بسمٍتعالي
آييهوامـٍ اوتطارات داوطگاٌ معارف لزآن ي عتزت(ع) اصفُان
ممدمٍ:

سػالت ٍ خايگاُ داًـگاُ هؼاسف لشآى ٍ ػتشت(ع) اكفْاى دس استماء سٍح تحميك ٍ تتثغ ٍ افضايؾ كوي ٍ
كيفي ػغح آهَصؽ ٍ خظٍّؾ ،ايداب هيكٌذ تا تا تؼيييي چاسچَب ٍ تشًاهِ هـخق دس صهيٌِ تؼْيل دس اهش
چاج ،كيفيت خزيشؽ ٍ ًـش آثاسً ،حَُ اًمؼاد لشاسداد ،تؼييي حمَق كاحة اثش ٍ داًـگاُ ،ليوتگزاسي،
فشٍؽ ،اّذاء ٍ ًظايش آًْا ًؼثت تِ چاج ٍ اًتـاس آثاس اسصًذُ ػلوي هؤلفيي ،هتشخويي ٍ هحمميي ّوت گواسد.
تذيي لحاػ آيييًاهِاي تِ ؿشح ريل تٌظين هيگشدد.
مادٌ -١اَداف:

اّذاف اًتـاسات داًـگاُ ػثاست اػت اص :
 .1.1تاليف ٍ تشخوِ ٍ ًـش كتة دسػي ٍ كوك دسػي تشاي سؿتِ ّاي هختلف آهَصؿي داًـگاُ هؼاسف
لشآى ٍ ػتشت(ع) اكفْاى
ً .1.2ـش تحميمات ٍ تتثؼات خذيذ ٍ هؼتثش تِ صتاى فاسػي يا صتاًْاي خاسخي
 .1.3تشخوِ ٍ تاليف ًٍـش كتاتْاي خذيذ هشخغ تغَس اػن ٍ ساٌّواّا (لغت ًاهِّا ،هدوَػِ اكغالحات
ػلوي)
 .1.4تلحيح ،تحميك ٍ ًمذ هتَى ػلوي ٍ ًـش آى
مادٌ  -٢تعاريف:

 .2.1دانشگاه :دس ايي آيييًاهِ داًـگاُ هؼاسف لشآى ٍ ػتشت(ع) اكفْاى تِ عَس اختلاس داًـگاُ ًاهيذُ
هيؿَد.
 .2.2انتشارات دانشگاه  :اًتـاسات داًـگاُ ػثاست اص كليِ آثاسي اػت كِ اص عشف داًـگاُ هٌتـش ؿذُ ٍ سٍي
خلذ آى ًـاى داًـگاُ ،ؿواسُ تشتية ٍ ػثاست اًتـاسات داًـگاُ هؼاسف لشآى ٍ ػتشت(ع) اكفْاى چاج گشدد.
 .2.3شورا :هٌظَس ؿَساي اًتـاسات داًـگاُ هيتاؿذ.
 .2.4اثر :هٌظَس اص اثش ّشگًَِ تاليف ،تلٌيف ،تشخوِ ،گشدآٍسي ،تٌظين ،تحـيِ ،تلحيح هتَى ٍ ّوچٌيي
ّشگًَِ خظٍّـي اػت كِ لاتل چاج ٍ ًـش تاؿذ.
 .2.5صاحب اثر :هٌظَس اص كاحة اثش ،ؿخق يا اؿخاف حميمي ٍ حمَلي اػت كِ اثش سا تِ يكي اص كَس
هزكَس دس تٌذ لثل تِ ؿَساي اًتـاسات داًـگاُ اسائِ ًوايذ .
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 .2.6حق الزحمه صاحب اثر  :هثلغي اػت كِ دس اصاء اًدام خذهات عثك لشاسداد ٍ تش اػاع همشسات هالي ٍ
تلَيةًاهِّاي خاسي اص عشف ٍاحذ ًـش داًـگاُ تِ كاحة اثش خشداخت هي ؿَد.
 .2.7قرارداد :ػٌذي اػت كِ تشاي چاج اثش تيي هؤػؼِ ٍ كاحة اثش تٌظين ٍ هثادلِ هي ؿَد ٍ اكَل كلي آى
تِ تلَية ؿَساي اًتـاسات خَاّذ سػيذ.
مادٌ -٣ضًراي اوتطارات:

