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هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخراکرس 

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

مارتحا       مالس و  اب 

هب خروم 99/9/30  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتـسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  دحاو  هسلجتروص  هلیـسونیدب             
یشهوژپ مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخراکرس  روضح  اب  هعـسوت  زکرم  تاسلج  نلاس  رد  روبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاسرا  روضح 

ناتسرامیب مرتحم  تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  يروانف ، تاقیقحت و  تنواعم  مرتحم  هدنیامن  یسابع  دیرف  رتکد  ياقآ  بانج  هاگشناد ،
ياروش مرتحم  ياضعا  ناتسرامیب و  یشهوژپ  مرتحم  نواعم  یباهذ  یحلاص  حلاص  رتکد  ياقآ  بانج  ینیلاب ، تاقیقحت  هعسوت  دحاو  سیئر  و 

.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ 

ماجنا تامادـقا  هعومجم  ینیلاب ، تاقیقحت  هعـسوتدحاو  مرتحم  تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  ییوگدـماشوخ  زا  سپ  هسلج  يادـتبا  رد 
دحاو و یشهوژپ  ياروش  وضع  دیتاسا  مامت  زا  يداهرف  رتکد  نینچمه  دندومن و  حیرـشت  ار  دش  دحاو  هبتر  ءاقترا  هب  رجنم  هک  دحاو  رد  هدش 

.دندومن ینادردق  رکشت و  دنتشاد ، شقن  زیمآ  راختفا  هبتر  نیا  بسک  رد  هک  زکرم  یشهوژپ  تنواعم  ناراکمه 
هعسوت دحاو  طسوت  موس  هبتر  بسک  شهوژپ ، هتفه  کیربت  نمض  هاگشناد  یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیـسح  رتکد  مناخ  راکرـس  همادا  رد 
دندومن مالعا  هاگشناد  يارب  مهم  راختفا  کی  ار  لاس 98  يروشک  یبایزرا  رد  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  ینیلاب  تاقیقحت 

رتکد ياقآ  بانج  تاـمحز  زا  تسا  مزال  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  هب  رمتـسم  موادم و  يزیر  همانرب  کی  اب  اعطق  مهم  نیا  هک  دنتـشاد  نایب  و 
.مینک ینادردق  رکشت و  دیتاسا  ناراکمه و  ریاس  یباهذ و  یحلاص  رتکد  ياقآ  بانج  دحاو و  مرتحم  تسایر  يداهرف 

یشهوژپ تنواعم  شالترپ  لاعف و  ناراکمه  دیتاسا و  زا  هاگشناد ، يروانف  تاقیقحت و  تنواعم  مرتحم  ناگدنیامن  روضح  اب  زین  هسلج  همادا  رد 
.دش ینادردق  ریدقت  حول  يادها  اب  زکرم 

ریز تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  یمومع   یکشزپ  هرود  ییوجشناد  همان  نایاپ  لازوپورپ  ناونع  هس  هسلج  نیا  همادا  رد 
.دیدرگ ذاختا 

(ع) یلع ماما  ناتسرامیب  نسم  نارامیب  رد    primary pci ینیلاب ياه  دمایپ  یسررب  ناونع " اب  ییوبراد  جریا  ياقآ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
راکرـس طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دش و  حرطم  مدقم  يردـیح  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " هاشنامرک

تاحالصا دریگ و  رارق  یسررب  دروم  یناهبزور  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  يدومحم و  نسوس  رتکد  مناخ  راکرـس  يرظتنم ، هسیفن  رتکد  مناخ 

 

 

 " یلاعت همسب  "  

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد   
هاشنامرک ینامرد  یتشادهب      

                       
:  7/804/23268/پ هرامش

یناقلاط هلا  تیآ  یتاقیقحتو  ینامرد  یشزومآ  :زکرم   1399/10/2 خیرات
  : دراد تسویپ  

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

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

 



.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت 

هب دیووک 19"  یمدناپ  نامز  رد  یناتسرامیب  ياه  تنوفع  يوگلا  نییعت  یـسررب و  ناونع " اب  يدیدح  اتهم  مناخ  راکرس  ییوجـشناد  لازوپورپ 
ایرام رتکد  مناخ  راکرـس  طسوت  حرط  نیا  هک  دـیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دـیدرگ و  حرطم  یمالغ  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  ییاـمنهار 

هلیسوب هدش  ماجنا  تاح  الصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  داژن  یتمحر  میرم  رتکد  مناخ  راکرس  روپ و  تمه  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  یناوریش ،
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  ي 

هللا تیآ  ناتـسرامیب  هب  هدننک  هعجارم  ناکدوک  رد  امورت  يژولویمدیپا  یـسررب  ناونع " اب  يرصان  هیقر  مناخ  راکرـس  ییوجـشناد  لازوپورپ 
ياقآ بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دـیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دـش و  حرطم  ییاضر  اضررب  رتکد  ياقآ  باـنج  ییاـمنهار  هب   " یناقلاط
طسوت تاحالصا  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  يزیربت  زورهـش  رتکد  ياقآ  بانج  يردیح و  رقابدمحم  رتکد  ياقآ  بانج  یعیفر ، نموه  رتکد 

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا 

         

                         

  

    

 

 

 " یلاعت همسب  "  

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد   
هاشنامرک ینامرد  یتشادهب      

                       
:  7/804/23268/پ هرامش

یناقلاط هلا  تیآ  یتاقیقحتو  ینامرد  یشزومآ  :زکرم   1399/10/2 خیرات
  : دراد تسویپ  

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

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

 


