هطخصات كلي:
همذهِ:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
آشنـايي بـا دوره تربيت راهنما (سطح  2تبليغ)
مركس آموزشهاي تخصصي تبليغ

اهام خویٌی

(رحوه اهلل علیه):

هواًطَر که تحصیل یک
تکلیف است ،تحصیـل
هقـدهـه تبلیـغ اسـت،
هقدهه اًذار هزدم است.

رهبز هعظن اًقالب

هد ظله العالی:

هسهله سالهت سیاسی ٍ کز  ،یکی
اس نى ًقات ز سـ ه

هجوَعـه

شواست ،ایي را ددر داًید ٍ حفظ
کٌید که خیلی ههن است.

حَصُ ّبٕ ػلوِ٘ ض٘ؼِ اص دٗشثبص ضٌبخت ٍ تشٍٗح دٗي سا اسبسٖ تشٗي ٍظ٘لِ خَد
داًستِ ٍ ّش صهبى ثِ تٌبست ً٘بصهٌذْٗبٕ كشٌّگٖ– دٌٖٗ خبهؼِ ثِ اٗي اهش هقذس
پشداختِ است.
اهب دس ػػش استجبعبت ٍ اّتوبم ّوِ هنبتت ٍ دٍلتْب ثِ اهش تجل٘ؾ ٍ استلبدُ اص
اثضاسّبٕ هذسى ٍ پ٘طشكتِ ،دس اٗي صهٌِ٘ حشمتٖ اسبسٖ اص سَٕ حَصُ ّبٕ ػلوِ٘
سا هٖ علجذ مِ دس هقبثل خْبًٖ اص اهَاج تجل٘ـبتٖ ثتَاًذ پ٘بهْبٕ دٌٖٗ سا هغشح ٍ
هخبعج٘ي سا ثِ خَد خلت ٍ ثِ ّذاٗت آًْب ثپشداصد اص اٗي سٍ تشث٘ت هجلـٌٖ٘ مبس
آصهَدُ  ،خجشُ ٍ آضٌب ثِ ػلَم ٍ كٌَى تجل٘ـٖ ضشٍست هٖ ٗبثذ تب ثشإ خذهت دس
ػشغِ ّبٕ تجل٘ـٖ حضَسٕ مبسضٌبسبًِ ٍ كؼبل داضتِ ثبضٌذ .ثش اٗي اسبس هشمض
آهَصضْبٕ تخػػٖ تجل٘ؾ حَصُ ػلوِ٘ قن ثشآى گشدٗذ عشح اٗدبد دٍسُ تشث٘ت
ساٌّوب (سغح  2تجل٘ؾ) سا تِْ٘ ٍ ثِ اخشاء دس آٍسد .
اّذاف:
الق :آهبدُ سبصٕ عالة خْت تشٍٗح هؼبسف ٍ احنبم اسالهٖ ٍ ثؼْذُ گشكتي اهَس
تجل٘ـٖ هسبخذ ٍ هشامض تجل٘ـٖ ثخطْب ٍ ضْشستبًْب.
ة  :ثِ ػْذُ گشكتي تػذٕ ٍ هذٗشٗت هشامض كشٌّگٖ ٍ تشث٘تٖ .
هذت دٍسُ ٍ ضكل ًظام:
عَل دٍسُ تشث٘ت ساٌّوب سِ سبل هٖ ثبضذ
ًظبم آهَصضٖ اٗي دٍسُ ثِ گًَِ ًظبم ٍاحذٕ هٖ ثبضذ ٍ حلقِ اتػبل ث٘ي سغح1
حَصُ ٍ سغح  3تجل٘ؾ هٖ ثبضذ ٍ دسٍس ثِ غَست ًظشٕ ،ػولٖ ػشضِ هٖ ضَد.
دس ًظبم ٍاحذٕ ّش ٍاحذ دسس ًظشٕ هطتول ثش 16سبػت دسس ّش ٍاحذ دسس
ػولٖ ٍ هغبلؼبتٖ  32سبػت هٖ ثبضذ.
عَل ّش ً٘وسبل تحػ٘لٖ ضبًضدُ ّلتِ آهَصضٖ ٍ دٍ ّلتِ ثشإ اهتحبًبت هٖ ثبضذ.
ّش سبل تحػ٘لٖ هشمض اص دٍ ً٘وسبل تحػ٘لٖ ٍ ػٌذ اللضٍم ٗل دٍسٓ تبثستبًٖ هٖ ثبضذ.