 .١.٣تركيب شورا:

 هؼاٍى خظٍّـي داًـگاُ تِ ػٌَاى سئيغ ؿَسا

 هذيش اًتـاسات ٍ هدالت داًـگاُ تِ ػٌَاى دتيش ؿَسا
 3 تا ً 5فش اص اػضاء ّيأت ػلوي كاحة ًظش تِ خيـٌْاد هؼاٍى خظٍّـي ٍ تلَية سئيغ داًـگاُ
 .3.2اػضاي ؿَسا تا حكن سئيغ داًـگاُ تِ هذت دٍ ػال تِ ػضَيت ؿَسا هٌلَب هيؿًَذ ٍ اًتلاب هدذد
آًْا تشاي دٍسُّاي تؼذ تالهاًغ اػت.
 .3.3غيثت غيش هَخِ اػضاي ؿَسا دس تيؾ اص ػِ خلؼِ هتَالي يا خٌح خلؼِ هتٌاٍب تِ هٌضلِ اػتؼفاء تلمي ؿذُ ٍ
هشاتة تَػظ هؼاٍى خظٍّـي خْت تؼييي خاًـيي تِ سييغ داًـگاُ گضاسؽ هيگشدد.
 .3.4خلؼات ؿَسا تا حضَس دٍ ػَم اػضاء سػويت يافتِ ٍ تلويوات هتخزُ تا سأي اكثشيت حاضش هؼتثش خَاّذ
تَد.
 .3.5سئيغ ؿَسا هيتَاًذ دس كَست ًياص اص ػايش افشاد كاحةًظش تِ هٌظَس اظْاس ًظش هـَستي ٍ تذٍى حك سأي
خْت ؿشكت دس خلؼات دػَت تِ ػول آٍسد.
 .3.6دستاسُ افشاد هذػَ كِ تشاي هـاٍسُ ٍ تشسػي دس خلؼات ؿَسا حضَس هيياتٌذ ،داًـگاُ هيتَاًذ هثلغي تِ
ػٌَاى حكالضحوِ ،تش اػاع هلَتِ ؿَساي اًتـاسات خشداخت ًوايذ.
 .3.7حكالضحوِ اػضاي ؿَساي اًتـاسات ،هؼادل حكالتذسيغ آًاى خشداخت هيگشدد.
 .3.8وظايف و اختيارات شوراي انتشارات:

 تؼييي اٍلَيتْاي اًتـاسات ػلوي داًـگاُ
 تْيِ ٍ تلَية آيييًاهِّاي اخشايي اًتـاسات ٍ تدذيذ ًظش دس آى

 تْيِ ٍ تٌظين لشاسدادّاي هشتَط تِ حمَق كاحة اثش ٍ تدذيذ چاج
 تْيِ ٍ تٌظين كاستشگْاي هشتَط تِ تشسػي آثاس خيـٌْادي

 تشسػي ٍ اسصياتي ػلوي آثاس اػضاي ّيأت ػلوي ،خظٍّـگشاى ٍ داًـدَياى تا تْشُگيشي اص ًظشيِ
كاسؿٌاػي هتخللاى هشتثظ

 اتخار تلوين دس هَسد چاج ،تدذيذ چاج ،حكالضحوِ تأليف ،تشخوِ ،گشدآٍسيٍ ،يشايؾ،تيشاط،
ليوتگزاسي ٍ تخفيف تْاي آثاس هٌتـشُ
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ً ظاست تش حؼي اخشاي لشاسدادّاي چاج ٍ ًـش ،فشآيٌذ چاج ٍ اًتـاس ،تَصيغ ٍ فشٍؽ اًتـاسات

 حوايت حمَلي اص هؤلفيي ٍ هتشخويي دس هَاسد اػتفادُ غيش هداص اص آثاس ايـاى تا اسخاع ٍ اسائِ ًظشيِ
كاسؿٌاػي تِ دفتش حمَلي داًـگاُ
 تلَية همشسات هشتَط تِ اّذاء ٍ هثادلِ آثاس هٌتـشُ
مادٌ -٤ياحد وطز:

ٍ .4.1احذ ًـش ،صيشهدوَػِ هذيشيت اًتـاسات ٍ هدالت 1تَدُ ٍ اص ًظش تـكيالتي يكي اص ٍاحذّاي تاتؼِ ٍ
تحت ًظاست هؼاًٍت خظٍّـي داًـگاُ اػت.
 .4.2تـكيالت هتٌاػة تا فؼاليت ٍاحذ ًـش ،تَػظ هذيش اًتـاسات ٍ هدالت خيـٌْاد ٍ دس ّيأت سئيؼِ داًـگاُ
تِ تلَية هيسػذ.
مادٌ -٥ضزايط عمًمي پذيزش ي وطز:

 .5.1ؿَسا ّش ًَع اثش ػلوي ٍ تخللي سا دس صهيٌِ فشٌّگ لشآًي ٍ هؼاسف اّلثيت ػليْن الؼالم اص عشف
اػضاء ّيأت ػلوي داًـگاُ يا ػايش داًـگاّْا ،هؤػؼات ،داًـوٌذاى ،هحمماى ٍ ،هؤلفاى تا سػايت هفاد آيييًاهِ
اًتـاسات داًـگاُ تشاي اسصياتي خْت چاج ٍ ًـش هيخزيشد.
 .5.2كاحثاى آثاسي كِ هايل تِ چاج آثاس خَد دس اًتـاسات داًـگاُ هيتاؿٌذ ،الصم اػت دٍ ًؼخِ كاهل تايح
ٍ علك ٍ ؿيشاصُ ؿذُ ّوشاُ تا فايل  PDFاص اثش خَد تِ ّوشاُ تشگ خَداسصياتي كِ تايؼتي تِ اهضاء ًَيؼٌذُ
اٍل كتاب سػيذُ تاؿذ سا تِ هٌظَس سػيذگي تِ ٍاحذ ًـش داًـگاُ تحَيل ًوايٌذ.
 .5.3اثش هتماضي چاج تا ًـاى داًـگاُ الصم اػت اص هحتَاي ػلوي هٌاػة ٍ دس خَس ًياصّاي داًـگاُ تشخَسداس
تاؿذ.
.5.4آثاسي كِ تشاي چاج ٍ يا تدذيذ چاج تِ ٍاحذ ًـش داًـگاُ اسائِ هيؿًَذ ،اتتذا دس ؿَساي اًتـاسات هغشح
ٍ دس كَست تأييذ اٍليِ هثٌي تش چاج اثش ،خْت اسصياتي تشاي داٍساى اسػال هيگشدد.
تبصره يك  :دس هَاسدي كِ كاحة اثش اص ستثِ ػلوي تااليي تشخَسداس اػت ،دس هَسد ًحَُ اسػال اثش خْت
داٍسي ،ؿَساي اًتـاسات هَسدي تلوينگيشي خَاّذ كشد.
.5.5تؼذاد داٍساى ّش كتاب حذالل دٍ ًفش تَدُ كِ تَػظ ؿَسا اًتخاب هيگشدًذ.
تبصره دو :كتاتْايي كِ تا ّضيٌِ كاحة اثش ٍ تا ًـاى داًـگاُ ٍ يا تذٍى ًـاى داًـگاُ تِ چاج هيسػٌذ تشاي
يك يا دٍ داٍس فشػتادُ هيؿَدّ(.ضيٌِ داٍسي ايي آثاس ،تِ ػٌَاى خضئي اص ّضيٌِّاي چاج اص هتماضي دسيافت
هيگشدد).
 .5.6داٍساى هيتايؼت ًتيدِ اسصؿياتي سا دس هذت تؼييي ؿذُ اص عشف ؿَسا(حذاكثش ؿؾ ّفتِ) تِ ٍاحذ ًـش
اسػال ًوايٌذ.
 .1از طرف شوراي دانشگاه به هيأت امنا پيشنهاد شد كه امور مجله و نشر كتاب به مديريت انتشارات و مجالت ارتقاء يابد.
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 .5.7كاحة اثش هيثايؼت خغ اص اػالم ًتيدِ اسصؿياتي ،اكالحات داٍساى سا دس هذت تؼييي ؿذُ تَػظ ؿَسا
اػوال ٍ اثش سا تِ ٍاحذ ًـش ػَدت دّذ.
 .5.8خغ اص اػوال ًظش داٍساى تَػظ كاحة اثش ،اثش هدذدا خْت تشسػي چگًَگي اػوال اكالحات ،تشاي
يكي اص داٍساى اسػال هيگشدد ٍ داٍس هيثايؼت حذاكثش ظشف هذت يك ّفتِ ًتيدِ سا تِ ٍاحذ ًـش اسػال
ًوايذ.
 .5.9ؿَساي اًتـاسات الصم اػت ،حذاكثش ظشف هذت دٍ هاُ خغ اص تاسيخ تؼلين ّش اثشً ،تيدِ تشسػي ٍ ًظشؿاى
سا دس خلَف چاج آى تِ اعالع كاحة اثش تشػاًذ.
 .5.10خغ اص تشسػي ًظشات داٍساى ،ؿَساي اًتـاسات هختاس اػت تا دس ًظش گشفتي اهكاًات ٍ كالحذيذ ًؼثت
تِ كذٍس هدَص چاج اثش دس يكي اص اؿكال صيش الذام ًوايذ.

