
 

 
 

  تحقیل ایشان{ | مجذد اخز ساٌىمای} اتثاع فشاگیش کذ تاصیاتی

-faragir دس تشخی مُاقعغ مؾعاٌذي ؽعذي اعع  کعً اتثعاع خعاسای تؼعذ اص دسیافع  کعذ فشاگیعش خعُد اص ععای 

code.ir بازیابی کد فراگیرر ابارا  آن سا فشامُػ می کىىذ. دس ایه گُوً مُاقغ الصم اع  کً آن ٌا تا فشآیىذ 

خاسای آؽىایی داؽتً تاؽىذ تا تتُاوىذ کذ خُد سا مجذدا اخز کىىذ؛ صیشا اعتفادي اص ایه کذ تشای اوجام امعُسی 

ماوىذ کاسٌای تاوکی، اداسی، تحقعییی َ ییعشي الصم اعع . آن ٌعا تعشای تاصگشداوعذن کعذ فشاگیعش اتثعاع خعُد 

می تُاوىذ مؾکل فشامُؽی کعذ  faragir-code.ir ویاصی تً مشااؼً حضُسی وذاسوذ. تیکً تً کمک عاماوً

 .فشاگیش اتثاع خُد سا حل کىىذ

تً دلیل اٌمی  ایه مُضُع تشای مٍااشان خاسای دس ایه مقالً اص ایشان تحقیل ققذ داسیع  دس معُسد آن 

 .َ مُضُػات پیشامُن تاصگشداوذن کذ فشاگیش اتثاع خاسای فحث  کىی 

  

 کد فراگیر اباا  خارجی چیست؟

س ٌای خاسای یکی اص سَػ ٌای تٍشي مىذی اص خعذمات َ امکاوعات آن کؾعُس اعع . تؼعذ مٍااشت تً کؾُ

اص مٍااشت تً کؾُس مققذ تایذ تشای اعتفادي اص خذمات َ امکاوات آن یک کذ فشاگیش اتثاع خعاسای داؽعتً 

دي اص تاؽیذ تا تتُاویذ دس صمیىً اقتقادی، ااتماػی َ فشٌىگی سؽذ کىیذ. دس ییعش ایعه فعُست امکعان اععتفا

 .ٌیچ گُوً خذمات سا وخُاٌیذ داؽ 

ایشان ویض تً ػىُان یکی اص کؾُسٌای مٍااش پزیش مٍااشان صیعادی سا اص کؾعُس ٌعای خعاسای معی پعزیشد. 

 .آن ٌا تشای تٍشي مىذی اص خذمات ااتماػی َ اداسی ایشان تایذ کذ فشاگیش اتثاع خاسای داؽتً تاؽىذ

سقمعی اعع . اص فیعذا  23ي اختقافی اتثاع ویض می گُیىذ کعً یعک کعذ مؼمُال تً کذ فشاگیش، فیذا کذ یا ؽماس

 :کذ تشای اوجام کاسٌای صیادی اعتفادي می کىىذ کً دس صیش تً چىذ مُسد آن ٌا اؽاسي می کىی 

 فؼالی  ٌای اقتقادی ماوىذ َاسدات َ فادسات کاالی قاوُوی دس کؾُس 

 ز َام َ عایش مُاسدتشای اوجام امُس تاوکی ماوىذ افتتاح حغاب، اخ 

 امُس مشتُط تً تیمً تامیه ااتماػی 

 امُس مشتُط تً اداسي ٌای دَلتی َ خقُفی 

 َیضای کاسی 

 اقام  دس ایشان 



 

 
 

 ؽشک  دس کىکُس 

  

 .کییک کىیذ عاماوً مؾاسک  ٌای مذاسط ییش دَلتی اٍ  کغة اطالػات تیؾتش دس مُسد

  

 سامانه استعالم کد فراگیر اباا  خارجی 

ذي ایذ کً کذ اتثاع خاسای تشای صوذگی دس ایشان تغیاس مٍ  اع . تعً طعُسی کعً مٍعااشان تاکىُن متُاً ؽ

