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 دستَرکار جلسِ:

  ِهرکس رشذ  یرهذ یدکتر سخذر یکست ٍ کبر تَسّط جٌبة آقب یطهح یراى ّب یشهطبلؼِ در هَرد کرًٍب ٍ چشن اًذاز پ یکارائ

  یسالهت جْبد داًشگبّ یيًَ یّب یفٌبٍر

 ِیدکتر دستجرد یاتبق تَسّط جٌبة آقب یٍ اػضب یراىهذ یٍ درهبى ثرا یپسشک یشگیراًِپ یٌِاهکبى خذهبت هؼب ارائ 

 

 بب حضًر 99در سبل  یخراسبن رضً یمعبدن ي کشبيرز ع،یصىب ،یاتبق ببزرگبو مسئًلیت هبی اجتمبعی ًنیسیکم وشست ديمیه

 .برگسار شداتبق ببزرگبوی  مرکسیدر محل سبختمبن  اعضبی محترم کمیسیًن

 یاجتوبػ یّب یتهسئَل یسیَىکو رئیسیذی، حو 

  ویرذ  أتٚ  یاثرزاس ٍ٘زا٘ر   وطٛر یّىزدٜتحػ یتخٕؼ یبٖدر ٔ یىبریث یٞبررضذ آٔب در خػٛظپس اس افتتبح خّسٝ آلبی ٟٔٙذس حٕیذی

 یٚ حتر  یسرب٘س تب ِ یپّٓدا٘ص آٔٛختٍبٖ اس ٔمطغ د یُوٝ غزف تحػ یٙیسٍٙ یٞب یٙٝٞشدرست ثزرسی وٙیٓ ٔتٛخٝ ٔی ضٛیٓ اٌز  وزد

اس چبِص ٔب وٕجٛد  ی٘ىزدٜ است. أزٚس ثخط یدبدا یش٘ یوٝ ثٝ ٞذر رفتٝ ٚ ارسش افشٚدٜ أی ضٛد، سزٔبیٝ ٞبی وال٘ی است ٔمبطغ ثبالتز 

 ضذٜ است. یوٛتبٞدر ایٗ سٔیٙٝ  أب یبفتٝ یپزٚرش ٔ یآٔٛسض یستٓس یٗدر ٕٞ یذوبر ٔبٞز است وٝ ثب یزٚی٘

 ٌآٔرذ ٚ   یفزاٞٓ ٔر  یآٔٛسض یٌزفت، ٞٓ وبرآٔذ یرٚ٘ك ٔ یذضذ، ٞٓ چزخ تِٛ یٔ یٟٔبرت یغزف آٔٛسش ٞبسزٔبیٝ ٌذاری ٞب  یٗز اا

 .یٓٞٓ رضذ اضتغبَ را ضبٞذ ثٛد

 یػٕرذٜ ا  یاغالح ٌرز  یٓ،وٟٙٝ ٔٛاخٟ یعوٝ ثب ٘مب ییر ثخص ٞبثٝ ٕٞیٗ دِیُ د یستٙذثزخٛردار ٘ یٔب اس خسبرت وبف یزأٖتأسفب٘ٝ ٔذ 

أب در  یذٜد یِطٕٝ فزاٚا٘ یثح یٗٚ غبدرات ٔب اس ا یذٞب ٔٛاخٝ است ٚ تِٛ یٓالتػبد وطٛر ثب ٔؼضُ تحز ی،فؼّ طیخٛرد. در ضزا یرلٓ ٕ٘

 خبٔؼٝ وٕه وٙذ. یٚ اختٕبػ یالتػبد ییا٘دبْ داد وٝ ثٝ ضىٛفب یالذأبت اٖتٛ یٔ یطضزا یٕٗٞ

 یضٛد، سطح ٕٞىربر  یدبدٔزدْ ا یالسْ ثزا یلطؼبً اٌز آٌبٞ ثبیذ ٌفتوطٛرٔبٖ  یالتػبد یطوزٚ٘ب ٚ اثزات آٖ ثز ضزا یٛعض در راثطٝ ثب 

 .یبفتخٛاٞذ  یصثٝ حذاوثز افشا یزیٕٞٝ ٌ یٟٗٔبر ا یثزا یخبٔؼٝ ثب اروبٖ دِٚت

 

 

