
 سالمندان و نقش روابط اجتماعی

دٍرُ سبلوٌذی ثب ٍیژگی ّب ٍ خػَغیبت خبغی کِ دارد یکی اس هْن تزیي هزاحل سًذگی اًسبى ثِ ضوبر هی رٍد. 

ّز فزد ثزای ایٌکِ ایي هزحلِ حسبس را هبًٌذ سبیز هزاحل سًذگیص لذت ثخص تززثِ کٌذ، ثبیذ ًسجت ثِ ٍیژگیْبی آى 

 داضتِ ثبضذ ٍ ثِ ًَػی اس قجل ثزای ٍرٍد ثِ ایي هزحلِ ثزًبهِ ریشی ًوبیذ.آگبّی ٍ ػلن السم را  

هیشاى پذیزش ضزایظ دٍرُ سبلوٌذی اس سَی فزد سبلوٌذ اّویت دارد. هی تَاى ثب پذیزش ًقص ّبی رذیذ، ایي دٍرُ 

 را ثِ دٍرُ ای ًسجتبً فؼبل ٍ رضبیت ثخص ثذل کزد.

ل اثؼبد هتؼذدی است کِ سالهت رسوی، رٍاًی ٍ ارتوبػی را در ّوبًغَری کِ ٍاضح ٍ هطخع است سالهتی ضبه

ّوِ سٍایبی سًذگی در ثز هی گیزد. دررِ ػولکزد اػضبء ربهؼِ هیشاى سالهت ارتوبػی افزاد را ًطبى هی دّذ ٍ ایي 

ارتجبط  ػولکزد در سٌیي هختلف ثِ ػَاهل هتفبٍتی ثستگی دارد ٍ ّز فزد ثِ ًَثِ خَد هی تَاًذ ًقص هَحز را در ایي

داضتِ ثبضذ. در خػَظ سبلوٌذی آهیشُ ای اس هَفقیت ّب ٍ ضکست ّب، سبلْبی پبیبًی ػوز را هطخع هی کٌذ. ثبیذ 

ثِ ایي ًکتِ تَرِ داضت کِ چگًَِ ػَاهل هختلف در عَل سًذگی ثِ سالهت رسوی ٍ رٍاًی در اٍاخز ػوز کوک کزدُ 

 اًذ؟

ٌتزل ثبضٌذ. هؼوَالً ػَاهل قبثل کٌتزل هَاردی اس قجیل ػبدت ّبی هزثَط قبثل کٌتزل یب غیز قبثل ک ایي ػَاهل هی تَاًذ

ثِ سالهتی، راّجزدّبی کٌبر آهذى، حجبت سًبضَیی ٍ سبلْبی تحػیالت هی ثبضٌذ ٍ اس ػَاهل غیز قبثل کٌتزل هی 

ز عَالًی اقتػبدی ٍالذیي، غویویت خبًَادگی در کَدکی، سالهت رسوبًی اٍلیِ ٍ ػو -تَاى اس ربیگبُ ارتوبػی

 اػضبی خبًَادُ ًبم ثزد. ایي ػَاهل در پیص ثیٌی دٍراى سبلخَردگی ضبد ٍ فؼبل هْن ّستٌذ.

هَقؼیت ّبی ارتوبػی کِ ثِ سبلخَردگبى اهکبى ادارُ کزدى تغییزات سًذگی را ثِ ًحَ هَحز هی دٌّذ، ثِ پیزی 

ي ٍ خذهبت ارتوبػی ًیبس دارًذ. ثب ایي حبل هَفقیت آهیش کوک هی کٌذ. سبلوٌذاى ثِ هزاقجت ثْذاضتی هٌبست، هسکي اه

ثِ خبعز ثَدرِ ًبکبفی ٍ هطکالت هَرَد، ًیبسّبی ثسیبری اس آًبى ثزآٍردُ ًوی ضَد. تبکیذ ثیطتز ثز یبدگیزی در 

عَل ػوز ثزای ّوِ سٌیي، ثِ افزاد کوک خَاّذ کزد تب هْبرتْبی خَد را در حبلیکِ هسي تز هی ضًَذ، حفظ کزدُ ٍ 

دٌّذ. سبلخَردگبى هَفق کسبًی ّستٌذ کِ رضذ، ضبداثی ٍ تالش آًْب ثز ضؼف ّبی رسوبًی، ضٌبختی  حتی افشایص

 ٍ ارتوبػی غلجِ هی کٌذ.

