دااگشنه علوم زپشکي تهران
دادکشنه فناوري اهي نوين زپشکي

ع
علم
شيوه انهم ارزشيابي کيفيت ملکرد آموزشي اعضاي هيات ي دادکشنه فناوري اهي نوين زپشکي
مقدمه

آهَظـ يىي زظ ٍايفيا زؾفؾي ٍ هْين ػًيَ ّييفت ػلوي ويَزُ ٍ وٌيفوطزيي وفييس زض فطزيٌيس زضظقييفو ػًيَ ّييفت
ػلو ي زض ًظييط فطف ييِ قييَز زضظق ييفو هؿ ي وط ويفي يت ػولىييطز آهَظق ي ٍ زضزئ يِ وييفظذَضز وييِ ػًييَ ّي يفت ػلو ي
ه تَزًس زض ضزؾي في زّيسز
زضظقيفو

1

ولٌيس هيست آهَظقي ززًكيىسُ ؾي ب وْ يَز ويفييت آهيَظـ قيَز ويسيي هٌظيَض ووي يِ

ززًكىسُ فٌفٍضيّفي ًيَيي پعقيى زض ضزؾي في تحميك زييي هْين تكيىيل ذَزّيس قيس ضؾيفتت زييي ووي يِ

ًظييفضت ٍ زجييطزي فطزيٌييس زضظق ييفو ويفي يت ػولىييطز آهَظق ي زػًييفي ّي يفت ػلو ي ٍفييعزضـ ً ييفيج آى وييِ هطزجييغ
شيضوٍ وطزي تهوين فيطي زض هَزضز ظيط زؾت:
 -1ت سيل ٍيؼيت زؾ رسزه زػًفي ّيفت ػلو
 -2زضتمفي هطت ِ ػلو زػًفي ّيفت ػلو
 -3تفَيى هؿٍَتيتّفي زجطزي آهَظق وِ زػًفي ّيفت ػلو زض ؾُح ززًكىسُ
 -4زززهِ تسضيؽ زضٍؼ يف تؼييي هؿؤٍل زضؼ
-5تفَيى هؿؤٍتيت ضزٌّوفي پفيفىًفهِّف

وظايف و مسؤوليتهاي کميته ارزشيابي

 تسٍيي قيًَُفهِ زضظقيفو ويفيت ػولىطز آهَظق
ً ظفضت وط زجطزي فطزيٌس زضظقيفو ويفيت ػولىطز آهَظق
 زضزئِ وفظذَضز و

ٍ هسيط فطٍُ هطوََِ زض ذهَل ً فيج زضظقيفو

هحطهفًِ وِ ػًَ ّيفت ػلو

تَؾٍ

فطزفيطزى زض پفيفى ّط ًيوؿفل
 زضزيِ فعزضـ زضظقيفو ػولىطز آهَظق وطزي تهوينفيطي زض ذهَل ت سيل ٍيؼيت زؾ رسزه
زضتمفي هطت ِ ػلو زػًفي ّيفت ػلو وِنَضت هحطهفًِ وِ هطزجغ هطوََِ
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ووي ِ زضظقيفو ززًكىسُ هؿؤٍتيت زضظقيفو زٍضُ فطزفيط ٍ ويفيت ػولىطز آهَظق زػًفي ّيفت ػلو ضز وط ػْسُ ززضز

1

تطفيغ ؾفالًِ ٍ

 وفظًگطي ززٍزضي قيًَُفهِّف ٍ زؾ َضزتؼولّفي هطوََِ
 تَظيغ ٍ فطزآٍضي پطؾكٌفهِّفي ًظطذَزّ وِ نَضت و ًفم ٍ زتريفش توْييسزت الظم ويطزي ًگْيسزضي هحطهفًيِ
پطؾكٌفهِّفي هطوََِ (زػن زظ هرسٍـ ٍ غيطهرسٍـ) وطزي زؾ ففزُ زض ظهفى هَضز ًظط
 زَالعضؾفً وِ ػًَ ّيفت ػلو هَضز زضظقيفو