 دثیر کویسیَى اتبق  یاجتوبػ یّب یتسرپرست دفتر هسئَل ی،صبدق ٍ 

  ثٝ فبغّٝ ٌذاری سٔب٘ی ٞٓ ضذٜ ایرٓ، ثرٝ ػّرت ایدربد     ثب ثیبٖ ایٙىٝ ػالٜٚ ثز لبغّٝ ٌذاری فیشیىی ثخبطز پیطٍیزی اس ا٘تمبَ وزٚ٘ب ٘بچبر

تأخیز در ثزٌشاری ٘طست وٕیسیٖٛ وٝ در ضزایط ػبدی ٞز ٔبٜ یه ٔزتجٝ غٛرت ٔی ٌزفت اضبرٜ وزد ٚ اس اػضبیی وٝ ػّیرزمٓ ٚخرٛد   

 ضذٜ ا٘ذ تطىز ٕ٘ٛد. ٍ٘زا٘ی در خّسٝ حبضز

        ٝٚی ثب اضبرٜ ثٝ ٔطبِجی وٝ در خّسٝ لجُ در ثیٕبرستبٖ أبْ رضب ثزٌشار ٌزدیذ، غذٚر ثیب٘یرٝ تٛسطرط رسریس اتربق ٚ لرذردا٘ی اس خبٔؼر

پشضىی ٚ دست ا٘ذروبراٖ أٛر ثٟذاضت ٚ درٔبٖ را ٘طب٘ٝ تٛخٝ اتبق ثٝ إٞیت ضغُ پشضىی ٚ ِشْٚ ٕٞزاٞی ٚ حٕبیت اس خبٔؼٝ پرزتالش  

  ٛر دا٘ست.  پشضىی ٚ پزستبری وط

  ٔزدْ ثٝ  یاػتٕبد یاس ث یأٛر وطٛر را ثب خسبرات ثشري ٔٛاخٝ وزدٜ است ٘بض یزیتاس ٔطىالت أزٚس وٝ ٔذ یثخص ثشرٌثٝ ثیبٖ ٚی

ٗ خبٔؼٝ ٌربْ ثرزدارد. ا   یثزا یاػتٕبد سبس یزتالش دارد تب در ٔس یاختٕبػ یٞب یتٔسئِٛدفتز است.  یػّٕىزد ٔسئٛالٖ دِٚت سربختبر   یر
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احیبء  ٜ دارد، درذاس خبٔؼٝ را ثز ػٟ یثخط یراٞجزٕ٘بد ثخص خػٛغی است ٚ وٝ  یاتبق ثبسرٌب٘خبٔؼٝ ثٝ اػتٕبد وٙذ ثب تمٛیت تالش ٔی  

 .٘یش ٔٛثز ثبضذ ثٝ دِٚت یاػتٕبد ػٕٛٔ

  ٔی تٛا٘ذ در ثٟجٛد ٚضؼیت ػٕرٛٔی   اتبقوٝ  ی٘مطٔسئِٛیتٟبی اختٕبػی ٚ سزپزست دفتز ٔسئِٛیتٟبی اختٕبػی ثب ٕ٘بیص فیّٕی در ٔٛرد

  ٔزدْ ٚ وٕه ثٝ دِٚت در ادارٜ ثٟتز أٛر وطٛر داضتٝ ثبضذ، تٛخٝ ٔخبطجبٖ را ثٝ ضٙبخت ثٟتز اس اتبق ٚ ٚظبیف آٖ خّت ٕ٘ٛد.

 راسٝ دٞٙذٌبٖ سپس دثیز وٕیسیٖٛ ثب اػالْ دٚ دستٛر خّسٝ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ اثزٌذاری ثحزاٖ وزٚ٘ب ثز وست ٚ وبرٞب ا٘تخبة ضذٜ ثٛد، اس ا

 درخٛاست ٕ٘ٛد تب ٔطبِجطبٖ را اراسٝ ٕ٘بیٙذ. 

