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داًششجَ  ثزتشز      02هزاسن تجليل اس    

علوي ، پژٍّشي ٍ فزٌّگشي ، ّشٌز         

داًشگبُ تزثيت هعلن ثب حشوَر دتتشز         

هششبٍر هعشبٍى فزٌّگشي      )  اعتصبهي  

، (  ٍسارت علَم ، تحميمشبت ٍ فٌشبٍر        

رئيس ، هعبًٍيي ٍ هذيزاى داًشگبُ ٍ ثب    

هشبرتت گستزدُ داًشجَيبى ثزگششار      

 . شذ

ثههِ گههعاضـ ضٍاثههػ ػوَهههي ٍ اضسجبؼههبر        

فطٌّگي ازاضُ مل اههَض فطٌّگهي زاًهكگبُ          

 2;سطثيههز هؼلههن ، هطاؾههن سدليههل اظ             

زاًكدَي ثطسط ػلوي ، دػٍّكي ، فطٌّگي ٍ  

ٌّطي زاًكگبُ سطثيز هؼلن ثب حهعَض زمشهط     

ههكبٍض هؼهبٍى فطٌّگهي ٍظاضر       )  اػشصبهي  

، زمشط ؼهبّطي    (  ػلَم ، سحقيقبر ٍ فٌبٍضي  

، زمهشط حجيهجي ،      (  ضئيؽ زاًهكگبُ    )  ظازُ  

ٍ هؼهبًٍيي ،    (  هؼبٍى زاًهكدَيي فطٌّگهي    )

هسيطاى ٍ اػعبي ّيبر ػلوهي ٍ ههكبضمز         

ًفهط اظ زاًهكدَيبى       622گؿشطزُ ثيهف اظ     

آشضهبُ ؾبل خهبضي  اظ        45زاًكگبُ زٍقٌجِ 

ؾَي ازاضُ مل اهَض فطٌّگي ٍ فهَ  ثطًبههِ     

زض ؾبلي ّوبيف ّبي زاًهكنسُ ازثيهبر ٍ          

ػلَم اًؿبًي هدشوغ زاًكگبّي دطزيؽ مطج 

 . زاًكگبُ سطثيز هؼلن ثطگعاض قس

ضئيههؽ )  زمههشط ػجههسالدَاز ؼههبّطي ظازُ       

زض ايي هطاؾهن ظهوي    (زاًكگبُ سطثيز هؼلن 

هحنَم ًوَزى اؾبئِ ازة ثِ ؾبحز هقهسؼ  

> ثٌيبًگصاض خوْهَضي اؾهیهي ايهطاى گفهز         

ؾبحز زاًكدَي زاًهكگبُ اظ ايهي ههؿبيل          

هجطاؾز ٍ ايي ػول اظ ؾَي زقوٌبى ًظهبم    

اًدبم قس مِ هي ذَاؾشٌس زض صفَف هلهز     

ضذٌِ ايدبز مٌٌس ٍ اهيسٍاضم مِ ّوِ ههطزم    

ٍ زاًكگبّيبى ثب حفظ َّقيبضي ٍ آگبّي ثب    

صفَف ثِ ّن فهكطزُ ٍ ؾهسي آٌّيهي ثهِ           

ػٌَاى هلشي هشطقي ثب ؾبثقِ ؼَالًهي ، قلهِ        

ّبي ضفيغ ٍ ثلٌهس ػلوهي ضا ينهي دهؽ اظ               

 .زيگطي فشح ًوبيٌس

ٍي زض ازاهِ ظوي سجطيل ػيس ؾؼيس غسيهط  

ذن ٍ ّفشِ ٍاليهز ٍ سقهبضى ايهي ضٍظّهبي          

يهبز ٍ ذهبؼطُ     >  هجبضك ثب ضٍظ زاًكدَ گفهز 

ضا گطاهي هي    3554قْساي زاًكدَي ؾبل 

زاضيهن ٍ اهيهسٍاضين مهِ ضاُ ايهي قهْيساى             

 .ّويكِ هؿشسام ثبقس

دتتز طبّز  سادُ در ايي جشي ثب ثيبى   

ايٌکِ اهسبل ًشَدهيي سشبل تیسشيس       

در سشبل   :  داًشگبُ هي ثبشذ، افشٍدًشذ   

جبر  ثيش اس دُ ّشب ثزًبهشِ ّونشَى       

تٌفزاًس ّب ، سشويٌبر ٍ جششي ّشب        

هختلفي ثشب هحَريشت ًشَدهيي سشبل        

تیسيس داًشگبُ ثزگشار شذ تِ ثِ ايشي    

دليل  ثزًبهِ ّب  اجزايي در سبل جبر  

 .،ثبشکَّتز اس سبل ّب  لجل ثَدُ است

ضئيؽ زاًكگبُ سطثيهز هؼلهن زض ازاههِ ثهِ          

> ثطذي اظ ايي ثطًبهِ ّب اقبضُ مهطز ٍ گفهز      

زض چٌس ؾبل گصقشِ زض ؾؽح هلي اؾهبسيس     

زاًكگبُ زض ظهيٌهِ ًگهبضـ هقبلهِ ، سبليه            

مشت ،ؼطحْبي دػٍّكي ثهِ خبيگهبُ قبثهل         

سَخْي زؾز يبفشٌس ، ايي زاًكگبُ زض ؾهبل  

هقبلِ دػٍّكي اضائِ مهطز مهِ         543گصقشِ 

هقبلِ   7;4ايي سؼساز زض ؾبل خبضي سبمٌَى  

ثَزُ اؾز ٍ ّوچٌيي اظ اثشساي ؾبل خهبضي   

هحقق اظ ايهي   45مشبة هٌشكط  ٍ  ;سبمٌَى 

زاًكگبُ زض مٌفطاًؽ ّبي ثيي الوللي ػلوي   

قطمز مطزًس مِ ّوِ ايي هَاضز ًَيس ثرف  

 .آيٌسُ اي ذَة ٍ افشربض آفطيي اؾز

 >ٍي زض ازاهِ ايي هطاؾن ذبؼط ًكبى مطز

در سهيٌِ داًششجَيي ًشيش افتخشبرات       

 فزاٍاًي در ايي سبل ّب داشتِ اين ٍ 

 

 

 

 

 

 

 
حششذٍد 

ًفز اس داًشجَيبى داًششگبُ در سشبل         122

گذشتِ در همطع تبرشٌبسي ارشذ ٍ دتتز  

مهِ  در داًشگبّْب  دٍلتي پذيزفتِ شذًذ     

ايي اهط هطَّى  حبصهل سهیـ ٍ ظحوهبر           

ذَز  زاًهكدَيبى ٍ اؾهشبزاى زض هدوَػهِ          

زاًكگبُ سطثيز هؼلن اؾز مِ  ّوِ ايي ّهب     

ضا اضج هي ًْين ٍ اهيسٍاضين هؿئَليي سَخهِ  

ثيكشطي ثِ زاًكگبُ سطثيهز هؼلهن ثهب ايهي            

ّوهِ ي   .  قسهز ًَز ؾهبلِ زاقهشِ ثبقهٌس          

سیـ هب ايي اؾز مِ ثب يل حطمز گطٍّي   

ثِ هطحلِ اي ثطؾين مِ زاًكگبُ زض خبيگهبُ     

 .ٍاقؼي ذَز زض ّوِ هطاحل قطاض گيطز

هطاؾههن آييههي ؾههذبؼ ثههطاي     >  ٍي افههعٍز   

قسضزاًي اظ سیقْبي قوب ػعيعاى زض ػطصهِ     

فؼبليشْههبي فطٌّگههي ، ػلوههي ٍ آهَظقههي        

ثطگعاض قس ٍ قوب زاًكدَيبى ثبيس ثساًيس مِ    

آيٌسُ زض زؾشبى قوبؾز ، قهسض فطصهشْبي      

ذَز ضا ثساًيس مِ ايي فطصشْب ثب ؾطػز ههي   

گصضًس ٍ ثبيس اظ ايي ظهبًْب ثهطاي دطثبضقهسى     

ظطفيز ػلوي ٍ فطٌّگهي ذهَز ٍ آهبزگهي          

 .ثطاي ٍضٍز ثِ اخشوبع اؾشفبزُ ًوبييس

زض >  ضيبؾز زاًكگبُ  زض دبيبى سهصطيح مهطز    

دبيبى ؾٌس چكن اًساظ آهَظـ ػبلي آهسُ مِ  

هب ثبيس ثِ قسضر اٍل هٌؽقِ سجسيل قهَين ٍ    

زض ايي ظهيٌِ ّن مبضّبي ثؿيبض ظيهبزي زض        

زاًكگبُ سطثيز هؼلن اًدبم قسُ ٍ زضًشيدهِ     

زض ظهيٌههِ فؼبليشْههبي دػٍّههكي ٍ ػلوههي        

خْف ثؿيبض ذَثي ًؿجز ثِ ؾهبلْبي قجهل     

زاقشِ اين ٍ ثبيس ثب سیـ ٍ مَقف ثحثْبي   

ػلوي ضا خسي ثگيطين ٍ اهيسٍاض ثبقهين مهِ     

زاًكدَيبى ػعيع زض ظهيٌهِ ّهبي ػلوهي ٍ           

دػٍّكي ديكطفز مٌٌس ٍ ثب سسٍيي هقهبالر    

ٍ اًدبم ؼطحْبي دػٍّكي فطاٍاى قؿوشي اظ   

 .هكنیر مكَض ضا ثطؼطف مٌٌس
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ثب ثيهبى  ( هؼبٍى زاًكدَيي فطٌّگي ) زمشط حجيجي 

