
 

 



 34س٧جش ا١َالة ثب اؿبس٥ ث٦ ىبك٦ٚ فؾيٜ ربيٖب٥ ١٤٢ّي ٝٚت ايشاٟ ثب               

  ٟ د٦٧، ث٦ ٝٚت٨بي ديٖش     3 ٝشدٛ ايشاٟ دس اي٠    ّشد١ذ:  ػبٗ ٍج٘ خبعش١ـب

َٝبث٘ ػٚغ٦ ثيٖب١ٖبٟ ايؼتبد ٣ ثب ت٤ّ٘         آ٤ٝخت٢ذ ٦ّ ٝي ت٤اٟ ٣ ثبيذ دس 

 .ادا٦ٝ داد ث٦ خذا، حشّت ٝؼتَ٘، پيـتبص ٣ ػشاىشاصا٦١ سا

حضشت آيت اهلل خب٦٢ٝ اي س٣ص٧بي د٦٧ ىزش سا ىشكت ٢ٝبػجي ثشاي             

ػب٦ٙ ١ؾبٛ ٣ ٝٚت دس فشك٦ ٧بي ٝختٚو ثشؿٞشد١ذ  34حشّت  اسصيبثي

    ٟ خ٤ا٧ذ داد ٦ّ سا٥ آي٢ذ٥ سا چ٦١٤ٖ ا١تخبة           ٣ اىض٣د١ذ: اي٠ ١ٖب٥ ١ـب

 .٢ّيٜ ٣ چ٦١٤ٖ ثپيٞبييٜ

ت٤عئ٦ ٧بي ٝختٚو دؿ٢ٞبٟ اص ر٦ٚٞ ٤ّدتب، تحشيِ             س٧جش ا١َالة 

٨ٝبرٜ، ٝقبسض٦ ػخت، ٝقبسض٦      حٞبيت ٦ٞ٧ رب١ج٦ اص دؿ٠ٞ      ١ؾبٝي،

 ١شٛ، ىـبس٧بي ٝضبفو اٝپشاع٤سي خجيج سػب٦١ اي ٣ تحشيٜ ٧بي             

ؿذيذ ٣ س٣صاىض٣ٟ سا يبدآ٣سي ّشد١ذ ٣ اىض٣د١ذ: آ٨١ب دس ػ٦ د٦٧ اخيش             

داؿت٦ ا١ذ ثْبس ٕشىت٦ ا١ذ تب ٝٚت سا ١باٝيذ ٣ ث٦ اػالٛ ٣               ٧شچ٦ دس چ٢ت٦  

٣ اص كح٦٢ خبسد ػبص١ذ اٝب ث٦ ىض٘            ر٤٨ٞسي اػالٝي ثذثي٠ ٢٢ّذ   

 .ا١ذ ا٨ٙي، ٝشدٛ ؿبداثتش، ىقبٙتش ٣ ٣ىبداستش ؿذ٥

ايـبٟ ثب اؿبس٥ ث٦ ػخ٢بٟ ثقضي اص ٝؼئ٤ٙي٠ اٝشيْبيي ٝج٢ي ثش تـذيذ             

ثشاي س٣ دس س٣ ٍشاس دادٟ ٝشدٛ ثب ١ؾبٛ اػالٝي تأّيذ ّشد١ذ:              تحشيٜ ٧ب 

ر٤اة اي٠      ث٠ٞ٨ ٧ش ػبٗ،   22 سا٧پيٞبيي  ٝٚت، ٧ٞيـ٦ ٣ ثخل٤ف دس    

 .داد حشى٨ب سا داد٥ اػت ٣ اٝؼبٗ ١يض خ٤ا٧ذ

حضشت آيت اهلل خب٦٢ٝ اي ثليشت ٣ ثيذاسي سا سٝض ٤ٝىَيت دس َٝبث٘             

ثشؿٞشد١ذ ٣ اىض٣د١ذ: ٝشدٛ ثب ٤٧ؿيبسي ٣ ثليشت ف٤ٞٝي،             ثيٖب١ٖبٟ

سا دس ٧ش حشّتي، ثخ٤ثي ٝي خ٤ا٢١ذ         دػت اٝشيْبيي ٧ب ٣ ك٨ي١٤يؼت٨ب    

٣اٍقيت، حُؼ٠    ٣ دس سىتبس ٣ ٤ٝاضـ خ٤د دچبس خغب ١ٞي ؿ١٤ذ ٣ اي٠           

حضشت آيت اهلل خب٦٢ٝ اي ٝٚت ايشاٟ سا ا٧٘ حٜٚ ٣            .فؾيٜ ٝٚي اػت  

ٝؼبٙٞت خ٤ا١ذ١ذ ٣ اىض٣د١ذ: ٝب ثب ٧ش ّـ٤سي ٦ّ فٚي٦ ايشاٟ ت٤عئ٦               

١ذاؿت٦ اػت ٝزاّش٥ ٣ استجبط داؿت٦ ايٜ ٣ اي٠ ٝؼئ٦ٚ سا دس خذٝت                

   ٜ س٧جش ا١َالة، حشّت فؾيٜ ٝشدٛ ايشاٟ سا حشّتي         .٢ٝبىـ ٝٚي ٝي دا١ي

خ٤ا١ذ١ذ ٣  «ايشاٟ، اٝت اػالٝي ٣ ربٝق٦ ثـشي»دس ر٨ت تأٝي٠ ٢ٝبىـ 

اىض٣د١ذ: اي٠ ٝٚت ث٦ يبسي حٌ، اٝت اػالٝي سا ث٦ ا٣د اىتخبس ٝي                

ايـبٟ حيؼ ثليشت ٣ اتحبد سا صٝي٦٢ ػبص ادا٦ٝ فضت ٣ پيـشىت .سػب١ذ

ٝٚي دا١ؼت٢ذ ٣ ثب ا١تَبد اص ثشخي ثذاخالٍي ٧بي اخيش اىض٣د١ذ: ٝؼئ٤الٟ         

 .ثبيذ ٝلبٙح ّـ٤س سا حيؼ ٢٢ّذ
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دس ػي ٣ چ٨بسٝي٠ ػبٖٙشد تو٤ٙوذ ا١وَوالة       

ؿ٢ٞ٧٤ْذ رٞو٨و٤سي اػوالٝوي ايوشاٟ ٣                            

ث٠ٞ٨ ٝشدٛ ٣اليت ٝذاس ٣ پيـتبص 22دس ي٤ٛ ا...   

