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 تایلک و فیراعت : لوا لصف

 :تسا ریز حرش هب نوناق نیا رد هتفر راک هب ياه هژاو فیرعت - 1 هدام     

 بآ رد لولـحم ای و عیام ای زاگ ای دماـج تروص هب هک یعـیبط بیکرـت ای هدام ره :)یناک( یندعم هدام - فلا

 .دشاب هدمآ دوجو هب یسانش نیمز تالوحت رثا رد

 .تسا یندعم هریخذ لماش هک دوش یم قالطا يا هدودحم هب :ندعم - ب

 بآ رد لولحم ای و نیمز يور ای ریز رد یندعم هدام دـنچ ای کی یعیبط تشاـبنا ای زکرمت :یندعم عبنم - پ

 .تسا

 .تسا يروآرف و ییارآ هناک ،جارـختسا ،زـیهجت ،فاشتکا زا ترابع :یندعم تایلمع - ت

  .دهد یم لیکشت یندعم داوم ار اهنآ هـیلوا هدام زا یشخب هک یعیانص :یندعم عیانص - ث

 .تسا يداصتقا شزرا ياراد هک راسناک رد دوـجوم ياه یناک ای یندـعم داوم :)گنس ناک( هناک - ج

 .تسا هفرص هب نورقم و روآدوس نآ زا يرادرب هرهب هک یندـعم عبنم :)راسناک( یندعم هریخذ - چ

 .تسا )راسناک( یندعم هریخذ رد دوـجوم )گنس ناک( هناک یمجح ای ینزو نازیم :هریخذ - ح

 یتایلمع لماش و دریگ یم ماجنا )راسناک( نتفای  روظنم هب هک يدارا سسجت و تایلمع هعومجم :فاشتکا - خ

 :تسا ریز دراوم هلـمجزا

 .یفیکو ّیمک ياه شیامزآ ماجنا و يرادرب هنومن - 1

 .نآ لاثما و یکیزیفوئژ ییایمیش   وئژ ،رود هار زا شجنس ،یسانش نیمز ياهیسررب - 2

 .ینیمزریز و زابور يرافح - 3

 .ییامیپ هاچ و هنامگ رفح - 4

 .طوبرم ياه هشقن نییعت و یندعم هریخذ تیمک و تیفیک ،لکش نییعت - 5

 و )راسناک( یندعم هریخذ زا )گنسناک( هناک ندرک ادج روظنم هب هک تسا یتایلمع هعومجم :جارختسا - د

 .دریگ یم ماجنا داوم تشابنا لحم هب نآ لاـقتنا



 

 اجنآ رد هدش جارختسا داوم هک اه هاچ و اه لنوت ؛جارختسا ياه هاگراک زا جراخ یلحم :داوم تشابنا لحم - ذ

 .دوش یم هتشابنا

 داوم زا یتمسق ندرک ادج روظنم هب هک ییایمیش یکیزیف ای و ییایمیش ،یکیزیف تایلمع هیلک :ییارآ هناک - ر

 .دریگ یم ماجنا رگیدکی زا )اه گنس ناک( اه هـناک کـیکفت ای و )گنسناک( هناک زا هلطاب

 هـیلوا داوم دـیلوت بجوم و ماجنا ،هدش ییارآ هناک داوم ای یندعم ماخ داوم يور رب هک یتایلمع :يروآرف - ز

 .دوش یم یتعنص

 .دوش یم ادج )گنسناک( هناک زا ییارآ هناک ای جارختسا هجیتن رد هک يداوم :هلطاب داوم - ژ

 .دراد فلتخم یتعنص فراصم هژیو ییایمیش ای و یکیزـیف صاوخ لیلد هب هک یکاخ :یتعنص كاخ - س

 رمرم هـبش ،رمرم لیبق زا ینوگرگد و نیرذآ یبوسر رولـبتمریغ و رولبتم ياه گنس :ینیئزت گنس - ش

 لمع و تسین ینونک طیارش رد کیکفت لباق )گنسناک( هناک يواح هک اهنآ لاثما و تینارگ ،نتروارت ،)تیرمرم(

 .تسا هفرص هب نورقم و جـیار ،لقیص و شرب ریظن اهنآ يروآ

 ناک( هناک يواـح ینونک طیارش رد هک تعیبط رد دوجوم فلتخم ياه گنس :ینامتخاس هشال گنس - ص

 صیخشت هب اـنب و دـشابن هفرـص هب نورـقم ای و لومعم و جـیار نآ يروآ لمع و هدوبن کیکفت لباق )گنس

 هراوید و يزاس هار ،اه نامتخاس ینیچ راوید ای یپ رد و تسین ینیئزت گنس ،تراجت و ندعم ،تعنص ترازو

 .دور یم راک هب نآ ریاظن و يزاـس

 فرـط زا صخشم هدودـحم رد یندـعم داوم فاشتکا تایلمع ماجنا يارب هک تسا يزوجم :فاشتکا هناورپ - ض

 .دوش یم رداص تراجت و ندعم ،تعنص ترازو

 و یفاشتکا تایلمع مامتا زا سپ ،تراجت و ندعم ،تعـنص ترازو طـسوت هک يا هیدـییأت :فـشک یهاوگ - ط

 .دوش یم رداص فاشتـکا هناورپ هدنراد مان هب هریخذ فشک

 .تسا هدش رداص يو مان هب فـشک یهاوگ هک دوش یم قالطا یصخش هب : فشاک - ظ

 لباـق یندـعم داوم ندروآ تسد هب و ییارآ هناک و جارختسا روظنم هب هک یتایلمع هعومجم :يرادرب هرهب - ع

 .دریگ یم ماجنا شورـف

 رد نداعم زا يرادرب هرهب يارب تراجت و ندعم ،تعـنص ترازو طسوت هک يزوجم :يرادرب هرـهب هناورپ - غ

 .ددرگ یم رداص صخشم يا  هدودـحم

 تراجت و ندعم ،تعنص ترازو زا يرادرب هرهب هـناورپ ياراد هک یقوقح ای یقـیقح صخش :رادرب هرهب - ف

 .تسا



 

 دروم ینامتخاس حل اصم نیمأت يارب تراجت و ندعم ،تعنص ترازو فرط زا هک يزوجم :تشادرب هزاجا - ق

 یندعم هریخذ کی زا یئزج تشادرب و هدش فشک دودحم ریاـخذ ،اه هزیراو تشادرب و ینارمع ياه حرط زاین

 .دوش یم رداص یهاگشیامزآ تایلمع زین و

 .درادن یعنم نوناق نیا رظن زا نآ يراذگاو ای تسا رادرب هرـهب دـقاف هک ینداعم :ضراعمالب نداعم - ك

 یندـعم داوم ای هدام زا دحاو ره تشادرب و يرادرب هرهب ،جارختسا زا یشان هک تلود مهس هب :یتلود قوقح - گ

 )22/08/1390 یحالصا( .دوش یم قالطا تسا

 :تسا ریز حرش هب نوناق نیا رد هتفر راکب ياههژاو فیرعت - 27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 1 هدام

 رثا رد بآ رد لولحم ای و عیام ای زاگ ای دماج تروصب هک یعیبط بیکرت ای هدام ره :)یناک( یندعم هدام - فلا

 .تساهدمآ دوجو هب یسانشنیمز تالوحت

 .تسا يداصتقا شزرا ياراد هک راسناک رد دوجوم ياهیناک ای یندعم داوم : هناک - ب

 ای و نیمز يور ای ریز رد یندعم هدام دنچ ای کی یعیبط تشابنا ای و زکرمت :)راسناک( یندعم هریخذ - پ

 .دشابیم بآ رد لولحم

 .دشاب هفرص هب نورقم نآ زا يرادربهرهب هک تسا یندعم هریخذ :ندعم - ت

 :دشابیم ریز دراوم هلمج زا یتایلمع لماش هک تسا راسناک نتفای روظنمب يدارا سسجت :فاشتکا - ث

 .یفیک و یمک تاشیامزآ و يرادربهنومن و یبایراثآ -1

 اهیسررب هنوگنیا يارب هک يروما ماجنا و اهنآ دننام و یئایمیشوئژ و یکیزیفوئژ ،یسانشنیمز ياهیسررب  -2

 .دشاب مزال

 .ینیمزریز و زابور يرافح  -3

 .هطوبرم ياههشقن هیهت و یندعم هریخذ تیمک و تیفیک و لکش نییعت  -4

 فرطزا صخشم هدودحم رد یندعم داوم یفاشتکا تایلمع ماجنا يارب هک تسا يزوجم :فاشتکا هناورپ - ج

 .دوشیمرداص تازلف و نداعم ترازو

 هناک فشک و یفاشتکا تایلمع مامتا زا سپ تازلف و نداعم ترازو طسوت هک تسا ياهیدیئات :فشک یهاوگ - چ

 .دوشیمرداص فاشتکا هناورپ هدنراد مانب

 لباق یندعم داوم ندروآ تسدب و یئارآهناک و جارختسا روظنمب هک تسا یتایلمع هعومجم :يرادربهرهب - ح

 .دریگیم ماجنا شورف



 

 زا يرادربهرهب هناورپ ياراد هک تسا یصوصخ و ینواعت ،یتلود زا معا یقوقح ای یقیقح صخش :رادربهرهب - خ

 .دشاب تازلف و نداعم ترازو

 داوم تشابنا لحم هب نآ لاقتنا و راسناک زا هناک ندرکادج روظنمب هک تسا یتایلمع هعومجم : جارختسا - د

 .دریگیم ماجنا

 زاین دروم ینامتخاس حلاصم نیمأت يارب تازلف و نداعم ترازو فرط زا هک تسا يزوجم :تشادرب هزاجا - ذ

 .دوشیم رداص یهاگشیامزآ تایلمع زین و یئزج و دودحم ریاخذ و اههزیراوتشادرب و ینارمع ياهحرط

 داوم ای هدام زا دحاو ره تشادرب و يرادربهرهب ،جارختسا زا یشان تلود دمآرد زا تسا ترابع :یتلود قوقح - ر

 .یندعم

 ندرکادج روظنمب هک یئایمیشوکـیزیف ای و یئایمیش ،یکیزیف تایلمع هیلک زا تسا ترابع ،یئارآهناک - ز

 .دریگیم ماجنا رگیدکی زا اههناککیکفت ای و هناک زا هلطاب داوم زا یتمسق

 هجیتن رد و ماجنا اهنآ هدش یئارآهناک ای یندعم ماخ داوم يور رب هک تسا یتایلمع هیلک لماش : يروآرف - ژ

 .دوشیمیتعنص هیلوا داوم دیلوت بجوم

 اجنآ رد هجرختسم داوم هک اههاچ و اهلنوت و جارختسا ياههاگراک زا جراخ تسا یلحم :داوم تشابنا لحم - س

 .دوشیم هتشابنا

 .ددرگیم ادج هناک زا یئارآهناک ای جارختسا هجیتن رد هک يداوم زا تسا ترابع :هلطاب داوم - ش

 هب نورقم اهنآ کیکفت ای و هدوبن شزرا اب ياهیناک يواح هک تسا ياهسام و نش :یلومعم هسام و نش - ص

 .ددرگیم هدافتسا نآ ریاظن و يزیرنتب ،يزاسهار ،ینامتخاسياهراک رد اتدمع و دشابن هفرص

 رد زین و دوریم راکب )زوسنریغ( یلومعم رجآ و تشخ نتخاس يارب هک تسا یکاخ :یلومعم سر كاخ - ض

 .دوشیم هدافتسا نآ زا يزرواشکو يزاسهار و ینامتخاس تایلمع

 فلتخم یتعنص فراصم صاخ یئایمیش ای و یکیزیف صاوخ نتشاد تلع هب هک تسا یکاخ :یتعنص كاخ - ط

 .دراد

 طیارش رد کیکفت لباق هناک يواح هک تعیبط رد دوجوم فلتخم ياهگنس :ینامتخاس و هشال گنس - ظ

 تازلف و نداعم ترازو صیخشت هب انب و دشابن هفرص هب نورقم ای و لومعمو جیار نآ يروآلمع و هدوبن ینونک

 راکب نآ ریظن روما و يزاسهراویدو يزاسهار ،اهنامتخاس ینیچراوید ای یپ رد امومع و تسین ینیئزت گنس

 .دوریم

 رد کیکفت لباق هناک يواح هک ینوگرگد و نیرذآ ،یبوسر رولبتمریغ و رولبتم ياهگنس :ینیئزت گنس - ع

 رمرم هبش ،رمرم لیبق زا دشاب هفرص هب نورقم و جیار لقیص و شربریظن اهنآ يروآلمع و هدوبن ینونک طیارش

 .مهلاثما و تینارگ ،نتروارت )تیرمرم(



 

 ياهدودحم رد نداعم زا يرادربهرهب يارب تازلف و نداعم ترازو طسوت هک تسا يزوجم :يرادربهرهب هناورپ - غ

 .ددرگیمرداص تسا هدش صخشم هک

 يدنبنامز و ندعم زا يرادربهرهب يارب یئارجا ياههمانرب تایئزج نآ رد هک تسا یحرط :يرادربهرهب حرط - ف

 طسوت ،تازلف و نداعم ترازو هژیو ياهمرف هنومنرد ندعم همانسانش ساساربتاعالطا ریاس و تایلمع يارجا

 .ددرگیم جرد يرادربهرهب نیلماع

 نوناق نیا رظن زا نآ يراذگاو ای و هدوب رادربهرهب دقاف هک دوشیم قالطا ینداعم هب :ضراعمالب نداعم - ق

 .دشاب هتشادن یعنم

 و لهچ لصا زین و یساسا نوناق )44( مراهچ و  لهچ لصا یلک ياه تسایس يارجا ياتسار رد - 2هدام     

 رودص زین و یندعم ریاخذ ظفح و روشک نداعم رب تلود تیمکاح لامعا تیلوؤسم ،یساسا نوناق )45( مجنپ

 هعسوت تابجوم ندروآ مهارف و روبزم روما رب تراظن و نوناق نیا رد ررقم یندعم ياه تیلاعف ماجنا هزاجا

 ،هدوزفا  شزرا اب یندعم داوم تارداص هعسوت ،یندعم ماخ داوم هدوزفا شزرا هب یبایتسد ،یندعم ياه تیلاعف

 هدهع هب روشک یعامتجا و يداصتقا هعسوت رد ندعم شخب مهس شیازفا زین و شخب نیا رد لاغتشا داجیا

  .تسا تراجت و ندعم ،تعنص ترازو

 تاررقم و نیناوق هدودحم رد یقوقح و یقیقح صاخشا تیکلام لامعا عنام هدام نیا رد روکذم تیمکاح لامعا

 )22/08/1390 یحالصا(.تسین

 یساسا نوناق مجنپ و لهچ و مراهچ و لهچ لوصا يارجا رد -27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 2 هدام 

 یندعم ياهتیلاعف ماجنا هزاجا رودصزین و یندعم رئاخذ ظفح و روشک نداعم رب تلود تیمکاح لامعا تیلووسم

 هب یبایتسد ،یندعم ياهتیلاعف هعسوت تابجوم ندروآ مهارف و روبزم روما رب تراظن و نوناق نیا رد ررقم

 زین و شخب نیا رد لاغتشا داجیا ،هدوزفا شزرا اب یندعم داوم تارداص هعسوت ،یندعم ماخ داوم هدوزفاشزرا

 .دشابیم تازلف و نداعم ترازو هدهعب روشک یعامتجاو يداصتقا هعسوت رد ندعم شخب مهس شیازفا

 تاررقم هدودحم رد یقوقح و یقیقح صاخشا تیکلام لامعا عنام دناوتیمن هدام نیا رد روکذم تیمکاح لامعا

 .دشاب

 و ینواعت،یتلود شخب هس هیاپ رب ناریا یمالسا روهمج يداصتقا ماظن : یساسا نوناق مراهچ و لهچ لصا     

 ،ردام عیانص ،گرزب عیانص هیلک لماش یتلود شخب .تسا راوتسا حیحص و مظنم يزیرهمانرب اب یصوصخ

 و ویدار ،یناسربآ گرزب ياه هکبش و اهدس ،ورین نیمأت ،همیب ،يرادکناب ،گرزب نداعم ،یجراخ یناگرزاب

 تیکلام تروص هب هک تسا اهنیا دننام و نهآ هار و هار ،یناریتشک ،ییامیپاوه ،نفلت و فارگلت و تسپ ،نویزیولت

 و تراجت ،تعنص ،يرادماد ،يزرواشک زا تمسق نآ لماش یصوصخ شخب .تسا تلود رایتخا رد و یمومع

 اب هک ییاج ات شخب هس نیا رد تیکلام .تسا ینواعت و یتلود يداصتقا ياهتیلاعف لمکم هک دوش یم تامدخ

 يداصتقا هعسوت و دشر بجوم و دوشن جراخ مالسا نیناوق هدودحم زا و دشاب قباطم لصف نیا رگید لوصا



 

 و ورملق و طباوض لیصفت .تسا یمالسا يروهمج نوناق تیامح دروم دوشن هعماج نایز هیام و ددرگ روشک

 .دنک یم نیعم نوناق ار شخب هس ره طیارش

 ،نداعم ،هدش اهر ای تاوم ياهنیمز لیبق زا یمومع ياهتورث و لافنا : یساسا نوناق مجنپ و لهچ لصا     

 یعتارم ،یعیبط ياه هشیب ،اهرازین ،اهلگنج ،اه هرد ،اه هوک ،یمومع ياهبآ ریاس و اه هناخدور ،هچایرد ،اهایرد

 رد دوش یم درتسم نیبصاغ زا هک یمومع لاوما و کلاملا لوهجم لاوما و ،ثراو نودب ثرا ،تسین میرح هک

 ره زا هدافتسا بیترت و لیصفت .دیامن لمع اهنآ هب تبسن هماع حلاصم قبط رب ات تسا یمالسا تموکح رایتخا

 .دنک یم نیعم نوناق ار کی

 :دنوش یم يدنب هقبط ریز حرش هب یندعم داوم - 3هدام     

   :زا دنترابع کی هقبط یندعم داوم )فلا

 ، نرام ، یگنس و یبآ کمن ، یندعم  هکوپ ،ییایرد فدص ،سر كاخ ،هسام و نش ، چگ گنس ، کهآ گنس

 .اهنآ ریاظن و ینامتخاس هشال گنس

 :زا دنترابع مود هقبط یندعم داوم )ب

 ،نتسگنت ،تلابک ،ندبیلوم ،ناومیتنآ ،میناتیت ،سم ،يور ،برس ،هویج ،عـلق ،مرـک ،الط ،نهآ یندـعم داوم - 1

  .تازلف ریاس و  مویمداک

 ءانثتسا هب اه تیرورلک ،اه تانبرک ،اه تافلوس ،ییاـیلق ياه کمن ،اه تاروب ،اه تاـفسف ،اه تارـتین – 2

 .اهنآ ریاظن و کی هقبط رد هدش  دای داوم

 ،تیـلوئز ،تیموتاید ،تـیلرپ ،یسیلیس هـسام و گنس ،تاپسدـلف ،اهزوسن ،نلوـئاک ،کلات ،تیفارگ ،اکیم - 3

 .اهنآ ریاظن و یتعنص ياه كاخ ،درز كاخ ،خرس كاـخ ،تیسکوب

 لاثما و قیقع عاونا ،هزوریف ،مشی ،توقای ،درمز ،ساملا دننام یتمیق همین و یتمیق ياه یناک و اه گنس - 4

 .اهنآ

 .امن و ینیئزت ياهگنس عاونا - 5

 .یعیبط تلافسآ  گـنس و یعـیبط ریق ،اه لـیش و اه گنس لاـغز عاونا - 6

 .ینوبرکوردیه ياهزاگ ءانثتسا هب یندعم ياهزاگ زین و اهبآ زا لاصحتسا لباق یندعم داوم - 7

 .هراق تالف رد دوجوم یندعم داوم - 8

 :زا دنترابع هس هقبط یندعم داوم ) پ



 

 ،یتـفن ياه گنس همـلپ یعـیبط زاگ ، ماخ تفن :دننام گنس لاغز ءانثتسا هب ،اه نب رکوردیه هیلک      

 .اهنآ لاثما و تفن هب هتشغآ  ياه هـسام

 :زا دنترابع راهچ هقبط یندعم داوم )ت

  .هیوناث و هیلوا زا معا ازوترپ داوم هیلک

 هقبط زین و دشاب دیدرت دروم ای هدشن صخشم هدام نیا رد هک یندعم داوم زا هتسد نآ هقبط - 1هرصبت     

 داهنشیپ هب داوم نیا شزرا و تیمها ، عون بسحرب ،رگید هقبط زا يداوم و هقبط کی زا هدام دنچ لماش يداوم

 .دوش یم نییعت نداعم یلاع ياروش بیوصت و تراجت و ندعم ،تعنص ترازو

 يرادرب هرهب هوحن ،راهچ هقبط داوم اب هس ات کی هقبط داوم طالتخا دراومرد یئارجا همان نییآ - 2هرصبت     

 هاـم هس فرظ ناریا یمتا يژرنا نامزاس و تراجت و ندعم ،تعنص ترازو كرتشم داهنشیپ هب ،تیلاعف همادا و

 )22/08/1390 یحالصا(.دسریم ناریزو تأیه بیوصت هب نوناق نیا بیوصت خیراـت زا

 دنوشیم يدنبهقبط ریز حرش هب یندعم داوم -27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 3 هدام     

 :زا دنتسه ترابع کی هقبط یندعم داوم - فلا

 و یبآ کمن ،یندعم هکوپ ،یئایرد فدص ،یلومعم سر كاخ ،یلومعم هسام و نش ،چگ گنس ،کهآ گنس

 .اهنآریاظن و ینامتخاس هشال گنس ،نرام ،یگنس

 :زا دنتسه ترابع ود هقبط یندعم داوم - ب

 ریاس و مویمداک ،نتسگنت،تلابک ،ندبیلوم ،ناومیتنآ ،ناتیت ،سم ،يور ،برس ،هویج ،علق ،مرک ،الط ،نهآ -1

 .تازلف

 هقبط رد هدش دای داوم يانثتساهب( اهرورلک ،اهتانبرک ،اهتافلوس ،یئایلق ياهکمن ،اهتارب ،اهتافسف ،اهتارتین -2

  .اهنآ ریاظن و )کی

 ،تیلوئز ،تیموتاید،تیلرپ ،یسیلیس هسام و گنس ،تاپسدلف ،اهزوسن ،نلوئاک ،کلات ،تیفارگ ،اکیم -3

 .اهنآ ریاظن و یتعنصياهکاخ ،درز كاخ ،خرس كاخ ،تیسکوب

 .اهنآ لاثما و قیقع عاونا ،هزوریف ،مشی ،توقای ،درمز ،ساملا دننام یتمیق همین و یتمیق ياه گنس -4

 .امن و ینیئزت ياهگنس عاونا -5

 .یتفنریغ ياهلیش و اهگنسلاغز عاونا -6



 

 .يروبرکوردیه ياهزاگ يانثتسا هب یندعم ياهزاگ زین و اهبآ زا لاصحتسا لباق یندعم داوم -7

 :زا دنتسه ترابع هس هقبط یندعم داوم - ج

 تلافسآ گنس ،یتفن ياهگنس هملپ ،ریق ،یعیبط زاگ ،ماخ تفن :دننام گنسلاغذ يانثتسا هب اهروبرکوردیه هیلک

 .اهنآلاثما و تفن هب هتشغآ ياههسام و یعیبط

 هعبات ياهدحاو و اهتکرش ،تفن ترازو لمع دروم هکیتروصرد یعیبط تلافسآ گنس و یتفن ياهگنس هملپ ،ریق

 .ددرگیم بوسحم ود هقبطنداعم وزج دشابن ترازو نآ هب هتسباو و

 :زا دنتسه ترابع راهچ هقبط یندعم داوم - د

 .هیوناث و هیلوا زا معا ازوترپ داوم هیلک

 صخشم قوف يدنبهقبط رد هک ود و کی تاقبط هدودحم اب طبترم یندعم داوم زا هتسد نآ هقبط - هرصبت

 ،عون بسحرب ،رگید هقبط زا يداوم و هقبط کی زا هدام دنچ لماش يداومهقبط زین و دشاب دیدرت دروم ای هدشن

 .دوشیم نییعت تازلف و نداعم ترازو طسوت داوم نیا شزرا و تیمها

 زا يداوم حالصا نوناق تیاعر اب یندعم داوم تاقبط دروم رد یگنهامه و یئارجا يراذگتسایس - 4هدام     

 یلک ياهتسایس يارجا و ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب نوناق

 تفن ياه هناخترازو هب طوبرم دراوم زج هب نوناق نیا بوچراهچ رد و یساسا نوناق )44( مراهچ و لهچ لصا

 یحالصا( .تسا تراجت و ندعم ،تعنص ترازو فیاظو هطیح رد ناریا یمتا يژرنا نامزاس و ورین و

22/08/1390( 

 نش يانثتسا هب ود و کی تاقبط یندعم داوم هب طوبرم روما -27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 4 هدام     

 تازلف و نداعم ترازو فیاظو هطیحرد نوناق نیا تاررقم بوچراهچ رد یلومعم سر كاخ و یلومعم هسام و

 .دشابیم

 .تسا تازلف و نداعم ترازو اب سر كاخ و هسام و نش ندوب یلومعم صیخشت - هرصبت

 فاشتکا – مود لصف

 ،تعنص ترازو .دوش یم ماجنا زاجم یقوقح و یقیقح صاخشا طسوت یندعم ریاخذ فاشتـکا - 5 هدام     

 یقیقح صاخشا يارب روشک رسارس رد یندعم ریاخذ فاشتـکا يارب ار مزال رتسب تسا فلکم تراجت و ندعم

 .دنک مهارف یقوقح و

 بسانم رتسب داجیا تهج مزال رابتعا نیمأت هب تبسن ،هنالاس هجدوب هحیال رد تسا فلکم تلود - 1هرصبت     

 .دیامن مادقا روشک رسارس رد یندعم ریاخذ فاشتـکا يارب



 

 و نیناوق تیاعر اب يا هعسوت ياه نامزاس قیرط زا دناوت یم تراجت و ندعم ،تعنص ترازو - 2هرصبت     

 یندعم ریاخذ ییاسانش و فاشتـکا هب تبسن ،یتلود ریغ شخب زا یضاقتم دوجو مدع تروص رد ،طوبرم تاررقم

 .دیامن مادقا هتفای هعسوترتمک قطانم رد

 عیمجت روظنم هب دنفظوم تفن ترازو دننام طبترم ياه ناگرا و اه نامزاس ،اه هناخترازو هیلک - 3هرصبت     

 تاعالطا ناربراک يرادرب هرهب يارب یفاشتـکا و یسانش نیمز هیاپ تاعالطا دیلوت ياه تیلاعف جیاتن ییازفا مه و

 )22/08/1390 یحالصا(.دنهد رارق تراجت و ندعم ،تعنص ترازو رایتخارد رمتسم روط هب ار دوخ

 و ینواعت و یتلود ياهشخب طسوت یندعم ریاخذ فاشتکا -27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 5 هدام     

 طسوت ای اسار تسا فلکم زین تازلفو نداعم ترازو .دوشیم ماجنا یقوقح و یقیقح صاخشا زا معا یصوصخ

 تیحالص دجاو طبریذ یقوقح و یقیقح صاخشا تامدخ زا هدافتسا اب ای و هعبات ياهدحاو و اهتکرش و اهنامزاس

 .دیامن مادقا روشک یندعم ریاخذ یئاسانش و فاشتکا هب تبسن

 یگنوگچ .تسا تازلف و نداعم ترازو طسوت فاشتکا هناورپ رودص هب طونم ،یندعم رئاخذ فاشتکا - 6 هدام     

 يرورض دراوم ریاس زین و هناورپ نآ هب قلعتم قوقح لاقتنا ،هناورپ رابتعاتدم ،فاشتکا طباوض ،هناورپ ذخا

