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مالس اب 

یشهوژپ ياه  تیولوا  ناوخارف  : عوضوم

هعسوت روظنم  هب  ناتسا و  شرورپو  شزومآ  لک  هرادا  تاقیقحت  ياروش  خیرات 1401/08/21  هرامش 4  هبوصم  دانتسا  هب  یهلا و  فاطلا  زا  تناعتسا  اب    
رب شرورپ  شزومآ و  زور  لئاسم  اه و  شلاچ  لح  روظنم  هب  نیداینب و  لوحت  دنـس  شهوژپ  ماظنریز  ياتـسار  رد  شزومآ  هصرع  رد  شهوژپ  گنهرف 

لیذ حرـش  هب  لک   هرادا  نیا  ی  ـــــ ـشهوژپ ياه  تیولوا  (، لازوپورپ  ) هداهنـشیپ مرف  هنومن  ناوخارف و  رتسوپ  تسویپ  هب  یملع و  دـنیارف  يانبم 
.دوش هدیناسر  هصرع  نیا  نیلاعف  نارگشهوژپ و  عالطا  هب  یضتقم  وحن  هب  تسا  هتسیاش   . ددرگ یم  مالعا 

یشهوژپفیدر تیولوا  ناونع 
یلحم1 یموب و  ياهتیفرظ  رب  هیکت  اب  لاغتشا  یلم و  دیلوت  شیازفا  رد  شرورپ  شزومآ و  شقن  یسررب 
هطسوتم 2 مود  هرود  کیزیف  یضایر  هتشر  رد  لیصحت  همادا  هب  ریخا  ياهلاس  یط  اه  هداوناخ  نازومآ و  شناد  شیارگ  شهاک  لیالد  ییاسانش 
يزاجم3 ياضف  تنرتنیا و  هب  نازومآ  شناد  یگتسباو  زا  یشان  یعامتجا  ياه  بیسآ  شهاک  ياهراکهار  یسررب 
بسانم4 راکهار  هئارا  شناد و  راک و  يا و  هفرح  ینف و  ياه  هخاش  رد  لیصحت  همادا  هب  اه  هداوناخ  نازومآ و  شناد  شیارگ  مدع  للع  یسررب 
نازومآ5 شناد  يریگدای  تیفیک  شیازفا  رب  سرادم  طیحم  يزاس  باداش  یهورگ و  ياه  يزاب  یشزرو ،  ياهتیلاعف  ریثات  یسررب 

: مهم تاکن 

یپاچ ه  ـــــ خسن تروص  هب  تسویپ  مرف  بلاق  رد  ار  دوخ  لازوپورپ  هدوب و  يداهنـشیپ  تیولوا  اب  طبترم  يرتکد و  يوجـشناد  ای  يرتکد و  كردم  ياراد  دیاب  نارگـشهوژپ  **
chbpajohesh@medu.ir لیمیا لک و  هرادا  شهوژپ  قیقحت و  هورگ  سردآ  هب  يد   یـس  يور  رب  هموزر  اب  هارمه  زیاس 14  B nazanin ملق اب  درو  فا و  يد  یپ  لـیافو 

.دنیامن لاسرا 

یلم تامس  هناماس  زا  يریگهردک  ذخا  هب  طونم  رگشهوژپ  اب  دادرارق  داقعنا  هدش و  نییعت  تاقیقحت  ياروش  رد  ندش  هتفریذپ  زا  سپ  يداهنشیپ  حرط  ره  ییارجا  ییاهن  رابتعا  **
 . دوب دهاوخ 

.دشاب یم  هامرذآ  مود  ات  ( اه لازوپورپ   ) اه هداهنشیپ  لاسرا  تلهم  نیرخآ  **

لصاح سامت   03832220059 هرامش هب  ناتسا  شهوژپ  قیقحت و  هورگ  اب  زاین  تروص  رد  ( لازوپورپ ) هداهنشیپ مرف  تفایرد  رتشیب و  تاعالطا  بسک  تهج  دنمجرا  نارگشهوژپ  **
.دنیامن

نایریما نیشفا 
ـل  کر ـ یدم

ینامیلس نیما  فرط  زا 

عبانم هعسوت  يزیر و  همانرب شهوژپ ، نواعم 

یعامتجا ياه  بیسآ دایتعا و  اب  هزرابم  هتفه 
یعامتجا ياه  بیسآ دایتعا و  اب  هزرابم  يارب  یناگمه  ياه  تراهم

3100/39824/705 هرامش :
1401/08/25 خیرات :

دراد تسویپ :
زا 1  1 هحفص :

8817684949 یتسپ :  دک  ناتسا -  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  هر - )  ) ینیمخ ماما  یلصم  يوربور  ین -  اقلاطراولب  یناشن : 
chb@medu.ir  : لیمیا   chb. medu.ir  : تیاس یناشن    03832228662 ربامن :     03832224001  - 4 نفلت  : 


