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تسرهف
5تسرهف

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  17ياهورین 

باتک 17تاصخشم 

حلسم 17ياهورین 

یسرداد 17ازج و 

نایماظن میارج  هب  طوبرم  یساسا  نوناق  17لوصا 

حلسم ياهورین  میارج  تازاجم  17نوناق 

 ( ات 16 هدام 1  یمومع (  داوم  لوا -  17لصف 

 ( ات 29 هدام 17  یجراخ (  یلخاد و  تینما  هیلع  میارج  مود -  20لصف 

 ( ات 55 هدام 29  یماظن (  فیلاکت  فالخرب  میارج  موس -  21لصف 

تمدخ زا  رارف  مراهچ -  25لصف 

 ( ات 60 هدام 56  حلص (  نامز  رد  رارف  لوا -  25شخب 

 ( ات 70 هدام 61  هناحلسم (  ياهیریگرد  گنج و  نامز  رد  رارف  مود -  26شخب 

 ( ات 77 هدام 71  كرتشم (  تاررقم  موس -  26شخب 

 ( هدام 78 عقاو (  فالخ  شرازگ  مجنپ -  27لصف 

 ( هدام 79 عقاو (  فالخ  ياه  همان  قیدصت  هفیظو و  ماظن  روما  رد  هسیسد  بلقت و  مشش -  28لصف 

 ( ات 87 هدام 80  حلسم (  ياهورین  لاوما  یماظن و  يایشا  يراذگاو  لیم و  فیح و  شورف و  متفه -  28لصف 

 ( ات 92 هدام 88  تقرس (  متشه -  29لصف 

 ( ات 94 هدام 93  فالتا (  بیرخت و  ندز و  شتآ  مهن -  29لصف 

 ( ات 117 هدام 95  ریوزت (  لعج و  هدافتسا و  وس  مهد -  29لصف 

 ( ات 125 هدام 118  يذاخا (  سالتخا و  اشترا ،  مهدزای -  31لصف 

 ( ات 127 هدام 126  یماظن (  ياهلادم  اهناشن و  میالع و  ای  یمسر  هسبلا  ینوناقریغ  هدافتسا  مهدزاود -  32لصف 

 ( ات 137 هدام 128  تاررقم (  ریاس  مهدزیس -  32لصف 
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لاس 68 تاحالصا  اب  هام 1364  تشهبیدرا  بوصم  یمالسا -  يروهمج  حلسم  ياهورین  یسرداد  33نوناق 

بوصم 17/2/1358 يرتسگداد -  ییاضق  عجارم  تیحالص  هداعا  34نوناق 

روشک یماظن  ياههاگداد  اهارسداد و  تیحالص  دودح  نییعت  35نوناق 

بوصم 18/4/1351 حلسم -  ياهورین  هتسشنزاب  قوقح  هیسناسیل  ییاضق  نارسفا  هب  يرتسگداد  تلاکو  هزاجا  35نوناق 

یمالسا ياروش  سلجم  بوصم 10/8/1360  ناریا -  یمالسا  يروهمج  يرتسگداد  هب  شترا  ییاضق  نامزاس  قاحلا  35نوناق 

یخشت عمجم  بوصم 2/6/1374  روشک -  یماظن  ياههاگداد  اهارسداد و  تیحالص  دودح  نییعت  نوناق  هدام 3  ریسفت  36نوناق 

اه نادنز  نامزاس  یمالسا ،  بالقنا  ياههاگداد  اهارسداد ،  لک ،  یناتسداد  یمادختسا  يرادا و  تاررقم  36نوناق 

بوصم 16/6/1379 حلسم -  ياهورین  لنسرپ  تلود و  نانکراک  زا  ییاضق  تیامح  نوناق  ییارجا  همان  36نییآ 

عافد ترازو  38تاررقم 

بوصم 28/5/1368 ناریا -  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  لیکشت  38نوناق 

 ( ات 3 هدام 1  فیراعت (  تایلک و  لوا ـ  38لصف 

 ( ات 11 هدام 4  فیاظو (  مود ـ  38لصف 

 ( 17 ات هدام 12  ارجا (  یگنوگچ  موس ـ  40لصف 

بوصم 6/7/1373  - حلسم ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  هب  ینف  تامدخ  ینارمع و  ياه  تکرش  لیکشت  هزاجا  40نوناق 

بوصم 19/2/1364 حلسم -  ياهورین  هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  رد  مودعم  هاش  ترایتخا  فذح  41نوناق 

باو تاسسوم  اه و  يرادرهش  يرکشل و  يروشک و  زا  معا  تلود  نادنمراک  ارزو و  ییاراد  هب  یگدیسر  هب  طوبرم  41نوناق 

شترا 42تاررقم 

)21/8/1366 ـ  هرامش 12441 یمسر  همانزور  زا  لقن   ) بوصم 7/7/1366 ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  42نوناق 

اهتیرومأم فیاظو و  اهیگژیو ،  لوصا و  اهفده ،  فیراعت ،  لوا ـ  42لصف 

 ( ات 4 هدام 1  فیراعت (  لوا ـ  42شخب 

 ( هدام 5 یماظن (  ياهفده  مود ـ  43شخب 

 ( هدام 6 یماظن (  يژتارتسا  نیرتکد و   ) حلسم ياهورین  یساسا  ياهیگژیو  لوصا و  موس ـ  43شخب 

 ( ات 17 هدام 7  فیاظو (  تیرومأم و  مراهچ ـ  44شخب 

يدنب هقبط  مادختسا و  یمومع  طیارش  مود ـ  47لصف 
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 ( ات 28 هدام 18  فیراعت (  لوا ـ  47شخب 

 ( ات 39 هدام 29  مادختسا (  یمومع  طیارش  مود ـ  48شخب 

 ( ات 43 هدام 40  يدنب (  هقبط  موس ـ  49شخب 

تاعیفرت شزومآ و  موس ـ  50لصف 

 ( ات 62 هدام 44  شزومآ (  لوا ـ  50شخب 

 ( ات 87 هدام 63  تاعیفرت (  مود ـ  52شخب 

ات 100 هدام 88  تمدخ (  ظاحل  زا  لنسرپ  تیعضو  مراهچ ـ  55لصف 

ات 105 هدام 101  تایاکش (  هب  یگدیسر  یگنوگچ  تاهیبنت و  تاقیوشت ،  لنسرپ ،  یطابضنا  فیلاکت  مجنپ ـ  57لصف 

 ( ات 129 هدام 106  تمدخ (  نایاپ  مشش ـ  59لصف 

لنسرپ هناهام  یتفایرد  متفه ـ  62لصف 

 ( ات 138 هدام 130  رمتسم (  يایازم  قوقح و  لوا ـ  62شخب 

 ( ات 140 هدام 139  لغش (  يایازم  مود ـ  63شخب 

 ( ات 144 هدام 141  تاروسک (  موس ـ  64شخب 

ات 148 هدام 145  صاخ (  دراوم  رد  لنسرپ  هناهام  یتفایرد  مراهچ ـ  64شخب 

 ( ات 152 هدام 149  اهتخادرپ (  ریاس  مجنپ ـ  65شخب 

ات 172 هدام 153  يرمتسم (  هفیظو ـ  یگتسشنزاب ـ  قوقح  متشه ـ  65لصف 

 ( ات 179 هدام 173  لنسرپ (  یتامدخ  روما  مهن ـ  67لصف 

 ( ات 197 هدام 180  قیبطت (  مهد ـ  68لصف 

 ( ات 203 هدام 198  هقرفتم (  داوم  مهدزای ـ  71لصف 

 ( هدام 204 ناریا (  یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  ینابرهش و  رب  نوناق  لومش  مهدزاود ـ  71لصف 

 - روبزم نوناق   139 هدام عوضوم  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  لومشم  لنسرپ  لغش  يایازم  ییارجا  همان  72نییآ 

يروهمج شترا  نوناق  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  داوم  زا  یخرب  يزاس  ناسکی  73نوناق 

بوصم 2/2/1369 ناریا -  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  ( 52  ) هدام هرصبت  ییارجا  همان  73نییآ 

یماظتنا يورین  74تاررقم 
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ناریا یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  مادختسا  74نوناق 

 ( ات 3 هدام 1  تایلک (  لوا ـ  74لصف 

يدنبهقبط مادختسا و  یمومع  طیارش  مود ـ  75لصف 

 ( ات 15 هدام 4  فیراعت (  لوا ـ  75شخب 

 ( ات 26 هدام 16  مادختسا  یمومع  طیارش  مود ـ  75شخب 

 ( ات 32 هدام 27  يدنبهقبط (  نامزاس و  موس ـ  77شخب 

 ( ات 70 هدام 33  شزومآ (  موس ـ  78لصف 

تاباصتنا یبایشزرا و  تاعیفرت ،  مراهچ ـ  83لصف 

 ( ات 95 هدام 71  یبایشزرا  تاعیفرت و  لوا ـ  83شخب 

 ( ات 102  96 تاباصتنا (  مود ـ  87شخب 

 ( ات 117 هدام 103  نانکراک (  یتمدخ  تیعضو  مجنپ ـ  87لصف 

 ( ات 125 هدام 118  تایاکش (  هب  یگدیسر  هوحن  تاهیبنت و  تاقیوشت  یطابضنا  روما  مشش ـ  90لصف 

 ( ات 148 هدام 126  تمدخ (  نایاپ  متفه ـ  92لصف 

نانکراک یتفایرد  متشه ـ  96لصف 

 ( ات 165 هدام 149  قوقح (  لوا ـ  96شخب 

 ( ات 169 هدام 165  لغش (  ياههداعلا  قوف  مود ـ  99شخب 

 ( هدام 170 تاروسک (  موس ـ  99شخب 

 ( ات 174 هدام 171  صاخ (  دراوم  رد  نانکراک  هناهام  یتفایرد  مراهچ ـ  100شخب 

 ( ات 178 هدام 175  اهتخادرپ (  ریاس  مجنپ ـ  100شخب 

 ( ات 198 هدام 179  يرمتسم (  هفیظو و  یگتسشنزاب ،  قوقح  مهن ـ  100لصف 

 ( ات 202 هدام 199  نانکراک (  یتامدخ  روما  مهد ـ  103لصف 

 ( ات 213 هدام 203  یلیمکت (  داوم  مهدزای ـ  104لصف 

هامریت 1369 بوصم  یماظتنا -  يورین  105نوناق 

بوصم 1 بوصم 1374 -  ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  یمادختسا  تاررقم  نوناق  یشیامزآ  تدم  دیدمت  107نوناق 
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بوصم 2/4/1350 اهکناب -  نانابهگن  هب  هحلسا  لامعتسا  لمح و  هزاجا  107نوناق 

یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  ( 243 ، ) ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  ( 168  ) داوم حالصا  108نوناق 

يرورض دراوم  رد  حلسم  ياهورین  نیرومأم  طسوت  حالس  يریگراک  هب  نوناق  ( 15  ) هدام عوضوم  ییارجا  همان  108نییآ 

هاپس 109تاررقم 

بوصم 21/7/1370 یمالسا -  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  109نوناق 

 ( ات 3 هدام 1  فیراعت (  تایلک و  لوا ـ  109لصف 

تمدخ هب  دورو  مود ـ  109لصف 

 ( ات 15 هدام 4  فیراعت (  لوا ـ  109شخب 

ات 26 هدام 16  مادختسا (  یمومع  طیارش  مود ـ  110شخب 

ات 33 هدام 27  لغاشم (  يدنب  هقبط  نامزاس و  موس ـ  112شخب 

تاعیفرت شزومآ و  موس ـ  112لصف 

 ( ات 71 هدام 34  شزومآ (  لوا ـ  112شخب 

 ( ات 96 هدام 72  تاعیفرت (  یبایشزرا  مود ـ  117شخب 

ات 109 هدام 97  تمدخ (  ظاحل  زا  لنسرپ  تیعضو  مراهچ ـ  121لصف 

ات 118 هدام 110  تایاکش (  هب  یگدیسر  یگنوگچ  تاهیبنت و  تاقیوشت ،  لنسرپ ،  یطابضنا  فیلاکت  مجنپ ـ  123لصف 

 ( ات 142 هدام 119  تمدخ (  نایاپ  مشش ـ  125لصف 

لنسرپ هناهام  یتفایرد  متفه ـ  128لصف 

 ( ات 148 هدام 143  قوقح (  لوا ـ  128شخب 

 ( هدام 149 رمتسم (  يایازم  مود ـ  130شخب 

 ( ات 151 هدام 150  لغش (  يایازم  موس ـ  131شخب 

 ( ات 157 هدام 152  تاروسک (  مراهچ ـ  131شخب 

 ( ات 163 هدام 158  اهتخادرپ (  ریاس  مجنپ ـ  132شخب 

 ( ات 170 هدام 164  صاخ (  دراوم  رد  لنسرپ  یتفایرد  مشش ـ  133شخب 

 ( ات 191 هدام 171  يرمتسم (  هفیظو و  یگتسشنزاب ،  قوقح  متشه ـ  133لصف 
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 ( ات 204 هدام 192  لنسرپ (  یتامدخ  روما  مهن ـ  136لصف 

 ( ات 225 هدام 205  قیبطت (  مهد ـ  137لصف 

 ( ات 229 هدام 226  تاررقم (  ریاس  مهدزای ـ  141لصف 

 ( ات 235 هدام 230  لک (  داتس  ترازو و  رب  نوناق  لومش  مهدزاود ـ  141لصف 

بوصم 10/11/1378 یمالسا -  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  ( 14  ) هدام ییارجا  همان  142نییآ 

تاررقم نوناق  ( 163  ) هدام عوضوم  یگداتفا  راک  زا  قح  ای  راثیا  هیده  تخادرپو  یگنوگچو  نازیم  ییارجا  همان  142نییآ 

بوصم 19/5/1373 یمالسا -  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  نوناق  هدام 203  عوضوم  ییارجا  همان  143نییآ 

 ( ات 3 هدام 1  تایلک (  لوا ـ  143لصف 

 ( ات 7 هدام 4  رتافد (  تیلاعف  هوحن  مود ـ  144لصف 

 ( ات 18 هدام 8  طابترا (  هوحنو  رارقتسا  لحم  موس ـ  144لصف 

وصم یمالسا -  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  ( 201  ) هدام ییارجا  همان  نییآ  ( 10  ) هدام 145حالصا 

جیسب 145تاررقم 

هام 1372 دادرخ  بوصم  جیسب -  زا  ییاضق  تیامح  نوناق  ییارجا  همان  145نییآ 

بوصم 9/2/1375 يزومآ -  شناد  جیسب  هعسوت  لیکشت و  146نوناق 

بوصم 29/4/1376 نایجیسب -  هریخذ  قودنص  داجیا  147نوناق 

بوصم 22/9/1377  - ییوجشناد جیسب  هعسوت  تیوقت و  لیکشت ،  148نوناق 

بوصم 3/4/1386 يزومآشناد -  جیسب  هعسوت  لیکشت و  نوناق  ییارجا  همان  148نییآ 

بوصم 23/11/ یمالسا -  بالقنا  نارادساپهاپس  جیسب  تمواقم  يورین  یگدنزاس  جیسب  نامزاس  تارایتخا  حالصا  150نوناق 

هفیظو ماظن  151تاررقم 

يدعب تاقاحلا  تاحالصا و  اب  نابهگن  ياروش  دییات 8/8/1363  یمالسا و  ياروش  سلجم  بوصم 29/7/1363  یمومع -  هفیظو  تمدخ  151نوناق 

 ( ات 16 هدام 1  تایلک (  لوا ـ  151لصف 

 ( ات 20 هدام 17  ترورض (  هرود  يارب  راضحا  مود ـ  154لصف 

 ( ات 30 هدام 21  یگدیسر (  موس ـ  154لصف 

اه تیفاعم  مراهچ ـ  155لصف 
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 ( ات 38 هدام 31  یلیصحت (  تیفاعم  لوا ـ  155شخب 

 ( ات 43 هدام 39  یکشزپ (  تیفاعم  مود ـ  157شخب 

 ( ات 46 هدام 44  تلافک (  تیفاعم  موس ـ  158شخب 

ات 55 هدام 47  نانآ (  يایازم  قوقح و  تاجرد و  نالومشم و  یماظن  شزومآ  مجنپ ـ  158لصف 

ات 57 هدام 56  هریخذ (  طایتحا و  لحارم  رد  راضحا  مشش ـ  160لصف 

اه تازاجم  میارج و  یمومع و  هفیظو  نالومشم  تبیغ  متفه ـ  160لصف 

 ( هدام 58 یمومع (  هفیظو  تمدخ  نالومشم  تبیغ  لوا ـ  160شخب 

 ( ات 67 هدام 59  اهتازاجم (  میارج و  مود -  161شخب 

يدعب تاقاحلا  تاحالصا و  اب   - ناریزو تایه  بوصم 13 5 1364  یمالسا -  ياروش  سلجم  ( 1363 7 29  ) یمومع هفیظو  تمدخ  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

 ( ات 75 هدام 1  تایلک (  لوا ـ  162لصف 

 ( ات 91 هدام 76  ترورض (  هرود  يارب  راضحا  مود ـ  171لصف 

 ( ات 121 هدام 92  یگدیسر (  موس ـ  172لصف 

اهتیفاعم مراهچ ـ  175لصف 

 ( ات 137 هدام 122  تلافک (  تیفاعم  لوا ـ  175شخب 

 ( ات 167 هدام 138  ادهش (  هداوناخ  نادنزرف  زا  رفنکی  تیفاعم  مود ـ  177شخب 

ات 185 هدام 168  نانآ (  يایازم  قوقح و  تاجرد و  نالومشم و  یماظن  شزومآ  مجنپ ـ  182لصف 

اهتازاجم میارج و  یمومع و  هفیظو  نالومشم  تبیغ  مشش  184لصف 

ات 192 هدام 243  یمومع (  هفیظو  تمدخ  نالومشم  تبیغ  لوا  184شخب 

 ( ات 198 هدام 193  اهتازاجم (  میارج و  مود  184شخب 

 ( ات 227 هدام 199  بیاغ (  نیلومشم  يریگتسد  ییاسانش و  هوحن  موس  185شخب 

(7/1363  / 29  ) یمومع هفیظو  تمدخ  نوناق  یلیصحت  تیفاعم  شخب  ییارجا  همان  188نییآ 

بوصم 26/1/1365 یمومع -  هفیظو  تمدخ  نوناق  هب  يداوم  قاحلا  191نوناق 

ناریزو تایه  بوصم 16/7/1365  یمومع -  هفیظو  تمدخ  نوناق  هدام 12  ییارجا  همان  192نییآ 

- یمومع هفیظو  تمدخ  زا  اهرثالادوقفم  ارسا ،  نیلولعم ،  ادهش  ياه  هداوناخ  نادنزرف  زا  رفن  کی  تیفاعم  193نوناق 
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بوصم 26/7/1366 ترورض -  هرود  تمدخ  وزج  دارفا  ههبج  رد  تمدخ  باستحا  193نوناق 

صم دنهدیم -  تسد  زا  ار  دوخ  شاعم  هرادا  تردق  لومشم  مازعا  اب  هک  ینیلومشم  ياههداوناخ  هب  کمک  هوحن  194نوناق 

بوصم 1/9/1366 یمومع -  هفیظو  تمدخ  نوناق  هب  ياهدام  قاحلا  194نوناق 

ناریزو تایه  بوصم 7/2/1367  ترورض -  هرود  تمدخ  ءزج  دارفا  ههبج  رد  تمدخ  باستحا  نوناق  ییارجا  همان  195نییآ 

ار دوخ  شاعم  هرادا  تردق  لومشم  مازعا  اب  هک  ینیلومشم  ياههداوناخ  هب  کمک  هوحن  نوناق  ییارجا  همان  196نییآ 

بوصم 5/7/1368 یمومع -  هفیظو  تمدخ  نالومشم  یکشزپ  هنیاعم  هوحن  197نوناق 

بوصم 28/9/1369 یمومع -  هفیظو  تمدخ  نالومشم  یکشزپ  هنیاعم  هوحن  نوناق  ییارجا  همان  198نییآ 

رد یمادختسا  یقوقح  فیدر  دقاف  تمدخ  نیدهعتم  يارب  تمدخ  زا  تیفاعم  تراک  زوجم  رودص  نوناق  ییارجا  همان  199نییآ 

بوصم 8/3/1369 شرورپ -  شزومآ و  ترازو  هب  تمدخ  نیدهعتم  199نوناق 

زا ا اه ) يرامیب  اب  هزرابم  تشادهب و  ياه  نیسینکت  نارادهب (  نادند و  ناهد و  ناراک  تشادهب  تیفاعم  201نوناق 

وش دییات 3/8/1369  و  یمالسا -  ياروش  سلجم  بوصم 25/7/1369  هفیظو -  ناکشزپاریپ  ناکشزپ و  ناملعم ،  201نوناق 

بوصم 28/8/1370 یمومع -  هفیظو  تمدخ  نوناق  داوم 31 و 33  ینوناق  202ریسفت 

هفیظو ناکشزپاریپ  ناکشزپ و  ناملعم  نوناق  حالصا  نوناق  ییارجا  همان  202نییآ 

روشک ییاضق  مکاحم  رد  ییاضق  مولع  هدکشناد  نالیصحتلا  غراف  هفیظو  تمدخ  تدم  ندینارذگ  203نوناق 

وناق عوضوم  يزومآداوس  تضهن  شرورپ و  شزومآ و  ترازو  رد  هفیظو  نالومشم  تمدخ  ماجنا  هوحن  ییارجا  همان  204نییآ 

یسررب نودب  روشک  زا  جراخ  میقم  یناریا  ناصصختم  رتالاب و  سناسیل و  قوف  نالیصحتلا  غراف  ددرت  هزاجا  205نوناق 

بوصم 16/7/1374 حلسم -  ياهورین  رد  لغاش  نایناحور  تمدخ  قباوس  باستحا  205نوناق 

ناریزو تایه  لاس 1375  بوصم  یمومع -  هفیظو  تمدخ  نالومشم  یکشزپ  تیفاعم  هنیاعم و  همان  206نییآ 

 ( ات 4 هدام 1  تایلک (  لوا ـ  206لصف 

یمومع هفیظو  لنسرپ  نالومشم و  هنیاعم  مود ـ  206لصف 

 ( ات 23 هدام 5  هفیظو (  نالومشم  هنیاعم  لوا ـ  206شخب 

ات 28 هدام 24  تمدخ (  نیح  رد  هفیظو  لنسرپ  تیفاعم  هنیاعم و  مود ـ  208شخب 

همان نییا  هدام 2  ساسارب  لمع  كالم  ياهیرامیب  عاونا  موس -  209لصف 

ا  ( هدام 29 یمومع (  ياهيرامیب  لوا ـ  209شخب 
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هدام 30 یلخاد (  هحشرتم  ددغ  ياهیرامیب  مود ـ  209شخب 

هدام 31 تسوپریز (  ياهتفاب  تسوپ و  ياهیرامیب  موس ـ  210شخب 

هدام 32 ناور (  باصعا و  ياهیرامیب  مراهچ ـ  211شخب 

هدام 33 باصعا (  زغم و  یحارج  ياهیرامیب  مجنپ ـ  212شخب 

هدام 34 میخدب (  میخشوخ و  ياهروموت  مشش ـ  212شخب 

 ( هدام 35 يردص (  هسفق  هیر و  ياهیرامیب  متفه ـ  212شخب 

 ( هدام 36 تلکسا ( )  ) اهناوختسا ياهیرامیب  متشه ـ  213شخب 

هدام 37 یمومع (  یحارج  یشراوگ و  هاگتسد  مکش و  ياهيرامیب  مهن ـ  214شخب 

هدام 38 نوخ (  ياهیرامیب  مهد ـ  216شخب 

هدام 39 یلسانت (  يراردا  هاگتسد  ياهیرامیب  مهدزای ـ  216شخب 

هدام 40 نادند (  ناهد و  کف و  يرامیب  مهدزاود ـ  217شخب 

 ( هدام 41 ییانیب (  ضراوع  مشچ و  ياهیرامیب  مهدزیس ـ  218شخب 

هدام 42 ینیب (  قلح و  شوگ و  ياهیرامیب  مهدراهچ ـ  219شخب 

 ( هدام 43 قورع (  بلق و  ياهيرامیب  مهدزناپ ـ  220شخب 

ات 45 هدام 44  هدشن (  ینیبشیپ  یکشزپ  تیفاعم  همان  نییآ  رد  هک  ییاهیرامیب   - مهدزناش 221شخب 

ییاضق ك مکاحم  رد  ییاضقمولع  هدکشناد  نالیصحتلا  غراف  هفیظو  تمدخ  تدم  ندینارذگ  نوناق  ییارجا  همان  221نییآ 

بوصم 7/5/1375 حلسم -  ياهورین  هفیظو  لنسرپ  قوقح  تخادرپ  یگنوگچ  222نوناق 

بوصم 6/8/1375 تشادهب -  ناروآ  مایپ  لیکشت  هوحن  223نوناق 

بوصم 12/2/1375 ناکشزپاریپ -  ناکشزپ و  تمدخ  هب  طوبرم  224نوناق 

تیفاعم زا  هدافتسا  اب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  رد  ینید  مولع  بالط  نایناحور و  مادختسا  نوناق  ییارجا  همان  226نییآ 

بوصم یمومع -  هفیظو  تمدخ  نالومشم  یکشزپ  هنیاعم  هوحن  نوناق  عوضوم  رابتعا  صیصخت  تفایرد و  یگنوگچ  227نوناق 

هامدنفسا 1376 بوصم  نامرهق -  زابرس  227نوناق 

نامرهق زابرس  نوناق  ییارجا  همان  227نییآ 

روشک لک  لاس 1377  هجدوب  نوناق  ( 9  ) هرصبت ط   ) 229دنب
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مدخ زا  اه  رثالادوقفم  ارسا ،  نیلولعم ،  ادهش ،  ياههدوناخ  نادنزرف  زا  رفن  کی  تیفاعم  نوناق  حالصا  229نوناق 

هرود تمدخ  ناونع  هب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  تمواقم  يورین  جیسب  ياضعا  تمدخ  زا  یتمسق  باستحا  229نوناق 

هب یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  تمواقم  يورین  جیسب  ياضعا  تمدخ  زا  یتمسق  باستحا  نوناق  ییارجا  همان  229نییآ 

یمومع هفیظو  تمدخ  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  ( 103  ) هدام هب  ( 3  ) هرصبت قاحلا  صوصخرد  همان  230بیوصت 

 ( تمدخ دیرخ  روشک (  لک  لاس 1379  هجدوب  نوناق  ( 9  ) هرصبت ط   ) دنب ییارجا  همان  231نییآ 

لاس 1380 هجدوب  نوناق  هرصبت 9  ح )  دنب (  ییارجا  همان  232نییآ 

تمدخ دیرخ   ) روشک لک  لاس 1380  هجدوب  نوناق  هرصبت 9  ح   ) 233دنب

یعامتجا يداصتقا ،  هعسوت  مود  هلاسجنپ  همانرب  نوناق   52  ، 51  ، 50  ، 49 233ياههرصبت 48 ، 

لفکت تحت  هلئاع  هفیظو و  نانکراک  هب  ینامرد  تامدخ  هیارا  یگنوگچ  234هماننییآ 

بوصم یمومع –  هفیظو  تمدخ  نوناق  ییارجا  هماننییآ  ( 103  ) هدام هب  یقاحلا  ( 3) هرصبت وغل  هب  عجار  235همانبیوصت 

یمومع 235تاررقم 

هعبات ياه  نامزاس  حلسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  حلسم ،  ياهورین  لنسرپ  ثداوح  رمع و  همیب  235نوناق 

بوصم 25/4/1359 ناریا -  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  لنسرپ  نفد  نفک و  هنیزه  ینوناق  236هحیال 

بوصم 2/10/1363 ناریا -  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  هدش  دیرخزاب  نانکراک  تمدخ  هب  هداعا  236نوناق 

يا یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  تباث  نارومأم  نادنزرف  هب  یلیصحت  هنیزه  کمک  نکسم و  هنیزه  کمک  تخادرپ  237نوناق 

ابرهش يرمرادناژ ـ  شترا ـ   ) ناریا یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  یگنج  تازیهجت  تامهم و  هحلسا و  تیفاعم  237نوناق 

بوصم 28/5/1363 ناریا -  یمالسا  يروهمج  شترا  ینامزاس  ياههناخ  زا  هدافتسا  هوحن  238نوناق 

بوصم 8/4/1365 ناریا -  یمالسا  يروهمج  شترا  ینامزاس  ياههناخ  زا  هدافتسا  هوحن  نوناق  ییارجا  همان  239نییآ 

هدام 1) تایلک (  لوا ـ  239لصف 

ات 5 هدام 2  ینامزاس (  ياه  هناخ  يراذگاو  ياروش  مود ـ  239لصف 

 ( ات 8 هدام 6  اهنامزاس (  اهورین و  یسدنهم  فیاظو  موس ـ  240لصف 

 ( ات 13 هدام 9  ینامزاس (  هناخ  يراذگاو  مراهچ ـ  241لصف 

 ( ات 20 هدام 14  ینامزاس (  هناخ  زا  هدافتسا  قح  نازیم  مجنپ ـ  241لصف 

 ( ات 32 هدام 21  ینامزاس (  هناخ  هیلخت  مشش ـ  243لصف 
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راک ناریا و  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  نیدوقفم  ادهش و  ثارو  هناهام  يایازم  قوقح و  تخادرپ  يراذگاو  245نوناق 

يروهمج ا حلسم  ياهورین  نیدوقفم  ادهش و  ثارو  هناهام  يایازم  قوقح و  تخادرپ  يراذگاو  نوناق  ییارجا  همان  245نییآ 

لیمحت گنج  یمالسا و  بالقنا  نیدوقفم  نازابناج و  ادهش و  ریگب  يرمتسم  هفیظو و  هتسشنزاب و  نیدلاو  قوقح  247نوناق 

ریا یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  نیدوقفم  ادهش و  ناریگب  يرمتسم  هناهام  يایازم  قوقح و  تخادرپ  هزاجا  248نوناق 

الا دوقفم  ریسا و  زابناج ،  دیهش ،  هدوب و  ینامزاس  ياه  هناخ  نکاس  هک  يدارفا  هداوناخ  هدافتسا  همادا  248نوناق 

بوصم 13/6/1370 تلود -  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  249نوناق 

بوصم تلود -  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناق  ییارجا  همان  252نییآ 

بوصم 5/3/1371 بوصم 13/6/1370 -  تلود  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناق  حالصا  255نوناق 

نیلغاش يداع و  نیلولعم  یلیمحت و  گنج  یمالسا و  بالقنا  نازابناج  یگتسشنزاب  هوحن  نوناق  هرصبت 3  لومش  256نوناق 

یماظتنا يورین  حلسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  حلسم و  ياهورین  ینامزاس  ياه  هناخ  هیلخت  هوحن  256نوناق 

بوصم 12/5/1372 نارگراک -  نارگراثیا و  هب  تلود  هب  قلعتم  یتلود و  ماهس  يراذگاو  هوحن  256نوناق 

بوصم 29/10/1372 ناریا -  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  لنسرپ  ینامرد  تامدخ  نیمات  نامزاس  همانساسا  258نوناق 

 ( ات 15 هدام 1  هیامرس (  فده  تایلک ،  لوا ـ  259لصف 

 ( ات 28 هدام 16  اهنآ (  فیاظو  ناکرا و  مود ـ  260لصف 

 ( ات 31 هدام 29  نامزاس (  یلام  عبانم  موس ـ  262لصف 

ات 33 هدام 32  نامزاس (  تادهعت  اهکمک و  مراهچ ـ  262لصف 

 ( ات 38 هدام 34  همانزارت (  مجنپ ـ  262لصف 

بوصم 24/12/1373 حلسم -  ياهورین  رد  هفیظو  یگتسشنزاب و  قوقح  گنهامه  ماظن  نوناق  ییارجا  همان  263نییآ 

هام 1373 يد  بوصم  يرورض -  دراوم  رد  حلسم  ياهورین  نیرومأم  طسوت  حالس  يریگراک  هب  264نوناق 

بوصم 16/7/1374 حلسم -  ياهورین  رد  لغاش  نایناحور  تمدخ  قباوس  باستحا  266نوناق 

بوصم 21/2/1376 حلسم -  ياهورین  رد  لغاش  نایناحور  تمدخ  قباوس  باستحا  نوناق  ییارجا  همان  266نییآ 

نیلولعم ع یلیمحت و  گنج  ناریا و  یمالسا  بالقنا  نازابناج  یگتسشنزاب  هوحن  نوناق  ( 3  ) هرصبت دافم  يرست  266نوناق 

بوصم 31/4/1377 صاخ -  طیارش  ياراد  نالومشم  نارگراثیا و  هداوناخ  هب  هژیو  تازایتما  اطعا  267تاررقم 

ترازو د رگراثیا  نادنمراک  هب  يروشک ،  یمادختسا  نوناق  لومشم  نارگراثیا  هب  هدش  اطعا  ياهزایتما  يرست  267نوناق 
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گنج ناریا و  یمالسا  بالقنا  نازابناج  یگتسشنزاب  هوحن  نوناق  ( 3  ) هرصبت دافم  يرست  نوناق  ییارجا  همان  267نییآ 

ناریا یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  ییاوه  لغاشم  نایدصتم  هب  بذج  يهداعلا  قوف  تخادرپ  269طباوض 

بوصم 1380 حلسم -  ياهورین  ییاوه  عیانص  نامزاس  لیکشت  270نوناق 

بوصم 1382 دهاش –  ياه  هداوناخ  دیهش و  یلمع  قیداصم  نییعت  همان  270نییآ 

بوصم 1384 یماظتنا –  راک  یتخس  هداعلاقوف  تخادرپ  هماننییآ  ( 2  ) هدام 272حالصا 

تیامح نوناق  بوصم 1374 و  یمالسا  بالقنا  نازابناج  یعامتجا  یمادختسا و  تالیهست  نوناق  يرست  هیراسفتسا  272نوناق 

ناریا و یمالسا  بالقنا  نازابناج  یگتسشنزاب  هوحن  نوناق  حالصا  نوناق  هدحاو  هدام  ( 6  ) هرصبت هیراسفتسا  273نوناق 

بوصم 1384  – 1375 بوصم ءادهش  نیدلاو  يرمتسم  شیازفا  نوناق  حالصا  273نوناق 

بوصم 1385 دهاش –  نادنزرف  لاغتشا  یهدناماس  همان  274نییآ 

هداوناخ و  لغاشریغ ) لغاش و   ) ناگدازآ نازابناج و  هیلک  ثداوح  رمع و  همیب  هنیزه  تخادرپ  صوصخ  رد  275همانبیوصت 
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 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  ياهورین 

باتک تاصخشم 

دحاو روشک /)  تاررقم  نیناوق و  حلـسم (  ياـهورین  : روآدـیدپ ماـن  ناوـنع و   1390، ناهفـصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
هتفرگ تروص  ناریا  یئاضق  یقوقح و  ياـه  تیاـس  هیلک  زا  بلاـطم  يروآ  درگ  ناهفـصا . هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  تاـقیقحت 

 ، هارمه نفلت  رازفا  مرن  : يرهاـظ تاصخـشم  ناهفـصا 1390 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : یلاتیجید رـشن  تاصخـشم  تسا .
تاررقم نیناوق و  : عوضوم باتک  هنایار و 

حلسم ياهورین 

یسرداد ازج و 

نایماظن میارج  هب  طوبرم  یساسا  نوناق  لوصا 

اب دراد  قـح  تـلود  نآ  ریظن  يرارطــضا  طیارــش  گـنج و  تلاـحرد  تـسا  عوـنمم  یماــظن  تموـکح  يرارقرب  مـهن ـ  داــتفه و  لــصا 
زوریـس زا  شیب  دناوتیمن  لاح  ره  هب  نآ  تدـم  یلو  دـیامن ،  رارقرب  ار  يرورـض  ياهتیدودـحم  اتقوم  یمالـسا  ياروش  سلجمبیوصت 

داتفه و دصکی و  لصا  دنک . زوجم  بسک  سلجم  زا  اددـجم  تسا  فظوم  تلود  دـشاب  یقاب  نانچمه  ترورـض  هک  یتروصرد  دـشاب و 
بالقنا نارادساپ  هاپس  و  ینابرهش ،  يرمرادناژ  شترا  اضعا  یماظتنا  ای  یماظن  صاخ  فیاظو  هب  طوبرم  میارج  هب  یگدیـسر  يارب  مود ـ 
بکترم يرتسگداد  طباض  ماقمرد  هک  یمیارج  ای  نانآ  یمومع  میارج  هب  یلو  ددرگیم ، لیکـشت  نوناق  قباطم  یماظن  مکاحم  یمالـسا ، 

هب طوبرم  لوصا  لومـشم  روشک و  هییاضق  هوق  زا  یـشخب  یماظن  ياههاگداد  یناتـسداد و  دوشیمیگدیـسر . یمومع  مکاحم  رد  دـنوش ،
. دوشیمن هتفریذـپ  روشک  یماظتنا  ياهورین  شترارد و  تیوضع  هب  یجراـخ  درف  چـیه  مجنپ ـ  لـهچ و  دـصکی و  لـصا  دنتـسه . هوق  نیا 

عونمم دشاب  زیمآ  حلص  ياه  هدافتـسا  ناونع  هب  دنچره  روشک  رد  یجراخیماظن  هاگیاپ  هنوگره  رارقتـسا  مشـش ـ  لهچ و  دصکی و  لصا 
هب اـهنآ  دارفا  زا  یـصخش  هدافتـسا  شترا و  تاـناکما  لـیاسو و  زا  یـصخش  يرادربهرهب  عون  ره  متـشه ـ  لـهچ و  دـصکی و  لـصا  تسا 

نوناق بجومهب  نآ  بلـس  نایماظن و  عیفرت  مهن ـ  لهچ و  دـصکی و  لصا  تسا  عونمم  اـهنیا  ریاـظن  یـصخش و  هدـننار  هتـشامگ ،  تروص 
تسا

حلسم ياهورین  میارج  تازاجم  نوناق 

 ( ات 16 هدام 1  یمومع (  داوم  لوا -  لصف 

 ( یماظن راصتخا (  هب  نوناق  نیا  رد  هک  ریز  دارفا  هیلک  یماظتنا  یماظن و  صاخ  فیاظو  هب  طوبرم  میارج  هب  یماـظن  ياـههاگداد  هدام 1 -
 - ب هتـسباو . ياهنامزاس  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  لک  داتـس  نانکراک  فلا -  دننک : یم  یگدیـسر  دنوش  یم  هدناوخ 

هتسباو ياهنامزاس  ناریا و  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  نانکراک  ج -  هتـسباو . ياهنامزاس  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  شترا  نانکراک 
- - ه هتـسباو . ياهنامزاس  حلـسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  ناـنکراک  د -  یمالـسا . بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  جیـسب  ياـضعا  و 

 - ز نآ . ناـیاپ  اـت  تمدـخ  عورـش  خـیرات  زا  هـفیظو  ناـنکراک  و -  ناریا . یمالـسا  يروـهمج  یماـظتنا  يورین  نوناـق  لومـشم  ناـنکراک 
زکارم زین  روشک و  زا  جراـخ  لـخاد و  رد  یماـظتنا  یماـظن و  شزومآ  زکارم  حلـسم -  ياـهورین  یمادختـسا  نیناوق  عوضوم  نالـصحم - 
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ناریا یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  تمدـخ  رد  تقوم  روط  هب  هک  یناسک  ح -  حلـسم . ياهورین  ینابیتشپ  عاـفد و  ترازو  شزومآ 
یماظن میارج  هرصبت 1 - دنوش . یم  بوسحم  حلسم  ياهورین  ياضعا  زا  روبزم  تدم  رد  حلسم  ياهورین  یمادختسا  نیناوق  قبط  دنتـسه و 

زا ییاهر  هرـصبت 2 - دوش . یم  یگدیـسر  یماظن  ياههاگداد  رد  دننک  یم  تمدخ  رگید  ياهنامزاس  رد  هک  روکذـم  نانکراک  یماظتنا  و 
نیا رد  یمرج  تازاجم  هک  يدراوم  رد  تسا  فلکم  یماظن  هاـگداد  هدام 2 - دوش . یمن  لاغتـشا  نامز  میارج  هب  یگدیـسر  عنام  تمدخ 

 - هرـصبت دوب . دهاوخ  نوناق  نیمه  بجوم  هب  زین  لیدبت  فیفخت و  لامعا  دیامن . رداص  مکح  نوناق  نیا  دانتـسا  هب  تسا  هدـش  رکذ  نوناق 
هاگداد دشاب ،  یماظن  هاگداد  تیحالص  رد  مرج  نآ  هب  یگدیسر  هچنانچ  دشاب  هدشن  رکذ  نوناق  نیا  رد  یمرج  تازاجم  هک  يدراوم  رد 

 - هدام 3 دوب . دهاوخ  نوناق  نامه  بجوم  هب  زین  لیدبت  فیفخت و  لامعا  دـیامن و  یم  رفیک  نییعت  مرج ،  نآ  هب  طوبرم  نوناق  قبط  یماظن 
هففخم تاـهج  دوجو  تروص  رد  دـناوت  یم  هاـگداد  تسا  لاـس )  ود  اـت  نوناـق (  نیا  رد  سبح  تازاـجم  رثکادـح  هک  يدراوم  هیلک  رد 
یلـصا تازاجم  اب  بسانتم  لیذ  ياهتازاجم  زا  یکی  هب  ای  هداد و  فیفخت  مرج  ینوناق  تازاجم  لقادـح  موس  کـی  اـت  ار  سبح  تازاـجم 

يدقن يازج  - 2 لاس . کی  ات  هام  شش  زا  مراهچ  کی  نازیم  هب  ایازم  قوقح و  رـسک  - 1 رویاپ : نانکراک  دروم  رد  فلا -  دیامن : لیدـبت 
تقوم لاصفنا  - 4 لاس . کی  ات  هام  هس  زا  عیفرت  زا  تیمورحم  - 3 لایر . ( 20‚000‚000  ) نویلیم تسیب  ات  لایر  ( 2‚000‚000  ) نویلیمود زا 

دروم رد  ب -  لاس . کی  ات  هاـم  شـش  زا  نیعم  طاـقن  اـی  هطقن  کـی  رد  تمدـخ  هب  لاغتـشا  عنم   - 5 هام . شـش  ات  هاـم  هس  زا  تمدـخ  زا 
نوـیلیم هد  اـت  لاـیر  ( 1‚000‚000  ) نوـیلیم کــی  زا  يدــقن  يازج  - 2 هاـم . راـهچ  اـت  هاـم  ود  زا  تمدــخ  هفاــضا  - 1 هفیظو : ناـنکراک 

هفیظو تمدخ  نایاپ  ات  رثکادح  هام و  شش  تدم  هب  لقادح  نیعم  طاقن  ای  هطقن  کی  رد  تمدخ  هب  لاغتشا  عنم  - 3 لایر . ( 10‚000‚000)
. دهد رارق  مکح  دروم  ار  هدنامیقاب  تدم  دناوت  یم  هاگداد  دشاب  هام  شـش  زا  رتمک  ترورـض  هرود  تمدـخ  هدـنامیقاب  هک  یتروص  رد  و 
ای ناگی  هدهع  هب  دـیدج  تمدـخ  لحم  نییعت  نیعم ،  طاقن  ای  هطقن  کی  رد  تمدـخ  هب  لاغتـشا  عنم  هب  تیموکحم  تروص  رد  هرصبت 1 -

تازاجم لیدبت  هب  فلکم  یـضاق  دشاب ،  یم  هام  هس  ات  سبح  ینوناق  تازاجم  هک  یمیارج  هیلک  رد  هرصبت 2 - دشاب . یم  طوبرم  نامزاس 
 ( لاس جـنپ  ات  لاس  ود  زا  شیب  نوناق (  نیا  رد  سبح  تازاـجم  رثکادـح  هک  يدراوم  هیلک  رد  هدام 4 - دشاب . یم  يدـقن  يازج  هب  سبح 

دهد و فیفخت  مرج  ینوناق  تازاجم  لقادـح  موس  کی  ات  ار  سبح  تازاجم  هففخم ،  تاهج  دوجو  تروص  رد  دـناوت  یم  هاگداد  تسا 
نویلیم هد  زا  يدـقن  يازج  - 1 رویاپ : نانکراک  دروم  رد  فلا -  دـیامن : لیدـبت  یلـصا  تازاجم  اب  بسانتم  لیذ  ياهتازاجم  زا  یکی  هب  ای 

ای هجرد و  کی  لـیزنت  - 3 لاس . ود  ات  هاـم  شـش  زا  عیفرت  زا  تیمورحم  - 2 لایر . ( 50‚000‚000  ) نویلیم هاجنپ  ات  لاـیر  ( 10‚000‚000)
ات لایر  ( 5‚000‚000  ) نویلیم جنپ  زا  يدقن  يازج   1 هفیظو : نانکراک  دروم  رد  ب -  لاس . کی  ات  هام  شـش  زا  تقوم  لاـصفنا  - 4 هبتر .
رد سبح  تازاجم  رثکادـح  هک  يدراوم  مامت  رد  هدام 5 -  هام . شـش  ات  هام  هس  زا  تمدخ  هفاضا  - 2 لایر . ( 30‚000‚000  ) نویلیم یس 

لقادـح موس  کـی  اـت  ار  سبح  تازاـجم  هففخم ،  تاـهج  دوجو  تروص  رد  دـناوت  یم  هاـگداد  تسا  لاـس )  جـنپ  زا  شیب  نوناـق (  نیا 
: رویاپ نانکراک  دروم  رد  فلا -  دیامن : لیدبت  یلـصا  تازاجم  اب  بسانتم  لیذ  ياهتازاجم  زا  یکی  هب  ای  فیفخت و  مرج  ینوناق  تازاجم 
ات لاـس  ود  زا  عـیفرت  زا  تیمورحم  - 2 لایر . ( 100‚000‚000  ) نویلیم دـصکی  ات  لاـیر  ( 30‚000‚000  ) نویلیم یـس  زا  يدـقن  يازج  - 1

يازج - 1 هفیظو : نانکراک  دروم  رد  ب -  لاـس . کـی  تدـم  هب  تقوم  لاـصفنا  - 4 هبتر . ای  هجرد و  ود  اـت  کـی  لـیزنت  - 3 لاس . راهچ 
رد هدام 6 - لاس . کی  ات  هام  شش  زا  تمدخ  هفاضا  - 2 لایر . ( 50‚000‚000  ) نویلیم هاجنپ  ات  لایر  ( 10‚000‚000  ) نویلیم هد  زا  يدقن 

یطابضنا يرفیک و  تاررقم  هلمج  زا  تمدخ  هب  طوبرم  تاررقم  هیلک  دنوش ،  یم  موکحم  تمدخ  هفاضا  هب  هفیظو  نانکراک  هک  دروم  ره 
يرگید ياهتازاجم  نوناـق ،  نیا  رد  هک  يدراوم  رد  هدام 7 -  تسا . يراج  نانآ  هراب  رد  تمدـخ  هفاضا  لمحت  نامز  رد  حلـسم  ياهورین 

: دشاب یم  فیفخت  لیدبت و  لباق  ریز  حرـش  هب  هففخم ،  تاهج  دوجو  تروص  رد  هدش  ینیب  شیپ  یلـصا  تازاجم  ناونع  هب  سبح  زا  ریغ 
ود لیزنت  تازاجم  ب -  هبتر . ای  هجرد و  ود  لیزنت  هب  یتلود  تامدخ  ای  تمدـخ و  زا  میاد  لاصفنا  ای  تمدـخ  زا  جارخا  تازاجم  فلا - 
 - د عیفرت . زا  تیمورحم  لاس  ود  ات  هام  شـش  هب  هبتر  اـی  هجرد  کـی  لـیزنت  تازاـجم  ج -  هبتر . اـی  هجرد  کـی  لـیزنت  هب  هبتر  اـی  هجرد 
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تازاجم ه - - نآ . ینوناق  تازاجم  لقادـح  فصن  ات  تمدـخ  هفاضا  ای  عیفرت  زا  تیمورحم  اـی  تقوم  لاـصفنا  اـی  يدـقن  يازج  تازاـجم 
ياهفیفخت هک  يدراوم  رد  هدام 8 -  يدقن . يازج  لایر  ( 10‚000‚000  ) نویلیم هد  ات  لایر  ( 1‚000‚000  ) نویلیم کی  هب  يریزعت  قالش 

نیا ( 7  ) هدام دانتـسا  هب  ار  نآ  دناوت  یمن  هاگداد  دوش ،  یم  لامعا  سبح  تازاجم  صوصخرد  نوناق  نیا  ( 5  ) و ( 4 ( ، ) 3  ) داوم رد  ررقم 
بوـصم یمالـسا  تازاـجم  نوناـق  هففخم  تاـهج  ناـمه  نوناـق  نیا  رد  جردـنم  هففخم  تاـهج  هدام 9 -  دـهد . فیفخت  اددـجم  نوناـق 

ياهتازاجم اب  سبح  ندوب  ماوت  تسا و  مرج  یلـصا  تازاجم  یماظن ،  ياههاگداد  تیحالـص  نییعت  كـالم  هدام 10 - تسا .  7/9/1370
داهنـشیپ هیلع و  موکحم  تساوخرد  هب  دـنناوت  یم  یماظن  ياـههاگداد  هدام 11 - درادـن . تیحالـص  رد  يریثات  یلیدـبت  نینچمه  رگید و 

لیدبت تمدخ  اب  سبح  هب  دـشابن  لاس  کی  زا  شیب  هک  ار  يو  سبح  تدـم  زاب  همین  زاب و  نادـنز  هب  طوبرم  تاررقم  تیاعر  ناتـسداد و 
هدش و یفرعم  دننک  یم  نییعت  تمدـخ  يارب  حلـسم  ياهورین  هک  يزکارم  ای  طوبرم  ناگی  هب  روکذـم  ناموکحم  تروص  نیا  رد  دـنیامن .
اب سبح  ییارجا  تاررقم  هرـصبت -  دـنوش . یم  يرادـهگن  هدـش  نییعت  هک  يزکرم  ای  ناگی  هاگتـشادزاب  رد  هنازور  تمدـخ  نایاپ  زا  سپ 
هس تدم  فرظ  هک  دوب  دهاوخ  یلمعلاروتسد  بجوم  هب  دارفا  هنوگ  نیا  یتمدخ  تیعـضو  طوبرم و  هدنامرف  اب  یگنهامه  هوحن  تمدخ ، 
هوق سییر  بیوصت  هب  هیهت و  حلسم  ياهورین  لک  داتس  يراکمه  اب  حلسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس  طسوت  نوناق  نیا  بیوصت  زا  سپ  هام 
ریز ياهتازاجم  هب  يدمع  میارج  رد  اههاگداد  یعطق  ماکحا  بجوم  هب  هک  حلسم  ياهورین  تباث  ياضعا  هدام 12 - دیسر . دهاوخ  هییاضق 

سبح هب  ددعت ) تروص  رد   ) ياهتیموکحم ای  تیموکحم  فلا -  دندرگ : یم  جارخا  تمدخ  زا  مکح  تیعطق  نامز  زا  دـنوش  یم  موکحم 
. روشک یجراخ  یلخاد و  تینما  هیلع  میارج  باکترا  ببـس  هب  تیموکحم  ج -  دودح . هب  تیموکحم  ب -  لاس . جنپ  رب  دیاز  یقیلعتریغ 
اب تمدخ  زا  جارخا  تحلصم  مدع  یتمدخ و  صاخ  طیارش  دوجو  تروص  رد  هرصبت 1 - وضع . عطق  ای  سفن  صاصق  هب  تیموکحم  د - 

تاررقم قبط  ار  مکح  یعبت  رثا  يارجا  مکح ،  نتم  رد  حیرـصت  لیالد و  رکذ  اب  دناوت  یم  هاگداد  ناتـسداد ،  ای  طوبرم  هدـنامرف  ياضاقت 
ياهورین يدادرارق  ای  ینامیپ  ياضعا  تمدـخ  هب  هرصبت 2 - دیامن . قلعم  بوصم 2/3/1375  یمالـسا  تازاجم  نوناق  رد  قیلعت  هب  طوبرم 

هب حلـسم  ياهورین  رویاپ  ناـنکراک  هک  یتروص  رد  هرـصبت 3 - دش . دـهاوخ  هداد  نایاپ  قوف  ياهتیموکحم  ندـش  یعطق  ضحم  هب  حلـسم 
اب مرج و  عون  هب  هجوت  اب  یگتـسشنزاب ) اـی  يدـیرخزاب و  لاـصفنا ،   ) تمدـخ زا  جارخا  دـنوش ،  موکحم  لاـس  جـنپ  اـت  لاـس  ود  زا  سبح 

یماظن ناموکحم  وفع  هدام 13 - دوب . دهاوخ  حلسم  ياهورین  یطابضنا  ياهنویسیمک  يار  اب  حلسم  ياهورین  یمادختـسا  تاررقم  تیاعر 
تمدخ هک  ینامیپ  نانکراک  هفیظو و  ناراد  هجرد  نارـسفا و  هدام 14 - دشاب . هدـش  حیرـصت  هکنیا  رگم  ددرگ  یمن  نآ  یعبت  راثآ  لماش 

نوناق نیا  ( 12  ) هدام رد  روکذـم  ياهتازاجم  زا  یکی  هب  يدـمع  میارج  باـکترا  تلع  هب  هچناـنچ  دـنا  هدـناسرن  ماـمتا  هب  ار  دوخ  هفیظو 
دنهاوخ ماجنا  هفیظو  تمدخ  تروص  هب  رت  نییاپ  هبتر  ای  هجرد  ود  اب  تازاجم  يارجا  زا  سپ  ار  دوخ  هفیظو  تمدـخ  هیقب  دـنوش  موکحم 

ار مهتم  مکح ،  میمتت  ناونع  هب  تازاجم ،  نییعت  رب  هوالع  هدـنرادزاب  يریزعت و  میارج  رد  دـنناوت  یم  یماظن  ياـههاگداد  هدام 15 - داد .
هام هس  زا  نیعم  طاقن  ای  هطقن  رد  تمدخ  هب  لاغتشا  عنم  - 1 رویاپ : نانکراک  دروم  رد  فلا -  دنیامن : موکحم  لیذ  ياهتازاجم  زا  یکی  هب 

. هام هس  تدم  هب  رثکادح  تمدخ  هفاضا  - 1 هفیظو : نانکراک  دروم  رد  ب -  لاس . کی  اـت  هاـم  هس  زا  عیفرت  زا  تیمورحم  - 2 لاس . ود  ات 
رثکادح هام و  هس  تدم  هب  لقادح  نیعم  طاقن  ای  هطقن  رد  تمدخ  هب  لاغتـشا  عنم  - 3 هفیظو . ناراد  هجرد  نارسفا و  هجرد  کی  لیزنت  - 2

هدنامیقاب تدم  دناوت  یم  هاگداد  دشاب  هام  هس  زا  رتمک  ترورـض  هرود  تمدخ  هدنامیقاب  هک  یتروصرد  هفیظو و  تمدـخ  تدـم  نایاپ  ات 
ار سبح  تازاجم  ای  هدومن  هدافتسا  یلصا  تازاجم  ناونع  هب  قوف  ياهتازاجم  زا  هاگداد  هک  درومرهرد  هرـصبت -  دهدرارق . مکحدروم  ار 
هداـم 16- دـهد . رارق  مکحدروم  یمیمتت  تازاـجم  ناونع  هب  ار  تازاـجم  ناـمه  دـناوت  یمن  دـشاب  هدرک  لیدـبت  قوـف  دراوـم  زا  یکی  هب 

قوقح زا  تازاجم  نیا  هب  ناموکحم  تسا و  لاس  کی  حلـسم  ياهورین  رویاپ  ناـنکراک  دروم  رد  تقوم  لاـصفنا  هب  تیموکحم  رثکادـح 
. درک دنهاوخ  هدافتسا  طوبرم  یمادختسا  تاررقم  قباطم  يراک  نودب 
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 ( ات 29 هدام 17  یجراخ (  یلخاد و  تینما  هیلع  میارج  مود -  لصف 

هدومن و مادقا  نادب  ای  یحارط  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ساسا  يدوبان  رییغت و  موهفم  هب  يزادـنارب  همانرب  هک  یماظنره  هدام 17 -
. دوش یم  بوسحم  براحم  دشاب  هتشاد  رثوم  تنواعم  ای  تکرش  یتیعمج  نینچ  رد  ای  دیامن  هرادا  ای  دهد  لیکـشت  یتیعمج  روظنم  نیا  هب 
دنک و یفرعم  نارومام  هب  ار  دوخ  دـیامن و  هبوت  يریگتـسد ،  هئطوت و  فشک  زا  لبق  ( 17  ) هدام رد  روکذم  صاخشا  زا  کیره  هدام 18 -

بکترم مادـقا  هچنانچ  هدـش و  طقاس  وا  زا  هبراحم  دـح  دوش  زرحم  هاـگداد  رد  يو  هبوت  هک  يوحن  هب  دراذـگب  راـیتخا  رد  ار  شتاـعالطا 
دش و دهاوخ  موکحم  لاس  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  ددرگ ،  نارگید  ای  يو  يرجت  میب  ای  هعماج  تینما  تنایص و  مظن و  رد  لالخا  بجوم 

مهرب روظنم  هب  هک  یماـظن  ره  هداـم 19 -  دوش . یم  موکحم  زین  مرج  نآ  تازاـجم  هب  دـشاب  هدـش  يرگید  مرج  بکترم  هک  یتروص  رد 
هتخانـش براحم  هچنانچ  دـنک ،  هرادا  ای  دـهد  لیکـشت  رفن  ود  زا  شیب  اـب  یتیعمج  لـتق ، )  بوشآ و  بعر ،  داـجیا  روشک (  تینما  ندز 
براحم هک  یتروصرد  دنراد  یهاگآ  نآ  فادها  هب  تبـسن  هک  تیعمج  ياضعا  ددرگ . یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دوشن 

ورملق زا  یتمسق  ندرک  ادج  يارب  احنا  زا  يوحن  هب  هک  یماظن  ره  هدام 20 - دندرگ . یم  موکحم  سبح  لاس  جنپ  ات  ود  هب  دنوشن  هتخانش 
هب دیامن  مادقا  ناریا  یمالسا  يروهمج  روشک  لالقتسا  ای  یضرا  تیمامت  هب  ندرکدراو  همطل  يارب  ای  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تیمکاح 

يزادـنارب روظنم  هب  نانآ  مرج  باکترا  هچناـنچ  دـنوش  ریز  میارج  بکترم  هک  یناـیماظن  هدام 21 - دوش . یم  موکحم  براـحم  تازاـجم 
فلا دندرگ : یم  موکحم  يریزعت  سبح  لاس  هدزناپ  ات  هس  هب  تروص  نیاریغ  رد  براحم و  تازاجم  هب  دشاب  نمـشد  اب  يراکمه  ماظن و 

زاس و تازیهجت و  تاسیـسات و  ای  هدش  هدرپس  وا  هدهع  هب  نآ  تظافح  هک  یلحم  ای  هاگیاپ  ای  دوخ  یهدنامرف  تحت  دارفا  هک  یماظن  ره  - 
دـصاقم ماجنا  يارب  هک  یماظن  ره  ب -  دیامن . اشفا  ای  میلـست  نمـشد  هب  ار  اهنآ  ریاظن  یماظن و  رارـسا  دانـسا و  اه و  هشقن  ای  یماظن  گرب 

عمج دـسفم  براحم و  تاجتـسد  ای  اه  هورگ  يارب  ای  ناریا  اب  گنج  لاح  رد  تلود  يارب  هک  یماـظن  ره  ج -  دـنک . یناـبت  وا  اـب  نمـشد 
ار نانآ  قاحلا  لیاسو  المع  ای  دنک  قیوشت  اوغا و  نادسفم  نابراحم و  ای  نانمشد  هب  قاحلا  هب  ار  دارفا  ریاس  ای  دیامن  کمک  ای  ورین  يروآ 
هدام 23- دوش . یم  بوسحم  براحم  دیامن ،  هناحلـسم  مادـقا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هیلع  هک  یماظن  ره  هدام 22 - دروآ . مهارف 

يارجا مدع  ای  میلست  ای  رارف  هب  کیرحت  ای  رابجا  دنتـسه  حلـسم  ياهورین  تمدخ  رد  يوحن  هب  هک  ار  یـصاخشا  ای  نایماظن  هک  یماظن  ره 
يزادـنارب روظنم  هب  هک  یتروص  رد  دـیامن  یفخم  ار  نانآ  ندوب ،  يرارف  هب  ملع  اب  اـی  لیهـست  ار  رارف  تاـبجوم  اـی  دـنک  یماـظن  فیاـظو 

. دوش یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  الاو  براحم  تازاجم  هب  دـشاب  نمـشد  لباقم  رد  يدوخ  ياهورین  تسکـش  اـی  تموکح 
ياراد يایشا  ای  تاعالطا  ای  دانـسا  هک  یماظن  ره  فلا -  دنوش : یم  موکحم  لیذ  ياهتازاجم  هب  بوسحم و  سوساج  ریز  دارفا  هدام 24 -

 ، تاماکحتسا تاسیـسات ،  تینما  هب  تبـسن  ای  یماظن  تایلمع  يارب  رما  نیا  دهد و  رارق  هناگیب  ای  نمـشد و  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  شزرا 
ای اهامیپاوه  اـهیتشک ،  یماـظن ،  ياـهنامتخاس  تقوم ،  ياـههاگفقوت  یتاحیلـست ،  یتقوم  اـی  یمیاد  ياـهرابنا  تاـجناخراک ،  اـههاگیاپ ، 
هک یماظن  ره  ب -  دـش . دـهاوخ  موکحم  براحم  تازاجم  هب  دـشاب  رـضم  روشک  یعافد  تاسیـسات  تینما  ای  یماظن  ینیمز  هیلقن  لیاسو 

موکحم لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دوشن  نآ  میلست  هب  قفوم  یلیلدره  هب  هدرک ،  لیـصحت  ناگناگیب  ای  نمـشد  يارب  تاعالطا  ای  دانـسا 
ای یلخاد  نانمشد  هب  ار  حلسم  ياهورین  هب  طوبرم  یتعنص  ای  يداصتقا و  یتینما ،  یـسایس ،  یماظن ،  رارـسا  هک  یماظن  ره  ج -  ددرگ . یم 

یماظن ره  د -  دـش . دـهاوخ  موکحم  براحم  تازاجم  هب  دزاس  هاگآ  نآ  دافم  زا  ار  نانآ  ای  میلـست و  نانآ  عبانم  ای  ناگناگیب  ای  یجراـخ 
لخاد تاعالطا  ای  دانـسا  يرادـهگن  لحم  هب  هناگیب  ای  نمـشد و  عفن  هب  هدـش ،  يدـنب  هقبط  تاعالطا  ای  دانـسا  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک 

ره هرـصبت -  ددرگ . یم  موکحم  لاس  هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دـشابن  يرتدـیدش  تازاجم  بجوتـسم  رگید  نیناوق  بجوم  هب  هچنانچ  دوش ، 
- - ه ددرگ . یم  موکحم  لاس  هس  ات  هام  شـش  زا  سبح  هب  دوش  دراو  روکذم  لحم  هب  زاجمریغ  تروص  هب  طقف  ادماع  املاع و  هک  یماظن 

ياهناگی یماظن ،  ياههاگودرا  یتاحیلـست ،  ياهرابنا  تاـجناخراک ،  اـههاگیاپ ،  هب  نمـشد  عفن  هب  تاـعالطا  بسک  يارب  هک  هناـگیبره 
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هب ای  هدـش  دراو  ییایرد  ییاوه و  ینیمز ،  هیلقن  طیاسو  یماـظن و  یعاـفد  ياـهنامتخاس  یماـظن ،  یتقوم  ياـههاگفقوت  حلـسم ،  ياـهورین 
هرـصبت ددرگ . یم  موکحم  لاس  هد  ات  کی  زا  سبح  هب  تروص  نیاریغ  رد  مادعا و  هب  دوش  لخاد  تاعالطا  ای  دانـسا  يرادـهگن  ياهلحم 

نامه هب  همکاحم و  یماظن  ياههاگداد  رد  یماظن  یلـصا  نامرجم  عبت  هب  دـیامن  تکراـشم  ناـیماظن  اـب  یـسوساج  میارج  رد  سکره  - 1
سوساج هب  نداد  هانپ  ندومن و  یفخم  ای  یسوساج و  رما  رد  تنواعم  هرصبت 2 - دوش . یم  موکحم  تسا  ررقم  نایماظن  يارب  هک  یتازاجم 
تازاجم سوساج  تازاجم  هک  يدراوم  رد  همکاـحم و  یماـظن  ياـههاگداد  رد  یماـظن  یلـصا  ناـمرجم  عبت  هب  بکترم  بوسحم و  مرج 

 ، رارـشا زا : تسا  ترابع  نمـشد  زا  روظنم  هدام 25 - دوش . یم  موکحم  لاس  هدزناـپ  اـت  لاـس  هس  زا  سبح  هب  تسا  مادـعا  اـی  براـحم و 
دـضرب نانآ  تامادقا  ای  دنراد و  ار  نآ  يزادـنارب  دـصق  ای  هدوب  گنج  لاح  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  اب  هک  ییاهتلود  اههورگ و 

زا هییاـضق  هوق  قیرط  زا  عوـضوم  دـشابن  زرحم  مصاـختم  تلود  اـی  نمـشد  صیخـشت  هاـگداد ،  يارب  هاـگره  هرـصبت -  تسا . یلم  تینما 
 ، تارکاذـم كرادـم ،  دانـسا و  هک  یماظن  ره  هدام 26 - دوب . دـهاوخ  كالم  روکذـم  ياروش  رظن  مالعتـسا و  یلم  تینما  یلاـع  ياروش 

نانآ وحن  ره  هب  ای  دهد  رارق  دنرادن ،  ار  اهنآ  هب  تبسن  عالطا  تیحالص  هک  يدارفا  رایتخا  رد  ار  هدش  يدنب  هقبط  تاعالطا  ای  تامیمـصت 
یلک هب  ناونع  تاعالطا ،  ای  تامیمـصت  تارکاذـم ،   ، دانـسا هاگره  فلا -  دوش : یم  موکحم  لـیذ  بیترت  هب  دزاـس  علطم  نآ  داـفم  زا  ار 

