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ثبٌؽٛ ،كؼيي ٗي ٌٞيًٖ .بٌب ٙث ٠ػٜٞاٗ ٙيكثب ٙثيً اق ١كاـ
كيكيٞٓٞليىز  ٝكبـٗبًٞٓٞليىز ًٍٞـ غٞؼ ـا ثفاي ١فز٠

اًجوي فيسيَلَشي ٍ فارهامَلَشي
پست النترًٍيل اًجوي:

كبـٗبًٞٓٞلي ايفا ٠ً ٙثكـُشفيًِٜ ٚف ٟػٔ٘ي ًٍٞـ ٗي

ث٢شف ثفُكاـ ٞ٘ٛؼ ٙاي ٚـٝيؽاؼ ػٔ٘ي آٗبؼٗ ٟي ٘ٛبيؽ  ٝث٢شف
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اوز ثِٞييٖ آٗبؼٞ٘ٛ ٟؼ ٟاوز .ثفُكاـًٜٜؽُبًِٜ ٙف ٟثيىز
 ٝؼ ٕٝثب ٘١بِٜ١ي ٗ ٝىبػؽر ١يأر ٗؽيف ٟاٛد٘ٚ
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كيكيٞٓٞلي  ٝكبـٗبًٞٓٞلي سالي ٌجب ٠ٛـٝقي ـا اٛدبٕ ٗي

خبٛج ٠ؼـ ع ّٞثفُكاـي ًِٜف ٟثشٞاٛيٖ ث ٠ا١ؽاف ايًِٜ ٚفٟ

ؼٜ١ؽ .اي ٚسالي اق ٘١ب ٙـٝق ثفُكاـي ٗد٘غ ػ٘ٗٞي

ؼوز يبثيٖ.

اٛد٘ ٚؼـ غالّ ًِٜف ٟثيىز  ٝيٌٖ ؼـ سجفيك ً ٠ؼاٍِٛبٟ

ؼـ اي ٚكفِز ضفٝـي ٗي ؼاٛيٖ ً ٠اق ًٔيٌ٘١ ٠بـاٝ ٙ

ػٔ ٕٞدكٌٌي ًبٌب ٙث ٠ػٜٞا ٙثفُكاـ ًٜٜؽ ٟاٛشػبة ٌؽ،

اػضبي ٗطشفٕ اٛد٘ ٚؼـغٞاوز ٘ٛبييٖ ً ٠ؼـ خٔىٗ ٠د٘غ

آؿبق ُفؼيؽ .آٗبؼ ٟوبقي وبيز ًِٜف ،ٟثبقؼيؽ ١يأر ٗؽيفٟ

ػ٘ٗٞي اٛد٘ ٠ً ٚؼـ غالّ ًِٜف ٟثيىز  ٝؼ ٕٝثفُكاـ

اٛد٘ ٚاق اٌٗبٛبر ؼاٍِٛب ٟػٔ ٕٞدكٌٌي ًبٌب ٙاق هجيْ

غٞا١ؽ ٌؽ كؼبال ٠ٛضضٞـ يبثٜؽ .قيفا اي ٚخٔى٘٢ٗ ٠شفيٚ

وبٓ ٚأِي  ٝوبٓ١ ٚبي خٜجي١ ،شْ ١ب ،غٞاثِب١ ٟب،

خٔى ٠ثفاي ثفـوي كؼبٓيز ١بي اٛد٘ ٝ ٚاٛشػبة اػضبي

دؿيفي ٗوبالر ػٔ٘ي ،اٛشػبة وػٜفاٛي ١بي خبٗغ،

خؽيؽ ١يأر ٗؽيف ٟثفاي اؼاٗ ٠كؼبٓيز ١بي اٛد٘ٗ ٚي ثبٌؽ.

ٗٞضٞػبر و٘ذٞقي١ ٕٞب ،ؼاٝـي ٗوبالر ،اغؿ ٗٞاكوز ثفاي
اق ًٔي ٠اوبسيؽ ثٞيم ٟديٌٍىٞسب ٙػكيك كيكيٞٓٞلي ٝ

ثبقآٗٞقي ثفاي ًِٜف ،ٟثفُكاـي ًبـُب١ ٟبي سطويوبسي

كبـٗبًٞٓٞلي غبضؼب ٠ٛؼػٞر ٗي ٘ٛبييٖ ً ٠ثف ثفُكاـ

اه٘بـي ثب ٌ٘١بـي اوبسيؽ  ٝؼاٍِٛب١ ٟبي وفاوف ًٍٞـ،

ًٜٜؽُبًِٜ ٙف١ ٝ ٟيئز ٗؽيف ٟاٛدٜ٘ٗ ٚز ُؿاٌش ٝ ٠ثب

ايدبؼ ٗوؽٗبر ٘ٛبيٍِب ٟخٜجي ًِٜف ،ٟخؿة ضبٗيبٗ ٙبٓي

ضضٞـ ُفٕ  ٝدف ثبـ غٞؼ ثبػث ـٛٝن ًِٜف ٝ ٟسٍٞين

ثفاي ًِٜف ،ٟس٢ي ٠ثفٛبٗ١ ٠بي ٝيم ٟخٜجي ٘١بٜٛؽ ًبٌبٙ

خٞاٛب ٝ ٙؼاٍٛدٞيبٗ ٙطشفٕ ٌفًز ًٜٜؽُ ٟفؼٛؽ .ؼـ ايٚ

ُفؼي  ٝثبقؼيؽ ١بي ٝيم ٟاق ٜٗبعن ؼيؽٛي ًبٌب ٙاق خ٘ٔ٠

ٗوبٓ ٠اق ـئيه ٗطشفٕ ؼاٍِٛب ٟػٔ ٕٞدكٌٌي ًبٌبٗ ،ٙؼبٛٝيٚ

كؼبٓيز ١بي ٌ٘١بـا ٙػكيكٗب ٙؼـ ؼاٍِٛب ٟػٔ ٕٞدكٌٌي

ًٔ ٝي ٠ؼوز اٛؽًبـا ٙآ ٙؼاٍِٛب ٟثبثز ٌ٘١بـي ِ٘ي٘ب٠ٛ

ًبٌبٗ ٙي ثبٌؽ .ثؽي٢ي اوز  ٠٘١اي ٚكؼبٓيز ١ب ثفاي

ؼـ ثفُكاـي ًِٜف ٝ ٟاق ؼثيف ٗطشفٕ ًِٜفٌ٘١ ٝ ٟبـا ٙايٍبٙ

ضضٞـ دفـٌ٘١ َٛبـا ٙػكيك اػٖ اق اوبسيؽ  ٝؼاٍٛدٞيب ٙث٠

ثبثز قض٘بر كفاٝا ٙثٜٗ ٠ظٞـ ثفُكاـي ١ف ز ٠ث٢شف ًِٜفٟ

ٜٗظٞـ اـائ ٠كؼبٓيز ١بي سطويوبسي غٞؼ ؼـ كبِٔ ٠ؼ ٝوبّ ٝ

سٌٍف  ٝهؽـؼاٛي ٗي ٘ٛبيٖ.

اوشلبؼ ٟػٔ٘ي  ٝثف غٞـؼ اكٌبـ  ٝثطث  ٝسجبؼّ ٛظف ؼـ
غّ َٞـٝي ١ب  ٝـا١ ٟبي ث٢جٞؼ ًيلي ً٘ ٝي سطويوبر

ث ٠اٗيؽ ؼيؽاـ ػكيكا ٙؼـ ًِٜف ٟثيىز  ٝؼ ٕٝاق ٓ 16ـبيز

ؼـ اي ٚضٞق ٟاوز ً ٠اٗيؽٝاـيٖ ثب ٌفًز  ٝضضٞـ ٠٘١

٢ٌ 20فيٞـ ٗب 1394 ٟؼـ ًبٌبٙ
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ز٢بـؼ٘١ي ٚخٔى١ ٠يئز ٗؽيف ٟاٛد٘ ٚكيكيٞٓٞلي ٝ

رئيس اًجوي فيسيَلَشي ٍ فارهامَلَشي ايراى

كبـٗبًٞٓٞلي ايفا ٙؼـ سبـيع  93/10/24ؼـ ٗطْ ؼكشف

دمتر ًاصر ًقذي

اٛد٘ ٚاق وبػز  12:30آي  ٝ 14:30ثب ضضٞـ ؼًشف ٛبِف
ٛوؽي ،ؼًشف ٗؼّ ٠ٗٞخفخبٛي ،ؼًشف ٗط٘ؽ خٞا ،ٙؼًشف
ٛفُه ضىيٗ ٚفؼي ،ؼًشف ٗ٢ؽي ٛؼ٘ز ثػً  ٝؼًشف
ػجؽآفضِ٘ ٚفيطي ثفُكاـ ٌؽ ٞٗ ٝاـؼي ثٌ ٠فش قيف
ٗغفش  ٝسّ٘ي٘بر القٕ اسػبؾ ُفؼيؽ:
 -1ثب دفؼاغز ضن ػضٞيز وبّ ٗ 2015فثٞط ث٠
اٛد٘ ٚثي ٚآ٘ٔٔي ٞٗ IUPHARاكوز ُفؼيؽ.
ٛ -2بٗ ٠آهبي ؼًشف وجكٝاـي ؼـ غّ َٞاظ٢بـ ٛظف
ؼـ ٗٞـؼ ٗطشٞاي ٛبٗ ٠ثٝ ٠قيف ٗطشفٕ ث٢ؽاٌز ٝ
ؼـٗب ٙثٜٗ ٠ظٞـ ث٢فٜٗ ٟؽي اػضب ١يبر ػٔ٘ي
ػٔ ٕٞدبي ٠اق عفش سط ّٞوالٗز ٗ ٝشٜبوت
ٞ٘ٛؼ ٙؼـآٗؽ ١يبر ػٔ٘ي دبي ٝ ٠ثبٓيٜي ،ؼـ خٔى٠

هصَبات جلسات ّيأت هذيرٓ اًجوي

ٗغفش ٌؽ  ٝهفاـ ٌؽ ٛبٗ ٠اي سٞوظ غب ٖٛؼًشف

فيسيَلَشي ٍفارهامَلَشي ايراى

خفخبٛي س٢يٌٞ ٠ؼ ثب ٗض٘ ٙٞاي ٠ٌٜثب سٞخ ٠ث٠
ٛوً ـٌش١ ٠بي ػٔ ٕٞدبي ٠ثٞيم ٟكيكيٞٓٞلي ٝ
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كبـٗبًٞٓٞلي ؼـ سفثيز ٛيفٝي اٛىبٛي ٗشػُّ ٝ
اـائ ٠ؼٜ١ؽ ٟغؽٗبر والٗزٝ ،خٞؼ ٌٌبف
ؼـآٗؽي كبضً ثي ٚاػضب ١يبر ػٔ٘ي ػبؼال٠ٛ
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 -7هفاـ ٌؽ ثفاي ػ٢ؽ ٟؼاـي ٗىئٓٞيز وفؼثيفي

ٛجٞؼ ٝ ٟالقٕ اوز ضوٞم اػضبي ١يبر ػٔ٘ي

ٗدٔ ٠كبـوي ثب آهبي ؼًشف ويبش ٘١ ٝسٜي ٚآهبي

ػٔ ٕٞدبي ٠سفٗيٖ ُفؼؼ.
ٛ -3بٗ ٠خبٗؼ ٠ػٔ٘ي آقٗبيٍِب١يب ٙايفا ٙؼـ

ؼًشف ِفيطي ٗؿاًفُ ٟفؼؼ.

