باسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی گلستان

اساسنامه مرکس تحقيقات پسشکي سلولي و مو لکو لي

ثِ هٌظَس استقبء ػغح ػلو ي هشام ض مه َصؽ پضؿ ني ٍ تقَي ت اًگي ضُ پ ظٍّؾ هشم ض تققيق ب پضؿ ني ػ لَيي ٍ
هَينَيي دس تبسيخ 1385/4/1هَسد تلَيت ًْبيي داًـگبُ قشاس گشفت .دس ايي ساػتب اػبػ ٌبهِ ابر ش ثشاػ بع اّ ذا
ايي هشمض تٌظين ٍ ثِ تأييذ ؿَساي پظٍّؾ داًـگبُ ػلَم پضؿني ٍ خذهب ثْذاؿتي دسهبًي گلؼتبى سػيذ.
ماده  . 1اًجبم تققيقب ثٌيبدي ٍ مبسثشدي ثِ هٌظَس گؼتشؽ پظٍّؾ ٍ اسائِ ساُ ال دس اه َس ثْذاؿتي دسهبً ي
ثب اػتفبدُ اص تنٌَيَطي هَينَيي ٍ ػلَيي مِ ث ِ هَجت ايي اػ بػ ٌبهِ هشمض تققيقب پضؿني ػلَيي ٍ هَ
ينَيي ًبهيذُ هي ؿَد ٍ ثشاي تبهيي اّذا

صيش تـنيل هيگشدد.

ماده  )2اّذا
 -1تَػؼِ ٍ ثِ مبسگيشي داًؾ ثـشي دس صهيٌِ ػلَم ػلَيي ٍ هَينَ يي ثِ هٌظَس استقبء ػغح داًؾ ٍ تَاى ػلوي
پظٍّـي اػبتيذ هتخلليي هقققبى ٍ داًـجَيبى .
 -2ايجبد ثبًل  (DNA Biobank( DNAثشاي ثيوبسّبي هبًٌذ ػشعبى قلت مليِ سيِ ديبثت مستشيت
سٍهبتَئيذ اتَ ايويَى  HLA MSػفًَي ٍ.....
 -3اًجبم پظٍّؾ ّبي ثٌيبدي ٍ مبسثشدي اپيذهيَيَطيل ٍ ثبييٌي دس جْت اكالح ًظبم اسائِ خذهب ثْذاؿتي
دسهبًي مـَس ثِ هٌظَس جَاثگَئي ثِ ًيبصّبي جبهؼ

ِ اػالهي.

 -4جوغ مٍسي تٌظين ٍعجقِ ثٌذي اػٌبد هقبال ٍ هذاسك هشثَعِ
 -5تشثيت ًيشٍي اًؼبًي هققق دس صهيٌِ ػلَم ػلَيي ٍ هَ ينَ يي
 -6تشغيت تـَيق ٍ ثِ مبسگيشي هقققيي
 -7مَؿؾ دس جلت تَجِ ٍ ّونبسي هشامض تققيقبتي ٍ اجشائي هشثَعِ دس داخل مـَس
ّ -8ونبسي ػلوي ثب هشامض تققيقبتي ٍ مهَصؿي ػبيش مـَسّب ٍ ػبصهبى ّبي ثيي ايوللي ثب سػبيت قَاًيي ٍ هقشسا
دٍيت جوَْسي اػالهي ايشاى

