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 هْؼب فيبم

 دانشگاه علوم پسشکی شاهرود



 تحقيق

 ثب يك ػبختبس، تالؽ خْت داس ٍ كٌتشل ؿذُ

ثيي  ٍ سٍاثظ احتوبلي ّبهٌغقي كِ دس ثبسُ پذيذُ 

.آًْب هغبلؼِ ٍ كٌكبؽ هي كٌذ  

 هْؼب فيبم
96-1395  

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد



 تحقيقاًَاع كلي 

                       Basic Researchثٌيبدي  .1

         Applied Researchكبسثشدي .2

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 پظٍّؾ ثٌيبدي

   دس يك صهيٌِ خبفگؼتشؽ داًؾ ٍثشاي ثؼظ 

  هوكي اػت كبسثشد داؿتِ ثبؿذ. 

 هحقق دس كبسثشد آى دخبلت ًذاسد. 
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 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد



 پظٍّؾ كبسثشدي

 تالؽ دس خْت يبفتي ساُ حل هؼبئل ثب هبّيت ػلوي- 
 خٌجِ ػولي

 
 هحقق دس كبسثشد ًتبيح دخيل اػت. 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 اًَاع پظٍّؾ كبسثشدي

  آصهبيـگبّي 
  ثبليٌي 
  اپيذهيَلَطيك 
  سفتبسي 
  ػيؼتن ثْذاؿتيتحقيق دس 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 .پظٍّؾ ثب يك ػَال آغبص  هي ؿَد

 ؟

 تحقيق

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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ػَال ّبي يك ظگييٍ   

  (هٌبػجت)اّويت ٍ اٍلَيت هؼئلِ دس هحل 
 ٍِػؼت هؼئل 
ِؿذت ٍ پيبهذ هؼئل 
گشٍُ ّبي دسگيش 

 

 ِخذيذ ثَدى هؼئل 
 اخشاء يتقبثل 
 قبثليت ثكبسگيشي ًتبيح 
هالحظبت اخالقي 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 ؟آيب ػيگبس ػلت ػشعبى اػت. 1
 ؟آيب آًتي ثيَتيك دس هقبثلِ ثب ٍيشٍع هَثش اػت. 2
 ؟آيب اػتشاحت ثِ دسهبى كوش دسد كوك هي كٌذ. 3
 ؟كوك هي كٌذثيوبسآيب خذا ثِ ثْجَد . 4
 ؟ثيوبس ّؼتٌذ 95آيب افشاد ثب فـبس خَى ديبػتَليك ثبالي . 5

ػَال ّبي يك ظگييٍ   

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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خَثي ثشاي اًدبم يك ػَال تَاًذ  كذاهيك اص ػَاالت صيش هي
 :ثبؿذ پظٍّؾ

 
 تَاًذ يك ثيوبسي خذي ثبؿذ؟ آيب كبّؾ ٍصى هي.1
 آيب ثشخَسد هي ثب ثيوبساى خَة اػت؟.2
 خَاًن؟ آيب هي ثيـتش اص داًـدَيبى ديگش دسع هي.3
 ؿَد؟ آيب آػن دس كَدكبى ثيـتش هـبّذُ هي.4
 آيب ثيوبساى ديبثتي قٌذ خَى ثبالي داسًذ؟.5

 

هثبل   

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 (هَضَع /  ػَال)سٍؽ ّبي پيذا كشدى هؼألِ 

ِاًتخبة هَضَع هَسد ػالق 

ػَال اص هؼئَليي 

 ثشسػي ديگش هٌبثغ 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 هشاحل اًدبم يك پظٍّؾ