غّ َٞدفؼاغز ضن ػضٞيز وبّ  1393ث٠
ٗجٔؾ  3000000ـيبّ ٗؼبؼّ ويّؽ ١كاـ سٗٞب ٙؼـ
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خٔىٗ ٠غفش ٌؽ ًٗ ٠وفـ ُفؼيؽ ،دفؼاغز ُفؼؼ.
 -4هفاـ ٌؽ ٌ٘بـ ٟضىبة اٛد٘ ٚكيكيٞٓٞلي –
١بي

دبٛكؼ٘١ي ٚخٔى١ ٠يئز ٗؽيف ٟاٛد٘ ٚكيكيٞٓٞلي ٝ

اغشّبَ يبكش ٠ث ٠اٛد٘ ٚػٔ ٕٞاػّبة ؼـ اغشيبـ

كبـٗبًٞٓٞلي ايفا ٙؼـ سبـيع  93/11/29ؼـ ٗطْ ؼكشف

هفاـ ؼاؼٌٞ ٟؼ  ٝثب سٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜاٛد٘ٚ

اٛد٘ ٚاق وبػز  12:30آي  ٝ 14:30ثب ضضٞـ ؼًشف ٛبِف

كيكيٞٓٞلي –كبـٗبًٞٓٞلي ضبٗي ؼٝـ١ ٟبي

ٛوؽي ،ؼًشف ٗؼّ ٠ٗٞخفخبٛي ،ؼًشف ٗط٘ؽ خٞا ،ٙؼًشف

آٗٞقي ثفُكاـ ٌؽٗ ٟي ثبٌؽ اق اي١ ٚكي٠ٜ

ٛفُه ضىيٗ ٚفؼي ،ؼًشف ػٔي ٗط٘ؽ ٌفيلي ،ؼًشف

ثفؼاٌز ٛؽاٌش ٠ثبٌؽ.

ػجؽآفضِ٘ ٚفيطي ،ؼًشف ٗط٘ٞؼ والٗي قٝاـ ،ٟؼًشف

كبـٗبًٞٓٞلي ثفاي

ؼـيبكز ض٘بيز

 -5غب ٖٛؼًشف ضىيٗ ٚفؼي ُكاـٌي اق ديِيفي

ؿالٗؼٔي ض٘يؽي ،ؼًشف الؼـ ضيؽـي ،آهبي عاليي ثفُكاـ

ِؽٝـ ًبـر سٞوظ وبيز اٛد٘ ٚاـائ ٠ؼاؼٛؽ ٝ

ٌؽ ٞٗ ٝاـؼي ثٌ ٠فش قيف ٗغفش  ٝسّ٘ي٘بر القٕ اسػبؾ

هفاـ ٌؽ آهبي ؼًشف خٞاٛ ٙيك ثب ؼًشف وبخؽيبٙ

ُفؼيؽ:

كفؼ ؼـ اي ٚغّٗ َٞؿاًف٘ٛ ٟبيٜؽ.

 -1اثشؽا آهبي ؼًشف والٗي ُكاـٌي اق ديٍفكز اٗٞـ

ٗ -6وفـ ُفؼيؽ وبيز ٗدٔ ٠كبـوي اق ٌفًز

اخفايي ًِٜفً ٟبٌب ٙثٌ ٠فش قيف ث ٠اػضبء ١يئز

يٌشبٝة غفيؽاـي ٌؽٌٗ ٝ ٟبسجبر اغؿ ٗدٞق اق

ٗؽيف ٟاـائ ٠ؼاؼٛؽ:

ٝقاـر اـٌبؼ ثفاي ٗدٔ ٠كبـوي اٛدبٕ ٌٞؼ.

-

ٗؿاًف ٟثب  7وػٜفاٗ ٙؽػ4( ٞ
غبـخي)
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-

ٗ 25ئي ٙٞسٗٞب ٙاق ضىبة ٗٞخٞؼي اٛد٘ٚ

٘١بِٜ١ي خ٢ز اوٌب ٙاوبسيؽ  ٝؼاٍٛدٞيبٙ

ضىبة وذفؼ ٟثٜٔؽ ٗؽر يٌىبٓ ٠ثب وٞؼ  :22ؼـ

١ -2كي ٠ٜثجز ٛبٕ ٌفًز ًٜٜؽُب ٙؼـ ًِٜف ٟثٌ ٠فش

ثبٛي سدبـر اكششبش ُفؼيؽ ٟاوز.

قيف سبييؽ ُفؼيؽ:

 -7هفاـ ٌؽ ؼـ غّ َٞهفاـؼاؼ ٌفًز يٌشبٝة

ؼاٍٛدٞيب 75000 : ٙسٗٞب ٝ ٙوبيفي150000 ٚ

خ٢ز ضلظ وبيز ٗدٔ ٠كبـوي ٗجٔؾ 1250000

سٗٞبٙ

سٗٞب ٙدفؼاغز ُفؼؼ.

ؼاٍٛدٞيب ٙػض ٞاٛد٘ 50000 : ٚسٗٞب ٝ ٙوبيف

 -8آهبي ؼًشف ويبش ث ٠ػٜٞا ٙوفؼثيف ٗدٔ ٠كبـوي

اػضبي اٛد٘ 120000 : ٚسٗٞبٙ

اٛشػبة ٌؽٛؽ.
 -3ثب ديٍ٢ٜبؼ غب ٖٛؼًشف آيبوي خ٢ز ثفُكاـي

 -9هفاـ ٌؽ خٔى ٠آسي ١يبر ٗؽيف ٟؼـ سبـيع 13

ًبـُب ٟاه٘بـي ًِٜف ٟكيكيٞٓٞلي  ٝكبـٗبًٞٓٞلي

اولٜؽ ؼـ ؼاٍِٛب ٟػٔ ٕٞدكٌٌي ٌ٢يؽ ثٍ٢شي،

ٗٞاكوز ُفؼيؽ.

ؼاٌٍٛؽ ٟدكٌٌي ثفُكاـ ُفؼؼ.

 -4ؼـ غّٗ َٞطشٞاي وبيز ًِٜف ٟثطث  ٝسجبؼّ
ٛظف ٌؽ ٗ ٝوفـ ُفؼيؽ ٗىئٓٞيًِٜ ٚف ٟسـييفار
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٢ٛبيي ـا ؼـ وبيز اػ٘بّ ًٜٜؽ.
ٛ -5بٗ ٠آهبي ؼًشف ِؽـ ـئيه ٗفًك سطويوبر
آٌشفٝكيكيٞٓٞلي ؼـ غّ َٞض٘بيز ٗبٓي ٝ
ٌبٛكؼ٘١ي ٚخٔى١ ٠يئز ٗؽيف ٟاٛد٘ ٚكيكيٞٓٞلي ٝ

ٗؼٜٞي اٛد٘ ٚؼـ ثفُكاـي ٛػىشيًِٜ ٚفٟ

كبـٗبًٞٓٞلي ايفا ٙؼـ سبـيع  93/12/13ؼـ اسبم ٌٞـاي

وفاوفي آٌشفٝكيكيٞٓٞلي عفش ُفؼيؽ ً ٠ثب

ؼاٌٍٛؽ ٟدكٌٌي اق وبػز  11آي  ٝ 12:30ثب ضضٞـ ؼًشف

ض٘بيز ٗؼٜٞي ٌ٘١ ٝبـي ػٔ٘ي  ٝاـوبّ ُٓٞٞ

ٛبِف ٛوؽي ،ؼًشف ٗؼّ ٠ٗٞخفخبٛي ،ؼًشف ٗط٘ؽ خٞا،ٙ

ٗٞاكوز ُفؼيؽ.

ؼًشف ضىيٜؼٔي ػفة ،ؼًشف ٛفُه ضىيٗ ٚفؼي ،ؼًشف

 -6آهبي ؼًشف خٞاُ ٙكاـٌي اق اٗٞـ ٗبٓي اٛد٘ ٚث٠

ػجؽآفضِ٘ ٚفيطي ،ؼًشف ػٔي ٗط٘ؽ ٌفيلي  ٝؼًشف وؼيؽ

اػضب ١يبر ٗؽيف ٟاـائ ٠ؼاؼٛؽ .ثف اي ٚاوبن ٗجٔؾ
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ٗ -4وفـ ُفؼيؽ خ٢ز اِالش اوبوٜبٗ ٠اٛد٘ ٚؼـ

وٜ٘بٛيب ٙثب اػضبي ثٞـؼ كبـٗبًٞٓٞلي ثفُكاـ ٌؽ ٞٗ ٝاـؼي

ًِٜف ٟآسي ؼـ ًبٌب ٙخٔى ٠اي ؼـ خ٘غ

ثٌ ٠فش قيف ٗغفش  ٝسّ٘ي٘بر القٕ اسػبؾ ُفؼيؽ:

ديٌٍىٞسب ٙسٌٍيْ ٌؽ ٝ ٟؼـ اي ٚغّ َٞثب

 -1ؼـ اثشؽاي خٔى ٠غب ٖٛؼًشف خفخبٛي ض٘ ٚغٞي

ٛظف آ٢ٛب اوبوٜبٗ ٠اٛد٘ ٚاِالش ُفؼؼ.

آٗؽُٞيي ث ٠ضبضفي ٚغالِ ٠اي اق كؼبٓيز ١بي
اٛدبٕ ٌؽ ٟسٞوظ اٛد٘ ٚؼـ عي وبّ ُؿٌش ٠ـا
ث ٠اوشطضبـ اػضبي ثٞـؼ كبـٗبًٞٓٞلي ـوبٛؽٛؽ ٝ
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ٗوؽٗ ٠اي ؼـ غّ١ َٞؽف اق خٔىٍٗ ٠شفى
ثي١ ٚيبر ٗؽيف ٟاٛد٘ ٝ ٚاػضبي ثٞـؼ
كبـٗبًٞٓٞلي اـائ ٠ؼاؼٛؽ.

