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یلاعت همساب

» اه ییادز عنام،اه ینابیتشپ،دیلوت لاس «

3702/76953/807: یلخاد هرامش

1400/02/07: خیرات

هطسوتم مود هرود یشزومآ یاهدحاو هیلک:هب

تشر 2 هیحان شرورپ و شزومآ تیریدم:زا

1400 دادرخ ییاهن تاناحتما همانرب:عوضوم

1400/02/05 خروم460/121 هرامش همان هب مضنم1400/02/07 خروم 3700/143026/115 هرامش همان ریوصت تسویپ هب،مارتحا و مالس اب

هطسوتم مود هرود مهدزاود هیاپ 1399-1400 یلیصحت لاس هام دادرخ  ییاهن تاناحتما همانرب و  یشزومآ تیفیک شیاپ و شجنس زکرم

.دوش یم لاسرا یهاگشناد شیپ هرود رنه هتشر و  یرظن هخاش دازآ نابلطواد و رود هار زا شزومآ ،نالاسگرزب ،هنازور

هوالع و هدومن بصن بسانم لحم رد فرصت و لخد نودب ار یناحتما یاه همانرب نیع ،یضتقم وحن هب و تقو عرسا رد ،یشزومآ یاهدحاو

.دنناسرب نابلطواد و نازومآ شناد هیلک عالطا هب ار هتشر ره تاناحتما یرازگرب نامز و خیرات ،نآرب

.تسا هدهاشم لباق زین http://aee.medu.ir یناشن هب یشزومآ تیفیک شیاپ و شجنس زکرم تیاس رد قوف همانرب هعومجم

و هسلج هب دورو تراک و ددرگ یم لاسرا زین نازومآ شناد ریواصت ،لانیاف هب تاعالطا لاسرا اب نامزمه هک اجنآ زا تسا یروآدای هب مزال

3*4-دیفس هنیمز یاراد(هدش نکسا سکع یاراد نازومآ شناد همه تسا مزال اذل ،دنوش یم پاچ هدش نکسا سکع اب نازومآ شناد موبلآ

.دنشاب )بسانم ششوپ و رهاظ–

یمظاکروپ دمحا

تشر2 هیحان شرورپو شزومآ تسرپرس

هلا حور, شجنس سانشراک-روپ یئاقآ اضریلع, شجنس سانشراک-یحور یلع, یبایشزرا و شجنس لوئسم سانشراک-یئاضر میهاربا : تشونور

شزومآ لوئسم سانشراک-نت هایس روپ یقت دمحم, یرظن هطسوتم شزومآ سانشراک-یدهمروپ هتشرف, تسارح لوئسم سانشراک-ینالقیص یبارهم

ینفو هطسوتم شزومآ لوئسم سانشراک-یناج خلطسا یخیش داوج دمحم, یرظن هطسوتم شزومآ سانشراک-نشور نایئاباب هموصعم, یرظن هطسوتم

طباور و یناسر عالطا سانشراک-یرای روپ هنامس, شنادراک و یا هفرح و ینف هطسوتم شزومآ سانشراک-رف یرباص ماهلا, شنادراکو یا هفرحو

ییوگخساپ و درکلمع یبایزرا لوئسم سانشراک-مدقم نیسح دمحم, تایاکش هب ییوگخساپ و درکلمع یبایزرا سانشراک-مدقم یرفعج اراس, یمومع

تایاکش هب
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