ضييؽ ززًكىسُ ٍ هسيط فطٍُ زض ذهَل ً يفيج ًظطذيَزّ زظ

ّوىفضزى وِ ََض هٌفؾب ٍ وف ضػفيت ضزظززضي ٍ حطين قره زػًفي ّيفت ػلو (ضئيؽ ززًكىسُ ٍ هسيط فطٍُ
هَافٌس وِ زيي ً فيج ضز وِ نَضت وفهالً هحطهفًِ ًگْسزضي وٌٌس)
 هؼطف زػًفي ّيفت ػلو وِ هٌظَض قطوت زض زٍضُ ّفي تَزًوٌسؾفظي وف تَجِ وِ ً فيج زضظقيفو ٍ وِ تكيريم
ووي ِ زضظقيفو
 ضؾيسف وِ زػ طزيفت زػًفي ّيفت ػلو وط ضًٍس زضظقيفو

اعضاي کميته ارزشيابي

 هؼفٍى آهَظق ززًكىسُ (رئيس کويته ارزضيابي)
 زٍ ًفط زظ زػًفي ّيفت ػلو ززًكىسُ وف هطت ِ ززًكيفضي يف وفالتط وف زً هفب ضييؽ ززًكىسُ
 هؿؤٍل زهَض ّيفت ػلو ززًكىسُ
 هسيط زف ط تَؾؼِ آهَظـ ززًكىسُ
 هسيط فطٍُ هطوََِ يف ًوفيٌسُ زيكفى وط حؿب هَضز
 وفضقٌفؼ زهَض زضظقيفو ززًكىسُ (وسٍى حك ضأي)
الزم به رکر است که رسويت جلسه کويته ارزضيابي با حضور دو سوم اعضا احرراز هريضرود و حضرور رئريس
کويته ارزضيابي الساهي است.
در هواردي که يکي از اعضاي کويته هورد ارزضيابي قرار هيگيرنذ ،فرد هورد نظر نبايست در هيچکذام از جلسرا
کويته حضور داضته باضذ.

حوزههاي مورد ارزشيابي

 دانص تخصصي :قفهل ززًف هْفضتّف ٍ تَزًوٌسيّفي وِ زػًفي ّيفت ػلوي زض ييه حيُيِ ترههي ززضز
ّؿ ٌس
 ههار هاي ارائه آهوزش (تذريس) :قفهل قيَُ ويفى زضت فٌ هؤثط وف فطزفييط زيجيفز ضغ يت ٍ زًگييعُ زض فطزفييط
هْفضت زض زؾ ففزُ زظ ٍؾفيل ووه آهَظق
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 ههار هاي طراحي (برناههريسي) آهوزضي :قفهل زضزئِ َطح زٍضُ
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هؼطف هٌفوغ آهَظق

 ههار هاي هذيريت دوره :قفهل ًظن زض تكىيل والؼّف وطفعزضي وٌِّگفم آظهَىّيف زػيالم ويٌِّگيفم ًويطزت
هيعزى زض زؾ طؼ وَزى يف هكرم وَزى ظهفى هاللفت وف ززًكجَيفى
 راهنوايي پاياىناهه :قفهل ضزٌّوفي فطزفيطزى همفَغ وفضقٌفؾ زضقس ٍ زو طي ترهه ) (Ph.Dويطزي ًگيفضـ
پطٍپَظزل فعزضـ پيكطفت پفيفىًفهِ ٍ همفالت ٍ هسيطيت ضًٍس پيكطفت وفض پػٍّف هطوٌَ وِ پفيفىًفهِ
 رفتارحرفهاي و اخالق :قفهل ضػفيت زنَل زذالل

تؼفهل هث ت ٍ ؾيفظًسُ ويف فطزفييطزى ٍ ّوىيفضزى هكيفضوت

ػًَ ّيفت ػلو زض فطٍُ (حًَض وِهَلغ فؼفل هيؤثط ٍ َ يك وطًفهيِ زض جلؿيفت فيطٍُ قيطوت زض غٍضًيفل
والبّف ؾويٌفض ٍ وٌفطزًؽّفي آهَظق فطٍُ هطوََِ ٍ ّوىفضي زض وطفعزضي آظهَىّفي فطٍُ)