١لؽ٘١ي ٚخٔى١ ٠يئز ٗؽيف ٟاٛد٘ ٚكيكيٞٓٞلي ٝ

 -2وذه آهبي ؼًشف ٛوؽي ٗٞضٞع سوٞيز اـسجبط

كبـٗبًٞٓٞلي ايفا ٙؼـ سبـيع  94/1/26ؼـ ٗطْ ؼكشف اٛد٘ٚ

ثيٍشف اػضبي كيكيٞٓٞلي  ٝكبـٗبًٞٓٞلي اٛد٘ٚ

اق وبػز  12:30آي  ٝ 14:30ثب ضضٞـ ؼًشف ٛبِف ٛوؽي،

ـا ٗغفش ٞ٘ٛؼ ٝ ٟاق اػضبي ثٞـؼ ؼـ ايٚ

ؼًشف ٗؼّ ٠ٗٞخفخبٛي ،ؼًشف ٗط٘ؽ خٞا ،ٙؼًشف ضىيٜؼٔي

غّٛ َٞظفغٞا١ي ٞ٘ٛؼٛؽ .ايٍب٘١ ٙسٜي ٚثف

ػفة ،ؼًشف ٛفُه ضىيٗ ٚفؼي ،ؼًشف ػٔي ٗط٘ؽ ٌفيلي ،

ػٌ٘ٔفؼ اٛد٘ ٚاق ٗدٔ ،٠غفيؽاـي ٗطْ ثبثز

ؼًشف ػجؽآفضِ٘ ٚفيطي ،ؼًشف وؼيؽ وٜ٘بٛيب ٝ ٙثب ضضٞـ

ثفاي اٛد٘ ،ٚاٛشٍبـ ٗدٔ ٠أِٛيىي ػال ٟٝثف ٗدٔ٠

ؼًشف ٗط٘ٞؼ والٗي قٝاـ ،ٟؼًشف ؿالٗؼٔي ض٘يؽي ثفُكاـ

كبـوي ٛيك سبًيؽ ٞ٘ٛؼٛؽ.

ٌؽ ٞٗ ٝاـؼي ثٌ ٠فش قيف ٗغفش  ٝسّ٘ي٘بر القٕ اسػبؾ

 -3ؼـ اؼاًٗٔ ٠ي ٠اػضبي ثٞـؼ ث ٠اـائٛ ٠ظف ؼـ ايٚ

ُفؼيؽ:

غّ َٞدفؼاغشٜؽ ً ٠ؼاّ ثف ٗٞاكوز آ٢ٛب ثف ػؽٕ
 -1اثشؽا آهبي ؼًشف والٗي ُكاـٌي اق اهؽاٗبر اٛدبٕ

اٛلٌبى اٛد٘ ٚكيكيٞٓٞلي  ٝكبـٗبًٞٓٞلي ؼاٌز

ٌؽ ٟخ٢ز ثفُكاـي ًِٜف ٟؼـ ًبٌب ٙثٌ ٠فش قيف

 ٝسبًيؽ ثف ٌ٘١بـي ٍٗ ٝبـًز ١ف ز ٠ثيٍشف

ث ٠اػضبء ١يئز ٗؽيف ٟاـائ ٠ؼاؼٛؽ:

كبـٗبًٞٓٞليىز ١ب ؼـ اٛد٘ٞ٘ٛ ٚؼٛؽ.
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-

هفاـ ٌؽ ٗٔ٢ز اـوبّ غالِٗ ٠وبالر ًِٜفٟ

ـٝي ٝوشف ٙثالسيٗ ٝ َٜشؽ DNA Cleavage

 2ثبـ س٘ؽيؽ ٌٞؼ اثشؽا سب  15اـؼيجٍ٢ز ٝ

ٗٞاكوز ُفؼيؽ.

ٗفسج ٠ؼ ٕٝسب  30اـؼيجٍ٢ز ٗبٟ
-

 -3هفاـ ٌؽ غب ٖٛؼًشف خفخبٛي ٛبٗ ٠اي ثفاي

هفاـ ٌؽ ثفاي خٔت ض٘بيز ١بي ٗبٓي،

ؼاٍِٛب ٟػٔ ٕٞدكٌٌي س٢فا ٙس٢يًٜٜ ٠ؽ ثب ايٚ

ٗىئٓٞيًِٜ ٚفٌٗ ٟبسج ٠اي ثب آهبي ؼًشف

ٗض٘ ٠ً ٙٞزٜبٛسٗ ٠شوبضي ثفُكاـي ًِٜفٟ

ؼيٜبـٛٝؽ ـئيه وبقٗب ٙؿؿا  ٝؼاـ ٝاٛدبٕ

ثيىز  ٝو ٕٞاٛد٘ ٚؼـ وبّ ٗ 1396ي ثبٌٜؽ

ؼٜ١ؽ  ٝاق ايٍب ٙؼـغٞاوز ُفؼؼ سب ؼـ

سوبضبي غٞؼ ـا ثّٞـر ًشجي ث ٠اٛد٘ ٚاػالٕ

ِٞـر اٌٗبٛ ٙبٗ ٠اي ثٌ ٠فًز ١بي

٘ٛبيٜؽ ٛ ٝيك هفاـ ٌؽ آهبي ؼًشف ٛوؽي ثب غبٖٛ

ؼاـٝيي خ٢ز خٔت ض٘بيز اق ايٌ ٚفًز

ؼًشف ػفيب ٙؼـ اي ٚغّٗ َٞؿاًف٘ٛ ٟبيٜؽ.

١ب ثفاي ثفُكاـي ًِٜف ٟاـوبّ ٘ٛبيٜؽ.
-

-

 -4آهبي ؼًشف ويبش وفؼثيف ٗدٔ ٠كبـوي اٛد٘ ٚث٠

هفاـ ٌؽ ٗىئٓٞيًِٜ ٚف ٟاعالػيٗ ٠فثٞط ث٠

ؼػٞر اق اٛد٘ ٚؼـ خٔى ٠ضضٞـ يبكشٜؽ ٝ

آييٛ ٚبٗ ٠اٛشػبة دمٍِ١ٝفا ٙخٞا ٙـا س٢ي٠

ُكاـٌي اق ـٛٝؽ اٗٞـ ٗدٔ ٠ثٌ ٠فش قيف اـائ٠

 ٝخ٢ز اعالع ـوبٛي ؼـ وبيز هفاـ ؼٜ١ؽ.

ؼاؼٛؽ:

ؼـ غّ َٞثفٛبٗ ٠و٘ذٞقي١ ٕٞب  ٝاٛشػبة

-

وػٜفاٛب ٙثطث  ٝسجبؼّ ٛظف ٌؽ.
-

عفاضي  ٝـا ٟاٛؽاقي وبيز ٗدٔ ٠كبـوي
سٞوظ ٌفًز يٌشبٝة

-

هفاـ ٌؽ قٗبٛي ثٗ ٠ؽر  2وبػز ثفاي خٔى٠

ٛي٘ي اق اوبسيؽي ً ٠ؼـ ١يئز سطفيفيٗ ٠دٔ٠

ٗد٘غ ػ٘ٗٞي اٛد٘ ٚؼـ ثفٛبٗ ٠قٗبٛجٜؽي

وبثن اٛد٘ ٚثٞؼٛؽ ثب ٗدٔ ٠كبـوي ٛ ٝي٘ي

ًِٜف ٟهفاـ ؼاؼٌٞ ٟؼ.

ؼيِف ثب ٗدٔ ٠أِٛيىي اٛد٘ ٚاػالٕ ٌ٘١بـي

 -2ثب ديٍ٢ٜبؼ غب ٖٛؼًشف ٗٛٞب ؤي٘ي خ٢ز ثفُكاـي

ٞ٘ٛؼ ٟاٛؽ ًٓ ٠يىز اػضب ١يئز سطفيفي٠

ًبـُب ٟاه٘بـي ًِٜف ٟثيىز  ٝؼ ٕٝثب ٗٞضٞع

ٗدٔ ٠كبـوي ثب ٛظف اػضبء ١يئز ٗؽيفٟ

ثفـوي كبًشٞـ١بي ؼغيْ ؼـ آدٞدشٞق ثب اوشلبؼ ٟاق

اٛد٘٢ٛ ٚبيي ُفؼيؽ .هفاـ ٌؽ آٝي ٚخٔى٠
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١يبر سطفيفيٗ ٠دٔ ٠كبـوي ـٝق ز٢بـٌٜج2 ٠
اـؼيجٍ٢ز ؼـ ؼكشف اٛد٘ ٚثفُكاـ ُفؼؼ.

خٔى ٠ثب سالٝر هفآ ٝ ٙؾًف غيف ٗوؽٕ سٞوظ آهبي ؼًشف

 -5هفاـ ٌؽ ثفاي آهبي ؼًشف ويبش ضٌٖ وفؼثيف ي

والٗي آؿبق ُفؼيؽ.

ٗدٔ ٠كبـوي سٞوظ اٛدِ٘ ٚبؼـ ُفؼؼ.
ؼـ اثشؽا آهبي ؼًشف ٛوؽي ض٘ ٚسٌٍف اق قض٘بر ً٘يش٠

 -6هفاـ ٌؽ خٔى ٠ثؼؽي ١يئز ٗؽيف ٟاٛد٘ ٚؼـ

اخفايي ثيىز  ٝؼٗٝيًِٜ ٚف ٟكيكيٞٓٞلي  ٝكبـٗبًٞٓٞلي سب

سبـيع  30اـؼيجٍ٢ز ؼـ ؼاٍِٛب ٟػٔ ٕٞدكٌٌي

ايٗ ٚفضٔ ،٠اق ؼوز اٛؽـ ًبـاًِٜ ٙف ٟؼـغٞاوز ًفؼٛؽ

ًبٌب ٙثفُكاـ ُفؼؼ.

ُكاـٌي اق اهؽاٗبر اٛدبٕ ٌؽ ٟثفاي ثفُكاـي ًِٜف ٟاـائ٠

 -7ثب ػضٞيز آهبيبٗ ٙط٘ٞؼ ضبٜٗي  ٝضى ٚثبهفي

٘ٛبيٜؽ.

يكؼي  ٝغبٗ ٖٛطيب و٢ئي كف ث ٠ػٜٞا ٙػضٞ

آهبي ؼًشف والٗي ُكاـٌي ثٌ ٠فش قيف اـائً ٠فؼٛؽ.

ديٞوش ٠اٛد٘ٞٗ ٚاكوز ُفؼيؽ.
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ُكاـٌي اق سؼؽاؼ ثجز ٛبٕ ًٜٜؽُبٛ ٝ ٙيك ٗوبالر
اـوبٓي اـائٌ ٠ؽ.