 

  ِتَد کِ تصَرتکسة ٍ کار  یطهح یّا راى یشاًذاز پ در هَرد کرًٍا ٍ چشن ای ارائِ هطالعِدستَر اٍّل جلسpowerpoint  

 ی ارائِ شذسالهت جْاد داًشگاّ یيًَ یّا یهرکس رشذ فٌاٍر یرهذ یدکتر سخذر یتَسّط جٌاب آقا
 

 یخراسبى رضَ یسالهت جْبدداًشگبّ یيًَ یّب یفٌبٍر سبزی یهرکس تجبر یرهذ ی،سخذر 

  ِیی،وزٚ٘رب  یٙٝلز٘ط یُثٝ دِ یاختٕبػ یٚ ٔحبفظٝ وبر یتیخٙس ی٘بثزاثز یصافشا ی،ٔدزّد یٔذت ضذٖ دٚرٜ  یٚ طٛال٘ یذوبٞص ٘زخ ٔٛا 

ثشري  یاختٕبػ یصآسٔب یهثٝ  یزیٕٞٝ ٌ یُتجذ یزی،ٕٞٝ ٌ یٗا یبٖوطٛرٞب ثٝ ثؼذ اس پب یٔٛوَٛ ضذٖ اسدٚاج ٚ ثچٝ دار ضذٖ در ثزخ

ٌذر  ی،ثٝ تزس اختٕبػ یػجٛر اس تزس فزد یی،ثٝ خٕغ ٌزا ییوزٚ٘ب، ٌذار اس فزدٌزا یزیاس ٕٞٝ ٌ ی٘بض یفزٍٞٙ ییزاتدر سزاسزخٟبٖ، تغ

ٛ   یبٌ٘ٝزا یاس ٍ٘زش ٔبد ی،ٌذاراس مزٚر لذرت ثٝ ضؼف ٚ ٘بتٛا٘ یذٖرس ی،ثٝ دمذمٝ اختٕبػ یوزدٖ اس دمذمٝ فزد  یرت ثرٝ ٍ٘رزش ٔؼٙ

ثٝ حمربرت ٚ ٌذضرتٗ اس احسربس     یافزاط یٌذر وزدٖ اس خبٜ طّج یبٔت،ثٝ ٔزي ٚ ل یىیثٝ ٘شد یبٔتٔزي ٚ ل یػجٛر اس فزأٛض یب٘ٝ،ٌزا

 خٟبٖ پسبوزٚ٘ب است. ؼبتتج یٗثٝ ٌفتٝ ٔحممبٖ اس ٟٔٓ تز ی،ثٝ احسبس ٘بأٙ یتأٙ

 ٝثرٝ ٘ظرز    یربتی ح یٙیث یصپ یزلبثُم یذادٞبیاس ٔٙبثغ افزاد، سبسٔبٖ ٞب ٚ وطٛرٞب ثٝ ٔٙظٛر ٔٛاخٟٝ ثب رٚ یاختػبظ ثخط یٙىٝا ثب تٛخٝ ث

وست ٚ وبرٞب در  یٗتأٔ یزٜس٘د یٗلزار ٌزفتٝ است. ٕٞچٙ یذٔیاپ یٗا یزتحت تأث یباس ٞز پٙح ضغُ، چٟبر ٔٛرد در د٘ ثبیذ ٌفترسذ،  یٔ

 ضذٜ است. یدچبر ٔطىُ خذ یبد٘

 ثب آثربر   یسٝلبثُ ٔمب یٗلزاردادٜ ٚ ا یزتحت تأث یغٙف یٞشار ضغُ را فمط در وبدر ٚاحذٞب 000ٚ  یّیٖٛٔ 2اس  یصاس وزٚ٘ب ث یضٛن ٘بض

 یزٌذارتأث یٞشار فزغت ضغّ 100ٚ  یّیٖٛٔ یه یآٖ در ٚالغ ثز رٚ یٓٞب است وٝ آثبر ٔستم یٓاس ثبسٌطت تحز یثزآٚرد ضذٜ ضٛن ٘بض

 است. ثٛدٜ

 ٕٟٔ ٔؼٙب وٝ ٘ٝ لبدر ٞستٙذ فمز را در وطٛر ثزطزف وٙٙرذ ٚ ٘رٝ لربدر     یٗ٘ذار٘ذ، ثذ یمُ اس دست رفتٝ ٔضٕٖٛ تٛسؼٝ ااس ٔطب یثخص

اس ٔٙربثغ   یثخطر  یذاست. ثب یدر ٘ظبْ اضتغبَ وطٛر ضزٚر یبدیثٙ یثبسٍ٘ز ثٙبثزایٗٔب را وبٞص دٞٙذ.  یٚ فٙ یػّٕ یٞستٙذ ػمت ٔب٘ذٌ