هب دشاب  هتـشاد  يرـس  ناونع  تاعالطا ،  ای  تامیمـصت  تارکاذم ،  دانـسا ،  هاگره  ب -  لاس . هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دشاب  هتـشاد  يرس 
ات هام  هس  زا  سبح  هب  دشاب  هتشاد  هنامرحم  یلیخ  ناونع  تاعالطا ،  ای  تامیمصت  تارکاذم ،  دانسا ،  هاگره  ج -  لاس . هد  ات  ود  زا  سبح 

طوبرم سییر  ای  هدنامرف  فرط  زا  دشاب  هتشاد  هنامرحم  ناونع  تاعالطا ،  ای  تامیمصت  تارکاذم ،  دانـسا ،  هاگره  هرصبت 1 - لاس . کی 
تازاجم هب  بکترم  دشاب  يرتدـیدش  تازاجم  مزلتـسم  رگید  نیناوق  بجوم  هب  قوف  لامعا  هاگره  هرصبت 2 - دش . دهاوخ  یطابـضنا  هیبنت 

زرط تاعالطا و  تامیمـصت و  تارکذم ،  كرادـم ،  دانـسا و  يدـنب  هقبط  رییغت  يدـنب و  هقبط  هرـصبت 3 - دش . دهاوخ  موکحم  رتدیدش 
یهدنامرف بیوصت  زا  سپ  هیهت و  حلـسم  ياهورین  لک  داتـس  طسوت  هک  تسا  یلمعلاروتـسد  بجوم  هب  هدش  يدنب  هقبط  دانـسا  يرادهگن 

تاماظن تیاعر  مدـع  ای  يراگنا  لهـس  ای  یتالابم  یب  ای  یطایتحا  یب  رثارب  هک  یماظن  ره  هدام 27 - ددرگ . یم  غالبا  ارجا  تهج  اوق  لـک 
هب هجوت  اب  دوش  نوناـق  نیا  ( 26  ) هدام رد  روکذم  كرادـم  دانـسا و  نتفر  نیب  زا  ای  نادـقف  ای  تامیمـصت  تاعالطا و  اشفا  بجوم  یتلود 

یلک هب  ناونع  تامیمصت ،  ای  تاعالطا  تارکاذم ،  دانـسا ،  هچنانچ  فلا -  دوش : یم  موکحم  لیذ  بیترت  هب  هدش  اشفا  دانـسا  يدنب  هقبط 
هب دشاب  هتشاد  يرس  ناونع  تامیمصت ،  ای  تاعالطا  تارکاذم ،  دانسا ،  هچنانچ  ب -  لاس . ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دشاب  هتشاد  يرس 
ود زا  سبح  هب  دشاب  هتشاد  هنامرحم  یلیخ  ناونع   ، تامیمصت ای  تاعالطا  تارکاذم ،  دانسا ،  هچنانچ  ج -  لاس . کی  ات  هام  هس  زا  سبح 
ای هدنامرف  فرط  زا  دشاب  هتشاد  هنامرحم  ناونع  تامیمصت ،  ای  تاعالطا  تارکاذم ،  كرادم ،  دانسا و  هاگره  هرصبت -  هام . شـش  ات  هام 
رد هدـش ،  يدـنب  هقبط  تاعالطا  ظفح  درومرد  مزال  شزومآ  زا  سپ  هک  یماظن  ره  هدام 28 - دش . دهاوخ  یطابـضنا  هیبنت  طوبرم  سییر 

موکحم سبح  هام  شش  ات  کی  هب  دوش ،  یتاعالطا  هیلخت  ناگناگیب  ای  نانمـشد و  طسوت  یتظافح ،  لوصا  تیاعر  مدع  یتالابم و  یب  رثا 
. ددرگ یم 

 ( ات 55 هدام 29  یماظن (  فیلاکت  فالخرب  میارج  موس -  لصف 

هب بکترم  دوش ،  يدوخ  دارفا  اـی  عضاوم  اـی  یـضارا  رب  نمـشد  طلـست  ببـس  یماـظن  فیلاـکت  زا  یچیپرـس  فـلخت و  هاـگره  هدام 29 -
هدوب وا  رایتخا  رد  هک  هیعافد  لیاسو  مامت  زا  هدافتسا  نودب  یماظن  لوویسم  ای  هدنامرف  ره  هدام 30 - ددرگ . یم  موکحم  براحم  تازاجم 
لیبق زا  هدش  هدرپس  وا  هب  نآ  زا  عافد  ای  تظافح  هک  ار  هچنآ  دیامن و  يراددوخ  هدرک  یم  باجیا  وا  یماظن  هفیظو  هک  یتامادـقا  ماجنا  زا 

 ، امیپاوه یماظن ،  تاموزلم  ای  تخوس  ای  هقوذآ  ای  تامهم  هحلسا و  نزاخم  رابنا و  تاجناخراک ،  هناخزابرس ،  تاماکحتسا ،  تاسیسات ، 
ای هدنامرف  ره  هدام 31 - دوش . یم  موکحم  براحم  تازاجم  هب  دیامن  میلست  نمشد  هب  احنا  زا  يوحن  هب  یـضارا  يدابآ و  رهـش ،  یتشک ، 
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ای یهدنامرف  تحت  ياهورین  حالس  علخ  بجوم  هذختم  میمصت  هک  یتروص  رد  دیامن  دقعنم  میلـست  دادرارق  نمـشد  اب  هک  یماظن  لووسم 
ات هس  زا  سبح  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  براحم و  تازاـجم  هب  دوشب  تسا ،  وا  هدـهع  هب  شتظاـفح  عاـفد و  هچنآ  میلـست  اـی  اـهنآ  تراـسا 

یماظن تاناکما  ریاس  ای  تامهم  ای  حالـس  ندرب  راـک  هب  زا  نمـشد ،  لـباقم  رد  هک  یماـظن  ره  هدام 32 - ددرگ . یم  موکحم  لاس  هدزناـپ 
يارب شـشوک  زا  ادـمع  اـی  دوش  رگید  دارفا  هیحور  لزلزت  بجوم  هک  ددرگ  یلاـمعا  بکترم  اراکـشآ  اـی  دـیامن  يراددوخ  هزراـبم  يارب 
هدوب وا  هدهع  هب  هک  نمشد  رگید  لیاسو  هنوگره  ای  اهامیپاوه  اهیتشک ،  اهورین ،  نتخاس  مدهنم  ای  ندومن  ریـسا  ندیگنج ،  ندش ،  وربور 

زا سبح  هب  الاو  براحم  تازاجم  هب  ددرگ  مالـسا  ههبج  تسکـش  بجوم  هچنانچ  دـیامن  يراددوخ  هدرک  یم  باجیا  وا  یماظن  هفیظو  ای 
بیترت هب  بوسحم و  هدننک  شروش  دـشاب  رفن  هس  لقادـح  نانآ  دادـعت  هک  ریز  نایماظن  هدام 33 - ددرگ . یم  موکحم  لاس  هدزناـپ  اـت  هس 

یچیپرـس دوخ  ياسور  ای  ناهدـنامرف  تعاطازا  یعمج  هتـسد  تروص  هبای  ینابت  اب  هک  یحلـسم  نایماظن  فلا -  دـنوش : یم  موکحم  لـیذ 
هتـسد تروص  هب  تمدـخ  اب  طابترا  رد  هک  ینایماظن  ب -  لاس . هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  کیره  دنـشابن  براحم  قادـصم  هچنانچ  دـننک 
دنوشن بوسحم  براحم  هچنانچ  دنیامن  زواجت  ای  يدـعت  یمومع  لاوما  ای  مدرم  سومان  ای  لام  ای  ناج  هب  درـس  ای  مرگ  حالـس  اب  یعمج و 

هرهب روظنم  هب  ای  یهورگ و  یفنـص و  یـصخش ،  فادـها  هب  یبایتسد  روظنم  هب  هک  یحلـسم  نایماظن  ج -  لاس . هدزناپ  اـت  هس  زا  سبح  هب 
ای نصحت  عامتجا ،  رگید  لحم  ره  رد  ای  یماظن  ياهناگی  رد  نآ  ریاظن  نالووسم و  ینوناق  تامیمـصت  هیلع  ای  تازایتما  اـیازم و  زا  يدـنم 

حلسمریغ قوف  میارج  نابکترم  هچنانچ  د -  لاس . هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دنوش  مظن  رد  لالخا  بجوم  يوحن  ره  هب  ای  هدومن و  باصتعا 
دارفا هیلک  دشاب  حلسم  یهورگ  مادقا  کی  رد  قوف  میارج  نابکترم  زا  رفن  کی  هاگره  هرصبت -  لاس . هس  ات  هام  شـش  زا  سبح  هب  دنـشاب 

یماظن نالووسم  ای  ناهدنامرف  زا  کیره  هدام 34 - دش . دنهاوخ  موکحم  هدام  نیا  ج )  ) و ب ) ( ، ) فلا  ) ياهدنب تازاجم  هب  دروم  بسح 
گنج لاح  رد  ناریا  اب  هک  یتلود  عابتا  ای  یماظن  ياهورین  هیلع  دـشاب  هدـش  راداو  لباقتم  مادـقا  هب  هک  نیا  نودـب  اـی  هزاـجا  اـی  رما  نودـب 
گنج لاح  رد  ناریا  اب  هک  یتلود  یـضارا  رد  دوخ  یهدنامرف  تحت  يورین  اب  ای  دیامن  هلمح  هب  راداو  ار  يا  هدع  ای  هلمح  هناحلـسم  دشابن 

براحم تازاجم  هب  ددرگ  روشک  یجراخ  ای  یلخاد  تینما  رد  لالخا  بجوم  قوف  تامادقا  هاگره  دوش  هنامصخ  تایلمع  بکترم  دشابن 
زا سپ  هک  یماظن  نالووسم  ای  ناهدـنامرف  زا  کیره  هدام 35 - دوش . یم  موکحم  لاـس  هدزناـپ  اـت  هس  زا  سبح  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  و 

تینما ندروخ  مهب   ) ماظن رد  لالخا  بجوم  يو  لمع  هک  یتروص  رد  دـهد  همادا  ار  تاـیلمع  یگنج ،  تاـیلمع  فقوت  روتـسد  تفاـیرد 
هدام 36- دوش . یم  موکحم  سبح  لاس  هد  ات  ود  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  براحم و  تازاجم  هب  ددرگ  مالـسا  ههبج  تسکـش  ای  و  روشک )

دهد همادا  ار  یتمسق  یهدنامرف  قوفام ،  رما  فالخرب  ای  دریگ و  هدهع  هب  ار  یتمـسق  یهدنامرف  ینوناق ،  زوجم  ای  رما  نودب  هک  یماظن  ره 
ره هدام 37 - دـش . دـهاوخ  موکحم  زین  مرج  نآ  تازاـجم  هب  ددرگ  يرگید  مرج  بکترم  هچناـنچ  موکحم و  لاـس  هد  اـت  ود  زا  سبح  هب 

نمشد فرط  هب  تکرح  رما  زا  هاگره  فلا -  دوش : یم  موکحم  ریز  بیترت  هب  دیامن  وغل  ار  طوبرم  ياسور  ای  ناهدنامرف  رماوا  هک  یماظن 
( روشک تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن رد  لالخا  بجوم  ای  دشاب و  نمشد  اب  يراکمه  زا  یکاح  هچنانچ  دزرو ،  عانتما  نادسفم  نابراحم و  ای 
رد رماوااب  تفلاخمرگا  ب -  لاس . هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  تروص  نیاریغ  رد  براحم و  تازاـجم  هب  ددرگ  مالـسا  ههبج  تسکـش  اـی  و 

تلاح تاررقم  ای  یگنج  روما  هب  طوبرم  تفلاخم  نآ  هدـش و  مالعا  يرورـض  ياهتیدودـحم  ای  یگنج  تلاح  نآ  رد  هک  تسا  يا  هیحاـن 
دشاب مالسا  ههبج  تسکش  ای  و  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن رد  لالخا  بجوم  وا  لمع  هک  یتروص  رد  دشاب  يرورض  ياهتیدودحم 

وغل ار  يروتسد  نوناق  نیا  ( 37  ) هدام رد  روکذـم  دراومریغ  رد  یماظن  ره  هدام 38 - لاس . هد  ات  ود  زا  سبح  هب  الاو  براحم  تازاـجم  هب 
 - هرـصبت دوش . یم  موکحم  لاـس  کـی  اـت  هاـم  ود  زا  سبح  هب  ددرگ  یم  بوسحم  یطابـضنا  فلخت  افرـص  هک  يدراوم  انثتـسا  هب  دـیامن 
 ، دشاب دنوش ،  یم  بوسحم  ناریا  هعبت  جاودزا  ببـس  هب  هک  يا  هناگیب  عابتا  اب  ای  هناگیب  عابتا  اب  جاودزا  عنم  هب  طوبرم  روتـسد  وغل  هاگره 

یماظتنا ای  یماظن  نالووسم  ناهدـنامرف و  زا  کیره  هدام 39 - ددرگ . یم  موکحم  تمدـخ  زا  جارخا  لاس و  کی  اـت  هاـم  هس  زا  سبح  هب 
قبط هک  يدراوم  رد  ار  ناتسرهش  ای  ناتـسا  نیمات  ياهاروش  روشک و  تینما  ياروش  یلم ،  تینما  یلاع  ياروش  تابوصم  دروم  بسح  هک 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 22 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


بجوتـسم نیناوق  ریاـس  بجوم  هب  اـی  دنـشابن  براـحم  تازاـجم  لومـشم  هچناـنچ  دـننکن ،  ارجا  دنـشاب  یم  نآ  يارجا  هب  فظوم  نوناـق 
رد حلـسم  ياهورین  ناـنکراک  تیوضع  هدام 40 -  دـنوش . یم  موکحم  لاس  ود  اـت  هاـم  شـش  زا  سبح  هب  دـندرگن  يرتدـیدش  تازاـجم 

یتاباختنا تاغیلبت  یسایس و  ياه  هشقانم  اهیدنب و  هتسد  رد  نانآ  تیلاعف  ای  تکرش و  ای  هلخادم  یسایس و  ياهتیعمج  بازحا و  اهنامزاس ، 
زا دارفا  هنوگ  نیا  ییاهر  اـی  تمدـخ  همادا  لاـح  ره  رد  دـندرگ و  یم  موکحم  سبح  لاـس  هس  اـت  هاـم  شـش  هب  ناـبکترم  تسا و  عونمم 

تیروماـم اـی  تمدـخ  نیح  رد  هک  یماـظن  ره  هدام 41 - دـشاب . یم  حلـسم  ياهورین  تاـفلخت  هب  یگدیـسر  ياـهتایه  هدـهع  هب  تمدـخ 
موکحم لاس  کی  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  هدراو  تاراسخ  ناربج  رب  هوالع  دیامن  يزادناریت  هب  تردابم  ادـمع  طباوض  تاررقم و  فالخرب 

ددرگ و یم  موکحم  هید  ای  صاصق  هب  دروم  بسح  روکذـم ،  تازاـجم  رب  هوـالع  دوش  حرج  اـی  لـتق  هب  رجنم  هک  یتروص  رد  دوش و  یم 
موکحم روکذم  داوم  رد  جردنم  تازاجم  هب  دـشاب   2/3/1375 بوصم یمالسا  تازاجم  نوناق  ( 614  ) و ( 612  ) داوم قیداصم  زا  هچنانچ 

فاـعم تراـسخ  هید و  تخادرپ  تازاـجم و  زا  بکترم  دـشاب  هتفرگ  تروص  تاررقم  قباـطم  يزادـناریت  هچناـنچ  - 1 هرصبت دشدهاوخ .
هب طوبرم  تاررقم  - 2 هرـصبت دـشدهاوخ . تخادرپ  لاملا  تیب  زا  هید  دـشاب  هانگ  یب  هدوبن و  رـصقم  حورجم  ای  لوتقم  رگا  دوبدـهاوخ و 

يرورـض دراوم  رد  حلـسم  ياهورین  نیرومام  طسوت  حالـس  يریگراک  هب  نوناق  بجوم (  هب  تاراسخ  هید و  تخادرپ  هوحن  يزادـناریت و 
دورب تیرومام  هب  یعمج  ای  يدارفناروط  هب  دـیاب  هک  یماـظن  ره  هدام 42 - دوبدـهاوخ . طوبرم  ياه  هماـن  نییآ  و   ( 18/10/1373 بوصم
هقطنم هب  تمیزع  يارب  تکرح  هاـگره  فلا -  دوش : یم  موکحم  ریز  بیترت  هب  ددرگن  رـضاح  ررقم  تقو  رد  هجوم  رذـع  نودـب  ادـمع و 
مالسا ههبج  تسکش  ای  و  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن رد  لالخا  بجوم  بکترم  لمع  دشاب و  نادسفم  رارـشا و  اب  هلباقم  ای  یگنج 

تلاح رد  هک  يا  هقطنم  هب  تمیزع  يارب  تکرح  هاگره  ب -  لاس . هد  ات  ود  زا  سبح  هب  تروص  نیاریغرد  براحم و  تازاجم  هب  ددرگ 
دشاب ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ( 79  ) مهن داتفه و  لصا  عوضوم  يرورض  ياهتیدودحم  مالعا  ای  یمزر  شاب  هدامآ  ای  گنج 

ات هام  ود  زا  سبح  هب  دوش  یم  بوسحم  یطابـضنا  فلخت  افرـص  هک  يدراوم  انثتـسا  هب  دراوم  ریاس  رد  ج -  لاس . جـنپ  اـت  ود  زا  سبح  هب 
رذـع نودـب  هدـش  هداد  وا  هب  هک  یتلهم  زا  شیب  نآ  هب  دوخ  یفرعم  رد  دـیدج  ناگی  هب  لاقتنا  زا  سپ  هک  یماظن  ره  - 1 هرصبت لاس . کی 
هدامآ مالعا  عقوم  ای  یگنج  تایلمع  هقطنم  رد  هک  یماظن  ره  - 2 هرصبت دشدهاوخ . راتفر  يو  اب  هدام  نیا  تاررقم  قباطم  دنکریخات  هجوم 
لحم هک  نابهگن  ره  هدام 43 - دوش . یم  موکحم  لاس  جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  ددرگن  رـضاح  نیعم  لحم  رد  هجوم  رذع  نودب  یمزر  شاب 
ماظن رد  لالخا  بجوم  يو  لمع  ای  دشاب  ینابت  ای  يراکمه  اب  نمشد  لباقم  رد  هک  یتروصرد  دیامن  كرت  زوجم  نودب  ار  دوخ  ینابهگن 

یم تازاجم  ریز  حرش  هب  تروص  نیا  ریغرد  موکحم ،  براحم  تازاجم  هب  ددرگ  مالسا  ههبج  تسکش  ای  و  روشک ) تینما  ندروخ  مهب  )
هک دـشاب  يا  هیحان  رد  هاگره  ب -  لاس . هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دـشاب  نادـسفم  نابراحم و  اـی  نمـشد  لـباقم  رد  هاـگره  فلا -  دوش :
ای ناریا و  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ( 79  ) مهن وداتفه  لصا  عوضوم  يرورض  ياهتیدودحم  تیعضو و  مالعا  ای  گنج و  تلاحرد 
یم بوسحم  یطابضنا  فلخت  افرص  هک  يدراوم  انثتـسا  هب  دراوم  ریاس  رد  ج -  لاس . هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دشاب  یمزر  شاب  هدامآ  تلاح 

لحم کی  تظافح  تبقارم و  هک  تسا  یحلسم  یماظتنا ) یماظن و  زا  معا   ) رومام نابهگن ،  هرصبت -  لاس . ود  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دوش 
ریز حرـش  هب  دـباوخب  يداراروط  هب  ینابهگن  نیح  رد  هک  یماظن  ره  هدام 44 - دـشاب . هدـشراذگاو  وا  هب  نیعم  ماقم  کی  ای  هقطنم  کی  ای 

ندروخ مهب   ) ماـظن رد  لـالخا  بجوم  يو  لـمع  هک  یتروص  رد  دـشاب  ناـبراحم  نمـشد و  لـباقم  رد  هاـگره  فلا -  دوش : یم  موکحم 
رد هاگره  ب -  لاـس . هد  اـت  ود  زا  سبح  هب  تروص  نیاریغرد  براـحم و  تازاـجم  هب  ددرگ  مالـسا  ههبج  تسکـش  اـی  و  روشک ) تینما 

یمالسا يروهمج  یـساسا  نوناق  ( 79  ) مهنو داتفه  لصا  عوضوم  يرورـض  ياهتیدودـحم  مالعا  ای  گنج  تلاح  رد  هک  دـشاب  يا  هیحاـن 
یطابـضنا فلخت  افرـص  هک  يدراوم  انثتـسا  هب  دراوم  ریاس  رد  ج -  لاس . ود  ات  هاـم  شـش  زا  سبح  هب  دـشاب  یمزر  شاـب  هداـمآ  اـی  ناریا 

رد بقارم  ای  نابهگن  هب  نآ  اب  طابترا  رد  اـی  تمدـخ  نیح  رد  یماـظن  ره  هدام 45 - لاس . کـی  اـت  هاـم  ود  زا  سبح  هب  دوش  یم  بوسحم 
هس زا  سبح  هب  دیامن  ضرعت  حالـس  اب  بکترم  هچنانچ  فلا -  ددرگ : یم  موکحم  ریز  بیترت  هب  دیامن  ضرعت  يو  هفیظو  ماجنا  اب  هطبار 
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هب يا  همدص  ضرعت  رثا  رد  هچنانچ  هرصبت -  لاس . جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دیامن  ضرعت  حالس  نودب  بکترم  هچنانچ  ب -  لاس . هدزناپ  ات 
. ددرگ یم  موکحم  زین  هید  ای  صاصق  هب  دروم  بسح  بکترم  دوش  وضع  صقن  ای  حرج  اـی  لـتق  بجوم  هک  دـیآدراو  بقارم  اـی  ناـبهگن 

کی ات  هام  ود  زا  سبح  هب  دیامن  تناها  يو  هفیظو  ماجنا  اب  هطبار  رد  بقارم  ای  نابهگن  هب  يوحن  هب  تمدخ  نیح  رد  یماظن  ره  هدام 46 -
نیح هک  یماظن  ره  هدام 47 - دوش . یم  موکحم  نآ  تازاجم  هب  هک  دشاب  فذـق  قادـصم  وا  تناها  هک  نآرگم  ددرگ ،  یم  موکحم  لاس 

هب تیموکحم  رب  هوالع  دوش  لتق  ای  وضع و  صقن  ای  حرج  ای  برـض  بکترم  ادـمع  دوخ  قوفام  هب  تبـسن  نآ  اـب  طاـبترا  رد  اـی  تمدـخ 
 - ب لاس . هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دـشاب  حالـس  اب  هک  یتروصرد  فلا -  دوش : یم  موکحم  لیذ  حرـش  هب  دروم  بسح  هید ،  ای  صاصق 
ات ود  زا  سبح  هب  دوش  وضع  صقن  ای  حرج  بجوم  رگا  لاس و  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  ددرگ  لتق  بجوم  دشاب و  حالـس  نودـب  هچنانچ 

تناها دوخ  قوفام  هب  نآ  اب  طابترا  رد  ای  تمدـخ  نیح  یماـظن  ره  هدام 48 - لاس . جـنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  تروص  نیاریغ  رد  لاـس و  هد 
نآ تازاجم  هب  دـشاب  فذـق  قادـصم  يو  تناها  هک  یتروص  رد  هرـصبت -  ددرگ . یم  موکحم  لاـس  کـی  اـت  هاـم  ود  زا  سبح  هب  دـیامن 

تارایتخا هدودـحم  زا  جراخ  ای  تناها و  دوخ  رما  تحت  دارفا  هب  یماظن  نالووسم  ناهدـنامرف و  زا  کـی  ره  هدام 49 - دوش . یم  موکحم 
رگید ییازج  نیناوق  بجوم  هب  هاگره  موکحم و  لاس  کی  ات  هاـم  ود  زا  سبح  هب  دـیامن  هیبنت  ار  ناـنآ  یطابـضنا  هماـن  نییآ  یهدـنامرف و 

 ، نآ اب  طابترا  رد  ای  تمدـخ  نیح  هک  یماـظن  ره  هدام 50 - ددرگ . یم  موکحم  زین  تازاجم  نآ  هب  دـشاب  هید  ای  صاصق  ای  دـح  مزلتـسم 
. دوش یم  موکحم  لاس  کی  ات  هام  ود  زا  سبح  هب  دـیامن ،  دـیدهت  نانآ  هفیظو  ماجنا  اب  طابترا  رد  ار  یناـبهگن  اـی  بقارم  اـی  دوخ  قوفاـم 

لیـصحت يارب  ای  رگید  قوفام  ره  ای  سییر و  ای  هدـنامرف  دـیدهت  باعرا و  ای  هفیظو و  ماجنا  ای  راک  زا  رارف  يارب  هک  یماـظن  ره  هدام 51 -
ای دیامن  ینزدوخ  هب  دیدهت  ای  دروآدراو  همدص  دوخ  هب  ادمع  رگید  تازایتما  بسک  ای  رتبـسانم و  قطانم  هب  لاقتنا  ای  تمدخ و  زا  تیفاعم 

ماجنا رد  ای  ددرگ و  تباث  وا  ضرامت  ینوناق  ناکـشزپ  ای  یماظن  کشزپ  یهاوگ  هب  انب  دوشرذـعتم و  یحور  اـی  یمـسج  ییاـناوت  مدـع  هب 
رب هوالع  دـشاب ،  رثوم  یماظن  ياهورین  ریاس  فیعـضت  رد  هک  يوحن  هب  دـنکرهاظ  ددـعتم  دراوم  رد  ار  دوخ  یگقالع  یب  یماـظن  فیاـظو 

ماظن رد  لالخا  بجوم  يو  لمع  هچنانچ  دشاب  نانمشد  لباقم  رد  هاگره  فلا -  ددرگ : یم  موکحم  ریز  بیترت  هب  هدراو  تراسخ  ناربج 
 - ب لاس . هد  ات  ود  زا  سبح  هب  تروص  نیاریغرد  براحم و  تازاـجم  هب  ددرگ  مالـسا  ههبج  تسکـش  اـیو  روشک ) تینما  ندروخ  مهب  )

افرـص هک  يدراوم  انثتـسا  هب  دراوم  ریاس  رد  ج -  لاس . جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دـشابن  نانمـشد  لباقم  رد  دـشاب و  گنج  نامز  رد  هاگره 
چیه زا  قوف  لامعا  هجیتن  رد  روکذـم  میارج  نابکترم  هرـصبت -  لاـس . کـی  اـت  هاـم  هس  زا  سبح  هب  دوش  یم  بوسحم  یطابـضنا  فلخت 

. دشابن رودقم  هجو  چیه  هب  تمدخ  همادا  هک  نآرگم  داددنهاوخ  ماجنا  تاررقم  قباطم  ار  دوخ  تمدخ  دـندرگ و  یمنرادروخرب  يزایتما 
نانآ هفیظو  ماجنا  نیح  یماظتناو  یماظن  نارومام  لـباقم  رد  یهاـگآ  ملع و  اـب  نآ  اـب  طاـبترا  رد  اـی  تمدـخ  نیح  یماـظن  ره  هدام 52 -
هتفرگ تروص  هحلـسا  اب  درمت  هک  یتروص  رد  فلا -  دوش : یم  موکحم  ریز  بیترت  هب  بوسحم و  درمتم  دیامن  هلمح  نانآ  هب  ای  تمواقم 

رگا هرـصبت -  لاس . هس  ات  هام  شـش  زا  سبح  هب  دیآ  لمع  هب  حالـس  نودب  درمت  هک  یتروصرد  ب -  لاس . جـنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دـشاب 
هفیظو ماجنا  نیح  هک  یماظن  ره  هداـم 53 - ددرگ . یم  موکحم  زین  نآ  تازاـجم  هب  دوشب  مه  يرگید  مرج  بکترم  درمت  عقوم  رد  درمتم 
رامیب ای  حورجم  هب  تبـسن  هچنانچ  فلا -  دوش : یم  موکحم  لاـس  هس  اـت  هاـم  شـش  زا  سبح  هب  درومرهرد  ددرگ ،  لـیذ  میارج  بکترم 

هب تبـسن  هچناـنچ  ج -  دـیامن . بحاـصت  ار  يا  هدرم  اـی  راـمیب  اـی  حورجم  لاوما  هچناـنچ  ب -  دـنکدراو . یندـب  همدـص  اـی  یحور  رازآ 
. دـنک يراددوخ  کمک  زا  تسوا  فیاظو  زا  یناسر  کمک  هک  یلاحرد  دـنرادرارق  یناج  رطخ  ضرعم  رد  هک  یـصاخشا  اـی  ناـحورجم 

بـسح دـشاب  هدرک  بحاصت  ار  یلاوما  اـی  دـشاب  زین  هید  اـی  صاـصق  قیداـصم  زا  دروم  هک  یتروصرد  رکذـلا ،  قوف  دراوم  رد  هرـصبت - 
تاماظن تیاعر  مدـع  ای  یتالابم  یب  اـی  یطاـیتحا  یب  هاـگره  هداـم 54 - ددرگ . یم  موکحم  زین  لاوما  دادرتـسا  اـی  هید  صاـصق ،  هبدروـم 
تامدـص ای  یناج و  تافلت  بجوم  حلـسم  ياهورین  فلتخم  ياه  هدر  نالووسم  ناهدـنامرف و  طسوت  یتمدـخ  روما  اـب  طاـبترا  رد  یتلود 

هـس ات  کی  زا  سبح  هب  بکترم  دشابن  رتدـیدش  تازاجم  مزلتـسم  نیناوق  ریاس  ای  نوناق و  نیا  رگید  داوم  بجوم  هب  هچنانچ  ددرگ  یندـب 
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هب تبسن  ار  مدرم  ینیبدب  تابجوم  احنا  زا  يوحن  هب  یماظن  نووش  فالخرب  دوخ  مادقا  اب  هک  یماظن  ره  هدام 55 - دوش . یم  موکحم  لاس 
. دوش یم  موکحم  لاس  کی  ات  هام  ود  زا  سبح  هب  دزاس  مهارف  حلسم  ياهورین 

تمدخ زا  رارف  مراهچ -  لصف 

 ( ات 60 هدام 56  حلص (  نامز  رد  رارف  لوا -  شخب 

هتـشادن یهجوم  رذـع  هدـش و  تبیغ  بکترم  یلاوتم  زور  هدزناپ  زا  شیب  حلـص  نامز  رد  هاگره  حلـسم  ياهورین  تباث  ياضعا  هدام 56 -
زا سبح  هب  دنیامن  یفرعم  ار  دوخ  اصخـش  هچنانچ  فلا -  دـنوش : یم  موکحم  لیذ  ياهتازاجم  هب  دروم  بسح  بوسحم و  يرارف  دنـشاب 
زا تیمورحم  ای  لاس  ود  ات  هام  شـش  زا  سبح  هب  دنوشریگتـسد  هاگره  ب -  هام . شـش  ات  هس  زا  عیفرت  زا  تیمورحم  اـی  هاـم  شـش  اـت  ود 

ندنارذگ لوغشم  ای  یصخرم  ای  تیرومام  رد  حلـص  نامز  رد  هک  حلـسم  ياهورین  تباث  ياضعا  هدام 57 - لاس . ود  ات  هام  شـش  زا  عیفرت 
یناوخارف زا  سپ  ای  یـشزومآ  هرود  ای  یـصخرم  ای  تیرومام  همتاخ  زا  سپ  هاگره  دنتـسه  روشک  زا  جراخ  ای  لـخاد  رد  یـشزومآ  هرود 

ای اه و  هناخترافـس  ای  لخاد و  رد  طوبرم  ياهتمـسق  هب  تمدـخ  لحم  هب  تشگزاب  تهج  ار  دوخ  زور  هدزناپ  هلـصاف  هب  نآ  همتاخ  زا  لـبق 
يرارف دنـشاب  هتـشادن  یهجوم  رذـع  دـنیامنن و  یفرعم  جراخ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  یمیاد  ياهیگدـنیامن  ای  اهیرگلوسنک و 

ياهورین تباث  ياـضعا  هدام 58 - دوبدـنهاوخ . نوناق  نیا  ( 56  ) هداـم رد  روکذـم  ياـهتازاجم  زا  یکی  لومـشم  دروم  بسح  بوسحم و 
دـشاب یم  یمزر  شاب  هدامآ  رد  طوبرم  ناگی  هک  یماگنه  ای  یمومع  ناوخارف  جیـسب و  ای  گنج  نامز  رد  هاـگره  هدوب  يرارف  هک  حلـسم 

زا دـننک  یفرعم  ار  دوخ  یمزر ،  شاب  هدامآ  مالعا  ای  یمومع  ناوخارف  جیـسب و  ای  گنج  عورـش  خـیرات  زا  هام  کی  تدـم  فرظ  هچنانج 
مکح دنوشریگتـسد  نآ  زا  سپ  ای  تدم و  نیا  رد  ای  دشابروکذم  تدم  زا  سپ  یفرعم  هک  یتروصرد  دوبدنهاوخ . فاعم  رفیک  بیقعت و 

یلاوتم زور  هدزناپ  زا  شیب  حلـص  نامز  رد  هاـگره  حلـسم  ياـهورین  هفیظو  ناـنکراک  هدام 59 - تشاددـهاوخ . ار  گـنج  ناـمز  رد  رارف 
هس ای  لاس  کی  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دنـشاب  هدشریگتـسد  هچنانچ  بوسحم و  يرارف  دنـشاب  هتـشادن  یهجوم  رذع  هدش و  تبیغ  بکترم 

یفرعم و ار  دوخ  اصخـش  هاگره  حلـص  نامز  رد  يرارف  هفیظو  ناـنکراک  هدام 60 - دـندرگ . یم  موکحم  تمدـخ  هفاضا  لاس  کی  ات  هام 
تدم فرظ  هدش و  تمدخ  زا  رارف  بکترم  راب  نیلوا  يارب  هچنانچ  فلا -  دوش : یم  راتفر  نانآ  اب  ریز  بیترت  هب  دـنوش  تمدـخ  لوغـشم 
تمدخ هب  زور  ود  رارف ،  تبیغ و  زور  ره  لباقم  رد  ییاضق  عجرم  هب  هدنورپ  عاجرا  نودـب  دـنیامن  تعجارم  تبیغ  عورـش  زا  زور  تصش 

( فلا  ) دنب رد  هدشدای  تدم  زا  سپ  هچنانچ  ب -  دوب . دهاوخن  هام  هس  زا  شیب  تمدخ  هفاضا  نیا  دوش . یم  هدوزفا  نانآ  ترورـض  هرود 
ج دندرگ . یم  موکحم  هام  شش  ات  ود  زا  سبح  هب  هاگداد  مکح  هب  دنشاب  هتشاد  تمدخ  زا  رارف  هقباس  ای  دننک و  یفرعم  ار  دوخ  هدام  نیا 

هام ود  رثکادـح  فرظ  دـشاب و  یمزر  شاب  هدامآ  رد  طوبرم  ناگی  هک  یماگنه  ای  یمومع  ناوخارف  جیـسب و  ای  گنج  نامز  رد  هچنانچ  - 
. دوبدنهاوخ فاعم  رفیک  بیقعت و  زا  دننک  یفرعم  ار  دوخ  یمزر  شاب  هدامآ  مالعا  ای  یمومع  ناوخارف  جیسب و  ای  گنج  عورـش  خیرات  زا 
ار گـنج  ناـمز  رد  يرارف  مکح  دنوشریگتـسد  نآ  زا  سپ  اـی  تدـم و  نـیا  رد  اـی  دـشاب  روکذـم  تدـم  زا  سپ  یفرعم  هـک  یتروـصرد 
اب هک  یتایه  رد  ناـنآ  ياـعدا  دنـشاب ،  یهجومرذـع  یعدـم  هک  یتروصرد  قوف  فلا )  ) دـنب لومـشم  ناـیرارف  - 1 هرصبت تشاددنهاوخ .

یحاون لقتـسم ،  ياهپیت  اهرگـشل ،  حطـس  رد  نانآ  نانواعم  اـی  تظاـفح  نـالووسم  یـسایس و  یتدـیقع  نـالووسم  ناهدـنامرف و  تکرش 
صیخـشت هب  هجومرذـع  تروص  رد  تسا . یعطق  تیرثکا  رظن  هدـش و  یـسررب  ددرگ  یم  لیکـشت  رتالاب  زارطمه و  ياـه  هدر  یماـظتنا و 

دارفا نیا  تمدـخ  هیقب  ماجنا  هک  یتروص  رد  - 2 هرـصبت ددرگ . یم  رـسک  يو  تمدخ  هفاضا  زا  هجوم  ياهزور  بسانت  هب  روکذم ،  تایه 
روبزم تمدخ  هفاضا  زا  یتمـسق  ای  مامت  هدام ،  نیا  ( 1  ) هرـصبت رد  هدشدای  تایه  بیوصت  اب  تسا  نکمم  دشاب  ناهدنامرف  تیاضر  دروم 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 25 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لک داتـس  طسوت  نوناق ،  نیا  بیوصت  زا  سپ  هام  هس  فرظ  هداـم  نیا  ياـه  هرـصبت  و  فلا )  ) دـنب لمعلاروتـسد  - 3 هرصبت دوش . هدیشخب 
. دوش یم  غالبا  بیوصت و  هیهت و  حلسم  ياهورین 

 ( ات 70 هدام 61  هناحلسم (  ياهیریگرد  گنج و  نامز  رد  رارف  مود -  شخب 

دنـشاب هتـشادن  یهجوم  رذـع  دـنیامن و  تبیغ  یلاوتم  زور  جـنپ  زا  شیب  گنج  نامز  رد  هاگره  حلـسم  ياهورین  تباث  ياـضعا  هدام 61 -
يرارف تبیغ  نامز  زا  دـشاب  ههبج  زا  رارف  رگا  دـنوش و  یم  موکحم  لاس  جـنپ  اـت  کـی  زا  سبح  هب  يریگتـسد  زا  سپ  بوسحم و  يرارف 

دوخ اصخش  هچنانچ  نوناق ،  نیا  ( 61  ) هدام رد  روکذم  نایرارف  - 62 هدام دـندرگ . یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  بوسحم و 
زا رارف  رگا  لاس و  هس  ات  کی  زا  سبح  هب  دشاب  گنج  نامز  رد  تمدخ  زا  نانآ  رارف  هک  یتروص  رد  دنوش  تمدـخ  لوغـشم  یفرعم و  ار 

جنپ زا  شیب  گنج  نامز  رد  هاگره  حلـسم  ياهورین  هفیظو  ناـنکراک  - 63 هدام دنوش . یم  موکحم  سبح  لاس  جـنپ  ات  ود  هب  دـشاب  ههبج 
یم موکحم  لاس  هس  ات  کـی  زا  سبح  هب  يریگتـسد  زا  سپ  بوسحم و  يرارف  دنـشاب  هتـشادن  یهجوم  رذـع  دـنیامن و  تبیغ  یلاوتمزور 

نایرارف - 64 هدام دـنوش . یم  موکحم  لاـس  جـنپ  اـت  ود  زا  سبح  هب  بوسحم و  يرارف  تبیغ  ناـمز  زا  دـشاب  ههبج  زا  رارف  رگا  دـندرگ و 
رد تمدـخ  زا  رارف  نانآ  رارف  هک  یتروص  رد  دـنوش  تمدـخ  لوغـشم  یفرعم و  ار  دوخ  اصخـش  هاـگره   ، نوناـق نیا  ( 63) هدامرد روکذم 

هرـصبت دندرگ . یم  موکحم  لاسود  ات  هام  شـش  زا  سبح  هب  دشاب  ههبج  زا  رارف  رگا  لاس و  کی  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دشاب  گنج  نامز 
تفایرد ار  نآ  تیومام  اـی  هتـشاد  یمزر  عیرـس  میقتـسم و  يریگرد  یناـگی  هک  تسا  يا  هقطنم  نوناـق  نیا  رد  جردـنم  ههبج  زا  روظنم  - 

دراو ای  مالسا  ههبج  تسکـش  بجوم  نوناق ،  نیا  و(64 ) ( 63 ( ، ) 62 ( ، ) 61  ) داوم رد  روکذـم  دارفا  رارف  هچنانچ  هدام 65 - دشاب . هدرک 
هیلع تایلمع  ناـیرج  رد  هک  یماـظن  ره  - 66 هدام دـنوش . یم  موکحم  براحم  تازاجم  هب  دوش  يدوخ  ياهورین  هب  یناـج  تاـفلت  ندـش 
ههبج زا  رارف  مکح  رد  دـیامن  رارف  يریگرد  هقطنم  ای  تیرومام و  لـحم  زا  حلـسم  ناـیچقاچاق  رارـشا و  بالقنادـض ،  راـکبارخ ،  لـماوع 

ای تیومام  رد  گـنج  ناـمز  رد  هک  یناـیماظن  - 67 هداـم دوب . دـهاوخ  شخب  نیا  رد  ررقم  ياـهتازاجم  لومـشم  دروم  بسح  بوـسحم و 
ای یصخرم  ای  تیومام  همتاخ  زا  سپ  هاگره  دنشاب ،  یم  روشک  جراخ  ای  لخاد  رد  یشزومآ  هرود  ندنارذگ  لوغشم  ای  دنتسه  یـصخرم 

طوبرم ياه  تمسق  هب  تمدخ  لحم  هب  تشگزاب  تهج  ار  دوخ  زور  جنپ  هلصاف  هب  نآ  همتاخ  زا  لبق  یناوخارف  زا  سپ  ای  یـشزومآ  هرود 
رذع هچنانچ  دنیامنن  یفرعم  جراخ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  یمیاد  ياهیگدنیامن  ای  اهیرگلوسنک  ای  اه  هناخترافـس  ای  لخاد  رد 

رد هک  یماظنره  هدام 68 - دوب . دنهاوخ  شخب  نیا  رد  ررقم  ياهتازاجم  لومشم  دروم  بسح  بوسحم و  يرارف  دنـشاب  هتـشادن  یهجوم 
ياهتازاجم لومـشم  دروم  بسح  دوش  رارف  بکترم  دـشاب  یم  یمزر  شاب  هدامآ  تیرومام  رد  طوبرم  ناگی  هک  یماگنه  ای  جیـسب  ناـمز 

زا زور  جـنپ  هلـصاف  هب  هدـش و  راضحا  گنج  نامز  رد  هک  هریخذ  طاـیتحا و  هرود  هفیظو  دارفا  - 69 هدام دوب . دـهاوخ  شخب  نیا  رد  ررقم 
دنوش یم  موکحم  لاسود  ات  هام  شـش  زا  سبح  هب  بوسحم و  يرارف  دننکن  یفرعم  ار  دوخ  هجوم  رذع  نودـب  ناوخارف  ای  راضحا  خـیرات 

-70 هدام دهد . یم  فیفخت  ار  نانآ  تازاجم  هاگداد  دـنیامن ،  یفرعم  ار  دوخ  اصخـش  گنج  همتاخ  زا  لبق  هدـشدای  دارفا  هک  یتروصرد  .
دنیامن و هدافتسا  داوم  نیا  رد  ررقم  فیفخت  زا  دنناوت  یم  تمدخ  زا  رارف  لواراب  يارب  طقف  نوناق ،  نیا  و(64 ) ( 62) داوم لومشم  نایرارف 

. دش دنهاوخ  تازاجم  نوناق  نیا  و(63 ) ( 61) داوم قباطم  دروم  بسح  تمدخ  زا  رارف  رارکت  ای  ددعت و  تروص  رد 

 ( ات 77 هدام 71  كرتشم (  تاررقم  موس -  شخب 

یگنج حالـس  هب  زهجم  ای  یگنج  يروتوم  لیاسو  کنات و  هچوان ،  یتشک ،  درگلاب ،  امیپاوه ،  مرگ ،  حالـس  اـب  هک  یماـظنره  هدام 71 -
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هب دروآ  دراو  حلـسم  ياـهورین  تیروماـم  هب  رثوـم  هبرـض  يو  لـمع  هچناـنچ  بوـسحم و  يرارف  تبیغ  ناـمز  زا  دـیامن  رارف  هـب  ترداـبم 
ای رگید  يروتوم  لیاسو  اب  یماظنره  هدام 72 - دوش . یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  تروص  نیاریغ  رد  براـحم و  تازاـجم 

هبرـض يو  لمع  هچنانچ  دیامن  رارف  نوناق  نیا  ( 71  ) هدام رد  هدـش  دای  دراوم  زا  ریغ  حلـسم  ياهورین  هدافتـسا  دروم  مزاول  لیاسو و  ریاس 
 - فلا دـش :  دـهاوخ  موکحم  لیذ  بیترت  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  براحم و  تازاجم  هب  دروآ  دراو  حلـسم  ياـهیورین  تیروماـم  هب  رثوم 

گنج نامز  رد  يو  رارف  هاگره  ب -  لاـس . هدزناـپ  اـت  هس  زا  سبح  هب  بوسحم و  يرارف  تبیغ  هظحل  زا  دـشاب  ههبج  زا  يو  رارف  هاـگره 
رگید داوم  بجوم  هب  يو  لمع  هچنانچ  هرـصبت -  لاس . جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  روکذم  دراومریغ  رد  ج -  لاس . هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دشاب 

دـیامن و رارف  نمـشد  فرط  هب  هک  یماـظن  ره  هدام 73 - دوش . یم  موکحم  تازاجم  نآ  هب  دـشاب  هتـشاد  يرتدـیدش  تازاـجم  نوناـق  نیا 
یم موکحم  سبح  لاس  هدزناپ  ات  هس  هب  تروصنیا  ریغ  رد  براحم و  تازاجم  هب  ددرگ  نمـشد  تیوقت  اـی  مالـسا  ههبج  تسکـش  بجوم 

مادـقارب هبراحم  ناونع  هچناـنچ  ددرگ و  یم  بوسحم  هئطوت  اـب  رارف  دریگ  تروص  یلبق  یناـبت  اـب  هک  رفنود  زا  شیب  رارف  - 74 هدام دوش .
ود حلص  نامز  رد  لاس و  هدزناپ  ات  هس  گنج  نامز  رد  نآ  تازاجم  تروص  نیاریغ  رد  موکحم و  براحم  تازاجم  هب  دشاب  قداص  نانآ 

تمدخ حلسم  ياهورین  یمادختسا  تاررقم  قبط  هک  ینامیپ  ياضعاو  یـشزومآ  زکارم  نالـصحم  - 75 هدام دشاب . یم  سبح  لاس  جـنپ  ات 
تمدخ دیرخ  نانکراک  تباث و  ياضعا  هب  طوبرم  تاررقم  عبات  هژیو  یجیـسب  دـنهد و  یم  ماجنا  دـنمراک  ای  یماظن  تروص  هب  ار  ینامیپ 

یم هفیظو  نانکراک  هب  طوبرم  تاررقم  عبات  لـصف  نیا  رد  جردـنم  رفیک  ظاـحل  زا  تمدـخ  ناـمز  رد  نایجیـسب  ریاـس  حلـسم و  ياـهورین 
 ، رـسمه توف  ب -  روضح . زا  عنام  يرامیب  فلا -  لیبق : زا  تسا  يدراوم  نوناـق  نیا  رد  جردـنم  هجوم  رذـع  زا  روظنم  - 76 هدام دنشاب .
رد  ) نانآ زا  یکی  تخـس  يرامیب  نینچمه  و  دراد ) ترورـض  هیلوا  مسارم  يارب  افرع  هک  ینامز  رد   ) دالوا رهاوخ و  ردارب ،  ردام ،  ردـپ ، 

فیقوت رد  د -  هلزلز . لیـس و  قیرح ،  دننام  گرزب  ثداوح  هب  التبا  ج -  دشاب . ) زاین  يو  تبقارم  هب  دشابن و  يرگید  بقارم  هک  یتروص 
نیلوا رد  تسا  فظوم  ددرگ  التبم  هدام  نیا  ج )  ) و ب ) ( ، ) فلا  ) ياهدنب رد  روکذـم  ثداوح  هب  هک  یماظنره  هرـصبت -  ندوب . سبح  ای 

رد دیامن . مادـقا  نآ  لاثما  یقاقحتـسا و  یجالعتـسا ،  یـصخرم  ذـخا  هب  تبـسن  دروم  بسح  عالطا و  ناگی  هب  ار  بتارم  نکمم ،  تصرف 
هک یتدم  ندش  يرپس  رذع و  ندش  فرطرب  زا  سپ  رگا  نینچمه  دنکن ،  مادقا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یـصخرم  ذـخا  ناکما  هک  یتروص 
وا اب  يرفیک  ای  یطابـضنا  تاررقم  قبط  دروم  بسح  تبیغ  تدـم  هب  هجوت  اب  دـیامنن  یفرعم  ار  دوخ  دراد  ترورـض  هثداح  نآ  يارب  افرع 

ناشرارف دنیامنن  یفرعم  طوبرم  ناگی  هب  تمدخ  همادا  يارب  ار  دوخ  امسر  ات  حلسم  ياهورین  يرارف  نانکراک  - 77 هدام دش . دهاوخ  راتفر 
تازاـجم هجوم  رذـع  ناـمز  تدـم  يارب  دوش  ثداـح  هجوـم  ياهرذـع  زا  یکی  رارف  اـنثا  رد  هک  یتروـص  رد  تشاد و  دـهاوخ  رارمتـسا 

رودص زا  سپ  هک  یتروص  رد  دوش . یم  بوسحم  رمتـسم  یلاوتم و  رارف  کی  رذع ،  ثودح  زادعب  لبق و  رارف  عومجم  یلو  دش  دنهاوخن 
. دش دنهاوخ  بیقعت  زین  ددجم  رارف  ماهتا  هب  بوسحم و  يرارف  دنیامنن  یفرعم  طوبرم  ناگی  هب  ار  دوخ  نآ ،  غالبا  هاگداد و  ییاهن  يار 

 ( هدام 78 عقاو (  فالخ  شرازگ  مجنپ -  لصف 

ای دـیامن و  میدـقت  لووسم  تاماقم  رگید  ای  ناهدـنامرف  هب  عقاو  فـالخرب  یـشرازگ  ادـمع  هفیظو  ماـجنا  تبـسانم  هب  یماـظنره  - 78 هدام
رما تحت  نانکراک  یباکترا  میارج  ادمع  ای  دهد و  هیارا  صقان  روط  هب  ای  تیهام  رییغت  اب  یـشرازگ  تینوس  اب  ای  دـنک و  نامتک  ار  قیاقح 

بیترت هب  دنکن  مالعا  عقوم  هب  ار  میارج  اهشرازگ و  ای  دیامن  يریگولج  نآ  شرازگ  زا  ای  دهدن و  شرازگ  حالص  يذ  تاماقم  هب  ار  دوخ 
رد ب -  براحم . تازاجم  هب  ددرگ  یناـج  تاـفلت  اـی  مالـسا  ههبج  تسکـش  بجوم  قوف  لاـمعا  هچناـنچ  فلا -  دوش : یم  موکحم  ریز 
هب دراوم  ریاس  رد  ج -  لاس . جـنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دـشاب  طبترم  یجراخ  ای  یلخاد  تینما  لیاسم  ای  یگنج  روما  هب  عوضوم  هک  یتروص 

بجوم روکذم  لامعا  هچنانچ  - 1 هرصبت لاس .  کی  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دوش  یم  بوسحم  یطابضنا  فلخت  افرص  هک  يدراوم  يانثتسا 
دروم لامعا  هاگره  هرـصبت 2 - دش . دـهاوخ  موکحم  زین  هدراو  تاراسخ  ناربج  هب  قوف  تازاجم  رب  هوالع  بکترم  ددرگ  یلام  تاراسخ 
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هدش ياضعا  ای  سفنرب  تیانج  بجوم  هک  یتروص  رد  دشاب  يراگنا  لهـس  یتالابم و  یب  رثا  رد  هدام  نیا  ج )  ) و ب )  ) ياهدـنب رد  هراشا 
یطابضنا همان  نییآ  قبط  تروص  نیا  ریغ  رد  دش و  دهاوخ  موکحم  روبزم  ياهتازاجم  رثکادح  فصن  ات  لقادح ،  فصن  هب  بکترم  دشاب 

. دشاب یم  تاید  نوناق  تاررقم  قبط  هید  تخادرپ  دوش . یم  لمع 

 ( هدام 79 عقاو (  فالخ  ياه  همان  قیدصت  هفیظو و  ماظن  روما  رد  هسیسد  بلقت و  مشش -  لصف 

دوش ببـس  ای  دزاس و  مهارف  تاررقم  فالخ  رب  یمومع  هفیظو  تمدـخ  هب  ار  یلومـشم  مازعا  ای  تیفاعم  تابجوم  هک  یماظنره  - 79 هدام
هب مادقا  يرگید  هطـساو  هب  ای  اصخـش  ای  ددرگن و  رکذ  نالومـشم  تسرهف  رد  تسا  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  لومـشم  هک  یـسک  مان 

مزلتـسم رگید  نیناوق  بجوم  هب  روکذم  لامعا  هچانچدـیامن  نآ  ریغ  ای  هفیظو  ماظن  روما  رد  عقاو  فالخ  همان  قیدـصت  ای  یهاوگ  رودـص 
يازج لایر  ( 30‚000‚000  ) نویلیم یس  ات  لایر  ( 6‚000‚000) نویلیم شـش  ای  لاس و  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دشابن  يرتدیدش  تازاجم 

هدافتـسا هدام  نیا  رد  روکذـم  عقاو  فالخ  ياه  همان  قیدـصت  قاروا و  زا  عالطا ،  ملع و  اـب  سکره  هرـصبت 1 - دوش . یم  موکحم  يدقن 
نوـیلیم هدـجه  اـت  لاـیر  ( 3‚000‚000  ) نوـیلیم هـس  اـی  لاــس و  هـس  اــت  هاــم  شــش  زا  سبح  هـب  دــنک  بـسک  یتازاــیتما  اــی  دــیامن و 

هچنانچ روکذـم  میارج  نابکترم  - 2 هرـصبت ددرگ . یم  وغل  هبـستکم  زاـیتما  تروص  ره  رد  موکحم و  يدـقن  يازج  لاـیر  (18‚000‚000)
. دندرگ یم  موکحم  زین  مرج  نآ  تازاجم  هب  دنشاب  هدش  زین  اشترا  مرج  بکترم  قوف  لامعا  ماجنا  يارب 

 ( ات 87 هدام 80  حلسم (  ياهورین  لاوما  یماظن و  يایشا  يراذگاو  لیم و  فیح و  شورف و  متفه -  لصف 

بـسحرب هک  ار  تلود  رایتخا  رد  ای  تلود  هب  قلعتم  هقرتحم  ای  هرجفنم  داوم  ای  تامهم  ای  نآ  يازجا  اـی  هحلـسا و  هک  یماـظنره  هدام 80 -
ای دهد  رارق  هلماعم  دروم  يرگید  وحن  هب  ای  دراذگب  نهر  هب  ای  دشورفب  هدرک  ادیپ  یسرتسد  نآ  هب  وحنره  هب  ای  هدش و  هدرپس  وا  هب  هفیظو 

قلعتم لاوما  ریاسای  هیلقن  لیاسو  ای و  بکرم  هک  یماظن  ره  - 81 هدام دوش . یم  موکحم  لاس  هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دیامن  یفخم  تین  وس  اب 
نهر هب  اـی  دـشورفب  هدرک  ادـیپ  یـسرتسد  نآ  هب  وـحنره  هب  اـی  هدـش و  هدرپـس  وا  هب  هفیظو  بسحرب  هک  ار  تلود  راـیتخا  رد  اـی  تلود  هب 

-82 هدام ددرگ . یم  موکحم  لاس  ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دیامن  یفخم  تین  وس  اب  ای  دهدرارق  هلماعم  دروم  يرگید  وحن  هب  ای  دراذگب 
ناـمزاسرظن زا  نآ  دروم  رد  يرگید  هلماـعم  عونره  اـی  شورف و  تسا و  هدـش  هدرپـس  وا  هب  تمدـخ  يارب  هک  ار  یماـظن  هسبلا  یماـظن  ره 

ره - 83 هدام دوش . یم  موکحم  هام  شـش  ات  ود  زا  سبح  هب  دهدرارق  هلماعم  دروم  دروم  يرگید  وحن  هب  ای  دشورفب  دشاب  زاجمریغ  طوبرم 
هب هدـش  هدرپس  وا  هب  هفیظو  بسحرب  هک  ار  تلود  رایتخا  رد  اـی  تلود  هب  قلعتم  یماـظن  مزاول  لـیاسو و  اـی  تاـمهم  هحلـسا و  هک  یماـظن 

تلع هب  ای  دراذگب  يرگید  رایتخا  رد  تاررقم  فالخرب  هزاجا و  نودب  ای  دهدرارق  زاجمریغ  هدافتـسا  دروم  ای  دـناسرب  زاجم  ریغ  فرـصم 
ریاس هک  یماظن  ره  - 84 هدام ددرگ . یم  موکحم  لاس  هس  ات  هام  شـش  زا  سبح  هب  ددرگ  اهنآ  عییـضت  ای  صقن  بجوم  طـیرفت  اـی  لاـمها 
دروم ای  دناسرب  زاجمریغ  فرـصم  هب  هدـش  هدرپس  وا  هب  هفیظو  بسحرب  هک  ار  تلود  رایتخا  رد  ای  تلود  هب  قلعتم  هوجو  لاوما و  لیاسو و 
نوناق رد  هک  دـناسرب  یفراصم  هب  ار  نآ  ای  دراذـگب و  يرگیدرایتخا  رد  تاررقم  فالخرب  هزاجا و  نودـب  ای  دـهدرارق  زاـجمریغ  هدافتـسا 

یم موکحم  لاس  ود  ات  هام  شـش  زا  سبح  هب  دیامن  فرـصم  رابتعا  رب  دیاز  ای  نیعم  درومریغ  رد  ای  تسا و  هدشنروظنم  يرابتعا  نآ  يارب 
تراسخ دوش و  نوناـق  نیا  ( 84) هدام رد  روکذـم  لاوما  عییـضت  ای  صقن  بجوم  طیرفت  ای  لاـمها  تلع  هب  هک  یماـظن  ره  - 85 هدام دوش .