هذت اًتخبة ٍاحذ ٍ اهتحبًبت پبٗبى ً٘وسبل تحػ٘لٖ ،خضء هذت آهَصش حسبة ًوٖضَد.
تؼغ٘الت سسوٖ مطَس ،اص اٗبم تحػ٘لٖ مسش هٖ ضَد.
تؼذاد مل ٍاحذّبٕ دٍسُ تخػػٖ تجل٘ؾ سغح دٍ ٍ 73احذ هٖ ثبضذ مِ هتؼلن پس
اص گزساًذى دسٍس ٍ تذٍٗي تحق٘ق پبٗبًٖ ثِ دسٗبكت داًصًبهِ تحػ٘لٖ سغح()2
ًبٗل هٖگشدد .ضوٌبً دسٍس كقِ ٍ اغَل سغح( )2حَصُ ػلوِ٘ خضٍ ثشًبهِ ثَدُ
ٍگزساًذى آى عجق سشكػل ٍهقشسات هشمض هذٗشٗت ضشٍسٕ ٍ الصم است.
داًص پژٍّبى ػالٍُ ثش گزساًذى دسٍس دٍسُ ،الصم است دس آصهًَْبٕ هْبستٖ اهت٘بص
قجَلٖ سا مست مٌٌذ ،دس اٗي آصهَى تَاًبٖٗ اكشاد خْت تػذٕ پستْبٕ پ٘ص ثٌٖ٘
ضذُ هَسد سٌدص ٍاقغ هٖ ضَد0
ًمص ٍ تَاًايي ّاي فاسغ التحصيالى:
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كبسؽ التحػ٘الى دٍسُ تشث٘ت ساٌّوب پس اص دست٘بثٖ ثِ هؼلَهبت مست ضذُ تَاًبٖٗ
ّبٕ رٗل سا داسا هٖثبضٌذ:
ـ اهبهت خوبػت هسبخذ ٍ هذٗشٗت كشٌّگٖ هسبخذ
ـ تجل٘ؾ هؤثش دس ثخطْب ٍ سٍستبّبٕ ثضسه
ـ تذسٗس دسٍس دٌٖٗ ٍ ػشثٖ دس هذاسس آهَصش ٍ پشٍسش
ـ تذسٗس دسٍس هشثَط ثِ تجل٘ؾ دس تشث٘ت ساٌّوب ٍ سل٘شاى ّذاٗت
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ـ تَاًبٖٗ ٍسٍد ثِ دٍسُ هجلّـبى ٍٗژُ (سغح  3تجل٘ؾ)
ثبت ًام ٍ اًتخاب ٍاحذ:
داٍعلجبى هَظق ّستٌذ دس هْلت ّبٖٗ مِ تَسظ هشمض اػالم هٖ ضَد ثشإ ثجت
ًبم ٍ اًتخبة ٍاحذ دسسٖ ثِ آهَصش هشاخؼِ ًوبٌٗذ
داٍعلجبًٖ مِ دس هْلت ّبٕ تؼ٘٘ي ضذُ دس ّش ً٘وسبل ثشإ ثجت ًبم هشاخؼِ ًنٌٌذ،
حق اًتخبة ٍاحذ ٍاداهِ تحػ٘ل دسآى ً٘وسبل سا ًذاسًذ ٍلٖ آى ً٘وسبل خضء هذت
هدبص تحػ٘ل آًبى هحسَة خَاّذ ضذ.
اكشادٕ مِ دس عَل ٗل ً٘وسبل تحػ٘لٖ ثشإ ثجت ًبم هشاخؼِ ًنٌٌذ ،هٌػشف اص
تحػ٘ل ضٌبختِ ضذُ هگش اٗي مِ ضَسإ آهَصش ػزس كشد سا هَخِ تطخ٘ع دّذ
ػذم هشاخؼِ پزٗشكتِ ضذگبى آصهَى ٍسٍدٕ ثشإ ثجت ًبم دس ًخست٘ي ً٘وسبل
تحػ٘لٖ پس اص اػالم ًتبٗح ،اًػشاف اص تحػ٘ل تلقٖ خَاّذ ضذ.
