
يزرواشکداهج ترازو  ینابغاب  تنواعم 

يزرواشکداهج ترازو  تعارز  تنواعم 

يزرواشکداهج ترازو  ییوراد  ناهایگ  هژورپ  رتفد 

روشک يزرواشکداهج  ياه  نامزاس 

يزرواشک تاقیقحت  یلم  زکارم  اه و  هاگشهوژپ  تاسسؤم ،

ناتسا يزرواشک  شزومآ  تاقیقحت و  زکارم 

روشک یعیبط  عبانم  يزرواشک و  یسدنهم  ماظن  ياه  نامزاس 

ییوراد ناهایگ  هزوح  رد  رترب  ياه  هدیا  هراونشج  يرازگرب   : عوضوم

؛ مارتحا مالس و  اب 

نیا تکراشم  اب  روشک ، ییوراد  ناهایگ  يروآرف  تعنص  هعسوت  نویـسازیناکم و  حطـس  دوبهب  ياتـسار  رد  دیرـضحتسم  هک  يروطنامه       

هامدنفسا 1400 خـیرات 2-4  رد  يروآرف " نویـسازیناکم و  ییوراد ؛ ناهایگ   " هرگنک ییوراد ، ناهایگ  یملع  ياه  نمجنا  هیداـحتا  زکرم و 

هزوح نانیرفآراک  ناصصختم و  ناریدم ، ياه  يدنمناوت  زا  يریگ  هرهب  اب  يدربراک  یملع و  دادیور  نیا  رد  تسا  رظن  رد  دش . دهاوخ  رازگرب 

طبترم فلتخم  ياه  هزوح  رد  رترب  ياه  هدیا  هراونشج  ناینب ، شناد  روانف و  ياهتکرش  اه و  پاتراتسا  اپون ، ياهراک  بسک و  تیریدم 

روتسد هراونشج ، رتسوپ  لاسرا  نمض  .دوـش  رازگرب  ییوراد  ناهایگ  يروآرف  و  نویسازیناکم  هژیو  هب  ییوراد  ناهایگ  تعنـص  اب 

هاگشهوژپ و / هسسؤم نآ  هدیا  بحاص  دنمقالع و  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  نیسردم و  نیققحم ، ناسانـشراک ، عالطا  هب  عوضوم  دییامرف 

يا هتـشر  نایم  ياه  هزوح  يزرواشک و  ناسانـشراک  ناگتخومآ و  شناد  نایوجـشناد ، هلمج  زا  طبترم  ياـههورگ  دارفا و  نینچمه  زکرم و 

مادقا  mpmp.areeo.ac.ir هناماس  قیرط  زا  هناروانف  ياه  هدـیا  لاـسرا  هب  تبـسن  خیرات 1400/11/2  ات  رثکادـح  دوش و  هدـناسر 

ياه هدیا  نابحاص  هب  هدنزرا  زیاوج  ياطعا  يارب  يزیر  همانرب  رترب ، ياه  هدیا  زا  تیامح  نمض  هراونشج  نیا  رد  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنیامن 

.تسا هتفریذپ  تروص  رترب 

 : 1400/1856/240 هرام

 : 1400/7/20 ر

دراد ت:



 

   

: هب تشونور 

راضحتسا تهج  نامزاس  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  ناگرزاب  رتکد  یاقآ  بانج  یمارگ  ردارب  - 

 

یمیحرریم یجاح  دواد  دیس 

( هر  ) ینیمخ ماما  یلاع  شزومآ  زکرم  سیئر 

 : 1400/1856/240 هرام

 : 1400/7/20 ر

دراد ت:


