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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
ٍ ضاّگطبی زاًطجَیبى هحتطم ثْتطیي ٍ هْوتطیي فبکتَض

پیام تبزیک

هَسسِ آهَظش ػبلی جبهی ذػَغب گطٍُ ٍ زاًطجَیبى

ثطای کوک ثِ هسئَلیي زض ضاستبی ثْجَز کیفیت آهَظش

ضضتِ حسبثساضی هَفمیت غطٍض اًگیع استبز گطاًمسض جٌبة آلبی

ذَاّس ثَز .هَسسِ آهَظش ػبلی جبهی ثب اهیس ثِ ذساًٍس

هٌْسس اسوبػیل فتَت ضا کِ هٌجط ثِ کست هسال عالی

هتؼبل ٍ استفبزُ اظ ًظطات ضوب اهیسٍاض است زض آیٌسُ ای

هسبثمبت جْبًی پطس سیٌِ زض کطَض اٍکطایي گطزیس ثِ ایطبى

ًعزیک ثِ ثبال تطیي استبًساضز ّبی آهَظضی ثطسس.

ٍ ذبًَازُ هحتطم ٍ جبهؼِ ٍضظش کطَض تجطیک ٍ تٌْیت
ػطؼ ًوَزُ ،هَفمیت ضٍظ افعٍى ایطبى ضا اظ زضگبُ ذساًٍس

قابل تَجِ داًشجَیاى کارشٌاسی ارشد رشتِ هٌْدسی

هتؼبل زض کلیِ ػطغِ ّبی ػلوی ٍ ٍضظضی ذَاستبض است.

شیوی

جلسِ ضَضای تحػیالت تکویلی هَسسِ ثطای تػوین
اّویت ارسشیابی اساتید

گیطی زض هَضز ػٌبٍیي پبیبى ًبهِ ّبی ایي زاًطجَیبى هحتطم

ثسٍى ضک ثْتطیي هٌجغ ثطای اضتمبء کیفیت آهَظش زض

تطکیل گطزیس ٍ ػٌبٍیي هغطح ضسُ ثِ تػَیت ًْبیی ضسیسُ

یک سیستن آهَظضی ،افطازی ّستٌس کِ زض آى زض حبل

است .لصا اظ حضَض ایي زستِ اظ زاًطجَیبى ذَاّطوٌس است

فطاگیطی هی ثبضٌس .زض یک هَسسِ آهَظش ػبلی ًیع ّویي

ثطای اعالع اظ آذطیي اذجبض هطثَط ثِ ػٌبٍیي پبیبى ًبهِ ّب ثِ

هسبلِ ثطلطاض ثَزُ ٍ اظ اّویت ٍاالتطی ًیع ثطذَضزاض هی ثبضس.

جٌبة آلبی هْطاى ثطاتی کبضضٌبس تحػیالت تکویلی

لصا ّوکبضی زاًطجَیبى ثِ غَضت غحیح ٍ غبزلبًِ هی

هَسسِ هطاجؼِ فطهبیٌس.

تَاًس ثِ ػٌَاى یک اثعاض کٌتطلی ٍ اًگیعُ ثرص ثطای
هسئَلیي زض ضاستبی اضتمبء کیفیت آهَظضی ٍ ثبال ثطزى سغح

تَصیِ ّای هزبَط بِ ایام اهتحاًات (قابل تَجِ کلیِ

آى ثبضس .یکی اظ هْوتطیي پل ّبی اضتجبعی زاًطجَیبى ثب

داًشجَیاى)

ضَضای آهَظضی ٍ کویتِ سٌجص ٍ اضظیبثی هَسسِ اضظضیبثی

ّوبًغَض کِ زاًطجَیبى ثِ ضٍال سبل ّبی گصضتِ

اسبتیس ثِ غَضت الکتطًٍیکی ٍ کبهالً هحطهبًِ است کِ اظ

استحضبض زاضًس ،توبهی تالش هَسسِ آهَظش ػبلی جبهی ٍ

جبیگبُ ٍیژُ ای زض اضتمبء کیفیت آهَظش ثطذَضزاض هی ثبضس.

