ثؿوِ تؼبلي

اًستيتَ تحميمات تغزيِاي ٍ صٌايغ غزايي كطَس
هؼاًٍت پظٍّطي

كاسبشگ پيطٌْاد عشح پظٍّطي

 -1هطخصات كلي عشح
ػٌَاى عشح........ :

ػٌَاى عشح (اًگليسي)....... :

ًام هجشي /هجشياى عشح....... :

 ....هاُ

عَل هذت اجشاي عشح:
بَدجِ هَسد ًياص اًجام عشح تحميماتي:

تاسيخ تمشيبي ضشٍع عشح:
سيال

(ثَزخِاي وِ هدوَػبً اظ

عطف اًؿتيتَ ثِ هٌظَض اخطاي عطح دطزاذت ذَاّس قس).

هجوَع ًيشٍي اًساًي:

سيال

جوغ ّضيٌِّاي آصهايطات ٍ خذهات تخصصي:

سيال

جوغ ّضيٌِ ّاي ٍسايل ٍ هَاد هصشفي:

سيال

جوغ ّضيٌِ ّاي ٍسايل ٍ هَاد غيشهصشفي:

سيال

جوغ ّضيٌِ ّاي هسافشت:

سيال

جوغ ّضيٌِّاي تكثيش ٍ تايپ:

سيال

سايش ّضيٌِ ّا:

سيال

هحل اًجام آصهايطات:
ًَع پظٍّص:

پايِاي 

كاسبشدي ـ پايِاي 

پاياى ًاهِ داًطجَيي:

همغغ كاسضٌاسي اسضذ

همغغ دكتشا 

كاسبشدي

دس صَست هطتشن بَدى عشحً ،ام ساصهاى/ساصهاًْاي ّوكاس ركش ضَد ....................................

كل بَدجِ اجشاي عشح............................................. :
 همذاس بَدجِاي كِ اًستيتَ تمبل هيًوايذ ..................................... همذاس بَدجِاي كِ ساصهاى ّوكاس جْت اجشاي عشح بِ اًستيتَ پشداخت هيًوايذ ................................. -همذاس بَدجِاي كِ ساصهاى ّوكاس جْت اًجام خذهات هشبَط تمبل هيًوايذ ..........................................
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ً -2كات هْن
 - 1ايٌدبًت  ..................................................ثِ ػٌَاى هدطي هؿئَل عطح ،ثب آگبّي وبهل اظ هفبز زؾتَضالؼول دػٍّكي
اًؿتيتَ ،هؿئَليت وليِ هطاحل اخطايي ،لبًًَي ٍ حمَلي ،ازاضي ٍ هبلي عطح ضا هيدصيطم ٍ ًكبًي ذَز ضا ثطاي
اًدبم توبهي هىبتجبت ازاضي ٍ هبلي عطح ثِ ايي قطح اػالم هيوٌن:
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................

 - 2آزضؼ ًَيؿٌسُ اٍل يب ًَيؿٌسُ هؿئَل زض توبهي همبلِ حبنل اظ عطح دػٍّكي زض همبلِّبي فبضؾي ٍ اًگليؿي
ثبيس ثِ قىل ظيط ثبقس:
 - 3آزضؼ فبضؾيً( :بم گطٍُ) اًؿتيتَ تحميمبت تغصيِاي ٍ نٌبيغ غصايي وكَض ،زاًكىسُ ػلَم تغصيِ ٍ نٌبيغ غصايي،
زاًكگبُ ػلَم دعقىي قْيس ثْكتي.
ًطاًي اًگليسي:
(Department) National Nutrition and Food Technology Research Institute, Faculty of
Nutrition Sciences and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
Tehran, Iran.