 (.ی)حٛسٜ پژٚٞص ٚ فٙبٚر یبثذاختػبظ  یثز فٙبٚر یٚ ٔجتٙ یثب حذاوثز ثٟزٜ ٚر یٔحذٚد دِٚت ثٝ وست ٚ وبرٞب

 ثرز ا  یدرغرذ  11 یٔٙفر  یزتبث یزٚسٚ یٗثٛدٜ أب ا یدیتبَد یوست ٚ وبرٞب یثزا یخٛث یبروزٚ٘ب فزغت ثس یٙىٝرمٓ ا یػّ یزاٖدر ا ٗ  یر

 ٞب فزاٞٓ ٘جٛدٜ است. یزسبختٌٛ٘ٝ اضتغبَ ٞب داضتٝ چزا وٝ س

 د یٞرب  یزسبختس یتٕٞچٖٛ رٚاثط ٚ تؼبُٔ ثب تٕبس وٕتز، تمٛ یزیتذاث یذٔب٘ٙذ وزٚ٘ب ثب ییٞب یزٚسٚ یٛعاس ض زییخٌّٛ یثزا َ ٚ  یدیترب

 ٙربٚری ثرب اسرتفبدٜ اس ف   یٙرذٜ ٞب در آ یزی(، ٘ظبرت ثٟتز ثز ٕٞٝ ٌیٙیٚ خب٘ٝ ٌش یسدٌ یزٖٚث یتافزاد ثب وبر در خب٘ٝ ٚ ا٘شٚا )تمٛ یسبسٌبر

ً ثب ِغٛ ِ یاس راٜ دٚر، ظٟٛر ٚرسش ٔدبس یپشضى ی،ثز ٞٛش ٔػٙٛػ یٔجتٙ یٚ والٖ دادٜ، تٛسؼٝ دارٚٞب یبءاض یٙتز٘تا  ی،ٚرسضر  یٞرب  یر

 .یزدٚ ... ٔذ٘ظز لزارٌ یطتزث یٗآ٘ال یذخز یدیتبَ،د یذادٞبیرٚ
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   صَرتتَد کِ ت اتاق یٍ اعضا یراىهذ یٍ درهاى ترا یپسشک یشگیراًِپ یٌِخذهات هعادستَر دٍم جلسِ آشٌایی تاpowerpoint 
 ارائِ شذ یٌااترسالهت َّشوٌذ س یرُهذ یأتّ یسرئدستجردی دکتر  یتَسّط جٌاب آقا 

 

 یٌباثرسالهت َّشوٌذ س یرُهذ یأتّ یسرئ ی،دستجرد 

 ٚیخرذٔبت پشضرى   یاختػبغر  یسٔطزح ٘طرذٜ سرزٚ   یٞب یٙٝاس ٔؼذٚد سٔ یىی ی،در ثبسار داخّ یذلبثُ خز یژٜٚ یٞب یسدر ٌستزٜ سز 

 ضخع ٔحٛر است.

 ٚیٗته تره ٔرزاخؼ   یثزا یتظزف یٗدرٔبٖ است. ا یزضخع در ٔس یٙبٖرفبٜ ٚ اطٕ یصافشا ی،خذٔبت پشضى یاختػبغ یسٞذف اس سز 

ٔری   ٞرب  یطرٍبٜ آسٔبٚ ٞرب  یٕبرستبٖپشضىبٖ، ث یٗدرٔبٖ ث یزالسْ در ٔس یٞب یسالٔت، ا٘دبْ ٕٞبٍٞٙ یزضذٜ ٚ ثٝ اراسٝ ٔس یسبس یضخػ

 24خرذٔبت  ثٝ اراسٝ  ی،تدزثٝ درٔب٘ یٗثٟتز یدبدٞب خٟت ا یطٍبٜٞب ٚ آسٔب یٙیهپشضىبٖ، ٔتخػػبٖ، وّ یٗثٟتز سا یزیٌثٟزٜ پزداسد ٚ ثب 

 وٙذ. یالذاْ ٔ یثٝ خذٔبت درٔب٘ یذٖبٞص سٔبٖ تب رسٚ و یبٖٔطتز یسبػتٝ ثزا

 

 ِجلسِ پرداختٌذ. عهَضَّبی خَیش در هَرد  حبضریي ثِ تجبدل ًظر ٍ ارائِ دیذگبُ ،پس از اًجبم دستَر جلس 

 