خاسای ماوىذ ؽماسي ؽىاعىامً تً آن ویاص داسوذ. لزا آن ٌعا تایعذ تعا ععاماوً دسیافع  کعذ فشاگیعش اتثعاع خعاسای 

 .آؽىایی داؽتً تاؽىذ

ععاماوً تعً وعام ععاماوً نثع  وعام کعذ فشاگیعش تً دلیل اٌمی  تاالی ایه کذ تشای اتثاع خاسای دَل  ایشان یک 

دس اختیعاس کعاستشان قعشاس  faragir-code.ir اتثاع خاسای سا ساي اوذاصی کشدي اع  کً تً وؾعاوی ایىتشوتعی

https://irantahsil.org/mosharekatha-ir/


 

 
 

داسد. دس ایه عاماوً کییً امُس مشتُط تً نثع  دسخُاعع  کعذ اتثعاع خعاسای، پیگیعشی، اععتؼالم، تاصیعاتی َ 

 .گیشد ییشي تً فُست آوالیه اوجام می

تىاتشایه اگش کذ فشاگیش اتثاع خاسای خُد سا فشامُػ کشدي تاؽعیذ معی تُاویعذ آن سا دس ایعه ععاماوً تاصیعاتی 

کىیذ َ اص امکاوات آوالیه آن اعتفادي کىیذ. دق  کىیذ کً ؽما تشای تاصیاتی کذ فشاگیعش اتثعاع خعاسای خعُد تعً 

ٌا سا تً ٌىگام مشااؼً تً عاماوً نثع  وعام کعذ یک عشی مذاسک ٌُیتی َ اطالػات تماط ویاص داسیذ کً آن 

 .یکتا فشاگیش آمادي داؽتً تاؽیذ

  

 راهنمای بصویری بازیابی کد فراگیر اباا 

ایجاد کشدي اع  تا تعا  faragir-code.ir دَل  ایشان تشای اتثاع خاسای خُد عاماوً ای تً آدسط ایىتشوتی

کؾُس اعتفادي کىىذ. آن ٌا می تُاوىذ دس عاماوً کذ فشاگیش  دسیاف  کذ فشاگیش خُد تتُاوىذ اص امکاوات مختیف

اتثاع خاسای خُد تً ػىُان ؽخـ حقیقی یا حقُقی نث  وام کىىعذ عع ظ تعش اععاط آن ٌعا کعذ اتثعاع خعُد سا 

 .دسیاف  کىىذ

دس فُستی کً مٍااشان تؼذ اص دسیاف  ایه کذ آن سا فشامُػ کشدي تاؽعىذ امکعان آن دس ایعه ععاماوً َاعُد 

د. لزا آن ٌا تشای تاصگشداوذن کذ فشاگیش اتثاع خاسای خُد ویاصی تً مشااؼً حضُسی تً عاصمان ٌا َ داس

 :اداسات مختیف وذاسوذ. حال مشاحل تاصیاتی کذ فشاگیش اتثاع خاسای تً ؽکل صیش اع 

 وؾعاوی ایىتشوتعی faragir-code.ir  سا دس مشَسگعش عیغعت  خعُد اغعتجُ کىیعذ. تعشای ایعه کعاس معی

اویذ اص گُؽی مُتایعل، تثیع ، لعا تعاک َ کعام یُتش اععتفادي کىیعذ َ ٌعیچ گُوعً محعذَدیتی دس وعُع تُ

 .عیغت  ؽما َاُد وذاسد

  ععاماوً نثع  وعام کعذ »مىتظش وتایج اغتجُ گُگل تاؽیذ َ سَی اَلیه آدسط تعً ٌمعیه وعام تعا ػىعُان

 .کییک کىیذ تا َاسد ففحً افیی ؽُیذ« کذ فشاگیش اتثاع خاسای -یکتا فشاگیش 

 .َ خذمات آن کییک کىیذ karsanj.net اٍ  کغة اطالػات تیؾتش دس مُسد لیىک َسَد عاماوً کاسعىج

https://irantahsil.org/karsanj-net/


 

 
 

  

  

