
 

 

                                                                                 

 متسیس و یتخانش باصعا مولع یصصخت هرود ناوخارف

 )(IPM یداینب یاھ شناد هاگشھوژپ ، فیرش یتعنص هاگشناد طسوت اکرتشم متسیس و یتخانش باصعا مولع  یصصخت هرود
 رازگرب 1400 دنفسا رخآ ات ریت 12 زا یتخانش یاھ یروانف و مولع ھعسوت داتس تیامح اب و ناریا یکشزپ مولع هاگشناد و
  .دش دھاوخ

 ایند زور تاقیقحت اب ماگمھ یتابساحم یاھ یدنمناوت اب باصعا مولع ھنیمز رد یا ھفرح نیققحم شزومآ هرود نیا زا فدھ
 .دشاب یم یتخانش باصعا مولع رد

 ھتشر یرتکد و دشرا یسانشراک نالیصحتلا غراف و  نایوجشناد ،یسانشراک رخآ یاھ لاس نایوجشناد زا دنناوت یم نایضاقتم
  .دننک مان تبث هرود نیا یارب ... و یسانش ناور ،ھیاپ مولع ،یکشزپ ،یسدنھم و ینف زا معا طبترم یاھ

 دنھاوخ باختنا  هرود یارب ھبحاصم و ھموزر یسررب زا سپ ناگدننک مان تبث زا یدودحم دادعت  تیفرظ تیدودحم ھب ھجوت اب
  .دش

 :اھ لصفرس

  )یناربج( یژولویزیفورون و یموتانآورون •
 )یناربج( یتامدقم لانگیس شزادرپ •
  یلوکلوم یلولس یژولویبورون •
  هداد تبث یاھ کینکت و یژولویزیفورتکلا اب ییانشآ •
  تکرح لرتنک و یسح یاھ متسیس •
  نھذ یلاع یاھدنیارف •
 یبصع یاھ هداد لیلحت •
 تاشیامزآ یحارط •
 ینیلاب باصعا مولع رب یا ھمدقم •
 ھتفرشیپ لانگیس شزادرپ •
 نیشام یریگدای و هداد مولع •
 ایند زور  تالاقم اب رتشیب ییانشا یارب یشزومآ  بالک لانروژ هارمھب •

 .دوب دھاوخ یزاجم تروص ھب و  13 ات 9 تعاس اھ ھبنش جنپ و 19 ات 17 تعاس ھبنش ھس و ھبنشکی یاھزور :تاسلج نامز

 )تدوع لباق ریغ و هدنورپ یسررب تھج ( ناموت رازھ ۵٠ :مان تبث شیپ ھنیزھ

 ناموت نویلیم کی هرود لک یارب :شریذپ تروص رد مان تبث ھنیزھ

 مان تبث تلھم  .)SOP( مان تبث فادھا و لیالد لماش ھمان کی هارمھ ھب هدش یناسرزورب (CV) ھموزر :زاین دروم کرادم
 ھب کرادم یراذگراب و مان تبث تھج .دش دھاوخ مالعا ھبحاصم زا سپ ناگدش ھتفریذپ جیاتن .دشاب یم 1400 دادرخ 5 ات هرود
 .دییامن عجارم فیرش یتعنص هاگشناد دازآ شزومآ ھناماس

https://pedu.sharif.edu/events/details/2435 
 

 .دییامن ھبتاکم h.vahabie@gmail.com یباھو نیسح رتکد یاقآ اب دیناوت یم رتشیب تاعالطا بسک یارب

 


