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هاگشناد يروانف  تاقیقحت و  مرتحم  نواعم  یمحرادخ  اضر  رتکد  ياقآ  بانج 

ینیلاب تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  : عوضوم

مارتحا  مالس و  اب 

روضح هب  خروم 1400/9/28  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  دحاو  هسلجتروص  هلیـسونیدب   
.ددرگ یم  لاسرا 

تاقیقحت هعسوت  دحاو  سیئر  ناتسرامیب و  مرتحم  تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  هعـسوت  زکرم  تاسلج  نلاس  ردروبزم  هسلج ي 
. دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  و  زکرم   یشهوژپ  مرتحم  نواعم  یباهذ  یحلاص  حلاص  رتکد  ياقآ  بانج  ینیلاب ،

هلمج زا  دـحاو  رد  هتفرگ  تروص  تامادـقا  یـشهوژپ و  ياه  تیلاعف  يداهرف ، رتکد  ياقآ  بانج  هسلج  يادـتبا  رد  شهوژپ ، هتفه  بساـنم  هب 
اه هرواشم  یشهوژپ ، ياروش  تاسلج  ادعت  هدشرازگرب ، ياه  هاگراک  دادعت  هدش ، پاچ  تالاقم  دادعت  هدش ، حرطم  یشهوژپ  ياه  حرط  دادعت 

یشهوژپ ياروش  مرتحم  ياضعا  يارب  ار  دوب  هدش  ماجنا  نونک  ات  یناقلاط   هلا  تیآ  ناتسرامیب  رد  دحاو  سیـسات  نامز  زا  هک  یتامادقا   ریاس  و 
.دندومن حیرشت  دحاو 

، ریدـقت حول  يادـها  اب  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  دـحاو  یـشهوژپ  ياروش  لاعف  مرتحم  ياضعا  زا  شهوژپ  هتفه  تبـسانم  هب  زین  هسلج  همادا  رد 
.دش ماجنا  ینادردق  رکشت و 

ذاختا ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  یمومع  یکشزپ  هرود  نایوجشناد  هب  طوبرم  لازوپورپ  ود   روبزم  هسلج ي  رد 
. دیدرگ

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

ياقآ بانج  روپ و  تمه  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  يردیح ، قیقع  رتکد  مناخ  راکرس  طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  یسررب و  دروم  ینیلعن  يدهم  رتکد 

هب التبم  نارامیب  رد  یگدرسفا  بارطـضا و  سرتسا ، عویـش  یـسررب   " ناونع اب  نایداوج  ضیف  شرآ  دیـس  ياقآ   بانج  ییوجـشناد  لازوپورپ 

 

 

 " یلاعت همسب  "  

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد   
هاشنامرک ینامرد  یتشادهب      

                       
:  7/804/26139/پ هرامش

یناقلاط هلا  تیآ  یتاقیقحتو  ینامرد  یشزومآ  :زکرم   1400/10/11 خیرات
  : درادن تسویپ  

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

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

 



حرطم يرالاس  ردان  رتکد  ياقآ  بانج  يردیح و  رقاب  دـمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  زیلانآتم " کیتامتـسیس و  رورم  اتآ : هرآ  یـسپولآ 
ياقآ بانج  يرفص و  ایور  رتکد  مناخ  راکرس  یغورف ، ربکا  یلع  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دش و 

. دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  یسررب و  دروم  یمالغ  یلع  رتکد 
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