 .دش دهاوخ نییعت یئارجا هماننیئآ رد نوناق نیا دافم ربارب طوبرم

 ای هریخذ فشک تروصرد نکل ،درادن فاشتـکا هناورپ رودص هب زاین يرادربهرهب نیح فاشتـکا -1 هرصبت     

 یهاوگ ای حالصا نوناق نیا دافم تیاعر اب بیترت هب يرادربهرهبهناورپ هدنراد فشک یهاوگ ،دیدج یندعم هدام

 .دش دهاوخ رداص دیدج

 رب ار یغلبم ،ضراعمالب هدودحم لیوحت و نییعت نامز رد دنفظوم فاشتکا هناورپ نایضاقتم - 2هرصبت     

 نداعم یلاع ياروش رد و دوش یم داهنشیپ تراجت و ندعم ،تعنص ترازو فرط زا هنالاس هک يا هفرعت ساسا

 )22/08/1390 یقاحلا( .دنیامن تخادرپ دسر یم بیوصت هب

 دنفظوم تافوقوم ای دوخ کلم رد یصخش ناکلام ای کلام ءانثتسا هب فاشتکا هناورپ ناگدنراد - 3هرصبت     

 تخادرپ تلود هب ار یغلبم ،یفاشتکا هدودحم زا عبرمرتمولیک ره ءازا هب هنالاس ،فاشتـکا هناورپ رودص نامز زا

 نییعت نداعم یلاعیاروش بیوصت و تراجت و ندعم ،تعنص ترازو داهنشیپ هب لاس ره غلبم نیا نازیم .دنیامن

 )22/08/1390 یقاحلا( .دوش یم

 و زیراو لک يراد هنازخ باسح هب هدام نیا )3( و )2( ياه هرصبت يارجا زا یشان ياهدمآرد - 4هرصبت     

 یم روظنم فاشتـکا تیولوا اب نداعم هعسوت يارب تراجت و ندعم ،تعنص ترازو هنالاس هجدوب رد نآ لداعم

 )22/08/1390 یقاحلا( .ددرگ



 

 طسوت هک فاشتـکا تایلمع شرازگ هب یگدیسر زا سپ تسا فلکم تراجت و ندعم ،تعنص ترازو - 7هدام     

 هدنراد مان هب فشک یهاوگ رودص هب تبسن ،نآ دییأت و تسا هدش یهاوگ حالص يذ یقوقح و یقیقح صاخشا

 .دیامن یم مادقا فاشتکا هناورپ

 دروم نیمز تحاسم و دودح ،نآ تیفیک و تیمک ،هدش فشک یندعم هدام عاونا ای عون دیاب فشک یهاوگ رد

 کی فرظ تراجت و ندعم ،تعنص ترازو دییأت اب فشک یهاوگ .دوش رکذ یفاشتکا تایلمع هنیزه و فاشتکا

 )22/08/1390 یحالصا( .تسا ثلاث صاخشا هب لاقتنا لباق رودص خیرات زا لاس

 هناورپ هدنراد يارب یقح یفاشتکا تایلمع ماجنا زا سپ )گنسناک( هناک هب یبایتسد مدع تروص رد - هرصبت     

 )22/08/1390 یحالصا( .دوش یمن داجیا فاشتکا

 دیئات و یگدیسر زا سپ تسا فلکم تازلف و نداعم ترازو - 27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 7 هدام     

 ای عون یهاوگ نیارد .دیامن مادقافاشتکا هناورپ هدنراد مانب ،فشک یهاوگ رودص هب تبسن یفاشتکا تایلمع

 یهاوگ .دوش رکذ دیاب یفاشتکا تایلمع هنیزه و تحاسم ،دودح ،تیفیک ،تیمک ،هدش فشک یندعم هدام عاونا

  .دوب دهاوخ ثلاث صاخشا هب لاقتنا لباق،رودص خیرات زا لاس کی فرظ تازلف و نداعم ترازو دیئاتاب روبزم

 نیا یئارجا هماننیئآ رد ،یفاشتکا تایلمع دیئات مدع تروصرد صوصخب قوف هدام يارجا یگنوگچ - 1 هرصبت

 .دش دهاوخ نییعت نوناق

 فاشتکا هناورپ هدنراد يارب یقح ،یفاشتکا تایلمع ماجنا زا سپ هناک هب یبایتسد مدع تروصرد - 2 هرصبت

 .دوشیمن داجیا

 تساوخرد ،فشک یهاوگ رودص زا سپ لاس کی فرظ رثکادح دنناوتیم فشک یهاوگ ناگدنراد - 8 هدام     

 میلست مدع .دنیامن تازلف و نداعم ترازو میلست ،هدش فشک ندعم يرادرب هرهب هناورپ ذخا يارب ار دوخ

 .دشدهاوخ نانآ زا ،هدشدای تیولوا قح بلس بجوم ررقم تلهم رد روبزم تساوخرد

 ،فشک یهاوگ رد جردنم یفاشتکا ياههنیزه ،هدش دای تساوخرد عقوم هب میلست مدع تروصرد - هرصبت     

 نوناق نیا یئارجا هماننیئآ رد هک یبیترت هب روکذم یهاوگ هدنرادهب هفوشکم یندعم هریخذ رادربهرهب طسوت

 .ددرگیم تخادرپ دش دهاوخ صخشم

 

 يرادربهرهب - موس لصف

 يژرنا نامزاس و ورین و تفن ياه هناخترازو هب طوبرم دراوم زج هب ،یندعم ریاخذ زا يرادربهرهب - 9هدام     

 يدنس يرادرب هرهب هناورپ .تسا تراجت و ندعم ،تعنص ترازو زا يرادربهرهب هناورپ ذخا مزلتسم ناریا یمتا

 یندعم هریخذ زا هناورپ هدنراد عافتنا قح نمضتم هک تسا قیثوت و دیدمت ،هلماعم لباق ،ءارجالا مزال ،یمسر



 

 رثکادح يرادرب هرهب هرود ره تدم .دشاب یم نآ دافم يارجا رد يو تادهعت هدنرادربرد زین و هناورپ رد جردنم

 )22/08/1390 یحالصا( .تسا لاس جنپ و تسیب ات

 و هقیثو ناونع هب ار يرادرب هرهب هناورپ ياراد نداعم دنفلکم اه کناب ریظن یلام تاسسؤم - 1هرصبت     

 .دنریذپب یلام تالیهست تخادرپزاب و ءاطعا نیمضت

 فشک یهاوگ ناگدنراد ای و فشاک نارادرب هرهب ءانثتسا هب ود هقبط یندعم ریاخذ زا نارادرب هرهب - 2هرصبت     

 رایتخا هب زور خرن هب ار نآ ياهب ای ندعم رس رد هدش جارختسا لوصحم زا )5/0%( دصرد مین رثکادح دنفلکم

 جنپ و تسیب رثکادح ات فشک یهاوگ رد جردنم هریخذ نازیم هب رثکادح جارختسا هب عورش خیرات زا فشاک

 .دنزادرپب يو هب فاشتکا قح ناونع هب لاس

 طباوض زین و يرادرب هرهب هرود ره رابتعا تدم و يرادرب هرهب هناورپ رودص یگنوگچ و طیارش - 3هرصبت     

 .دوش یم نییعت نوناق نیا یئارجا همان نییآ رد )2( هرصبت رد روکذم دصرد نییعت

 يرادرب هرهب  هناورپ ذخا مزلتسم ،یندعم ریاخذ زا يرادربهرهب -27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 9 هدام    

 روکذم ترازو بوصم يرادربهرهبحرط و ندعم همانسانش ساسارب هناورپ نیا .تسا تازلف و نداعم ترازو زا

 .دش دهاوخ رداص

 زا )7( هدام رد ررقم تلهم رد طقف نافشاک ءانثتسا هب ضراعمالب یندعم ریاخذ زا نارادرب هرهب - 10هدام     

 صاخشا نیب زا ،دمآ دهاوخ نوناق نیا یئارجا همان نییآ رد هک یبیترت هب نآ طیارش هک يا هدیازم قیرط

 .دندرگ یم باختنا ،دنشاب یم ناریا رد يداصتقا تیلاعف هب زاجم روشک نیناوق بجوم هب هک یقوقح و یقیقح

 )22/08/1390 یحالصا(

 ،یندعم داوم هدننک فرصم یتعنص ياهدحاو ،هدش يروآرف یندعم داوم ناگدننکدیلوت - 1هرصبت     

 تلهم رد هک طوبرم ندعم نافشاک ،یندعم ياه تیلاعف لاغتشا هناورپ هدنراد یقوقح و یقیقح ناصصختم

 یندعم ینواعت ياه تکرش و دنا هدشن يرادرب هرهب هناورپ ذخا تساوخرد میلست هب قفوم )7( هدام رد ررقم

 یئارجا همان نییآ قباطم ،بیترت هب دنشاب یلام و ینف تیحالص ياراد هک یتروص رد نداعم نانکراک زا لکشتم

 .دنشاب یم تیولوا رد يواسم طیارش رد ،يراذگاو نامز رد نوناق نیا

 دوبن تروص رد ،ینوناق تافیرشت و هدام نیا يارجا زا سپ تراجت و ندعم ،تعنص ترازو - 2هرصبت     

  .دیامنیم مادقا ضراعمالب یندعم ریاخذ زا يرادرب هرهب دروم رد ًاسأر نداعم یلاع ياروش بیوصت اب ،یضاقتم

 :زا دنترابع یندعم ریاخذ زا يرادربهرهب نیلماع -27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 10 هدام     

 .تازلف و نداعم ترازو میقتسم هزاجا و صیخشت اب ریز یقوقح و یقیقح صاخشا - فلا



 

 8 هدام رد ررقم تلهم رد ،فشک یهاوگ ناگدنراد -1

 زا ،یتعنص هیلوا داوم دیلوت هلحرم ات رتهدوزفا شزرا اب هدش يروآرف یندعم داوم هدننکدیلوت ياهدحاو -2

  .دنهدیمهمادا دیلوت هب هک ینامز ات ضراعمالب نداعم

 .دنهدیم همادا دیلوت هب هک ینامزات ،ضراعمالب نداعم زا یندعم داوم هدننکفرصم یتعنص ياهدحاو -3

 نیصصختم زا رفن کی لقادح اهنآ نیب ای و هدوب یسانشنیمز ای ندعم صصختم هک يرادربهرهب نایضاقتم -4

 .دشاب اراد ار قوف بیکرت هک ینامز ات ضراعمالبنداعم زا ،دشاب هتشاد دوجو روکذم

 .ترورض هب انب تازلف و نداعم ترازو هب هتسباو و هعبات ياهتکرش ای اهدحاو - ب

 تکراشم اب ای و رادتیحالص یقوقح و یقیقح صاخشا تامدخ زا هدافتسا اب دنناوتیم روکذم ياهتکرش و اهدحاو

 .دننک يرادربهرهب یندعم ریاخذ زا اهنآ

 .نداعم نانکراک زا لکشتم یندعم ینواعت ياهتکرش - ج

 ،دنشابن قوف ياهدنب دادع رد نایضاقتم ای و دنشاب ددعتم يرادربهرهب نایضاقتم هک یتروصرد - 1 هرصبت

 .دشابیم لمع كالم یمومع تابساحم نوناقیتلود تالماعم شخب هب طوبرم تاررقم

 و ینف یبایزرا،یندعم هریخذ تیفیک و تیمک ،ندعم تاصخشم هدنرادربرد ندعم ره همانسانش - 2 هرصبت

 و روبزم هریخذ هنیهب جارختسا ،یندعم تایلمع یئارجا تامازلا ،هیامرسیلخاد تشگزاب خرن لماش يداصتقا

 طسوت همانسانش رد جردنم یعطقیندعم هریخذ .تسا يرورض دراوم ریاس و ینف تظافح و ینمیا لوصا تیاعر

 .دشابیم لوبق لباق هقیثو ناونع هب و دش دهاوخ نیمضت تازلف و نداعم ترازو

 ندعم همانسانش ساسارب يرادربهرهب تدم يواح ،ارجالامزال ،یمسر تسا يدنس يرادربهرهب هناورپ - 3 هرصبت

 هدنراد عافتنا قح نمضتم هک ثلاث صاخشا هب لاقتنا و هلماعم لباق ،دیدمتلباق ،بوصم يرادربهرهب حرط و

 يرادربهرهب هرود ره تدم .دشابیمنآ دافم يارجا رد يو تادهعت هدنرادربرد زین و یندعم هریخذ زا هناورپ

 نییعت هناورپ هدنراد يارب دیدمت تیولوا قح اب لاس 25 رثکادح ات دوجوم هریخذ و قوف دراوم هب هجوتاب

 .دوشیم

 ياههداوناخ هب نداعم زا يرادربهرهب و فاشتکا هناورپ رودص رد تسا فلکم تازلف و نداعم ترازو - 11 هدام     

 نوناق نیا دافم تیاعر اب ،یلحم طیارش دجاو دارفا یماهس و ینواعت ياه تکرش و نارگراثیا و نازابناج و ادهش

 .دهد تیولوا



 

 نییعت تارایتخا و فیلاکت ماجنا رد یگنهامه و هیور تدحو داجیا يارب نداعم یلاع ياروش - 12هدام     

 هیامرس تینما داجیا نینچ مه و یندعم ياه تیلاعف هناورپ ناگدنراد و تلود قوقح ظفح و نوناق نیا رد هدش

 :دوش یم لیکشت ریز بیکرـت اب شخب نیا رد يراذگ

 .)سیئر( تراجت و ندعم ،تعنص ریزو - 1

 .هیئاضق هوق سیئر باختنا هب هبتر یلاع تاضق زا رفن کی - 2

 .تسیز طیحم تظافح نامزاس سیئر - 3

 .)ریبد( تراجت و ندعم ،تعنص ریزو یندعم روما نواعم - 4

 .روشک يرادزیخبآ و یعیبط عبانم ،اهلگنج نامزاس سیئر - 5

 .تراجت و ندعم ،تعنص ریزو یفرعم اب ندعم و تعنص هزوح نیناوق هب انشآ نادقوقح رفن کی - 6

  .روشک یندعم تافاشتـکا و یسانش نیمز نامزاس سیئر - 7

 .ریزو یفرعم اب تراـجت  و ندـعم ،تعنص ترازو داتس یندعم ناریدم زا رفن کی - 8

  ندعم یسدنهم ماظن نامزاس يزکرم ياروش باختنا هب یندعم روما رد رظن بحاص نیصصختم زا رفن کی - 9

 .روشک     

 .ندعم هناخ باختنا اب یندعم رومارد صصختم و هبرجت اب نارادرب هرهب زا رفن کی - 10

 نداعم و عیانص و یناگرزاب قاتا باختنا اب یندعم روما رد صصـخـتم و هبرجتاب نارادرب هرهب زا رفن کی - 11

  .ناریا

 )22/08/1390 یحالصا(          

 سانشراک ای عفن يذ ،علطم ناونع هب ار یقوقح ای یقیقح صاخشا دناوت یم نداعم یلاع ياروش - 1هرصبت     

 .دیامن توعد هسلج رد روضح يارب يأر قح نودب

 نانآ ددجم باختنا و دنوش یم نییعت لاس راهچ تدم يارب نداعم یلاع ياروش یباختنا ءاضعا - 2هرصبت     

 .تسا عنامالب

  :تسا لیذ حرش هب نداعم یلاع ياروش تارایتخا و فیاظو - 3هرصبت     



 

 مکـح رب ینبم نیفرط قفاوت تروص رد یندعم تیلاعف هناورپ ناگدنراد فالتخا دراومرد میمصت ذاختا - فلا

 .نداعم یلاع ياروـش يوس زا يرواد هب

 و یفاشتکا ياه هدودحم شیازفا ای شهاک و یندعم هریخذ تیفیک و تیمک رییغت و حالصا و صیخشت - ب

 .جارختسا و هریخذ نازیم بسانت هب یندعم

 . یندعم تایلمع زوجم ناگدنراد رایتخا زا جراخ دراوم صیخشت - پ

 . يرادرب هرهب هناورپ رد جردنم نازیم زا رتمک یعقاو جارختسا یتلود قوقح هبساحم ریثأت - ت

 .نوناق نیا رد جردنم دراوم ریاس - ث

 عنام رما نیا یلو .تسا ءارجالا مزال و یعطق ،يأر راهچ لقادح اب نداعم یلاع ياروش تامیمصت - 4هرصبت     

 .تسین يرادا تلادع ناوید رد ضارتعا

 .دوش یم لیکشت تراجت و ندعم ،تعنص ترازو لحم رد نداعم یلاع ياروش هناخریبد - 5هرصبت     

 باختنا و نداعم و عیانص نویسیمک داهنشیپ هب یمالسا ياروش سلجم ناگدنیامن زا رفن کی - 6هرصبت     

 .دومن دهاوخ تکرش نداعم یلاع ياروش تاسلج رد رظان ناونع هب ،یمالسا ياروش سلجم

  .تسا ءارجا لباق تراجت و ندعم ،تعنص ریزو دیـیأت زا سپ نداعم یلاع ياروش تابوصم - 7هرصبت     

 ،جارختسا نازیم ،رایع ،هریخذ نازیم هب هجوت اب گرزب نداعم - 27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 12 هدام     

 هب يداصتقا و یعامتجا ،یسایس تاظحالم و یئایفارغج تیعقوم ،يراذگهیامرس نازیم ،یندعم هدام شزرا

 طسوت نآ يرادربهرهب هوحن و دوشیم هداد صیخشت ناریزو تأیه بیوصت و تازلف و نداعم ترازو داهنشیپ

 .ددرگیم نییعت تلودتأیه

 ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداـصتقا هعسوت مشش هلاس جنپ هـمانرب نوناـق 43 هدام        

 :14/12/1395 بوصم

 رد ،یلم داصتقا رد یندعم عیانص و ندعم شخب هاگیاج ياقترا و هعسوت ،تیامح روظنم هب تسا فلکم تلود

 :همانرب نوناق يارجا ياهلاس یط

 :دهد لیکشت ریز تارایتخا و فیاظو ،بیکرت اب ناتسا ره رد نداعم ياروش -فلا

 :اروش بیکرت  -1

 )ضیوفت لباقریغ(اروش سیئر ناونعهب رادناتسا -

 رادناتسا ینارمع روما نواعم -



 

 )اروشریبد(تراجت و ندعم ،تعنص نامزاس سیئر -

 ناتسا نامزاس سیئر -

 )يأر قح نودب(ناتسا يزرواشک و نداعم و عیانص ،یناگرزاب قاتا سیئر -

 )يأر قح نودب(ناتسا نواعت قاتا سیئر -

 )يأر قح نودب(هیئاضق هوق سیئر یفرعم اب تاضق زا رفنکی -

 قح نودب(ناتسا ندعم یسدنهم ماظن هسیئرتأیه باختنا اب ناتسا ندعم یسدنهم ماظن ياضعا زا رفنود -

 )يأر

 ناتسا تسیز طیحم تظافح لکریدم -

 ناتسا یعیبطعبانم لکریدم  -

 ناتسا يزرواشکداهج نامزاس سیئر -

 )يأر قح نودب(ناتسا یماظتنا يورین هدنامرف -

 )رظان ناونعهب( سلجم يأر اب یمالسا ياروش سلجم رد ناتسا ناگدنیامن زا رفنود -

 رب تراظن نمض نداعم یلاع ياروش تابوصم و نیناوق بوچراهچ رد تسا فظوم ناتسا نداعم ياروش  -2

 تاظحالم تیاعر اب يرادربهرهب زا لبق هناورپ يراذگاو و شورف هنوگره و هدش ییاسانش یندعم هدام جارختسا

 عیانص داجیا و عیرست ،لیهست هب تبسن ار مزال تامادقا ،یعیبط عبانم بیرخت لقادح و یطیحمتسیز

 .دهد ماجنا یتسدنییاپ

 بوصم نداعم نوناق )34( و )2( داوم رب همانرب نوناق يارجا لوط رد )43( هدام )فلا( دنب )2( ءزج مکح

 .تسا مکاح 27/2/1372

 .ددرگیم لاسرا نداعم یلاعياروش هب ناتسا نداعم ياروش تابوصم زا هخسن کی  - 3

 لحم ياهناتسا رد دیاب ،ینوناق طباوض تیاعر اب نداعم شورف و دیرخ یلام شدرگ و یکناب ياهباسح  - 4

 یتایلام هزوح و دوشیم رقتسم روکذم ياهناتسا رد هطوبرم ینوناق و یلام رتافد و دریذپ ماجنا یندعم ریاخذ

 .دنک تراظن ءزج نیا يارجا رب تسا فظوم ناتسا نداعم ياروش و دوشیم نییعت اهناتسا نامه رد اهنآ

 .تسا یمازلا روشک یمومع تابساحم نوناق )39( هدام تیاعر ،تلود تیکلامرد نداعم درومرد - هرصبت

 نکاس یلاها هب ییاهتراسخ ،یندعم عیانص ياهتیلاعف و نداعم زا يرادربهرهب لیلد هب هک يدراوم رد  - 5

 ات ناتسا نداعم ياروش بیوصت اب ،یگدنیالآ ضراوع رب هوالع ،دسرب اهنآ يزرواشک شخب و هقطنم رد



 

 ياهتراسخ ناربجهب روشک لک يرادهنازخ دزن ناتسا نیعم هنازخ هب زیراو زا سپ ،اهنآ شورف )%1(دصردکی

 هقطنم زاین دروم ینارمع و ینامرد ،یتشادهب ياهتیلاعف هب ،یمومع ياهبیسآ ندش دراو تروصرد و روکذم

 .دباییم صاصتخا ریگرد

 .دنک يریگیپ ار اهنآ يروآزورهب و هدنیالآ يروانف حالصا تسا فظوم ناتسا نداعم ياروش - هرصبت

 يزاسون و هعسوت نامزاس و )وردیا(ناریا عیانص يزاسون و شرتسگ نامزاس دننام ياهعسوت ياهنامزاس -ب

 يارجا نوناق و یلک ياهتسایس تیاعر اب یتلودریغ یمومع ياهداهن و )وردیمیا( ناریا یندعم عیانص و نداعم

 ماظن ياقترا و ریذپتباقر دیلوت عناوم عفر نوناق و یساسا نوناق )44( مراهچ و لهچ لصا یلک ياهتسایس

 .دنوش لئاق تیولوا یندعم عیانص و ندعم رد يراذگهیامرس هب تبسن دنفلکم 1/2/1394 بوصم روشک یلام

 بوصم نداعم نوناق )14(هدام تیاعر اب(یتلود قوقح لماش ندعم شخب زا لصاح ياهدمآرد -پ

 دیلوت عناوم عفر نوناق )35(هدام زا لصاح دیاوع ،)یتلود( يرادربهرهب هناورپ عافتنا قح )23/3/1377

 نوناق )6(هدام )3(و )2(ياههرصبت زا لصاح دیاوع و 1/2/1394 بوصم روشک یلام ماظن ياقترا و ریذپتباقر

 يرادهنازخ دزن روظنمنیدب هک ياهژیو باسحهب ار يدعب تاقاحلا و تاحالصا و 23/3/1377 بوصم نداعم

 رابتعا نیا و دنک فرص لیذ روما رد یتاونس هجدوب نوناق بلاق رد ات دیامن زیراو ،دوشیم نییعت روشک لک

 لاوما رد ینوناقریغ فرصت لومشم رگید هنیزه هنوگره و دوشیم یقلت هتفای صیصخت )%100(دصرددص

 :دشابیم یمومع

 یندعم عیانص یمومع ياهتخاسریز و نداعم يارب زاین دروم ياهتخاسریز و اهانبریز لیمکت  - 1

 )25(داوم و )یندعم هدودحم ریگرد رواجم قطانم تیولوا اب(نداعم نوناق )14(هدام )6(هرصبت يارجا  - 2

 روشک یلام ماظن ياقترا و ریذپتباقر دیلوت عناوم عفر نوناق )35( هدام و نداعم نوناق )31(و

 الاب هدوزفا شزرا ياراد یندعم عیانص تالوصحم تارداص قیوشت  - 3

 روشک یندعم ياهتیفرظ هیلک یمومع فاشتکا و ییوجیپ ،ییاسانش یسانشنیمز هیاپ ياههشقن لیمکت  - 4

 ياهنامزاس هدروآ مهس تروص نآ رد و ياهعسوت ياهنامزاس ياهحرط رد یصوصخ شخب تکراشم بذج -ت

 دیدجت زا یشان ،اهنآ يرتفد شزرا هب تبسن تکراشم رد اهنآ هب قلعتم ییاراد شزرا تمیق توافت و ياهعسوت

 .دوشیم رفص خرن اب تایلام لومشم ،یبایزرا

 و ندعم ،تعنص ترازو  ،روشک ياههار هکبش زا بسانم يرادربهرهب و یلم ياههیامرس ظفح روظنمهب -ث

 ياهداج راب لمح رد زاجم نزو تیاعر يارب ار مزال تامادقا ،نیناوق قبط دنفلکم یماظتنا يورین و تراجت

 .دنروآ لمعهب



 

 تشادرب هزاجا نوناق نیا فیراعت ساسارب دوخ صیخشت اب دناوتیم تراجت و ندعم ،تعنص ترازو - 13هدام     

 )22/08/1390 یحالصا( .دنک رداص دودحم

 ینامتخاس حلاصم نیمأت يارب دناوتیم تازلف و نداعم ترازو ـ27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 13هدام     

 یئزج تشادرب موزل تروصرد ای هدشفشک دودحم ریاخذ و اههزیراو تشادرب زین و ینارمع ياهحرط زاین دروم

 .دیامن رداص دودحم تشادرب هزاجا دوخ صیخشتاب یهاگشیامزآ تایلمع يارب نینچ مه و یندعم هریخذ کی زا

 رس رد زور خرن هب ار هناورپ عوضوم یندعم هدام ياهب زا يدصرد دیاب يرادرب هرهب هناورپ هدنراد - 14هدام     

 صیخشت هب بوصم هجدوب بوچراهچ رد هدش يروآرف ای هدش ییارآ هناک ای هدش جارختسا تروص هب ندعم

 طباوض .دیامن تخادرپ تراجت و ندعم ،تعنص ترازو هب یتلود قوقح ناونع هب تراجت و ندعم ،تعنص ترازو

 تیعقوم و طیارش ،ندعم تیعقوم و لحم نوچمه يرثؤم لماوع هب هجوت اب هدشدای دصرد نازیم و نامز نییعت

 رد رادرب هرهب یحیجرت دوس و تادهعت ،جارختسا شور ،یندعم هریخذ تیعضو ،ییارآ هناک عون و نازیم ،هقطنم

 لک يراد هنازخ باسح هب هدام نیا يارجا زا لصاح ياهدمآرد .دوش یم صخشم نوناق نیا یئارجا همان نییآ

 )22/08/1390 یحالصا( .ددرگ یم روظنم روشک

 هدیازم قیرط زا هک ینداعم هدام رد یتلود قوقح نییعت روظنم هب یندعم هدام هیاپ تمیق ءانبم - 1هرصبت      

 .دوش یم نییعت یئارجا همان نییآ رد ،دوش یم راذـگاو نوناق نیا )10( هدام عوضوـم

 ناگدنراد يارب طقف هدش  يروآرف ای هدش ییارآ هناک یندعم هدام نازیم يارب هدشدای دصرد - 2هرصبت     

 .دوش یم نییعت ،دنیامن یم یندعم هدام يروآرف ای ییارآ هناک تایلمع هب مادقا هک نداعم يرادرب هرهب هناورپ

 .تسا كالم روکذم دصرد نییعت يارب ندعم رس رد هجرختسم یندعم هدام ياهب تروص نیا ریغ رد

 تشادرب لحم رواجم نداعم یتلود قوقح نیگنایم ،تشادرب هزاجا ناگدنراد يارب یتلود قوقح - 3هرصبت     

 .تسا فاعم هدش دای قوقح تخادرپ زا نت کی نازیم ات يدربراک و یهاگشیامزآ ياه یسررب .تسا