ػٌَاى -1   

تؼشيف هؼئلِ ٍ ّذف ّبي تحقيق -2  

ثشسػي ٍ اسصيبثي اعالػبت هَخَد -3  
تذٍيي فشضيِ ّبي تحقيق -4  
سٍؽ اخشا -5  

خوغ آٍسي دادُ  -5.1  
تدضيِ ٍ تحليل ًتبيح -6  
تْيِ گضاسؽ-7  

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 ػٌَاى عشح

 .ػٌَاى  ّذف اكلي سا پَؿؾ دّذ. 1
 :مثال
 ػبل 60ثشسػي فشاٍاًي ًؼجي ثيوبسي فـبس خَى دس ثيي هشداى ثبالي : ػٌَاى

 .ػبل 60تؼييي فشاٍاًي ًؼجي ثيوبسي فـبس خَى دس ثيي هشداى ثبالي : ّذف اكلي
 

 .تب حذ اهكبى خالكِ ثبؿذ. 2
 .هتؼلق ثِ صهبى ٍ هكبى خبف ثَدى. 3

 :مثال
 84داًؾ آهَصاى دثيشػتبًي  اكفْبى دس ػبل  IQ  ثشسػي 

 
 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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  خلَكيبت يك ػٌَاى خَة 

  ثبؿذ ٍ گيح كٌٌذُ ًجبؿذ كَتبُ، سػب ٍ ػبدُػجبست گَيب.   
 ثيبى كٌٌذُ هكبى ٍ صهبى تحقيق ثبؿذ. 
 داهٌِ تحقيق هحذٍد دس ًظش گشفتِ ؿَد. 
 اص اختلبسات كِ هوكي اػت هخفف ثبؿٌذ، پشّيض ؿَد. 
غيش ػؤالي ثبؿذ. 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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...تٌظين ػٌَاى   

 :يك ػٌَاى خَة ثبيذ ثِ ايي ػؤاالت پبػخ دّذ
 

1- What?              ( چِ چيض؟)  

2- Who?              (چِ كؼي ؟)  
3- Where?            (كدب ؟    )  
4- When?             (چِ ٍقت؟)  

5- How?                (چگًَِ ؟)  

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 هؼئلِ ٍ ّذف ّبي تحقيقثيبى 

اًتخبة هَضَع تحقيق ٍ ثيبى هؼئلِ.1.1  

تؼشيف ػلوي ٍ ػولي اكغالحبت.1.2  

عشح ػَالْبي اختلبكي دس استجبط ثب هَضَع.1.3  

 ّذفْبي تحقيق.1.4.

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 (State of problem)ثيبى هؼئلِ

،ثخؾ هْن ثشاي ًگبسؽ پيؾ ًَيغ عشح تحقيقبتي 

 آؿٌب ًوَدى خَاًٌذُ ثب هَضَع تحقيق 

سٍؿي ًوَدى هشاحل ثؼذي پظٍّؾ هثل اّذاف ٍ سٍؽ 
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 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد



 

 (State of problem)ثيبى هؼئلِ

:ؿبهل دٍ ثخؾ ػوذُ اػت   
 
 تَكيف هـكل 

 
تَخيِ اّويت پظٍّؾ 

 

 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد

96-1395  



 

 (State of problem)ثيبى هؼئلِ

 تَكيف هـكل: 
 

اعالػبت صهيٌِ اي 

 تَضيح خبهغ ٍكبهلي اص هـكل 

 ِػَاهل هؤثش ثش هؼأل 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 (State of problem)ثيبى هؼئلِ

 
تَخيِ اّويت پظٍّؾ: 

 

  ، ؿشح هختلشي اص هغبلؼبت قجلي 

،چگًَگي ثِ كبسگيشي ًتبيح پظٍّؾ 

 ًقؾ هغبلؼِ دس حل هـكل 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 ُثيبى هؼئلِ دس ثش داسًذ: 

 ؿشحي دس هَسد ايي كِ هؼئلِ چيؼت ٍ ػَاقت ٍ پيبهذّبي آى كذام اًذ1.

 ػَاهل ٍ ػلل هَثش ثش هؼئل2ِ.