زست اًسضکبضاى ثطگعاضی اهتحبًبت ،ایجبز یک هحیظ آضام ٍ

لصا هَسسِ آهَظش ػبلی جبهی ثِ زاًطجَیبى هحتطم تَغیِ

ثسٍى استطس ثطای زاًطجَیبى زض ضاستبی ّطچِ ثْتط ثطگعاض

اکیس هی ًوبیس کِ زض فطآیٌس اًجبم اضظضیبثی اسبتیس ضطکت

ضسى اهتحبًبت ٍ کست ًتیجِ ثْتط است .ثی تطزیس ًمص

ًوَزُ ٍ ثب حسي ًیت ٍ غسالت کبهل ٍ ثب زض ًظط گطفتي

زاًطجَیبى زض ایي ظهیٌِ اًکبض ًبپصیط ٍ فطاهَش ًطسًی است.

ضئًَبت آکبزهیک ًسجت ثِ تکویل ًوَزى فطم اضظضیبثی ّط

ثٌبثطایي زض ایي ایبم الظهست زاًطجَیبى هَضازی ضا هس ًظط

یک اظ اسبتیس السام ًوَزُ ٍ هَسسِ ضا زض ضاستبی اهط ذغیط

لطاض زازُ ٍ آگبُ ثبضٌس کِ ترغی اظ ایي هَاضز ثط اسبس آییي

آهَظش هبًٌس گصضتِ یبضی ًوبیٌس .ثِ لغغ یمیي ًظطات هفیس

ًبهِ ترلف زض اهتحبًبت هٌتطط ضسُ اظ سَی هؼبًٍت
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زاًطجَیی ٍظاضت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی هَججبت زضج

عطاحی زض آى سبظهبى ،هٌَط ثِ گصضاًسى ٍاحسّبی زضسی

ًوطُ  0/25یب حتی تَثید کتجی زض پطًٍسُ آًْب ذَاّس ضس کِ

اضبفی ثبضس تمبضبی اضائِ زضٍس هصکَض ضا ثطای تطم آتی ثِ

هسلوب زض آیٌسُ تحػیلی ٍ ضغلی زاًطجَ تبثیط هستمین ذَاّس

هسیطگطٍُ هطثَعِ اضائِ ًوبیٌس تب زضغَضت ثِ حسًػبة ضسیسى

زاضت .ثٌبثطایي زاًطجَیبى الظهست ثب هطاجؼِ ثِ پطٍفبیل

تؼساز زاًطجَیبى ،ثطای ثطگعاضی کالس زض تطم آیٌسُ ثطًبهِ

ضرػی ذَز زض سبهبًِ سوب اظ ظهبى ٍ هحل اهتحبى ذَز

ضیعی ضَز.

اعالع کبفی ٍ هَثك پیسا ًوبیٌس ٍ زض ظهبى هصکَض زض هحل
اهتحبى حضَض زاضتِ ثبضٌسّ .وچٌیي اظ آٍضزى ٍسبئل اضبفی

آغاس ساخت دستگاُ بزج خٌک کي در کارگاُ ّای

ذَززاضی ًوَزُ ٍ ثِ تَغیِ ّبی هسئَلیي جلسِ تَجِ کبفی

هَسسِ

هجصٍل ًوبیٌسّ .وچٌیي الظم ثِ شکط است کِ ثب زاًطجَیبًی

تؼسازی اظ زاًطجَیبى تأسیسبت زض همغغ کبضزاًی السام ثِ

کِ هطتکت ّطگًَِ ترلف سط جلسِ اهتحبى گطزًس ثط عجك

سبذت یک زستگبُ ثطج ذٌک کي ثب استفبزُ اظ اهکبًبت

آییي ًبهِ ترلف ضفتبض ذَاّس گطزیس .اهیس است ثب ضػبیت

کبضگبّی هؤسسِ آهَظش ػبلی جبهی تحت سطپطستی سطکبض

توبهی ضئًَبت اهتحبى ،زاًطجَیبى ثتَاًٌس اهتحبًبت ذَز ضا

ذبًن هٌْسس حسي ظّطائی ًوَزُ اًس.

