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Abstract
Background and Objectives: Use of capacity of creativity and
innovation plays an important role in improving the quality of services
in universities of medical sciences. In this regard, the present study was
conducted with the aim of investigating and determining individual and
organizational factors affecting the improvement of creativity and
innovation in the staff of Qom University of Medical Sciences as well
as providing a solution for its operationalization.
Methods: This research was carried out as a descriptive survey in
2015. The statistical population consisted of all the staff of the Qom
University of Medical Sciences (n=4712), of whom 355 subjects were
selected by cluster random method. Data were collected using a
standard questionnaire. This questionnaire consisted of demographic
characteristics and the factors affecting creativity and innovation. Data
were analyzed using one-sample t-, independent two-sample t-, oneway ANOVA, paired-mean, Friedman ranking, and Wilcoxon post-hoc
tests.
Results: The effect of all individual and organizational factors on the
improvement of creativity and innovation of the staff of Qom
University of Medical Sciences, was estimated higher than medium
level (μ>3). Also, the effect of individual factors on creativity with a
mean of 4.23±0.48 and on innovation with a mean of 4.33±0.55 was
more than the effect of organizational factors.
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Conclusion: According to the findings, to increase creativity and
innovation in universities of medical sciences, all individual and
organizational factors should be considered through necessary planning
and more attention should be paid to individual factors that play more
important role.
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عوامل مؤثر بر افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم
محمود مهری ،*1عبداهلل توکلی ،2مجید زنجیردار ،3هادی بخشنده آبکنار ،1فاطمه یزدیانفرد
1دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
2گروه مدیریت ،پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه ،قم ،ایران.

1

چکیده
زمینه و هدف :استفاده از ظرفیت خالقیت و نوآوری در دانشگاههای علوم پزشکی میتواند
نقش بسیار مهمی در باال بردن کیفیت خدمات داشته باشد .در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف
بررسی و تعیین مهمترین عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان

3گروه مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت،

دانشگاه علوم پزشکی قم و ارائه راهکاری جهت عملیاتیشدن آن انجام گرفت.

واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک،

روش بررسی :این پژوهش به روش توصیفی  -پیمایشی در سال  1394انجام شد .جامعه آماری

ایران.

این پژوهش را تمامی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی قم (4712نفر)تشکیل میداد که از
بین آنها 355 ،نفر به شیوه تصادفی خوشهای انتخاب شدند .اطالعات از طریق پرسشنامه استاندارد
گردآوری شد .این پرسشنامه دارای بخشهای مشخصات فردی و عوامل مؤثر بر خالقیت و
نوآوری بود .دادهها با استفاده از آزمونهای تی یک نمونهای ،تی دو نمونهای مستقل ،آنالیز
واریانس یکطرفه ،میانگین زوجی ،رتبهبندی فریدمن و تعقیبی ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :میزان تأثیر تمامی عوامل فردی و سازمانی بر خالقیت و نوآوری کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی قم برای جامعه موردنظر ،بیشتر از حد متوسط ( )3<μبرآورد شد .همچنین میزان تأثیر
عوامل فردی در خالقیت با میانگین  4/23±0/48و در نوآوری با میانگین  ،4/33±0/55بیش از
میزان تأثیر عوامل سازمانی بود.
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مقدمه

