
یسررب ھتیمك 

یرادا یاھ  لمعلاروتسد  اھ و  ھمانشخب 

هرادا / ھطسوتم شزومآ  تنواعم   : یرجم یاھدحاو 
ھطسوتم یشزومآ  یاھ  هورگ  یژولونكت و 

/ مرتحم سیئر  ریدم / ھقطنم / ھیحان / ناتسرھش /
طوبرم سانشراك  ھطسوتم /) ) یشزومآ نواعم 

طبر یذ  یشزومآ :  یاھدحاو 

یزاسدنتسم ھتیمك  ناتسارد  هدننك  گنھامھ            

هقطنم هیحان / ناتسرهش / شرورپ  شزومآ و  مرتحم  سیئر  ریدم /

بط ییوراد و  ناهایگ  يروشک  تاقباسم  هرود  نیمود  همان  هویش  عوضوم :
يزومآ شناد  ياهارس  شهوژپ  یناریا 

 

مارتحا مالس و  اب 

اه هرود  لک  نازومآ  شناد  هب  یشهوژپ  یملع  تامدخ  هئارا  يربهار  تیریدم و  ناونع  اب  تیلاعف 8-3  يارجا  ياتسار  رد     
شزومآ تیوقت  يارب  مزال  ياهراکو  زاـس  یحارط  همانرب 25  لیذ  يزومآ  شناد  ياهارس  شهوژپ  رد  هطـسوتم ) ییادتبا و  )

لاس یغالبا  همانرب  یبایشزرا  شهوژپ و  ماظن  ریز  زا  سرد  سالک  هسردم و  حطس  رد  نآ  گنهرف  هعـسوت  روحم و  شهوژپ 
هب خروـم 1399/04/16 ؛ همانـشخب 3700/123971/102  عوضوم  نـالیگ  ناتـسا  شرورپ  شزوـمآ و  لـک  هرادا   1399

هویش مامضنا  هب  يزکرم  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  خروم 99/11/14  هرامش 1500/99/27549/40  همان  تسویپ 
یم غالبا  ارجا ، تهج  يزومآ  شناد  ياهارـس  شهوژپ  یناریا  بط  ییوراد و  ناهایگ  يروشک  تاـقباسم  هرود  نیمود  هماـن 

هطسوتم مود  هرود  هطسوتم و  لوا  هرود  ییادتبا ، مود  هرود  سرادم  هب  روکذم  همان  هویش  دییامرف  روتسد  تسا  یضتقم  ددرگ .
. ددرگ لاسرا 

یتمحر  دمحم 
نالیگ ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  ریدم 

یقالخا رباج  فرط :  زا 
هطسوتم شزومآ  نواعم 

یلاعت  3700/138381/303هرامش :همساب 
1399/11/25خیرات :

 4184983111 یتسپ :  دک  نالیگ -  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - گنهرف نادیم  تشر - 

guilan.medu.ir تیاس :  بو    - 33329851 سکف :   33329082-4: نفلت
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