ايٌنِ ظهبى ثطگعاضي هطاؾن آيهيهي ؾهذهبؼ اظ           

زاًكدَيبى فؼبل ٍ ثطسط فطٌّهگهي ، ػهلهوهي ٍ            

آشضههبُ     36آهَظقي ثِ زليل سؼؽيلي ضٍظ قٌجِ   

ّوعهبًي ثِ هٌبؾجز ّفشِ ٍاليز ٍ ػيس ؾؼهيهس   )  

، ثهِ  ( غسيط ذن ٍ سفبضى هجبضك آى ثب ضٍظ زاًكدَ 

هَمَل قس ٍ زض ازاهِ چٌهيهي   ( آشضهبُ  45) اهطٍظ 

 > گفز  

يکي اس ٍيژگي ّب  هزاسن اهزٍس تشجشلشي      

ثخشيذى ٍ جبهِ عول پَشبًيذى فزهشبيشش   

همبم هعظن رّجز  هجٌي ثز اصالح الشگشَ    

هزاسن اهزٍس هصذاق استفشبدُ  . هصزف است 

اس پتبًسيل ٍ تَاًبيي فزٌّگي ٍ ّشٌشز        

داًشجَيبى در ثزگشار   توبهي  ثخش ّشب    

ايي جشي ٍ آييي ثبشکَُ است تِ ثب ثوبعت 

 .ثزگشار شذ هَجَد

زض يل فعبي هؽلهَة ٍ ثهب       >  ٍي زض ازاهِ گفز 

حوبيشْبي ثيف اظ ديف ٍ ثب سیـ ٍ مَقف قوب 

زاًكدَيبى هي سَاًين ًيبظّبي فنطي ، ؾيبؾهي ،    

فطٌّگي ٍ اخشوبػي قوب ضا دبؾرگَ ثبقين مِ اگط 

ايي حوبيز ثيكشط  قَز ، زاًكهدهَيهبى ًكهبى         

ذَاّهٌهس زازمهِ چهِ مهبضّهبي ػهظهيهوهي                                  

 .هي سَاًٌس اًدبم زٌّس

زمشط حجيجي ثب ثيبى ايٌنِ ههب زض ظههيهٌهِ اضج           

گصاضي ٍ سكنط اظ فؼبليهشهْهبيهي مهِ اظ ؾهَي             

زاًكدَيبى زض زاًكگبُ ثطگعاض هي قهس ذهیئهي        

زاقشين ٍ زض ايي زٍ ؾبل گصقشِ ثب ثطًبهِ ضيهعي    

ّبيي مِ اًدبم قس ٍ ثب حوبيشْبي ضئيؽ هحهشهطم   

زاًكگبُ سَاًؿشين زض ؾبلطٍظ زاًكدَ ثب ثهطگهعاضي   

ثطًبهِ اي ايي چٌيٌي اظ ذسهبر ٍ فؼبليشْبي ايهي  

 .ػعيعاى زضحس  ٍ سَاى زاًكگبُ قسضزاًي ًوبيين

ٍ  اًتخبة داًشجَيبى ًوًَِ را اس ثيي تعذاد   

ثيشوبر   اس داًشجَيبى ثزتز عشلشوشي ٍ        

فزٌّگي ٍ آهَسشي را چبلش ثزاًگيش خَاًشذ  

تعذاد داًشجَيبى هوتبس آهَسشي ٍ   :  ٍ گفت 

ًفز است ٍلي در ًْبيت  022علوي هب ثيش اس 

ٍ ثز اسبس هعيبرّب ٍ پبراهتزّبيي لزار ثزايي 

ًفز اس داًشجَيبى تبرشٌبسشي تشِ      71شذ 

ًشفشز اس        1ثبالتزيي هعذل را دارا ّستٌذ ، 

داًشجَيبى تبرشٌبسي ارششذ تشِ دٍرُ         

ًفز اس داًشجَيبى  6آهَسشي آًْب توبم شذُ ،

الوپيبد  ، ثزتزيي ّب  اًجوٌْب  عشلشوشي    

داًشجَيي ،تبًًَْب  فزٌّگي ٍ ّشٌشز  ،     

فعبالى تشکلْب ٍ ًْبدّب  فزٌّگي داًشگبُ 

تمذيز شًَذتِ ايي اًتخبة ًيش ثشِ خشَد       

تشکلْب ٍ ًْبدّب سپزدُ شذ تِ ثزتزيي ّب  

 .خَد را هعزفي تٌٌذ

زمشط حجيجي ثب ثيبى ايٌنِ آييي ؾذبؼ اههطٍظ ثهب     

حبل ٍ َّاي ٍاليز ٍ قت ػيس غسيط ذن ثهطگهعاض   

ٍ (  ع) هي قَز اهيس اؾز مِ قٌبذز اههبم ػهلهي     

ضحوز ٍ ثطمز ًبقي اظ ٍاليز  زض سوبم ههطاحهل     

 .ظًسگي هب زاًكگبّيبى سساٍم زاقشِ ثبقس

اظ سیقْبي زاًكدَيبى ػعيهع  >  ٍي زض دبيبى گفز 

زض سوبهي حَظُ ّبي اهَض زاًكدَيي ٍ فطٌّهگهي   

سكنط ٍ قسضزاًي هي ًوهبيهن ٍ اههيهسٍاضم ايهي            

حوبيشْب ٍ ّونبضي ّب ثيف اظ گهصقهشهِ اًهدهبم        

ّوچٌيي اظ حوبيشْبي ضئهيهؽ ههحهشهطم          . قَز 

زاًكگبُ زض ثطدبيي ٍ ثهطگهعاضي خكهي زاًهف             

آهَذشگبى ٍ خكي آييي ؾذبؼ مِ ثب ؾجني ًَ ،   

ثسيغ ٍ خسيس اظ ؾَي هسيطيز اهَض فطّهٌهگهي ٍ      

فَ  ثطًبهِ زاًكگبُ زض ؾبل خبضي ثهطگهعاض قهس         

سكنط ٍ قسضزاًي هي ًوبين ٍ اهيسٍاضم ثهشهَاًهيهن       

زاًكگبّوبى ضا ثِ زاًكگبّي خبهغ ، مبهل ٍ ّوهِ  

 .خبًجِ زض ّوِ ػطصِ ّب ثطؾبًين

هشبٍر هعبٍى فشزّشٌشگشي     )  دتتز اعتصبهي 

ثب ثشيشبى   (  ٍسارت علَم ، تحميمبت ٍ فٌبٍر  

ايٌکِ اًسبًْب در توبم هزاحل سًذگي ثشبيشذ   

ثهط اؾهبؼ آيهبر        >  ،گفز   دارا  ثزًبهِ ثبشٌذ 

گطاًقسض قطآى مطين ، اًؿبًْب ثهبيهس زض ؾهؽهَ            

هرشل  ظًسگي ثب ثطًبهِ ثبقٌس ٍ زاًكدَيبى ًهيهع     

ثِ ػٌَاى قكط فطّيرشِ ثبيس زاضاي ثطًبهِ ثبقٌس ٍ   

حشي ثطاي ّط ضٍظ ذَز ًيع ثطًبهِ مهبضي زاقهشهِ      

ثرف زٍم زاقشيِ ثطًبهِ ، ػول مهطزى ثهِ     . ثبقٌس

آى ثطًبهِ اؾز ٍ ثب سَخِ ثِ آيبر قطآى مهطيهن ،       

ظهبى ؾطهبيِ ؼیيي قوبؾز ٍ ثهبيهس اظ آى زض         

 .ظهيٌة زضؾز  ٍ ذَة اؾشفبزُ مطز 