ماده  )3ارکان مرکس عبارتنذ از:
ايف) ؿَساي ػبيي هشمض تققيقب پضؿني ػلَيي ٍ هَ ينَ يي
ة) سئي غ ه شمض تققيقب پضؿني ػلَيي ٍ هَ ينَ يي
ماده  )4اعضاي شوراي عالي مرکس تحقيقات پسشکي سلولي و مو لکو لي عبارتنذ از
 -1سئيغ داًـگبُ ػلَم پضؿني ٍ خذهب ثْذاؿتي دسهبًي گلؼتبى ثِ ػٌَاى سيبػت ؿَساي ػبيي هشمض
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 -2هؼبٍى پظٍّـي داًـگبُ ػلَم پضؿني ٍ خذهب ثْذاؿتي دسهبًي گلؼتبى
 -3هؼبٍى ثْذاؿتي داًـگبُ ػلَم پضؿني ٍ خذهب ثْذاؿتي دسهبًي گلؼتبى
 -4هؼبٍى دسهبى داًـگبُ ػلَم پضؿني ٍ خذهب ثْذاؿتي دسهبًي گلؼتبى
 -5سئيغ هشمض تققيقب پضؿني ػلَيي ٍ هَ ينَ يي ثِ ػٌَاى دثيش ؿَساي ػبيي هشمض
 -6دٍ ًفش اص اػضب ي ّيئت ػلوي داًـگبُ ثب پيـٌْبد سئيغ هشمض ٍ تبئيذ سئيغ داًـگبُ
تجلشُ  : 4-1اػضبي ثٌذ  6هبدُ  4ثب پيـٌْبد سئيغ هشمض ٍ تأييذ ٍانن سئيغ داًـگبُ ثِ ه ذ  4ػ ب تؼي يي ه ي
ؿًَذ ٍثبيذ داساي ؿشايظ صيش ثبؿٌذ:
 داسا ثَدى اذاقل ستجِ ػلوي اػتبديبسي هجشي اذاقل  2عشح تققيقبتي هشتجظ ثب صهيٌِ فؼبييتي هشمض اًتـبس اذاقل  2هقبيِ مِ اذاقل دس يني ًَيؼٌذُ اٍ ثبؿذ .ماده  )5وظايف شوراي عالي مرکس تحقيقات پسشکي سلولي و مو لکو لي
 -1تلَيت خظ هـي پظٍّـي هشمض
 -2تلَيت عشح ّبي ّونبسي ثب ػبيش داًـگبُ ّب ٍ هَػؼب مهَصؿي ٍ پظٍّـي داخل ٍ خبسج مـَس ٍ ػبصهبى ّبي
ثيي ايوللي هغبثق هقشسا ٍ رَاثظ هشثَعِ
 -3ثشسػي ٍ تلَيت گضاسؽ ػبييبًِ فؼبييتْبي هشمض
 -4ثشسػي ٍ تلَيت ثَدجِ ػبييبًِ هشمض دس هقذٍدُ اػتجبسا تخليلي ٍ ثب سػبيت رَاثظ قبًًَي
 -5تلَيت دػتَسايؼول ّبي هشثَط ثِ اهَس داخلي ؿَاسي ػبيي ٍ دػتَسايؼول ّبي اجشائي هشمض تققيقب
 -6پيـٌْبد ػبصهبى ٍ تـنيال هشمض
ًجلشُ: 5-1هلَثب ؿَساي ػبيي هشمض ثش اػبع ػيبػت ّب ٍ خظ هـي ّب ٍ ّوبٌّگي ثب ٍصاس ثْذاؿت دسهبى ٍ
مهضؽ پضؿني خَاّذ ثَد.
ماده  -6انتخاب رئيس مرکس تحقيقات علوم پسشکي مو لکو لي و سلولي
سئيغ هشمض ثِ پيـٌْبد ؿَساي ػبيي هشمض ٍ انن سئيغ داًـگبُ ػلَم پضؿني ّشچْبس ػب ينجبس تؼييي ٍ ثِ ايي پؼ ت
هٌلَة هي گشدد.