 تلَية چاج كتاب تا ّضيٌِ داًـگاُ ٍ دسج ًـاى داًـگاُ سٍي خلذ كتاب.
 تلَية چاج كتاب تا ّضيٌِ ؿخلي هتماضي(هؤلف/هتشخن) ٍ دسج ًـاى داًـگاُ دس سٍي خلذ
كتاب.

 تلَية چاج كتاب تا ّضيٌِ ؿخلي هتماضي(هؤلف/هتشخن) تذٍى دسج ًـاى داًـگاُ دس سٍي خلذ
كتاب.
 .5.11داًـگاُ هيتَاًذ تؼذادي اص آثاسي كِ تا ّضيٌِ كاحة اثش ٍ تا ًـاى داًـگاُ تِ چاج هيسػٌذ سا تا
هَافمت ؿَساي اًتـاسات خْت ًگْذاسي ٍ يا تَصيغ اص كاحة اثش خشيذاسي ًوايذ.
 .5.12دس هَسد ّش اثش لشاسداد خذاگاًِاي تيي كاحة اثش ٍ ٍاحذ ًـش داًـگاُ هٌؼمذ هيگشدد.
ٍ .5.13احذ ًـش ّشگًَِ اكالح اًـايي ،اهاليي ٍ ّوچٌيي ٍيشايؾ ػلوي ٍ فٌي سا تَػظ ٍيشاػتاس تا هَافمت
ًَيؼٌذُ اكلي اًدام هيدّذ.
 .5.14دس هَاسد ضشٍسي ٍاحذ ًـش هيتَاًذ تا ًظش ؿَساي اًتـاسات ًؼثت تِ تدذيذ چاج كتة دسػي كِ لثال
چاج ؿذُ الذام ًوايذ.
 .5.15تٌظين ؿٌاػٌاهِ كتاب تش ػْذُ ؿَساي اًتـاسات اػت كِ دس لشاسداد تِ ًَيؼٌذُ اػالم هيؿَد.
 .5.16اخز تلوين ًْايي دس هَسد چگًَگي چاجًَ ،ع حشٍف ،لغغ كتاب ،هـخلات خلذ ٍ تيشاط اثش تا
ؿَساي اًتـاسات هيتاؿذ.
 .5.17تِ آثاسي كِ تَػظ ؿَساي اًتـاسات چاج هيؿَد يك ؿواسُ تشتية ٍ دس كَست تدذيذ چاجً ،ـاًگش
دفؼات چاج اختلاف هيياتذ.
 .5.18داًـگاُ هيتَاًذ اص عشيك هـاسكت تا هؤػؼات يا ًاؿشيي داخلي يا خاسخي ،تش اػاع لشاسدادي كِ تِ
تلَي ة ؿَساي اًتـاسات خَاّذ سػيذ اثشي سا هٌتـش كٌذ ٍ دس ايي كَست سٍي كتة هزكَس ،هـخلات
اًتـاسات داًـگاُ ثثت ٍ دس ايي كفحِ ٍ دس خـت ٍ يا سٍي خلذ ،ػثاست « تا ّوكاسي »...سا ليذ ًوايذ.
 .5.19كتاتْايي اص هحل هَلَفات ٍ يا ّذاياي اؿخاف ،تا ًام ٍ ؿواسُ اًتـاسات داًـگاُ لاتل ًـش اػت كِ هتي
آًْا تِ تأييذ ؿَساي اًتـاسات داًـگاُ سػيذُ تاؿذ.
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مادٌ  -٦حمًق داوطگاٌ ي حكالزحمٍ صاحب اثز