تأثیر بیشتری در ارتقای خالقیت و در نهایت ،افزایش نوآوری

امروزه ،بحث خالقیت و نوآوری ازجمله موضوعات مهمی است

دارند ،پرسشنامه تدوین را از طریق پست الکترونیکی در اختیار

که مورد توجه اکثر سازمانها و شرکتهای جهان قرار گرفته

تعدادی از شرکتها و سازمانهای بخشهای مختلف ازجمله

است؛ چراکه تحوالت سریع و پیچیده در علم ،تکنولوژی،

بخش بهداشت و درمان قرار دادند .تجزیه و تحلیل دادههای

صنعت ،مدیریت و بهطورکلی در ارزشها و معیارها ،بسیاری از

بهدستآمده نشان دادند عوامل سازمانی تأثیر بیشتری در افزایش

سازمانها و شرکتهای جهان را بر آن داشته تا اهداف ،مقاصد و

خالقیت و نوآوری سازمانی دارند و سازمان میتواند محیطی

گرایشهای خود را در جهت بهکارگیری خالقیت و نوآوری

مطلوب برای پرورش این دو استعداد فراهم آورد ( Shally .)7و

هدایت کنند ( .)1سازمانهای امروزی برای آنکه بتوانند در

 Gilsonدر انجام مطالعهای در مورد عوامل گروهی ،فردی و

پارادایم جدید رقابت که فضای کامالً رقابتی است ،به حیات خود

سازمانی مؤثر بر خالقیت ،به این نتیجه رسیدند که منبع زمان،

ادامه دهند باید به نوآوری و خالقیت بهمثابه راهبردی ضروری در

سیستم ارتباطات گروه و ساختار سازمانی بر خالقیت افراد مؤثر

عصر کنونی نگاه کنند و ضمن شناخت تغییر و تحوالت محیطی،

میباشند (.)8

برای رویارویی با آنها ،شاخصهای سازمانی تأثیرگذار بر خالقیت

 Pandeyتحقیقی در مورد عوامل سازمانی مؤثر بر خالقیت

و نوآوری سازمانی (سرمایههای فکری) را شناسایی و به این

کارکنان انجام داد و در نهایت ،به این نتیجه رسید که خالقیت

تغییرات ،مناسبترین پاسخها را بدهند ( .)2سازمانهای موفق،

بهشدت از ساختار سازمانی ،سبک رهبری و نظام پاداش در

سازمانهایی هستند که خالقیت و نوآوری نوک پیکان حرکت

سازمان متأثر است .ساختار غیرمتمرکز ،سبک رهبری

آنان را تشکیل میدهد ( .)3تعاریف متعددی از خالقیت و

تحولآفرین ،مشارکت اعضا در فعالیتها ،اعطای پاداشهایی که

Albrecht

به ارضای نیازهای درونی افرد بیانجامد؛ ازجمله عواملی است که

براین باوراست که "خالقیت ،یک فرآیند ذهنی و عقالنی برای

بر خالقیت زیردستان مؤثر میباشد ( .)9معصومه حسینی در

ایجاد ایدههای جدید و بدیع است" .همچنین نوآوری بهمعنای

مطالعه خود با بررسی عوامل مؤثر بر خالقیت و نوآوری اعضای

کاربردی ساختن افکار و ایدههای نو و تازه است ( .)3شناسایی

هیأت علمی و ارائه راهکار ،بهمنظور ارتقا به این نتیجه رسید که

عوامل مؤثر بر خالقیت و نوآوری سازمانها میتواند کمک کند

عوامل فردی بیشترین تأثیر را بر خالقیت ،عوامل سازمانی و

با تقویت آنها بستری مناسب برای پرورش و تعالی سازمان فراهم

نوآوری اعضای هیأت علمی دارند ( .)10سعیدی نیز در تحقیقی با

شود ( .)5عوامل مؤثر بر خالقیت و نوآوری به دو دسته کلی

هدف بررسی دیدگاه مدیران درباره عوامل فردی ،گروهی و

(عوامل فردی و سازمانی) طبقهبندی میشوند که شامل موارد ذیل

سازمانی مؤثر بر خالقیت و نوآوری نشان داد مؤثرترین عامل بر

میباشد:

روی خالقیت مدیران ،عوامل سازمانی است و عوامل فردی و

عوامل فردی -1 :علم ،دانش و تخصص؛  -2عوامل انگیزشی؛

گروهی در اولویت بعدی قرار دارند ( .)11همچنین حقی در

نوآوری به چشم میخورد .الوانی ( )4نقل میکند:

 -3خُلق و خو و طبیعت؛  -4تواناییهای عقلی.