 submissionخْت وٌتطل هَاضز هَضز ًظط اًؿتيتَ ثِ هؼبًٍت

 - 4يه ًؿرِ اظ همبلِ حبنل اظ عطح ،لجل اظ
دػٍّكي تحَيل گطزز.
 - 5يه ًؿرِ اظ همبلِ دؽ اظ چبح خْت حفظ زض ؾَاثك ،ثِ هؼبًٍت دػٍّكي اضائِ گطزز (حتي دؽ اظ اتوبم هست
اخطاي لطاضزاز ٍ اذص تؿَيِ حؿبة ًْبيي).
 - 6ثط اؾبؼ زؾتَضالؼول ٍظاضت ثْساقت چٌبًچِ عطح تحميمبتي ،دبيبى ًبهِ ًيع ثبقس ،زض هتي همبلِ حبنلِ ،ايي
هَضَع تهطيح قَز.
 - 7خولِ ظيط زض هتي همبلِ حتوب" ثبيس شوط قَز:
«ايي همبلِ حبنل عطح دػٍّكي ً( ........بم عطح) هيثبقس وِ اًؿتيتَ تحميمبت تغصيِاي ٍ نٌبيغ غصايي وكَض
ثَزخِ اخطاي آى ضا تأهيي وطزُ اؾت».
 - 8ثجت وبضآظهبئي ثبليٌي زض ؾبيت  http://www.irct.ir/faلجل اظ زضذَاؾت ديف دطزاذت اٍل اًدبم قَز.
 -9دطزاذت حساوثط  25زضنس اظ حكالتحميك عطح ثِ ػٌَاى حؿي اًدبم وبض هٌَط ثِ احطاظ قطايظ ظيط هيثبقس:
الف ـ اتوبم ثِ هَلغ عطح :توسيس هست اخطاي عطح ،هٌَط ثِ هَافمت قَضاي دػٍّكي ثَزُ ٍ ثب تكريم آى قَضا
هٌدط ثِ وؿط زُ زضنس اظ هجلغ حؿي اًدبم وبض هيقَز.
ة ـ ًوطُ گعاضـ ًْبيي :زض نَضت وؿت ًوطُ هتَؾظ 5 ،زضنس ٍ ًوطُ ضؼيف  10زضنس اظ هيعاى حؿي اًدبم
وبض وؿط ذَاّس قس.
هدطي هؿئَل.......................................... :
ًبم ٍ اهضبي
ًبم ٍ اهضبي هدطيبى:
......................................................- 2

......................................................- 1
......................................................- 3
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 -3اساهي ٍ هطخصات گشٍُ پظٍّص
ػٌَاى عشح................... :
*

هجشياى عشح

سديف

ًام ٍ ًام خاًَادگي

ًطاًي الكتشًٍيكي
()E-mail

تلفي ّوشاُ

سضتِ/گشايص

**

تخصصي

ًَع ّوكاسي

اهضا

1
2

ّوكاساى اصلي عشح
سديف

ًام ٍ ًام خاًَادگي

ًطاًي الكتشًٍيكي
()E-mail

تلفي ّوشاُ

سضتِ/گشايص
تخصصي

**

ًَع ّوكاسي

اهضا

1
2

هطاٍساى عشح
سديف

ًام ٍ ًام خاًَادگي

ًطاًي الكتشًٍيكي
()E-mail

تلفي ّوشاُ

سضتِ/گشايص
تخصصي

**ًَع ّوكاسي

اهضا

1
2

*دس صَستي كِ هحل كاس هجشي خاسج اص اًستيتَ ٍ داًطكذُ باضذ ,كاسًاهِ فؼاليتْاي پظٍّطي (  )CVضويوِ گشدد.
** بِ ػٌَاى هثال :هطاٍسُ آهاسي ،اًجام تجضيِ تحليلّاي آهاسي ،هطاٍسُ هتذٍلَطي ،هطاٍسُ اًجام آصهايطات ،عشاحي پشسطٌاهِ ،هذيشيت ػوليات
هيذاًي ،هذيشيت دادُّاٍ ،سٍد اعالػات ،اًجام آصهايطات ٍ ...

3

 -4تؼشيف ٍاطُّا
قبهل تؼبضيف ػلوي ٍ ػوليبتي ٍاغُّبي هْن ٍ انلي هَضز اؾتفبزُ

 -5بياى هسألِ تحميك
قبهل تؼطيف هَضَع ،آهبضّبي هْن هَخَز ،هعايبي ضؾيسگي/ديبهسّبي ػسم ضؾيسگي ثِ هؿئلِ هَضز دػٍّف ،الساهبت
خبضي زض هَضز هؿئلِ هَضز تحميكّ ،سف ولي هحممبى ،زؾتبٍضزّبي هَضز اًتظبض

 -6بشسسي هتَى
قبهل تبضيرچِ هَضَع هَضز ثطضؾي ٍ ثيبى اّساف ،ضٍـ وبض ،يبفتِ ّب ٍ ًمبط لَت ٍ ضؼف آذطيي هغبلؼبت هطتجظ لجلي
اًدبم قسُ زض زاذل ٍ ذبضج اظ وكَض