دس ا١َالة تشثت حيذسي٦ ٧ٞچ٤ٟ ديٖش ١وَوبط   

ّـ٤سفضيضٝبٟ ثبسديٖشحٞبػ٦ آىشيذ١ذ٣حض٤س 

ثب ؿ٥٤ْ ٣ پشكالثتـبٟ ٤ٕيبي ١ْبتي اػت ٦ّ 

ػ٢ٖي٢ي ٝؼئ٤ٙيت ٣ خذٝت ث٦ اي٠ ٝٚت ٣ىبداس 

سا د٣چ٢ذاٟ ٝي ١ٞبيذ.١ْت٦ ا٣ٗ اي٠ حوٞوبػو٦     

حض٤س ٝيٚي١٤ي ١ـبٟ اص سؿذ ث٤ٚك ػويوبػوي    

ٝشدٛ داسد چشا ٦ّ اي٠ ٝٚت ثوب إٓوب٧وي اص        

ؿشايظ ١٤٢ّي ربٝق٦ ر٨ب١ي ٣ تو٤رو٦ ٣يوظ٥      

اػتْجبس ر٨ب١ي ث٦ ٝؼئ٦ٚ حضو٤س يوب فوذٛ        

حض٤س ٝشدٛ دس ػبٖٙشد پويوش٣صي ا١وَوالة       

ث٠ٞ٨ 22اػالٝي آ١چ٢بٟ ثب ؿ٥٤ْ دس سا٧پيٞبيي 

ث٦ كح٦٢ آٝذ١ذ ٦ّ ثشس٣ي ٧ش١٤ٕو٦ خوذفو٦                 

٣ ١يش١ٔ اػتْجبس ر٨ب١ي ٝج٢ي ثش ت٤عئ٦ داخٚي 

خظ ثغالٟ ّـيذ٥ ٣ ٝـت ٝحْٜ ديٖشي ثوش    

د٧بٟ اي٠ يب٥٣ ٤ٕيبٟ ٤ّثيذ١ذ ١ْت٦ ديٖش اي٦ْ٢ 

مشة ٣ اػتْجبس ر٨ب١ي ٦ّ دس حبٗ حبضش ثوب    

ا١زبٛ تحشيٜ ٧بي ١بر٤ا١ٞشدا٦١ ٣ ثي ػبث٦َ اي 

دس ع٤ٗ اي٠ ػي ٣ چ٨بسٝي٠ ػبٗ اص پيوش٣صي  

ا١َالة ر٢ٔ اٍتلبدي ػ٢ٖي٠ ثش ٝٚت ؿشيو 

ايشاٟ تحٞي٘ ٤ٞ١د٥ اػت ػقي داؿت تب ثب اي٠ 

حشث٦ ثبفج دٙؼشدي ٝشدٛ اص ١ؾبٛ ٣ ا١وَوالة   

ٕشدد اٝب ؿق٤س ػيبػي اي٠ ٝٚت ثضسٓ آ١چ٢بٟ 

ثبالػت ٦ّ ث٦ صفٜ ّبسؿ٢وبػوبٟ يوْوي اص                    

ثي ػبث٦َ تشي٠ حٞبػ٦ ٧بي حض٤س دس ّـو٤س  

٣دستبسيخ ا١َالة سٍٜ خ٤سد ث٦ ٦١٤ٕ اي ّو٦    

ٝلذاً ٤ّچِ آٟ اص ّ٘ ّـ٤س حض٤س ٝشدٛ 

ؿ٨شػتبٟ تشثت حيذسي٦ دس سا٧وپويوٞوبيوي                       

ث٠ٞ٨ آ١چ٢بٟ ثب ؿ٥٤ْ ث٤د ّو٦ دس عو٤ٗ         22

د٦٧ ٧بي اخيش ّٜ ػبث٦َ ث٤د.حبٗ اي٠ ٦ّ ٝشدٛ  

سا ثو٤اػوغو٦       20دس اي٠ َٝغـ حؼبع ١ٞش٥ 

حض٤س حٞبػي خ٤د دس مبٙت پيبٛ تَذيوش ٣    

تـْش اص َٝبٛ فؾٞبي ٣اليت ٕشىت٢ذ ت٤ر٦ ثو٦  

٣حذت فٞٚي دسٝيبٟ ٝؼئ٤ٙي٠ ّالٟ ّـ٤س دس 

اي٠ ثش٦٧ حؼوبع اٝوشي ضوش٣سي اػوت                         

٣ ٨ٝٞتش اي٦ْ٢ اٝشث٦ ٣حذت اص ٝغبٙجبت س٧جشي 

اػت ٣ ٝشدٝي ٦ّ اي٦١٤ٖ٢ فبؿَب٦١ ٣ خبٙلب١و٦  

دس تٞبٝي فشك٦ ٧ب ٣ ٧ش آ١زب ٦ّ ١ويوبص ثو٦      

حض٤س ٣ ٝـبسّت آ٨١ب ث٤د٥ اػت اص دٗ ٣       

ربٟ ٝبي٦ ٕزاؿت٦ ا١ذ اص ٝؼئ٤ٙي٠ اسؿذ خو٤د    

ت٤ٍـ داس١ذ ٦ّ ثب پش٧يض اص ٧ش٦١٤ٕ تيوشٍو٦ ٣     

دف٤ا٧بي ػيبػي ٣ثب اعبفت اص ىشاٝي٠ س٧جشي 

٣اتحبد ٣ يْپبسچٖي دس ح٘ ٝـْالت ٝقيـتي 

٣ اٍتلبدي ٝشدٛ چبس٥ ا١ذيـي ٣ تالؽ ١ٞبي٢ذ 

٣ ػخ٠ آخش خغبة ث٦ ٝؼئ٤ٙي٠ ّـ٤س٦ّ عقٜ 

ؿيشي٠ اي٠ حٞبػ٦ ثب ؿ٥٤ْ حض٤س ٝوشدٛ دس    

ث٠ٞ٨ سا ثب ثحوج ٣روذٗ ٧وبي        22ي٤ٛ اهلل 

 ر٢بحي ٣ ػيبػي ث٦ ّبٛ ٝشدٛ تٚخ ٢ْ١يذ .

 

 ٝحؼ٠ ؿجبٟ ّبسؿ٢بع ىش٢٧ٖي 
 دا١ـْذ٥ ف٤ٚٛ پضؿْي



     ٟ توخوتوخو٤اثوي                      272پش٣ط٥ ثويوٞوبسػوتوب

تب ٤٢ّٟ حذ٣د  388اٝبٛ حؼي٠ )ؿ( اص ػبٗ   

% پيـشىت ىيضيْي ٣اي٠ دسحبٙي اػوت     30

٦ّ ت٨٢ب ثيٞبسػتبٟ ؿ٨شػتبٟ ثب ٍذستي ثوبٙول   

ػبٗ پزيشاي حزٜ صيبدي اص ثيوٞوبساٟ    40ثش

دس ؿ٨شػتبٟ ٝزب٣س ٝي ثبؿذ.ٝحٞوذرو٤اد    

فٚيضاد٥ ٝقب٣ٟ ٣صيشسا٥ ٣ؿو٨وشػوبصي دس      

ثبصديذي ٦ّ اص س١٣ذ ارشايي ايو٠ پوش٣ط٥       

داؿت ث٦ خجش١ٖبس ٣ة دا ٕيت: پوغ اص       

اتٞبٛ ىبص ا٣ٗ پش٣ط٥ ثيٞبسػتبٟ ٣اسد ٝشحٚو٦  

ٝيوٚويوبسد     40ثقذي ؿذ٥ ايٜ ٦ّ ثب اختلبف  

سيبٗ ثشاي ػبخت ثيٞوبسػوتوبٟ دس اٝؼوبٗ         

تالؿٞبٟ ثشاي٠ اػت ٦ّ ٣ٍي٦ اي دس ارشاي آٟ 

١ذاؿت٦ ثبؿيٜ .٣ي دس ادا٦ٝ كحجت ٧بي خو٤د   

تختخ٤اثي ثيٞبسػوتوبٟ اٝوبٛ      272ٕيت:پش٣ط٥  

حؼي٠ )ؿ( ثب ت٤ر٦ ث٦ ٤ٍٝقيت اي٠ ؿ٨شػتبٟ ٣   

ث٦ ٙحبػ ٍشاس ٕشىت٠ دسٝؼيش استجبعبت ث٦ ٝـ٨وذ  

َٝذع داساي ٤ٍٝقيت اػتشاتظيِ ٦ّ اص ٙوحوبػ   

اسائ٦ خذٝبت دسٝب١ي داساي ربيٖوب٥ ٣يوظ٥ اي       

 ٝيجبؿذ.

ٕيت٢ي اػت دّتش ػيذ حؼي٠ خبدٝوي سئويوغ      

دا١ـْذ٥ دسحبؿويو٦ ايو٠ ثوبصديوذ          

اؽ٨بسداؿت: ثبثشسػي ٧بي رٞقويوتوي     

اخيش ٣ اي٠ ٤ٝض٤ؿ ٦ّ تشثت حيذسيو٦  

ؿ٨شػتبٟ ٧ٞز٤اس خو٤د     ١8ضديِ ث٦  

سا تحت پ٤ؿؾ ٍشاس ٝيذ٧ذ ،ثشاي ػبٗ  

تخت ثؼتوشي   550پيؾ ثي٢ي ١يبص ث٦ 94

دس ثيٞبسػتبٟ ٧بي ؿ٨شػتبٟ ؿذ٥ اػت 

٦ّ اٝيذ اػت ثب تحٌَ اي٠ ٣فذ٥ ٧ب ثوب  

ٝـْ٘ ّٞج٤د تخت ثيٞبسػتب١ي س٣ثوش٣  

١ـ٤يٜ. ٣ي دس خبت٦ٞ اىض٣د :يْي اص ثضسٕتوشيو٠     

ا٧ذاه ٝب استَبء دا١ـْذ٥ ث٦ دا١ـوٖوب٥ فوٚو٤ٛ         

پضؿْي  ٝي ثبؿذ ٦ّ ٤٢ٝط ث٦ اىتتبح ثيٞبسػوتوبٟ   

آ٤ٝصؿي دسٝب١ي اٝبٛ حؼي٠ )ؿ(  ٝي ثبؿذ .الصٛ      

 300ث٦ رّش اػت ثشاي تْٞي٘ اي٠ ثيٞبسػوتوبٟ     

 ٝيٚيبسد سيبٗ افتجبس الصٛ ٝي ثبؿذ.  