مطالعهای تحت عنوان "رتبهبندی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر

عوامل سازمانی -1 :سیستم آموزش؛  -2ساختار سازمانی؛

خالقیت از طریق تکنیک  "TOPSISنشان داد از بین دو دسته

 -3فرهنگ سازمانی؛  -4سیستم پاداش؛  -5تأثیر امکانات؛

عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خالقیت ،عوامل سازمانی

 -6شیوه و سبک رهبری ( .)6محققان پژوهشهایی را در این

مهمترین عوامل مؤثر بر خالقیت کارکنان شرکت گاز استان

خصوص بر روی جوامع آماری مختلف انجام دادهاند ازجمله

لرستان بوده است ( .)12پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین

 Baharadwajو  Menonدو دسته عوامل فردی و سازمانی را در

مهمترین عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر افزایش خالقیت و

پرورش و ارتقای خالقیت اعضای سازمان ،دخیل میدانستند و با

نوآوری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم و ارائه راهکاری

این هدف کـه تعیین کنند کدامیک از این دو دستـه عـوامـل،

جهت عملیاتیشدن آن انجام گرفت.
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روش بررسی

تی دو نمونهای مستقل ،آنالیز واریانس یکطرفه ،میانگین زوجی،

این تحقیق از لحاظ هدف؛ پژوهشی کاربردی و از لحاظ نحوه

آزمون رتبهبندی فریدمن و تعقیبی ویلکاکسون تجزیه و تحلیل

اجرای تحقیق؛ پژوهشی توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) بوده

شدند.

است .جامعه آماری را تمامی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم
پزشکی قم (4712نفر) در سال  1394تشکیل میداد.

یافتهها

نمونه آماری براساس فرمول کوکران در سطح خطای 355 ،0/05

در این تحقیق %52/3 ،از پاسخگویان مرد و مابقی زن بودند.

نفر محاسبه گردید .بر این اساس ،تعداد  400پرسشنامه در بین

 %64/4گروه سنی بین  25-35سال %53/6 ،مدرک لیسانس و

کارمندان بهصورت خوشهای تصادفی توزیع شد .از این میان،

 %34/1سابقه کار  6-10سال داشتند.

تعداد  26پرسشنامه ،مخدوش و  302پرسشنامه ،صحیح عودت

در میان عوامل فردی مؤثر بر خالقیت در نمونه مورد بررسی،

گردید که نرخ بازگشتی %85 ،بود.

عوامل مربوط به علم ،دانش و تخصص دارای بیشترین میزان

در این مطالعه از پرسشنامه استاندارد تفرشی ( )13استفاده شد که

میانگین و عوامل مربوط به خُلق و خو و طبیعت ،کمترین میزان

متشکل از سه بخش است :بخش اول ،شامل  8پرسش از

میانگین را داشتند ،همچنین در میان عوامل فردی مؤثر بر نوآوری

مشخصات فردی شرکتکنندگان؛ بخش دوم 23 ،پرسش مربوط

در نمونه مورد بررسی؛ علم ،دانش و تخصص و عوامل انگیزشی

به عوامل مؤثر بر خالقیت و بخش سوم 24 ،پرسش مربوط به

دارای بیشترین میزان میانگین و خُلق و خو و طبیعت دارای

عوامل مؤثر بر نوآوری را دربرمیگیرد .این پرسشنامه با توجه به

کمترین میزان میانگین بودند (جدول شماره .)1

اهداف پژوهش ،در دو دسته عوامل فردی و سازمانی با مقیاس 5

در میان عوامل سازمانی مؤثر بر خالقیت در جامعه مورد بررسی؛

گزینهای لیکرت تدوین گردیده ،و روایی صوری پرسشنامه نیز

سیستم پاداش دارای بیشترین میزان میانگین و ساختار سازمانی،

توسط اساتید با تجربه ،تأیید و برای پایایی آن از ضریب آلفای

کمترین میزان میانگین را داشت ،همچنین در میان عوامل سازمانی

کرونباخ ( )%85استفاده شده است ( .)13در ضمن ،روایی صوری

مؤثر بر نوآوری در جامعه مورد بررسی؛ سیستم پاداش دارای

پرسشنامه مجدداً توسط اساتید با تجربه تأیید گردید.

