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یلاعت همساب

» اه ییادز عنام،اه ینابیتشپ،دیلوت لاس «

3702/77963/807: یلخاد هرامش

1400/02/21: خیرات

مود هطسوتم یشزومآ یاهدحاو هیلک:هب

تشر2 هیحان شرورپ و شزومآ تیریدم:زا

تسیل و موبلآ هیهت:عوضوم

:دشاب یم دیکات دروم لیذ دراوم ماجنا 1400 دادرخ تاناحتما یدنب هزوح دنیآرف مامتا هب هجوت اب دناسر یم عالطا هب،مارتحا و مالس اب

و )260مرف(سکع موبلآ،تاشرازگ شخب زا روکذم هناماس هب هعجارم اب دنا هدومن تاعالطا لاسرا لانیاف هناماس هب هک یسرادم هیلک1 .

رواک لخاد رد هتشر کیکفت هب هطوبرم یاه تمسق ءاضما و رهم زا سپ و هیهت هخسن کی رد ار )252 مرف(ناگدننک تکرش تسیل

هب 1400/02/22 خروم هبنشراهچ زور ات رثکادح ،)رواک کی لخاد مهاب یضایر هتشر موبلآ و تسیل لاثم روطب(هناگادج یکیتسالپ

ود زا(ددرگ هدافتسا هتسجرب رهم زا ناکمالا یتح هدش نکسا یاهسکع ندومن روهمم تهج .دنیامن لیوحت هرادا تاناحتما دحاو

ات ددرگ پاچ بسانم تیفیک اب موبلآ و تسیل.دشاب صخشم لباق الماک نازومآ شناد هرهچ و )تسویپ هنومن دننام ددرگ روهمم فرط

.دشاب حضاو الماک نازومآ شناد تاصخشم و هرهچ

)یمسا رهم ای راکدوخ اب(ددرگ جرد هطوبرم تمسق رد و موبلآ و تسیل رد ریدم یگداوناخ مان و مان -1

.دنیامن تاشرازگ تمسق زا هسلج هب دورو تراک پاچ هب مادقا لانیاف هناماس هب هعجارم اب سرادم-2

.دنناسرب طبریذ نازومآ شناد عالطا هب یضتقم وحن هب ار یناحتما تافلخت همان نییآ عوضوم سرادم هیلک-3

.ددرگ بصن هنیس یوررب امتح و تسا یمازلا نومزآ زور ره رد ناحتما هسلج رد هسلج هب دورو تراک نتشاد-4

.دنیامن زیهرپ ادج اه همانخساپ و یناحتما قاروا یور رب یراذگ زمر و یراذگ تمالع هنوگره زا ددرگ هیصوت نازومآ شناد هب-5

.دنیامن یراددوخ ... و فیک دننام یفاضا لیاسو هنوگره نتشاد هارمه زا و هدوب عونمم ...و هوزج،باتک هنوگره نتشاد هارمه هب-6

و رذج،یلصا لمع راهچ یاراد(هداس باسح نیشام زا هدافتسا یهاگشناد شیپ و یرظن هرود یضایر و کیزیف ،یمیش سورد رد -7

زا هدافتسا  همان هویش قباطم یا هفرح و ینف هخاش رد.تسا هدیدرگ صخشم تالاوس گربرس رد عوضوم نیا.تسا عنامالب )دصرد

.دوش لمع باسح نیشام

.دنشاب هتشاد بسانم یرهاظ و ششوپ ناحتما هسلج رد دازآ نابلطواد و نازومآ شناد-8
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هدافتسا یبآ ای یکشم راکدوخ زا طقف و دنیامن یراددوخ همانخساپ ای لاوس یاه هگرب یوررب نتشون گنر دنچ زا نازومآ شناد-9

.دنیامن

عورش زا لبق تعاس مین اه هزوح برد هکنیا هب تیانع اب و تالاوس یکینورتکلا تفایرد هب هجوت اب دوش یروآدای نازومآ شناد هب-10

.دنشاب هتشاد روضح نومزآ لحم رد رتدوز امتح  دش دهاوخ هتسب )30/7نومزآ

.دنیامن تشاددای یناحتما قاروا یور رب ار دوخ تاصخشم ددرگ یم هیصوت نازومآ شناد هب ناحتما یرازگرب یادتبا رد-11

هخسن2 رد ار 21 گرب نومن )زومآ شناد تساوخرد زا دعب(لانیاف هناماس رد ضارتعا تبث نمض سرادم ،هجیتن مالعا زا دعب-12

بوتکم تروصب امتح ضارتعا تساوخرد.ددرگ لیوحت حیحصت هزوح هب ات دنیامن لیوحت هرادا شجنس دحاو هب ار هخسن کی و لیمکت 