هدراو تراسخ  هک  یتروص  رد  دوش . یم  موکحم  لاس  ود  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دـشاب  لاـیر  ( 10000000) نویلیم هد  غلبم  زا  شیب  هدراو 
هک نیا  صیخشت  - 86 هدام دوش . یم  راتفر  یطابـضنا  همان  نییآ  قباطم  يو  اب  هدراو ،  تراـسخ  ناربجرب  هوـالع  دـشاب ،  غلبم  نیا  زا  رتمک 

دـشاب و یم  درومره  رد  طبر  يذ  یماظن  ناسانـشراک  هدـهع  هب  تسا  یماـظن  مزاول  لـیاسو و  زج  لـصف  نیا  رد  روکذـم  مزاول  لـیاسو و 
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رد لالخا  بجوم  لصف  نیا  رد  روکذـم  لامعا  هاـگره  - 87 هدام درک . دـهاوخ  بسک  ار  روبزم  ناسانـشراک  رظن  موزل  تروصرد  هاگداد 
. دوش یم  موکحم  براحم  تازاجم  هب  بکترم  ددرگ  مالسا  ههبج  تسکش  ای  و  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن

 ( ات 92 هدام 88  تقرس (  متشه -  لصف 

لاس هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دـیامن  تقرـس  ار  تلود  رایتخا  رد  ای  تلود  هب  قلعتم  هرجفنم  داوم  تاـمهم و  هحلـسا و  هک  یماـظن  ره  - 88 دام
قلعتم ایشا  ای  سانجا  هوجو و  و  هرجفنم ) داوم  تامهم و  حالـسزا و  ریغ  ) یماظن مزاول  لیاسو و  هک  یماظن  ره  - 89 هدام دوش . یم  موکحم 

هزب هاگ  ره  - 90 هدام ددرگ . یم  موکحم  لاس  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دیامن  تقرس  ار  تسا  حلـسم  ياهورین  رایتخا  رد  هچنآ  ای  تلود  هب 
هقطنم رد  ای  یمزر  تایلمع  ای  یمزر  شاب  هدامآ  تیرومام  ای  یـشکودرا  عقوم  رد  نوناق  نیا  ( 89  ) و ( 88) داوم رد  روکذم  یباکترا  ياه 
تقرـس نیحرد  نانآ  زا  رفن  دنچ  ای  کی  ای  دـیامن و  لالخا  داجیا  نآ  رد  رثوم و  ناگی ،  هلوحم  تیرومام  رد  نآ  تقرـس  ای  دـشاب  یگنج 

ره - 91 هدام دـندرگ . یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  نابکترم  دنـشاب  هتـسکش  ار  زرح  ای  دنـشاب  یفخم  ای  رهاظ  حالـس  لـماح 
یماظن نکاما  رد  ای  جردنم  حلسم  ياهورین  طبـض  تبث و  رتافد  رد  هک  یبلاطم  ای  رتافدای  قاروا  ای  دانـسا  ای  اه  هتـشون  لک  ای  ضعب  یماظن 

-1 هرصبت دوش . یم  موکحم  لاس  هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دیابرب  ار  هدش  هدرپس  دنتسه  اهنآ  ظفح  رومام  امـسر  هک  یـصاخشا  دزن  ای  ظوفحم 
یب رثا  رد  هاگ  ره  هرـصبت 2 - ددرگ . یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دوش  قوف  مرج  بکترم  ظفحتـسم  ای  راد  تناـما  هچناـنچ 

ای عقاو و  قوف  مرج  ظفحتـسم ،  راد و  تناما  ای  دانـسا  طبـض  تبث و  رـشابم  طسوت  یتلود  تاماظن  تیاعر  مدـع  ای  یتالابم  یب  یطاـیتحا ، 
-92 هدام ددرگ . یم  موکحم  لاس  هس  ات  هام  شـش  زا  سبح  هب  بکترم  ددرگ  بیرخت  ای  مودعم  ای  دوقفم  تاجتـشون  كرادم و  دانـسا و 

براحم تازاجم  هب  بکترم  ددرگ ،  مالـسا  ههبج  تسکـش  ایو  روشک ) تینما  ندروخ  مهب  ) ماظن رد  لالخا  بجوم  قوف  ياه  هزب  هاگره 
. دوش یم  موکحم 

 ( ات 94 هدام 93  فالتا (  بیرخت و  ندز و  شتآ  مهن -  لصف 

ادمع هک  یماظن  ره  - 93 هدام فالتا  بیرخت و  ندز و  شتآ  مهن -  لصف  ات 94 )  هدام 93  فالتا (  بیرخت و  ندز و  شتآ  مهن -  لـصف 
ای یتارباخم  یطابترا و  رگید  لیاسو  ای  اههار  ای  اهرابنا  ای  اهنآ  لاثما  ای  امیپاوه  ای  یتشک  ای  یماظن  تاماکحتسا  ای  اهنامتخاس  ای  تاسیـسات 
زا یتمسق  ای  مامت  ای  هیعافد  لیاسو  ای  حلسم  ياهورین  هدافتسا  دروم  هدش  يدنب  هقبط  دانسا  ای  رتافد  دانـسا و  يوتحم  زکارم  ای  یکینورتکلا 
هب دـیامن  نآ  هب  راداو  ار  يرگید  ای  دربب  نیب  زا  ای  دـنک  بیرخت  ای  دـنزب  شتآ  ار  هرجفنم  داوم  اـی  تاـمهم  اـی  هحلـسا  یگنج و  تاـموزلم 
رد لالخا  اـی  تموکح  يزادـنارب  دـصق  هب  قوف  لاـمعا  ماـجنا  هک  یتروص  رد  - 1 هرـصبت دوش . یم  موکحم  لاس  هدزناـپ  اـت  هس  زا  سبح 

بیرخت هرـصبت 2 - ددرگ . یم  موکحم  براـحم  تازاـجم  هب  بکترم  دـشاب  مالـسا  ههبج  تسکـش  اـی  روشک ) تینما  ندروخ  مهب  ) ماـظن
. تسا ینثتسم  هدام  نیا  لومـش  زا  ارجالا  مزال  روتـسد  قبط  ینیـشن  بقع  ماگنه  هب  نمـشد  یبایتسد  مدع  روظنم  هب  تاسیـسات  تاناکما و 

شتآ تسا ،  حلسم  ياهورین  رایتخا  رد  هک  ار  یلاوما  ریاس  ادمع  نوناق ،  نیا  ( 93  ) هدام رد  هدش  دای  دراومز  اریغ  هک  یماظن  ره  - 94 هدام
لالخا بجوم  يو  لمع  رگا  دوش و  یم  موکحم  لاس  جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دیامن  نآ  هب  راداو  ار  يرگید  ای  دنک  فلت  ای  بیرخت  ای  دنزب 

. دوش یم  موکحم  براحم  تازاجم  هب  ددرگ  مالسا  ههبج  تسکش  ایو  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن رد 

 ( ات 117 هدام 95  ریوزت (  لعج و  هدافتسا و  وس  مهد -  لصف 

ای لعج  هب  ملع  اب  ای  دـنک  لعج  يو  ماقم  رابتعا  هب  ار  اوق  لک  یهدـنامرف  طختـسد  ای  نامرف  ای  رهم  ایاضما  ای  مکح  هک  یماظن  ره  - 95 هدام
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ناهدنامرف زا  یکی  رهم  ای  اضماای  مکح  هک  یماظن  ره  - 96 هدام دش . دهاوخ  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دیامن  لامعتسا  ریوزت 
لامعتـسا ریوزت  ای  لعج  هب  ملع  اب  ای  دنک  لعج  نانآ  ماقمرابتعا  هب  ار  رتالاب  زارطمه و  ای  ورین  هدنامرف  هدر  رد  حلـسم  ياهورین  نالووسم  ای 
ياهورین نالووسم  ناهدـنامرف و  ریاس  رهم  ای  اضما  ای  مکح  هک  یماظن  ره  - 97 هدام دوش . یم  موکحم  لاس  هد  ات  کی  زا  سبح  هب  دـیامن 

. ددرگ یم  موکحم  لاس  جـنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دـیامن  لامعتـسا  ریوزت  ای  لعج  هب  ملع  اب  ای  دـنک  لـعج  ناـنآ  ماـقم  راـبتعا  هب  ار  حلـسم 
رارق هدافتسا  دروم  ریوزت  ای  لعج  هب  ملع  اب  ای  دنک  لعج  ار  حلسم  ياهورین  زا  یکی  رهم  هطساو ،  هب  ای  ترـشابم  اب  هک  یماظن  ره  - 98 هدام

ياهورینزا یکی  تمالع  ای  هنگنم  هطـساو ،  هب  اـی  ترـشابم  اـب  هک  یماـظن  ره  - 99 هدام دوش . یم  موکحم  سبح  لاس  هداـت  کـی  هب  دـهد 
ره - 100 هدام ددرگ . یم  موکحم  لاس  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دـهد  رارق  هدافتـسا  دروم  ریوزت  ای  لعج  هب  ملع  اب  ای  دـنک  لعج  ار  حلـسم 

تـسد هب  زوجم  نودـب  ار  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهتکرـش  تارادا و  ای  اهنامزاس  ای  حلـسم  ياهورین  زا  یکی  تمالع  ای  ربمت  اـی  رهم  هک  یماـظن 
هام شش  زا  سبح  هب  هدراو  تراسخ  ناربجرب  هوالع  دروآ ،  مهارف  ارنآ  هدافتـسا  تابجوم  ای  هدرک  هدافتـسا  زاجمریغ  تروص  هب  هدروآ و 
هب هدـش  هدرپس  وا  هب  هک  لصف  نیا  لبق  داوم  رد  روکذـم  میـالع  اـی  ربمت  رهم ،  زا  هک  یماـظن  ره  - 101 هدام دوش . یم  موکحم  لاس  هساـت 
یم موکحم  لاس  هس  ات  هام  شـش  زا  سبح  هب  هدراو  تراسخ  ناربجرب  هوـالع  دوش ،  هدافتـسا  ببـس  اـی  دـنک  هدافتـسا  زاـجمریغ  تروص 

دنهدـب عالطا  طبر  يذ  نالووسم  هبار  بتارم  بیقعت  زا  لبق  هاگره  لصف ،  نیا  لـبق  داوم  رد  روکذـم  میارج  ناـبکترم  - 102 هدام ددرگ .
هاگداد یباکترا ،  لمع  عون  هب  هجوت  اب  دـنیامن  مها  رف  ار  ناـنآ  يریگتـسد  لـیاسو  بیقعت ،  زا  دـعب  اـی  دـننک  یفرعم  ار  ناـبکترم  ریاـسو 

اه و هتـشون  تاریرقت و  ماکحارد و  هک  یماظن  ره  - 103 هدام درک . دـهاوخ  فاعم  تازاجم  زا  ار  نانآ  ای  هداد  فیفخت  ار  نانآ  تازاـجم 
لعج شفیاظو  هب  عجار  ای  یماظن و  روما  هب  طوبرم  یمسر  قاروا  اه و  هتشون  زا  اهنآریغ  رتافد و  تابساحم و  رامآ و  تالجـس و  دانـسا و 

یماسا ای  دـنک  قاحلا  ار  يا  هملک  ای  هدرک  فیرحت  ار  یطوطخ  ای  رهم  ای  اضما  ای  هتخاـس و  ار  يرهم  اـی  اـضما  هکنیا  زا  معا  دـنکریوزت  اـی 
هلواقم اهدادرارق و  اه ،  هتشون  ریرحت  رد  هک  یماظن  ره  - 104 هدام ددرگ . یم  موکحم  لاس  جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دهد  رییغت  ار  صاخـشا 

زا یکی  هتـشون  هتفگای و  دـهدرییغت  ار  نآ  نومـضم  اـی  عوضوم  هکنیا  زا  معا  دوشریوزت  اـی  لـعج  بکترم  شفیاـظو  هب  عجار  ياـه  هماـن 
هدـشن رارقا  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  ای  لطاب  ار  یحیحـص  ای  حیحـص و  ار  یلطاب  رما  اـی  دـنک  فیرحت  ار  اـهفرط  زا  یکی  تاریرقت  اـی  تاـماقم 

و ( 103) داوم رد  روکذـم  لوعجم  قاروا  هک  یماـظن  ره  هدام 105 - دوش . یم  موکحم  لاس  جـنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دـهد  هولج  هدـشرارقا 
ره - 106 هدام ددرگ . یم  موکحم  لاس  هسات  هام  شـش  زا  سبح  هب  دـهدرارق  هدافتـسا  دروم  ریوزت  لعج و  هب  ملع  اب  ار  نوناـق  نیا  ( 104)
ات هام  شش  زا  سبح  هب  دنک  ریوزت  ای  لعج  یمسرریغ  ياه  هتشون  دانسا و  رد  روکذم  قرط  زا  یکی  هب  هفیظو  ماجنا  تبسانم  هب  هک  یماظن 

هدافتسا دروم  اهنآ  ندوب  یلعج  هب  ملع  اب  ار  نوناق  نیا  ( 106) هدام رد  روکذم  قاروا  هک  یماظن  ره  - 107 هدام دوش . یم  موکحم  لاس  ود 
تراظن ای  يزیچ  نتخاس  ای  هلماعم  ماجنا  راد  هدهع  هک  یماظن  ره  - 108 هدام ددرگ . یم  موکحم  لاس  کی  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دهدرارق 

شیب تمیق  ای  تفـص  ای  رادقم  نییعت  تهج  زا  هلماعم  رد  سیلدت  هطـساو  هب  هدوب و  حلـسم  ياهورین  يارب  نآ  نتخاس  هب  رما  ای  نتخاس  رد 
حلـسم ياهورین  ررـض  بجوم  ای  دـنک  لیـصحت  يرگید  ای  دوخ  يارب  یعفن  زیچ ،  نآ  نتخاس  رد  بلقت  ای  هلماـعم  دروم  فراـعتم  دـح  زا 

یتروصرد فلا -  دوش : یم  موکحمریز  بیترت  هب  سیلدـت  دروم  لام  ياهب  لداعم  يدـقن  يازج  هدراو و  تراـسخ  ناربجرب  هوـالعددرگ 
ررض ای  هلصاح  دوس  هچنانچ  ب -  لاس . ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  (10‚000‚000  ) نویلیم هد  ات  هدراوررضای  هلصاح  دوس  هک 

هاگره ج -  لاس . جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دـشاب  لایر  ( 100‚000‚000  ) نویلیم دصکی  ات  لایر  ( 10‚000‚000  ) نویلیم هد  زا  شیب  هدراو 
هیده هنوگره  لوبق  - 109 هدام لاس . هد  اتود  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  ( 100‚000‚000  ) نویلیم دصکی  زا  شیب  هدراو  ررض  ای  هلصاح  دوس 

اب هطباررد  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  ناونع  ره  تحت  لام ،  میلـست  ای  هجو  تخادرپ  دنـس  لام ،  هجو ،  لیبق  زا  هنادـصرد  ای  زایتما  ای 
لداعم ای  هنادصرد  ای  زایتما  ای  هیدـهدر  رب  هوالع  روکذـم  بکترم  تسا . عونمم  نایماظن  طسوت  یلخاد  یجراخ و  ياهدادرارقو  تالماعم 

تازاجم - 1 هرـصبت ددرگ . یم  موکحم  هنادـصرد  ای  زایتما  ای  هیدـه  ربارب  يدـقن  يازج  لاس و  هد  ات  ود  زا  يریزعت  سبح  هب  تلود  هب  نآ 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 30 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


فرط یجراخ  یقوقح  ای  یقیقح  صخش  هک  یتروص  رد  - 2 هرصبت تسا . هدام  نیا  رد  ررقم  سبح  تازاجم  لقادح  مرج ،  نیا  هب  عورش 
هنازخ باسح  هب  امامت  تفایرد و  روبزم  هوجو  دوش و  یم  هدـیناسر  طوبرملوئـسم  عالطا  هب  البق  عوضوم  دزادرپ ،  یم  هنادـصرد  هلماـعم ، 

اه و هصقانم  اـی  تـالماعم  رد  هک  یماـظن  ره  - 110 هدام دوب . دـهاوخن  هداـم  نیا  لومـشم  هدـننک  مادـقا  تروص  نیا  رد  ددرگ . یم  زیراو 
يدقن يازج  لاس و  هد  ات  ود  زا  سبح  هب  هدراو  تراسخ  ناربج  رب  هوالع  دیامن ،  ینابت  نارگید  اب  حلـسم  ياهورین  هب  طوبرم  ياه  هدیازم 

ياهورین رد  یلام  روما  نارظان  اـی  ناـسرزاب  هچناـنچ  - 111 هداـم دوش . یم  موکحم  تسا  هدرک  لیـصحت  تاررقم  فـالخرب  هچنآ  لداـعم 
رگا موکحم و  یلصا  نابکترم  تازاجم  هب  دنیامن  تکرـش  نوناق  نیا  109)و(110 ) ( ، ) 108  ) داوم رد  جردنم  میارج  باکترا  رد  حلـسم 

هک یماظن  ره  - 112 هدام دش . دنهاوخ  موکحم  یلـصا  نابکترم  سبح  تازاجم  هب  دنراد  یفخم  ار  نآ  عوقو ،  زا  عالطا  ای  فشک  زا  سپ 
ادمع ای  دیامن  بلقت  میقتسمریغ  ای  میقتسم  روط  هب  تسا  هدش  هدادرارق  وا  تراظن  ای  تظافح  تحت  هک  یتاعیام  هیودا و  ییاذغ و  داوم  رد 
دهاوخ موکحم  لاس  هداتود  زا  سبح  هب  دـنک  میـسقت  يرگید  هطـساو  هب  ای  اصخـش  نایماظن  نیب  ار  یبلقت  تاعیام  هیودا و  ییاذـغ و  داوم 
میقسم روط  هب  ار  هدش  عیاض  ای  دساف  ییاذغداوم  ای  يرسم  ياهیرامیب  هب  التبم  تاناویح  تشوگ  تین  وس  اب  هک  یماظن  ره  - 113 هدام دش .

(112  ) داوم رد  روکذم  لامعا  هچنانچ  - 114 هدام دوش . یم  موکحم  لاس  هدزناپات  هس  زا  سبح  هب  دیامن  میسقت  نایماظن  نیب  میقتسمریغ  ای 
. ددرگ یم  موـکحم  لاـس  ود  اـت  هاـم  شـش  زا  سبح  هب  بکترم  دـشاب  هتفرگ  تروـص  یهجوـت  یب  لاـمها و  رثا  رد  نوناـق  نیا  ( 113  ) و
ای حلـسم  ياهورین  رب  يریذپان  ناربج  همطل  نوناق  نیا  ( 113  ) و ( 112  ) داوم رد  روکذـم  ياه  هزب  عوقو  رثا  رد  هک  یتروص  رد  - 115 هدام
رد جردنم  میارج  باکترا  رثا  رب  بکترم  هچنانچ  - 116 هدام دشدهاوخ . موکحم  براحم  تازاجم  هب  بکترم  دـیآ  دراو  یماظن  تایلمع 

مامت رد  - 117 هدام دوش . یم  وغل  هلـصاح  تازایتما  درتسم و  هبـستکم  عفاـنم  دـشاب  هتفرگ  یتازاـیتما  اـی  هدرک  بسک  یعفاـنم  لـصف ،  نیا 
هوالع بکترم  دوش  یناسنا  هب  همدص  تحارج و  ای  وضع  صقن  ای  لتق  هب  یهتنم  هدش  ماجنا  تامادقا  هاگره  لصف ،  نیا  رد  روکذـمدراوم 

. دش دهاوخ  موکحم  زین  هدراو  تاراسخ  هیدات  هب  لاح  ره  رد  هید و  تخادرپ  صاصق و  هب  دروم  بسح  روکذم  ياهتازاجم  رب 

 ( ات 125 هدام 118  يذاخا (  سالتخا و  اشترا ،  مهدزای -  لصف 

ای هجو  تسا  حلـسم  ياهورین  نانکراک  زا  رگید  یکی  ای  وا  فیاظو  زا  هک  يرما  ماجنا  زا  يراددوخ  اـی  ماـجنا  يارب  یماـظن  ره  - 118 هدام
زا يراددوخ  ای  ماجنا  هچرگا  دـیامن  لوبق  ناونعره  هب  لومعم  تمیق  زا  رتمک  ای  ضوعالب  ار  یلاـم  میلـست  اـی  هجو  تخادرپ  دنـس  اـی  لاـم 
ات ذوخام  هجو  ای  لام  تمیق  هاگره  فلا -  دوش : یم  موکحم  لیذ  بیترت  هب  تسا و  یـشترم  مکح  رد  دـشابن  نوناـق  فـالخرب  رما  ماـجنا 

هجرد کی  لیزنت  ذوخام و  لام  تمیق  ای  هجو  لداعم  يدقن  يازج  لاس و  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دـشاب  لایر  ( 1‚000‚000  ) نویلیم کی 
سبح هب  دشاب  لایر  ( 10‚000‚000  ) نویلیم هد  ات  لایر  ( 1‚000‚000  ) نویلیم کی  زا  شیب  ذوخام  هجو  ای  لام  تمیق  هاگره  ب -  هبتر . ای 

زا شیب  ذوخام  هجو  ای  لام  تمیق  هاگره  ج -  هبتر . ای  هجردود  لیزنت  ذوخام و  لام  تمیق  ای  هجو  لداعم  يدـقن  يازج  لاس و  هد  اتود  زا 
ياهورین زا  جارخا  ذوخام و  لام  تمیق  ای  هجو  لداعم  يدقن  يازج  لاس و  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دـشاب  لایر  ( 10‚000‚000) نویلیم هد 

هدرپس وا  هب  هفیظو  بسح  رب  هک  ار  لاوما  ریاس  ای  مزاول و  ایـشا و  دانـسا و  ای  اه  هلاوح  اـی  تاـبلاطم  اـی  هوجو  یماـظنره  - 119 هدام حلسم .
هب دروم  بسح  سالتخا  دروم  لاـم  اـی  هجو  در  رب  هوـالع  بوسحم و  سلتخم  دـیامن  بحاـصت  اـی  تشادرب  يرگید  اـی  دوخ  عفن  هب  هدـش 

لایر ( 1‚000‚000  ) نویلیم کی  ات  سالتخا  دروم  لام  اهب  ای  هجو  ثیح  زا  سالتخا  نازیم  هاگره  فلا -  دوش : یم  موکحم  ریز  تازاـجم 
 - ب هبتر . ای  هجرد  کی  لیزنت  سالتخا و  دروم  لام  اـهب  اـی  هجو  ربارب  ود  لداـعم  يدـقن  يازج  لاـس و  جـنپ  اـت  کـی  زا  سبح  هب  دـشاب 

لایر ( 10‚000‚000  ) نویلیم هد  ات  لایر  ( 1‚000‚000  ) نویلیم کی  زا  شیب  سالتخا  دروم  لام  اهب  ای  هجو  ثیح  زا  سالتخا  نازیم  هاگره 
نازیم هاگره  ج -  هبتر . ای  هجرد  ود  لیزنت  سالتخا و  دروم  لام  اهب  ای  هجو  رباربود  لداعم  يدقن  يازج  لاس و  هداتود  زا  سبح  هب  دـشاب 
يازج لاس و  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دـشاب  لاـیر  ( 10‚000‚000  ) نویلیم هد  زا  شیب  سالتخا  دروم  لام  اـهب  اـی  هجو  ثیح  زا  سـالتخا 
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دنـس و لعج  اب  ماوت  سالتخا  لمع  هچنانچ  - 1 هرـصبت حلـسم . ياهورین  زا  جارخا  سالتخا و  دروم  لام  اهب  ای  هجو  ربارب  ود  لداعم  يدـقن 
هب رکذلا  قوف  سالتخا  دروم  لاوما  هکنیا  هب  ملع  اب  سکره  - 2 هرصبت دوش . یم  موکحم  مرج  ود  ره  تازاجم  هب  بکترم  دشاب  نآ  ریاظن 
هب اهنآ  تمیق  ای  لثم  دروم  بسح  ای  لاوما  دادرتسا  رب  هوالع  دیامن  تدعاسم  نآ  عییضت  رد  ای  يرادیرخ  ار  نآ  دراد  قلعت  حلسم  ياهورین 
زا نوناـق  نیا  ( 119  ) و ( 118  ) داوـم رد  روکذـم  سلتخم  یـشترم و  هچناـنچ  - 120 هدام دوش . یم  موکحم  لاـس  جـنپ  اـت  کـی  زا  سبح 
ای تازاـجم و  نییعت  ثیح  زا  نوناـق  نـیا  ( 119  ) و ( 118  ) داوم رد  روکذـم  غلاـبم  - 121 هدام تسا . یفتنم  جارخا  دـشاب  هفیظو  ياـهورین 

-122 هدام دشاب . روبزم  باصن  دـحرب  غلاب  غلبم  عمج  هدـش و  عقاو  تاعفد  هب  ای  هدـحاو  اتعفد  مرج  هک  تسا  نیا  زا  معا  مکاحم  تیحالص 
ای مامت  زا  ار  وا  هاگداد  دـنک ،  درتسم  ار  سالتخا  دروم  لام  ای  هجو  مامت  تساوخ  رفیک  رودـص  زا  لبق  سالتخا  بکترم  یماـظن  هچناـنچ 

دهاوخ ارجا  وا  هراـبرد  ار  هبتر  اـی  هجرد  لـیزنت  مکح  یلو  قلعم  ار  سبح  تازاـجم  يارجا  دـیامن و  یم  فاـعم  يدـقن  يازج  زا  یتمـسق 
رارق رودـص  یفاک ،  لیالد  هوجو  تروص  رد  دـنک ،  سـالتخا  لاـیر  ( 1‚000‚000  ) نویلیم کی  رب  دـیاز  هک  یماـظنره  - 123 هدام دومن .
رهرد - 124 هدام دوب . دهاوخن  لیدبت  لباق  یگدیـسر  لحارم  زا  کی  چـیه  رد  رارق  نیاو  تسا  یمازلا  هام  کی  تدـم  هب  تقوم  تشادزاب 
رودص خیرات  زا  بکترم  یماظن  هدـش ،  ررقم  نآ  يارب  سبح  تازاجم  هک  نوناق ،  نیا  (119  ) و ( 118  ) داوم رد  جردنم  ياه  هزب  زا  دروم 
یتروص رد  دراد . مالعا  طبر  يذ  نامزاس  هب  ار  تساوخ  رفیک  رودص  تسا  فلکم  ارسداد  دشدهاوخ . قلعم  دوخ  لغش  زا  تساوخ  رفیک 

شقیلعت تلع  هب  هک  ار  یتدم  يایازم  قوقح و  بوسحم و  وا  تمدخ  زج  قیلعت  مایا  دـنک ،  لصاح  تیارب  یعطق  يار  بجوم  هب  مهتم  هک 
سپ دنناوت  یم  یماظن  رتالاب  تاماقم  حلـسم و  ياهورینرد  وبرم ط  نامزاس  سییر  ای  ورین  هدنامرف  هرـصبت -  درک . دهاوخ  تفایرد  هتفرگن 

یگدیسر و نایاپ  ات  ار  حلـسم -  ياهورین  یمادختـسا  نیناوق  رد  روکذم  يراک - )  نودب  تیعـضو (   ، ههام کی  تقوم  تشادزاب  نایاپزا 
هلماعم هب  هارکا  ار  يرگید  رهق ،  ربج و  هب  دوخ  لغش  ای  تیعقوم  سابل ،  زا  هدافتسا  وس  اب  هک  یماظنره  هدام 125 - دنیامن  لامعا  یسرداد 

هب دروم ،  بسح  قح  ای  لام  تمیق  ای  لثم  نیعدر ،  رب  هوالع  دوش ،  طلـسم  يرگید  قح  ای  لامرب  قح ،  نودـب  ای  دـیامن  دوخ  قح  اـی  لاـم 
. دوش یم  موکحم  لاس  جنپ  ات  کی  زا  سبح  تازاجم 

 ( ات 127 هدام 126  یماظن (  ياهلادم  اهناشن و  میالع و  ای  یمسر  هسبلا  ینوناقریغ  هدافتسا  مهدزاود -  لصف 

رییغت اب  ای  رییغت  نودـب  ار  یجراخ  ای  یلخاد  یماظن  یمـسر  هسبلا  تاـجرد و  میـالع و  اهلادـم و  اـهناشن و  اـنلع  هک  یماـظنره  هدام 126 -
يارب دوخ  ییاسانـش  تراک  لغـش و  تیعقوم ،  سابل ،  زا  اـی  دـیامن  هدافتـسا  قح ،  نودـب  اـی  زوجم  نودـب  دوش  هابتـشا  بجوم  هک  ییزج 
رگید نیناوق  ای  نوناق و  نیا  بجوم  هب  هکنیا  رگم  دوش  یم  موکحم  لاس  ود  اـت  هاـم  شـش  زا  سبح  هب  دـنک  هدافتـسا  ینوناـقریغ  دـصاقم 

نیا رد  روکذم  ایشا  هسبلا و  زا  هدافتسا  هرصبت -  ددرگ . یم  موکحم  تازاجم  نآ  هب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  يرتدیدش  تازاجم  مزلتسم 
ونژ دادرارق  هک  یتلود  اب  گنج  نامز  رد  یماظنره  هدام 127 - دوب . دهاوخن  هدام  نیا  تاررقم  لومشم  یـشیامن  ياهرنه  يارجا  رد  هدام 

هقطنم رد  ار  نآ  فیدرمه  ای  رمحا  لاله  میالع  ریاس  ای  دـنبوزاب  اـی  مچرپ  تسا  هدـش  قحلم  نآ  هب  ادـعب  اـی  هدومن  اـضما  ار  خروم 1949 
. دوش یم  موکحم  لاس  ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دهد ،  رارق  هدافتسا  دروم  انلع  قح  نودب  یگنج  تایلمع 

 ( ات 137 هدام 128  تاررقم (  ریاس  مهدزیس -  لصف 

لیاسو و ای  تامهم  هحلسا و  ای  تاسیـسات  فالتا  ای  ندز  شتآ  ای  بیرخت  تقرـس ،  ریوزت ،  لعج و  يریزعت  میارج  هب  عورـش  هدام 128 -
ای يذاخا  سالتخا ،  اشترا ،  حلـسم ،  ياهورین  لاوما  زاجمریغ  شورف  هفیظو ،  ماظن  روما  رد  هسیـسد  بلقت و  حلـسم ،  ياـهورین  تاـناکما 

هرـصبت 1- دوش . یم  موکحم  روکذم  میارج  تازاجم  لقادـح  هب  دروم  بسح  بکترم  تسا و  مرج  یجراخ  یلخاد و  تینما  هیلع  میارج 
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یم موکحم  مرج  نامه  تازاجم  هب  بکترم  دشاب ،  مرج  القتسم  دوخ  هدرک  نآ  يارجا  هب  عورـش  هک  یتامادقا  تایلمع و  هک  یتروص  رد 
دوش یم  یقلت  مرج  هب  عورش  هک  یتامادقا  دشاب ،  هدش  ررقم  براحم  تازاجم  هدام  نیا  رد  روکذم  میارج  يارب  هاگره  هرصبت 2 - ددرگ .
یم موکحم  لاس  هد  ات  ود  زا  سبح  هب  تامادـقا  نآ  بکترم  دـشاب ،  هدـیدرگن  نییعت  یتازاـجم  اـهنآ  يارب  نوناـق  نیا  رد  هک  یتروص  رد 
یم عقاو  حلـص  دادرارق  اضما  زا  لبق  نمـشد و  اب  یمزر  میقتـسم  ياهیریگرد  همتاخ  یمـسر  مـالعا  زا  سپ  هک  یمیارج  هدام 129 - دوش .
( ، 42  ) داوم ج )  ) دـنب و  ( 38  ) هدام بجوم  هب  هک  یلاـمعا  هدام 130 - ددرگ . یم  بوسحم  حلـص  ناـمز  رد  مرج  نوناـق  نیا  رظن  زا  دوش 
هام هس  تدم  فرظ  حلسم  ياهورین  لک  داتـس  طسوت  دوش  یم  بوسحم  یطابـضنا  فلخت  افرـص  نوناق  نیا  ( 78  ) و ( 51 ( ، ) 44 ( ، ) 43)

 ، تاعالطا فذـح  ای  رییغت  هنوگره  هدام 131 - ددرگ . یم  غـالبا  اوق  لـک  یهدـنامرف  بیوصت  زا  سپ  هیهت و  نوناـق  نیا  بیوصت  زا  سپ 
ياهرازفا مرن  هنایار و  متـسیس  رد  نایماظن  طسوت  زاجمریغ  روط  هب  هک  نآ  ریاظن  یقیقح و  خیرات  هب  تبـسن  خیرات  ریخات  ای  میدقت  قاحلا ، 

یسرتسد تیحالص  هک  يدارفا  ای  نمشد  هب  يا  هنایار  هدش  يدنب  هقبط  تاعالطا  میلست  لیبق  زا  یتامادقا  نینچمه  دریگ و  تروص  طوبرم 
يواح ياهتکسید  ای  ( CD  ) يد یـس  دننام  یتاعالطا  شزرا  ياراد  ایـشا  تقرـس  تاعالطا ،  زاجمریغ  اشفا  دـنرادن ،  ار  تاعالطا  نآ  هب 
دروم بسح  بوسحم و  مرج  دـنوش  بکترم  هنایار  هلیـسو  هب  ناـیماظن  هک  یلاـم  ياـه  هدافتـسا  وس  اـی  اـهنآ  ندرک  مودـعم  اـی  تاـعالطا 

دراو یتراسخ  مرج  باکترا  رثا  رد  هک  يدراوم  هیلک  رد  هدام 132 - دنشاب . یم  نوناق  نیا  هب  طوبرم  داوم  رد  جردنم  ياهتازاجم  لومشم 
ای لثم  تخادرپ  ای  لام  اـی  نیع  در  هب  دروم  بسح  هدراو و  تراـسخ  ناربج  هب  نوناـق  نیا  رد  ررقم  ياـهتازاجم  رب  هوـالع  بکترم  دوش ، 

هدام درادن . تساوخداد  میدقت  هب  زاین  یماظن  ياههاگداد  رد  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یگدیسر  ددرگ . یم  موکحم  زین  لثملا  ترجا  تمیق و 
هاـگداد دـشابن ،  صخـشم  نآ  ریثاـت  نازیم  یباـکترا و  مرج  اـی  عوضوم  هک  یتروص  رد  نوناـق  نیا  عوـضوم  میارج  زا  کـیره  رد  - 133

تایه رظن  هب  زاین  صیخشت  هوحن  هرصبت - دیامن . بسک  ار  نانآ  رظن  عاجرا و  یسانشراک  تایه  ای  سانـشراک  هب  ار  عوضوم  تسا  فظوم 
بجوم هب  یـسانشراک  ياهتایه  بیکرت  دادعت و  سانـشراک و  ای  روکذـم و  تایه  رظن  مالعا  یـسررب و  عاجرا ،  سانـشراک ،  ای  هدـش  دای 
بیوصت هب  هیهت و  حلـسم  ياهورین  ییاـضق  ناـمزاس  یگنهاـمه  يراـکمه و  اـب  حلـسم و  ياـهورین  لـک  داتـس  طـسوت  هک  یلمعلاروتـسد 

ياههاگداد تیحالـص  رد  نآ  هب  یگدیـسر  هک  یهزب  عوقو  رثا  رد  هاـگره  هدام 134 - دشدهاوخ . صخـشمدسر  یم  اوق  لک  یهدـنامرف 
ثیح زا  یمومع  هبنج  ظاحل  زا  عوضوم  بیقعت  اب  یماظن  ناتـسداد  دشاب  هدش  حلـسم  ياهورین  هجوتم  یلام  نایز  ای  تراسخ  تسا  یماظن 

رد نآ  دـیعاوم  نامز و  رورم  تاررقم  هدام 135 - دوب . دهاوخ  اراد  ار  حلـسم  ياهورین  یگدـنیامن  تمـس  هاگداد ،  رد  تاراسخ  تفایرد 
ياهورین نانکراک  یباکترا  مرج  هاگره  هدام 136 - دـشاب . یم  یمومع  ییاضق  عجارم  رد  طوبرم  تاررقم  دـننامه  یماظن  ییاضق  عجارم 

ماجنا حلسم  ياهورین  نالووسم  ناهدنامرف و  طسوت  یطابضنا  رظن  زا  فلخت  هب  یگدیسر  دشاب ،  هتشاد  زین  یطابـضنا  فلخت  هبنج  حلـسم 
ییاضق عجرم  هب  ار  مرج  عوقو  بتارم  دنفلکم  ناهدنامرف  دوب و  دهاوخن  ییاضق  عجرم  رد  مرج  هب  یگدیسر  عنام  عوضوم  نیا  دوش و  یم 

ییاضق و روما  نویسیمک  بوصم 18/5/1371  حلـسم -  ياهورین  میارج  تازاجم  نوناق  نوناق ،  نیا  بیوصت  اب  هدام 137 - دنیامن . مالعا 
بوصم 4/10/1318 و شترا  رفیکو  یـسرداد  نوناق  و  تسا -  هدش  دـیدمت  خیرات 11/8/1376  رد  هک  یمالـسا  ياروش  سلجم  یقوقح 

ینلع هسلج  رد  هرـصبت  کی  هاجنپ و  هدام و  تفه  یـس و  دصکی و  رب  لمتـشم  قوف  نوناق  دشاب . یم  یغلم  نوناق  نیا  اب  ریاغم  نیناوق  هیلک 
دییات هب  خـیرات 25/10/1382  رد  بیوصت و  یمالـسا  ياروش  سلجم  ود  داتـشه و  دصیـس و  رازهکی و  هام  يد  مهن  خروم  هبنـش  هس  زور 

یبورک يدهم  یمالسا -  ياروش  سلجم  سییر  تسا . هدیسر  نابهگن  ياروش 

لاس 68 تاحالصا  اب  هام 1364  تشهبیدرا  بوصم  یمالسا -  يروهمج  حلسم  ياهورین  یسرداد  نوناق 

هاپس شترا ،  ناریا (  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  ياضعا  یماظتنا  یماظن و  صاخ  فیاظو  هب  طوبرم  میارج  هب  یگدیـسر  هدام 1 ـ 
رد نوناـق  نیا  داوم  قبط  رب  رگید ،  ینوناـق  حلـسم  يورین  ره  یمالـسا و  بـالقنا  ياـههتیمک  ییاـضق ،  سیلپ  ینابرهـش ،  يرمرادـناژ ،  ، 
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هک تسا  ییاـه  هزب  یماـظتنا  یماـظن و  صاـخ  فیاـظو  هب  طوبرم  میارج  زا  روظنم  هرـصبت 1 ـ  تسا  یماظنصاخ  ياههاگداد  تیحالص 
بکترم تسا  نانآ  هدـهع  هب  تاررقم  نوناق و  قبط  هک  یماظتنا  یماظن و  ياهتیلوئـسم  فیاظو و  اب  طاـبترا  رد  حلـسم  ياـهورین  ياـضعا 

ـ  هداـم 2 دوشیمیگدیـسر . یموـمع  مکاـحم  رد  دنــشاب  هدـش  بـکترم  يرتـسگداد  طـباض  ماـقم  رد  هـک  یمیارج  هرـصبت 2 ـ  دندرگ .
تیحالـص لیکـشت و  تـیفیک  هداـم 3 ـ  دـنوشیم . میـسقت  ود  یماـظن  ياـههاگداد  کـی و  یماـظن  ياـههاگداد  هب  یماـظن  ياـههاگداد 

کی و يرفیک  مکاحم  تیحالـص  لیکـشت و  تیفیک  دـننام  روشک  یلاعناویدهب  هدـنورپ  لاسرا  موزل  دراوم  و 2 و  یماظن 1  ياههاگداد 
طیارش دجاو  یماظن  نانادقوقح  اب  یماظن  ياهارسداد  اههاگداد و  رد  ییاضق  ياهتمـس  يدصت  رد  تیولوا  هدام 4 ـ  دشابیم . ود  يرفیک 
ییاضق نامزاس  سییر  ای  حلـسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس  سییر  زا  يدراوم  هب  تبـسن  لدـبلا  یلع  وضع  ای  سییر  هاـگره  هدام 5 ـ  تسا 
فلکم رواشم  هاگداد  میمـصت  ذاختا  زا  لـبق  تروص  نیارد  تسا  رواـشم  مازعا  هب  فلکم  سییر  دـنک  رواـشم  تساوخرد  هطوبرم  هزوح 
اهناتسا زکارم  رد  هدام 6 ـ  دیامن . مالعا  ابتک  تقو  عرسا  رد  ار  دوخ  لدتسم  حورـشم و  رظنهدومن  یـسررب  هعلاطم و  اقیقد  ار  هدنورپ  تسا 
لیکشت یماظن  يارسداد  هیحان  زاین  دروم  ياهناتسرهش  ردو  یماظن  يارـسداد  هاگداد و  زا  بکرم  ناتـسا  حلـسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس 

لوا هبعش  سییر  هرصبت ـ  دشابیم . هییاضق  هوق  سییر  هدهع  هب  هاگداد  ارسداد و  بعش  دادعتنییعت  روبزم و  تالیکـشت  بیوصت  دوشیم .
يرادا تسایر  تراظن و  ناتـسا  يارـسداد  هاگداد و  بعـشهیلک  رب  ناتـسا  ییاضق  نامزاس  سییر  ناونع  هب  ناتـسا  ره  کی  یماظن  هاگداد 
دوشیم همکاحم  یهاگداد  رد  یماظتنا  یماـظن و  صاـخ  میارج  فلتخم  عاونا  زا  مرج  نیدـنچ  باـکترا  هب  مهتم  هدام 7 ـ  تشاد  دهاوخ 

نامزاس لیکشت  دح  رد  هدنورپ  مکارت  هک  ییاهناتـسا  رد  هدام 8 ـ  تسا  دشا  نآ  تازاجم  هک  دراد  ار  یمرج  هب  یگدیـسر  تیحالـص  هک 
هاگداد دـننامه  تارایتخا  اب  لقتـسم  ود  یماظن  هاگداد  هییاـضق  هوق  سییر  بیوصت  ییاـضق و  ناـمزاس  سییر  داهنـشیپ  اـب  تسین  ییاـضق 

هب فلکم  ییاضق  نامزاس  سییر  داهنشیپ  هب  انب  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  هدام 9 ـ  دوشیم . لیکشت  يرفیک  روما  رد  لقتسم  ود  یقوقح 
هک حلـسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس  سییر  هدام 10 ـ  دنتـسه . نامزاس  نیا  هب  موزل  دروم  لنـسرپ  یماظن و  نانادقوقح  تیرومأم  ای  لاقتنا 

رـسارس یماظن  ياهارـسداد  اههاگداد و  رب  تراظن  یـسرزاب و  قح  دراد ،  هدـهع  هبزین  ار  زکرم  کی  یماظن  هاـگداد  کـی  هبعـش  تساـیر 
رد دناوتیم  حلـسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس  سییر  هرـصبت ـ  دشاب . هتـشاد  نواعم  یفاک  دادعت  هب  دناوتیم  موزللادـنع  هتـشاد و  ار  روشک 

بعـش زا  یکی  هب  هدننکیگدیـسر  هبعـش  زا  ار  هدنورپ  هطوبرم  هاگداد  ای  ارـسداد  رد  هدننک  یگدیـسر  یـضاق  تقفاوم  اب  يرورـض  دراوم 
تاررقم تیاعر  اب  یماظن  ياهارـسداد  رایداد  سرپزاب و  ناتـسداد و  فیاظو  تاراـیتخا و  هدام 11 ـ  دیامن . هلاحا  رگید  ناتـسا  رد  هباشم 

یمومع يارـسداد  رایدادو  سرپزاب  ناتـسداد و  يارب  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  رد  هک  تسا  یفیاـظو  تاراـیتخا و  ناـمه  نوناـق  نیا 
 ، دراد تریاغم  نوناق  نیا  اب  هک  ینیناوق  ۀـیلک  هدام 12 ـ  دوب . دهاوخ  روبزم  نوناق  رد  ررقم  بیترت  هب  یگدیـسر  نییآ  تسا و  هدـش  نییعت 

تسا یغلم 

بوصم 17/2/1358 يرتسگداد -  ییاضق  عجارم  تیحالص  هداعا  نوناق 

درک دنهاوخ  یگدیسر  یماظن  صاخ  فیاظو  هب  طوبرم  میارج  هب  ارصحنم  یماظن  ياههاگداد  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  هدحاو ـ  هدام 
ـ  هرصبت 1 ددرگیم . لوحم  يرتسگداد  ییاضق  عجارم  هب  هتفرگ  رارق  روکذم  ياههاگداد  تیحالص  رد  هک  یمیارج  ریاس  هب  یگدیسر  و 
نآ ببس  هب  تمدخ و  نیح  رد  ای  تمدخ  ببس  هب  روشک  يرمرادناژ  ینابرهش و  نادنمراک  دارفا و  ناراد و  هجرد  نارـسفا و  هک  یمیارج 

هرصبت 1 قوف و  هدام  لومـشم  ياه  هدنورپ  هیلک  هرـصبت 2 ـ  دش . دهاوخ  یگدیـسر  يرتسگداد  ییاضق  عجارم  رد  دنوشب  ای  هدش  بکترم 
ـ  هرصبت 3 دش . دهاوخ  یگدیسر  يرتسگداد  ییاضق  عجارم  رد  دشاب  هدشن  یهتنم  یعطق  مکح  رودص  هب  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  ات  هک 
هب شترا  عافد و  ترازو  نادـنمراک  دارفا و  ناراد و  هجرد  نارـسفا و  هک  تسا  یمیارج  یماظن  صاخ  فیاظو  هب  طوبرم  میارج  زا  روظنم 

. دنشاب هدش  بکترم  هطوبرم  یماظن  دحاو  ای  نامزاس  رد  تمدخ  ببس 
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روشک یماظن  ياههاگداد  اهارسداد و  تیحالص  دودح  نییعت  نوناق 

ياهورین ییاضق  نامزاس  دوش ، فشک  يرگید  میارج  یماظتنا  ای  یماظن  صاخ  میارج  هب  یگدیـسر  تاقیقحت و  نیح  رد  هاگره  هدام 1 ـ 
زین دـناهدش و  بکترم  تراسا  تدـم  رد  حلـسم  ياـهورین  وضع  یناریا  يارـسا  هک  یمیارج  هدام 2 ـ  دشابیم . یگدیـسر  هب  زاجم  حلـسم 

نایماظن میارج  هیلک  هدام 3 ـ  دوشیم . یگدیسر  حلسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس  رد  روشک ،  رد  ناشتراسا  تدم  رد  هناگیب  يارسا  میارج 
اهارـسداد و تیحالـص  دودـح  نییعت  نوناـق  دوشیم . یگدیـسر  نارهت  رد  طـبر  يذ  ییاـضق  عـجارم  رد  رتـالاب  یپیترـس و  ۀـجرد  ياراد 
رازهکی و هام  دادرم  مشـش  خروم  هبنـشجنپ  زور  هسلج  رد  یـساسا  نوناق  مهد  دصکی و  لصا  متـشه  دـنب  يارجا  رد  یماظن ،  ياههاگداد 

تسا هدیسر  بیوصت  هب  قوف  حرش  هب  هدام  هس  رب  لمتشم  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  هس  داتفه و  دصیس و 

بوصم 18/4/1351 حلسم -  ياهورین  هتسشنزاب  قوقح  هیسناسیل  ییاضق  نارسفا  هب  يرتسگداد  تلاکو  هزاجا  نوناق 

نوناک لالقتسا  نوناق  هدام 10  تاررقم  تیاعر  اب  یگتسشنزاب  زا  سپ  دنشاب  ریز  طیارش  دجاو  هک  حلـسم  ياهورین  نارـسفا  هدحاو ـ  هدام 
نارسفا لیبق  نیا  هب  يرتسگداد  يالکو  نوناک  دنزادرپب و  تلاکو  راک  هب  يزومآراک  یط  نودب  دنناوتیم  هام 1333  دنفسا  بوصم  الکو 

جنپ لقادـح  ندوب  اراد  ب ـ  قوقح . هتـشر  رد  سناسیل  همانـشناد  لقادـح  ندوب  اراد  فلا ـ  درک : دـهاوخ  اطعا  کی  هجرد  تلاکو  هناورپ 
یماظتنا و یلاع  هاگداد  وضع  سییر و  1 ـ  ریز : ییاضق  ینامزاس  لغاشم  رد  بوانتم  تمدخ  لاس  تشه  ای  یلاوتم و  تمدـخ  هقباس  لاس 
ناتسداد و یماظن 4 ـ  ياههاگداد  وضع  سییر و  3 ـ  وا . نواعم  شترا و  ناتسداد  شترا 2 ـ  تاضق  یماظتنا  يارسداد  رایداد  ناتسداد و 

یماظن سرپزاب  نواعم  سرپزاب و  رایداد و 

یمالسا ياروش  سلجم  بوصم 10/8/1360  ناریا -  یمالسا  يروهمج  يرتسگداد  هب  شترا  ییاضق  نامزاس  قاحلا  نوناق 

ییاضق نامزاس  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  مود  داتفه و  دصکی و  لصا  يارجا  رد  هدحاو ـ  هدام 
یمالسايروهمج شترا  كرتشم  داتس  زا  روشک  رسارس  رد  رقتسم  یماظن  ياههاگداد  اهارسداد و  هیلک  ناریا و  یمالسا  يروهمج  شترا 

فرط زا  ناریا  یمالسايروهمج  حلـسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس  سییر  هرـصبت 1 ـ  ددرگیم . قحلم  يرتسگداد  ترازو  هب  ادج و  ناریا 
سییر داهنـشیپ  اب  شترا  تاضق  راک  لحم  رییغت  بصن و  لزع و  هرصبت 2 ـ  دوشیم . بوصنمتمـس  نیا  هب  نییعت و  ییاضق  یلاع  ياروش 

یلاع ياروش  اب  یـساسا  نوناق  متفه  هاـجنپ و  دـصکی و  لـصا  دـنب 3  دانتـساب  ناریایمالـسا و  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس 
. دـش دـهاوخ  روظنم  يرتسگداد  فیدر  لیذ  لقتـسم  فیدررد  روشک  لک  هجدوب  رد  هلاس  همه  ناـمزاس  هجدوب  هرصبت 3 ـ  تسا  ییاضق 

شترا یــسرداد  هرادا   ) حلــسم ياــهورین  قباــس  ییاــضق  عـجارمهب  طوـبرم  لوـقنمریغ  لوـقنم و  لاوــما  اــهییاراد و  هـیلک  هرـصبت 4 ـ 
اهورین و ریاس  هاپـس و  شترا و  زا  هطوبرم  تاراـبتعا  اـب  هارمه  نارادـساپ  بـالقنا  یمومع و  یناتـسداد  شترا  یمالـسا  بالقنایناتـسداد 

ناریا یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس  یماظنریغ  نادـنمراک  هرـصبت 5 ـ  دوشیم . لقتنم  نامزاس  نیا  هب  عزتنم  اـهداهن 
یماظن صاخ  میارجهب  یگدیسر  لویـسم  قوف  ییاضق  نامزاس  سپ  نیا  زا  هرصبت 6 ـ  دوبدنهاوخ . يروشک  مادختـسا  نوناق  عبات  ناکامک 

ياه هتیمک  جیـسب ـ  ـ  ییاـضق سیلپ  هاپـس ـ  يرمرادـناژ ـ  ینابرهـش ـ  شترا ـ  ناریا ،  یمالـسايروهمج  حلـسم  ياـهورین  همه  یماـظتنا  و 
سییرو يرتـسگداد  ریزو  طـسوت  ناـمزاس  يرادا  تالیکـشت  هرـصبت 7 ـ  دـشابیمرگید . ینوناق  حلـسم  ياهورین  ره  یمالـسا و  بـالقنا 

غالبا خیرات  زا  هرصبت 8 ـ  دیسر . دهاوخ  هییاضق  هوق  تسایر  بیوصت  هب  وهیهت  ییاضق  نامزاس  سییر  یمادختسا و  يرادا و  روما  نامزاس 
تـشاد دـهاوخن  تیمـسر  نامزاس  نیا  اب  هطبار  رد  زج  حلـسم  ياهورین  رد  ییاضق  عجرم  چـیه  نوناقنیا  هب  طوبرم  هماـن  نییآ  بیوصت  و 

رییغت ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ییاضق  ناـمزاس  هب  شترا  ییاـضق  ناـمزاس  ماـن  نوناـق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا  هرصبت 9 ـ 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 35 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دباییم

یخشت عمجم  بوصم 2/6/1374  روشک -  یماظن  ياههاگداد  اهارسداد و  تیحالص  دودح  نییعت  نوناق  هدام 3  ریسفت  نوناق 

دنتـسه لقتـسم  ياهپیت  یهدـنامرف  يرکـشلرس و  ياـه  لـحم  رد  لـغاش  هک  یمود  پیترـس  هجرد  ياراد  ناـیماظن  هیلک  هدـحاو ـ  هداـم 
تحلصم صیخشت  عمجم  بوصم 6/5/1373  روشک ، یماظن  ياه  هاگداد  اهارـسداد و  تیحالـص  دودـح  نییعت  نوناق  هدام 3  لومشمزین 

. دنشابیمماظن

اه نادنز  نامزاس  یمالسا ،  بالقنا  ياههاگداد  اهارسداد ،  لک ،  یناتسداد  یمادختسا  يرادا و  تاررقم  نوناق 

نانکراک دـناهدوب و  یمالـسا  بالقنا  لـک  یناتـسداد  تمدـخ  رد  ـالبق  هک  لـک  یناتـسداد  ناریگب  يرمتـسم  ناـنکراک و  هدـحاو ـ  هداـم 
لومـشم  ، نارگراک تاضق و  انثتـسا  هب  حلـسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس  اه و  نادـنز  نامزاس  یمالـسا ،  بالقنا  ياه  هاگداد  اهارـسداد ، 

رد تقو  مامت  تمدخ  لاس  ود  لقادح  ياراد  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  ات  هک  ینانکراک  هرصبت 1 ـ  دوب . دنهاوخ  يروشک  مادختسا  نوناق 
ندنارذگ زا  سپ  يروشک  مادختسا  نوناق  تاررقم  قبط  نانکراک  ریاس  هتفای و  عضو  لیدبت  یمسر  مدختسمهب  دنشاب  هدوب  اههاگتسد  نیا 

دروم لغش  یمـسر ،  هب  عضو  لیدبت  ماگنه  هب  نانکراک  یلغـش  هورگ  نییعت  رد  هرصبت 2 ـ  دش . دنهاوخ  لیدبت  یمسرهب  یـشیامزآ  هرود 
رد ناـنکراک  تقو  ماـمت  تمدـخ  قباوس  هیلک  هرـصبت 3 ـ  تفرگ  دـهاوخ  رارق  لمع  كـالمنوناق  نیا  بیوصت  خـیرات  رد  ناـنآ  يدـصت 
ـ  هرصبت 4 دش . دهاوخ  روظنم  بوسحم و  نانآ  یتلود  تمدخوزج  هفیظو  یگتسشنزاب و  هیاپ و  ظاحل  زا  نوناق  نیا  عوضوم  ياههاگتـسد 

مادختـسا نوناق  هداـم 14  فلا  دـنب  رد  ررقم  نس  رثکادـح  طرـش  زا  عضو  لیدـبت  ماـگنه  هب  نوناـق  نیا  عوـضوم  ياههاگتـسد  ناـنکراک 
تدم تباب  دیابیم  عضو  لیدـبت  یمـسر  مدختـسم  هب  هک  ینانکراک  مهـس  یگتـسشنزاب  روسک  هرـصبت 5 ـ  دوب . دـنهاوخ  فاعم  يروشک 
نوناق نیا  يارجا  لبق  زا  یتفایرد  لغش  هداعلا  قوف  قوقح و  نیرخآ  ساسارب  نوناق  نیا  عوضوم  ياههاگتـسد  رد  نانآ  تقو  مامت  تمدخ 
روسک دـش و  دـهاوخ  زیراو  يروـشک  یگتـسشنزاب  قودنـص  هب  رـسک و  ناـنآ  زا  هاـم  فرظ 60  رثکادـح  يروشک  مادختـسا  نوناـق  قبط 

هب اههاگتـسد  نیا  طسوت  لاس  هس  تدـم  فرظ  يروشک  مادختـسا  نوناـق  تاررقم  قبط  روکذـم  تدـم  تباـب  هاگتـسدمهس  یگتـسشنزاب 
يرادا روما  نامزاس  يرتسگداد و  ریزو  هلیسو  هدام  نیا  ياههاگتسد  هب  طوبرم  تالیکشت  هرصبت 6 ـ  دش . دهاوخ  تخادرپروبزم  قودنص 

نوناق نیا  لومـشم  نانکراک  عضو  لیدبت  هوحن  هماننییآ  هرصبت 7 ـ  دیسر . دهاوخ  هییاضق  هوق  سییر  دییأت  هبو  هیهت  روشک  یمادختـسا  و 
هب روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس  دییأت  زا  سپ  هیهت و  يرتسگدادریزو  طسوت  بیوصت ،  خیرات  زا  هام  هس  تدم  فرظ  رثکادح 
رب لمتشم  قوف  نوناق  دوب . دهاوخ  رثاالب  نوناق  نیا  دافم  اب  ریاغم  تاررقم  نیناوق و  هیلک  هرصبت 8 ـ  دیسر . دهاوخ  ناریزو  تایه  بیوصت 

ياروش سلجم  داـتفه  دصیـس و  رازهکی و  هاـم  تشهبیدرا  مهدزاـی  خروم  هبنـشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  هرـصبت  تشه  هدـحاو و  هداـم 
تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات  هب  خیرات 24/2/1370  رد  بیوصت و  یمالسا 

بوصم 16/6/1379 حلسم -  ياهورین  لنسرپ  تلود و  نانکراک  زا  ییاضق  تیامح  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

حلـسم ياـهورین  لنـسرپ  تلود و  ناـنکراک  زا  ییاـضق  تیاـمح  نوناـق  تراـبع (  ياـج  هـب  نوناـق )  هژاو (  هماـن  نـییآ  نـیا  رد  هدام 1 ـ 
 ، بالقنا یمومع ،  ياه  هاگداد  هیلک  هماـن ،  نییآ  نیا  رد  هدـننک )  یگدیـسر  عجارم  زا (  روظنم  هدام 2 ـ  دوریم . راـک  هب   1367 بوصم

یتایلام و فالتخا  لح  ياـه  تاـیه  روشک ،  تابـساحم  يرادا ،  تلادـع  ناوید  اهارـسداد ،  روشکیلاـع ،  ناوید  رظندـیدجت ،  یماـظن ، 
عوبتم نامزاس  صیخشت  هب  یماظتنا ـ  یماظن و   ) حلسم ياهورین  نانکراک  هیلک  هدام 3 ـ  دشابیم . يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  ياه  تایه 

هک یتلود  ياههاگتـسد  ریاس  یتلود و  ياهتکرـش  اهنامزاس و  تاسـسوم ،  اه ،  هناخترازو  ینامیپ  تباـث و  یمـسر ،  نامدختـسم  زین  و 
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يرادا هفیظو  ماجنا  زا  هک  هدننک  یگدیسر  عجارم  رد  حورطم  تایاکـش  يواعد و  اب  هطبار  رد  تسامان  رکذ  مزلتـسم  اهنآ  رب  نوناق  لومش 
هرصبت دنشابیم . همان  نییآ  نیا  عوضوم  یقوقح  ییاضق و  تیامح  لومشم  تسا  طبترم  ناشیا  فیاظو  اب  يوحن  هب  ای  دوشیم  یشان  نانآ 

ییاضق و تیامح  لومـشم  لاغتـشا  نامز  رد  هدـش  دای  تایاکـش  يواعد و  اب  طابترا  رد  زین  یفوتم  هداـتفاراک و  زا   ، هتـسشنزاب ناـنکراک   ـ
ـ  هدام 4 تسا  یفاک  یقوقح  ییاضق و  تیامح  يارب  لوا  هجرد  ثارو  زا  یکی  ياـضاقت  یفوتم  ناـنکراک  دروم  رد  دـندرگیم و  یقوقح 
ـ  هدام 5 دشابیم . یفوتم  رـسمه  یندم و  نوناق  ( 1032  ) هدام رد  روکذـم  يابرقا  رب  لمتـشم  همان  نییآ  نیا  رد  روکذـم  لوا  هجرد  ثارو 
هب یقوقح  ییاـضق و  تیاـمح  يارب  زاـین  دروم  تاـهج  لـیالد و  رکذ  اـب  ار  دوخ  یبـتک  تساوخرد  یقوقح  ییاـضق و  تیاـمح  یـضاقتم 

نیرتالاب  ، یقوقح ییاضق و  تیامح  ماجنا  يارب  صخش  فیاظو  اب  اوعد  طابترا  صیخشت  عجرم  هدام 6 ـ  درادیم . میلست  طوبرم  هاگتسد 
ضیوفت هاگتـسد  نامه  ناریدم  ای  ریدم  هب  ار  هدش  دای  رایتخا  تسا  زاجم  هدش  دای  ماقم  هرـصبت ـ  دـشابیم . یـضاقتم  عوبتم  هاگتـسد  ماقم 

دییاـت یـضاقتم و  داهنـشیپ  هب  اـنب  یقوقح  سانـشراک  ناونع  هب  یقوـقح  رواـشم  زا  دـناوتیم  یـضاقتم ،  عوـبتم  هاگتـسد  هدام 7 ـ  دـیامن .
ای سانـشراک  یـضاقتم ،  عوبتم  هاگتـسد  هرـصبت ـ  دـیامن . هدافتـسا  یقوـقح  ییاـضق و  تامدـخ  هئارا  يارب  هاگتـسد  ناـمه  ماـقمنیرتالاب 
يذ هدننک  یگدیسر  عجارم  هب  عوضوم  رکذ  اب  یبتک  روط  هب  یقوقح  ییاضق و  تیامح  ماجنا  يارب  ار  طیارـش  دجاو  یقوقح  ناسانـشراک 

ـ  فلا تسا  ریز  دراوم  رب  لمتشم  ناسانشراک  یقوقح  تامدخ  عون  هدام 8 ـ  دیامنیم . هیارا  یضاقتم  هب  ار  نآ  تشونور  یفرعم و  حالص 
يریگیپ یسرداد و  تاسلج  رد  تکرش  مزال پ ـ  ياههیعافد  حیاول و  تساوخداد ،  تیاکـش ،  میظنت  ییاضق ب ـ  داشرا  هرواشم و  ماجنا 

يالکو هک  یتامدخ  ریاس  هلوحم ث ـ  فیاظو  يارجا  نسح  تهج  طبریذ  یتلودریغ  یتلود و  ياههاگتـسد  هب  هعجارم  مکح ت ـ  يارجا 
تـسا فظوم  همان  نییآ  نیا   ( 7 هدام (  عوضوم   ) یقوقح سانـشراک  هدام 9 ـ  دنـشابیم . نآ  ماجنا  هب  زاجم  تلاکو  ماـقم  رد  يرتسگداد 

رد تکرش  تیاکش و  اوعد و  هماقا  ناکما  مدع  يارب  هک  یتروص  رد  دیامن و  تکرش  لاعف  روط  هب  یسرداد  یگدیـسر و  لحارم  مامت  رد 
یفرعم ماقم  هب  یبتک  روط  هب  البق  نکمم  ینامز  تصرف  تیاـعر  اـب  ار  بتارم  دـشاب ،  هتـشاد  هجوم  رذـع  یـسرداد  یگدیـسر و  تاـسلج 

هجوم رذع  صیخشت  هرصبت ـ  ددرگ . مهارف  طبریذ  هدننک  یگدیسر  عجرم  هب  رگید  یقوقح  سانشراک  یفرعم  ناکما  ات  دهد  عالطا  هدننک 
زا نوناق ،  عوضوم  یقوقح  ییاضق و  تیاـمح  ماـجنا  يارب  دـناوتیمن  یقوقح  سانـشراک  هدام 10 ـ  دوب . دهاوخ  هدـش  دای  ماقم  هدـهع  رب 

تروصنیا ریغرد  دیامن . ذخا  يرگید  ای  دوخ  عفن  هب  هباشم  نیوانع  ریاس  ای  همحزلا و  قح  ناونع  هب  يدنسای  لام  ای  هجو  یـضاقتم  صخش 
دافم تیاعر  نمض  تسا  فلکم  هدش ،  یفرعم  یقوقح  سانشراک  هدام 11 ـ  دش . دهاوخ  راتفر  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  ربارب  فلختم  اب 

ـ  یـسرداد ب تافیرـشت  هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  فلا ـ  دـیامن : تاـعارم  زینار  ریز  دراوـم  طوـبرم ،  تاررقم  ریاـس  هماـن و  نییآ  نیا 
نوناق ییارجاهمان  نییآ  ( 57  ) هدام و  بوصم 1315 ـ  تلاکو ـ  نوناـق  ( 38  ) هدام ردص  و  ( 44 ( ، ) 42 ( ، ) 30  ) داوم رد  جردنم  فیلاکت 

هب تیامح  دروم  صخـش  نآ  يانثا  رد  ای  عورـش و   ) یـسرداد یگدیـسر و  لحارم  مامت  رد  هچناـنچ  هدام 12 ـ  بوصم 1316 . روکذـم ـ 
عطق یقوقح  ییاضق و  تیامح  دریگب ،  رارق  همان  نییآ  نیا  ( 3  ) هدام رد  روکذم  یتلود  ياه  هاگتسد  تیاکش  فرط  عوضوم  نامه  ظاحل 
هدام عوضوم   ) طبریذ ياههاگتسد  هدام 13 ـ  دشابیم . همان  نییآ  نیا  ( 6  ) هدام عوضوم  ياه  ماقم  هدهع  هب  رما  نیا  صیخـشت  . دش دهاوخ 

 ، هماـن نییآ  نیا  تاررقم  يارجا  رد  هک  یقوـقح  ناسانـشراک  زا  هتـسد  نآ  تاـمحز  ناربـج  يارب  دنـشابیم  زاـجم  هماـن  نییآ  نـیا   ( 3 ) 
اب هاگتـسد  نامه  ناسانـشراک  بذج  هداعلا  قوف  زا  رتشیببذج  هداعلا  قوف  %( 40  ) دصرد لهچ  رثکادح  دننکیم  هیارا  یقوقح  تامدـخ 

بلاق رد  دـناوتیم  هدـش  دای  ياه  هاگتـسد  نینچمه  دـنیامن . تخادرپ  طوبرم  تاررقم  تیاعر  اب  هاگتـسد و  نآ  ماقم  نیرتـالاب  صیخـشت 
ناربـج شاداـپ  قوف ( ،  دراوم  رب  هوـالع  دـننک . تخادرپ  روبزم  سانـشراک  هب  تاررقم  قفو  رب  ار  یهوجو  طوـبرم ،  یمادختـسا  تاررقم 

تابساحم نوناق  لومشم  زا  جراخ  تارابتعا  لحم  زا  دسریم  دزمتسد  قوقح و  ياروش  بیوصت  هب  هک  یلمعلاروتـسد  ساسارب  تامحز ) 
هیارا ریز  دراوـم  رد  هدام 14 ـ  دیدرگ . دـهاوخ  تخادرپ  همان  نییآ  نیا  عوضوم  یقوقح  ناسانـشراک  هتـسجرب  درکلمع  دروم  رد  یمومع 
عوبتم هاگتسد  هب  یقوقح  ییاضق و  تیامح  یضاقتم  یبتک  فارـصنا  فلا ـ  دباییم : همتاخ  یقوقح  سانـشراک  يوس  زا  یقوقح  تامدخ 
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زا یگتسشنزاب ،  دیرخزاب ،  جارخا ،  افعتسا ،  لیبق  زا  طوبرم  هاگتسد  اب  طوبرم  یقوقح  سانشراک  یمادختـسا  هطبار  عطق  سانـشراک ب ـ 
دافم ققحت  تروصرد  هرـصبت ـ  سانـشراک  عوبتم  هاگتـسد  میمـصت  اب  یقوقح  تامدخ  هیارا  ياضقنا  توف پ ـ  ای  لاقتنا و  یگداتفاراک ، 

یقوقح ییاضق و  تیامح  همادا  يارب  همان  نییآ  نیا  تاررقم  قبط  رب  ار  يرگید  سانشراک  طوبرم ،  یتلود  هاگتـسد  پ ،   ) ب و  ) ياهدنب
یبیبح نسح  روهمج ـ  سییر  لوا  نواعم  دیامنیم . یفرعم  یضاقتم  زا 

عافد ترازو  تاررقم 

بوصم 28/5/1368 ناریا -  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  لیکشت  نوناق 

 ( ات 3 هدام 1  فیراعت (  تایلک و  لوا ـ  لصف 

نارادساپ هاپس  عافد و  نیترازو  ماغدا  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  نوناق  نیا  بجوم  هب  هدام 1 ـ 
ياج هب  حلـسم  ياهورین  دنوشیم ـ : نآ  لماک  نیوانع  نیزگیاج  ریز  يراصتخا  تارابع  نوناق  نیا  رد  فیراعت  هدام 2 ـ  دوشیم . لیکشت 

ياهورین لک  یهدـنامرف  داتـس  ياج  هب  لک  داتـس  حلـسم ـ  ياهورین  لک  یهدـنامرف  ياج  هب  لک  یهدـنامرف  یماظتنا ـ  یماظن و  ياهورین 
یناـبیتشپ و عاـفد و  ریزو  ياـج  هب  ریزو  ناریا ـ  یمالـسا  يروـهمج  حلـسم  ياـهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو  ياـج  هب  ترازو  حلـسم ـ 
یمالـسا و بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  شترا و  هناگ  هس  ياهورین  هب  یماـظن  ياـهورین  هرصبت 1 ـ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین 

يروهمج يرمرادـناژ  ینابرهـش و  هب  یماـظتنا  ياـهورین  هرـصبت 2 ـ  ددرگیم . قالطا  اـهنآ  هب  هتـسباو  ياـهنامزاس  هطوبرم و  ياـهداتس 
تیلووـسم هک  تسا  تلود  زا  یـشخب  ترازو  هدام 3 ـ  دوشیم . هتفگ  ییاضق  سیلپ  ناـمزاس  یمالـسا و  بـالقنا  هتیمک  ناریا ،  یمالـسا 

. درادهدهعرب لک  یهدنامرف  ریبادت  نیناوق و  بلاق  رد  ار  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ 

 ( ات 11 هدام 4  فیاظو (  مود ـ  لصف 

ترازو و یماـظن و  ياـهورین  تاراـبتعا  هجدوـب و  لیـصحت  میظنت و  یـسررب ،  فـلا ـ  دـشابیم : ریز  حرـش  هـب  ترازو  فیاـظو  هدام 4 ـ 
تخاس و ب ـ  اهنآ . هجدوب  باسح  نالیب  دییات  یسررب و  اههنیزه و  ماجنا  رب  تراظن  ولک  داتس  یگنهامه  اب  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس 
ریبادـت و ربارب  هطوبرم  عیانـص  يژولونکت  تاناکما  شیازفا  مزـال و  یتعنـص  تاـقیقحت  ماـجنا  حلـسم و  ياـهورین  زاـین  دروم  مـالقا  دـیلوت 

ربارب حلـسم  ياهورین  تارودـقم  زا  جراـخ  تازیهجت  لـیاسو و  یـساسا  تاریمعت  يزاـسزاب و  يزاـسون ،  لـک ج ـ  یهدـنامرف  یـشمطخ 
یگنوگچ هوحن و  هرصبت ـ  حلـسم  ياهورین  يرتویپماک  تامدخ  یتاریمعت  یـشزومآ و  ینف ،  ینابیتشپ  لک د ـ  داتـسیغالبا  لمعلاروتـسد 

روما ندومن  گنهامه  تیادـه و  ه ـ ـ دـسریم . لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  ترازو  طسوت  هک  تسا  یلمعلاروتـسد  ربارب  ینابیتشپ 
تاناکما زا  يریگهرهب  لک و  یهدـنامرف  یـشمطخو  تابوصم  ربارب  ترازو  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  حلـسم و  ياهورین  یتعنـص  تاقیقحت 

یماظن تعنص  يریگهرهب  هنیمز  رد  ار  مزال  ياه  يراکمه  دنفلکم  روکذم  زکارم  هرصبت ـ  روشک . یتعنص  یتاقیقحت و  یـشهوژپ و  زکارم 
تأیه بیوصت  هب  هیهت و  ترازو  طسوت  هک  دوب  دـهاوخ  يا  همان  نییآ  بسح  رب  نآ  یگنوگچو  دراوم  دـنروآ . لمع  هب  اهنآ  تاـناکما  زا 

ینامزاس رـصانع  یهدنامزاس  هتـسباو و  ياهنامزاس  ترازو و  زاین  دروم  صـصختم و  رداک  تیبرت  شزومآ و  و ـ  دیـسر . دهاوخ  ناریزو 
ماجنا ناهج ح ـ  رد  هتفرشیپ  یتاحیلست  ياهمتسیس  تخانش  یماظن و  عیانص  زا  هلصاح  ياهتفرشیپ  زا  یهاگآ  بسک  هتـسباو ز ـ  هعبات و 

یلک تسایس  لکیهدنامرف و  ریبادت  ساسارب  اهنآ  هب  هتسباو  ياهنامزاس  ترازو و  یماظن و  ياهورین  زاین  دروم  یجراخ  ياهدیرخ  هیلک 
ریاـس یماـظتنا و  ياـهورین  زاـین  دروـم  یعاـفد  مـالقا  یجراـخ  ياهدـیرخ  هـیلک  هرـصبت ـ  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  تـلود  یــشمطخ  و 
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مالقا یلخاد  دـیرخ  نیمات و  هیهت ،  تفرگ ط ـ  دـهاوخ  ماجنا  ترازو  نیا  قیرط  زا  افرـصزین  روشک  ياهنامزاس  اهداهن و  اـههناخترازو ، 
یلخاد ياهدیرخ  هیلک  ماجنا  نینچمه  یندشدساف و  داوم  تخوس و  ءانثتسا  هب  لک  داتس  صیخـشت  هب  یماظن  ياهورین  زاین  دروم  كرتشم 