بیشترین میزان میانگین و ساختار سازمانی دارای کمترین میزان

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای تی یک نمونهای،

میانگین بود (جدول شماره .)1

جدول شماره  :1میانگین عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خالقیت و نوآوری در جامعه مورد بررسی براساس آزمون تی
خالقیت

نوآوری

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

عوامل مربوط به علم ،دانش و تخصص کارمند

4/43±0/61

4/37±0/58

عوامل انگیزشی

4/3±0/69

4/37±0/66

عوامل مربوط به خُلق و خو و طبیعت

3/04±0/62

4/24±0/79

عوامل مربوط به تواناییهای عقلی

4/17±0/74

-

4/23±0/48

4/33±0/55

عوامل مربوط به ساختار سازمانی

3/80±0/76

3/87±0/82

عوامل مربوط به فرهنگ سازمانی

4/11±0/82

4/1±0/68

عوامل مربوط به سیستم پاداش

4/30±0/78

4/19±0/81

عوامل مربوط به امکانات

4/13±0/78

4/00±0/82

عوامل مربوط به سبک رهبری

3/91±0/99

4/11±0/86

عوامل مربوط به سیستم آموزش

3/99±0/87

4/07±0/71

4/04±0/60

4/06±0/63

عوامل مؤثر بر خالقیت و نوآوری

فردی

میانگین کل

سازمانی

میانگین کل
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در این مطالعه ،میزان تأثیر تمامی عوامل فردی و سازمانی

نتــایآ آزمــون  Wilcoxonنشــان داد رتبــه تــأثیر عوامــل فــردی و

(بهصورت مجزا) بر افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان دانشگاه

سازمانی بر افزایش خالقیـت و نـوآوری کارکنـان دانشـگاه علـوم

علوم پزشکی قم (جامعه مورد نظر) ،بیشتر از حد متوسط ()3<μ

پزشکی قم به ترتیب عبارتند از:

بود.

خالقیت -1 :علم ،دانش و تخصص؛  2و  -3سیستم پاداش و

با توجه به آزمون فریدمن ،مقدار عدد معنـیداری ( ،)Sigکمتـر از

عوامل انگیزشی؛  8 ،7 ،6 ،5 ،4و  -9تواناییهای عقلی ،امکانات،

 0/05بود .بنابراین ،ترتیب اولویت برای  10عامل فردی و سازمانی

فرهنگ سازمانی ،خُلق و خو و طبیعت ،سیستم آموزش ،شیوه و

افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان دانشگاه بـا هـم برابـر نبـود و

سبک رهبری؛  -10ساختار سازمانی.

اختالف معنیداری با یکدیگر داشتند (جدول شماره  .)2از اینرو،

نوآوری 1 :و  -2علم ،دانش و تخصص و عوامل انگیزشی؛ ،3

بهمنظور تعیین رتبه آنها ،از آزمون  Wilcoxonاستفاده شد.

 7 ،5،6 ،4و  -8خُلق و خو و طبیعت ،سیستم پاداش ،شیوه و سبک
رهبری ،فرهنگ سازمانی ،سیستم آموزش و امکانات؛  -9ساختار
سازمانی.

جدول شماره  :2رتبهبندی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم براساس آزمون فریدمن
عوامل فردی و سازمانی

میانگین رتبه (خالقیت)

میانگین رتبه (نوآوری)

تأثیر علم ،دانش و تخصص

6/88

5/99

تأثیر عوامل انگیزشی

6/22

5/88

تأثیر خُلق و خو و طبیعت

4/97

5/45

تأثیر سیستم آموزش

4/97

4/58

تأثیر ساختار سازمانی

4/16

3/85

تأثیر فرهنگ سازمانی

5/43

4/66

تأثیر سیستم پاداش

6/32

5/19

تأثیر امکانات

5/54

4/38

تأثیر شیوه و سبک رهبری

4/86

5/01

تأثیر تواناییهای عقلی

5/65

--

تعداد نمونه مورد استفاده جهت رتبهبندی

302

301

0/000

0/000

عدد معنیداری ()Sig

براساس آزمون میانگین مقایسه زوجی ،از دیدگاه کارمندان

سازمانی در خالقیت و نوآوری تأثیـر داشت (جدول شماره .)3

دانشـگـاه علـوم پـزشـکـی قــم ،عـوامـل فـردی بیـش از عـوامـل
جدول شماره  :3مقایسه عوامل فردی و سازمانی خالقیت و نوآوری در جامعه مورد بررسی ،براساس آزمون میانگین زوجی
متغیرهای جفتشده

