
 

 مقررات قبل از بازه امتحانات

 

افمارهایمال  موممفمارهامومیامتخقبا همالتحانی،مدتجتستجیمد دمبنمنس مامدانشجو ملزم ماتجقمل اما م-1

مفساه م ورد( اعجملجیمدانشجج جاه مرا ممممو م، زجقمو م،جزبلمهوساه، مرایجانجنمتججخ ججی،  .ایجتجتجسنجق،

بنمپتامد دملساجعنمکسدهموموما م،عسیفممها،مدانشو ملزم ماتقمیکمهبتنمل اما متسوعمبا هم لانیم  ل ن-2

ومال  مماطمعمبنمعهنهمدانشو مد اهنمب دمهونمدروسمد دماطویتانمحاصجامنواینمملؤجیتیقمعن  تجنن

م.کنمدرسم،عسیفمنشنهماتق،ما مطسیقم ل  شمدانشکنهمپی یسیمت د اتقمدرمص ر،ی

 

بسدط،مضسوریماتقمیکمهبتنمدرمصج ر معن مدتتستیمدانشو مبنمایتتسنقمیامتایسملزمولا م  ل نم-3

هامنیمم،وهینا مال  مرامباممهایمال  مبام ل  شمدانشجکنهمرامانوا مدادهمومدانشکنهمل اما   ل ن،مهواهت ی

  ل نمحض ریمدرملحامدانشکنهم)لطابقمبامل انیلم  ل نهایمبسدطومونامبسایمادذمبیواریمکس تحاظمتسایط

م.بسایمایلمدتتنما دانشو یان،مفساه م ورنن

افماریممصج ر،یمکنمدانشجو ییمدرمابتنامیاملیاننم  ل نمبنمدتیامبسو ملشجکم منس مافماریمیامتخقرد-4

دچارملطعیمایتتسنقمتج د،مال  ماتقمدرماتسعمولقمبامکارتتاتانم)…بسق،ملطعیمایتتسنقموم )لانتنملطعی

حناکثسم .نواینومنؤج قمبنمورودملوندمبنمتجالانن،مهواهت یموماطمعمرتانیمم،واسمب یسدگسوهم ل  تجیم

ماتقمممدلیقن5لطعیمایتتسنقم، تطمدانشو مبنمکارتتاسم  ل نم لن م لانملوا مبسایماطممعمرتانی

م

 فرایند اجرایی نزدیک به زمان برگزاری آزمونها

 

 نی متاعقمل اما ماجسایم  ل ن : لان

 
 مز چنینچم خببی ده زهزد ام  جججججی ین انشججججن نیم ناع  ججججیز  روع از وججججلزم بز  مو  به  ام زهزد ام  ججججی ینم بز  م ا د د-1

 .زججججج د داوجججججججججبججججم اججججیوجججججججججع اججججینججججع اججججساججججی جججججججججبججججم  جججج اهد ها اججججم ا ججججسم  ججججیهوجججججججججنججججی   ججججلاجججج  ججججمو اججججل جججججججججینججججنججججع

ده ولزم  دهنعگیم ا سم ه ینی وع  ز ام بنهی تأ اع و د؛  سؤلا  هلگ نم تأخال الز  ا   ده انن خص ص ام بز  م :،  سه

 .بز  مو ام زهع  وخص دانشن  ا  

 

به  هوفح ندر آالری)به )پیوس  است  قبل از ررع  آزمون دانجوویان فرم مربو  به راای  اوو  االققی راالزم -2

 .نموده ع تیک مربو  به آن را در سامانه آزمون فعا  نمایند وورت آگاهانه تکمیل

 

 

 



 

 فرایند اجرایی حین برگزاری آزمونها

 

 ایوججججنعی اعنهی ا جججج  مینیم بز  م  نیز ام وججججل   ده بز  م  یاعع از وججججلزم بز  مو دراقم 10 دانشججججن نیم ثعا ال تی -1
 

 دهنع  دهنعگیم وججججججوام  ججججججینلنن ا د  ز ز یم ا ججججججیای ام بنهی داد  نخ اهع وججججججعی ام زویه  دن ل اگل بز  م الای انن بز  م
 الای هلاخ اهع ام  ججججج اال  بخل ال جججججع؛ الز  ا ججججج  می جججججخ  نی  ججججج اال  ازلام ها  جججججلنعبل از ز یم ده ن ل گلابم وجججججع  