 معبين يسیز راٌ ي ضُزسبسی :

 میلیبرد ریبل در سبلجبری جُت پزيصٌ بیمبرستبن آمًسضی درمبوی امبم حسیه )ع( تزبت حیدریٍ 04اختصبظ 

دّتش ػيذ سٝضوبٟ ٝوحوؼو٠ پو٤سٝوقوب٣ٟ                           

ا٤ٝس ٝزٚغ ٣صاست ث٨ذاؿت دسٝبٟ ٣ آ٤ٝصؽ 

پضؿْي ّـ٤س،عي ١ب٦ٝ اي اصسيبػت ٣ّبس٢ّبٟ 

دا١ـْذ٥ ف٤ٚٛ پضؿْي تشثت حيذسي٦ تَذيوش٣  

تـْش ثقٞ٘ آ٣سد. ث٦ ٕضاسؽ س٣اثظ فٞو٤ٝوي    

رو٢وبة             ” دا١ـْذ٥ دس اي٠ ١ب٦ٝ آٝذ٥ اػوت      

آٍبي دّتش ػيذحؼي٠ خبدٝي سيبػت ٝحوتوشٛ   

دا١ـْذ٥ ف٤ٚٛ پضؿْي  تشثت حيذسي٦، ١ؾش ثو٦  

حؼ٠ تقبٝ٘ ٣ تالؽ ٧بي دسخ٤س تحوؼويو٠    

ر٢بثقبٙي، ٝشاتت تَذيش٣ تـْش ٝقب١٣ت اٝو٤س    

ٝزٚغ سا ث٦ ر٨ت صحٞبت ثي ؿبئج٦ ٧ْٞبساٟ 

ٝحتشٛ آٟ دا١ـْذ٥ افالٛ ١ٞبيٜ ٣اص خوذا١٣وذ   

ٝتقبٗ ثشاي ر٢بثقبٙي ٣ پشػ٢٘ صحوٞوتوْوؾ     

ت٤ىيَبت س٣ص اىض٣ٟ دس خذٝت ث٦ روبٝوقو٦      

 اػالٝي  آسص٣ ٢ٝذٛ .

تقدیز ي تطکز معبين امًر مجلس 

يسارت  اس ریبست ي کبرکىبن 

 داوطکدٌ 

 اصالح تطکیالت سبسمبوی مزاکش بُداضتی درمبوی تزبت حیدریٍ

ّٞج٤د ١يش٣ي ا١ؼب١ي، ّٞج٤د سديو ٧بي ػبصٝب١ي ٣ 

حزٜ ثبالي خذٝبت ٍبث٘ اسائ٦ دس ٝشاّض ث٨ذاؿوتوي   

دسٝب١ي تشثت حيذسي٦ اص ر٦ٚٞ ٤ٝاسدي ثو٤د ّو٦       

ٝؼئ٤الٟ دا١ـْذ٥ سا ث٦ تالؽ ٣ پويوٖويوشي دس           

خل٤ف ثبص١ٖشي ٣ اكالح اي٠ تـْيالت ا١ذاخت 

ػوبٗ اص آخوشيو٠           ٣10 ١تيز٦ آٟ ؿذ تب پغ اص 

ثبص١ٖشي تـْيالت  ٝشاّض ث٨ذاؿتي دسٝب١ي توشثوت   

حيذسي٦ ٣ ؿج٦ْ ٧بي تبثق٦ ي دا١ـْذ٥ ثوش اػوبع     

سديو ث٦ ػوشروٞوـ       412عشح ٕؼتشؽ ؿج٦ْ ٧بي ث٨ذاؿتي دسٝب١ي ٤ٝسد ثبص١ٖشي ٍشاس ٕشىت٦ ٣ تقذاد 

 سديو ٧بي  ػبصٝب١ي اي٠ ٝشاّض اىض٣د٥ ؿ٤د. 

حؼي٠ ٍٚي صاد٥ ٝذيش ت٤ػق٦ ٢ٝبثـ ٣ ١يش٣ي ا١ؼب١ي  دا١ـْذ٥ دس ٕيت٤ٖيي ثب س٣اثظ ف٤ٞٝي  ض٠ٞ ف٤٢اٟ 

اي٠ خجش اىض٣د: خ٤ؿجختب٦١ ثب پيٖيشي ٧بي ثقٞ٘ آٝذ٥ فال٥٣ ثش اىضايؾ سديو ٧بي يبد ؿوذ٥، ٝوشّوض         

ث٨ذاؿتي دسٝب١ي سثبط ػ٢ٔ ث٦ ٝشّض ث٨ذاؿتي دسٝب١ي ؿ٨شي س٣ػتبيي دسر٦ يِ ثب تؼ٨يالت صايٞب١ي ٣   

٧ٞچ٢ي٠ ٝشّض ث٨ذاؿتي دسٝب١ي ّذ٠ّ ١يض ث٦ ٝشّض ث٨ذاؿتي دسٝب١ي ؿ٨شي س٣ػتبيي ؿجب٦١ س٣صي دسرو٦    

يِ استَبء يبىت. ٣ي اثشاص اٝيذ٣اسي ٤ٞ١د ثب اخز ٝز٤ص٧بي الصٛ دس خل٤ف ثْبسٕيشي ١يش٧٣بي ٝو٤سد   

 ١يبص ثت٤اٟ دس سىـ ٝـْالت ٝشاّض ث٨ذاؿتي دسٝب١ي ٕبٛ ٤ٝحشي ثشداؿت.



 دیدار سزپزست کبوًن بسیج  جبمعٍ پشضکی

 بب خبوًادٌ َبی ضُدا ي جبوببسان 

ح٤ادث تشاىيْي دس ػشاػش د١يب ث٦ ف٤٢اٟ فٚت          

اكٚي ٝق٤ٚٙيت ٣ ٝشٓ ٣ ٝيش ؿ٢بخت٦ ؿذ٥ اػت.         

ٝيٚي٤ٟ ١يش دس     2/1تخٞي٠ صد٥ ٝي ؿ٤د ػبال٦١       

ػشاػش د١يب دس احش ح٤ادث تشاىيْي ٝي ٝيش١ذ .           

٣ر٤د دس ساػتبي ارشاي ؿبخق ٧بي پ٢زٜ )          

يِ ١ؾبٛ اسصؿيبثي ٦ّ ٝشاح٘ ارشاي ثش١ب٦ٝ ٣           

٣ ؿـٜ  تبحيشات آٟ سا ٤ٝسد ثشسػي ٍشاس د٧ذ .(          

ؿشّت ٝذا٣ٛ ٣ث٦ ٤ٍٝـ دس٧ٞبيـ٨ب ٣ ؿج٦ْ           )

ثش١ب٦ٝ ربٝق٦ اي٠ٞ    ٝٚي ٣ثي٠ اٙٞٚٚي ربٝق٦ اي٠ٞ(    

ؿ٨شػتبٟ، َٝب٦ٙ اي دس خل٤ف تقيي٠ ثبس ١بؿي         

اص ػ٤ا١ح ٣ ح٤ادث تشاىيْي ؿ٨شػتبٟ دس ػبٗ          

ت٤ػظ ٧ْٞبساٟ آٍبي دّتش ػيذ سضب خغيجي          90

٣ آٍبي ٝحٞذسضب افتلبٝي ساد ت٨ي٦ ٣ اسائ٦            

َٝب٦ٙ ٝز٤ّس رضء َٝبالت ثشٕضيذ٥       ٕشديذ ٦ّ    

ػ٤ٝي٠ ػٞي٢بس ثي٠ اٙٞٚٚي ّب٧ؾ ػ٤ا١ح             

س٣ ٦ّ دس    تشاىيْي، چبٙـ٨ب ٣ سا٧ْبس٧بي پيؾ     

دا١ـٖب٥ ف٤ٚٛ پضؿْي ؿيشاص ثشٕضاس ٝي ٕشدد          

ا١تخبة ٕشديذ٥ اػت . الصٛ ث٦ رّش اػت ٦ّ ّٚي٦          

َٝبالت ثشٕضيذ٥ دس اي٠ ػٞي٢بس ث٦ ك٤ست پ٤ػتش        

 اسائ٦ خ٤ا٢٧ذ ٕشديذ.