روش ارزشيابي

 وطزي زضظقيفو فؼفتيتّفي آهَظق ػًَ ّيفت ػلو زظ ًظطذَزّ زظ فطزفيطزى ّوىفضزى هسيطزى ٍ هؿؤٍالى ٍ ذيَز
فطز شيضوٍ زؾ ففزُ ه قَز
 -1نظرخواهي از فراگيراى
 فطزفيطزى قفهل ززًكجَيفى زٍضُّفي ترهه ٍ تحهيالت تىويل زؾت ويِ ػًيَ ّييفت ػلوي زض آهيَظـ آىّيف
هكفضوت ززضز
ًظطذَزّ زظ فطزفيطزى وََِض هؿ وط زض پفيفى ّط ًيوؿفل يه وفض وِػول ه آيس زظ آًجفي وِ ًظطؾٌج زض ظهفى وطفعزضي
آظهَىّف ٍ يف پؽ زظ زػالم ًوطزت وط نحت ٍ زلت زَالػفت فطزآٍضيقسُ تأثيطفصزض زؾت ظهفى ًظطؾٌج ً فييس ويف
آظهَىّف ه مفضى وفقس وِ هٌظَض زَويٌفى فطزفيطزى زظ ػسم تأثيط ًظطزت زضزئِقيسُ ويط زضظقييفو آىّيف ً يفيج حفنيل زظ
ًظطذَزّ زظ فطزفيطزى پؽ زظ زػالم ًوطزت ًْفي فطزفيطزى وِ زَالع زػًفي ّيفت ػلو ه ضؾس
 زوعزض هَضز زؾ ففزُ زض زضظقيفو پطؾكٌفهِ زؾت وِ قفهل زٍ فطم ًظطذَزّ زظ فطزفيطزى زض هطحلِ آهَظق ٍ پػٍّك
زؾت (پيَؾت قوفضُ  )1ضٍزي پطؾكٌفهِّف وط زؾفؼ ًظطزت ه رههفى ٍ نفح ٌظطزى تأهيي ه قَز ٍ پفيفي آى وف
زؾ ففزُ زظ ضٍـّفي آهفضي هطوٌَ هفًٌس آتففي وطًٍ فخ هحفؾ ِ ه قَز زض نَضت وِ تؼسزز فطزفيطزى زض ّط زٍضُ
زضظقيفو ً 3فط يف وو ط زظ ً 3فط وفقس فطزآٍضي وفظذَضزّف زظ َطيك ههفح ِ فطزي ٍ وِ نَضت هجعز زًجفم ه قَز
وِ زيي هٌظَض يى زظ زػًفي ّيفت ػلو وِ زً رفب ووي ِ زضظقيفو

ًؿ ت وِ زًجفم ههفح ِ وف ززًكجَيفى ٍ تىويل

پطؾكٌفهِ ًظطذَزّ وط زؾفؼ ًظطزت زيكفى زلسزم ه ًوفيس
 تَييحفت الظم زض هَضز زّويت وفضوطز ٍ چگًَگ تىويل پطؾكٌفهِّف وِ نَضت قفف

ٍلفول فْن تَؾٍ وفضقيٌفؼ

هؿؤٍل آهَظـ وِ فطزفيطزى زضزئِ ه قَز

Course Plan
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 وطزي زضتمف حسزلل تؼسزز پطؾكٌفهِّفي تىويلقسُ وطزي ّط ػًَ ّيفت ػلو وِ ََض ه َؾٍ 11پطؾكٌفهِ زض ؾيفل زظ
ول فطٍُ فطزفيطزى وفقس زض هَزضزي وِ وِ زاليل هَجِ زظ جولِ ونوَزى تؼسزز ول فطزفيطزًي ويِ ػًيَ ّييفت ػلوي
وفتمَُ وف آىّف زض توفؼ وَزُ زؾت تؼسزز پطؾكٌفهِّفي تىويلقسُ وطزي ػًَ ّيفت ػلو وو يط زظ زييي تؼيسزز وفقيس
ووي ِ زضظقيفو ززًكىسُ ه تَزًس تهويوفت هم ً ضز زض زيي ظهيٌِ زترفش وٌس
 هحَضّفي هَضز زؾ ففزُ وطزي ًظطذَزّ زظ فطزفيطزى ػ فضتٌس زظ:
 oدانص تخصصي
 oههار هاي ارائه آهوزش (تذريس)
 oههار هاي طراحي (برناههريسي) آهوزضي
 oههار هاي هذيريت دوره
 oراهنوايي پاياىناهه
 oارزيابي فراگير
 oرفتار حرفهاي و اخالق