زض فضبئی کبهالً آضام ٍ ثب هَفمیت کبهل پطت سط ثگصاضًس.
هَسسِ آهَظش ػبلی جبهی ًیع هَفمیت توبهی زاًطجَیبى
ایطاى اسالهی ذػَغبً زاًطجَیبى ػعیع هَسسِ ضا اظ زضگبُ
ایعز هٌبى ذَاستبض است.
قابل تَجِ داًشجَیاى هحتزم هقطع کارشٌاسی
ًاپیَستِ رشتِ تاسیسات ( ًحَُ اخذ پزٍاًِ طزاحی
ساختواى با تَجِ بِ ضَابط ساسهاى ًظام هٌْدسی
شْزستاى ّا)

سبظهبى ًظبم هٌْسسی سبذتوبى ثطای فبضؽ التحػیالى
کبضضٌبسی ًبپیَستِ تأسیسبت پطٍاًِ ًظبضت سبذتوبى ضا عی
ثطگعاضی آظهَى غبزض هی کٌس .زضذػَظ پطٍاًِ عطاحی،
سبظهبى ًظبم هٌْسسی ضْطستبًْب عجك ضَاثظ ذَز ػول هی
کٌٌس .لصا ثب تَجِ ثِ ضطٍضت اذص هْط ٍ پطٍاًِّبی عطاحی ٍ
ًظبضت ًظبم هٌْسسی ثطای هٌْسسیي تأسیسبت ،ثِ
زاًطجَیبى ایي ضضتِ پیطٌْبز هیضَز ثب هطاجؼِ ثِ سبظهبى
ًظبم هٌْسسی سبذتوبى ضْطستبى ذَزً ،سجت ثِ کست
اعالػبت الظم السام ًوبیٌس ٍ زض غَضتیکِ غسٍض پطٍاًِ
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سِ جساض ذبضجی ایي زستگبُ اظ ٍضق گبلَاًیعُ سبذتِ ضسُ کِ

ثتطسیس ،همبزیط ظیبزی آزضًبلیي زض جطیبى ذًَتبى تطضح هی

زض کبضگبُ ٍضلکبضی هؤسسِ ثب ضاٌّوبیی جٌبة آلبی هٌْسس

ضَزّ .وِ هب ایي ٍضؼیت ضا ثبضّب تجطثِ کطزُ این .تبثیط

ذَاجِ زّبلبًی ػولیبت ثطشکبضی ،ذنظًی ٍ ًػت ثط ضٍی

آزضًبلیي کَتبُ هست است ٍ ػولکطز سطٍتًَیيّ ،یجبى ایجبز

اسکلت زستگبُ اًجبم ضسّ .وچٌیي پبیِ ظیطیي زستگبُ جْت

ضسُ ضا ثِ آضاهی فطٍ هی ًطبًس .ثطذی افطاز ،تالش هی کٌٌس

ایجبز اضتفبع هٌبست ثطای تؼجیِ لَلِ آة ذٌک ضسُ ذطٍجی ٍ

کِ آزضًبلیي ذًَطبى زض حساکثط هیعاى حفظ ضَز کِ هتبسفبًِ

لَلِ زضیي عطاحی ٍ ثب استفبزُ اظ ًجطی ّب ٍ لَعی ّبی آٌّی

هٌجط ثِ افعایص همساض سطٍتًَیي ذَى ٍ زض ًتیجِ ػَاضضی

سبذتِ ضسُ است .هطاحل تکویلی ضبهل سبذت سیستن تَظیغ

گًَبگَى ،اظ اذتالالت ذَاة گطفتِ تب افسطزگی حبز هی ضَز.

آةً ،ػت پکیٌگّب ٍ ضاُ اًساظی زستگبُ زض حبل اًجبم است.
آلبیبى هحوس چطاؽ پَض ،حسیي زاضاثی ،ػوبز غطیجی ٍ هْسی

افشایش کَرتیشٍل

هحوسی اظ زاًطجَیبى ضضتِ تأسیسبت همغغ کبضزاًی سبذت

ثسى ثطای ٍاکٌص ثلٌس هست ثِ استطسَّ ،ضهًَی ثٌبم

ایي زستگبُ ضا ثؼْسُ گطفتِ اًس.

کَضتیعٍل ضا ثکبض هی ثطز .ایي َّضهَى ،ثسیبض کوتط اظ آزضًبلیي
تطضح هی ضَز ٍ ثب سطػتی ثسیبض کوتط ٍاضز جطیبى ذَى هی

پیام هشاٍر

ضَزٌّ .گبم حضَض کَضتیعٍل زض ثسى ،هتبثَلیسن $سَذت ٍ

هشکالتی کِ استزس بزای ها بِ ٍجَد هی آٍرد!