 -7اّذاف ٍ فشضيِّا
قبهل ثيبى ّسف ولي ٍ ّسفْبي اذتهبني ٍ وبضثطزي دػٍّف -اضائِ فطضيِ (زض نَضت لعٍم)

 -8هتغيشّاي تحميك
هتغيطّبي انلي ٍ هْن ضا زض خسٍل ظيط ٍاضز وٌيس.
هتغيش

*ًمص هتغيش

**ًَع هتغيش

ابضاس اًذاصُگيشي

هحل اًجام آصهايص

ٍاحذ اًذاصُگيشي

* ًمف هتغيط :هؿتملٍ ،اثؿتِ ،ظهيٌِاي ٍ ،هرسٍـگط
**ًَع هتغيط :ووي ديَؾتِ ،ووي گؿؿتِ ،ويفي ضتجِاي ،ويفي اؾوي

 -9جاهؼِ ٍ ًوًَِ هَسد بشسسي
قبهل خوؼيت هَضز دػٍّفً ،حَُ تؼييي حدن ًوًَِ ،همبزيط هَضز اؾتفبزُ ثطاي ّط يه اظ اخعاء فطهَل ثب شوط زليل ٍ
هطخغ اًتربة ٍ تكطيح ضٍـ ًوًَِگيطي ثِ عَض وبهل

 -10سٍش ٍ ًحَُ اجشاي تحميك
ًَع دػٍّف ,ثيبى ضٍقْب ٍ هؼيبضّبي اًتربة قطوتوٌٌسگبى يب ًوًَِّب ,اضائِ ثطًبهِ تفهيلي ثطاي گطزآٍضي زازُّب ،ضٍـ
اًتربة ٍ تسٍيي دطؾكٌبهِ ٍ اضظيبثي آى ,هكرهبت هَاز قيويبيي ٍ زؾتگبّْبي هَضز اؾتفبزًُ ،طمافعاضّب ضٍقْبي آهبضي
دطزاظـ ٍ تدعيِ ٍ تحليل زازُّب

 -11دستاٍسدّاي هٌتظشُ عشح
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 -12هالحظات اخاللي پظٍّص
 -13جذٍلّاي تَ خالي اصلي
 -14هطكالت ٍ هحذٍديتّا
 -15جذٍل صهاى بٌذي بشًاهِ تحميك
قبهل هْوتطيي هطاحل عطح ٍ تؼييي ظهبى اضائِ گعاضـّبي ديكطفت
ضزيف

عَل هذت (هاُ)

قطح ّط يه اظ
فؼبليتّبي اخطايي
عطح ثِ تفىيه يب
اضائِ گعاضـ
ديكطفت

هبُ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.1
.2
.3

5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 -16جذٍل بَدجِ بٌذي عشح
ً - 1يشٍي اًساًي
سديف

ػٌَاى ضغل

ًَع فؼاليت

تؼذاد

ساػات

افشاد

هَسد ًياص

حك الضحوِ
دس ساػت

جوغ

(سيال)

(سيال)

.1
.2
جوغ (ضيبل)

ّ 2ضيٌِ آصهايطات ٍ خذهات تخصصي كِ تَسظ ديگش هؤسسات صَست هي گيشد:
سديف

هَضَع آصهايص يا خذهات تخصصي

تؼذاد كل دفؼات

هشكض سشٍيس
دٌّذُ

ّضيٌِ بشاي ّش

جوغ

دفؼِ (سيال)

(سيال)

.1
.2
جوغ (ضيبل)

 3فْشست ٍسايل ٍ هَاد هصشفي كِ بايذ خشيذاسي ضَد :
سديف

ضشكت
ًام دستگاُ ٍ يا هَاد

ساصًذُ ٍ يا

آيا دس ايشاى
هَجَد

كطَس

فشٍضٌذُ

تؼذاد الصم

است؟

ليوت ٍاحذ

ليوت كل

(سيال)

(سيال)

.1
.2
جوغ (ضيبل)

 -4فْشست ٍسايل ٍ هَاد غيشهصشفي كِ بايذ خشيذاسي ضَد :
سديف

ضشكت
ًام دستگاُ يا هَاد

ساصًذُ ٍ يا

آيا دس ايشاى

كطَس

هَجَد است

فشٍضٌذُ

.1
.2
جوغ (ضيبل)
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تؼذاد الصم

ليوت ٍاحذ

ليوت كل

(سيال)

(سيال)