 ًحَُ استجبط ٍ تبثيش آًْب ثش سٍي هؼئل3ِ.

 لضٍم اخشاي تحقيق4.

 تحقيقبت اًدبم گشفتِ دس آى ساػتب ٍ ًتبيح ثِ دػت آهذُ اص آًْب. 5

 سٍؽ ثشخَسد ػولي ثب ًتبيح تحقيق. 6

 (State of problem)ثيبى هؼئلِ

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 (State of problem)ثيبى هؼئلِ

 ِ(.تَضيح ثٌيبدي هَضَع، تجييي اثؼبد ٍ ٍػؼت آًْب) تؼشيف هؼأل 

 ِ(.ثب تأكيذ ثش هٌبثغ ػلوي ٍ اعالػبت خذيذ ) اّويت هؼئل 

 (.ثب تأكيذ ثش هٌبثغ ػلوي ٍ اعالػبت خذيذ ) ساُ حلْبي هَخَد 

 (.هثل ػَاسم ًبؿي اص تذاٍم هـكل ) لضٍم اخشاي پظٍّؾ 

 ٍ اي كلي ثِ اّذاف ُ اؿبسُ ثِ آًچِ هي خَاّذ اًدبم ؿَد ّوشاُ ثب اؿبس

 .خوؼيت هَسد هغبلؼِ

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 (State of problem)ثيبى هؼئلِ

هثبل: 
 بررسی تأثیر نوعی وسیله پیشگیری از بارداری است

 
ُ اي هختلش ثِ هـكالت اصديبد خوؼيت  1.  اؿبس
 ساّْبي كٌتشل خوؼيت  2.
 ساّْبي پيـگيشي اص ثبسداسي   3.
 .  پشداختي اختلبكي ثِ سٍؽ هَسد ًظش4.

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 اّذاف، فشضيِ ّب، ػَال ّب
 

:پژوهشاهداف    

 چكيذُ آًچِ كِ ثبيؼتي ثب اًدبم پظٍّؾ ثذػت 

.آيذ سا ؿشح هي دّذ  

 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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     ّذف كلي 

 (اختلبكي)اّذاف خضئي 

    فشضيِ ّب 

      ػَاالت 

 

 اّذاف، فشضيِ ّب، ػَال ّب
 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد

96-1395  



 ّذف كلي

 ثيبى كليذي تشيي ٍ هْوتشيي ثؼذ پظٍّؾ اػت كِ اص ًظش ػلوي
 .پغ اص پبيبى پظٍّؾ ثِ آى دػت پيذا هي كٌين

 

 :مثال
تؼييي ساثغِ ثيي اًذاصُ دٍس كوش ٍ ػكتِ قلجي حبد  
  تؼييي ساثغِ ًَع ؿغل ثب فـبس خَى دس هشداى 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 اّذا ف خضئي 

اخضاء كَچكتشي اص ّذف كلي كِ اص ًظش هٌغقي ثْن استجبط داسًذ. 

 هتوشكض ػبختي هغبلؼِ دس خٌجِ ّبي اػبػي 

هوبًؼت اص خوغ آٍسي اعالػبت غيش ضشٍسي 

تٌظين هشاحل اًدبم پظٍّؾ ثِ قؼوتْبي خضيي ثب تؼشيف سٍؿي 

 اًذ هب سا ّوچٌيي ثِ عشاحي سٍؽ ُ ُ اي كِ ثخَثي تٌظين ؿذ اّذاف ٍيظ

ُ ّب   تحقيق ٍ ًحَُ گشدآٍسي ٍ تدضيِ ٍتحليل، تفؼيش ٍ ثكبسگيشي داد

 .ّذايت خَاّذ ًوَد

 

 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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كشيح ٍ سٍؿي ٍ ثذٍى اثْبم تٌظين ؿَد. 
 