حؼ٠ تشؿيضي ٝؼئ٤ٗ اٝو٤س ؿوب٧ذ ٣ايخبسٕوش      

دا١ووـْذ٥ دسٕيت٤ٖيووي ثووب س٣اثووظ ف٤ٞٝووي      

دا١ـْذ٥ ثيبٟ ٤ٞ١د:دس٧ٞبيؾ ػبال٦١ ؿوب٧ذ ٣     

ايخبسٕش دا١ـٖب٨٧بي فٚو٤ٛ پضؿوْي ػشاػوش         

ّـ٤س ٦ّ دس ٝح٘ ٣صاست ٝتج٤ؿ ثشٕضاس ٕشديذ 

دا١ـز٤يبٟ ؿب٧ذ ٣ ايخوبسٕش دا١وـْذ٥ فٚو٤ٛ      

پضؿْي تشثت حيذسي٦، اص حيج استَبء ٝقوذٗ       

ػشاػش ّـ٤س  3دس َٝبيؼ٦ ثب دا١ـٖب٨٧بي تيپ   

حووبئض ستجوو٦ ثشتووش ٕشديذ١ووذ.٣ي اىووض٣د: دس        

%(30)17-  15%(،50)20-17ٕش٨٧٣بي ٝقذٗ   

 %( استَبء داؿت٦ ايٜ.20)13-15،

                  کسب رتبٍ بزتز ارتقبء معدل                    

تًسط              3در بیه داوطگبَُبی تیپ 

 داوطجًیبن ضبَد يایثبرگز داوطکدٌ

 بب استقببل چطمگیز َمطُزیبن محفل اوس بب قزآن داوطکدٌ علًم پشضکی بزگشار ضد

٧ٞضٝبٟ ثب ػي ٣چ٨وبسٝي٠ پويش٣صي ؿو٢ٞ٧٤ْذ          

ا١َبالة اػالٝي دا١ـْذ٥ فٚو٤ٛ پضؿوْي تشثوت       

حيذسي٦،ٝحي٘ ا١غ ثب ٍشآٟ سا ثب حوض٤س ٍبسيوبٟ     

حبىؼ ثشرؼت٦ ّـ٤سي دسٝحو٘ ٝوؼزذ ربٝوـ          

ؿ٨شػتبٟ پغ اص اٍب٦ٝ ١ٞوبص رٞبفوت ٝنوشة ٣       

فـبء ثشٕوضاس ٤ٞ١د.ػويذ احٞوذ ١ؾوبٛ ٝقوب٣ٟ            

دا١وـز٤يي ىش٢٧ٖوي ضو٠ٞ افوالٛ ايو٠ خجووش            

اىض٣د:دساي٠ ٝشاػٜ ّو٦ اٝوبٛ رٞقو٦ ؿ٨شػوتبٟ          

ٝووؼئ٤ٙي٠ ٝحٚووي ٣سيبػووت،ٝقب١٣ي٠ ٣پشػوو٢٘      

دا١ـْذ٥ حض٤س داؿت٢ذ خي٘ فؾيٜ ؿ٨ش١٣ذاٟ ٝـتبً ث٦ ّالٛ آيبت ٣ حي ٍبث٘ ػت٤د١ي ث٤د .٣ي اداٝو٦ داد:   

ٍشائت ٍشآٟ ٣ ارشاي ثش١ب٦ٝ حيؼ ت٤ػظ ٍبسيبٟ ٣ حبىؼ ٍش آٟ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ثشٕضاسي ٝوؼبي٦َ ّتوجي تَوؼيش           

ػ٤س٥ ٝجبسُ ىزش ث٦ ٢ٝبػجت ايبٛ ا...ىزش ا١َالة ٣ ٝؼبث٦َ حض٤سي ثي٠ حبضشاٟ دس ٝؼزذ ربٝـ ٣ا٧وذاي       

ر٤ائض ث٦ ١يشات ثشتش اص ثش١ب٦ٝ ٧بي اي٠ ٝحي٘ ٝق٤٢ي ث٤د .ٍبث٘ رّش اػت اي٠ ا٣ٙي٠ ثش١بٝو٦ توال٣ت ٍوشآٟ          

 دا١ـْذ٥ ف٤ٚٛ پضؿْي دس ػغح ؿ٨شػتبٟ ث٤د٥ اػت .

 پذیزش مقبلٍ اس معبيوت بُداضتی در 

 سًمیه سمیىبر بیه المللی کبَص سًاوح تزافیکی، چبلطُب ي راَکبرَبی پیص ري

 ببسدید ریبست داوطکدٌ اس معبيوت درمبن

سيبػت دا١ـْذ٥ ث٢ٞؾو٤س ثشسػوي ٝوـْالت ٣       

چبٙؾ ٧بي ٤ٝر٤د اص حو٤ص٥ ٝقب١٣وت دسٝوبٟ           

ثبصديذ ثقٞ٘ آ٣سد.ث٦ ٕوضاسؽ س٣اثوظ ف٤ٞٝوي          

دّتش ػيذ حؼي٠ خبدٝي دس حبؿي٦ ايو٠ ثبصديوذ    

عي ١ـؼتي ثب ٝقب٣ٟ دسٝبٟ ٣ ّبسؿ٢بػوبٟ ايو٠        

ح٤ص٥ ث٦ ثشسػي فْٞٚشد اسائ٦ ؿذ٥  ح٤ص٥ ٧وبي    

ٝختٚو ٝقب١٣ت پشداخت.ٕيت٢ي اػوت سيبػوت      

دا١ـْذ٥ ض٠ٞ تبّيوذ ٝوـْ٘ ّٞجو٤د ١ويش٣ي           

ا١ؼب١ي ٣ ت٤ػق٦ ىقبٙيت ٧ب اص حبضشاٟ خ٤اػوت   

تب ثب تالؽ ثيـتش ١ٖزسا١وذ خٚٚوي دس خذٝوت            

 ٕزاسي ث٦ ٧ٞـ٨شيبٟ ث٤ر٤د آيذ .

الصٛ ث٦ رّش اػت دّتش ػيذ حؼي٠ خبدٝي ض٠ٞ  

اثشاص سضبيت اص فْٞٚشد ح٤ص٥ ٝقب١٣وت دسٝوبٟ     

دس اٍوذاٝبت ا١زوبٛ ؿوذ٥ اص صحٞوبت تٞبٝوي            

 ٝز٤ٞف٦ دسٝبٟ  ٍذسدا١ي ٤ٞ١د .

حؼ٠ تشؿيضي ٝؼئ٤ٗ ا٤ٝسؿب٧ذ٣ ايخبسٕشاٟ دا١ـْذ٥ اص ديذاس ػشپشػت ّب٤١ٟ ثؼيذ ربٝق٦ پضؿْي ثب تقذادي               

اص خب٤١اد٥ ٧بي ؿ٨ذا ٣ رب١جبصاٟ  ث٢ٞبػجت ايبٛ ا... د٦٧ ىزشخجشداد.دّتشٝحٞذسضب ثيبٟ ّشد:دػتب٣سد٧بي اٝش٣ص               

ٝب ١تيز٦ سؿبدت ٧ب ٣اص خ٤دٕزؿتٖي ٧بي ؿ٨ذا ٣ رب١جبصاٟ ٝي ثبؿذ ٣ ٦ٞ٧ ثب ثبيذتٞبٛ ت٤اٟ خ٤د دس ر٨ت ادا           

ّشدٟ ديٞبٟ ث٦ آ٨١ب ثج٢ذيٜ.ٕيت٢ي اػت دس اي٠ ديذاس ٝح٤ٞد يق٤َثي ػشپشػت اداس٥ تقبٙي ٣ ىقبٙيت ٧بي ى٤ً                   

 ثش١ب٦ٝ دا١ـْذ٥ ١يض حض٤س ث٨ٜ سػب١يذ٥ اػت.