ياهورین هب  یشمطخ  نییعت  تیلووسم و  ظفح  اب  ار  یلخاد  كرتشم  مالقا  زا  یشخب  نیمات  دناوتیم  ترازو  هرصبت 1 ـ  ترازو  زاین  دروم 
هب هیهت و  لـک  داتـس  یگنهاـمه  اـب  ترازو  طـسوت  هک  دوب  دـهاوخ  یلمعلاروتـسد  طـسوت  نآ  یگنوگچ  دراوم و  دـیامن . ضیوفتیماـظن 

لمعلاروتـسد ساـسارب  ورین  ره  زاـین  دروـم  صاـخ   ) كرتـشم ریغ  مـالقا  یلخاد  ياهدـیرخ  هرـصبت 2 ـ  دسریم . لک  یهدـنامرفبیوصت 
روبزم ياـهنامزاس  قیرط  زا  ترازو  هب  هتـسباو  ياـهنامزاس  زاـین  دروـم  یلخاد  ياهدـیرخ  هیلک  نینچمهو  ورین  ناـمه  طـسوت  لـکداتس 

یلک ریبادت  ساسارب  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  ترازو و  یماظن و  ياهورین  زاین  دروم  حـیاول  میظنت  هیهت و  تفرگ ي ـ  دـهاوخ  تروص 
رب تراظن  یماظن و  ياهورین  داتـس  قیرط  زا  ناریزو  تأیه  تابوصم  نیناوق و  غالبا  ینوناق ،  لحارم  ریـس  تهج  يریگیپ   ، لک یهدـنامرف 

قوقح روما  هرادا  ییاضق ل ـ  عجارم  رد  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  ترازو و  یماظن و  ياهورین  زا  عاـفد  تاررقم ك ـ  نیناوق و  يارجا 
ثادـحا زاین و  دروم  نیمز  نیمات  هیهت و  ینوناق م ـ  یقوقح و  رظن  زا  اـهنآ  هب  هتـسباو  ياـهنامزاس  ترازو و  یماـظن و  ياـهورین  كـالما 

طباوض و بوچراهچ  رد  لک  یهدـنامرف  یـشم  طخ  لمعلاروتـسد و  ربارب  ترازو  یماظن و  ياـهورین  یناـمتخاس  تاسیـسات  ناـمتخاس و 
یماظن و ياهورین  تاسیسات  اهنامتخاس و  ثادحا  دناوتیم  ترازو  هرصبت ـ  هجدوب  همانرب و  يزاسرهش و  نکسم و  ترازو  ياه  تسایس 

نیمات هیهت و  ن ـ  دـیامن . لوحم  یماظن  ياـهورین  هب  تراـظن  تیلووسم و  ظـفح  اـب   ، لـک یهدـنامرف  تاـبوصم  ربارب  ار  اـهنآ  زا  یخرب  اـی 
تامدـخ هیهت  رد  هـک  اههاگتـسد  ریاـس  هرـصبت ـ  حلـسم  ياـهورین  زاـین  دروـم  ییاـیفارغج  تامدـخ  روـشک و  يزرم  یماـظن و  ياـههشقن 
هنوگنیا یتسیاب  دنـشاب ،  يزرم  یماظن و  طاقن  يواح  اههشقنلیبق  نیا  هک  یتروص  رد  دنراد  تیلاعف  یماظن  ریغ  ییایفارغج  يرادربهشقن و 

هجدوب همانرب و  نامزاس  حلـسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازوطسوت  هطوبرم  ییارجا  همان  نییآ  دـنیامن . گنهامه  ترازو  اب  ار  روما 
اهنآ هب  هتـسباو  ياهنامزاس  ترازو و  حلـسم و  ياهورین  لنـسرپ  ینامرد  تامدخ  نیمات  س ـ  دـسریم . ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  هیهت و 

ـ  ع اهنآ . لفکت  تحت  هلیاع  ناریگب و  يرمتسم  ناریگب ،  هفیظو  ناگتسشنزاب ،  جیسب ،  هژیو  ياضعاو  هفیظو  ینامیپ ،  تباث ،  رداک  زا  معا 
هـمیب و روـما  ماـجنا  هتـسباو ف ـ  ياـهنامزاس  ترازو و  ياـههاگنامرد  اهناتــسرامیب و  روـما  هرادا  لنــسرپ و  یناـمرد  ياـهزاین  نیماـت 

دارفا ینواعت  تامدـخ  نیمات  ص ـ  اهنآ . هب  هتـسباو  ياـهنامزاس  ترازو و  یماـظن و  ياـهورین  لنـسرپ  يرمتـسم  هفیظو و  یگتـسشنزاب ، 
ـ  هتـسباو ر ياهنامزاس  ترازو و  تاسیـسات  نکاما و  یکیزیف  تظافح  نیمات و  نانآ ق ـ  لفکت  تحت  هلیاع  ـالاب و  س   ) دـنب رد  روکذـم 
رد هلوحم  ياه  تیلووسم  شریذپ  تهج  یمزر  ياههتـسر  رد  هتـسباو  ياهنامزاس  ترازو و  تباث  رداک  لنـسرپ  يزاس  هدامآ  شزومآ و 

ینامزاس یتینما ،  ياـههنیمز  رد  هتـسباو  ياـهنامزاس  ترازو و  تنایـص  ظـفح و  روظنم  هب  هدام 5 ـ  حلـسم  ياهورین  يراکمه  اب  گـنج 
ینوناق فیاظو  تیرومأم و  هک  ددرگیم  لیکشت  تاعالطا  تظافح و  نامزاس  مان  هب  زکرمتم  لقتسم و  بتارمهلسلس  اب  ترازو  هب  هتسباو 

ماقم طسوت  نامزاس  نیا  سییر  هرـصبت ـ  تشاد  دـهاوخ  هدـهع  رب  ترازو  رد  اهنآ  يراکمه  اـب  ار  هاپـس  شترا و  رد  هباـشم  ياـهنامزاس 
 ، هتسباو ياهنامزاس  ترازو و  رد  یمالسا  ياهشزرا  گنهرف و  شرتسگ  دشر و  روظنم  هب  هدام 6 ـ  دش . دهاوخ  بوصنم  يربهر  مظعم 

فیاظو تیرومأم و  هک  ددرگیم  لیکشت  یسایس  یتدیقع ـ  نامزاس  مان  هب  زکرمتم  لقتسم و  بتارم  هلسلساب  ترازو  هب  هتـسباو  ینامزاس 
طـسوت نامزاس  نیا  سییر  هرـصبت ـ  تشاد  دهاوخ  هدـهع  رب  ترازو  رد  اهنآ  يراکمه  اب  ار  هاپـس  شترا و  رد  هباشم  ياهنامزاس  ینوناق 
لیکـشت هب  مادـقا  ترازو  نوناق  نیا  هداـــم 4  ز )  و ،  ه ،  ب ،  ياهدـــنب (  يارجا  رد  هدام 7 ـ  دـش . دـهاوخ  بوصنم  يربهر  مظعم  ماقم 

شش تدم  فرظ  رثکادح  روکذم  هسسوم  همانـساسا  هرصبت 1 ـ  دیامنیم . عافد  عیانص  یتاقیقحتو  یشزومآ  هسـسوم  مان  هب  ياههسـسوم 
یملع و یـشزومآ  زکارم  هیلک  هرـصبت 2 ـ  دـسریم . یمالـسا  ياروش  سلجم  یعافد  روما  نویـسیمک  بیوصت  هب  هیهت و  ریزو  طسوت  هام 
 ( م دنب (  يارجا  رد  هدام 8 ـ  دنوشیم . هرادا  تیاده و  هسسوم  نیا  قیرط  زا  اهنآ  هب  هتسباو  ياهنامزاس  هاپـس و  عافد و  نیترازو  یتاقیقحت 

رثکادح تکرش  نیا  همانساسا  دیامنیم . نامتخاس  یسدنهم و  تکرش  مان  هب  یتلود  تکرش  لیکـشت  هب  مادقا  ترازو  نوناق ،  نیا  هدام 4 
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نوناق نیا  هدام 4  س )  دنب (  يارجا  رد  هدام 9 ـ  دوشیم . هیارا  تلود  تایه  هب  بیوصت  تهج  هیهت و  ریزو  طسوت  هام  شـش  تدم  فرظ 
نامزاس نیا  همانساسا  دیامنیم . حلـسم  ياهورین  لنـسرپ  ینامرد  تامدخ  نیمات  نامزاس  مان  هب  يدحاو  نامزاس  لیکـشت  هب  مادقا  ترازو 

هدام 4 ص )  دـنب (  يارجا  رد  هدام 10 ـ  دیسر . دهاوخ  یمالـسا  ياروش  سلجم  بیوصت  هب  هیهت و  ترازو  طسوت  هام  شـش  تدم  فرظ 
نوناق نیا  هداـم 4  ن )  دـنب (  يارجا  رد  هدام 11 ـ  دیامنیم . حلسم  ياهورین  لنـسرپ  ینواعت  تکرـش  سیـسات  هب  مادقا  ترازو  نوناق  نیا 
طسوت هام  شش  تدم  فرظ  نامزاس  نیا  همانساسا  دیامنیمحلسم . ياهورین  ییایفارغج  نامزاس  مان  هب  ینامزاس  لیکـشت  هب  مادقا  ترازو 

. دسریم یمالسا  ياروش  سلجم  بیوصت  هب  هیهت و  ترازو 

 ( 17 ات هدام 12  ارجا (  یگنوگچ  موس ـ  لصف 

هدام ددرگیم . لقتنم  ترازو  نیا  هب  ترازو  لیکشت  زا  دعب  هاپس  عافد و  نیترازو  تادهعت  تابلاطم و  نوید و  تارابتعا و  هیلک  هدام 12 ـ 
هب دروم  بسح  دـناهدوب ،  هاپـس  عافد و  نیترازو  شـشوپ  تحت  ای  هتـسباو و  عباـت ،  هک  ییاهتکرـش  اـهنامزاس و  تاسـسوم ،  هیلک  13 ـ 

لقتنم دیدج  ترازو  هب  هاپـس  عافد و  نیترازو  رد  لغاش  لنـسرپ  هیلک  هدام 14 ـ  دنیآیم . رد  ترازو  شـشوپ  تحت  ای  یگتـسباو  تیعبات 
رد ترازو  زاین  رب  دازام  لنـسرپ  هرـصبت 1 ـ  دوب . دنهاوخ  دوخ  یلبق  تاررقم  عبات  دیدجترازو  نیناوق  بیوصت  ات  لنـسرپ  نیا  دندرگیم 

هلوحم ياهتیرومأم  رد  قوف  هرصبت 1  يارجا  ات  هاپس  عافد و  نیترازو  هب  رومأم  لنـسرپ  هرصبت 2 ـ  تفرگ  دنهاوخ  رارق  لک  داتـس  رایتخا 
رارق ترازو  رایتخا  رد  هاپـس  عافد و  نیترازو  دوجوم  تاـناکما  هیلک  هدام 15 ـ  دنیامنیم . تعجارم  هیلوا  ینامزاسدحاو  هب  سپـس  ءاقبا و 

ـ  هدام 16 دریگیم . رارق  یماظن  ياهورین  رایتخا  رد  لک  یهدـنامرففرط  زا  هرداصلمعلا  روتـسد  ساسا  رب  دازام  تاـناکما  دوشیم  هداد 
نیا دروم  رد  دیدجتابوصم  نیناوق و  بیوصت  ات  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  هاپـس و  عافد و  نیترازو  هب  طوبرم  تابوصم  نیناوق و  هیلک 

 ، یتالماعم یلام ،  تاررقم  نیناوق و  تسا  فظوم  ترازو  هرـصبت ـ  دوب . دـهاوخ  يرجم  دروم  بسح  نآ  هتـسباو  ياـهنامزاس  ترازو و 
. دیامن هیارا  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  بیوصت  تهج  هیهت و  لاس  کی  تدمفرظ  رثکادـح  ار  نوناق  نیا  عوضوم  یمادختـسا  يرادا و 

زور ینلع  هسلج  رد  هرـصبت  هدزناش  هدام و  هدفه  رب  لمتـشم  قوف  نوناق  دوب . دـهاوخ  ارجالا  مزال  بیوصت  خـیرات  زا  نوناق  نیا  هدام 17 ـ 
هب خـیرات 31/5/1368  رد  بیوصت و  یمالـسا  ياروش  سلجم  تشه  تصـشو و  دصیـس  رازهکی و  هاـم  دادرم  متـشهوتسیب  خروـم  هبنش 

تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات 

بوصم 6/7/1373  - حلسم ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  هب  ینف  تامدخ  ینارمع و  ياه  تکرش  لیکشت  هزاجا  نوناق 

یمزر و ناوت  ظفح  هب  طورـشم  دوشیم  هداد  هزاجا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  هب  هدـحاو ـ  هداـم 
ياه تکرش  سیسات  هب  تبسن  حلسم  ياهورین  لک  داتـس  طسوت   ) اوق لک  یهدنامرف  مظعم  ماقم  تقفاوم  بسک  زا  سپ  یعافد ،  یگدامآ 

يا و هرواشم  تامدخ  لماش  نوناق  نیا  عوضوم  یـصصخت  ینف و  تامدـخ  هرـصبت 1 ـ  دیامن . مادقا  یـصصخت  ینف و  تامدخ  ینارمع و 
همین نیگنـس  زا  معا  تالآنیـشام  تازیهجت و  رازبا ، هـیلک  هرـصبت 2 ـ  دوب . دـهاوخ  رازفا  مرن  یهاگـشیامزآ و  يرادرب ،  هشقن  یـسدنهم ، 

عافد و ترازو  هب  هتسباو  ینابیتشپ )  تکرـش  مان (  هب  یتکرـش  رایتخا  رد  ادتبانوناق  نیا  عوضوم  ياهتکرـش  زاین  دروم  کبـس  نیگنس و 
نیا عوضوم  ياهتکرـش  رایتخا  رد  زور  خرن  هب  اهب  هراجا  تفایرد  لابق  رد  زاین  بسح  ات  تفرگ  دـهاوخ  رارق  حلـسم  ياـهورین  یناـبیتشپ 

نآ دـصرددص  لداعم  زیراو و  لـک  يراد  هنازخ  هب  نوناـق  نیا  هرـصبت 2  عوضوم  یتفاـیرد  هوجو  هیلک  هرـصبت 3 ـ  دوش . هداد  رارق  نوناق 
ات دـش  دـهاوخ  هداد  صیـصخت  حلـسم  ياـهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو  هب  اـهنآ  يزاـسزاب  هنیزه  نیزگیاـج و  تازیهجت  دـیرخ  تهج 

نوناق نیا  عوضوم  ياهتکرـش  هدافتـسا  دروم  هک  ییاهنامتخاس  هیلک  زا  هرـصبت 4 ـ  ددرگن . دراو  روشک  یعاـفد  یمزر و  ناوت  هب  ياهمطل 
نفلت زاگ ،  قرب ،  بآ ،  فرـصم  زا  یـشان  ياههنیزه  دش . دهاوخ  زیراو  لک  يرادهنازخهب  تفایرد و  زور  خرن  قباطم  اهب  هراجا  دشابیم 
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یناسر تخوس  ياه  هاگیاج  زا  هدافتـسا  تروص  رد  دوب و  دـهاوخ  رادربهرهب  ياهتکرـش  هدـهع  هب  تاسیـسات  اـهنامتخاس و  يرادـهگن  و 
يرادهنازخ هب  تفایرد و  زور  تمیق  لداعم  یفرـصم  داوم  ياهب  حلـسم ،  ياهورین  ینابیتشپ  عاـفد و  ترازو  حلـسم و  ياـهورین  هب  طوبرم 

ياهورین رب  مکاح  نیناوق  ربارب  نوناق  نیا  عوضوم  ياهتکرش  ءاضعا  يایازم  قوقح و  تخادرپ  هنوگ  ره  هرصبت 5 ـ  ددرگیم . زیراو  لک 
طـسوت هبـساحم و  هنایهام  روط  هب  اهتکرـش  نیا  هب  رومأم  یماظنریغ  یماـظن و  لنـسرپ  ياـیازم  قوقح و  هیلک  لداـعم  دوب . دهاوخحلـسم 

حلـسم ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  طسوت  اهتکرـش  نیا  همانـساسا  هرـصبت 6 ـ  ددرگ . زیراو  لـک  يرادهنازخ  هب  رادرب  هرهبتکرش 
هدحاو هدام  رب  لمتشم  قوف  نوناق  تشذگ  دهاوخ  ناریزو  تأیه  بیوصت  زا  اوق  لک  یهدنامرف  مظعم  ماقم  تقفاوم  بسک  زا  سپ  هیهت و 

رد بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  هس  داتفه و  دصیس و  رازهکی و  هامرهم  مشش  خروم  هبنشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  هرصبت  شـش  و 
تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات  هب  خیرات 13/7/1373 

بوصم 19/2/1364 حلسم -  ياهورین  هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  رد  مودعم  هاش  ترایتخا  فذح  نوناق 

هب دارفا  باصتنا  هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  رد  ینویامه  نامرف  ترابع  فذـح  هب  عجار  نوناق  اب  طابترا  رد  هک  یتارایتخا  هدـحاو ـ  هدام 
یتنطلـس نادناخو  ناگتـسباو  مودعم و  هاش  تارایتخا  فذـح  هب  عجار  نوناق  هدـحاو  هدام  بوصم 14/3/60 و  روشک  تاماقم  زا  یـضعب 

حلسم ياهورین  لک  یهدنامرفاب  هدش  ینیبشیپ  حلـسم  ياهورین  يارب  تاررقم  نیناوق و  بجوم  هب  بوصم 28/1/63  هتشذگ  روفنم  میژر 
تارایتخا هرـصبت ـ  ددرگیم . یغلم  نوناـق  نیا  اـب  ریاـغم  تاررقم  دـیامنیم . ضیوفت  يو  هب  ار  تاراـیتخا  نیا  هک  دوب  دـهاوخ  یماـقم  اـی 

ینویامه نامرف  ترابع  فذح  هب  عجار  نوناق  دنب 4  قباطم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ینابرهـش  يرمرادناژ و  دروم  رد  نوناق  نیا  عوضوم 
. دشابیم روشک  ریزو  هدهع  رب  ناکامک  بوصم 14/3/1360 

باو تاسسوم  اه و  يرادرهش  يرکشل و  يروشک و  زا  معا  تلود  نادنمراک  ارزو و  ییاراد  هب  یگدیسر  هب  طوبرم  نوناق 

ياه هاگتسد  ای  اهيرادرهش  ای  يرکشل  يروشک و  زا  معا  تلود  نادنمراک  ریاس  نینواعم و  ارزو و  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  هدام 1 ـ 
هاگنب ای  نامزاس  ره  نادنمراک  هیلک  نینچمه  یمومع و  تامدخ  هب  رومأم  تاسسوم  نادنمراک  رهش و  ياه  نمجنا  اضعا  اهنآ و  هب  هتسباو 

ای تراظن  ای  تسا و  روکذم  تاسـسوم  ریاس  ای  تلود  هب  قلعتم  نآ  عفانم  ای  هیامرـس  تیرثکا  هک  رگید  هسـسوم  ره  ای  کناب  ای  تکرـش  ای 
تفایرد یـشاداپ  روکذـم  تاسـسوم  زا  اـی  تلود  هنازخ  زا  هک  یناـسک  هیلک  نینچمه  تسا و  تلود  اـب  تاسـسوم  نآ  تیریدـم  اـی  هرادا 

رـسمه دوخ و  دمآرد  ییاراد و  تروص  دنتـسه  فلکم  دنراد  ینوناق  يرمتـسم  ای  هفیظو  هک  یناسک  ای  ناگتـسشنزاب  انثتـسا  هب  دـنرادیم 
میلست و دیدرگ  دهاوخ  نییعت  ناریزو  تایه  همان  بیوصت  قبط  هک  یعجارم  هب  دنتـسه و  اهنآ  تیالو  تحت  انوناق  هک  ار  ینادنزرف  دوخ و 

عقوم دیاب  دنوشیم  دراو  رکذلا  قوف  تاسـسوم  زا  یکی  ای  تلود  تمدخ  هب  ادیدج  هک  ینادنمراک  هیلک  هرـصبت ـ  دـنراد . تفایرد  دیـسر 
ییاراد تروص  هدام 2 ـ  دنیامن . میلست  ار  دوخ  ینوناق  تیالو  تحت  نادنزرف  رـسمه و  دوخ و  دمآرد  ییاراد و  تروص  تمدخ  هب  دورو 

ایـشا رهاوج و  راداهب و  دانـسا  دـقنهوجو ، یعافتنا و  قوقح  نوید و  تابلاطم و  اهنآ و  هب  قلعتم  قوقح  لوقنمریغ و  لاوما  هیلک  زیر  لماش 
ییاراد تسرهف  نآ  رد  هیهت و  تلود  فرط  زا  هک  یقاروا  يور  رد  روبزم  تروص  هرـصبت ـ  دوب . دـهاوخ  اهنآ  تاصخـشم  رکذ  اب  اهبنارگ 

لیمکت و ار  اهنآ  هام  ود  فرظ  تفایرد  خیرات  زا  هک  دوشیم  کی  هدام  نیلومـشم  میلـست  تسا  هدیدرگنییعت  دوش  هداد  تروص  دیاب  هک 
یتارییغت تروص  دنادب  يرورـض  تلود  هک  عقوم  ره  رد  دـنفلکم  لوا  هدام  نیلومـشم  زا  کی  ره  هدام 3 ـ  دنیامنمیلـست . طوبرم  عجرم  هب 

رد روکذم  قیرط  هب  ار  اهنآ  لیـصحت  قرط  هدـش و  ادـیپ  نانآ  ینوناق  تیالو  تحت  نادـنزرف  ای  رـسمه و  ای  نانآ  دـمآرد  ییاراد و  رد  هک 
نوناق نیا  رد  روکذم  ياهتروص  ررقم  دعاوم  رد  هک  یتروص  رد  قوف  صاخشا  هدام 4 ـ  دنراد . تفایرد  دیسرو  میلست  مود  هدام  هرصبت 

هب رارکت  تروص  رد  لاـس و  ود  اـت  کـی  زا  تمدـخ  زا  تیمورحم  لاـصفنا و  تازاـجم  هب  لواراـب  دـندرکن  میلـست  هجوم  رذـع  نودـب  ار 
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نیلومـشم زا  کی  ره  نینچمه  دنوشیم . موکحم  لوا  هدام  رد  روکذم  تاسـسوم  تلود و  تمدـخزا  تیمورحم  میاد و  لاصفنا  تازاجم 
معا دنیامن  میظنت  عقاو  فالخ  رب  ادماع  املاع و  ار  دوخ  ینوناق  تیالو  تحت  نادنزرف  ای  رسمه و  ای  دوخییاراد  تروص  هک  قوف  روکذم 

تلود و تمدـخ  زا  تیمورحم  میاد و  لاـصفنا  تازاـجم  هب  دـنیامن  ناـمتک  ار  ییاراد  زا  یتمـسق  اـی  دربراـکهب و  یبـلقت  هلیح و  هکنیا  زا 
هنازخ عفن  هب  دشابیم  دنمراک  دوخ  هب  قلعتم  هدیدرگن و  دیق  تروص  رد  هک  ییاراد  زا  تمسق  نآ  طبض  نوناقنیا و  رد  روکذم  تاسسوم 
باوج ییاراد  تروص  رد  هلـصاح  تارییغت  هب  طوبرم  ياهشـسرپ  هیلک  هب  دنفلکم  لوا  هدام  نیلومـشم  هدام 5 ـ  دوشیمموکحم . تلود 
تمدخ زا  تیمورحم  میاد و  لاصفنا  هب  بکترم  دـشاب  هدـش  لیـصحت  عورـشم  ریغ  قیرط  زا  ییاراد  هفاضا  هک  یتروصرد  دـنهد . حـیرص 
یمومع تازاجم  نوناق  داوم  ریاـس  اـب  لـمع  هاـگ  ره  دـش و  دـهاوخ  موکحم  لاـم  نآ  طبـض  لوا و  هداـم  رد  روکذـم  تاسـسومو  تلود 

زا لاصفنا  زا  روظنم  هرصبت 1 ـ  دیدرگ . دهاوخ  موکحم  زین  نوناق  نآ  رد  جردنم  تازاجم  هب  قوف  تازاجم  رب  هوالع  بکترم  دشابقبطنم 
هب نیرومأم  همکاحم  هب  عجار  نوناقرد  روکذـم  ياههاگنب  ای  يرادرهـش  اـی  تلود  نیرومأـم  زج  هک  قوف  داوم  نیلومـشم  هراـبرد  تمدـخ 

یتلود تامدخ  زا  تیمورحم  تاسسوم و  نآرد  تمدخ  زا  میاد  لاصفنا  دنشابیمن  هام 1315  تشهبیدرا  مشش  بوصم  یمومع  تامدخ 
تمدـخ زا  تـیمورحم  حلـسم و  ياـهورین  نادـنمراک  نارــسفا و  دروـم  رد  هرـصبت 2 ـ  تـسا  يرادرهـش  يرکـشل و  يروـشک و  زا  مـعا  )

زا جارخا   ) هب تمدـخ  زا  میاد  تیمورحم  لاصفنا و  يراک و  نودـب   ) تمدـخ زا  تقوم  تیمورحم  لاصفنا و  زا  روظنم  روشک  يرمرادـناژ 
نوناـق نیا  رد  ررقم  میاد  تقوـم و  تیمورحم  لاـصفنا و  هرـصبت 3 ـ  تسا  لوا  هدام  رد  روکذـم  تاسـسوم  یتلود و  تارادا  رد  تمدـخ 
يروشک نادنمراک  تمسق  رد  داوم 4 و 5  اب  عوضوم  قابطنا  صیخشت  روبزم ،  ياهتروص  هب  یگدیسر  هدام 6 ـ  دوشیم . بوسحم  هحنج 

هک یتروص  رد  روبزم  تارادا  دوب . دهاوخ  شترا  یسرزاب  هرادا  هدهع  هب  حلسم  ياهورین  تمسق  رد  روشک و  یسرزاب  لک  هرادا  هدهع  هب 
لمع هب  مادقا  يرفیک  تاررقم  قبط  اتدنیامنیم  عاجرا  رادتیحالص  يارسداد  هب  ار  نآ  تسا  يرفیک  بیقعت  لباق  عوضوم  دنداد  صیخشت 
دنوش عقاو  بیقعت  تحت  یماظن  ياههاگداد  ای  يرتسگداد  ياـههاگداد  رد  ناتـسداد  فرط  زا  نوناـق  نیا  قبط  هک  یناـسک  هدام 7 ـ  دیآ .
يراک نودـب  اـی  قیلعت  ماـیا  دـندومن  لـصاح  تیارب  هاـگداد  مکح  بسح  رب  هک  یتروص  رد  دـنوشیم و  راـک  نودـب  اـی  قلعم  تمدـخزا 
روبزم ياهتروص  هدام 8 ـ  درک . دنهاوخ  تفایرد  هدشن  هتخادرپ  نانآ  هب  قیلعت  تلع  هب  هک  ار  یندم  قوقح  بوسحم و  نانآ  تمدخزج 

هدام 220 رد  ررقم  تازاجم  هب  نیفلختمو  تسا  عونمم  یلک  هب  تساوخ  رفیک  رودـص  زا  لبق  نآ  ياشفا  تسا و  يرـس  نانآ  تاجردـنم  و 
. دنتسه نوناق  نیا  يارجا  رومأمگنج  ترازو  يرتسگداد و  ترازو  9 ـ  هدام دش . دنهاوخ  موکحم  یمومع  تازاجم  نوناق 

شترا تاررقم 

)21/8/1366 ـ  هرامش 12441 یمسر  همانزور  زا  لقن   ) بوصم 7/7/1366 ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق 

اهتیرومأم فیاظو و  اهیگژیو ،  لوصا و  اهفده ،  فیراعت ،  لوا ـ  لصف 

 ( ات 4 هدام 1  فیراعت (  لوا ـ  شخب 

لک یهدـنامرف  ياج (  هب  لک )  یهدـنامرف  فلا ( ـ  ددرگیم : نآ  لماک  نیوانع  نیزگیاج  ریز  يراصتخا  تارابع  نوناق  نیا  رد  هدام 1 ـ 
هب شترا )  ج ( ـ  ناریا .)  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  ياج  هب  حلسم )  ياهورین  ب ( ـ  ناریا .)  یمالسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین 

هاپـس ه ( ـ ـ ناریا .)  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  ياـج (  هب  كرتشم )  هاپـس  د ( ـ  ناریا )  یمالـسا  يروهمج  شترا  ياـج ( 
حلسم ياهورین  لک  یهدنامرف  روتسد  هب  انب  ياج (  هب  روتسد )  هب  انب  و ( ـ  ناریا .)  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ياج (  هب  نارادساپ ) 
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( ـ  ح ناریا .)  یمالسا  يروهمج  شترا  یـسایس  یتدیقع  نامزاس  ياج (  هب  یـسایس )  یتدیقع  نامزاس  ز ( ـ  ناریا .)  یمالـسا  يروهمج 
يروهمج حلسم  ياهورین  هدام 2 ـ  ناریا .)  یمالـسا  يروهمج  شترا  تاعالطا  تظافح  نامزاس  ياج (  هب  تاعالطا )  تظافح  ناـمزاس 

 ، يرمرادناژ هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماظتنا  ياهورین  هرـصبت ـ  یماظتنا  يورین  نارادساپ و  هاپـس  شترا و  زا  دنترابع  ناریا  یمالـسا 
 ، كرتـشم داتـس  هعوـمجم  هب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  شترا  هدام 3 ـ  ددرگیمقالطا . ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ياـههتیمک  یناـبرهش و 

یشخب ناریا  یمالسا  يروهمج  عافد  ترازو  هدام 4 ـ  ددرگیم . قالطا  اهنآهب  هتـسباو  ياهنامزاس  ییایرد و  ییاوه ،  ینیمز ،  ياـهورین 
دراد هدهع  هب  ار  شترا  ینابیتشپ  تیلویسم  هک  تسا  تلود  زا 

 ( هدام 5 یماظن (  ياهفده  مود ـ  شخب 

ناریا ب یمالسا  يروهمج  ماظن  یضراتیمامت و  لالقتسا ،  ظفح  فلا ـ  زا : دنترابع  ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظن  ياهفده  هدام 5 ـ 
ـ  نداعمو ج اههناخدور  نامع ،  يایرد  سراف ،  جیلخ  رزخ ،  يایرد  رد  روشک  ورملق  زا  جراخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  یلم  عفانم  ظفح   ـ
رد زواجتمياهورین  لاغـشا  ای  دـیدهت  دروم  ياهنیمزرـس  زا  عافد  تهج  رد  مالـسا  اب  ضراـعم  ریغ  فعـضتسم  اـی  ناملـسم  لـلم  هب  يراـی 

. روبزم للم  تساوخ  رد  تروص 

 ( هدام 6 یماظن (  يژتارتسا  نیرتکد و   ) حلسم ياهورین  یساسا  ياهیگژیو  لوصا و  موس ـ  شخب 

ساسا و حلـسم  ياهورین  زیهجت  لیکـشت و  رد  ندوب  یمالـسا  فلا ـ  زا : دـنترابع  حلـسم  ياـهورین  یـساسا  ياـهیگژیو  لوصا و  هدام 6 ـ 
تلاسر حلسم  ياهورین  دشاب . هتشاد  تیمکاح  عرشتاررقم  طباوض و  نآ  داعبا  نوؤش و  همه  رب  هک  يوحن  هب  تسا  مالسا  بتکم  هطباض 

. دننادیم دوخ  هفیظو  ار  دارفا  یناسنا  تیصخش  هب  مارتحا  ومالـسا  یقالخا  لوصا  زا  يوریپ  هتـشاد ،  هدهع  رب  ار  ادخ  هار  رد  داهج  یبتکم 
دشابیم و مکاح  نآ  ياههدر  یمامت  رد  یهدنامرف  تدـحو  لصا  هدوب و  لک  یهدـنامرف  نامرف  تحت  حلـسم  ياهورین  ندوب  ییالو  ب ـ 
اب ریاـغم  هـک  یتروـصرد  هدــنامرف  روتــسد  دریگیم . تروـص  ییاراـک  یگتــسیاش و  ساـسا  رب  اــههدر  یماــمت  رد  یهدــنامرفهب  لــین 

تــسارجالا مزـال  دــشابن  ناریا  یمالــسا  يروـهمج  نیناوـق  ماـظن و  تیمکاـح  لـک و  یهدــنامرف  ياـهنامرف  عرــش ،  ملــسمتاروتسد 
ناـمرف هب  هجوـت  اـب  یـسایس  ياهلکـشت  رد  ناـنآ  یگتـسباو  تیوـضع و  هدوـب ،  يربـهر  ماـقم  یـسایس  طـخ  رد  حلـسم  ياهورینلنـسرپ 

تما ياـهنامرآ  حـلاصم و  تهج  رد  مدرم و  راـنک  رد  هراومه  حلـسم  ياـهورین  ندوـب  یمدرم  ج ـ  دـشابیم . عوـنمم  اـقلطم  يربهرماـقم 
یمزر یگدامآ  هب  هک  يدح  رد  ار  دوخ  ینف  تازیهجت  دارفا و  تلود  تساوخردهب  زین  حلـص  نامز  رد  دنیامنیم و  هفیظو  ماجنا  یمالـسا 

. دنریگیم راک  هب  یگدنزاسداهج  يدیلوت و  یـشزومآ ،  يدادما ،  ياهراک  هنیمز  ردمدرم  هب  تمدخ  تهج  رد  دیاین ،  دراو  یبیـسآ  اهنآ 
یهدنامزاس لیبق  زا  اههنیمز  هیلک  رد  ییافکدوخ  هب  ندیسر  تهج  رد  دوخ  ناوت  یمامت  زا  يریگهرهب  اب  حلـسم  ياهورین  ییافک  دوخ  د ـ 

زا هتـساخرب  يونعم  طابـضنا  داجیا  اب  دیاب  حلـسم  ياهورین  طابـضنا  ه ـ ـ دنیامنیم . شالت  یتعنـص  یتاعالطا و  یتاکرادـت ،   ، یـشزومآ ، 
تاررقم تاروتسد و  لماک  يارجا  هنیمز  هیبنت ،  قیوشت و  ياهمتسیسيرارقرب  هنالداع و  یقطنم و  تاررقم  عضو  لنـسرپ ،  نامیا  داقتعا و 
يریگراک هب  تیریدـم ،  لامعا  يداتـس ،  ياهيزیر  حرط  زا  معا  اـههنیمز  یماـمت  رد  حلـسم  ياـهورین  رد  یگداـس  و ـ  دـنزاس . مهارف  ار 
تافیرشت يرورض و  ریغ  تالیکشت  دوش ،  تیاعر  یگداس  لصا  دیاب  اهلمعلاروتسد  رودص  يژولونکتشنیزگ و  اهـشور ،  اهمتـسیس و 

كرحت و یگدامآ ،  نانچ  زا  تسیابیم  حلـسم  ياهورین  رادتقا . ز ـ  دریگ . رارق  هجوت  دروم  يزاستخاونکی  ياهشورو  فذح  درومیب 
راکـشآ و نانمـشد  زا  ار  ضرعت  تأرج  ناریا ،  یمالـسا  يروهمجتاناکما  یمامت  زا  يریگهرهب  اب  دنناوتب  هک  دنـشاب  رادروخرب  يرادتقا 
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هنوگره ربارب  رد  هتشادزاب و  ضرعت  زا  ار  نمشد  دوخ  ناوت  یمامت  زا  يریگهرهب  اب  حلـسم  ياهورین  ندوب  یعفادت  ح ـ  دنیامن . بلـس  ناهن 
ضراعمریغ فعضتسم  ای  ناملسم  للم  ضرعت ،  مدع  لصا  هب  داقتعا  نیع  رد  دنیامنیم و  بوکرس  هیبنتار و  زواجتم  هدومن و  عافد  زواجت 

. دننکیم يرای  دوخزا  عافد  يارب  ار  مالسا  اب 

 ( ات 17 هدام 7  فیاظو (  تیرومأم و  مراهچ ـ  شخب 

 ، لالقتـسا هیلع  یماظن  زواـجت  هنوگ  ره  ربارب  رد  هلباـقم  یگداـمآ و  فلا ـ  دـشابیم : ریز  حرـش  هب  شترا  فیاـظو  تیرومأـم و  هدام 7 ـ 
 ، رارـشا اب  هلباقم  رد  نارادـساپ  هاپـس  یماظتنا و  ياهورین  اب  يراکمه  ب ـ  روشکعفانم . ناریا و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یـضراتیمامت ، 

نارادساپ هاپس  اب  يراکمه  تهج  یگدامآ  ج ـ  روتـسد . هب  انب  يرورـض  عقاوم  رديزادنارب  تانایرج  نابلطهیزجت و  نایچقاچاق ،  نایغای ، 
تـساوخرد هب  انب  یماظن  زواجت  دـیدهت و  ربارب  رددوخ  زا  عافد  رد  ناهج  مالـسا  اب  ضراعمریغ  فعـضتسم  ناملـسم و  للم  هب  کمک  رد 

رد تلود  تساوخرد  هب  انب  دوخ  ینف  تازیهجت  دنتـسه و  شترا  مادختـسا  رد  هک  يدارفا  نداد  رارق  رایتخا  رد  د ـ  روتـسد . هب  اـنب  ناـنآ و 
یگدامآ هب  عافد  یلاع  ياروش  صیخـشت  هب  انب  هک  يدـح  رد  یمالـسا  لدـع  نیزاوم  لماک  تیاعر  اب  یـساسا و  نوناق  لصا 147 يارجا 

تاناکما و اب  بسانتم  ییایرد  ییاوه و  ینیمز ،  ياهورین  شرتسگ  زیهجت و  شزومآ ،  یهدنامزاس ،  ه ـ ـ دیاین . دراو  یبیـسآشترا  یمزر 
شترا و رد  یمالسا  طباوض  گنهرف و  لماک  تیمکاح  تهج  رد  رمتسم  موادم و  شالت  هلوحم و ـ  ياهتیرومأمماجنا  يارب  تادیدهت ، 

بوچراهچ رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  روشک و  زا  هناحلسم  عافد  يارب  مدرم  ندومن  هدامآ  ز ـ  اهنآهب . هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو 
هب لین  تهج  رد  مزال  تامادقا  ط ـ  روتـسد . هب  انب  یهدنامزاس  شزومآ و  رد  نارادساپ  هاپـس  هب  کمک  یمومع ح ـ  هفیظو  تمدخ  نوناق 

هنیمز رد  مزال  تامادـقا  یهدـنامزاسو ي ـ  اهشور  یتاعالطا ،  یتاکرادـت ،  یـشزومآ ،  یتعنـص ،  لیبق  زا  اههنیمز  هیلک  رد  ییاـفکدوخ 
یمزر ناوت  تادیدهت و  رمتسمیبایزرا  ناهج و  هقطنم و  ناهن  راکـشآ و  یماظن  یـسایس ـ  تالوحت  اهدادیور و  عاضوا ،  زا  عالطا  بسک 

رد اهنآ  هب  هتسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  تنایـص  ظفح و  تهج  رد  رمتـسم  موادم و  شالت  هوقلاب ك ـ  لعفلاب و  نانمـشد 
هدام دیامنیم . نییعت  عافد  یلاع  ياروش  هک  يرورض  عقاوم  رد  نارادساپ  هاپس  يراکمه  يارب  مزال  تالیهست  داجیا  یتینما ل ـ  ياههنیمز 

تاقیقحت ماجنا  یماظتنا و  یماظن و  زاین  ياهورین  دروم  لیاسو  دـیلوت  تخاس و  فلا ـ  دـشابیم : ریز  حرـش  هب  عاـفد  ترازو  فیاـظو  8 ـ 
شترا و یتعنـص  تاقیقحت  یـشهوژپ و  روما  ندومن  گنهامه  تیادـه و  طوبرم ب ـ  عیانـصيژولونکت  تاناکما  شیازفا  مزال و  یتعنص 

جراخ تاریمعت  ماجنا  ج ـ  روشک . یتاقیقحت  یشهوژپ و  زکارم  عیانص و  یلاع  ياروشاب  یگنهامه  عافد و  ترازو  هب  هتـسباو  ياهنامزاس 
اهنآ هب  هتسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  زاین  دروم  یجراخ  ياهدیرخ  هیلک  ماجنا  یماظتنا د ـ  یماظن و  ياهورین  تارودقم  زا 

یجراخ ياهدیرخ  هنیمز  رد  دنفظوم  هاپـس  عافد و  نیترازو  1 ـ  هرصبت ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  یشمطخو  یلک  تسایـس  ساسا  رب 
هیلک 2 ـ  هرـصبت دـنهد . ماجنا  زین  ار  رگیدـکی  زاـین  دروم  ياهدـیرخ  دـنناوتیمو  هدومن  مادـقا  یگنهاـمه و  عاـفد  یلاـع  ياروش  رظن  ریز 

ماجنا هاپس  عافد و  نیترازوقیرط  زا  افرـص  زین  روشک  ياهنامزاس  اهداهن و  اههناخترازو ،  رگید  زاین  دروم  یعافد  مالقا  یجراخ  ياهدیرخ 
هب عافد ،  ترازو  شترا و  زاین  دروم  كرتشم  مالقا  تمیق و  نیگنـس  مهم ،  ساسح ،  مالقا  یلخاد  دیرخ  نیمأت و  هیهت ،  ه ـ ـ دش . دـهاوخ 

نییعت تیلویـسم و  ظفح  اب  ار  یلخاد  كرتشم  مالقا  زا  یـشخب  نیمأت  دـناوتیم  عاـفد  ترازو  هرـصبت ـ  یندـشدساف  داوم  تخوسانثتـسا و 
اب عاـفد  ترازو  طـسوت  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هماـن  نییآ  بجوم  هب  نآ  یگنوگچ  دراوم و  دـیامن . ضیوـفت  هناـگهسياهورین  هب  یـشمطخ 

حیاول كرتشمداتـس و  یگنهامه  اب  شترا  زاین  دروم  حـیاول  هیهت  و ـ  دـسریم . ناریزوتایه  بیوصت  هب  هیهت و  كرتشمداتـس  یگنهاـمه 
شترا و هب  ناریزوتایه  تابوصم  نیناوق و  غالبا  ینوناق ،  لحارم  ریـستهج  يریگیپ  هتـسباو و  ياهنامزاس  عاـفد و  ترازو  زاـین  دروم 

یسررب ییاضق ح ـ  عجارم  رد  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  قوقح  زا  عافد  تاررقم ز ـ  نیناوق و  يارجا  رب  تراظن 
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نالیب دـییأت  یـسرربو و  اههنیزه  ماجنا  رد  تراظن  اهنآ و  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  عاـفد و  ترازو  شترا و  تاراـبتعا  هجدوب و  لیـصحت  و 
هب هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  ینامتخاس  تاسیـسأت  ثادـحا  زاین و  دروم  نیمز  نیمأت  هیهت و  ط ـ  اـهنآ . هجدوب  باـسح 

یخرب ثادحا  دناوتیم  عافد  ترازو  هرصبت ـ  هجدوبوهمانرب  يزاسرهـش و  نکـسم و  نیترازو  ياهتسایـس  طباوض و  بوچراهچرد  اهنآ 
ترازو شترا و  كالما  روما  هرادا  ي ـ  دـیامن . لوحمطوبرم  ياهورین  هب  تراظن  تیلویـسم و  ظـفح  اـب  ار  اـهورین  یناـمتخاس  تاسیـسأت 

ياـهورین شترا و  عاـفد ،  ترازو  لنـسرپ  یناـمرد  تامدـخ  نیمأـت  ینوناـق ك ـ  یقوقح و  رظن  زا  اـهنآ  هب  هتـسباو  ياـهنامزاس  عاـفد و 
ینواعت تامدخ  نیمأت  نانآ ل ـ  لفکت  تحت  هلیاع  ناریگب و  يرمتسم  ناریگهفیظو ،   ، ناگتسشنزاب اهنآ ،  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  یماظتنا 

عافدترازو و شترا و  لنسرپ  يرمتسم  هفیظو و  یگتسشنزاب ،  همیب ،  روما  ماجنا  نانآ م ـ  لفکت  تحت  هلیاع  قوف و  دنب  رد  روکذم  دارفا 
ینابیتشپ یماظتنا س ـ  یماظن و  ياهورین  زاین  دروم  ییایفارغج  تامدـخ  یماظن و  ياههشقن  نیمأت  هیهت و  ن ـ  اهنآ . هب  هتـسباو  ياهنامزاس 
یمالسا يروهمج  شترا  كرتشمداتس  هدام 9 ـ  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  يرتویپماک  تامدـخ  ياهنامزاس  یتاریمعت  یـشزومآ و  ینف ، 

: دـشابیم ریز  حرـش  هب  نآ  فیاظو  دـیامنیم  يرایشترا  روما  هرادا  رد  ار  لک  یهدـنامرف  هدوب و  شترا  رد  لک  یهدـنامرف  داتـس  ناریا 
ياهحرط هیهت  کیژتارتسا و   ) یماظن یلک  ریبادت  هعسوت  هیهت و  شترا ب ـ  رد  یهدنامرف  لامعا  هب  تبسن  لک  یهدنامرف  ترواشم  فلا ـ 

تهج زاین  دروم  تاعالطا  میدقت  هیهت و  ج ـ  روشک . تاناکما  تادیدهت و  نیناوقهب ،  هجوت  اب  لک  یهدـنامرف  ياهنامرف  رب  ینتبم  طوبرم 
يارجا رب  تراظن  هناگ و  هس  ياهورین  هب  اهنآ  غالبا  لک و  یهدـنامرف  ریبادـت  اـهنامرف و  تفاـیرد  لـک د ـ  یهدـنامرف  هب  میمـصت ،  ذـخا 
تراظن هناگهس و  ياهورین  هب  اهنآ  غالبا  هدـش و  تفایرد  ریبادـت  اهنامرف و  يانبم  رب  اهلمعلا  روتـسد  اهحرط و  هیهت  هرداص ه ـ ـ ياهنامرف 

ریبادـت تارودـقم ،  تادـیدهت ،  هب  هجوت  اـب  شترا  تازیهجت  ناـمزاس و  حرط  هیهت  شترا ز ـ  یمزر  ناوـت  ظـفح  رب  تراـظن  و ـ  ارجا . رب 
بیوصت تهج  عاـفد  یلاـع  ياروـش  دـییأت  عاـفد و  ترازو  هناـگهس و  ياـهورین  يراـکمهاب  روـشک  یجراـخ  تسایـس  لوـصا  یعاـفد و 

لاسرا اهورین و  يداهنشیپ  ياههجدوب  ندومن  گنهامه  یسررب و  شترا ط ـ  یکیتسجل  ياهيدنمزاین  ییاهن  دروآرب  لک ح ـ  یهدنامرف 
هیلک لرتنک  تراظن و  شترا ك ـ  زاین  دروم  حیاول  هیهت  هنیمز  رد  عافد  ترازو  اب  يراکمه  عافد ي ـ  ترازو  هب  شترا  يداهنـشیپ  هجدوب 

ـ  فـلا دـشابیم : ریز  حرـش  هـب  ناریا  یمالــسا  يروـهمج  شترا  ینیمز  يورین  تیرومأـم  هدام 10 ـ  شترا  ياهناتـسرامیب  ياـهتیلاعف 
ج زواجتم . ياهورین  مادهنا  عفد و  یجراخ ب ـ  یماظن  زواجت  هنوگره  ربارب  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  روشک  ینیمز  ورملق  زا  يرادساپ 

حرط هیهت  هلوـحم د ـ  ياـهتیرومأم  يارجا  تـهج  ناـنآ  ندرک  هداـمآ  ینیمز و  ياـهناگی  شرتـسگ  شزوـمآ و  زیهجت ،  یهدـنامزاس ،   ـ
هب هک  یلخاد  كرتشممالقا  هدوب و  ینیمزيورین  هدهع  هب  هک  یتامدخ  مالقا و  دـیرخ  هیهت و  تهج  رد  مادـقا  یکیتسجل و  ياهيدـنمزاین 

هیلک ییاوه  عافد  نیمأت  ییافکدوخ و ـ  هب  لـین  تهج  رد  اـههنیمز  هیلک  رد  مزـال  تاـقیقحت  شهوژپ و  ماـجنا  ه ـ ـ ددرگیم . راذـگاو  نآ 
يورین یتایلمع  یلک  لرتنک  ویگنهامه  اب  دوخ  ینامزاس  ییاوه  دـض  حالـس  درب  دـح  رد  هطوبرم  ساـسح  طاـقن  تاسیـسأت و  اـهناگی ، 

اهناتـسرامیب و هرادا  ینیمز و  يورین  لنـسرپ  یکـشزپ  ياهزاین  نیمأت  طوبرم ح ـ  ياهناگداپ  تاسیـسأت و  تظاـفح  نیمأـت و  ییاوه ز ـ 
ورملق زا  يرادـساپ  فلا ـ  تسا  ریز  حرـش  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ییاوـه  يورین  تیرومأـم  هدام 11 ـ  طوبرم  ياـههاگنامرد 

یماظن و ياـهورین  زا  ییاوه  یناـبیتشپ  ج ـ  روتـسد . هب  اـنب  نمـشد  یتاـیح  تاسیـسأت  یماـظن و  ياهفدـه  هب  هلمح  ب ـ  روشک . ییاـضق 
رد هک  ییاهنامزاس  اهورین و  ریاس  ییاوه  دـنفادپ  تایلمع  یلک  لرتنک  تیادـه و  یگنهامه ،  روشک ،  ییاوه  دـنفادپ  نیمأت  یماـظتنا د ـ 

مزال و تامدخ  هیارا  هدننک و  دیدهت  لماوع  زا  یکینورتکلا  تاعالطا  يروآعمج  ه ـ ـ دنراد . هدهع  هب  ییاهتیلویسم  ییاوه  دنفادپهنیمز 
یکیتسجل ياهيدنمزاین  حرط  هیهت  هلوحم ز ـ  ياهتیرومأم  يارجا  تهج  ییاوه  ياهناگی  شرتسگ  شزومآ و  زیهجت ،  یهدنامزاس ،   ـ

ـ  ح ددرگیم . راذگاو  نآ  هب  هک  یلخاد  كرتشممالقا  هدوب و  ییاوه  يورین  هدهع  هب  هک  یتامدخ  مالقا و  دیرخ  هیهت و  تهج  رد  مادقا  و 
ـ  طوبرم ي ياهناگداپ  تاسیسأت و  تظافح  نیمأت و  ییافکدوخ ط ـ  هب  لین  تهج  رد  اههنیمز  هیلک  رد  مزال  تاقیقحت  شهوژپ و  ماجنا 

ییایرد يورین  تیرومأـم  هدام 12 ـ  طوبرم  ياـههاگنامرد  اهناتـسرامیب و  هرادا  ییاوه و  يورین  لنـسرپ  یکـشزپ  ياهيدـنمزاین  نیمأـت 
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يداصتقا يراصحنا ـ  قطانم  هراق و  تالف  ینیمزرس ،  ياهبآ  زا  يرادساپ  فلا ـ  دشابیم : ریز  حرـش  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا 
يدوخ و ییایرد  تالصاوم  طوطخ  تینما  نیمأت  لرتنک و  رمتـسم ،  روضح  یجراخیماظن ب ـ  زواجت  هنوگ  ره  ربارب  رد  روشک  ریازج  و 

تیمکاح هب  یماظن  زواجت  هنوگره  یبوکرس  عفد و  ج ـ  قوف . دنب  رد  روکذم  ییایردقطانم  زا  ناگناگیب  زاجم  ریغ  هدافتـسا  زا  يریگولج 
رد اهیتشک  ددرت  لرتنک  د ـ  روتـسد . هب  انب  نمـشد  ییایردتاسیـسأت  مادـهنا  فلا و  دـنب  رد  روکذـم  قطاـنم  رد  روشک  عفاـنم  قوقح و  ، 

ياهناگی شزومآ  زیهجت و  یهدـنامزاس ،  ه ـ ـ روتـسد . هب  انب  موزل  عقاو  رد  كوکـشم  ياهیتشک  یـسرزاب  نامعيایرد و  سرافجـیلخ و 
هک یتامدخ  مالقا و  دیرخ  هیهت و  تهج  رد  مادـقا  یکیتسجل و  ياهيدـنمزاین  حرط  هیهت  هلوحم و ـ  ياهتیرومأم  يارجا  تهج  ییایرد 

اههنیمز هیلک  رد  مزال  تاقیقحت  شهوژپ و  ماجنا  ز ـ  ددرگیم . راذـگاو  نآ  هب  هک  یلخاد  كرتشممـالقا  هدوب و  ییاـیرديورین  هدـهع  هب 
دح رد  ییایرد  تاسیـسأت  ریازج و  طوبرم ،  ساسح  طاقن  تاسیـسأت و  اهناگی ،  هیلک  ییاوه  عافد  نیمأت  ییاـفکدوخ ح ـ  هب  لـین  تهج 

ياهناگداپ تاسیـسأت و  تظافح  نیمأت و  ییاوه ط ـ  يورین  یتایلمع  یلک  لرتنک  یگنهامه و  اب  دوخ  یناـمزاسییاوه  دـض  حالـس  درب 
رد روکذم  ياهتیرومأم  هدام 13 ـ  طوبرم  ياههاگنامرد  اهناتسرامیب و  هرادا  ییایرد و  يورین  لنسرپ  یکـشزپ  ياهزاین  نیمأت  طوبرم ي ـ 
زا يرادساپ  هنیمز  رد  هچنانچ  نوناق  نیا  هدام 12 دنب ج  رخآ  تمسق  هدام 11 و  دنب د  لوا  تمـسق  داوم 10 و 11 و 12 و  فلا ،  ياهدنب 

هدوب و ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  هدـهعرب  یلـصا  تیرومأـم  دـشاب ،  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یـضرا و  تیماـمت  لالقتـسا و 
زا ینابهگن  هنیمز  رد  روبزم  ياهتیرومأم  هچنانچ  نکل  . دومندنهاوخ يراکمه  شترا  هناگهس  ياهورین  اب  نارادساپ  هاپس  هناگ  هس  ياهورین 

ياهورین اب  شترا  هناگهس  ياهورین  هدوب و  نارادساپ  هاپـس  هدـهعرب  یلـصا  تیرومأم  دـشاب ،  نآ  ياهدرواتـسد  ناریا و  یمالـسا  بالقنا 
یلاع ياروش  ار  دروم  ره  رد  نارادساپ  هاپس  شترا و  يراکمه  نازیم  هوحن و  هدام و  نیا  قیداصم  دومن . دنهاوخ  يراکمه  هاپـس  هناگهس 

ریز فیاظو  تیرومأم و  هک  زکرمتم  لقتسم و  بتارم  هلـسلس  اب  تسا  ینامزاس  یـسایس  یتدیقع  نامزاس  هدام 14 ـ  دیامنیم . نییعت  عافد 
رب اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  رد  یمالـسا  ياهـشزرا  گنهرف و  شرتسگ  دـشر و  تیرومأم  1 ـ  درادهدهع : رب  ار 

یـسایس یتدـیقع و  شزومآ  فلا ـ  فیاظو  يربهر 2 ـ  ماقم  ياهلمعلاروتـسد  اهدومنهر و  ریبادـت و  یمالـساطباوض و  اهرایعم و  ساـسا 
لیکـشت تایرـشن ،  تاوزج و  راـشتنا  لـیبق  زا  لنـسرپ  يارب  یغیلبت  ياـهتیلاعف  ماـجنا  ناـنآ ب ـ  یـسایس  یبهذـم و  دـشر  تـهج  لنـسرپ 

هیارا طوـبرم ج ـ  یبهذــم  نکاــما  ریاــس  دــجاسم و  هرادا  شترا و  ینوـیزیولت  وــیدار  ياههمانربدــیلوت  اههاگــشیامن و  اــههناخباتک و 
ياهرایعم وطباوض  اب  اهلمعلاروتـسد  اههمان و  نییآ  تاررقم ،  اهیهدـنامزاس ،  قابطنا  تهج  رد  طبریذ  يداـبم  هب  یبتکم  ياهیـشمطخ 

شرازگ اهنآ و  عفر  تهج  نیلویسم  هب  فالخ  دراوم  مالعا  اههنیمز و  یمامت  رد  یمالـسا  نیزاوم  هب  لمع  ظفح و  رب  تراظن  یمالـسا د ـ 
ياهتیرومأم تاعیفرت و  تاباصتنا ،  تهج  یبتکم  یگتـسیاش  ظاحل  زا  لنـسرپ  یبایزرا  یـسررب و  موزل ه ـ ـ تروص  رد  لک  یهدـنامرفهب 

ترازو شترا و  هرـصبت ـ  اهنآ . هب  هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  یمومع  طـباور  فیاـظو  هیلک  ماـجنا  و ـ  روشک . زا  جراـخ 
لوادج بوچراهچ  رد  ار  یسایسیتدیقع  نامزاس  زایندروم  یلنـسرپ  یکیتسجل و  ياهینابیتشپ  دنفظوم  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و 

اهناگی و هیلک  یـسایس  یتدـیقع  نیلویـسم  هداـم 15 ـ  دـنهد . رارق  راـیتخا  رد  دـسریم ،  لـک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  هک  طوبرم  ناـمزاس 
کی چیه  رد  دنشاب و  رادروخرب  یفاک  یعامتجا  یسایسشنیب و  زا  هدناسر و  نایاپ  هب  ار  حطس  هرود  لقادح  هک  ینویناحور  زا  اهنامزاس 

یمالسا يروهمج  شترا  تاعالطا  تظافح  نامزاس  هدام 16 ـ  دندرگیمنییعت . دنشاب ،  هتشادن  تیلاعف  تیوضع و  یسایس  ياهلکـشت  زا 
ـ  1 دهدیم : ماجنا  ار  ریز  فیاظو  تیرومأم و  تاعالطا  ترازو  یگنهامهاب  هک  زکرمتم  لقتسم و  بتارم  هلـسلس  اب  تسا  ینامزاس  ناریا 

ذوفن یتیاضران ،  داجیا  دراوم  يراکبارخ ،  یـسوساج ،  يزادـنارب ،  ياـهتیلاعف  ندرک  یثنخ  ییاسانـش و  فشک ،  يریگـشیپ ،  تیرومأـم 
زا اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  تنایـص  ظفح و  روظنم  هب  تیرومأـم  ماـجنا  رد  لـالتخا  داـجیا  یـسایستانایرج و 

لصا 156 تیاعر  اب  تاطابترا  تینما  تازیهجت و  لیاسو و  تاسیـسأت ،  نکاما ،  كرادـم ،  دانـسا ،  تاعالطا ،  لنـسرپ ،  تظاـفحقیرط 
ترازو شترا و  زاین  دروم  تاعالطا  يدنب  هقبط  لیلحت و  هیزجت و  دیلوت ،  رابخا و  يروآ  عمج  بسک و  فلا ـ  فیاظو  یساسانوناق 2 ـ 
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اهحرط و هیهت  يراکبارخ ج ـ  یسوساج و  يزادنارب ،  ياهتیلاعف  اههیطوت و  ندومن  یثنخ  فشک و  ب ـ  اهنآ . هب  هتسباوياهنامزاس  عافد و 
ترازو شترا و  لنسرپو  تازیهجت  نکاما ،  تاسیسأت ،  كرادم ،  دانسا ،  تاعالطا ،  رابخا ،  تظافح  هنیمز  رد  یتظافح  ياهلمعلاروتسد 

هب هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  لنـسرپ  داشرا  شزومآ و  د ـ  اهنآ . يارجا  رب  تراظن  اهنآ و  هب  هتـسباو  ياـهنامزاس  عاـفد و 
یماظن ریغ  یتینما  رابخا  تاعالطا و  شرازگ  تاعالطا ه ـ ـ تظاـفح  نامزاسلنـسرپ  یـصصخت  شزومآ  یتظاـفح و  ياـههنیمز  رد  اـهنآ 
ترازو شترا و  رد  یسایس  ياهلکـشت  تانایرج و  ذوفن  لنـسرپ و  یـسایس  ياهتیلاعف  ییاسانـش  فشک و  تاعالطا و ـ  ترازو  هب  هلـصاو 

هب نآ  شرازگ  تیرومأم و  ماجنا  رد  فلخت  ینکـشراک و  يراکمک و  دراوم  ییاسانـش  فشک و  ز ـ  اـهنآ . هب  هتـسباوياهنامزاس  عاـفد و 
ـ  تسا ط نانآ  تیحالـص  رد  هدوب و  يرورـض  ناشتیرومأم  ماـجنا  يارب  هک  يدراوم  زا  ناهدـنامرف  ندومن  علطم  طوبرم ح ـ  نیلویـسم 

لمح هناورپ  رودص  هب  طوبرم  روما  هیلک  ماجنا  ي ـ  اهنآ . هب  هتسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  لنسرپ  یتینما  تیحالـص  یـسررب 
تایلمع ماجنا  يزیرحرط و  ك ـ  اهنآ . هب  هتسباو  ياهنامزاسو  عافد  ترازو  شترا و  حطس  رد  طوبرم  تامهم  يرمک و  يراکش و  حالس 
ناـمزاس سییر  هرـصبت 1 ـ  اـهنآ . هبهتـسباو  ياـهنامزاس  عاـفد و  ترازو  شترا و  حطـس  رد  تاـطابترا  لرتنک  یتاـعالطا و  تظاـفح  ینف 

يربهر ماقم  رما  تحت  امیقتسم  ددرگیمبوصنم و  كرتشم  داتس  سییر  مکح  اب  يربهر  ماقم  دییأت  دروم  دارفا  نیب  زا  تاعالطا  تظافح 
عافد ترازو  شترا و  هرصبت 2 ـ  دوشیم . ماجناكرتشم  داتـس  سییر  مکح  يربهر و  ماقم  دییأت  اب  زین  يو  لزع  دیامنیم و  هفیظو  ماجنا 

بیوصت هب  هک  طوبرم  نامزاس  لوادج  بوچراهچرد  ار  زایندروم  یکیتسجل  یلنسرپ و  ياهینابیتشپ  دنفظوم  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  و 
زین يزادـنارب و  دراوم  رد  تسا  فظوم  تاـعالطا  تظاـفح  ناـمزاس  سییر  هرـصبت 3 ـ  دنهد . رارق  رایتخا  رد  دـسریم ،  لک  یهدـنامرف 

تظافح ناـمزاس  هرـصبت 4 ـ  دـهد . رارق  نایرج  رد  اعیرـس  ار  نارادـساپ  هاپـس  لک  هدـنامرفو  روشک  لـک  ناتـسداد  مهم ،  ياـهیراکبارخ 
هب ددرگیم ،  علطم  دوخ  ياـهتیرومأمنایرج  رد  هک  ار  لنـسرپ  یقـالخا  یـسایس و  یتدـیقع ،  تاـفارحنا  دراوـم  تسا  فـظوم  تاـعالطا 
ریز فیاظو  ياراد  يربهر ،  ماقم  یماظن  یلاع  رواـشم  ناونع  هب  عاـفد  یلاـع  ياروش  هدام 17 ـ  دیامن . سکعنم  یـسایس  یتدیقع  نامزاس 

نییعت داهنشیپ  لک ج ـ  یهدنامرف  هب  یناگمه  جیسب  نالعا  داهنشیپ  لک ب ـ  یهدنامرف  هب  حلص  گنج و  نالعا  داهنـشیپ  فلا ـ  دشابیم :
ياهدـیرخ تخاـس و  یلک  ياهتـسایس  روـشک و  یتاحیلـست  متـسیس  نـییعت  لـک د ـ  یهدـنامرف  هـب  شترا  هناـگهس  ياـهورین  ناهدـنامرف 

نییعت یماظن ه ـ ـ عیانص  یجراخ و  ياهدیرخ  رد  هاپـس  عافد و  نیترازو  نیب  مزالياهیگنهامه  داجیا  اهنآ و  رب  هیلاع  تراظن  یتاحیلـست و 
یگنهامه داجیا  یماظن و ـ  روما  رد  یماظتنا  ياهورین  نارادساپ و  هاپـس  شترا و  نیب  مزال  ياهیگنهامه  داجیا  يراکمه و  هوحن  دراوم و 

نیترازو یماظن  یتعنـص  تاقیقحت  شهوژپ و  روما  ندومن  گنهامه  تیادـه و  نآ ز ـ  رب  هیلاـع  تراـظن  تلود و  حلـسم و  ياـهورین  نیب 
. روشک یشهوژپ  یتاقیقحت و  زکارم  اب  اهنآ  هبهتسباو  ياهنامزاس  هاپس و  شترا و  هاپس و  عافد و 

يدنب هقبط  مادختسا و  یمومع  طیارش  مود ـ  لصف 

 ( ات 28 هدام 18  فیراعت (  لوا ـ  شخب 

رد هدشینیبشیپ  لغاشم  زا  یکی  رد  فظوم  تمدخ  ماجنا  يارب  صخـش  ندـش  هتفریذـپ  زا  تسا  ترابع  شترا  رد  مادختـسا  هدام 18 ـ 
هب دندرگیم  بوصنم  لغاشم  نآ  رد  هک  یلنسرپ  رظن  زا  اهنآ  هب  هتسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  لغاشم  هدام 19 ـ  نوناق  نیا 

يارب نامزاس  لوادـج  رد  هک  یـصخشم  تارایتخا  فیاظو و  هعومجم  زا  تسا  تراـبع  هک  یماـظن  لغـش  1 ـ  دنوشیم : میـسقت  هورگهس 
يارب نامزاس  لوادج  رد  هک  یصخشم  تارایتخا  فیاظو و  هعومجم  زا  تسا  ترابع  هک  يدنمراک  لغـش  2 ـ  دوشیم . ینیبشیپ  نایماظن 

اب نامزاس  لوادـج  رد  هک  یـصخشم  تارایتخا  فیاظو و  هعومجم  زا  تسا  ترابع  هک  كرتشم  لغـش  3 ـ  دوشیم . ینیبشیپ  نادنمراک 
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رد یهدـنامرف  لغاشم  هرـصبت 1 ـ  دـشابیم . ود  ره  هب  صیـصخت  لباق  هدوبن و  نادـنمراکای  ناـیماظن  هب  رـصحنم  هدـش و  نییعت  ناونع  نیا 
ياهنامزاس عاـفد و  ترازو  شترا و  رد  اـههدر  هیلک  تیریدـم  یهدـنامرف  لـغاشم  زا  ریغ  هرـصبت 2 ـ  دـشابیم . یماظن  لغاشم  زا  شترا 

هک ددرگ  نـییعت  يوـحن  هـب  دـیاب  لغــش  زارحا  طیارــش  كرتـشم  لـغاشم  رد  هرـصبت 3 ـ  دنـشابیم . كرتشملـغاشم  زا  اـهنآ  هب  هتـسباو 
رگیدـکی رب  لنـسرپ  تیدـشرا  بجوم  ندوب  دـنمراک  ای  یماـظن  فرـص  دـندرگ . بوصنمدـنمراک  یماـظن و  زا  معا  لنـسرپ  نیرتهتـسیاش 

یگتـسباو و شزومآ  عون  ای  راـک  عون  اـی  صـصخت  رظن  زا  هک  تسا  یلغـش  ياههتـشر  عومجم  زا  تراـبع  هتـسر  هدام 20 ـ  دوب . دـهاوخن 
تمدخ نوناق  ای  نوناق و  نیا  رد  جردنم  تاررقم  طیارش و  ربارب  هک  دنتسه  یناسک  شترا  لنـسرپ  هدام 21 ـ  دنشاب . هتشاد  کیدزنطابترا 

یلنـسرپ هب  تباث  رداک  هدام 22 ـ  ینامیپ  هفیظو ج ـ  تباـث ب ـ  رداـک  فلا ـ  زا : دـنترابع  دـنوشیم و  هتفریذـپ  تمدـخهب  یمومع  هفیظو 
هدام نیلصحم  نادنمراک 3 ـ  نایماظن 2 ـ  1 ـ  زا : دنترابع  دنوشیم و  مادختـسا  شترا  رد  رمتـسم  تمدخ  ماجنا  يارب  هک  ددرگیم  قالطا 

میالعو سابل  زا  لیان و  نوناـق  نیا  رد  هدـش  ینیبشیپ  تاـجرد  زا  یکی  هب  مزـال  شزومآ  یط  زا  سپ  هک  دنتـسه  یلنـسرپ  ناـیماظن  23 ـ 
مادختسا یصصخت  یبرجت و  تراهم  ای  یلیصحت و  كرادم  ساسا  رب  هک  دنتسه  یلنـسرپ  نادنمراک  هدام 24 ـ  دنیامنیم . هدافتسا  یماظن 

ـ  هدام 25 دـنوشیم . لیان  نوناق  نیا  رد  هدـش  ینیبشیپ  ياههبتر  زا  یکی  هب  یماـظن  ساـبل  میـالع و  تاـجرد ،  زا  هدافتـسانودب  هدـش و 
رد نوناق  نیارد  جردـنم  لغاشم  زا  یکی  رد  باصتنا  زا  لبق  مادختـسا و  تباث  رداک  رد  تمدـخ  روظنم  هب  هک  دنتـسه  یلنـسرپ  نیلـصحم 

لنسرپ هدام 26 ـ  دنشابیملیصحت . لوغشم  اهنآ  هب  هتسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  ای  شترا و  هنیزه  هب  یـشزومآ  تاسـسؤم  زا  کی 
تمدـخ لوغـشمهریخذ  اـی  طاـیتحا  ترورـض ،  ياـههرود  زا  یکی  رد  یموـمع  هفیظو  تمدـخ  نوناـق  قباـطم  هک  دنتـسه  یناـسک  هفیظو 
جردنم تاررقم  ربارب  دنمراک  ای  یماظن  تروص  هب  ار  ینامیپ  تمدخ  هک  ددرگیم  قالطا  یناسک  هب  ینامیپ  لنـسرپ  هدام 27 ـ  دنشابیم .