سبظ #کبّص هی یبثس ٍ ضفغ تبثیطات گًَبگَى آى ضبیس هبّْب یب

ّوِ هب زض هؼطؼ استطس لطاض زاضین ٍ ّوچَى ثسیبضی

حتی سبلْب ثغَل اًجبهس.کَضتیعٍل اضتجبعی ًعزیک ثب شذیطُ

چیعّبی زیگطٍ ،ضاثت ًمطی تؼییي کٌٌسُ زض چگًَگی ثطذَضز

چطثی زض ضکن زاضز کِ ثبػث ثیوبضی للجی ،سطعبى ٍ سبیط

ثب آى زاضز .اغلت هبّ ،ط ضٍظ تٌطْبیی اجتوبػی ،اضتجبعی،

ػَاضؼ ظیبًجبض جسی است .ظًسگی ،ضٍظ ثِ ضٍظ زضَاضتط ٍ

التػبزی ،هحیغی ٍ  ...زاضین کِ ثبیس اظ پسطبى ثطآیین .جبلت

پطتٌطتط هی ضَز .زض ًتیجِ ثسًْبیوبى ّن کَضتیعٍل ثیطتطی

است ثساًیس کِ استطس ،تؼبزل ضیویبیی ثسى ضا ثط ّن هی

تَلیس هی کٌٌس .هطزم غصاّبی ًطبستِ ای ٍ فطآٍضی ضسُ

ظًس .تالش ثطای چیطگی ثط استطس ،هٌجط ثِ تغییطی ضیویبیی

ثیطتطی هی ذَضًس .ثِ ّویي زلیل ّن ضٍظ ثِ ضٍظ چبلتط هی

زض ثسى هی ضَز کِ ثستِ ثِ ضیَُ ثسى ثطای هجبضظُ ثب آى،

ضًَس.

ضبیس ذیلی سطیغ اتفبق افتس یب سبلْب ثغَل اًجبهس .زض

هوکي است هیعاى کَضتیعٍل ظیبز ثبضس ٍلی چطثی ظیبزی

کطبکص افعایص ٍظى یب کبّص چطثی ،استطس ،ػبهلی اسبسی

زض ضکن شذیطُ ًطَز .پس اظ چٌس سبل ،چطثی زض زیَاضُ زاذلی

ٍ ًیبظهٌس ثِ تَجِ است .ثطای ضسیسى ثِ حساکثط تٌبست،

سطذطگْب ضسَة هی کٌس ٍ هَجت ػَاضؼ سطذطگْبی کطًٍط

ضٌبذت چگًَگی ثطذَضز ثب استطس ،اّویت ظیبزی زاضز.

$سطذطگْبی ذَى ضسبى للت #هی ضَز .زض ثطذی افطاز ،همساض

پبسرْبی کَتبُ هست ثسىٍ ،اثستگی ظیبزی ثِ َّضهَى

ظیبز کَضتیعٍل ثسٌسضم ذستگی هعهي ٍ فبیجطٍهبیبلجیب اضتجبط

آزضًبلیي ٍ غسُ ّبی فَق کلیَی زاضًس .ایي غسز تَلیس کٌٌسُ

زاضز .اغلت هجتالیبى ثِ فبیجطٍهبیبلجیب ًسجت ثِ هجتالیبى ثِ

َّضهَى ،ضٍی کلیِ ّب لطاض زاضًس .هغبلؼبت گًَبگَى ًطبى

ثیوبضی هعهي اًسسازی ضیَی یب آضتطیت ضٍهبتَییس ،زضز

زازُ اًس کِ ًَضیسى آة ،یک ضٍش ذَة چیطگی ثط استطس

ثیطتطی هی کطٌس .

است .زلیل آى ّن ضبیس اضتجبط تَلیس ایي َّضهًَْب ثب فؼبلیت
کلیِ ّب ثبضس .اگط ًبگْبى کسی اظ پطت زض ،جلَیتبى ثپطز ٍ
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کٌتزل استزس

فایبزٍهایالجیا

فبیجطٍهبیبلجیب یک سٌسضم $هجوَػِ ای اظ ػالئن ٍ ًطبًِ

ثطذی ضٍضْبی هطرع کٌتطل استطس زض ظًسگی

ّبً #بتَاى کٌٌسُ هعهي است کِ ثب زضز پطاکٌسُ ،ذستگی ٍ

ضٍظهطُ ،ثِ سبزُ ظیستی اضتجبط پیسا هی کٌٌس .ضلَؽ کطزى

ثسیبضی اظ ػالئن زیگط هطرع هی ضَز .ایي سٌسضم ،هسطی

ثطًبهِ ضٍظاًِ ،ضٍضی هغوئي ثطای زضَاضتط کطزى ظًسگی است.