ٍاحذّاي دسسي ٍ طَل هذت تحصيلي:
تؼذاد ٍاحذّبٕ ًظشٕ اًتخبثٖ هتؼلن ثدض دٍسُ خذٗذ الَسٍد دس ّش ً٘وسبل حذ اقل
ٍ 8احذ هٖثبضذ
دس غَستٖ مِ هتؼلن ثشإ كشاؿت اص تحػ٘ل تٌْب ٗل دسس ثبقٖ داضتِ ثبضذ ،ثب
ًظش هسئَل آهَصش ٍ تبٗ٘ذ استبد هشثَعِ ،هٖتَاًذ آى دسس سا دس عَل ً٘وسبل اص
عشٗق هؼشكٖ ثِ استبد ثگزساًذ.
دس غَستٖ مِ هتؼلن ملِ٘ ٍاحذّبٕ خَد سا گزساًذُ ٍ ٗب ملِ٘ ٍاحذّبٕ ثبق٘وبًذُ
خَد سا مِ اسائِ ضذُ ،گشكتِ است ،اهب اص حذ ًػبة موتش است ،كقظ تب سِ سبل
ثؼٌَاى هتؼلن هشمض پزٗشكتِ ضذُ ٍ اص هضاٗب ثْشُ هٌذ خَاّذ ثَد.
حضَس ٍ ؼياب:
حضَس ٍ ؿ٘بة هتؼلو٘ي دس توبهٖ خلسبت هشثَط ثِ ّش دسس الضاهٖ است ٍ سبػبت
ؿ٘جت ّش كشد دس ّش ٍاحذ دسسًٖ ،جبٗذ اص 3سبػت تدبٍص مٌذ دس ؿ٘ش اٗي غَست اگش
ؿ٘جت هتؼلن ؿ٘ش هَخِ ثبضذ ،ثشإ آى دسس ًوشُ غلش هٌظَس خَاّذ گشدٗذ ٍ دس
غَست هَخِ ثَدى ،آى دسس حزف خَاّذ ضذ.
حضَس ٍ ؿ٘بة تَسظ آهَصش هٖ ثبضذ لزا تشك مالس دسس(ٍ لَ ثب اخبصُ استبد)دس
حنن ؿ٘جت هٖ ثبضذ.
تبخ٘ش دس حضَس مالس دسس ث٘ص اص 10دق٘قِ اص اثتذإ ٍقت سسوٖ دسس دس حنن
ؿ٘جت دس توبم آى دسس خَاّذ ثَد
تبخ٘ش دس حضَس دس مالس اص  5تب  10دق٘قِ تبخ٘ش ثجت هٖ ضَد
تنشاس تبخ٘شّبٕ موتش اص 10دق٘قِ ،تب  3هشتجِٗ ،ل ؿ٘جتِ ؿ٘شِ هَخِ ثجت خَاّذ ضذ
ٍ ّش ؿ٘جت ؿ٘ش هَخِ  %20اص ًوشُ اًضجبط مسش هٖ گشدد.
ثشإ ّش ؿ٘جت ؿ٘ش هَخِ دٍ دسغذ ٍ ثشإ ّش ؿ٘جت هَخِ ٗل دسغذ اص مول
ّضٌِٗ پشداختٖ مسش خَاّذ ضذ
چٌبًچِ ثِ ػلت ث٘وبسٕ ٍ ٗب تطخ٘ع پضضل كشدٕ ً٘بص ثِ استشاحت داضتِ ثبضذ،
ؿ٘جت اٍ هَخِ ثَدُ ٍ تب ٗل ً٘وسبل مول ّضٌِٗ تحػ٘لٖ اٍ پشداخت خَاّذ ضذ.
چٌبًچِ كشدٕ اص ضشمت دس ٗل مالس دسس ٗب ث٘طتش خَد سا هستـٌٖ ثجٌ٘ذ ،ثبٗذ
قجل اص ضشٍع ً٘وسبل هَضَع سا ثب آهَصش دس ه٘بى گزاضتِ ٍ ثؼذ اص هَاكقت ضَسإ
آهَصش چٌبًچِ ثِ تػذٗق استبد هشثَعِ اص حضَس دس مالس ثٖ ً٘بص ثبضذ ،اص
ضشمت دس مالس آى دسس هؼبف خَاّذ ثَد ٍلٖ الصم است ًوشُ اهتحبًٖ اٍ حذاقل
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ؿ٘جتِ ؿ٘شِ هَخِ دس اهتحبى ّش دسس ،ثِ هٌضلِ گشكتي ًوشُ غلش دس اهتحبى آى
دسس ٍ ؿ٘جت هَخِ دس اهتحبى ّش دسس ،هَخت حزف آى دسس خَاّذ ثَد.