ار یـصخشم  تمدخ  طوبرم  تاررقم  قبط  هک  ددرگیم  قالطا  یناسک  هب  تمدخ  دیرخ  لنـسرپ  هدام 28 ـ  دنهدیم . ماجنا  نوناقنیا  رد 
دنهدیم ماجنا  ینیعم  دادرارق  ربارب 

 ( ات 39 هدام 29  مادختسا (  یمومع  طیارش  مود ـ  شخب 

تیعباـت مالـسا ب ـ  نید  هب  ندوب  نیدـتم  فلا ـ  دـشابیم : ریز  حرـش  هب  یناـمیپ  تباـث و  رداـک  رد  مادختـسا  یمومع  طیارـش  هدام 29 ـ 
مدع نآ د ـ  فادها  ققحت  هار  رد  يراکادف  یگدامآ  یمالسا و  يروهمج  ماظن  یمالسا و  بالقنا  هب  نامیا  ناریا ج ـ  یمالـسا  يروهمج 

ـ  یتلود و تامدخ  زا  تیمورحم  هب  تیموکحم  مدع  ناریا ه ـ ـ یمالسا  يروهمج  ماظن  یمالسا و  بالقنا  هیلع  مادقا  زا  یشان  تیموکحم 
بازحا و هب  یگتـسباو  ای  تیوضع  مدـع  يداحلا ز ـ  ای  ینوناق و  ریغ  یـسایس  ياههورگ  بازحا و  هب  یگتـسباو  اـی  تیوضع  هقباـس  مدـع 

لاس رثکادح 40  لقادح 16 و  نتشاد  ط ـ  رظن . دروم  تمدخ  يارب  مزال  یصصخت  ای  یلیصحت و  طیارـش  نتـشاد  یـسایس ح ـ  ياههورگ 
. رظن دروم  تمدخ  اب  بسانتم  یمسج  یناور و  تمالس  نتشاد  ك ـ  ردخم . داوم  هب  دایتعا  مدع  قالخا و  داسف  هب  تیفورعم  مدع  نس ي ـ 
ـ  هرصبت 2 دشابیم . ياهدنب ح و ط  يانثتسا  هب  قوف  ياهتیحالص  نتـشاد  هب  طونم  لنـسرپ  تمدخ  هب  هداعا  ای  تمدخ  همادا  هرصبت 1 ـ 

ینثتسم فلا  دنب  زا  تمدخهمادا  رظن  زا  دناهدش  مادختسا  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  ات  هک  یساسا  نوناق  رد  هدش  هتخانش  ینید  ياهتیلقا 
یـسایس یتدـیقع و  نیلویـسم  نیرتالاب  زا  بکرم  ییاهتایه  هناگهس  ياهورین  عاـفد و  ترازو  كرتشم ،  داتـس  رد  هرصبت 3 ـ  دنشابیم .
تاــیه ددرگیم . لیکــشت  مادختــسا  تـهج  لنــسرپ  شنیزگ  يارب  قوـف  ياــهنامزاس  زا  کــی  ره  یلنــسرپ  تاــعالطا و  تظاــفحو 

تظاــفح ناــمزاس  لویــسم  یــسایس و  یتدــیقع  ناــمزاس  لویــسم  عاــفد ،  ریزو  كرتــشم ،  داتــس  سییر  زا  بـکرم  شنیزگيزکرم 
رب ارصحنم  تباث  رداک  رد  تمدخ  يارب  یماظن  لنسرپ  مادختـسا  هدام 30 ـ  دیامنیم . تراظن  قوف  ياهتایه  راک  رب  لیکـشتتاعالطا و 

ماـجنا رتـالاب  ارتکد و  سناـسیل ،  قوف  سناـسیل ،  ملپید ،  قوف  ناتـسریبد ،  ییاـمنهارياههرود ،  ناـیاپ  یلیـصحت  عطاـقم  زا  یکی  ساـسا 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 48 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناـیاپ عطاـقم  زا  یکی  رد  یلیـصحت  كرادـم  ساـسا  رب  فـلا ـ  دـنوشیم : مادختـسا  ریز  تروـص  ود  هب  نادـنمراک  هداـم 31 ـ  دریگیم .
اب یلمع  تراهم  صصخت و  ساسا  رب  ب ـ  رتالاب . ارتکد و  سناسیلقوف ،   ، سناسیل ملپید ،  قوف  ناتسریبد ،  ییامنهار ،  ییادتبا ،  ياههرود 
ار نانز  یتشادهب  ینامرد و  لغاشم  يارب  طقف  دناوتیم  شترا  هدام 32 ـ  ناتسریبد  هرود  نایاپ  رثکادح  نتشون و  ندناوخ و  داوس  لقادح 
عاـــفد و ترازو  شترا و  هدام 33 ـ  دـشاب . نانآ  نارـسمه  یتمدـخ  طیارـش  عباتناکمالایتح  دـیاب  نانز  تالاقتنا  لقن و  دـیامن . مادختـسا 

هرود نایاپ  یلیـصحت  كردـم  يارادلقادـح  هک  ار  ینیبلطواد  دوخ  ینامزاس  زاین  نیمأت  روظنم  هب  دـنناوتیم  اـهنآ  هب  هتـسباو  ياـهنامزاس 
تدم و دیدمت  دنیامن . مادختـسا  ینامیپتروص  هب  يدنمراک  تمدـخ  لاس  ای 6  یماظن و  تمدـخ  لاس  دهعت 5  ذخا  اب  دنـشابیم  ییادتبا 

یتروص رد  ددرگیم و  یقلت  ترورـض  هرود  تمدخ  ماجنا  هلزنم  هب  ینامیپ  لنـسرپ  تمدـخ  هرـصبت 1 ـ  دشابیمن . زاجم  دادرارق  دیدجت 
. دش دهاوخ  راتفر  نانآ  اب  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  ربارب  دـندرگ  رانک  رب  ای  یفعتـسم  تمدـخ  زا  تلع  رههب  دـهعت  همتاخ  زا  لبق  هک 
هب دنشابیمترورض  هرود  تمدخ  ماجنا  لاح  رد  هک  ار  یلنسرپ  دنناوتیم  اهنآ  هب  هتسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  هرصبت 2 ـ 
 ، اهنآ هب  هتسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  رد  یلنسرپ  مروت  زا  يریگولج  روظنم  هب  هدام 34 ـ  دنیامن . مادختسا  ینامیپ  تروص 

شترا و هدام 35 ـ  دوش . هدافتـسا  ینامیپ  هفیظو و  لنـسرپ  زا  ناکمالایتح  هک  ددرگ  ینیبشیپ  يوحن  هب  دیاب  لغاشمینامزاس  لوادـج  رد 
لنسرپ نینچمه  ترورضهرود و  تمدخ  نیح  رد  هفیظو  لنسرپ  زا  زاین  تروص  رد  دنناوتیم  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو 

زا يواسم  طیارـش  رد  نابلطوادلیبق  نیا  دـنیامن و  مادختـسا  تباث  رداک  يارب  مزال  طیارـش  ندوب  اراد  اـب  دادرارق  تدـم  لوط  رد  یناـمیپ 
تمدخ هقباس  هدام 36 ـ  دوب . دـهاوخنوناق  نیا  رد  جردـنم  تاررقم  عبات  نانآ  تاعیفرت  هبتر و  ای  هجرد  شزومآ ،  دـنرادروخرب . تیولوا 

هب انب  صاخـشا  تمدخ  دـیرخ  هدام 37 ـ  ددرگیم . باـستحا  یگتـسشنزاب  تاونـس  یقوقح و  هیاـپ  رظن  زا  تباـث  رداـک  یناـمیپ  هفیظو و 
ترازو طسوت  هک  دوب  دهاوخ  يا  همان  نییآبجوم  هب  هدـننک ،  مادختـسا  ياهنامزاس  صیخـشت  هب  انب  دودـحم ،  تدـم  يارب  ترورض و 

عاـــفد و ترازو  شترا و  هدام 38 ـ  دـسریمناریزو . تاـیه  بیوصت  هب  هیهت و  هناـگهس  ياـهورین  كرتشم و  داتـس  یگنهاـمه  اـب  عاـفد 
ار زاین  دروم  لنسرپ  دوخ  یشزومآ  تاسسؤمو  یملع  تایه  ياضعا  لیمکت  داتسا و  نیمأت  روظنم  هب  دنناوتیم  اهنآ  هب  هتسباو  ياهنامزاس 
ـ  هرصبت دنیامن . بوصنم  یشزومآ  لغاشم  هب  مادختسایلاع و  شزومآ  تاسسؤم  اههاگشناد و  یملع  تایه  یمادختـسا  تاررقم  ساسا  رب 

عبات حوطس  هیلک  ردنایبرم  دیتاسا و  هب  سیردتلاقح  تخادرپ  نینچمه  یهاگشناد و  حوطس  زا  رتنییاپ  ياهشزومآ  يارب  یبرم  مادختسا 
تایه بیوصت  هبو  هیهت  یـسایس  یتدـیقع  ناـمزاس  كرتشم و  داتـس  يراـکمه  اـب  عاـفد و  ترازو  طـسوت  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هماـن  نییآ 

هب زج  لنسرپ  عضو  رییغت  ای  مادختـسا و  نینچمه  ینامزاس و  زاین  نودب  تباث  رداک  يارب  صاخـشا  مادختـسا  هدام 39 ـ  دسریم . ناریزو 
تسا عونمم  اقلطم  نوناق  نیا  رد  روکذم  روصزا  یکی 

 ( ات 43 هدام 40  يدنب (  هقبط  موس ـ  شخب 

میـالعو هتـسر  عاونا  ددرگیم . لیکـشت  فلتخم  ياههتـسر  زا  اـهنامزاس  اـهورین و  جاـیتحا  بساـنت  هب  شترا  یماـظن  لـغاشم  هدام 40 ـ 
هلیـسو هبهک  دوب  دـهاوخ  ییاهلمعلاروتـسد  بجوم  هب  یماظن  لنـسرپ  سابل  لکـش  تاجرد و  میالع  نینچمه  اهنآ و  زا  کی  ره  ياهتـسر 

كرتشم داتـس  یگنهامه  اـب  تسا  فظوم  عاـفد  ترازو  هدام 41 ـ  دیـسر . دـهاوخ  عافد  یلاـع  ياروش  بیوصت  هب  هیهت و  كرتشم  داـتس 
لغاشم ماجنا  رد  تراهم  نازیم  3 و   ، 2  ، هورگ 1 هس  هب  یگدیچیپ  رظن  زاار  نوناق  نیا  هدام 31  دنب ب  عوضوم  نادنمراک  صتخم  لغاشم 

 ، عافد ترازو  رد  دروم  بسح  هک  ینف  تراهم  یبایزرا  نویـسیمک  دیامن . يدنبهقبط  (3  ) و ( 2 ( ، ) 1  ) هدر هس  هب  ار  هورگ  هس  زا  کـی  ره 
دروم ار  نادنمراک  لیبق  نیا  ینف  تراهم  صصخت و  مادختـسا  ودب  رد  ددرگیم و  لیکـشتهناگ  هس  ياهورین  زا  کی  ره  ای  كرتشم  داتس 

رثکادح دـنفلکم  اهورین  یگنهامه  اب  كرتشم  داتـس  عافد و  ترازو  هدام 42 ـ  دـیامنیم . نییعتار  نانآ  هدر  هورگ و  هداد ،  رارق  یباـیزرا 
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فیاظو و حرـش  هداد و  رارق  لیلحت  هیزجت و  یـسررب و  دروم  ار  شترا  لـغاشمهیلک  نوناـق  نیا  بوچراـهچ  رد  لاـس  کـی  تدـم  فرظ 
اب طبترمریغ  لغاشم  رد  لنـسرپ  يریگراکهب  هرـصبت ـ  دـنهد . رارق  لمع  كالم  تاعیفرتو  باصتنا  رد  نییعت و  ار  لغـش  ره  زارحا  طـیارش 

. دنشابیم نوناق  نیا  تاررقم  عبات  زین  نآ  هب  هتسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  لنسرپ  هدام 43 ـ  تسا  عونمم  نانآ  صصخت 

تاعیفرت شزومآ و  موس ـ  لصف 

 ( ات 62 هدام 44  شزومآ (  لوا ـ  شخب 

ـ  یـصصخت ج هرود  یماظن ب ـ  هاگـشزومآ  فلا ـ  دـشابیم : ریز  حرـش  هب  تباث  رداک  نایماظن  یـشزومآ  ياـههرود  زکارم و  هدام 44 ـ 
هدکشناد یماظن ح ـ  شزومآ  هرود  ياهتـسر ز ـ  یلاع  هرود  ياهتـسر و ـ  یتامدقم  هرود  یماظن ه ـ ـ مولع  هدکـشناد  یتسرپرـس د ـ  هرود 
كرتشم داتـس  یگنهامه  اب  موزل  تروص  رد  دنناوتیم  اهنامزاس  اهورین و  هرـصبت ـ  کیژتارتسا  مولع  هاگـشناد  ط ـ  داتـس . یهدـنامرف و 

یماـظن هاگــشزومآ  هداـم 45 ـ  دـنهد . لیکـشت  لنــسرپ  يارب  ار  یــصصخت  یــشزومآ  یــضرعياههرود  قوـف  ياـهشزومآ  رب  هوـالع 
مادختــسا ییاـمنهار  هرود  ناـیاپ  كردـم  اـب  هـک  یناـسک  هـب  هـیلوا  یــصصخت  یماـظن و  شزوـمآ  روـظنم  هـب  یماـظن  ياههاگــشزومآ 

لیکـشت هب  تبـسن  دوخ  زاین  اب  بسانتم  نامزاس  اب  ورین  ره  دوب  دهاوخ  لاس  کی  لقادـح  نآ  یـشزومآ  هرود  دوشیم و  لیکـشتدنوشیم 
نالیصحتلاغرافهک يوحنهب  دومن  دنهاوخ  نیعم  ار  یشزومآ  داوم  نیودت و  ار  طوبرم  همانـساسا  مادقا و  فلتخم  قطانم  اهناگی و  رداهنآ 

نیا هیلوا  یصصخت  ویماظن  شزومآ  ياههرود  دنیارب . یمود  راوتـسا  یمکی و  نابهورگ  یمود ،  نابهورگ  لغاشم  هدهع  زا  یبوخ  هب  نآ 
لیمکت يارب  یـصصخت  ياههرود  هداـم 46 ـ  دوش . ارجا  شترا  فلتخم  یـشزومآ  زکارم  رد  ازجم  تروص  هب  تسا  نکمم  اههاگـشزومآ 
دنفلکم اهنامزاس  اهورین و  ددرگیم . لیکشت  هام   6 لقادح تدم  هب  یمکی  راوتسا  یمود و  راوتسا  تاجرد  نیب  لنسرپ  صصخت  هتـسر و 

. دنیامن یط  ار  هرود  نیا  عقوم  هب  دنناوتب  یمود  راوتـسا  هجردزا  دعب  لنـسرپ  هیلک  هک  دنیامن  مادـقا  يروط  اههرود  نیا  لیکـشت  هب  تبـسن 
ناوتس ات  یمکی  راوتسا  تاجرد  لغاشم  هدهع  زا  دنناوتب  نآ  نالیصحتلاغرافهک  ددرگ  میظنت  يروط  دیاب  یشزومآ  ياههمانرب  همانساسا و 

هرود هدام 47 ـ  دـشابیم . هرود  نیا  یط  رد  تیقفوم  هب  طونم  یموس  ناوتـس  یمکیراوتـسا و  تاجرد  هب  لنـسرپ  نیا  لین  دـنیارب . یمکی 
لیاـن یموـس  ناوتـس  هجرد  هب  هدـش و  مادختـسا  مـلپید  زا  رتنییاـپ  كردـم  اـب  هـک  یلنـسرپ  هـیلک  يارب  یتسرپرـس  ياـههرود  یتـسرپرس 
یمود ناوتس  تاجرد  هب  لنسرپ  نیا  لین  ددرگیم . لیکشت  هام  لقادح 3  تدم  هب  اهنامزاس  اهناگی و  مامت  رد  زاین  بسحرب  دناهدیدرگ 

یصصخت هرود  یتسرپرـس و  هرود  دنناوتیم  اهنامزاس  اهورین و  هدام 48 ـ  دشابیم . هرود  نیا  یط  رد  تیقفوم  هب  طونم  یمکی  ناوتـسو 
ماـجنا تمدـخ  نیح  شزومآ  تروص  هب  ار  هرود  نیا  زا  یـشخب  دـنناوتیم  نینچمهو  دـنیامن  ارجا  هلحرم  کـی  رد  یلاوتم  تروـص  هب  ار 
یماظن مولع  ياههدکـشناد  لیکـشت  هب  مادـقا  دوخ  زاین  اب  بسانتم  هناگهس  ياهورین  زا  کـیره  یماـظن  مولع  هدکـشناد  هدام 49 ـ  دنهد .
لقادح هرود  نیا  لوا ـ  هرود  دشابیم : ریز  حرـش  هب  هرود  ود  رد  یلیـصحت  مرت  تفه  اههدکـشناد  نیاشزومآ  تدم  لقادـح  دـنیامنیم .

مادختـسا يدورو  هقباـسمقیرط  زا  ناتـسریبد  هرود  ناـیاپ  كردـم  اـب  هک  یناـسک  هب  شزوـمآ  يارب  هک  دـشابیم  یلیـصحت  مرت  لماش 3 
ماجنا اب  هک  یناسک  هب  شزومآ  يارب  هک  دشابیم  یلیـصحت  مرت  راهچ  لماش  لقادـح  هرود  نیا  مود ـ  هرود  ددرگیم . لیکـشت  دـنوشیم 

زا سپ  هلصافالب  نابلطواد  لیبق  نیا  ددرگیم . لیکشت  دناهدش  هتفریذپ  لوا  هرود  لیصحتلاغراف  نابلطواد  نیب  زایدورو  هقباسم  یبایزرا و 
هرود زاین  بسحرب  دنناوتیم  اهورین  هرصبت 1 ـ  دنراد . ار  مود  هرود  يدورو  هقباسم  یبایزرا و  رد  تکرش  قح  رابکی  طقفلوا  هرود  مامتا 
نایاپ كردم  ذخا  هب  قفوم  هدش و  مادختـسا  ملپید  زا  رتنییاپ  كردم  اب  هک  یلنـسرپ  هرصبت 2 ـ  دنهد . لیکـشت  فلتخم  قطانم  رد  ار  لوا 

رثکادح هتشاد  ناتسریبد  نایاپ  كردم  هک  ینادنمراک  زین  یمکی و  راوتسا  ات  یمکی  نابهورگ  تاجردلصاوف  رد  دناهدش  ناتسریبد  هرود 
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تـسا لغاش  لنـسرپ  اب  مدقتقح  يواسم  طیارـش  رد  دنیامن و  تکرـش  لوا  هرود  يدورو  هقباسم  رد  دنناوتیمدنـشاب  هتـشاد  نس  لاس   25
زا لوا  هرودنالیصحتلاغراف  يدعب ،  یشزومآ  ياههرود  یط  اب  هک  ددرگ  میظنت  يروط  دیاب  یشزومآ  داوم  طوبرم و  همانساسا  هرصبت 3 ـ 

ناوتس زا  تاجردهیلک  لغاشم  رد  هفیظو  ماجنا  یگدامآ  مود  هرود  نالیـصحتلا  غراف  هدمآرب و  یگنهرـس  ات  یموس  ناوتـس  لغاشم  هدهع 
ار هرود  ود  يرورض  دراوم  ریاس  ییایرد و  ياههتسر  ینابلخ و  ياههرود  يارب  دنناوتیم  اهورین  هرصبت 4 ـ  دنشاب . هتشاد  ار  الاب  هب  یمود 

زاین بسح  رب  دنناوتیم  اهورین  تیروف ،  ترورـض و  تروص  رد  هرصبت 5 ـ  دنیامن . ارجا  یلیصحت  مرت  تفه  لقادحاب  هتـسویپ  تروص  هب 
هرود رد  ناگدشهتفریذپ  هرصبت 6 ـ  دنیامن . مانتبث  مود  هرود  يدورو  هقباسم  رد  تکرشيارب  زاین  دروم  ملپیدقوف  كرادم  ناگدنراد  زا 

ياهتـسر یتامدـقم  ياههرود  ياهتـسر  یتامدـقم  هرود  هداـم 50 ـ  داد . دـنهاوخ  همادا  لیـصحت  هب  یماـظن  هـجرد  زا  هدافتـسا  نودـب  مود 
مولع ياههدکـشناد  مود  لوا و  ياههرودنالیـصحتلاغراف  هب  جاـیتحا  دروم  ياههتـسر  يارب  یتامدـقم  شزومآ  روـظنمهب  زاـین ،  بسحرب 
یلاع ياههرود  ياهتـسر  یلاـع  هرود  هدام 51 ـ  ددرگیم . لیکـشت  اهورین  رد  هاـم  لقادـح 6  تدـم  هب  اهناگی  هب  مازعا  زا  لبق  یماـظن و 

ياهتسر و یتامدقم  ياههرودلیصحتلاغراف  لنسرپ  یمامت  يارب  هام  شش  لقادح  تدم  هب  یناورس  یمکی و  ناوتس  تاجرد  رد  ياهتـسر 
اب بسانتم  دـشاب  هتـشذگ  لاس  راهچلقادـح  ناـنآ  یلبق  شزومآ  زا  و  دـنوش ،  هتخانـش  هرود  نیا  نالیـصحتلاغراف  حطـس  رد  هک  یلنـسرپ 

شزومآ هرود  هدام 52 ـ  دشابیم . هرود  نیایط  هب  طونم  لنسرپ  لیبق  نیا  يارب  يدرگرس  هجرد  هب  لین  ددرگیم . لیکشت  نانآ  ياههتـسر 
اب اههاگــشناد  یلاـع و  شزوـمآ  سرادـم  تاســسؤم و  نالیــصحتلاغراف  نـیب  زا  هـک  یناـسک  يارب  یماـظن  شزوـمآ  ياـههرود  یماـظن 

تدمهب دنوشیم  مادختسا  تباث  رداک  رد  یماظن  تروص  هب  زایندروم  ياههتسر  رد  تمدخ  روظنم  هب  رتالاب  ملپیدقوف و  یلیصحتكرادم 
همان نییآ  ساسا  رب  لنسرپ  لیبق  نیا  ملپید  زا  رتالاب  تالیـصحت  ياههنیزه  هرـصبت ـ  ددرگیم . لیکـشت  هجرد  هب  لین  زا  لبق  هام  لقادح 3 

نالیصحتلاغراف هب  شزومآ  يارب  هدکـشناد  نیا  داتـس . یهدنامرف و  هدکـشناد  هدام 53 ـ  ددرگیم . تخادرپ  ناـنآ  هب  هبـساحم و  طوبرم 
ناگدـنراد دـناهدش و  هتخانـش  هرود  نیا  نالیـصحتلاغرافحطس  رد  ای  دـناهدرک و  یط  ار  یلاع  هرود  هک  یماظن  ياههدکـشناد  مود  هرود 

و یمود ،  گنهرس  يدرگرس و  تاجرد  رد  تسا ،  هتشذگاهنآ  یلبق  شزومآ  زا  لاس  لقادح 3  هک  زایندروم ،  رتالاب  سناسیل و  كرادم 
دجاو لنسرپ  دوب  دهاوخ  هام  لقادح 9  نآ  هرود  دوشیم و  لیکـشتشترا  زایندروم  رتالاب  سناسیل و  كرادم  ياراد  نادـنمراک  نینچمه 
میظنت يروط  یتسیاب  یشزومآ  داوم  طوبرم و  همانـساسا  دنراد . ار  هدکـشنادنیا  يدورو  هقباسم  یبایزرا و  رد  تکرـش  قح  راب  طیارش 3 

هدکشناد نالیـصحتلاغراف  دنـشاب . هتـشاد  ار  شترا  يالاب  ياههدر  تیریدم  یهدنامرف و   ، یحارط ییاناوت  نآ  نالیـصحتلاغراف  هک  ددرگ 
 ، شزومآ يارب  هاگـشناد  نیا  هرود  کیژتارتسا  مولع  هاگـشناد  هدام 54 ـ  دندرگیم . رادروخربتیدشرا  لاس  کی  زا  داتـس  یهدـنامرف و 

نالیـصحتلاغراف دوب . دـهاوخ  لاـسکی  تدـم  هب  یعاـفد  روما  رد  روشک  یـشمطخ  یماـظن و  یلک  تسایـس  هنیمز  رد  قـیقحت  هعلاـطم و 
یمود و پیترـس  یگنهرـس و  تاـجردرد  شترا  زاـیندروم  يارتـکد  سناـسیلقوف و  كرادـم  ناگدـنراد  داتـس و  یهدـنامرف و  هدکـشناد 

نیا يدورو  هقباسم  یبایزرا و  رد  تکرـشقح  راب  هس  دنـشابیم ،  رتالاب  سناـسیلقوف و  یلیـصحت  كردـم  ياراد  هک  نادـنمراک  نینچمه 
ناهدنامرف نینچمه  دنراد و  ییاهتیلویسم  یعافد  لیاسم  رد  احنا  زا  يوحنهب  یلو  هدوبن  یماظن  هک  یتکلمم  تاماقم  دنراد . ار  هاگـشناد 

كرتشم داتس  دنیامن . یط  ار  هاگشناد  نیا  دنناوتیم  عافد  یلاع  ياروش  یفرعم  اب  یماظتنا  ياهورین  نارادساپ و  هاپـس  يالاب  هدرناریدم  و 
هدام دناسرب . عافد  یلاعياروش  بیوصت  هب  هیهت و  ار  نآ  یشزومآ  داوم  همانساسا و  مادقا و  هاگشناد  نیا  لیکـشت  هب  تبـسن  تسا  فلکم 

ياوتحمساسا رب  نوناق  نیا  رد  هدـش  نییعت  لقادـح  هب  هجوت  اب  ناـمزاس  ورین و  ره  رد  یـشزومآ  زکارم  اـههرود و  زا  کـی  ره  لوط  55 ـ 
عافد یلاع  ياروشبیوصت  هب  هیهت و  كرتشم  داتس  رظن  ریز  اهنامزاس  اهورین و  هلیسو  هب  هک  طوبرم  ياههمانساسا  رد  زایندروم  یشزومآ 

دنوشیم مازعا  نوناق  نیا  رد  هدش  ینیبشیپ  یـشزومآ  ياههرود  زکارم و  زا  کی  ره  هب  هک  یلنـسرپ  هدام 56 ـ  ددرگیم . نییعت  دسریم 
سپ لیـصحتتدم  ربارب  ود  لقادح  یـشزومآ ،  هرود  تیمها  تیفیک و  تدم و  اب  بسانتم  یهدزاب  تمدخ و  هماداتصرف  ناکما و  دـیاب 

ینامیپ تباث و  رداک  زا  معا  نادنمراک  هیلک  هدام 57 ـ  ددرگیم . نیعم  یشزومآ  ياههمانساسا  رد  تدم  نیا  دنشاب . هتـشادار  نآ  مامتا  زا 
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دوخ یتمدخ  تیعضو  اههمان و  نییآ  تاررقم و  نیناوقاب و  ییانشآ  یماظن و  یتامدقم  شزومآ  ههامکی  هرود  کی  دیاب  تمدخ  ودب  رد 
نیرتهب هب  ار  طوبرم  نامزاس  زاین  هک  ددرگ  ارجا  يزیرهمانرب و  ياهنوگ  هب  دـیاب  شترا  ياـهشزومآ  هدام 58 ـ  دـنیامن . یط  ار  شترا  رد 

لصا 147 رد  ررقم  فیاظو  ماجنا  هدـهع  زا  لنـسرپ  زین  حلـص  نامز  رد  دـهد و  قوس  ییاـفکدوخ  تمـس  هب  ار  شترا   ، هدومن عفترم  وحن 
 ، تمدخ ودـب  رد  هفیظو  لنـسرپ  نینچمه  درک و  دـنهاوخ  تمدـخ  یماظن  تروص  هب  هک  ینامیپ  لنـسرپ  هدام 59 ـ  دنیاربیـساسا . نوناق 

هچره يریگهرهب  تهج  رد  تسا  فظوم  كرتشم  داتـس  دومن . دـنهاوخ  یط  ار  طوبرم  یـصصخت  یماـظن و  یتامدـقم  یـشزومایاههرود 
عافدیلاع ياروش  بیوصت  هب  هیهت و  اهورین  يراکمه  اب  ار  روبزم  ياههرود  زا  کی  ره  یـشزومآ  همانرب  هفیظو ،  ینامیپ و  لنـسرپ  زارتهب 

اهورین زا  یکی  هلیـسو  هب  رودقملایتح  دشاب . كرتشم  نامزاس  ورین  دـنچ  ای  ود  نیب  هک  یـشزومآ  ياههرود  زا  کی  ره  هدام 60 ـ  دناسرب .
ترورـض تروص  رد  گنج  ناـمز  رد  هدام 61 ـ  دـید . دـنهاوخ  شزومآ  نآ  رد  زین  اهنامزاس  اهورین و  ریاس  لنـسرپ  ریاد و  اـهنامزاسو 
یگنهامه اب  اهنامزاس  اهورین و  داهنـشیپ  هب  شزومایفیک  حطـس  ظفح  اب  نوناـق  نیا  رد  روکذـم  ياـهشزومآ  يارجا  ناـمز  تسا  نکمم 

لنـسرپ يارب  يزومآداوس  تضهن  يراکمه  اـب  تسا  فظوم  شترا  هدام 62 ـ  دـبای . لیلقت  عافد  یلاع  ياروش  بیوصت  كرتشم و  داـتس 
. دروآ مهارف  ار  يزومآداوس  تاناکما  هفیظو 

 ( ات 87 هدام 63  تاعیفرت (  مود ـ  شخب 

نییآ بجوم  هب  نآ  يارجا  شور  تاعیفرت و  هرصبت ـ  نوناق  نیا  تاررقم  ربارب  رتالاب  هبتر  ای  هجرد  هب  لین  زا  تسا  ترابع  عیفرت  هدام 63 ـ 
بیترت هدام 64 ـ  دشابیم . لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  طونمنآ  يارجا  ددرگیم و  هیهت  كرتشم  داتـس  هلیـسو  هب  هک  دوب  دـهاوخ  يا  همان 

يوان مود  زابرس  يوان 2 ـ  زابرس  تسا 1 ـ  ریز  حرـش  هب  ییایرد  يورین  رد  نآ  لداعم  تاجرد  ییاوه و  ینیمز و  یماظن  لنـسرپ  تاجرد 
مکی نابهورگ  مود 7 ـ  يوانهم  مود  نابهورگ  موس 6 ـ  يوانهم  موس  نابهورگ  يوانرس 5 ـ  هخوجرس  مکی 4 ـ  يوان  مکی  زابرس  مود 3 ـ 

مود نابوان  مود  ناوتس  موس 11 ـ  نابوان  موس  ناوتس  مکی 10 ـ  راوتسا  وان  مکی  راوتسا  مود 9 ـ  راوتسا  وان  مود  راوتـسا  مکی 8 ـ  يوانهم 
مکی ادخان  گنهرس  مود 16 ـ  ادخان  مود  گنهرس  موس 15 ـ  ادخان  درگرس  ناورس 14 ـ  وان  ناورس  مکی 13 ـ  نابوان  مکی  ناوتس  12 ـ 

نیا رد  هک  يدراوم  هیلک  رد  هرصبت ـ  رالاس  ایرد  دبهپس  نابایرد 20 ـ  رگشلرس  رادایرد 19 ـ  پیترس  مود 18 ـ  رادایرد  مود  پیترس  17 ـ 
دروم نآ  لداعم  تاجرد  نیوانع  ییایرديورین  لنـسرپ  دروم  رد  تسا  هدـش  رکذ  ییاوه  ینیمز و  يورین  لنـسرپ  تاجرد  نیوانع  نوناـق 

یماـمت رد  ناـنآ  فقوت  تدـم  لقادـح  لـیان و  یمود  ناـبهورگ  هجرد  هب  یماـظن  هاگـشزومآ  نالیـصحتلاغراف  هدام 65 ـ  دـشابیم . رظن 
هرود نایاپ  یلیـصحت  كردـم  هک  یلنـسرپ  هرـصبت ـ  دوب . دـهاوخ  لاـس  دـعب 5  هب  نآ  زا  لاـس و  راـهچ  یموس  ناوتـس  هجرداـت  تاـجرد 

لاس راهچ  لقادح  نانآ  يارب  دعب  هب  یموس  ناوتس  تاجردرد  فقوت  تدم  هطـسوتم  ملپید  كردم  هیارا  زا  سپ  دنـشاب  هتـشاد  ناتـسریبد 
فقوت تدم  لقادح  دـنوشیم و  لیان  یموس  ناوتـس  هجرد  هب  یماظن  مولع  هدکـشناد  لوا  هرود  نالیـصحتلاغراف  هدام 66 ـ  دوب . دـهاوخ 

هب ییانثتـسا  دراوم  رد  هرـصبت ـ  دیـسر . دنهاوخ  یگنهرـس  هجرد  هب  تیاهن  رد  هک  دوب  دـهاوخ  لاس  راهچ  يدـعب  تاجرد  یمامترد  اهنآ 
اطعا لنـسرپ  نیا  هب  یقیوشت  هجرد  تروصهب  یمود  پیترـس  هجرد  لک  یهدـنامرف  بیوصت  تروص  رد  عافد و  یلاـع  ياروش  صیخـشت 

رد اـهنآ  فقوت  تدـم  لقادـح  لـیان و  یمود  ناوتـس  هجرد  هب  یماـظن  موـلع  هدکـشناد  مود  هرود  نالیـصحتلاغراف  هداـم 67 ـ  ددرگیم .
دـناهدش و لیان  یمود  پیترـس  هجرد  هب  هک  یناسک  دروم  رد  هرـصبت ـ  دوب . دـهاوخ  لاس  راـهچ  یمود  پیترـس  هجرد  اـت  تاـجردیمامت 
هب اـقترا  دـنراد ،  ار  شترا  لوبقلـباق  زاـیندروم و  رتـالاب  سناـسیلقوف و  یلیـصحتكرادم  اـی  هدومن  یط  ار  داتـس  یهدـنامرف و  هدکـشناد 

هدام دوب . دهاوخ  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  طونم  عافد  یلاع  ياروش  داهنشیپ  اب  زاینبسح  رب  يدبهپس  يرگـشلرس و  یپیترـس ،  تاجرد 
لقادـح زاشیب  طوبرم  نامزاس  ای  ورین  زاین  ساسا  رب  تمدـخ  ودـب  یـشزومآ  زکارم  اههرود و  زا  کیره  لوط  همانـساسا  رد  هچنانچ  68 ـ 
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قوقح و زا   ، نامز لقادـح  تشذـگ  زا  سپ  شزومآ  تحت  لنـسرپ  دوش  نییعت  شترا  حطـس  رد  هباشم  ياههرود  يارب  هدـش  نییعت  ناـمز 
هرود ماـمتاهب  لوکوم  هجرد  زا  هدافتـسا  دـندرگیم . رادروخرب  دـش  دـنهاوخ  لـیان  نادـب  هرود  یط  زا  سپ  هک  ياهجرد  تازاـیتما  رگید 

زا سپ  اههاگشناد  یلاع و  شزومآ  تاسـسؤم  سرادم و  لیـصحتلاغراف  یماظن  لنـسرپ  تاعیفرت  تیعـضو  هدام 69 ـ  دشابیم . یـشزومآ 
یموس ناوتـس  هجرد  هب  ملپیدقوف  كرادم  ناگدنراد  فلا ـ  دوب . دهاوخ  ریز  رارق  هب  دروم  بسح  یماظن ،  شزومآ  هرود  یطو  مادختـسا 
ناوتـس هجرد  هب  سناسیل  كرادم  ناگدـنراد  ب ـ  دوب . دـهاوخنوناق  نیا  هدام 66  تاررقم  عبات  نانآ  يدـعب  تاعیفرت  دـنوشیم و  لـیان 

لاس ره  ازا  رد  رتالاب  كرادم  ناگدـنراد  ج ـ  دوب . دـهاوخنوناق  نیا  هدام 67  تاررقم  عبات  نانآ  يدـعب  تاعیفرت  دـنوشیم و  لیان  یمود 
زا تیدـشرا  لاس  راهچ  ره  ازا  رد  سناسیلكردـم و  ناگدـنراد  هب  تبـسن  تیدـشرا  لاس  ود  زا  نآ  لداعم  ای  سناسیل  زا  رتالاب  لیـصحت 
رد هک  یلنسرپ  اب  هدام 70 ـ  دوب . دهاوخ  نوناق  نیا  هدام 67 تاررقم  عبات  نانآ  يدـعب  تاعیفرت  دـندرگیم و  رادروخرب  رتالاب  هجرد  کی 

: دوشیم راتفر  ریز  بیترت  هب  دنوششترا  لوبق  لباق  زاین و  دروم  رتالاب  ملپیدقوف و  یلیـصحت  كرادم  هیارا  ذـخا و  هب  قفوم  تمدـخ  لوط 
تاـجرد هـب  دـشاب ،  هدـش  هـیارا  كردـم  يدورو  تاـجرد  زا  رتنییاـپ  ناـنآ  هـجرد  یلیــصحت  كردـم  هـیارا  ناـمز  رد  هچناـنچ  فـلا ـ 

رتالاب نانآ  هجرد  یلیـصحت  كردم  هیارا  نامز  رد  هچنانچ  ب ـ  دـنوشیم . لیان  نوناق  نیا  هدام 69  تاررقم  ربارب  دیدج  كردـميدورو 
نوناق نیا  هدام 69  تاررقم  عبات  دیدج  یلیصحت  كردم  ساسا  رب  نانایدعب  تاعیفرت  افرص  دشاب ،  هدش  هیارا  كردم  يدورو  تاجرد  زا 

ناگدـنراد فلا ـ  دـندرگیم : لیان  ریز  ياههبتر  ای  تاجرد  هب  مزـال  یـشزومآ  هرود  یط  زا  سپ  یناـمیپ  لنـسرپ  هدام 71 ـ  دوب . دـهاوخ 
یمود نابهورگ  هجرد  هب  ییامنهار  هرود  نایاپ  كردم  ناگدنراد  ب ـ  هبتر 2 . ای  یموس  نابهورگ  هجرد  هب  ییادتبا  هرود  نایاپ  كردم 
هجرد هب  ملپیدقوف  كردم  ناگدـنراد  د ـ  هبتر 7 . ای  یمکی  نابهورگ  هجرد  هب  ناتـسریبد  هرود  نایاپ  كردـم  ناگدـنراد  ج ـ  هبتر 5 . ای 

ره ازا  رد  رتالاب  كرادـم  ناگدـنراد  و ـ  هبتر 11 . ای  یمود  ناوتـس  هجرد  هب  سناسیل  كردـم  ناگدـنراد  ه ـ ـ هبتر 10 . اـی  یموس  ناوتس 
هجرد کی  زا  تیدشرا  لاس  راهچ  ره  ازا  ردو  سناسیل  كردم  ناگدنراد  هب  تبسن  تیدشرا  لاس  ود  زا  سناسیل  زا  رتالاب  یلیصحت  لاس 
هچنانچ دـنوشیم  مادختـسا  تباـث  رداـک  رد  نوناـق  نیا  تاررقم  ربارب  هک  یناـمیپ  لنـسرپ  هرـصبت ـ  دـندرگیم . رادروخرب  رتـالاب  هبتر  اـی 

روبزم ياهشزومآ  زا  سپ  نانآ  هجرد  هچنانچ  هدومن و  یط  ار  نآ  تسیاـبیم  دنـشاب  هدرکن  یط  ارتباـث  رداـک  زاـیندروم  ياـهشزومآ 
رظن زا  هفیظو  لنسرپ  هدام 72 ـ  دش . دهاوخ  روظنم  عیفرت  هقباس  زج  هجرد  نآ  رد  ینامیپ  تمدخ  تدم   ، دـشاب نانآ  ینامیپ  تاجرد  ربارب 
نیا هدام 31  فلا )  دنب (  عوضوم  نادـنمراک  هبتر  نیلوا  هدام 73 ـ  دنـشابیم . یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  تاررقم  عبات  تاجرد  هب  لین 

اب و   ( 9 ناتسریبد (  هرود  نایاپ  كردم  اب   ( 5 ییامنهار (  هرودنایاپ  كردـم  اب   ( ، 2 ییادتبا (  مجنپ  كردم  اب  مادختـسا  ودب  رد  نوناق 
هک یتروصرد  هرصبت 1 ـ  دشابیم .  ( 9 زا (  رتالاب  هبتر  کی  ملپیدزا  رتالاب  لیـصحت  لاس  ود  ره  ازا  هب  ملپید  زا  رتالاب  یلیـصحت  كرادـم 
ـ  هرـصبت 2 دندرگیم . رادروخربتیدـشرا  لاس  ود  زا  یلیـصحت  لاس  نیرخآ  ازا  هب  دـشاب  درف  ملپید ،  زا  رتالاب  یلیـصحت  تاونـس  دادـعت 

نامزاس زایندروم  هک  مادختـسا  ودب  رد  هدش  هیارا  كردم  زا  رتالاب  یلیـصحت  كردـم  تمدـخ  لوط  رد  هک  هدام  نیا  عوضوم  نادـنمراک 
هب نانآ  هبتر  دشابهدش  هیارا  كردم  يدورو  هبتر  زا  رتنییاپ  نانآ  یتمدخ  هبتر  دیدج  كردـم  هیارا  نامز  رد  هچنانچ  دـنیامن  هیارا  دـشاب 

هیارا نامز  رد  هچنانچ  . دومن دنهاوخ  هدافتـسا  تمدخ  لوط  رد  نآ ،  هب  طوبرم  هررقم  يایازم  زا  هتفایرییغت و  دیدج  كردـم  يدورو  هبتر 
دیدج یلیـصحت  كردم  ساسارب  نانآ  يدعب  تاعیفرت  افرـص  دشاب  هدش  هیارا  كردم  يدورو  هبتر  زا  رتالاب  نانآ  هبتر  یلیـصحت  كردم 

هـس ات  کی  ياههدر  زا  یکی  رد  یتراهم  اب  هک  نوناق  نیا  هدام 31  ب )  دنب (  عوضوم  نادـنمراک  هبتر  نیلوا  هدام 74 ـ  دش . دهاوخ  ماجنا 
ـ  فلا دشابیم : ریز  حرش  هب  دنراد  رارق  هس  ات  کی  ياههورگ  زا  یکی  رد  یتخس  یگدیچیپ و  رظن  زا  هک  دنوشیم  مادختـسایلغاشم  يارب 

هبتر هورگ 3 . هدر 1  هورگ 2 و  هدر 2  هورگ 1 و  هدر 3  ج ـ  (. 3  ) هبتر هورگ 2 . هدر 1  هورگ 1 و  هدر 2  ب ـ  (. 1  ) هبتر هورگ 1 . هدر 1 
رد هدام  نیا  فلا )  دنب (  عوضوم  نادنمراک  هرصبت 1 ـ  (. 9  ) هبتر هورگ 3 . هدر 3  ه ـ ـ (. 7  ) هبتر هورگ 3 . هدر 2  هورگ 2 و  هدر 3  د ـ  (. 5)

نایاپ كردم  نتـشاد  تروص  رد  هدام  نیا  عوضوم  نادنمراکهیلک  تیدشرا و  لاس  کی  زا  ییادـتبا  هرود  نایاپ  كردـم  نتـشاد  تروص 
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رد و  دندرگیم . رادروخرب  تیدـشرا  لاس  زا 6  ناتـسریبد  هرودنایاپ  كردم  نتـشاد  طرـش  هب  تیدشرا و  لاس  راهچ  زا  ییامنهار  هرود 
زا دشاب  هدنام  یقاب  لاس  جـنپ  لقادـح  اهنآ  تمدـخ  تدـم  زا  دـندرگكرادم و  نیا  هیارا  ذـخا و  هب  قفوم  تمدـخ  لوط  رد  هک  یتروص 

تمدخ لوط  رد  هک  یتروصرد  هدام  نیا  عوضوم  نادـنمراک  هرـصبت 2 ـ  دش . دنهاوخ  رادروخرب  طوبرم  تیدشرا  زا  كردم  هیارا  خیرات 
ماجنا تراهم  هناگهس  ياههدر  زا  یکی  اب  نوناـق  نیا  هدام 41  نویـسیمک  دییأتهب  دراد ،  رارق  يرتالاب  هورگ  رد  هک  یلغـش  رد  دنوش  قفوم 

 ، دـیدج یلغـش  هورگ  تراهم و  هدر  يدورو  هبتر  هچنانچ  هتفای و  لاقتنا  روبزمیلغـش  هورگ  هب  ناـمزاس  زاـین  تروص  رد  دـنیامن ،  هفیظو 
هررقم يایازم  زا  هتفای و  رییغت  روبزم  يدورو  هبتر  هب  نانآ  هبتر  باصتنا  نامز  زا  دشابدیدج  لغش  رد  باصتنا  نامز  رد  نانآ  هبتر  زا  رتالاب 

هبتر نوناق 20  نیا  داوم 73 و 74  عوضوم  نادنمراک  يارب  اههبتر  دادعت  هدام 75 ـ  دومن . دنهاوخهدافتـسا  تمدخ  لوط  رد  نآ  هب  طوبرم 
ياههرود هک  ینادنمراک  هدام 76 ـ  تفای  دنهاوخ  اقترا  هبتر  کی  لاس  راهچ  ره  ییاراکو  یگتسیاش  تروص  رد  روبزم  نادنمراک  هدوب و 

هبتر کی  زا  شزومآ  لاس  ود  ره  تیدشرالاس و  ود  زا  شزومآ  لاس  ره  ازا  هب  دـنیامن  یط  عافد  ترازو  ای  شترا  رد  ار  یـشزومآ  یلوط 
شترا و یلیـصحت  یـصصخت و  ياهيدـنمزاین  هلاس  همه  دـنفظوم  عافد  ترازو  كرتشم و  داتـس  هدام 77 ـ  دـندرگیم . رادروخرب  رتالاب 

تیاعر اب  لنـسرپ  عیفرت  هدام 78 ـ  دننک . لیـصحت  روبزم  ياههتـشر  رد  لیامت  تروص  رد  دنناوتب  لنـسرپ  ات  دـنیامنمالعا  ار  عافد  ترازو 
ياـهورین رد  نادـنمراک  هیلک  یمود و  ناوتـس  هجرد  اـت  ناـیماظن  فلا ـ  دوب : دـهاوخ  ریز  تاـماقم  بیوصت  هب  طونم  نوناـق  نیا  تاررقم 

 ، ـالاب هب  یمکی  ناوتـس  هجرد  زا  كرتـشم ب ـ  داتـس  سییر  عاـفد و  ریزو   ، كرتـشم داتـس  عاـفد و  ترازو  رد  طوـبرم ـ  يورین  هدـنامرف 
هب یتینما  رظن  زا  یـسایس ،  یتدیقع  نامزاس  هلیـسو  هب  یبتکم  رظن  زا  تمدـخ  لحارم  هیلک  رد  لنـسرپ  تیعـضو  هدام 79 ـ  لک  یهدنامرف 

تاــعیفرت و رد  اــت  دریگیم  رارق  یــسررب  دروــم  یباــیزرا  نویــسیمک  طــسوت  ییاراــک  رظن  زا  تاــعالطا و  تظاــفح  نامزاسهلیــسو 
هنیمز رد  یـسایس  یتدـیقع  نامزاس  ییاراک ،  یبایزرا  هنیمز  رد  كرتشم  داتـس  عافد و  ترازو  هرـصبت ـ  دوش . عقاو  لمع  كالمتاباصتنا 

هب هیهت و  ار  هدام  نیا  رد  هلوحم  تیرومأم  ییارجا  همان  نییآ  یتینما  تیحالـص  هنیمز  رد  تاـعالطا  تظاـفحنامزاس  یبتکم و  تیحـالص 
طباوض نوناق و  نیا  رد  ررقم  طیارـش  هیلک  ندوب  زیاـح  رب  هوـالع  لنـسرپ  عیفرت ،  يارب  هدام 80 ـ  دـنناسریم . عافدیلاع  ياروش  بیوصت 

اب كرتـشم  داتــس  عاـفد و  ترازو  هرـصبت 1 ـ  دنـشاب . هدـش  بوصنم  رتالاب  ینامزاس  لغـش  رد  عیفرتاـب  ناـمزمه  اـی  ـالبق  یتسیاـب  طوبرم 
هب ینامزاس  لغاشم  شدرگ  شزومآ و  مادختـسایاههنیمز ،  رد  ار  مزال  ياهینیبشیپ  ناکمالایتح  دـنفلکم  هناـگهس  ياـهورین  یگنهاـمه 

لنـسرپ یتاعیفرت  تیعـضو  هرـصبت 2 ـ  دـندرگن . مورحمعیفرت  هب  لین  زا  یناـمزاس  لـحم  نتـشادن  تلع  هب  لنـسرپ  هک  دـنهد  ماـجنا  يوحن 
بیوصت هب  اهورین و  یگنهامه  اب  كرتشم  داتـسقیرط  زا  هک  دشابیم  یلمعلاروتـسد  قباطم  یگنج  قطانم  هب  نیرومأم  نینچمه  بستنم و 

داتس هدام 81 ـ  تسا  عونمم  لنـسرپ  عیفرت  روظنم  هب  یناـمزاس  لـحم  ندرب  ـالاب  اـی  داـجیا  هرـصبت 3 ـ  دیـسر . دهاوخ  عافد  یلاع  ياروش 
ار شترا  ینامزاسياهلحم  نوناق  نیا  بیوصت  زا  سپ  لاس  کی  تدـم  فرظ  رثکادـح  دـنفلکم  هناگهس  ياهورین  یگنهامه  اب  كرتشم 

لحم ره  يارب  بسانتمياههبتر  تاجرد و  نییعت و  ار  لغـش  ندوب  كرتشم  ای  يدـنمراک  اـی  یماـظن  ترورـض  هداد و  رارق  یـسررب  دروم 
یگنهاـمه اـب  دوخ  یناـمزاسياهلحم  دروم  رد  رظندـیدجت  نیا  هب  تبـسن  تسا  فـلکم  زین  عاـفد  ترازو  دـنریگب . رظن  رد  ار  یناـمزاس 

ياههبتر اههجرد و  تبـسن  نینچمه  شترا و  یناـسنا  يورین  بیکرت  دادـعت و  هدام 82 ـ  دیامن . مادـقا  یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس 
نییعت كرتشم  داتس  هلیسو  هب  هک  یتبسن  هب  بوصم و  تازیهجت  نامزاس و  لوادج  ربارب  تادیدهتو ،  يژتارتسا  یشمطخ ،  يانبم  رب  نانآ 
هجرد هب  لین  يارب  لنسرپ  هیلک  هدام 83 ـ  ددرگیم . صخشم  دیـسر  دهاوخ  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  عافدیلاع  ياروش  دییأت  زا  سپ  و 

لنـسرپ دروم  رد  زج  دـنیامن و  یط  نوناق  نیاتاررقم  طباوض و  ربارب  ار  طوبرم  هبتر  ای  هجرد  رد  ررقم  فقوت  تدـم  دـیاب  رتـالاب  هبتر  اـی 
تداشر دوخ  زا  هک  یلنسرپ  هب  تیدشرا  نداد  هدام 84 ـ  دنشاب . ینامزاس  لغش  رد  هبتر  رد  هجرد  نیرخآ  رد  نآ  فصن  لقادح  بستنم ، 

ای ناهدنامرف  داهنـشیپ  اب  هدوبن و  تاعیفرت  یمومع  طیارـش  عباتدنهدیم  ناشن  هدنزرا  هداعلاقوف و  تیقالخ  راکتبا و  شالت ،  يراکادـف ،  ، 
نیمأـت روـظنم  هـب  ییانثتـسا  دراوـم  رد  هداـم 85 ـ  دوـب . دـهاوخ  نوناـقنیا  هداـم 78  رد  هحرـصم  تاـماقم  بیوـصت  طوـبرم و  نالویـسم 
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بیوصت طوبرم و  هدـنامرف  داهنـشیپ  اب  نایماظن  تسانکمم  ساسح  لغاشم  رد  بتارم  هلـسلس  رد  لداعت  ظفح  ناـمزاس و  ياهيدـنمزاین 
هدافتسا قح  هک  یتدم  مامت  رد  دنوشیم  لیان  تقوم  هجرد  هب  هک  یلنسرپ  هرصبت 1 ـ  دنبای . عیفرت  تقوم  هجرد  ود  رثکادح  لکیهدنامرف 

عبات تباـث  هجرد  ظاـحل  زا  لنـسرپ  لـیبق  نیا  عیفرت  هرـصبت 2 ـ  تشاد  دـنهاوخ  تفاـیرد  ارهجرد  ناـمه  قوقح  دـنراد  ار  روبزم  هجرد  زا 
زاـین عفر  تروص  رد  هرـصبت 3 ـ  تسا  ریذـپناکما  فقوت  تدـم  لقادـحیط  زا  سپ  رتالاب  تباث  هجرد  هب  لین  هدوب و  نوناق  نیا  تاررقم 

نیح رد  هداـم  نیا  نیلومـشم  هکیتروـص  رد  هرـصبت 4 ـ  ددرگیم . بلـس  تقوم  هجرد  یگتـسیاش  ییاراک و  مدـع  هدـهاشم  ای  ینامزاس 
قوقح باـستحا  ذـخأم  بلـس و  ناـنآ  زا  تقوم  هجرد  ياـیازمو  ناونع  دـندش  توف  اـی  لوـلعم و  اـی  هتـسشنزاب  تقوـم  هجرد  زا  هدافتـسا 

نانآ تقوم  هجرد  هک  زابناج  دیهش و  لنـسرپ  دروم  رد  رگم  دوب  دهاوختباث  هجرد  قوقح  يانبم  رب  يرمتـسم  ای  هفیظو و  ای  یگتـسشنزاب 
ریز حرش  هب  دنریگیم  رارق  ینوناق  بیقعت  تحت  هک  یلنسرپ  عیفرت  عضو  هدام 86 ـ  دوب . دهاوخ  هفیظو  يرمتسم و  قوقح  باستحا  يانبم 

دنوش تشادزاب  حالصیذ  عجارم  زا  هرداص  رارق  اب  دنریگ و  رارق  ینوناق  درگیپ  تحت  ییاضق  عجارم  رد  هکیتروص  رد  فلا ـ  دوب : دهاوخ 
هک یتروص  رد  ب ـ  دـشاب . عیفرت  قاقحتـسا  خـیرات  زا  لبق  تشادزاـب  خـیرات  هکنیا  رب  طورـشم  ددرگیم  قلعم  عیفرت  تشادزاـب  خـیراتزا 

ظاحل نیا  زا  قاقحتـسا  خیراتزا  لنـسرپ  عیفرت  ددرگ ،  بیقعت  یفوقوم  ای  درگیپ و  عنم  رارق  ای  تیارب  یعطق  يار  رودص  هب  یهتنم  هدـنورپ 
رد فقوت  تدـم  لقادـح  هب  دـناهدش ،  کفنم  تمدـخ  زا  المع  رفیک  يارجا  رثا  رب  هک  یتدـم  تیموکحم ،  تروص  رد  تسا ج ـ  عنامالب 

مکح و يارجا  ریخأت  تازاجم ،  قیلعت  طورـشم ،  يدازآ  وفع ،  لومـشم  هک  ینازیم  هب  اهتیموکحم  د ـ  دش . دـهاوخ  هفاضاهبتر  ای  هجرد 
ای هجرد  تقوم  لیزنت  هب  هک  یلنسرپ  يارب  هبتر  ای  هجرد  رد  فقوت  تدم  هدام 87 ـ  دنرادن . عیفرت  رد  يرثا  دناهتفرگرارق  تمدخ  ای  سبح 

. دناهتشاد هیبنت  زا  لبق  هبتر  ای  هجرد  رد  هک  دوب  دهاوخ  یتمدق  نامه  هیبنت ،  تدمياضقنا  زا  سپ  هلصافالب  دنوشیم  هیبنت  هبتر 

ات 100 هدام 88  تمدخ (  ظاحل  زا  لنسرپ  تیعضو  مراهچ ـ  لصف 

ـ  یـشیامزآ ب تمدـخ  فلا ـ  دوب : دـهاوخ  ریز  حرـش  هب  دروم  بسح  تمدـخ  ظاحل  زا  نوناق  نیا  لومـشم  لنـسرپ  تیعـضو  هدام 88 ـ 
رظتنم تشادزاب ي ـ  يرارف ط ـ  بیاغ ح ـ  یـصخرم ز ـ  تمدـخ و ـ  هب  رومأم  ه ـ ـ رومأم . تمدـخ د ـ  هب  رـضاح  یـشزومآ ج ـ  تمدـخ 

هب طوـبرم  تاررقم  ربارب  هک  تسا  ینادـنمراک  یتمدـخ  عـضو  یـشیامزآ )  تمدـخ  هداـم 89 ( ـ  بستنم  ل ـ  راـک . نودـب  تمدـخ ك ـ 
( ـ  هدام 90 دـننارذگیم . ار  یـشیامزآ  هلحرم  لاس  ود  ات  هاـم  تدم 6  هب  مزال  ياهیگتـسیاش  یبایزراروظنم  هب  هدش و  هتفریذـپ  تمدـخ 

شترا هنیزه  هب  یشزومآزکارم  ای  تاسسؤم  زا  یکی  رد  ینامزاس  لغش  نتشاد  نودب  هک  تسا  یلنسرپ  یتمدخ  عضو  یـشزومآ )  تمدخ 
شزومآ هرود  هچنانچ  مادختسا  ودب  ياهشزومآ  درومرد  زج  هرصبت ـ  دننیبیم . شزومآ  اهنآ  هب  هتسباو  ياهنامزاس  ای  عافد و  ترازو  ای 

رتشیب شزومآ  هرود  هک  یتروص  رد  دومن و  دنهاوخ  یط  ار  هرود  رومأمتروصهب  ینامزاس  لحم  ظفح  اب  لنسرپ  دشاب  هام  شـش  زا  رتمک 
تاررقم ربارب  هک  تسا  یلنـسرپ  عـضو  تمدـخ )  هب  رـضاح  هدام 91 ( ـ  دش . دـنهاوخبستنم  شزومآ  نارود  رد  لنـسرپ  دـشاب  هام  زا 6 

هک تسا  یلنسرپ  تیعضو  رومأم )  هدام 92 ( ـ  دنیامنیم . هفیظو  ماجنا  لغشنآ  رد  المع  بوصنم و  ینامزاس  لغاشم  زا  یکی  رد  طوبرم 
نآ يارب  یلحم  نامزاس  رد  هک  یلغـش  رد  ای  دوخیناـمزاس و  لغـش  زا  ریغ  ناـمزاس  لـغاشم  زا  یکی  رد  لاـس  کـی  زا  رتمک  یتدـم  يارب 
رد هک  یلغاشم  دروم  رد  هرصبت 1 ـ  دندرگ . مازعا  روبزم  تدميارب  اهنامزاس  اهورین و  ریاس  هب  ای  دنوش و  هدرامگ  تسا  هدشن  ینیبشیپ 

ار نآ  فیلکت  لاس  کی  تدم  فرظ  رثکادحتسا  فظوم  طوبرم  نامزاس  ای  ورین  تسا  هدشن  ینیبشیپ  نآ  يارب  یلحم  نامزاس  لوادج 
اب رگید  نامزاس  ای  ورین  هب  لنسرپ  لاقتنا  ندش و  رومأم  ـ  هرصبت 2 دیامن . صخشم  نامزاس  لوادج  رد  نآ  جرد  ای  لغش و  فذح  ظاحل  زا 
رب دازام  لنـسرپ  دنفلکم  اهنامزاس  اهورین و  هرـصبت 3 ـ  دش . دهاوخ  ماجناكرتشم  داتـس  بیوصت  طوبرم و  نامزاس  ای  ورین  ود  یگنهامه 

رتشیب هچ  ره  يرادربهرهب  ناکما  اهنامزاس  اهورین و  ریاس  هب  نانآندومن  رومأمای  لاقتنا  هب  ات  دنیامن  یفرعم  كرتشم  داتـس  هب  ار  دوخ  زاین 
ای اههناخترازو  ریاس  هب  هک  تسا  یلنـسرپ  تیعـضو  تمدـخ )  هب  رومأـم  هدام 93 ( ـ  ددرگ . مهارف  ینامزاس  ياـهزاین  نیمأـت  لنـسرپ و  زا 
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تاماقم بیوصت  هب  طونم  لنـسرپ  ندـش  تمدـخ  هب  رومأم  ـ  هرـصبت دـندرگیم . رومأمتلود  هب  هتـسباو  اـی  یتلود  ياـهنامزاس  اـی  اـهداهن 
تاررقم ربارب  هک  تسا  یلنسرپ  عضو  یـصخرم )  هدام 94 ( ـ  دـشابیم . یناگمهنامرف  رد  بتارم  جرد  نوناق و  نیا  هدام 78  رد  روکذم 

قح ینامیپ  هفیظو و  تباث ،  رداـک  زا  معا  لنـسرپ  یقاقحتـسا  یـصخرم  فلا ـ  دنـشابیم : ریز  ياهیـصخرم  زا  هدافتـسا  لاـح  رد  طوبرم 
اوهوبآ 45 دب  قطانم  رد  یـصخرم  تدم  دنـشابیم . اراد  طوبرم  يایازم  قوقحزا و  هدافتـسا  اب  ار  هنالاس  یـصخرم  هام  کی  زا  هدافتـسا 
زا طوـبرم  ياههاگـشزومآ  همانـساسا  رد  جردـنم  تاررقم  قـبط  دـنناوتیم  یـشزومآ  ياـههرود  رد  لنـسرپ  هرــصبت ـ  دوـب . دـهاوخ  زور 