  ًفشامُؽعی کعذ فشاگیعش»تشای تاصگشداوذن کذ فشاگیش اتثاع خاسای خُد سَی گضیى / Forget»  دس

 .فحً کییک وماییذتخؼ میاوی ف

  



 

 
 

  

  

 ًدس آن اا تُضیحات الصم تشای تاصگشداوذن کذ فشاگیش اتثاع  تً ففحً اذیذی ٌذای  خُاٌیذ ؽذ ک

سا مؾاٌذي خُاٌیذ کشد. ؽما تا مطالؼً آن ٌا می تُاویذ اقعذامات الصم سا دس ایعه معُسد اوجعام دٌیعذ. 

دس اَلیه گام الصم اع  یک عشی اطالػات ٌُیتی ماوىذ وام، وام خاوُادگی َ ؽماسي تماط سا َاسد 

 .اغتجُ کییک وماییذکىیذ َ ع ظ سَی گضیىً 

  



 

 
 

  

 .کییک وماییذ عای  افیی التاسی تشای اطالع اص

  ًاگش اطالػات ٌُیتی ؽما تً دسعتی دسج ؽذي تاؽىذ کذ فشاگیش اتثاع خاسای ؽما ومایؼ دادي ؽذ ک

می تُاویذ آن سا یادداؽ  کىیذ َ دس اای امىی قشاس دٌیذ. حعال اگعش ضعمه دسعع  تعُدن اطالػعات 

 .نث  وام کىیذ faragir-code.ir ٌُیتی ؽما ایه کذ تشایتان مؾخـ وؾذ، تایذ مجذدا دس عاماوً

ٌمان گُوً کً مؾاٌذي کشدیذ ؽما تا اوجام چىذ حشک  عادي می تُاویذ تاصیاتی کذ فشاگیش اتثاع خُد سا اوجعام 

 دٌیذ. اص آن اا کً ممکه اع  دس حیه اوجام مشاحل مختیف آن تً مؾکالتی تشخُسد کىیذ معی تُاویعذ اٍع 

 .ساٌىمایی تیؾتش تا مؾاَسان ایشان تحقیل تماط حافل وماییذ

  

 نام کد فراگیر اباا  خارجی ثات 

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 

 
 

نثع  وعام کىیعذ.  faragir-code.ir ؽما تً ػىُان یکی اص اتثاع خاسای تایذ اٍ  دسیاف  کذ خُد دس عاماوً

 :دس صیش مشاحل مختیف نث  وام دس عای  سا تشای ؽما تیان می کىی 

 آدسط ایىتشوتی faragir-code.ir ًافیی ؽُیذ سا دس مشَسگش خُد اغتجُ کىیذ تا َاسد ففح. 

  ًکییک کىیذ« نث  وام کذ فشاگیش»دس ففحً تاص ؽذي، سَی گضیى. 

 

 .َی لیىک کییک کىیذس ؽشایظ اعتخذام کاسَسصی اداسي کاس تشای اطالع اص

  ،دس ایه ففحً تایذ وُع ؽخـ خُد سا مؾعخـ کىیعذ َ اطالػعاتی ماوىعذ اطالػعات ٌعُیتی، آدسط

ؽىاعً میی َ ییشي سا دس کادسٌعای مؾعخـ ؽعذي دسج کىیعذ. دس فعُستی کعً ققعذ داسیعذ کاسٌعای 

ىیعذ. اگعش سا اوتخعاب ک« کذ فشاگیعش ؽخقعی قحقیقعی »ؽخقی خُد سا دس ایشان اوجام دٌیذ، گضیىً 

کعذ »می خُاٌیعذ کاسٌعای حقعُقی یعا ؽعشکتی کؾعُس ٌعای خعاسای سا دس ایعشان اوجعام دٌیعذ، گضیىعً 

سا کییععک وماییععذ. حععال اگععش مععی خُاٌیععذ دس کىکععُس عشاعععشی َ عععایش « فشاگیععش ؽععشکتی قحقععُقی 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

کییعک وماییعذ. عع ظ « کعذ ععاصمان ععىجؼ»آصمُن ٌای عاصمان ععىجؼ ؽعشک  کىیعذ سَی گضیىعً 