 

٣سصؿْبساٟ دا١ـْذ٥ ف٤ٚٛ پضؿْي ث٦ ٢ٝبػجت 

د٦٧ ىزش، ثب حض٤س دس پبيٖب٥ ا١توَوبٗ خو٤ٟ      

ؿ٨شػتبٟ اٍذاٛ ث٦ ا٧وذاء خو٤ٟ       

ّشد١ذ. مالٝشضب ٝيشي ٝذيش تشثيوت   

ثذ١ي دا١ـْذ٥ ضوٞو٠ توجوشيوِ        

ىشاسػيذٟ س٣ص٧بي ٕشاٝويوذاؿوت    

پيش٣صي ا١َالة اػالٝي ٣ افالٛ اي٠ 

خجش ثيبٟ ّشد: ٨ٝٞتشي٠ ٣ر٦ يوِ     

٣سصؿْبس داؿت٠ ّشاٝبت اخوالٍوي    

٣ ا١ؼب١ي اػت ٣ ا٧وذاء خو٤ٟ         

ث٢ٞؾ٤س ١زبت ربٟ يِ ٧وٞو٢و٤ؿ     

اسصؿٞو٢وذ ٣ؿوبيؼوتو٦ اػوت.                                      

خذا١٣ذ دس ٍشآٟ  ٝي ىشٝبيوذ  ٣ي اؽ٨بسداؿت: 

٧شّغ ٦ّ ربٟ يِ ا١ؼبٟ سا اص ٝشٓ ١زوبت  ” 

ربٟ ٦ٞ٧ ا١ؼوبٟ ٧وبي       د٧ذ ٝخ٘ آٟ اػت ٦ّ

٣اٝويوذ اػوت       “  فبٜٙ سا ١زبت داد٥ اػوت     

٣سصؿْبساٟ ثق٤٢اٟ ا٧٤ٖٙبي اخالٍي دس ربٝق٦ 

ثب  ا١زبٛ اي٠ ٦١٤ٕ اٍذاٝبت صٝي٦٢ تش٣يذ ايو٠    

 ػ٢ت حؼ٦٢ سا ثيؾ اص پيؾ ىشا٧ٜ ػبص١ذ .

 حضًر يرسضکبران داوطکدٌ علًم پشضکی در پبیگبٌ اوتقبل خًن ضُزستبن

ا٣ٙي٠ رٚؼ٦ ػتبد رـ٤٢اس٥ ىش٢٧وٖوي   

٣سصؿي دا١ـْذ٥ ف٤ٚٛ پضؿْي تشثوت  

حيذسي٦ ث٤٢ٞؽش ٧شچ٦ ثب ؿوْو٥٤ توش      

ثشٕضاس ؿذٟ اي٠ رـ٤٢اس٥ ثب حضو٤س    

افضبء ثشٕضاس ٕشديذ.ث٦ ٕضاسؽ س٣اثظ  

ف٤ٞٝي دا١ـْذ٥ ،مالٝشضوب ٝويوشي      

ػشپشػت ّ٘ رـ٤٢اس٥ ٣ ٝذيش تشثيوت  

ثذ١ي ض٠ٞ خيش َٝذٛ ٣ تجشيوِ ايوٜ     

د٦٧ ٝجبسُ ىزش ٕنت : اص آ١زب ٦ّ اص    

اىتخبسات ٝب ٝشدٛ تشثت حيذسي٦ ٣ر٤د 

ؿخليت ٣االيي ٧ٞچ٤ٟ ػشداس ؿ٨يذ ثوش١٣ؼوي      

ٝي ثبؿذ د٣ٝي٠ رـ٤٢اس٥ ىوش٧و٢وٖوي ٣سصؿوي        

دا١ـْذ٥ سا ثب ١بٛ اي٠ ؿ٨يذ ثضس٤ٕاس ٝضي٠ ٤ٞ١ديٜ.                                                    

ّٞيت٦ تخلولوي   14ٕيت٢ي اػت اي٠ رـ٤٢اس٥ ثب 

ىقبٙيت خ٤د سا آمبص ٤ٞ١د.الصٛ ث٦ رّش اػت ايو٠   

سؿت٦ ٣سصؿي دس د٣ثخؾ ّبس٢ّوبٟ   5رـ٤٢اس٥ ثب 

س٣ص ّبسخ٤د سا اص تبسيوخ  ٣17دا١ـز٤يبٟ ث٦ ٝذت 

 آمبص خ٤ا٧ذ ّشد.25/11/91

ػيذ احٞذ ١ؾبٛ ٝقب٣ٟ دا١ـز٤يي ىش٢٧ٖوي  

٣ ػشپشػت فبٙي رـ٤٢اس٥ ض٠ٞ تبّيذ ثوش  

ا٧ٞيت ٣ ربيٖب٥ ٣سصؽ دس ٤ٝض٤ؿ ١ـبط 

٣ ؿوبداثوي پوشػو٢و٘ ٣دا١ـوزو٤يوبٟ             

اؽ٨بسداؿت :پغ اص ثشٕضاسي ٤ٝىٌ ا٣ٙيو٠   

رـ٤٢اس٥ ٣سصؿي ثب ٧ٞوت ٝؼوئو٤ٙويو٠        

دا١ـْذ٥ د٣ٝي٠ رـ٤٢اس٥ ىش٢٧ٖي ٣سصؿوي  

دا١ـْذ٥ ثشٕضاس خ٤ا٧ذ ؿذ ٦ّ اص عوشىوي   

چ٤ٟ اي٠ رـ٤٢اس٥ ث٦ ١بٛ ػوشداس سؿويوذ      

اػالٛ حبد فجذاٙحؼي٠ ثش١٣ؼي ١بٖٝوزاسي  

ؿذ٥ اػت تالؽ خ٤ا٧يٜ ٤ٞ١د توب دسٝوجوبحوج       

ىش٢٧ٖي رـ٤٢اس٥ ١يض ؿب٧ذ ثبصتبة آٟ دس افتوالي  

 ىش٢٧ٔ ايخبس ٣ ؿ٨بدت دسدا١ـْذ٥ ثبؿيٜ.

 

 ديمیه جطىًارٌ فزَىگی يرسضی داوطکدٌ علًم پشضکی یبديارٌ سزدار ضُید بزيوسی کلید خًرد

 بزگشاری ايلیه جلسٍ ویبس سىجی آمًسضی  اعضبء  َیئت علمی داوطکدٌ علًم پشضکی

دس اي٠ : ثشٕضاسي ا٣ٙي٠ رٚؼ٦ ١يبص ػ٢زي آ٤ٝصؿي افضبء ٧يئت فٚٞي خجش داد ٣ اؽ٨بسداؿت  حٞيذ ٣ىبيي ٝذيش ٝشّض ٝغبٙقبت ت٤ػق٦ آ٤ٝصؽ پضؿْي دا١ـْذ٥ اص

٢ي اػوت دس    ٕيترٚؼ٦ پغ اص ثحج ٣ تجبدٗ ١ؾش ٣اسائ٦ ّٚي٦ ١ؾشات  ٣ پيـ٨٢بدات َٝشس ٕشديذ ّبسٕب٨٧بي آ٤ٝصؿي ثشاػبع ١يبص افضبء ٧يئت فٚٞي ثشٕضاسٕشدد. 

 اي٠ رٚؼ٦ ١بص١ي٠ ؿٞبفيبٟ سض٤ي ٝقب٣ٟ آ٤ٝصؿي پظ٧٣ـي دا١ـْذ٥ آٝبدٕي  خ٤د سا ر٨ت ٧ش٦١٤ٕ ٣ ٧ْٞبسي افالٛ ٤ٞ١د١ذ



ّفتِ اٍل اسفٌذ هبُ دس کشَس هب بب ًبم ّفتِ سالهت هشداى ًبم گزاسی شذُ است.ایي اقذام ٍصاست 

بْذاشت بب ّذف تبکیذ بش سالهت هشداى کشَسهبى ٍ حسبس سبصی هشداى جبهعِ ایشاًی بشای تَجِ 

بیشتش بِ جٌبِ ّبی هختلف پیشگیشی اص هخبطشات ٍ تْذیذ کٌٌذُ ّبی سالهت هی ببشذ                             

بِ ّویي هٌبسبت صحبتی کَتبُ بب هٌْذس قَاهی هسئَل ٍاحذ سالهت جوعیت ٍ خبًَادُ 

 هعبًٍت بْذاشتی اًجبم دادُ این کِ دس ریل آهذُ است :

