
 

 

 

 

 پژٍّشی شَرای صَرتجلسِ

 هتابَلیک اختالالت تحقیقات هزکش

4/4/39 

 ثیَؿیوی اسؿذ داًـجَیبى کالع هحل دس اػضب حضَس ثب 10:15 ػبػت ساع ؿٌجِچْبس سٍص هزکَس، جلؼِ

 لشاس ثشسػی ٍ ًمذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات ثِ تَجِ صیشثب ّبی پشٍپَصال ٍ هجبحث ٍ گشدیذ تـکیل ثبلیٌی

 .گشفت

خبًن دکتش  آلبی هؼؼَد یَػفی ثِ ساٌّوبیی عشح تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی همغغ دکتشی حشفِ ایی  -الف

 بِ هبتال بیواراى در ّیپزپزٍالکتیٌوی هیشاى ای هقایسِ بزرسی" ؿشاثِ ّضاسخَاًی تحت ػٌَاى

 در گزگاى شْز شیزاسی صیاد درهاًی آهَسشی هزکش بِ کٌٌدُ هزاجعِ سالن افزاد ٍ ّیپَتیزٍئیدیسن

 .گشدد الذام هَافك ًظش ثب ریل اكالحبت اًجبم اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح "2391سال

 پیـٌْبد هی گشدد ػٌَاى ثِ ؿکل صیش تغییش کٌذ: -1

 ثشسػی ػغح ػشهی پشٍالکتیي دس ثیوبساى هجتال ثِ ّیپَتیشٍئیذی تحت ثبلیٌی ٍ همبیؼِ آى ثب گشٍُ ؿبّذ

آیب ّیپَتیشٍئیذیؼن تحت ثبلیٌی هذ ًظش هجشی هحتشم هی ثبؿذ؟ صیشا دس لؼوت آصهبیـبت اًذاصُ گیشی  -2

T4  ٍT3 ؟رکش ًـذُ اػت، پغ چگًَِ تیشٍئیذیت کن کبس تحت ثبلیٌی اص ثبلیٌی تفشیك هی گشدد  

 پیـٌْبد هی گشدد عشح فمظ ثش سٍی صًبى هجتال ثِ ّیپَتیشٍئیذی اًجبم ؿَد.  -3

 ػت ثب تغییشات ػٌَاى، اكالح ؿًَذ. اّذاف هتٌب -4

 دس خالكِ سٍؽ اجشای عشح آصهَى ّبی آهبسی هَسد ًیبص ثشای تحلیل اسائِ گشدد. -5

اًجبم ؿَد ٍ دس خالكِ سٍؽ  TSH, T4, T3پیـٌْبد هی گشدد آصهبیـبت کبهل َّسهًَْبی تیشٍئیذی  -6

 ذ ثَد.ثِ تٌْبیی گوشاُ کٌٌذُ خَاّ TSHاجشای عشح اضبفِ گشدد. اًذاصُ گیشی 

 ثب تَجِ ثِ پبیبى ًبهِ ثَدى عشح فَق، ًمؾ داًـجَ ثیبى ًـذُ اػت. -7

 ّذف کلی ٍ اكلی عشح ّوبًٌذ ػٌَاى ًَؿتِ ؿَد. -8

 ؿبّذی هی ثبؿذ، اكالح گشدد. -هغبلؼِ هزکَس هَسد -9

 



 

 

 

 

 

 
 -دس هغبلؼبت هَسد شایحزف گشدد. صٍ ّوچٌیي اص اّذاف عشح  یؼیاص ػٌَاى اًگل Prevalenceٍاطُ  -10

 .ذیتَاى ػٌج یسا ًو َعیؿ یؿبّذ

 ًَع عشح کبسثشدی هی ثبؿذ، ثٌیبدی حزف گشدد. -11

ثشای تؼییي حجن ًوًَِ ثبیذ اص فشهَل همبیؼِ دٍ هیبًگیي اػتفبدُ گشدد، ّوچٌیي همبدیش هیبًگیي ٍ  -12

 اًحشاف هؼیبس رکش ؿَد.

