رسّهَ
به نام ایسد یکتا
ایٌجبًت دکتز فبضل ًجفی
فبرغ التحصیل کبرداًی داًشکذٍ پیزاپششکی ّسارت ثِذاری در طبل  ، ۵۶۳۱دّرٍ دکتزا ی علْم
آسهبیشگبُی را در داًشکذٍ پششکی تجزیش  ،ثب رطبلَ اًذاسٍ گیزی آًتی ثبدیِبی ضذ دی اى آی دّ رشتَ ای ثَ
رّع ایوٌْ فلْرطٌت غیز هظتقین ثزّع کزیتیذیب لْطیلیَ ّ هقبیظَ طَ رّع الیشا ّ ایوٌْ اطی ّ ایوٌْ
فلْرطٌت ( ثب کشت کزیتیذیب لْطلیَ ّ تِیَ آًتی ژى ّالم هزثْطَ ) در ثیوبراى هجتال ثَ لْپْص اریتوبتْس
طیظتویک  ،ثب ًوزٍ  ۵.۹۱در دی هبٍ  ۷۶ثَ پبیبى ثزدم۹
دّراى طزح کبرداًی را طَ هبٍ در ثیوبرطتبى افشبر دسفْل ّ  .هبٍ در درهبًگبٍ هزکش ثِذاشت
افالطًْی شِویزساد طوٌبى گذراًذم ۹
در  ۳۳/۵۳/۳۶ثَ عٌْاى کبرداى علْم آسهبیشگبُی ثَ اطتخذام طبسهبى هٌطقَ ای ثِذاشت درهبى درآهذم ّ در
هزکش ثِذاشت درهبى طزخَ شزّع ثَ کبر ًوْدم ّ ،پض اس هذتی ثَ ادارٍ اهْر آسهبیشگبُِبی طبسهبى هٌطقَ
ای ثِذاری طوٌبى اًتقبل یبفتن  ۹پض اس قجْلی در طبل  ۳۶در دّرٍ دکتزا در تجزیش  ،ثَ هبهْریت آهْسشی
اعشام ّ حیي کبر در اًتقبل خْى ثیوبرطتبى ُشار تختخْاثی اهبم خویٌی تجزیش ثَ تحصیل اداهَ دادم ۹
پض اس فزاغت اس تحصیل در دی هبٍ  ، ۷۶ثب طوت ریبطت ادارٍ اهْر آسهبیشگبُِبی اطتبى طوٌبى در
هعبًّت درهبى داًشگبٍ هٌصْة شذم  ۹در طی دّراى ریبطت هذت دّطبل ُوشهبى ثب ریبطت ادارٍ هظئْل فٌی
آسهبیشگبٍ ثیوبرطتبى  ۵۱خزداد هِذیشِز ثْدم ؛ ّ۹۹۹۹
در دٍ طبل پبیبى خذهت اثتذا  ۵۹۱طبل هظئْل فٌی اسهبیشگبٍ ثیوبرطتبى اهذاد طوٌبى ّ طپض در  ۱۹۱طبل آخز
ثَ هظئْلیت فٌی ّ طزپزطت آسهبیشگبٍ هزکشی تشخیص طجی داًشکذٍ پششکی ّ هعبًّت درهبى طوٌبى گوبردٍ
شذم ّ۹در ُوبًجب در تبریخ  .۵/۵۳/ ۳۵ثب پظت طبسهبًی ریبطت ادارٍ اهْر آسهبیشگبُِبی اطتبى ثَ افتخبر
ثبسًشظتگی ًبئل آهذم۹
اس ۵۶۷۱/۵۱/۵۱تب کٌْى هْطض ّ هظئْل فٌی آسهبیشگبٍ ُبدی در هِذیشِز(  ۷طبل )ّ طوٌبى( ۵۱
طبل) ثْدٍ ام ۹
در ایي هذت حذّد دٍ طبل ُوشهبى ثَ تذریض درّص ثبکتزی شٌبطی ،قبرچ شٌبطی  ،اًگل شٌبطی ّ ّیزّص
شٌبطی ّ درص آسهبیشبت کبرثزدی در هبهبیی ثزای داًشجْیبى کبرشٌبطی پزطتبری ّ هبهبیی داًشگبٍ آساد
طوٌبى اشتغبل داشتن  ،دّ دّرٍ ًوبیٌذٍ آسهبیشگبُیبى درُیئت هذیزٍ طبسهبى ًظبم پششکی شِزطتبى طوٌبى
ّعضُْیئت ثذّی ًظبم پششکی طوٌبى ثْدم ۹اس اثتذای تشکیل کویظیْى هبدٍ  ۳۱در اطتبى تب کٌْى ثَ
عٌْاى ًوبیٌذٍ آسهبیشگبُیبى در کویظیْى هبدٍ ثیظت اًجبم ّظیفَ هی ًوبین ۹
ّ اس ۵۶.۳/۳/۵تب کٌْى ثَ عٌْاى هظئْل فٌی آسهبیشگبٍ ثیوبرطتبى خصْصی طیٌب در طوٌبى ّ ًیش آسهبیشگبٍ
خصْصی ُبدی هشغْل فعبلیت ثْدٍ ّ اس سهبى ّایجز تب ّاتض ّ تلگزام در گزُِّبی صٌفی قلن هیشًن۹
تا باز چه پیش آرد
این کلک اهورایی
دکتر فاضل نجفی
۷۹/۲۵/ ۵۲