 چِ عَاهلی سالهت هشداى سا تْذیذ هی کٌذ ؟جٌبة هٌْذس قَاهی  

ت٨ذيذ ٢٢ّذ٥ ٧بي ػالٝت ؿبٝ٘ : ّٜ تحشّي ،اىضايؾ ٣صٟ، اػتقٞبٗ دخب١يبت   

فذٛ سفبيت اك٤ٗ اي٢ٞوي دس     اػتشع ٧ب،چشثي خ٤ٟ ، ٢ٍذ ٣ ىـبسخ٤ٟ ثبال ،

ٝحيظ ّبس ٣ حي٠ سا٢١ذٕي ، ٕشايؾ ث٦ ػٞت اػتيبد٥ اص مزا٧وبي آٝوبد٥ ٣       

ىؼت ى٤د ٧ب ،ٕيت٢ي اػت ثب ٢ّتشٗ ٣ ّب٧ؾ اػتشع اص عشيٌ استجبط ىقبٗ ثوب  

د٣ػتبٟ ٣ خ٤يـب١٣ذاٟ ، ٝـب٣س٥ ثب س٣ا١پضؿْبٟ دس ك٤ست ثوش٣ص خـوٜ ٣       

اىؼشدٕي ٣ د٣سي اص ىقبٙيت ٧بي اػتشع صا ٣ پش ٧يزبٟ ٝي ت٤اٟ ث٦ حيؼ ٣   

 استَبء ػالٝتي ِّٞ ّشد .

 اص ًقش تغزیِ دس سبلن بَدى هشداى بشای هب بفشهبییذ؟  

تنزي٦ يْي اص ٨ٝٞتشي٠ ر٢ج٦ ٧بي احش ٕزاس ثش ػالٝت ٝوشداٟ سا تـوْويو٘                    

ٝي د٧ذ ٦ّ ٝتبػيب٦١ ث٦ فٚ٘ ٝختٚو ٤ٝسد ميٚت ٍشاس ٕشىت٦ اػت .٤ّتب٥ ث٤دٟ  

صٝبٟ حض٤س ٝشداٟ دس ٢ٝضٗ ٣ ٝحذ٣ديت دػتشػي آ١بٟ ث٦ مزا٧بي خوب١وٖوي             

٣ ػ٢تي ، ٝي٥٤ ٣ ػجضي ثبفج تنييش دس فوبدات موزايوي ٕوشديوذ٥ اػوت                                 

٣ اسصؽ تنزي٦ اي مزا٧بي ػ٢تي ٦ّ دس ػيش٥ ايشا١ي رب داؿت٦ اػت اص رٞٚو٦  

خشٝب ، ؿيش ، ٝي٥٤ ٣ ػجضي تبص٥ ، ١بٟ ػج٤ع داس ٣ ٝب٧وي روبي خو٤د سا                       

ث٦ مزا٧بي ميش خب١ٖي ٣ ىؼت ى٤د ٧ب ٦ّ حب٣ي ّبٙشي ثبال ، چشثي ٣ ؿْش ٣ 

 ىَيش اص ّشث٧٤يذسات ٧بي پيچيذ٥ اي ٧ؼت٢ذ .

 آیب هشداى دس سي ٍ صهبى خبصی ببیذ بِ سالهت خَد تَجِ ًوبیٌذ؟

ت٤ر٦ ث٦ ػالٝت ٝشداٟ ٝـ٤ٞٗ ػ٠ ٣ صٝبٟ خبكي ١ٞي ؿ٤د ٣ سفبيت ف٤اٝ٘ 

ٝشتجظ ثب ػالٝت ٝشداٟ ٣ د٣سي اص سىتبس٧بي ٝخبعش٥ آٝيض ثبيؼتوي دس٧وٞو٦      

 ػ٢ي٠ ٣ دس ّٚي٦ صٝبٟ ٧ب ٝذ ١ؾش ٍشاس ٕيشد.

 بشای هب بگَییذ؟”بب خَد هشاقبتی بشًذُ ببشین ”اص شعبس 

ثبف٢بيت ث٦ اي٦ْ٢ إشاىشاد دس ثشاثش ػالٝت خ٤د ٝؼئ٤ٗ ثبؿ٢ذ٣ سا٨٧بي ٝشاٍجت 

اص خ٤د سا ثذا٢١ذ ٝي ت٤ا٢١ذ ثيـتشي٠ ١َؾ سا دس حيؼ ػالٝت خو٤د داؿوتو٦      

ثبؿ٢ذ ٣ ثب سفبيت  اك٤ٗ ٣ سا٨٧بي خ٤د ٝشاٍجتي ٣ پش٧يض اص ت٨ذيذ ٢٢ّذ٥ ٧بي 

 ػالٝت اىشاد ٝي ت٤ا٢١ذ ثش١ذ٥ اكٚي ثبؿ٢ذ .  

 

هعبًٍت بْذاشتی دس ّفتِ هلی سالهت هرشداى ایرشاًری دسشرْرشسرتربى                         

 ؟چِ بشًبهِ ّبیی دس ساستبی استقبء آگبّی ّوشْشیبى اًجبم خَاّذ داد 

 ثشٕضاسي رـ٤٢اس٥ مزاي ػ٢تي دس ساثغ٦ ثب ػجِ ص١ذٕي ػبٜٙ 

ت٨ي٦ پْيذ آ٤ٝصؿي ثب ف٢ب٣ي٠ ٝشتجظ ثب ػالٝت ٝشداٟ ٣ اسػبٗ ث٦ اداسات  

 ّبسخب١زبت ٣ ٝذاسع  ػبصٝب٨١ب ،

ا١زبٛ ٝؼبث٦َ ١َبؿي ،َٝب٦ٙ ٤١يؼي ٣ ا١تخبة ٤ٝض٤ؿ ا١ـبء ثب ف٢ب٣ي٠ ٝشتجظ ثب 

 ػالٝت ٝشداٟ 

 دسد ٝغبٙت آ٤ٝصؿي ٝشتجظ ثب ػالٝت ٝشداٟ دس خجش ١ب٦ٝ ا١قْبع 

٣يضيت سايٖبٟ ٣ تْٞي٘ چِ ٙيؼت اسصيبثي ػالٝت ٝشداٟ دس ٝشاّض ث٨ذاؿتي 

 دسٝب١ي تبثق٦ دس عي ٧يت٦ ٝز٤ّس 

تْٞي٘ چِ ٙيؼت اسصيبثي ػالٝت ٝشداٟ ر٨ت ّبسٕشاٟ ّبسخب١زبت ٣ 

 ٝشارقي٠ ث٦ ٝشّض عت ّبس 

دسد ؿقبس ٝشتجظ ثب ػالٝت ٝشداٟ دس تبث٧٤ٚبي اْٙتش١٣يْي ػغح ؿ٨ش، 

 ثيٞبسػتب٨١ب ٣ .......

 ا١زبٛ ٝـب٣س٥ سايٖبٟ تشُ ػيٖبس ، تنزي٦ ٣ ػالٝت س٣اٟ دس عي ٧يت٦ 

ّٚيذ عاليي ػالٝت ٝشداٟ دس س٣ص١ب٦ٝ ٝحٚي ٣  20دسد ٝغٚت آ٤ٝصؿي 

 ػبيت دا١ـْذ٥ 

دسد ؿقبس٧بي ٝشتجظ ثب ػالٝت ٝشداٟ ٧ش س٣ص ث٦ ٝذت يِ ٧يت٦ دس 

 ات٤ٝبػي٤ٟ اداسي

 ثشٕضاسي پيبد٥ س٣ي ٣يظ٥ آٍبيبٟ ؿبم٘ دس دا١ـْذ٥ ف٤ٚٛ پضؿْي

 



 

 

 

