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اه هدکشناد  مرتحم  ياسؤر 

دشرا 1400 یسانشراک  عطقم  يارب  ناشخرد  دادعتسا  نایضاقتم  هب  طوبرم  طباوض  یناسر  عالطا  عوضوم :

مارتحا مالساب و 

لاسرا مرتحم  روضح  هب  راضحتسا  تهج  نومزآ  اب  نومزآ و  نودب  دشرا  یسانشراک  هب  یسانشراک  عطقم  ناشخرد  دادعتسا  هیمهـس  نایـضاقتم  طباوض  تسویپ   هب      

 et .kums.ac.ir تیاس دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  .دراد  رارق  هاگشناد  ناشخرد  دادعتسا  تیاس  رد  اه  هیعالطا  رابخا و  هیلک  تسا  رکذب  مزال  .ددرگ  یم 

هدش یناسرزورب  هام 99  رویرهش  زا  تشادهب  ترازو  فرط  زا  ناشخرد  دادعتسا  دیدج  ياه  همان  نییآ  .دنیامن  جرد  کنیلرپیاه  اب  اه  هدکـشناد  تیاس  بو  يونم  رد  ار 

.تسا هتفرگ  رارق  یلبق  نیناوق  اه و  همان  نییآ  اه  هدکشناد  یخرب  تیاس  رد  هکیلاحرد  .تسا  

لاس 99 هام  دنفسا  یط  نومزآ ، رد  تکرش  یضاقتم  يداع  نابلطواد  ریاس  اب  نامزمه  تسیاب  یم  ناشخرد ، دادعتـسا  نومزآ  نودب  نومزآ و  اب  نایـضاقتم  مهم : هتکن 

.دنهد ماجنا  ار  نومزآ  رد  مان  تبث 

هیمهس زا  هدافتسا  هب  زاجم  دنوش  یم  لیـصحتلا  غراف  دادرم 1400   ات 31  رویرهش 99  ینامز 31  هزاب  هدودحم  رد  هک  كرتشم  يدورو  اب  هتـشر  ره  لوا  هبتر  نابلطواد   

.دش دهاوخن  دعب  لاس  يارب  نومزآ  نودب  هیمهس  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب  يراجلاس 1399-1400  دشرا  یسانشراک  هب  یسانشراک  نومزآ  نودب 

.تسا  ریذپناکما  رتالاب  عطقم  هب  يدعب  هلصافالب  یلیصحت  هرود  لاس و  يارب  افرص  مه  نآ  و  هبترم   کی  طقف  نومزآ  نودب  شریذپ  نینچ  مه 

.تسا                                                                                 هدش  صخشم  تسویپ  لیاف  رد  یکشزپ  شجنس  ینامز  هزاب  دشرا  یسانشراک  نومزآ  اب  هیمهس  دروم  رد 

      

 

   
: هب تشونور   

هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  ییازخ  هلا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

یشزومآ  روما  هرادا  سییر  یبارهس  فرشا  یلع  ياقآ  بانج 

نالیصحتلا   غراف  لوئسم  سانشراک  يرظتنم  دمحم  ياقآ  بانج 

اه هدکشناد   EDO مرتحم نیلوئسم 

يدزیا  کباب  رتکد 

یکشزپ مولع  شزومآ  هعسوت  تاعلاطم و  زکرم  سییر 
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