کـشزپ زیوجت  اب  دنـشابیمن  تمدخ  هب  رداق  يرامیب  تلع  هب  هک  یلنـسرپ  یجالعتـسا  یـصخرم  ب ـ  دنیامن . هدافتـسا  یلیـصحتیصخرم 
نارود یـصخرم  رظن  زا  نز  لنـسرپ  دـنیامن . هدافتـسا  یـصخرم  نیا  زا  دـنناوتیم  هاـم  ات 4  رثکادـح  یقاقحتـسایصخرم  رب  هوالع  لویـسم 

نکل هتـشادن  ار  هنالاس  یـصخرم  قاقحتـسا  هک  یلنـسرپ  يرارطـضا  یـصخرم  ج ـ  دنـشابیم . يروشک  مادختـسانوناق  لومـشم  يرادراب 
رد لنسرپ  قوقح . نودب  یصخرم  د ـ  دنیامن . هدافتسا  دعب  ياهلاس  یقاقحتسا  ياهیصخرمزا  دنناوتیم  دنراد  یصخرم  هب  زاین  ارارطـضا 

ظاحل زا  تدم  نیا  دنیامن . هدافتسا  قوقح  نودبیصخرم  زا  تمدخ  لوط  رد  لاس  هس  اعمج  رثکادح  دنناوتیم  يرورض  صاخ و  طیارش 
یگتـسیاش تقایل و  زاربا  ياضتقم  هب  یقیوشت  یـصخرم  ه ـ ـ ددرگیمن . بوسحم  یتمدخ  تاونـس  زج  یگتـسشنزاب  تاعیفرت و  قوقح و 

ماجنا روظنم  هب  هک  یلنسرپ  تیرومأم  یصخرم  و ـ  دوش . هداد  یقیوشتیصخرم  لنـسرپ  هب  لاس  لوط  رد  زور  ات 30  رثکادح  تسا  نکمم 
رب هوالع  دنناوتیم  دنوش ،  مازعا  دوخ  تنوکس  تمدخ و  لحمزا  جراخ  هب  هام  هس  تدم  هب  لقادح  شترا  فرط  زا  هلوحم  ياهتیرومأم 
زا هدافتــسا  بـیترت  هرـصبت 1 ـ  دـننک . هدافتـسا  تیرومأـم  یـصخرمزور  جـنپ  زا  رثکادـح  هاـم  کـی  ره  يازا  هـب  یقاقحتــسا  یــصخرم 

اهیصخرم نداد  رد  اسؤرو  ناهدنامرفتارایتخا  دودح و  هدام و  نیا  فلا  دنب  عوضوم  اوهوبآ  دب  قطانم  نییعت  روکذم ،  ياهیـصخرم 
يرادا و روـما  ناـمزاس  هناـگهس و  ياـهورینو  عاـفد  ترازو  یگنهاـمه  اـب  كرتـشم  داتـس  هلیـسو  هب  هک  تسا  يا  هماـن  نییآ  بجوـم  هـب 

ترورض هک  یعقاوم  رد  یناگمه و  جیسب  یگنج و  طیارش  رد  هرصبت 2 ـ  دیسر . دهاوخ  عافد  یلاع  ياروش  بیوصت  هب  هیهت و  یمادختسا 
هب هیهت و  كرتشم  داتس  هلیسو  هب  هک  يا  همان  نییآ  رد  هدوبن و  هدام  نیا  یمومع  طیارشعبات  نآ  تدم  یصخرم و  اطعا  دیامنیم ،  باجیا 

لحم رد  تاررقم  تیاعر  نودـب  هک  تسا  یلنـسرپ  عضو  بیاغ )  هدام 95 ( ـ  دش . دهاوخ  صخـشمدسریم  عافد  یلاع  ياروش  بیوصت 
زا 5 گنج  نامز  رد  زور و  زا 15  حلص  نامز  رد  نانآ  تبیغ  تدم  هک  تسا  یلنـسرپ  عضو  يرارف )  هدام 96 ( ـ  دنوشن . رضاح  تمدخ 

هلصافالب يریگتسد  ای  یفرعم  زا  سپ  يرارف  لنـسرپ  ددرگیم و  عطق  تبیغ  خیرات  زا  لنـسرپ  لیبق  نیا  يایازم  قوقح و  . دیامن زواجت  زور 
هک تباث  رداک  لنـسرپ  یتمدـخ  تیعـضو  دوشیم . یگدیـسر  طوبرم  يرفیک  تاررقم  ربارب  نانآ  رارف  ماهتا  هب  هدومن و  تمدـخهب  عورش 

درگیپ عنم  رارق  ای  بیقعت  یفوقوم  رارق  ای  تیارب  يار  رودص  تروص  رد  فلا ـ  دوب : دهاوخ  ریز  حرش  هب  دناهدش  تمدخ  زا  رارف  بکترم 
مایا دـشابن ،  تمدـخ  زا  جارخا  مزلتـسم  هک  یتازاجم  هب  تیموکحم  تروص  رد  ب ـ  دـش . دـهاوخ  لیدـبت  باستنا  هب  رارف  تبیغ و  ماـیا  ، 

خیراـت زا  دـشاب  تمدـخ  زا  جارخا  مزلتـسم  هک  یتازاـجم  هب  تیموکحم  تروـص  رد  ج ـ  ددرگیمن . بوـسحم  تمدـخ  زج  رارف  تبیغ و 
جارخا تـبیغ  زاـغآ  ناـمز  زا  ددرگ  هداـم  رب 6  غلاـب  تباـث  رداـک  لنـسرپ  رارف  تدـم  هاـگره  هرـصبت ـ  دـش . دـنهاوخ  جارخا  يار  تیعطق 

عنم ای  بیقعت  یفوقوم  رارق  ای  تیارب  يار  رودص  تروص  رد  طقف  هدـش و  همکاحم  طوبرم  يرفیکتاررقم  ربارب  نآ  زا  سپ  دـندرگیم و 
مکح هب  روضح  زا  سپ  دنناوتیم  لنسرپ  ددرگ  ماجنا  یبایغ  همکاحم  هک  یتروص  رد  دش . دهاوخ  نکی  مل  ناک  زین  جارخا  مکح  درگیپ ، 

ناک زین  نانآ  جارخا  مکح  ددـجم ،  یگدیـسر  رد  درگیپ  عنم  ای  بیقعت  یفوقوم  رارق  اـی  تیارب  يار  تروص  ردو  هدومن  ضارتعا  هرداـص 
مکح رودص  ات  ییاضق  حالصیذ  عجارم  زا  هرداص  ياهرارق  بجوم  هب  هک  تسا  یلنـسرپ  عضو  تشادزاب )  هدام 97 ( ـ  ددرگیم . نکیمل 

 ( تمدـخ رظتنم  هدام 98 ( ـ  دنـشاب . رظن  تحت  یتمدخ  لحم  ای  هاگتـشادزاب  رد  یطابـضنا  تاررقم  ربارب  ای  هدرب و  رـسهب  فیقوترد  یعطق 
ـ  هرـصبت دنـشاب . هدـش  رانک  ربراـک  زا  تقوم  روط  هب  یطابـضنا  تاـفلخت  باـکترا  تلع  هب  طوبرم  تاررقم  ربارب  هک  تسا  یلنـسرپ  عضو 

نیا یگتـسشنزاب  روسک  ددرگیم . بوسحم  یگتـسشنزاب  رظن  زا  اهنت  هدـشن و  روظنم  عیفرت  يارب  تمدـخ  مایا  زج  تمدـخ  راـظتنا  تدـم 
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یلنـسرپ عضو  راک )  نودـب  هدام 99 ( ـ  ددرگیم . زیراو  یگتـسشنزاب  قودنـص  هب  تمدـخ  راظتنا  زا  لبق  قوقح  نیرخآ  ساـسارب  تدـم 
. دنوش تشادزاب  ییاضق  حالصیذ  عجارم  زا  هرداص  ياهرارق  بجوم  هب  فلا ـ  دندرگ : رانک  رب  راک  زا  اتقوم  ریز  للع  زا  یکی  هب  هک  تسا 

هییارجا رودـص  هب  رجنم  یهدـب  ای  هبموکحم  تخادرپ  مدـع  تلع  هب  ج ـ  دـنوش . ینادـنز  حـلاص  ياههاگداد  زا  هرداص  ماـکحا  ربارب  ب ـ 
زا عونمم  ای  يرابجا  تماقا  هب  موکحم  هک  یتروص  رد  ه ـ ـ دـنوش . راـک  نودـب  یطابـضنا  تاـفلخت  باـکترا  تلع  هب  د ـ  دـنوش . ینادـنز 

دـشاب هتـشاد  دوجو  یماظن  نامزاس  ای  ناگداپ و  دـنب ه  لومـشم  لنـسرپ  تماقا  لحم  رد  هچنانچ  هرـصبت 1 ـ  دـنوش . نیعم  لحم  رد  تماقا 
مایا زج  يراک  نودب  تدم  هرصبت 2 ـ  دیامن . تمدخ  هب  رـضاح  لحم  نآ  رد  يراکنودب  ياج  هب  ار  نانآ  دناوتیمزاین  تروص  رد  شترا 

قوقح نیرخآ  ساسا  رب  تدم  نیا  یگتـسشنزاب  روسک  ددرگیم . بوسحم  یگتـسشنزاب  رظن  زا  اهنت  هدـشن و  روظنم  عیفرت  يارب  تمدـخ 
 ، طورـشم يدازآ  وفع ،  لومـشم  هک  ینازیم  هب  اهتیموکحم  هرصبت 3 ـ  دش . دهاوخ  زیراو  یگتـسشنزاب  قودنـص  هب  يراک  نودب  زا  لبق 
 ( بـستنم هدام 100 ( ـ  دـش . دـهاوخن  يراک  نودـب  ثعاب  دـنریگ  رارق  تمدـخای  سبح  ای  مکح  يارجا  ریخأـت  تازاـجم ،  يارجا  قیلعت 

طوبرم نامزاس  ای  ورین  ینادوجآرایتخا  رد  هدیدرگ و  کفنم  دوخ  یتمدخ  ناگی  زا  ریز  ياهتلاح  زا  کی  رد  هک  تسا  یلنسرپ  تیعضو 
تدم دنشابیم . روبزم  ياه  ینادوجآ  هدهع  رب  باستنا  تدم  رد  نانآ  یلنسرپ  تایلمع  هیلک  دنریگیم و  رارق  كرتشم  داتـس  ینادوجآ  ای 

ـ  فلا تسا  ناـنآ  فیلکت  نییعت  هب  لوکومهک  رثـالا  دوقفم  لنـسرپ  يانثتـسا  هب  ددرگیم  روظنم  عـیفرت  يارب  تمدـخ  تدـم  زج  باـستنا 
دنفظومطوبرم نامزاس  ای  ورین  تروص  نیا  رد  هک  دـنوش  لغـش  نودـب  اـتقوم  یناـمزاس  لـحم  لـالحنا  اـی  فذـح  هطـساو  هب  هک  یلنـسرپ 

طسوت ای  هدیدرگ  ریسا  یجراخ  نانمشد  تسد  هب  هک  یلنسرپ  ب ـ  دنیامن . نشور  ار  لنـسرپ  لیبق  نیا  یلغـش  تیعـضو  هام  هس  ات  رثکادح 
ندوب و ناگورگ  رد  ای  تراسا  تدم  مامت  يارب  دنـشاب ،  هدش  هتفرگ  ناگورگهب  نایچقاچاق  ای  حلـسم و  نیقراس  ای  رارـشا  ای  بالقنا  دـض 
ج دیامن . نشور  ار  لنسرپ  لیبق  نیا  تیعضو  روبزم  تدم  فرظ  تسا  فظوم  طوبرمنامزاس  ای  ورین  يدازآ  زا  سپ  هام  شـش  ات  رثکادح 

هدش دیدپان  نایچقاچاق  ای  حلسم و  نیقراس  ای  رارشا  ای  بالقنا  دض  اب  ییورایور  ای  یجراخ  نانمشد  اب  دربن  رد  هک  يرثالادوقفم  لنـسرپ   ـ
ـ ـ لاس ه کی  ات  رثکادح  دندرگیم ،  يرتسب  هام  زا 4  شیب  يرامیب  ظاحل  هب  هک  یلنسرپ  تیعضو د ـ  نییعت  ات  تسا  مولعمان  نانآ  عضو  و 

. درگیپ عنمرارق  ای  بیقعت  یفوقوم  رارق  تیارب ،  يار  رودـص  تروص  رد  نوناق  نیا  هدام 99  فلا  دنب  عوضوم  لنـسرپ  يراک  نودب  تدم 
هام  6 زا شیب  یـشزومآ  ياههرود  هب  تمدـخ  لوط  رد  هک  ینیلـصحم  نینچمه  هام و  زا 6  شیب  تمدخ  هب  رومأمو  رومأملنـسرپ  هرـصبت ـ 

. دوب دنهاوخ  بستنم  مکح  رد  دندرگیم  مازعا 

ات 105 هدام 101  تایاکش (  هب  یگدیسر  یگنوگچ  تاهیبنت و  تاقیوشت ،  لنسرپ ،  یطابضنا  فیلاکت  مجنپ ـ  لصف 

فیلاکت هک  دنشابیم  يا  همان  نییآ  عبات  یطابـضنا  روما  رظن  زا  اهنآ  هب  هتـسباو  ياه  نامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  لنـسرپ  هدام 101 ـ 
رد ررقم  دودح  رداهنآ  لامعا  هنیمز  رد  نالوئسم  ناهدنامرف و  تارایتخا  دودح  یطابضنا و  تاهیبنت  تاقیوشت و  نازیم  لنسرپ ،  یطابضنا 

هناگ و هس  ياهورین  وعافد  ترازو  یگنهامه  يراکمه و  اب  كرتشم  داتـس  طسوت  قوف  یطابـضنا  هماـن  نییآ  دـیامنیم . نییعت  نوناـق  نیا 
تقایل و زاربا  ياضتقم  هب  لنسرپ  هدام 102 ـ  دوشیم . هدراذگ  ارجا  هب  يربهر  ماقم  بیوصت  تروص  رد  هیهت و  یـسایس  یتدیقع  نامزاس 
ای روتسد  رد  قیوشت  یتمسق د ـ  روتسد  رد  قیوشت  یبتک ج ـ  قیوشت  یهافش ب ـ  قیوشت  فلا ـ  دنوشیم : قیوشت  ریز  حرش  هب  یگتـسیاش 

ياطعا ح ـ  زئاوج . شاداپ و  لاـس ز ـ  رد  زور  تدم 30  هب  رثکادـح  یقیوشت  یـصخرم  شترا و ـ  یناگمه  نامرف  رد  قیوشت  نامزاس ه ـ ـ
ددرگ رتالاب  هجرد  هب  لین  هب  رجنم  هک  ینازیم  هب  تیدـشرا  قیرط  زا  یقیوشت  هجرد  اطعا  هرـصبت ـ  تیدـشرا  تاـهیبنت ي ـ  عفر  ناـشن ط ـ 
یبتک خیبوت  یهافش ب ـ  خیبوت  فلا ـ  تسا  ریز  حرش  هب  دوشیم  لامعا  لنسرپ  تافلخت  تلع  هب  هک  یتاهیبنت  هدام 103 ـ  دوشیم . ماجنا 

رد يزور  هنابـش  تمدـخ  شترا و ـ  یناگمه  نامرف  رد  خـیبوت  نامزاس ه ـ ـ اـی  ورین  روتـسد  رد  خـیبوت  یتمـسق د ـ  روتـسد  رد  خـیبوت  ج ـ 
هام ي ات 6  رثکادح  تمدخ  راظتنا  هام ط ـ  تدم 4  هب  رثکادح  مجنپ  کی  نازیم  هب  رثکادح  قوقح  رسک  ح ـ  زور . ات 30  رثکادح  تمسق 
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نامز رد  لاس  راهچ  حلـص و  ناـمز  رد  لاـس  ود  رثکادـح  دودـحم و  تدـم  هب  عیفرت  زا  تیمورحم  هاـم ك ـ  ات 3  رثکادح  يراک  نودـب   ـ
تاهیبنت لاـمعا  هرـصبت 1 ـ  تمدـخ  زا  جارخا  تمدـخ ن ـ  زا  تیفاعم  میاد م ـ  اـی  دودـحم  تدـم  يارب  هبتر  اـی  هجرد  لـیزنت  گـنج ل ـ 

ـ  هرـصبت 2 دشابیم . ناهدنامرف  هب  يربهر  ماقم   ) لک یهدنامرف  يوس  زا  رایتخا  ضیوفت  هب  طونم  هدام  نیا  ح   ) و ز )  ) ياهدنب رد  روکذـم 
لبق هبتر  ای  هجرداب  هیبنت  دروم  لنسرپ  روبزم  تدم  ياضقنا  زا  سپ  دوش ،  لامعا  دودحم  تدم  يارب  هبتر  ای  هجرد  لیزنت  هک  یتروص  رد 

لیزنت هک  یتروص  ردو  دوب  دـهاوخ  روبزم  هبتر  ای  هجرد  ساسا  رب  نانآ  يدـعب  تاعیفرت  هداد و  همادا  تمدـخ  هب  هقباـس  ناـمه  اـب  هیبنت  زا 
تمدق باستحا  اب  یهیبنت  هبتر  ای  هجرد  رد  فقوت  تدـم  لقادـح  یط  زا  سپ  هیبنت  دروم  لنـسرپ  دوش ،  لامعا  میاد  روط  هب  هبتر  ای  هجرد 

هدام دوب . دهاوخ  نوناق  نیا  تاررقمقبط  نانآ  يدعب  تاعیفرت  هدش و  لیان  رتالاب  هبتر  ای  هجرد  هب  لیزنت  زا  لبق  هبتر  ای  هجرد  رد  تمدـخ 
زا تیفاعم  هبتر ،  ای  هجرد  لیزنت  عیفرت ،  زا  تیمورحم  داهنشیپ  نانآ  يارب  طوبرم  يورین  هدنامرف  هک  لنـسرپ  تافلخت  هب  یگدیـسر  104 ـ 

ییاهتایهرد یتمدـخ ،  روما  رد  رتالاب  ياـههدر  زا  لنـسرپ  تایاکـش  هب  یگدیـسر  نینچمه  دـهدیم و  تمدـخ  زا  جارخا  اـی  تمدـخ و 
ای طوبرم  يورین  یـسرزاب  سییر  يو ب ـ  نیـشناج  ای  طوبرم  يورین  یلنـسرپ  نواعم  فلا ـ  دیایم : لمع  هب  ریز  هحورـشم  اضعا  زا  بکرم 
ای طوبرم  يورین  تاعالطا  تظافح  نامزاس  لویسم  يو د ـ  نیشناج  ای  طوبرم  يورین  یـسایس  یتدیقع  نامزاس  لویـسم  يو ج ـ  نیـشناج 

داتـس ای  عافد  ترازو  یعمج  یکاـش  اـب  فلختم  لنـسرپ  هچناـنچ  هرـصبت 1 ـ  حلـسم  ياهورین  ییاضق  ناـمزاس  هدـنیامن  يو ه ـ ـ نیـشناج 
هلیسو هب  زین  رکذلا  قوف  تاهیبنت  داهنشیپ  داد و  دنهاوخ  لیکشت  ار  تایه  كرتشمداتس  ای  عافد  ترازو  زارطمه  تاماقم  دنـشاب ،  كرتشم 

يرورـض هک  یـصاخشا  زا  دـنناوتیم  یگدیـسر  ياهتایه  هرـصبت 2 ـ  دـش . دـهاوخهیارا  تایه  هب  كرتشم  داتـس  سییر  اـی  عاـفد  ریزو 
زا توـعد  هرـصبت 3 ـ  تسا  یلـصا  تایه  یلـصا  اضعا  هب  رـصحنم  يار  قحنکیل  دـنیامن  توعد  رظنراهظا  روظنم  هب  دـنهدیم  صیخـشت 

هـسلج رد  هجوم  رذـع  نودـبرابود  هک  یتروص  رد  نکل  تسا  یمازلا  یگدیـسر  هسلج  رد  يو  تاـیعافد  عامتـسا  تهج  فـلختم  صخش 
فلخت و عوضوم  یگدیـسر ،  هسلج  لیکـشت  زا  لبق  هتفه  کی  لقادـح  هرـصبت 4 ـ  ددرگیم . بلـس  يو  زا  قح  نیا  دـباین  روضح  تایه 

هرصبت ددرگیم . مالعا  ابتک  فلختم  صخـش  نینچمه  تایه و  اضعا  یمامت  هب  فلختم  لنـسرپ  قباوس  هدنورپ و  هصالخ  طوبرم و  لیالد 
کی هدنامرف  هبروبزم  لنسرپ  طسوت  البق  هک  دوب  دهاوخ  تایه  نیا  رد  حرط  لباق  یتروص  رد  اهنت  رتالاب  ياههدر  زا  لنـسرپ  تایاکـش  5 ـ 

هدش شرازگ  كرتشمداتس  سییر  ای  عافد  ریزو  هب  كرتشم  داتـس  عافد و  ترازو  لنـسرپ  دروم  رد  طوبرم و  يورین  هدنامرف  هب  رتالاب  هدر 
ناهدنامرفزا تیاکش  تمدخ و  زا  جارخا  ای  تیفاعم  دراوم  رد  زج  دش و  دهاوخ  ذاختا  ارآ  تیرثکا  اب  تایه  تامیمـصت  هرصبت 6 ـ  دشاب .

فرظ هک  یتروصرد  زین  دراوم  نیا  رد  دشابیم ،  ارجا  لباق  یناگمه  نامرف  رد  جرد  زا  سپ  عافد ،  ریزو  كرتشم و  داتس  سییر  اهورین و 
تسا ارجا  لباق  یناگمهنامرف  رد  جرد  زا  سپ  دریگن  رارق  يو  ضارتعا  دروم  عفن  يذ  صخش  هب  تامیمصت  غالبا  زا  سپ  هام  کی  تدم 

زا سپ  روبزم  تایه  يار  هتفرگرارق و  یگدیسر  دروم  نوناق  نیا  هدام 105  رد  روکذم  تایه  رد  عوضوم  هیضارتعا ،  میلست  تروص  رد  و 
ییاضق هحلاص  عجارم  هب  دـناوتیم  تایهود  زا  کی  ره  ارجا  لباق  ارآ  هب  تبـسن  عفنیذ  دوب . دـهاوخ  ارجا  لـباق  یناـگمه  ناـمرف  رد  جرد 

هدهع رب  تسا  هدیدرگ  رکذلا  قوف  تاهیبنت  داهنـشیپ  اهنآ  نیلماع  يارب  هک  گنج  اب  طبترم  تافلخت  هب  یگدیـسر  هرصبت 7 ـ  دیامن . ملظت 
ـ  هرـصبت 8 ددرگیم . لیکـشت  زاین  دروم  قطانم  رد  لنـسرپ ،  تافلخت  میارج و  هب  یگدیـسر  روظنم  هب  هک  دوب  دهاوخ  یماظن  ياههاگداد 

رظن دیدجت  تایه  هدام 105 ـ  دشابیمن . رکذلا  قوف  لحارم  یط  هب  طونم  لک ،  یهدنامرف  هلیـسو  هب  هدام  نیا  رد  روکذم  تاهیبنت  لامعا 
سییر ییایرد د ـ  ییاوه ،  ینیمز ،  يورین  ناهدـنامرف  عاـفد ج ـ  ریزو  كرتشم ب ـ  داتـس  سییر  فلا ـ  ددرگیم : لیکـشت  ریز  اـضعا  زا 

هب ضرتعم  لنسرپ  هرصبت 1 ـ  حلـسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس  سییر  تاعالطا و ـ  تظافح  نامزاس  سییر  یـسایس ه ـ ـ یتدیقع  نامزاس 
دوخ یبتک  ضارتعا  تایه ،  تامیمصت  غالبا  خیرات  زا  هام  کی  تدم  فرظ  تسیابیم  هدام 104  رد  روکذم  یگدیسر  تایه  تامیمصت 

ياهتایه یگدیـسر  هوحن  لیکـشت و  یگنوگچ  هرـصبت 2 ـ  دـنیامن . لاسرا  یـشرافس  تسپ  اب  ای  لیوحت و  كرتشم  داتـس  هناخریبد  هب  ار 
يراکمه عافد و  ترازو  یگنهامه  اب  كرتشم  داتـس  هلیـسو  هب  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هماـن  نییآ  بجوم  هب  رظندـیدجت  تاـیه  یگدیـسر و 
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. دسرب عافد  یلاع  ياروش  بیوصت  هب  هیهت و  هناگهس  ياهورین 

 ( ات 129 هدام 106  تمدخ (  نایاپ  مشش ـ  لصف 

تداهش ب فلا ـ  دباییم : نایاپ  ریز  روص  زا  یکی  هب  اهنآ  هب  هتسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  رد  لنسرپ  تمدخ  هدام 106 ـ 
هدام 107 جارخا  تمدخ ي ـ  زا  تیفاعم  ط ـ  افعتسا . توف ح ـ  تیلولعم ز ـ  لاقتنا و ـ  يدیرخزاب ه ـ ـ یگتسشنزاب د ـ  ندش ج ـ  زابناج   ـ
ـ  تیرومأم ب ببس  هب  دربن  نادیم  رد  توف  ای  ندش  هتشک  فلا ـ  دنوشیم : بوسحم  دیهـش  مکح  رد  ای  دیهـش و  ریز  دراوم  رد  لنـسرپ   ـ
ای ندش  هتـشک  تیرومأم ج ـ  ببـس  هب  تشگرب  تفر و  لوط  رد  هژیو و  ای  یگنج و  ای  یمزر  تیرومأم  هنوگره  رد  توف  ای  ندـش  هتـشک 

ییاوه و ینیمز ،  تالمح  هنوگره  رد  ندش  هتشک  نایچقاچاق د ـ  ای  حلسم و  نیقراس  ای  رارـشا  ای  بالقنا  دض  ای  نمـشد  تراسا  رد  توف 
نیقراس رارشا ،  طسوت  ندش  هتشک  یـصخرم و ـ  لحم  ات  تایلمع  هقطنم  زا  تشگرب  تفر و  رد  توف  ای  ندش  هتـشک  نمـشد ه ـ ـ ییایرد 

هتـشک نمـشد ح ـ  لماوع  يراکبارخ  تایلمع  ببـس  هب  ای  بالقنا و  دض  طسوت  ندش  هتـشک  تیرومأم ز ـ  ببـس  هب  نایچقاچاق  حلـسم و 
لیاسو تامهم و  هحلسا و  هنیمز  رد  تاقیقحت  شیامزآ و  نیح  ندش  هتشک  يرونام ط ـ  تایلمع  یمزر و  ياهـشزومآ  هنوگ  ره  رد  ندش 

مایا رد  هکنیا  زا  معا  دصق  وس  قیرط  زا  تمدخ  ببس  هب  ندش  هتشک  تیرومأم ي ـ  ببسهب  هقرتحم  هرجفنم و  داوم  يزاس  یثنخ  یگنج و 
رب طورشم  الاب ،  ياهدنب  رد  جردنم  دراوم  زا  لصاح  ياه  يرامیب  تامدص و  تاحارج ،  رثا  رد  توف  ك ـ  دشاب . تمدخ  ریغ  ای  تمدخ 

تحت هک  تسا  یفیاظو  هیلک  هدام  نیا  رد  جردنم  ياهتیرومأم  زا  روظنم  هرـصبت ـ  دشاب . توف  تلع  روکذم  تامدـصای  تاحارج  هکنیا 
وضع دنچ  ای  کی  هک  یلنسرپ  هدام 108 ـ  دوشیم . راذگاو  طوبرم  ناگی  فرط  زا  یعمج  هتسد  ای  يدارفنا  زا  معا  لنسرپ  هب  ناونع  نیمه 

 ، یتمالس نادقف  تلع  هب  ای  و  دندرگ ،  يرتسبنامرد  روظنمهب  لاس  کی  زا  شیب  ای  دنهد ،  تسد  زا  هشیمه  يارب  ار  نآ  زا  یشخب  ای  دوخ 
دراوم زا  یکی  رد  هچنانچ  دـنرواین ،  تسدهب  ار  دوخ  ییاراـک  لاـس  کـی  اـت  دـنهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  يراـک  ناوت  زا  یـشخب  اـی  ماـمت 

نیلولعم نازابناج و  دنوشیم . هتخانـش  لولعم  دراومریاس  رد  زابناج و  دشاب  هدمآ  دوجو  هب  نانآ  يارب  تیعـضو  نیا  قوف  هدام  رد  روکذم 
نازیم ای  نانآ و  اضعا  ای  وضع  رب  هدراو  تراسخ  هک  یلنـسرپ  فلا ـ  دش : دنهاوخ  ریز  ياهدنب  زا  یکی  لومـشم  یتمدـخ  تیعـضو  رظن  زا 

. داد دنهاوخ  همادا  تمدخ  هب  دشاب  هتشاد  دوجو  نانآ  يارب  تقـشم  نودبتمدخ  همادا  ناکما  هدوب و  ییزج  ناشیا  هتفر  تسد  زا  ییاراک 
يارب تمدـخ  همادا  هک  دـشاب  يدـح  رد  ناشیا  هتفر  تسد  زا  ییاراک  نازیم  ای  نانآ و  اضعا  ای  وضع  رب  هدراو  تراـسخ  هک  یلنـسرپ  ب ـ 

هتـسشنزابلیامت مدـع  تروص  رد  دـنهدیم و  همادا  تمدـخ  هب  دنـشاب  تمدـخ  همادا  هب  لـیام  اصخـش  نکل  دـشاب  تقـشم  اـب  مأوت  ناـنآ 
ناکما هک  دـشاب  يدـح  رد  ناشیا  هتفرتسدزا  ییاراک  نازیم  اـی  ناـنآ و  اـضعا  اـی  وضع  رب  هدراو  تراـسخ  هک  یلنـسرپ  ج ـ  دـندرگیم .
تیعضو قیبطت  صیخشت  هرصبت 1 ـ  دندرگیم . هتسشنزاب  دنـشاب  يرتسب  لاس  کی  زا  شیب  هک  یلنـسرپ  دیامن و  بلـس  نانآزا  ار  تمدخ 

هدام نیا  ساسا  رب  هک  یلنـسرپ  هرصبت 2 ـ  دشابیم . یکشزپ  یلاع  نویـسیمک  هدهع  رب  یکـشزپ  رظن  زا  نآ  ياهدنب  هدام و  نیا  اب  لنـسرپ 
یلاع نویسیمک  صیخـشت  هب  هک  دنبایزاب  يوحنهب  ار  دوخ  تمالـس  یگتـسشنزاب  زا  سپ  لاس  ات 5  رثکادح  هچنانچ  دندرگیم  هتـسشنزاب 

اب یـصخش و  لیامت  اب  دنـشاب  تمدخ  هب  هداعا  تیحالـصدجاو  هک  یتروص  رد  دشاب  هتـشاد  دوجو  نانآ  هب  لغـش  عاجرا  ناکما  یکـشزپ 
هب نازابناج  هدام 109 ـ  دندرگیم . هداعا  تمدخ  هب  یگتـسشنزابزا  لبق  هبتر  ای  هجرد  اب  نوناق  نیا  هدام 78  رد  روکذم  تاماقم  بیوصت 

نازیم نازابناج و  رب  هدراو  تامدص  يدـنبهقبط  هرصبت 1 ـ  دندرگیم . رادروخرب  تیدشرا  لاس  راهچ  ات  هام  کی  زا  هدراوبیـسآ  بسانت 
بیوصت هب  هیهت و  كرتشم  داتس  طسوت  دیهش  داینب  رد  هباشم  همان  نییآهب  هجوت  اب  هک  دوب  دهاوخ  يا  همان  نییآ  قبط  یقاقحتـسا  تیدشرا 

نوناق و نیا  هدام 107  رد  روکذم  دراوم  اب  نانآ  تیعضو  قیبطت  رظن  زا  لنسرپ  ندوب  زابناج  صیخـشت  هرصبت 2 ـ  دسریم . لک  یهدنامرف 
ـ  هرـصبت 3 دشابیم . نوناق  نیا  هدام 120  رد  روکذم  نویـسیمک  هدهع  رب  نازابناج  زا  کی  ره  یقاقحتـسا  تیدـشرا  نازیمنییعت  نینچمه 

يایازم لداعم  ددرگیملوحم  نانآ  هب  هک  یلغاشم  زا  رظنفرـص  دنهدیم  همادا  تمدـخ  هب  هک  قوف  هدام  دـنب ب  نازابناج  لغـش  يایازم 
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هتسشنزاب نس  لاس  ای 60  تمدخ  لاس  نتشاد 30  اب  نوناق  نیا  لومشم  لنسرپ  هدام 110 ـ  دوب . دهاوخ  ندـش  زابناج  نامز  رد  نانآ  لغش 
نیا هداـم 105  رد  روکذــم  تاـیه  بیوـصت  تروـص  رد  لنــسرپ ،  لــیامت  شترا و  زاــین  ییانثتــسا و  عـقاوم  رد  هرـصبت 1 ـ  دنوشیم .

لنسرپ تمدخ و  هقباس  لاس  لقادح 25  ياراد  هک  يروکذ  لنسرپ  هرصبت 2 ـ  داتفا . دهاوخ  قیوعت  هب  دودحم  تدم  هب  یگتسشنزابنوناق 
در ای  لوبق  دـیامن ،  یگتـسشنزاب  ياضاقت  اصخـش  دـنناوتیم  اصخـش  دـنناوتیم  دنـشابتمدخ  هقباس  لاـس  لقادـح 20  ياراد  هک  یثاـنا 

. دوب دـهاوخن  هلوحم  ياهتیلووسم  عفار  یگتـسشنزاب  ياضاقت  فرـص  دنـشابیم و  طوبرمناـمزاس  اـی  ورین  رظن  هب  لوکوم  ناـنآ  ياـضاقت 

. دش دنهاوخهتسشنزاب  یهیبنت  هبتر  ای  هجرد  اب  دنوش  هتسشنزاب  هبتر  ای  هجرد  لیزنت  هیبنت  يارجا  لوط  رد  لنسرپ  هک  یتروصرد  هرصبت 3 ـ 
ـ  هدام 111 دوب . دـهاوخ  نوناق  نیا  هدام 78  رد  روکذـم  تاماقم  هدـهع  هب  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  یگتـسشنزاب  بیوصت  هرصبت 4 ـ 

تیحالص هک  ارياهتـسشنزاب  لنـسرپ  زاین ،  تروص  رد  دنناوتیم  ییانثتـسا  دراوم  رد  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و 
نوناق نیا  هدام 105  ردروکذم  تایه  بیوصت  نانآ و  یصخش  لیامت  اب  دشابن  لاس  زا 65  شیب  اهنآ  نس  دنشاب و  هتشاد  تمدخ  هب  هداعا 
ددجم یگتسشنزاب  ياضاقت  هرصبت 1 ـ  دیامن . هداعا  تمدخ  هب  دودحم  تدم  يارب  یگتـسشنزاب  زا  لبق  تمدخ  تمدق  هبتر و  ای  هجرد  اب 

ـ  هرـصبت 2 دـیامن . هتـسشنزاب  اددـجم  ار  نانآ  روبزمتدـم  ياضقنا  زا  لبق  دـناوتیم  نامزاس  نکیل  تسا  عونمم  قوف  تدـم  اضقنا  زا  لبق 
يایازم دوخهبتر و  ای  هجرد  قوقح  زا  هدـش و  عطق  نانآ  یگتـسشنزاب  قوقح  هداعا ،  خـیرات  زا  دـندرگیم  هداـعا  تمدـخ  هب  هک  یلنـسرپ 
لنسرپ لیبق  نیا  دیدجتمدخ  تدم  راتفر و  نانآ  اب  نیلغاش  ریاس   ) دننام یمادختـسا  روما  هیلک  رظن  زا  دنیامنیم و  هدافتـسا  طوبرم  لغش 

عاــفد و ترازو  شترا و  هدام 112 ـ  دـش . دـهاوخ  نانآ  یگتـسشنزاب  قوقح  رد  رظن  دـیدجت  بجوم  هفاـضا و  یلبق  تمدـخ  تاونـس  رب 
قوقح تیعـضو و  ظفح  اب  تلود  ناگتـسشنزابریاس  نوناق و  نیا  لومـشم  هتـسشن  زاب  لنـسرپ  زا  دـنناوتیم  اـهنآ  هب  هتـسباو  ياـهنامزاس 

كرتشم و داتـس  یگنهامه  اب  عافد  ترازو  ار  هدام  نیا  ییارجا  همان  نییآ  هرـصبت ـ  دنیامن . هدافتـسا  تمدخ  دـیرخ  قیرط  هب  یگتـسشنزاب 
دنرادن ار  یماظن  صوصخم  سابل  زا  هدافتـساقح  هتـسشنزاب  نایماظن  هدام 113 ـ  دـیامنیمهیهت . روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس 

لقادح نازیم  هب  تمدخ  ماجنا  زا  سپ  لنسرپ  هدام 114 ـ  ددرگ . مالعا  شترا  فرط  زایماظن  سابل  زا  هدافتسا  هک  یـصاخ  دراوم  رد  رگم 
شترا هنیزه  هب  هک  یتاونس  عومجم  زا  شیب  لاس  لقادح 5  هکیتروص  رد  هرود ،  نآ  مامتا  زا  دعب  یشزومآ  هرود  نیرخآ  تدم  ربارب  ود 
نامزاس ای  ورین  یگنهامه  اب  اضاقت  نیا  بیوصت  دـنیامن . يدـیرخزابياضاقت  دـنناوتیم  دنـشاب  هتـشاد  تمدـخ  هقباـس  دـناهدرک  لیـصحت 

عوقو لامتحا  هک  یطیارش  ینارحب و  عقاوم  گنج و  نامز  رد  هرصبت ـ  دوبدهاوخ . نوناق  نیا  هدام 78  رد  روکذم  تاماقم  هدهع  هب  طبریذ 
نانآ یتمدـخ  قباوس  هک  یلنـسرپ  هب  هدام 115 ـ  دـشابیم . عافد  یلاع  ياروشهدـهع  هب  يدـیرخزاب  ياضاقت  بیوصت  دراد  دوجو  گـنج 

تخادرپ ایازم  قوقح و  نیرخآ  مینورباربکی  لداعم  یغلبمیگتـسشنزاب  رظن  زا  باستحا  لـباق  تمدـخ  لاـس  ره  ازا  هب  دوشیم  دـیرخزاب 
یهیبنت هبتر  ای  هجرد  اـب  دـنوش  دـیرخزاب  هبتر  اـی  هجرد  یمیاد  لـیزنت  هیبنت  يارجا  لوط  رد  لنـسرپ  هکیتروصرد  هرـصبت ـ  دـش . دـهاوخ 

دنشاب هتشاد  تمدخ  هب  هداعا  تیحالص  هک  ار  ياهدشدیرخزاب  لنـسرپ  زاین  تروص  رد  دناوتیم  شترا  هدام 116 ـ  دش . دنهاوخدیرخزاب 
يارب طقف  نوناق  نیا  هدام 78  رد  روکذم  تاماقم  بیوصت  یصخش و  ياضاقت  اب  دشاب  هتـشذگن  لاس  زا 5  شیب  نانآ  يرانکربتدم  زا  و 
قباوـس دـیرخزاب  تباـب  هکار  یهوـجو  دـیاب  لنـسرپ  لـیبق  نیا  دـیامن . هداـعا  تمدـخ  هب  یلبق  تمدـخ  تمدـق  هبتر و  اـی  هـجرد  اـبرابکی 

ای تلود  هب  هتسباو  ای  یتلود  تاسسؤم  اههناخترازو ،  زا  یکی  تساوخرد  تروص  رد  هدام 117 ـ  دنراد . درتسم  دناهتشاد  تفایردتمدخ 
نوناق نیا  هدام 78  رد  روکذم  تاماقم  بیوصت  اب  طوبرم  نامزاس  ای  ورین  یگنهامه  یصخش و  لیامت  اب  لنـسرپیمالسا  بالقنا  ياهداهن 

بیوصت اب  لنـسرپ  لاقتنا  دراد  دوجو  گنج  عوقو  لامتحا  هک  یعقاوم  ینارحب و  طیارـش  گنج و  ناـمز  رد  هرصبت 1 ـ  دندرگیم . لقتنم 
 ، رگید ياـهنامزاس  هب  هدـش  لـقتنم  لنـسرپ  لـک ،  یهدـنامرف  رما  تروص  رد  روبزم  طیارـش  رد  تسا و  ریذـپناکما  عاـفدیلاع  ياروش 

مهـس زا  معا   ) هدـش لقتنم  لنـسرپ  همیب  یگتـسشنزاب و  روسک  تسا  فلکم  شترا  همیب  یگتـسشنزاب و  هرادا  هرصبت 2 ـ  دندرگیمهداعا .
مزال و ییاراک  نتـشاد  تروص  رد  دـناهدش  لـقتنم  شترا  زا  هک  یلنـسرپ  هرـصبت 3 ـ  دـیامن . زیراو  طوبرم  نامزاس  هب  ار  لنـسرپو  تلود 
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نوناق نیا  هدام 78  رد  روکذـم  تاماقم  بیوصت  اب  تسا  نکمم  لاقتنا  زا  لبق  هقباس  هبترای و  هجرد  نامه  اب  تمدـخ  هب  هداعا  تیحـالص 
هدومن ینیبشیپ  اهنآ  هب  التبم  نیمدختسم  يارب  ياهژیو  طیارش  نوناق ،  هک  ییاهيرامیب  زا  یکی  هب  هک  یلنـسرپ  هدام 118 ـ  دندرگ . هداعا 
هفیظو ماجنا  نیح  رد  توف  دراوم  هدام 119 ـ  دش . دنهاوخ  رادروخرب  نیناوق  نآ  تالیهست  زا  دنوش ،  التبم  ناطرس ،  لس و  لیبقزا  تسا ، 

اب طابترا  رد  یتمدخ  لحم  زا  جراخ  ای  تشگربوتفر  لاح  رد  نینچمه  تمدخ و  لحم  رد  توف  فلا ـ  تسا  ریز  حرش  هب  نآ  ببس  هب  ای 
طابترا رد  تیرومأم  همتاخ  ات  غـالبا  هظحل  زا  نوناـق  نیا  هدام 107  رد  روکذـم  دراوم  زا  ریغ  تیرومأم  لوط  رد  توف  یتمدـخ ب ـ  روما 

ثداوح و رثا  رد  ای  هدـش و  رامیب  تیرومأم  لوط  رد  ای  یتمدـخ  روما  ببـس  هب  اـی  تمدـخ  تاـعاس  رد  لنـسرپ  هچناـنچ  تیرومأـماب ج ـ 
توف یتمدخ ه ـ ـ صاخ  طیارـش  ای  تیعقوم  زا  یـشان  ياهرامیب  رثا  رد  توف  د ـ  دنوش . توف  ادعب " هدیدرگ و  حورجم  مودـصمحناوس و 
يارب هدام 120 ـ  ددرگیم . بوسحم  يداع  توف  هداـم  نیا  رد  روکذـم  دراوم  زا  ریغ  رد  توف  هرـصبت ـ  یـصخرم  زا  تشگرب  تفر و  رد 
بسح تیلولعم  فلتخمدراوم  صیخـشت  نینچمه  يداع و  توف  نآ ،  ببـس  هب  ای  هفیظو  ماجنا  نیح  رد  توف  زابناج ،  دیهـش ،  صیخـشت 

ـ  فلا ددرگیم : لیکـشت  ریزاضعا  تیوضع  اـب  ییاهنویـسیمک  طوبرم  ياـهنامزاس  اـهورین و  كرتشم ،  داتـس  عاـفد ،  ترازو  رد  دروم 
ای ناگی  هدنامرف  هدنیامن  یقوقح د ـ  ای  ییاضق  روما  يدصتم  ج ـ  وا . نیشناج  ای  یسرزاب  سییر  يو ب ـ  نیشناج  ای  یلنسرپ  روما  لویـسم 

روما لویـسم  ز ـ  وا . هدنیامن  ای  یـسایس  یتدیقع  لویـسم  و ـ  وا .) هدنیامن  ای  طوبرم  يرادهب  سییر   ) کشزپ رفن  کی  طوبرم ه ـ ـ نامزاس 
فرظ قوف  هدام  رد  جردنم  نویسیمک  هیرظن  هچنانچ  هدام 121 ـ  وا . هدنیامن  ای  تاعالطا  تظافح  نامزاس  لویسم  ح ـ  وا . هدنیامن  ای  ادهش 
هدـهع رب  ییاهن  يار  رودـص  دریگ  رارق  یفوتم  ای  ادهـش  ثارو  زا  یکیای  لولعم  ای  زابناج  ضارتعا  دروم  غالبا  خـیرات  زا  هام  کـی  تدـم 
سییر ب ـ  وا . نیـشناج  ای  كرتشم  داتـس  مکی  هرادا  سییر  فلا ـ  دـشابیمددرگیم : لیکـشت  ریز  تاماقم  زا  هک  رظندـیدجت  نویـسیمک 

ای شترا  همیب  یگتـسشنزاب و  هرادا  سییر  وا د ـ  نیـشناج  ای  عافد  ترازو  يرادا  نواعم  ج ـ  وا . نیـشناج  ای  كرتشم  داتـس  يرادـهب  هرادا 
نامزاس لویسم  ز ـ  وا . هدنیامن  ای  شترا  یسایس  یتدیقع  نامزاس  لویسم  و ـ  وا . نیشناج  ای  طوبرم  يورین  یلنسرپ  نواعم  ه ـ ـ وا . نیشناج 

اب عافد  ترازو  طسوت  نوناق  نیا  داوم 107 و 119 و 120 و 121  ییارجا  همان  نییآ  هدام 122 ـ  وا . نیشناج  ای  شترا  تاعالطا  تظافح 
رد روکذم  تاماقم  بیوصت  یصخش و  ياضاقت  تروص  رد  لنسرپ  افعتـسا  هدام 123 ـ  ددرگیم . هیهتاهورین  كرتشم و  داتـس  یگنهامه 

شترا و رد  تمدخ  ودب  یشزومآ  هرود  یط  تدم  رد  نیلصحم  فلا ـ  دشابیم : ریز  ياهدنب  زایکی  عبات  دروم  بسح  نوناق  نیا  هدام 78 
یلیصحت ياههنیزه  ربارب  ود  تخادرپ  اب  شزومآ  نایاپ  زا  سپ  هلـصافالب  ایاهنآ  هنیزه  هب  ای  اهنآ و  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو 
تخادرپ زا  روبزم  تدم  مود  کی  نازیم  هب  دناهدومن  تمدخ  یتدـم  یـشزومآ  تاونـس  رب  هوالع  هک  یلنـسرپ  ب ـ  دـندرگیم . یفعتـسم 

ـ  ج دوب . دهاوخ  هبساحم  كالم  نآ  زا  سپ  یتمدخ  تاونـس  یـشزومآ  هرود  نیرخآ  دروم  رد  دنـشابیم . فاعم  یـشزومآتاونس  هنیزه 
هب تمدـخزا  سپ  تسا  هدرکن  تخادرپ  ياهنیزه  نانآ  لیـصحت  يارب  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  اـی  عاـفد  ترازو  شترا و  هک  یلنـسرپ 
هک یغلبم  هبساحم  رد  هرصبت ـ  دندرگیم . یفعتسم  هدیدرگ  نییعت  یمادختـسا  دادرارق  رد  افعتـسا  ياضاقت  يارب  هک  یلقادح  تدم  نازیم 

يراج ياههنیزه  لیصحت ،  تدم  ردنانآ  هب  یتخادرپ  يایازم  قوقح و  یلیصحت ،  هنیزه  کمک  تسا  هدش  فرص  لنسرپ  لیـصحت  يارب 
رد یشزومآ  تیرومأم  هداعلاقوف  تسا ،  هدشتخادرپ  یشزومآ  ياههسسؤم  هب  هیرهش  تباب  هک  یهوجو  یـشزومآ ،  زکارم  رد  یلیـصحت 

بیوصت هداـم 124 ـ  ددرگیم . روظنم  كاـشوپو  كاروخ  یلیـصحت ،  كرادـم  هیهت  رازفاتشون و  هنیزه  روـشک و  زا  جراـخ  اـی  لـخاد 
هدام دـشابیم . عافد  یلاعياروش  رایتخا  رد  دراد ،  دوجو  گنج  عوقو  لاـمتحا  هک  یعقاوم  ینارحب و  طیارـش  گـنج و  ناـمز  رد  افعتـسا 

رد تمدـخهب  هداعا  تیحالـص  نتـشاد  یـصخش و  ياضاقت  اـب  اـهنامزاس  اـی  اـهورین و  زا  یکی  زاـین  تروص  رد  یفعتـسم  لنـسرپ  125 ـ 
زا لبق  تمدـختمدق  هبتر و  ای  هجرد  ظفح  اب  نوناـق  نیا  هدام 78  تاماقم  بیوصت  اب  لاـس  زا 5  شیب  نانآ  يرانکرب  تدـم  هک  یتروص 

درتسم دناهتـشاد  تفایردافعتـسا  نامز  رد  هک  ار  یهوجو  دیاب  لنـسرپ  نیا  دـنوش . هداعا  تمدـخ  هب  رابکی  يارب  طقف  تسا  نکمم  افعتـسا 
تدم لقادح  زا  سپ  لاس  ات 4  هک  یلنسرپ  هدام 126 ـ  دوشیم . هدنادرگزاب  نانآ  هب  دناهدومن  تخادرپ  هک  ار  یهوجو  الباقتم  دـنیامن و 
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بسانتم فیاظو  ماجنا  يارب  مزال  ییاناوت  دقاف  هک  یلنسرپ  نینچمهو  دنرواین  تسد  هب  ار  عیفرت  هب  لین  تیحالص  هبتر  ای  هجرد  رد  فقوت 
هب هتسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  تحلصم  هب  اهنآ  تمدخ  هماداهک  یلنسرپ  زین  دنشاب و  طوبرم  صـصخت  هبتر و  ای  هجرد  اب 
رد جرد  اب  هدیدرگ و  فاعم  تمدـخ  زا  نوناق  نیا  هدام 104  عوضوم  یگدیسر  ياهتایهصیخشت  اب  دنـشابن  جارخا  دحرد  هدوبن و  اهنآ 

روظنم ناگتسشنزاب  فیدر  رد  دنشاب  هتـشاد  تمدخ  هقباس  لاس  لقادـح 20  هچنانچ  دوشیم : راتفرریز  بیترت  هب  نانآ  اب  یناگمه  ناـمرف 
رد دـناوتیم  شترا  هدام 127 ـ  ددرگیم . دـیرخزاب  نوناق  نیا  تاررقم  ساسا  رب  ناـنآ  یتمدـخقباوس  تروصنیا  ریغرد  دـش و  دـنهاوخ 

دوجو نانآ  يارب  یبساـنم  لغـششترا  رگید  ياـهنامزاس  رد  هکنیا  رب  طورـشم  ار  طوبرم  لنـسرپ  ناـمزاس ،  لیدـعت  اـی  فذـح و  دراوم 
طقف هدام  نیا  نیلومـشم  تمدخ  تدمهب  دیامن . دیرخ  زاب  ار  لاس  زا 15  رتمک  هتسشنزاب و  تمدخ  هقباس  لاس  نتشاد 15  اب  دشاب  هتشادن 

یگتسشنزاب قوقح  رد  رثؤم  تاونس  تروص  رهرد  نکیل  ددرگیم  هفاضا  لاس  یگتسشنزاب 5  قوقح  يدیرخزاب و  هوجو  باستحا  رظن  زا 
هدام ددرگیم . نیمأت  عافد  ترازو  تارابتعا  لحم  زا  هدش  هفاضا  تاونـس  هب  طوبرم  روسک  هرـصبت ـ  دوب . دـهاوخن  رتشیب  لاس  زا 30  اهنآ 

دهاوخ نوناقنیا  هدام 78  رد  روکذـم  تاماقم  هدـهع  هب  نوناق  نیا  داوم 126 و 127  عوضوم  يدـیرخزاب  یگتـسشنزاب و  بیوصت  128 ـ 
هاگداد مکاح  اـب  ریز  دراوم  رد  لنـسرپ  هدام 129 ـ  دـشابیم . لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  طونم  نامزاس  لیدـعت  ای  فذـح  هرـصبت ـ  دوب .

ـ  تمدخ ب همادا  تیحالـص  نداد  تسد  زا  فلا ـ  دندرگیمجارخا . نوناق  نیا  هدام 104  عوضوم  یگدیـسر  ياهتایه  يار  ای  حلاص و 
تمدخ زا  جارخا  بجوم  یطابضنا  تافلخت  باکترا 

لنسرپ هناهام  یتفایرد  متفه ـ  لصف 

 ( ات 138 هدام 130  رمتسم (  يایازم  قوقح و  لوا ـ  شخب 

لغـشيایازم هوالع  هب  رمتـسم  يایازم  قوقح و  عومجم  زا  تسا  ترابع  ینامیپ  تباث و  رداک  لنـسرپ  هناـهام  یتفاـیرد  هوجو  هدام 130 ـ 
تسا ینیعم  غلبم  قوقح . لقادح  فلا ـ  ددرگیم : لیکشت  ریز  لماع  راهچ  عومجم  زا  لنـسرپ  هناهام  قوقح  هدام 131 ـ  تاروسک  ياهنم 

اب ربارب  تسا  یغلبم  ییاراک  قح  ب ـ  ددرگیمتخادرپ . نوناق  نیا  لومشم  لنسرپ  حطـس  رد  یتفایرد  قوقح  نازیم  نیرتمک  ناونع  هب  هک 
کی هب  لین  يازا  رد  ناسکی  روط  هب  هک  تسا  یتباث  غلبم  اـقترا . قح  ییاراـک ج ـ  قح  دـحاو  رد  ود  ناوت  هب  یقوقح  هبتر  برـض  لـصاح 

ره زا  سپ  هک  هیاپ  ره  يازا  رد  ناسکی  روط  هب  هک  تسا  یتباث  غلبم  هیاپ  قح  د ـ  ددرگیم . هدوزفا  لنـسرپ  قوقح  هب  رتـالاب  هبتر  اـی  هجرد 
ساـسا رب  هک  یلنـسرپ  يارب  یقوـقح  هبتر  نـیلوا  هرـصبت 1 ـ  ددرگیم . هدوزفا  ناـنآقوقح  هب  دریگیم  قـلعت  لنـسرپ  هب  تمدـخ  لاـس  ود 
ییادتبا هرود  نایاپ  یلیـصحت  كرادم  ناگدنراد  يارب  کی و  اب  تساربارب  دنوشیم  مادختـسا  ییادتبا  هرود  نایاپ  زا  رتنییاپ  تالیـصحت 

تاونس لنسرپ ،  یقوقح  هبتر  نیلوا  هبساحم  رد  ددرگیم . هدوزفا  نآ  هب  دحاوکی  نآ  زا  رتالاب  لیصحت  لاس  ره  ازا  رد  اب 2 و  تسا  ربارب 
نیا هدام 74  عوضوم  نادنمراک  یقوقح  هبتر  نیلوا  هرصبت 2 ـ  ددرگیم . روظنم  زین  مادختساودب  رد  هبتر  ای  هجرد  هب  لین  زا  لبق  یشزومآ 

ای تاـجرد  دادـعت  اـب  تسا  ربارب  هبتر  نیلوا  زا  سپ  لنـسرپ  یقوقح  هبتر  هرـصبت 3 ـ  هدام  نامه  رد  روکذـم  ياههبتر  اب  تسا  ربارب  نوناـق 
یماظن و هاگشزومآ  نالیـصحتلاغراف  هچنانچ  هدام 132 ـ  یقوقح  هبتر  نیلوا  هفاـضا  هبهبتر  اـی  هجرد  نیتسخن  زا  سپ  یتفاـیرد  ياـههبتر 

یط زا  سپ  تیدـشرا  تفایرد  تلع  هب  نوناق  نیا  هدام 69  بو  فلا  ياهدنب  عوضوم  لنـسرپ  یماظن و  مولع  هدکـشناد  مود  لوا و  هرود 
یگتسیاش و هتـشاد و  تمدخ  هقباس  لاس  رثکادح 28  نوناق  نیا  داوم 65 و 66 و67  رد  روکذم  ییاهن  تاجرد  رد  فقوت  تدم  لقادـح 

کی لاس  راهچ  ره  ازا  رد  دـشاب  هتـشادن  دوجو  نانآ  هب  هجرد  اطعا  ناکمایلو  دنـشاب  اراد  زین  ار  رتالاب  هجرد  هب  لـین  تهج  مزـال  ییاراـک 
تمدـخ هدـنام  یقاب  هک  یتروص  رد  دوشیم . هفاضا  دـحاو  کی  زین  نانآ  یقوقحهبتر  هب  هدـش و  هدوزفا  نانآ  قوقح  هب  اـقترا  قح  دـحاو 
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مود کی  نینچمه  اقترا و  قح  دـحاو  مود  کی  لداعم  دـشاب  لاـس  لقادح 2  ییاهنتاجرد و  رد  فقوت  تدـم  لقادـح  زا  رتمک  لنـسرپ 
دنب رد  روکذم  لنسرپ  هدام 133 ـ  ددرگیم . هدوزفا  ناشیا  قوقح  هب  نانآ ،  یقوقح  هبتراب  رتالاب  یقوقح  هبتر  ییاراـک  قح  تواـفتلاهبام 

 ، رتالاب هجرد  هب  لین  تهج  مزال  ییاراکو  یگتـسیاش  تروص  رد  یمود  پیترـس  هجرد  رد  فقوت  لاـس  زا 4  سپ  نوناـق  نیا  هدام 69  ج 
هبتر هب  هدش و  هدوزفا  نانآ  قوقح  هب  اقترا  قحدحاو  کی  لاس  راهچ  ره  ازا  رد  دـشاب ،  هتـشادن  دوجو  نانآ  هب  هجرد  اطعا  ناکما  هچنانچ 

يدبهپس و يرکشلرس و  یپیترس ،  تاجرد  هب  هک  یلنسرپ  اقترا  قح  هبـساحم  رد  هدام 134 ـ  دوشیم . هفاضا  دحاو  کی  زین  نانآ  یقوقح 
رد نینچمه  هدـش و  هدوزفا  ناـنآ  قوقح  هب  اـقترا  قح  دـحاو  ود  هجرد  ره  ازا  رد  دـندرگیم  لـیانییایرد  يورین  رد  نآ  هباـشم  تاـجرد 

یلیصحت كرادم  هک  یلنـسرپ  هدام 135 ـ  ددرگیم . روظنم  دـحاو  ود  روبزم  تاـجرد  زا  کـی  ره  ازارد  زین  ناـنآ  یقوقح  هبتر  هبـساحم 
دیدـج یلیـصحت  كرادـم  هیارا  هک  یتروصرد  دوش  عقاو  ناـمزاس  لوبق  زاـین و  دروم  دـنیامن و  هیارا  دوخ  یمادختـسا  كردـم  زا  رتـالاب 

 ، یلبق یلیـصحت  كردـم  زا  یـشان  یقوقح  هبترنیلوا  ياج  هب  یقوقح ،  هبتر  هبـساحم  رد  افرـص  ددرگن  نانآ  هبتر  اـی  هجرد  رییغت  بجوم 
هبتر ای  هجرد  رییغت  بجوم  دیدج  یلیصحت  كردم  هیارا  هک  یتروص  رد  دریگیم . رارق  هبساحم  يانبم  دیدج  كردم  یقوقح  هبتر  نیلوا 

هک ییاهاقترا  قح  هفاضا  هب  یلبق  ياهاقترا  قح  اقترا  قح  هبـساحم  رد  دوشیملمع : ریز  بیترت  هب  ناـنآ  قوقح  هبـساحم  رد  ددرگ  ناـنآ 
هیارا نامز  رد  هک  یلنسرپ  نوچمه  نانآ  ییاراک  قح  دوب . دهاوخ  هبـساحم  كالمتفرگ  دهاوخ  قلعت  نانآ  هب  دیدج  هجرد  نیلوا  زا  سپ 

ياهاقترا دادعت  رد  ییاراک  قح  دحاو  برض  لصاح  لداعمیغلبم  یلبق  تمدخ  تباب  هبساحم و  دنوش  مادختسا  دیدج  یلیـصحت  كردم 
 ، قوقح هبـساحم  رد  هرـصبت ـ  دـش . دـهاوخ  هدوزفا  نآ  هب  یلبق  یقوقحهبتر  یلبق و  یقوقح  هبتر  نیلوا  عوـمجم  رد  كردـم  هیارا  زا  لـبق 
اب هدام 136 ـ  دشابیم . لنـسرپ  ریاسدیدج  یلیـصحت  كردـم  هیارا  مکح  رد  نوناق  نیا  هدام 74  هرـصبت 2  عوضوم  نادنمراک  هبتر  رییغت 

يورین بذج  تردقظفح  روظنم  هب  اهنآ و  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  رد  تمدـخ  صاخ  تیفیک  یتخـس و  هب  هجوت 
يروشک 20 مادختسا  نوناقنیلومـشم  قوقح  رثکادح  لقادح و  زا  نوناق  نیا  لومـشم  لنـسرپ  قوقح  رثکادح  لقادح و  اهنآ ،  هب  یناسنا 

کمک ناونع  هب  نانآ  لفکت  تحت  هلیاع  دادعت  بسانت  هب  هک  تسا  یغلابم  لنـسرپ  رمتـسم  يایازم  هدام 137 ـ  دوب . دهاوخ  رتشیب  دـصرد 
یناـمزاس ياـههناخ  زا  هک  یلنـسرپ  نکـسم  هنیزه  کـمک  نازیم  هرـصبت ـ  ددرگیم . تخادرپ  يدـنمهلیاع  هنیزهکـمک  نکـسم و  هنیزه 

 ، هعماج حطس  رد  نکسم  ياهب  هراجا  هب  هجوت  اب  هک  ددرگ  نییعت  يوحن  هب  دیابینامزاس  ياههناخ  ياهبهراجا  نازیم  دننکیمن و  هدافتـسا 
فلکم عافد  ترازو  هدام 138 ـ  دوش . کمک  نکسم  رما  رد  يدحاو  نازیم  هب  نیریاسو  ینامزاس  ياههناخ  زا  هدننک  هدافتـسا  لنـسرپ  هب 

هجوت اب  ار  هیاپقح  دحاو  اقترا و  قحدحاو  ییاراک ،  قح  دحاو  قوقح ،  لقادـح  نازیم  هحیال  اهورین  كرتشم و  داتـس  یگنهامه  اب  تسا 
هبتر ای  هجرد  هب  لین  زا  لبق  هک  یلنسرپ  هب  هناهامهک  ار  یغلابم  لوادج  نینچمه  لنـسرپ و  رمتـسم  يایازم  لوادج  زین  شخب و  نیا  داوم  هب 
نیا بیوصت  زا  سپ  هاـم  تدم 6  فرظ  رثکادح  ددرگیمتخادرپ ،  دـنیامنیم  یط  ار  یـشزومآ  ياههرود  زکارم و  مادختـسا ،  ودـب  رد 

رب هکنیا  هب  هجوت  اب  هک  ددرگ  نییعت  يوحن  هب  دیاب  قوقح  هلکـشتملماوع  هرـصبت  . دـیامن میدـقت  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  هیهت و  نوناق 
لنـسرپ یقوقح  تیعـضو  دوشیم  نآ  يارجا  زا  لبق  رمتـسم  لغـش  هداعلاقوفو  قوقح  نیزگیاج  لنـسرپ  هناـهام  قوقح  نوناـق  نیا  ساـسا 

. دیامنن لزنت  لبق  یقوقح  تیعضو  هب  تبسن 

 ( ات 140 هدام 139  لغش (  يایازم  مود ـ  شخب 

 ، دنرادروخربریز لماوع  زا  لماع  دنچ  ای  کی  زا  هداعلاقوف  وحن  هب  هک  دنتسه  یـصاخ  لغاشم  ماجنا  رادهدهع  هک  یلنـسرپ  هب  هدام 139 ـ 
تیساسح و تارطخ د ـ  شریذپ  لغش ج ـ  یتخـس  لغـش ب ـ  یگدیچیپ  فلا ـ  ددرگیم . تخادرپ  لغـش  يایازم  ناونع  هب  یغلبم  هناهام 
زا کی  ره  يارب  هرصبت 1 ـ  یصصخت  لغاشم  رد  مزال  تراهم  لغش و ـ  هلیسو  هب  ینامسج  یگدوسرف  داجیا  لغش ه ـ ـ تیلووسم  ینیگنس 
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رادروخرب قوف  لماع  دنچ  ای  کیزا  هک  یلغاشم  هب  هک  ددرگیم  صخـشم  لماع  نآ  يایازم  رثکادح  ناونع  هب  یغلبم  رکذـلا  قوف  لماوع 
هتفرگ رظن  رد  لـغاشم  نآ  ياـیازمناونع  هب  عوـمجم  رد  هتفرگ و  قـلعت  هدـش  نییعت  عفاـنم  زا  يدـصرد  يرادروـخرب ،  بساـنت  هـب  دنـشاب 

قح یلنـسرپ  درادـن و  هبتر  اـی  هجرد  هب  یطبر  هنوگچیه  هتفرگ و  قلعت  لغـش  هب  طـقف  هداـم  نیا  رد  روکذـم  ياـیازم  هرـصبت 2 ـ  دوشیم .
يراـکمه و اـب  تسا  فـلکم  عاـفد  ترازو  هرـصبت 3 ـ  دـنیامن . هفیظو  ماجنا  هدـش  راذـگاو  لغـش  رد  ـالمع  هک  دـنراد  ار  نآ  زاهدافتـسا 
. دناسرب ناریزو  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  ار  هدام  نیا  هب  طوبرمییارجا  همان  نییآ  طبریذ  ياهنامزاس  اهورین و  كرتشم و  داتس  یگنهامه 

نییآ نوناـق و  نـیا  هداـم 138  رد  روکذـم  هحیـال  غـالبا  بیوـصت و  ناـمز  زا  نوناـق  نیا  ساـسا  رب  اـیازم  قوـقح و  تخادرپ  هدام 140 ـ 
يایازمو قوقح  زا  یلبق  تاررقم  يانبم  رب  لنـسرپ  هیلک  نآ  زا  لبق  تفرگ و  دـهاوخ  ماجنا  نوناق  نیا  هدام 139  عوضوم  لغش  يایازمهمان 

. دومن دنهاوخ  هدافتسا  هررقم 

 ( ات 144 هدام 141  تاروسک (  موس ـ  شخب 

هناهام قوقح  عومجم  %( 10  ) دصرد هد  نازیم  هب  یگتسشنزاب  قح  فلا ـ  ددرگیم . رسک  لنسرپ  یتفایرد  زا  هناهام  ریز  هوجو  هدام 141 ـ 
قوـقح باـستحا  رد  هرـصبت ـ  تلود  ناـنکراک  تخادرپ  گـنهامه  ماـظن  نوناـق  (6  ) هداـم عوـضوم  بذـج  هداـعلاقوف  لغـش و  ياـیازم  ، 

هفیظو یگتـسشنزاب و  قوقح  گنهامهماظن  نوناق  ( 2  ) هدام ( 5  ) هرصبت عوضوم  حلسم  ياهورین  لنسرپ  يرمتـسم  هفیظو و  یگتـسشنزاب ، 
دوشیم تفایرد  یگتـسشنزاب  روسک  اهنآ  تبابزا  هک  ییاههداعلاقوف  ریاس  لغـش و  يایازم  قوقح ،  قیبطت  توافت  قوقح ،  بوصم 1373 

نازیم هب  نانآ  هلیاع  لنـسرپ و  ینامرد  همیب  قح  طوبرم ج ـ  نوناـق  رد  ررقم  نازیم  هب  لنـسرپ  همیب  قح  ب ـ  دریگیم . رارق  هبـساحم  دروم 
هدام نآ  زا  هدافتسا  هب  لنسرپ  لیامت  تروص  رد  طوبرم  نوناق  رد  ررقم  نازیم  هب  لنسرپ  زادناسپ  هنایهام  مهس  طوبرم د ـ  نوناق  رد  ررقم 

رد هک  یـشیازفا  هنوگره  تمدـخ ب ـ  هام  نیلوا  قوقح  فلا ـ  ددرگیم : رـسک  لنـسرپ  هناهام  یتفاـیرد  زا  دروم  بسح  ریز  هوجو  142 ـ 
نآ لداعم  هفاضا  هب  نوناق  نیا  هدام 141  فلا  دنب  هوجو  هدام 143 ـ  شیازفا  لوا  هام  رد  ددرگیم  لامعا  لنسرپ  قوقح  رد  تمدخ  لوط 

قودنـص باـسح  هب  دروـم  بسح  نوناـق  نیا  هداـم 142  هوـجو  نینچمهو  هناـیهام  روـط  هب  ددرگیم  نیمأـت  عاـفد  ترازو  هجدوـب  زا  هک 
زیراو طوبرم  ياهباسح  هب  هنایهام  نوناق  نیا  هدام 141  د )  ) ج و  ) ب و  ) ياهدنب هوجو  هدام 144 ـ  ددرگیم . زیراو  شترا  یگتسشنزاب 

. دشابیم لنسرپ  قوقح  دصرد  نازیم 3  هب  لنسرپ  هیلک  يارب  ینامرد  تامدخ  تباب  تلود  مهس  هرصبت ـ  ددرگیم .