ضؼفْبی رسوبًی ٍ ثیوبری ّبی هشهي هی تَاًٌذ ثِ احسبس فقذاى کٌتزل ضخػی هٌزز ضًَذ کِ ػبهل هْوی در 

کِ ثِ ًبتَاًی هٌزز هی ضَد، اس رولِ قَی تزیي ػَاهل  سالهت رٍاًی سبلخَردگبى است. ثِ ػالٍُ، ثیوبری رسوبًی

خغز ثزای افسزدگی اٍاخز ػوز است. گزچِ تؼذاد سبلخَردگبى افسزدُ اس رَاًبى ٍ هیبًسبالى افسزدُ کوتز است، 

اهب ثب افشایص ًبتَاًی رسوبًی ٍ اًشٍای ارتوبػی هتؼبقت آى، احسبس ػویق ًباهیذی ثیطتز هی ضَد. راثغِ ثیي 



ت سالهت رسوبًی ٍ رٍاًی هی تَاًذ تجذیل ثِ چزخِ ای هؼیَة ضَد کِ ّزیک دیگزی را تطذیذ هی کٌذ، هطکال

 است. "دست کطیذى اس تالش"گبّی،  تحلیل رفتي سزیغ یک سبلخَردُ ثیوبر، ًتیزِ یبس ٍ ًَهیذی ٍ 

 حوبیت ارتوبػی ٍ تؼبهل ارتوبػی

بیت ارتوبػی کوبکبى استزس را کبّص هی دّذ ٍ اس ایي رٍ ّوبًٌذ سبیز دٍرُ ّبی سًذگی،در اٍاخز ثشرگسبلی، حو

سالهت رسوبًی ٍ رٍاًی را تقَیت هی کٌذ. ٍرَد حوبیت ارتوبػی، ضبًس سًذگی عَالًی تز را ثیطتز هی کٌذ. 

هؼوَالً سبلخَردگبى اس اػضبی خبًَادُ کوک غیز رسوی دریبفت هی کٌٌذ؛ اثتذا اس ّوسزضبى، اهب اگز ّوسز ًذاضتِ 

، اس فزسًذاى ٍ ثؼذ اس خَاّز ٍ ثزادرّب، اگز ایي افزاد در دستزس ًجبضٌذ، خَیطبًٍذاى دیگز ٍ دٍستبى هوکي ثبضٌذ

 است پب پیص ثگذارًذ.

ثب ایي حبل، خیلی اس سبلخَردگبى ثزای استقالل ثِ قذری ارسش  قبیل ّستٌذ کِ اس افزاد ًشدیک ثِ خَد کوک سیبدی 

را رجزاى کٌٌذ در غَرتی کِ کوک ثیص اس اًذاسُ ثبضذ یب ًتَاى آى را رجزاى کزد، ًوی خَاٌّذ هگز ایٌکِ ثتَاًٌذ آى 

اغلت ثِ ًبراحتی رٍاًی هٌزز هی ضَد. ضبیذ ثِ ّویي دلیل، فزسًذاى ثشرگسبل ثیص اس آًچِ کِ ٍالذیي سبلخَردُ آًْب 

ٌذُ هشدثگیز یب خذهبتی کِ تَسظ تَقغ دارًذ خَد را هلشم ثِ کوک کزدى ثِ آًْب هی داًٌذ. کوک رسوی، هبًٌذ کوک کٌ

سبسهبى ّب ارائِ هی ضًَذ، ثِ ػٌَاى هکولی ثزای کوک غیز رسوی، ًِ تٌْب ثبر پزستبری را سجک هی کٌذ ثلکِ ًوی 

 گذارد سبلخَردگبى احسبس کٌٌذ کِ ثیص اس حذ ثِ خَیطبًٍذاى ًشدیک خَد ٍاثستِ ّستٌذ.

کٌین، ثبیذ اس خَد ثپزسین چِ ًَع کوکی را در اختیبر آًْب قزار ٌّگبهی کِ هی خَاّین در اهَر سبلخَردگبى دخبلت 

هی دّین؟ کوکی کِ سبلخَردگبى ًوی خَاٌّذ یب ثِ آى ًیبس ًذارًذ یب ضؼف آًْب را ثیص اس حذ ثشرگ هی کٌذ، سالهت 

ب رٍضي رٍاًی آًْب را تضؼیف هی کٌذ. ایي ًَع کوک هَرت کبّص کیفیت سًذگی سبلخَردگبى هی ضَد. ایي یبفتِ ّ

هی کٌٌذ کِ چزا ادراک کوک ارتوبػی )احسبس سبلخَردگبى در هَرد ایٌکِ هی تَاًٌذ ثِ ٌّگبم ًیبس رٍی خبًَادُ ٍ 

 دٍستبى حسبة کٌٌذ( ثب ًگزش هخجت سبلخَردگبًی کِ ًبتَاًی ّبیی دارًذ، ارتجبط دارد.