ظهبى ٍ فطصشي مِ زض اذشيبض زاضيس ضا   >  ٍي افعٍز 

ثِ ذَثي  اؾشفبزُ مٌيس ٍ اظ آى زض خْز سهَلهيهس    

فنط ، ػلن ٍ حطمز ثؿَي ثبلٌسگهي ٍ اثهساع ٍ         

ايدبز يل حيبر ؾَزهٌس زض ظًسگي اخهشهوهبػهي     

زمشط اػشصبهي ثب ثيبى ايٌنِ ههب    .  اؾشفبزُ ًوبييس 

زض ظًسگي اخشوبػي ًيبظهٌس ثطقطاضي ديًَس ثهيهي     

قجنِ ّب ّؿشين ٍ هجٌبي ؾطهبيِ اخشوهبػهي زض     

خَاهغ صساقز ، اػشوبز ، سؼْس ، هكبضمز صحيهح  

مهلهًَهي ّهب ٍ         >  زض ثيي افطاز قجنِ اؾز گفهز 

خوؼيز ّب ٍ هدوَػِ ّبي زاًكدَيي ثْهشهطيهي    

ظهيٌِ ٍ ثؿشط زض ايي ظهيٌِ ّؿشٌس ٍ ههب ثهبيهس        

 .ذَزهبى ضا ثبٍض زاقشِ ثبقين ٍ حطمز مٌين

زضاًشْب ٍي ظوي قسضزاًي اظ زاًكدَيهبى فهؼهبل      

فطٌّگي ٍ ػلوي زاًكگبُ سطثيز هؼلن ٍ سدليل اظ   

ثهب  >  ثطًبهِ ّبي اخطا قسُ زض ايي هطاؾن گهفهز       

سَخِ ثِ ؾرشي ٍ ديچيسگي مهبض ٍ فهؼهبلهيهز            

فطٌّگي ثِ  ٍيػُ اظ فؼبالى ايي ػطصِ سهقهسيهط ٍ      

سكنط ٍ اظ هؿئَليي اهط مِ فعبي سٌفؽ فطٌّگي 

ضا ثطاي زاًكدَيبى فطاّن هي ًوبيٌس قسضزاًي ههي  

مٌن ٍ ّوچٌيي يبز ٍ ذبؼطُ ؾِ قْيس اّهَضايهي   

ضا گطاهي هي زاضم ٍ زض اًشْب ّوهِ   3554آشض  38

زاًكدَيبى ضا ثِ سبؾي اظ ضاُ قْيساى ثِ ذصهَل  

قْساي زاًكدَ ٍ ضػبيز حطهز ٍ احشطام ٍ ازة     

زاًكگبُ ٍ   ... زاًكگبّي زػَر هي مٌن سب اى قبء ا

 .خبهؼِ اي ؾطقبض اظ سَليس ثبلٌسُ زاقشِ ثبقين

الظم ثِ شمط اؾز زض ايي هطاؾن اظ خٌهبة آقهبي     

ّيبر ػلوي زاًكگبُ سهطثهيهز    )  زمشط حدز ظازُ 

، زثيطاى فؼبل اًدوٌْبي ػلوي زاًكدَيي ، ( هؼلن 

مبًًَْبي فطٌّگي ٍ ٌّطي ، زاًكدَيبى فؼبل زض   

سكنلْب ٍ ًْبزّبي زاًكگهبُ اظ خهولهِ ثؿهيهح            

زاًكدَيي ، اًدوي اؾیهي زاًكدَيبى ، ًهْهبز       

ضّجطي ، خْبز زاًكگبّي ، زاًكدَيهبى ههوهشهبظ       

ػلوي مبضقٌبؾي اضقس ٍ مبضقٌبؾي ٍ زاًكدَيبى 

الوذيبزي زاًكگبُ سطثيز هؼلن ثب اّهساي خهَايهع      

 .اضظًسُ ٍ ًفيؽ سدليل قس

زاًكهدهَي      2;ثط اؾبؼ ايي گعاضـ ، سقسيط اظ   

فؼبل ٍ ثطسط ػلوي ، آهَظقي ، فطٌّگي ٍ ّهٌهطي   

ثِ هٌبؾجز ًَزهيي ؾبل سبؾيؽ زاًكگبُ سطثهيهز   

هؼلن ، اخطاي هَؾيقي ؾٌشي ٍ دبح سَؾػ گهطٍُ  

هَؾيقي مبًَى هَؾيقي زاًكگبُ ، قؼطذهَاًهي ،     

ثطگعاضي هؿبثقِ فطٌّگي اظ ؾَي اًدوي ػهلهوهي    

زاًكدَيي ظثبى اًگليؿي، اّساي خَايع هؿبثهقهبر   

زض ًْح الجیغِ ٍ هؿبثقهِ  (  ع) آهَظُ ّبي اهبم ػلي

مشبثرَاًي اذی  زض ًْح الجیغِ ٍ ثطًهبههِ ّهبي      

هشٌَع زيگط اظ ػوسُ سطيي ثطًبهِ ّبي ايي خكهي  

  ثَز
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اگط زيگط آضظٍ مطزى ٍ ضٍيب فُميذ سوذگي را وخًاَيم 

زيسى ضا اظ يبز ثجطين ٍ خطأر ظًسگي ثْشط زاقشي ضا لت 

سبقچِ ثِ فطاهَقي ثؿذبضين فقػ ثِ ايي ذبؼط مِ زض 

.گصقشِ يل يب چٌس سب اظ آضظٍّبيوبى اخبثز ًكسًس   

اگط اظ ّوِ گل ّبي سوذگي را وخًاَيم فُميذ 

ؾطخ زًيب هشٌفط ثبقين فقػ چَى زض مَزمي ٍقشي 

هي ذَاؾشين گل ؾطذي ضا ثچيٌين ذبضي زض 

 زؾشوبى فطٍ ضفشِ اؾز 

  88سمستان   -ييژٌ  وامة آييه سپاس 

 

 
 
 
 

 فْطؾز ثطًبهِ ّبي آييي ؾذبؼ 
 هدطي ثطًبهِ ه اػیم ثطًبهِ

 هديس... سیٍر آيبسي اظ میم ا
 درف ؾطٍز خوَْضي اؾیهي ايطاى
 درف ًوبٌّگ ثب هَظَع ًيبيف

 (هدطي)ًيبيف اثشسايي 
ذيطهقسم ٍ ؾرٌطاًي زمشط ػجسالدَاز 

 (ضئيؽ هحشطم زاًكگبُ) ؼبّطي ظازُ 
اخطاي هَؾقي ؾٌشي سَؾػ گطٍُ مبًَى 

 هَؾيقي هسيطيز اهَض فطٌّگي
هؼبٍى ) ؾرٌطاًي خٌبة آقبي زمشط حجيجي 

 (هحشطم زاًكدَيي فطٌّگي زاًكگبُ 
 قؼطذَاًي زاًكدَيي زضثبضُ غسيط

اّساي خَايع فؼبالى اًدوٌْبي ػلوي 
زاًكدَيي ، مبًًَْبي فطٌّگي ٍ سكنلْبي 
 زاًكدَيي ٍ ًْبزّبي فطٌّگي زاًكگبُ
ؾرٌطاًي خٌبة آقبي زمشط اػشصبهي 

هكبٍض هؼبٍى فطٌّگي ٍ اخشوبػي ٍظاضر ) 
 (ػلَم ، سحقيقبر ٍ فٌبٍضي

قسضزاًي اظ ظحوبر  ػلوي زمشط حدز ظازُ 
 ( ّيبر ػلوي زاًكگبُ)  

 دصيطايي
اخطاي هَؾيقي دبح سَؾػ گطٍُ مبًَى 

 هَؾيقي هسيطيز اهَض فطٌّگي
اّساي خَايع زاًكدَيبى مبضقٌبؾي اضقس ٍ 
 مبضقٌبؾي ٍ زاًكدَيبى هوشبظ الوذيبزي
اخطاي هَؾيقي دبح سَؾػ گطٍُ مبًَى 