 دیامن روظنم هنالاس هجدوب رد هلاس  همه ار هدام نیا يارجا زا لصاح دمآرد تسا فلکم تلود - 4هرصبت     

 هنیهب يارجا ياتسار رد و روشک یلام تاررقم و نیناوق بوچراهچ رد نآ )%65( دصرد جنپ و تصش لقادح ات

 هنیزه تراجت و ندعم ،تعنص ترازو طسوت روشک یندعم عیانص و ندعم شخب هعسوت ياه تیرومأم و فیلاکت

 .ددرگ

 يرو هرهب ءاقترا ،یندعم ریاخذ زا تنایص و هنیهب يرادرب هرهب تهجرد هک ینداعم نارادرب هرهب - 5هرصبت     

 یلاع ياروش دیـیأت اب ،دنیامن مادقا طوبرم ندعم رد تسیز  طیحم ظفح و فاشتـکا و هعسوت و قیقحت و

 .دنشاب یم فاعم یتلود قوقح )%20( دصرد تسیب ات رثکادح تخادرپ زا نداعم



 

 هفاضا ناتسا نامه تارابتعا هب ار یلوصو یتلود قوقح زا )%15( دصرد هدزناپ تسا فلکم تلود - 6هرصبت     

 یشـخـب تیولوا اب ناتسرهش هعسوت و هافر و تخاسریز داجیا تهج هدش دای رابتعا مامت هک يروط هب،دیامن

 .دبای صاصتخا ،هدش عقاو نآ رد ندعم هک

 و ندعم ،تعنص ترازو دیـیأت و رادرب هرهب تساوخرد هب انب هناورپ رد جردنم جارختسا نازیم - 7هرصبت     

 یم ذخا هناورپ رد جردنم نازیم هب تاحالصا نیرخآ ساسارب یتلود قوقح .تسا شهاک ای شیازفا لباق تراجت

 رادرب هرهب هدارا و دی زا جراخ ،يرادرب هرهب هناورپ رد جردنم نازیم هب جارختسا مدع هک يدراوم رد و ددرگ

 یحالصا( .ددرگ هبساحم یعقاو جارختسا نازیم ربارب دناوت یم نداعم یلاع ياروش دیـیأت اب ،دشاب

22/08/1390( 

 و تاقاحلا :01/02/1394 بوصم روشک یلام ماظن ياقترا و ریذپ تباقر دیلوت عناوم عفر نوناق 35 هدام

 :دوش یم ماجنا نآ يدعب تاحالصا و 23/03/1377 بوصم نداعم نوناق رد ریز تاحالصا

 یم هفاضا نوناق )14( هدام هب )11(و )10( ،)9( ،)8( ياه هرصبت ناونع هب ریز حرش هب  هرصبت راهچ - فلا

 :دوش

 .دنوش یمن تارداص زا تایلام تیفاعم لومشم جراخ هب تارداص تروص رد یندعم ماخ داوم - 8 هرصبت     

 دوش یم هضرع و دیلوت یتباقر رازاب رد هک يراصحناریغ یندعم داوم يراذگ تمیق هزاجا تلود - 9 هرصبت     

 .دوب دهاوخ اضاقت و هضرع تمیق نییعت كالم و هتشادن ار

 ،يروانف ،يرو هرهب ياقترا روظنم هب يدربراک ياه شهوژپ تهج هک ینداعم نارادرب هرهب - 10 هرصبت     

 و ندعم ،تعنص ترازو دییأت اب یندعم داوم يروارف و ندعم هزوح رد ملع دیلوت ای يژرنا فرصم يزاس هنیهب

 یلیصحت عطاقم رد وجشناد ياراد( یشهوژپ و یلاع یشزومآ زکارم و اه هاگشناد اب دادرارق داقعنا هب مادقا تراجت

 ره رد لایر درایلیم هاجنپ رثکادح و )%10( دصرد هد ات نداعم یتلود قوقح تخادرپ زا دننک یم )یلیمکت

 .دنشاب یم فاعم لاس

 ندعم ،تعنص ياه هناخترازو طسوت نآ غالبا خیرات زا هام هس تدم فرظ رثکادح هرصبت نیا ییارجا همان نییآ

 .دسر یم ناریزو تأیه بیوصت هب يروانف و تاقیقحت ،مولع و تراجت و

 بیوصت و نداعم یلاع ياروش داهنشیپ اب هدام نیا )8( هرصبت لومشم ماخ یندعم داوم قیداصم - 11 هرصبت

 .دوش یم غالبا و نییعت داصتقا ياروش

 .دوش یم هفاضا »يروارف و« ترابع »هنیهب يرادرب هرهب« ترابع زا سپ نوناق )14( هدام )5(  هرصبت رد - ب

 داهنشیپ اب« ترابع اب »تراجت و ندعم ،تعنص ترازو صیخشت هب« ترابع ،نوناق )14( هدام ردص رد - پ

 .ددرگ یم نیزگیاج »نداعم یلاع ياروش بیوصت و تراجت و ندعم ،تعنص ترازو



 

 یندعم هدام ياهب زا يدصرد دیاب ،يرادربهرهب هناورپ هدنراد - 27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 14 هدام     

 .دیامن تخادرپ تازلف و نداعم ترازوهب هنالاس ،یتلود قوقح ناونع هب ،زور خرن هب ار هناورپ رد جردنم ندعمرس

  .دنک ذخا رادربهرهب زا یندعم هدام ،نآ ياهب لداعم موزل تروصرد دناوتیم روبزم ترازو

 و لحم هلمج زا نآ رد رثوم لماوع هب هجوتاب هدشدای دصرد نییعت طباوض زین و هدام نیا يارجا یگنوگچ

 یئارجا هماننیئآ رد رادربهرهب یحیجرت دوس و تادهعت ،جارختساشور ،یندعم هریخذ تیعضو ،ندعم تیعقوم

 .دش دهاوخ صخشم نوناق نیا

 .دش دهاوخ روظنم هنازخ باسح هب هدام نیا يارجا زا لصاح ياهدمآرد هیلک تسا یهیدب

 راذگاو روشک یمومع تابساحم نوناق لامعا قیرط زا هک ینداعم یندعم هدام هیاپ تمیق يانبم - 1 هرصبت

 .دوب دهاوخ اهنآ رواجم هباشمنداعم یتلود قوقح نیگنایم ،دنوشیم

 تشادرب لحم رواجم نداعم یتلود قوقح نیگنایم ،تشادرب هزاجا ناگدنراد يارب یتلود قوقح - 2 هرصبت

 .دوب دهاوخ فاعم روبزم قوقح تخادرپ زا نت کی نازیم ات يدربراکو یهاگشیامزآ ياهیسررب .دوب دهاوخ

 نییعت دصرد ،1363 لاس هجدوب نوناق )66( هرصبت )فلا( دنب ریخا تمسق عوضوم دمآرد ذخام - 3 هرصبت

 .دوب دهاوخ قوف هدام رد هدش

 رادربهرهب هدافتسا مدع تروصرد نداعم زا يرادربهرهب و جارختسا تایلمع زا لصاح هلطاب داوم - 15 هدام     

 ترازو هک یقیرط هب و هدوب تلود هب قلعتم تشادرب هزاجا ای هناورپرد هدش رـکذ تدم ياضقنا زا سپ ،نآ زا

 .دش دهاوخ هدافتسا دنادب حالص تازلف و نداعم

 یندعم داوم دیلوت يارب يراذگهیامرس قیوشت روظنم هب تسا فظوم تازلف و نداعم ترازو - 16 هدام     

 يراذگهیامرس زا و هداد رارق دوخ یتیاده و یتیامح و یـتراظن ششوپریز ار هطوبرم ياهدحاو ،هدش يروآرف

 ماجنا پیت ياه حرط هیهتو یجنسناکما تاعلاطم هراب نیا رد و دیامن تیامح روما نیا رد یتلودریغ شخب

 .دش دهاوخ صخشم یئارجا هماننیئآ رد نآ یگنوگچ .دهد

 زین و رتشیب هدوزفا شزرا اب یندعم داوم تارداص و يروآرف هعسوت روظنم هب تسا فظوم تلود - 17 هدام     

 ياهیشم طخ اب هطبار رد تازلف و نداعم ترازو داهنشیپ ،يرادربهرهبو یفاشتـکا ياه تیلاعف شرتسگ

 روظنم هعسوت ياههمانرب رد بیوصت تروصرد ،هداد رارق یسررب دروم ار طبترم یلوپ و یلام ،یناگرزاب ،يدیلوت

 .دروآ لمعهب ار مزال ینیبشیپ روشک هنالاس هجدوب حیاول رد نآ ققحت يارب و دیامن

 ياههمانرب تیولوا رد ارنآ تارداص و یندعم داوم يروآرف شرتسگ تسا فلکم تازلف و نداعم ترازو - هرصبت     

 .دهد رارق دوخ یئارجا

 



 

 یمومع تاررقم - مراهچ لصف

 رابتعا ياضقنا  زا شیپ جیردت هب ار یلعف نارادربهرهب عضو تسا فلکم تازلف و نداعم ترازو - 18 هدام     

 دیدج يرادربهرهب هـناورپ نانآ يارب ،طوبرم تادـهعت ماجنا تروصرد ،هدادقیبطت نوناق نیا اب ،هرداص ياهزوجم

 .دزاس دراو ياهمطل نارادربهرهبهبستکم قوقح هب هجو چیـههب دیابن هدشدای تامادقا لاح رهرد .دیامن رداص

 ياه يرافح هب مادقا تشادرب هزاجا ای و يرادرب هرهب ای فاشتکا هناورپ ذخا نودب سکره - 19 هدام     

 بوسحم یتلود و یمومع لاوما رد فرصتم ،دیامن یندعمداوم يرادربهرهب و تشادرب ،جارختسا ،یفاشتـکا

 بسح دنفظوم یماظتنا نارومأم دراوم نیا رد .دش دهاوخ راتفر طوبرم تاررقم و نیناوق ربارب وا اب و دوشیم

 مکح رودص يارب ار نامهتم ای مهتم و يریگولج تایلمع هنوگنیا زا هلصافالب تازلف و نداعم ترازو تساوخرد

 تساوخرد عقومب ،مزال تامادقا ماجنا نمض تسا فلکم تازلف و نداعم ترازو .دنیامن یفرعم یئاضق عجارم هب

 .دیامن میلست طوبرمیئاضق عجرم هب ار مرج زا یشان نایز و ررض

 فلکم ناریا یمالسا يروهمج یماظتنا يورین و تسا دوهشم مرج قیداصم زا تامادقا هنوگ نیا - 1هرصبت     

 )22/08/1390 بوصم یقاحلا( .دهد ماجنا دراوم نیا رد ار دوخ ینوناق فیاظو تسا

 نتشاد نودب یندعم تایلمع زوجم ياراد هدودحم رد یقوقح ای یقیقح صاخشا فرصت هنوگره - 2هرصبت     

 بسح تسا فظوم یماظتنا يورین دراوم نیا رد .دوش یم بوسحم یناودع فرصت ،یئاضق عجارم زا مکح

 و مادقا تمحازم و فرصت عفر هب تبسن هلصافالب ،تراجت و ندعم ،تعنص ترازو ای زوجم ناگدنراد تساوخرد

 )22/08/1390 بوصم یقاحلا( .دیامن یفرعم یئاضق عجارم هب ار نامهتم ای مهتم

 مرجم و یقلت مرج ،دوش یندعم تایلمع عنام هک يوحن هب یقوقح ای یقیقح صاخشا تمحازم - 3هرصبت     

 هدراو تراسخ ربارب ود لداعم يدقن همیرج تخادرپ ای و هام شش ات کی زا سبح هب ،تراسخ ناربج  نمض

 )22/08/1390 بوصم یقاحلا( .دوش یم موکحم

 تشادرب هزاجا و يرادرب هرهب و فاشتکا ياهزوجم ناگدنراد هب تراجت و ندعم ،تعنص ترازو - 20هدام     

 رد .دنیامن ءافیا ار دوخ دهعت ات دنک یم راطخا بسانم یتلهم نییعت اب دـنیامنن لمع دوخ تادـهعت هب هک

 دییأت اب ،دشابن یفاک هدش ماجنا مادقا ای و دنیامنن یمادقا ررقم تلهم ءاضقنا رد روبزم صاخشا هک یتروص

 يارب تیاهن رد ای و دنوش یم طوبرم تادهعت ماجنا مدع زا یشان تاراسخ تخادرپ هب مزلم نداعم یلاع ياروش

 ای و يرادرب هرهب هناورپ رابتعا رد لمع نیا ماجنا .دنوش یم هـتخانش تیحالص دـقاف طوبرم تایلمع همادا

 )22/08/1390 بوصم یحالصا( .درادن يریثأت ثلاث صاخشا قوقح

 .تسا ینثتسم هدام نیا مکح زا ،دشاب زوجم ناگدنراد هدارا و دی زا جراخ هک يدراوم - 1هرصبت     



 

 همان نیئآ رد رادرب هرهب و فشتکم هدارا و دی زا جراخ و تیحالص دقاف و تراسخ لومشم دراوم - 2هرصبت     

  .دوش یم نییعت نوناق نیا یئارجا

 و يرادربهرهب هناورپ ناگدنراد هب تازلف و نداعم ترازو - 27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 20 هدام     

 راطخا بسانتم یتلهم نییعتاب دنشابن نآ ماجنا هب رداق ای و دنیامنن لمع دوخ تادهعت هب هک تشادرب هزاجا

 تروص دهعتم يوس زا یمادقا ررقم تلهم ياضقنا رد هک یتروصرد .دنیامن افیا ار دوخ دهعت ات دومن دهاوخ

 مزلم ،دشابن یفاک یلک روطب هدش ماجنامادقا ای و دریگن

 يارب تیحالص دقاف تیاهن رد ای و دش دهاوخ طوبرم تادهعت ماجنا مدع زا یشان تاراسخ تخادرپ هب

 ثلاث صاخشا قوقح ای و يرادربهرهب هناورپ رابتعارد لمع نیا ماجنا .دوشیم هتخانش طوبرم تایلمعهمادا

 .تشاد دهاوخن يریثات

 ماجنا مدع زا یشان تاراسخ ناربج یگنوگچ هب طوبرم طیارش تسا فظوم تازلف و نداعم ترازو - هرصبت

 .دیامن جرد تشادرب هزاجا و يرادربهرهب هناورپرد ار هدام نیا عوضوم تادهعت

 هک ار ندعم هب طوبرم تازیهجت و لاوما تسا فظوم یلبق تشادرب هزاجا هدنراد و رادربهرهب - 21 هدام     

 هب دوشیم ندعم هب تراسخ و همطل ندمآ دراو بجوم تازلف و نداعمترازو یسانشراک صیخشت هب نآ عازتنا

 .دیامن راذگاو دیدج رادربهرهب هب زور تمیق هب يرتسگداد یمسر سانشراک یبایزرا ساسارب هدش نییعت خرن

 هدراو تراسخ ناربج لوؤسم هدشدای طیارش ربارب ندعم هب طوبرم تازیهجت و لاوما يراذگاو مدع تروصرد

 .دوب دهاوخ

 زاین و عقاو صاخشاءایحا هب قوبسم ای ریاد كالما هدودحم رد یندعم تایلمع يارجا هچنانچ - 22 هدام     

 ار نآ ءاهب ای هراجا تسا فلکم تازلف و نداعم ریزو دییأت زا سپ تایلمعيرجم ،دشاب كالما نیا فرصـت هب

 کلم بحاص هب زور تمیق هبيرتسگداد یمسر سانشراک رظن ربارب ،نآ رد عقاو یندعم ریاخذ هبساحم نودب

 رد هک دیامن عیدوت روشک كالما و دانسا تبث نامزاس قودنص رد ،نآ تفایرد زا يو عانتما تروصرد و دزادرپب

 مهارف لوؤسم ياه هاگتسد یگنهامه اب تازلف و نداعم ترازو طسوت یندعم تایلمع ماجنا هنیمزتلاح نیا

 .دش دهاوخ

 .دشابیم هطوبرم عجارم هدهع هب نیکلام ای کلام تیکلام عضو و كالما ندوب ءایحا هب قوبسم ای ریاد صیخشت

 زا جراخ رد عقاو نداعم جارختسا و يرادربهرهب ای یفاشتکا تایلمع همادا يارب هک یتروصرد - 1 هرصبت     

 لومشم ،دریگ رارق روبزم كالما یفرع قمع رد هک دشاب ینیمزریزلنوت ای لاناک رفح هب زاین هدش دای كالما

 عون هب هجوتاب هرصبت نیا عوضوم یفرع قمع صیخشت .دوب دهاوخن کلم عبات تروصنیاریغرد ،هدوب قوف هدام

 .دشابیم يرتسگداد یمسر ساـنشراک هدـهع هب یندـعم تاـیلمع هقطنم یضارا يربراک



 

 گنس رئاخذ فاشتـکا هناورپ ذخا رد اهنآ ینوناق ماقممئاق ای  رـکذلاقوف كالما نیکلام ای کلام - 2 هرصبت     

 هب هک دوخ ءایحا هب قوبسم ای ریاد كالما یفرع قمع رد عقاو امن و ینیئزت ياه گنس و ینامتخاس هشال

 ،تازلف و نداعم ترازوهب تساوخرد میلست هب طورشم ،دوشیم نییعت قوف هرصبت ریخا تمسق رد ررقم بیترت

 داوم تروصنیارد هک تشاد دنهاوخ مدقت قح اهنآ هب تبسن ،نیریاس يارب فاشتـکا هناورپ رودص زا لبق

 دافم ساسارب ،یتلود قوقح تخادرپ زا تیفاعم نـمض ،هدوب نانآ هب قلعتم کلم عباتیفرع قمع ات هفوشکم

 .دش دهاوخ راتفر اهنآ اب روکذم هدام )فلا( قش )1(دنب و )10( هدام

 ،هدام نیا عوضوم یندعم تایلمع يارجا زا کلام تعنامم تروصرد دنفلکم یماظتنا نارومأم - 3 هرصبت     

 .دنیامن تمحازم و تعنامم عفر هعوضوم تاررقم قبط تازلف و نداعم ترازو تساوخرد هب هلصافالب

 ياه هدودحم میرح و لخاد رد ینارمع ياه حرط يارجا روظنم  هب زوجم رودص و مادقا هنوگره - 23هدام     

 نامزاس و اه تکرش ،اه هناخترازو زا معا یئارجا ياه هاگتسد طسوت ،یندعم ياه تیلاعف زوجم و هناورپ ياراد

 ترازو زا زوجم بسک هب لوکوم ،اهنآ هعبات ياهدحاو و یبالقنا ياهداهن و یمومع تاسسؤم و یتلود ياه

 .تسا تراجت و ندعم ،تعنص

 حرط يارجا ترورض لیلد هب یندعم ياه تیلاعف زوجم و هناورپ ناگدنراد قوقح هک يدراوم رد - هرصبت     

 ربارب  ،بوصم حرط لحارم يارجا زا لبق دنفظوم طبریذ یئارجا ياه هاگتسد ،دوش عییضت تلود ینارمع ياه

 هب هدراو ياه تراسخ تخادرپ هب تبسن ندعم یسدنهم ماظن سانشراک ای يرتسگداد یمسر سانشراک رظن

 تبث نامزاس قودنص رد ،نآ تفایرد زا عانتما تروص رد و دننک مادقا زور تمیق هب هدش ماجنا يراذگ هیامرس

 )22/08/1390 بوصم یحالصا( .دنیامن عیدوت روشک كالما و دانسا

 داوم تشادرب و يرادربهرهب ياههدودحمرد مادقا هنوگره - 27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 23 هدام     

 یمومع تاسسؤم و یتلودياهنامزاس و اهتکرش ،اههناخترازو زا معا یئارجا ياه هاگتسد طسوت ،یندعم

 .دشابیم تازلف و نداعم ترازو زا زوجم بسک هب لوکوم اهنآ هعبات ياهدحاو و یبالقنا ياهداهن و یعافتناریغ

 ینوناق نایلوتم و یئارجا ياه هاگتسد ،نداعم زا يرادربهرهب و فاشتکا رما رد عیرست تهج - 24هدام     

 هناورپ رودص تهج تراجت و ندعم ،تعنص ترازو مالعتسا هب تبسن هام ود فرظ رثکادح دنفلکم طوبرم

 )22/08/1390 بوصم یحالصا( :دنیامن رظن مالعا لیذ دراوم رد فاشتـکا

 .نهآ هار و اه هار ینوناق میرح - فلا

 .اهنآ ینوناق میرح و اه رهش لخاد - ب

 .تاونق و اهدس ياه هچضوح و بآ عیزوت ياه هکبش و اهدس ینوناق میرح - پ

 .عتارم و اه لگنج لخاد - ت



 

 .یخیرات هینبا و هسدقم نکاما میرح - ث

 .حلسم ياهورین رارقتسا لحم و اهناگداپ میرح - ج

 .هدش تظافح و شحو تایح هاگهاـنپ ،یلم یعیبط راثآ ،یلم كراپ ناونع اب یقطانم - چ

 .زاجم دح زا شیب ازوترپ داوم ياراد ياه هزوح - ح

 رودص يارب راب کی طقف و تراجت و ندعم ،تعنص ترازو طسوت ،طبر يذ یئارجا ياه هاگتسد زا مالعتسا

 زا سپ هام هس رثکادح تراجت و ندعم ،تعنص ترازو طسوت فاشتـکا هناورپ .دریگ یم ماجنا فاشتکا هناورپ

 تلهم رد رظن  مالعا مدع و دریگ تروص اضاقت دروم هدودحم لک يارب دیاب رظن مالعا .دوش یم رداص مالعتسا

 .دوش یم یقلت روکذم ياه هاگتسد تقفاوم هلزنم هب ررقم

 تیعضو مالعا هب تبسن ،نوناق نیا غالبا زا سپ هام هس فرظ دنفلکم طوبرم یئارجا ياه هاگتسد - 1هرصبت     

 .دنیامن مادقا تراجت و ندعم ،تعنص ترازو هب دوخ ینوناق ياه میرح

 یفاشتکا ياه هزوح نوناق نیا غالبا زا سپ هام هس فرظ تسا فلکم ناریا یمتا يژرنا نامزاس - 2هرصبت     

 يژرنا نامزاس نینچ مه .دیامن مالعا تراجت و ندعم ،تعنص ترازو هب ار زاجم دح زا شیب ازوترپ داوم ياراد

 اب تسا فلکم تراجت و ندعم ،تعنص ترازو و دنک یم مالعا ار دیدج ياه هدودحم لاس ره ءادتبا ناریا یمتا

 .دیامن مالعتسا ناریا یمتا يژرنا نامزاس زا هدش مالعا قطانم رد هدام نیا دافم تیاعر

 هکورتم نداعـم دروم رد دنفلکم تسیز طیحم تظافح نامزاس و تراجت و ندعم ،تعنص ترازو - 3هرصبت     

 مدع تروصرد و دنیامن يریگ میمصت و یسررب هدام نیا )چ( دنب عوضوم قطانم رد عقاو هقباس هب قوبسم و

 نداعم نیا زا يرادرب هرهب ،یلم حلاصم رظن زا هریخذ نازیم و یندعم هدام عون نتفرگ رظن رد اب هچنانچ قفاوت

 مادقا اهنآ يزادنا هار و ءایحا هب تبسن ناریزو تأیه بیوصت اب تراجت و ندعم ،تعنص ترازو ،دشاب تحلصم هب

 .دنک

 و لیمکت ،ذخا روما هرادا و یگنهامه ،هچراپکی تیریدم هفیظو تراجت و ندعم ،تعنص ترازو - 4هرصبت     

 يا هنوگ  هب طبترم ياه هاگتسد ریاس تکراشم اب دحاو هرجنپ داجیا قیرط زا و دراد هدهع رب ار زوجم رودص

 زا زوجم رودص يارب رظن دروم ینامز فقس ،تامالعتسا خساپ ینامز مه لصا تیاعر نمض هک دیامن یم مادقا

 تبسن دنفلکم ،یعرف ياه هاگتسد ،دحاو هرجنپ دنیآرف داجیا رد .دیامنن زواجت نوناق رد هدش ینیب شیپ نامز

 و مادقا يزاجم ياضف رد ای و دحاو ياه هرجنپ لحم رد رایتخالا مات هدنیامن رارقتسا قیرط زا تامدخ هئارا هب

  .دنروآ لمع هب ار مزال يراکمه

 ،نداعم زا يرادربهرهب و فاشتکا رما رد عیرست تهج - 27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 24 هدام     

 درومرد تازلف و نداعمترازو مالعتسا هب تبسن هامراهچ فرظ رثکادح دنفلکم طوبرم یئارجا ياههاگتسد

 تسیز طیحم يزاسهب و تظافح نوناق )3( هدام )فلا( دنب عوضوم قطانم و اهنآ هب طوبرم ینوناق ياهمیرح



 

 روشک عتارم و اهلگنج زا يرادربهرهب و تظافح نوناق تیاعر و نآ هدش بیوصت ياههیحالصاو 1353 بوصم

 لاس بوصم اه غاب و یعارز یضارا يربراک ظفحنوناق زین و نآ يدعب ياههیحالصا و 1346 لاس بوصم

  .دنیامن رظن مالعا يرادربهرهب و فاشتکا هناورپ رودص ماگنه 1374

 .دوشیم یقلت قوف تایلمع يارجا يارب روبزم ياههاگتسد تقفاوم هلزنمهبررقم تلهم رد رظن مالعا مدع

 :زا دنترابع فالتخا لح تأیه ياضعا - ررکم24هدام     

 ؛تأیه سیئر ناونع هب طبريذ نواعم ای رادناتسا ـ1

 ؛تأیه ریبد ناونع هب ناتسا تراجت و ندعم ،تعنص نامزاس سیئر ـ2

 ؛ناتسا ندعم یسدنهم ماظن نامزاس یفرعم اب ندعم هربخ سانشراکرفن کی ـ3

 ؛ناتسا يزرواشک داهج نامزاس سیئر ـ4

 ؛طبريذ ضارتعا دروم هاگتسد هدنیامن ـ 5

 مدع تروص رد و ناتسا ندعم هناخ باختنا اب یندعم روما رد صصختم و هبرجت اب نارادربهرهب زا رفن کی ـ 6

 ؛روشک ندعم هناخ باختنا اب ،ناتسا رد ندعم هناخ دوجو

 یقاحلا( .ناتسا يرتسگداد سیئر یفرعم و باختنا اب یندعم لئاسم هب انشآ نادقوقح رفن کی ـ7

14/08/1392( 

 )3( هرصبت قباطم ،دشاب هدش  عقاو یعیبط و یلم عبانم رد یندعم تایلمع هدودحم هچنانچ - 25هدام     

 و مادقا نآ يدعب تاحالصا و 1346 لاس بوصم عتارم و اه لگنج زا يرادربهرهب و تظافح نوناق )3( هدام

 ای فاشتـکا زا یشان تراسخ ناربج روظنم هب ،هدش دای هرصبت رد جردنم ضرالا قح و هناکلام هرهب ياج هب

 دصرد هدزناپ ذخأم هب یندعم داوم يرادرب هرهب ای فاشتـکا زا یشان ياه هنیزه ،یندعم داوم يرادرب هرهب

 )%12( دصرد هدزاود نینچ مه و نوناق نیا )6( هدام )3( هرصبت عوضوم فاشتکا زا یشان تلود دمآرد )15%(

 و ندعم ،تعنص ترازو طسوت هک نآ لیذ ياه هرصبت و نوناق نیا )14( هدام عوضوم یتلود قوقح لک زا

 یم نییعت يزرواشک داهج ترازو قیرط زا هک روشک لک يراد هنازخ باسح  هب و ددرگ یم لوصو تراجت

 یندعم تایلمع لحم يزاسزاب و ءایحا هب تبسن یندعم تایلمع یط رد و دروم بسحرب ات ددرگ یم زیراو دوش

