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هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا    مالس و  اب 

خروم (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياـه  ناتـسرامیب  كرتشم  ینیلاـب  تاـقیقحت  هعـسوت  دـحاو  یـشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  هلیـسونیدب              

مرتحم تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  باـنج  روضح  اـب  يزکرم  هناـخباتک  پاـش  كرو  نلاـس  رد  روبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاـسرا  روضح  هب   1400/07/25
یشهوژپ ياروش  مرتحم  ياضعا  زکرم و  یشهوژپ  مرتحم  نواعم  یباهذ  یحلاص  حلاص  رتکد  ياقآ  بانج  ینیلاب ، تاقیقحت  هعسوت  دحاو  سیئر  ناتـسرامیب و 

.دیدرگ رازگرب 

.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  لازوپورپ  هس  روبزم  هسلج ي  رد 

نیپ عطاقتم و  للاراپ و  يراذگ  نیپ  ياه  شور  ینیلاب  جـیاتن  توافت  یـسررب  ناونع "  اب  ییاضر  ناسحا  ياـقآ  باـنج  ییوجـشناد  لازوپورپ          
دـش و حرطم  هداز  کلم  رایزام  رتکد  ياقآ   بانج  ییامنهار  هب  لافطا "  رد  سویدار  لاتسید  رادیاپان  ياه  یگتسکش  رد  رانلواویدار  یضرع  يراذگ 

رتکد ياقآ  بانج  و  روپنادرم   ورـسخیک  رتکد  ياقآ  بانج  یهلا ، ضیف  دـیحو  رتکد  ياـقآ  باـنج  طـسوت  حرط  نیا  هک  دـیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  ینیلاب  ییامزآراک  رواد  ناونع  هب  یمیلس  ییحی 

اب لانیپسا  شور  هب  یشوهیب  زا  سپ  يراردا  سابتحا  دردرس و  يا  هسیاقم  یسررب  ناونع "  اب  يرایدنفسا  وزرآ  مناخ  راکرس  ییوجشناد  لازوپورپ      
ررقم دـش و   حرطم  ناماس  ینیما  داوج  رتکد  ياقآ  بانج  داژن و  یتمحر  میرم  رتکد   مناـخ  راکرـس  ییاـمنهار  هب   " نیئاکاویپور نیئاکاویپوب و  وراد  ود 

.دوش حرطم  اددجم   ، تاحالصا ماجنا  زا  سپ  دیدرگ 

هب هدننک  هعجارم  ییامورت  نارامیب  رد  نآ  ياهدـمایپ  یموتاراپال و  للع  یسررب  ناونع "  اب  يزوریف   دـشرا  ياقآ  بانج  ییوجـشناد  لازوپورپ        
ررقم ناونع  بیوصت  زا  سپ  دـش و  حرطم  يداهرف  ورـسخ  رتکد  یباراد و  مانهب  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " هتشذگ لاس  رد 2  یناقلاط  ناتسرامیب 
رارق یـسررب  دروم  يردیح  قیقع  رتکد  مناخ  راکرـس  یعیفر و   نموه  رتکد  ياقآ  بانج  يردیح ،  رقابدمحم  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دـیدرگ 

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  دریگ و 

            

 

 

 " یلاعت همسب  "  

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد   
هاشنامرک ینامرد  یتشادهب      

                       
:  7/804/20804/پ هرامش

یناقلاط هلا  تیآ  یتاقیقحتو  ینامرد  یشزومآ  :زکرم   1400/8/15 خیرات
  : درادن تسویپ  
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   http://www.Taleghani.kums.ac.ir
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