
هاگشناد یعامتجا  یگنهرف و  مرتحم  نواعم 
یعافتنا ریغ  یتلود - ریغ  یلاع  شزومآ  هسسؤم  مرتحم  سیئر 

؛ مارتحا مالس و  اب 
نآرق و يرسارس  هراونشج  نیمـشش  یس و  هماـن  نیئآ غـالبا  وریپ  دـناسر ، یم  راضحتـسا  هب     

یناتـسا یهاگـشناد و  هلحرم  عیمجت  موزل  هدـمآ و  شیپ  طیارـش  هب  تیانع  اـب  نایوجشناد ، ترتع 
رتهب هچره  يرازگرب  يارب  مزال  تادیهمت  دیئامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  ترتع ، نآرق و  هراونـشج 

/ میرک نآرق  یعوضوم  ظفح   / تیب لها ثیداحا  اب  ییانـشآ  هتـشر : لماش 7   ) یفراعم شخب  نومزآ 
کبس ینآرق / نامسرپ  ماکحا / نیموصعم / هریس  اب  ییانشآ  میرک / نآرق  ریـسفت  همجرت و  اب  ییانـشآ 

ظفح 10 ءزج ، ظفح 20  لک ، ظفح  یئاوآ ( شخب  زا  ظفح  ياه  هتشر ) و  یناریا یمالسا و  یگدنز 
هفیحص هغالبلا و  جهن  شخب  ود  زا  یفراعم  ياه  هتـشر  ) و  میرک نآرق  ءزج  ظفح 5  ءزج و 

لیذ یئارجا  لمعلاروتسد  ساسارب  هیداجس ) هفیحـص  فراعم  هغالبلا و  جهن  فراعم   ) هیداجس
.ددرگ ذاختا 

یلا خـیرات 1400/04/15  زا  دـنراد  تصرف  نایوجـشناد  دوش و  یم رازگرب  يزاـجم  تروـص  هب  نوـمزآ 
ماـن و تبث هب  تبـسن   Quranst.pnu.ac.ir یکینورتـکلا یناـشن  هب  هعجارم  اـب   1400/04/25

: دنیامن مادقا  يربراک  مان  تفایرد 

نامز زا  جراخ  رد  یسرتسد  داجیا  دشاب و  یم لاعف  هدش  دای  ینامز  ةزاب  رد  ًافرص  روکذم  هناماس   .1
وجـشناد هدـهع  رب  ًافرـص  روبزم  خـیرات  رد  مان  تبث مدـع  تیلوئـسم  هدوب و  نکممریغ  روکذـم 

.دشاب یم
لحم رهش  ناتسا و  رهش ، ناتسا و  مان  باختنا   تمسق  رد  مان  تبث  ماگنه  هب  نایوجشناد   .2

ار يروانف  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  مان  زکرم ، باختنا  تمــسق  رد  دوخ و  لیصحت 
.دیامن باختنا 

زا دنناوت  یم نایوجشناد  هخروم 1400/04/28 ، هبنـشود  زور  رد  نومزآ  يرازگرب  هب  هجوت  اـب   .3
هدش هناماس  دراو  دـنا ، هدومن تفایرد  مان  تبث ماگنه  هک  يربراک  مان  اب  زور  نامه  تعاس 8-14 
کی رد  تکرش  قح  ًافرص  وجـشناد  ره  هتکن :  ) .دننک تکرـش  ناشدوخ  هب  طوبرم  نومزآ  رد  و 

( .تشاد دهاوخ  ار  هتشر 
.دوش یم ظاحل  یفنم  هرمن  نومزآ  نیا  رد   .4

يارب زاـجم  تیفرظ  زا  شیب  ینومزآ  هتـشر  ره  رد  هلحرم  نیا  ناگدـش  هتفریذـپ  هکیتروص  رد   .5
هلحرم هب  ییاهن  هتفای  هار  ناونع  هب  ناگدربمان  دنـشاب ، هراونـشج  يرـسارس  هلحرم  رد  روضح 

یم مالعا  ابقاعتم  نآ  هوحن  هک  دش  دهاوخ  ماجنا  ددـجم  یبایزرا  و  هدـشن ، بوسحم  يرـسارس 
.ددرگ
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خساپ تفایرد  يارب  ترورض و  تروص  رد  دنناوت  یم اه  هاگشناد مرتحم  ناقباستم  ناسانشراک و   .6
سانـشراک  ) یمیهاربا ياقآ  بانج   021 سامت 22485080 -  هرامـش  اب  یلامتحا  تالاؤس  هب 

.دنیامن لصاح  سامت  مرتحم )
شخب يرازگرب  هوحن  هدـمآ و  دوجو  هب  تارییغت  دروم  رد  نایوجـشناد  هب  قیقد  یناـسر  عـالطا  .7

دوب و هاگشناد  نآ  یعامتجا  یگنهرف و  مرتحم  تیریدم  هدهع  رب  هاگشناد  ره  هراونشج  یفراعم 
.دریذپ تروص  نایوجشناد  هب  بسانم  یناسر  عالطا تسا  يرورض 

.میامن یم  يرازگساپس  یلاعبانج  هجوت  نسح  زا  شیپاشیپ 
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یهلا  قیفوت  يوزرآ  اب 
يرکسع يداهدمحم 

یعامتجا یگنهرف و  روما  ینابیتشپ  لک  ریدم 