م.  ال اننی  دهع

 

 هنججع  ز ججیم زنجججیدی از بز  م زد دراقجججم اججی ت جججم اجججم اننرجججم اججی تججأخال بز  م03ده بز  نهجججینی اجججی ز ججیم زنل  :،  ججسه

می یهش نیاع هزدو ای ده ن ل گلابن ز یم بز  مدراقم ز13 ؤاال  ها از د    اعهعو  ن ز 

 لتمتنمعن متسکقمدرم  ل نملیمباتنم،بنمگسوهمهایم ل  تیمعن م،واسمدانشو مبامکارتتاتانم

 فرایند اجرایی بعد از زمان برگزاری آزمونها

ساا  24حداکثر تا  در بازه زمانی ذکر رده در بند های قبل نتواند  در آزمون ررک  نمایددانجوو در وورتی که  -1

وتورت مکتو  ع همراه با دلیل ادم رترک  در آزمون  به  بعد از آزمون درالواست  آزمون مودد الود را به همراه

 .گیری رود در الصوص عضعی  آتی ایجان تصمیم مستندات به اداره آموزش دانجکده الود تحویل نمایند تا

 .در وورت غیب  غیر موجه  طبق آیین نامه  نمره دانجوو در آزمون  وفر لحاظ رود-2

 .میباردرعز بعد از ثب  اعلیه نمرات 3مهل  ااتراض دانجوو به نمرات حداکثر -3

 

 دانجوویان تخلفات ع تنبیهات

مبنملتظ رم گاهیمدانشو یانمبامع البمومن عمالنالا م،ت یهیمدرمنظسمگسفتنمتنهمدرم،خزفمدرمایلم  ل ن

لبادملتنرجمدرمتی همنالنماجساییم ییلمنالنمانض اطیمدانشو یانم)ل  بمتی نومم،ماتقمتایؤتنمها

مدهتنگان،ماطمعمعاتیمانقمبمفسهت یومبنمنح ملقتضی،مبنمکزینم  ل ن پتواهمومهشتویلمجزؤنمت رای

نها،مباعثما مبیلمرفتلممحاک مدرمایلمدتقما م  ل  رتانیمت دممهوچتیلمبام، جنمبنمایتکنمنقضمل انیل

هایمبسدطمد اهنمتن،متایؤتنماتقماعتوادمعو لیمبنمبسوننادمار یابی  

،قز ا ملحس مدرمنظسمگسفتنمت دمسایمبسمحؤبمل رد،مباال،سیلم،ت یها مرامب  

نالنملذک رمبنمتسحمذیام،عسیفمتنهماتقم ییل12ایلم،ت یها مدرملادهم . 

احضارمومادطارمتباهیمبنونمدرجمدرمپسوننهمانض اطیمدانشو -1  

،ذکسمکت یمبنونمدرجمدرمپسوننهمانض اطیمدانشو -2  

ادطارمکت یمبنونمدرجمدرمپسوننهمانض اطیمدانشو م-3  

درجمدرمپسوننهمانض اطیمدانشو م،ذکسمکتبمو-4  

م، بیخمکت یمومدرجمدرمپسوننهمانض اطیمدانشو 5.



م

مدرمدرس،م  ل نمیام،کاتیفملسب طمبنم،خزف0.25مدادنمنوسه6.

 

لحسولیقما م،ؤهیم مرفاهیمدانش اهمیامایوادم،غییسمدرم نها،ما مل یاموا ،مد اب اهمومغیسهما میکملاهم،ام7.

مبالیواننهما م،ح یا لن م لان

 

 .دریافقمدؤار ما مدانشو مدرمل اردیمکنم،خزفملتوسمبنمایوادمضسرموم یانمتنهمباتن8.

 لجاهمبجنونماحتؤججابمتججت ا 6،جام1لتعمل لجقما م،ح ججیجامبجنملجن میجکمنیوؤججا میجاما م-9

ما مم-11  لجاهمبجاماحتؤجججابمتججت ا 6،جام1لتعمل لجقما م،ح ججیجامبجنملجن میجکمنیوؤجججا میجا

 لجاهمبجنونماحتؤججابمتججت ا 12،جام6لتعمل لجقما م،ح ججیجامبجنملجن مدومنیوؤججا میجاما مم-11

م-12 ما  منیوؤجججا میجا م،ح ججیجامبجنملجن مدو م6لتعمل لجقما  ماحتؤجججابمتججت ا 12،جا مبجا  لجاه