اص ثكبسگيشي افؼبلي كِ هجْن ٍ اخشائي ًيؼتٌذ اختٌبة ًوبئيذ. 

 :هثبل 
 اصػبى كشدى ، فْويذى ، هغبلؼِ ًوَدى

 
اػتفبدُ اص افؼبلي كِ ٍيظگي ػولي ؿذى سا داسا ثبؿذ. 

 :هثبل
 تؼييي كشدى ، هقبيؼِ كشدى، اثجبت كشدى، هحبػجِ كشدى

 

 خلَكيبت اّذا ف خضئي 
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 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد



 تؼييي فشاٍاًي ًؼجي افشاد ثب دٍس كوش ثبال دس هجتاليبى ثِ ػكتِ قلجي
 حبد

 ِتؼييي فشاٍاًي ًؼجي افشاد ثب دٍس كوش ثبال دسغيش هجتاليبى ثِ ػكت

 قلجي حبد 

  ِ2ٍ 1هقبيؼ 

 

 

 (  هثبل)خلَكيبت اّذا ف خضئي

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد

96-1395  



 

 ثشسػي هيضاى فشاٍاًي هشگ ٍهيش ثيوبسػتبًي ًبؿي اص ثيوبسي قلت

   1385دس ثيوبسػتبى چوشاى دس ػبل 

 (  هثبل)خلَكيبت اّذا ف خضئي

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 (اختلبكي )خضئياّذاف 

تؼييي هيضاى هشگ ٍ هيش ًبؿي اص ثيوبسي قلت ثِ تفكيك خٌغ دس ثيوبسػتبى  

  1385چوشاى دس ػبل 

تؼييي هيضاى هشگ ٍ هيش ًبؿي اص ثيوبسي قلت ثِ تفكيك ػي دس ثيوبسػتبى  

  1385چوشاى دس ػبل 

تؼييي هيضاى هشگ ٍ هيش ًبؿي اص ثيوبسي قلت ثِ تفكيك ًَع خشاحي دس 

  1385ثيوبسػتبى چوشاى دس ػبل 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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  فشضيِ يك قضبٍت رٌّي، پيؾ داٍسي يب حذع ٍ گوبى دس ساثغِ ي ثيي

 .پذيذُ ّبي هختلف اػت

  ِدس هَاقؼي كِ هحقق يك ساثغِ ػلت ٍ هؼلَلي سا ثيبى هي كٌذ يك فشضي

 .داسين

 

  (Hypothesis)فشضيِ 

 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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   ٍيظگي ّبي فشضيِ

ثبيذ ساثغِ ثيي دٍ يب چٌذ هتغيش سا پيؾ ثيٌي كٌذ. 

ثبيذ يك تَخيِ ػقالًي داؿتِ ثبؿذ. 

ثبيذ سٍؿي ٍ ثذٍى اثْبم ٍ ثِ كَست يك خولِ خجشي ثيبى ؿَد. 

 ّبي گشدآٍسي ُ ثبيذ آصهَى پزيش ثبؿذ، يؼٌي ثتَاى آًشا ثش پبيِ داد

 .ؿذُ آصهَد

ثبيذ ثب ػٌَاى، اّذاف ٍ ػَاالت ّوخَاًي داؿتِ ثبؿذ. 
 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 فرضیه نويسی
 

 :  ثب دس دػت داؿتي يك هؼئلِ هبًٌذ
 «  استجبط داسد؟ Bثب A  آيب » 
 

 :  هؼوَالً ػِ ًَع فشضيِ هي تَاى ػبخت
    ُّشگب A ، افضايؾ يبثذ Bًيض افضايؾ هي يبثذ. 
    ُّشگب A ،افضايؾ يبثذ Bكبّؾ هي يبثذ. 
    ثيي A ٍ B ًذاسدساثغِ اي ٍخَد. 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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   سواالت پژوهش

