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دسٍع هختلف ّيذسٍلَطي اص جولِ هذل آة صيشصهيٌيّ ،يذسٍلَطي مبسػت ،تغزيِ هصٌَعي ،اقتصبد ،هذيشيت ٍ
ثشًبهِسيضي هٌبثع آةَّ ،ا ٍ اقلين ؿٌبػيّ ،يذسٍلَطي هٌْذػي پيـشفِ ،هٌْذػي هٌبثع آة ،ؿيجِ ػبصي دس ّيذسٍلَطي،
ّيذسٍلَطي هٌبطق ؿْشي ٍ ّيذسٍطئَلَطي پيـشفتِ دس هقبطع مبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دمتشي دس ٍاحذ علَم ٍ تحقيقبت تْشاى
داًـگبُ آصاد اػالهي
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