 هقبثلِ ثب کرًٍب یهرده یجبًیستبد پشت یسرٍشٌک، رئ 

 ٛیرٚد فؼبالٖ التػربد  یٔ یذ٘ذر ٔبسه است وٝ أ یصٔمبثّٝ ثب وزٚ٘ب ضىُ ٌزفتٝ است، ٘خست پٛ یٔزدٔ یجب٘یدر ستبد پطت یصچٙذ پ 

ٌزفتٝ ضرٛد، چرزا ورٝ     یخذ یبرثس یفؼّ یطدر ضزا یذاست وٝ ثب یالذأبت یٍزاس د یشحفظ اضتغبَ ٘ یصوٙٙذ. پٛ یبریٔب را  یزٔس یٗدر ا

ثزخرٛردار اسرت.    یا یرژٜ ٚ یرت وٝ ثب ثحزاٖ رٚثٝ رٚ ٞستٙذ، اس إٞ یٚ ٌزدضٍز یحفظ اضتغبَ وبرٌزاٖ ٚ پزسُٙ ضبمُ در ٔزاوش خذٔبت

وٙٙذ،  یوبر خٛد ٕٞت ٔ یزٚیٝ حفظ ٘٘سجت ث یفؼّ یطوٝ در ضزا یالتػبد یٚاحذٞب یاست وٝ دِٚت ٔتؼٟطذ ضٛد تب ثزا یٗٔب ا یطٟٙبدپ

 را لبسُ ضٛد. یبساتیأت

. خٛضجختب٘ٝ در حٛسٜ یزددر وبٖ٘ٛ تٛخطٝ لزار ثٍ یذاست وٝ ثب ییٞب یتاِٚٛ یٍزاس د یوٙٛ٘ یطوست ٚ وبر در ضزا یاس فضب یتحٕب یصپٛ

ٗ ادر تٛا٘رذ   ٔری ٔرٛثز   یرسذ فزًٞٙ سبس یوٓ ثٛدٜ است. ثٝ ٘ظز ٔ یٕبریث یٛعپزٚتىُ ٞب، سطح ض یتثٝ ٚاسطٝ رػب یذ،غٙؼت ٚ تِٛ  یر

 ٔٛثز ٚالغ ضٛد. یبرحٛسٜ، ثس

 

 یخراسبى رضَ یاستبًذار یکل دفتر اهَر اجتوبػ یرهؼبٍى هذ یؼی،شف 

 یست٘ یحچٙذاٖ غح بوطٛرٞ یزوطٛر ٔب ثب سب یسٝٔتفبٚت است ِذا ٔمب یىذیٍزٔمبثّٝ ثب وزٚ٘ب ثب  یوطٛرٞب ثزا یأىب٘بت ٚ تٛإ٘ٙذ. 

 وطرٛرٞب   یزاست وٝ سرب  یدر حبِ یٗدِٚت ٔضبػف وزدٜ ٚ ا یرا ثزا یوزٚ٘ب، ٔطىالت التػبد یٛعٞب در وٙبر ض یٓٚ تحز یخًٙ التػبد

 ثٝ غٛرت تٛأٔبٖ ٔٛاخٝ ٘طذٜ ا٘ذ. ٔسبسُ،خٙس  یٗثب ا

 ٝیٕ٘ یذرا ثب اخجبر ٚ تٟذ یاختٕبػ یفبغّٝ ٌذار یتٚ رػب یثٟذاضت یپزٚتىُ ٞب یٙىٝثٝ ا ثبتٛخ    ٕ ُ ترٛاٖ ثرٝ ٔرزدْ تح ثبیرذ ٌفرت   وزد یر

ٔ  یذٟٔٓ اثتذا ثب یٗثّىٝ ا یست،٘ یغزفبً ٔتٛخٝ دِٚت ٚ ثخص خػٛغ یاختٕبػ یٞب یتٔسئِٛ  یاس ثطٗ خبٔؼٝ ٚ ٔزدْ آمبس ٚ ثؼذ ثٝ تٕرب

 دادٜ ضٛد. ؼٕیٓخبٔؼٝ ت

 یزفبً ثب أىب٘بت دِٚتر استفبدٜ ضٛد، چزا وٝ غ یثخص دِٚت یٞب یُٔمبثّٝ ثب وزٚ٘ب در وٙبر پتب٘س یثزا یثخص خػٛغ یٞب یتاس ظزف یذثب 