ات 148 هدام 145  صاخ (  دراوم  رد  لنسرپ  هناهام  یتفایرد  مراهچ ـ  شخب 

لنـسرپرمتسم يایازم  قوقح و  يانبم  رب  تمدـخ  هب  رومأمو  بستنم  رثالادوقفم و  ناگورگ و  ریـسا و  لنـسرپ  هناهام  یتفایرد  هدام 145 ـ 
رد تمدـخ  هب  رومأملنـسرپ  یتفایرد  نازیم  هدام 146 ـ  ددرگیم . هبـساحم  اهنآ  لغـش  نیرخآ  يایازم  نانآ و  زارطمه  تمدخ  هب  رـضاح 

هبـساحم نانآ  دـیدج  لغـش  يایازم  طوبرم و  هبتر  ای  هجردـقوقح  يانبم  رب  اـهنآ  هب  هتـسباو  ياـهنامزاس  عاـفد و  ترازو  شترا ،  لـخاد 
تمدـخ هب  هداعا  خـیرات  زا  دـندرگیم  هداعا  تمدـخ  هب  نوناق  نیا  هداـم 111  بجوم  هب  هک  ياهتـسشنزاب  لنـسرپ  هدام 147 ـ  ددرگیم .

دنهاوخهفیظو ماجنا  نآ  رد  هک  یلغش  يایازم  طوبرم و  رمتسم  يایازم  دوخ و  هبتر  ای  هجرد  قوقح  زا  هدش و  عطق  نانآ  یگتسشنزابقوقح 
تاونـس رب  لنـسرپ  لیبق  نیا  دیدج  تمدخ  تدم  دوب . دنهاوخ  نیلغاش  ریاس  دـننام  یلنـسرپ  روما  هیلک  رظن  زا  دـنیامنیم و  هدافتـسا  درک 

رب تمدخ  رظتنم  لنسرپ  هناهام  یتفایرد  نازیم  هدام 148 ـ  دوب . دهاوخ  رثؤم  نانآ  یگتـسشنزاب  قوقح  نازیم  رد  هدش  هفاضا  یلبق  تمدخ 
. ددرگیم نییعت  هبساحم و  اهنآ  هبترای  هجرد  قوقح  مود  کی  يانبم  رب  راک  نودب  لنسرپ  موس و  ود  يانبم 
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 ( ات 152 هدام 149  اهتخادرپ (  ریاس  مجنپ ـ  شخب 

اوهوبایدب و تمدخ ،  لحم  لاقتنا ،  ياههداعلاقوف  روشک و  زا  جراخ  لخاد و  رد  تیرومأم  هداعلاقوف  رفس و  هنیزه  شاداپ و  هدام 149 ـ 
تخادرپ همان  نییآ  هرصبت ـ  ددرگیم . تخادرپ  لنـسرپ  هب  يروشک  مادختـسا  نوناق  نیلومـشم  نازیم  هب  یگدنز  تالیهـست  زا  تیمورحم 

يوحن هب  دیاب  نوناق  نیا  هدام 138  هرصبتهب  هجوت  اب  یگدنز  تالیهست  زا  تیمورحم  اوهوبآ و  يدب  زکرم و  زا  جراخ  لاغتشا  هداعلاقوف 
لداعم يروشک ،  مادختـسا  نوناق  نیلومـشم  درومرد  رظندیدجت  تروص  رد  زج  روبزم  دراوم  تباب  یتخادرپ  غلابم  هک  ددرگ  رظندـیدجت 

هداـعلاقوف زا  لنـسرپ  هک  يدراوـم  یناـبهگن و  هـنیمز  رد  زج  هدام 150 ـ  دـشاب . يروشک  مادختـسا  نوناق  رد  لنـسرپ ،  زارطمه  ناـنکراک 
ینامرد و  ریمعت ) تخاس و   ) ینف لنسرپ  راک  همادا  ورین  ای  نامزاس  ماقم  نیرتالابصیخشت  هب  هک  يدراوم  رد  دنیامنیم  هدافتـسا  تیرومأم 
طوبرم لنـسرپ  هب  تمدخ ،  تاعاس  شیازفا  بسانت  هب  راک  هدزاب  شیازفا  نتفرگ  رظن  رداب  دنکیم  ادیپ  ترورـض  تمدخ  تاعاس  ریغ  رد 

كرتشم و داتـس  يراکمه  اب  عافد  ترازو  هلیـسو  هب  هک  دوب  دـهاوخ  يا  همان  نییآ  قبط  راکهفاضا  نازیم  ددرگیم . تخادرپ  راـک  هفاـضا 
زا هدام  نیا  رد  روکذـم  راک  هفاضا  تخادرپ  تهج  زایندروم  تارابتعا  دیـسر . دـهاوخ  ناریزوتایه  بیوصت  هب  هیهت و  هناگهس  ياـهورین 

همادا یتمدـخ  تاـضتقم  ترورـض و  هک  یتروـص  رد  هدام 151 ـ  ددرگیم . نیمأتنوناق  نیا  داوم  ریاس  زا  یـشان  یلاـم  راـب  لـیلقت  لـحم 
نآ سابل  هدام 152 ـ  ددرگیم . نیمأت  شترا  هنیزه  هب  نانآ  يرورـضياههنیزه  ریاس  كاروخ و  دیامن  باجیا  ار  لنـسرپ  هنازور  تمدـخ 

شترا هنیزه  هب  دنشوپب  یصاخسابل  هک  دیامنیم  باجیا  نانآ  لغاشم  ای  دنیامن و  هدافتسا  لکشلادحتم  یتسیاب  امازلا " هک  لنسرپ  زا  هدع 
. دش دهاوخ  نیمأت 

ات 172 هدام 153  يرمتسم (  هفیظو ـ  یگتسشنزاب ـ  قوقح  متشه ـ  لصف 

 ، ناگتـسشنزابهب دروم  بسح  هک  یهوجو  زا  تسا  ترابع  يرمتـسم )  قوقح  و (  هفیظو )  قوقح  یگتـسشنزاب ( .)  قوقح  هدام 153 ( ـ 
هناـهام روط  هب  شترایگتـسشنزاب  قودنـص  زا  طوبرم  تاررقم  ربارب  یفوـتم  اـی  دیهـش  لنـسرپ  لـفکت  تحت  هلیاـع  نیلوـلعم و  نازاـبناج ، 

برـض لصاح  هفاضا  هب  تمدخ  لوط  رد  نانآ  قوقح  شیازفا  لداعم  یغلبم  هناهام  هتـسشنزاب  لنـسرپ  هب  هدام 154 ـ  ددرگیم . تخادرپ 
یقوقح هبتر  هچنانچ  هرـصبت ـ  ددرگیم . تخادرپ  یگتـسشنزاب  قوقح  ناونع  هب  نانآ  تمدخ  ودـب  قوقح  مایـس  کی  رد  تمدـختاونس 

ره اب  هک  یتاونـس  بسانت  هب  لنـسرپتمدخ  ودـب  قوقح  دـشاب  هتفای  اقترا  رتالاب  یلیـصحت  كردـم  هیارا  رثا  رد  تمدـخ  لوط  رد  لنـسرپ 
" امأوت يرمتـسم  هیمهـس  هفیظو و  ای  یگتـسشنزاب  قوقح  تفاـیرد  هدام 155 ـ  دش . دهاوخ  هبـساحم  دناهدرک  تمدخ  یلیـصحت  كردـم 

تفایرد قح  دوش  توف  اهنآ  نیدلاو  زا  یکی  هک  ینادنزرف  هدام 156 ـ  دش . دهاوخ  تخادرپرتشیب  غلبم  طقف  تلاح  نیا  رد  هدوب و  عونمم 
قوـقح اـی  قوـقح  ناوـنع  ره  هب  تسا  تاـیح  لاـح  رد  هک  اـهنآ  رداـم  ایردـپ  هچرگ  تشاد  دـنهاوخ  ار  يو  قوـقح  زا  يرمتـسم  هـیمهس 

نوناق و نیا  هدام 108  ياهدـنب ب و ج  عوضوم  نازابناج  هفیظو  قوقح  نازیم  هدام 157 ـ  دراد . تفایرد  تلود  زا  هفیظو  ای  یگتسشنزاب 
کی قوقح  عومجم  لداـعم  یقوقح  یناـمیپ  تباـث و  رداـک  دروم  رد  فلا ـ  ددرگیم : نییعت  ریزحرـش  هب  ادهـش  ناریگبيرمتـسم  قوقح 

ياهبتر ای  هجرد  قوقح  لداعم  یقوقح  نیلـصحم ،  دروم  رد  ب ـ  دناهتـشادیمتفایرد . هک  یلغـش  يایازم  نیرخآ  رتالاب و  هبتر  اـی  هجرد 
قوقح لداعم  یقوقح  هفیظو  لنـسرپ  دروم  رد  لیـصحت ج ـ  هقباس  لداعمیتمدق  ای  دندشیم  لیان  نآ  هب  یـشزومآ  هرود  نایاپ  زا  دعب  هک 

نانآ هفیظو  قوقح  نیرخآ  زا  تسا  ترابع  توف  زا  سپ  نازابناج  ناریگبيرمتسم  قوقح  هرصبت ـ  رتالاب . هجرد  کی  تباث  رداک  لنـسرپ 
زاکـی ره  رد  هدام 120  رد  جردـنم  نویـسیمک  صیخـشت  هب  اـنب  هک  یلنـسرپ  ناریگبيرمتـسم  قوقح  هفیظو و  قوقح  نازیم  هدام 158 ـ 

: ددرگیمنییعت ریز  حرـش  هب  دـنوش  توف  ای  لولعم  نآ  ببـس  هب  ای  هفیظو  ماـجنا  نیح  رد  نوناـق  نیا  هدام 119  رد  هدـش  ینیبشیپ  دراوم 
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نایاپ زا  دـعب  هک  ياهبتر  ای  هجرد  قوقح  مهد  هن  نیلـصحم  دروم  رد  ب ـ  ایازم . قوقح و  نیرخآ  یناـمیپ  تباـث و  رداـک  دروم  رد  فلا ـ 
زارطمه لنـسرپ  قوقح  لداعم  یقوقح  هفیظو  لنـسرپ  دروم  رد  لیـصحتهقباس ج ـ  لداعم  یتمدق  اب  دندشیم  لیان  نآ  هب  یـشزومآ  هرود 

نوناق نیا  هدام 120  رد  جردنم  نویسیمک  صیخشت  هب  انب  هک  یتروص  رد  هدام  نیا  نیلولعم  ناریگبيرمتـسم  قوقح  هرـصبت ـ  تباث  رداک 
قوقحنیرخآ مهد  هن  لداعم  دشابن  تیلولعم  زا  یـشان  توف  هک  یتروص  رد  هفیظو و  قوقح  نیرخآ  لداعم  دشاب  تیلولعم  زا  یـشانتوف 

هدام 120 رد  جردنم  نویسیمک  صیخشت  هب  انب  هک  یلنسرپ  ناریگبيرمتسم  قوقح  هفیظو و  قوقح  نازیم  هدام 159 ـ  دوب . دهاوخ  هفیظو 
لداـعم قوقح  یناـمیپ  تباـث و  رداـک  دروم  رد  فلا ـ  ددرگیم : نییعت  ریز  حرـش  هب  دـنوشیم  توف  اـی  لولعم  يداـع  روـطهب  نوناـق  نیا 

لیاـن نآ  هب  یـشزومآ  هرود  ناـیاپ  زا  دـعب  هک  ياهبتر  اـی  هجرد  قوـقح  مجنپ  راـهچ  نیلـصحم  دروـم  رد  یتفاـیرد ب ـ  قوـقح  نـیرخآ 
قوـقح هرـصبت ـ  تباـث  رداـک  زارطمه  لنـسرپ  قوـقح  مهد  هن  هـفیظو  لنـسرپ  دروـم  رد  لیـصحت ج ـ  هقباـسلداعم  یتمدـق  اـب  دـندشیم 

دیهش هک  یتروصرد  هتـسشنزاب  لنـسرپ  هدام 160 ـ  دوب . دـهاوخ  ناـنآ  هفیظو  قوقح  نیرخآ  لداـعم  هداـم  نیا  نیلولعم  ناریگبيرمتـسم 
دش دهاوخ  راتفر  نوناق  نیا  هدام 157  تاررقم  ربارب  نانآ  هبترای  هجردمه  لنسرپ  ناریگبيرمتسم  دننامه  نانآ  ناریگبيرمتـسم  اب  دنوش 

دهاوخ تخادرپ  نانآ  ناریگبيرمتسم  هب  يرمتسم  قوقح  ناونع  هب  یقاقحتـسایگتسشنزاب  قوقح  نیرخآ  مجنپ  راهچ  توف  تروص  رد  و 
زابناج تداهـش ،  تروص  رد  دناهدوب  تلود  نادـنمراک  زا  تمدـخ  زا  لبق  هک  هریخذ  طایتحا و  هرود  هفیظو  لنـسرپ  هدام 161 ـ  دیدرگ .
طوبرم نامزاس  زا  یتفایرد  قوقح  نیرخآ  يانبم  رب  نوناـق  نیا  تاررقم  ربارب  ناـنآ  هفیظو  يرمتـسم و  قوقح  تیلولعم  اـی  توف و   ، ندـش

نانآزارطمه تباث  رداک  لنسرپ  قوقح  زا  رتمک  طوبرم  نامزاس  رد  نانآ  قوقح  هچنانچ  دش و  دهاوخ  تخادرپ  نامزاس  نامه  هجدوب  زاو 
هجدوبزا نآ  توافتلاهبام  هدـش و  هبـساحم  زارطمه  تباـث  رداـک  لنـسرپ  رداـک  لنـسرپ  قوقح  ياـنبم  رب  هفیظو  يرمتـسم و  قوقح  دـشاب 

رتمک دنیامنیم  هدافتـسا  هفیظو  قوقح  زا  هک  ینیلولعم  نازابناج و  تمدـخ  هقباس  هاگره  هدام 162 ـ  دش . دـهاوخ  تخادرپ  عافد  ترازو 
یقوقح هیاپ  شیازفا  لداعم  یغلبم  زا  رابکی  لاس  ود  ره  هدومن و  تفایرد  عافد  ترازو  هجدوب  زا  ار  هررقم  هفیظوقوقح  دشاب ،  لاس  زا 20 
لداعم یغلبم  زا  تمدـخ ،  لاـس  هب 20  ندیـسر  زا  سپ  زیراو و  طوبرم  قودنـص  هب  یگتـسشنزاب  روـسک  درک و  دنهاوخهدافتـسا  طوـبرم 

يرمتـسم قوقح  تباـب  هک  یهوجو  هدام 163 ـ  دـش . دـنهاوخ  رادروخرب  شترا  همیب  یگتـسشنزاب و  قودنـص  زا  یتفایردـقوقح  نیرخآ 
هجدوب زا  نآ  دازام  شترا و  همیب  یگتـسشنزاب و  قودنـصزا  تمدـخ  تاونـس  ياـنبم  رب  یگتـسشنزاب  قوقح  نازیم  اـت  ددرگیم  تخادرپ 

هک یتروص  رد  زج  میاد  رـسمه  فلا ـ  زا : دـنترابع  نوناق  نیا  لومـشم  ناریگبيرمتـسم  هدام 164 ـ  دـش . دـهاوخ  تخادرپ  عافد  ترازو 
لغاش ریغ  روکذ  نادنزرف  تسا ب ـ  هدومنیمنیمأت  ار  يو  جراخم  شرـسمه  هک  یتروص  رد  رهوش  دشاب و  لغاش  ای  هدرک  رایتخا  رهوش 

رد زج  ثانا  دالوا  ماـمت ج ـ  لاـس  (25  ) ات رثکادـح  لیـصحت  نایاپ  ات  دنـشاب  لیـصحت  لوغـشم  هک  یتروص  رد  مامت و  لاـس  ( 20  ) نس اـت 
تلافک رد  هک  رامیب  ای  روجحم  ردارب  ه ـ ـ دـناهدوب . یفوتم  تلافک  رد  هک  يردام  ردـپ و  د ـ  دنـشاب . لـغاش  اـی  هتـشاد  رهوش  هک  یتروص 

ات لیصحت  تروص  رد  مامت و  لاس  نس 19  ات  هدوب  یفوتم  تلافک  رد  هک  يریغـص  ردارب  و ـ  دشابن . دوخ  روما  هرادا  هب  رداق  هدوب و  یفوتم 
لغاش ای  هتـشاد  رهوش  هک  یتروص  رد  زج  دـشاب  یفوتم  تلافک  رد  هک  يرهاوخ  ز ـ  دـشابن . لـغاشهکنیا  هب  طورـشم  ماـمت  لاـس  نس 23 

زج رتخد  ماـمت و  لاـس  نس 23  اـت  لیـصحت  تروص  رد  لاـس و  نس 19  ات  رـسپ  دـناهدوب  یفوتم  تلاـفک  تحت  هک  ییاـههون  ح ـ  دـشاب .
وـضع صقن  ای  جالع و  لباق  ریغ  يرامیب  هب  هچنانچ  ناریگبيرمتـسم  زا  کـی  ره  هرصبت 1 ـ  دنشاب . لغاش  ای  هتـشاد  رهوش  هک  یتروصرد 
ناـنآ يرمتـسم  دنـشابن  دوـخ  شاـعم  نیمأـت  هب  رداـق  هشیمه  يارب  یکـشزپ  یلاـع  نویـسیمک  صیخـشتربارب  هک  يروـط  هب  دـندرگ  ـالتبم 

دنهاوخ رادروخرب  يرمتـسم  قوقح  زا  زین  ترورـض  هرود  تمدخ  لوط  رد  ناریگبيرمتـسم  هرـصبت 2 ـ  دشدهاوخ . تخادرپ  رمعلامادام 
رباربهک یصاخشا  نییعت  صیخشت و  كالم  دش و  دهاوخ  میـسقت  يواسم  روط  هب  ناریگبيرمتـسم  نیب  يرمتـسم  قوقح  هدام 165 ـ  دش .

 ، یگتـسشنزاب  ، لاغتـشا نامز  رد  لنـسرپ  هک  تسا  ياهنـالاس  هماـنراهظا  اـی  یتمدـخ  هفرعت  دنـشابیم  هلاـفکلاتحت  نوناـق  نیا  هدام 164 
ياههفرعت رد  دننادیميرمتـسم و  تفایرد  هب  قحم  ار  دوخ  هک  یناسک  ضارتعا  هب  یگدیـسر  يارب  دـننکیم . میظنت  تیلولعم  ای  يزابناج 
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ریز ياهتایه  دشاب  هداتفا  قافتاتمدـخ  لوط  رد  توف  ای  تداهـش  هک  یتروص  رد  دـناهدشن  دـیق  لفکت  تحت  دارفا  زج  لنـسرپ  یتمدـخ 
ای طوبرم  ناـمزاس  اـی  ورین  یلنـسرپ  نواـعم  فلا ـ  دوشیم : لیکـشت  هناـگهس  ياـهورین  كرتشم و  داتـس  عاـفد ،  ترازو  رد  دروم  بسح 
يو نواعم  ای  طوبرم  نامزاس  ای  ورین  یـسرزاب  سییر  يو ج ـ  نواـعم  اـی  طوبرم  ناـمزاس  اـی  ورین  ییاـضق  هریاد  سییر  يو ب ـ  نیـشناج 

یگتـسشنزابهرادا و رد  یگدیـسر  تایه  دشاب  هداتفا  قافتا  تیلولعم  ای  يزابناج  یگتـسشنزاب ،  نامز  رد  توف  ای  تداهـش  هک  یتروصرد 
ای عافد  ترازو  یقوقح  نواعم  2 ـ  وا . نواعم  ای  شترا  همیب  یگتـسشنزاب و  هرادا  سییر  1 ـ  دوشیم : لیکشت  ریز  صاخشا  زا  شترا  همیب 

ددرگ مورحم  يرمتـسم  قوقح  تفایرد  زا  هک  ناریگبيرمتـسم  زا  کـی  ره  هدام 166 ـ  كرتشم  داتـس  یلنـسرپ  هدنیامن  يو 3 ـ  نیشناج 
هفیظو و قوقح  تفایرد  رب  هوـالع  ادهـش  هداوناـخ  نازاـبناج و  هدام 167 ـ  دـش . دـهاوخ  هدوزفاناریگبيرمتـسم  ریاس  مهـس  هب  يو  مهس 

رارق دیهـش  داینب  شـشوپ  تحت  روشک ،  حطـس  رد  ادهـش  نازابناج و  ریاس  دـننامرگید  ياـیازم  یهاـفر و  تامدـخ  هیلک  رظن  زا  يرمتـسم 
لداعم یغلبم  دنوش  توف  ای  دیهـش  هک  هفیظو  ای  لولعم  زابناج ،  هتـسشنزاب ،  لغاش ،  زا  معا  لنـسرپ  هیلک  ثارو  هب  هدام 168 ـ  دنریگیم .

نانآ تمدخ  هک  یلنـسرپ  هب  هدام 169 ـ  دـش . دـهاوخ  تخادرپ  نفد  نفک و  هنیزه  تهج  نوناق  نیا  هدام 131  رد  روکذم  قوقحلقادـح 
یقاقحتـسا یـصخرم  زا  تمدخ  لوط  رد  هکیتدـم  نازیم  هب  دـنوشیم  توف  ای  دیهـش  هک  یلنـسرپ  ناریگبيرمتـسم  هب  دریذـپیم و  نایاپ 

یصخرم تدم  مامت  لداعم  دشاب  هدرکن  تقفاوم  نانایصخرم  اب  نامزاس  هک  یتروص  رد  هام و  راهچ  لداعم  رثکادح  دنشاب  هدرکن  هدافتسا 
 ، دـیرخزاب هک  یناسک  هب  هرـصبت ـ  ددرگیم . تخادرپ  عاـفدترازو  تاراـبتعا  لـحم  زا  اـیازم  قوقح و  نیرخآ  ساـسارب  هدـشن  هدافتـسا 

قودنـص لحم  زا  تسا  هدش  رـسک  نانآقوقح  زا  هک  یگتـسشنزاب  همیب و  روسک  روکذم ،  هوجو  رب  هوالع  دندرگیم  جارخا  ای  یفعتـسم و 
قوقح تبسن  نامه  هب  ددرگ  رسک  ای  هفاضا  لغاش  لنـسرپ  هناهام  قوقح  هاگره  هدام 170 ـ  دش . دهاوخ  تخادرپ  زین  همیب  یگتسشنزاب و 

. ددرگیم نیمأت  عافد  ترازو  هجدوب  لحم  زا  یفاضا  غلبم  دـش و  دـهاوخ  رـسک  ای  هفاضا  ناریگبيرمتـسمو  ناریگبهفیظو  ناگتـسشنزاب ، 
بـسحنانآ قوقح  عطق  بجوم  دـنرادروخرب  يرمتـسم  ای  هفیظو  قوقح  ای  یگتـسشنزاب  قوقح  زا  هک  یناسک  تیعباـت  كرت  هدام 171 ـ 

تامدـص نازیم  هک  یتروصرد  هدام 172 ـ  دش . دـهاوخ  ناریگبيرمتـسم  ریاس  ای  تلود  قودنـص  ای  یگتـسشنزاب  قودنـص  عفن  هب  دروم 
ياهراک ماجنا  رد  یکـشزپ  یلاع  نویـسیمکدییأت  هب  هک  دـشاب  يدـحرد  نآ  ببـس  هب  ای  هفیظو  ماـجنا  نیح  نیلولعم  نازاـبناج و  هب  هدراو 

بـسحرب دـنوشن  يرادـهگن  نازابناج  هاگـشیاسآرد  هک  یتروص  رد  دنـشاب ،  نارگید  یلمع  تدـضاعم  کمک و  جاتحم  یگدـنز  هنازور 
بیرض ربارب  نآ 1000  رثکادح  هب  یلایر  بیرض  ربارب  نآ 500 لقادح  هک  يرادـهگن  قوقح  زا  یگداتفاراک  زا  نازیم  اب  بسانتم  دروم و 

ناطرـس و ياـهيرامیب  هب  ـالتبم  نازاـبناج  ناـمرد  هـنیزه  هرـصبت 1 ـ  زا 1/1/1377 . ارجا  خـیرات  درکدـنهاوخ . هدافتـسا  دـشابیم  یلاـیر 
هرصبت لومشم  ياهيرامیب  ریاس  هرصبت 2 ـ  دوشیم . نییعت  یلایر  بیرض  ربارب  (1000  ) نازیم هب  حلسم  ياهورین  نیناوق  لومشم  یمسالات 

رد نازابناج  لیبق  نیا  يرادـهگن  قح  هرصبت 3 ـ  دوشیمراذگاو . ناریزو  تایه  هب  رکذلا  قوف  بیارـض  يدعب  تاحالـصا  نینچمه  ( ، 1)
. دش دهاوخ  عطق  لاغتشا  تروص 

 ( ات 179 هدام 173  لنسرپ (  یتامدخ  روما  مهن ـ  لصف 

روظنمهب یساسا  نوناق  لصا 43  مکی  دـنب  بجوم  هب  هک  یتارابتعا  تاـناکما و  دودـح  رد  دـنافلکم  عاـفد  ترازو  شترا و  هدام 173 ـ 
دباییم صاصتخایرمتـسم  هفیظو و  قوقح  زا  ناگدـننک  هدافتـسا  نینچمه  هتـسشنزاب و  لغاش و  لنـسرپ  یهافر  یـساسا و  ياهزاین  نیمأت 

اهناتــسرامیب و دــنافلکم  عاــفد  ترازو  شترا و  هداـم 174 ـ  دـنیامن . داـجیا  ار  اـهنآ  ضیعبت  نودــب  هنـالداع و  يرادروـخرب  ناـکما 
یقطانم رد  هرصبت 1 ـ  دنشاب . لنسرپ  ياهيدنمزاین  يوگخـساپ  هکدنیامن  زیهجت  يوحن  هب  ینامرد  تاناکما  رظن  زا  ار  دوخ  ياههاگنامرد 
هدافتـسا روبزم  تاناکما  زادـنناوتیم  لنـسرپ  لفکت  تحت  هلیاع  تسا  اهنآ  رد  رقتـسم  یماظن  ياهناگی  هب  رـصحنم  ینامرد  تاـناکما  هک 

رد هرـصبت 2 ـ  ددرگیم . تخادرپروبزم  ياهناگی  هب  شترا  ینامرد  تامدـخ  نامزاس  تاررقم  ربارب  هدـش  هیارا  تامدـخ  هنیزه  دـنیامن .
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تیاعر اب  روبزم  ياهناتـسرامیبدشابیم  لنـسرپ  یناـمرد  ياـهزاین  زا  شیب  عاـفد  ترازو  شترا و  ياهناتـسرامیب  تاـناکما  هک  يدراوم 
هب تاررقم  ربارب  هدش  هیارا  تامدخهنیزه  دـنیامن . هیارا  ینامرد  تامدـخ  صاخـشا  هیلک  هب  دـنزاجم  لغاش  هفیظو  رداک و  لنـسرپ  مدـقت 

یتفایرد هوجو  دنافظوم  قوف  ياههرـصبت  رد  روکذـم  ياهناتـسرامیب  اهناگی و  هرصبت 3 ـ  ددرگیم . تخادرپ  طوبرم  ياهناتـسرامیب 
هوجو لداعم  هاـم  ره  ناـیاپ  رد  زیراو و  هنازخ  باـسح  هب  ار  دـنیامنیم  تفاـیرد  سناژروا  ناراـمیبزا  هک  یهباـشم  هوجو  نینچمه  قوف و 

هعـسوت اهيدـنمزاین و  نیمأت  فرـص  تفاـیرد و  هنازخ  زا  لاـس  ره  هجدوب  نوناـق  رد  بوصم  تارابتعادودـح  رد  رثکادـح  ار  هدـش  زیراو 
هتسشنزاب و لغاش و  لنسرپ  لفکتتحت  هلیاع  ناریگبيرمتـسم و  ناگتـسشنزاب ،  نیلولعم ،  نازابناج ،  هدام 175 ـ  دنیامن . دوخ  تاناکما 

تاناکما زا  دـنناوتیم  تباث  رداـک  لنـسرپ  هرـصبت ـ  دوب . دـنهاوخ  یناـمرد  تامدـخ  ناـمزاس  شـشوپ  ریز  ناریگبيرمتـسمو  ریگبهفیظو 
بوـصم یناـمزاس  ياـههناخ  زا  هدافتـسا  نوناـق  ربارب  لنــسرپ  هداـم 176 ـ  دـنیامن . هدافتـسا  زین  شترا  یناـمرد  تامدـخ  نیمأـت  ناـمزاس 

 ، يراـمیب توف ،  تداهـش ،  هب  رجنم  هک  یثداوـح  لاـبق  رد  لنـسرپ  هیلک  هدام 177 ـ  دـنیامنیم . هدافتـسا  روبزم  تاناکما  زا   28/5/1363
يارجا هب  طوبرم  تاررقم  هرصبت 1 ـ  دوب . دنهاوخ  قوقحلایواستم  هباشم  حناوس  لباقمرد  هدوب و  همیب  دوش  یگداتفاراک  زا  ای  وضع  صقن 

همیب قودنـص  لحم  زا  هداـم  نیا  هب  طوبرم  تاراـبتعا  هرـصبت 2 ـ  دوب . دـهاوخ  نآ  ییارجا  همان  نییآ  لنـسرپ و  همیب  نوناق  عبات  هداـم  نیا 
هب دوخ و  زاـیندروم  لوـلعم  زاـبناج و  لنـسرپ  تالکـشم  لـح  تهج  رد  تسا  فـظوم  شترا  ررکم ـ  هدام 177  ددرگیم . نیمأـت  شترا 

ددرت تاناکما  یـشخبناوت ،  ینامرد ،  تامدـخ  زا  معا  مزال  تالیهـست  راـک ،  طـیحم  هب  اـهنآ  هنـالاعف  تشگزاـب  ياربهنیمز  داـجیا  روظنم 
ات ( 100  ) زا یغلبم  ددرت  تالیهـست  داجیا  مدـع  تروص  رد  هرـصبت ـ  دـیامن . مهارف  ار  لاغتـشا  دنتـسه و  دـنمزاین  هکيدارفا  يارب  صاـخ 
هب هک  ار  یلنـسرپ  یلیـصحت  هنیزه  دنافلکم  عافد  ترازو  شترا و  هدام 178 ـ  دریگیم . رارق  ناشرایتخا  رد  یلاـیر  بیرـض  ربارب  ( 200)

. دـنیامن تخادرپ  دـننکیم  لیـصحت  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  اههاگـشناد و  رد  زاـیندروم  ياههتـشر  رد  عاـفد  ترازو  شترا و  تساوخ 
ـ  هرـصبت 2 دنیامن . مهارف  ار  داوسیب  لنـسرپ  شزومآ  هنیمز  يزومآداوس  تضهن  يراکمه  اب  دنافلکم  عافد  ترازو  شترا و  هرصبت 1 ـ 

هحیـال هک  تسا  فـظوم  عاـفد  ترازو  هداـم 179 ـ  دـیامنیم . هیهت  كرتشم  داتـس  هک  دوب  دـهاوخ  یلمعلاروتـسد  قبط  هداـم  نیا  يارجا 
فرظ ار  ینامرد  همیب  همیب و  قح  روسک  نازیم  يربارب  نینچمهو  تباث  زادناسپ  قودنـص  زا  لنـسرپ  يرادروخرب  نازیم  ندش  تخاونکی 

. دیامن میدقت  یمالسا  ياروشسلجم  هب  ناریزو  تایه  بیوصت  زا  سپ  هیهت و  هام  تدم 6 

 ( ات 197 هدام 180  قیبطت (  مهد ـ  لصف 

اهموس نابهورگ  فلا ـ  دـندرگیم : قیبطت  ریز  حرـش  هب  هرامـش 1  تسویپ  لودـج  قبط  دوجوم  تباث  رداک  نارادهجرد  هیلک  هدام 180 ـ 
راوتـسا ات  یمود  نابهورگ  هجرد  زا  ب ـ  دـندرگیم . لیان  یمود  ناـبهورگ  هجرد  هب  یموس  ناـبهورگ  هجرد  رد  فقوت  لاـس  هس  زا  سپ 

 ، یموس ناوتـس  هجرد  هب  نوناـق  نیا  هدام 132  دافم  تیاعر  اب  ناراـی  ناوتـس  ج ـ  دـنهدیم . همادا  دوخ  تمدـخ  هب  یلعف  هجرد  اـب  یمکی 
ناوتس یمود و  ناوتس  تاجرد  هب  بیترت  هب  ییامنهار  هرود  نایاپ  یلیصحت  كردمنتـشاد  طرـش  هب  اهمکی  رایناوتـس  اهیمود و  رایناوتس 
طیارش زا  یکی  زارحا  اب  دنراد  یمکی  رایناوتس  هجرد  رد  تمدخ  هقباس  لاس  راهچ  زا  شیب  هک  ییاهمکی  رایناوتس  دندرگیم . لیان  یمکی 

نایاپ یلیصحت  كردم  نتـشاد  1 ـ  دـش : دـهاوخ  روظنم  ریخا  هجرد  رد  لاس  راهچ  رب  دازام  تمدـخ  هقباس  لـیان و  یناورـسهجرد  هب  ریز 
یماـظن و شزومآ  هقباـس  لاـس  راـهچ  لقادـح  هطـسوتم و  مود  اـی  ییاـمنهار  هرود  ناـیاپ  یلیـصحت  كردـم  نتـشاد  ناتـسریبد 2 ـ  هرود 

ینف تراهم  حطـس  هطـسوتم و  مود  ای  ییاـمنهار  هرود  ناـیاپ  یلیـصحت  كردـم  نتـشاد  ینابهورگ 3 ـ  هاگـشزومآ  باستحااب  یـصصخت 
رد روکذمياهشزومآ  یتسیاب  یناورـس  هجرد  هب  لین  زا  لبق  دـشاب  رتمک  لاس  زا 25  لنـسرپ  لیبق  نیا  تمدخ  تدـم  هچنانچ  هرصبت 1 ـ 
زا لاس  ره  ازا  هب  نآ  ذخا  خیرات  زا  ملپید  هیارا  تروص  رد  دنب  نیا  لومشم  لنسرپ  هیلک  هرصبت 2 ـ  دنیامن . یط  ار  لیبق  نیا  داوم 46 و 47 

نارایناوتـس یمکی  راوتـسا  هجرد  رد  فقوت  لاس  راهچ  رب  دازاـم  یتمدـخ  تاونـس  هرـصبت 3 ـ  دش . دنهاوخرادروخرب  تیدـشرا  هام  کی 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 68 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


كردم ساسا  رب  هک  ینارادهجرد  د ـ  دـنوشیم . قیبطت  سپـس  هفاضا و  نانآ  يرایناوتـس  هجرد  تاونـسهب  قیبطت  زا  لبق  دـنب  نیا  عوضوم 
دناهدـش لـیان  يرایناوتـس  اـی  يراوتـساهجرد  هب  شترا  رد  شزومآ  لاـس  ود  لقادـح  اـی  مادختـسا و  هطـسوتم  مراـهچ  لقادـح  یلیـصحت 

قیبطت ریز  حرـشب  هرامـش 2  تسویپ  لودـجقبط  هدوب و  ینثتـسم  هدام  نیا  دـنب ج  زا  هباشم  ياهمادختـسا  زوریناوه و  ناـبلخ  نارایناوتـس  )
ـ  2 دندرگیم . لیان  یموس  ناوتـس  هجرد  هب  دنراد  يرایناوتـس  يراوتـسا و  تمدخ  هقباس  لاس  جـنپ  اعمج  هک  ینارادهجرد  1 ـ  دنوشیم :
هک ینارادهجرد  3 ـ  دندرگیم . لیان  یمود  ناوتس  هجرد  هب  دنراد  يرایناوتـس  يراوتـسا و  تمدخ  هقباس  لاس  هد  اعمج  هک  ینارادهجرد 

تـسیب اعمج  هک  ینارادهجرد  4 ـ  دندرگیم . لیان  یمکی  ناوتـس  هجرد  هب  دنراد  يرایناوتـس  يراوتـسا و  تمدخ  هقباس  لاس  هدزناپاعمج 
هقباس لاس  جـنپ  تسیب و  اعمج  هک  ینارادهجرد  5 ـ  دندرگیم . لیان  یناورس  هجرد  هب  دنراد  يرایناوتـس  يراوتـسا و  تمدخ  هقباس  لاس 

هب بسانم  شزومآ  هرود  کی  یط  ناتـسریبد و  هرودناـیاپ  یلیـصحت  كردـم  نتـشاد  یطرـش  هب  دـنراد  يرایناوتـس  يراوتـسا و  تمدـخ 
ناتـسریبد هرود  نایاپ  كردـم  ساـسارب  هک  ینارادهجرد  ه ـ ـ دـندرگیم . لـیان  يدرگرـس  هجرد  هب  طوبرم ،  ناـمزاس  اـی  ورین  صیخـشت 

ـ  1 دـنوشیم : قیبـطت  ریز  حرـش  هـب  هرامـش 3  تسوـیپ  لودـجقبط  دـناهدومن  یط  شترا  رد  ار  شزوـمآ  لاـس  ود  اـت  کـی  مادختــسا و 
لاس تشه  اـعمج  هک  ینارادهجرد  2 ـ  دندرگیم . لیان  یموس  ناوتـس  هجرد  هب  دنراد  يراوتـسا  تمدخ  هقباس  لاس  هس  هک  ینارادهجرد 

تمدخ هقباس  لاس  هدزیساعمج  هک  ینارادهجرد  3 ـ  دندرگیم . لیان  یمود  ناوتس  هجرد  هب  دنراد  يرایناوتس  ای  يراوتـسا  تمدخ  هقباس 
ای يراوتـسا  تمدخ  هقباس  لاس  هدجیه  اعمج  هک  ینارادهجرد  4 ـ  دندرگیم . لیان  یمکی  ناوتس  هجرد  هب  دنراد  يرایناوتس  ای  يراوتـسا 

يرایناوتـس ای  يراوتـسا  تمدـخ  هقباس  لاس  هس  تسیب و  اعمج  هک  ینارادهجرد  5 ـ  دندرگیم . لیان  یناورـس  هجرد  هب  دـنراد  يرایناوتس 
قیبطت ریز  حرش  هب  هرامش 4  تسویپ  لودج  قبط  یتمدخ  قباوس  ساسارب  نارفامه  هدام 181 ـ  دندرگیم . لیان  يدرگرس  هجرد  هب  دنراد 

يرفامه تمدخ  هقباس  لاس  راهچ  هک  ینارفامه  هیلک  ب ـ  دندرگیم . لیان  یموس  ناوتـس  هجرد  هب  اهموس  رفامه  هیلک  فلا ـ  دـندرگیم :
یمکی ناوتـس  هجرد  هب  دنراد  يرفامه  تمدخ  هقباس  لاس  تشه  هک  ینارفامه  هیلک  ج ـ  دـندرگیم . لیان  یمود  ناوتـس  هجرد  هب  دـنراد 

ینارفامه هیلک  ه ـ ـ دندرگیم . لیان  یناورـس  هجرد  هب  دنراد  يرفامه  تمدخ  هقباس  لاس  هدزیـس  هک  ینارفامه  هیلک  د ـ  دـندرگیم . لیان 
تمدخ هقباس  لاس  ششوتسیب  هک  ینارفامه  هیلک  و ـ  دندرگیم . لیان  يدرگرـس  هجرد  هب  دنراد  يرفامه  تمدخ  هقباس  لاس  هدزون  هک 

ربارب طوبرم  نامزاس  تقفاوم  یصخش و  ياضاقت  اب  دنناوتیم  نارفامه  هرصبت ـ  دندرگیم . لیان  یمود  گنهرـس  هجرد  هب  دنراد  يرفامه 
لیدبت دنمراک  هب  یتمدخ  تاونـس  باستحا  اب  دناهدید  شزومآ  لاس  ود  تمدـخ  ودـبرد  هک  هملپید  نادـنمراک  دـننام  نوناق  نیا  تاررقم 

هک ییاهگنهرس  هرصبت ـ  دندرگیم . قیبطت  هرامش 5  تسویپ  لودج  قبط  یلعف  هجرد  اب  شترا  دوجوم  نارـسفا  هیلک  هدام 182 ـ  دنوش .
رد تمدـخ  هقباس  لاس  نتـشاداب 5  دنـشابیم  شترا  لوبقلباق  زایندروم و  سناسیل  كردم  ياراد  ای  هدنارذگ  ار  يرـسفا  هدکـشناد  هرود 

ياراد ای  هدرک و  یط  ار  داتـس  یهدـنامرفهرود و  لنـسرپ  لیبق  نیا  هچنانچ  دـش . دـنهاوخ  لـیان  یمود  پیترـس  هجرد  هب  یگنهرـس  هجرد 
یمود پیترـس  هجرد  هب  یگنهرـس  هجرد  رد  تمدخهقباس  لاس  راهچ  نتـشاد  اب  دنـشاب  شترا  لوبقلباق  زایندروم و  سناسیلقوف  كردـم 

نیا يارجا  روظنم  هب  نوناق  نیا  داوم 42 و 81  رد  روکذم   ) نامزاس لوادج  رد  یـساسا  رظندـیدجت  ماجنا  ات  هدام 183 ـ  دندرگیم . لیان 
نارفاــمه و هرـصبت 1 ـ  دوشیم . لیدـبت  بساـنتم  يرـسفا  لـغاشم  هب  ناـمزاس  لوادـج  رد  يرفاـمه  يرایناوتـس و  دوـجوم  لـغاشمنوناق 

نامزاس دناهدیدرگ  کفنمدوخ  ياهصـصخت  زا  هداد و  تیعـضو  رییغت  يدنمراک  يرـسفا و  هب  نوناق  نیا  يارجا  زا  لبق  هک  ینارادهجرد 
رد روکذم  دنمراک  لنـسرپ  هرـصبت 2 ـ  دیامن . هدافتـسا  یلبق  صـصخت  هنیمز  رد  ناشیا  زا  دناوتیم  اهنآ  یلبق  صـصخت  هب  زاین  تروصرد 

ربارب يدنمراک  تمدخ  تدم  باستحا  اب  هداعایلبق و  یماظن  تیعـضو  هب  طوبرم  نامزاس  ای  ورین  بیوصت  یـصخش و  ياضاقت  اب  هرصبت 1 
زکارم اـههرود و  زا  کـی  ره  لوط  طوبرم  ياههمانـساسا  بجوم  هب  هک  يدراوـم  رد  هدام 184 ـ  دـش . دـنهاوخ  قیبطت  نوناق  نیا  تاررقم 

ره ازا  رد  هطوبرم  لنـسرپ  دشاب  هتفای  همادا  هباشم ،  ياههرود  يارب  نوناق  نیا  رد  هدش  نییعت  نامز  لقادحزا  شیب  تمدخ  ودـب  یـشزومآ 
قیبطت ریز  حرش  هب  دوجوم  هناگهس  تاقبط  نادنمراک  هدام 185 ـ  دندرگیم . رادروخرب  تیدشرا  لاس  کی  زا  هرودلوط  دازام  هام  شش 
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تمدخ هقباس  لاس  راهچ  ره  ازا  هب  هدوب و  کی  نانآ  هبتر  نیلوا  دنـشابیم  ییادتبا  دودح  داوس  ياراد  هک  ینادـنمراک  فلا ـ  دـندرگیم :
دنـشابیم رتالاب  ییادتبا و  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردم  ياراد  هک  ینادنمراک  هبتر  نیلوا  ب ـ  ددرگیم . هدوزفا  نانآ  هبتر  هب  دـحاوکی 

هبتر نیلوا  هدام 186 ـ  ددرگیم . هدوزفا  نانآ  هب  هبتر  کی  تمدـخ  هقباس  لاس  راهچ  ره  يازا  هبو  هبـساحم  نوناـق  نیا  هدام 73  ساسارب 
ـ  فلا ددرگیم : هفاضا  نانآهب  هبتر  کی  زین  تمدـخ  هقباس  لاس  راهچ  ره  ازا  هب  هدوب و  ریز  حرـش  هب  نانآ  هقبط  ساـسارب  ینف  نادـنمراک 
هب ینف  نادنمراک  هرصبت ـ  هبتر 1  مجنپ  هقبط  هبتر 3 ه ـ ـ مراهچ  هقبط  هبتر 5 د ـ  موس  هقبط  هبتر 7 ج ـ  مود  هقبط  هبتر 9 ب ـ  مکی  هقبط 

ینف نادنمراک  تفرگ و  دنهاوخ  تیدشرالاس  ناتسریبد 6  هرود  نایاپ  لاس و  راهچ  ییامنهار  هرود  نایاپ  یلیصحت  كردم  نتشاد  طرش 
هقباـس هک  یلنـسرپ  هدام 187 ـ  تفرگ  دـنهاوختیدشرا  لاس  کـی  ییادـتبا  هرود  ناـیاپ  یلیـصحت  كردـم  نتـشاد  تروص  رد  هقبط 5 

هقباس هچنانچ  تسا  هدش  لقتنم  شتراهب  نانآ  یتمدـخ  قباوس  هتـشاد و  تلود  هب  هتـسباو  ای  یتلود  تاسـسؤم  اههناخترازو و  رد  تمدـخ 
طقف تروص  نیا  ریغ  رد  دش و  دهاوخ  بوسحمیتاعیفرت  یتمدخ و  تاونـس  زج  دشاب  شترا  رد  نانآ  لغـش  اب  هطبار  رد  روکذم  یتمدـخ 
هدام دشابیم . زین  دـنوشیم  مادختـسا  نوناق  نیا  بیوصتزا  سپ  هک  یلنـسرپ  لماش  هدام  نیا  دافم  دـیایم . باسح  هب  تمدـخ  تاونـس  رد 

اب تیعـضونیرخآ  نانآ  قیبطت  كالم  دـناهداد  یتمدـخ  تیعـضو  ای  هقبط  رییغت  تلع  ره  هب  نوناـق  نیا  يارجا  زا  لـبق  هک  یلنـسرپ  188 ـ 
ره فلا ـ  دنوشیمرادروخرب : تیدشرا  زا  ریز  حرـش  هب  یلبق  تمدخ  ياهلاس  ازا  هب  هدوب و  ریخا  تیعـضو  رد  تمدـخ  تاونـس  باستحا 
لاس ره  تیدـشراهام ب ـ  دنـشاب 8  هدـش  مادختـسا  ملپید  ساسارب  هک  يرادهجرد  الاب و  هب  ملپید  زا  يدـنمراک  ای  يرفامه  تمدـخ  لاس 

هام  4 نودام ،  هقبط  ای  ملپید و  زا  رتنییاپ  يدـنمراک  يراوتـسا و  ینابهورگ و  تمدـخ  لاـس  ره  تیدـشرا ج ـ  هاـم  يرایناوتس 6  تمدخ 
هب تیعـضو  رییغت  نودـب  هک  یتلاح  زا  رتنییاپ  یتسیابن  قیبطت  زا  سپ  دـناهداد  تیعـضو  رییغت  تلع  ره  هب  هک  یلنـسرپ  هرـصبت ـ  تیدـشرا 

همادا دوخ  تمدخ  هب  نامزاس  زاین  تلع  هب  دهعت  تدم  ياضقنا  زا  سپ  هک  دوجوم  ینامیپ  لنسرپ  هدام 189 ـ  دنریگ . رارق  دندیسریمنآ 
اب دروم  بسح  رب  یتمدـخ  تاونـس  هیلک  باستحا  اب  نوناق  نیا  تاررقم  ربارب  یتسیاب  نامزاس  زاـین  یـصخش و  لـیامتتروص  رد  دـناهداد 
ـ  هداـم 190 دوشیم . هداد  همتاـخ  ناـنآ  تمدـخ  هب  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـندرگ و  قیبـطت  تباـث  رداـک  هب  طوـبرم  ياهتیعـضوزا  یکی 
هب لین  يارب  لنسرپییاراک  تیحالص  مدع  زا  یشان  ياهیگداتفابقع  نینچمه  هدوب  رثؤم  نانآ  عیفرت  رد  هک  لنسرپ  تاهیبنت  تاقیوشت و 

هبتر باـستحا  رد  هداـم 191 ـ  دـش . دـهاوخ  ظاـحل  نازیم  ناـمه  هب  قیبطت  عقوم  رد  یـشزومآ ،  ياـههرود  رد  تیدودرم  رتـالاب و  هجرد 
نیلوا زا  طوبرم  یقیبطت  لوادج  قبطهک  یتاجرد  دادعت  مادختسا  ودب  ياهشزومآ  یلیـصحت و  كرادم  رب  هوالع  یماظن  لنـسرپ  یقوقح 

قبط هک  ياهبتر  ساسارب  ینف  نادنمراک  نادنمراک و  یقوقح  هبتر  هرـصبت ـ  ددرگیم . روظنم  دـناهتفای  اقترا  لودـج  نامه  رد  نانآ  هجرد 
زا لبق  هک  یلغش  هقبط و  هجرد ،  زا  رظنفرـص  لنـسرپ  هیلک  هدام 192 ـ  ددرگیم . هبـساحمدناهدش  لیان  نادب  نوناق  نیا  داوم 185 و 186 

هبـساحم رد  رثؤم  لماوع  ریاس  تالیـصحت و  نازیم  تمدـخ ،  تمدـق  هجرد ،   ، لغـش رد  يواـست  تروص  رد  دناهتـشاد  نوناـق  نیا  يارجا 
قوقح و تواـفتلاهبام  ناونع  تحت  یتح  هجوچـیههب  ناـنآ  زا  کـی  چـیه  دـشدنهاوخ و  رادروخرب  يواـسم  ياـیازم  قوقح و  زا  قوقح ، 

سپ هدوب و  ربتعم  لنسرپ  قیبطت  يارب  افرص  نوناق  نیا  مهد  لصف  تاررقم  هدام 193 ـ  تشاد  دنهاوخن  يزایتما  نارگید  رب  هتشذگ  يایازم 
یلنسرپ يارب  هدام 194 ـ  داد . دنهاوخ  همادا  دوخ  تمدخ  هب  نوناق  نیا  یلبق  لوصف  رد  جردنمتاررقم  قباطم  لنسرپ  هیلک  قیبطت  ماجنا  زا 

دهاوخ روظنم  یگتسشنزاب  تاونـسباستحا  یقوقح و  هیاپ  رظن  زا  نانآ  هفیظو  تمدخ  تدم  دناهداد  ماجنا  ار  یمومع  هفیظو  تمدخ  هک 
هجرد هب  لـین  يارب  دـندرگیم  لـیان  يدـیدج  تاـجرد  هب  نوناـق  نـیا  قیبـطت  لـصف  تاررقم  بجوـم  هـب  هـک  یلنـسرپ  هدام 195 ـ  دـش .

دوخ لداعم  دـنمراک  هب  لغاش  یماظن  نانز  هدام 196 ـ  دریگ . رارق  طوبرم  عجارم  دییأت  دروم  دـیاب  نانآ  یتینما  یبتکم و  تیحالـصدیدج 
نوناق نیا  بیوصت  خـیرات  زا  هناگهس  ياـهورین  عاـفد و  ترازو  یگنهاـمه  اـب  تسا  فظوم  كرتشم  داتـس  هدام 197 ـ  دنوشیم . لیدـبت 
نوناق نیا  تاررقم  ربارب  ار  ینف  نادنمراک  نادنمراک و  نایماظن ،  زا  معا  شترا  دوجوم  لنـسرپ  تیعـضو  لاس  کی  تدـمفرظ  رثکادـح 

. دراذگب ارجا  هب  لنسرپ  هیلک  يارب  نامزمه  وهداد  قیبطت 
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 ( ات 203 هدام 198  هقرفتم (  داوم  مهدزای ـ  لصف 

ترازوو كرتشم  داتس  تسا  هدش  صخشم  یصاخ  عجرم  ییارجا  ياههمان  نییآ  هیهت  يارب  نوناق  نیا  رد  هک  يدراوم  زا  ریغ  هدام 198 ـ 
ارجا عقوم  هب  وهیهت  ار  طوبرم  ییارجا  ياهشور  اهلمعلاروتسد و  زین  دنهدیم  صیخـشت  يرورـض  هک  يرگید  دراوم  رد  دنناوتیم  عافد 

هیلک رد  نینچمه  دـشابیمن . نوناـق  نیا  رد  هحرـصم  دراوـم  هب  دودـحم  لـک  یهدـنامرف  تاراـیتخا  تـسا  یهیدـب  هدام 199 ـ  دـنراذگب .
رگید عجارم  ای  تاماقم  يوس  زا  داهنـشیپ  هیارا  یپ  رد  لک  یهدنامرف  يوس  زا  يرما  بیوصت  ای  روتـسد  رودص  نوناق  نیا  ردهک  يدراوم 

یهدنامرف لغاشم  رد  باصتنا  هدام 200 ـ  دوب . دهاوخن  روبزم  تاداهنشیپ  هیارا  هب  رـصحنم  لک  یهدنامرف  میمـصت  ذخا  تسا ،  هدشرکذ 
رد تاعالطا  تظافح  یـسایس و  یتدـیقع  ياهنامزاس  ياسؤر  هدام 201 ـ  دشابیمن . یماظن  لنـسرپ  هب  دودحم  لک  یهدـنامرف  يوس  زا 

یتارایتخا زا  دوخ  نامزاس  لنـسرپ  ياهیـصخرم  تاهیبنت و  تاقیوشت و  اهتیرومأم ،   ، تالاقتنا لقن و  تاعیفرت ،  تاباصتنا ،  ياـههنیمز 
ياطعا شور  رد  یگنهامه  شترا و  نامزاس  لداعت  ظفح  تسیابیم  تاعیفرت  رد  هرـصبت ـ  دنـشابیمرادروخرب . اهورین  ناهدنامرف  لداعم 
یسایس یتدیقع  نامزاس  لنسرپ  دروم  رد  نوناق  نیا  هدام 79  رد  روکذم  یبایزرا  نویسیمک  ياضعا  هدام 202 ـ  ددرگ . تاعارم  تاعیفرت 
روکذم تایه  دنب ج  رد  نامزاس و  نآ  نیلویسم  زا  افرـص  تاعالطا  تظافح  نامزاس  لنـسرپ  دروم  رد  روبزم و  نامزاسنیلویـسم  زا  افرص 
بالقنا نارادساپهاپس  ترازو  هدام 203 ـ  دوب . دنهاوخ  يو  نیـشناج  ای  طوبرم  نامزاس  یلنـسرپ  ای  يرادا  نواعم  نوناق  نیا   104 هدام رد 

سپ هیهت و  ار  هاپس  نیناوق  هحیال  نارادساپ  هاپس  لکهدنامرف  يراکمه  اب  نوناق  نیا  بیوصت  زا  لاس  تدم 2  فرظ  تسا  فظوم  یمالسا 
. دیامنمیدقت یمالسا  ياروش  سلجم  هب  بیوصت  تهج  ناریزوتایه  بیوصت  زا 

 ( هدام 204 ناریا (  یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  ینابرهش و  رب  نوناق  لومش  مهدزاود ـ  لصف 

هرصبت 1 دنشابیم . نوناق  نیا  تاررقم  عبات  یلنسرپ  یمادختسا و  روما  رظن  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  ینابرهش  يرمرادناژ و  هدام 204 ـ 
ینابرهش هرـصبت 2 ـ  دشابیم . لاس  ینابرهـش 17  يرمرادـناژ و  يارب  نوناـق  نیا  هدام 29  دـنب ط  رد  روکذـم  نیمدختـسم  نس  لقادـح   ـ

هب ار  نانز  دـنریگ  هدـهعربدیاب  نز  لنـسرپ  ارـصحنم  هک  يرگید  لغاشم  يارب  نوناـق  نیا  هدام 32  رد  روکذـم  دراوم  رب  هوالع  دـناوتیم 
ياههاگـشزومآ فـلا ـ  دـشابیم : ریز  حرـش  هـب  ینابرهــش  یــشزومآ  ياـههرود  زکارم و  هرـصبت 3 ـ  دـیامن . مادختـسا  دـنمراک  تروص 

یـصصخت و ياههرود  لداعم  یتسرپرـس  یـصصخت  هرود  نوناق ب ـ  نیا  هدام 45  رد  روکذم  یماظن  ياههاگـشزومآ  لداعم  ینابـساپرس 
نوناق نیا  هدام 49  رد  روکذم  یماظن  مولع  هدکشناد  لداعم  یماظتنا  مولع  هدکـشناد  نوناق ج ـ  نیا  داوم 46 و 47  رد  روکذم  یتسرپرس 

روکذم هتسر  یلاع  هرود  لداعم  ياهتسر  یلاع  هرود  نوناق ه ـ ـ نیا  هدام 50  رد  روکذم  ياهتسر  یتامدقم  هرود  لداعم  ياهتسر  هرود  د ـ 
تاجرد نیوانع  هرصبت 4 ـ  نوناق  نیا  هدام 52  رد  روکذـم  یماظن  شزومآ  هرود  لداعم  یماظتنا  شزومآ  هرود  نوناق و ـ  نیا  هدام 51  رد 

مکی نابـساپرس  مود ،  نابـساپرس   ، موس نابـساپرس  زا  دنترابع  بیترتهب  ینابرهـش  رد  نوناق  نیا  هدام 64  و 7  و 6  ياهدنب 5  رد  روکذـم 
ياـهنامزاس تاـماقم و  يرمرادـناژ  ینابرهـش و  لنـسرپ  اـب  هـطبار  رد  مـکی  لـصف  يانثتــسا  هـب  نوناـق  نـیا  دراوـم  هـیلک  رد  هرـصبت 5 ـ 

حرشهب یلنسرپ  یمادختـسا و  روما  رظن  زا  ار  عافد  ترازو  شترا و  رد  دوخ  لداعم  ياهنامزاس  تاماقم و  ياهتیلویـسم  تارایتخاریز و 
سییر كرتـشم ب ـ  داتــس  كرتـشم و  داتــس  سییر  عاـفد و  ترازو  ریزو و  لداـعم  روـشک  ترازو  ریزو و  فـلا ـ  دنــشابیم : اراد  ریز 
یـسایس یتدـیقع  نامزاس  نیلویـسم  ج ـ  اهورین . اهورین و  ناهدـنامرف  لداـعم  يرمرادـناژ  ینابرهـش و  يرمرادـناژ و  هدـنامرف  یناـبرهش و 
تظافح نامزاس  لویـسم  د ـ  روبزم . نامزاس  شترایـسایس و  یتدیقع  نامزاس  لویـسم  لداعم  روبزم  ياهنامزاس  يرمرادناژ و  ینابرهش و 

ياهنابساپ هرـصبت 6 ـ  روبزم . نامزاسو  شترا  تاعالطا  تظافح  نامزاس  لویـسم  لداعم  روبزم  نامزاس  یماـظتنا و  ياـهورین  تاـعالطا 
ناگدنراد فلا ـ  دندرگیمقیبطت : ریز  بیترت  هب  دنـشابیم  ینابـساپ  هاگـشزومآ  لیـصحتلاغراف  هک  ینابرهـش  دوجوم  و 3  و 2  هجرد 1 
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لوا لکیـس  ای  ییامنهار  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردـم  ناگدـنراد  یموس ب ـ  نابـساپ  هجرد  هب  ییادـتبا  هرود  ناـیاپ  یلیـصحت  كردـم 
نآ هرصبت 7 ـ  یمکی  نابساپ  رـس  هجرد  هب  ناتـسریبد  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردم  ناگدنراد  یمود ج ـ  نابـساپ  رـس  هجرد  هب  هطـسوتم 

یمکی نابساپ  تاجرد   29/8/1358 یحالصا شترا ،  مادختسا  نوناق  هدام 33  دنب ب  لیذ  هرصبت  بجوم  هب  هک  ینابرهش  لنسرپ  زا  هورگ 
قیبطت ماگنه  هب  دناهدومن  یط  شترا  رد  دوخنیهباشم  ربارب  مین  کی و  ار  یمود  نابساپ  رـس  هب  یموس  نابـساپرس  یموس ،  نابـساپ  رـس  هب 

ینابرهش دوجوم  نافیدرمه  هرـصبت 8 ـ  دندرگیم . رادروخربتیدشرا  زا  هدش  دای  تاجرد  رد  فقوت  لقادح  رب  دازام  ياهتدـم  لداعم 
تسیود و رب  لمتشم  قوف  نوناق  دندرگیم . قیبطتنوناق  نیا  اب  ینابرهش  دوجوم  هجرد  مه  نارسفا  هباشم  دوخ  یفیدرمه  تیعضو  ظفحاب 

سلجم شش  تصش و  دصیس و  رازهکیهامرهم و  متفه  هبنش  هس  زور  هسلج  رد  یتسویپ  لوادج  هرصبت و  هن  یـس و  دصکی و  هدام و  راهچ 
تساهدیسر نابهگن  ياروش  دییأت  هب  خیرات 15/7/1366  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش 

 - روبزم نوناق   139 هدام عوضوم  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  لومشم  لنسرپ  لغش  يایازم  ییارجا  همان  نییآ 

هماـن نییآ  نیا  تاررقم  قبط  بوصم 7/7/1366  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  نوناق  لومـشم  ینامیپ  تباث و  رداک  لنـسرپ  هب  هدام 1 ـ 
کی ره  زا  هلصاح  زایتما  تبسن  هب  همان  نییآ  نیا  عوضوم  لغش  يایازم  هدام 2 ـ  ددرگیم . تخادرپ  لغش  يایازم  ناونع  هب  یغلبم  هنایهام 

یگدـیچیپ فلا ـ  دنـشاب . رادروخرب  لماع  دـنچ  ای  کی  زا  هداعلا  قوف  وحن  هب  هک  ددرگیم  تخادرپ  یلغاـشم  هب  ریز  هناگـشش  لـماوع  زا 
ـ  لغش و هلیسو  هب  ینامسج  یگدوسرف  داجیا  لغش ه ـ ـ تیلوؤسم  ینیگنس  تیساسح و  تارطخ د ـ  شریذپ  لغـش ج ـ  یتخـس  لغش ب ـ 

لغاش هبتر  ای  هجرد و  اـب  یطاـبترا  هنوگچیه  هتفرگ و  قلعت  لغـش  هب  طـقف  روکذـم  ياـیازم  هدام 3 ـ  یـصصخت  لغاشم  رد  مزال  تراـهم 
رد هک  یلنسرپ  هرصبت 1 ـ  دنیامنیم . هفیظو  ماجنا  لغش  نآ  رد  ینامزاس  روط  هب  المع و  هک  دنراد  ار  نآزا  هدافتسا  قح  یلنسرپ  هتشادن و 
اب ییآراک  یتینما و  یبتکم  ياه  تیحالـص  دـییات  ذـخا و  زا  سپ  تقوم  ياه  نامزاس  بوصم  لغاشم  ای  بوصم و  ياـهنامزاس  لـغاشم 

هرصبت دش . دنهاوخ  رادروخرب  لغش  نآ  يایازم  زا  دنیامن  هفیظو  ماجنا  ًالمع  دراد  ار  لغـش  نآ  رد  باصتنا  رایتخا  هک  یماقم  یبتک  مکح 
ـ  هرصبت 3 دندرگرادروخرب . یلبق  لغش  يایازم  زا  دنناوتیم  هام  ود  تدم  ات  رثکادح  يدعب و  باصتنا  ات  لغش  رییغت  دراوم  رد  لنـسرپ  2 ـ 