 ًحَُ ًوًَِ گیشی ثب سفشاًغ رکش ؿَد. -13

 ٍؽ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب رکش ًـذُ اػت.دس چگًَگی اجشای پظٍّؾ آصهًَْبی آهبسی ٍ س -14

 هَسدّب ٍ ؿبّذّب اص ًظش ػي ٍ جٌغ ّوؼبى ػبصی ؿًَذ. -15

 هؼیبسّبی ٍسٍد ثِ هغبلؼِ رکش ؿًَذ. -16

 دس لؼوت تؼشیف ٍاطُ ّب ّبیپش پشٍالکتیٌوی ٍ ّیپَ تیشٍئیذیؼن تؼشیف گشدًذ. -17

َدى، ًؼجتی ثَدى آًْب ًیض ٍ پشٍالکتیي ػالٍُ ثش کوی ث T4  ٍTSHدس جذٍل هتغیشّب دس لؼوت ػي،  -18

 ػالهت صدُ ؿَد. 

 اّذاف عشح ثبیذ ثب جذٍل هتغیشّب تٌبػت داؿتِ ثبؿٌذ. -19

 اػن آصهبیـگبُ حزف گشدد ٍ فمظ آصهبیـگبُ خلَكی ًَؿتِ ؿَد. -20

ثش  TSHجذٍل ّضیٌِ ّب اكالح گشدد. ّضیٌِ ّب ًیبص ثِ تؼذیل جذی داسد. لیوت تؼتْبی پشٍالکتیي ٍ  -21

 بػ گشدد.اػبع تؼشفِ دٍلتی لح

ّضیٌِ پشػٌلی ثبصثیٌی گشدد، ثِ ػلت پبیبى ًبهِ ثَدى عشح هزکَس ّضیٌِ داًـجَ ٍ اػتبد ساٌّوب كفش  -22

 دسًظش گشفتِ ؿَد.

 داخل ٍ خبسج کـَس اضبفِ گشدد. 1393ٍ  2014آخشیي هغبلؼبت  -23

 

ثِ  هجبص ػشثیظًیحویذُ خبًن  عشح تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی همغغ کبسؿٌبػی اسؿذ سؿتِ ثیَؿیوی ثبلیٌی  -ة

  ٍ پزاکسیداسیَى لیپید آدیپًَکتیي، سزهی سطح بزرسی " آلبی دکتش ػجذالجالل هشجبًی تحت ػٌَاى ساٌّوبیی

 



 

 

 

 

 ًظش ثب ریل اكالحبت اًجبم اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح "هتابَلیک  سٌدرٍم بِ هبتال بیواراى در التْابی فاکتَر دٍ

 .گشدد الذام هَافك

 دس ػٌَاى ثِ گشٍُ ؿبّذ اؿبسُ گشدد. کِپیـٌْبد هی گشدد  .1

ثتِ ًتَع هغبلؼتِ ٍ سٍؽ    هختلش ًَؿتتِ ؿتَد، ّوچٌتیي     ثْتش اػت سٍؽ اجشا عَالًی هی ثبؿذ خالكِ  .2

 اؿبسُ ؿَد. ثِ اختلبستجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب 

ثیبى هؼبلِ خیلی کلی ًَؿتِ ؿذُ اػت. ثشای ثیبى ثْتش ضشٍست اًجبم عشح هی ثبیؼت یبفتتِ ّتبی ػتبیش     .3

 داسد، آٍسدُ ؿَد.  Controversyهغبلؼبت کِ 

 تؼشیف ٍاطُ ّب اكالح ؿَد )تؼشیف ػلوی ٍ ػولی آٍسدُ ؿَد(. .4

 ثشای پشفـبسی خَى سفشاًغ ٍ ؿبخق اسائِ گشدد. .5

 ّذف کبسثشدی هـخق گشدد. .6

 ، استجبط ػغح ػشهی ثب اجضای ػٌذسم هتبثَلیک ًَؿتِ ؿَد.3ذف اختلبكی ؿوبسُ دس ّ .7

 فشضیبت عشح ثب تَجِ ثِ اضبفِ کشدى گشٍُ کٌتشل رکش ؿَد. .8

 سٍؽ اجشای عشح کبهل ثیبى ؿَد. .9

سٍؽ ًوًَِ گیشی هجْن اػت )ٍجَد ػٌذسم هتبثَلیک دس ّوِ افشاد هشاجؼِ کٌٌذُ ثتِ هشاکتض ثْذاؿتتی     .10

 ؿَد؟ ٍ آیب اص ّوِ هشاجؼیي ًوًَِ خَى گشفتِ هی ؿَد؟(چگًَِ ثشسػی هی 

 ثشای ًحَُ اًذاصُ گیشیْب ٍ هؼیبسّبی تؼییي چبلی ٍ اضبفِ ٍصى سفشاًغ آٍسدُ ؿَد. .11

ثشای تؼییي استجبط ثیي فبکتَسّبی هختلف ٍ اجضای ػٌذسم هتبثَلیک پیـٌْبد هی گشدد گشٍُ کٌتشل دس  .12