ّ 5ضيٌِ هسافشت (دس صَست لضٍم):
سديف

همصذ

تؼذاد هسافشت دس هذت
اجشاي عشح ٍ هٌظَس آى

ًَع ٍسيلِ ًمليِ

تؼذاد افشاد

ّضيٌِ
(سيال)

.1
.2
جوغ (ضيبل)

ّ 6ضيٌِ ّاي تكثيش ٍ تايپ:
سديف

ًَع ّضيٌِ

.1

ّعيٌِ ّبي تىثيط

.2

ّعيٌِ ّبي تبيخ

.3

ّعيٌِ ؾِ خلس نحبفي گعاضـ ًْبيي

ّضيٌِ (سيال)

جوغ (ضيبل)

 7سايش ّضيٌِّا:
سديف

ًَع ّضيٌِ

.1

ّعيٌِ ّبي ديفثيٌي ًكسُ

.2

ؾبيط

ّضيٌِ (سيال)

جوغ (ضيبل)

 8جوغ ّضيٌِ ّاي عشح :
سديف

جوغ (سيال)

ًَع ّضيٌِ

.1

خوغ ًيطٍي اًؿبًي(خسٍل قوبضُ )1

.2

خوغ ّعيٌِ ّبي آظهبيكبت ٍ ذسهبت ترههي(خسٍل قوبضُ )2

.3

خوغ ّعيٌِ ّبي ٍؾبيل ٍ هَاز ههطفي (خسٍل قوبضُ )3

.4

خوغ ّعيٌِ ّبي ٍؾبيل ٍ هَاز غيطههطفي (خسٍل قوبضُ )4

.5

خوغ ّعيٌِ ّبي هؿبفطت (خسٍل قوبضُ )5

.6

خوغ ّعيٌِّبي تىثيط ٍ تبيخ (خسٍل قوبضُ )6

.7

ؾبيط ّعيٌِ ّب (خسٍل قوبضُ )7

جوغ كل (ضيبل)
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 -17فشم اظْاسًاهِ پظٍّطگش ٍ اسصيابي اخالق دس پظٍّص
ايي فطم ثبيس تَؾظ هدطي /هدطيبى تىويل ٍ ّوطاُ ثب عطح دػٍّكي ثِ وويتِ اذالق زض دػٍّف اًؿتيتَ تحميمبت تغصيِاي ٍ نٌبيغ غصايي وكَض اضائِ قَز.
هَضَع دػٍّف:
ًبم هدطي/هدطيبى:
هحل اخطاي دػٍّف:

وليِ هَاضز شيل ثبيس زاضاي هساضن ٍ هؿتٌسات الظم ثبقس.
بلِ
 -1ثبٍضّب ،ضفتبضّب ،ؾٌتْبي خبهؼِ ٍ هَاظيي قطػي ضػبيت قسُ اؾت؟
 -2هغبلت غيطهتؼبضف ٍ ظًٌسُ ثىبض ثطزُ ًكسُ اؾت؟
 -3زض ثبظًگطي هساضن ضػبيت نسالت ٍ اهبًت قسُ اؾت؟
 -4اظ هٌبثغ هؼتجط ٍ هَضز تأييس اؾتفبزُ گطزيسُ اؾت؟
 -5اظ خسيستطيي ضٍقْبي دػٍّف اؾتفبزُ قسُ اؾت؟
 -6اظ ضٍقْبيي وِ ؾجت آؾيت خؿوي يب ضٍحي هيقَز ،اؾتفبزُ ًويگطزز؟
 -7ضػبيت آظازي فطزي آظهَزًي يب ثيوبض قسُ اؾت؟
 -8فطم ضضبيت آگبّبًِ تٌظين قسُ ٍ ثِ اهضبي افطاز ذَاّس ضؾيس؟
(يه ًؿرِ اظ فطم هعثَض ضا ضويوِ وٌيس)
 -9ضطض ٍ ظيبى ًبقي اظ دػٍّف ووتط اظ هٌبفغ آى اؾت؟
 -10ذؿبضات ًبقي اظ نسهبت خؿوي يب ظيبى هبلي ًبقي اظ دػٍّف وِ هوىي
اؾت ًبذَاؾتِ ثِ افطاز هَضز ثطضؾي ٍاضز قَز ،خجطاى ذَاّس قس؟
 -11حمَق افطاز نغيط ٍ يب وؿبًي وِ لين الظم زاضًس حفظ قسُ اؾت؟
 -12لطاض گطفتي آظهَزًي زض گطٍُ قبّس ٍ يب تدَيع زاضًٍوب اظ ًظط اذاللي هَضز
تأييس اؾت ٍ هَخت هحطٍهيت ٍي اظ ذسهبت ضطٍضي ًويگطزز؟
 -13لطاض گطفتي آظهَزًي زض گطٍُ قبّس ٍ اؾتفبزُ اظ زاضًٍوب ثِ اعالع ٍي ذَاّس
ضؾيس؟
 -14اعالػبت هطثَط ثِ افطاز هَضز ثطضؾي هحطهبًِ ثبلي ذَاّس هبًس؟
 -15وليِ اّساف ٍ ضٍقْبي اخطاي دػٍّفًَ ،ع هساذلِ احتوبلي ٍ ًتبيح حبنل
اظ دػٍّف ثِ وويتِ اذالق زض دػٍّف اػالم قسُ اؾت؟
 -16وليِ اّساف ٍ ضٍقْبي اخطاي دػٍّفًَ ،ع هساذلِ احتوبلي ٍ ًتبيح حبنل
اظ آى ثِ اعالع آظهَزًي ضؾيسُ اؾت؟
 -17ثِ آظهَزًي زض هَضز حك اًهطاف ٍ ذطٍج اظ دػٍّف اعالع ضؾبًي قسُ
اؾت؟