 هَؾيقي هسيطيز اهَض فطٌّگي
اػیم ثطًسگبى ٍ اّساي خَايع هؿبثقبر 

زض ًْح الجیغِ ٍ ( ع)آهَظُ ّبي اهبم ػلي
 هؿبثقِ مشبثرَاًي اذی  زض ًْح الجیغِ
ثطگعاضي هؿبثقِ فطٌّگي سَؾػ اًدوي 

 ػلوي زاًكدَيي ظثبى اًگليؿي
 درف مليخ ثب هَظَع ػبقَضا

 ًيبيف دبيبًي
 

 اَذاي جًايش

 جىاب آقاي دكتز حبيبي ، معاين داوطجًيي

 جىاب آقاي دكتز طاَزي سادٌ  رياست  داوطگاٌ



5  

5 5 

دد دد دد د د عع عع عع د عع د فععنديعع عع عع دادمععوعع دادشععيد  

اگط زيگط زضؼ ٍ هكق سوذگي را وخًاَيم فُميذ 

ضا ضّب مٌين ٍ ثِ ؾطاؽ مشبة ًطٍين فقػ چَى زض 

يل آظهَى ًوطُ ذَثي ثِ زؾز ًيبٍضزين ٍ 

 ًشَاًؿشين يل ؾبل قجَل قَين 

اگط ػعيعي ضا ثطاي سوذگي را وخًاَيم فُميذ 

ّويكِ سطك مٌين فقػ ثِ ايي ذبؼط مِ زض يل 

لحظِ ذؽبيي اظ اٍ ؾط ظز ٍ حطمز اقشجبّي اًدبم 

 زاز

  88سمستان   -ييژٌ  وامة آييه سپاس 

 

هكبٍض هؼبٍى ) خٌبة آقبي زمشط اػشصبهي 

فطٌّگي ٍ اخشوبػي ٍظاضر ػلَم ، سحقيقبر ٍ 

 (فٌبٍضي

اخطاي مٌؿطر هَؾيقي سَؾػ اػعبي مبًَى  

 هَؾيقي هسيطيز اهَض فطٌّگي 

اّساي خَايع ثطسطيي ّبي ػلوي سَؾػ  خٌهبة  

( ضيبؾهز زاًكهگهبُ        ) آقبي زمشط ؼبّطي ظازُ 

 (هَظقي هؼبٍى آ )ٍخٌبة آقبي زمشط هحوَزًيب
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اگط ّوِ زؾز ّبيي ضا سوذگي را وخًاَم فُميذ 

مِ ثطاي زٍؾشي هب زضاظ هي قًَس ، دؽ ثعًين 

فقػ ثِ ايي زليل مِ يل ضٍظ ، يل زٍؾز غبفل 

 .ثِ هب ذيبًز مطز ٍ اظ اػشوبز هب ؾَءاؾشفبزُ مطز 

اگط زؾز اظ سیـ ٍ سوذگي را وخًاَم فُميذ 

مَقف ثطزاضين فقػ ثِ ايي زليل مِ يل ثبض زض 

 . ظًسگي ؾوبخز ٍ ديگيطي هب ثي ًشيدِ هبًس

  88سمستان   -ييژٌ  وامة آييه سپاس 

 ؾيوب آقبخبًي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 ;83464322: : شوبرُ داًشجَيي

 فيعيل  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   : ثزتز  

 هيي ثطاسيبىا : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

  834323224: : شوبرُ داًشجَيي

 هكبٍضُ  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 هحؿي چگٌي هقسم: ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

  734723229: :  شوبرُ داًشجَيي

 ظهيي قٌبؾي  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 ليی هؼصَهي: ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 3253;7345: :  شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم اخشوبػي  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 هحوس هْسي  هحوسي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 ;64425324: :  شوبرُ داًشجَيي

 قيوي  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 ؾيويي اضخيٌي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 3226;7343: :  شوبرُ داًشجَيي

 مشبثساضي  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 ًدوِ ؾبزار هدسظازُ:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 7343:3252: :  شوبرُ داًشجَيي

 ضٍاى قٌبؾي  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 اثَشض هَهي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 8346:3247: :  شوبرُ داًشجَيي

 ظثبى اًگليؿي  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 ازضيؽ ًَضي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734283257: :  شوبرُ داًشجَيي

 خغطافيب  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  
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اگط ّوِ قبًؽ ّب ٍ سوذگي را وخًاَم فُميذ 

فطصز ّبي ؼیيي ّويي االى ضا ًبزيسُ ثگيطين 

فقػ ثِ ايي ذبؼط مِ زض يل يب چٌس سب  اظ فطصز 

 ّب هَفق ًجَزُ اين 

اگط فقػ چَى ينجبض زض  سوذگي را وخًاَم فُميذ

ػكق قنؿز ذَضزين زيگط خطأر ػبقق قسى ضا 

 .اظ زؾز ثسّين ٍ اظ زل ثؿشي ثْطاؾين 

  88سمستان   -ييژٌ  وامة آييه سپاس 

 صسيقِ ذسايگبى: ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 :63465325: : شوبرُ داًشجَيي

 ازثيبر زاؾشبًي : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   : ثزتز  

 ػليطظب ًسضلَ: ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

  834423258: : شوبرُ داًشجَيي

 سنٌَلَغي آهَظقي  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 ؾيسقبؾن قبّچطاغي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734733235: :  شوبرُ داًشجَيي

 (ديف زثؿشبًي )ػلَم سطثيشي : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 ػبزل قؼجبًي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834393248: :  شوبرُ داًشجَيي

 هٌْسؾي مبهذيَسط  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 ّوب هجصٍل:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834533248: :  شوبرُ داًشجَيي

 فلؿفِ  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 آظاز آٌّگطاى: ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 844333287: :  شوبرُ داًشجَيي

 سطثيز ثسًي  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 قيسا ًَضٍظي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 9347:3264: :  شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم ؾيبؾي: رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 صسيقِ مطيوي: ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734743256:  :  شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم سطثيشي مَزمبى  اؾشثٌبيي  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 هْطاى ميبًي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834643256:  :  شوبرُ داًشجَيي

 (فٌبٍضي ّؿشِ اي  )فيعيل   : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  
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ّيچگبُ آى ضا ثِ ، سوذگي كتابي است پزماجزا 

 .ذبؼط يل ٍضقف زٍض ًيٌساظ

اگط اظ سطؼ ظهيي  سوذگي را وخًاَم فُميذ

 ذَضزى ّطگع قسم زض خبزُ ًگصاضين 

  88سمستان   -ييژٌ  وامة آييه سپاس 

 حويسضظب ؼبّطي: ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734683238:  : شوبرُ داًشجَيي

 زثيطي ضيبظي:   رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   : ثزتز  

 احؿبى احوسي هیيطي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 9342:3225: :  شوبرُ داًشجَيي

 ازثيبر فبضؾي  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 ؾجنشنيي حيبسي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 934393237:  :  شوبرُ داًشجَيي

 مبهذيَسط   : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 هطسعي ًنَيي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 8358:3729: :  شوبرُ داًشجَيي

 هٌْسؾي ػوطاى  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 هؼيي هرشبضي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 :83476324: :  شوبرُ داًشجَيي

 سبضيد  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 هؿؼَز هحوسي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734343254: :  شوبرُ داًشجَيي

 ازثيبر ػطة : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 فطؾبز آشضي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834663223:  : شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم مبهذيَسط  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 ضهعبًؼلي قَچبًيبى :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734543247:  :  شوبرُ داًشجَيي

 فقِ ٍ حقَ  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  

 اهيط سَملي يعزي: ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 ;322;8347: :  شوبرُ داًشجَيي

 هسيطيز آهَظقي  : رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي   :  ثزتز  
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ٍقشي ظًسگي چيع ظيبزي ثِ قوب ًوي زّس ، 

دليلص آن است كٍ ضما َم چيش سيادي اس اي 

 وخًاستٍ ايذ 

اگط صرطُ ٍ ؾٌگ زض هؿيط ضٍزذبًِ ظًسگي ًجبقس 

 صذاي آب َزگش سيبا وخًاَذ بًد 

  88سمستان   -ييژٌ  وامة آييه سپاس 

 فبؼوِ فطاّبًي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834763258: :  شوبرُ داًشجَيي

 سبضيد  : رشتِ تحصيلي

مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي  :  ثزتز  

 خَاز  ظاضػي: ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 3243;8347:  : شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم سطثيشي:   رشتِ تحصيلي

مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي  : ثزتز  

 ضؾَل ذبى ثيگي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 ;322;8446: :  شوبرُ داًشجَيي

 ظهيي قٌبؾي  : رشتِ تحصيلي

مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي  >:  ثزتز  

 دَيب ذسيف :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 :73465323:  :  شوبرُ داًشجَيي

 ازثيبر زاؾشبًي  : رشتِ تحصيلي

مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي  >:  ثزتز  

 ذيطي اؾنٌسضي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 934653224: :  شوبرُ داًشجَيي

 ازثيبر زاؾشبًي : رشتِ تحصيلي

مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي  >:  ثزتز  

 ؾْيی ؼبلجي: ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734743249: :  شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم سطثيشي  : رشتِ تحصيلي

مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي  >:  ثزتز  

 هديس قوؽ السيي ًػاز:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 7342:3248: :  شوبرُ داًشجَيي

 ازثيبر فبضؾي  : رشتِ تحصيلي

مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي  >:  ثزتز  

 ايوبى سقَي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834733226:  : شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم سطثيشي  : رشتِ تحصيلي

مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي  >:  ثزتز  

 هيثن ػجبؾي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734723245: :  شوبرُ داًشجَيي

 ظهيي قٌبؾي  : رشتِ تحصيلي

مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي  >:  ثزتز  
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زلي مِ زضز       :اوسان َاي بشرگ دي دل داروذ 

هي مكس ٍ دٌْبى اؾز ، زلي مِ هي ذٌسز ٍ 

 آقنبض اؾز 

فزدا َمان آزهي ؾبذشِ افنبض ذَيف اؾز ، 

 .خًاَذ ضذ كٍ امزيس بٍ آن مي اوذيطذ

  88سمستان   -ييژٌ  وامة آييه سپاس 

 هحوس ثطظٍيي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734673228: :  شوبرُ داًشجَيي

 فيعيل  : رشتِ تحصيلي

ًكطيبر زاًكدَيي :  ثزتز  

 احؿبى اهيٌيبى:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834363226: :  شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم اخشوبػي  : رشتِ تحصيلي

ًكطيبر زاًكدَيي :  ثزتز  

 ػلي قبئسًيبي خْطهي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 8343:3253:  : شوبرُ داًشجَيي

 ضٍاى قٌبؾي:   رشتِ تحصيلي

مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي  : ثزتز  

 ضظب دْلَاى  : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 :83467322:  : شوبرُ داًشجَيي

 فيعيل  : رشتِ تحصيلي

مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي  >:  ثزتز  

 هْسي میسِ :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 ;73439324: :  شوبرُ داًشجَيي

 مبهذيَسط  : رشتِ تحصيلي

مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي  >:  ثزتز  

 هطخبى اهيسي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 345:3225:: :  شوبرُ داًشجَيي

 خغطافيبي ؼجيؼي : رشتِ تحصيلي

اضزٍّب >:  ثزتز  

 ؾيس هطسعي هيطظايي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 ;83467325: :  شوبرُ داًشجَيي

 فيعيل  : رشتِ تحصيلي

اضزٍّب > :  ثزتز  

 ػعالسيي ػلَي قبهَؾي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834733247:  :  شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم سطثيشي  : رشتِ تحصيلي

مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي  >:  ثزتز  

 فطظاًِ مفبـ ؾليقِ:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

   834733253:: شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم سطثيشي   : رشتِ تحصيلي

ًكطيبر زاًكدَيي :  ثزتز  
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ددفععنديعع عع عع د دداد دد دد د د عع عع عع د عع د مععوع دادشععيد  
پيزيسي آن ويست كٍ َزگش سميه وخًري ، 
 آى اؾز مِ ثؼس اظ ّط ظهيي ذَضزًي ثطذيعي 

آى ضٍظ مِ ثب سَ ًيؿز صجَض دويا دي ريس است ، 

ثبـ ٍ آى ضٍظ مِ ثب سَؾز هغطٍض ًجبـ ظيطا ّط زٍ 

 دبيبى دصيط اؾز 

  88سمستان   -ييژٌ  وامة آييه سپاس

 هطين ؾَزهٌس :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 :323;7343: :  شوبرُ داًشجَيي

 مشبثساضي  : رشتِ تحصيلي

ضّجطي  هؼظن زفشط ًْبز هقبم (ع ) ّيئز هحجبى اّل ثيز:  ثزتز  

 فبؼوِ قطيؼشي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734733237:  : شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم سطثيشي:   رشتِ تحصيلي

اهَض ذَاثگبُ ّب  : ثزتز  

 حؿيي ًظطي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834763255: :  شوبرُ داًشجَيي

 سبضيد : رشتِ تحصيلي

ضّجطي  هؼظن زفشط ًْبز هقبم (ع ) ّيئز هحجبى اّل ثيز: ثزتز  

 ػجبؼ هيطظايي  : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 3257;347::  : شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم سطثيشي:  رشتِ تحصيلي

اهَض ذَاثگبُ ّب  :  ثزتز  

 هحؿي يَؾ  ظازُ :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 8343:3264: :  شوبرُ داًشجَيي

 ضٍاى قٌبؾي   : رشتِ تحصيلي

ضّجطي  هؼظن زفشط ًْبز هقبم (ع ) ّيئز هحجبى اّل ثيز:  ثزتز  

 هطسعي هحوَزيبى :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834563257:  :  شوبرُ داًشجَيي

 ضيبظي  : رشتِ تحصيلي

  ضّجطي  هؼظن زفشط ًْبز هقبم مبًَى خٌجف ًطم افعاضي :  ثزتز

 فبؼوِ ؾلؽبى دَض : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 ;73434323: :  شوبرُ داًشجَيي

 ازثيبر ػطة  : رشتِ تحصيلي

زفشط ًْبز هقبم هؼظن ضّجطي   مبًَى اًسيكِ خَاى :  ثزتز

 ظّطا ضٍزثبضي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834743238: :  شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم سطثيشي  : رشتِ تحصيلي

ضّجطي  هؼظن دػٍّكنسُ قْيس هؽْطي زفشط ًْبز هقبم :  ثزتز  

 آضظٍ ظاّسي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734533238: :  شوبرُ داًشجَيي

 الْيبر  : رشتِ تحصيلي

زفشط ًْبز هقبم هؼظن ضّجطي    مبًَى قطآى ٍػشطر :  ثزتز  
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 : سوذگي تفسيز سٍ كلمٍ است 
. فطاهَـ مطزى > 5ثركيسى   >  4ذٌسيسى   > 3

 دؽ سب هي سَاًي ثرٌس ، ثجرف ٍ فطاهَـ مي 

هْن مُم ويست كٍ تً ضيز َستي يا غشال ، 

 .ايي اؾز مِ فطزا ضا اظ اهطٍظ سٌسسط ثسٍي 

  88سمستان   -ييژٌ  وامة آييه سپاس 

 دطيٌبظ آؾيبثي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834243227:  : شوبرُ داًشجَيي

 ظيؿز قٌبؾي:   رشتِ تحصيلي

اًدوي ّبي ػلوي : ثزتز  

 زليط قبُ هحوسي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 835423726: :  شوبرُ داًشجَيي

 ثطًبهِ ضيعي زضؾي    : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي اضقس ) آهَظـ :  ثزتز  

 ػلي اصغط قلي ًػاز:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 :73434324: :  شوبرُ داًشجَيي

 ازثيبر ػطة  : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي )آهَظـ :  ثزتز  

 هطين يَؾفي ثبصطي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 835473729: :  شوبرُ داًشجَيي

 الْيبر ٍ هؼبضف اؾیهي  : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي اضقس ) آهَظـ :  ثزتز  

 هؼصَهِ سقي ذبًي  : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 835783723:  : شوبرُ داًشجَيي

 سطثيز ثسًي:   رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي اضقس ) آهَظـ :  ثزتز  

 آظازُ مبضآهس سجطيعي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 83563726:  :  شوبرُ داًشجَيي

 قيوي   : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي اضقس ) آهَظـ :  ثزتز  

 ًصيجِ دطٍيي آقشيبًي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 835733725:  :  شوبرُ داًشجَيي

 ظيؿز قٌبؾي : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي اضقس ) آهَظـ :  ثزتز  

 زالضام اؾليوي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 25;836483:  :  شوبرُ داًشجَيي

 ظيؿز قٌبؾي   : رشتِ تحصيلي

(زمشطا ) آهَظـ :  ثزتز  

 احوس مبظوي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 835993724:  :  شوبرُ داًشجَيي