 لجاهمبنونماحتؤججابمتججت ا 11،جامم13لتعمل لجقما م،ح ججیجامبجنملجن متججنمنیوؤججا میجاما -13

 لجاهمبجاماحتؤججابمتججت ا 11م،جام13لتعمل لجقما م،ح ججیجامبجنملجن متججنمنیوؤججا میجاما م-14

 لجاهمبجاماحتؤججابمتججت ا 24،جام11لتعمل لجقما م،ح ججیجامبجنملجن مچهجارمنیوؤججا میجاما م-11

 لجاهمبجاماحتؤججابمتججت ا 24،جام11لتعمل لجقما م،ح ججیجامبجنملجن مچهجارمنیوؤججا میجاما م-11

م،غییسملحام،ح یامدانشو -11

 

مپججسدا -11 متجججهججسیججن مبججن مدوتججتججی ما  مدانشجججوجج  م،ججح جججیججزججی مدوره  ،جج ججنیججا

م  لجج نمورودی-91 مدر محججبججآمحججقمتجججسکججقملججوججند مبججا مدانشججج ججاه، ما   ادججساجمدانشجججوجج 

 تا 5ادساجمدانشو ما مدانش اهمباملحسولیقما م،ح یامدرمکزینمدانش اههام،ام-21

 

 موارد ع مصادیق تخلفات در آزمونهای برالط

 ییلمنالنمانض اطیمدانشو یان،م،قزبمع ار ماتقما ماتتبادهملحس مدانشو ما ماطمعا ،م33لطابقمباملادهم

،وهیما میاالکانا مبنمنح یمکنملوا من اتجن،مبامل نمل زیمبسایماراهنمنتیونمیکمفعاتیقمال  تیمل فف م

ها مبتنهایمدردرسمیام  ل نهایملسب طنوموملتتاتبمبامن عم،قزب،مبنمیکیما م،ت ی1لتخزفمبنم،ت ینمبتنم)م

لحک  ملی سددممعموهم9،ا12بنمیکیما م،ت یها مبتنهایم،1بتنم ومدرمصجج ر م،کسارمعموهمبسم،ت ین5،جام1

  ل نمدادنم)  )ایتکنماحتوا م،قز هایملسدادی  ییلمنالنمانضجج اطیمومبام، جنمبن35 بسایلملطابقمباملادهم

 .اصججزیومدرم  ل نهجایمبسدطمبجاال،سما تجججایسم  ل نهجاتجججقمدهتجنهم، تججطمفسدیمغیسما م  ل ن

درم  ل نملسب طنمومیام6چتانچنمدانشججو ییمدی سیمرامبنمجایمد دمدرمالتحانملسارمدهن،مبنم،ت ینمبتنم-1

 .لابام،شنینمد اهنمب د14 لحک  ملیش دمومدرمص ر م،کسار،م،ت ینم،امبتنم9،ام12یکیما ،ت یها مبتنهایم

لحک  متنهموم9،ا12یمدی سیمدرمالتحان،ملتخزفمبنمیکیما م،ت یها مبتنهایمدرمصج ر متسکقمبنمجا2-

م.لابام،شنینمد اهنمب د14ص ر م،کسار،م،ت ینم،امبتنمدر



 

 ییلمنالنمانض اطی،م36درمد ج  مبنماتجتساک ذاریمتیاال میامپاتخهامدرمفضایمبسدطم،ملطابقمباملادهم

لحک  متنهمومدرمدرمص ر م،کسار،م9،ام12بنمیکیما م،ت یها مبتنهایم6بسملحک لیقمبنمبتنم لتخزفمعموه

م.،شنینمد اهنمب د لابا14،ت ینم،امبتنم

 

 :برالی راالصهای امومی تخلف به وورت ذیل تعریف میجود

مدهتنهماصزیمث قمنا مدرم  ل نمبامه یقمجعزیمیامتسکقمدرمدرمجزؤنم  ل ن،مبنمجایم  ل ن1.

مدرمدارجما مض ابطمبسگماریم  ل ن،مجهقمپاتخمبنمتیاال مدهتنگانمکوکمبنمتایسم  ل ن2.

م، انیمبامدانشو یانمیامافسادمدارجما مح  ه3.

 

هامیاممهایمتیاال م  ل نمبامتایسم  ل نمدهتنگانمهوانتنمت کنمگذاریمتیاال مومیامپاتخمبنماتجتسا 4.