خيش

ًظش كويتِ اخالق دس پظٍّص اًستيتَ































...............................................................





...............................................................







...............................................................
...............................................................





...............................................................





...............................................................

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

اهضبي هدطي/هدطيبى  ......................................تبضيد ...................................

 ًظط ًْبيي وويتِ اذالق زض دػٍّف اًؿتيتَ زض هَضز ضػبيت انَل اذاللي زض دػٍّف:زض خلؿِ  ...........................هَضخ ........................وويتِ اذالق هَضز تبييس لطاض گطفت.
اهضبي زثيط وويتِ اذالق زض دػٍّف اًؿتيتَ ...................................
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بشگِ ساٌّواي عشح پظٍّطي
 -1ػٌَاى ٍ وس عطح
ً -2بم ؾبظهبى هؿئَل اخطاي عطح
ً -3بم ؾبظهبى دكتيجبى اخطاي عطح
 -4ػٌَاى ٍ ّسف اظ اخطاي عطح ثِ ظثبى ؾبزُ
 -5اضائِ ذالنِ اخطاي عطح ثِ ظثبى ؾبزُ ثِ آظهَزًي ،قبهل الساهبت ٍ هساذالتي وِ ثط آظهَزًي اًدبم هيقَز ٍ هست ظهبى اًدبم آى ّب،
تَضيح تهبزفي ثَزى زض نَضت زضيبفت هساذلِ ،شوط زاضًٍوب زض نَضت اؾتفبزُ ،همبيؿِ ضٍـّبي ضايح قٌبذتِ قسُ ديكگيطي ٍ زضهبًي
هَخَز ثب ضٍـ اخطايي زض ايي عطح
 -6شوط ػَاضو ٍ ذغطات احتوبلي ًبقي اظ قطوت زض تحميك (اظ خولِ ػَاضو ػبم ٍ ذبل ٍيػُ خٌؽ ٍ ؾي ذبل)
 -7اعويٌبى اظ هحطهبًِ هبًسى اعالػبت اذص قسُ اظ آظهَزًي ّب ،ضػبيت اهبًت زض حفظ اعالػبت هطثَط ثِ آًبى ٌّگبم ًگْساضي ،اًتكبض يب اًتمبل
ًتبيح عطح ثسٍى تبثيط ثط زضيبفت ذسهبت هؼوَل هَضز ًيبظ
 -8آظازي آظهَزًي ثط قطوت يب ػسم قطوت زض عطح دػٍّكي .ػسم قطوت زض عطح ،ؾجت هحطٍهيت اظ ذسهبت ثْساقتي ـ زضهبًي هتساٍل
ًرَاّس قس
 -9هدبظ ثَزى آظهَزًي ثِ ذطٍج اظ عطح زض نَضت توبيل زض ّط ظهبى
 -10چٌبًچِ دػٍّف گط ثِ يبفتِ ّبيي زؾت يبثس وِ ثطاي تبهيي ،حفظ ٍ اضتمبء ؾالهت فطز ؾَزهٌس هي تَاًس ثبقس  ،ثِ عطيك همتضي زض
اذتيبض آظهَزًي يب ؾبيط افطاز شيطثظ لطاض زّس .ثسيْي اؾت هساذالت زض ظهيٌِ ديكگيطي ،زضهبى يب ديگيطي آى هَاضز ثِ ػْسُ دػٍّكگط ًيؿت
 -11تبهيي وليِ ّعيٌِ ّبي الظم تَؾظ هدطي عطح ٍ ػسم تحويل ّعيٌِ اضبفي ثِ آظهَزًي
 -12تضويي خجطاى ذؿبضت ّبي احتوبلي ًبقي اظ عطح ،هتٌبؾت ٍ هغبثك ثب لَاًيي هَخَز
 -13شوط هٌبفغ احتوبلي ًبقي اظ قطوت زض تحميك (هٌبفغ ثطاي آظهَزًي ،هٌبفغ ثطاي زيگطاى)
 -14هكرهبت هدطي يب هدطيبى عطح ( ًبم ،ترهم ،هسضن تحهيلي ً ،كبًي ،اهضب ٍ ،تبضيد )