.ددرگ لامعا هناماس رد سپس و ددرگ تفایرد یو ینوناق یلو ای زومآ شناد زا

شناد یماسا ناگدننک تکرش تسیل رد و دشاب هدش لاسرا لانیاف هناماس هب نازومآ شناد سورد مامت دنیامن یسررب سرادم -13

هتشادن دوجو اه تسیل رد هک یسورد ناحتما هسلج رد تکرش زا تروص نیا ریغ رد دشاب هتشاد دوجو هطوبرم سورد مامت رد نازومآ

.دنوش یم مورحم دشاب

شناد دورو زا و دوش هتسب هزوح برد سپس و تیاده هزوح یاهنلاس لخاد هب  ییاسانش تراک یاراد نازومآ شناد7/30 تعاس-14

.ددرگ یراددوخ نابهگن طسوت هزوح هطوحم هب رگید نازومآ

طوبرم یاه سرد ناملعم ،هطسوتم مود هرود یشزومآ همان نییآ 43 هدام 3 هرصبت دانتسا هب دوش هدناسر مرتحم ناریبد عالطا هب -15

و شزومآ هرادا فرط زا هک یغالبا ربارب و صیخشت اب ،طوبرم سرد ناحتما یرازگرب زا سپ زور ود رثکادح دنفظوم ،ییاهن تاناحتما هب

اب ار سرد نامه یناحتما قاروا ،دوخ نازومآ شناد دادعت هب لقادح و دننک هعجارم حیحصت یاه هزوح هب ،دوش یم رداص هقطنم شرورپ

.دننک حیحصت ،)رابتعا نیمات زا سپ(همحزلا قح تفایرد

و تالاوس گربرس رد نتشون زا دوش دیکات نازومآ شناد هب اذل دوش یم ادج حیحصت هزوح رد تالاوس گربرس هکنیا هب تیانع اب -16

.دنیامن یراددوخ دادم اب نتشون نینچمه

یناحتما تالاوس دنناوت یم نازومآ شناد.دنیامن لیوحت هزوح یشنم هب ار لاوس گرب و همانخساپ نازومآ شناد ، جورخ ماگنه رد -17

.دنیامن تفایرد aee.medu.ir سردآ هب شرورپ و شزومآ شجنس زکرم تیاس زا خساپ هارمه هب ار

جرد هرامش دنیامن یسررب تالاوس هب ییوگخساپ زا لبق و دننیشنب دوخ یلدنص یور افرص تراک هرامش هب هجوت اب نازومآ شناد-19

.دشاب هتشاد تقباطم تراک هرامش اب همانخساپ یور هدش

.دنیامن لیوحت هرادا تاناحتما یسانشراک هب موبلآ و تسیل هارمه ار تسد پچ نازومآ شناد تسیل سرادم -20

:دشاب یم یمازلا نازومآ شناد طسوت لیذ دراوم اصوصخ یتشادهب یاه لکتورپ لماک تیاعر-21

زا و هتسب هزوح برد 30/7 تعاس(دوش یراددوخ ناحتما نایاپ زا دعب هزوح رد فقوت و یناحتما هزوح لحم رد ماگنه دوز روضح زا -
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.)دش دهاوخ یریگولج نازومآ شناد دورو

. دنشاب هتشاد هارمه هریخذ شکتسد و کسام تسا رتهب و دوش هدافتسا شکتسد زا رودقملا یتح و کسام زا تدم مامت رد -

.دوش یراددوخ اه ریسم رد ددرت ماگنه و هزوح طیحم رد اه یسالکمه اب میقتسم تبحص و نداد تسد ،عمجت زا -

اب و هدرک هیهت یصخش تروصب ار  ...و یکاروخ داوم ،یندیماشآ بآ ،)...وراکدوخ( هریخذ رازفا تشونریظن دوخ جاتحیام و تاموزلم -

.دوشن هدافتسا یکارتشا لیاسو زا ناونع چیه هب و دنربب ناحتما هسلج هب دوخ

هرامش هک یلدنص یور رب "امیقتسم و اهنت یترابع هب  ،دوش یراددوخ نارگید یناحتما یلدنص یور رب نتسشن و ندز تسد زا -

.دنوش رقتسم تسا هدش بصن نآ یور زومآ شناد یبلطواد

یمظاکروپ دمحا

تشر2 هیحان شرورپو شزومآ تسرپرس

یبایشزرا و شجنس لوئسم سانشراک-یئاضر میهاربا, تسارح لوئسم سانشراک-ینالقیص یبارهم هلا حور : تشونور

: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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