 را ثزطزف وزد. یبسٞب٘ یتٛاٖ ٕٞٝ  یٕ٘

 

 یویبهؤسسِ هردم ًْبد ک یرػبهلفبطوِ قبًغ، هذ  
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   4دارْ ٔرب   یذ. أیٓوٙ یٓدراس ٔذت تٙظ یدار٘ذ ثز٘بٔٝ  یٝوّ یٔبدرساد یٕبریوٝ ث یدرٔبٖ وٛدوب٘ یاست وٝ ثزا یٗا یٓاس دمذمٝ ٞب یىی

 .یٓوٙ یدبدٞستٙذ ا یوٛدوبٖ سزطب٘ یجبٖٔب٘ٙذ ٔحه وٝ پطت یا٘دٕٙ یٓٞٓ ثتٛا٘

 اس وٛدوربٖ   یرت ا٘دٕرٗ حٕب » ٔٛسسٝ را  یٗوٝ ا یٓوٙ یبفتسبسٔبٖ ٔزدْ ٟ٘بد را در یه یسٔدٛس تأس یٓتٛا٘ست یٍیزیپس اس دٚ سبَ پ

 در وطٛر است. یٛیوٛدوبٖ وّ یا٘دٕٗ تٟٙب ا٘دٕٗ حبٔ یٗ. ایٓوزد ی٘بٍٔذار «بیٕیو یٛیوّ یٕبرث

  دارْ أرب   یرٛی وّ یٕربر ٞشار پزٚ٘رذٜ ورٛدن ث   3وٝ در ٔطت ثبِغ ثز  یاست ثٝ طٛر یبدس یبردر خبٔؼٝ ٔب ثس یٛیوّ یٕبرتؼذاد وٛدوبٖ ث

 است. یبسٔٙذٔب وٕه ثٝ وٛدوبٖ ٘ یتاِٚٛ

 3 یاِر  2ٞسرتٙذ ورٝ    ییخب٘ٛدٜ ٞب یثذ التػبد یطضزا یٗثب ا یٓ،را تحت پٛضص دار یبسٔٙذوٛدن ٘ 300 یٕیبدر حبَ حبضز در ا٘دٕٗ و 

ٔب ػالٜٚ ثز  یتوٙذ. حٕب یترا ثطٙبسذ ٚ حٕب یٕبراٖث یٗا یذٔسئّٝ آٖ ٞب را ثٝ ثحزاٖ دچبر وزدٜ است. خبٔؼٝ ثب یٗدار٘ذ ٚ ا یٛیوّ یٕبرث

 .یزدٌ یثز ٔٚ ... را در  یالالْ ضزٚر یٝتٟ ی،ا یٝتغذ ی،رٚاٖ پشضى یضٛد ٚ وٕه ٞب یضبُٔ ٔ یشرا ٘ ییدارٚ یزٔسبسُ م یی،ٔسبسُ دارٚ

 

 یخراسبى رضَ یاجتوبػ یيادارُ کل تأه یرٍاثط ػوَه یسرئ یٌی،حس یبىخذاداد 

  ا٘دبْ ضذٜ است ٚ در حبَ حبضز تٕبْ تٕزوش ٔب ثرز ٚلرف ث   یاختٕبػ یٗوبروٙبٖ سبسٔبٖ تأٔ یىٛوبریٔزوش ٘ یُٔزحّٝ تطى یٗآخز ٝ  یٕر

ثرٝ   یٔزدٔر  یخذة ٔٙربثغ ٚ ٔطرٛق ٞرب    یكاس طز یٓدار٘ذ ٚ اس وبر افتبدٜ ٞستٙذ، ثتٛا٘ یٕٝدر ث یرا وٝ سبثمٝ وٕ یبسٔٙذیاست تب افزاد ٘

 .یٓثزلزار وٙ یآٖ ٞب ٔستٕز یتحت پٛضص لزار دادٜ ٚ ثزا یٕٝ،غٛرت ٚلف ث

  ا یثرزا  یخرٛث  یجب٘یپطت یكطز یٗوٙذ تب اس ا یٔ یٝدارد وٝ ثز ٔطبروت ٕٞىبراٖ ٚ خٛد ٔزوش تى یٔستمّ یحمٛل یتٔزوش ضخػ یٗا ٗ  یر

 طزح اراسٝ ضٛد.
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