 .6.1لشاسداد هـتول تش دائن يا هَلت تَدى صهاى ٍاگزاسي ،تيشاط ٍ ًحَُ خشداخت حكالضحوِ دس چاج اٍل ٍ
تدذيذ چاج دس ؿَساي اًتـاسات تِ تلَية هيسػذ.
 .6.2حكالضحوِ ًَيؼٌذُ تا تَخِ تِ ًَع كتاب ٍ هشتثِ ػلوي كاحة اثش ،تيي  8تا  15دسكذ ليوت خـت خلذ
كتاب هيتاؿذ.
تبصره سه :ؿَسا هيتَاًذ هؼادل حكالضحوِ هؤلف ،ػيي كتاب چاج ؿذُ سا خغ اص كؼش ّضيٌِ تَصيغ اص هثلغ
خـت خلذ ،دس اختياس كاحة اثش لشاس دّذ.
تبصره چهار :دس كَست فشٍؽ  %50اص تيشاط كتاب ظشف هذت يكؼال ،ؿَساي اًتـاسات هيتَاًذ  %5ديگش اص
ليوت خـت خلذ كتاب سا هضاف تش هثلغ حكالضحوِ تِ كاحة اثش خشداخت كٌذ.
تبصره پنج :دس كَست فشٍؽ  %80اص تيشاط كتاب ظشف هذت دٍ ػال ،ؿَساي اًتـاسات هيتَاًذ  %5ديگش اص
ليوت خـت خلذ كتاب سا هضاف تش هثلغ حكالضحوِ تِ كاحة اثش خشداخت كٌذ.
تبصره شش :هـَلْاي فشٍؽ كتاب دس تثلشُّاي خيـيي هشتَط تِ كتاب تا تيشاط يك ّضاس خلذ يا تيـتش
هيتاؿذ.
 .6.3دس هَسد كتاتْايي كِ ًَيؼٌذُ تيـتش اص يكٌفش تاؿذ ،هثلغ حكالضحوِ يا كتة اّذايي ،تَػظ ؿَسا تِ
ًَيؼٌذُاي كِ فشم هَسد اسصياتي سا تكويل كشدُ اػت خشداخت هيؿَد.
 .6.4ؿَساي اًتـاسات دستاسُ ًحَُ خشداخت ّضيٌِ تايح ،كفحِآساييٍ ،يشاػتاسي ٍ عشاحي خلذ كتاب تلوين-
گيشي هيكٌذ.
 .6.5ؿَسا هيتَاًذ ّضيٌِ تَصيغ كتاب سا تا تَخِ تِ ًَع كتاب ٍ ؿشايظ تاصاسكتاب تؼييي ًوايذ.
 .6.6حكالضحوِ داٍساى اػضاء ّيأت ػلوي داًـگاُ تيي  0/5تا ٍ 1/5احذ تا ًظش اػضاء ؿَسا تؼييي هيگشدد.
 .6.7حكالضحوِ داٍساى اػضاء ّيأت ػلوي داًـگاّْاي ديگش ٍ ّوچٌيي داٍساى غيش ّيأت ػلوي تيي  0/2تا 0/5
ٍاحذ حكالتذسيغ دس داًـگاُ هؼاسف تا ًظش اػضاء ؿَسا تؼييي هيگشدد.
تبصره هفت :حكالضحوِّاي داٍسي فَق تش اػاع داٍسي اٍل هيتاؿذ .دس هشحلِ دٍم داٍسي تا  ٍ %50دس
هشحلِ ػَم تا  %25حكالضحوِّاي داٍسي تا ًظش ؿَساي اًتـاسات تؼلك هيگيشد.