 صٌبيغ  : رشتِ تحصيلي

 ( مبضقٌبؾي اضقس ) آهَظـ :  ثزتز
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قَاػس ضا ثكني ، ؾطيغ سوذگي كًتاٌ است ، 

فطاهَـ مي ، ثسٍى هحسٍزيز ثرٌس ٍ ّط چيعي 

 .مِ ثبػث ذٌسُ ار هي گطزز ضا ضز ًني 

 مزدان بشرگ ارادٌ مي كىىذ 

 ي مزدان كًچك آرسي

  88سمستان   -ييژٌ  وامة آييه سپاس 

 ايلٌبظ ثؿبضزُ  :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734243229: :  شوبرُ داًشجَيي

 ظيؿز قٌبؾي   : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 ليی قَقي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 8342:3249:   : شوبرُ داًشجَيي

 ادثيبت فبرسي:    رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 الْبم  قبؾوي فط :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734283245:  :  شوبرُ داًشجَيي

 خغطافيب   : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 مويل ظاّسي سدطيكي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 :7343:323:  :  شوبرُ داًشجَيي

 ضٍاى قٌبؾي  : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 ضاظيِ ؾليويبى:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734253244:  :  شوبرُ داًشجَيي

 قيوي مبضثطزي   : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي )آهَظـ :  ثزتز  

 مشبيَى ذبلِ دطي  : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734274242:   : شوبرُ داًشجَيي

 سبضيد:   رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 فْيوِ صبثطي ظفطقٌسي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734564249: :  شوبرُ داًشجَيي

 ضيبظي مبضثطزي : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 ًبظًيي اذَاى ًيبمي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734594224: :  شوبرُ داًشجَيي

 ظثبى اًگليؿي   : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 ػفز هكْسي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 3255;7446:  :  شوبرُ داًشجَيي

 ظهيي قٌبؾي   : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  
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ددفععنديعع عع عع د دداد دد دد د د عع عع عع د عع د مععوع دادشععيد  
 فقػ زض ًَع ثطذَضز ثب تفايت طًفان ي وسيم  

 .آى ّبؾز 

ّط چِ ػويق اوسان َمچًن ريدخاوٍ است ،

 سط ثبقس ، آضام سط ٍ هشَاظغ سط اؾز 

  88سمستان   -ييژٌ  وامة آييه سپاس 

 هطين اهبهي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 4229;7343: :  شوبرُ داًشجَيي

 مشبثساضي  : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 احؿبى اهيٌيبى : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734363226:  : شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم اخشوبػي:   رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 ًگبض صبزقي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734733238: :  شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم سطثيشي : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 فطهبى قطيفي خن : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734543236: :  شوبرُ داًشجَيي

 الْيبر  : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 ظازُ... ػبزل ػجسا:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 ;84433323: :  شوبرُ داًشجَيي

 سطثيز ثسًي   : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 ضقيِ دػهبى:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 744423234: :  شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم سطثيشي  : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي )آهَظـ :  ثزتز  

 ليی هْطٍض  : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 744643255:  : شوبرُ داًشجَيي

 فيشيك:  رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 يگبًِ ثبّط ؼطٍزي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734664229: :  شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم مبهذيَسط   : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  

 فطيسُ قبؾوي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 744334289:  :  شوبرُ داًشجَيي

 سطثيز ثسًي  : رشتِ تحصيلي

( مبضقٌبؾي   )آهَظـ :  ثزتز  
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َميطٍ خًاستىي َا داضتىي ويست ، َميطٍ 

 .داضتىي َا خًاستىي ويست 

اگط زض الماس حاصل فطارَاي سخت است 

ذَزسبى ليبقز الوبؼ قسى هي ثيٌيس اظ فكبضّبي 

 ؾرز ًشطؾيس 
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 ّبزي هحوسيبى :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 3253;7446:  :  شوبرُ داًشجَيي

 ظهيي قٌبؾي  : رشتِ تحصيلي

ثؿيح زاًكدَئي:  ثزتز  

 حَضا ًنًَبم:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834393274: :  شوبرُ داًشجَيي

 هٌْسؾي مبهذيَسط  : رشتِ تحصيلي

قَضاي صٌفي زاًكدَيبى :  ثزتز  

 حبهس ظفطيبى : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 :83477323:  : شوبرُ داًشجَيي

 ازثيبر ػطة:   رشتِ تحصيلي

اًدوي اؾیهي زاًكدَيبى :  ثزتز  

 فبؼوِ اؾفٌسيبضي  : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 934273224:  : شوبرُ داًشجَيي

 سبضيد:   رشتِ تحصيلي

اًدوي اؾیهي زاًكدَيبى:  ثزتز  

 هحوس حؿيي دَض:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734273235:  :  شوبرُ داًشجَيي

 سبضيد   : رشتِ تحصيلي

ثؿيح زاًكدَئي:  ثزتز  

 هؼصَهِ فعلؼلي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734583246: :  شوبرُ داًشجَيي

 ظيؿز قٌبؾي : رشتِ تحصيلي

ثؿيح زاًكدَئي:  ثزتز  

 ّوب هؿؼَزي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 3256;8344: :  شوبرُ داًشجَيي

 خغطافيب  : رشتِ تحصيلي

خْبز زاًكگبّي:  ثزتز  

 فبؼوِ ثبقطي ؾبخي:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 834783228:  :  شوبرُ داًشجَيي

 ػلَم اخشوبػي   : رشتِ تحصيلي

خْبز زاًكگبّي:  ثزتز  

 آؾَ حؿي ظازُ:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734523229: :  شوبرُ داًشجَيي

 خغطافيب   : رشتِ تحصيلي

قَضاي صٌفي زاًكدَيبى :  ثزتز  
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ّط مؽ ثطاي فطزي اظ فطظًساى هي مبضي اًدبم ثسّس 

ٍ ثط آى مبض دبزاقي ًگيطز ، هي دبزاـ زٌّسُ اٍ 

 »ظ  «حضزت محمذ ذَاّن ثَز     

لحظٍ َا را گذراوذيم كٍ بٍ خًضبختي بزسيم ، 

 .غبفل اظ آًنِ لحظِ ّب ّوبى ذَقجرشي ّؿشٌس 
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 هحوس قطثبًي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 634643249: :  شوبرُ داًشجَيي

 فيعيل   : رشتِ تحصيلي

الوذيبز ػلوي:  ثزتز  

 حيسض ًظطي :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 634633258: :  شوبرُ داًشجَيي

 فيعيل  : رشتِ تحصيلي

الوذيبز ػلوي:  ثزتز  

 ظيٌت حؿًٌَس :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 835553724:  :  شوبرُ داًشجَيي

 قيوي  : رشتِ تحصيلي

الوذيبز ػلوي:  ثزتز  

 ًسا حق هطاز:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 734693233:  :  شوبرُ داًشجَيي

 قيوي   : رشتِ تحصيلي

الوذيبز ػلوي:  ثزتز  

 هطظيِ هؿيحي دَض : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 6342:3252:  : شوبرُ داًشجَيي

 ازثيبر فبضؾي:   رشتِ تحصيلي

الوذيبز ػلوي :  ثزتز  

 ػبؼفِ ضظبيي  : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 744344246:  : شوبرُ داًشجَيي

 ازثيبر ػطة:   رشتِ تحصيلي

الوذيبز ػلوي:  ثزتز  

  ػلي حؿي ثيگي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

  23;736233: :  شوبرُ داًشجَيي

 زمشطي فيعيل   : رشتِ تحصيلي

زاًكدَي ًوًَِ ثط اؾبؼ ثطضؾي ؾشبز اًشربة :  ثزتز

 زاًكدَي ًوًَِ

  ػلي گطظي : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

  23;736333: :  شوبرُ داًشجَيي

 زمشطي سطثيز ثسًي   : رشتِ تحصيلي

زاًكدَي ًوًَِ ثط اؾبؼ ثطضؾي ؾشبز اًشربة :  ثزتز

 زاًكدَي ًوًَِ



07  

07 07 

ددفععنديعع عع عع د دداد دد دد د د عع عع عع د عع د مععوع دادشععيد  

 

فزامًش وكىيم كٍ بسياري ايقات در سوذگي يقتي بٍ در بستٍ اي مي رسيم ي يكصذ كليذ در دستمان است ، 
ّطگع ًجبيس اًشظبض زاقشِ ثبقين مِ مليس زضِ ثؿشِ ّوبى مليس اٍل ثبقس ، قبيس هدجَض ثبقين صجط مٌين ٍ ّوِ ي صس مليس 