وػفاٛبٗ ٙؽػ( ٞؼٛ ٝلف اق ؼاغْ ًٍٞـ ًٌ ٝ
ٛلف اق غبـج ًٍٞـ) ً ٠وػٜفاٛي آ٢ٛب هغؼي ٌؽٟ

١دؽ٘١ي ٚخٔى١ ٠يئز ٗؽيف ٟاٛد٘ ٚكيكيٞٓٞلي ٝ

اوز ٗؼفكي ُفؼيؽٛؽ .ؼـ اي ٚغّ َٞؾًف

كبـٗبًٞٓٞلي ايفا ٙؼـ سبـيع  94/3/6ؼـ ًبٌب ٝ ٙثب ضضٞـ

ُفؼيؽ ً ٠اٌٗب ٙاضبكٞ٘ٛ ٠ؼ ٙوػفاٛب ٙؼيِفي

ؼًشف ٛبِف ٛوؽي ،ؼًشف ٗؼّ ٠ٗٞخفخبٛي ،ؼًشف ٗط٘ؽ

ٛيك ٝخٞؼ ؼاـؼ ً ٠اق ضبضفي ٚؼـ اٛشػبة آ٢ٛب ٛظف

خٞا ،ٙؼًشف ضىيٜؼٔي ػفة ،ؼًشف ٛفُه ضىيٗ ٚفؼي،

غٞا١ي ُفؼيؽ.

ؼًشف ػجؽآفضِ٘ ٚفيطي ،ؼًشف ػٔي ٗط٘ؽ ٌفيلي  ٝؼًشف



وؼيؽ وٜ٘بٛيب ٙثب ٗىئٓٞيًِٜ ٚفً ٟبٌب ٙثفُكاـ ٌؽ ٝ

ٗدٞق ثي ٚآ٘ٔٔي ٌؽًِٜ ٙف ٟاق ٝقاسػب ٠ٛث٠
ِٞـر ٍٗفٝط ُفكشٌ ٠ؽ ٟاوز.

ٗٞاـؼي ثٌ ٠فش قيف ٗغفش  ٝسّ٘ي٘بر القٕ اسػبؾ ُفؼيؽ:
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ثفٛبٗ ٠اكششبضي ٝ ٠اغششبٗي ٝ ٠هبٓت ًٔي ثفٛبٗ ٠اـائ٠

ٗثجز ثٛ ٠بٗ ٠ؼاؼٌٞ ٟؼ  ٝهيؽ ُفؼؼ ً ٠ؼـ

وػٜفاٛي ١ب ،و٘ذٞقي١ ٕٞب  ٝدٞوشف ١ب ٗفٝـ ٝ

خ٢ز سأٗي١ ٚكي١ ٠ٜبي ولف سالي غٞا١ؽ

هغؼي ُفؼيؽ.

ٌؽ.

ـايكٛي خ٢ز اوشلبؼ ٟاق غٞاثِب١ ٟبي ؼاٍِٛبٟ

 -2ؼـ غّScopus Journal Re- َٞ

آقاؼ ً ٠ؼـ ٗدبٝـر ٗطْ ثفُكاـي ًِٜفٗ ٟي

 evaluationسٞوظ آهبي ؼًشف خٞاٛ ٙبٗ٠

ثبٌؽ اٛدبٕ ٌؽ ٝ ٟثب سٞخ ٠ثٞٗ ٠اكوز ٗىئٓٞي ٚآٙ

اي س٢ي ٝ ٠اـوبّ ٌؽ ٟاوز .ضٜ٘ب ٗوفـ

ؼاٍِٛب ٟث ٠قٝؼي ؼـ وبيز ًِٜف ٟاعالع ـوبٛي

ُفؼيؽ ؼـ ٗٞـؼ ٗدٔ ٠كبـوي ثب ؼًشف وبـي

غٞا١ؽ ٌؽ.

ٌٗبسجٌٞ ٠ؼ.
 -3ثفٛبٗ٠

ػٜبٝي ٚو٘ذٞقي١ ٕٞب ٗ ٝىئ١ ّٞف و٘ذٞقي ٕٞثب

ديٍ٢ٜبؼي

ًبـُبٟ

ٗبٛيشٞـيَٜ

ٛظف خ٘غ ضبضف ثفـوي ُفؼيؽ سب ظفف ٗؽر

كبـٗبًٞٓٞليي ٗ -يٌفٝايٛٞشٞكٞـسيي كؼبٓيز

ًٞسب١ي هغؼي ُفؼؼ.

سي ٞٛـ ٙٝثفاي اـاي ٠ؼـ اٝايْ ٗفؼاؼ ٗبٞٛ ٟؼ

اق اكفاؼ ديٌٍىٞر خ٢ز ٌفًز ؼـ ًِٜف ٟسٞوظ

 ٝز٢بـ سٞوظ آهبي ؼًشف كيفٝق هبؼـي ؼـ

ؼثيف ًِٜف ٟؼػٞر ث ٠ػْ٘ غٞا١ؽ آٗؽ  ٝثفٛبٗ٠

خٔىٗ ٠غفش  ٝسأييؽ ُفؼيؽ.
ٛ -4بٗ ٠ؼاٍِٛب ٟديبٕ ٞٛـ ؼـ غّ َٞاػالٕ

١بي غبِي ثفاي آ٢ٛب ؼـ ٛظف ُفكش ٠غٞا١ؽ ٌؽ.

ٌ٘١بـي ؼ ٝخبٛج ٠آ ٙؼاٍِٛب ٟؼـ خ٢ز
ؼـ اؼاٗ ،٠خٔى١ ٠يئز ٗؽيف ٟاٛد٘ ٚسٌٍيْ ُفؼيؽ ٌٛ ٝبسي

اخفاي دفٝل١ ٟبي سطويوبسي ٗ ٝيكثبٛي

ثٌ ٠فش قيف ثفـوي ٌؽ.

ثفُكاـي ًِٜف ٟكيكيٞٓٞلي  ٝكبـٗبًٞٓٞلي
ؼـ خٔىٗ ٠غفش ُفؼيؽ ٗ ٝوفـ ُفؼيؽ ض٘ٚ

 -1ؼـ ـاثغ ٠ثب

ٛبٗ ٠دفٝكىٞـ Chan

غَّٞ
Physiological

ؼـ

دبوع ثٛ ٠بٗ ٠ثِٞ ٠ـر ٗٞاكوز آٝيٗ ،٠شؿًف

2016 International

ُفؼؼ ً ٠دبوع هغؼي ٜٗٞط ثٗ ٠غفش ٌؽٙ

Conference

ٗٞضٞع ؼـ ٗد٘غ ػ٘ٗٞي اٛد٘ ٚاوز .ؼـ

of

) Sciences (Beijingهفاـ ٌؽ دبوع
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ٛبٗ ٠ثبيؽ هيؽ ُفؼؼ ً ٠القٕ اوز ؼـغٞاوز

 -7ثب دفؼاغز ١كي ٠ٜزبح ٗدٔ ٠كبـوي ثفاي

ٌ٘ب اق عفين ؼاٍِٛب ٟث ٠عٞـ ـو٘ي ث٠

وبّ ٞٗ 93اكوز ُفؼؼ ً ٠هفاـ ٌؽ سٞوظ

اٛد٘ ٚاـوبّ ٌٞؼ سب ؼـ ٗد٘غ ػ٘ٗٞي

آهبي ؼًشف خٞا ٙدفؼاغز ُفؼؼ.

اٛد٘ ٠ً ٚؼـ سبـيع ٘١ 94/6/17كٗب ٙثب

ٗ -8وفـ ُفؼيؽ غب ٖٛؼًشف ضىيٗ ٚفؼي  ٝآهبي

ثيىز  ٝؼٗٝيًِٜ ٚف ٟكيكيٞٓٞلي ٝ

ؼًشف ٛي٘ب ٛبؼـي ٘١بِٜ١ي القٕ ثب

كبـٗبًٞٓٞلي ثفُكاـ ٗي ُفؼؼٗ ،غفش ٌٞؼ.

ديٌٍىٞسب ٙـا ثفاي سوؽيف اق آ٢ٛب ؼـ ًِٜفٟ

 -5ؼـ غّٛ َٞبٗ ٠دفٝكىٞـ ػبـف ِؽيوي

اٛدبٕ ؼٜ١ؽ.

هفاـ ٌؽ دبوع ٛبٗ ٠ثب ٛظف ٗٞاكن اـوبّ ُفؼؼ.

 -9ؼـ اؼاٗ ٠غب ٖٛؼًشف ضىيٗ ٚفؼي ُكاـٌي اق

ٞٗ -6ضٞع ٍٗبـًز ؼـ غفيؽ يي عجو ٠ؼيِف اق

اٌٗب ٙزبح ًفؼً ٙبـر ػضٞيز اٛد٘ٚ

وبغش٘ب ٙخبٗؼ ٠ثب ٗجٔؾ يٌّؽ ٗئي ٙٞسٗٞبٙ

سٞوظ غٞؼ اػضب اـائٞ٘ٛ ٠ؼٛؽ ً ٠ثب سٞخ ٠ث٠

ؼـ خٔى١ ٠يئز ٗؽيفٗ ٟغفش ٌؽ .ثب دفؼاغز

ـايكٛي ١بي اٛدبٕ ٌؽ ٟثب ٌفًز يٌشب ٝة

يي ِؽ ٗئي ٙٞسٗٞب ٙو ٖ٢اٛد٘ٞٗ ٚاكوز

اي ٚاٌٗب ٙكفا ٖ١اوز .القٕ اوز ِلط٠

ُفؼيؽ  ٝؼـ ٘١ي ٚـاثغ ٠هفاـ ٌؽ آهبي ؼًشف

ٜٗبوجي ث ٠ػٜٞا ٙهبٓت ثفاي ًبـر اٛد٘ٚ

ٛوؽي ـايكٛي ١بي القٕ ـا خ٢ز خٔت

س٢يُ ٠فؼؼ  ٝؼـ وبيز هفاـ ُيفؼ سب اػضب

ض٘بيز ٌفًز ١ب اٛدبٕ ؼٜ١ؽ٘١ .سٜيٗ ٚوفـ

ثشٞاٜٛؽ ًبـر ػضٞيز غٞؼ ـا ٌػّب دفيٜز

ُفؼيؽ ٛبٗ ٠ثًٔ ٠ي ٠اػضبي اٛد٘ ٚثفاي

ثِيفٛؽ.
ٗ -11وفـ ُفؼيؽ ؼـ غجف ٛبٗ ٠اي ٚكّْ ً ٠آٗبؼٟ

اعالع ـوبٛي ٗٞضٞع  ٝؼـ غٞاوز ً٘ي

ٌؽ ٟاوز وف ٗوبٓ ٠اي ث ٠هٖٔ آهبي ؼًشف

ض٘بيشي اـوبّ ُفؼؼ.