مفضایمبسدط

 

تطمدانش اهمدرم لانم  ل ن،ملوت عماتجتبادهما مکتاب،میادداتجق،مجموهمومهسم نچنماتجتبادهما م نم، 5.

م.اتق اعم متنه

 دهتنگانم)بام،شججخیاماتججتادمدرسوم،شججابنملابام، جنمدرمپاتججخهایم،شججسیحیمارتججاتیم  ل ن6.

مایمارتاتیم  ل نمدهتنگانمهامیاملحت ایمچتنرتاننمها،ملحت یا مفایام،شابنمعکس7.

 

شججخیاموم،اهینمنوایتنهمکارتتاتانمفتیمهسگ ننم،خزفمدرح  همفتاوریماطمعا مکنمدرم لانم  ل نمبنم،

 فتاوریماطمعا مدانش اهمومیامدانشکنهمرتینهمباتن ح  ه

 ییلمنالنم33ها،ملادهممایموملخابسا،یمدرمایلمح  هم  ل نمتججایانمذکسماتججقمدرمدرمح  هم،خزبا مرایانن

م:بیانمتنهماتق انض اطی،مبنمتسحمذیا

مکسدن،متاب ،اژمرایاننمسدن،مویسوتیکمکا مل یامه م،خزبا مدرمفضجایمبسدطمدرصج ر مار،کابمهسمیکما

افماریوما مطسیقمنب ذمبنمتجیؤت ،ممافماریمیامتجخقم،خسیبمرایاننم)نس  تجا یموم،غییس،ملح ،لت لف (ای

هایمبنونملو  میامانتشارممکسدنمومدتتیابیمغیسلوا بنماطمعا ،مض طمصنامیام،  یسبسداریمجاتج تجی

بنمدانش اه،مواردمتننمبنمحسی مد  صیم هایملسب طم،ماطمعا میامداده نها،مفسوش،مافشجامیامانتشارماتتاد

ص ،یموم،  یسیم افسادمدرمفضجایموبمیاماتتبادهمابماریمیامت  ماتتبادهما ماطمعا ،م، اویسمیاملح  ال 

یام،هنینمبنمالنا مدرمایلمل اردم ...صجبحا متجخ یمافسادمحقیقیمیامحق لی)اع ما ماداذی،مافشا،مانتشار،م

هاموموبمگهایمغیسادملیمومضنالتیقملزی،م،هنینمومهتکممیال اردملشجابنومتت دمغیسلان نی،م،هینمتایق

هایملخسب،مایوادممهایمدوتتی،مارتجا مایویامبنملقنتجا مدیتی،منب ذمبنمتجایق حسلقماتجخا ،ماهانق

 مغیسادملیمومافساد،مبارگذاری،مدانز دمیامانتشارمل ض عا دتجتستیمغیسلوا میامادم مدرمتط مدتتستی

ک  ملح11،ام4ا م،ت یها مبتنهایم کزینمجسای معو لیمدرمفضججایموب،ملتخزفمبنم،تاتججبم،خزف،مبنمیکی

م.لیش د



 

 

دروورتیکه تخلف تکرار گردد یا دارای ابعاد گستردهای بارد به نسب  سطح تأثیر تخلف  تنبیه :تبصتره 

متجدید اس . قابل22تا بند 

 ها بخش سوم: گایدالین

 :دانجوویان

 

 هیی  سبقع   اهد ذنع الز  ا ج  از  ج ی دانشجن نیم وجل    ننع  ده بز  نهیی الخا هزین  وج دی دانشج یههی ز نی دانشجرع 
 .الز  ا جججججججج  تدججی    اهد اوججججججججیه  وججججججججع  ها اججی ا ججججججبوججید  از هزوججججججهججیی  نججی جججججججج  اججم ا سم دانشججججججن نججیمو ال ججججججججیننججع

 هیی ثض هی زج د داهد هزین   طیاق ای بنچم ده بز  مهیی وجل   ده بز  م ها  دانشجن نیم   ف  هسجبنع د جب ه العدع1.
 هی وجی ع هزین   قلها   لا   ام م وجش فیهلی ده  ج ه  لهز  ا بوید  از دزهاان الای ول   ده ندیننعی انن د جب هالعدع

 .اجججیوجججججججججع بز جج مو اجججبججنجججین از خجج هدم نجججی بوجججججججججی ججاجججعم ده ز جججیم بز جج مو تججل   ججاججل  جج ججججم  جج جججع بز جج م ز ییی  ججی
 انشججن نیم الای ا دانیم ااشججبل جه  وججل   ده بز  م ثعارع نا د ججب ی  هانینم ز نی گ وججی ه وججدنع دن ل نهداهبل ا جج  د2.