مالٝشضب ٝيشي ٝذيش تشثيت ثذ١ي ٣ ػشپشػت ّ٘ د٣ٝيو٠ روـ٤٢اس٥ ىش٢٧ٖوي          

٣سصؿي  دا١ـْذ٥ عي ٕيت٤ٖيي ثب خجش١ٖبس س٣اثظ ف٤ٞٝي ثب ثيبٟ اي٠ ٤ٝضو٤ؿ    

ٟ ١ؼجت ث٦ ػبٗ ٕزؿت٦ ث٤د٥   ٦ّ ٧ذه اكٚي دس د٣ٝي٠ رـ٤٢اس٥ استَبء ّيييت آ

اػت اىض٣د: اٝؼبٗ تقذاد سؿت٦ ٧بي ٣سصؿي ّٞوتش ٝوي ثبؿوذ ٣ خ٤ؿوجختب٦١                       

ثب اػتَجبٗ خ٤ة ّبس٢ّبٟ ٣دا١ـز٤يبٟ ر٨ت حجوت ١وبٛ دس ٝوؼبثَبت س٣ثوش٣                      

ث٤د٥ ايٜ .مالٝشضب ٝيشي اؽ٨بس داؿت :ؿشّت ٢٢ّذٕبٟ  دس د٣ ٕش٥٣ ّبس٢ّبٟ ٣  

سؿووت٦ ى٤تووؼبٗ،پي٢ِ پ٢ٔ،ؿووغش١ذ،ع٢بة ّووـي،ى٤تجبٗ      6دا١ووـز٤يبٟ دس    

دػتي،داست ث٦ سٍبثت ٝي پشداص١ذ ٣ الصٛ ث٦ رّش اػت ثب ثش١بٝو٦ سيوضي ٧وبي         

ّٞيت٦ ٝؼئ٤ٗ ثشٕضاسي رـ٤٢اس٥ ٝي ثبؿ٢ذ ٦ّ ثوشاي ثشسػوي      14ك٤ست ٕشىت٦ 

ّبسؿ٢بع تشثيت ثذ١ي  ايو٠   3ٝـْالت ٣ ّيييت رـ٤٢اس٥ ّٞيت٦ اي ٝتـْ٘ اص 

د٣س٥ اص ٝؼبثَبت سا ٤ٝسد اسصيبثي ٍشاس ٝيذ٢٧ذ.ػشپشػت ّ٘ رـ٤٢اس٥ دس پبػخ  

ث٦ ػ٤اٗ خجش١ٖبس ٝج٢ي ثش ٝـْالت ثشٕضاسي ٝؼبثَبت ٕيت: ّٞج٤د افتجوبسات       

٨ٝٞتشي٠ چبٙـي ث٤د ٦ّ ٝب ثب آٟ س٣ثش٣ ث٤ديٜ ٦ّ ثب ٧ْٞوبسي دس٣ٟ ثخوـي ٣      

پـتيجب١ي ٝؼئ٤ٙي٠ دا١ـْذ٥ ت٤ا١ؼتيٜ آٟ سا ح٘ ٢ّيٜ .٣ي ثب اؿبس٥ ث٦ ٝزي٠ ؿذٟ 

رـ٤٢اس٥ ث٦ ١بٛ ػشداس ؿ٨يذ ثش١٣وؼي ٕيوت: ١ٞو٤د ىقبٙيوت ٧وبي ىش٢٧ٖوي                        

پشس١ٔ تش اص ٧ٞيـ٦ خ٤ا٧ذ ث٤د ٣ ثبفج اىتخبس اػوت ّو٦ د٣ٝيو٠ روـ٤٢اس٥           

دا١ـْذ٥ ثب ١بٛ ٣ يبد ػشداس ؿو٨يذ ثش١٣وؼي ّو٦ اص اىتخوبسات ؿ٨شػوتبٟ ٣                 

ّـ٤سٝبٟ اػت ّٚيذ خ٤سد٥ اػت ٦ّ ثت٤ا١يٜ آٟ ثضس٤ٕاس سا ػوش٤ٙح٦ ص١ذٕوي        

خ٤د ٍشاسد٧يٜ .مالٝشضب ٝيشي ض٠ٞ اؿبس٥ ث٦ اي٠ ٤ٝضو٤ؿ ّو٦ دس ١يٞو٦ د٣ٛ         

د٣س٥ ٝؼبث٦َ تِ سؿت٦ اي دس د٣ ٕوش٥٣ ّبس٢ّوبٟ ٣ دا١وـز٤يبٟ               6ػبٙزبسي 

ثشٕضاس ٕشديذ ٕيت : دس ٝز٤ٞف٦ دا١ـْذ٥ ف٤ٚٛ پضؿْي پتب١وؼي٘ ثوباليي دس          

ح٤ص٥ ىقبٙيت ٧بي ٣سصؿي ٣ر٤د داسد ٣ ثبت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ دا١ـز٤يبٟ ٣ ّبس٢ّبٟ  

ػشٝبي٦ ٧بي دا١ـْذ٥ ٧ؼت٢ذ ٣سصؽ يْي اص ف٤اٝ٘ ٤ٝحوش دس ايزوبد ١وـبط ٣          

ؿبداثي ٣ صد٣دٟ خؼتٖي ٧ب خ٤ا٧ذ ث٤د ٦ّ ثذ١جبٗ آٟ اىضايؾ ّبسايي سا ثذ١جبٗ   

خ٤ا٧ذ داؿت .٣ي دس خبت٦ٞ ث٦ خجش١ٖبس ٣ة دا ٕيت :  تحوت ٧وش ؿوشايغي       

ىقبٙيت ٧بي ٣سصؿي دس دا١ـْذ٥ ٝت٤ٍو ١خ٤ا٧ذ ؿذ ٣ تب حذ ٠ْٞٝ ١ؼجت ثو٦   

ت٤ػق٦ آٟ ثب ت٤ر٦ ث٦ تبحيشات ٝحؼ٤ع آٟ ٣ ايزبد ىوضبي كوٞيٞي  ٣ پ٤يوب         

 اٍذاٛ خ٤ا٧يٜ ّشد .

ٕيت٢ي اػت ٝشاػٜ اىتتبحي٦ رـ٤٢اس٥ ثب حض٤س تقذادي اص ٝوؼئ٤ٙي٠ ؿ٨شػوتبٟ     

،سيبػت ،ٝقب١٣ي٠  ٣رٞقي اص ّبس٢ّبٟ ٣دا١ـز٤يبٟ ٣سصؿْبس دس ٝحو٘ ػوب٠ٙ     

ارتٞبفبت  ثشٕضاس ٕشديذ.دس اي٠ ٝشاػوٜ ػويذاحٞذ ١ؾوبٛ ػشپشػوت فبٙوي              

رـ٤٢اس٥  ض٠ٞ فشم خيشَٝذٛ ث٦ ؿشّت ٢٢ّذٕبٟ ثيبٟ ّشد: ثبفج اىتخبس ٝوب    

ٝؼٚٞب١بٟ اػت ٦ّ تبّيذ دي٢ٞبٟ ثش ػالٝت رؼٜ ٣ س٣ح ا١وؼبٟ ٝوي ثبؿوذ ٣          

ا١ؼبٟ ػبٜٙ ؿشط ٨ٜٝ حشّت ربٝق٦ ث٦ ػٞت پيـشىت ٣ تقبٙي ٝي ثبؿذ ٣ ٝبي٦  

خشػ٢ذي اػت ٦ّ ٝز٤ٞف٦ دا١ـْذ٥  ث٦ ف٤٢اٟ يِ خب٤١اد٥ پش ١ـبط ٣ ػشؿوبس  

اص ا١شطي دس سا٥ افتالي ٣سصؽ اٍذاٛ ٝي٢ٞبيذ ٣ثشخ٤د الصٛ ٝي دا١وٜ اص تٞبٝوي     

دػت ا١ذسّبساٟ ٣حٞبيت ٢٢ّذٕبٟ  رـ٤٢اس٥ تَذيش ٣ تـْش ١ٞبيٜ. ٧ٞچ٢ي٠ دس   

حبؿي٦ س١٣ٞبيي اص ت٢ذيغ ػشداسؿ٨يذ ثش١٣ؼي ٦ّ ثب حض٤س ؿ٨شداس ٣افوضبي     

ؿ٤ساي اػالٝي ؿ٨ش ك٤ست ٕشىت،حبد ١بدس ػٚيٞب١ي ٝقب١٣ت ػبصٝبٟ ٣سئيغ   

ث٢يبد ؿ٨يذ  ٣ا٤ٝس ايخبسٕشاٟ  دس اي٠ ٝشاػٜ اؽ٨بسداؿت ا٢ٝيت اٝش٣ص ٝب ٝوذي٤ٟ   

خ٤ٟ ؿ٨ذاء اػت ٣ اص ٝؼئ٤ٙي٠ دا١ـْذ٥ ٦ّ ثش١ب٦ٝ ٧بي دا١ـْذ٥ سا ثب يبد ٣ ١بٛ  

 ؿ٨ذاء ّٚيذ ٝي ص٢١ذ تـْش ٣يظ٥ ٤ٞ١د.