ً -15بم افطاز هؿئَل دبؾرگَيي ثِ ؾؤاالت آظهَزًي زض هَضز هَضَع ٍ ضٍـ اخطاي تحميك ،حمَق آظهَزًي ٍ هَاضز اضغطاضيً ،كبًي ٍ قوبضُ
تلفي ايكبى(شوط ًبم هدطي ضطٍضي اؾت )
 -16اػالم ضضبيت آظهَزًي
ً -17بم ٍ اهضبي آظهَزًي يب ٍلي لبًًَي ثب شوط تبضيد
ً -18بم ٍ اهضبي فطزي وِ فطم ضا تحَيل هيگيطز ثب شوط تبضيد
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 -18فشم سضايت آگاّاًِ
فشم سضايت آگاّاًِ (الف)
 ايٌدبًت تأييس هيًوبين وِ دؽ اظ هغبلؼِ ثطگِ ضاٌّوبي عطح دػٍّكي اظ اّساف ٍ ضٍـ اخطاي عطح ٍ ًحَُ قطوت زض آى آگبّي ديسا وطزُ
ام ٍ فطنت وبفي ثطاي دطؾيسى ؾَال ٍ زضيبفت دبؾد زاقتِام.
 ايٌدبًت هغلغ ّؿتن وِ قطوت هي زض ايي هغبلؼِ زاٍعلجبًِ اؾت ٍ زض ّط ظهبى وِ هبيل ثبقن ثسٍى اضائِ ّيچ زليلي هيتَاًن اظ هغبلؼِ
ذبضج قَم .هؿلوبً ايي هَضَع تبثيطي ضٍي حمَق لبًًَي هي ًرَاّس زاقت.
 ايٌدبًت هيدصيطم وِ زض هغبلؼِ فَقالصوط قطوت ًوبين.
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي................................. :
تبضيد...................................................... :
اهضب....................................................... :
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي تحَيل گيطًسُ فطم............................:
تبضيد...............................................................................:
فشم سضايت آگاّاًِ (ب)
 ايٌدبًتٍ ....................لي لبًًَي ........................تبئيس هيًوبين وِ دؽ اظ هغبلؼِ ثطگِ ضاٌّوبي عطح دػٍّكي اظ اّساف ٍ ضٍـ اخطاي عطح ٍ
ًحَُ قطوت فطز تحت ؾطدطؾتي ذَز زض آى آگبّي ديسا وطزُ ٍ فطنت وبفي ثطاي دطؾيسى ؾَال ٍ زضيبفت دبؾد زاقتِام.
 ايٌدبًتٍ .....................لي لبًًَي ........................هغلغ ّؿتن وِ قطوت زض ايي هغبلؼِ زاٍعلجبًِ اؾت ٍ زض ّط ظهبى ثسٍى اضائِ ّيچ زليلي
.......................هيتَاًس اظ هغبلؼِ ذبضج قَز .هؿلوبً ايي هَضَع تبثيطي ضٍي حمَق لبًًَي ٍي ًرَاّس زاقت.
 ايٌدبًتٍ ....................لي لبًًَي ........................هيدصيطم وِ  ........................زض هغبلؼِ فَقالصوط قطوت ًوبيس.
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ٍلي لبًًَي................................. :
تبضيد...................................................... :
اهضب....................................................... :
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي تحَيل گيطًسُ فطم............................:
تبضيد...............................................................................:
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 -19هٌابغ
 -20پيَستّا
قبهل دطؾكٌبهِّب ،ثطگِّبي اعالػبتي ،ثطگِ ضضبيتٌبهِ ٍ ...
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