 -2نظرخواهي از هوکاراى
ّ وىفضزى زضوطفيطًسُ زػًفي ّيفت ػلو وف ٍزوؿ گ ؾفظهفً زٍتيِ ٍ ثفًَيِ ّؿ ٌس وِ زض ززًكىسُ فٌفٍضيّيفي ًيَيي
پعقى هكغَل فؼفتيت ّؿ ٌس ٍ حسزلل هست آقٌفي زيكفى وف ػًَ ّيفت ػلو هَضز زضظقيفو يه ؾفل زؾت
 زوعزض هَضز زؾ ففزُ زض زضظقيفو پطؾكٌفهِ زؾت فطم پطؾكٌفهِ ًظطذَزّ زظ ّوىفضزى زض پيَؾت قوفضُ  3زضزئيِ قيسُ
زؾت ضٍزي پطؾكٌفهِّف زظ َطيك ًظطذَزّ زظ ه رههيي ٍ نفح ٌظطزى وطضؾ قسُ زؾت ٍ پفيفي آى وف زؾي ففزُ زظ
ضٍـّفي آهفضي هطوٌَ هفًٌس آتففي وطًٍ فخ هحفؾ ِ ه قَز
 زض هَزضزي وِ ػًَ ّيفت ػلو وٌف وِ زاْفض ذَز ٍ تأييس هسيط فطٍُ وف ؾفيط فطٍُّفي آهَظق ٍ يف ؾفيط ززًكىسُّيف
ّوىفضي آهَظق ززق ِ وفقس ه تَزى زظ زػًفي ّيفت ػلو فطٍُّفي هصوَض ًيع ًظطذَزّ وطز
 زض ّط همُغ زضظقيفو وفيس حسزلل زظ ّ 3وىفض ًظطذَزّ قَز ٍ ّوىفضزى وفيس وِ فًَِزي زً رفب قًَس وِ حسزلل زٍ
ًفط آىّف زظ فطٍُ آهَظق هطوََِ وفقٌس
 هحَضّفي هَضز زؾ ففزُ وطزي ًظطذَزّ زظ ّوىفضزى:
 oرفتار حرفهاي و اخالق
 oدانص تخصصي
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 -3نظرخواهي از هذيراى و هسؤوالى آهوزضي
 هسيطزى ٍ هؿؤٍالى آهَظق قفهل زفطززي ّؿ ٌس وِ هؿؤٍتيت وطًفهِضيعي ٍ ًظفضت ويط فؼفتييتّيفي آهَظقي ػًيَ
ّيفت ػلو هَضز زضظقيفو ضز وط ػْسُ ززضًس زيي زفطزز قفهل ضئيؽ ززًكىسُ هؼفٍى آهَظق ززًكيىسُ ٍ هيسيط فيطٍُ
هطوََِ ّؿ ٌس الظم زؾت حسزلل هست زضت فٌ زيكفى زض ؾوت فؼل وف ػًَ ّيفت ػلو هَضز ًظط ؾِ هفُ وَزُ وفقس
 وفظذَضزّفي هسيطزى ٍ هؿؤٍالى آهَظق زظ َطيك پطؾكٌفهِ جوغآٍضي ه قَز فطم پطؾكٌفهِ ًظطذيَزّ زظ هيسيطزى
زض پيَؾت قوفضُ  4زضزئِ قسُ زؾت ضٍزي پطؾكٌفهِّف زظ َطيك ًظطذَزّ زظ ه رههيي ٍ نفح ٌظطزى وطضؾ قيسُ
زؾت ٍ پفيفي آى وف زؾ ففزُ زظ ضٍـّفي آهفضي هطوٌَ هفًٌس آتفيفي وطًٍ يفخ هحفؾي ِ هي قيَز هيسيطزى ٍ هؿيؤٍالى
آهَظق وطزي پفؾرگَي وِ ؾؤزالت هَجَز زض پطؾكٌفهِّف ه تَزًٌس ػالٍُ وط ؾَزوك ٍ هؿي ٌسزت هَجيَز ل لي

زض

نَضت تعٍم زظ هكفّسُ فؼفتيتّفي آهَظق ػًَ ّيفت ػلوي ٍ ييف زًجيفم ههيفح ِ ويف ٍي ًييع زؾي ففزُ وٌٌيس زض
پطؾكٌفهِّفي ًظطذَزّ ًفم ٍ هؿؤٍتيت فطز تىويلوٌٌسُ شوط ه قَز
 هحَضّفي هَضز زؾ ففزُ وطزي ًظطذَزّ زظ هسيطزى ٍ هؿؤٍالى آهَظق :
o