ًیست ٍ هغبلؼبت اذیط ًطبى زازُ اًس کِ هجتالیبى ثِ

استطس ّویطگی ،ثِ سیستن ایوٌی آسیت هی ظًس ٍ ًْبیتب ثِ

فبیجطٍهبیبلجیب،ظهیٌِ اضثی زاضًس.

هطگ سلَلی هی اًجبهس.
تطزیسی ًیست کِ ثطذی افطاز ،ذیلی ثْتط اظ زیگطاى اظ
پس استطس ثطهی آیٌسّ .وِ هب افطازی ضا زیسُ این کِ

استزس در خَاب

هب حتی زض ذَاة ّن زچبض استطس هی ضَین کِ ثبػث

گطفتبضیْبی فَق الؼبزُ ظیبزی زاضًس ٍ ثب ایٌحبل ،فطاتط اظ

اذتالل کبضایی زض ضٍظ ثؼس هی ضَز .چٌس سبػت پیص اظ

هحسٍزیتْبی ػبزی کبض هی کٌٌس .چٌیي افطازی ضبیس

ثیساضی ،ثرطی ثسیبض کَچک اظ هغع ثِ ًبم ّیپَتبالهَس کِ

هکبًیسوی ذَز زفبػی زاضتِ ثبضٌس کِ ثِ فطٍکص سطیغ

زض هد لطاض زاضز ،پیبهی اضسبل هی کٌس کِ ثبػث تحطیک غسُ

استطسطبى کوک هی کٌسّ .ط ثبض کِ ثِ ثبضگبُ هی ضٍیس ٍ

ّبی فَق کلیَی هی ضَز .پس اظ ثیساضی ّن ،هیعاى

ثوستی کوتط اظ  60زلیمِ ٍضظش هی کٌیس ،زض چٌیي ٍضؼیتی

کَضتیعٍل افعایص هی یبثس .اکثط حوالت ٍ سکتِ ّبی للجی

لطاض هی گیطیس .توطیي ثیص اظ  60زلیمِ ،ثِ افعایص همساض

ثیي سبػتْبی  8 ٍ 6غجح ضخ هی زٌّس ٍ هؼوَال ثب افعایص

کَضتیعٍل هی اًجبهس.

سغح کَضتیعٍل اضتجبط زاضًسٍ .اضح است کِ تحت کٌتطل

ظبّطا سفط تفطیحی ،آهیعش جٌسی ،توطیي ،ذَاة یب ّط

ًگِ زاضتي کَضتیعٍل ثطای حفظ سالهتی ،اّویتی فَق الؼبزُ

کبضی کِ ثِ توسز اػػبة ٍ ایجبز احسبس ذَضبیٌس کوک

زاضز.

کٌس ،ثِ کبّص همساض کَضتیعٍل هٌجط هی ضَز .اگط ثسى

هؼوَال سٌجص همساض کَضتیعٍل اظ عطیك ثعاق اًجبم هی

کَضتیعٍل کبفی ّن ًساضتِ ثبضس ،ضبیس اًَاع زیگطی اظ

ضَز .چٌس سبػت پس اظ ثیساض ضسى ،هیعاى آى ثِ حساکثط هی

هطکالت ثطٍظ کٌٌسً .جبت یبفتگبى اظ کطتبضّبی ّوگبًی،

ضسس اهب عی سبػتْبی ثؼسی زض عَل ضٍظ ،کبّص هی یبثس.

لطثبًیبى تجبٍظ جٌسی یب هجتالیبى ثِ سٌسضم استطس پس اظ

اهیسٍاضین کِ ایي ٍضؼیت ،پبسد پطسص لسیوی ثْتطیي

آسیت ،هؼوَال هیعاى کَضتیعٍل فَق الؼبزُ پبییٌی زاضًس .ضبیس

سبػت اًجبم توطیٌْبی َّاظی ضا ثسّس .ثِ ایي تطتیت ،غجح

فکط کٌیس کِ چٌیي افطازی ٍضغ ذَثی زاضًس اهب ّط چیعی زض

ٌّگبم کِ هیعاى کَضتیعٍل ظیبز است ٍ ثْتطیي ضبًس کبّص

ثسى اًسبى ثبیس زض ٍضؼیت تؼبزل ثبضس .هیعاى هتؼبزل

آًطا زاضیس ،ثْتطیي ٍلت ایي گًَِ توطیٌْب است .اگط استطاحت

سطٍتًَیي ٍ کَضتیعٍل ،حساکثط سالهت جسوی ٍ عَل ػوط ضا

یب ذَاة کبفی زض چطذِ ّبی  90زلیمِ ای $یؼٌی ذَاثی ثِ

ثطای فطز ثِ اضهغبى هی آٍضز.