تطخ٘ع هَخِ ثَدى ؿ٘جت دس مالس ٍ دس خلسِ اهتحبى ،ثِ ػْذُ هسئَل آهَصش
خَاّذثَد.
مسبًٖ مِ ً٘بص قغؼٖ ٍ ضشػٖ ثِ هشخػٖ داضتِ ثبضٌذ ،ثبٗذ هشاتت سا متجبَ ثِ
آهَصش اعالع دادُ ٍ دس غَست هَاكقت ؿ٘جت هَخِ خَاّذ ثَد.
حزف ٍ اضافِ :
هتؼلن هٖ تَاًذ دس ّش ً٘وسبل تحػ٘لٖ دس هْلتٖ موتش اص دٍ ّلتِ پس اص ضشٍع
دسسْب ،حذامثش دٍ دسس ًظشٕ خَد سا حزف ٍ ثشإ دٍ دسس دٗگش ثجت ًبم ًوبٗذ.
هطشٍط ثش اٌٗنِ تؼذاد ٍاحذّبٕ اًتخبثٖ ٍٕ اص حذٍد هقشس تدبٍص ًنٌذ.
حزف اضطشاسي:
هتؼلن هٖ تَاًذ دس غَست اضغشاس تب ّ 5لتِ ثِ پبٗبى ً٘وسبل تحػ٘لٖ ،كقظ ٗنٖ
اص دسسْبٕ ًظشٕ ٍ ٗب كقظ ٗنٖ اص دسٍس هغبلؼبتٖ خَد سا دٍ ّلتِ قجل اص اهتحبى
آى ،حزف مٌذ .هطشٍط ثِ اٌٗنِ اٍالً ؿ٘جت هتؼلن دس آى دسس ًظشٕ ث٘ص اص سِ
ضبًضدّنِ هدوَعِ سبػبتِ آى دسس ًجبضذ ٍ ثبً٘بَ تؼذاد ٍاحذّبٕ ثبق٘وبًذُ ٍٕ ،اص
حذاقل ٍاحذ موتش ًطَد.
حزف ملِ٘ دسسْبٕ اًتخبثٖ دس ٗل ً٘وسبل  ،تٌْب دس غَستٖ هدبص است مِ ثٌب ثِ
تطخ٘ع ضَسإ آهَصش ٍ هؼبًٍت آهَصش ،هتؼلن ثِ غَست حضَسٕ قبدس ثِ اداهِ
تحػ٘ل دس آى ً٘وسبل ًجبضذ .دس اٗي غَست ٍضؼ٘ت هضثَس ثِ غَست هشخػٖ
ثجت ٍ خضء حذامثش هذت هدبص تحػ٘ل هتؼلن هحسَة خَاّذ ضذ.
اسصيابي پيطشفت تحصيلي هتعلويي:
اسصٗبثٖ پ٘طشكت تحػ٘لٖ هتؼلو٘ي ثشاسبس ه٘ضاى حضَس ٍ كؼبل٘ت دس
مالس ،اًدبم تنبل٘ق دسسٖ ٍ ًتبٗح اهتحبًبت ًْبٖٗ دس ّش هقغغ آهَصضٖ
است ٍ استبد ّش دسس هشخغ اسصٗبثٖ هتؼلو٘ي دس آى دسس هٖثبضذ.
اهتحبى پبٗبى ّش هقغغ دسسٖ ثشإ ملِ٘ دسٍس الضاهٖ است ٍ دس دسٍسٖ
مِ استبد تطخ٘ع دّذ ثخطٖ اص ًوشُ ثِ ًگبسش هقبلِ تحق٘قٖ اختػبظ
ٗبثذ ًگبسش هقبلِ تحق٘قٖ ً٘ض الضاهٖ ثَدُ ٍ دس غَست ػذم اسائِ آىً ،وشُ
آى اص هدوَع ًوشُ مسش هٖ ضَد.
حذاقل ًوشُ قجَلٖ دس ّش دسس 12هٖ ثبضذ هتؼلوٌٖ٘ مِ دس ّش ٗل اص
دسٍس هشدٍد ضَد ،دس اٍل٘ي كشغت هؼ٘ي الصم ثِ تنشاس آى دسس هٖ ثبضٌذ.
ثب اٗي حبل ًوشات ملِ٘ دسٍس اػن اص قجَلٖ ٍ سدّٕ دس مبسًبهِ آًبى ثجت ٍ
دس هحبسجِ ه٘بًگ٘ي هٌظَس هٖ ضَد.