کن یب صیبد ثَدى همبدیش هتغیشّب ًیبص ثِ تؼییي ػغحی ثؼٌتَاى  ًظش گشفتِ ؿَد. حتی ثشای تَكیف ٍ تؼییي 

 هشجغ هی ثبؿذ ٍ یب همبدیش ًشهبل رکش ؿَد ٍ یب ایٌکِ ثب گشٍُ کٌتشل همبیؼِ گشدد.

 هؼیبسّبی ٍسٍد ثِ هغبلؼِ چگًَِ ثشسػی هی گشدد؟ .13

هَل همبیؼتِ دٍ  ثب تَجِ ثِ ًیبص هحتَای عشح ثشای ثشسػی گشٍُ کٌتشل دس لؼوت تؼیي حجن ًوًَِ اص فش .14

 هیبًگیي ثشای حجن ًوًَِ ثبیذ اػتفبدُ گشدد.

 



 

 

 

 

 رکش گشدد. "کؼت هجَص اص کویتِ اخالق"دس لؼوت هالحظبت اخاللی جولِ  .15

 ٌِ ّبی ٍػبیل ٍ هَاد ًیبص ثِ تبییذ هتخلق آصهبیـگبّی داسد.دس لؼوت ّضی .16

 هی ثبؿذ؟لضٍم ثشسػی تؼتْبی کجذی ٍ کلیَی چیؼت ٍ تؼذاد هَسد ثشسػی چٌذ ًفش  .17

سفشاًغ ّب ثبصًَیؼی ؿَد. دس ثؼضی اص سفشاًغ ّب ؿوبسُ طٍسًبل یب كفحِ همبلِ دسػت ًَؿتِ ًـذُ ٍ یب  .18

 اكال ًَؿتِ ًـذُ اػت.

 

 ثتِ ساٌّوتبیی   آلبی جتَاد ٍالیتتی   عشح تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی همغغ کبسؿٌبػی اسؿذ سؿتِ ثیَؿیوی ثبلیٌی  -ج

 اکسیداتیَ استزس ٍ تیزٍئیدی ّای َّرهَى سزهی سطح ارتباط بزرسی " ٌَاىتحت ػ آصادسضب هٌلَسیبىآلبی دکتش 

 .گشدد الذام هَافك ًظش ثب ریل اكالحبت اًجبم اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح  "سالن افزاد ٍ ّوَدیالیشی بیواراى در

 حزف گشدد. "استجبط"دس ػٌَاى کلوِ  .1

 ًَؿتِ ؿَد. "افشاد گَاُ یب ؿبّذ"، "افشاد ػبلن"دس ػٌَاى ثجبی  .2

دساّذاف کبسثشدی ثشسػی تؼت ػولکشد تیشٍئیذ ٍ اػتشع اکؼیذاتیَ چِ تغییشی دس سًٍذ دسهبى ایجبد  .3

 هی کٌذ؟ ٍاضح تش تَضیح دادُ ؿَد.

 دس لؼوت تؼشیف ٍاطُ ّب ثغیش اص تؼشیف ػلوی، تؼشیف ػولی ٍاطُ ّب ّن ًَؿتِ ؿًَذ. .4

 تحلیلی هی ثبؿذ.-ًَع هغبلؼِ تَكیفی .5

 ع هغبلؼِ ػَال ٍ فشضیِ ًَؿتِ ؿَد.ثب تَجِ ثِ ًَ .6

 ًَع عشح همغؼی هی ثبؿذ. .7

ی اص ًظش آهبسی داس یػغح هؼٌثؼٌَاى  0.05خغبی کوتش اص "دس لؼوت سٍؽ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب،  .8

 ًَؿتِ ؿَد. "دس ًظش گشفتِ ؿذ

ػَاهل  آیب دیبثت ٍ هلشف داسٍّبی تیشٍئیذی هؼیبس خشٍج ثشای ثیوبساى ًیؼتٌذ؟ ایي دٍ ػبهل ثؼٌَاى .9

 هخذٍؽ کٌٌذُ ّؼتٌذ کِ حتوب ثبیذ لحبػ گشدد.