برای بررسی مشکالت ي کیفیت جشىًارٌ           

کارشىاس تربیت بذوی  ایه 3کمیتٍ ای متشکل از 

 ديرٌ از مسابقات را مًرد ارزیابی قرار میذَىذ

تحت َر شرایطی فعالیت َای يرزشی در داوشکذٌ                  

متًقف وخًاَذ شذ ي تا حذ ممکه وسبت بٍ تًسعٍ آن با تًجٍ  

بٍ تاثیرات محسًس آن ي ایجاد                                                        

 فضای صمیمی ي پًیا اقذام خًاَیم کرد .



 نمایشگاه دهه فجرگفتگو با برگسار کنندکان 
 در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی 

ٝزيذحيبتي س٣اثظ ف٤ٞٝي ثيٞبسػتوبٟ آٝو٤صؿوي      

دسٝب١ي ٨١ٜ دي دسخل٤ف ٧ذه اص ثوشٕوضاسي       

١ٞبيـٖب٥ ٕيت : يْي اص سػوبٙوت ٧وبي س٣اثوظ           

ف٤ٞٝي ٧ب دس ٧ش ػبصٝب١ي ا٢ٍبؿ ٣ ت٢و٤يوش اىوْوبس       

ف٤ٞٝي ٝخبعجبٟ خ٤د ٝي ثبؿذ ٣ ث٢وذ٥ ثوقو٢و٤اٟ       

ٝؼئ٤ٗ س٣اثظ ف٤ٞٝي ٣ؽيي٦ خ٤د دا١ؼتٜ ثوب ايو٠     

٧ذه ٣ ث٦ تل٤يش ّـيذٟ خذٝبت ٣ فوٞوٚوْوشد       

٧ْٞبساٟ ٦ّ دس ساػتبي اىضايؾ سضبيت ٧ٞـ٨شيبٟ 

دس ثيٞبسػتبٟ ا١زبٛ ٝيـ٤د، اعالؿ سػب١ي ٢ٝبػوجوي   

ك٤ست ٕيشد.٣ي ادا٦ٝ داد: ثبصخ٤سد ١ٞبيـٖب٥ ثشاي   

اسثبة سر٤ؿ خ٤ؿحبٗ ٢٢ّذ٥ ث٤د٥ اػت ٣ تَوذيوش    

٣تـْش ٝشدٛ اص ٝؼئ٤ٙي٠ ثشاي ايزبد تح٤الت ا١زوبٛ  

ؿذ٥ ثبس خؼتٖي ٧ب سا اص د٣ؽ ٦ٞ٧ ٝب ثشٝي داسد . 

ٝزيذ حيبتي اؽ٨بسداؿت ثيٞبسػتبٟ آ٤ٝصؿي دسٝب١ي 

٨١ٜ دي ثضسٕتشي٠ ٝشرـ دسٝبٟ دس ر٤٢ة  خشاػوبٟ  

سض٤ي ٝيجبؿذ ٦ّ ثق٤٢اٟ ٝخبٗ ثخؾ ا٣سطا١وغ آٟ    

٤ٝسد ٝوذا٣ا ا١وزوبٛ                   4000تب  3500ٝب٧يب٦١ ثيؾ 

ٝي د٧ذ ٣ ١يت تٞبٝي ١يش٧٣بي ثيٞبسػوتوبٟ اسائو٦       

خذٝبتي ٦ّ دس ؿبٟ ٝشدٛ ا١َالثي  ر٤٨ٞسي اػالٝي 

 ثبؿذ ٣ػقي ٝب ثش اسائ٦ خذٝبت ث٨تشاػت .

٢٨ٝذع ٝزتجي خ٤ٚكي ٝذيش ثيٞبسػتبٟ آٝو٤صؿوي   

دسٝب١ي ٨١ٜ دي دس حبؿي٦ ثبصديذ ١ٞبيـٖب٥ د٦٧ ىزش 

ث٦ خجش١ٖبس س٣اثظ ف٤ٞٝي ٕيت: ٧ٞوب١وغو٤س ّو٦        

ٝؼتحضشيذ ثيٞبسػتبٟ ثق٤٢اٟ يْي اص ثخـ٨بي ٨ٝوٜ  

دا١ـْذ٥ ف٤ٚٛ پضؿْي ٦ّ  ثل٤ست ؿجب١و٦ س٣صي    

اسائ٦ خذٝبت ٝي ١ٞبيذ ٦ّ ٨ٝٞتشي٠ ٧ذه ٝب  استَبء 

سضبيٞت٢ذي ٝشدٛ ا١َالثي ؿ٨شػتبٟ اػت صيوشا دس    

ك٤ست اسائ٦ خذٝبت خ٤ة ث٦ ٝشدٛ ثبفج ا١قْبع 

آٟ دس ربٝق٦ ٣ سضبيت ٝشدٛ اص ١وؾوبٛ ٝوَوذع         

ر٤٨ٞسي اػالٝي خ٤ا٧ذ ث٤د. ٧ٞضٝبٟ ثب ىشاسػيوذٟ   

د٦٧ ٝجبسُ ىزش تلٞيٜ ٕشىتيٜ ١ٞوبيـوٖوب٧وي اص       

اٍذاٝبت ك٤ست ٕشىت٦ دس ػبٗ ربسي دس ثيٞبسػتبٟ 

آ٤ٝصؿي دسٝب١ي ٨١ٜ دي سا ّو٦ دػوتوب٣سدي اص        

ا١َالة اػالٝي دس ح٤ص٥ دسٝبٟ اػت سا  ث٦ ٝوشدٛ    

اعالؿ سػب١ي ٢ّيٜ. ٣ي دس ادا٦ٝ كحجت ٧بي خو٤د   

اؽ٨بسداؿت:ثبتٞبٛ ٣ر٤د ٝـْالت خ٤ؿجختب٦١ ػقي  

ّشد٥ ايٜ تٞبٛ تز٨يضاتي ٦ّ دس ك٤ست ١جو٤د١ـوبٟ   

٠ْٞٝ اػت ربٟ ثيٞبس سا ث٦ خغش ثي٢ذاصد سا ٝو٨ويوب    

٢ّيٜ ٣ ثب ثشسػي ٧بي ك٤ست ٕشىت٦ ثب ت٤رو٦ ثو٦     

ثضبفتٞبٟ ١ٞبيـٖب٥ سا دس ٧وٞويو٠    

ىضبي ٝحيظ اداسي ثشپب ٣ ىقبٙويوت   

٧بي ك٤ست ٕشىت٦ سا دسٍبٙت فْغ 

٣ پ٤ػتش ث٦ ١ٞبيؾ ثٖزاسيٜ ٣ ثوب      

پخؾ ػش٣د٧بي ا١َالثي ٣ يوبدآ٣سي  

خبعشات ٕزؿت٦ ٣ ّؼب١ي ّو٦ دس      

رج٦٨ حض٤سداؿت٦ ا١ذ حبٗ ٣ ٧و٤اي  

آٟ س٣ص٧ب ص١ذ٥ ؿ٤د.ٝذيش ثيٞبسػتبٟ دس خوبتوٞو٦       

ارفبٟ داؿت: ٧ٞچ٢ي٠ دس اي٠ ايبٛ ٝتخللبٟ ٝب دس  

دسٝب١ٖب٥ تخللي ر٤اد االئ٦ٞ پشثبستش اص ٧ٞيوـو٦            

ث٦ اسائ٦ خذٝبت ٝخل٤كب ث٦ اىشاد ١يبص٢ٝوذ اٍوذاٛ      

ٝي ١ٞبي٢ذ. ٣ي دس خل٤ف ثبصخ٤سد ١وٞوبيـوٖوب٥       

ثيبٟ ٤ٞ١د : خ٤ؿجختب٦١ ثب اػتَجبٗ خو٤ة ثوبصديوذ       

٢٢ّذٕبٟ س٣ثش٣ ث٤د٥ ايٜ ٣ اٝيذ٣اسيٜ ث٦ ٧ذىٞبٟ ّو٦  

ث٦ ١ٞبيؾ ٕزاؿت٠ دػتب٣سد٧بي ا١َالة اػالٝي دس   

 اي٠ ايبٛ ؿيشي٠ ث٤د٥ اػت سػيذ٥ ثبؿيٜ .
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