
یتلود یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هدکشهوژپ  اههاگشهوژپ ، اههاگشناد ، مرتحم  ياسؤر 
یتلود ریغ  و 

مالس اب 
رد بلقت  اب  هلباقم  يریگـشیپ و  نوناق  ( 9  ) ةرـصبت مازلا  رب  نوزفا  هک  دناسر  یم راضحتـسا  هب     

ییوجدننامه و رد  یمالـسا ) ياروش  مرتحم  سلجم  دادرم 1396  بوصم 31   ) یملع راثآ  ۀیهت 
و اه ، هاگـشهوژپ اه ، هاگـشناد ۀـمه  يارب  اـهنآ  ياـه  هداهنـشیپ و  اـه ، هلاـسر اـه ، هماـن ناـیاپ تبث 
رویرهش 1396 زا 21  روشک  یتلودریغ  یتلود و  يروانف  و  یشهوژپ ، یلاع ، شزومآ  ياه  هسسؤم

یقوقح مرتحم  نواعم  خیرات 1397/3/2   7 ةرامش 43805 / ۀمان  عوضوم  یقوقح  ۀیرظن  ۀیاپ  رب  )
ياه هلاسر و  اـه ، هماـن ناـیاپ اـه ، داهنـشیپ تبث  ۀـمان  نییآ  » ماـجنا فتع ؛) ترازو  سلجم  روما  و 

خیرات 1395/9/6 ةرامش 195929/و   ) اهنآ رد  ناروآدیدپ  قوقح  زا  تنایص  یلیمکت و  تالیصحت 
ترازو رظن  ریز  ياه  هسسؤم يارب  نانچمه  زین  خیرات 1395/9/7 »)  11 ةرامش 198097 / غالبا 

رب هک  دوش  یم يروآداـی  خیرات 1397/6/6 ،  3 ةرامـش 121335 / ۀمان  وریپ  .تسا  یمازلا  فتع 
: زا دنا  ترابع هدش  دای  ياه  هسسؤم فیلاکت  زا  یشخب  همان ، نییآ نیا  ۀیاپ 

ياه هلاسر دشرا و  یسانشراک  ياه  همان نایاپ لازوپورپ )  ) ةداهنشیپ بیوصت  زا  شیپ   .1
ناریا تاعالطا  يروانف  مولع و  هاگشهوژپ  ياه  هناماس دربراک  اب  ار  اهنآ  ۀنیشیپ  يرتکد ،

یناشن هب  جنگ )  ) ناریا یملع  تاعالطا  هاگیاپ  دننام  كادناریا ) )
یناشن هب  شهوژپ  ۀنیشیپ  ۀناماس  ای   GANJ.IRANDOC.AC.IR

.دننک یسررب   PISHINEH.IRANDOC.AC.IR
زا شیپ  دنرادن ؛ يدنب  هقبط هک  ار  اهنآ  لازوپورپ )  ) ةداهنشیپ و  اه ، هلاسر اه ، همان نایاپ  .2
TIK.IRANDOC.AC.IR یناشن هب  وجدننامه  ۀناماس  رد  هسسؤم ، رد  بیوصت 

.دننک  ییوجدننامه 
زا سپ  دـنرادن ؛ يدـنب  هقبط هک  ار  اهنآ  لازوپورپ )  ) ةداهنـشیپ و  اه ، هلاسر اـه ، هماـن ناـیاپ  .3

یناـشن هب  هداهنـشیپ  و  هلاـسر ، هماـن ، ناـیاپ تبث  یلم  ۀـناماس  رد  هسـسؤم ، رد  بیوـصت 
SABT.IRANDOC.AC.IR دننک. يراذگراب  ار  اهنآ  نتم  مامت دییأت و  تبث و   
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مک تسد ِناگتخومآ  شناد يرتکد  ياه  هلاسر دشرا و  یسانشراک  ياه  همان نایاپ نتم  مامت . 4    
هب هداهنشیپ  و  هلاسر ، همان ، نایاپ تبث  یلم  ۀناماس  رد  ار  دوخ  ِشیپ  لاس  هس 

يا هویش هب  بلاق و  رد  ار  اهنآ  نتم  مامت  دییأت و  تبث و  ، SABT.IRANDOC.AC.IR یناشن
.دننک  يراذگراب  هدش ، نییعت  كادناریا  رد  هک 

ت"  " دنب ییارجا  همان  نیئآ  نینچمه  رکذلا و  قوف  نیناوق  تامازلا  عوضوم و  تیمها  هب  هجوت  اب 
رد دیئامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  روشک ، هعسوت  مشش  هلاس  جنپ  همانرب  نوناق  هدام 64 

.ددرگ لوذبم  مزال  تراظن  هتشذگ  زا  شیب  قوف  دراوم  يارجا 
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دنمورب دوعسم 
يروانف شهوژپ و  نواعم 