ٌٌذ؛ سبیزیي ًقص ّبی رذیذ ٍ خطٌَد افزاد ثسیبری حتی ثؼذ اس ثبسًطستگی، رٌجِ ّبیی اس ضغل خَد را حفظ هی ک

کٌٌذُ ای را در رَاهغ خَد تطکیل هی دٌّذ. در رَاهغ قجیلِ ای ٍ رٍستبیی، اغلت سبلخَردگبى، هبًٌذ گذضتِ ربیگبُ 

ارتوبػی هْوی را در اختیبر دارًذ. ثٌبثزایي، کٌبرُ گیزی سبلخَردگبى، ثیبًگز تزریح خَد آًْب ًیست ثلکِ ًبتَاًی 

ی را در تبهیي کزدى فزغت ّبیی ثزای هطغَلیت آًْب ًطبى هی دّذ. ّز چِ سبلخَردگبى فزغت ّبی دًیبی ارتوبػ

ارتوبػی ثیطتزی داضتِ ثبضٌذ، اػتقبد راسخ تزی خَاٌّذ داضت ثِ ایٌکِ هی تَاًٌذ تززثیبت ارتوبػی ارسضوٌذی را 

 ثزای خَدضبى ثِ ٍرَد آٍرًذ.

هبًٌذ دٍستبى ٍ اػضبی خبًَادُ ٍ ّوچٌیي ػالیق فزدی اٍ در سهیٌِ  در اغلت هَارد ضجکِ ّبی ارتوبػی یک سبلوٌذ

ّبی ضغلی ٍ ارتوبػی هبًٌذ قجل است،.حتی ثؼذ اس یک تغییز )هخل ثبسًطستگی(، سبلخَردگبى هؼوَالً اًتخبة ّبیی هی 

اسًذ. ثزای هخبل، هذیز کٌٌذ کِ تذاٍم هسیز قجلی سًذگی آًْب ثَدُ ٍ ثِ فؼبلیت ّبی تبسُ اهب در سهیٌِ ّبی آضٌب هی پزد



ثبسًطستِ یک کتبثفزٍضی کَدکبى، ثزای سبختي یک کتبثخبًِ کَدکبى ٍ اّذا کزدى آى ثِ پزٍرضگبُ ، ثب دٍستبى 

 خَد ّوکبری هی کٌذ.

ضزکت کزدى در فؼبلیت ّبی آضٌب ثب افزاد آضٌب، توزیي هکزری را تبهیي هی کٌذ کِ ثِ حفظ ػولکزد رسوبًی ٍ 

ػشت ًفس ٍ هْبرت را ثبال هی ثزد ٍ َّیت را تبییذ هی کٌذ. اداهِ دادى رٍاثظ ثب دٍام ٍ ضٌبختی کوک کزدُ ٍ 

 غویوبًِ، احسبس آراهص، لذت ٍ ضجکِ حوبیت ارتوبػی را تبهیي هی کٌذ.

سبلگی اداهِ هی یبثذ ٍ ثؼذ ثِ تذریذ ثِ ًفغ تؼذاد کوی  00الی  00در سي پیزی، توبس ثب خبًَادُ ٍ دٍستبى قذیوی تب 

 اثظ ثسیبر غویوی، کبّص هی یبثذ ٍ هحذٍد هیطَد.رٍ

ثزای سبلخَردگبًی کِ یک ػوز هطغَل گزدآٍری اعالػبت ثَدُ اًذ، ٍظیفِ گزدآٍری اعالػبت اّویت کوتزی پیذا هی 

کٌذ. ضوي ایٌکِ سبلخَردگبى ثزای تبییذ خَیطتي، ًشدیک ضذى ثِ افزادی کِ آًْب را ًوی ضٌبسٌذ، هخبعزُ آهیش هی 

 پٌذارّبی قبلجی درثبرُ پیزی، احتوبل دریبفت پبسخ تزحن آهیش، خػوبًِ، ٍ ثی تفبٍت را افشایص هی دٌّذ.داًٌذ. 

