
مرتحم ياسور 

ای یشهوژپ ، یلاع ، شزومآ  ياه  هسـسؤم ای  اه ، هاگـشهوژپ اه ، هاگـشناد هیملع و  ياه  هزوح
یتلودریغ یتلود و  يروانف 

یملع راثآ  ۀیهت  رد  بلقت  اب  هلباقم  يریگشیپ و  نوناق  يارجا  عوضوم :

مارتحا مالس و  اب 

ۀـسلج رد  یملع  راثآ  ۀیهت  رد  بلقت  اب  هلباقم  يریگـشیپ و  نوناق  دیراد ، راضحتـسا  هک  هنوگ  نامه
، نوناـق نیا  ُهن  ةرـصبت  ۀـیاپ  رب  .دیـسر  بیوصت  هب  یمالـسا  ياروـش  سلجم  رد  دادرم 1396  ینلع 31 
وس و کی  زا  يروانف  و  یـشهوژپ ، یلاـع ، شزومآ  ياـه  هسـسؤم ةدـهع  رب  ییاـه  تیلوئـسم فیاـظو و 

: تسا هدش  هداهن  رگید  يوس  زا  كادناریا )  ) ناریا تاعالطا  يروانف  مولع و  هاگشهوژپ 

یشهوژپ یلاع ، شزومآ  ياه  هسسؤم اه ، هاگشهوژپ اه ، هاگشناد نینچمه  هیملع و  ياه  هزوح
يرواـنف و تاـقیقحت و  مولع ، ياـه  هناـخ ترازو رظن  ریز  یتـلودریغ  یتـلود و  يرواـنف 

دازآ هاگـشناد  يدربراـک ، یملع هاگـشناد  هلمج  زا  یکـشزپ  شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب ،
ياه هسسؤم یعافتناریغ ، یتلودریغ یلاع  شزومآ  ياه  هسـسؤم یهاگـشناد ، داهج  یمالـسا ،

هب هتـسباو  ياـه  هسـسؤم یعاـفتناریغ ، یتـلودریغ یلاـع  شزومآ  ياـه  هاگتـسد هب  هتـسباو 
اهداهنـشیپ سپ ، نـیا  زا  دنتـسه  فـظوم  ناـیگنهرف  هاگــشناد  ییارجا و  ياـه  هاگتــسد

دقاف هک  ار  دوخ  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  ياه  هلاسر اه و  همان نایاپ اه ،) لازوپورپ )
ناریا تاعالطا  يروانف  مولع و  هاگـشهوژپ  یتاعالطا  ياـه  هناـماس رد  دنتـسه  يدـنب  هقبط

ۀئارا .دـننک  ییوجدـننامه  ار  هجیتن  نتم و  مامت لـیاف  هدرک و  دـییأت  تبث و  كادـناریا ) )
ره يارب  كرادـم  نیا  ییوجدـننامه  ۀـجیتن  نتم و  مامت لیاف  يراذـگراب  تبث و  یهاوگ 

عیفرت و رد  زاـیتما  صیـصخت  رواد و  رواـشم و  اـمنهار ، ناداتـسا  هب  یلاـم  تخادرپ  هنوگ 
.تسا یمازلا  نایوجشناد  نینچمه  اهنآ و  ياقترا 
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روما یقوقح و  یمارگ  نواعم  خیرات 1397/3/2  ةرامش 7/43805   ۀمان  ۀیاپ  رب  هک  دیامن  یم يروآدای   
راشتنا زا  سپ  زور  زا 15  ییارجا ، ۀمان  نییآ غالبا  هب  زاین  نودب  نوناق  نیا  يارجا  فتع ، ترازو  سلجم 

حیرـصت هرـصبت  نیا  هک  هنوگ  نامه .تسا  هدوب  ارجالا  مزـال  رویرهش 1396 )  21  ) یمـسر ۀمانزور  رد 
ییوجدـننامه تبث و  كادـناریا  ياه  هناماس رد  دـیاب  اه  هلاسر و  اه ، همان نایاپ اـه ، هداهنـشیپ ۀـمه  دراد ؛

یهاوگ ۀئارا  كرادم و  نیا  ییوجدننامه  تبث و  هب  طورـشم  زین  ناداتـسا  هب  تخادرپ  هنوگ  ره  دنوش و 
: دنیامرف مادقا  ریز  ياهدنب  ۀیاپ  رب  تسا  هتسیاب  هدش ، دای  ةرصبت  ماجنا  يارب  نیاربانب ، .تساهنآ 