ٛوؽي ـييه اٛد٘ ٚث ٠ػٜٞا ٙؼػٞر اق اػضب
خ٢ز ٌفًز ؼـ ًِٜف ٟؼـج ُفؼؼ.
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ٗطووب ٙوٞئيىي ًٍق ًفؼٟاٛؽ ًً ٠بـًفؼ ثػٍي اق

اخبار علوي

ًٞـسٌه (اليٛ٠بقى غبًىشفي دٌٞبٜٛؽ ٟوغص ٗـك) ً ٠ثب
اٍِٛز وجبثٌ ٝ ٠ىز ؼـ اـسجبط اوز ،ثٛ ٠ىجز ٗيكاٙ
اوشلبؼٟاي ً ٠اكفاؼ اق ٌُٞي١بي ؼاـاي ِلط٘ٛ٠بيً ٓ٘ىي
ٗيًٜٜؽ ،اككايً ٗييبثؽ .خبٓت اوز ثؽاٛيؽ ؼاٍٜ٘ٛؽا ٙث٠
ايٛ ٚشيد ٠ـويؽٟاٛؽ ً ٠اُف كفؼي ؼـ ع١ ّٞلشٗ ٠ؽإ ؼـ
ضبّ كفوشبؼ ٙديبٕ ث ٠ؼٝوشب ٙغٞؼ ثبٌؽٛ ،بضي ٠هيؽٌؽٗ ٟـك
ٝي ثٌ٠ؽر كؼبٓيز غٞا١ؽ ًفؼ ،اٗب اُف اي ٚـٛٝؽ زٜؽ ـٝق

تاثير گَضيّاي َّضوٌذ بر عولنرد طبيعي

ٗشٞهق ٌٞؼ آٛ ٙبضيٛ ٠يك غبٗٞي غٞا١ؽ ٗبٛؽ.

اًگطتاى

آجش ٠سبثيفار ٗؿًٞـ س٢ٜب اق ٌُٞي ١بي ٌٜ٘ٞ١ؽ اٗفٝقي
ٍٛبر ٗي ُيفؼٌُٞ ٝ ،ي ١بي ًالويي سبثيفي ثف ـٝي

ٌُٞي١بي ٌٜ٘ٞ١ؽ ،اٗفٝق ٟخكء اليٜلي قٛؽُي ٗب

اكفاؼ ٘ٛي ُؿـاٛؽ .اي ٚسطويوبر ٘١سٜيٍٛ ٚبٗ ٙي ؼٜ١ؽ ً٠

ٗطىٞة ٗيٌٛٞؽ ً ٠ثؽٌ ٙٝي ثف ـٝي ـكشبـ  ٝػبؼر١بي

ٗـك كفؼ ،ضبالر ٓ٘ىي اٍِٛشً ـا ثٌ ٠يٟٞاي غبَ ؼـى

ٗب سأثيف ٗيُؿاـٛؽ ،اٗب اي ٚسأثيفار ث٘١ ٠يٚخب غشٖ ٘ٛيٌٞؼ

ٗيًٜؽ .آجشٜٞ١ ٠ق ث ٠عٞـ هغغ ٛظفي ؼـ ـاثغ ٠ثب ضفـ ١بي

قيفا سطويوبر خؽيؽ ٍٛب ٙاق سـييف ػٌ٘ٔفؼ اٍِٛشب ٙؼوز

اضش٘بٓي اوشلبؼٌٗ ٟفـ اق ٌُٞي ١بي ٌٜ٘ٞ١ؽ اـائٍٛ ٠ؽٟ

ثفاثف اوشلبؼٌٗ ٟفـ اق ٌُٞي١بي ٌٜ٘ٞ١ؽ ؼاـؼ.

اوزٛ .شيد ٠اي ٚسطوين اق اي ٚـ ٝخبٓت اوز ًٍٛ ٠بٗ ٙي

اٗفٝق ٟثب ُ٠٘١يف ٌؽ ٙاوشلبؼ ٟاق ٌُٞي١بي ٌٜ٘ٞ١ؽً٘ ،شف

ؼ١ؽ ٘١بِٜ١ي ثي ٚؾ ٝ ٚ١اٍِٛشب ٙيي كفؼ ،غبَ

غب٠ٛاي ـا ٗيسٞا ٙيبكز ً ٠ؼـ آ ٙاي ٚؼوشِب١ٟب ٛلٞؾ ٌٛفؼٟ

ٗٞقيىي١ ٚب ٛيىز  ٝضشي ؼـ اكفاؼ ػبؼي ٛيك اي٘١ ٚبِٜ١ي

ثبٌٜؽ؛ اي ٚاثكاـ١ب ،ػبؼار ـكشبـي ،قٛؽُي  ٝـٝاثظ ٗب ـا

ؼيؽٗ ٟيٌٞؼ.

سطز سأثيف هفاـ ؼاؼٟاٛؽ ،اٗب آيب اي ٚسـييف س٢ٜب ث ٠اي ٚـٝاثظ ٝ
ػبؼار غالِٗ ٠يٌٞؼ؟
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ثُ ٠لشٝ ٠ي ،اق اي ٚسٌٓ ٠جبن ٗ٢ٌٓٞٓٞبي ٍٗػّي

ايي عطر بَي ضوا را هي دّذ.

اوشػفاج ٗي ٌٞؼ ً ٠ؼـ غٞؼ ٝيمُي٢بي ـايط١ ٠ف كفؼ ـا
ٗطووب ٙؼاٍِٛب١ي ؼـ كفاٛى ٠دفٝلٗ ٟفٗٞقي ـا ث ٠ديً ٗي

ؼاـٛؽ .ؼـ ػي ٚضبّ ٗي سٞاٗ ٙشّٞـ ٌؽ ً ٠ؼـ اي ٚكفآيٜؽ اق

ثفٛؽ .آ٢ٛب سٞاٛىش ٠اٛؽ ػغف ٝيم١ ٟف كفؼي ـا سٓٞيؽ ًٜٜؽ ً٠

ـٝي ١بي ٞٛي ٚسٓٞيؽ ػغف ٛيك اوشلبؼٗ ٟي ٌٞؼ .ؼـ يٌي اق

ثٞييؽ ٙآ ،ٙكفؼ ـا ث ٠يبؼ ٌػُ ٗٞـؼ ٛظف ٗي اٛؽاقؼ.

اي ٚـ٢ٌٝب ثب ػجٞـ ؼاؼ ٙخفيب ٙثىيبـ ؼاؿي اق ثػبـ ،ـايط٠

ث ٠يبؼ آٝـؼ ٙاكفاؼي ً ٠اق ؼٛيب ـكش ٠اٛؽ ث١ ٠ف ٝوئِٞ ٠ـر

ٝيم ٟاي اق ٌيي ٗٞـؼ ٛظف ٜٗشٍف ٗي ٌٞؼ ً ٠اق آ ٙثفاي

ٗي ُيفؼُ ،فؼآٝـي ػٌه ١ب ٝ ٝوبيْ ٌػّي ٝي  ٝيب

سٓٞيؽ ػغف اوشلبؼٗ ٟي ٌٞؼ.

دفؼاغز د ّٞث ٠ثِٜب٢١بي غيفي .٠اًٗ ٜٙٞطووب ٙؼاٍِٛبٟ
ٓ١ٞبٝـ كفاٛى ٠ؼوز ث ٠اثشٌبـػ٘ٔي خبٓت  ٝؼـ ػي ٚضبّ

گياُ ضوعذاًي ،مليذ ًسل جذيذ درهاى ايذز

ٗفٗٞقي قؼ ٟاٛؽ  ٝعي آ ٙس٢ٜب ثب اوشلبؼ ٟاق يي سٌ ٠دبـز٠
اق ٓجبن كفؼ ،ػغف ٗػّٝ َٞي ـا سٓٞيؽ ٗي ًٜٜؽ.

ٛشبيح سطويوبر ِٞـر ُفكش ٠سٞوظ ٗطووب ٙآٓ٘بٛي ٍٛبٙ

ايؽ ٟآٝي ٠اي ٚكٜبٝـي ث ٠قٛي  52وبٓٗ ٠فثٞط ٗي ٌٞؼ ً٠

ٗيؼ١ؽ ،ػّبـ ٟـيٍُ ٠يبٌ٘ ٟؼؽاٛي اق هبثٔيز ؼـٗبٙ

ثفاي قٛؽِٛ ٟب ٟؼاٌش ٚيبؼ دؽـي ث ٠كٌف سٓٞيؽ ػغفي اكشبؼ

ٝيفٝن اذآيٝي 1-ثؼٜٞاٗ ٙشؽاّٝسفيٞٛ ٚع ٝيفٝن ايؽق

ًٞ٘١ ٠اـ ٟثٞي ا ٝـا ثؽ١ؽٝ .ي ث ٠عٞـ اسلبهي ٗشٞخٌ ٠ؽ

ثفغٞـؼاـ اوزٝ .يفٝن اذ آي ٝي ث ٠ؼٞٛ ٝع ٝيفٝن اذ

ًٗ ٠طووب ٙؼاٍِٛب١ٞٓ ٟبٝـ ٛيك ثف ـٝي ايؽٍٗ ٟبث٢ي ًبـ ٗي

آي ٝيٝ ٝ 1-يفٝن اذ آي ٝي 2-سوىيٖ ٗيٌٞؼ ًٞٛ ٠ع

ًٜٜؽ .ؼـضبٓي ًٜٞ١ ٠ق ١يسِ ٠ٛٞخكئيبسي ؼـثبـ ٟاي ٚدفٝلٟ

اٗ ّٝشؽاّٝسفيٞٛ ٚع ٝيفٝن ايؽق ٗطىٞة ٗيٌٞؼ.

ٜٗشٍف ٍٛؽ ٟاوز اٗب يٌي اق ٗطووب ٙاي ٚؼاٍِٛبُ ٟلش٠

ٗطووبٗ ٙفًك سطويوبر ث٢ؽاٌز ٗطيظ ؼـ ٗٛٞيع ؼـ

اوز س٢ٜب زيكي ً ٠ثفاي سٓٞيؽ اي ٚػغف ٛيبق اوز س٢ٜب يي

سطويوبر غٞؼ ؼـيبكش٠اٛؽ ،ػّبـُ ٟفكشٌ ٠ؽ ٟاق ُيبٟ

سٌ ٠اق ٓجبن كفؼ ٗٞـؼ ٛظف اوز.

ٌ٘ؼؽاٛي هبؼـ ث ٠ؿيف كؼبّوبقي ٝيفٝن اذآيٝيٝ 1-
ديٍِيفي اق ض٘ٔ ٠ايٝ ٚيفٝن ث ٠ؤ١ّٞبي وبٖٓ ثؽٙ
اوز.اي ٚسفًيت اق سٌثيف ٝيفٝن ؼـ ؼاغْ ثؽ ٙخُٔٞيفي
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ًفؼ ٝ ٟاق سٞاٛبيي ثبٓو ٟٞسٓٞيؽ ٛىْ خؽيؽ ؼاـ١ٝبي ضؽ

ٗطووب ٙؼاٍِٛب ٟكٔٞـيؽا اػالٕ ًفؼٛؽ اوشلبؼ ٟاق ًفٟ

ٝيفٝن اذآيٝي 1-ثفغٞـؼاـ اوز.

ثبؼإقٗيٜي ٗيسٞاٛؽ ثٌ ٠يٟٞاي ؿيفس٢بخ٘ي  ٝاـقا ٙثفاي
آقٗبيً اٌٗب ٙاثشالي ثي٘بـا ٙث ٠آٓكاي٘ف سجؽيْ ٌٞؼ.

