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 معاونت بهداشت                        

 گروه اطالعات و آمار نظام شبكه -مركز مديريت شبكه     

 راهنماي``

 برنامه ثبت و طبقه بندي علل مرگ 
 



  

 

 

َعبَع طَّ ِذكُر الَموِت يُميُت الشََّهواِت في النَّفِس ، و يَقلَُع َمنابَِت الَغفلَة ِ، و يُقَّوي القلَب بَمواِعِد ّللّا ، و يُِرقُّ ال

نيا؛، و يَكِسُر أعالَم الَهوى و يُطفُِئ ناَر   الِحرِص ، و يَُحقُِّر الدُّ

 

 

گاه اهى غفلت را ريشه كن مى كند و دل را با وعده اهى خدا نيرو مى بخشد و طبع را انزك ياد  رمگ، خواهش اهى نفس را مى ميراند و رويش

 مى سازد و رپچم اهى هوس را ردهم مى شكند و آتش رحص را خاموش مى سازد و دنيا را رد نظر كوچك مى كند.

32، ح133، ص6بیروت( ج-بحار األنوار)ط                                                                

http://www.up3.98ia.com/
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