
یسررب ھتیمك 

یرادا یاھ  لمعلاروتسد  اھ و  ھمانشخب 

شجنس هرادا  لك /  ریدم  یرجم :  یاھدحاو 

سانشراك  / سیئر - ریدم : ھقطنم / ھیحان / ناتسرھش
شجنس

، ھنازور ھطسوتم  مود  هرود   : یشزومآ یاھدحاو 
دازآ نابلطواد  رود ،  هار  زا  شزومآ  نالاسگرزب ، 

، یھاگشناد شیپ  هرود  رنھ  ھتشر  یرظن و  ھخاش 
. ددرگ لاسرا  ھفرح یا  ینف و  ھخاش 

یزاسدنتسم ھتیمك  ناتسارد  هدننك  گنھامھ            

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

1400 هام   دادرخ  ییاهن  تاناحتما  همانرب  عوضوم :

 

مارتحا  مالس و  اب 

تالاؤس و یحارط  يزیر - همانرب  ناونع  اب   8 - 1 تیلاعف   يارجا  ياتسار  رد     
ساسا رب  نازومآ  شناد  درکلمع  زا  یبایـشزرا  همانرب 1  لیذ  ییاهن  ریغ  ییاهن و  تاـناحتما  يرازگرب 
شرورپ شزومآ و  لک  هرادا  لاس 1399  یغالبا  همانرب  یسرد  همانرب  ماظن  ریز  زا  یلم  ياهدرادناتسا 

همان تسویپ  هب  خروم 1399/04/16 ؛ هرامش 3700/123971/102  همانشخب  عوضوم  نالیگ  ناتسا 
شزومآ و ترازو  یـشزومآ  تیفیک  شیاپ  شجنـس و  زکرم  خروم 1400/02/05  هرامش 460/121 

مهدزاود هیاپ  یلیـصحت 1399-1400  لاس  دادرخ  تبون  ییاهن  تاناحتما  هماـنرب  هب  مضنم  شرورپ 
رنه هتشر  يرظن و  هخاش  دازآ  نابلطواد  رود و  هار  زا  شزومآ  نالاسگرزب ، هنازور ، هطـسوتم  مود  هرود 

دحاو دییامرف  روتسد  تسا  هتـسیاش  ددرگ . یم  لاسرا  يا  هفرح  ینف و  هخاش  یهاگـشناد  شیپ  هرود 
بصن بسانم  لحم  رد  فرـصت  لخد و  نودب  ار  یناحتما  ياه  همانرب  تقو ، عرـسا  رد  یـشزومآ  ياه 

نازومآ و شناد  یمامت  عالطا  هب  ار  هتـشر  ره  تاناحتما  يرازگرب  نامز  خیرات و  نآ ، رب  هوالع  هدومن و 
خروـم هرامــش 460/16205  هماـن  دــیامن  یم  هفاــضا  ناــیاپ  رد  دــنناسرب . دازآ  ناــبلطواد 
هرامـش هماـن  هب  مـضنم  عوـبتم  ترازو  یـشزومآ  تـیفیک  شیاـپ  شجنـس و  زکرم   1400/02/04

ياه هیاپ  نازومآ  شناد  یناحتما  هزوح  لحم  رییغت  صوصخ  رد  خروم 1400/02/01   120/115541
. ددرگ یم  لاسرا  یضتقم  مادقا  عالطا و  تهج  لاس 1400  دادرخ  رد  مهدزاود  مهن و 

یتمحر  دمحم 
نالیگ ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  ریدم 

یلاعت  همساب 

اهییادز عنام  اهینابیتشپ ،  دیلوت ، لاس 
3700/143026/115هرامش :
1400/02/07خیرات :

 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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