تبصره  : 6 – 1اًتخبة هجذد سئيغ هشمض ثؼٌَاى سيبػت هشمض ثشاي دٍسُ ّبي هتَايي ثالهبًغ هي ثبؿذ.
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تبصره : 6 – 2اًتخبة سئيغ هشمض دس اٍييي دٍسُ تـنيل هشم ض ث ِ پيـ ٌْبد هؼ بٍى پظٍّـ ي داًـ گبُ ٍاث الؽ سئ يغ
داًـگبُ هي ثبؿذ ٍيي دس دٍسُ ّبي ثؼذ اًتخبة ايـبى دس پبيبى ّش دٍسُ چْبس ػ بيِ ث ِ پيـ ٌْبد ؿ َساي ػ بيي هشم ض ٍ
انن سئيغ داًـگبُ خَاّذ ثَد.
ماده  -7وظايف رئيس مرکس
سئيغ هشمض ثبالتشيي هقبم اجشايي هشمض اػت ٍ دس اذٍد رَاثظ قبًًَي ٍ هلَثب ؿَساي ػبيي جْت اجشاي ٍظبيف
ٍ اهَس هقَيِ اقذام هي ًوبيذٍ .ي سئيغ ؿَساي پظٍّؾ ٍ هؼئَ ًظبس ثش مليِ فؼبييت ّبي ػلوي پظٍّـي ٍ هبيي-
اداسي هشمض خَاّذ ثَد.
ماده  -8اعضاي مرکس
ثب تَجِ ثِ ًوَداس تـنيال ػبصهبًي هشمض تققيقب پضؿني ػلَيي ٍ هَ ينَ يي اػضبي هشمض ٍتخلق مًْب ثِ قشاس
صيش خَاٌّذ ثَد:
ايف -اػضبي پيَػتِ :اػضبي ّيأ ػلوي ٍ مبسؿٌبػبى توبم ٍقت هشمض:
 -1سئيغ هشمض  :اذاقل هذسك داساي ستج ِ اػ تبديبسي ث ب ػ بثقِ ٍ سػ وي قغؼ ي دس ين ي اص سؿ تِ ّ بي ػل َم
هَينَيي ثيَيَطي هَين َي ي ب طًتي ل هَين َيي ٍ ثيَتنٌَي َطي پضؿ ني ف شاٍسدُ ّ بي ثيَيَطي ل ٍ ً بًَ
تنٌَيَطي طًتيل پضؿني ثبؿذ.
 -2هؼبٍى پظٍّـي هشمض  :اذاقل هذسك تقليلي دمتشاي تخللي
 -3هذيش ثخؾ مهَصؽ  :دمتشاي تخللي يني اص سؿتِ ّبي هشثَعِ
 -4هذيش ثخؾ اػٌبد ٍهذاسك تققيقبتي :دمتشاي اشفِ اي
 -5مبسؿٌبع هؼئَ گشٍُ تققيقب ثبييٌي :دمتشاي اشفِ اي
 -6مبسؿٌبع هؼئَ گشٍُ تققيقب  :يني اص سؿتِ ّبي هشثَعِ طًتيل ثيَيَطي هَينَيي
ة  -اػضبء ٍاثؼتِ :اػضبء ّيأ ػلوي (گشٍُ اعفب صًبى هبهبئي ٍ هغض ٍ اػلبة ملي ِ گ شٍُ ّ بي داخل ي ٍ ديگ ش
سؿتِ ّبي هشتجظ ثب پضؿني ػلَيي ٍ هَ ينَ يي) ٍ ػبيش گشٍُ ّ بي داًـ گبُ ػل َم پضؿ ني ٍ ي ب ػ بيش داًـ گبُ ّ ب ٍ
هؤػؼب مهَصؽ ػبيي مِ ثِ دييل اجشاي عشح ّبي تققيقبتي ثب هشمض هشتجظ هي ؿًَذ.
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نمودار تشکيالت سازماني مر کس تحقيقات پسشکي سلولي و مو لکو لي
غورای عبلی مرکس