رفتار حرفهاي و اخالق
زضظقيفو تَؾٍ هسيطزى ٍ هؿؤٍالى آهَظق وطزي ّط ػًَ ّيفت ػلو زض قيطزيٍ ت يسيل ٍييؼيت زؾي رسزه
زضتمفي هطت ِ ػلو ٍ تفَيى هؿؤٍتيتّفي زجطزي آهَظـ وِ زػًفي ّيفت ػلو زًجفم ه قَز وف حسزلل تؼسزز
 2پطؾكٌفهِ تىويلقسُ

 oههار هاي هذيريت دوره
زضظقيفو تَؾٍ هسيطزى ٍ هؿؤٍالى آهَظق وطزي ّط ػًَ ّيفت ػلو زض پفيفى ّط ًيوؿفل تحهيل ويف حيسزلل
تؼسزز 1پطؾكٌفهِ تىويلقسُ
 -4خودارزيابي (نظرخواهي از عضو هيا

علوي)

 ذَززضظيفو زظ َطيك يه پطؾكٌفهِ زًجفم ه قَز فطم پطؾكٌفهِ ًظطذَزّ زظ ػًَ ّيفت ػلو

زض پيَؾت قوفضُ 5

زضزئِ قسُ زؾت ضٍزي پطؾكٌفهِّف زظ َطيك ًظطذَزّ زظ ه رههيي ٍ نفح ٌظطزى وطضؾ قسُ زؾت ٍ پفيفي آى وف
زؾ ففزُ زظ ضٍـّفي آهفضي هطوٌَ هفًٌس آتففي وطًٍ فخ هحفؾ ِ ه قَز ً فيج حفنيل زظ ذَززضظييفو زض جويغوٌيسي
زضظقيفو ويفيت ػولىطز آهَظق زػًفي ّيفت ػلو تحفِ ًو قَز ٍ نطففً جْت زضزئِ وفظذَضز وِ قيرم ّييفت
ػلو ه وفقس
 هحَضّفي هَضز زؾ ففزُ وطزي ًظطذَزّ ػ فضتٌس زظ:
 oدانص تخصصي
 oههار هاي هذيريت دوره
 oراهنوايي پاياىناهه
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روند تحليل نتايج حاصل از نظرخواهي از فراگيران و همکاران و مديران

ّ وِ پطؾكٌفهِّفي تىويلقسُ تَؾٍ فطزفيطزى ٍ ّوىفضزى ٍ هسيطزى ززضزي زػ فض وَزُ ٍ زض جوغوٌسي هَضز زؾ ففزُ لطزض
ذَزٌّس فطفت هگط زض هَزضز ظيط:
 oتىويل پطؾكٌفهِ تَؾٍ فطزي وِ قطٌ حسزلل هست هَزجِْ يف آقٌفي زض هَضز ٍي هحمك ً فقس
 oهكفّسُ ذٍذَضزف ويف زظ حس لفول ل َل زض يه فطم ذٍوكيسى زض يه ؾ َى زض توفه ضزيياّيف ٍ ًَقي ي
هُفتب هغفيط وف زذالق زض فطم
 هؿؤٍتيت تكريم پطؾكٌفهِّفي هرسٍـ وط ػْسُ ووي ِ زضظقيفو ززًكىسُ فٌفٍضيّفي ًَيي پعقى زؾت
 حسزلل تؼسزز پطؾكٌفهِّفي غيط هرسٍـ وطزي ّط ػًَ ّيفت ػلو وِ ََض ه َؾٍ 11پطؾكٌفهِ زض ؾفل زظ ول فيطٍُ
فطزفيطزى ٍ  3پطؾكٌفهِ زظ ّوىفضزى وفقس
تحليل نتايج ضاهل هوارد زير است:
هيفًگيي زًحطز

هؼيفض ٍ حسزلل ٍ حسزوثط ًوطُ زض ّط ؾؤزل

هيفًگيي زًحطز

هؼيفض ٍ حسزلل ٍ حسزوثط ًوطُ زض زضؼ يف وطًفهِ هَضز ًظطذَزّ زض هَضز ّط ػًَ ّيفت ػلو

هيفًگيي زًحطز

هؼيفض ٍ حسزلل ٍ حسزوثط ًوطُ زضؼ يف وطًفهِ هَضز ًظطذَزّ زض هَضز زػًفي ّيفت ػلو فطٍُ هطوََِ

فعزضـ ًوطُ هيفًگيي ػًَ ّيفت ػلو ًؿ ت وِ هيفًگيي فطٍُ ٍ ززًكىسُ زض ًيوؿفل هطوََِ

روند بررسي کيفيت عملکرد آموزشي عضو هيات علمي متقاضي ارتقاء ،ترفيع و تبديل وضعيت

 ووي ِ زضظقيفو وف زضظيفو توفه هسزضن ٍ هؿ ٌسزت هَجَز زض پطًٍسُ آهَظق ػًَ ّيفت ػلو
زًجفمقسُ زظ فطزفيطزى ٍ ّوىفضزى ٍ هسيطزى ٍ ً فيج ذَززضظيفو
حسزوثط اط