 



 

 

 

 

 

 
 ّضیٌِ ّبی عشح )لیوت کیت ّب ٍ تؼذاد آًْب( ثب تَجِ ثِ حجن ًوًَِ ٍ سٍؽ اًجبم ثبیذ تؼذیل گشدد.  .10

 دس لؼوت ّضیٌِ ّبی پشػٌلی ثجبی ًَؿتي همبلِ، تذٍیي گضاسؽ ًْبیی رکش ؿَد.  .11

 ٍیتبهیي ّب داسٍّبی آًتی اکؼیذاى ًیؼتٌذ، دس لؼوت هؼیبسّبی ٍسٍد ثِ هغبلؼِ اكالح گشدد.  .12

 دس لؼوت هالحظبت اخاللی ّوبٌّگی ثب هشاکض تحت پَؿؾ رکش ؿذُ اػت. ًبم هشاکض ًَؿتِ ؿَد.  .13

 دسلؼوت هالحظبت اخاللی، اخز هجَص کویتِ اخالق رکش گشدد.  .14

 .41ٍ  39اص جولِ سفشاًغ  ثشخی هٌبثغ ًیبص ثِ ثبصًگشی داسد  .15

 دس لیؼت هٌبثغ هـبّذُ ًوی گشدد. 57ٍ  56سفشاًغ ّبی   .16

 

ارسش تغذیِ ای ٍ کفایت غذای بزرسی  " آلبی ثْشٍص اثشاّین صادُ کش تحت ػٌَاى تحمیمبتیعشح  پشٍپَصال  -د

 ٍ هغشح "93سال  هزاجعِ کٌٌدُ بِ کلیٌیک دیابت بیوارستاى رسَل اکزم کاللِ در1هصزفی بیواراى دیابت ًَع

 .گشدد الذام هَافك ًظش ثب ریل اكالحبت اًجبم اص پغ ؿذ همشس

 پیـٌْبد هی گشدد ػٌَاى ثِ ؿکل صیش تغییش کٌذ: .1

کلیٌیک دیبثت کاللِ دس ػبل  2ثشسػی اسصؽ تغزیِ ایی ٍ کفبیت غزای هلشفی ثیوبساى هجتال ثِ دیبثت ًَع "

93" 

 ؿذُ اػت، اكالح گشدد. دس ػٌَاى التیي عشح ؿْش گٌجذ کبٍٍع ًَؿتِ .2

دس خالكِ سٍؽ اجشا ثجبی کلیٌیک دیبثت کاللِ، ثشعجك اٍلیي پشٍپَصال اسائِ ؿذُ کلیٌیکْبی دیبثت  .3

 اػتبى گلؼتبى ًَؿتِ ؿذُ اػت.

دس خالكِ سٍؽ اجشای عشح ًبم ًشم افضاس حزف ٍ ثجبی آى آصهَى ّبی آهبسی هَسد ًیبص ثشای تحلیل  .4

 دادُ ّب اسائِ گشدد.

ثیبى هؼبلِ دس هَسد ؿْشػتبى کاللِ ٍ تؼذاد ثیوبساى تحت پَؿؾ ٍ اّویت اجشای ایي عشح دس لؼوت  .5

 دس ایي ؿْشػتبى تَضیحی اسائِ ًـذُ اػت.

دس لؼوت اًتْبیی ثیبى هؼبلِ ًَع هغبلؼِ تَكیفی ثیبى ؿذُ اػت، ٍلی ثب تَجِ ثِ داؿتي فشضیِ هغبلؼِ  .6

 تحلیلی ًیض هی ثبؿذ.



 

 

 

 

بیت تغزیِ ایی ٍ اسصؽ تغزیِ ایی دػتِ ثٌذی ؿًَذ. تؼییي ًؼجت دسؿت اّذاف عشح ثبیذ سٍی کف .7

 هغزی ّب اص اًشطی دسیبفتی ثِ تٌْبیی ثیبًگش کفبیت تغزیِ ایی ثیوبساى ًیؼت.