رئیص مرکس

معبون پژوهػی مرکس

غورای پژوهػی مرکس

کبرغنبش بخع
اضنبد ومذارک
پسغکی

کبرغنبش مطئول
گروه تحقیقبت بنیبدی

مذیر بخع آموزظ

مذیر اداری  -مبلی

کبرغنبش مطئول گروه
تحقیقبت ببلینی و خذمبت
درمبني

بخش هاي پژوهشي مرکس
 - 1بخش اسناد و مذارک تحقيقاتي
 -2بخش تحقيقات :

 -1گشٍُ تققيقب ثبييٌي ٍدسهبًي
 -2گشٍُ تققيقب ثٌيبدي

 -3بخش آموزش
تبصره  :8-1تب صهبى تلَيت قغؼي هشم ض اصع ش

هؼبًٍ ت تققيق ب ٍفٌ بٍسي ٍصاس ثْذاؿ ت دسه بى ٍمه َصؽ

پضؿني ّضيٌِ پشػٌلي اػض بي پيَػ تِ اي ي هشمض(ث ِ غي ش اص اػض بء ّي ب ػلو ي) اص عشي ق قشاسدادّ بي اػ تخذاهي
ٍغيشاػتخذاهي ايي اػضبي ثب داًـگبُ ػلَم پضؿني گلؼتبى ٍ ًيض دسمهذّبي ابكلِ اص عشح ّبي تققيق بتي ت بهيي ه ي
ؿَد.
تبصره ّ :8-2ونبسي اػضبي ّيب ػلوي دس ايي هشمض ثِ كَس افتخبسي ثَدُ ٍدسمهذ ايـبى اص ايي هشم ض ك شفب دس
قبيت دسمهذّبي ابكلِ اص عشح ّبي تققيقبتي خَاّذ ثَد.
تبصره :8-3ثخؾ ّبي هشمض ؿبهل ثخؾ مه َصؽ ثخ ؾ ه بيي -اداسي ثخ ؾ اػ ٌبد ٍه ذاسك تققيق بتي ٍ ثخ ؾ
تققيقب خَاّذ ثَد مِ ثخؾ تققيقب خَد ثِ دٍ گشٍُ تققيقبتي صيش تقؼين هي ؿَد :
ايف -گشٍُ تققيقب ثبييٌي ٍ تـخيق
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ة -گشٍُ تققيقب ثٌيبدي
تبصره  :8-4اًتخبة هذيش ثخؾ مهَصؽ ثِ ػْذُ سئيغ هشمض ثَدُ ٍثب اثالؽ خَد ايـبى ثِ هذ  4ػب ث ِ اي ي ػ وت
هٌلَة هي گشدد.
تبصره  :8-5هذيشهبيي  -اداسي ثب اثالؽ سئيغ هشمض ٍ ثِ هذ  4ػب ثِ ايي ػوت هٌلَة هي ؿَد.
تبصره  :8-6ثخؾ اػٌبد ٍهذاسك تققيقبتي هؼئَييت جوغ مٍسي ٍعجقِ ثٌذي ا عالػب تققيقبتي عشااي فشم ّبي
تققيقبتي ٍ...سا ثِ ػْذُ خَاّذ داؿت.
تبصره  8 - 7هذيش ثخؾ اػٌبد ٍهذاسك تققيقبتي ًٍيض مبسؿٌبػبى هؼئَ گشٍُ ّبي تققيقبتي هشمض ثب پيـٌْبد هؼ بٍى
پظٍّـي هشمض ٍ اثالؽ سئيغ هشمض ثِ هذ  4ػب ثِ ايي ػوت هٌلَة هي گشدًذ.
تبصره  : 8-8اًتخبة اػضبء پيَػتِ هشمض ثشاػبع ؿبيؼتگي دسايت ٍ تجشثِ مبفي ايـبى دس صهيٌ ِ ػل َم تققيق بتي ٍ
پظٍّـي ٍداسا ثَدى اذاقل هذسك تقليلي رمش ؿذُ دس هبدُ  10ايي اػبػٌبهِ هي ثبؿذ.
ماده  – 9وظايف شوراي پژوهشي
ثب تَجِ ثِ اّويت ٍيظُ اي مِ دس هشمض تققيقب