مسبًٖ مِ دس اهتحبى پبٗبى ّش سبل ضؼ٘ق ضٌبختِ ضًَذ ٍ غالح٘ت آًبى ثشإ
اداهِ تحػ٘ل هحشص ًگشدد ،ثب تبٗ٘ذ ضَسإ آهَصش اص اداهِ تحػ٘ل آًبى خلَگ٘شٕ
خَاّذ ضذ.
ؿ٘جت ؿ٘شهدبص دس اهتحبى ٍ گشكتي ًوشُ غلش ٍ آٍسدى ًوشُ موتش اص  12دس اهتحبى
هدذد ،هَخت تؼل٘ق سسو٘ت دس ً٘وسبل ثؼذ هٖگشدد ٍ تنشاس آى تب سِ ًَثت،
هَخت اخشاج هٖثبضذ .دس غَست هَخِ ثَدى ؿ٘جت دس اهتحبى ،دسس هشثَعِ حزف
ٍ هتؼلن دس هشحلِ ثؼذ دس اهتحبى آى دسس ضشمت خَاّذ مشد.
دس پبٗبى ً٘وسبل ،ه٘بًگ٘ي مل ًوشات دس آى ً٘وسبل ٍ دس پبٗبى دٍسُ تحػ٘لٖ،
ه٘بًگ٘ي مل ًوشات هتؼلن هحبسجِ ٍ ثِ ٍٕ (دس ضوي مبسًبهِاش) اػالم هٖ گشدد.
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ه٘بًگ٘ي ًوشات هتؼلن دس ّش ً٘وسبل ثبٗذ موتش اصً 14جبضذ دس ؿ٘ش اٗي غَست ًبم
ًَٗسٖ هتؼلن دس ً٘وسبل ثؼذ ،هطشٍط خَاّذ ثَد .دس غَستٖ مِ ه٘بًگ٘ي ًوشات
داًص پژٍُ دس دٍ ً٘وسبل هتَالٖ ٗب سِ ً٘وسبل هتٌبٍة موتش اص 12ثبضذ دس ّش
هشحلِ إ مِ ثبضذ اص اداهِ تحػ٘ل هحشٍم هٖ ضَد
هشخصي ٍ اًصشاف اص تحصيل:
هتؼلن ًوٖ تَاًذ دس ً٘وسبل اٍل تحػ٘لٖ هشخػٖ تحػ٘لٖ ثگ٘شد
هتؼلن هٖ تَاًذ ثشإ دٍ ً٘وسبل اص هشخػٖ تحػ٘لٖ ،دس مل دٍسُ استلبدُ ًوبٗذ.
هذت هشخػٖ تحػ٘لٖ خضء حذ امثش دٍسُ هحسَة هٖ ضَد.
تقبضبٕ هشخػٖ ،ثبٗذ ثػَست متجٖ ٍ دس اٗبم اًتخبة ٍاحذ ّش ًو٘سبل
تَسظ هتؼلن ثِ آهَصش تسل٘ن گشدد.
تشك تحػ٘ل ثذٍى مست اخبصُ ،اًػشاف اص تحػ٘ل هحسَة هٖ ضَد ٍ هتؼلنِ
هٌػشفِ اص تحػ٘ل ،حق اداهِ تحػ٘ل سا ًخَاّذ داضت.
هتؼلوٖ مِ ثخَاّذ اص تحػ٘ل اػالم اًػشاف مٌذ ،ثبٗذ دسخَاست اًػشاف اص تحػ٘ل
خَد سا ضخػبَ تسل٘ن ًوبٗذ .هتؼلن هدبص است كقظ ثشإ ٗل ثبس ،دس كبغلِ ٗل هبُ اص
تبسٗخ دسخَاست ،تقبضبٕ اًػشاف سا پس ثگ٘شد ٍ پس اص اًقضبٕ اٗي هْلت ،حنن
اًػشاف ٍٕ غبدس خَاّذ ضذ ٍ هتؼلن اص آى پس حق اداهِ تحػ٘ل ًذاسًذ.
هتؼلن هٌػشف اص تحػ٘ل ،هَظق است ثِ ملِ٘ تؼْذاتٖ مِ دس دٍساى تحػ٘ل
سپشدُ ػول مٌذ.
تحػ٘ل هدذد هتؼلن هٌػشف اص تحػ٘ل ،هَمَل ثِ ضشمت ٍ قجَلٖ دس
آصهَى ثؼذٕ ٍسٍدٕ (ثش اسبس ضَاثظ هشثَعِ) خَاّذ ثَد.