مادٌ -٧اَداء ،فزيش ي مبادلٍ:

 .7.1داًـگاُ هيتَاًذ تِ تؼذاد حذاكثش  %15ؿواسگاى ّش ػٌَاى كتاب هٌتـشُ خَد سا تا ًظش دتيش ؿَساي
اًتـاسات تِ ػايش هؤػؼات تحميماتي ،هشاكض ٍ اًدوٌْاي ػلوي-اختواػي اّذاء ًوايذ.
تبصره هشت :اّذاء كتاب هٌتـشُ ػالٍُ تش  %15فَق تِ همذاس هَسد ًياص تِ كتاتخاًِّاي داًـكذُّا ٍ هشاكض
صيش ًظش داًـگاُ تا ًظش دتيش ؿَساي اًتـاسات تالهاًغ اػت.
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 .7.2دتيش ؿَساي اًتـاسات داًـگاُ هيتَاًذ ًؼخِّايي اص كتاب سا خْت ؿشكت دس هؼاتمات ًظيش تْتشيي كتاب
ػال ٍ غيشُ اسػال ًوايذ.
ٍ .7.3احذ ًـش داًـگاُ هداص اػت تا تـخيق ٍ تأييذ ؿَسا يا دتيش ؿَساي اًتـاسات دس فشٍؽ آثاس خَد ،تِ
اػضاء ّيأت ػلوي داًـگاُ هتثَع ٍ ػايش داًـگاّْا ٍ هؤػؼات ػلوي ٍ خظٍّـي ،هحمميي ،كاسؿٌاػاى
داًـگاُ ،داًـدَياى ،كتاتخاًِّاي ػوَهيًْ ،ادّا ،هؤػؼات اًتـاساتي ٍ كتاتفشٍؿي ،اسائِ آثاس هٌتـشُ دس
غشفِّاي اختلاكي فشٍؽ كتاب دس ًوايـگاّْا ،كٌگشُّا ٍ ػويٌاسّاي ػلوي تخفيفّايي سا تِ هيضاى  10تا
 50دسكذ ليوت خـت خلذ تخليق دّذ.
تبصره نه :اخشاي تٌذّاي  7.1الي  7.3تا تلَية ؿَساي اًتـاسات كَست هيگيشد.
 . 7.4داًـگاُ هداص اػت آى لؼوت اص اًتـاسات خَد سا كِ تيؾ اص خٌح ػال اص چاج آى هيگزسد ،تا تخفيف
خاكي كِ تَػظ ؿَساي اًتـاسات هـخق هيگشدد ،ػشضِ ًوايذ.
 .7.5ليوت خـت خلذ كتاب تا تَخِ تِ فشهَل ريل هحاػثِ خَاّذ ؿذ:
 (×αؿواسگاى كتاب ّ /ضيٌِّاي تَليذ كتاب); ليوت خـت خلذ
 αضشيثي اػت كِ تش اػاع ّضيٌِّاي تَليذ كتاب ٍ تحليل تاصاس تَػظ ؿَساي اًتـاسات تؼييي هيگشدد.
تبصره ده :دس كَست توايل ؿَساي اًتـاسات داًـگاُ ،هماديش هشتَط تِ تـَيك دس هادُ  6يؼٌي  %10هاصاد
حكالضحوِ كاحة اثش سا هيتَاى تِ ليوت خـت خلذ كتاب اضافِ كشد.
ٍ .7.6احذ ًـش هيتَاًذ حذاكثش  %20ليوت خـت خلذ كتاب سا تِ ػٌَاى ػَد ٍاحذ ًـش داًـگاُ دس ًظش تگيشد.
ٍ .7.7احذ ًـش داًـگاُ ،هداص اػت تا تـخيق ٍ تأييذ ؿَسا يا دتيش ؿَساي اًتـاسات خغ اص اًؼماد لشاسداد ،كتة
هٌتـشُ خَد سا تا كتة هٌتـشُ ًاؿشيي ديگش هثادلِ ًوايذ.
مادٌ -٨مًارد پيصبيىي وطدٌ:

 .8.1دس هَاسد خيؾتيٌي ًـذُ دس ايي آيييًاهًِ ،ظش ؿَساي اًتـاسات لاتل اخشا هيتاؿذ.
 .8.2ايي آيييًاهِ تا دسخَاػت سئيغ ؿَسا ٍ تلَية ؿَسا ٍ تا تائيذ ؿَساي داًـگاُ لاتل تاصًگشي ٍ تغييش
هيتاؿذ.
ايي آئيي ًاهِ دس ّـت هادُ ٍ دُ تثلشُ تَػظ ٍاحذ ًـش خيـٌْاد ٍ دس خلؼِ هَسخِ 1394/5/5
ؿَساي داًـگاُ تِ كَست آصهايـي يكؼالِ تِ تلَية سػيذ ٍ اص ايي تاسيخ تا صهاى تدذيذ ًظش الصم االخشا
هيتاؿذ.
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