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ناشاوسیئر ینیسح  داوجدیس  يورسخریبدرتکد  نیسحدمحم  رتکد 

عورش نایاپ13تعاس  16تعاس 

نیرضاح

یضترمدیس رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  و  یـشزومآ  نواعم  ) ناشاو ینیـسح  داوجدیـس  رتکد  نایاقآ 
نسحم رتکد  یشزومآ ،) روما  ریدم  يورسخ ( نیسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،) ییوجشناد  نواعم  ) يوسوم

و يزیر  همانرب هورگ  ریدـم  داژن ( یمتـسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  هرادا  سییر  این ( یبیطخ
هدیس رتکد  مناخ  يزاـجم  ،) دازآ و  ياـه  شزومآ هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک دیجم  رتکد  یشزومآ ،) هعسوت 

نیمـضت یبایزرا و  تراظن ، ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع 
هداز یهلا نسح  دمحم  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگشناد ،) تیفیک 
مولع سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ادـفناج ( اضریلع  رتکد  یناـسنا ،) مولع  تاـیبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم  )
نواعم يدومحم ( بارهـس  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،)
یعراز یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  يزرواشک ،)  هدکشناد  یشزومآ 

(، سودرف ینف  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  داژن ( يوسوم یبتجمدیـس  رتکد  رنه ،) ةدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  )
ياروش یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  نایارس ،) يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعسم  رتکد 

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

یشزومآنیبیاغ نواعم  يدایص ( نیـسحدمحم  رتکد  و  رگراـثیا ) دـهاش و  داتـس  سیئر   ) يودـهم ریما  رتکد  نایاقآ 
( تسیز طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکشناد 

)نیوعدم هاگشناد یلام  يرادا  نواعم   ) یفراع نسحم  رتکد  ياقآ 

 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

رد هدننک  تکرش  نایوجشناد  دادعت  رامآ  یسرد و  یبایشزرا  ماجنا  دنیآرف  صوصخ  رد  یشرازگ  هاگشناد  تیفیک  نیمضت  یبایزرا و  تراظن ، رتفد  مرتحم  ریدم 

.دندومن   دیکأت  هدنامیقاب  نامز  تدم  رد  یبایشزرا  ماجنا  هب  نایوجشناد  قیوشت  دیتاسا و  هب  يروآدای  رب  يرطاش  رتکد  ياقآ  .دندرک  تئارق  ار  یبایشزرا 

 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

يراج تیعضو  صوصخ  رد  هاگـشناد  ییوجـشناد  یلام و  يرادا و  مرتحم  نینواعم  تاشیامرف  عامتـسا  زا  سپ 
فلـس زا  هدـننک  هدافتـسا یهاگباوخ و  ییوجـشناد  تیعمج  هدـش ، ماجنا  تاراـبتعا  صیـصخت  هاگـشناد ، یلاـم 
يارب یـسانشراک  عـطقم  لاـسمین  ناـیاپ  تاـناحتما  هیلک  درک  بوـصم  هاگـشناد  یـشزومآ  ياروـش  سیورس ،

سودرف ینف  هدکشناد  یسانشناور و  یتیبرت و  مولع  رامآ ، یضایر و  مولع  یناسنا ، مولع  تایبدا و  ياه  هدکشناد
.دش دنهاوخ  رازگرب  يروضحریغ  تروصب 

یشزومآ مرتحم  نینواعم 
هدش دای  ياه  هدکشناد

خروم 1401/03/03  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص   

http://oa.birjand.ac.ir:7004,140000624794,PDF.TextOperations,140000919864



2
روطنیمه اه و  هدکشناد زا  یلاسرا  تاداهنشیپ  یسررب  زا  سپ  هاگشناد  یملع  تأیه  ياضعا  هیاپ  عیفرت  ۀمان  نییآ

دراوم هتفرگ ، رارق  شیاریو  يرگنزاـب و  دروم  هاگـشناد ، یـشزومآ  تنواـعم  هزوح  ناریدـم  ياروـش  تاداهنـشیپ 
.دیسر  اروش  ياضعا  بیوصت  هب  هدش  شیاریو 

هاگشناد یشزومآ  تنواعم 

 

       

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 

ناشاو ینیسح  داوج  دیس 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  تنواعم  تسرپرس 
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