
 ........ یصصخت یمومع  /  هاگنامرد 

یکشزپنادند ........   هاگنامرد 

 ........ دودحم یحارج  زکرم 

 ....... ینامرد زکرم  هسسوم و 

 ........... یشخبناوت یجنس ،  ییاونش  یجنس ،  ییانیب  راک  رتافد 

یکشزپ تازیهجت  یفیک  لرتنک  مازلا  عوضوم :

؛ مارتحا مالساب و 
تازیهجت و یبایزرا  تراظن و  لک  ریدـم  هماـن  هب  مضنم  وراد  اذـغ و  مرتحم  تنواـعم  خروم 1397/06/20   14337 هرامـش   همان  تسویپ  هب     

قوف لمعلاروتـسد  دافم  تیاـعر  هب  تبـسن  دـنیامرف  ذاـختا  یبیترت  تسا  یـضتقم  ددرگ ، یم  لاـسرا  روضحب  عوبتم  ترازو  یکـشزپ   تاـموزلم 

هداد و رارق  یفیک  یبایزرا  دروم  ار  هدافتـسا  دروم  یکـشزپ   تاموزلم  تازیهجت و  هرداص ،  ياه  لمعلاروتـسد  ساسارب  دـنزرو و  ماـمتها  رکذـلا 

هنوـگره ددرگ  یم  يروآ  داــی  ددرگ  .  مالعا  هاگـشناد   وراد  اذـغ و  تنواـعم  و  تنواـعم   نیا   هـب  هام 1397  رذآ  نایاپ  ات  رثکادـح  مادـقا  هجیتن 

رب یفیک  لرتـنک  مدـع  لـیلد  هـب  یلاـمتحا  ياـه  بیـسآ  و  یکــشزپ   مزاوـل  تازیهجت و  هاگتــسد ،  درکلمع   رد  اـطخ  زا  یــشان  تیلوئــسم 

.دشاب  یم  زکرم   ینف  لوسم  هدنریگراکب و   هدهع 

دشاب یم  تفایرد  لباق   www.imed.ir تیاس  زا  ربتعم  ياه  تکرش  تسیل  تسا   رکذ  هب  مزال 

 

  

یلاعت    همسب 

یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب  : ترازو   ۱۳۹۷/۷/۱۴ خیرات

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد          :  ۴۴۵۷۲ هرامش

هاشنامرک ینامرد  یتشادهب             : درادن تسویپ  
نامرد روما  تنواعم                   

 
نامرد روما  تنواعم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ود  هرامش  نامتخاس  یتشهب -  رتکد  دیهش  راولب  سردآ :                      

083-38360863 سکف :                                                           083-38350034 نفلت :                            

۱

http://office.kums.ac.ir:7003/oa/,114501590850,PDF.TextOperations,114503217459



 

راضحتسا  تهج  وراد  اذغ و  مرتحم  تنواعم 

هعبات    ینامرد  زکارم  حطس  رد  مادقا  راضحتسا و  تهج  یتشادهب  مرتحم  تنواعم 

مزال مادقا  راضحتسا و  تهج  دابآ  مالسا  هاشنامرک /  یکشزپ  ماظن  نامزاس  مرتحم  تسایر 

نامرد رب  تراظن  هرادا  مرتحمریدم  یساملا  شرا  رتکد  ياقآ  بانج 

نامرد   یشخب  رابتعا  تراظن و  سانشراک  ینالزگ  لوسر  ياقآ  بانج 

 

یلاعت    همسب 

یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب  : ترازو   ۱۳۹۷/۷/۱۴ خیرات

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد          :  ۴۴۵۷۲ هرامش

هاشنامرک ینامرد  یتشادهب             : درادن تسویپ  
نامرد روما  تنواعم                   

 
نامرد روما  تنواعم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ود  هرامش  نامتخاس  یتشهب -  رتکد  دیهش  راولب  سردآ :                      

083-38360863 سکف :                                                           083-38350034 نفلت :                            

۲