 )22/08/1390 بوصم یحالصا( .ددرگ مادقا

 نیا بیوصت خیرات زا - 20/04/1346 بوصم اهلگنج زا يرادرب هرهب و تظافح نوناق 3 هدام 3 هرصبت     

 یلم عبانم رد عقاو نداعم نوناق رد حرصم مود و لوا هقبط نداعم زا يرادرب هرهب و فاشتکا هناورپ رودص نوناق

 .دسریم یعیبط عبانم و یئاراد - داصتقا يارزو بیوصت هب هک دوب دهاوخ ياهمان نیئآ قبط هدش



 

 زا يرادرب هرهب هب عورش و هدش رداص نونک ات یلم عبانم رد عقاو نداعم زا يرادرب هرهب دروم رد هک یئاههناورپ

 رما رد تیلاعف همادا هب زاجم ناکامک اههناورپ هنوگنیا ناگدنراد و تسا یقاب دوخ توق هب ناکامک هدیدرگ اهنآ

 همان نیئآ لومشم ضرالاقح و هناکلام هرهب تخادرپ هوحن ظاحل زا یهتنم دوب دنهاوخ نداعم زا يرادرب هرهب

 .دوب دنهاوخ رکذلاقوف

 یعیبط و یلم عبانم رد یندعم تایلمع هدودحم هچنانچ - 27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 25 هدام     

 و 1346 بوصم روشک عتارمو اهلگنج زا يرادربهرهب و تظافح نوناق )3( هدام )4( هرصبت قباطم ،دشاب عقاو

 ذخام هب هدشدای هرصبت رد جردنم ضرالاقح و هناکلام هرهب ياج هب نکل ،مادقا نآ هدش بیوصت ياههیحالصا

 يزاسزاب روظنم هب نآ )2( و )1( ياههرصبت و نوناق نیا )14( هدام عوضوم یتلود قوقح )%3(دصرد هس

 ناگدنرادو نارادربهرهب زا تازلف و نداعم ترازو طسوتروکذم یتلود قوقح رب هوالع ،یندعم تایلمع قطانم

 .دوشیم زیراو هطوبرم باسح هب و تفایرد تشادرب هزاجا

 هلطاب داوم عفد و یندعم داوم يرادربهرهب و تشابنا و جارختسا ،فاشتکا هب طوبرم ياههدودحم - 26هدام     

 يرادزیخبآ و عتارم ،اه لگنج نامزاس طسوت تراجت و ندعم ،تعنص ترازو ياضاقت هب انب یلم عبانم رد عقاو

 ندعم یتایلمع هصرع هب دوش یم دیق هدش رداص زوجم رد هک اههدودحم نیا تحاسم .ددرگ یم تبث روشک

 .دراد رارق تراجت و ندعم ،تعنص ترازو رایتخا رد یمومع لاوما تروص هب ندعم رمع نایاپ ات و تسا طوبرم

 یمومع لاوما رد فرصت هلزنم هب دوش یم رداص هک ییاهزوجم رد جردنم دراوم زا جراخ تایلمع هنوگره

 )22/08/1390 بوصم یحالصا( .ددرگ یم بوسحم

 يرادربهرهب و تشابنا و جارختسا هب طوبرم ياههدودحم -27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 26 هدام     

 ،دوشیم دیق هرداص زوجم رد اههدودحمنیا تحاسم هک یلم عبانم رد عقاو نداعم دئاز داوم عفد و یندعم داوم

 تازلفو نداعم ترازو رایتخارد یمومع لاوما تروصب ندعم رمع نایاپ ات و هدوب هطوبرم ندعم یتایلمع هصرع

 لاوما رد فرصت هلزنم هب دوشیم رداص هک یئاهزوجم رد جردنم دراوم زا جراخ تایلمع هنوگره و دوب دهاوخ

 .دوشیم بوسحم یمومع

 و ندعم ناصصختم تامدخ زا بولطم هدافتسا روظنم هب تسا فظوم تازلف و نداعم ترازو - 27 هدام     

 تسا فظوم تلود .دنک یهدناماس یسدنهم ینف رتافد بلاق رد ار هورگنیا ،نآ هب طوبرم روما و یسانشنیمز

 هب نوناق نیا بیوصت خیراتزا هام شش فرظ و هدومن نیودت ار یسانشنیمز و ندعم یسدنهم ماظن هحیال

 .دیامن هئارا سلجم

 ،ندعم شخب هعسوت موزل و نداعم یئایفارغج تیعقوم هب هجوتاب دنفلکم یئارجا ياه هاگتسد - 28 هدام     

 - ياهفرعت ياهخرن لامعا و ياهعسوت ياههمانرب و اه حرط يارجا تیولوا وزج ار نداعم عوقو لحم قطانم

 .دنهد رارق دوخ یحیجرت



 

 لیمحت هب رجنم هک یتاررقم ،یندعم داوم دیلوت يداصتقا تابساحم رد تابث داجیا روظنم هب – 29 هدام     

 .ددرگیم یقلت نکیملنأک نوناق نیا بیوصت خیرات زا دوشیم روکذم داوم دیلوت يارب رابرس و طبترمریغ هنیزه

 یجراخ ای یناریا یقوقح ای یقیقح زا معا ،صاخشا زا تراجت و ندعم ،تعنص ترازو تابلاطم - 30هدام     

 و )20( داوم و نآ ياه هرصبت و )14( هدام و )6( هدام )4( هرصبت رد جردنم بیترت هب ندش یعطق زا سپ

 تابساحم نوناق )48( هدام ساسارب و تسا ءارجالا مزال دانسا هب دنتسم تابلاطم مکح رد نوناق نیا )25(

 يارجا هوحن .دشاب یم لوصو لباق میقتسم ياه تایلام یئارجا تاررقم قبط 1366 لاس بوصم روشک یمومع

 )22/08/1390 بوصم یحالصا( .دوش یم صخشم یئارجا همان نیئآ رد هدام نیا

 زا یتلود تاسسؤم و اههناخترازو تابلاطم - 01/06/1366 وصم روشک یمومع تابساحم نوناق 48 هدام     

 ییارجا تاررقمقبط رب تسا هدیسر تیعطق هلحرم هب ارجالامزال دانسا و ماکحا بجوم هب هک یصاخشا

 .دوب دهاوخ لوصو لباق میقتسم ياهتایلام

 یقیقح زا معا ،صاخشا زا تازلف و نداعم ترازو تابلاطم -27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 30 هدام     

 عوضوم بیترت هب ،تادهعت ماجنا مدعزا یشان تراسخ ناربج و يزاسزاب دصردهس ،یتلود قوقح تباب یقوقح ای

 هب دنتسم تابلاطم مکح رد ،نوناق نیا )25( و )20( داوم و نآ )2( و )1( ياههرصبت و )14( هدام

 ياروش سلجم 1/6/1366 بوصم روشک یمومع تابساحم نوناق )48( هدام ساسارب و هدوب ارجالامزالدانسا

 .دوب دهاوخ لوصو لباق میقتسمياه تایلام یئارجا تاررقم قبطرب یمالسا

 ترازو طسوت نوناق نیا ییارجا هماننییآ هارمه هب هک دوب دهاوخ یلودج ساسارب درکرید زا یشان نایز و ررض

 .دیسر دهاوخ ناریزوتأیه بیوصتهب و هیهت تازلف و نداعم

 يراذگهیامرس همیب قودنص تسا فظوم تلود ،ندعم شخب رد رادیاپ هعسوت ققحت روظنم هب – 31 هدام      

 و هناک فشک مدع زا یشان یلامتحا تاراسخ زا یتمسق ای مامت نیمأت تهج ار یندعم ياه تیلاعف

 و نداعم ترازو رد دیسر دهاوخ ناریزو تأـیه بیوصت هب هک ياهمانساسا قبط ،دوجوم ياه يراذـگهیامرس

 يدیلوت ياه تسایس هب هجوت اب ار تلود مهس زاین دروم رابتعا موزل تروصرد هلاسهمه و دیامن سیسأت تازلف

 .دیامن داهنشیپ هنالاس هجدوب حیاول رد

 )%5( دصرد  جنپ رثکادح هلاس همه تراجت و ندعم ،تعنص ترازو داهنشیپ هب تسا فلکم تلود - هرصبت     

 تیلاعف زا تیامح تهج ار نآ لیذ ياه هرصبت و نوناق نیا )14( هدام عوضوم یتفایرد یتلود قوقح لک زا

 بوصم یقاحلا( .دهد رارق روکذم قودنص رایتخا رد یندعم ياه تیلاعف يراذگ هیامرس همیب قودنص ياه

22/08/1390( 



 

 22/08/1390 بوصم نداعم نوناق حالصا نوناق بجوم هب هدش فذح - 32 هدام     

 هدام )14( دنب يارجا رد تسا زاجم تازلف و نداعم ترازو -27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 32 هدام     

 رما ققحت رد عیرست روظنمب یمالسا ياروش سلجم 1363 لاس بوصم روبزم ترازو سیسأت نوناق )1(

 بیوصت هب اهنآ همانساسا هک یتایلمع ياهتکرش ،یندعم تایلمع ریاس اترورض و اهراسناک یئاسانش و فاشتکا

 .دیامن سیسأت ،دیسر دهاوخناریزو تأیه

 نامز رد نآ هعبات ياه نامزاس و اه تکرش و تراجت و ندعم ،تعنص ترازو نانکراک هیلک - 33هدام     

 تازایتما و تالماعم رد میقتسمریغ ای میقتسم روط هب دنناوت یمن ،لاغتشا عطق زا دعب لاس کی ات و لاغتشا

 زا تیمورحم و یتلود تامدخ زا مئاد لاصفنا هب فلخت تروصرد .دنشاب عفن يذ ای مهس يذ نوناق نیا عوضوم

 .دندرگ یم موکحم ،یندـعم تایلمع زوجم هنوگره ذـخا و یندعم دادرارق دـقع هنوگره زا لاس هد ات جنپ

 )22/08/1390 بوصم یحالصا(

 اهتکرش و تازلف و نداعم ترازو رد تلود یمسر نانکراک - 27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 33 هدام     

 میقتسمریغ ای میقتسم روطب دنناوتیمنلاغتشا عطق زا دعب لاسکی ات و لاغتشا نامز رد یتلود هعبات ياهنامزاس و

 زا دبا لاصفنا هب فلخت تروص رد .دنشاب عفن يذ ای و مهس يذ نوناق نیا عوضوم تازایتما و تالماعم رد

 یندعم تایلمع زوجم هنوگ ره ذخا و یندعم دادرارق دقع هنوگ ره زا لاس 10 ات 5 زا تیمورحم و یتلودتامدخ

 .دندرگیم موکحم

 بیرخت زا يریگولج يارب نوناق نیا عوضوم نداعم رد تسا فلکم تراجت و ندعم ،تعنص ترازو - 34هدام     

 یتظافح و ینمیا لوصا تیاعر و نارادرب هرهب و ناگدننک فاشتـکا تادهعت يارجا و یندعم ریاخذ عییضت و

 )22/08/1390 بوصم یحالصا( .دیامن یسرزاب و تراظن نوناق نیا یئارجا همان نیئآ قبط نداعم نانکراک

 ءاضعا زا یسرزاب و تراظن ،یسانشراک روما ماجنا تهج تسا زاجم تراجت و ندعم ،تعنص ترازو - هرصبت     

 نامزاس هب ار هنیمز نیا رد دوخ یتیمکاحریغ تارایتخا زا یضعب و دریگ هرهب ندعم یسدنهم ماظن نامزاس

 )22/08/1390 بوصم یقاحلا( .دیامن ضیوفت روکذم

 روشک نداعم هیلک رد تسا فلکم تازلف و نداعم ترازو - 27/02/1377 بوصم نداعم نوناق 34 هدام     

 تیاعر و نارادرب هرهب و ناگدننکفاشتکا تادهعت يارجا و یندعم ریاخذ عییضت و بیرخت زا يریگولج يارب

 .دیامنب لماک تراظن نوناق نیا یئارجا همان نییآ قبط نداعم نانکراک یتظافح و ینمیا لوصا

 و هعسوت نامزاس هلمج زا نآ هب هتسباو و هعبات ياه نامزاس و تراجت و ندعم ،تعنص ترازو - 35  هدام     

 تسایس يارجا نوناق قبط دنفلکم نآ هب هتسباو و هعبات ياه تکرش و ناریا یندعم عیانص و نداعم يزاسون

 هدیازم قیرط زا ار دوخ هب قلعتم نداعم شورف و جارختسا ،یساسا نوناق )44( مراهچ و لهچ لصا یلک ياه



 

 نداعم هنوگ نیا شورف و جارختسا يراذگاو زا لصاح دیاوع .دنیامن راذگاو ینواعت ای یصوصخ شخب هب یمومع

 نامزاس قیرط زا یتاونس ياه هجدوب بلاق رد روکذم نوناق تیاعر اب روشک لک يراد هنازخ هب زیراو زا سپ

 تاقیقحت ،فاشتکا ،نداعم تخاسریز فرص هعبات ياه تکرش و ناریا یندعم عیانص و نداعم يزاسون و هعسوت

 و یندعم مامت همین ياه حرط یلیمکت و یندعم داوم يارب يدربراک ياه شهوژپ و یندعم داوم ياه هدروارف

 .دوش یم ندعم شخب رد )يژولونکت( يروانف شخب هب کمک

 .تسا زاجم هدیازم ای الاک سروب قیرط زا ًافرص شورف و جارختسا يراذگاو زا لبق روکذم یندعم داوم شورف

 )30/02/1397 بوصم روشک یلام ماظن ياقترا و ریذپ تباقر دیلوت عناوم عفر نوناق بجوم هب یقاحلا(

 راکوزاس قبط فشک یهاوگ ذخا زا سپ دنوش یم فشک روکذم ياه نامزاس طسوت هک دیدج نداعم - هرصبت

 .دنوش راذگاو دیاب قوف

 ،)14( ،)13( ،)10( ،)9( ،)8( ،)7( ،)6(،)5( داوم هلمج زا نوناق نیا یئارجا ياه همان نییآ - 36هدام     

 فرظ طبریذ یئارجا ياه هاگتسد ریاس يراکمه اب و تراجت و ندعم ،تعنص ترازو طسوت )34( و )30( ،)20(

 )22/08/1390 بوصم یحالصا( .دسر یم ناریزو تأیه بیوصت هب و هیهت هام هس

 اب تازلف و نداعم ترازو طسوت نوناق نیا یئارجا هماننییآ - 27/2/1377 بوصم نداعم نوناق 35 هدام     

 دهاوخ ناریزو تأیه بیوصت هب وهیهت هام هس تدم رد طبریذ ياهناگرا و اهنامزاس ،اههناخترازو ریاس یگنهامه

 .دیسر

 بوصم )16( هدام حالصا ،1336 ،1317 بوصم نداعم نیناوق ،نوناق نیا بیوصت خیرات زا - 37هدام     

 هیامرس و دیلوت عناوم زا یخرب عفر نوناق )9( هدام و 1364 بوصم نداعم نوناق حالصا ،1362 و 1344

 )22/08/1390 بوصم یحالصا( .ددرگیم خسن 7/5/1386 بوصم یتعنص يراذگ

 و رازهکی هام نابآ مود و تسیب خروم هبنشکی زور ینلع هسلج رد هدام جنپ و تسیب رب لمتشم قوف نوناق

 .دیسر نابهگن ياروش دییأت هب 02/09/1390 خیرات رد و دش بیوصت یمالسا ياروش سلجم دون و دصیس

 یناجیرال یلع - یمالسا ياروش سلجم سیئر

  1377.2.27 بیوصت خیرات

 1377.3.23ماظن تحلصم صیخشت عمجم دییات خیرات

 

 

 



 

 

 

 

 نداعم نوناق ییارجا هماننییآ

 

 11/04/1392 بوصم

 

 فیراعت - لوا لصف •
 1 هدام

 :دنوریم راک هب طوبرم حورشم یناعم رد هماننییآ نیا رد ریز تاحالطصا

 .نآ يدعب تاحالصا و ـ1377 بوصم ـ نداعم نوناق :نوناق ـ فلا

 .نوناق )12( هدام عوضوم ،نداعم یلاع ياروش :اروش ـ ب

 .تراجت و ندعم ،تعنص ترازو :ترازو ـ پ

 ییارآهناک و نداعم جارختسا و فاشتکا و اهراسناک نتفای يارب ییوجیپ تایلمع :یندعم ياهتیلاعف ـ ت

 .یجارختسا يژرولاتم و یندعم داوم يروآرف و گنسناک

 اب طبترم یصصخت روما رد نآ ریاظن و ندعم یسدنهم ياههفرح راک هب لاغتشا هناورپ :تیحالص زوجم ـ ث

 .یندعم ياهتیلاعف

 طوبرم زوجم و باختنا يرادربهرهب ای و فاشتکا ماجنا يارب هک یقوقح ای و یقیقح صخش :بختنم لماع ـ ج

 .دوشیم رداص يو مان هب

 رایتخا رد هک یندعم ياهتیلاعف هناورپ هدودحم زا جراخ رد ترازو طسوت هدش نییعت هدودحم :میرح ـ چ

 .دوب دهاوخ نوناق )23( هدام تیاعر اب نآ رد یمادقا هنوگره ماجنا و تسا ترازو

 دنیآرف ساسارب و هدومنن لمع دوخ تادهعت هب هک طوبرم ياهزوجم ناگدنراد تیعضو :تیحالص بلس ـ ح

 .دناهدش هتخانش تیحالص دقاف نوناق )20( هدام رد ررقم

 .يرتسگداد یمسر سانشراک ای و ندعم یسدنهم ماظن تیحالص زوجم ياراد سانشراک :یمسر سانشراک ـ خ

 )هدیازم دانسا رد جردنم( صخشم طیارش بوچراچ رد بختنم لماع نییعت يارب یتباقر يدنیآرف :هدیازم ـد

 )ترازو( هدیازم دنیآرف يرازگرب لماع :رازگهدیازم ـذ



 

 .دننکیم تکرش نآ رد و تفایرد ار هدیازم دانسا هک یقوقح ای یقیقح صاخشا :رگهدیازم ـر

 یبایزرا و یسررب ،اهداهنشیپ لوبق و هدیازم دانسا لیوحت تلهم ،ناوخارف نامز :هدیازم دنیارف نامز تدم ـز

 .نارگهدیازم تایاکش رابتعا و شریذپ نامز ،رازگهدیازم يوس زا نآ مالعا و هدنرب نییعت ،اهداهنشیپ

 ناوخارف نیلوا زا سپ زور کی نامزمه روطهب تلهم نیا :اهداهنشیپ لوبق و هدیازم دانسا لیوحت تلهم ـژ

 .دوشیم نییعت هدشدای تلهم ،هقطنم تیعقوم و طیارش بسح و دوب دهاوخ هام کی ات و هدش عورش هدیازم

 .دوش مالعا دازآ ترازو طسوت ای و هدشن تبث یندعم تایلمع يارب ًالبق هک ياهدودحم :دازآ هدودحم ـ س

 طیارش ياراد هماننییآ نیا و نوناق )24( هدام تیاعر اب هک دازآ ياهدودحم :ضراعمالب یفاشتکا هدودحم ـ ش

 طقاس رابتعا هجرد زا ای و وغل اهنآ فاشتکا هناورپ هک ییاههدودحم ای و دشاب فاشتکا هناورپ رودص يارب مزال

 .دنوش

 

 فاشتکا – مود لصف •

 
 2 هدام

 .تسا ترازو زا فاشتکا هناورپ تفایرد مزلتسم ،یقوقح و یقیقح صاخشا طسوت فاشتکا تایلمع ماجنا

 3 هدام

 :دنوشیم میسقت ریز حرش هب هورگ شش هب نوناق )3( هدام عوضوم ود و کی هقبط یندعم داوم

 سركاخ و هسام ،نش :لوا هورگ ـ فلا

 نوناق )1( هدام )ص( دنب قبط ینامتخاس هشال ياهگنس :مود هورگ ـ ب

 ود و کی ياههورگ يانثتسا هب کی هقبط یندعم داوم :موس هورگ ـ پ

 امن و ینییزت ياهگنس :مراهچ هورگ ـ ت

 راهچ هورگ و گنسلاغز يانثتسا هب يزلفریغ ود هقبط یندعم داوم :مجنپ هورگ ـ ث

 گنسلاغز و يزلف ود هقبط یندعم داوم :مشش هورگ ـ ج

 )فلا( دنب رد هراشا دروم یبآ ياهکمن يانثتسا هب یندعم ياهزاگ و اهبآ زا لاصحتسا لباق یندعم داوم ـ1هرصبت

 هماننییآ نیا دافم عبات اهنآ یندعم تایلمع ماجنا و دنوشیم بوسحم جنپ هورگ یندعم داوم ءزج ،نوناق )3( هدام

 غالبا و هیهت ار یبآ عبانم زا حالما لاصحتسا یندعم تایلمع هب طوبرم لمعلاروتسد تسا فظوم ترازو .تسا

 .دنک



 

 غالبا و نیودت ار هدشدای ياههورگ زا کی ره فاشتکا ینف ياهرایعم و طباوض تسا فظوم ترازو ـ2هرصبت

 .دنک

 تایلمع رد هدافتسا روظنم هبً افرص یلصف ای و یمیاد لاعف ياههناخدور رتسب زا هک ياهسام و نش ـ3هرصبت

 نورقم اهنآ کیکفت هک یشزرا اب ياهیناک يواح و دوش تشادرب نآ ریاظن و يزیرنتب ،يزاسهار ،ینامتخاس

 ورین ترازو زا نوناق )24( هدام قباطم مالعتسا دراوم نیا رد .تسا ياهناخدور هسام و نش ،دشابن هفرص هب

 .دوشیم ماجنا

 4 هدام

 ،ییوجیپ ،ییاسانش هلحرم راهچ ياراد هک تسا نوناق )1( هدام )خ( دنب رد جردنم تایلمع هعومجم ،فاشتکا

 .تسا یلیصفت فاشتکا و یمومع فاشتکا

 5 هدام

 :دنشاب ریز طیارش ياراد دیاب یفاشتکا هدودحم تبث یضاقتم یقوقح و یقیقح صاخشا

 یقیقح صاخشا ـ فلا

 نس لاس )18( لقادح ندوب اراد ـ1

 و یتلود تالماعم رد تلود نادنمراک و نیسلجم ناگدنیامن و ارزو هلخادم عنم هب عجار نوناق لومش مدع ـ2

 ـ1337 بوصم ـ يروشک

 نوناق )33( هدام لومش مدع ـ3

 یلام و ینف ناوت لقادح ندوب اراد ـ4

 فاشتکا هناورپ رودص نامز رد یندعم ياهتیلاعف زا تیمورحم نتشادن ـ 5

 یقوقح صاخشا ـ ب

 .دشاب هدش جرد یندعم ياهتیلاعف عوضوم اهنآ همانساسا رد ـ1

 یلام و ینف ناوت لقادح ندوب اراد ـ2

 فاشتکا هناورپ رودص نامز رد یندعم ياهتیلاعف زا تیمورحم نتشادن ـ3

 و یتلود تالماعم رد تلود نادنمراک و نیسلجم ناگدنیامن و ارزو هلخادم عنم هب عجار نوناق لومش مدع ـ4

 . ـ1337 بوصم ـ يروشک

 طوبرم تاررقم و نیناوق تیاعر اب یجراخ صاخشا ـ پ



 

 هک ار فاشتکا هناورپ رودص و هدودحم تبث ياضاقت هب طوبرم )ياهمرف( ياههگرب تسا فظوم ترازو ـ1هرصبت

 .دهد رارق نایضاقتم رایتخا رد ،تسا یلام و ینف ناوت لقادح و طیارش يواح

 دادعت .دنشاب هتشاد فاشتکا هناورپ ای و هدودحم تبث ياضاقت کی زا شیب دنناوتیمن یقیقح صاخشا ـ2هرصبت

 .دوشیم نییعت ترازو لمعلاروتسد قبط ،یقوقح صاخشا يارب نامز کی رد هدودحم تبث ياهاضاقت

 تایلمع زا هلحرم ره رد هرداص ياهزوجم لاطبا بجوم یضاقتم طسوت هدام نیا دافم تیاعر مدع ـ3هرصبت

 .دش دهاوخ یندعم

 لمعلاروتسد قبط فاشتکا هناورپ نایضاقتم يارب ار مزال یلام و ینف ناوت لقادح تسا فظوم ترازو ـ4هرصبت

 .دنک غالبا و نییعت طوبرم

 6 هدام

 :تسا ریز حرش هب ترازو طسوت فاشتکا هناورپ رودص لحارم و یگنوگچ

 رارق نایضاقتم رایتخا رد ترازو هک طوبرم )ياهمرف( ياههگرب قبط ار دوخ ياضاقت تسا فظوم یضاقتم ـ1

 .دنک هئارا ،دهدیم

 و تبث ،تفایرد تعاس و زور دیق اب هلصافالب ار هدیسر ياضاقت هک دنک مهارف یطیارش تسا فظوم ترازو ـ2

 هئارا یضاقتم هب دیسر ناونع هب و ترازو ياضما و رهم هب شوقنم طوبرم )مرف( هگرب بلاق رد ار نآ تشونور

 .دنک

 تیاعر اب يرادا زور تفه فرظ اضاقت دروم هدودحم تاصتخم اب هارمه ار هدیسر ياضاقت تسا فظوم ترازو ـ3

 .دنک غالبا يو هب ار هدش تبث هدودحم تاصخشم و تبث یضاقتم مان هب ار دازآ هدودحم و یسررب )5( هدام

 ار دوخ تساوخرد ،طوبرم )مرف( هگرب قبط ،دازآ هدودحم مالعا خیرات زا زور هد فرظ تسا فظوم یضاقتم ـ4

 .دنک میلست ترازو هب يدعب لحارم همادا يارب

 هدام )4( هرصبت رد هدش نییعت راک و زاس قیرط زا ار ضراعمالب هدودحم تاصتخم تسا فظوم ترازو ـ 5

 .دنک مالعا یضاقتم هب ،نوناق رد هدش نییعت ینامز تصرف فقس رد رثکادح ،نوناق )24(

 فاشتکا حرط هئارا هب تبسن ،ضراعمالب یفاشتکا هدودحم مالعا خیرات زا هام کی فرظ تسا فظوم یضاقتم ـ 6

 .دنک مادقا نوناق )6( هدام )2( هرصبت عوضوم غلبم تخادرپ و طوبرم

 يدنبهورگ اب بسانتم ار یبسانم تلهم ،هدش هئارا فاشتکا حرط رد صقن دوجو تروص رد تسا فظوم ترازو ـ7

 تساوخرد ،هدش نییعت تلهم رد صقن عفر مدع تروص رد .دهد یضاقتم هب صقن عفر يارب یندعم داوم

 .دش دهاوخ یقلت یفتنم یضاقتم

 7 هدام

 :تسا ریز حرش هب نوناق )5( هدام عوضوم زاجم یقوقح و یقیقح صاخشا مان هب فاشتکا هناورپ رودص طیارش



 

 اضاقت دروم هدودحم زا یشخب ای و مامت ندوب ضراعمالب ـ فلا

 یلام و ینف ناوت لقادح زا يرادروخرب ـ ب

 فاشتکا هناورپ رودص نامز رد یندعم ياهتیلاعف زا تیمورحم نتشادن ـ پ

 ترازو طسوت یضاقتم يوس زا هدش هئارا فاشتکا حرط دییات ـ ت

 نوناق )6( هدام )2( هرصبت عوضوم غلبم تخادرپ كرادم هئارا ـ ث

 )6( هدام )3( هرصبت عوضوم غلبم يدقن تخادرپ دیسر هئارا ای و هلاس کی ای و ههام شش نیمضت هئارا ـ ج

 فاشتکا هناورپ رودص نامز رد یندعم داوم يدنبهورگ اب بسانتم نوناق

 فاشتکا هناورپ رودص يارب اضاقت تبث و لوبق هب طوبرم قوقح ،هدش دای طیارش زارحا مدع تروص رد ـ1هرصبت

