
 1399پاییز  ♦ 96شماره  ♦ 29سال  ♦      126

کحارنشکرحس سکحکچ نکبسکگسیغشکن م کدرکشغقکدرکق لبکس اف  کهمک ردکش نآه د
کمجک مکثب تکافن ی کااغا کب اسطسکمع فلکب کس اف  کهمک ردکش نآه د

گ غدکس اف  کهمک ردکش نآه دکبسکدنب لکشکسزکن م کدرکفنطلسکدرکق لبکسلطسککشکل
کرحس سکحکچ ن

کمع دلکحکثب تکدرک ض دکافن ی کفنطلس  رمکشف ک
کمعفالکشف کقفرتکن م کدرکفنطلس

فص  کف نف کااکمهفافاتکنظ ف کحکافن ی کآس  دکفغرزدکدرکپ  سینکبسکس اف  ک
کهمک ردکش نآه د

فل بلسکب کمهفافاتک
گغاا کحککا غاط

ککق چ قکدرکفنطلس

کثب م کدرکفنطلسکفل بلسکب کن افن کحکب 
کب د کااغا کبغادکهمک ردکب کس اف  کش نآه دکب اسطسکحف دکمهفافاتب کانآ زاک

کطلب کدرکفنطلسکفل بلسکب کففاا کحکمن ع
کطلب کفأف رازکحکاهفافکس اف  کهمک ردکش نآه دکگغاا کحکففاا کفب رااکب کا غاط

کگغاا کدرکفنطلسکفل بلسکب کا غاط
کگغاا کا غاطه دکااغا کدرکفل بلسکب کق چ قکحککر هشکهزانس

کگغدک لسفسکب ف دکآفف کس اف  کهمک ردکش نآه دکفب رااکب کا غاط 
کفل گ غدکااکمنشه دکارض کجکفغاد

کش  کهمآغاکشف کرش ره دکعض کس اف  کهمک ردکش نآه دکدرکفن  عکفل 
ک لکاخیج  تکارض کرحس سکحکچ نکب کرش ره دکفنطلس

کغ غنظ ف کب د کس اف  کش نآه د
کبغفسیسکب د کنلشکرحس سکحکچ نکدرکس اف  کهمک ردکش نآه د

کگ غدکس اف  کهمک ردکش نآه دکملفمکنآ اکافن ی کدرکشکل

 
رفگذاردکگزانش ک

ک)انیخ ب (
کرفگذاردکب اکرفگذاردکفج رد

کرش کفض ف نکپ اسک)رفه دکاحل س(کرش کفض ف نکس اف  کا  یسکرش کفض ف نک غاگ غ

کمأث غک غهنآ 
درککهمآغاا ک غهنآ کمل از

کآس  دکفغرزد

کاسیف داکااکظغ  یه دک غهنآ کدرکفنطلس
کم فسکبسکعن صغکقغابزک غهنآ 

کمأر فکااغا کبغکاشیغار تک غهنآ کدرکفنطلس
کقغابزک غهنآ کااغا کب کرش ره دکفنطلس

کقغابزک غهنآ کفنطلسکب کممف کااغا کاسجف 
کقغابیه دکم راخ کحک غهنآ کدرکفنطلسامخ ذکس  سزکخ رف کبغفبن دکک-

 
کرفگذاردکگزانش 

ک)کانیخ ب (
کرفگذاردکب اکرفگذاردکفج رد

کرش کفض ف نکپ اسک)رفه دکاحل س(کرش کفض ف نکس اف  کا  یسکرش کفض ف نک غاگ غ

کمأث غکس  س 
ب انآغدکدرکس  سزکخ رف ک

کدرکآس  دکفغرزد

کااغا    م کب د کآس  دکفغرزدکبغادکس  سزکخ رف ک
کرمکاهم زکب د کآس  دکفغرزدکدرکس  سزکخ رف کااغا کدرکعمل
کاهم زکراهبغددکداشینکآس  دکفغرزدکبغادکااغا کدرکابع دکفخیل 

کآس بکشن س کااک  ثک ع لکنب د کس  سزکخ رف کدرکفنطلس
کب انآغدکااغا کدرکس  سزکخ رف کخ دکدرکفنطلس

کفنطلسمع  غکدررحاکغدکس  سزکخ رف کدرک
کعملکغدک ع النسکااغا کدرکس  سزکخ رف 

کعفمکبغخ رداردکااغا کااکس  سزکخ رف کفشخصکدرکآس  دکفغرزد
کخ دداردکااکمنشکحکپ آ غدکفن  عکفل 