گبّي اٍقبر مليس صسم مليسي اؾز مِ زض ضا ثبظ هي مٌس ٍ قطغ ضؾيسى ثِ .ضا اهشحبى مٌين سب يني اظ آى ّب زض ضا ثبظ مٌس 

اگط مليس صسم ضا يادمان باضذ كٍ سوذگي را َزگش وخًاَيم فُميذ . ايي مليس اهشحبى مطزى ًَز ٍ ًِ مليس زيگط اؾز 

اظ ضٍي ّويي ظهيي ذَضزى ّب ٍ زٍثبضُ ثلٌس قسى . اهشحبى ًنٌين فقػ ثِ ايي ذبؼط مِ ًَزٍ ًِ مليس قجلي خَاة ًسازًس 

 ّبؾز مِ هؼٌبي ظًسگي فْويسُ هي قَز ٍ هب ثب سَاًبيي ّب ٍ قسضر ّبي زضٍى ذَز ثيكشط آقٌب هي قَين 

  88سمستان   -ييژٌ  وامة آييه سپاس 

 آؾَ حؿي ظازُ : م  ٍ ًبم خبًَادگي نا

 ضقشِ خغطافيبي اًؿبًي   7: :ٍرٍد 

 : سَاثك اجزايي 

 (( افق )) ػعَيز  زض اًدوي ػلوي خغطافيب ٍ ّونبضي زض ًكطيِ 8:ؾبل 

 ثطگعاضي ًوبيكگبُ هحصَالر فطٌّگي  9:ؾبل 

مؿت ضسجِ ؾَم زض اًشربثبر قَضاي صٌفي زاًكدَيي ٍ ػعَيز زض قَضاي هطمعي  ، ًبيت   9:ؾبل 

 زثيط قَضا ٍ ًوبيٌسُ ًبظط ثط ؾل  ؾطٍيؽ ثطازضاى 

دؽ اظاًشربثبر زٍضُ زّن قَضاي صٌفي ٍ مؿت ػٌَاى زثيطي قَضا ثِ فؼبليز ذَز زض  ::ؾبل 

 .قَضاي صٌفي دبيبى زاز 

 :تست عٌبٍيي ٍ جَايش 

 ػعَ اًشربثي هؿبثقبر فَسؿبل مكَضي ،اػعاهي  ؾشبز قبّس ٍ ايثبضگط 9:ؾبل 

 مؿت هقبم زٍم هؿبثقبر دطؼ قسضسي زاًكگبُ  9:ؾبل 

 سصوين ثِ ازاهِ سحصيل زض هقؽغ مبضقٌبؾي اضقس ٍ هقبؼغ ثبالسط ٍ اقشغبل زض اهط سدبضر : ثزًبهِ ّب  در دست اجزا 

فؼبليز ّبي خبًجي فطٌّگي ، ػلوي ٍ ٌّطي هبًؼي ثطاي ديكطفز زضؾي ًجَزُ ثلنِ هنول ٍ هكَ  آى ًيع       : حزفي ثزا  گفتي 

 .هي ثبقس 
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 هيثن ػجبؾي : ًبم  ٍ ًبم خبًَادگي 

 ضقشِ ظهيي قٌبؾي هحط  7: :ٍرٍد 

 : سَاثك اجزايي 

،ثطگعاضي مٌؿطر ّبي هَؾيقي زض ؾؽح زاًكگبُ ٍ .سب مٌَى ػعَيز  زض مبًَى هَؾيقي 8:اظ ؾبل 

 ذبضج اظ زاًكگبُ   

 .اخطاي مٌؿطر هَؾيقي زض خكٌَاضُ ؼٌع ؾطاؾطي ذَاثگبُ ٍ ظًسگي  زاًكدَيي   9:ؾبل 

 . .سب مٌَى  مؿت ػٌَاى  زثيطي مبًَى هَؾيقي   9:.اظ ؾبل 

 سب مٌَى  8:ثطگعاضي میؼ ّبي آهَظـ هَؾيقي اظ ؾبل 

 سب مٌَى ّونبضي ثب اًدوي ّبي ػلوي ٍ مبًَى ّبي فطٌّگي ٍ ٌّطي زض ثطگعاضي هطاؾن ّب 8:اظ ؾبل 

 :تست عٌبٍيي ٍ جَايش 

 اًشربة زثيط ثطسط  9:ؾبل 

 اًشربة زثيط ثطسط  ::ؾبل 

 مؿت سقسيط ًبهِ زض خكٌَاض ذَاثگبُ ٍ ظًسگي زاًكدَيي   9:ؾبل 

ثطگعاضي میؼ ّبي آهَظـ هَؾيقي زض ؾؽح زاًكگبُ ٍ ذبضج اظ زاًكگبُ ٍ سصوين ثِ ازاهِ سحصيل زض : ثزًبهِ ّب  در دست اجزا 

 .هقبؼغ ثبالسط

 فطهبى قطيفي خن  : ًبم  ٍ ًبم خبًَادگي 

 ضقشِ فقِ ٍ حقَ  اؾیهي  7: :ٍرٍد 

 : سَاثك اجزايي 

 ػعَيز زض اًدوي ػلوي ضقشِ فقِ ٍ حقَ  

 :تست عٌبٍيي ٍ جَايش 

 زاًكدَي هوشبظ گطٍُ آهَظقي

سحقيق ، دػٍّف ٍ ًَقشي قطحي هرشصط زض ظهيٌِ ي هؽبلت حقَقي : ثزًبهِ ّب  در دست اجزا 

 مشبة لوؼِ ثب قَاًيي خبضي مكَض ، ازاهِ سحصيل زض هقبؼغ ثبالسط ٍ اقشغبل ثِ قغل ٍمبلز زض آيٌسُ 

سكنط ٍ قسضزاًي اظ ظحوبر دسض ٍ هبزض ، اؾبسيس ٍسوبهي هؿئَليي ٍ افطازي مِ : حزفي ثزا  گفتي 

هكَ  اٍ ثَزُ ٍ ٍي ضا زض ؼي ًوَزى ايي هؿيط ضاٌّوبيي ٍ مول مطزُ اًس ٍ زض اًشْب آضظٍي سَفيق  ٍ هَفقيز ثطاي سوبهي خَاًبى ايطاى 

 ػعيع
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 ػلي حؿي ثيگي : ًبم  ٍ ًبم خبًَادگي 

 زاًكدَي زمشطي فيعيل دیؾوب :ٍرٍد 

 : سَاثك اجزايي 

 فيعيل هنبًيل -4هنبًيل میؾيل ، -3> چبح زٍ مشبة 

 زض زؾز زاٍضي  ISIهقبلِ  7 –  چبح قسُ هقبلِ 6 

 :تست عٌبٍيي ٍ جَايش 

 ضسجِ اٍل آظهَى زمشطي 

 ضسجِ اٍل زٍضُ مبضقٌبؾي اضقس زاًكگبُ سحصيیر سنويلي ػلَم دبيِ ظًدبى

 ضثشِ اٍل زٍضُ مبضقٌبؾي فيعيل زاًكگبُ سطثيز هؼلن 

 زاًكدَي ًوًَِ ثط اؾبؼ ثطضؾي ؾشبز اًشربة زاًكدَي ًوًَِ

 سَمل ، دكشنبض ٍ صجط> ػَاهل هَفقيز .: حزفي ثزا  گفتي 

 
 

 احؿبى احوسي هیيطي  : ًبم  ٍ ًبم خبًَادگي 

 ضقشِ ظثبى  ٍ ازثيبر فبضؾي  9: :ٍرٍد 

 : سَاثك اجزايي 

 زثيط اًدوي ػلوي زاًكدَيي ظثبى ٍ ازثيبر فبضؾي 

 ػعَ ّيئز سحطيطيِ ي هدلِ ازثي گلجبًگ

 :تست عٌبٍيي ٍ جَايش 

 مؿت هقبم اٍل هؿبثقبر سبة فَل مٌشبك زض زاًكگبُ 9:ؾبل 

 مؿت هقبم زٍم هؿبثقِ ي ؼطاحي زض قْطؾشبى هیيط

 مؿت هقبم زثيط ثطسط اًدوي ّبي ػلوي 

 ازاهِ سحصيل زض هقبؼغ ثبالسط زض زاًكگبُ سْطاى ٍ يب ػیهِ ؼجبؼجبيي  : ثزًبهِ ّب  در دست اجزا 