پضؿني ػلَيي ٍ هَينَيي ثِ پيـجشد ٍ تَػؼِ تققيقب

دادُ هي

ؿَد ؿَساي خبكي ثشاي ػبصهبًذّي ٍ تؼْيل فؼبييت ّبي پظٍّـي دس ػبختبس ػبصهبًي ايي هشمض دس ًظش گشفتِ ؿذُ
اػت .اكلي تشيي ٍظبيف ايي ؿَسا ثـشح صيش هي ثبؿذ:
 .1ثشسػي اػالم ًظش ٍ تبييذ پشٍطُ ّبي ػلوي هشمض دس قبيت رَاثظ ٍ هقشسا هذٍى داًـگبُ ٍ
هشامض ػلوي ٍ تققيقبتي مـَس
 .2تؼييي ٍ تلَيت خظ هـي ٍ ػيبػت ملي فؼبييت ّبي ػلوي هشمض ٍ ًظبم ًبهِ ًقَُ اجشاي فؼب ييت
ّبي تققيقبتي ٍ مهَصؿي
 .3ثشسػي اظْبس ًظش ٍ اسصيبثي عشح ّبي پيـٌْبدي ٍ اسائِ ؿذُ اص ػَي گشٍُ ّبي ػلوي هشامض
تققيقبتي ٍ داًـگبّي داخل ٍ خبسج مـَس ٍ تلَيت اّن هؼبئل ٍ هَرَػب ثب دس ًظش گشفتي
اٍيَيت ّب قبثليت اجشا هيضاى ًتيجِ ثخـي ٍ ػيبػت ّبي ابمن دس مـَس
 .4اظْبس ًظش ٍ اخز تلوين دس هَسد پيـٌْبدّبي اسائِ ؿذُ اص ػَي سئيغ هشمض
 .5سػيذگي ثِ گضاسؽ فؼبييت هشمض ٍ ّونبسي ٍ تـشيل هؼبػي دس تذٍيي ثَدجِ اػتجبسا
تـنيال ٍ ًيشٍي اًؼبًي هَسد ًيبص هشمض
 .6تخليق اػتجبسا ػلوي اثالؽ ؿذُ ثِ ٍااذّبي تققيقبتي
ماده  – 11اعضاء شوراي پژوهشي مرکس
ايف -سئيغ هشمض ثِ ػٌَاى سئيغ ؿَساي پظٍّـي
ة -هؼبٍى پظٍّـي هشمض ثِ ػٌَاى دثيش ؿَساي پظٍّـي
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جً 5 -فش اص اػضبي ّيب ػلوي يب هقققيي هتخلق دس ايغِ ّبي هشتجظ ثب فؼبييت هشمض .
تجلشُ  : 10 – 1هؼبٍى پظٍّـي هشمض تَػظ سئيغ هشمض ثِ هذ  4ػب اًتخبة ؿذُ ٍ هؼئَ
ّوبٌّگي ًٍظبس ثش اهَس تققيقبتي ٍ ثخـْبي پظٍّـي خَاّذ ثَد.
تجلشُ  : 10– 2هؼبٍى پظٍّـي هشمض ثبيذ ابئض ؿشايظ صيش ثبؿذ:
 اذاقل هذسك اػتبديبسي تخللي هـبسمت دس اجشاي اذاقل  2عشح تققيقبتي هشتجظ ثب فؼبييت ّبي هشمض اًتـبس اذاقل  2هقبيِ دس هجال هؼتجش دس  5ػب گزؿتِتجلشُ  : 10- 3اػضبي ؿَساي پظٍّـي هشمض ثِ گًَِ اي اًتخبة هي ؿًَذ مِ سؿتِ ّ بي هختل ف تققيق بتي هشم ض سا
پَؿؾ دٌّذ.
تجلشُ  : 10– 4ؿشط ػضَيت دس ؿَساي پظٍّـي هشمض داسا ثَدى ػ بثقِ فؼبيي ت پظٍّـ ي ث ِ ه ذ ا ذاقل  2ػ ب
هـبسمت دس اجشاي اذاقل يل عشح تققيقبتي ٍ اًتـبس اذاقل يل هقبيِ دس هجال هؼتجش هي ثبؿذ.
تجلشُ  : 10 – 5انن اػضبي ؿَساي پظٍّـي ثِ پيـٌْبد سئيغ هشمض ٍ تلَيت امثشيت اػضبي ؿَساي ػبيي هشمض ثِ
هذ  4ػب خَاّذ ثَد.
تجلشُ  : 10 – 6اذاقل ً 2فشاص ً 5فش ػضَ ّيئت ػلوي يب هقققيٌي مِ ثب هشمض ّونبسي هي مٌٌذ اص اػضبء گشٍُ ثبييٌي
ثبؿٌذ .
ماده  -11فعاليت هاي مرکس
ثبتَجِ ثِ اّذا

ملي ايي هشمض فؼبييت ّبي هشمض تققيقب پضؿني ػلَيي ٍ هَ ينَ يي ثِ ػِ ثخؾ ػوذُ تقؼين هي