 دس هغبلؼبت تَكيفي ثخلَف اص ًَع هقغؼي ثدبي فشضيِ اص ػؤال
 .اػتفبدُ هي ؿَد

خولِ اي پشػـي  ٍ ثذٍى اثْبم دس هَسد ٍضؼيت هتغيشيب هتغيشّب 
 

:مثال  
  فشاٍاًي ًؼجي افشاد ثب دٍس كوش ثبال دس هجتاليبى ثِ ػكتِ قلجي حبد چقذس

 اػت؟
  فشاٍاًي ًؼجي افشاد ثب دٍس كوش ثبال دسغيش هجتاليبى ثِ ػكتِ قلجي حبد  چقذس

 اػت؟  

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
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 انواع مطالعات 

 (Observational Studies)هغبلؼبت هـبّذُ اي  يب غيش تدشثي . 1 

 (Experimental Studies)هغبلؼبت تدشثي يب آصهبيـي . 2
  

 هْؼب فيبم
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 پشداصدپظٍّـگش كشفبً ثِ هـبّذُ هي. 

 ًذاسدپظٍّـگش دس اًدبم آى ّيچ دخبلتي. 

  ِپظٍّـگش دس اًتؼبة هتغيشّب ثِ افشاد ٍ يب دس تغييش اًذاصُ هتغيشّب هذاخل

 .ًوي كٌذ

تٌْب اعالػبت سا خوغ آٍسي كشدُ ٍ تدضيِ ٍ تحليل هي كٌذ. 
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 هغبلؼبت تدشثي 

 دّذهحقق افشاد سا دس هؼشم ػبهل قشاس هي. 

چِ كؼي چِ سٍي ثش ايٌكِ ٍ هتغيش اًذاصُ هَسد دس پظٍّـگش 

ِ اي) هي كٌذ تلوين گيشي ؿَد اًدبم آصهبيـي    . (هذاخل
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 مطالعات توصیفی

 خوغ آٍسي ٍ هٌظن كشدى دادُ ّب 

 ؿٌبخت يك هَضَع ٍ تَكيف يك ٍضؼيت 

  (خلَكبً ؿيَع)هحبػجِ خلَكيبت ٍ ؿبخق ّب 

 ًذاسدػؼي دس ؿٌبخت سٍاثظ ثيي پذيذُ ّب. 
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 مطالعات تحلیلی  
 

ثِ دًجبل ػلت ّب هي گشدين. 

ػالٍُ ثش ؿبخق ّب ساثغِ ػَاهل خغش ثب ثيوبسي ًيض  ثشسػي هي ؿَد . 
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 انواع مطالعات تحلیلی

 هقغؼي(Cross-sectional study) 

ؿبّذي  -هَسد(Case-control study               ) 

 ّوگشٍّي(Cohort study) 

 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد

96-1395  



 

 مطالعه مقطعی 

دس يك هقغغ صهبًي ّن ػبهل ٍ ّن هؼلَل هَسد ثشسػي قشاس هي گيشًذ. 

تقؼين افشاد ثش اػبع دٍ هَضَع: 

ٍخَد ثيوبسي هَسد ًظش دس حبل حبضش -1  

 داؿتي ػبهل خغش يب هَاخِْ دس ساثغِ ثب ثيوبسي   -2

دس ايي هغبلؼِ هي تَاى هيضاى ؿيَع سا هحبػجِ كشد. 
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 :اعالػبت ثذػت آهذُ دس خذٍل صيش خالكِ هي ؿَد
 

 بيماري

          

            

 مواجهه                                                                         

 

 

 

:                                             شيوع بيماري  

:                                             شيوع مواجهه  
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 مطالعه مقطعی 



 

مطالعه مقطعی    

 :ثشسػي ساثغِ ثيي ػيگبس ٍ ػشعبى سيِ
 ػشعبى سيِ                                                                     

 
 

 ػيگبس                                                                                                                
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 ػيگبس
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 :   ؿيَع ػشعبى سيِ ثيي غيشػيگبسي ّب
               

 :               ًؼجت ؿيَع ػشعبى سيِ ثيي ػيگبسي ّب ٍغيشػيگبسي ّب
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مطالعه مقطعی    



 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد

 
  ٌِّؼتٌذاسصاى ٍ كن ّضي.   