 اكغالح هٌبػجی ًیؼت. "ؿشکت کٌٌذُ دس هغبلؼِ"دس لؼوت اّذاف عشح  .8

 آصهبیـبت ٍ اًذیکغ ّبی ثیَؿیوی جبیگبّی دس اّذاف عشح ًذاسًذ. .9

 دس لؼوت چگًَگی اجشای پظٍّؾ ًَع هغبلؼِ تَكیفی، تحلیلی دسًظش گشفتِ ؿَد. .10

ثش هجٌبی هیضاى دسیبفت اًشطی ٍ ػْن کشثَّیذسات، چشثی ٍ پشٍتئیي چگًَِ حجن ًوًَِ دس ایي هغبلؼِ  .11

ًفش تؼییي ؿذُ اػت؟ همبدیش هَسد ًیبص ثشای تؼییي حجن ًوًَِ اص جولِ هیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس  160

 بفت اًشطی ٍ ّوچٌیي فشهَل تؼییي حجن ًوًَِ اسائِ ًـذُ اػت.دسی

لجل اص اًجبم تؼت ّوجؼتگی پیشػَى، ًشهبل ثَدى دادُ ّب ثب آصهَى کَلوَگشاف اػویشًف ثبیذ ػٌجیذُ  .12

ؿَد ٍ دس كَست ًشهبل ًجَدى اص آصهَى ّوجؼتگی اػپیشهي ثبیذ اػتفبدُ ؿَد. آصهَى ّبی دیگش ثب 

( اػت، ًبدسػت هی RDAمبیؼِ هیبًگیي ؿبخق ّب ثب یک ػذد کوی ثبثت )تَجِ ثِ ایي هغلت کِ ه

 اػتفبدُ گشدد. one-sample t-testثبؿذ ٍ ثبیذ اص 

دس لؼوت ًَع هغبلؼِ ثش حؼت سٍیکشد اجشایی فمظ ثشسػی همغؼی ػالهت صدُ ؿَد ٍ ثشسػی ثیوبساى  .13

 حزف گشدد.

فـبس خَى  یشیاًذاصُ گ يیبل ٍ ّوچٌٍ کلؼتشٍل تَت ذیشیؼیگل ی، تشHb A1C  ،LDLاًذاصُ گیشی .14

ٍ هی تَاًٌذ  شًذیگ یلشاس ًو ییا ِیتغز تیٍ کفب ییا ِیٍ دس لبلت اسصؽ تغز ؼتٌذیجضء اّذاف هغبلؼِ ً

 حزف ؿًَذ.

سٍؽ ًوًَِ گیشی ٍ اثضاس ٍ ٍػبیل الصم جْت جوغ آٍسی دادُ ّب ثِ دسػتی ثیبى ًـذُ اػت، لغفب  .15

 ثبصًگشی ؿَد.

ػبػت، تکویل فشم ثیوبس ٍ  100جذٍل ّضیٌِ ّبی پشػٌلی اكالح گشدد. هذیشیت اجشای عشح حذاکثش  .16

ػبػت، تجذیل ٍاحذّب، ٍسٍد دادُ ّبی پشػـٌبهِ ٍ آًبلیض آًْب حذاکثش  50اًجبم اًذاصُ گیشیْب حذاکثش 

هـبٍس ػلوی ػبػت،  20ػبػت، هـبٍس آهبس  100ػبػت، ٍاسد کشدى دادُ ّب دس کبهپیَتش حذاکثش  70

 دسًظش گشفتِ ؿَد.  100ػبػت ٍ تذٍیي گضاسؽ ًْبیی حذاکثش  30



 

 

 

 

ػبػتِ ثیـتش تَضیح  24دس لؼوت سٍؽ اجشای عشح، دس هَسد اًتخبة دٍ سٍص ثشای تکویل پشػـٌبهِ  .17

 دادُ ؿَد.

ایي هغبلؼِ دس یک کلیٌیک اًجبم هی ؿَد، لزا دس لؼوت جذٍل صهبى ثٌذی ّوبٌّگی ثب کلیٌیک ّب  .18

 هفَْهی ًذاسد.

آهَصؽ دادُ  "ثشگضاسی جلؼبت ٍ آهَصؽ ثِ پشػـگشاى"ػبػتِ چگًَِ ثب  24تکویل پشػـٌبهِ یبدآهذ  .19

 خَاّذ ؿذ؟

دس هَسد عشح هزکَس هغبلؼبت هتؼذدی دس ایشاى ٍ خبسج اص کـَس اًجبم ؿذُ اػت ٍ هٌبػت اػت اص  .20

 هغبلؼبت التجبع ؿَد. هغبلؼبت هـبثِ ٍ سٍؽ ّبی آًبلیض تغزیِ ایی اػتفبدُ ؿذُ دس ایي

 

 

ختبًن  ثتِ ساٌّوتبیی    صیٌت چبئی پتض خبًن  عشح تحمیمبتی پبیبى ًبهِ ایی همغغ دکتشی حشفِ ایی سؿتِ پضؿکی -ُ