 .درک دهاوخ مادقا طوبرم لمعلاروتسد ساسارب یفاشتکا هدودحم فیلکت نییعت هب تبسن ترازو و یفتنم

 زارحا تروص رد ،نوناق )24( هدام عوضوم ههام هس ینامز فقس تیاعر اب رثکادح تسا فظوم ترازو ـ2هرصبت

 .دنک مادقا فاشتکا هناورپ رودص هب تبسن هدش دای دراوم

 8 هدام

 راهچ ،هس ياههورگ يارب و هام شش رثکادح ود و کی ياههورگ یندعم داوم يارب فاشتکا هناورپ رابتعا تدم

 .تسا لاس کی رثکادح جنپ و

 .تسا دیدمت لباق هرود کی يارب ترازو تقفاوم اب هدام نیا عوضوم فاشتکا هناورپ رابتعا تدم ـ هرصبت

 9 هدام

 هک یضاقتم يوس زا هدش هئارا فاشتکا حرط ساسارب شش هورگ یندعم داوم يارب فاشتکا هناورپ رابتعا تدم

 مراهچ و موس لحارم يارب و هام شش )4( هدام عوضوم مود و لوا لحارم يارب ،دسریم ترازو بیوصت هب

 .تسا لاس کی )4( هدام عوضوم

 حرط و یندعم هدام عون هب هجوت اب ار فاشتکا لحارم نامز تدم ،فاشتکا هناورپ رودص ماگنه ترازو ـ هرصبت

 ار ياهلحرم ياهشرازگ تسا فظوم فاشتکا هناورپ هدنراد .دنکیم جرد فاشتکا هناورپ رد و نییعت بوصم

 .دنک هئارا ترازو هب بوصم حرط يدنبنامزهب هجوت اب هلحرم ره مامتا زا سپ

 10 هدام

 لحارم تفرشیپ هکنیا رب طورشم شش هورگ یندعم داوم يارب هناورپ هدنراد ياضاقت هب فاشتکا هناورپ تدم

 حرط لحارم زا کی ره هب هجوت اب دیدمت تدم .تسا دیدمت لباق ،دشاب بوصم حرط ساسارب فاشتکا تایلمع

 :دش دهاوخ نییعت ریز حرش هب ترازو طسوت یضاقتم فرط زا هدش هئارا تادنتسم و فاشتکا

 .تسا دیدمت لباقریغ فاشتکا مود و لوا لحارم ـ فلا



 

 لاس کی تدمهب رثکادح و تبون کی هلحرم ره يارب ،فاشتکا مراهچ و موس لحارم يارب ـ ب

 .دنک مادقا شش هورگ دیدمت يارب صاخ دراوم رد دناوتیم ترازو ـ هرصبت

 11 هدام

 دی زا جراخ لیالد هب ،فاشتکا لحارم دیدمت هرود ای و فاشتکا هناورپ رابتعا تدم رد فاشتکا تایلمع هچنانچ

 .تسا عنامالب نآ ددجم دیدمت ترازو دییات اب ،دسرن مامتا هب فاشتکا هناورپ هدنراد هدارا و

 12 هدام

 :تسا ریز حرش هب )3( هدام عوضوم ياههورگ یندعم داوم فاشتکا هناورپ هدودحم تحاسم رثکادح

 عبرم رتمولیک مین :کی هورگ ـ فلا

 عبرم رتمولیک کی :ود هورگ ـ ب

 عبرم رتمولیک راهچ :هس هورگ ـ پ

 عبرم رتمولیک هس :راهچ هورگ ـ ت

 عبرم رتمولیک تسیب :جنپ هورگ ـ ث

 عبرم رتمولیک هاجنپوتسیود :شش هورگ ـ ج

 یضاقتم فاشتکا حرط قبط هدام نیا رد هدش نییعت فقس رثکادح هب هجوت اب فاشتکا هناورپ تحاسم ـ1هرصبت

 .دش دهاوخ نییعت ،دوشیم هئارا و هیهت ترازو بوصم ياهلمعلاروتسد ساسارب هک

 یندعم داوم فاشتکا يارب يرتشیب تحاسم ،تراجت و ندعم ،تعنص ریزو دییات اب صاخ دراوم رد ـ2هرصبت

 .دوشیم نییعت

 یگتسویپ طرش هب هدش نییعت فقس رثکادح هب هجوت اب شش هورگ يارب فاشتکا هناورپ تحاسم ـ3هرصبت

 .دوب دهاوخ ترازو لمعلاروتسد ساسارب و هدودحم

 13 هدام

 هب هجوت اب ،فاشتکا لحارم زا کی ره ماجنا زا سپ تسا فظوم شش هورگ یندعم داوم فاشتکا هناورپ هدنراد

 تایلمع ماجنا يارب زاین دروم تعسو هب فاشتکا تایلمع هدودحم شهاک تساوخرد هب تبسن ،لصاح جیاتن

 هدنراد تساوخرد هب هجوت اب يدعب لحارم رد ار فاشتکا هناورپ هدودحم تحاسم ترازو .دنک مادقا دعب هلحرم

 .دنکیم نییعت ،فاشتکا هناورپ

 نیا دافم قبط و دوشیم جرد فاشتکا هناورپ رد هک دوب دهاوخ ییاهلحم لماش هدش نییعت تحاسم ـ1هرصبت

 نآ اب بسانتم جیاتن ياراد و هتفرگ ماجنا هدش نییعت هلحرم اب بسانتم فاشتکا تایلمع اجنآ رد هماننییآ

 .تسا هلحرم



 

 يزاسدازآ هب تبسن ،طوبرم هناماس رد فاشتکا تایلمع جیاتن تاعالطا تبث نمض تسا فظوم ترازو ـ2هرصبت

 .دنک مادقا هماننییآ نیا دافم تیاعر اب ،هدام نیا عوضوم هدودحم هیقب يراذگاو ای

 14 هدام

 ماجنا ررقم تلهم رد و بوصم فاشتکا حرط ساسارب ار فاشتکا تایلمع تسا فظوم فاشتکا هناورپ هدنراد

 .دنک میلست ترازو هب هدش نییعت ياهتلهم رد ار تایلمع تفرشیپ ياهرود شرازگ و هداد

 تایلمع يارجا يدنبنامز و اههنیزه دروآرب اب هارمه فاشتکا تایلمع مجح و عون يواح فاشتکا حرط ـ1هرصبت

 هناورپ هدنراد طسوت ،ترازو یغالبا ینف ياهرایعم و طباوض ساسارب هک تسا فاشتکا لحارم زا کی ره يارب

 .دوشیم هئارا فاشتکا

 تیحالص زوجم ياراد صاخشا طسوت دیاب فاشتکا تایلمع تفرشیپ ياهرود شرازگ و فاشتکا حرط ـ2هرصبت

 .دوش میلست ترازو هب ررقم تلهم رد فاشتکا هناورپ هدنراد يوس زا و هیهت ندعم یسدنهم ماظن

 15 هدام

 تبسن طبريذ ییارجا ياههاگتسد تکراشم اب هماننییآ نیا غالبا خیرات زا هام شش فرظ تسا فظوم ترازو

 هناماس لیکشت خیرات زا .دنک مادقا دحاو هرجنپ یکینورتکلا هناماس یناسر زور هب و رارقتسا ،یحارط هب

 .دش دهاوخ ماجنا يزاجم ياضف رد مالعتسا عوضوم ،یکینورتکلا

 16 هدام

 هدام )ح( ات )فلا( ياهدنب عوضوم ییارجا ياههاگتسد زا کی ره ،دحاو هرجنپ یکینورتکلا هناماس رارقتسا ات

 هئارا و يداتس و یناتسا حوطس رد دحاو هرجنپ داجیا يارب ار دوخ رایتخالامات هدنیامن دنفظوم ،نوناق )24(

 فظوم ترازو .دننک یفرعم ترازو هب فاشتکا هناورپ رودص هب طوبرم ياهمالعتسا هب ییوگخساپ و مزال تامدخ

 .دنک هیهت يداتس و یناتسا حوطس رد ار دحاو هرجنپ تاسلج هرادا و لیکشت هوحن ،فیاظو حرش تسا

 17 هدام

 یضاقتم و دوشیم ماجنا ترازو هچراپکی تیریدم اب دحاو هرجنپ قیرط زا مالعتسا ذخا هب طوبرم لحارم

 .درادن مالعتسا ذخا اب هطبار رد یتیلووسم

 18 هدام

 ساسارب طبترم روما ماجنا ،يزاجم ياضف رد زوجم رودص و اضاقت تبث هچراپکی و دحاو ماظن داجیا اب

 .دوب دهاوخ ترازو لمعلاروتسد

 19 هدام

 مزال ياهتخاسریز تیوقت و تیامح هب تبسن تسا فظوم ترازو ،نوناق )5( هدام )1( هرصبت دافم يارجا رد

 دیلوت ،صصختم یناسنا عبانم هعسوت هلمج زا يدراوم قیرط زا روشک رسارس رد یندعم تافاشتکا هعسوت يارب



 

 و ياهمیب ياهششوپ شرتسگ و یصصخت تازیهجت و مزاول ،تالآنیشام نیمات ،نیمز مولع هیاپ ياههداد

 .دنک مادقا زاین دروم بسانم یلام عبانم هب یسرتسد رد لیهست

 هحیال میظنت نامز رد ار هدام نیا دافم يارجا يارب زاین دروم رابتعا هلاس همه تسا فظوم ترازو ـ هرصبت

 .دنک هئارا روهمجسییر يدربهار تراظن و يزیرهمانرب تنواعم هب هنالاس هجدوب

 20 هدام

 قیرط زا ار نوناق )6( هدام )3( و )2( ياههرصبت عوضوم غلابم ،لاس ره نایاپ ههام هس رد تسا فظوم ترازو

 .دنک غالبا و نییعت يدعب لاس يارب اروش

 21 هدام

 لاقتنا لباق راب کی يارب طقف ،ترازو تقفاوم اب و هماننییآ نیا دافم تیاعر اب رابتعا تدم رد فاشتکا هناورپ

 و ینف ناوت لقادح دیاب هدنریگلاقتنا .تسا هدنهدلاقتنا تادهعت ماجنا هب مزلم و دهعتم هدنریگلاقتنا .تسا

 .دشاب هتشاد ار مزال یلام

 ،لاقتنا یمسر و یعطق خیرات .دنک هئارا ترازو هب ار حلص دنس تشونور تسا فظوم هدنریگلاقتنا ـ1هرصبت

 .تسا ترازو يوس زا فاشتکا هناورپ یسیونرهظ خیرات

 صاخشا هثرو و تسا اهنآ نهر ای و قیثوت رد هناورپ یعون هب هک اهکناب و يرابتعا تاسسوم دروم رد ـ2هرصبت

 ماجنا ترازو تقفاوم اب لاقتنا ،دوشیم لقتنم اهنآ هب فاشتکا هناورپ هب طوبرم قوقح يرهق روط هب هک یقیقح

 .دوشیم

 22 هدام

 شرازگ ،هناورپ رابتعا تدم رد و فاشتکا تایلمع زا هلحرم ره ماجنا زا سپ تسا فظوم فاشتکا هناورپ هدنراد

 میلست ترازو هب و هیهت ترازو بوصم ياهرایعم و طباوض ساسارب و یندعم هدام عون بسح رب ار تایلمع نایاپ

 .دنک تفایرد دیسر و

 تلهم رد فاشتکا هناورپ هدنراد طسوت هلحرم ره رد فاشتکا تایلمع نایاپ شرازگ هئارا مدع تروص رد ـ هرصبت

 .درادن هدش ماجنا ياههنیزه ناربج لابق رد يدهعت ترازو و وغل دوخ هب دوخ هناورپ ،ررقم

 23 هدام

 هب تبسن روشک يرادزیخبآ و عتارم ،اهلگنج نامزاس ،نآ )24( هدام تیاعر اب و نوناق )26( هدام يارجا رد

 .دنکیم مادقا فاشتکا لوا هلحرم هب طوبرم هدودحم هیلوا تبث

 یهاوگ رودص نامز رد ،دشاب هدش عقاو یعیبط و یلم عبانم رد فاشتکا هب طوبرم هدودحم هچنانچ ـ1هرصبت

 يرادزیخبآ و عتارم ،اهلگنج نامزاس هب تبث يارب ترازو طسوت ندعم یتایلمع هصرع هب طوبرم هدودحم ،فشک

 .دوشیم مالعا روشک



 

 و هدش فشک یندعم ریاخذ ،فاشتکا تایلمع يارجا رد هک تسا ياهدودحم ندعم یتایلمع هصرع ـ2هرصبت

 هصرع لماش فشک یهاوگ هدودحم .تسا ریذپناکما نآ رد هلطاب داوم عفد و تشابنا ،یندعم تایلمع ماجنا

 .تسا ندعم تایلمع

 24 هدام

 عاونا رایع و تیفیک ،تیمک ،عون ،فاشتکا تایلمع نایاپ عماج شرازگ رد تسا فظوم فاشتکا هناورپ هدنراد

 اهرایعم و طباوض تیاعر و هماننییآ نیا یندعم داوم يدنبهورگ هب هجوت اب ار هارمه و یلصا هلمج زا یندعم داوم

 .دنک هئارا فشک یهاوگ رد جرد روظنم هب طوبرم ياهلمعلاروتسد و

 تایلمع حرش لماش هماننییآ نیا عوضوم یندعم داوم يدنبهورگ اب بسانتم ياهلحرم شرازگ هئارا ـ هرصبت

 هناورپ هدنراد طسوت هارمه و یلصا یندعم داوم هلمج زا هدش ییاسانش یندعم داوم عاونا تاصخشم و هدش ماجنا

 .تسا یمازلا فاشتکا

 25 هدام

 وغل فاشتکا هناورپ یلیلد ره هب ای و فاشتکا هناورپ هدنراد ییاناوت مدع و تایلمع صقن تلع هب هک يدراوم رد

 هب تبسن هلصافالب تسا فظوم ترازو ،دشاب هتشاد ترورض فاشتکا تایلمع همادا یسانشراک رظن زا و دوش

 و بوصم فاشتکا حرط ساسارب دییات دروم هدش ماجنا یفاشتکا تایلمع نازیم دروآرب هسلجتروص میظنت

 ندعم یسدنهم ماظن سانشراک صیخشت هب هدش ماجنا ياههنیزه نازیم نییعت .دنک مادقا طوبرم تادنتسم

 .دوب دهاوخ طوبرم تادنتسم و هسلجتروص تاجردنم ساسارب

 طسوت هدمآ لمع هب یفاشتکا ياههنیزه تخادرپ هب فظوم ،هماننییآ نیا تیاعر اب بختنم لماع ـ1هرصبت

 زوجم ای فشک یهاوگ رودص .تسا تشادرب زوجم ای فشک یهاوگ رودص نامز رد یلبق فاشتکا هناورپ هدنراد

 .تسا زور تمیق هب هدام نیا عوضوم ياههنیزه تخادرپ مزلتسم ،تشادرب

 .دش دهاوخ نوناق )20( هدام لومشم يو ،فاشتکا هناورپ هدنراد تادهعت ماجنا مدع تروص رد ـ2هرصبت

 26 هدام

 رایتخا رد فاشتکا تایلمع لیمکت يارب هک ییاههدودحم ای و ضراعمالب یفاشتکا ياههدودحم يارب ترازو

 .دنکیم مادقا بختنم لماع نییعت هب تبسن هماننییآ نیا دافم تیاعر اب و فاشتکا هناورپ رودص قیرط زا ،دراد

 نوناق )6( هدام )3( هرصبت عوضوم يداهنشیپ تمیق و یلام و ینف ناوت هب هجوت اب روکذم لماع نییعت ـ1هرصبت

 .دوشیم ماجنا هدیازم قیرط زا

 هدام عوضوم یندعم داوم يدنبهورگ هب هجوت اب ار هدیازم ناوخارف لمعلاروتسد تسا فظوم ترازو ـ2هرصبت

 .دنک غالبا و هیهت )3(



 

 توافتلاهبام و دش دهاوخ ذخا ترازو لمعلاروتسد قبط ،نوناق )6( هدام )3( هرصبت عوضوم غلبم ـ3هرصبت

 .دوشیم تفایرد فشک یهاوگ رودص نامز رد هدش دای غلبم اب هدیازم هدنرب يداهنشیپ تمیق

 ،هدیازم هدنرب يداهنشیپ غلبم تفایرد زا سپ ،یندعم هریخذ فشک و تایلمع لیمکت تروص رد ـ4هرصبت

 .دش دهاوخ رداص يو مان هب ترازو طسوت فشک یهاوگ

 ندش هدنرب تروص رد ،تافوقوم ای و دوخ کلم رد یصخش ناکلام ای کلام - )1392/6/31 یحالصا( 5هرصبت

 .دننک تخادرپ فشک یهاوگ رودص زا لبق ار يداهنشیپ تمیق ًافرص دیاب هدیازم رد

 هلمج زا فاشتکا ياههناورپ رب بترتم دراوم لومشم ،هدیازم قیرط زا هدش راذگاو فاشتکا ياههناورپ ـ 6هرصبت

 نوناق قبط طبترم دراوم ریاس و یندعم هدام عون رییغت ،یندعم هدام تیفیک رییغت ،رابتعا تدم دیدمت ،لاقتنا

 .دنتسه هماننییآ نیا و

 27 هدام

 تلهم ،دنادب صقان بوصم فاشتکا حرط اب قیبطت زا سپ ار فاشتکا تایلمع نایاپ عماج شرازگ ترازو هچنانچ

 یتروص رد .دنک مادقا صقن عفر هب تبسن ات دهدیم هدننکفاشتکاهب یندعم داوم يدنبهورگ اب بسانتم یبسانم

 ترازو .دش دهاوخن روظنم نآ هدنراد يارب يزایتما و وغل فاشتکا هناورپ ،دوشن صقن عفر ،تلهم نیا نایاپ ات هک

 .دنکیم يریگمیمصت دیدج فاشتکا لماع باختنا دروم رد هماننییآ نیا دافم تیاعر اب

 28 هدام

 دافم قابطنا تروص رد ،ررقم تلهم رد فاشتکا تایلمع نایاپ عماج شرازگ لوصو زا سپ تسا فظوم ترازو

 رداص فشک یهاوگ ،طوبرم ياهلمعلاروتسد و هماننییآ نیا بوچراچ رد ،هدش ماجنا تایلمع اب روکذم شرازگ

 .دنک

 تایلمع اجنآ رد هماننییآ نیا دافم قبط هک دوب دهاوخ ییاهلحم لماش ،فشک یهاوگ هدودحم ـ1هرصبت

 و فشک یهاوگ رودص اب نامزمه .تسا هدش دییات هدودحم نآ رد یندعم ریاخذ دوجو و هتفرگ ماجنا فاشتکا

 قیرط زا يدعب مادقا هنوگ ره و تبث طوبرم هناماس رد فاشتکا هناورپ هدودحم هیقب تاعالطا ،تشادرب هزاجا ای

 .دوب دهاوخ یندعم داوم يدنبهورگ اب بسانتم طوبرم لمعلاروتسد

 هب هجوت اب ،فاشتکا هناورپ هدودحم رد هفوشکم یندعم داوم زا کی ره زا يرادربهرهب هک یتروص رد ـ2هرصبت

 فشک یهاوگ دناوتیم ترازو ،دشاب ریذپناکما لقتسم روط هب يداصتقا و ینف تابساحم و هریخذ نازیم

 .دنک رداص هناورپ هدنراد مان هب ياهناگادج

 ،دوشن فشک یهاوگ رودص و یندعم هریخذ فشک هب رجنم فاشتکا تایلمع ماجنا هک یتروص رد ـ3هرصبت

 هناماس رد یفاشتکا تاعالطا .دش دهاوخن داجیا يدعب قح نآ هدنراد يارب و وغل دوخ هب دوخ فاشتکا هناورپ

 .دوب دهاوخ یندعم داوم يدنبهورگ اب بسانتم طوبرم لمعلاروتسد قیرط زا يدعب مادقا هنوگره و تبث طوبرم



 

 ساسارب فشک یهاوگ رودص يارب ،فاشتکا هناورپ هدنراد يوس زا هدش فشک هریخذ هچنانچ ـ4هرصبت

 قوقح ذخا اب روکذم هریخذ يارب دناوتیم ترازو ،يو تساوخرد تروص رد ،دشابن یفاک ترازو لمعلاروتسد

 .دنک رداص تشادرب هزاجا ،یتلود

 29 هدام

 تلهم ياضقنا زا لبق دیاب ،دنک لقتنم يرگید هب ار فشک یهاوگ دهاوخب فشک یهاوگ هدنراد هک یتروص رد

 دجاو هدنریگلاقتنا لماک تاصخشم و نیفرط همانقفاوت اب هارمه ار دوخ تساوخرد ،نوناق )7( هدام رد ررقم

 مالعا يو هب ،حلص دنس میظنت يارب ار بتارم ترازو .دنک میلست ترازوهب هماننییآ نیا رد جردنم طیارش

 .دنکیم

 .تسا ترازو يوس زا فشک یهاوگ یسیونرهظ خیرات ،لاقتنا یعطق و یمسر خیرات ـ1هرصبت

 .درادن نوناق )8( هدام رد ررقم تلهم رد يریثات فشک یهاوگ لاقتنا ـ2هرصبت

 30 هدام

 یلمعلاروتسد ساسارب يرادربهرهب هناورپ رودص نامز رد ،نوناق )9( هدام )2( هرصبت عوضوم دصرد نازیم نییعت

 هدام ياهب ،هدش فشک هریخذ تیفیک و تیمک ،یندعم هدام عون هلمج زا یلماوع هب هجوت اب هک دوب دهاوخ

 .دش دهاوخ غالبا ترازو طسوت جارختسا شور و يرادربهرهب تدم ،هنالاس جارختسا نازیم ،ندعم رس رد یندعم

 خیرات زا ،نآ رد هدش نییعت دصرد ساسارب و يرادربهرهب هناورپ رودص زا سپ تسا فظوم ترازو ـ1 هرصبت

 کی فرظ نآ ياهب ای و هدش جارختسا لوصحم باختناهب تبسن ات غالبا فشاک هب ار بتارم ،جارختسا هب عورش

 ياهب تسا فظوم رادربهرهب ،ررقم تدم رد رظن مالعا مدع تروص رد .دنک رظن مالعا ترازو غالبا خیرات زا هام

 هب یبتک تروص هب ار بتارم و هیدات روشک كالما و دانسا تبث نامزاس قودنص هب لاس ره نایاپ رد ار نآ

 .دنک مالعا ترازو

 هناورپ رد ار نوناق )9( هدام )2( هرصبت يارجا یگنوگچ هب طوبرم تادهعت تسا فظوم ترازو ـ2 هرصبت

 و جارختسا عورش زا سپ لاس ره نایاپ رد فشاک قوقح تخادرپ هب فظوم رادربهرهب .دنک جرد يرادربهرهب

 يو تادهعت يارجا مدع هلزنم هب رادربهرهب نیکمت مدع .تسا ترازو هب طوبرم تادنتسم اب هارمه شرازگ مالعا

 .دش دهاوخ نوناق )20( هدام لومشم و هدوب

 راذگاو يرگید صخش هب حلص دنس بجوم هب ار دوخ قوقح ،فشک یهاوگ هدنراد هک يدراوم رد ـ3 هرصبت

 دوب دنهاوخن نوناق )9( هدام )2( هرصبت عوضوم فاشتکا قح تفایرد لومشم هدنریگلاقتنا و هدنهدلاقتنا ،دنک

 .تفرگ دهاوخ قلعت ،دناهدشن يرادربهرهب هناورپ ذخا هب قفوم هک ینافشاک هب ًافرص فاشتکا قح نیا و

 هب قفوم ،هماننییآ نیا غالبا زا سپ هک تسا ینافشاک زا هتسد نآ لماش هدام نیا عوضوم قوقح ـ4 هرصبت

 .دنشاب هدش فشک یهاوگ رودص هب رجنم فاشتکا هناورپ ذخا



 

 يدیدج یندعم هریخذ فشک هب قفوم يرادربهرهب نیح هک ینارادربهرهب ای و فشاک نارادربهرهب ـ 5 هرصبت

 ذخا ای و حالصا نامز زا رادربهرهب رییغت تروص رد ،دوش دیدج فشک یهاوگ ذخا ای و حالصا هب رجنم هک دنوش

 دافم تیاعر اب دیدج یندعم هدام يارب نوناق )9( هدام )2( هرصبت عوضوم قوقح لومشم ،دیدج فشک یهاوگ

 .دش دنهاوخ هماننییآ نیا

 ندعم رس رد هدش جارختسا لوصحم زا ،هدش نییعت دصرد نازیم هب ار فاشتکا قح فشاک هچنانچ ـ 6 هرصبت

 مدع تروص رد .دنک مادقا رادربهرهب مالعا زا سپ هام هس رثکادح نآ لمح هب تبسن تسا فظوم ،دنک باختنا

 لوصحم زا فشاک مهس ای و فاشتکا قح تخادرپ دروم رد یتیلووسم هنوگچیه رادربهرهب ،ررقم تلهم رد لمح

 .تشاد دهاوخن لاس نامه رد هدش جارختسا

 یمهس ،هدش جارختسا داوم نازیم زا فشاک مهس نازیم ،فشاک و رادربهرهب نیب قفاوت مدع تروص رد ـ7 هرصبت

 .دوشیم نییعت ترازو طسوت هک دوب دهاوخ

 زا ار دوخ قح نازیم دناوتیم فشاک ،درادن ار یندعم هدام شورف ناکما رادربهرهب هک يدراوم رد ـ 8 هرصبت

 .دنک تشادرب هدش جارختسا داوم

 و دنک مالعا مزال ياهیگنهامه روظنم هب فشاک هب ار جارختسا عورش نامز تسا فظوم رادربهرهب ـ9 هرصبت

 .دننک میظنت ار طوبرم هسلجتروص دنفظوم فشاک و رادربهرهب

 لمع كالم دناوتیم نوناق )9( هدام )2( هرصبت عوضوم صوصخرد رادربهرهب و فشاک نیب قفاوت ـ10 هرصبت

 .دریگ رارق

 عوضوم ینامز فقس لاس جنپوتسیب لومشم تدم نیا ،دشاب رادربهرهب دقاف ندعم هک يدراوم رد ـ11 هرصبت

 .تسین نوناق )9( هدام )2( هرصبت

 .دوشیم غالبا و هیهت ترازو يوس زا هدام نیا دافم يارجا یگنوگچ لمعلاروتسد ـ12 هرصبت

 

 31 هدام

 ،تسا هدش ماجنا بوصم حرط قبط هک فاشتکا تایلمع زا لصاح یندعم داوم يرادهگن و تشابنا هچنانچ

 ترورض نآ لمح ،ترازو صیخشت هب یلیالد هب ای و دوش يدعب تارطاخم هب رجنم و یندعم هدام عییضت بجوم

 تلود قوقح ذخا اب فاشتکا هناورپ هدنراد طسوت هدش هئارا ینف تادنتسم ساسارب دناوتیم ترازو ،دشاب هتشاد

 .دنک تقفاوم نآ لمح اب

 لصاح یندعم داوم ،ترازو زا زوجم ذخا اب فشک یهاوگ رودص زا سپ دناوتیم فاشتکا هناورپ هدنراد ـ هرصبت

 .دنک لمح یتلود قوقح تخادرپ اب ار بوصم فاشتکا حرط يارجا زا

 



 

 32 هدام

 ،دوخ صیخشت هب عبات ياهنامزاس و یتلودریغ ياهشخب یلام و ینف ناوت زا يریگهرهب اب تسا فظوم ترازو

 یندعم ياهلیسناتپ ییاسانش يارب ار ياهیحان و نالک تاعلاطم ،یفاشتکا هتفرشیپ ياهيروانف زا هدافتسا اب

 روکذم تاعلاطم هجیتن رد هچنانچ .دهد ماجنا فاشتکا هناورپ رودص اب زاین تروص رد صخشم ياههدودحم رد

