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یکشزپنادند هدکشناد  مرتحم  سیئر  يزاسوراد                   هدکشناد  مرتحم  سیئر  یکشزپ                       هدکشناد  مرتحم  سیئر 

رقنس يراتسرپ  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یکشزپاریپ                 هدکشناد  رتحم م  سیئر  تشادهب                     هدکشناد  مرتحم  سیئر 

ییاذغ عیانص  هیذغت و  مولع  هدکشناد  مرتحم  سیئر  ییامام                                                                               يراتسرپ و  هدکشناد  مرتحم  سیئر 

اه هدکشناد  حطس  رد  ناشخرد  دادعتسا  نایوجشناد  یفرعم  ییاسانش و  عوضوم :

مارتحا مالساب و 

يزیر هماـنرب  موزل  و    97 یلیصحت 98 -  لاس  نایاپ  هب  هجوت  اب  یکشزپ ، مولع  شزومآرد  يروآون  لوحت و  ياه  هتـسب  يرـس  زا  یـشزومآ  ياه  تخاس  ریز  ءاقترا  هتـسب  ققحت  ياتـسار  رد    

اب تسویپ ، لودج  قبط  طیارش  دجاو  نایوجشناد  تاعالطا  دییامرف  روتسد  تسا  یعدتسم  هاگشناد  حطس  رد  ناشخرد  دادعتسا  نایوجشناد  ییاسانش  روظنم  هب  ناشخرد  دادعتسا  رتفد  نودم 

زا ددرگ  یم  مالعا  زکرم  نیا  هب  اه  نآ  یماسا  هک  ینایوجـشناد  هیلک  تسا  دنمـشهاوخ  .ددرگ  لیمکت  يراج  لاس  هامرهم  ات 10  رثکادح  لیذ  دراوم  ناشخرد و  دادعتـسا  همان  نییآ  هب  هجوت 

يزیر همانرب  موزل  هب  تیانع  اب  تسا  یهیدب  .دنیامن  تبث  ار  دوخ  تساوخرد  هدش و  ناشخرد  دادعتسا  امس  هناماس  دراو  یتسیاب  وجشناد  هک  دوش  هداد  عالطا  ناشیا  هب  اه  هدکشناد  شزومآ  قیرط 

.تشاد دهاوخن  نایوجشناد  یفرعم  مدع  لابق  رد  یتیلوئسم  هاگشناد  ناشخرد  دادعتسا  رتفد   ، تالیهست صوصخ  رد 

بسک طرش  هب  يراج  یلیصحت  لاس  نایاپ  رد  يدورو  ره  رد  هتشر  مه  نایوج  ـ شناد لوا  هبتر   ) یلی ـ صحت لاس  ره  نایاپ  رد  كرتشم  يدورو  اب  هت  ـ ـشر ره  رترب  نایوجشناد  دصرد  کی   . 1

رهم 98 ات  رهم 97  زا  یلیصحت ) لاسکی  رد  لدعم  نیگنایم   ) یلیصحت لاسکی  رد  لک  لدعم   (. دشاب رفن   5 لقادح  دیاب  هرود  ره  نایوجشناد  دادعت   ) لقادح 17 لدعم 

لقادح 17    لک  لدعم  بسک  اب  هاگشناد  ره  رد  رتالاب  یسانشراک و  عطاقم  رد  كرتشم  يدورو  اب  هتشر  ره  نالیصحتلا  غراف  رترب  دصرد   10  . 2 

يزروراک شیپ  هیاپ و  مولع  عماج  ياه  نومزآ  يروشک  رترب  دصرد  مین  ود و  - 3

ترازو یملع  دایپملا  هناخریبد  یفرعم  اب  روکذم  دایپملا  ياه  طیح  زا  کیره  رد  روشک  یکشزپ  مولع  نایوجشناد  یملع  دایپملا  يروشک  میت  لوا  هبتر  يدارفنا و  موس  ات  لوا  تارفن   .4

یکشزپ شزومآ  شجنس  نامزاس  یفرعم  اب  زا 500   رتمک  يواسم و  يروشک  هبتر  بسک  اب  یبرجت  مولع  یشیامزآ  هورگ  يرسارس  نومزآ  ناگدیزگرب   . 5

Ph..D دشرا و یسانشراک  یلیمکت  تالیصحت  ياه  هرود  يدورو  ياه  نومزآ  رد  ناگدش  هتفریذپ  رترب  ياه  هبتر  . 6

.دشاب                                                              یم  توافتم  لدعم  لقادح  بسک  رظن  زا  هدش و  صخشم  تسویپ  همان  نییآ  رد  ناشخرد  دادعتسا  نیلومشم  ياهدنب  ریاس  تسا  رکذ  نایاش 

         

 

يدزیا     کباب  رتکد 

یکشزپ مولع  شزومآ  هعسوت  تاعلاطم و  زکرم  سییر 

   :  41097 هرامش

    : 1398/6/24 خیرات

   : دراد تسویپ  

   
   



: هب تشونور   

هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  ییازخ  هلا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

نالیصحتلا  غراف  لوئسم  سانشراک  يرظتنم  دمحم  ياقآ  بانج 

ناشخرد   دادعتسا  دحاو  سانشراک  ینالکام  همطاف  مناخ  راکرس 

راضحتسا تهج  اه  هدکشناد  یشزومآ  ياه  هورگ  مرتحم  ریدم 
راضحتسا تهج  هدکشناد    EDO مرتحم لوئسم 

هناماس رد  مان  تبث  تهج  نایوجشناد  هب  یناسر  عالطا  تهج  اه  هدکشناد  ناشخرد  دادعتسا  نایوجشناد  روتنم  مرتحم  دیتاسا 
یناسر  عالطا  یضتقم و  مادقا  تعج  اه  هدکشناد  شزومآ  مرتحم  ناسانشراک 

   :  41097 هرامش

    : 1398/6/24 خیرات

   : دراد تسویپ  

   
   