ػّبـ ٟـيٍُ ٠يبٌ٘ ٟؼؽاٛي ٘١سٜي ٚاق غ ٝ ٙٞؤ١ّٞبي
ثٜيبؼي ؼـ ٗوبثْ ػلٛٞز ٛبٌي اق ٝيفٝن اذآيٝي1-
ٗطبكظز ٗيًٜؽ؛ اي ٚسفًيت ثبػث ٗىؽٝؼ ٌؽ ٙاسّبّ

ؼاٍٜ٘ٛؽا ٙاي ٚؼاٍِٛب ٟثف اي ٚثبٝـٛؽ ،سٞاٛبيي ثٞييؽ ٙثب

ؾـار اذآيٝي ث ٠ؤ١ّٞبي ثؽٌ ٙؽ ٝ ٟاق ض٘الر

ٛػىشي ٚػّت خ٘د٘ٗ ٠فسجظ اوز  ٝاي ٚػّت اؿٔت

ٝيفٝوي خُٔٞيفي ٗيًٜؽ.

يٌي اق آٝي ٚاخكايي اوز ً ٠سطز سبثيف قٝاّ ٌٜبغشي
هفاـ ٗيُيفؼ.ؼـ ٗٞـؼ ثي٘بـا ٙآٓكاي٘ف ،ضه ثٞيبيي ث٠

زٜؽ ٗفضٔ ٠آقٗبيً ثبٓيٜي ؼـ آٓ٘بٍٛ ٙبٗ ٙيؼ١ؽ ،ػّبـٟ

ٌيٟٞاي غبَ سطز سبثيف هفاـ ٗيُيفؼ  ٝؼـ آ ٙوٞـاظ

ـيٍُ ٠يبٌ٘ ٟؼؽاٛي ثفاي اٛىبً ٙبٗال اي٘ ٝ ٚثؽ ٙٝضفـ

زخ ثيٜي ث ٠عٞـ هبثْ سٞخ٢ي ثيً اق وٞـاظ و٘ز ـاوز

ثٞؼٗ ٝ ٟدٞق اوشلبؼ ٟؼـ عت ُيب١ي ـا ؼـيبكز ًفؼٟ

سبثيف ٗيدؿيفؼ.

اوز.دفٝكىٞـ «ـٝر ثفاى ٝـٛف» وفدفوز سيٖ سطويوبسي

ٛط ٟٞسىز سٍػيُ آٓكاي٘ف ثب ًف ٟثبؼإقٗيٜي!

سأًيؽ ٗيًٜؽ :ض٘ٔ ٠ػّبـٌ٘ ٟؼؽاٛي ثٝ ٠يفٝن ًبٗال
ٗشلبٝر اق ؼاـ١ٝبي ضؽ ٝيفٝن اذ آي ٝيٞٗ 1-خٞؼ

آقٗبيً اٛدبٌٕؽ ٟؼـ ؼاٍِٛب ٟكٔٞـيؽا ٌبْٗ دٌٞبٛؽ ٙيي

اوز.

وٞـاظ  ٝاٛؽاقُٟيفي كبِٔ٠اي ثٞؼ ً ٠ؼـ آ ٙثي٘بـ

ؼـ ُبٕ ثؼؽي ٗطووب ٙهّؽ ؼاـٛؽ ٛشبيح ايٗ ٚفضٔ ٠اق

ٗيسٞاٛىز ثٞي ضؽٝؼ يي هبٌن اق ًف ٟثبؼإقٗيٜي ـا

سطويوبر  ٝايٜ٘ي اي ٚسفًيت ؼـ ثؽ ٙاٛىب ٙـا ثؽهز ٗٞـؼ

ٌٜبوبيي ًٜؽ.ؼـ ثي٘بـاٗ ٙجشال ث ٠آٓكاي٘ف ،وٞـاظ زخ ؼاـاي

ثفـوي هفاـ ؼٜ١ؽ.

ٛبـوبيي ثٞؼ  ٝاق ضؽٝؼ  10ؼـِؽ عيق ً٘شفي ؼـ
ٌٜبوبيي ث ٞؼـ ٗوبيى ٠ثب ـٝق ٠ٛـاوز ثفغٞـؼاـ ثٞؼ.
ؼٓيْ اوشلبؼ ٟاق ثبؼإ قٗيٜي ؼـسىز سٍػيُ آٓكاي٘ف:

ابذاع تست تطخيص آلسايور با مرُ بادامزهيٌي!
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ايٝ ٚيمُي غبَ ثي٘بـا ٙآٓكاي٘ف ثٞؼ  ٠ٛ ٝثي٘بـا ٙسيٖ

ُف ٟٝكيكيٞٓٞلي (قيىز ٌٜبوي ػ٘ٗٞي) ؼاٌٍٛؽ ٟقيىز

ًٜشفّ (ً ٠اق قٝاّ ٌٜبغشي ـٛح ٘ٛيثفٛؽ)  ٠ٛ ٝاكفاؼ ٗجشال ث٠

ٌٜبوي ؼاٍِٛب ٟؼاٗـب ٙؼـ وبّ  ،1387سوفيجب ؼ ٝوبّ ده اق

اٞٛاع ؼيِف ٛبـوبيي ٌٜبغشي اق هجيْ خ ،ٜٙٞاي ٚسلبٝر ؼـ

سبويه ؼاٌٍٛؽ ٟقيىز ٌٜبوي ثب ٝـٝؼ آٝي١ ٚيئز ػٔ٘ي

ثٞيبيي ـا اق غٞؼ ثفٝق ٛؽاؼٛؽ.ؼـ اي ٚآقٗبيً اق ًف ٟثبؼإ

آؿبق ثٌبـ ًفؼ .يٌىبّ ثؼؽ ؼ ٝػض ٞؼيِف ٛيك ثُ ٠ف ٟٝاضبك٠

قٗيٜي اوشلبؼٌ ٟؽ قيفا ايٗ ٚبؼ« ٟثٞؼاـ غبُٓ» غٞاٛؽٟ

ٌؽٛؽ  ٝيي ػض ٞضبضف ٛيك ث ٠خ٘غ آ١ ٙب ديٞوز .اػضبي

ٗيٌٞؼ.

ُف ٟٝثب سدفث ٠سؽـيه ؼـ ؼٝـً ٟبـٌٜبوي  ٝاٛدبٕ آقٗبيً

ؼـ ضبٓز ًٔي ،ثٞيبيي اٛىب ٙؼ ٝضه ٗدكا ـا ٌبْٗ ٗيٌٞؼ

١بي آٗٞقٌي ؼٝـً ٟبـٌٜبوي ،سوبضبي ؼٝـً ٟبـٌٜبوي

ً ٠ػجبـراٛؽ اق :ضه ثٞيبيي يب «ث٘١ ٝ »ٞسٜي ٚضه

اـٌؽ كيكيٞٓٞلي ٞ٘ٛؼ ً ٠ده اق ثفـوي ؼـ ؼاٍِٛب ٝ ٟسبييؽ

ٗ ٠ً trigeminalبٜٛؽ ضه وٞقي كيكيٌي يب غبـي

ٝقاـر ػٔ ٕٞسطويوبر  ٝكٜبٝـي ،آٝي ٚؼاٍٛدٞيبٙ

اوز.

ًبـٌٜبوي اـٌؽ ؼـ وبّ ٍٗ 1388ـ ّٞث ٠سطّيْ ٌؽٛؽ.

ًف ٟثبؼإ قٗيٜي ؼاـاي ١ير ػّٜف ٛ trigeminalيىز ٝ

اػضبي ُف ٟٝوذه ؼـ ؼ ٝقٗي ٠ٜكؼبٓيز ١بي غٞؼ ـا

ثٞي غبُٓ اوز ً ٠ايٞٗ ٚضٞع آ ٙـا ثفاي آقٗبيً

ُىشفي ؼاؼٛؽ؛ ا :ّٝسؼفيق قٗي١ ٠ٜبي سطويوبسي غٞؼ ؼـ

ٗجشاليب ٙث ٠آٓكاي٘ف ايؽٟاّ ٗيًٜؽ.اوشلبؼ ٟاق ٌي ٟٞخؽيؽ

آيٜؽٌ ٝ ٟفٝع ثً ٠بـ١بي ػ٘ٔي دمٍ١ٝي .ؼ :ٕٝسد٢يك

ٗيسٞاٛؽ ـٌٝي اـقا ٙثفاي ٍ١ؽاـ١بي آٝي ٠اكفاؼ ٗجشال ث٠

آقٗبيٍِب١ ٟبي سطويوبسي ثب غفيؽ سب ًٞزٌشفي ٚاخكاي

آٓكاي٘ف ثبٌؽٌٜ .بوبيي اي ٚثي٘بـي آوبٛ ٙيىز ٗ ٝىشٔكٕ

ويىشٖ ١ب  ٝوف ٖ١ثٜؽي ( )assemblingآ١ ٙب.

ٗؼبيٜبر ٞٛـٞٓٝليٌي  ٝـٝضي اوز  ٝثبيؽ سٞوظ اكفاؼ

آٝي ٚؼاٍٛدٞيبً ٙبـٌٜبوي اـٌؽ ُف ٟٝؼـ وبّ  1390ثب

ضفك٠اي اٛدبٕ ٌٛٞؽ.

ٗٞكويز كبـؽ آشطّيْ ٌؽٛؽ  ٝث ٠كبِٔ ٠اٛؽًي ٗوبالر
سطويوبسي ُف ٟٝؼـ ٗدالر ػٔ٘ي دمٍ١ٝي ؼاغٔي  ISI ٝث٠

آضٌايي با گرٍُ فيسيَلَشي داًطگاُ داهغاى

زبح ـويؽٛؽُ .ف١ ٟٝبي ثؼؽي ؼاٍٛدٞيب ٙؼـ وبّ ١بي
ثؼؽ ٛيك دؿيفكش ٝ ٠ث٘٢ي ٚسفسيت كبـؽ آشطّيْ ُفؼيؽٛؽ سب
اي ٠ٌٜاػضبي ُف ٟٝث ٠ايٛ ٚشيد ٠ـويؽٛؽ ًُ ٠ف ٟٝؼاـاي
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سٞا ٙدؿيفي  ٝسفثيز ؼاٍٛدٞيب ٙؼًشفي سػّّي اوز.

ثىبط ١بي سطويوبسي وٜدً سفن ٌفعي ٌؽ،ٟ

ده اق اغؿ ٗدٞق اق ٝقاـر ػشق ،آٝي ٚؼٝـ ٟؼاٍٛدٞيبٙ

ٗ ،Fieldبق ثؼالٗ ٟٝفسلغ ٗ ٝبق آثي ٗٞـيه ً ٠خ٢ز اٛؽاقٟ

ؼًشفي كيكيٞٓٞلي ؼـ وبّ  1392ؼـ ُف ٟٝثجز ٛبٕ ٞ٘ٛؼٛؽ ٝ

ُيفي ضبكظ١ ٠بي سفن ١ ٝيدب ٝ ٙاضغفاة ٛ ٝيك ضبكظ٠

ؼٗٝي ٚؼٝـٛ ٟيك ؼـ وبّ  1393دؿيفكشٌ ٠ؽٛؽ.

