
روشک یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد مرتحم  ياسؤر 

؛ مارتحا مالس و  اب 
هار نیرتهب  هلزنم  هب  یکینورتکلا ، شزومآ  يوس  هب  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  اه و  هاگـشناد يریگ  تهج
هب هتشذگ  یلیـصحت  لاس  زا   19- دـیووک يرامیب  يریگ  همه هرود  رد  شزومآ  رارمتـسا  ظفح و  يارب 

نازیم زا  یبایشزرا  هوحن  عوضوم  شزومآ ، عون  نیا  ياهدمایپ  راثآ و  هلمج  زا  .دش  هتشاذگ  ارجا  هلحرم 
یلیـصحت لاسمین  نایاپ  ات  هک  یلاح  رد  هلیـسو و  نیدـب  .تسا  هدوب  نایوجـشناد  يریگداـی  تیفیک  و 

: هک دوش  يزیر  همانرب يوحن  هب  دور  یم راظتنا  دراد ، دوجو  یبسانم  تصرف 
مود 1399-1400، لاسمین  نایاپ  ات  روشک  قطانم  همه  رد  يرارطـضا  تیعـضو  رارمتـسا  ضرف  اب  ( 1

نومزآ مهـس  ات  دریذپ  تروص  نایوجـشناد  زا  رمتـسم » یبایـشزرا   » يارب مزال  تامادقا  يزیر و  همانرب
؛ دنک ادیپ  فیفخت  یلقادح ، نازیم  هب  وجشناد  ییاهن  هرمن  نییعت  رد  لاسمین  نایاپ 

تکرش يارب  هاگشناد  رد  نایوجشناد  روضح  هنیمز  يرامیب ، يریگ  همه رظن  زا  رطخ  مک قطانم  رد  ( 2
ریبدـت .دوش  هتفرگ  رظن  رد  يروضح  ناحتما  يرازگرب  تامدـقم  یـسررب و  لاسمین ، نایاپ  نومزآ  رد 

یتشادـهب و ياه  لکتورپ همه  قیقد  تاعارم  ظفح و  اب  دـیاب  يروضح  ناـحتما  يرازگرب  رد  هاگـشناد 
؛ دشاب گنهامه  انورک ، اب  هلباقم  یلم  داتس  تاروتسد  نیرخآ 

نومزآ يرازگرب  لامتحا  زا  اهنآ  اـت  دوش  یناـسر  عـالطا  نایوجـشناد  هب  نونکا  مه  زا  میمـصت  نیا  ( 3
فلتخم يراجم  زا  دـیاب  یناسر  عالطا  .دنـشاب  هتـشاد  عالطا  يروضح ، تروص  هب  دوخ  لاسمین  ناـیاپ 

رد میمـصت  نیا  ات  دوش  ماجنا  نایوجـشناد  همه  يوس  زا  نآ  لوصو  زا  نانیمطا  اب  هاگـشناد و  یمـسر 
ور هب  ور  هاگـشناد ، فیعـض  یناسر  عالطا ای  یعالطا  یب رب  ینبم  نایوجـشناد  ضارتعا  اـب  ارجا ، هناتـسآ 
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