 خ د داوججبم ایوججنع تی ده  جج ه  الزز هلگ نم  شججرع ده  یه  لدم ای هانینم ده ثیل ا ججبوید و مگ از هدیهن ی ای  یهوججنی ججیم
 .بجججججوجججججید  نجججججدجججججینجججججنجججججع جججججل جججججه بز ججججج م از ز جججججججججججاجججججبجججججم دز  ججججججهججججج  زهزد اجججججم  جججججججججججی جججججینجججججم بز ججججج مو ا جججججججج

 هیی دانش ی  نسو  ام ول   ده نا بز  م بز ینشی  م ت  ا انع تی روع از ولزم تق نع الگهاهی بز  م دانشن نیم   ف 3.
 دانشجج ی  ازس  وججع  ا جج و ای هعی بوججنینی ای   اا نل  ااهاهو بوججنینی ای البننع الگهاهی بز  م ز هاا انلادا  اثبدیلی وججل  

 .وججججججی از زجع  وججججججل ج  دانشججججججن نجیم ده بز  م بز جینشججججججی ال زهجع  وججججججخص دانشججججججن  خ اهجع ا دندجیننجع ز  سجججججج  لاج  نججی

 دانشجججن    ف  ا ججج  تعهعنی م وجججل   ده بز  م ها ده  هب   قله ز روع از ایز  بز  م ترداع ز اه جججیل ندینعو زع  ترداع4.
 .تججججججعججججججهججججججعنججججججی ججججججمو  ججججججنججججججنججججججل اججججججم زججججججع   ججججججججججججعزه  ججججججنجججججج ز وججججججججججججل جججججج  ده بز جججججج م خجججججج اهججججججع وججججججججججججع

 .ز جججینجی بز ج نجهجججی دهنجججیاججج   ننجججع ها رجوجججع از وججججججلزم اجججیز   جججیهاجلی ز ه جه زجوج ه خج د دانشججججججنج نجججیم اجججینجججع نجججی 5.

دهیو نسو  ام تغاال ه ه زو ه خ د ارعا  ز ثبدی ه ه جعنع خ د ها ام ده  دانشن  اینع ده ازلان ن ا  زهزد ام  ی ینم بز  م6.

 مناسب ذخیره نمایند. جیی

 ا ب ینی  اله ججی ز اگل ام اننبلن   نی جج  د ججبل ججی نعاهنعو وججلزم ایز اننبلن  خ د ها روع از دانشججن   به  ا جج   اوا  7.
 اهاهیا ااهاهیو نل  اننبلن  ای  اوا  ارعا  ندیننع؛ چنینچم دانشجججن  ام ا رینی   جججخ  ده ال ججج  ایرادینع  نسجججو  ام تهامثبدی 

 ب  زش دانشججرع  ها الای وججل   دهز نی اننبلن   نی جج  د ججبل ججی نعاهنعو الز  ا جج  نا هوبم روع از وججلزم ایز  ا ب ینی و 
 .بز  م ثض هیو  طبا  یزنع

 

 دانشن   به  ا   روع از ایز  ا ب ینیو د بل ی خ د ام ااهاه الز  ز ازس ی دانش ی  )اننبلن و هانینم وخصیو تبون هدلا و8.
 .توب  ز (ییی ها الاهع بزهد

 

 ام منع خ د  لاجعم  لد  ز ز از تعلن  وعم هدم دهز  هیو دانشجن   به  ا ج  نا هوبم روع از وجلزم ایز  ز ینی بز  م-9

 خ د ا دانیم ثی ججع ندینعی  سججؤلا  زع  ا سم ام زهع  دانشججن  خ اهع ا د  ز الز  ا جج  ده  جج هتی  م بز  م ده ججی الای
 .زی تجججججججعجججججججلنججججججج  نشججججججججججججع  ا جججججججججججج و از  جججججججلنجججججججق ب ججججججج زش دانشججججججججججججرجججججججع و مجججججججاججججججج جججججججاجججججججلی وجججججججججججج د

 اتصیل ام اننبلن  جین هنن از  لنق اهائم دهنع  اننبلن  دن ل الای ت  جام  اشج د دانشجن  ده  ج ه  ا ریم ثبدی ا ریم-11

 .  ارا رطعی اننبلن  ا بی ده اخبایه داوبم ایونع

 

دهنع  از اننبلن  ا بوید  ند د  ز  هنهی وج د  م اقا بز  م ای النی م گلدد ده ز یم وجل   ده بز  م ام گ نم ت  جام  ی-11

انوا ه( استتادا ه اه اما) خا اینارنار  ا  ا انایا  هما) مهمو)    استتادا ه ننندنا) ثم ا اایتتا  خ  جججینل

  اخیر  ینداه .



