
؛ یلاع شزومآ  زکرم  هسسؤم و  هاگشناد  ، مرتحم  تسایر 
زیربت 	–	 رون مایپ  	-	 ( هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب دنجریب  – انیس - یلعوب بانب -   		– مالیا  ( - س  ) ءارهزلا 	–	 ناهفصا 	–	 هیمورا 	–	 كارا دبیم -  يرئاح  هلا  تیآ 

ناتسچولب – ناتسیس و   	– نانمس  	– ناجنز 	–	 لباز 	–	 يزار  	– ناغماد یمزراوخ -   	– سراف جیلخ  نارهت -  يراوزبس  – میکح   	– سردم تیبرت  شرفت -  –
ناجیابرذآ یندم  دیهش   	– زاوها نارمچ  دیهش  	–	 یتشهب دیهش  	–	 نامرک رنهاب  دیهش  	–	 درکرهش دهاش -   – سوواک دبنگ  ناتسدرک –  نورزاک -  یسراف  ناملس 

 - دورهاش  یتعنص  زاریش –  یتعنص  فیرش - یتعنـص   	– زیربت دنهس  یتعنص   	– لباب یناوریشون  یتعنص  	–	 ریبک ریما یتعنص  	–	 ناهفصا یتعنص   	– زاریش - 
يراس یعیبط  عبانم  يزرواشک و  مولع  ناگرگ - یعیبط  عبانم  يزرواشک و  مولع  ناریا -  تعنص  ملع و  یئابطابط -  همالع  یسوط -  نیدلا  ریصن  هجاوخ  یتعنص 

 - زاوـها نـیمار  یعیبـط  عباـنم  يزرواــشک و  	–	 ناشاک 	–	 مق دهــشم - یــسودرف  راـهباچ - ییاـیرد  موـلع  رهــشمرخ - ییاــیرد  نوـنف  موـلع و  - 
رنه زیربت -  یمالسا  رنه  نارهت  -  رنه  	–	 ناگزمره 	–	 ناجنسفر ( جع  ) رصعیلو   - ریالم هغارم -  یلیبدرا - ققحم  	–	 ناردنزام 	–	 ناتسرل 	–	 نالیگ 	–	 ناتسلگ

یملع و ياهشهوژپ  نامزاس  نامرک -  هتفرشیپ  يروانف  یتعنـص و  یلیمکت  تالیـصحت    	- ناجنز هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیـصحت  دزی -  جوسای -  	–		 ناهفصا
هاگشه وژپ يداینب -   ياهشناد  هاگـشهوژپ  ناریا –  یمیشورتپ  رمیلپ و  هاگـشهوژپ  هلزلز -  یـسدنهم  یـسانش و  هلزلز  یللملا  نیب  هاگـشهوژپ  ناریا -  یتعنص 

 - کیتنژ یسدنهم  یلم  هاگـشهوژپ  یعامتجا -  یگنهرف و  تاعلاطم  هدکـشهوژپ  یگنهرف –  تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  یمیـش -  یـسدنهم  یمیش و 
.ششوپ گنر و  يروانف  مولع و  شهوژپ  هسس  ؤم دهشم -  ییاذغ  عیانص  مولع و  هاگشهوژپ  ناریا  -  ییاضف  هاگشهوژپ  يژرنا –  داوم و  هاگشهوژپ 

مکیلع مالس 
رتسوپ دـییامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  روشک ، جراخ  لخاد و  یتاقیقحت  تصرف  سروب  رتسوپ  لاسرا  نمـض  امارتحا         
حیضوت هب  مزال  .دوش  هدناسر  هسسؤم  هاگـشناد /  نآ  يرتکد  عطقم  نایوجـشناد  دیتاسا و  عالطا  هب  یـضتقم  وحنب  همیمض 
نامزاس هب  هدنورپ  لاسرا  نامز  زا  هاگشناد  هب  هیلوا  یهد  خساپ  نامز  تدم  يرواد ، دنیارف  ندش  يا  هناماس  هب  هجوت  اب  تسا 
هسسؤم / هاگشناد نآ  رد  یضاقتم  نایوجشناد  تساوخرد  عورـش  زا  دنیارف  نیا  ات  ددرگ  ذاختا  یبیترت  اذل  .دوب  دهاوخ  هتفه  ود 

لخاد و یتاعلاطم   تصرف  سروب  بسک  رد  ییوجشناد  كرحت  نازیم  تسا  یهیدب  .دریذپ  ماجنا  زور  هد  تدم  فرظ  رثکادح 
.دوب دهاوخ  هاگشناد  نآ  يارب  یتآ  ياه  لاس  رد  هیمهس  نییعت  يانبم  يراج  یلیصحت  لاس  رد  جراخ 

سردآ هـب  رتـالاب  تـیفیک  اــب  روـشک  جراــخ  لــخاد و  یتاــقیقحت  تـصرف  سروـب  رتـسوپ  تـیؤر  تـهج  ًاـــــفطل      
.دوش  هعجارم   scholarship.saorg.ir

.مناهاوخ یمالسا  يروهمج  سدقم  ماظن  هب  تمدخ  ادهش و  هار  شیوپ  رد  ار  یلاعبانج  قیفوت  دنوادخ  زا    
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1401/09/20

دراد

يریگیپ هرامش 
7559895

یهلا قیفوت  يوزرآاب 
روپ شاداد  مشاه 

نامزاس سیئر  ریزو و  نواعم 

 : تشونور

.مزال مادقا  راضحتسا و  تهج  جراخ  نایوجشناد  روما  سروب و  مرتحم  نواعم  روپناملس ، رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب  - 
.عوضوم يریگ  یپ  عالطا و  تهج  نایوجشناد  مازعا  سروب و  مرتحم  لکریدم  يدوعسم ، يدمحم  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب  - 
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