
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
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درادن  تسویپ :    
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ناشاوسیئر ینیسح داوجدیس  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ7:30تعاس  10تعاس 

نیرضاح

ریدم  ) يورسخ نیـسح  دمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  تنواعم  تسرپرس  ) ناشاو ینیـسح  داوجدیـس  رتکد  نایاقآ 
هعسوت و هورگ  ریدم   ) داژن یمتـسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  هرادا  سییر   ) این یبیطخ نسحم  رتکد  یـشزومآ ،) روما 

دهاش داتس  سیئر   ) يودهم ریما  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياه  شزومآ هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک دیجم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب
مولع تایبدا و  هدکشناد  یشزومآ  نواعم   ) یفرـشا یلع  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدـهمدمحم  رتکد  رگراثیا  ،) و 

(، يراتفر مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم   ) ادفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،)
نواعم  ) هداز یـضاق اضر  رتکد  تسیز ،) طیحم  یعیبط و  عباـنم  يزرواـشک ، سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم   ) يدومحم بارهـس  رتکد 
ياروش یقیقح  وضع   ) یـسیئر ردـیح  رتکد  رنه ،) ةدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم   ) یعراز یلع  رتکد  یـسدنهم ،) سیدرپ  یـشزومآ 

( یشزومآ

نیبیاغ
یبایزرا و تراظن ، ریدم   ) يرطاش دـیفم  رتکد  یلبق ،) عالطا  اب  هاگشناد - ییوجشناد  نواعم  ) يوسوم یـضترمدیس  رتکد  نایاقآ 

هاوخرادید دوعسم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم   ) داژن يوسوم  یبتجمدیـس  رتکد  هاگـشناد ،) تیفیک  نیمـضت 
( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) هفیلخ یبتجم  رتکد  و  نایارس ) يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر  )

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

لوط رد  هفقو  یب ياه  شالت تباب  یملع  تأیه  ياضعا  ناراکمه و  هیلک  زا  رکـشت  نمـض  هاگـشناد  یـشزومآ  تنواعم  مرتحم  تسرپرـس  هسلج  يادتبا  رد 

ریز روما  رب  دنتساوخ  اه  هدکـشناد اه و  سیدرپ یـشزومآ  مرتحم  نینواعم  زا  لاسمین ، نایاپ  تاناحتما  يرازگرب  مایا  لوط  رد  روطنیمه  تشذگ و  هک  یلاسمین 

: دنشاب هتشاد  هتسیاب  تراظن  تبقارم و 

سورد ییاهن  تارمن  عقوم  هب  تبث   
هناماس رد  تبث  تهج  یشزومآ  تیریدم  یلیمکت  تالیصحت  هرادا  هب  اهنآ  لاسرا  يرتکد و  ياه  هبحاصم ییاهن  تارمن  لاسرا  عیمجت و 

رد تبث  تهج  ناشخرد  ياهدادعتـسا  تیاده  هورگ  هب  اهنآ  لاسرا  ییاهن و  جیاتن  عیمجت  ناشخرد و  ياهدادعتـسا  شریذـپ  ياهتـساوخرد  یـسررب 
هناماس

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
نایوجشناد بذج  تالیهست  هنایلاس و  یلیصحت  هیرهش  فیفخت  هیـسروب ، ياطعا   " همان نییآ 

تأیه یمئاد  نویسیمک  رد  حرط  تهج  اروش ، ياضعا  یحالصا  تاداهنشیپ  لامعا  زا  سپ  یسررب و  یناریاریغ "
.دیسر اروش  ياضعا  بیوصت  هب  هاگشناد  يانما 

یشزومآ تنواعم 
هاگشناد
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ياه هزاب رد  مزال  تامادقا  دیدرگ  ررقم  حرطم و  دیدج  یلیـصحت  لاس  يارب  للملا  نیب نایوجـشناد  شریذپ  دنیآرف 
: دنوش ماجنا  ریز  ینامز 

دادرم 1401 ات 22  ریت   15 ایوپ : هناماس  رد  نایضاقتم  تساوخرد  تبث  - 1
ات  22 یللملا : نیب یملع  ياه  يراکمه رتفد  طسوت  كرادـم  لاسرا  تحـص  ثیح  زا  اـهاضاقت  هیلوا  یـسررب  - 2

دادرم  28
رویرهش ات 9  دادرم   29 اه : هدکشناد یشزومآ و  ياه  هورگ رد  اهاضاقت  یبایزرا  یسررب و  - 3

یملع ياهیراکمه  رتفد 
هاگشناد یللملا  نیب

3
عاجرا نمـض  حرطم و  يروضحریغ  توصب  یـسایس  مولع  هرود  يرازگرب  يارب  لـلملا  نیب نایوجـشناد  تساوخرد 