ؿًَذ:
فؼبييت ّبي پظٍّـي ٍ فؼبييت ّبي مهَصؿي ٍ خذهب دسهبًي
 -1فؼبييت ّبي پظٍّـي ؿبهل:
ايف -ايجبد ثبًل  ٍ HLAٍ (DNA Biobank( DNAثبًل ػلَيي
ة -ثشسػي اتيَيَطيل ٍ پبتَطًض ثيوبسي ّبي هختلف
ج -تققيق دسخلَف تـخيق صٍدسع ٍ دسهبى هَينَيي ثيوبسي ّب
د -اسائِ خذهب دسهبًي ثِ ٍيظُ دس صهيٌِ تـخيق طًتيني قجل ٍ ثؼذ اص تَيذ ٍ هـبٍسُ طًتين ي ٍ تـ خيق هَين َيي
ديگش ثيوبسي ّب.
تبصره ً : 11-1ظش ثِ گؼتشدگي ػظين پضؿني هَينَيي ٍ ًيض هقذٍديت دس اختلبف مبدس هتخلق ثِ ّش ثيو بسي
فؼبييت ّبي پظٍّـي ايي هشمض دس دٍ گشٍُ تققيقبتي صيش اًجبم خَاّذ ؿذ:
 -1گشٍُ تققيقب ثبييٌي ٍ تـخيق ٍ هـبٍسُ
 -2گشٍُ تققيقب ثٌيبدي (طًتيل ثيَيَطي هَينَيي ٍ ػلَيي)
 -2فؼبييتْبي مهَصؿي دسچْبس هقَس ػوذُ صيش خالكِ هي ؿًَذ:
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ايفّ-ونبسي دس مهَصؽ هذاٍم جبهؼِ پضؿني
ةّ -ونبسي دس تشثيت ٍ مهَصؽ داًـجَيبى گشٍُ پضؿني
ج – ّونبسي دسمهَصؽ ثيوبساى ٍجبهؼِ
د -ثؼتشػبصي هٌبػت جْت ثشگضاسي دٍسُ ّبي فشكت هغبيؼبتي دس هشمض تققيقب پضؿني ػلَيي ٍ هَ ينَ يي.
ماده -12منابع مالي مرکس
 -1دسمهذ ابكلِ اص خذهب هشمض دس قبيت عشح ّبي تققيقبتي ٍ خذهب دسهبًي عجق رَاثظ قبًًَي
 -2مول ٍ ّذايبي اؿخبف اقيقي ٍ اقَقي
 -3اػتجبسا دٍيتي دس كَس تخليق
 -4اػتجبسا غيش دٍيتي ٍ ثيي ايوللي دس قبيت عشح ّبي هلَة

تبصره  :12-1تب صهبى تلَيت قغؼي هشمض اختلبف ثَدجِ ػبالًِ هشمض اصعشيق اػتجبسا داًـ گبُ ػل َم پضؿ ني ٍ
خذهب دسهبًي گلؼتبى ٍ ثب اوبيت هؼبًٍت تققيق ب ٍفٌ بٍسي ٍصاس ثْذاؿ ت دسه بى ٍمه َصؽ پضؿ ني ث ذٍى
دسًظش گشفتي هيضاى دسمهذ هشمض اص عشيق هٌبثغ خبسجي ٍ اسائِ خذهب دسهبًي) هي ثبؿذ.
تبصره :12-2تلَيت ثَدجِ عشح ّبي پيـٌْبدي تب (ػقف تفَيض ؿذُ ) دس ؿَساي پظٍّـي هشمض تققيقب كَس
گشفتِ ٍ عشح ّبي ثيؾ اص (ػقف تفَيض ؿذُ ) تب صهبى تلَيت سػوي (قبًًَي) ايي هشمض اص عش

هؼبًٍت تققيق ب

ٍفٌبٍسي ٍصاس ثْذاؿت دسهبى ٍمهَصؽ پضؿني جْت ثشسػي ٍتبهيي ثَدجِ ثِ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ اسجبع هي
گشدًذ.

ثبتَجِ ثِ هلَثِ هَسخ ..........................ؿَساي پظٍّؾ داًـگبُ ػلَم پضؿني ٍ خذهب دسه بًي گلؼ تبى اي ي
اػبػٌبهِ دس  12هبدُ ٍ  21تجلشُ ثِ تلَيت سػيذ.
ثذيْي اػت دس كَستي مِ عجق رَاثظ دػتَسايؼول اجشايي ًقَُ اخز هج َص تأػ يغ هشام ض تققيق ب ػل َم
پضؿني ( دٍيتي -غيش دٍيتي ) ٍ ًقَُ اسصؿيبثي مًْ ب هل َة ؿ َساي گؼ تشؽ داًـ گبّْب هشم ض ه زمَس دس
هْلت پيؾ ثيٌي ؿذُ هَفق ثِ اخز هَافقت ًْبيي (تلَيت سػوي يب قبًًَي) ًگشدد ايي اػبػٌبهِ ثال اث ش خَاّ ذ
ؿذ.
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