 .ػکظ پشعىیی َ تقُیش گزسوامً سا داویُد کشدي َ دس اای خُد قشاس دٌیذ مذاسکی وظیش

  

  حاال مشاحل تؼذی سا تش اعاط وُع اوتخاب خُد ادامً دٌیذ کً اٍ  ساٌىمایی تیؾعتش معی تُاویعذ تعا

 .مؾاَسان ایشان تحقیل تماط حافل وماییذ

  دس فُستی کً کییً مشاحل تعاال سا تعً دسععتی اوجعام دادي تاؽعیذ پیعام مُفعب آمیعض تعُدن نثع  وعام کعذ

فشاگیش اتثاع خاسای ؽما ظاٌش می ؽعُد. تؼعذ اص آن تعشای ؽعما یعک کعذ پیگیعشی دادي معی ؽعُد کعً 

 .حتما آن سا تشای اوجام اعتؼالم َ پیگیشی کذ خُد دس مشاحل تؼذی رخیشي کىیذ

  

 ی پیگیری کد فراگیر اباا  خارجیآموزش بصویر



 

 
 

ؽما تً ػىُان یکی اص اتثاع خاسای تایذ تا مشاحل پیگیشی کعذ فشاگیعش اتثعاع آؽعىایی داؽعتً تاؽعیذ. تعً ٌمعیه 

 :دلیل ققذ داسی  دس ادامً آمُصػ تقُیشی آن سا تشای ؽما تیان کىی 

 آدسط ایىتشوتعی faragir-code.ir  سا دس مشَسگعش خعُد اغعتجُ کىیعذ تعا َاسد ععاماوً پیگیعشی کعذ

 .فشاگیش اتثاع ؽُیذ

  کعذ  -ععاماوً نثع  وعام کعذ یکتعا فشاگیعش »دس وتایج مؾعخـ ؽعذي گُگعل سَی ٌمعیه آدسط تعا ػىعُان

 .کییک کىیذ« فشاگیش اتثاع خاسای

  ًپیگیشی»دس ایىجا دَ گضیى / Fallow Up»  َ«پیگیشی َ چاک / Pursue»  َ تً تشتیة دس تعاال

َعظ ففحً مُااً خُاٌیعذ ؽعذ کعً ؽعما تایعذ تعشای پیگیعشی کعذ فشاگیعش اتثعاع خعاسای سَی گضیىعً 

 .پیگیشی کییک کىیذ

 .کییک کىیذ دسیاف  گُاٌی ػذم عُ پیؾیىً ایشاویان مقی  خاسج اٍ  اطالع اص

 

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b3%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82/


 

 
 

  تا اوجام مشاحل تاال تً ففحً اذیذی ٌذای  خُاٌیذ ؽذ کً دس آن اا تایذ کعذ پیگیعشی سا َاسد کىیعذ

 .سا تضویذ« مؾاٌذي َضؼی »َ گضیىً 

 

  خُد سا مؾاٌذي خُاٌیعذ دس پىجشي اذیذ تمامی اطالػات مشتُط تً نث  وام کذ فشاگیش اتثاع خاسای

کشد. دس تشخی مُاقغ مؾاٌذي ؽذي اع  تا دسخُاع  ؽما اٍ  دسیافع  کعذ اتثعاع خعاسای مُافقع  

وؾذي اع . دس ایه گُوً مُاقغ تایذ تشای سفغ مؾکل خُد اقذام کىیذ کً مؾاَسان ایشان تحقیل معی 

ُاعع  ؽعما تشسععی وؾعذي تُاوىذ دس ایه مُسد ؽما سا ساٌىمایی کىىذ؛ اما دس فُستی کً ٌىُص دسخ

 .تاؽذ تایذ دس صمان دیگشی تً عای  مشااؼً کىیذ

 .کییک کىیذ ؽشایظ مؼافی  اص عشتاصی تشای ایشاویان مقی  خاسج اص کؾُس اٍ  اطالع اص

 مراحل استعالم کد فراگیر اباا 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85/


 

 
 