 :دوشیم لمع ریز بیترت هب ،دشاب يدعب لحارم رد فاشتکا مزلتسم هک دنک دروخرب شخبدیما قطانم هب

 ای و یتلودریغ شخب قیرط زا و هماننییآ نیا دافم تیاعر اب ترازو ،دشاب ضراعمالب هدودحم هچنانچ ـ فلا

 .دنک مادقا تایلمع لیمکت روظنمهب زاین تروص رد فاشتکا هناورپ رودص هب تبسن دوخ عبات ياهنامزاس

 ترازو ،دشاب یقوقح ای یقیقح صاخشا یندعم تایلمع هدودحم هدنریگربرد رظن دروم هدودحم هچنانچ ـ ب

 هام هس فرظ رثکادح دیاب يو تروص نیا رد ،دنکیم راذگاو تایلمع هناورپ هدنراد هب ار فاشتکا تایلمع همادا

 ،روکذم صاخشا لیامت مدع تروص رد .دنک عورش ار فاشتکا تایلمع و هیهت تایلمع همادا يارب ار مزال حرط

 .دنک يریگمیمصت فاشتکا تایلمع همادا هب تبسن تسا فظوم ،تایلمع هناورپ هدنراد قوقح ظفح اب ترازو

 و ینف ناوت ياراد هک یتلودریغ شخب زا يریگهرهب صوصخ رد دناوتیم هدام نیا يارجا رد ترازو ـ هرصبت

 مزال قیوشت و هزیگنا داجیا اب فاشتکا تایلمع ماجنا همادا و یندعم ياهلیسناتپ ییاسانش يارب دنتسه یلام

 یتلودریغ شخب تیولوا اب اهلیسناتپ ییاسانش يارب مادقا نیا هک دنک مادقا ترازو یغالبا لمعلاروتسد قبط

 دوب دهاوخ هدام نیا )ب( دنب تیاعر اب تایلمع ماجنا همادا و

 33 هدام

 و یسانشنیمز هیاپ تاعالطا دنفظوم طبريذ ياهنامزاس و اههناخترازو ،نوناق )5( هدام )3( هرصبت يارجا رد

 دیلوت هیاپ تاعالطا زین و هماننییآ نیا غالبا خیرات زا هام ود فرظ رثکادح ار دوخ یلبق هدش دیلوت یفاشتکا

 .دننک هئارا ترازو هب رمتسم روط هب ار یتآ هدش

 زا رمتسم روط هب ار هدشدای تاعالطا راشتنا و عیمجت هوحن ،یلمعلاروتسد یط تسا فظوم ترازو ـ1هرصبت

 .دنک غالبا و هیهت طوبرم هناماس قیرط

 ياهتیلاعف رد يراذگهیامرس ياهتصرف و جیاتن ،قباوس یناسرعالطا روظنم هب تسا فظوم ترازو ـ2هرصبت

 .دنک مادقا طوبرم هناماس قیرط زا نیمز مولع هیاپ ياههداد رشن و دیلوت هب تبسن ،یندعم عیانص و یندعم

 .تسا ترازو لمعلاروتسد ساسارب نیمز مولع هیاپ ياههداد رشن و دیلوت یگنوگچ

 ار هدام نیا يارجا يارب زاین دروم یلام عبانم ،یتاونس هجدوب میظنت نامز رد تسا فظوم ترازو ـ3هرصبت

 .دنک روظنم هجدوب هحیال رد ار نآ روهمجسییر يدربهار تراظن و يزیرهمانرب تنواعم و ینیبشیپ

 

 



 

 يرادربهرهب - موس لصف •

 
 34 هدام

 .تسا ترازو زا يرادربهرهب هناورپ تفایرد مزلتسم نوناق )9( هدام تیاعر اب یندعم ریاخذ زا يرادربهرهب

 35 هدام

 هب ار دوخ تساوخرد ،نوناق )8( هدام رد هدش نییعت تلهم ياضقنا زا لبق تسا فظوم فشک یهاوگ هدنراد

 يو رایتخا رد ترازو طسوت هک طوبرم )مرف( هگرب قبط يرادربهرهب هناورپ رودص يارب يرادربهرهب حرط هارمه

 .دنک میلست ترازو هب ،تفرگ دهاوخ رارق

 تیولوا بلس بجوم ررقم تلهم رد فشک یهاوگ هدنراد فرط زا يرادربهرهب تساوخرد میلست مدع ـ1هرصبت

 هدام )2( هرصبت و نوناق )8( هدام هرصبت عوضوم ،فشاک قوقح تیاعر اب تسا فظوم ترازو .دش دهاوخ يو زا

 .دنک مادقا رادربهرهب نییعت هب تبسن هماننییآ نیا دافم قبط ،نآ )9(

 ساسارب ار يرادربهرهب يارب زاین دروم یتایلمع ياهحرط تسا فظوم فشک یهاوگ هدنراد ـ2هرصبت

 .دنک میلست ترازو هب و هیهت ندعم یسدنهم ماظن تیحالص زوجم ياراد صاخشا طسوت و ترازو لمعلاروتسد

 36 هدام

 رداص فشک یهاوگ هدنراد زا ریغ یصخش مان هب ندعم يرادربهرهب هناورپ ،نوناق )8( هدام يارجا رد هچنانچ

 ساسارب زور خرن هب فشک یهاوگ رد جردنم یفاشتکا ياههنیزه تخادرپ هب فظوم بختنم رادربهرهب ،دوش

 .تسا فشک یهاوگ هدنراد هب يرادربهرهب هناورپ رودص زا لبق ،روکذم هدام هرصبت عوضوم ،یسانشراک رظن

 .تسا یمازلا دروم بسح نوناق )9( هدام )2( هرصبت دافم تیاعر

 خیرات زا هام کی فرظ هدام نیا عوضوم ياههنیزه تفایرد زا فشک یهاوگ هدنراد عانتما تروص رد ـ هرصبت

 و دانسا تبث نامزاس قودنص رد ار هدام نیا عوضوم ياههنیزه تسا فظوم بختنم رادربهرهب ،ترازو غالبا

 .دنک مالعا ترازو هب یبتک تروص هب ار بتارم و هیدات روشک كالما

 37 هدام

 هناورپ ،نآ ندوب لماک تروص رد و مادقا يرادربهرهب حرط و كرادم یسررب هب تبسن تسا فظوم ترازو

 رد صقن دوجو تروص رد .دنک رداص بوصم يرادربهرهب حرط و فشک یهاوگ ساسارب ار ندعم يرادربهرهب

 .دهدیم صقن عفر يارب یبسانم تلهم یضاقتم هب ،یبتک تروص هب دراوم مالعا نمض ترازو ،يرادربهرهب حرط

 فشک یهاوگ يراذگ ا و هب فظوم ترازو و دوشیم يو تیولوا قح بلس بجوم ررقم تلهم رد صقن عفر مدع

 .تسا نآ )9( هدام )2( هرصبت و نوناق )8( هدام هرصبت قفو فشاک قوقح تیاعر اب هماننییآ نیا تاررقم قبط



 

 تیلاعف هک ندعم عوقو هقطنم رد عقاو یندعم هدام هدننکفرصم یتعنص ياههناخراک هیلوا داوم نیمات ـ هرصبت

 حرط و دراد رارق تیولوا رد هدوزفا شزرا داجیا اب ،تسا دوجوم ياهدرادناتسا و اهرایعم ،طباوض رب قبطنم اهنآ

 یتعنص ياهدحاو .تسا یندعم داوم هدننکفرصم ياههناخراک نیا هب طوبرم ماقرا و تاعالطا يواح يرادربهرهب

 رادروخرب روکذم تیولوا زا ،دننک يراددوخ هیلوا داوم زاین دروم رد مزال تاعالطا هئارا زا هک هدننکفرصم

 .دنوشیمن

 38 هدام

 یهاوگ رد جردنم یندعم داوم زا يرادربهرهب هوحن ،يرادربهرهب هناورپ رودص نامز رد تسا فظوم یضاقتم

 و جارختسا لباق یندعم داوم ناونع هب يرادربهرهب هناورپ رد ات دنک روظنم دوخ يرادربهرهب حرط رد ار فشک

 .دوش جرد لاصحتسا

 .دوشیم تفایرد و هبساحم يرادربهرهب هناورپ رد جردنم یندعم داوم ساسارب یتلود قوقح ـ1هرصبت

 ،يرادربهرهب هناورپ تدم ياضقنا نایاپ زا سپ لصاح ياههلطاب ،یندعم تایلمع لحارم یمامت رد ـ2هرصبت

 .تسا تلود هب قلعتم

 39 هدام

 رسیم یلصا هدام زا ریغ هب فشک یهاوگ رد جردنم یندعم داوم زا کی ره يرادربهرهب یلیلد ره هب هچنانچ

 تروص رد و دنک میلست ترازو هب تادنتسم و لیالد هارمه هب ار دوخ تساوخرد تسا فظوم رادربهرهب ،دشابن

 .دش دهاوخ مادقا هماننییآ نیا دافم تیاعر اب دییات

 مهارف تروص رد ات وپد بسانم یلحم رد جارختسا تروص رد ار هدش دای داوم تسا فظوم رادربهرهب ـ1هرصبت

 .دنک مادقا هماننییآ نیا دافم تیاعر اب ،نآ لاصحتسا طیارش ندش

 .تسا نآ یتلود قوقح تخادرپ هب فظوم رادربهرهب ،دوش هدافتسا يوحن ره هب روکذم داوم هچنانچ ـ2هرصبت

 ياههنیمز رادربهرهب ،فشک یهاوگ رد جردنم یندعم داوم زا کی ره لاصحتسا يروانف دوجو تروص رد ـ3هرصبت

 .دنک لامعا ار مزال ياهتیامح ترازو و مهارف رگید ناراذگهیامرس ای و دوخ طسوت ار مزال

 40 هدام

 يرگید ای دوخ طسوت هک ار یندعم داوم زا هتسد نآ دنفظوم تشادرب هزاجا و يرادربهرهب هناورپ ناگدنراد

 نتم رد جرد و ترازو تقفاوم بسک روظنم هب ،دوشیم لاصحتسا اهنآ زوجم عوضوم یندعم داوم ای هدام هارمه

 .دننک شرازگ ترازو هب ،زوجم

 تایلمع ماجنا مزلتسم هک دوش ییاسانش یندعم داوم ای هدام ،یهاگشیامزآ تاعلاطم هجیتن رد هچنانچ ـ هرصبت

 فرظ تسا فظوم زوجم هدنراد .دنکیم راذگاو زوجم هدنراد هب ار نآ ماجنا ترازو ،دشاب نآ لاصحتسا روظنم هب



 

 تبسن ،زوجم هدنراد قوقح ظفح اب تروص نیا ریغ رد ،دنک عورش ار تایلمع و هیهت ار مزال حرط ،ررقم تلهم

 .دش دهاوخ يریگمیمصت نآ ماجنا هب

 41 هدام

 رد هک تسا یندعم داوم زا هتسد نآ یندعم تایلمع هب زاجم طقف تشادرب زوجم و يرادربهرهب هناورپ هدنراد

 یندعم هدام هب ،طوبرم هدودحم رد یندعم تایلمع نمض زوجم هدنراد هچنانچ .دشاب هدش دیق زوجم نتم

 رد ات ،شرازگ ترازو هب ار بتارم تسا فظوم ،دنک دروخرب ،تسا هدش دیق زوجم رد هک هچنآ زا ریغ يرگید

 .دوش مادقا هماننییآ نیا دافم تیاعر اب ،تقفاوم تروص

 42 هدام

 ساسارب ،دوشن رداص يرادربهرهب هناورپ ،فشک یهاوگ هدنریگلاقتنا ای و فشاک يارب لیلد ره هب هک يدراوم رد

 .دوشیم مادقا يرادربهرهب لماع باختنا هب تبسن هماننییآ نیا تیاعر اب و نوناق )10( هدام

 43 هدام

 :دروآ لمع هب ار ریز تامادقا يرادربهرهب هناورپ رودص يارب تسا فظوم یضاقتم

 زوجم ياراد صاخشا رظن ریز بوصم يرادربهرهب حرط ینف دافم يارجا رب ینبم مزال دهعت ندرپس ـ فلا

 طوبرم تادنتسم هئارا و ترازو ياهلمعلاروتسد و اهرایعم ،طباوض هب هجوت اب ندعم یسدنهم ماظن تیحالص

 یتلود قوقح هام شش لداعم یتلود قوقح تخادرپ نیمضت هئارا ـ ب

 دروم بسح نوناق )9( هدام )2( هرصبت يارجا دروم رد مزال دهعت ندرپس ـ پ

 ره ترازو صیخشت هب هنالاس تروص هب یتلود قوقح اب بسانتم هدام نیا )ب( دنب عوضوم نیمضت ـ1هرصبت

 یتلود قوقح اب بسانتم ،دشاب دصرد جنپ و تسیب زا رتشیب رییغت نیا هک نیا هب طورشم راب کی لاس هس

 .دوشیم درتسم ،دشاب هدرک لمع دوخ تادهعت هب رادربهرهب هچنانچ يرادربهرهب هرود نایاپ رد و لیدعت بوصم

 .تسا ترازو صیخشت هب نیمضت عون ـ2هرصبت

 44 هدام

 يرادربهرهب حرط و یندعم هریخذ اب بسانتم ،یضاقتم تساوخرد ساسارب ندعم يرادربهرهب هرود ره تدم

 .دوشیم نییعت ترازو دییات اب لاس )25( ات رثکادح و هیامرس تشگزاب تدم ربارب ود لقادح ،بوصم

 45 هدام

 رابتعا ياضقنا زا لبق هام هدجه تسا فظوم ،دشاب دوخ يرادربهرهب هناورپ دیدمت یضاقتم ،رادربهرهب هچنانچ

 تادنتسم ،هناورپ رابتعا نایاپ هب هدنام لاس کی رثکادح و هئارا ترازو هب ار دوخ ياضاقت ،يرادربهرهب هناورپ



 

 يرادربهرهب حرط و يرادربهرهب نیح فاشتکا زا لصاح یندعم ریاخذ و یندعم ریاخذ هدنامیقاب دروم رد ار مزال

 .دنک میلست ترازو هب دیدج يرادربهرهب هرود هب طوبرم

 نایاپ هب هدنام هام هدجه زا لبق ،يرادربهرهب هناورپ تدم دیدمت رب ینبم یضاقتم تساوخرد تروص رد ـ هرصبت

 حرط بیوصت زا سپ يرادربهرهب هرود ره مود همین رد نآ دیدمت هب تبسن دناوتیم ترازو ،هناورپ رابتعا

 .دنک مادقا دیدمت و دیدجت طیارش لوبق و دیدج يرادربهرهب

 46 هدام

 تروص رد و قیبطت یغالبا ياهرایعم و طباوض اب ار طوبرم تادنتسم و يرادربهرهب حرط تسا فظوم ترازو

 .دنک غالبا رادربهرهب هب و نییعت ار دیدمت و دیدجت طیارش ،دییات

 اب بسانتم و بسانم تلهم رد نآ صقن عفر هب فظوم رادربهرهب ،حرط رد صقن دوجو تروص رد ـ1هرصبت

 .دش دهاوخن دیدمت يرادربهرهب هناورپ تروص نیا ریغ رد و تسا هام ود فرظ رثکادح یندعم داوم يدنبهورگ

 رابتعا تدم ياضقنا زا لبق هام شش ات تسا فظوم ترازو ،دوشن دیدمت يرادربهرهب هناورپ هچنانچ ـ2هرصبت

 زا دعب يرادربهرهب همادا هک یتروص رد و یسررب ندعم يرادربهرهب طیارش ریاس و هریخذ نازیم دروم رد هناورپ

 يراذگاو و دیدج رادربهرهب نییعت هب تبسن هماننییآ نیا تاررقم ساسارب ،دشاب ریذپناکما هناورپ تدم نایاپ

 .دنک مادقا ندعم

 47 هدام

 قبط هدنهد لاقتنا طسوت حلص دنس و یتلود قوقح باسح اصافم هئارا هب طونم يرادربهرهب هناورپ لاقتنا

 و تادهعت ماجنا يارب مزال یلام و ینف ناوت زا دیاب هدنریگ لاقتنا .تسا ترازو تقفاوم اب و طوبرم لمعلاروتسد

 .دشاب رادروخرب طوبرم ینوناق تامازلا

 .تسا ترازو يوس زا يرادربهرهب هناورپ یسیونرهظ خیرات ،لاقتنا یمسر و یعطق خیرات ـ1هرصبت

 صاخشا هثرو و تسا اهنآ نهر ای و قیثوت رد هناورپ یعون هب هک اهکناب و يرابتعا تاسسوم دروم رد ـ2هرصبت

 ترازو تقفاوم اب لاقتنا ،دوشیم لقتنم اهنآ هب يرادربهرهب هناورپ هب طوبرم قوقح يرهق روط هب هک یقیقح

 .دوشیم ماجنا

 هدنریگلاقتنا و دوشیم لقتنم هدنریگلاقتنا هب ،طوبرم تامازلا و تادهعت ،يرادربهرهب هناورپ لاقتنا اب ـ3هرصبت

 .تسا طوبرم تادهعت ماجنا هب فظوم

 48 هدام

 هب هک یندعم تایلمع هب طوبرم تالآنیشام و ندعم رد هدش بصن تازیهجت و تاسیسأت لاقتنا و ییاجهباج

 هلمج زا تالیهست تخادرپزاب هدننکنیمضت ای و هدنهدتالیهست یلام تاسسؤم نهر رد دادرارق بجوم

 .تسا ترازو دییأت و روکذم تاسسؤم یبتک تقفاوم هئارا هب طونم ،تسا هتفرگ رارق ياهمیب تاسسؤم



 

 49 هدام

 لماش طوبرم )مرف( هگرب قبط ار دوخ تساوخرد دنفظوم ،نوناق )13( هدام عوضوم تشادرب هزاجا نایضاقتم

 قبط ترازو .دننک میلست ترازو هب ،تشادرب تدم و جارختسا نازیم ،هدودحم تاصتخم نییعت هلمج زا يدراوم

 .دنتسین ریغ هب لاقتنا لباق اهزوجم هنوگ نیا .دنکیم رداص ار تشادرب هزاجا ،طوبرم لمعلاروتسد

 50 هدام

 يارجا تدم و زاین اب بسانتم طوبرم ناراکنامیپ ای ینارمع ياهحرط نایرجم يارب تشادرب هزاجا تدم و نازیم

 و هتشادن ار تشادرب دروم یندعم داوم شورف قح ،اهتشادرب هزاجا لیبق نیا ناگدنراد .دوب دهاوخ اهنآ حرط

 .دش دهاوخ راتفر اهنآ اب نوناق )20( هدام قباطم هدام نیا زا فلخت تروص رد

 51 هدام

 زا هدش نییعت بوچراچ قبط ار يرادربهرهب تایلمع لماک شرازگ ،لاس ره نایاپ رد تسا فظوم رادربهرهب

 عبانم تاعالطا و رامآ ،شورف تمیق ،هدش مامت تمیق ،جارختسا نازیم هلمج زا یتاعالطا لماش هک ترازو يوس

 .دنک میلست ترازو هب و هیهت ،تسا یناسنا

 نازیم هب طوبرم تاعالطا و رامآ ،زوجم رودص خیرات زا دنفظوم تشادرب هزاجا ناگدنراد و نارادربهرهب ـ1هرصبت

 شرازگ ترازو هب هناهام تروص هب هدش جارختسا یندعم داوم تیفیک و عون کیکفت هب ار دوخ شورف و دیلوت

 .دننک

 رس رد بترم روط هب دیاب یندعم داوم هنازور شورف و لمح ،دیلوت ،جارختسا نازیم هب طوبرم رامآ ـ2هرصبت

 .دوش يرادهگن و تبث ندعم

 رد .دوشیم جرد يرادربهرهب هناورپ رد و بوسحم رادربهرهب تادهعت ءزج هناهام ياهشرازگ هئارا ـ3هرصبت

 رادربهرهب اب تاررقم قبط ،بوانتم هام شش ای یلاوتم هام هس ینامز فقس ات هناهام ياهشرازگ هئارا مدع تروص

 .دش دهاوخ راتفر

 52 هدام

 رد ترازو لمعلاروتسد قبط و رادربهرهب تساوخرد هب انب يرادربهرهب هناورپ رد جردنم هنالاس جارختسا نازیم

 .تسا شهاک ای شیازفا لباق ،يرادربهرهب هناورپ رابتعا تدم لوط

 53 هدام

 ،رگید لیلد ره هب ای و دیدج تاسیسات داجیا و زیهجت و هیهت ،فاشتکا روظنم هب يرادربهرهب تایلمع فقوت

 ،زوجم ذخا نودب ندعم یلاوتم هام شش زا شیب یلیطعت تروص رد .تسا ترازو دییات و هزاجا بسک هب طونم

 .دش دهاوخ نوناق )20(هدام لومشم رادربهرهب



 

 بوصم يرادربهرهب حرط رد و تسا یلصف اهنآ جارختسا هک ینداعم يرادربهرهب تایلمع فقوت تدم ـ1هرصبت

 .دوشیمن هدام نیا دافم لومشم ،تسا هدش ینیبشیپ

 تدم ءزج دناوتیم اروش دییات اب ،تسا رادربهرهب رایتخا و دی زا جراخ هک ندعم یلیطعت نامز تدم ـ2هرصبت

 قوقح تخادرپ لومشم و تسا ندعم زا تظافح هب فظوم رادربهرهب تدم نیا رد .دوشن روظنم يرادربهرهب

 .دش دهاوخن یتلود

 54 هدام

 :تسا ریز حرش هب ،دوشیم عزتنم رادربهرهب دی زا ندعم هک يدراوم هلمج زا

 ترازو دییات اب ،ندعم هریخذ مامتا ـ فلا

 .دریگن رارق ترازو دییات دروم دیدمت ظاحل زا رادربهرهب طیارش هک يدراوم رد يرادربهرهب تدم همتاخ ـ ب

 دیدمت حرط صقن عفر مدع ای طوبرم لماک كرادم هارمه هب يرادربهرهب هناورپ دیدمت ياضاقت هئارا مدع ـ پ

 ررقم تلهم رد يرادربهرهب

 رادربهرهب فارصنا ـ ت

 رادربهرهب تیحالص بلس ـ ث

 تسا فظوم ترازو ،دشاب هدام نیا )فلا( دنب يانثتسا هب رادربهرهب دی زا ندعم عازتنا هک يدراوم رد ـ1هرصبت

 .دنک مادقا هماننییآ نیا دافم قبط ندعم ددجم يراذگاو هب تبسن

 هب ،دشابیمن نوناق )20( هدام لومشم يو هک يدراوم رد يرادربهرهب زا رادربهرهب فارصنا صوصخرد ـ2هرصبت

 دهاوخ نوناق )20( هدام لومشم رادربهرهب ،تروص نیا ریغ رد ،دوشیم هتفریذپ يو فارصنا ،ترازو صیخشت

 .دش

 55 هدام

 تیحالص بلس ای و همیرج ،تراسخ ذخا بجوم هک يدراوم ،نوناق )20( هدام )2( هرصبت دافم يارجا رد

 :تسا ریز حرش هب ،دوشیم تشادرب هزاجا و يرادربهرهب ،فاشتکا ياهزوجم ناگدنراد

 ترازو يوس زا هرداص ياهلمعلاروتسد و هماننییآ نیا ،نوناق دافم تیاعر مدع ـ1

 ترازو صیخشت هب یندعم ریاخذ بیرخت و عییضت ـ2

 نداعم ینمیا هماننییآ تیاعر مدع ـ3

 هماننییآ نیا دافم تیاعر اب بوصم حرط رد هدش نییعت رادقم هب هنالاس جارختسا و يرادربهرهب مدع ـ4

 ررقم تلهم رد یتلود قوقح تخادرپ مدع ـ 5



 

 هرداص زوجم نتم رد هدش رکذ تادهعت ریاس ماجنا مدع ـ 6

 تیحالص بلس و همیرج ،تراسخ ذخا لومشم دراوم قیداصم قیبطت لمعلاروتسد تسا فظوم ترازو ـ هرصبت

 .دنک غالبا و هیهت ار نآ ذخا یگنوگچ و نازیم و

 56 هدام

 حرش هب ،دنوشیم طوبرم تادهعت يارجا زا عنام هک یندعم تایلمع زوجم ناگدنراد هدارا و دی زا جراخ دراوم

 :تسا ریز

 هبقرتمریغ ثداوح زورب ـ فلا

 نوناق )19( هدام )2( هرصبت عوضوم یناودع فرصت ـ ب

 نوناق )19( هدام )3( هرصبت عوضوم ،یقوقح و یقیقح صاخشا ياهتمحازم ـ پ

 اروش دییات و صیخشت اب دراوم ریاس ـ ت

 تادهعت ماجنا رد ررقم تلهم مامتا زا لبق دیاب روکذم ياهدنب لومشم یندعم تایلمع زوجم ناگدنراد ـ هرصبت

 و صیخشت يارب بتارم یسررب زا سپ ات میلست ترازو هب تادنتسم و كرادم اب هارمه ار دوخ ياضاقت ،طوبرم

 .دوش شرازگ اروش هب میمصت ذاختا

 57 هدام

 هب ندعم عازتنا لباقریغ و عازتنا لباق تاسیسات و تازیهجت ،لاوما صیخشت ،نوناق )21( هدام دافم يارجا رد

 و نییعت ،طوبرم )مرف( هگرب ساسارب ،رادربهرهب دی زا ندعم عازتنا خیرات زا هام کی فرظ هک تسا ترازو هدهع

 .دوشیم غالبا یلبق تشادرب هزاجا هدنراد و رادربهرهب هب

 سانشراک طسوت ندعم عازتنا لباقریغ تازیهجت و لاوما شزرا ،دیدج رادربهرهب باختنا نامز رد ـ1هرصبت

 یلبق تشادرب هزاجا هدنراد و يو هب ترازو يوس زا و نییعت ،هدام نیا هدش هیهت )مرف( هگرب ساسارب یمسر

 .دش دهاوخ غالبا

 ياههنیزه تفایرد يارب یباسح هرامش هلصافالب تسا فظوم یلبق تشادرب هزاجا هدنراد و رادربهرهب ـ2هرصبت

 دییات دروم هدش یبایزرا ياههنیزه تسا فظوم دیدج رادربهرهب .دنک مالعا ترازو هب ،دییات دروم هدش یبایزرا

 رادربهرهب عانتما تروص رد و زیراو روکذم باسح هرامش هب هماننییآ نیا دافم تیاعر اب و ترازو غالبا زا سپ ار

 هب یبتک تروص هب و هیدات روشک كالما و دانسا تبث نامزاس قودنص رد ار هدش یبایزرا ياههنیزه ،قباس

 .دنک مالعا ترازو

 يرادربهرهب هناورپ لصا تدوع هب تبسن يو دی زا ندعم عازتنا اب نامزمه تسا فظوم قباس رادربهرهب ـ3هرصبت

 زا يو ،ررقم تلهم رد رادربهرهب طسوت مادقا مدع تروص رد .دنک مادقا هدام نیا )2( هرصبت يارجا زا لبق

 روشک یندعم ياهشخب رد تیلاعف زا ار يو دناوتیم ترازو و مورحم هدام نیا )2( هرصبت ياههنیزه تفایرد



 

 .دوشیم نوناق )20( هدام لومشم رادربهرهب یندعم تایلمع ياهزوجم ریاس و دنک مورحم ینیعم تدم يارب

 .دنک جرد يرادربهرهب هناورپ رد ار هرصبت نیا عوضوم تادهعت تسا فظوم ترازو

 58 هدام

 رادربهرهب هدهعرب ،دیدج رادربهرهب هب نآ لوحت و لیوحت ات عازتنا لباقریغ لاوما و ندعم تظافح تیلووسم

 شش زا دیابن یلبق تشادرب هزاجا هدنراد و رادربهرهب دی زا ندعم عازتنا خیرات زا تیلووسم نیا تدم .تسا قباس