میانگین±انحراف معیار

عوامل فردی خالقیت

4/23±0/48

عوامل سازمانی خالقیت

4/04±0/60

عوامل فردی نوآوری

4/33±0/55

عوامل سازمانی نوآوری

4/06±0/63

فاصله اطمینان %95

آماره تی

اختالف میانگین

عدد معنیداری sig

7/104

0/19

0/000

0/14

9/14

0/27

0/000

0/21

حد پایین

حد باال
0/24
0/32
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نتایآ آزمون میانگین مقایسه زوجی نشان داد مقدار عدد

میزان تأثیر عوامل فردی و سازمانی (برآیند کلی) بر افزایش

معنیداری ،کمتر از  0/05بوده و از اینرو اختالف معنیداری بین

خالقیت و نوآوری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم برای جامعه

میانگینها وجود دارد .بنابراین ،با اطمینان  %95از نظر پاسخگویان،

مورد نظر ،بیشتر از حد متوسط ( )3<μبرآورد شد (جدول

میانگین عوامل فردی و سازمانی خالقیت و نوآوری ،اختالف

شماره .)4

معنیداری داشت؛ بهگونهایکه اختالف میانگین بین آنها در
خالقیت برابر با  0/19و در نوآوری برابر با  0/27بود.
جدول شماره  :4میانگین تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم ،براساس آزمون تی
تعداد نمونه

میانگین نمونه

متغیر
خالقیت

302

4/12

استنباط از جامعه
بیشتر از متوسط
()3<μ

وضعیت
اثرگذار

نوآوری

301

4/15

()3<μ

اثرگذار

خالقیت و نوآوری

302

4/14

()3<μ

اثرگذار

بحث

از میان عوامل سازمانی مؤثر بر نوآوری؛ متغیرهای خُلق و خو و

نتایآ این پژوهش نشان داد تمامی عوامل فردی و سازمانی ،بیش

طبیعت ،سیستم پاداش ،شیوه و سبک رهبری ،فرهنگ سازمانی،

از حد متوسط ( )3<μبر خالقیت و نوآوری مؤثر بوده که در

سیستم آموزش و امکانات در رتبه اول قرار گرفتند که با نتایآ

پژوهشهای قبلی به این نکته کمتر اشاره شده است ،این یافته با

بعضی از پژوهشها مانند حسینی ( )10که ساختار سازمانی و

نتایآ پژوهش تفرشی ( )13همخوانی داشت.

سجادی ( )6و تفرشی ()13که فرهنگ سازمانی را مهمترین

در مطالعه حاضر میزان تأثیر عوامل فردی در خالقیت با میانگین

عوامل مؤثر بر نوآوری ذکر کردند ،مغایرت داشت .در بررسی

 4/23±0/48و در نوآوری با میانگین  ،4/33±0/55بیش از میزان

 Wongو همکاران ( ،)15عامل آموزش مهمترین عامل محرک

تأثیر عوامل سازمانی بود که با نتیجه تحقیق  Baharadwajو

خالقیت شناخته شده است .الهی ( ،)16یکی از عوامل مؤثر بر

 )7( Menonمغایرت داشت.