وحُي اعتؼالم کذ فشاگیش اتثاع ویض ماوىذ مشاحل نث  َ پیگیشی آن ٌا تغیاس آعان اع . تً طُسی کً ؽما تعا 

 :اوجام چىذ حشک  عادي می تُاویذ آن سا اعتؼالم تگیشیذ. حال مشاحل آن تً ؽکل صیش ٌغتىذ

 َاسد عاماوً ایىتشوتی faragir-code.ir  ًاععتؼالم کعذ فشاگیعش»ؽُیذ َ گضیى/ Inquiry»  دس تخعؼ

 .میاوی ففحً سا اوتخاب کىیذ

 

 ٌ ذای  خُاٌیذ ؽعذ کعً دس آن اعا تایعذ کعذ پیگیعشی خعُد سا دس کعادس مؾعخـ ؽعذي تً ففحً اذیذی

 .سا تضویذ« اعتؼالم»دسج کىیذ َ گضیىً 

 حاال تً ساحتی می تُاویذ کذ فشاگیش اتثاع خُد سا اعتؼالم تگیشیذ َ اص ففحً کاستشی خاسج ؽُیذ. 

  

 نکات بازیابی کد فراگیر اباا  خارجی



 

 
 

کذ اتثاع خاسای تشای مٍااشان ایشاوی ماوىذ ؽماسي ؽىاعىامً آن ٌا اعع . آن ٌعا  ٌمان گُوً کً تیان کشدی 

تشای اعتفادي اص امکاوات َ خذمات کؾُس تایذ ایعه کعذ سا ٌمیؾعً ٌمعشاي خعُد داؽعتً تاؽعىذ؛ امعا تعا ایعه حعال 

یه دلیعل تاکىُن مؾاٌذي ؽذي اع  کً افشادی دچاس فشامُؽی کذ فشاگیش اتثاع خعاسای خعُد تعُدي اوعذ. تعً ٌمع

دس تاال فشآیىذ تاصگشداوذن کذ فشاگیش اتثعاع سا تیعان کعشدی ؛ امعا ؽعما تعً ٌىگعام تاصگشداوعذن کعذ فشاگیعش اتثعاع 

خُد تایذ وکاتی سا سػای  کىیذ، دس ییش ایه فُست دچاس مؾکالت ناوُیً خُاٌیذ ؽعذ. حعال ایعه وکعات تعً 

 :ؽکل صیش ٌغتىذ

 ی کعذ فشاگیعش خعُد معی تُاوىعذ َاسد ععاماوً ایىتشوتعیکییً اتثاع خاسای ایعشان دس فعُست فشامُؽع 

faragir-code.ir  ًؽععُوذ َ دس آن اععا کععذ خععُد سا تاصیععاتی کىىععذ. لععزا ٌععیچ گُوععً ویععاصی تععً مشااؼعع

 .حضُسی تشای تاصیاتی آن وذاسوذ

 خعاسای تعً یعک ععشی اطالػعات ٌعُیتی ماوىعذ وعام، وعام خعاوُادگی،  بازیرابی کرد فراگیرر ابارا  تشای

مععاط َ ییععشي ویععاص داسیععذ کععً ایععه اطالػععات سا تایععذ تععً ٌىگععام تاصیععاتی کععذ فشاگیععش خععُد دس ؽععماسي ت

 .وضدتان وگٍذاسی کىیذ

 ًعاماو faragir-code.ir  تشای کاستشان خُد مشاحل نث  وام، اعتؼالم، پیگیعشی َ تاصگشداوعذن کعذ

جععام ایععه کععاس تُعععظ فشاگیععش اتثععاع خععاسای سا تععً فععُست سایگععان اساذععً مععی دٌععذ. لععزا تععً ٌىگععام او

 .اؽخاؿ دیگش دق  کىیذ

  ،ؽععما مععی تُاویععذ کععذ فشاگیععش اتثععاع خععاسای خععُد سا تععا عیغععت  ٌععای مختیفععی ماوىععذ گُؽععی، لععا تععاک