كضبيي ٗٞـؼ اوشلبؼ ٟهفاـ ٗي ُيفٛؽ.

اػضبي ُف ٝ ٟٝقٗي١ ٠ٜبي سطويوبسي آ٢ٛب ً ٠٘١ ٠ؼـ قٗي٠ٜ

ويىشٖ آوبي سٍٜح ث ٠ـٝي ١بي ٗػشٔق ،وٜدً ٝضؼيز

قيىز ٌٜبوي اػّبة اوز ،ثٌ ٠فش قيف اوز؛

ضفًشي  ٝسؼبؼٓي  ٝخفاضي اوشفئٞسبًىي اق ؼيِف ثىبط

ًام ٍ ًام خاًَادگي
متاًِ ابراري

Open

١بي ثفـوي ـكشبـ ضيٞاٛبر ٗي ثبٌٜؽ.

زهيٌِ تحقيقاتي
پايِ زيست ضٌاختي بيواري ّاي
رٍاًي؛ PTSD

هحوَد الِ دادي سلواًي

صرع ٍ تطٌج؛ زيست ضٌاسي ٍ
درهاى

ايراى گَدرزي

بيواري ّاي ًَرٍدشًراتيَ؛ راُ ّاي

 .2آقٗبيٍِب ٟثبكشي ٌٓٞٓٞٗ ٝي:

درهاًي
تقي لطنربلَمي

ـٝي ١بي ـ َٛآٗيكي ٛيىْ  ٝ Timm ٝـٝي ١بي

بيواري ّاي التْابي هغس؛ ًقص گليا

ٌٗٓٞٓٞي ٛ ٝ Western Blot ٝ PCRيك ـٝي ١بي اٛؽاق-ٟ
ُيفي ثيٌٞي٘يبيي ٗػشٔق ٗبٜٛؽ وٜدً ػٞاْٗ اوشفن
اٌٗبٛبر آقٗبيٍِب١ي ُف ٟٝث ٠و ٠ؼوش ٠ثىبط ١بي ـكشبـي،

اًىيؽاسيٞٛ ٝ ٞـٝسفاٛى٘يشف ١بي ؿيف دذشيؽي ٗبٜٛؽ ُٔٞسبٗبر

ثبكز ٌٜبوي ٌٓٞٓٞٗ ٝي  ٝثىبط ١بي آٌشفٝكيكيٞٓٞلي

ُ ٝبثب ؼـ اي ٚثػً اٌٗبٛذؿيف ٗي ثبٌؽ.

سوىيٖ ٗي ٌٛٞؽ؛
 .1آقٗبيٍِب ٟـكشبـ:
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 .3آقٗبيٍِب ٟآٌشفٝكيكيٞٓٞلي:
ؼـ اي ٚهى٘ز ثىبط ١بي ثجز دشبٛىيْ ١بي ٗيؽاٛي ٛ ٝيك
ٝ Patch Clampخٞؼ ؼاـؼ ً ٠هبثٔيز ثجز دشبٛىيْ ١بي
ؼوش ٠خ٘ؼي ٞٛـ١ ٙٝب ٛ ٝيك ثجز كؼبٓيز سي ٞٛـ١ ٙٝب ث٠
ِٞـر  ٝ Whole Cellؿيف ٟؼـ ضبٓز ١بي ٓٝشبل يب خفيبٙ
ايُ ٚف ٟٝخٞا ٠ً ٙسب ث ٠ضبّ ضؽٝؼ ٗ 30وبٓ ٠ػٔ٘ي ؼاغٔي

ثبثز ـا ؼاـا ٗي ثبٌٜؽ.

 ٝثي ٚآ٘ٔٔي زبح ًفؼ ٟاوز ،ثب ٝخٞؼ ١يئز ػٔ٘ي خٞاٙ
 ٝكؼبّ اٗيؽٝاـ اوز ً ٠ؼـ آيٜؽ ٟثشٞاٛؽ غؽٗبر اـقٛؽ ٟاي
ؼـ قٗي ٠ٜػٔ ٕٞاػّبة ث ٠خبٗؼ ٠ػٔ٘ي ٗ ٝفؼٕ اـاي٘ٛ ٠بيؽ.

ٝآىالٕ

اخبار مٌگرُ ّا ٍ هحافل علوي
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ث ٠٘١ ٠اػش٘بؼ ؼاٌش ٚغغفٛبى اوز ،ث١ ٠ير ًه اػش٘بؼ

بيست ٍ دٍهيي مٌگرُ فيسيَلَشي ٍ فارهامَلَشي ايراى

ٛؽاٌش ٚغغفٛبًشفي ٚاوز.

قٗب٢ٌ 20-16 :ٙفيٞـ ٗب1394 ٟ

آبراّام ليٌنلي
ٌٗب :ٙؼاٍِٛب ٟػٔ ٕٞدكٌٌي ًبٌبٙ

وؼي  ٌٚٛاٛىبٞٗ ٙكن ثبٌي ثٌٔ ٠وؼي ً ٚاٛىبٙ

http://cong.phypha.ir

اـقٌٜ٘ؽي ثبٌي.
اًيطتي
ظفف ً ٠غبٓي ثبٌؽ ِؽاي ثيٍشفي ؼاـؼ.

8th FAOPS Congress

ٍيليام ضنسپير

November 22-25, Bangkok, Thailand
Translational physiology, Imagination,

ٗ ٚؼـيبكش ٠إ ً ٠ايؽ١ ٟبي ثكـٍ ِٜ١بٗي ث ٠ؾ ٚ١ـاٗ ٟي

Inspiration and Innovation.

يبثٜؽ ً ّٖ٘ٗ ٠ث ٠ؼاٌش ٚزٜي ٚايؽ١ ٟبيي ثبٌيٖ.

http://www.faops2015.com/

چارلي چاپليي

سخٌي از بسرگاى
ثكـُي ؼـ اضشفإ ؼاٌشٛ ٚيىز ؼـ ٌبيىشِي ؼاٌش ٚاضشفإ
اوز .

ث٢شف اوز ثفاي زيكي ً١ ٠ىشيٞٗ ،ـؼ ٛلفر ثبٌي سب اي٠ٌٜ

ارسطَ

ثفاي زيكي ًٛ ٠يىشي ٗطجٞة ثبٌي.
آًذرُ شيذ
ؼوشبٛي ًً٘ ٠ي ٗي ًٜٜؽ دبى سف اق ؼوز ١بيي ١ىشٜؽ ً٠

ًنتِ ّاي اخالقي

ـ ٝث ٠آو٘ب ٙؼػب ٗي ًٜٜؽ.
مَرٍش مبير

هي هسافرم
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خ٢بِٛفؼي ث ٠ؼٌ١ؽ ٟاي ـكز سب قا١ؽ ٗؼفٝكي ـا قيبـر

غٞـٌيؽ ،ؼـغًٍ  157ـِٛيً٘ ٚبٜٗ ٝ ٙظف ٟؼـغشب ٙاكفا

ًٜؽ  ٝؼيؽ ً ٠قا١ؽ ؼـ اسبهي وبؼ ٟقٛؽُي ٗي ًٜؽ .اسبم دف اق

ؼـ وفٗبي دبييك ـا اق ؼوز ؼاؼ .ا١ ٝير ُب ٟضفًز اثف١بي

ًشبة ثٞؼ  ٝؿيف اق آ ٙكوظ ٗيك ٛ ٝيٌ٘شي ؼيؽٗ ٟي ٌؽ.

وليؽ ـا ثف كفاق آو٘ب ،ٙؼـ ضبٓي ً ٠اق ٌٌٔي ث ٌٌْ ٠ؼيِف

خ٢بِٛفؼ دفويؽٞٓ :اقٕ ٜٗكٓشبً ٙدبوز؟...

ؼـ ٗي آٗؽٛؽٛ ،ؽيؽ .دفٛؽُب ٙؼـ ضبّ دفٝاق ،ؼـغًٍ
غٞـٌيؽ ٓ ٝجػٜؽ ١كاـا ٙـِ١ؿـ١ ،فُك خكئي اق غبعفار

قا١ؽ ُلزٗ :بّ سً ٞدبوز؟

اٍٛ ٝؽ.
خ٢بِٛفؼ ُلز ٚٗ :ايٜدب ٗىبكفٕ.

هٌطق
قا١ؽ ُلز.ٖ١ ٚٗ :
ٗؼٔ٘ي ـ ٝثٌ ٠بُفؼاُ ًٛلز :ؼٗ ٝفؼ ديً ٗٗ ٚي آيٜؽ.
يٌي س٘يك  ٝؼيِفي ًثيق ٚٗ ،ث ٠آ٢ٛب ديٍ٢ٜبؼ ٗي ً ٖٜض٘بٕ
ًٜٜؽٌ٘ .ب كٌف ٗي ًٜيؽً ،ؽإ يي ايً ٚبـ ـا اٛدبٕ ٗي

ارزش داضتِ ّا

ؼ١ؽ؟ ١ف ؼٌ ٝبُفؼ ثب  ٖ١خٞاة ؼاؼٛؽ :غٞة ٗىٔ٘ب ًثيل!٠
ـٝقي دىف ثس ٠اي ؼـ غيبثب ٙوٌ ٠اي يي وٜشي ديؽا ًفؼ.

ٗؼٖٔ ُلز ،٠ٛ :س٘يك .ٟز ٙٞا ٝث ٠ض٘بٕ ًفؼ ٙػبؼر ًفؼٝ ٟ

ا ٝاق ديؽا ًفؼ ٙاي ٚد ،ّٞآ ٖ١ ٙثؽ١ ٙٝير قض٘شي ،غئي

ًثيل ٠هؽـ آ ٙـا ٘ٛي ؼاٛؽ ده زً ٠ىي ض٘بٕ ٗي ًٜؽ؟ ضبال

ؾٝم قؼٌ ٟؽ .اي ٚسدفث ٠ثبػث ٌؽ ً ٠ثوي ٠ـٝق١ب  ٖ١ثب

دىف١ب ٗي ُٞيٜؽ :س٘يك!ٟ

زٍٖ ١بي ثبق ،وفي ـا ث ٠و٘ز دبيي ٚثِيفؼ (ث ٠ؼٛجبّ ُٜح
ٗؼٖٔ خٞاة ؼاؼً ،٠ٛ :ثيل ،٠ز ٙٞا ٝث ٠ض٘بٕ اضشيبج ؼاـؼٝ .