ثِ عَر ػوذُ تؼبهل کزدى ثب خَیطبًٍذاى ٍ دٍستبى، در حفظ تؼبدل ّیزبًی سبلخَردگبى ًقص ثسشایی دارد. 

ر کزدى ّوبٌّگی در ارتجبط استفبدُ هی سبلخَردگبى در ایي رٍاثظ غویوی، ثب آگبّی اس ّیزبًبت خَد ثزای ثزقزا

 کٌٌذ.

هَقؼیت ّبی فیشیکی ٍ ارتوبػی کِ سبلخَردگبى در آى سًذگی هی کٌٌذ ثز تززثیبت ارتوبػی آًْب ٍ در ًتیزِ، ثز 

رضذ ٍ سبسگبری آًْب تأحیز هی گذارًذ. هحلِ ّب، ٍ هسکي اس ایي ًظز کِ تب چِ اًذاسُ ای سبکٌبى سبلخَردُ را قبدر 

 ذ کِ ًیبسّبی ارتوبػی خَد را ثزآٍردُ کٌٌذ، تفبٍت دارًذ.هی سبسً

سبلخَردگبى سبکي در ضْزّبی کَچک ٍ هٌبعق رٍستبیی ثِ ٍسیلِ تؼبهل کزدى ثیطتز ثب ّوسبیگبى ٍ دٍستبى، 

فبغلِ اس اػضبی خبًَادُ ٍ خذهبت ارتوبػی را رجزاى هی کٌٌذ. رٌجِ ّبی هخجت رَاهغ کَچک، هبًٌذ حجبت سبکٌبى ٍ 

 ش ّب ٍ سجک ّبی سًذگی هطتزک آًْب، رٍاثظ ارتوبػی هسزت ثخص را تقَیت هی کٌٌذ.ارس

سبلخَردگبى رٍستبیی ٍ ضْزی هی گَیٌذ ٍقتی کِ ضْزًٍذاى سبلخَردُ در ّوسبیگی آًْب سًذگی هی کٌٌذ ٍ ثِ 

کِ ّوسبیگبى ٍ  ػٌَاى هػبحجبى ّوفکز در دستزس آًْب قزار دارًذ، اس سًذگی خَد ثیطتز لذت هی ثزًذ. در غَرتی

دٍستبى ایي حوبیت ارتوبػی را تبهیي کٌٌذ، حضَر اػضبی خبًَادُ اّویت کوتزی دارد. ایي ثِ هؼٌی آى ًیست کِ 

ّوسبیگبى ربی رٍاثظ خبًَادگی را هی گیزًذ، ثلکِ سب لخَردگبى تب ٍقتی کِ فزسًذاى ٍ سبیز خَیطبًٍذاى آًْب 

 ّستٌذ. دیذارّبی گبُ ٍ ثیگبُ را تزتیت دٌّذ، خطٌَد

سٍد ّبی سبلخَردُ در هقبیسِ ثب سٍد ّبی رَاى تز، کوتز اختالف ًظز دارًذ ٍ اختالفبت خَد را ثِ غَرت سبسًذُ 

تزی حل هی کٌٌذ. حتی سبلخَردگبى در سًذگی ّبی سًبضَیی ًبخطٌَد، کوتز احتوبل دارد کِ اربسُ دٌّذ اختالف 

ثیٌزبهذ. سبلخَردگبى، رٍاثظ سًبضَیی خَد را هبًٌذ رٍاثظ دیگز، ًظز آًْب تطذیذ ضَد ٍ ثِ اثزاس خطن ٍ رًزص 

 عَری ضکل هیذٌّذ کِ تب حذ اهکبى لذتجخص ٍ ثِ دٍر اس استزس ثبضذ.



 رٍاثظ دٍستی:

سهبًی کِ هسئَلیت ّبی خبًَادگی ٍ فطبرّبی ضغلی کبّص هی یبثٌذ، رٍاثظ دٍستی اّویت ثیطتزی پیذا هی کٌٌذ. 

سالهت رٍاًی را در سبلخَردگبى پیص ثیٌی هی کٌذ. سبلخَردگبى هی گَیٌذ ثب دٍستبى خَد داضتي چٌذ دٍست، قَیبً 

ثیطتز اس اػضبی خبًَادُ تززثیبت خَضبیٌذ دارًذ، تب اًذاسُ ای ثِ ایي ػلت کِ آًْب ثب دٍستبى خَد، فؼبلیت ّبی لذت 

 ثخص ٍ اٍقبت فزاغت هطتزکی دارًذ.