اه هدکشناد اه و  سیدرپ یشزومآ  نینواعم  زا  هاگشناد ، یشزومآ  هعـسوت  يزیر و  همانرب تیریدم  هب  روبزم  تساوخرد 
رد ار  للملا  نیب نایوجـشناد  بذـج  لیـسناتپ  ياراد  هباشم  يزاجم  ياـه  هرود داهنـشیپ  یـسررب و  دـش  هتـساوخ 

.دنهد  رارق  هدکشناد  ياه  همانرب

يزیر و همانرب  تیریدم 
یشزومآ هعسوت 

نینواعم هاگشناد ،
اه و سیدرپ یشزومآ 

اه هدکشناد
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روبزم هرصبت  دش  ررقم  حرطم و  هاگشناد  یشزومآ  عماج  همان  هویش  هدام 9  هرصبت 5  حالصا  عوضوم 

: دوش حالصا  ریز  حرش  هب 

هصرع و رد  راـک  ییارحـص ، تاـیلمع  يزروراـک ، يزومآراـک و  يریبد ، نـیرمت  سرد  تارمن  " یلعف : هرصبت 
هورگ دییأت  سردـم و  صیخـشت  هب  هک  یتروص  رد  دوش ، یم هئارا  هژورپ  اب  بوصم ، یـسرد  همانرب  رد  هک  یـسورد 

یعطق تلهم  دوش ، یم یقلت  مامتان  دـشابن ، رـسیم  یلیـصحت  لاسمین  کی  لوط  رد  اهنآ  لیمکت  طوبرم ، یـشزومآ 

یشزومآ فذح  مامتان  سورد  نآ ، زا  سپ  دوب و  دهاوخ  هاگشناد  یـشزومآ  ياروش  تابوصم  قبط  مامتان  هرمن  ندش 

" .دش دنهاوخ 

هصرع رد  راک  ییارحص ، تایلمع  يزروراک ، يزومآراک و  يریبد ، نیرمت  سرد  تارمن  " هدش : حالصا  هرصبت 
هورگ دییأت  سردم و  صیخشت  هب  هک  یتروص  رد  دوش ، یم هئارا  هژورپ  اب  بوصم ، یـسرد  همانرب  رد  هک  یـسورد  و 

یعطق تلهم  دوش ، یم یقلت  مامتان  دـشابن ، رـسیم  یلیـصحت  لاسمین  کی  لوط  رد  اهنآ  لیمکت  طوبرم ، یـشزومآ 

نیرتالاب مامتان  سورد  يارب  نآ  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  هاگشناد  یـشزومآ  ياروش  تابوصم  قبط  مامتان  هرمن  ندش 

" .دش دهاوخ  تبث  يدودرم  هرمن 

.دوب  دهاوخ  ارجالا  مزال  دعب  هب  لوا 1401-1402  لاسمین  يادتبا  زا  قوف  هدش  حالصا  ةرصبت  تسا  یهیدب 

یشزومآ روما  تیریدم 

5

              
                

               
              

   

یشزومآ روما  تیریدم 

6
تاونس رد  باستحا  نودب  فذح  صوصخ  رد  ییوجشناد هرامش  هب  ياقآ تساوخرد 
نواعم هورگ و  ریدم  امنهار ، داتسا  رظن  یـسررب  زا  سپ  حرطم و  مود 1399-1400  لاسمین  انورک ) نارود  صاخ  )

.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  وجشناد  یلاسرا  تادنتسم  روطنیمه  هدکشناد و  یشزومآ 
یشزومآ تیریدم 
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ن ما ه شما هر 5179/د مو خر ه 141/04/01 ـم دیر محترم گر هو ر او شن ناس یـ در خصوص حذف بد نو حا ست اب در
 سن او ت نی سم لا جا ير بر يا تع اد د 17 نفر از اد شن جوی نا بینال لم ل شاغل به تحصیل در رشتۀ ر او شن نا یس تربی یت  

 مق ـط ع کارشناس یـ ار ـش د مط حر و ـب ا ـت جو ه ـب ه م ـج ا يز ـب و ند کالس ـه ا و دستر یـس ن ما ـن اسب به ای ـن ترنت
بدلیل ش ار یط خاص فع یل در شک ور افغا سن ت نا ، با د خر او ست مزبور م او فقت گردید. شم خصات اد شن جوی نا م کذ ور

به ق ار ر زیر است:  
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زا سپ  یسررب و  لیذ  نایوجشناد  یکشزپ ) فذح   ) مرتنایاپ ناحتما  رد  تکرش  مدع  لیلدب  سرد  فذح  تساوخرد 

تامیمصت وجشناد  یلاسرا  تادنتسم  روطنیمه  هدکشناد و  یشزومآ  نواعم  هورگ و  ریدم  امنهار ، داتسا  رظن  یسررب 

: دش ذخا  ریز 

ییوجشناد یگداوناخهرامش  مان  میمصتمان و 
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم
تفلاخم
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم
تفلاخم
تقفاوم
تفلاخم
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم
تقفاوم

یشزومآ تیریدم 

 

       

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 

ناشاو ینیسح  داوج  دیس 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  تنواعم  تسرپرس 
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