تَسیع فزاٍاًی اًَاع ضایعات پَستی در بیواراى هبتال بِ دیابت هلیتَس بزرسی  " دکتش ّضاسخَاًی تحت ػٌَاى

-93آهَسشی درهاًی شْید صیاد شیزاسی شْز گزگااى یای ساالْای    هزاجعِ کٌٌدُ بِ درهاًگاُ غدد هزکش 

ثتِ   89/ح گ  دس ػتبل  1017/35ثِ ؿتوبسُ   ًبهِ اییؿذ ٍ ثب ثشسػی اكالحبت اًجبم دادُ کِ عی هغشح "2391

اكالحبت دسخَاػت ؿذُ ثِ ؿتشح صیتش    ثب ًظش هَافك الذام گشدد. هجشی هحتشم عشح اسػبل ؿذُ ثَد، همشس ؿذ

 هی ثبؿذ:

 عشح عَالًی هی ثبؿذ، لغفب ػٌَاى ثِ ؿکل صیش تغییش پیذا کٌذ:ػٌَاى  .1

 تَصیغ فشاٍاًی اًَاع ضبیؼبت پَػتی دس ثیوبساى دیبثتی هشاجؼِ کٌٌذُ ثِ کلیٌیک غذد دس ػبلثشسػی  "
1388 " 

 ؿشٍع ؿَد. " تؼییي "اّذاف اكلی عشح ثبیذ ثب  .2

 "تؼییي فشاٍاًی اًَاع ضبیؼبت پَػتی ...... " 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 اكالح گشدد )کلوِ ثلَست کبهل ًَؿتِ ؿَد(. DMاكغالح  .3

 ( ٍ ػغح آى دس ػشم جض هؼیبسّبی خشٍج اص هغبلؼِ اػت؟ هـخق گشدد. Znآیب ػٌجؾ سٍی )  .4

هتبُ اخیشًیتض ثشسػتی     2ثب ضبیؼبت پَػتی هذًظش ثبؿذ، ثبیذ ضتبیؼبت   HbA1cاگش ساثغِ دلیمتشی ثیي  .5

 ؿًَذ.

 سٍؽ اجشا ثغَس کبهل ؿشح دادُ ؿَد. دس Zn  ٍHbA1cسٍؽ ّبی اًذاصُ گیشی  .6

دس خلَف کـت لبسچ ٍ سٍؽ کبس ّیچ تَضیحی اسائِ ًـذُ اػت! )تب چِ هشحلتِ اص ؿٌبػتبیی لتبسچ     .7

 هذ ًظش هی ثبؿذ؟(.

 ػبػت تملیل یبثذ. 80ػبػبت کبس هذیشیت اجشای عشح ثِ  .8

ٍ  FBS ،HbA1cآًْتب  دس ثخؾ ّضیٌِ ّب، آیب کلیِ ثیوبساى دیبثتی ضبیؼِ پَػتی داسًذ کِ ثشای ّوتِ   .9

Zn         دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت؟ )ایي آصهبیـبت فمظ ثشای افتشادی کتِ ضتبیؼِ پَػتتی داسًتذ اًجتبم هتی

 گشدد(.

 ًَع لبسچ هَسد ًظش دسهبتَفیت هی ثبؿذ یب اًَاع لبسچ دیگش لبسچ هی ثبؿذ، تَضیح دادُ ؿًَذ. .10

 ضبیؼبت پَػتی هتغیش ٍاثؼتِ اػت، اكالح گشدد. .11

ثْتش اػت جبهؼِ ؿْشی ٍ سٍػتبیی اػتبى دس ًظش گشفتِ ؿَد ٍ کل حجن ًوًَِ ثتیي   جبهؼِ هَسد هغبلؼِ .12

 هٌغمِ، هحبػجِ گشدد. 2جوؼیت ؿْشی ٍ سٍػتبیی ثب دس ًظش گشفتي جوؼیت ایي 

دس لؼوتی اص پشػـٌبهِ تحمیمبتی جبهؼِ هَسد ثشسػی توبم ثیوبساى دیبثتی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػتت ٍ دس   .13

رکش ؿذُ اػت. لغفب ًَع دیبثت هـخق گشدد یتب کتل ثیوتبساى دیتبثتی دس      2ًَع لؼوتی ثیوبساى دیبثتی 

                                                        ًظش گشفتِ ؿَد.
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