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یلاعت همساب

یزوریپ زورلاس نیمود و لهچ » دیلوت شهج لاس «

داب یمارگ یمالسا بالقنا دنمهوکش

هرامش

: یلخاد
3702/74176/929

1399/11/11: خیرات

-)یتلود ریغ-یتلود( مود و لوا هطسوتم سرادم-)یتلود ریغ-یتلود( ییادتبا سرادم :هب

)یتلود ریغ-یتلود( شناد راک و یا هفرح ینف یاهناتسرنه

یزومآ شناد یاهارس شهوژپ  موجن یروشک تاقباسم هرود نیمود همان هویش :عوضوم

مارتحا و مالس اب

شرورپ و شزومآ لک هرادا 1399/11/07 خروم  3700/137248/303  هرامش  همان ریوصت تسویپ هب

یم لاسرا یزومآ شناد یاهارس شهوژپ  موجن یروشک تاقباسم هرود نیمود همان هویش ،نالیگ ناتسا

.ددرگ

:دوش یم یناسر عالطا ریز دراوم هراونشج نیا صوصخ رد 

ارس شهوژپ داش لاناک هب رتشیب تاعالطا یارب .دنیامن هعجارم یزومآ شناد ماگمه تیاس هب تسیاب یم نازومآ شناد مان تبث یارب-1

.دنیامن هعجارم https://shad.ir/pazhoheshsara2 سردآ هب

:دشاب یم ریز نیوانع هراونشج یاه شیارگ - 2

هطسوتم مود و لوا یاه هرود - یشهوژپ یملع نمجنا
هطسوتم مود و لوا یاه هرود - یموجن یاوتحم هئارا
یيادتبا مود هرود - موجن روصم هچباتك
هطسوتم مود و لوا یاه هرود - )یجيورت ،یشهوژپ( یملع هلاقم
هطسوتم مود هرود - یدصر موجن
یيادتبا مود هرود - یموجن یزاس لدم
هطسوتم مود و لوا یاه هرود - یموجن یاهرازبا تخاس

.دییامن هعجارم همانشخب نیمه همیمض 7 ات 1 یاه تسویپ هب زاین دروم تادنتسم و یصاصتخا طیارش هدهاشم یارب -3

یزاجم یاضف رد یناسر عالطا نمض سرادم مرتحم ناریدم  ،عوضوم تیمها هب هجوت اب تسا هتسیاش

.دنیامن هراونشج نیا رد تکرش هب بیغرت ار نازومآ شناد )داش( هسردم

داژن نابرق جریا

تشر2 هیحان شرورپو شزومآ ریدم
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هطسوتم شزومآ نواعم راذگ یاپ شوایس : فرط زا

داوج دمحم, لوا هطسوتم شزومآ لوئسم سانشراک-یخیش یربک, یرظن هطسوتم شزومآ لوئسم سانشراک-نت هایس روپ یقت دمحم : تشونور

یاههورگ و یژولونکت سانشراک-مدقم یرفعج اراس, شنادراکو یا هفرحو ینفو هطسوتم شزومآ لوئسم سانشراک-یناج خلطسا یخیش

یزومآ شناد یارس شهوژپ ریدم-ینسح دازریش, ییادتبا شزومآ لوئسم سانشراک-تباث یرون مساقلاوبا, یشزومآ

:سکف 013-33242156:نفلت 41367-18838:یتسپدک-تشر2هیحان شرورپ و شزومآ تیریدم -دابآ یجاح-تشر

http://3702.gilan.medu.ir تیاس سردآ 33230033-013
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