
مم  // یآ یآ هاشنامرک                                                       یکشزپ  ماظن  نامزاس  مرتحم  تسایر 

وهالاد دابآ و  مالسا  ياهناتسرهش  یکشزپ  ماظن  مرتحم  تسایر 

رسناور هواپ و  ياهناتسرهش  یکشزپ  ماظن  مرتحم  تسایر 

رواگنک رقنس و  ياهناتسرهش  یکشزپ  ماظن  مرتحم  تسایر 

نیریش رصق  برغنالیگ   باهذ ، لپرس  اهناتسرهش  یکشزپ  ماظن  مرتحم  تسایر 

هنحص نیسره و  ياهناتسرهش  یکشزپ  ماظن  مرتحم  تسایر 

میکح / داجس / نوتسیب ناتسرامیب  مرتحم  ینف  لوئسم 

( برغ دابآ  مالسا  يدهملا (  نایکاوآ /  رتکد  بط /  رون  دودحم  یحارج  زکرم  مرتحم  ینف  لوئسم 

لاس 1401 یصوصخ  شخب  ياه  هفرعت  غالبا  عوضوم :

؛ مارتحا مالساب و 

خروم 1401/02/20  هرامـش 3527  همان  زین  و  ناریزو  ،  مرتحم  تایه  خروم 1401/02/12  هرامش 21239/ت59801 ه  هبوصم  هدام 3  دانتساب                
هسلج رد  هاشنامرک  ناتسا  یصوصخ  شخب  ياه  هفرعت  هک  دتاسر  یم  راضحتسا  هب  هلیـسونیدب  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب  ترازو  نامرد  مرتحم  نواعم 

مزال تسا .   هدرگ  يراذگراب  ریز  سردآ  هب  تنواعم  نیا  یکینورتکلا  هاگرد  رد  هدیسر و  ناتسا  هفرعت  نییعت  هورگراک  بیوصت  هب  خیرات 1401/02/24  هبنش   زور 

شخب گنیلته  هفرعت  هب  هیاپرگ  همیب  ياهنامزاس  اب  دادرارق  دـقاف  ياهناتـسرامیب  يارب  افرـص  و  دـییات   تلود  تایه  بوصم  ياه  هفرعت  نیع  هک  تسا  رکذ  هب 

شخب یـصیخشت  زکارم  اه و  بطم  عیاـش  تامدـخ  تسیل  انمـض " ددرگ .    یم  هبـساحم  يراـج  لاـس  يارب  هفاـضا و  % 30 ( 1400) هتشذگ لاس  یصوصخ 

 . دیدرگ دهاوخ  غالبا  ابقاعتم " زین  یصوصخ 

ریغ یمومع  یتلود و  یصوصخ ،  شخب  ینامرد  یـصیخشت  ياه  هفرعت  صوصخ  رد  یناتـسا  هورگ  راک  ناریزو و  مرتحم  تایه  تابوصم  هیلک  تسا  رکذ  نایاش 

: یتنرتنیا سردآ  هب  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  کینورتکلا  هاگرد  رد  لاس 1401  یتلود 

http://vc-trethment .kums.ac.ir/fa/tarefe                                                     

.دشاب یم  تفایرد  لباق  ناعفنیذ  هدافتسا  يارب  هدیدرگ و  يراذگراب 

یلاعت    همسب 

یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب  :                     ترازو   ۱۴۰۱/۲/۳۱ خیرات

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد         :  ۱۴۷۱۵ هرامش

هاشنامرک ینامرد  یتشادهب             : درادن تسویپ  

نامرد روما  تنواعم                  (( ساپس _ تمالس _ ناعفادم ))#

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

083-38360863 سکف :                                                           083-38350034 نفلت :                            

۱
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: هب تشونور   

هاشنامرک  ناتسا  مرتحم  رادناتسا  مدقم  يریما  نمهب  ياقآ  بانج 

هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  مرتحم  تسایر  *

هاشنامرک  یسرزاب  نامزاس  تسایر 

هاشنامرک  ناتسا  تمالس  همیب  مرتحم  لک  ریدم 

هاشنامرک  ناتسا  یعامتجا  نیمات  همیب  لک  ریدم 

هاشنامرک  ناتسا  حلسم  ياهورین  یعامتجا  نیمأت  مرتحم  لک  ریدم 

یلصاح  ياقآ  بانج  ناتسا  يراجت  رگ  همیب  ياه  تکرش  یگنهامه  ياروش  مرتحم  ریبد 

هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  روما  تنواعم 

هاشنامرک  ناتسا  یتموکح  تاریزعت  مرتحم  نامزاس 

امیس  ادص و  مرتحم  سیئر 

نامرد  رب  تراظن  هرادا  مرتحمریدم  يدوبک  نژیب  رتکد  ياقآ  بانج 

هاشنامرک  ناتسا  هبعش  تلم  کناب  مرتحم  تیریدم 

نامرد  تنواعم  هزوح  هژیو  ياهکینیلک  مرتحم  تیریدم 

یحاتف  دیهش  هژیو  کینیلک  مرتحم  ریدم 

يزکرم  هاگشیامزآ  مرتحم  تسرپرس 

هاشنامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  مرتحم  سییر  +

صاخ  نارامیب  عماج  زکرم  ریدم  نایشوماخ  شونایکرتکد  ياقآ  بانج 

درادناتسا  هفرعت و   ، همیب روما  یگنهامه  هرادا  سییر  هداز  هعمج  یلع  ياقآ  بانج 

يروآ  نف  یبایزرا  سانشراک  يدمحم  نیورپ  مناخ  راکرس 

ع )  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرتحم  تسایر  --

یباراف  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرتحم  تسایر  --

هر )  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرتحم  تسایر  --

یلاعت    همسب 

یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب  :                     ترازو   ۱۴۰۱/۲/۳۱ خیرات

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد         :  ۱۴۷۱۵ هرامش

هاشنامرک ینامرد  یتشادهب             : درادن تسویپ  

نامرد روما  تنواعم                  (( ساپس _ تمالس _ ناعفادم ))#

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

083-38360863 سکف :                                                           083-38350034 نفلت :                            

۲



يدضتعم  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرتحم  تسایر  --

یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرتحم  تسایر  --

(ع ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرتحم  تسایر  --

یناقلاط  یتاقیقحت  ینامرد و  یشزومآ  زکرم  مرتحم  تسایر  --

رسناور  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  تسرپرس  +

برغنالیگ  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  تسرپرس  +

وهالاد  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  تسرپرس  +

ثالث  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  تسرپرس  +

نیریش  رصق  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  تسرپرس  +

نیسره  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  ریدم  +

برغ  دابآ  مالسا  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  ریدم  +

رواگنک  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  ریدم  +

دورناوج  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  ریدم  +

هواپ  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  ریدم  +

رقنس  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  ریدم  +

هنحص  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  ریدم  +

باهذ   لپرس  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  ریدم  +

 

یلاعت    همسب 

یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب  :                     ترازو   ۱۴۰۱/۲/۳۱ خیرات

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد         :  ۱۴۷۱۵ هرامش

هاشنامرک ینامرد  یتشادهب             : درادن تسویپ  

نامرد روما  تنواعم                  (( ساپس _ تمالس _ ناعفادم ))#

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

083-38360863 سکف :                                                           083-38350034 نفلت :                            

۳