دٍستی غویوبًِ خَد را تَغیف کٌٌذ، پبسخ ّبی آًْب توبیالت هطتزک، ٍقتی اس سبلخَردگبى هی خَاٌّذ رٍاثظ 

احسبس تؼلق پذیزی، ٍ فزغت ّبیی ثزای درهیبى گذاضتي اسزار را آضکبر هی سبسد ٍ ثِ هزٍر سهبى ایي رٍاثظ را 

سش ّبی آًْب هحکن تز هی کٌذ. دٍستبى اٍاخز ػوز آًْب را در ثزاثز قضبٍت ّبی هٌفی دیگزاى درثبرُ تَاًبیی ّب ٍ ار

 ثِ ػٌَاى یک اًسبى کِ اغلت حبغل پٌذارّبی قبلجی پیزی ّستٌذ، هحبفظت هی کٌٌذ.

تؼبهل ثیي دٍستبى هی تَاًذ سبلخَردگبًی را کِ قبدر ًیستٌذ سیبد ثیزٍى ثزًٍذ، در کٌبر رٍیذادّبی دًیبی ثشرگتز 

 ى ضبیذ ثِ تٌْبیی قبدر ثِ ایزبد آًْب ًجبضٌذ.ًگِ دارد. دٍستبى هی تَاًٌذ تززثیبتی را ثِ ٍرَد آٍرًذ کِ سبلخَردگب

سبلخَردگبًی کِ ضؼف سالهتی دارًذ ٍ اس عزیق توبس تلفٌی ٍ رٍ در رٍ راثغِ خَد را ثب دٍستبى  خَد حفظ هی 

کٌٌذ، اس سالهت رٍاًی ثْتزی ثزخَردارًذ. ّویي عَر، ٍقتی کِ خَیطبًٍذاى ًشدیک هی هیزًذ، دٍستبى هی تَاًٌذ ثب 

 وبػی، فقذاى آًْب را رجزاى کٌٌذ.حوبیت ارت

سبلخَردگبى دارای ًَُ ّبی ثشرگسبل ٍ ًجیزُ، اس ضجکِ حوبیتی گستزدُ ای ثزخَردار هی ضًَذ. هحجت پذر ثشرگ، 

هبدر ثشرگ ثِ ًَُ ّبی ثشرگسبل آًْب ثب افشایص سي ػویق تز هی ضًَذ ٍ هؼوَالً اس غویوتی کِ ًَُ ّب ًسجت ثِ پذر 

اثزاس هی کٌٌذ، فزاتز هی رٍد. ٌّگبهی کِ پذر ثشرگ ٍ هبدرثشرگ ّب ثب ًَُ ّبی خَد ّستٌذ،  ثشرگ ٍ هبدر ثشرگ ّب

غبلجبً اعالػبتی را ثِ آًْب هٌتقل هی کٌٌذ ٍ ثِ فؼبلیت ّبی هزتجظ ثب هیزاث فزٌّگی خبًَادُ هی پزداسًذ. داستبى ّبیی 

َادُ ثحج هی کٌٌذ. ًَُ ّب در دُ یب ثیست سبل را درثبرُ دٍراى گذضتِ ًقل هی کٌٌذ ٍ درثبرُ سٌت ّب ٍ آداة خبً

 آخز ػوز ثِ عَر فشایٌذُ ای هٌجغ ػبعفی هْوی ثزای سبلخَردگبى هی ضًَذ.

سبلخَردگبى هَفق کسبًی ّستٌذ کِ رضذ، ضبداثی، ٍ تالش آًْب ثز ضؼف ّبی رسوبًی، ضٌبختی ٍ ارتوبػی غلجِ 

آًْب ثیطتز ثذاًذ تب ثتَاًٌذ ثِ سبلخَردگبى ثیطتز کوک  هی کٌٌذ. پژٍّطگزاى هی خَاٌّذ درثبرُ خػَغیبت ٍ رضذ

 کٌٌذ کِ خَة پیز ضًَذ.