 دوش عییضت ای و بیرخت بجوم هک دیآ دراو ندعم هب یتراسخ ،لیوحت ماجنا زا لبق ات هچنانچ .دنک زواجت هام

 تراسخ نیا نازیم دناوتیم ترازو .دیآرب نآ ناربج هدهع زا دیاب ،دشاب رادربهرهب ریصقت هب دنتسم تراسخ نیا و

 دیدج رادربهرهب تروص نیا رد و دنک زیراو هنازخ هب و رسک دییات دروم هدش یبایزرا ياههنیزه دروآرب زا ار

 .دنک تخادرپ هماننییآ نیا )57( هدام )2( هرصبت قفو ار هدش یبایزرا ياههنیزه دروآرب هیقب تسا فظوم

 لاوما و ندعم زا لماک روط هب قباس رادربهرهب ،هدام نیا رد ررقم تلهم رد ترازو صیخشت هب هچنانچ ـ1هرصبت

 دناوتیم ترازو ،دوشن لوحت و لیوحت ندعم ،دیدج رادربهرهب نییعت مدع لیلد هب ای و دنکن تظافح عازتنا لباق

 .دنک راذگاو حالصیذ صاخشا ای و ياهعسوت ياهنامزاس هب ار عازتنا لباقریغ لاوما و ندعم تظافح تیلووسم

 رادربهرهب نییعت ات عازتنا لباقریغ لاوما و ندعم تظافح يارب هنالاس هجدوب رد تسا فظوم ترازو ـ2هرصبت

 .دنک ینیبشیپ نوناق )14( هدام )4( هرصبت لحم زا ار مزال عبانم ،دیدج

 59 هدام

 میسقت ددعتم يازجا هب ار دوخ یندعم تایلمع هدودحم دنرادن هزاجا يرادربهرهب و فاشتکا ياههناورپ ناگدنراد

 بسح دوخ صیخشت هب دناوتیم ترازو .دننک راذگاو ریغ هب ای و هلماعم رتکچوک ياهتمسق بلاق رد و

 .دنک حالصا هماننییآ نیا دافم تیاعر اب ار يرادربهرهب و فاشتکا ياههدودحم ،هناورپ هدنراد تساوخرد

 60 هدام

 داوم ای و هدام دحاو ره ياهب زا دصردهد يانبم رب یتلود قوقح ،نآ )2( هرصبت و نوناق )14( هدام يارجا رد

 .دوشیم نییعت ندعم رس رد زور خرن هب هدش جارختسا یندعم

 روکذم يانبم نییعت هب تبسن روکذم قوقح دصرد شهاک ای و شیازفا روظنم هب تسا فظوم ترازو ـ1هرصبت

 ،یندعم هدام تیفیک و رایع ،جارختسا شور ،هریخذ نازیم هلمج زا يرثوم لماوع هب طوبرم بیارض لامعا اب

 اب بسانتم یتعنص یبایزاب ياهدصرد ،هتفای هعسوت رتمک و هداتفارود قطانم رد عقاو نداعم ،یحیجرت دوس

 دروم رد نآ شهاک هک دنک مادقا ياهنوگ هب طوبرم لمعلاروتسد ساسارب یندعم داوم عون و يراکندعم سایقم

 رتشیب انبم دصرد ربارب هس زا رثکادح نداعم ریاس يارب نآ شیازفا و دوشن رتمک دصرد جنپ زا گرزب نداعم

 .دوشن

 دهاوخ يرگنزاب راب کی لاس هس ره هک دوب دهاوخ اروش لمعلاروتسد ساسارب گرزب نداعم صیخشت ـ2هرصبت

 .دش



 

 ای و ییارآهناک لوصحم دحاو ره یتلود قوقح نییعت هب طوبرم لمعلاروتسد تسا فظوم ترازو ـ3هرصبت

 .دنک غالبا و هیهت ندعم رس رد ار هدش يروآرف

 .تسا يرادربهرهب هناورپ رودص نامز رد رادربهرهب هب نآ غالبا و یتلود قوقح دصرد نییعت ـ4هرصبت

 هبساحم يانبم هک ندعم هدودحم رد يروآرف ای و ییارآهناک زا یشان لوصحم ای و یندعم هدام ياهب ـ 5 هرصبت

 .تسا ترازو صیخشت هب نآ شورف تمیق طسوتم لداعم ،دریگیم رارق یتلود قوقح

 61 هدام

 و طیارش رییغت تروص رد ای و دنک يرگنزاب راب کی لاس هس ره ار یتلود قوقح دصرد تسا فظوم ترازو

 طسوت هک دوب دهاوخ یحرط ساسارب رییغت نیا ،ترازو صیخشت هب هدش نییعت دصرد رد يرگنزاب ترورض

 .دسریم ترازو دییات هب و هئارا رادربهرهب

 و زیهجت تدم .تسا فاعم یتلود قوقح تخادرپ زا ،ندعم يزاسهدامآ و زیهجت هرود رد رادربهرهب ـ1هرصبت

 .دوشیم نییعت ترازو صیخشت هب و بوصم يرادربهرهب حرط ساسارب يزاسهدامآ

 يزاسهدامآ و زیهجت تایلمع ماجنا زا لصاح يرادربهرهب هناورپ عوضوم یندعم هدام شورف و لمح ـ2هرصبت

 .تسا عنامالب یتلود قوقح تخادرپ و ترازو تقفاوم اب ندعم

 62 هدام

 ياهشرازگ يانبم رب باسحلایلع تروص هب ار یتلود قوقح تسا فظوم رادربهرهب - )1392/6/31 یحالصا(

 ،دوشیم مالعا ترازو طسوت هک هنازخ رد طوبرم باسح هب ،ترازو غالبا و هبساحم زا سپ دوخ هناهام درکلمع

 هب ار یتلود قوقح ،رادربهرهب زا هنالاس درکلمع شرازگ تفایرد زا سپ لاس ره نایاپ رد ترازو .دنک زیراو

 .دنکیم غالبا يو هب و نییعت یعطق تروص

 رتمک يرادربهرهب هناورپ رد جردنم هنالاس جارختسا نازیم زا ندعم هنالاس جارختسا نازیم هچنانچ ـ1هرصبت

 .دنک تخادرپ هناورپ رد جردنم جارختسا نازیم يانبم رب ار هقلعتم یتلود قوقح تسا فظوم رادربهرهب ،دشاب

 ساسارب يرادربهرهب هناورپ رد جردنم هنالاس جارختسا نازیم زا شیب تشادرب فیلکت نییعت ـ2هرصبت

 .دوب دهاوخ ترازو لمعلاروتسد

 63 هدام

 مزال ياهیسررب ،شرازگ لوصو خیرات زا هام ود فرظ ،رادربهرهب هنالاس درکلمع شرازگ تفایرد زا سپ ترازو

 :دنکیم لمع ریز بیترت هب ،طوبرم هناماس رد تاعالطا تبث نمض و ماجنا ار

 فلکم رادربهرهب .دنکیم غالبا يو هب و هبساحم ار یعطق یتلود قوقح ،رادربهرهب شرازگ دییات تروص رد ـ فلا

 .تسا غالبا زا سپ هام کی فرظ یتلود قوقح باسح هیوست هب



 

 رادربهرهب يوس زا هدش مالعا ماقرا ترازو هک يدراوم رد ای و رادربهرهب فرط زا شرازگ هئارا مدع تروص رد ـ ب

 تبسن دوخ صیخشت هب ترازو ،دنکن دییات ندعم رس رد یندعم هدام شورف ياهب و جارختسا نازیم دروم رد ار

 .دنک مادقا یتلود قوقح هبلاطم و هبساحم هب

 يرادربهرهب هناورپ رد جردنم نازیم زا رتمک ار جارختسا نازیم ،هنالاس شرازگ رد رادربهرهب هک يدراوم رد ـ پ

 یتلود قوقح ،اروش دییات اب ،دشاب رادربهرهب هدارا و دی زا جراخ دراوم لومشم يو یهیجوت لیالد و دنک مالعا

 .دوشیم هبلاطم و هبساحم یعقاو جارختسا نازیم ساسارب

 ندعم یسدنهم ماظن تیحالص زوجم ياراد ندعم ینف لووسم دییات هب دیاب رادربهرهب درکلمع شرازگ ـ ت

 .دسرب

 64 هدام

 )14( هدام )5( هرصبت عوضوم تیفاعم زا يرادروخرب يارب رادربهرهب ياضاقت تروص رد ای و ترازو صیخشت هب

 هدافتسا یگنوگچ لمعلاروتسد تسا فظوم ترازو .دوشیم مالعا میمصت ذاختا يارب اروش هب بتارم ،نوناق

 .دنک غالبا و هیهت ار روکذم تیفاعم زا نداعم نارادربهرهب

 65 هدام

 نیمضت لحم زا ار یتلود قوقح ترازو ،دنک يراددوخ ررقم دعوم رد یتلود قوقح تخادرپ زا رادربهرهب هچنانچ

 نیا ریغ رد و دوب دهاوخ هام کی فرظ ،طوبرم یتلود قوقح نیمضت دیدجت هب فلکم رادربهرهب و تشادرب يو

 .دش دهاوخ نوناق )20( هدام لومشم رادربهرهب تروص

 

 هدیازم – مراهچ لصف •

 
 66 هدام

 مهارف ،یندعم ریاخذ زا تنایص و تلود حالص و هفرص فده اب ،ضراعمالب یندعم ریاخذ زا يرادربهرهب هدیازم

 ساسارب و ترازو طسوت نداعم زا يرادربهرهب موادت و تیحالص دجاو رادربهرهب باختنا رد ربارب طیارش ندروآ

 .دوشیم ماجنا هماننییآ نیا دافم

 67 هدام

 :تسا ریز حرش هب هدیازم لومشم دراوم ،نوناق )10( هدام يارجا رد

 .دشاب هدشن تیاعر نآ رد نوناق )7( هدام عوضوم نامز تدم هک ضراعمالب فشک یهاوگ ياههدودحم ـ فلا

 ضراعمالب نداعم ـ ب



 

 ضراعمالب هدش فشک دودحم یندعم ریاخذ ـ پ

 ضراعمالب یندعم داوم ياهوپد ـ ت

 دنتسم یندعم هریخذ ياراد هکورتم نداعم ـ ث

 ترازو صیخشت هب دراوم ریاس ـ ج

 هک هکورتم نداعم يرادربهرهب ای فاشتکا لماع باختنا و هقباس هب قوبسم و هکورتم نداعم صیخشت ـ هرصبت

 .دوب دهاوخ ترازو لمعلاروتسد ساسارب ،دنراد یلیمکت فاشتکا هب زاین

 68 هدام

 :دوشیم ماجنا ریز بیترت هب هلحرم ود یط و یمومع تروص هب هدیازم قیرط زا يرادربهرهب لماع باختنا

 نارگهدیازم یلام و ینف ناوت یبایزرا ـ فلا

 يداهنشیپ ياهتمیق یبایزرا ـ ب

 69 هدام

 :تسا ریز حرش هب هدیازم نویسیمک تاسلج لیکشت هوحن و فیاظو حرش ،بیکرت

 :دوشیم لیکشت ریز ياضعا زا هدیازم نویسیمک ـ فلا

 هدیازم نویسیمک سییر ناونع هب رازگهدیازم هاگتسد ماقم نیرتالاب ـ1

 رازگهدیازم هاگتسد یلام ماقم نیرتالاب ـ2

 رازگهدیازم هاگتسد طبريذ یصصخت ماقم نیرتالاب ـ3

 اضعا همه يار اب نآ تامیمصت و هتشاد تیمسر روکذم ياضعا رفن هس ره روضح اب هدیازم نویسیمک ـ ب

 .دوب دهاوخ ربتعم

 .تسا عنامالب هدیازم نویسیمک سییر يوس زا يار قح نودب حالصیذ صاخشا زا توعد ـ پ

 :تسا ریز حرش هب هدیازم نویسیمک فیاظو ـ ت

 هدیازم دانسا رد ررقم دعوم رد نویسیمک تاسلج لیکشت ـ1

 هیاپ تمیق و یلام و ینف ،نیمضت ياهتکاپ دوجو زارحا و یلصا تکاپ ندوشگ ـ2

 تروص رد .هدیازم دانسا و طیارش قبط نآ ياوتحم ندوب لوبق لباق و تحص زارحا و نیمضت تکاپ ندوشگ ـ3

 يارب هدوشگان ياهتکاپ ریاس هارمه هب نیمضت تکاپ ،هدیازم دانسا و طیارش اب هدش هئارا نیمضت قابطنا مدع

 .دوشیم لیوحت عفنیذ هب دادرتسا



 

 دوجوم كرادم و دانسا ،قاروا لرتنک و یلام و ینف ناوت تکاپ ندوشگ ـ4

 مزال ياهیسررب يارب ینف هورگراک ماقم نیرتالاب هب هلصاو یلام و ینف ناوت هب طوبرم ياهتکاپ لیوحت ـ 5

 ینف هورگراک رد

 روظنم هب رازگهدیازم هب ،دوشن دییات ینف هورگراک طسوت یلام و ینف ناوت هک ینارگهدیازم نیمضت تکاپ ـ 6

 .دوشیم هداد لیوحت رگهدیازم هب تدوع

 و اناوخ ،اضما نتشاد ،ندوب لمع لباق و لماک ظاحل هب داهنشیپ یسررب و هیاپ تمیق تکاپ ندوشگ ـ7

 يداهنشیپ تمیق ندوب طورشمریغ

 .تسا هدشن هتفریذپ اهنآ تمیق داهنشیپ هک ینارگهدیازم ریاس تکاپ تدوع و هدیازم مود رفن و هدنرب نییعت ـ 8

 مود رفن مالعا و زوجم رودص لحارم همادا زا يو فاکنتسا ای فارصنا طیارش رد هدیازم هدنرب نیمضت طبض ـ9

 يو فاکنتسا ای فارصنا تروص رد مود رفن نیمضت طبض و هدیازم هدنرب ناونع هب

 هسلجتروص میظنت ـ10

 هدیازم فیلکت نییعت زا سپ مود رفن و هدنرب رفن هدیازم رد تکرش نیمضت تدوع ـ11

 هماننییآ نیا دافم قبط هدیازم وغل ای دیدجت هرابرد يریگمیمصت ـ12

 رازگهدیازم هب لیوحت ات ذخا نامز زا نارگهدیازم ياهتکاپ زا تنایص ـ13

 یس فرظ و لیکشت هدیازم نویسیمک هسلج ،اهداهنشیپ لوبق و هدیازم دانسا لیوحت تلهم مامتا زا سپ ـ ث

 .دش دهاوخ نییعت هدیازم مود رفن و هدنرب يراک زور

 70 هدام

 :تسا ریز حرش هب ینف هورگراک تاسلج لیکشت هوحن و فیاظو حرش ،بیکرت

 :دوشیم لیکشت ریز ياضعا اب و هدیازم نویسیمک رظن ریز ینف هورگراک ـ فلا

 ینف هورگراک سییر ناونع اب رازگهدیازم هاگتسد طبريذ یصصخت ماقم نیرتالاب ـ1

 رازگهدیازم هاگتسد طبريذ یصصخت ماقم نیرتالاب باختنا هب برجم سانشراک رفن کی ـ2

 ندعم یسدنهم ماظن نامزاس یفرعم اب ندعم یسدنهم ماظن سانشراک رفن کی ـ3

 رازگهدیازم هاگتسد سییر باختنا هب ود هیاپ لقادح لاغتشا هناورپ ياراد طبريذ یصصخت سانشراک رفن کی ـ4

 رازگهدیازم هاگتسد سییر باختنا هب برجم یلام سانشراک رفن کی ـ 5

 ربتعم اضعا تیرثکا يار اب نآ تامیمصت و دراد تیمسر روکذم ياضعا رفن جنپ ره روضح اب ینف هورگراک ـ ب

 .دوب دهاوخ



 

 .تسا عنامالب ،هدیازم ینف هورگراک سییر يوس زا يار قح نودب حالصيذ صاخشا زا توعد ـ پ

 :تسا ریز حرش هب ینف هورگراک فیاظو ـ ت

 .هدیازم نویسیمک عاجرا بسح ینف هورگراک تاسلج لیکشت ـ1

 .هدیازم نویسیمک هسلجتروص اب یلام و ینف تکاپ رد دوجوم كرادم و دانسا ،قاروا قیبطت ـ2

 .طوبرم ياهزایتما هبساحم و یلام و ینف تکاپ رد دوجوم كرادم و دانسا یسررب ـ3

 یلام و ینف هورگراک ياهیسررب جیاتن مالعا هسلجتروص میظنت ـ4

 هدیازم نویسیمک هب نارگهدیازم یلام و ینف تازایتما جیاتن مالعا هسلجتروص و دانسا میلست و هیهت ـ 5

 هدیازم نویسیمک هب لیوحت ات تفایرد نامز زا نارگهدیازم یلام و ینف دانسا زا يرادهگن ـ 6

 يوس زا اهتکاپ تفایرد زا سپ يراک زور تسیب فرظ ینف هورگراک فیاظو لماک ماجنا تلهم ـ هرصبت

 .تسا هدیازم نویسیمک

 71 هدام

 :تسا ریز لحارم لماش بیترت هب هدیازم يرازگرب دنیآرف

 هدیازم دانسا هیهت ـ فلا

 یمومع ناوخارف مالعا ـ ب

 ررقم تلهم رد اهداهنشیپ تفایرد و هدیازم دانسا لیوحت ـ پ

 اهداهنشیپ یبایزرا ـ ت

 هدیازم هدنرب مالعا و نییعت ـ ث

 هناورپ رودص اب نامزمه ،هدیازم رد تکرش نیمضت دادرتسا ـ ج

 72 هدام

 راشتنالاریثک ياههمانزور زا یکی رد تبون کی لقادح رازگهدیازم صیخشت هب دیاب هدیازم يرازگرب ناوخارف

 طوبرم تاعالطا هارمه هب هدیازم يرازگرب ناوخارف اب نینچمه .دوش رشتنم طوبرم ناتسا یلحم همانزور و روشک

 و هدیازم دانسا لیوحت تلهم نایاپ ات و یناسرعالطا رازگهدیازم هاگتسد هاگرد قیرط زا نامزمه روط هب دیاب

 .دوش ظفح مومع عالطا يارب ،اهداهنشیپ لوبق

 تفایرد هدیازم ياههدنرب زا یلحم و راشتنالاریثک ياههمانزور رد هدیازم ياهیهگآ راشتنا هنیزه ـ1هرصبت

 .دوشیم



 

 هدیازم عوضوم زا نارگهدیازم دیدزاب يارب ار بسانم نامز هدیازم ناوخارف رد تسا فظوم رازگهدیازم ـ2هرصبت

 .دنک ینیبشیپ

 73 هدام

 رایتخا رد ار ریز دراوم هلمج زا مزال تاعالطا طوبرم )ياهمرف( ياههگرب بلاق رد تسا فظوم رازگهدیازم

 :دهد رارق نارگهدیازم

 رازگهدیازم یناشن و مان ـ1

 یندعم هدودحم سوئر تاصتخم و تحاسم ،ییایفارغج تیعقوم ـ2

 هدیازم رد تکرش نیمضت نازیم ـ3

 اهداهنشیپ لوبق و هدیازم دانسا تفایرد تلهم و لحم ـ4

 یندعم داوم ای و هدام عون ـ 5

 یندعم هریخذ تیفیک و تیمک ـ 6

 یتلود قوقح نییعت يارب یندعم داوم ای و هدام هیاپ تمیق ـ7

 دروم بسح هدیازم عوضوم اب طبترم تاعالطا و اههداد ریاس ـ 8

 .دوشیم تفایرد هدیازم ياههدنرب زا هک هدیازم يرازگرب اب طبترم ياههنیزه مالقا ـ9

 زاین دروم یلام و ینف ناوت لقادح ـ10

 هدیازم رد تکرش طیارش ریاس ـ11

 بسانم قیرط هب و ناسکی روط هب ار هدیازم طیارش رد رییغت هنوگره تسا فظوم رازگهدیازم ـ هرصبت

 .دنک یناسرعالطا

 74 هدام

 هارمه هب و مادقا اهنآ لیمکت هب تبسن دیاب ،رازگهدیازم زا طوبرم )ياهمرف( ياههگرب تفایرد زا سپ نارگهدیازم

 :دننک میلست رازگهدیازم هب ریز بیترت هب هناگادج ياهتکاپ رد مزال كرادم ریاس

 )فلا تکاپ( هدیازم رد تکرش نیمضت تکاپ ـ1

 )ب تکاپ( یلام و ینف ناوت تکاپ ـ2

 )ج تکاپ( يداهنشیپ تمیق تکاپ ـ3



 

 و هداد رارق یلصا تکاپ رد ،هدش )اضما( رهم و بسچ و هتسبرد تروص هب ار اهتکاپ دیاب نارگهدیازم ـ1هرصبت

 .دننک میلست رازگهدیازم هب ،هدش )اضما( رهم و بسچ و هتسبرد تروص هب زین ار یلصا تکاپ

 سپ ار ناگدننکتکرش ياهتکاپ یمامت ،ناوخارف رد هدش نییعت تلهم رد تسا فظوم رازگهدیازم ـ2هرصبت

 .دنک تنایص اهتکاپ زا و هدومن لیوحت رگهدیازم هب ار نآ دیسر و تبث ،تفایرد زا

 .دنتسه هدیازم ياههنیزگ زا کی ره دروم رد داهنشیپ کی هئارا هب فظوم نارگهدیازم ـ3هرصبت

 .تسا ینیزگیاج و حالصا لباقریغ ،تبث و لیوحت زا سپ هلصاو ياهداهنشیپ ـ4هرصبت

 تکرش تیعونمم نتشادن و ترازو اب لماک باسح هیوست تروص رد هدیازم عوضوم زوجم یلبق هدنراد ـ 5هرصبت

 .دنک تکرش طوبرم هدیازم رد دناوتیم ،هدیازم رد

 رد طوبرم ياهلمعلاروتسد و هماننییآ نیا دافم تیاعر اب دنناوتیم یقوقح و یقیقح صاخشا ـ 6هرصبت

 .دننک تکرش نامزمه ياههدیازم

 75 هدام

 طسوت ررقم ناکم و نامز رد نارگهدیازم )ج تکاپ( يداهنشیپ ياهدصرد ای و اهتمیق يواح ياهتکاپ

 رارق ینف هورگراک دییات دروم اهنآ یلام و ینف ناوت هک ینارگهدیازم روضح ،دوشیم هدوشگ ،هدیازم نویسیمک

 .تسا عنامالب هسلج رد ،تسا هتفرگ

 76 هدام

 بسک طوبرم لمعلاروتسد قبط يداهنشیپ تمیق و یلام و ینف زایتما رظن زا ار زایتما نیرتشیب هک يرگهدیازم

 .دش دهاوخ مالعا هدیازم هدنرب ناونع هب ،دنک

 زا هک ینداعم رد یتلود قوقح نییعت روظنم هب رازگهدیازم یمالعا يداهنشیپ تمیق ای و اهب دصرد ـ1هرصبت

 دصرد نیا هک يروط هب ،دوشیم نییعت ترازو طسوت هماننییآ نیا دافم تیاعر اب ،دنوشیم راذگاو هدیازم قیرط

 هدیازم يرازگرب نامز رد هباشم نداعم یتلود قوقح تمیق ای و اهب دصرد نیگنایم زا يداهنشیپ تمیق ای و اهب

 .دشابن رتمک

 دصرد جنپ زا لوا هدنرب اب يداهنشیپ تمیق توافت هک دوشیم مالعا یتروص رد هدیازم مود هدنرب ـ2هرصبت

 .دشابن رتشیب

 هدام )1( هرصبت عوضوم تیولوا بسح هدیازم هدنرب ،دشاب ناسکی نارگهدیازم زایتما هک یتروص رد ـ3هرصبت

 هک يرگهدیازم ،دشاب ناسکی طیارش ًاددجم هک یتروص رد و نییعت هماننییآ نیا دافم تیاعر اب نوناق )10(

 قیرط زا تروص نیا ریغ رد و دوب دهاوخ هدیازم هدنرب ،دشاب يرتالاب يداهنشیپ تمیق ای و اهب دصرد ياراد

 .دش دهاوخ نییعت هدنرب هعرق



 

 یشرافس تسپ قیرط زا ار بتارم هلصافالب ،هدیازم هدنرب ندش یعطق زا سپ تسا فظوم رازگهدیازم ـ4هرصبت

 .دنک غالبا يو هب

 77 هدام

 :تسا ریز حرش هب هدیازم رد تکرش نیمضت طبض و دادرتسا ،نیمضت غلبم نییعت یگنوگچ

 دروم بسح هک تسا هلماعم دروم يدروآرب شزرا دصرد جنپ لقادح هدیازم رد تکرش نیمضت غلبم ـ فلا

 .دوشیم مالعا هدیازم دانسا رد و نییعت ترازو طسوت

 يوس زا هک تسا يدقن زیراو هگرب ای و ینیمضت کچ ،یکناب همانتنامض ،هدیازم رد تکرش نیمضت ـ ب

 .دوشیم زیراو رازگهدیازم يوس زا هدش مالعا باسح هب رگهدیازم

 ياههنیزه رسک زا سپ هدیازم هدنرب هب يرادربهرهب هناورپ رودص اب نامزمه هدیازم رد تکرش نیمضت ـ پ

 .تسا دادرتسا لباق هدیازم یهگآ

 نیمضت ،زوجم رودص لحارم همادا زا هدیازم هدنرب روصق و ریصقت هنوگره ای فاکنتسا ،فارصنا تروص رد ـ ت

 ریصقت هنوگره ای عانتما تروص رد و دوشیم یقلت هدیازم هدنرب ناونع هب مود رفن و طبض يو هدیازم رد تکرش

 صیخشت هب هدیازم هدنرب دی زا جراخ دراوم .دش دهاوخ دیدجت هدیازم و طبض زین يو نیمضت ،مود رفن روصق و

 .دوشیمن دنب نیا لومشم ،رازگهدیازم هاگتسد

 78 هدام

 لوط رد يرادربهرهب هناورپ هدنراد يارب ار هدیازم قیرط زا هدش راذگاو نداعم یتلود قوقح تسا فظوم ترازو

 هبساحم بختنم لماع يداهنشیپ تمیق ای و اهب دصرد ساسا رب هرداص يرادربهرهب هناورپ لوا هرود رابتعا تدم

 .دنک

 نداعم هیاپ تمیق ای و اهب دصرد زا دیابن هماننییآ نیا دافم تیاعر اب يداهنشیپ تمیق ای و دصرد ـ هرصبت

 .دشاب رتمک یتآ ياهلاس رد جارختسا نامز رد هباشم

 79 هدام

 هلمج زا يرادربهرهب ياههناورپ رب بترتم دراوم لومشم ،هدیازم قیرط زا هدش راذگاو يرادربهرهب ياههناورپ

 هدام عون رییغت ،یندعم هریخذ تیفیک و تیمک رییغت ،يرادربهرهب نیح فاشتکا ،رابتعا تدم دیدمت ،لاقتنا

 .دنتسه هماننییآ نیا و نوناق قبط طبترم دراوم ریاس و یندعم

 80 هدام

 ینداعم يرادربهرهب هناورپ اب طبترم دراوم ریاس و يرادربهرهب نیح فاشتکا ،رابتعا تدم دیدمت ،لاقتنا ،رودص

 نیا دافم عبات يرادربهرهب هرود نایاپ زا سپ ،دناهدش راذگاو هدیازم قیرط زا هماننییآ نیا غالبا زا لبق هک

 .دوب دهاوخ هماننییآ



 

 81 هدام

 ساسا رب ار هدیازم ياههنیزه ،هدنرب یبتک غالبا خیرات زا هدش نییعت تدم فرظ تسا فظوم هدیازم هدنرب