 
  هي ثبؿٌذقبثل اًدبم ثِ ػشػت.   
     
  ؿيَع ثِ ساحتي هحبػجِ هي ؿَد. 

 مساياي مطالعات مقطعي
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 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد
ؿبّذي -هغبلؼبت هَسد  

 

  تحليلي هغبلؼبت دػتِ اص(Case- Control)  ؿبّذي -هَسد هغبلؼبت

ِ ًگش  .هي سػذ آى ػلت ثِ ثيوبسي اص پظٍّـگش كِ هي ثبؿذ گزؿت
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نمونه از افراد 

 بيمار 

(مورد)  

 مواجهه داشته مواجهه نداشته

 نمونه از افراد سالم 

(شاهد)  

 مواجهه داشته مواجهه نداشته

گذشته                                        حال         
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ؿبّذي -هغبلؼبت هَسد  



 خغش ًؼجي   
ػجبست اػت اص هيضاى ثشٍص دس هَاخِْ يبفتگبى  (Relative Risk)خغش ًؼجي 

 .  تقؼين ثش هيضاى ثشٍص دس هَاخِْ ًيبفتگبى
 
 ًؼجت ؿبًغ 

ُ اي  -چَى دس هغبلؼِ هَسد ؿبّذي هيضاى ثشٍص هؼتقيوبً قبثل هحبػجِ ًيؼت اص ٍاط
 .ثشاي ثشآٍسد خغش ًؼجي اػتفبدُ هي كٌين (Odds Ratio)ثٌبم ًؼجت ؿبًغ 
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 ًؼجت ؿبًغ
 



 

 ثبؿٌذؿبّذّب هؼشف كل خوؼيت. 

 ثبؿٌذهَاسد هؼشف كل هَاسد. 

 ثبؿذؿيَع ثيوبسي دس خبهؼِ كن. 

 هْؼب فيبم

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿبّشٍد

 ؿشايظ ثشآٍسد خغش ًؼجي ثِ كوك ًؼجت ؿبًغ 
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ؿبّذي -هغبلؼبت هَسد  

مورد   جمع  شاهد 
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ؿبّذي -هغبلؼبت هَسد  

 مورد         شاهد        
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ؿبّذي -هغبلؼبت هَسد  
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 هغبلؼبت ّوگشٍّي

 اًَاع هغبلؼبت ّوگشٍّي:

  ًگش ُ  (Prospective Cohort)هغبلؼِ ّوگشٍّي آيٌذ

 ًگش ِ  (Retrospective Cohort)هغبلؼِ ّوگشٍّي گزؿت
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 هضايبي هغبلؼبت ّوگشٍّي 

هيضاى ثشٍص ثخَثي قبثل هحبػجِ اػت.   

ثْتشيي ًَع هغبلؼِ ثشاي ػجت ؿٌبػي ثيوبسي ّؼتٌذ. 

استجبط ػبهل خغش ثب چٌذ ًَع ثيوبسي قبثل ثشسػي اػت. 

ّبي ًبدس هفيذ ّؼتٌذ ِ  .ثشاي هَاخْ
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 هؼبيت هغبلؼبت ّوگشٍّي 

ثؼيبس پشّضيٌِ ّؼتٌذ. 

گبّي صهبى ثؼيبس عَالًي الصم داسًذ. 

ثشاي ثيوبسيْبي ًبدس هٌبػت ًيؼتٌذ. 

ًوًَِ صيبدي ثشاي خجشاى افشاد اص دػت سفتِ حيي پيگيشي احتيبج اػت. 
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