افزایش خالقیت و نوآوری سازمانی را از نظر مدیران؛ تشویق و

در میان عوامل فردی مؤثر بر خالقیت در جامعه مورد بررسی،

دادن پاداش مناسب به افراد خالق و نوآور معرفی میکند .وجود

علم ،دانش و تخصص کارمند دارای بیشترین میزان میانگین تأثیر

فرهنگ مناسب که پذیرای ایدههای جدید و نظرات متعدد باشد

بود که با نتیجه تحقیق تفرشی ( )13و سجادی ( )6همخوانی

بر خالقیت تأثیر بهسزایی دارد .برخی از محققان نیز در اثبات تأثیر

داشت .از میان عوامل سازمانی مؤثر بر خالقیت در جامعه مورد

فرهنگ سازمانی بر خالقیت به این نتیجه رسیدند که عامل

بررسی ،سیستم پاداش دارای بیشترین میزان میانگین تأثیر در نمونه

فرهنگ سازمانی بر خالقیت اثر مثبت دارد (.)18،17

مورد بررسی بود که این یافته نیز با پژوهش ،)14( Martinz
سجادی ( ،)6تفرشی ( )13همخوانی داشت .در میان عوامل فردی

نتیجهگیری

مؤثر بر نوآوری در جامعه مورد بررسی؛ علم ،دانش و تخصص

نتایآ پژوهش حاضر نشان داد تمامی عوامل فردی و سازمانی بر

کارمند و عوامل انگیزشی در رتبه اول تأثیر قرار داشتند که با

افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم

نتیجه پژوهش سجادی ( )6در عامل علم ،دانش و تخصص

مؤثر میباشند .همچنین میزان تأثیر عوامل فردی چه در خالقیت و

همخوانی داشت ،ولی با یافتههای پژوهش تفرشی ( )13همخوانی

چه در نوآوری ،بیش از میزان اثر عوامل سازمانی است.

نداشت.
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لذا با توجه به نتایآ مذکور ،جهت افزایش خالقیت و نوآوری

 -7افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان؛

پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد:

 -8تغییر و تعدیل در ساختار سازمانها جهت مشارکت بیشتر افراد

-1اثبات تأثیر بیش از حد متوسط تمامی عوامل فردی و سازمانی

خالق و نوآور؛ (ساختار سازمان باید دارای ویژگیهای ارتباطات

بر افزایش خالقیت و نوآوری در این پژوهش ،نشان میدهد که

افقی و روابط نزدیک شغلی باشد).

میبایست تمامی آنها با انجام برنامهریزیهای الزم توسط

 -9اعطای اختیار و آزادی بیشتر به کارکنان جهت خلق ایدهها و

سازمان ها مدنظر قرار گیرد و البته این مطلب با توجه بیشتر به

اجرایی نمودن آنها؛

عوامل مهمتر منافاتی نخواهد داشت.

 -10حمایت و پشتیبانی از افراد خالق و نوآور؛

 -2خالقیت و نوآوری موضوعی است که نیازمند آموزش است و

 -11برگزاری دورههای روانشناختی و اخالق حرفهای جهت

با توجه به تأثیر فراوان علم ،دانش و تخصص؛ اهمیت دادن به

تقویت خالقیت و نوآوری ،همچنین برطرف کردن مشکالت

مقوله مذکور از طریق دانشگاهها و آموزشهای ضمن خدمت،

مربوط به خُلق و خوی برخی از کارمندان که بالتبع بر خالقیت و

امری الزم و ضروری میباشد.

نوآوری تأثیر دارد.

 -3ازجمله موارد مهم و ضروری جهت ایجاد خالقیت و نوآوری،
توجه به اعطای پاداش (مادی و معنوی) به کارکنان بوده که نتایآ

تشکر و قدردانی

تحقیق مذکور مؤید این موضوع میباشد.

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 -4اعمال سیستم رهبری مشارکتجویانه با کارکنان در

دولتی دانشگاه آزاد اراک میباشد که در سال  1394انجام شده

تصمیمگیریها؛

است .بدین وسیله از تمامی کسانیکه ما را در ارائه این مقاله یاری

 -5توجه خاص فرهنگ سازمانی به مقوله خالقیت و نوآوری؛

رساندند تشکر مینماییم.

 -6ضرورت ایجاد امکانات و تسهیالت جهت اجرای ایدههای
جدید؛
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