 .کام یُتش َ تثی  تاصیاتی کىیذ َ ٌیچ گُوً محذَدیتی دس اعتفادي اص آن ٌا َاُد وذاسد

 .َ تٍتشیه کؾُس ٌای آن کییک کىیذ تحقیل دس خاسج اص کؾُس اٍ  اطالع اص

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/


 

 
 

  

 اخاار پیرامون اباا  خارجی

 ؽىاعىامً تشای فشصوذان اتثاع خاسای دس ٌمذان 326فذَس  �

مٍذی اخُان، مذیشکل امُس امىیتعی، اوتظعامی اتثعاع َ مٍعااشیه خعاسای اععتاوذاسی ٌمعذان، طعی گضاسؽعی 

ؽىاعىامً تعشای فشصوعذان اتثعاع خعاسای کعً داسای صن ایشاوعی ٌغعتىذ  326تاکىُن  2411اػالم کشد اص آرس 

د کعً معادس ایشاوعی دس اعتان ٌمذان فادس ؽذي اع . آن ٌا تشای دسیافع  تاتؼیع  ایعشان تعشای فشصوعذان خعُ

داسوذ می تُاوىذ تً امُس اتثاع اعتاوذاسی ٌمذان مشااؼً کىىذ تا پظ اص احشاص ٌُیع ، مشاحعل قعاوُوی آن سا 

 .طی کىىذ

 مذسعً اتثاع دس مؾٍذ 7ساي اوذاصی  �

 7ػیی قاععمی، معذیشکل اتثعاع َ مٍعااشیه خعاسای اععتاوذاسی خشاععان سضعُی، تیعان کعشد دس ایعه اععتان 

ی فشاٌ  کشدن امکاوعات تحقعییی فشصوعذان اتثعاع خعاسای ساي اوعذاصی خُاٌعذ ؽعذ. دس ادامعً ایعه مذسعً تشا



 

 
 

آمُص افغاوی دس ایه اعتان مجُص تحقیل فعادس ؽعذي اعع    ٌضاس داوؼ 21گضاسػ آمذي اع  تاکىُن تشای 

حالی  ٌضاس داوؼ آمُص تشای ؽشَع تحقیالت خُد مشااؼً وکشدي اوذ. دس 25کً پیؼ تیىی می ؽُد ٌىُص 

دیگش آمُصػ َ پشَسػ مىطقً تشای ایه دععتً اص داوعؼ آمعُصان  2512مٍشماي  27کً احتمال داسد تؼذ اص 

 .مجُص تحقییی فادس وکىذ

  

 خالفً مطیة

خعاسای فعحث  کعشدی  َ مشاحعل مختیعف  بازیابی کد فراگیر ابارا  دس ایه مقالً اص ایشان تحقیل دس مُسد

کعذ  faragir-code.ir کعً اگعش تعا قعشاس دادن اطالػعات خعُد دس ععاماوً آن سا ؽشح دادی . ٌ  چىیه افضَدی 

اتثاع خُد سا وتُاوغتیذ تاصیاتی کىیذ تایذ مجذدا دس عاماوً نث  وام کىیذ کً مشاحعل آن سا ویعض دس ادامعً مقالعً 

کىیذ َ  الصم اع  کً ؽما کذ اتثاع خُد سا پیگیشی faragir-code.ir رکش کشدی . تؼذ اص نث  وام دس عاماوً

 .آن سا اعتؼالم تگیشیذ. تشای آؽىایی تیؾتش آن ٌا سا ویض تشای ؽما آمُصػ دادی 

دس آخش ویض دس مُسد وکات مٍ  تاصگشداوذن کذ فشاگیش اتثاع خاسای ویض تُضیحاتی دادی . لزا اوتظاس داسیع  

اع خاسای سععیذي تاؽعیذ؛ کً ؽما تا مطالؼً ایه مقالً تً کییً مؾکالت خُد پیشامُن فشامُؽی کذ فشاگیش اتث

اما تا ایه حال اگش عُالی داسیذ کً اعُاب آن سا ومعی داویعذ معی تُاویعذ تعا مؾعاَسان ایعشان تحقعیل فعحث  

 .کىیذ

  

  

 

 


