
ضذ ّوچٌاى پابشجاست. بی ضک جْاى بی  تیش هاُ دست بِ دست هی 41بْت خبش دسدًاکی کِ ضاهگاُ دٍضٌبِ 

حضَس ٌّشهٌذاًی چَى عباس کیاسستوی کِ ّشگض پشضواس ّن ًیستٌذ جای بْتشی بشای صًذگی ًیست. دًیای ها 

یچیذُ سٍابط اًساًی سا اص ابعاد پ یتش عویكّای  تشیي اتفالات اطشاف خَد الیِ بی چطواًی تیضبیي کِ اص پس سادُ

بشگضاس ضذُ بشای بذسلِ ٍ بضسگذاضت اٍ اًذکی اص   . دس ایي سٍصّا ضکَُ هشاسنضی کن خَاّذ داضتدیذ چی هی

دس خصَظ دیگش  ّاییتاخیش دس چٌیي بضسگذاضت حسشت . اهیذ کِاًذٍُ دٍستذاساًص سا التیام بخطیذُ

 ضاى دس همابل ضکَُ ّای گزسًذُ کساًی کِ بی تَجِ بِ عوش کَتاُ هسٌذ چطوی ٌّشهٌذاًی کِ دس سایِ تٌگ

 اًذ، ّشگض تکشاس ًطَد. گیشی ٍ حزف ٍ طشد ایي ٌّشهٌذاى ضذُهاًای ٌّش ایي بضسگاى هسبب گَضِ

تی هاّاًِ بِ یاد عباس کیاسستوی دس ًظش داسد، جلسا ٍ ضٌاسی ایشاى ضوي ّوذسدی با ّوِ ایشاًیاى اًجوي اًساى

-ًظشگاُ تمادی ٍ با پشداختي بِایي ٌّشهٌذ بضسگ با سٍیکشدی اًٍ آثاس صًذگی  بشگضاس ًوایذ ٍ طی آى بِ بْاًِسا 

هختلف هَضَعاتی سا بِ بحث ٍ بشسسی بگزاسد. عٌَاى اٍلیِ دس ًظش گشفتِ ضذُ بشای ایي جلسات کِ طبك  ّای

 ّشهاُ بشگضاس گشدد بِ لشاس صیش است:  ی ضٌبِچْاساٍلیي  ،4۹۳۱هاُ آباى  اص بشًاهِ لشاس است

  (کاًَى پشٍسش فکشی کَدکاى ٍ ًَجَاًاى)کیاسستوی ٍ ی فشٌّگیّا ساصهاى تاثیشات: 4۹۳۱آباى 

  1۳ّای ّای کَتاُ ساختِ ضذُ دس سالًساى ضٌاسی ٍ کَدکاى )با توشکض بش فیلنا: 4۹۳۱آرس-

 (کَدکاى ٍ ًَجَاًاى بشای کاًَى پشٍسش فکشی 4۹31

  هطك ضب( ّا، : اٍلی)فیلن تعلین ٍ تشبیتاًساى ضٌاسی : 4۹۳۱دی 

  کلَصپ( ٍ حمیمت سٍایت ًگشیستي،،  اًساى ضٌاسی: 4۹۳۱بْوي( 

  اًساى ضٌاسی ٍ اخالق پضضکی )ٍداع با عباس کیاسستوی(: 4۹۳۱اسفٌذ 

 

ًوایذ دس ساستای ّش چِ بْتش بشگضاس  هٌذاى دعَت هی )اًجوي اًساى ضٌاسی اص ّوِ اساتیذ، هتخصصاى ٍ عاللِ

 ضذى ایي بشًاهِ ّا ًظشات خَد سا با ها دس هیاى بگزاسًذ.( 

 