 مشبة ،مشبة ؛ مشبة ، سَ ايي اضظقوٌس اضاثِ ضا زضيبة ، آًچٌبى مِ زض هي يبثس  زضيب ضا سیلَ هْشبة : حزفي ثزا  گفتي 

ضا مِ چَى لؼل گَى يبقَسي اؾز ٍ ثب زضذكف ذَز ، ضاُ ضا ثِ  »اضاثِ ي حبهل ضٍ  اًؿبى  «ثبيس اظ فطاذٌبي ؾيٌِ زؾز ثطآضي ٍ ايي 

 .سَ هي ًوبيبًس ٍ سَ ضا ثط هطمجي ضاَّاض ثِ ذَيكشي  ذَيف هي ضؾبًس ، ضا زض ثطگيطي 

 »ّيچ ًبٍي ّوچَى مشبة هب ضا ثِ زضيبّبي زض ًشَاًس ثطز       «
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 (مًفقيت تصادفي وسيت ) سٍ طزس تفكز اوسان مًفق 
ايي ؾيؿشن اػشقبزي قوب ٍ     .  ّوِ چيع اظ فنطسبى قطٍع هي قَز       

اگط .  ؼطظ سفنطسبى اؾز مِ ظًسگي اهطٍظسبى ضا قنل هي زّس              

ظًسگي هشَؾػ الحبلي ضا هي گصضاًيس ثِ ذبؼط سصويوبر ثسي              

ٍ سصويوي مِ گطفشيس ّن اظ ؼطظ سفنط ٍ         .  اؾز مِ اسربش مطزُ ايس    

 .ثبٍضّبيشبى ؾطچكوِ هي گيطز

زضًشيدِ، اگط هي ذَاّيس ثِ هَفقيز زؾز ديسا مٌيس، ثبيس اٍل اظ            

ؼطظ سفنط افطاز هَفق ضا الگَي ذَز قطاض            .  فنطسبى قطٍع مٌيس   

زّيس ٍ هؽوئي ثبقيس مِ قوب ّن هثل آًْب ًشيدِ ػبلي ثِ زؾز              

 >ذَاّيس آٍضز

هْن .  ّوِ اًؿبًْبي هَفق هؿئَليز دصيط ّؿشٌس          :7طزسفکز  

ًيؿز چِ اسفبقي ثيفشس، افطاز هَفق هؿئَليز آى ضا ثِ گطزى                  

ّيچَقز اقشصبز يب مؽ زيگطي ضا زض مؿبزي مبضقبى          .  هي گيطًس 

زضػَض، ثب قجَل اقشجبُ ذَز هؿئَليز آى ضا          .  هقصط ًوي مٌٌس  

افطاز هَفق هي زاًٌس    .  دصيطفشِ ٍ ثِ فنط ثْجَز ٍظؼيز هي افشٌس        

مِ اگط زيگطاى ضا هقصط ثساًيس يب هؿئَليز ضا گطزى ايي ٍ آى                  

 .ثيٌساظيس، قسضر مٌشطل هَقؼيز ضا اظ زؾز ذَاّيس زاز

هَفقيز .  ّوِ اًؿبًْبي هَفق ثِ مبض ذَز هشؼْسًس          :2طزسفکز  

ثبيس .  اسَهبسيل ٍاض ثِ زؾز ًوي آيس؛ اظ آؾوبى ثِ ظهيي ًوي افشس            

 322۱ثطاي ثِ زؾز آٍضزى چيعّبيي مِ زض ظًسگي هي ذَاّيس،            

ذيلي ّب فقػ ضٍيبي هَفق قسى ضا       .  ثِ مبضسبى سؼْس زاقشِ ثبقيس    

زض ؾط هي دطٍضاًٌس، اهيسٍاضًس مِ هَفق قًَس، آضظٍيكبى هَفقيز           

لحظِ اي مِ    .  اؾز اهب ّيچَقز ثِ مبضقبى هشؼْس ًوي قًَس          

ثِ مبضي هشؼْس هي قَيس، زيگط ّط          322۱سصوين هي گيطيس ٍ      

 .مبضي مِ الظم ثبقس ثطاي ضؾيسى ثِ آى اًدبم هي زّيس

ّوِ اًؿبًْبي هَفق خطأر سصوين گيطي ثطاي             :0طزسفکز  

هي زاًيس، هَفق قسى خطأر ٍ         .  هَفقيز زض ظًسگي ضا زاضًس      

اگط فطصشي ديف ضٍيشبى اؾز، ثطاي اؾشفبزُ       .  خؿبضر هي ذَاّس  

ايي هؿئلِ هرصَصبً زض     .  اظ آى ًيبظ ثِ خطأر ٍ قْبهز زاضيس          

قجل اظ ايٌنِ مبض ٍ سدبضسي ضا       .  هَفقيز ّبي هبلي ثؿيبض هْن اؾز     

قطٍع مٌيس، ثبيس خطأر ثلِ گفشي ثِ آى ٍ قطٍع آى ضا زاقشِ                  

 .ثبقيس

ثب زًجبل مطزى ايي ؾِ ؼطظ سفنط افطاز هَفق، اهيسٍاضين مِ ثشَاًيس            

 .ثِ ّطچِ زض ظًسگي هي ذَاّيس ثطؾيس

 هَفميت تصبدفي ًيست

الجشِ هوني اؾز مِ    .  هَفقيز ّيچَقز سصبزفي اسفب  ًوي افشس      

زض ؼَل هؿيط موي قبًؽ ثب قوب ّوطاُ قَز ٍ زض يل هَقؼيز               

هَفقيز اظ آى مؿبًي            .  ذَة قطاضسبى زّس اهب ثبزٍام ًيؿز         

هي قَز مِ ضٍي قبًؽ قبى ؾطهبيِ گصاضي هي مٌٌس ٍ احشوبل             

 .قنؿز ذَز ضا دبييي هي آٍضًس

اگط ثِ ثؼعي اظ هَفق سطيي افطاز زًيب ًگبُ مٌيس هي فْويس مِ                 

ذيلي اظ آى ّب ثچِ يشين       .  امثط آى ّب اظ ّيچ ثِ آًدب ضؾيسُ اًس          

ّبيي ثَزُ اًس مِ حشي ًوي سَاًؿشٌس ؾبلي يل حوبم زضؾز ٍ               

اهب چؽَض هوني اؾز مؿي مِ چٌيي قبًؽ ثسي      . حؿبثي ثگيطًس

 زض ظًسگي ذَز زاقشِ اؾز، ثِ چٌبى هَفقيشي زؾز ديسا مٌس؟

. ؾبزُ اؾز، چَى هَفقيز ّيچَقز سصبزفي اسفب  ًوي افشس              

ذيلي اظ ايي افطاز ثب سیـ ثي ٍقفِ ثِ هَفقيز زؾز ديسا                         

ايي ؾرز مَقي    .  مطزُ اًس چَى اًشربة زيگطي ًساقشِ اًس          

ثطايكبى ثِ قنل ػبزر زض آهسُ ٍ ّيچَقز حشي ٍقشي ظًسگي               

مبض .  هطفْي ثطاي ذَز سْيِ مطزًس ّن زؾز اظ سیـ ثطًساقشِ اًس          

ؾرز، َّقوٌساًِ ٍ زاقشي زٍؾشبى ظيبز آى ّب ضا ثِ ايي دلِ                 

 .ضؾبًيسُ اؾز

ايي ّب ػٌبصط هَفقيشٌس مِ زض اذشيبض ّوِ اؾز، حشي اگط ذيلي             

اظ ايي گصقشِ ّوِ هب زض      .  افطاز ًرَاٌّس مِ ايي اصَل ضا ثذصيطًس       

هي سَاًين سصوين ثگيطين مِ هَفق قَين يب           .  اًشربثوبى آظازين 

 .قنؿشِ ثرَضين، اًشربة ثب هبؾز

ّيچنؽ ًيؿز مِ ثسٍى سیـ ٍ شمبٍر       .  هَفقيز سصبزفي ًيؿز  

ايي ذَزسبى ّؿشيس مِ    .  سَاًؿشِ ثبقس ثِ هَفقيز زؾز ديسا مٌس      

. هي سَاًيس سصوين ثگيطيس مِ زض ظًسگيشبى هَفق ثبقيس يب ًبهَفق           

 . اًشربة ثب قوبؾز
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