 

 ده   هتی  م ده .تل ا   دهیو  نی   ا ریم ول   ده بز  م از  لنق تبون هدلا  زج د داهدو زلی هانینم الای بز  م-12

 ام ا بوید  از هانینم ایوع ازس  خ اهع گلدنعگال الای ااهانش ا نا  از  م  لای نایز  هیی اععی نل  ااهاه از  م نسخم

درمصج ر ماتجتبادهما مرایاننملابامحوامومیامگ تجیمه تجوتنمحتواملیمانمتارژمب دنمبا،سیمل اما م-13

 شده و شا ژ  منیا     سارس قرا   ا ه شو . تسکقمدرم  ل نمکتتس 

تالاننم  ل نمالنا منو دهموما محتوامنی متجاعقمل اما متجسوعم  ل نمنؤج قمبنما، ا مبنمایتتسنقموم-14

 سخت افزا   و نرم افزا   مو   نیاه  را  شرنت    مهمو) اطمینا) حاصا شو .  لادهمب دنم،وهیما 

هایممبسایماطمعما م دسیلم،غییسا ماحتواتیملسب طمبنمدتججت رماتعوزهایملسب طمبنمتججسکقمدرم  ل ن-11

مهایماطمعمرتجانیملعسفیمتنهمرامبنمط رمومتجالاننبسدط،موب اهمدانشجکنه،دانشج اهمومیامتجایسموب اههام

م م  لجج ن م لججانججی مبججا ه محججیججل مو ملجج ججا  .نججوججایججتججن کججتججتججس ملؤججججتججوججس

رو مبعنما مث قمل لقمنوسا مدرمتالاننم ل  تیمدانش اهم3لهزقم لانیمبسایماعتساضمبنمنوسا محناکثسم-16

م.باتنملی

سگماریمفتیمایوادمتنهمدرمحیلمبدانشجو یانمباینمهسگ ننماعتساضمبنمتجیاال مومهوچتیلملشجکم م-11

ؤیتیلمهایماعم متنهمل زیمبنماطمعملمنوایتنهمکمسمیاما مطسیقملکانیؤج    ل نمرامبمفاصجزنما مطسیق

 لسب طنمدرمدانش اه،مبستاننم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1« پیوست

 
 تعهدنامه

 

شاااهندا شابیاااجوی  .........................الاااهم ااز  دنل  ا  اینجانب  ........................ ان د  لی  ....................................   

هنی لنبن  قطع ارق   شااهتا اینتربت حیم ارگزادی آ لونب اا رااود  آگنهنبا    احتهنل  ارگزادی آ لون لیااتز 

...............    ندیخ شاااردت شد آ لون اردر شد. ............................... شد بیه ااانل    ااایی   شا ایهانباا لتضنالااا 

 .انشم ........................................ل 

هن دا شد  شاو  شد رود  ارگزادی آ لون اا رود  اردر   ییر حوودیب الواار   لضردا  ارگزادی آ لون لتعه  ل 

سنعت هوشهن ب( اا    سانی  التتر بیت  هوشهن  ملنبن  گوش ب هنی ع   اساتانشا ا  دتن،ب زز اب ینششاشات  لینا

سؤاال    پنسخ آبهنب دهک گرفتم ا  سنیر افراش زهت پنسخگوی  اا سؤاال ب قراد شاشن بن  دنداری    گذادی اشاترا 

شد ادتیند شیگران زهت پنسااخگوی  اا سااؤاال    هر د گ شیگری دا بضا قوابیم اعزل  حندم ار آ لون عهوددلز 

ابجن  لوادش فوق ل ر  شاوشب شابیاگنا لجن  است اهم لضردا ب ان اینجنب   ای دا اساتب التنن  بهوشا   شد هرلرحیا

 .اردودش بهنی 

 

 


