
دنجریب هاگشناد  هداعلا ) قوف  ) یشزومآ ياروش  هسلجتروص 
لاس 1399 رد  متشه  هسلج 

هرامش : 4873/د/1399    

 1399/4/10 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

يروضحریغناکم1399/03/21خیرات

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ14:00تعاس  16:00تعاس 

نیرضاح

روما ریدم  يورـسخ ( نیـسح  دمحم  رتکد   (، یلیمکت تالیـصحت  یـشزومآ و  نواـعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
ریدم ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم  داژن ( یمتسر یلعدمحم  رتکد  یشزومآ ،) 

نسح دمحم  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  رگراثیا ،) دهاش و  داتس  سیئر  دازآ ، ياهشزومآ 
مولع سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ادـفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تاـیبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم  هداز ( یهلا

یشزومآ نواعم  یکویس ( یعـشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،)
نواعم یعراز ( یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ 
یقیقح وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یناروت ( يدهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یشزومآ 

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  یشزومآ ،) ياروش 

نیبیاغ
تالیصحت ریدم  اـین ( یبیطخ نسحم  رتـکد  هاگـشناد ،) ییوجـشناد  نواعم  هدازدیـشروخ ( نسحم  رتـکد  ناـیاقآ 

هورگ ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  و  هاگـشناد ) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد  یلیمکت ،)
( ناشخرد ياهدادعتسا 

نابساپنیوعدم قداص  سدنهم  ياقآ 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

دناب يانهپ  تیریدـم  مک ، بو زا  هدافتـسا  ترورـض  مدـع  ای  ترورـض  دـننام  ییاه  شلاچ يزاجم و  تاـناحتما  يرازگرب  هویـش  صوصخ  رد  لـصفم  روطب 

.دش وگتفگ  رظن و  لدابت تاناحتما  تعاس  لاقتنا  عیزوتزاب و  هویش  ياه LMS و Adobe Connect و  هناماس

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

يرامآ اه  هدکشناد یشزومآ  مرتحم  نینواعم  خروم 99/03/20 ، یشزومآ  ياروش  هسلجتروص  دنب 1  يارجا  یپ  رد 
لاـسمین رد  هتـسویپ  یباـیزرا  هک  یناسردـم  لـباقم  رد   ) تاـناحتما يروضحریغ  يرازگرب  نایـضاقتم  زا  ینیمخت 

بلغا هکنیا  هب  تیانع  اب  .دـندرک  هئارا  ار  دـنرادن ) تاـناحتما  هزاـب  رد  يروضحریغ  نومزآ  هب  يزاـین  دـنا و  هتـشاد
یـشزومآ و روما  ریدـم  روضح  اب  هداعلا  قوف يا  هسلج رد  دـش  ررقم  دـنراد  يروضحریغ  يرازگرب  هب  زاین  تاناحتما 

راب هک  يا  هنوگب دوش  ماـجنا  زور  ره  رد  تاـناحتما  يرازگرب  تعاـس  عیزوتزاـب  اـه  هدکـشناد یـشزومآ  نینواـعم 
.دوشن داجیا  نایوجشناد  تاناحتما  يارب  زین  یلخادت  هدیسر  لقادح  هب  کینورتکلا  ياه  هناماس

یشزومآ روما  ریدم 

2
لیمکت ةزاب  دش  ررقم  خروم 98/12/6  هاگـشناد  یبایزرا  تراظن و  ياروش  ۀسلج  تروص  راهچ  دـنب  هب  تیانع  اب 
هطوبرم ۀناماس  رد  لبق ، مرت  يارب  دیدج  مرت  عورش  خیرات  زا  لاسمین  ره  هب  طوبرم  ءاقترا  ۀناگراهچ  ياه  گربراک

.دشاب هام  ود  تدم  هب  هدکشناد  هورگ و  ناریدم  طسوت 
تراظن و رتفد  ریدم 

هاگشناد یبایشزرا 

خروم 99/03/21  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص   



    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

خروم 99/03/21  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص   