گشٍُ ّاي هْاستي خطابي:
ّش هتؼلن هَظق است دس گشٍُ ّبٕ هْبستٖ خغبثٖ ضشمت ًوبٗذ.
ثشگضاسٕ خلسبت گشٍُ ّبٕ هْبستٖ ثِ هٌضلِ ٗل ٍاحذ ًظشٕ ػولٖ دس ٗل
تشم خَاّذ ثَد.
ثؼذ اص تطن٘ل گشٍُ ٗل ًلش ثب سإٔ اػضبء گشٍُ مِ حذامثش دُ ًلش خَاٌّذ  ،ثَد
كشدٕ ثؼٌَاى هسئَل گشٍُ اًتخبة هٖ ضَد.
ٍظبٗق هسئَل گشٍُ دس آٗ٘ي ًبهِ گشٍُ ّبٕ هْبستٖ خغبثٖ هطخع ضذُ است
ّش گشٍُ هَظق است دس ّش ً٘وسبل ،ضبًضدُ خلسِ– دٍسبػتِ -داضتِ ثبضذ
مِ ٗل سبػت ٍ ً٘ن ثِ توشٗي ٍ سٖ دق٘قِ ثِ ًقل هغبلت هغبلؼِ ضذُ عجق
خذٍل پَ٘ست دس آٗ٘ي ًبهِ اختػبظ هٖ ٗبثذ.
دس ّش ً٘وسبل اػضبٕ گشٍُ هَظق ّستٌذ حذاقل دٍٗست ٍ پٌدبُ غلحِ اص
متبثْبٖٗ مِ تَسظ پژٍّص اػالم هٖ گشدد هغبلؼِ ٍ خالغِ پژٍّص سا دس
خلسبت گشٍُ ث٘بى ًوبٗذ
ّش چْبس گشٍُ صٗش ًظش ٗل استبد ساٌّوب اداسُ هٖ ضَد
حضَس ٍ ؿ٘بة گشٍُ ّب ّ ،وبًٌذ حضَس ٍ ؿ٘بة ٗل ٍاحذ دسس ًظشٕ خَاٌّذ
ثَد.
اسصٗبثٖ گشٍُ تَسظ استبد ساٌّوب خَاّذ ثَد.
دس پبٗبى ّش ً٘وسبل تحػ٘لٖ ثشاسبس آصهَى ٍ كؼبل٘ت  ،دٍاصدُ ًوشُ ثِ اسائِ
خغبثِ ٍ ضص ًوشُ ثِ هغبلؼِ ٍ پژٍّص ٍ دٍ ًوشُ ثِ اًضجبط ٍ تالش گشٍّٖ
تخػ٘ع هٖ ٗبثذ.
5

هتعلن هْواى:
هتؼلن هْوبى مسٖ است مِ دس آصهَى ٍسٍدٕ ضشمت ًنشدُ ٍ لني توبٗل
ثِ استلبدُ اص دسٍس دٍسُ ّبٕ هختلق سا داسد
مسبًٖ مِ هٖ خَاٌّذ دس مالسْبٕ آهَصضٖ هشمض ضشمت ًوبٌٗذ ،ثب هَاكقت
ضَسإ آهَصش ًسجت ثِ تَاى ػلوٖ داٍعلت ٍ هَاكقت هسئَل آهَصش دس
هَسد تَاى پزٗشش ،اهنبى پزٗش خَاّذ ثَد.
هلجس ثَدى ثِ لجبس هقذس سٍحبً٘ت ثشإ اٗي اكشاد ً٘ض ضشط پزٗشش است.
هتؼلو٘ي هْوبى دس غَستٖ مِ دس اهتحبى پبٗبًٖ دٍسُ ّب ضشمت ًوبٌٗذ ،دس
پبٗبى ،حضَس آًبى دس ثشًبهِّبٕ آهَصضٖ ،گَاّٖ خَاٌّذ ضذ.
ثِ هتؼلو٘ي هْوبى مول ّضٌِٗ تؼلق ًخَاّذ گشكت.
دس پبٗبى تَك٘ق خذهت ثِ اسالم ٍ هسلو٘ي ٍ سا اص خذاًٍذ هٌبى ثشإ توبم
هجلـ٘ي دٗي هج٘ي اسالم خَاّبً٘ن
ٍالسّالم ػل٘نن ٍ سحؤ اهلل ٍ ثشمبتِ.
عٌاٍيي دسٍس تشبيت ساٌّوا (سطح  2تبليػ)
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