقیقحت  ینامرد و  شزومآ  زکرم 

                

 

   
   

 

 

 

 " یلاعت همسب  "  

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد   
هاشنامرک ینامرد  یتشادهب      

                       
:  7/804/1157/پ هرامش

یناقلاط ...ا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  :زکرم   1398/1/27 خیرات
  : دراد تسویپ  

  38358754: ربامن                38367984-90 نفلت : یناقلاط         ...ا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یتشهب ، دیهش  راولب  هاشنامرک :     

   http://www.Taleghani.kums.ac.ir

 

http://192.168.50.159:7001/oa/,247300090907,PDF.TextOperations,247300091881
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