هست  7.5 ،6 ،4.5 ،3یب  9سبػتً #ساضتِ ثبضیس ،همساض
سزٍتًَیي

کَضتیعٍل ثسًتبى زض عَل ضٍظ افعایص هی یبثس .ثسیي تطتیت،

زاًطوٌساى ثط ایي ثبٍضًس کِ سطٍتًَیي ثؼٌَاى ًبلل

کبّص چطثی ،زضَاض یب غیطهوکي هی ضَز.

ػػجی ،زض جلَگیطی اظ ػػجبًیت ،ذطًَت ،زهبی ثسى ،حبلت
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ضٍحی ،ذَاة ،تَْع ،توبیل جٌسی ٍ اضتْبءً ،مطی هْن زض

 -4ثطای ذَز ٍ آًْبیی کِ زٍستطبى زاضیس ٍلت ثگصاضیس.

سیستن ػػجی هطکعی ثبظی هی کٌس.

ٌّ -5گبم کبضٍ ،لفِ ّبیی ثطای استطاحت ًگِ زاضیس .یبز
ثگیطیس کِ ظًسگی ٍ ٍلتتبى ضا هتؼبزل کٌیس .کبض ّویطگی

ػالٍُ ثط ایي ،سطٍتًَیي یک ًبلل ثبًَی پیبم ّن ّست.
سطٍتًَیي ثِ همساض ظیبز زض زستگبُ گَاضش اًسبى زیسُ هی

ضاّی سطیغ ثطای ثیوبض ضسى است.

ضَز $حسٍز " ٍ #90هحل اغلی شذیطُ آى ّن زض پالکتْبی

 -6سبظهبًسّی کٌیس .زٍض ذَز چطذیسى ،ثِ کبّص ثْطٍضی

ذَى است .زض ازاهِ ،ثْتطیي ٍ سبزُ تطیي ضٍضْبی هجبضظُ ثب

هی اًجبهس .ثْطٍضی ،هستلعم سبظهبًسّی است.

استطس ،فْطست هی ضًَس:

 -7ثِ کبضّبی زلرَاّتبى ثپطزاظیس .گطفتبضی زض ضاثغِ ای
ًبزضست ،ثي ثست ضغلی یب ٍضؼیتی هطبثِ ،ثِ افعایص هیعاى

ثطًبهِ ضٍظتبى ضا هغبلؼِ ًوبییس ٍ اگط ضٍظ پطاستطسی پیص
ضٍ زاضیسّ ،طآًچِ ثِ کبّص استطس کوک هی کٌس ،زض ثطًبهِ

استطس هٌجط هی ضَز.

ٍاضز کٌیس.

 -8اظ افطاز هترػع کوک ثگیطیس! یک هطبٍض ذَة ،ثب

 -1ظًسگیتبى ضا سبزُ کٌیس.

پیطٌْبزّبی هبّطاًِ ،ثِ ضوب زض هَلؼیتْبی هَجس استطس

 -2هؼٌَی تط ضَیسً .عزیکی ثِ ّط هؼجَزی کِ هی پطستیس،

کوک هی کٌس.

ثِ کبّص استطس کوک هی کٌس.

 -9ظًسگی ضا ضاحت ثگیطیس .ذیلی جسی گطفتي زًیب ٍ سؼی

 -3ذَضاکیْبی سبلن ثرَضیس ٍ اظ تحت فطبض لطاض زازى

زض کست حساکثط ثْطُ هبزی اظ ّط لحظِ اظ ظًسگی ،ضطٍضتی

ثسًتبى ثپطّیعیس .ذَضاکیْبی ذبم ،فطآٍضی ًطسُ یب ضًگبضًگ،

ًساضز .

ّوگی ثبػث کبّص استطس هی ضًَس.

کلیِ اًتقادات ٍ پیشٌْادات شوا عشیشاى را خَاستارین
اػضبی ّیئت تحطیطیِ ایي ضوبضُ :آلبیبى غالهطضب ضیبئی ٍ هْطاى ثطاتی
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