ًوطُ ويفيت ػولىطز آهَظق ػًيَ ّييفت ػلوي ضز

هست ؾِ هفُ وِ قطح ظيط وِ هطزجغ شيضوٍ وطزي تهوينفيطي زضؾفل ه وٌس

 ً oفيج ًظطذَزّ زظ فطزفيطزى وِ نَضت يه ًوطُ ذفم زظ ؾما ً 21وطُ
 ً oفيج ًظطذَزّ زظ ّوىفضزى وِ نَضت يه ًوطُ ذفم زظ ؾما ً 21وطُ
 ً oفيج ًظطذَزّ زظ هسيطزى ٍ هؿؤٍالى شيضوٍ وِ نَضت يه ًوطُ ذفم زظ ؾما ً 21وطُ
 ً oفيج زضظيفو ووي ِ زضظقيفو وِ نَضت يه ًوطُ ذفم زظ ؾما ً 21وطُ
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ً فيج ًظطذَزّ ّفي

سهن از کل نوره

هنابع ارزضيابي

 31زضنس (ً 6وطُ)

فطزفيطزى زض زٍضُ آهَظق
فطزفيطزى زض زٍضُ پػٍّك
(ززًكجَيفى تحت ًظفضت ػًَ ّيفت ػلو وِ ػٌَزى زؾ فز ضزٌّوف)

 21زضنس (ً 4وطُ)

ّوىفضزى

 21زضنس (ً 4وطُ)

هسيطزى ٍ هؿؤٍالى

 21زضنس (ً 4وطُ)

ووي ِ زضظقيفو

 11زضنس (ً 2وطُ)
21

جوغ ًوطُ
*ؾما زه يفظزت وؿب قسُ زظ هَزضز وفال  21زؾت
 ووي ِ زضظقيفو ززًكىسُ فٌفٍضيّفي ًَيي پعقى

وف زؾ ففزُ زظ ً فيج فعزضـّف ٍ هؿ ٌسزت هَجيَز زض هيَضز ويفييت

ػولىطز آهَظق ػًَ ّيفت ػلو ٍ وطضؾ ضًٍس وْ َز يف زفت ويفيت زض ذهَل زػُفي  11زضنس ًوطُ وفليوفًيسُ
تهوينفيطي ه وٌس
 ووي ِ زضظقيفو وف تَجِ وِ ً فيج زضظقيفو ػولىطز ويفيت آهَظق ػًَ ّيفت ػلو ًؿ ت وِ هؼطف ٍي وطزي قطوت
زض زٍضُّفي تَزًوٌسؾفظي زلسزم ه ًوفيس ٍ ػًَ ّيفت ػلو هَاا وِ فصضزًسى زٍضُّفي هصوَض ذَزّس وَز
ػًَ ّيفت ػلو ه تَزًس زض نَضت وِ وِ ً فيج زضظقيفو زًجفمقسُ زظ ذيَز زػ يطزو ززقي ِ وفقيس (هكيطٌٍ ويط آًىيِ
زػ طزو نطففً زض هَضز ًحَُ زجطزي ؾيؿ ن زضظقيفو وفقس) هطزتب ضز اط

هست زٍ ّف ِ ويِ َيَض هى يَب ويِ هؼفًٍيت

آهَظـ ززًكىسُ زػالم وٌس
ووي ِ زضظقيفو وفيس يوي وطضؾ زاليل زضزئِقسُ وطزي زػ طزو ًؿ ت وِ زنالح ً فيج زضظقيفو يف زضزئِ تَييحفت وِ ػًَ
ّيفت ػلو وِ نَضت هى َب زلسزم ًوفيس زفط ووي ِ زضظقيفو هَضز زػ طزو ٍزلغ قيسُ زؾيت وْ يط زؾيت هطجيغ ويفالتط
زػ طزو ضز وطضؾ وٌس وِ زض ززًكىسُ ه تَزًس ّيأت ضئيؿِ وفقس
هففز زيي قيًَُفهِ تَؾٍ زف ط تَؾؼِ آهَظـ ززًكىسُ تسٍيي ٍ زض تفضيد  44/11/7وِ تهَيب هؼفًٍت آهَظق ززًكيىسُ
فٌفٍضيّفي ًَيي پعقى ضؾيس
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