 .دوشیم رسک يو هدیازم رد تکرش نیمضت لحم زا تروص نیا ریغ رد ،دنک تخادرپ رازگهدیازم هاگتسد مالعا

 ای و هدننکتکرش دقاف هک یتروص رد هدیازم ياههنیزه نیمات يارب تسا فظوم رازگهدیازم هاگتسد ـ هرصبت

 .دنک ینیبشیپ هنالاس هجدوب رد ار مزال عبانم ،دشاب هدنرب

 82 هدام

 کی اهنت دوجو تروص رد ،دشاب هدشن نییعت نارگهدیازم دادعت يارب یباصن دح نآ رد هک ییاههدیازم رد

 نیا دافم تیاعر اب هدیازم هدنرب ناونع هب يو باختنا ،دشاب رادروخرب مزال یلام و ینف ناوت زا هک رگهدیازم

 .تسا عنامالب هماننییآ

 83 هدام

 عوضوم دناوتیم ترازو ،هام شش لوط رد هدیازم یلاوتم يرازگرب تبون ود رد رگهدیازم دوجو مدع تروص رد

 يرازگرب زا هام شش نامز تدم هک نآ رب طورشم مزال یلام و ینف ناوت ياراد یضاقتم نیلوا هب ار هدیازم

 .دنک راذگاو ،دشاب هتشذگن هدیازم نیمود

 84 هدام

 :دوشیم دیدجت ریز طیارش رد هدیازم

 .دشاب هدش نییعت باصن دح هدیازم دانسا رد هچنانچ ،رگهدیازم دادعت ندوب مک ـ فلا

 ررقم تلهم رد هدیازم هدنرب عانتما ای و فارصنا ـ ب

 85 هدام

 :دوشیم وغل ریز طیارش رد هدیازم

 تیهام رد رییغت بجوم و دشاب مزال رازگهدیازم هاگتسد صیخشت هب هدیازم دانسا رد يدایز تارییغت ـ فلا

 .دوش هدیازم

 .لیس و هلزلز ،گنج ریظن رازگهدیازم هاگتسد صیخشت هب فراعتمریغ ياهدماشیپ ـ ب

 هدیازم نویسیمک طسوت نارگهدیازم نیب ینابت زارحا ـ پ

 هماننییآ نیا دافم تیاعر مدع رب ینبم نارگهدیازم یبتک ضارتعا تحص زارحا ـ ت

 .دنک یناسرعالطا نارگهدیازم همه یهاگآ يارب ار هدیازم دیدجت ای و وغل دیاب رازگهدیازم ـ هرصبت

 



 

 86 هدام

 :تسا ریز حرش هب نارگهدیازم تایاکش هب یگدیسر هوحن

 دنناوتیم ،دنشاب هتشاد ضارتعا هماننییآ نیا دافم تیاعر مدع هب تبسن نارگهدیازم زا کی ره هچنانچ ـ فلا

 .دننک تیاکش رازگهدیازم هاگتسد ماقم نیرتالاب هب ،هدیازم هیلوا جیاتن مالعا زا سپ يراک زور تفه فرظ

 هدروآ لمع هب ار مزال ياهیگدیسر ،تیاکش تفایرد خیرات زا يراک زور تفه فرظ تسا فظوم رازگهدیازم ـ ب

 تلهم فرظ ،دنادن دراو ار تیاکش هک یتروص رد و یگدیسر عوضوم هب ،ضارتعا نتسناد دراو تروص رد و

 .دنک مالعا یکاش هب ار مزال خساپ هدش نییعت

 .دش دهاوخن هدیازم دنیارف همادا زا عنام ،نارگهدیازم تایاکش هب یگدیسر ـ پ

 زج هب ار نارگهدیازم ریاس و هدیازم هدنرب نیمضت ،هدیازم وغل تروص رد تسا فظوم رازگهدیازم هاگتسد ـ ت

 .دهد تدوع هماننییآ نیا )77( هدام )پ( دنب

 87 هدام

 قیرط زا ،یکینورتکلا هناماس يزادناهار زا سپ ار هماننییآ نیا عوضوم هدیازم هب طوبرم روما تسا فظوم ترازو

 .دنک داجیا روکذم هناماس رد ار یندعم ياههدیازم یناسرعالطا هاگیاپ و هداد ماجنا هناماس نیا

 

 یندعم عیانص و يروآرف ،ییارآهناک - مجنپ لصف •

 
 88 هدام

 لومشم بیترت هب اهنآ تیلاعف عوضوم هک دنتسه ییاهدحاو یندعم عیانص و يروآرف ،ییارآهناک ياهدحاو

 .تسا ترازو اب هدش دای ياهدحاو صیخشت .تسا نوناق )1( هدام )ث( و )ز( ،)ر( ياهدنب فیراعت

 یندعم داوم لاصحتسا دنیارف هلمج زا لوصحم دربراک و عون بسح يروآرف ای و ییارآهناک صیخشت ـ هرصبت

 .تسا ترازو هدهع هب یبآ عبانم زا

 89 هدام

 ،ییارآهناک ياهدحاو داجیا رد يراذگهیامرس ياهتیولوا نییعت اب تسا فظوم ترازو ،نوناق )16( هدام يارجا رد

 تاعلاطم ماجنا يارب ار زاین دروم یلام عبانم ،روما نیا رد یتلودریغ شخب زا تیامح و یندعم عیانص و يروآرف

 .دنک ینیبشیپ دوخ هنالاس هجدوب رد روکذم ياهدحاو پیت ياهحرط هیهت و یجنسناکما

 داوم نیمات لحم ،فرصم رازاب دنفظوم ترازو ياهتیولوا زا جراخ روکذم ياهدحاو داجیا نایضاقتم ـ هرصبت

 .دننک میلست ترازو هب حرط ندوب يداصتقا دروم رد ار دوخ تادنتسم و لیالد و هیلوا



 

 90 هدام

 حرط رد اهنآ تساوخرد بسح یندعم عیانص و يروآرف ،ییارآهناک دحاو ثادحا هک ینداعم نارادربهرهب

 ،طوبرم هناورپ هدودحم رد دنزاجم و تسین اهنآ يارب سیسات زاوج رودص هب يزاین ،دسرب بیوصت هب يرادربهرهب

 ناگدنراد ریاس ریظن نارادربهرهب لیبق نیا اب دنفظوم ییارجا ياههاگتسد و مادقا روکذم دحاو داجیا هب تبسن

 .دوب دنهاوخ تلود ياهقوشم و اهتیامح لومشم نارادربهرهب لیبق نیا .دننک راتفر سیسات زاوج

 :دوشیم مادقا ریز طیارش قبط ،رادربهرهب دی زا ندعم عازتنا تروص رد ـ هرصبت

 رادربهرهب و دوشیم ماجنا عازتنا ،ترازو صیخشت هب ندعم هدودحم زا اهدحاو نیا کیکفت ناکما تروص رد ـ1

 .دنک مادقا اهدحاو نیا تیولوا اب هیلوا داوم نیمات هب تبسن دیاب بختنم

 .دش دهاوخ مادقا نوناق )21( هدام قبط ،اهدحاو نیا ندوب عازتنا لباقریغ تروص رد ـ2

 91 هدام

 ندعم يرادربهرهب هناورپ هدودحم زا جراخ رد یندعم عیانص و يروآرف ،ییارآهناک ياهدحاو ثادحا نایضاقتم

 مادقا ،ترازو طباوض و تاررقم قبط سیسات زاوج ذخا و يداصتقا و ینف هیجوت حرط هئارا هب تبسن دنفظوم

 .دننک

 طسوت و ترازو يوس زا هدش نییعت ياهرایعم و طباوض ساسا رب دیاب يداصتقا و ینف یهیجوت حرط ـ هرصبت

 .دوش هیهت ندعم یسدنهم ماظن تیحالص زوجم ياراد صاخشا

 92 هدام

 و یندعم عیانص و يروآرف ،ییارآهناک تاقیقحت لقتسم ياهدحاو يرادربهرهب هناورپ و سیسات زاوج رودص

 روکذم ياهدحاو هعسوت و داجیا تسا فظوم ترازو .تسا ترازو هدهع هب هماننییآ نیا دافم قبط اهنآ هعسوت

 .دهد رارق دوخ یتیامح و یقیوشت ياهتیولوا ردص رد ار یصوصخ شخب طسوت

 93 هدام

 سیسات زاوج و مادقا طوبرم كرادم ریاس و يداصتقا و ینف یهیجوت حرط یسررب هب تبسن تسا فظوم ترازو

 غالبا یضاقتم هب صقن عفر يارب ار دراوم ترازو ،حرط رد صقن دوجو تروص رد .دنک رداص یضاقتم مان هب ار

 .دنکیم

 اب دراوم ریاس و سیسات زاوج رابتعا تدم ،هدش ینیبشیپ حرط يارجا لحم رییغت ،دیدمت ،لاقتنا ـ هرصبت

 .دوب دهاوخ طوبرم ياهلمعلاروتسد ساسا رب و هماننییآ نیا دافم تیاعر

 94 هدام

 و حرط يارجا هب تبسن حرط يدنبنامز همانرب قبط و هدش نییعت تلهم رد تسا فظوم سیسات زاوج هدنراد

 .دنک مادقا طوبرم تاررقم ساسا رب يرادربهرهب هناورپ ذخا



 

 .تسا ارجالامزال و زوجم کفنیال ءزج سیسات زاوج رد جردنم یمومع طیارش و تاررقم ،طباوض ـ1هرصبت

 لاطبا هرداص سیسات زاوج ،درواین لمع هب ار مزال تامادقا ررقم تلهم رد سیسات زاوج هدنراد هچنانچ ـ2هرصبت

 .دوشیم

 95 هدام

 تفایرد يارب طوبرم شرازگ اب هارمه ار دوخ تساوخرد ،یشیامزآ دیلوت زا سپ تسا فظوم سیسات زاوج هدنراد

 .دنک ترازو میلست يرادربهرهب هناورپ

 

 اروش – مشش لصف •

 
 96 هدام

 ياههاگتسد اب یندعم تایلمع هناورپ ناگدنراد فالتخا دراوم رد نوناق )12( هدام )3( هرصبت )فلا( دنب يارجا رد

 رد بتارم ،اروش يرواد اب نیفرط قفاوت تروص رد و یگدیسر ترازو قیرط زا عوضوم ،رگیدکی اب ای و ییارجا

 هب نیفرط ناگدنیامن زا دناوتیم اروش ریبد .تسا ارجالامزال و یعطق نیفرط يارب هرداص يار و حرطم اروش

 .دنک توعد يار قح نودب هسلج رد روضح روظنم

 97 هدام

 اروش یلخاد همانماظن ساسا رب ،اروش تاسلج هرادا و لیکشت یگنوگچ و طبترم دراوم حرط ،یسررب هوحن ،دنور

 .دوب دهاوخ

 98 هدام

 روضح قح هلمج زا نآ یصصخت و یتروشم ياههورگراک و اروش ياههنیزه نیمات هب تبسن تسا فظوم ترازو

 ترازو هنالاس هجدوب رد نآ عبانم ینیبشیپ و اروش ریبد داهنشیپ هب انب یسانشراک همحزلاقح و تاسلج رد

 .دنک مادقا

 99 هدام

 تایلمع هناورپ ناگدنراد و تلود قوقح ظفح و یگنهامه و هیور تدحو داجیا و نوناق )12( هدام يارجا رد

 رد ار یسررب لباق دراوم دوخ صیخشت هب دناوتیم ترازو ،ندعم شخب رد يراذگهیامرس تینما داجیا و یندعم

 .دنک هئارا اروش

 

 



 

 یسرزاب و تراظن - متفه لصف •

 
 100 هدام

 ياهلمعلاروتسد و هماننییآ نیا و نوناق ساسا رب ترازو ،تایلمع هناورپ ناگدنراد فیلاکت و تادهعت يارجا رد

 هک تسا یتراظن روما لماش یندعم تایلمع رب تراظن رما .دومن دهاوخ تراظن یندعم تایلمع ماجنا رب هرداص

 هناورپ هدنراد تادهعت ماجنا ،بوصم حرط تیاعر ،ندعم نارگراک و نانکراک ینمیا و تشادهب و تمالس هب رجنم

 ریاس و یندعم ریاخذ زا هنیهب يرادربهرهب ،یندعم ریاخذ تنایص و ظفح ،ینف لووسم درکلمع لرتنک ،تایلمع

 .دوشیم نداعم رد تظافح و ینمیا تیاعر نینچمه و هماننییآ نیا و نوناق يارجا نسح بجوم هک يدراوم

 مالعا نایضاقتم هب تیاعر روظنم هب اهزوجم رودص عقوم و هیهت ترازو طسوت تراظن ياهصخاش ـ1هرصبت

 .دوشیم

 ینیبشیپ ار یسرزاب رما رد زاین دروم یلام عبانم ،یتاونس هجدوب میظنت نامز رد تسا فظوم ترازو ـ2هرصبت

 .دنک

 101 هدام

 بلاق رد نآ ياضعا و ندعم یسدنهم ماظن نامزاس تامدخ زا هدافتسا نوناق )34( هدام هرصبت يارجا رد

 .تسا زاجم میقتسم روط هب ترازو طسوت صخشم ياهدادرارق داقعنا و همانمهافت

 102 هدام

 ماظن تیحالص زوجم ياراد صاخشا تامدخ زا تسا فظوم یندعم عیانص و یندعم تایلمع زوجم هدنراد

 ندعم یسدنهم ماظن نوناق )4( هدام ساسا رب یندعم ياهتیلاعف ياهفرح و ینف روما ماجنا رد ندعم یسدنهم

 .دنک هدافتسا ـ1379 بوصم ـ

 ندعم یسدنهم ماظن تیحالص زوجم ياراد صاخشا رظن ریز دیاب یندعم عیانص و یندعم تایلمع ـ1هرصبت

 .تسا ترازو هدهع هب انثتسا دراوم صیخشت .دوش ماجنا

 ماظن نوناق قبط هک دشاب یصاخشا هدهع رب دیاب یندعم عیانص و یندعم تایلمع ینف تیلووسم ـ2هرصبت

 روظنم نیا هب زوجم هدنراد ای یضاقتم طسوت و هدوب مزال ینف تیحالص ياراد طوبرم طباوض و ندعم یسدنهم

 .دنوش یفرعم ترازو هب و نییعت

 ،دشاب هتشاد یندعم تایلمع ینف تیلووسم يدصت يارب ار مزال تیحالص ،زوجم هدنراد هک يدراوم رد ـ3هرصبت

 .دریگ هدهع هب ار تیلووـسم نیا طوبرم طباوـض قـبط دناوتیم

 

 



 

 103 هدام

 ياهلمعلاروتسد ریاس و نداعم ینمیا هماننییآ دافم تسا فظوم یندعم عیانص و یندعم تایلمع زوجم هدنراد

 .دنک تیاعر ار یطیحم تسیز طباوض و تشادهب ،ینمیا اب طبترم

 104 هدام

 هب رفن کی و ینمیا لووسم ناونع هب حالصیذ رفن کی دیاب ،دنشاب رگراک رفن )25( لقادح ياراد هک ینداعم رد

 هب تیلووسم نیا دنراد رگراک رفن )25( زا رتمک هک ینداعم رد .دوش نییعت ياهفرح تشادهب لووسم ناونع

 .تسا ندعم تسرپرس ای و ندعم یسدنهم ماظن تیحالص زوجم ياراد صاخشا هدهع

 ینوناق ياهتیلووسم عفار یندعم عیانص و یندعم تایلمع ینف لووسم ای و ینمیا لووسم دوجو ـ هرصبت

 .دوب دهاوخن زوجم هدنراد

 105 هدام

 ار بتارم هلصافالب هثداح زورب تروص رد دنفظوم ینمیا لووسم و وا هدنیامن ای و یندعم تایلمع هناورپ هدنراد

 .دنهد رارق هثداح نایرج رد ار ترازو تقو عرسا رد و شرازگ ینوناق عجارم هب

 106 هدام

 ترازو لمعلاروتسد ربارب ار مزال تادنتسم و كرادم تسا فظوم یندعم عیانص و یندعم تایلمع زوجم هدنراد

 .دنک يرادهگن یمازعا ناسانشراک هب هئارا يارب یندعم عیانص و یندعم تایلمع لحم رد

 ناسانشراک دیدزاب يارب ار مزال طیارش تسا فظوم یندعم عیانص و یندعم تایلمع زوجم هدنراد ـ هرصبت

 ار مزال يراکمه و هدومن مهارف یندعم عیانص و یندعم ياهدحاو فلتخم ياهتمسق زا ترازو فرط زا یمازعا

 .دروآ لمع هب

 107 هدام

 دروم ياهلمعلاروتسد و امنهار ،اهرایعم ،طباوض ،تاررقم رب لمتشم ینف دعاوق و لوصا تسا فظوم ترازو

 ار زاین دروم رابتعا تسا فظوم ترازو .دنک غالبا و جیورت ،هیهت ار یندعم عیانص و یندعم تایلمع ماجنا زاین

 .دنک ینیبشیپ دوخ یتاونس هجدوب رد

 ینف دعاوق و لوصا اب ار دوخ ياهتیلاعف تسا فظوم یندعم عیانص و یندعم تایلمع زوجم هدنراد ـ1هرصبت

 .دنک قبطنم هدام نیا عوضوم

 و تاررقم تیاعر زا نانیمطا لوصح يارب ار مزال راک و زاس و تادیهمت تسا فظوم ترازو ـ2هرصبت

 .دیامن ارجا و ینیبشیپ روشک رد یندعم تایلمع ینف ياهلمعلاروتسد

 



 

 یمومع تاررقم و قیبطت - متشه لصف •

 
 108 هدام

 ،فاشتکا ياههنیمز رد هتفرشیپ ياهيروانف زا هدافتسا روظنم هب تسا فظوم ترازو ،نوناق )17( هدام يارجا رد

 زا تیامح ،ندعم شخب رد يروهرهب ياقترا و يزاسون ،زیهجت و یندعم عیانص و يروآرف ،ییارآهناک ،جارختسا

 رد یناریا یندعم ياههاگنب ياهتیلاعف زا ینابیتشپ و ندعم شخب رد یجراخ ای و یلخاد ياهيراذگهیامرس

 تازیهجت ،تالآنیشام نیمات يارب ار يزرا و یلایر زا معا مزال یلام عبانم هلاس همه روشک زا جراخ ای و لخاد

 .دنک ینیبشیپ هنالاس هجدوب رد ،زاین دروم دراوم ریاس و

 ،یتاقیقحت ،يدیلوت ياهیشم طخ تسا فظوم روهمجسییر يدربهار تراظن و يزیرهمانرب تنواعم ـ هرصبت

 ینیبشیپ روشک هنالاس هجدوب حیاول و ياهعسوت ياههمانرب تیولوا رد ار ترازو يداهنشیپ یلوپ و یلام ،یناگرزاب

 .دروآ لمع هب ار مزال تامادقا و

 109 هدام

 و یجارختسا ،یفاشتکا تازیهجت و تالآنیشام دورو ،یندعم ياهيراذگهیامرس زا تیامح و قیوشت روظنم هب

 تخادرپ زا ،دوشیم ماجنا ترازو زوجم اب هک یندعم عیانص و یندعم تایلمع دیلوت طخ زاین دروم یتعنص

 .دنتسه فاعم يدورو قوقح هنوگره

 110 هدام

 و تالآنیشام تادراو ،یندعم ياهيراذگهیامرس زا تیامح و قیوشت روظنم هب - )1392/6/31 یحالصا(

 دییات اب یندعم تایلمع دیلوت طخ زاین دروم مود تسد بسانم یتعنص و یجارختسا ،یفاشتکا تازیهجت

 )109( هدام عوضوم ياهنیطنرق یتشادهب و ینمیا ،ینف طباوض تیاعر اب و ترازو و ناریا درادناتسا یلم نامزاس

 ،ترازو صیخشت اب .تسا زاجم ـ1389 بوصم ـ ناریا یمالسا يروهمج هعسوت مجنپ هلاسجنپ همانرب نوناق

 .تسین هیاعرلامزال صوصخ نیا رد وردوخ تادراو ینف طباوض هماننییآ عوضوم تاررقم

 111 هدام

 اب طبترم ینف شناد يریگراک هب و دمآزور ياهيروانف هعسوت يارب ار مزال ياههنیمز تسا فظوم ترازو

 .دنک مهارف طوبرم يدربراک ياهشزومآ و یندعم ياهتیلاعف

 112 هدام

 هلمج زا ندعم شخب یعامتجا هیامرس شیازفا و يراکندعم گنهرف جیورت روظنم هب تسا فظوم ترازو

 یتاونس هجدوب رد طبترم دراوم ریاس و یمومع یناسرعالطا يارب ار مزال تارابتعا ،یندعم ياههزوم و مسیروتوئژ

 .دنک ینیبشیپ دوخ



 

 يراکندعم گنهرف شرتسگ هنیمز رد یندعم عیانص و یندعم ياههاگنب تامادقا زا تسا فظوم ترازو ـ هرصبت

 .دنک تیامح مزال ياهقوشم عضو قیرط زا

 113 هدام

 ،تاعالطا يروانف و تاطابترا ،يزرواشک داهج ،يزاسرهش و هار ،ورین ياههناخترازو ،نوناق )28( هدام يارجا رد

 ریاس و حلسم ياهورین ینابیتشپ و عافد و ییاراد و يداصتقا روما ،یعامتجا هافر و راک ،نواعت ،روشک ،تفن

 ،دوخ ییانبریز و ياهعسوت ،یقیوشت ـ یتیامح ياههمانرب و اهحرط يارجا رد دنفظوم ییارجا ياههاگتسد

 يراکمه و هداد رارق دوخ تیولوا رد ار یندعم عیانص و یندعم تایلمع عوقو لحم قطانم و یندعم ياهدحاو

 .دنروآ لمع هب روشک یندعم عیانص و ندعم شخب هعسوت يارب ترازو اب ار مزال

 یندعم عیانص و نداعم زاین دروم یمومع ياهتخاسریز هعسوت و داجیا ياهتیولوا تسا فظوم ترازو ـ1هرصبت

 تروص رد و هدومن مالعا طبريذ ییارجا ياههاگتسد هب ار ییایرد و ياهداج ،یلیر لقن و لمح صوصخ هب

 نامز رد ار زاین دروم رابتعا هلاس همه تسا فظوم ترازو .دنک مادقا دوخ ياهعسوت ياهنامزاس قیرط زا موزل

 .دنک ینیبشیپ هنالاس هجدوب هحیال هئارا و میظنت

 نازیم و لامعا طباوض ،یندعم عیانص و یندعم تایلمع ياهزوجم ناگدنراد زا تیامح روظنم هب ـ2هرصبت

 زا هام هس فرظ هک دوب دهاوخ یکرتشم لمعلاروتسد قباطم یندعم ياههدروآرف و داوم لقن و لمح ياههفرعت

 .دش دهاوخ غالبا يزاسرهش و هار ترازو و ترازو طسوت هماننییآ نیا غالبا خیرات

 114 هدام

 ناریا یمالسا يروهمج يداصتقا هژیو و یتعنص ـ يراجت دازآ قطانم رد یندعم عیانص و یندعم تایلمع ماجنا

 .دوب دهاوخ هماننییآ نیا و نوناق دافم تیاعر مزلتسم

 115 هدام

 اب جیردت هب تسا ربتعم و رداص هماننییآ نیا غالبا زا لبق هک یندعم تایلمع ياهزوجم تسا فظوم ترازو

 .دهد قیبطت هماننییآ نیا دافم اب هناورپ رابتعا نامز رد زوجم هدنراد قوقح تیاعر

 116 هدام

 یندعم تایلمع یطیحم تسیز طباوض و تاررقم ،تلود قوقح ظفح و يراذگهیامرس رد تینما داجیا روظنم هب

 نیا غالبا خیرات زا هام شش فرظ تسیز طیحم تظافح نامزاس و ترازو كرتشم داهنشیپ هب یندعم عیانص و

 .دسریم ناریزو تئیه بیوصت هب هماننییآ

 117 هدام

 یندعم تایلمع زوجم لاقتنا ای و دیدمت ،رودص هب طوبرم یسانشراک و ییارجا روما ماجنا يارب دناوتیم ترازو

 .دنک هدافتسا زاجم یسدنهم رتافد تامدخ زا یندعم عیانص و



 

 رتافد تیلاعف و سیسات لمعلاروتسد ،ندعم یسدنهم ماظن نامزاس يراکمه اب تسا فظوم ترازو ـ هرصبت

 .دنک غالبا و هیهت ار روکذم

 118 هدام

 ،ریخات هام ره يازا هب هماننییآ نیا رد تلود قوقح یعطق تابلاطم تخادرپ درکرید زا یشان نایز و ررض

 .دوشیم نییعت تابلاطم لصا دصرد کی لداعم

 نیا عوضوم ،ررقم تلهم رد یتلود قوقح تخادرپ رد ریخات زا یشان نایز و ررض و تراسخ - یقاحلا هرصبت

 ترازو ناگدنیامن زا لکشتم یهورگراک صیخشت هب هک يدراوم رد هماننییآ نیا )55( هدام )5( دنب و هدام

 هاگنب رب دوکر طیارش روشک هجدوب و همانرب نامزاس و ییاراد و يداصتقا روما ترازو ،تراجت و ندعم ،تعنص

 رازاب رب مکاح تیعضو لیلد هب شورف نازیم شهاک و دیلوت نازیم هجوتلباق تفا اب هاگنب ای دشاب مکاح طوبرم

 دروم رد هتشذگ یهدب هکنیا رب طورشم ددرگیمن هبلاطم و هبساحم 1395 لاس نایاپ ات ،دشاب هدش هجاوم

 داهنشیپ هب 1396 هامریت 4 بوصم 118 هدام یقاحلا هرصبت( .ددرگ هیوست هام شش فرظ رد یتلود قوقح لصا

 ).دیسر ناریزو تایه بیوصت هب 1395/8/29 خیرات رد تراجت و ندعم ،تعنص ترازو

 119 هدام

 مادقا هماننییآ نیا و نوناق تیاعر اب دنناوتیم ياهعسوت ياهنامزاس ،هتفای هعسوت رتمک قطانم هعسوت روظنمهب

 .دننک یندعم عیانص و یندعم تایلمع ماجنا هب

 120 هدام

 نازیم ،رایع ،هریخذ نازیم هب هجوت اب ياهعسوت ياهنامزاس طسوت هدش فشک گرزب نداعم زا يرادربهرهب هوحن

 و یعامتجا ،یسایس تاظحالم و ییایفارغج تیعقوم ،يراذگهیامرس نازیم ،یندعم هدام شزرا ،جارختسا

 يدعب تاحالصا و ـ1386 بوصم ـ یساسا نوناق )44( لصا یلک ياهتسایس يارجا نوناقتیاعر اب يداصتقا

 .دوشیم نییعت ترازو طسوت نآ

 121 هدام

 قیرط زا دناوتیم ترازو ،هتفای هعسوت رتمک قطانم رد یتلودریغ شخب زا یضاقتم دوجو مدع تروص رد

 ياهنامزاس مان هب فاشتکا هناورپ رودص هب تبسن هماننییآ نیا دافم تیاعر اب ندعم شخب رد عبات ياهنامزاس

 .دنک مادقا روکذم

 122 هدام

 خروم ك20398ت/76763 هرامش همانبیوصت عوضوم نداعم نوناق ییارجا هماننییآ ،هماننییآ نیا غالبا اب

 ياهتیلاعف یطیحم تسیز طباوض هلمج زا طبترم ياههمانبیوصت ریاس و نآ يدعب تاحالصا و 26/12/1377

 .دنوشیم وغل ریاغم ياهتمسق رد 3/2/1384 خروم ـه29379ت/5139 هرامش همانبیوصت عوضوم ،یندعم



 

 

 لوا نواعم .تسا هدیسر يروهمج تسایر مرتحم ماقم دییات هب 1392/4/8 خیرات رد همانبیوصت نیا

 یمیحر اضردمحم ـ روهمجسییر

 