تبث  .1

ةداهنـشیپ یلیمکت و  تالیـصحت  نایوجـشناد  يرتکد  ياه  هلاسر دـشرا و  یـسانشراک  ياـه  هماـن ناـیاپ
، هلاسر همان ، نایاپ تبث  ۀناماس  رد  عافد ، زا  سپ  دنرادن ، ...و ) هنامرحم   ) يدـنب هقبط هک  اهنآ  لازوپورپ ) )
اب رت  شیپ رگا  .دوش  يراذـگراب  اهنآ  نتم  ماـمت تبث و  ، SABT.IRANDOC.AC.IR یناشن هب  هداهنـشیپ  و 

یفرعم هسـسؤم ، ةدنیامن  ناونع  هب ار  رفن  کی  كادناریا ، هب  يا  همان رد  دیا ، هتشادن يراکمه  هناماس  نیا 
لاسرا  sabt@email.irandoc.ac.ir یناـشن هب  لـسکا  لـیاف  کـی  رد  ار  ریز  تاـعالطا  ناـمز  مه و 

: دییامرف

مان  .1
یگداوناخ مان  .2

( یمقر هد   ) یلم ةرامش   .3
هارمه نفلت  ةرامش   .4

ینامزاس لیمیا   .5

نآ ياه  هعومجمریز يارب  ای  هسـسؤم ) ۀمه  ةدنیامن  شقن  رد   ) هسـسؤم ۀمه  يارب  دناوت  یم هدـنیامن  نیا 
.دنک فیرعت  ار  يدیدج  ناربراک  اه ) هدکشناد ناسانشراک  )

ییوجدننامه  .2

نینچمه يرتکد و  ياه  هلاسر دشرا و  یسانشراک  ياه  همان نایاپ لازوپورپ )  ) ةداهنشیپ ياوتحم  تلاصا 
هب  وجدننامه  ۀناماس  دربراک  اب  عافد ، بیوصت و  زا  شیپ  اهنآ ، ینایاپ  شرازگ  نتم  مامت
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هب يا  همان رد  دیا ، هتشادن يراکمه  هناماس  نیا  اب  رت  شیپ رگا  .دوش  یـسررب   tik.irandoc.ac.ir یناشن
کی رد  ار  ریز  تاــعالطا  ناـــمز  مــه یفرعم و  هســسؤم ، ةدـنیامن  ناوـنع  هـب ار  رفن  کـی  كادـناریا ،

: دییامرف لاسرا   info@tik.irandoc.ac.ir یناشن هب  لسکا  لیاف 

مان  .1
یگداوناخ مان  .2

( یمقر هد   ) یلم ةرامش   .3
هارمه نفلت  ةرامش   .4

ینامزاس لیمیا   .5

ۀمه ةدنیامن  شقن  رد   ) هسـسؤم ۀمه  يارب  دـناوت  یم هسـسؤم  مرتحم  تسایر  تساوخرد  اب  هدـنیامن  نیا 
اب هسسؤم  ره  ةدنیامن  دوش  فیرعت  هدکشناد ) کی  ةدنیامن  دننام   ) نآ ياه  هعومجمریز يارب  ای  هسسؤم )
ای هفاضا  ار  دوخ  ۀسـسؤم  یملع  تئیه  ياضعا  دـناوت  یم هناماس ، زا  هژاورذـگ  يربراک و  ماـن  تفاـیرد 

.دیامن فذح 

: دسر یم یهاگآ  هب  زین  هدش  دای  ياه  هناماس سامت  تاعالطا  نایاپ  رد 

هداهنشیپ و  هلاسر ، همان ، نایاپ تبث  ۀناماس 
( يراک ياهزور  ات 16  تعاس 8   ) 021 ةرامش 66494980 و 66951430  - نفلت 
ياهزور ات 20  يراک و 9  ياـهزور  ات 20  تعاس 16  ةرامـش 09193121239 ( نفلت 

( هبنشجنپ
اه هسسؤم نالوئسم  يارب   sabt@email.irandoc.ac.ir ۀمانایار

ناگتخومآ شناد نایوجشناد و  يارب   crm@email.irandoc.ac.ir ۀمانایار
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وجدننامه ۀناماس 
( يراک ياهزور  ات 16  تعاس 8   ) 021 ةرامش 66954624 و 66954811  - نفلت 
ياهزور ات 20  يراک و 9  ياـهزور  ات 20  تعاس 16  ةرامـش 09902794460 ( نفلت 

( يراکریغ
info@tik.irandoc.ac.ir ۀمانایار

.مرازگساپس دییامرف ، یم هک  یهجوت  زا  شیپاشیپ 
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دنمورب دوعسم 
يروانف شهوژپ و  نواعم 