اس آًزبییکِ اداهِ فؼبلیت ّبی ارتوبػی در سٌیي سبلوٌذی گبم هْوی است در رْت حفظ سالهت رٍاًی ٍ ارتٌبة اس 

ذاری ّبی دٍلتْب ًیش در افسزدگی ، تَغیِ هی گزدد فزد سبلوٌذ ضجکِ ّبی ارتوبػی قَیتز را تَسؼِ دادُ ٍ سیبستگ

ایي راستب تؼزیف ٍ ّذایت ضَد. لذا لشٍم ایزبد ثستزی هٌبست ثِ ایي هٌظَر ثیص اس پیص در رَاهغ اهزٍسی 

ضزٍری ٍ حیبتی ثٌظز هی رسذ. اس رولِ فؼبلیتْبی ارتوبػی کِ رْت سبلوٌذاى هیتَاى سیبست گذاری ٍ ارزا ضَد، 

هَرد آگبّی یبفتي اس هطکالت دٍرُ سبلوٌذی ٍ راُ حل ّبی هَحز تقَیت حس یبدگیزی هغبلت رذیذ ثخػَظ در 



است. ثٌبثزایي ثِ هٌظَر تبهیي هَلفِ ّبی سبلوٌذی هَفق، ثزخی کطَرّب هبًٌذ فزاًسِ، اًگلیس، استزالیب، چیي، 

رْت یب داًطگبُ ًسل سَم ثؼٌَاى هزوَػِ آهَسضی  u3Aٌّذٍستبى ٍ .... اقذام ثِ تبسیس داًطکذُ ای تحت ػٌَاى 

سبلوٌذاى ًوَدًذ کِ ثب تَرِ ثِ هلیت ٍ ٍضؼیت دهَگزافیت هٌغقِ، ًبم داًطگبُ، هحتَای آهَسضی ٍ ضزایظ پذیزش 

 افزاد رْت ضزکت در کالسْب، سجک ارائِ خذهت ٍ رٍضْبی تذریس هتفبٍت هی ثبضذ.

اًسبًی، تبریخ، ادثیبت، ّن اکٌَى در سزاسز دًیب تؼذاد سیبدی داًطگبُ رْت سبلوٌذاى ٍرَد دارد کِ درٍس ػلَم 

هَسیک، فلسفِ، رًٍطٌبسی ٍ کبهپیَتز را ارائِ هی دٌّذ. ػالٍُ ثز ایي ثبسدیذ اس هَسُ ّب ٍ کبرخبًزبت ًیش رشئی اس 

 ثزًبهِ آهَسضی آًْب هی ثبضذ.

َر ّبیی تبسیس ًوَدُ اًذ ٍ ػذم ٍرَد چٌیي تززثِ ای در کط ثب تَرِ ثِ تززثِ هَفق کطَرّبیی کِ چٌیي داًطگبُ

تػوین  هؼبًٍت ثْذاضتی داًطگبُ ػلَم پشضکی ساّذاىهب ٍ کن رًگ ثَدى ًقص سبلوٌذاى در فؼبلیتْبی ارتوبػی، 

 گزفت تب راُ اًذاسی داًطکذُ سبلوٌذاى در ضْزستبى ساّذاى را عزاحی ٍ ارزا ًوبیذ.

ُ تػوین گیزی رْت سیالثس ّبی درسی ٍ ٍاحذّبی پیطٌْبدی گزٍّی اس کبرضٌبسبى ٍ غبحت ًظزاى داًطگب

سبل ثب داضتي حذاقل دیپلن، اٍلیي  00ًوَدًذ ٍ ثبالخزُ پس اس عی هزاحل اداری ٍ ػلوی ٍ حجت ًبم اس افزاد ثبالی 

 22ثػَرت دٍرُ ّبی یکوبِّ ضزٍع ٍ اداهِ دارد تؼذاد سبػبت ػولی دٍرُ  22/1/01دٍرُ ایي داًطگبُ اس تبریخ 

سیبحتی اس هزاکش ٍ  –گزدیذ، رْت سبػبت ػولی ثبسدیذّبی ػلوی سبػت ثزًبهِ ریشی 21سبػت ٍ سبػبت تئَری، 

اهبکٌی کِ اس قجل ّوبٌّگی ضذُ ثَد، در ًظز گزفتِ ضذ، ثبسخَردی کِ ایي دٍرُ ثزای داًطزَیبى سبلوٌذ داضت اغلت 

یي ضذُ ثسیبر خَة ٍ ارسًذُ ارسیبثی گزدیذ ثِ عَری کِ در هزوَػِ ای کِ ثؼٌَاى گشارش ػولکزد ایي داًطگبُ تذٍ

 است اًؼکبس ًظزات داًطزَیبى ثَضَح آهذُ است.
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