) !!! ا ٝؼـ ٗؽر قٛؽُيً 296 ،وٌ 1 ٠وٜشي 48 ،وٌ5 ٠

ثبق دفويؽ :غٞة ،ده ًؽاٗيي اق ٗ٘٢بٛب ٚٗ ٙض٘بٕ ٗي

وٜشي 19 ،وٌ 10 ٠وٜشي 16 ،وٌ 25 ٠وٜشي 2 ،وٌٛ ٠يٖ

ًٜٜؽ؟ يي ثبـ ؼيِف ٌبُفؼ١ب ُلشٜؽً :ثيل!٠

ؼالـي  ٝيي اوٌٜبن ٗسبٌٓ ٠ؽ 1 ٟؼالـي ديؽا ًفؼ .يؼٜي
ؼـ ٗد٘ٞع  13ؼالـ  26 ٝوٜز .ؼـ ثفاثف ث ٠ؼوز آٝـؼٙ
اي 13 ٚؼالـ  26 ٝوٜز ،ا ٝقيجبيي ؼّ اِٛيك  31369عٔٞع
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ٗؼٖٔ ؼٝثبـُ ٟلز :اٗب  ،٠ٛآجش١ ٠ً ٠ف ؼ !ٝس٘يك ٟث ٠ض٘بٕ

ٝي ده اق ٍٗبٝـ ٟكفاٝا ٙثب دكٌٌبٗ ٝ ٙشػّّب ٙقيبؼ

ػبؼر ؼاـؼ ً ٝثيل ٠ث ٠ض٘بٕ اضشيبج ؼاـؼ .غٞة ثبالغفً ٟي

ؼـٗب ٙؼـؼ غٞؼ ـا ٗفاخؼ ٠ث ٠يي ـا١ت ٗوؽن ٌٜ ٝبغش٠

ض٘بٕ ٗي ُيفؼ؟

ٌؽٗ ٟيجيٜؽ.
ؼ!ٝ

ٝي ث ٠ـا١ت ٗفاخؼٗ ٠ي ًٜؽ  ٝـا١ت ٛيك ده اق ٗؼبي٠ٜ

ثس٠

١ب

ثب

وفؼـُ٘ي

خٞاة

ؼاؼٛؽ:

١ف

ٗؼٖٔ ثبـ ؼيِف سٞضيص ٗي ؼ١ؽ١ ،٠ٛ :ير ًؽإ! زً ٙٞثيل٠

ٝي ث ٠ا ٝديٍ٢ٜبؼ ًفؼ ٗ ٠ً ....ؽسي ث١ ٠ير ـِٛي ثدك ـَٛ

ث ٠ض٘بٕ ػبؼر ٛؽاـؼ  ٝس٘يكٛ ٖ١ ٟيبقي ث ٠ض٘بٕ ًفؼٙ

وجك ِٛبٌٜٛ ٟؽ.

ٛؽاـؼ!

ٝي ده اق ثبقٍُز اق ٛكؼ ـا١ت ث ٠س٘بٕ ٗىشػؽٗي ٚغٞؼ

ٌبُفؼا ٙثب اػشفاْ ُلشٜؽ :ثٔ ٠ؼـوشٓٝ ،٠ي ٗب زغٞـ ٗي

ؼوشٞـ ٗيؽ١ؽ ثب غفيؽ ثٌٍ١ ٠بي ـ َٛوجك س٘بٕ غب ٠ٛـا ثب

سٞاٛيٖ سٍػيُ ؼ١يٖ؟ ١ف ثبـ ٌ٘ب يي زيكي ـا ٗي ُٞييؽ

ـ َٛوجك ـ َٛآٗيكي ًٜٜؽ.

١ ٝف ؼكؼ ٖ١ ٠ؼـوز اوزٗ .ؼٖٔ ؼـ دبوع ُلز :غٞة
ده ٗشٞخٌ ٠ؽيؽ ،اي ٚيؼٜيٜٗ :غن!  ٝاق ؼيؽُب١ ٟف ًه

٘١يٜغٞـ س٘بٕ اوجبة  ٝاثبثي ٠غب ٠ٛـا ثب ٘١ي ٚـ َٛػْٞ

ٗشلبٝر اوز ...

ٗيٌٜؽ.
ده اق ٗؽسي ـٗ َٛبٌي ،ٚوز ٓجبن اػضبي غبٞٛاؼٝ ٟ

تغيير دًيا

ٗىشػؽٗي١ ٝ ٚف آٛس ٠ث ٠زٍٖ ٗي آيؽ ـا ث ٠ـ َٛوجك ٝ
سفًيجبر آ ٙسـييف ٗيؽ١ؽ  ٝآجش ٠زٍٖ ؼـؼي  ٖ١سىٌيٗ ٚي

ٗيِٞيٜؽ ؼـ ًٍٞـ لادٗ ٚفؼ ٗئيٛٞفي قٛؽُي ٗيٌفؼ ً ٠اق

يبثؽ.

ؼـؼ زٍٖ غٞاة ثسٍٖ ٛؽاٌز  ٝثفاي ٗؽاٝاي زٍٖ
ؼـؼي اٞٛاع هفَ ١ب  ٝآٗذ١ ّٞب ـا ثػٞؼ سكـين ًفؼ ٟثٞؼ

ثؼؽ اق ٗؽسي ٗفؼ ٗئيٛٞف ثفاي سٌٍف اق ـا١ت ٝي ـا ث٠

اٗب ٛشيد ٠زٜؽاٛي ِٛفكش ٠ثٞؼ.

ٜٗكًٓ ؼػٞر ٗي ٘ٛبيؽ .ـا١ت ٛيك ً ٠ثب ٓجبن ٛبـٛدي ـَٛ
ثٜٗ ٠كّ اٝ ٝاـؼ ٗي ٌٞؼ ٗشٞخٗ ٠ي ٌٞؼ ً ٠ثبيؽ ٓجبوً ـا
ػً ْٞفؼ ٝ ٟغفه ٠اي ث ٠ـ َٛوجك ث ٠سًٜ ٚؽ .اٛ ٝيك زٜيٚ
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ًفؼٝ ٝ ٟهشي ثٗ ٠طضف ثي٘بـي ٗي ـوؽ اق اٗ ٝي دفوؽ آيب

سٞاٛيؽ ث ٠ؿؿاغٞـي ٌفًز ـكش١ ٝ ٠ف ٗوؽاـ ؿؿا ً ٠ؼٝوز

زٍٖ ؼـؼي سىٌي ٚيبكش٠؟

ؼاٌشيؽ ثػٞـيؽ .ثٜبثفاي ٚكٌف غٞـؼً ٙبـًٜب ٙؼيِف ـا اق وف
غٞؼ ثيفًٜ ٙٝيؽ .آؼٗػٞاـ١ب ه ّٞؼاؼٛؽ ً ٠ثب ًبـًٜب ٙاؼاـٟ

ٗفؼ ثفٝسٜ٘ؽ ٛيك سٌٍف ًفؼٗ ٝ ٟيِٞيؽ  ":ثٔ . ٠اٗب ايٚ

ًبـي ٛؽاٌش ٠ثبٌٜؽ .ز٢بـ ١لش ٠ثؼؽ ـئيه اؼاـ ٟث ٠آ٢ٛب وف

ُفاٛشفيٗ ٚؽاٝايي ثٞؼ ً ٠سبً ٜٙٞؼاٌش ٠إ".

قؼ ُ ٝلزٗ :ي ؼاٌ٘ ٠ً ٖٛب غئي وػز ًبـ ٗي ًٜيؽٚٗ .
ٗفؼ ـا١ت ثب سؼدت ث ٠ثي٘بـي ٗيِٞيؽ ثبٓؼٌه ايٚ

اق ٌ٘ ٠٘١ب ـاضي ١ىشٖ .اٗب يٌي اق ٛظبكز زي ١بي ٗب

اـقاٛشفيٛ ٚىػ ٠اي ثٞؼ ٠ً ٟسبً ٜٙٞسدٞيك ًفؼ ٟإ.

ٛبدؽيؽ ٌؽ ٟاوزً .ىي اق ٌ٘ب ٗي ؼاٛؽ ً ٠ز ٠اسلبهي ثفاي
ا ٝاكشبؼ ٟاوز؟ آؼٗػٞاـ١ب اظ٢بـ ثي اعالػي ًفؼٛؽ .ثؼؽ اق

ثفاي ٗؽاٝاي زٍٖ ؼـؼسب ،ٙس٢ٜب ًبكي ثٞؼ ػيٌٜي ثب ٌيٍ٠

اي ٠ٌٜـئيه اؼاـ ٟـكز ،ـئيه آؼٗػٞاـ١ب اق ثوي ٠دفويؽ:

وجك غفيؽاـي ًٜيؽ ١ ٝير ٛيبقي ث ٠ايٗ ٠٘١ ٚػبـج ٛجٞؼ.

ًؽ ٕٝيي اق ٌ٘ب ٛبؼٛٝب اٛ ٙٝظبكز زي ـ ٝغٞـؼٟ؟ يٌي اق
ثفاي ايً ٚبـ ٘ٛيشٞاٛي س٘بٕ ؼٛيب ـا سـييف ؼ١ي ،ثٌٔ ٠ثب سـييف

آؼٗػٞاـ١ب ثب اًفا ٟؼوشً ـا ثبال ثفؼ .ـئيه ُلز :اي اض٘وب

زٍٖ اٛؽاقر (ِٛفي) ٗيشٞاٛي ؼٛيب ـا ثً ٠بٕ غٞؼ ؼـآٝـي.

عي اي ٚز٢بـ ١لشٗ ٠ب ٗؽيفاٗ ،ٙىئٞالٗ ٝ ٙؽيفا ٙدفٝل١ ٟب
ـا غٞـؼيٖ ١ ٝير ًه زيكي ٛل٘٢يؽ  ٝضبال س ٞا ٙٝآهب ـا

سـييف ؼٛيب ًبـ اض٘وب ٠ٛاي اوز اٗب سـييف زٍٖ اٛؽاقٗبٙ

غٞـؼي  ٝـئيه ٗشٞخٌ ٠ؽ؟! اق اي ٚث ٠ثؼؽ ٓغلبً اكفاؼي ـا

(ِٛفي) اـقاٛشفيٞٗ ٝ ٚثفسفي ٚـٝي ٗي ثبٌؽ.

ًً ٠بـ ٗي ًٜٜؽ ٛػٞـيؽ.

چِ افرادي را بخَرين
دٜح آؼٗػٞاـ ث ٠ػٜٞاً ٙبـٜٗؽ ؼـ يي اؼاـ ٟاوشػؽإ ٌؽٛؽ.
ِٜ١بٕ ٗفاوٖ غٌٞبٗؽُٞيي ـئيه اؼاـُ ٟلزٌ٘ :ب ٠٘١
خك ٝسيٖ ٗب ١ىشيؽٌ٘ .ب ايٜدب ضوٞم غٞثي ٗي ُيفيؽ ٗ ٝي
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