لنسرپ هدام 4 ـ  دشدنهاوخ . رادروخرب  رتالاب  لغـش  يایازم  زا  دندرگ  رادهدهع  ار  لغـش  کی  زا  شیب  يدصت  امـسر  المع و  هک  یلنـسرپ 
رد لنسرپ  هرصبت 1 ـ  دومن . دنهاوخ  هدافتـسا  هطوبرم  لغـش  نیرخآ  يایازم  زا  تمدخ  هب  رومأمو  بستنم  رثالادوقفم ،  ناگورگ ،  ریـسا ، 

هدام 90 و لیذ  هرـصبت  عوضوم  رومأملنـسرپ  هرصبت 2 ـ  دومن . دنهاوخ  هدافتسا  هطوبرم  لغـش  يایازم  زا  زین  یـشیامزآ  تمدخ  تیعـضو 
شترا لخاد  رد  تمدخ  هب  رومأملنسرپ  هرصبت 3 ـ  دنشابیم . هدامنیا  تاررقم  لومشم  زین  شترا  نوناق  هدام 93  هدام 92 و  کی  هرصبت 
نامزاس لوادـج  رد  نانآ  تیرومأم  لحم  لغاشم  هکیتروصرد  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  حلـسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  ، 
لنسرپ هرصبت 4 ـ  دیدرگ . دنهاوخ  رادروخرب  تیرومأم  لحم  لغـش  يایازم  زا  هدوب و  ینثتـسم  هدام  نیا  مکح  زا  دشاب  هدیدرگ  ینیبشیپ 

رد لنسرپ  هدام 5 ـ  دیدرگدنهاوخ . رادروخرب  روکذم  تدم  رد  لغـش  يایازم  شیازفا  زا  دـصرد  هنالاس 5  رثالادوقفم  ناگورگ و  ریـسا ، 
يایازم زا  شترا  نوناق   103 هدام ز )  دنب (  عوضوم  ياهتشادزاب  تدم  رد  نینچمه  تمدخ و  راظتنا  ای  يراک و  نودب  یتمدخ  تیعـضو 

تدم سپـس  دناهدش و  تشادزاب  ییاضق  حالـصیذ  عجارم  زا  هرداص  رارق  بجوم  هب  هک  یلنـسرپ  هرـصبت ـ  دومن . دـنهاوخن  هدافتـسا  لغش 
رد قوقح  نودب  یصخرم  يانثتسا  هب  هدام 6 ـ  دوب . دنهاوخ  همان  نییآ  نیا  هدام 4  لومـش  رد  تسا  هدش  لیدبت  باستنا  هب  اهنآ  تشادزاب 
مود کی  زا  تقوهمین  تمدخ  تیعضو  رد  لنسرپ  هرـصبت ـ  دش . دنهاوخ  رادروخرب  طوبرم  لغـش  يایازم  زا  لنـسرپ  یـصخرم  عاونا  ریاس 
ودب شزومآ  هک  ناریا  یمالسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  یـشزومآ  زکارم  نیلـصحم  هدام 7 ـ  دنیامنیم . هدافتـسا  هطوبرم  لغـش  يایازم 
مود لوا و  لاس  رد  یلمع  يزومآراک  عورش  خیرات  زا  دنیامنیم  یط  درباوه  يرواکت و  يدرونایرد ،   ، يزاورپ ياههتشر  رد  ار  مادختـسا 

هدام 8 دومن . دنهاوخ  هدافتسا  دنیامنیم  يزومآراک  نآ  رد  هک  یلغش  يایازم  دصرد  زا 50  دعب  هب  موس  لاسرد  دصرد و  زا 35  لیصحت 
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يارب تمدـخهمادا  هک  دـشاب  يدـحرد  ناشیا  هتفر  تسد  زا  ییآراک  نازیم  ای  نانآ و  ياضعا  ای  وضع  رب  هدراو  تراـسخ  هک  ینازاـبناج   ـ
هب تبسن  نانآ  دیدج  لغش  يایازم  هچنانچ  دنهد  تسد  زا  ار  ندش  زابناج  زا  لبق  لغاشم  رد  هفیظو  ماجنا  ناکما  ای  تقشم و  اب  مأوت  نانآ 
هب هبـساحم  لباق  غلاـبم  هدام 9 ـ  دـیدرگ . دـنهاوخ  رادروخرب  ندـش  زابناج  نامز  لغـش  يایازم  زا  دـبای  شهاک  ندـش  زابناج  نامز  لـغش 

ییانثتسا يدراوم  رد  دشابیم ،  بولطم  فراعتم  تیفیک  اب  روبزم  لغش  ماجنا  يایازم  رب  رظان  لغش  ره  اب  طابترا  رد  همان  نییآ  نیا  بجوم 
هب تبـسن  لنـسرپ  يدصت  دروم  لغـش  ماجنا  بولطمان  ای  زاتمم و  تیفیک  هوحن و  هب  هجوت  اب  دنناوتیم  ریز  هحورـشم  ناریدم  ناهدنامرف و 

: دنیامن مادقا  لیذ  ياهدنب  رد  روکذم  ياهتدم  هب  رثکادح   ، بوصم تارابتعا  دـحرد  لغـش  يایازم  دـصرد  ات 25  شهاک  اـی  شیازفا و 
یپیترـس و تاماقم  هام ج ـ  راهچ  تدـم  ات  زارطمه  يرکـشلرس و  تاماقم  هاـم ب ـ  شـش  تدـم  اـت  زارطمه  يدبهپـس و  تاـماقم  فلا ـ 

کی رد  یتسیابن  لاحرههب  الاب  تاماقم  ای  ماقم  هلیـسو  هب  هدام  نیا  رد  روکذم  ياهشهاک  ای  شیازفا و  هرـصبت ـ  هام  ود  تدـم  ات  زارطمه 
لـصاح اب  تسا  ربارب  همان  نییآ  نیا  عوضوم  لغاشم  زا  کیره  ياـیازم  هدام 10 ـ  دیامن . زواجت  هام  شـش  زا  لنـسرپ  زاکیره  يارب  لاس 

رد هرصبت ـ  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  نیلومشم  قوقح  یلایر  بیرـض  رد  رظندروم  لغـش  لوبق  لباق  تازایتما  عومجم  برض 
ددرگیم تخادرپدوجوم  بوصم  تارابتعا  دوبمک  هب  هجوت  اب  هام  نیا  رد  روکذم  لغـش  يایازم  زا  يدصرد  همان  نییآ  نیا  بیوصت  لاس 

ـ  هدام 11 تفای  دـهاوخشیازفا  دـصرددص  نازیم  رثکادـح  ات  و 2 ) داوم 1   ) بوصم تاراـبتعا  شیازفا  هب  هجوت  اـب  دـعب  ياـهلاس  رد  و 
ار طوبرم  نامزاسای  ورین  لغاشم  يایازم  زایتما  شترا  نوناق  لومـشم  ياهنامزاس  اهورین و  لـک  ینادوجآ  اـی  يرادا  اـی  یلنـسرپ  تنواـعم 

شترا كرتشم  داتس  مکی  هرادا  هب  هبساحم و  داد  دنهاوخ  لیکـشت  روظنم  نیدب  هک  یـصصخت  ياههتیمک  رد  همان  نییآ  نیا  دافم  ساسارب 
قوف ياهنامزاس  اهورینناگدـنیامن و  تکراشم  اب  هرادا  نآ  هک  یـصصخت  ياههتیمک  رد  اـت  دـنیامنیم  لاـسرا  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

بیوصت زا  سپ  قوف  هدام  بجوم  هب  هدـشگنهامه  لغاشم  يایازم  هدام 12 ـ  دریگ . رارق  یگنهامه  یسررب و  دروم  داد  دهاوخ  لیکـشت 
هلیـسو هب  نآ  ياهتسویپ  همان و  نییآ  نیا  رد  حالـصا  رییغت و  هنوگره  هدام 13 ـ  دشابیمتخادرپ . لباق  حلـسم  ياهورین  لک  یهدنامرف 

ياهنامزاس اهورین و  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  یگنهامه  يراکمهاب و  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو 
یبیبح نسح  روهمج ـ  سییر  لوا  نواعم  دیسر . دهاوخ  ناریزوتأیه  بیوصت  هب  ماجنا و  طبریذ 

يروهمج شترا  نوناق  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  داوم  زا  یخرب  يزاس  ناسکی  نوناق 

ـ  ناریایمالـسا يروـهمج  شترا  نوناـق  و  بوصم 1370 ـ  یمالـسا ـ  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  هدـحاو ـ  هدام 
ـ  یمالـسا بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  ( 159  ) هداـم داـفم  1 ـ  دـنوشیم : حالـصا  ریز  دراوـم  رد  بوصم 1366 ـ 
ـ  ناریا یمالـسا  يروهمج  شترا  نوناـق  ( 150  ) هداـم رد  2 ـ  دباییم . يرـست  ناریا  یمالـسايروهمج  شترا  لنـسرپ  هب  بوصم 1370 ـ 

یمادختسا تاررقم  نوناق  ( 136  ) هدام 3 ـ  دوشیم . هفاضا  یـسانشراکو )  یقیقحت  ترابع (  ینامرد )  ترابع (  زا  دـعب  بوصم 1366 ـ 
4 ددرگیم . بوصم 1366  ناریا  یمالسا  يروهمجشترا  نوناق  ( 123  ) هدام نیزگیاج  بوصم 1370 ـ  یمالسا ـ  بالقنا  نارادساپ  هاپس 

خیرات زا  نوناـق  نیا  5 ـ  دوشیم . هفاضا  اـههنیزه )  لـک  زا (  لـبق  ربارب )  ود  ۀـملک (  فلا   ) دـنب رد  رکذـلا  قوف  نوناـق  ( 136  ) هداـم رد   ـ
رازهکی و هام  نمهب  متـشه  تسیب و  خروم  هبنـشکی  زور  ینلع  ۀسلج  رد  هدـحاو  هدام  رب  لمتـشم  قوف  نوناق  تسا  ارجالا  مزال   1/1/1376

تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات  هب  خیرات 19/12/1375  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  جنپ  داتفه و  دصیس و 

بوصم 2/2/1369 ناریا -  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  ( 52  ) هدام هرصبت  ییارجا  همان  نییآ 

شترا نوناق  ( 52  ) هدام قبط  نآ  زا  رتالاب  ملپید و  قوف   ) ینادراک یلیـصحت  كردم  هیارا  اب  هک  یـصاخشا  یلیـصحت  ياه  هنیزه  هدام 1 ـ 
تخادرپ هبساحم و  همان  نییآ  نیا  داوم  قبط  دنوشیم  مادختسا  تباث  رداک  رد  یماظن  تروص  هب  بوصم 1366  ناریا  یمالسا  يروهمج 
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 ، یلاع شزومآ  گنهرف و  ترازو  قیدصت  دییات و  دروم  دـیاب  دروم  بسح  ( 1  ) هدام رد  روکذم  یلیصحت  كرادم  هدام 2 ـ  دش . دهاوخ 
همان نییآ  نیا  عوضوم  یلیـصحت  ياههنیزه  هدام 3 ـ  دـشاب . شرورپ  شزومآ و  ترازو  یکـشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ،  ترازو 

یلیـصحت مزاول  كرادـم و  ریاس  بتک و  رازفا ،  تشون   ، كاشوپ كاروخ ،  كرادـت  هیهت و  ياههنیزه  یلیـصحت و  هنیزه  کمک  لـماش 
مادختـسا ینامز  عطقم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شتراینیمز  يورین  یماظن  مولع  هدکـشناد  هک  یغلابم  عومجم  يانبم  رب  هک  دـشابیم 

يارب یلیصحت  هنیزه  1 ـ  ددرگیم : هبساحم  یلیصحت  فلتخم  عطاقميارب  ریز  حرش  هب  تسا ،  هدومنیم  هنیزه  وجشناد  ره  يارب  یـضاقتم 
يروهمج شترا  ینیمز  يورینیماظن  مولع  هدکـشناد  هک  تسا  یغلابم  عومجم  لداعم  ملپیدقوف   ) ینادراک یلیـصحت  كردـم  ناگدـنراد 

یسانشراک یلیصحت  كردم  ناگدنراد  يارب  یلیـصحت  هنیزه  2 ـ  دیامنیم . هنیزه  هدکشناد  نآ  لوا  هرود  رد  وجشناد  ره  يارب  یمالـسا 
اعومجم وجشناد  ره  يارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورینیماظن  مولع  هدکـشناد  هک  تسا  یغلابم  عومجم  لداعم  سناسیل  )

رد زج  سناسیل   ) یسانشراک عطقم  زا  رتالاب  نالیصحتلا  غراف  یلیـصحت  هنیزه  3 ـ  دیامنیم . هنیزه  هدکـشناد  نآ  مود  لوا و  ياههرود  رد 
لداـعم دوشیم  هبـساحم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  نوناـق  رد  هدـش  ینیبشیپ  طـباوض  ياـنبم  رب  هک  یلیـصحت  هنیزه  کـمک  دروم 

عطاقم يارب  لوبق  دروم  لیـصحت  تاونـس  هرـصبت ـ  دشابیم . سناسیل   ) یـسانشراک یلیـصحتكردم  ناگدنراد  یلیـصحت  هنیزه  عومجم 
نآ عطقم و  نآ  رد  لیـصحت  يارب  زاجم  تدـم  رثکادـح  ولقادـح  نیگنایم  لداعم  هتـشر  ره  رد  سناسیل   ) یـسانشراک زا  رتالاب  یلیـصحت 

لیـصحت تدـم  هچنانچ  دـشابیم . یکـشزپ  شزومآ  نامرد و   ، تشادـهب ترازو  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  ترازو  طـباوض  قبط  هتـشر 
هب هدام 4 ـ  دوب . دـهاوخ  كـالم  لیـصحت  یلمع  تدـم  دـشابرتمک ،  روبزم  نیگناـیم  زا  یـسانشراک  زا  رتـالاب  عطاـقم  نالیـصحتلا  غراـف 
نآ تخادرپ  لمحتمهک  يرتشیب  ياههنیزه  بسانت  هب  یلاع ،  تالیـصحت  عطاقم  هیلک  رد  بایمک  یهاگـشناد  ياههتـشر  نالیـصحتلاغراف 

ياهدصرد زاین و  دروم  بایمکياههتـشر  نییعت  ددرگیم . تخادرپ  ( 3  ) هدام رد  روکذم  غلابم  رب  هوالع  دـصرد  ات 50  رثکادح  دناهدش 
عافد ترازو  یگنهامه  اب  حلسم  ياهورینلک  یهدنامرف  داتس  طسوت  هک  دوب  دهاوخ  یلمعلاروتسد  بجوم  هب  هتـشر  ره  تخادرپ  شیازفا 
همان نییآ  نیا  رد  جردنم  ياههنیزه  هدام 5 ـ  دسریمحلسم . ياهورین  لک  یهدنامرف  ماقم  بیوصت  هب  هیهت و  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  و 

بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  نوناـق  (69  ) هداـم رد  روکذـم  تاـجرد  هب  لـین  یماـظن و  شزومآ  هرود  یط  مادختـسا و  زا  سپ 
. دوشیم تخادرپ  عفنیذ  لنسرپ  هب  طوبرم ،  بوصم  تارابتعا  لحم  زا   1366

یماظتنا يورین  تاررقم 

ناریا یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  مادختسا  نوناق 

 ( ات 3 هدام 1  تایلک (  لوا ـ  لصف 

هرامــش هحیـال  ناریا  یمالــسا  يروـهمج  مرتـحم  تساـیر  یمتاـخ  دمحمدیــس  ياــقآ  باــنج  نیملــسملا  مالــسالاتجح و  ترــضح 
ياروش سلجم  میمـصت  هب  انب  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  مادختـسا  درومرد  تلود  خروم 21/5/1380   23889/23976

یمالسا يروهمج  یـساسا  نوناق  ( 85  ) مجنپ داتـشه و  لـصا  قبط  نآ  بیوصت  خروم 14/2/1382  هبنـشکی  زور  ینلع  هسلج  رد  یمالـسا 
زور هسلج  رد  دوب ، هدـش  ضیوفت  تابـساحم  هجدوب و  همانرب و  یجراخ و  تسایـس  یلم و  تینما  یعامتجا ،  كرتشم  نویـسیمک  هب  ناریا 

خروم 7/11/1382 هبنـشهس  زور  ینلع  هسلج  رد  هدیـسر و  روکذـم  نویـسیمک  بیوصت  هب  یتاحالـصا  اب  خروم 20/12/1382  هبنشراهچ 
ررقم تلهم  ياضقنا  ظاحلهب  هدیدرگ و  تقفاوم  نآ  یشیامزآ  يارجا  تدم  لاس  هد  اب  نویسیمک  نآ  داهنشیپ  هب  یمالـسا  ياروش  سلجم 
لـصا يارجارد  نابهگن  مرتحم  ياروش  خساپ  لوصو  مدـع  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  ( 94  ) مراهچ دون و  لـصا  عوضوم 

. ددرگیم لاسرا  تسویپ  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ( 123  ) موس تسیب و  دصکی و 
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يدنبهقبط مادختسا و  یمومع  طیارش  مود ـ  لصف 

 ( ات 15 هدام 4  فیراعت (  لوا ـ  شخب 

ینیبشیپ لغاشم  زا  یکی  رد  تمدخ  ماجنا  يارب  طیارـش  دـجاو  صخـش  نتفریذـپ  زا  تسا  ترابع  یماظتنا  يورین  رد  مادختـسا  هدام 4 ـ 
يارب دحاو  راک  ناونع  هب  هک  رمتسم  طبترم و  تارایتخا  اهتیلوؤسم و  فیاظو و  عومجم  زا  تسا  ترابع  لغش  هدام 5 ـ  نوناق  نیا  رد  هدش 

زا تسا  ترابع  یماـظتنا ـ  لغـش  فلا ـ  دوشیم : میـسقت  هورگ  هس  هب  یماـظتنا  يورین  لـغاشم  هداـم 6 ـ  دوشیم . هتفرگ  رظنرد  درف  کـی 
وزج یهدـنامرف  لغاشم  تسا  هدـش  ینیبشیپ  یماظتنا  نانکراک  يارب  ناـمزاس  لوادـج  رد  هک  یـصخشم  تاراـیتخا  فیاـظو و  هعومجم 

لوادـج رد  هک  یـصخشم  تاراـیتخا  فیاـظو و  هعومجم  زا  تسا  تراـبع  يدـنمراک ـ  لغـش  ب ـ  ددرگیم . بوسحم  یماـظتنا  لـغاشم 
رد هک  یـصخشم  تاراـیتخا  فیاـظو و  هعوـمجم  زا  تسا  تراـبع  كرتـشم ـ  لغـش  تسا ج ـ  هدـش  ینیبشیپ  نادـنمراک  يارب  ناـمزاس 

هرصبت 1 دشابیم . ود  ره  هب  صیصخت  لباق  هدوبن و  نادنمراک  ای  یماظتنا  نانکراک  هب  رصحنم  هدش و  نییعت  ناونع  نیا  اب  نامزاس  لوادج 
بوصنم دـنمراک  یماـظتنا و  زا  معا  ناـنکراک  نیرتهتـسیاش  هک  ددرگ  نییعت  يوـحن  هب  دـیاب  لغـش  زارحا  طیارـش  كرتـشم  لـغاشم  رد   ـ

نامزاس لوادـج  رد  ینامزاس  ياهلحم  بلاق  رد  نوناـق  نیا  داـفم  تیاـعر  اـب  كرتشم  يدـنمراک و  یماـظتنا  لـغاشم  هرـصبت 2 ـ  دندرگ .
تاـعالطا و رظن  زا  تیخنــس  یکیدزن و  ظاـحل  هـب  هـک  یلغاـشم  هعوـمجم  زا  تـسا  تراــبع  یلغــش  هتــشر  هداـم 7 ـ  دوشیم . صخـشم 

عون ای  صصخت  رظن  زا  هک  یلغش  ياههتشر  هعومجم  زا  تسا  ترابع  هتـسر  هدام 8 ـ  دنشاب . كرتشم  ياوتحم  ياراد  یملع  ياهینتسناد 
طیارـش و ربارب  هک  دنتـسه  یناـسک  یماـظتنا  يورین  ناـنکراک  هدام 9 ـ  دنـشاب . هتـشاد  کیدزن  طابترا  یگتـسباو و  شزومآ  عون  اـی  راـک 
ـ  ینامیپ ج رویاپ ب ـ  فلا ـ  زا : دنترابع  دنوشیم و  هتفریذـپ  تمدـخ  هب  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  ای  نوناق  نیا  رد  جردـنم  تاررقم 

دـنوشیم و مادختـسا  یماظتنا  يورین  رد  رمتـسم  تمدـخ  ماجنا  يارب  هک  ددرگیم  قالطا  یناـسک  هب  رویاـپ  ناـنکراک  هداـم 10 ـ  هفیظو 
یط زا  سپ  هک  دنتـسه  ینانکراک  یماـظتنا  نارویاـپ  هدام 11 ـ  لصحم  رویاپ  دـنمراک ج ـ  رویاـپ  یماـظتنا ب ـ  رویاـپ  فلا ـ  زا : دـنترابع 

نارویاپ هدام 12 ـ  دنیامنیم . هدافتسا  یماظتنا  مئالع  سابل و  زا  لئان و  نوناق  نیا  رد  هدش  ینیبشیپ  تاجرد  زا  یکی  هب  مزال  ياهشزومآ 
تاجرد و سابل  زا  هدافتـسا  نودب  مادختـسا و  یـصصخت  یبرجت و  تراهم  ای  یلیـصحت و  جرادم  ساسارب  هک  دنتـسه  ینانکراک  دنمراک 
هب هک  دنتـسه  ینانکراک  لصحم  نارویاـپ  هدام 13 ـ  دـنوشیم . لئان  نوناـق  نیا  رد  هدـش  ینیبشیپ  ياـههبتر  زا  یکی  هب  یماـظتنا  مئـالع 

ریاس ای  یماظتنا  يورین  یـشزومآ  زکارم  زا  یکی  رد  نوناق  نیا  رد  جردنم  لغاشم  زا  یکی  رد  باصتنا  زا  لبق  مادختـسا و  تمدـخ  روظنم 
هک ددرگیم  قـالطا  یناـسک  هب  یناـمیپ  ناـنکراک  هدام 14 ـ  دنـشابیم . لیـصحت  لوغـشم  یماظتنا  يورین  هنیزه  هب  یـشزومآ  تاسـسؤم 

یناسک هفیظو  نانکراک  هدام 15 ـ  دنهدیم . ماجنا  نوناق  نیا  رد  جردنم  تاررقم  ربارب  يدنمراک  ای  یماظتنا  تروص  هب  ار  ینامیپ  تمدخ 
. دنشابیم تمدخ  لوغشم  هریخذ  ای  طایتحا  ترورض  ياههرود  زا  یکی  رد  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  قباطم  هک  دنتسه 

 ( ات 26 هدام 16  مادختسا  یمومع  طیارش  مود ـ  شخب 

ـ  مالسا ب نیبم  نید  هب  یلمع  مازتلا  داقتعا و  فلا ـ  دشابیم : ریز  حرش  هب  ینامیپ  رویاپ و  نانکراک  مادختـسا  یمومع  طیارـش  هدام 16 ـ 
هقباـس مدـع  ناریا د ـ  یمالـسا  يروهمج  تیعباـت  هیقف ج ـ  تیـالو  هب  داـقتعا  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  هب  یلمع  مازتـلا 

بازحا هب  یگتسباو  ای  تیوضع  مدع  ناریا ه ـ ـ یمالسا  يروهمج  ماظن  اب  ضراعم  یسایس  ياههورگ  بازحا و  هب  یگتـسباو  ای  تیوضع 
ـ  يرفیک ح هنیشیپ  ءوس  نتشادن  یتلود ز ـ  تامدخ  زا  تیمورحم  هب  تیموکحم  مدع  مادختسا و ـ  ياضاقت  نامز  رد  یسایس  ياههورگ  و 
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لاس هدفه  لقادح  ندوب  اراد  ي ـ  رظن . دروم  تمدخ  يارب  مزال  یصصخت  ای  یلیـصحت و  طیارـش  نتـشاد  ط ـ  ردخم . داوم  هب  دایتعا  مدع 
مادختسا و لحارم  هرصبت ـ  رظن . دروم  تمدخ  اب  بسانتم  یناور  یمسج و  یئاناوت  تمالس و  نتشاد  لاس ك ـ  جنپ  یس و  رثکادح  نس و 
روشک و ترازو  یگنهامه  اب  یماـظتنا  يورین  طـسوت  هک  دوب  دـهاوخ  ياهماـننییآ  ساـسارب  يدورو  نومزآ  هقباـسم و  ماـجنا  یگنوگچ 

يزکرم تأیه  هدام 17 ـ  دیـسر . دهاوخ  اوق  لک  یهدـنامرف  بیوصتهب  لک  داتـس  دـییأت  اب  هیهت و  روشک  يزیرهمانرب  تیریدـم و  نامزاس 
ای یـسایس  یتدـیقع  نامزاس  سیئر  يو  نیـشناج  ای  یماظتنا  يورین  هدـنامرف  یماـظتنا  یتینما و  نواـعم  اـی  روشک  ریزو  زا  بکرم  شنیزگ 

لیکـشت تأیه  ریبد  ناونع  هب  یماـظتنا  يورین  یناـسنا  يورین  نواـعم  يو و  نیـشناج  اـی  تاـعالطا  تظاـفح  ناـمزاس  سیئر  يو  نیـشناج 
يراکمه اب  زاین  دروم  ياهلمعلاروتـسد  نیودت  نانکراک و  شنیزگ  ياهتسایـس  نییعت  هفیظو  نوناق  نیا  دافم  بوچراهچ  رد  ددرگیم و 

رد شنیزگ  ياههتـسه  دراد . هدـهعب  ار  یماظتنا  يورین  رد  شنیزگ  ياههتـسه  راک  رب  تراظن  روشک و  يزیرهماـنرب  تیریدـم و  ناـمزاس 
ًارـصحنم رویاپ  تروص  هب  تمدـخ  يارب  یماظتنا  نانکراک  مادختـسا  هدام 18 ـ  ددرگیم . لیکـشت  يزکرم  تأیه  طسوت  یماـظتنا  يورین 

ماجنا رتالاب  ارتکد و  دـشرا ، یـسانشراک  یـسانشراک  ینادراـک  هطـسوتم  ییاـمنهار  ياـههرود  ناـیاپ  یلیـصحت  عطاـقم  زا  یکی  ساـسارب 
هرود نایاپ  عطاقم  زا  یکی  رد  یلیـصحت  كرادم  ساسارب  فلا ـ  دنوشیم : مادختـسا  لیذ  تروص  ود  هب  نادـنمراک  هدام 19 ـ  دریگیم .
هدام يزومآداوس  تضهن  كردم  لقادح  اب  یلمع  تراهم  ساسارب  ب ـ  رتالاب . ارتکد و  دشرا ، یسانشراک  یسانشراک  ینادراک  هطـسوتم 

نانکراک تروص  هب  تسا  نانز  يریگراک  هب  مزلتـسم  هک  یلغاشم  رد  یمالـسا  نیزاوم  ظـفح  اـب  ار  ناـنز  دـناوتیم  یماـظتنا  يورین  20 ـ 
هماننییآ ینامزاس و  لوادـج  رد  دروم  هب  انب  نانآ  یطابـضنا  روما  نانز و  صاـخ  لـغاشم  هرصبت 1 ـ  دیامن . مادختـسا  دنمراک  ای  یماظتنا 

بوصم ناریا ـ  یمالـسا  يروـهمج  شترا  نوناـق  ( 196  ) هداـم يارجا  رد  هـک  نز  ناــنکراک  هـیلک  هرـصبت 2 ـ  دوشیم . نییعت  یطابـضنا 
ربارب هدش و  هداعا  قباس  تیعـضو  هب  دنناوتیم  لیامت  تروصرد  دناهدش  لیدبت  دوخ  لداعم  دنمراک  هب  یماظتنا  تیعـضو  زا  7/7/1366 ـ 

ار ینابلطواد  دوخ ، ینامزاس  زاین  نیمأت  روظنم  هب  دناوتیم  یماظتنا  يورین  هدام 21 ـ  دندرگ . لئان  بسانتم  تاجرد  هب  نوناق  نیا  تاررقم 
تمدخ لاس  شـش  ای  یماظتنا و  تمدـخ  لاس  جـنپ  دـهعت  ذـخا  اب  دنـشابیم  ییامنهار  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردـم  ياراد  لقادـح  هک 
ینامیپ دـنمراک  مادختـسا  هرـصبت 1 ـ  دـشابیمن . زاجم  دادرارق  دـیدجت  ای  تدـم  دـیدمت  دـیامن . مادختـسا  ینامیپ  تروص  هب  يدـنمراک 
نانکراک تمدـخ  هرـصبت 2 ـ  دوب . دهاوخ  ( 19  ) هدام ب   ) دـنب لومـشم  یلیـصحت  كردـم  ظاحل  زا  یلمع  تراهم  صـصخت و  ساـسارب 

زا لـبق  هک  یتروصرد  ددرگیم و  یقلت  ترورـض  هرود  تمدـخ  ماـجنا  هلزنم  هب  دـناهدادن  ماـجنا  ار  ترورـض  هرود  تمدـخ  هک  یناـمیپ 
ـ  هرـصبت 3 دش . دهاوخ  راتفر  نانآ  اب  یمومع  هفیظو  نوناق  تاررقم  ربارب  دندرگ  رانکرب  ای  یفعتـسم  تمدـخ  زا  تلع  ره  هب  دـهعت  همتاخ 
ـ  هدام 22 دیامن . مادختـسا  ینامیپ  تروص  هب  دنـشابیم  ترورـض  هرود  تمدخ  ماجنا  لاح  رد  هک  ار  ینانکراک  دناوتیم  یماظتنا  يورین 

ینامیپ و نانکراک  زا  بیترت  هب  یقبام  رویاپ و  نانکراک  زا  %( 70  ) دصرد داتفه  لقادح  هک  ددرگ  میظنت  يوحن  هب  دیاب  ینامزاس  لوادـج 
اب قباـطم  یتامدـخ  یناـبهگن و  زا  ریغ  یلغاـشم  رد  رتنیئاـپ  هـملپید و  هـفیظو  ناـنکراک  يریگراـک  هـب  هرــصبت ـ  دوـش . هدافتــسا  هـفیظو 

دهاوخ هدراذـگ  ءارجا  هب  لک  داتـس  دـییأت  زا  سپ  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهامه  اب  یماظتنا  يورین  طـسوت  هک  دـشابیم  یلمعلاروتـسد 
اهنامزاس و حلـسم و  ياهورین  ریاس  نانکراک  زا  زاین  تروصرد  یناـسنا  يورین  نیمأـت  روظنم  هب  دـناوتیم  یماـظتنا  يورین  هدام 23 ـ  دش .
اهورین و تاررقم  تیاعر  نینچمه  یماظتنا و  يورین  تاررقم  تیاعر  اب  مزال و  ياهشزومآ  اب  یمالـسا  بالقنا  ياهداهن  اـههناخترازو و 

هدش لقتنم  نانکراک  تمدـخ  هقباس  هرـصبت 1 ـ  دیامن . هدافتـسا  تمدخ  هب  رومأم  ای  لاقتنا  تروص  هب  طبريذ  ياههناخترازو  اهنامزاس و 
يرورض عقاوم  رد  دناوتیم  یماظتنا  يورین  هرصبت 2 ـ  تسا  باستحا  لباق  یگتسشنزاب  تاونس  یتمدخ و  هیاپ  ظاحلزا  یماظتنا  يورین  هب 
تیعضو يریگراکهب و  هوحن  دیامن . هدافتسا  رومأم  تروص  هب  دوخ  ینوناق  ياهتیرومأم  يارجا  يارب  نایجیـسب  زا  دودحم  تدم  يارب  و 

، روشک ترازو  هاپـس  یگنهاـمه  اـب  یماـظتنا  يورین  طـسوت  هک  دوب  دـهاوخ  یلمعلاروتـسد  بجوم  هب  ناـنآ  ياـیازم  قوقح و  یتمدـخ و 
هب یماـظتنا  يورین  هرـصبت 3 ـ  دیـسر . دـهاوخ  اوق  لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  لک  داتـس  روشک و  يزیرهمانرب  تیریدـم و  نامزاس 
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نیب زا  يراختفا  سیلپ  ناونع  هب  ار  ياهدع  دناوتیم  یعامتجا  تینما  مظن و  هعـسوت  میکحت و  رد  یمدرم  ياهتکراشم  زا  يریگهرهب  روظنم 
یگنوگچ دریگ . راک  هب  یلحم  سیلپ  نوچ  ینیوانع  اـب  مزـال  یهدـنامزاس  شزومآ و  زا  سپ  باـختنا و  تیحالـص  دـجاو  بلطواد  دارفا 

تیریدـم و ناـمزاس  روشک و  ترازو  یگنهاـمه  اـب  یماـظتنا  يورین  طـسوت  هک  دوـب  دـهاوخ  ياهماـننیئآ  بجوـم  هب  هرـصبت  نیا  يارجا 
زاین تروصرد  دناوتیم  یماظتنا  يورین  هدام 24 ـ  دسریم . اوق  لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  لک  داتـس  قیرط  زا  هیهت و  روشک  يزیرهمانرب 

طیارش ندوب  اراد  اب  دادرارق  تدم  لوط  رد  ینامیپ  نانکراک  زا  نینچمه  طایتحا و  ترورـض و  هرود  تمدخ  نیح  رد  هفیظو  نانکراک  زا 
شزومآ و دنرادروخرب . تیولوا  زا  نابلطواد  ریاس  هب  تبـسن  يواسم  طیارـش  رد  نابلطواد  لیبق  نیا  دیامن . مادختـسا  رویاپ  ناونع  هب  مزال 

لیمکت داتـسا و  نیمأت  روظنم  هب  دـناوتیم  یماـظتنا  يورین  هدام 25 ـ  دوب . دـهاوخ  نوناق  نیا  رد  جردـنم  تاررقم  عبات  زین  نانآ  تاـعیفرت 
اههاگـشناد و یملع  تأـیه  یمادختـسا  تاررقم  ساـسارب  ار  زاـین  دروم  ناـنکراک  دوخ ، یلاـع  شزومآ  تاسـسؤم  یملع  تأـیه  ءاـضعا 

يارب مزال  طیارش  ياراد  هک  رویاپ  نانکراک  هرصبت ـ  دیامن . بوصنم  یشهوژپ  یشزومآ و  لغاشم  هب  مادختسا و  یلاع  شزومآ  تاسسؤم 
. دنیآرد یماظتنا  يورین  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  یملع  تأیه  تیوضع  هب  دـنناوتیم  دنـشاب  هدام  نیا  عوضوم  یملع  تأیه  رد  تیوضع 
رد روکذم  دراوم  رد  زج  نانکراک  مادختسا  عون  رییغت  نینچمه  نامزاس و  لوادج  رد  هدش  ینیبشیپ  لغاشم  يارب  زج  مادختسا  هدام 26 ـ 

تسا عونمم  نوناق  نیا 

 ( ات 32 هدام 27  يدنبهقبط (  نامزاس و  موس ـ  شخب 

مئالع سابل و  ياهتسر و  مئالع  اههتسر و  عاونا  دندرگیم . يدنبهتسد  فلتخم  ياههتسر  اههتشر و  رد  یماظتنا  يورین  لغاشم  هدام 27 ـ 
هب لـک  داتـس  قیرط  زا  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهاـمه  اـب  یماـظتنا  يورین  هلیـسو  هب  هک  دوب  دـهاوخ  یلمعلاروتـسد  بجوم  هب  تاـجرد 

یلیصحت ياههتـشر  اب  بسانتم  ار  دوخ  نانکراک  هیلک  تسا  فظوم  یماظتنا  يورین  هدام 28 ـ  دیـسر . دهاوخ  اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت 
(27  ) هدام عوضوم  اههتـسر ، لمعلاروتـسد  ربارب  صاخ  دراوم  رد  هتـسر  رییغت  دیامن . يدنبهتـسر  نانآ  ياهتراهم  یـشزومآ و  ياههرود 
هس هب  یگدیچیپ  رظن  زا  ار  نوناق  نیا  ( 19  ) هدام ب   ) دنب عوضوم  نادـنمراک  لغاشم  تسا  فظوم  یماظتنا  يورین  هدام 29 ـ  دوب . دهاوخ 

صصخت و دیامن . يدنبهقبط  ( 3  ) و ( 2 (، ) 1  ) هدر هس  هب  ار  هورگ  هس  زا  کی  ره  لغاشم  ماجنا  رد  تراـهم  نازیم  و  ( 3  ) و ( 2 (، ) 1  ) هورگ
نییعت نانآ  هدر  هتفرگ و  رارق  یبایزرا  دروم  ینف  تراهم  یبایزرا  نویـسیمک  طـسوت  مادختـسا  ودـب  رد  نادـنمراک  لـیبق  نیا  ینف  تراـهم 

هب ار  هطوبرم  لغاشم  هیلک  نوناـق  نیا  بوچراـهچ  رد  لاـس  ود  تدـم  فرظ  رثکادـح  تسا  فلکم  یماـظتنا  يورین  هدام 30 ـ  ددرگیم .
اب لغـش  ره  زارحا  طیارـش  فیاظو و  حرـش  نییعت  هب  تبـسن  نآ  ساـسارب  هداد و  رارق  لـیلحت  هیزجت و  یـسررب و  دروم  يدـنبهقبط  روظنم 

دادعت و هدام 31 ـ  دهد . رارق  لمع  كالم  تاعیفرت  تاباصتنا و  رد  اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت  زا  سپ  مادـقا و  روشک  ترازو  یگنهامه 
لوادج ربارب  اهزاین  یـشم و  طخ  فادها  يانبم  رب  یماظتنا  يورین  نانکراک  ياههبتر  اههجرد و  تبـسن  نینچمه  یناسنا و  يورین  بیکرت 

اوق لـک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  لـک  داتـس  قیرطزا  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهاـمه  اـب  یماـظتنا  يورین  طـسوت  هک  یتازیهجت  ناـمزاس و 
ياهلحم نوناق  نیا  بیوصت  زا  سپ  لاـس  ود  فرظ  رثکادـح  تسا  فلکم  یماـظتنا  يورین  هدام 32 ـ  ددرگیم . صخشم  دیـسر ، دهاوخ 

تاـجرد و نییعت و  ار  لغـش  ندوب  كرتـشم  اـی  يدـنمراک  اـی  یماـظتنا  ترورـض  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  یماـظتنا  يورین  یناـمزاس 
اوق لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  لک  داتس  قیرطزا  روشک  ترازو  یگنهامه  اب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ینامزاس  لحم  ره  يارب  بسانم  ياههبتر 

ای دادـعت  اب  بسانتم  تاجرد  فیط  دـقاف  یبرجت  ای  یـصصخت و  لغاشم  هب  طوبرم  ینامزاس  ياهلحم  زا  یخرب  هچناـنچ  هرـصبت ـ  دـناسرب .
رثکادـح لقادـح و  نییعت  نمـض  ار  لغاشم  لیبق  نیا  ینامزاس  لـحم  هجرد  ناوتیم  دـشاب ، یناـمزاس  لوادـج  رد  روبزم  لـغاشم  بیکرت 

لحم هجرد  نییعت  كالم  لغاش  هجرد  یتمدـخ  روما  ماجنا  يارب  تروص  نیا  رد  هک  دومن ، صخـشم  لایـس  تروص  هب  زاـین  دروم  هجرد 
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. دوب دهاوخ  يدصت  دروم  لغش  ینامزاس 

 ( ات 70 هدام 33  شزومآ (  موس ـ  لصف 

ياـههرود یماـظتنا ب ـ  یموـمع  ياـههرود  فـلا ـ  دـشابیم : لـیذ  حرـش  هب  یماـظتنا  يورین  ناـنکراک  یـشزومآ  ياـههرود  هدام 33 ـ 
ـ  یماظتنا ز نونف  مولع و  ینادراک  ياههرود  یلیمکت و ـ  یـصصخت  ياـههرود  یتسرپرـس ه ـ ـ ياـههرود  یملع د ـ  هرود  یـصصخت ج ـ 

یلاع تیریدم  یهدنامرف و  هرود  یماظتنا ط ـ  نونف  مولع و  دشرا  یسانشراک  ياههرود  یماظتنا ح ـ  نونف  مولع و  یـسانشراک  ياههرود 
مادختـسا و لغاشم و  يدـنبهقبط  رظن  زا  ي   ) ط و  ، ) ح (، ) ز (، ) و  ) ياهدـنب ياههرود  نیوانع  هرـصبت 1 ـ  تینما  یلاع  هرود  یماظتنا ي ـ 

یماظتنا يورین  هرصبت 2 ـ  دش . دهاوخ  مادقا  ( 54  ) هدام قباطم  یلیـصحت  كرادـم  ياطعا  يارب  دراد و  دربراک  یماظتنا  يورین  رد  ءاقترا 
یـصصخت  ) یـضرع ياهـشزومآ  بلاق  رد  ار  دوخ  رگید  یـشزومآ  ياهیدـنمزاین  روکذـم  ياههرود  رب  هوـالع  موزل  تروصرد  دـناوتیم 

یملع و ياـههتفای  نـیرخآ  زا  عـالطا  كرتـشم  ياـهیراکمه  هعــسوت  تـهج  رد  هرـصبت 3 ـ  دـیامن . ارجا  تمدـخ  نمـض  تدـم و  هاتوک 
نانکراک مازعا  هب  تبسن  دناوتیم  یماظتنا  يورین  یصصخت  یشزومآ  ياهیدنمزاین  زا  یشخب  نیمأت  حلسم و  ياهورین  ریاس  رد  یـصصخت 

نانآ تساوخرد  ربارب  دوخ  یـشزومآ  ياـههرود  رد  بساـنم  هیمهـس  مادـقا و  اـهورین  نآ  بوصم  ياـههرود  هیلک  هب  دوخ  طیارـش  دـجاو 
ـ  یموـمع ب شزوـمآ  زکارم  فـلا ـ  دـشابیم : لـیذ  حرـش  هـب  یماـظتنا  يورین  ناـنکراک  یــشزومآ  زکارم  هداـم 34 ـ  دـیامن . ینیبشیپ 

. داتـس یهدنامرف و  هدکـشناد  یماظتنا ه ـ ـ نونف  مولع و  ياههدکـشناد  یـشزومآ د ـ  ياهدـحاو  یـصصخت ج ـ  یملع ـ  ياههاگـشزومآ 
زکارم داـجیا  سیــسأت و  هرـصبت 2 ـ  ددرگیم . قـالطا  یماـظتنا  موـلع  هاگـشناد   » یماـظتنا يورین  ياههدکـشناد  هعوـمجم  هب  هرصبت 1 ـ 

يزیرهمانرب تیریدم و  نامزاس  دـییأت  رابتعا و  نیمأت  هب  طونم  يروانف  تاقیقحت و  مولع  ترازو  یگنهامه  اب  هدام  نیا  عوضوم  یـشزومآ 
تاررقم و اـب  یئانـشآ  یتامدـقم و  یماـظتنا  یماـظن  ياهـشزومآ  هـئارا  روـظنم  هـب  یماـظتنا  یموـمع  ياـههرود  هداـم 35 ـ  تسا  روـشک 

یمادختـسا فلتخم  ياههنوگ  اب  بسانتم  یماظتنا  يورین  رد  تمدـخ  يارب  یمومع  یگداـمآ  داـجیا  فادـها  اـب  یناـمزاس  ياـههماننیئآ 
يدـنمناوت داجیا  روظنم  هب  یـصصخت  ياـههرود  هداـم 36 ـ  ددرگیم . لیکـشت  تمدـخ  ودـب  رد  ناـنکراک  هیلک  يارب  ( 9  ) هداـم عوضوم 
دناهدنارذگ یصصخت  یملع ـ  ياههاگـشزومآ  رد  ار  دوخ  یماظتنا  یمومع  هرود  هک  رویاپ  یماظتنا  نانکراک  يارب  زاین  دروم  یـصصخت 

هرود زا  دعب  هلصافالب  اجان  ياههتـسر  اب  بسانتم  دنوشیم  مادختـسا  یـصصخت  تراهم و  نودب  هک  ینامیپ  رویاپ و  نادنمراک  نینچمه  و 
زا دـنناوتب  نآ  ناگتخومآ  شناد  هک  ددرگ  میظنت  ياهنوگ  هب  تسیاـبیم  اـههرود  نیا  یـشزومآ  هماـنرب  ددرگیم . هئارا  یماـظتنا  یمومع 

نانآ صاخ  ینامزاس  لغاشم  اب  بسانتم  هفیظو  نانکراک  یـصصخت  هرود  هرـصبت ـ  دنیآرب . زارطمه  ياههبتر  ینابهورگ و  لغاشم  هدـهع 
هب ییامنهار  هرود  نایاپ  لقادح  كردم  اب  هک  یماظتنا  رویاپ  نانکراک  تالیصحت  ءاقترا  روظنم  هب  یملع  هرود  هدام 37 ـ  ددرگیم . هئارا 
ـ  هدام 38 ددرگیم . لیکـشت  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یگنهامه  اب  هطـسوتم  هرود  ناـیاپ  كردـم  هب  لـین  يارب  دـناهدمآرد  مادختـسا 
هب لین  يارب  یماظتنا  يورین  رویاپ  نانکراک  ياهتسر  شناد  ندومن  دمآ  زور  هب  صصخت و  لیمکت  روظنم  هب  یلیمکت  یصصخت  ياههرود 

هدکـشناد رد  دروم  بسح  هام  کی  تدم  هب  لقادـح  یماظتنا  يورین  لغاشم  هتـشر و  هتـسر  اب  بسانتم  صاخ  لغاشم  يدـصت  ای  عیفرت و 
یماظتنا يورین  ددرگیم . ارجا  یشزومآ  ياهدحاو  یصصخت و  یملع ـ  ياههاگـشزومآ  نونف  مولع و  ياههدکـشناد  داتـس ، یهدنامرف و 

همانرب دـنیامن . یط  ار  اـههرود  نیا  عقوم  هب  دـنناوتب  ناـنکراک  هیلک  هک  دـیامن  مادـقا  يروط  اـههرود  نیا  لیکـشت  هب  تبـسن  تسا  فلکم 
هرصبت 1 دنیآرب . رتالاب  ياههبتر  ای  تاجرد  رد  لغاشم  هدهع  زا  نآ  ناگتخومآ  شناد  هک  ددرگ  میظنت  يروط  دیاب  اههرود  نیا  یشزومآ 

تقباطم یماظتنا  يورین  ياهتـسر  شناد  زاین  اب  نآ  ياوتحم  ددرگیم و  هئارا  ینامزاس  نورب  شزومآ  زکارم  رد  هک  یـشزومآ  ياههرود   ـ
(33  ) هدام رد  جردنم  یـشزومآ  ياههرود  زا  کی  ره  هک  ینانکراک  هرصبت 2 ـ  ددرگیم . بوسحم  یلیمکت  یصصخت  هرود  لداعم  دراد 

عطاقم رد  شزومآ  تدم  لقادح  هرصبت 3 ـ  دنشابیم . فاعم  عیفرت  هرود  نامه  یلیمکت  یـصصخت  هرود  یط  زا  دنیامن  یط  ار  نوناق  نیا 
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مزال يدـنمناوت  زارحا  روظنم  هب  یتسرپرـس  هرود  هدام 39 ـ  دوب . دـهاوخ  هام  ود  يدرگرـس  یناورـس و  یموس و  ناوتـس  یمکی و  راوتـسا 
ای یموس  ناوتـس  هجرد  هب  لداعم  هبتر  ای  یمکی  راوتـسا  هجرد  زا  هک  ینانکراک  يارب  ءزج  تیریدـم  یهدـنامرف و  لغاشم  يدـصت  تهج 

هجرد هب  لین  ددرگیم  ارجا  نونف  مولع و  ياههدکشناد  رد  یتمدخ  هتسر  اب  بسانتم  هام  هس  لقادح  تدم  هب  دناهدیدرگ  لیان  لداعم  هبتر 
رادروخرب تیدـشرا  هاـم  هس  زا  هرود  نیا  ناـگتخومآ  شناد  دـشابیم . هرود  نیا  یط  رد  تیقفوم  هب  طونم  لداـعم  هبتر  اـی  یمود  ناوـتس 

ینامیپ و نانکراک  تمدـخ  ودـب  یـصصخت  یماظتنا و  یمومع  ياههرود  يارجا  روظنم  هب  یمومع  شزومآ  زکارم  هدام 40 ـ  دندرگیم .
. دـیامن مادـقا  روشک  فلتخم  طاقن  رد  زکارم  نیا  داجیا  هب  تبـسن  دوخ  زاین  هب  هجوت  اب  دـناوتیم  یماظتنا  يورین  ددرگیم . داـجیا  هفیظو 
تمدـخ و ودـب  یملع  هرود  یـصصخت و  هرود  یماـظتنا  یموـمع  هرود  يارجا  روـظنم  هـب  یـصصخت  یملع ـ  ياههاگـشزومآ  هدام 41 ـ 

يارب یماظتنا  رویاپ  ناونع  هب  ییامنهار  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كرادم  اب  لقادـح  هک  یناسک  يارب  یلیمکت  یـصصخت  ياههرود  نینچمه 
اب بسانتم  دناوتیم  یماظتنا  يورین  ددرگیم . داجیا  دنوشیم ، مادختـسا  يدورو  هقباسم  قیرط  زا  رتالاب  ینابهورگ و  لغاشم  رد  تمدـخ 

طباوض و تیاعر  اب  دناوتیم  یماظتنا  يورین  هرصبت ـ  دیامن . مادقا  روشک  فلتخم  طاقن  رد  زکارم  نیا  داجیا  هب  تبسن  بوصم  ياههتـسر 
رد یتراـهم  هطــسوتم  هرود  ناـیاپ  حطــس  اــت  لــغاش  رویاــپ  ناــنکراک  یلیــصحت  ءاــقترا  تـهج  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  تاررقم 

یضرع یلیمکت و  یصصخت  ياهشزومآ  هئارا  روظنم  هب  یـشزومآ  ياهدحاو  هدام 42 ـ  دیامن . مادقا  یصصخت  یملع ـ  ياههاگـشزومآ 
. دیامن مادقا  دوخ  هدمع  ياهناگی  تیعبات  رد  اهدحاو  نیا  داجیا  هب  تبـسن  دوخ  زاین  هب  هجوت  اب  دـناوتیم  یماظتنا  يورین  ددرگیم . داجیا 

هطسوتم هرود  نایاپ  كردم  اب  نادنمراک  هام و  کی  لقادح  تدم  هب  ار  یماظتنا  یمومع  هرود  تمدخ  ودب  رد  رویاپ  نادنمراک  هدام 43 ـ 
هرود دنیامنیم . یط  هام  کی  لقادح  تدم  هب  ار  یـصصخت  هرود  کی  نآ  رب  هوالع  دناهدیدرگ  مادختـسا  صـصخت  تراهم و  نودب  هک 
هرود یـصصخت و  یملع  ياههاگـشزومآ  رد  هطـسوتم  هرود  ناـیاپ  یلیـصحت  كردـم  ياراد  نادـنمراک  یـصصخت  یماـظتنا و  یموـمع 
نمض تمدخ  لوط  رد  نادنمراک  ددرگیم . رازگرب  نونف  مولع و  هدکـشناد  رد  رتالاب  ینادراک و  یلیـصحت  كردم  اب  نادنمراک  یمومع 

يدـصت يارب  زاین  دروم  طباوض  طیارـش و  تیاـعر  اـب  دـنناوتیم  عیفرت  ره  هلـصاف  رد  یلیمکت  یـصصخت  ياـههرود  زا  یکی  لقادـح  یط 
لغاشم يدـصت  يارب  تیریدـم و  یهدـنامرف و  هرود  یناـیم  تیریدـم  لـغاشم  يدـصت  يارب  یتسرپرـس و  هرود  ءزج ، یتیریدـم  لـغاشم 
لغاشم يدـنبهقبط  ساسارب  یلاع  یناـیم و  ءزج ، تیریدـم  لـغاشم  تسرهف  هرـصبت ـ  دـنیامن . یط  ار  تینما  یلاـع  هرود  یلاـع  تیریدـم 

ماظن رد  هک  یتراهم  هطـسوتم  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردـم  اب  یماظتنا  رویاپ  نانکراک  هدام 44 ـ  دش . دـهاوخ  نییعت  ( 30  ) هدام عوضوم 
تمدـخ ودـب  رد  یمکی  ناـبهورگ  هجرد  هب  لـین  يارب  دـشابیم  یماـظتنا  يورین  زاـین  دروم  دوشیم و  ارجا  یحارط و  شرورپ  شزومآ و 

هرود روکذم ، هرود  رب  هوالع  تراهم  دقاف  هطـسوتم  هرود  نایاپ  كردم  ناگدنراد  هام و  شـش  تدم  هب  لقادح  ار  یماظتنا  یمومع  هرود 
ءارجا یـصصخت  یملع ـ  ياههاگـشزومآ  رد  تمدـخ و  ودـب  رد  اههرود  نیا  دـنیامنیم . یط  هاـم  شـش  تدـم  هب  لقادـح  ار  یـصصخت 

اب نانکراک  نیا  دـننارذگیم . عیفرت  ره  هلـصاف  رد  تمدـخ و  لوط  رد  ار  یلیمکت  یـصصخت و  ياههرود  روبزم  نانکراک  هیلک  ددرگیم .
ـ  هرـصبت دنیامن . یط  ار  یتسرپرـس  هرود  تسیابیم  ءزج  تیریدم  یهدنامرف و  لغاشم  يدصت  يارب  زاین  دروم  طباوض  طیارـش و  تیاعر 
ار یملع  هرود  یـصصخت و  هرود  یماظتنا  یمومع  هرود  تمدـخ  ودـب  رد  ییامنهار  هرود  نایاپ  كردـم  ياراد  یماظتنا  رویاپ  ناـنکراک 

تروص هب  هک  ینامیپ  نانکراک  هیلک  هدام 45 ـ  دنیامنیم . یط  یصصخت  یملع  ياههاگـشزومآ  رد  هام  هدجه  لقادح  تدم  هب  ًاعومجم 
نانکراک هام و  راهچ  تدم  هب  لقادح  ار  یماظتنا  یمومع  هرود  دندرگیم  مادختسا  رتنییاپ  هطسوتم و  نایاپ  یلیصحت  كردم  اب  یماظتنا 

صـصخت ندوبن  اراد  تروصرد  نانکراک  نیا  دنیامنیم . یط  هام  ود  تدم  هب  لقادح  ار  هرود  نیا  رتالاب  ینادراک و  یلیـصحت  كردم  اب 
اب بسانتم  هام  ود  لقادـح  تدـم  هب  ار  یـصصخت  هرود  یماظتنا  یمومع  هرود  یط  زا  دـعب  هلـصافالب  یماظتنا  يورین  زاین  دروم  تراهم  و 

هیلک هداـم 46 ـ  ددرگیم . ارجا  یموـمع  شزوـمآ  زکارم  رد  تمدـخ و  ودـب  رد  اـههرود  نیا  دـنیامنیم . یط  یماـظتنا  يورین  ياههتـسر 
مزال صـصخت  تراهم و  ندوبن  اراد  تروصرد  هام و  هس  لقادـح  تدـم  هب  ار  یماظتنا  یمومع  هرود  تمدـخ  ودـب  رد  ینامیپ  نادـنمراک 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 79 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یماظتنا و ینامیپ  ناـنکراک  هیلک  هدام 47 ـ  دـنیامنیم . یط  یمومع  شزومآ  زکارم  رد  هام  کی  لقادـح  تدـم  هب  یـصصخت  هرود  کی 
نونف مولع و  ياههدکـشناد  رد  هبتر  اـی  هجرد  اـب  بساـنتم  ار  یلیمکت  یـصصخت ـ  هرود  کـی  عیفرت  زا  لـبق  تمدـخ و  لوط  رد  دـنمراک 
هرود دناهدومن  یط  ار  يزابرـس  تمدـخ  هک  ینانکراک  هرصبت 1 ـ  دننارذگیم . یشزومآ  ياهدحاو  یـصصخت و  یملع  ياههاگـشزومآ 

هک یتروصرد  دنشاب  هدنارذگ  یماظتنا  يورین  رد  ار  دوخ  يزابرس  تمدخ  هک  یناسک  دباییم و  لیلقت  هام  کی  هب  نانآ  یماظتنا  یمومع 
نیناوق و ربارب  هک  ینامیپ  ناـنکراک  هیلک  هرصبت 2 ـ  دنتـسه . فاعم  یماظتنا  یمومع  هرود  یط  زا  دشابن  هام  شـش  زا  رتشیب  نانآ  كاکفنا 
هس لقادح  نتـشاد  تروصرد  دنوشیم  هتفرگ  راک  هب  هتـسر  رییغت  نودب  رویاپ  نانکراک  ناونع  هب  هداد و  یتمدخ  تیعـضو  رییغت  تاررقم 

یماظتنا و یمومع  ياهـشزومآ  یط  زا  ددرگیم  رازگرب  طبريذ  شزومآ  زکارم  قیرط  زا  هک  نومزآ  رد  تیقفوم  یتمدـخ و  هبرجت  لاـس 
هب زا  لـبق  یـصصخت  هرود  یط  هب  فـظوم  دـیدج  هتـسر  رد  يریگراـک  هـب  تروـصرد  ناـنکراک  هنوـگنیا  دنـشابیم . فاـعم  یـصصخت 

. دـنیامنیم یط  ار  زاین  دروم  یـصصخت  یماظتنا و  یمومع  ياـههرود  تمدـخ  ودـب  رد  هفیظو  ناـنکراک  هدام 48 ـ  دنـشابیم . يریگراک 
هرود یط  زا  نانآ  تالیـصحت  اب  قبطنم  ياهـصصخت  رد  يریگراکهب  تروصرد  رتالاب  ینادراک و  یلیـصحت  كردـم  اـب  هفیظو  ناـنکراک 
ودـب رد  هفیظو  نانکراک  شزومآ  همانرب  هرـصبت 1 ـ  ددرگیم . ارجا  یمومع  شزومآ  زکارم  رد  اههرود  نیا  دنـشابیم . فاعم  یـصصخت 

هرصبت 2 دشدهاوخ . هدراذگ  ارجا  دروم  هب  هیهت و  روکذم  يورین  طسوت  نانآ  تالیصحت  حطـس  یماظتنا و  يورین  زاین  اب  بسانتم  تمدخ 
تـضهن یگنهاـمه  اـب  یماـظتنا  يورین  طـسوت  هک  یلمعلاروتـسد  ربارب  ار  يزومآداوس  ياـههرود  داوسمک  داوـسیب و  هفیظو  ناـنکراک   ـ

ياههتـشر رد  یماظتنا  نونف  مولع و  ینادراک  ياـههرود  هدام 49 ـ  دـنیامنیم . یط  دـسریم  روشک  ریزو  بیوصت  هب  هیهت و  يزومآداوس 
یماظتنا يورین  ياههتـسر  اب  بسانتم  ینادراک  حطـس  رد  یماظتنا  يورین  زاـین  دروم  صـصختم  يورین  تیبرت  روظنم  هب  یلیـصحت  فلتخم 

تدم هب  تمدخ  ودـب  رد  دـناهدیدرگ  بذـج  يدورو  هقباسم  قیرطزا  هطـسوتم  هرود  نایاپ  كردـم  اب  هک  یماظتنا  رویاپ  نانکراک  تهج 
ددرگ میظنت  يروط  دیاب  اههرود  نیا  یشزومآ  همانرب  ددرگیم . لیکـشت  نونف  مولع و  ياههدکـشناد  رد  یلیـصحت  لاسمین  راهچ  لقادح 

. دنیآرب یگنهرـس  تاجرد  هب  طوبرم  لغاشم  ات  یموس  ناوتـس  لغاشم  هدهع  زا  ناگتخومآ  شناد  يدـعب  یـشزومآ  ياههرود  یط  اب  هک 
اراد تروصرد  نس  لاس  تفه  تسیب و  رثکادح  اب  هطسوتم  هرود  نایاپ  یلیصحت  كردم  نتشاد  اب  نادنمراک  یماظتنا و  نارویاپ  هرـصبت ـ 

نونف موـلع و  یـسانشراک  ياـههرود  هدام 50 ـ  دـنیامن . تکرـش  ینادراک  هرود  يدورو  هقباـسم  رد  دـنناوتیم  مزـال  طیارـش  ریاـس  ندوب 
اب بسانتم  یـسانشراک  حطـس  رد  یماظتنا  يورین  زاین  دروم  صـصختم  يورین  تیبرت  روظنم  هب  یلیـصحت  فلتخم  ياههتـشر  رد  یماـظتنا 
رد دناهدیدرگ  بذج  يدورو  هقباسم  قیرطزا  هطسوتم  هرود  نایاپ  كردم  اب  هک  یماظتنا  رویاپ  نانکراک  يارب  یماظتنا  يورین  ياههتـسر 

اههرود نیا  یـشزومآ  همانرب  ددرگیم . لیکـشت  نونف  مولع و  ياههدکـشناد  رد  یلیـصحت  لاسمین  تفه  لقادـح  تدـم  هب  تمدـخ  ودـب 
تمدـخ و زا  هلـصاح  براجت  بسک  اب  هدـمآرب و  یمود  ناوتـس  لغاشم  هدـهع  زا  ناـگتخومآ  شناد  هک  ددرگ  میظنت  يروط  تسیاـبیم 

ياههرود دـناوتیم  یماظتنا  يورین  ترورـض  تروصرد  هرـصبت 1 ـ  دنیآرب . رتالاب  لغاشم  هیلک  هدـهع  زا  يدـعب  ياههرود  یط  نینچمه 
هجرد لوط  رد  یماظتنا  نونف  مولع و  ینادراک  ياههرود  ناگتخومآ  شناد  يارب  هتسویپان  تروص  هب  ار  یماظتنا  نونف  مولع و  یسانشراک 
لقادح تدم  هب  یماظتنا  يورین  زاین  اب  بسانتم  یلاع  شزومآ  زکارم  تاسـسؤم و  ینادراک  كردـم  ناگدـنراد  نینچمه  یموس و  ناوتس 

ناگتخومآ شناد  هرـصبت 2 ـ  دـیامن . ارجا  يدورو  هقباسم  قیرط  زا  نس  لاس  تفه  تسیب و  رثکادـح  ندوب  اراد  اب  یلیـصحت  لاـسمین  هس 
هجرد لوط  رد  دناهدمآرد  یماظتنا  يورین  مادختـسا  هب  هطـسوتم  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردم  اب  هک  یـصصخت  یملع ـ  ياههاگـشزومآ 

تروصرد نس  لاس  تفه  تسیب و  رثکادـح  هطـسوتم و  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردـم  اب  نادـنمراک  یمود و  راوتـسا  یمکی و  نابهورگ 
یماـظتنا يورین  هدام 51 ـ  دـنیامن . تکرـش  یماظتنا  نونف  مولع و  یـسانشراک  يدورو  هقباسم  رد  دـنناوتیم  مزـال  طیارـش  ریاـس  نتـشاد 

طیارـش دجاو  لغاش  نانکراک  هب  ار  یماظتنا  نونف  مولع و  یـسانشراک  ینادراک و  ياه  هرود  تیفرظ  زا  %( 20  ) دصرد تسیب  ات  دناوتیم 
ـ  هدام 52 دوب . دنهاوخ  هجرد  بصن  نودب  لیـصحت  نامز  رد  فاعم و  یماظتنا  یمومع  هرود  زا  ناگدش ،  هتفریذپ  دـهد . صاصتخا  دوخ 
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مدـع ندـیدرگ  زرحم  ای  یـصخش  ياضاقت  ساـسارب  یماـظتنا  نونف  مولع و  یـسانشراک  ینادراـک و  ياـه  يدورو  یلیـصحت  هتـشر  رییغت 
کی يارب  طقف  زاین  دروم  طباوض  طیارش و  ندوب  اراد  تروصرد  نامزاس  زاین  ترورض و  رب  انب  طوبرم  هتشر  رد  لیصحت  همادا  يدنمناوت 

ـ  هدام 53 ددرگیم . ینیبشیپ  یماـظتنا  نونف  مولع و  ياههدکـشناد  همانـساسا  رد  روکذـم  طـباوض  طیارـش و  دـشابیم . ریذـپناکما  راـب 
یـسانشراک حطـس  رد  ناگدـنهوژپ  ناصـصختم و  تیبرت  شناد و  شرتسگ  روظنم  هب  یماظتنا  نونف  مولع و  دـشرا  یـسانشراک  ياههرود 

لوط رد  يدورو  هقباسم  قیرطزا  یـسانشراک  یلیـصحت  كردـم  اـب  رویاـپ  ناـنکراک  يارب  یماـظتنا  يورین  ياههتـسر  اـب  بساـنتم  دـشرا 
لیکـشت یماظتنا  نونف  مولع و  ياههدکـشناد  رد  یلیـصحت  لاسمین  هس  لقادـح  تدـم  هب  زارطمه  هبتر  ای  يدرگرـس  یناورـس و  تاـجرد 

یملع و ياههتفای  اهـصصخت و  نیرخآ  اب  ناگتخومآ  شناد  هک  ددرگ  میظنت  يروط  تسیاـبیم  اـههرود  نیا  یـشزومآ  هماـنرب  ددرگیم .
قیقحت و تیریدم ،  يارب  ار  مزال  تراهم  يدنمناوت و  ات  هدش  انـشآ  یملع  یـشهوژپ  ياهـشور  اب  زین  طوبرم و  هتـسر  اب  بسانتم  یتیریدم 
ـ  هرـصبت دندرگیم . رادروخرب  تیدشرا  لاس  کی  زا  هرود  نیا  ناگتخومآ  شناد  دنیآرب . طوبرم  لغاشم  هدـهع  زا  هدومن و  بسک  میلعت 

هلـصافالب يدورو  هقباسم  رد  تیقفوم  تروص  رد  ار  هرود  نیا  دنناوتیم  نونف  مولع و  یـسانشراک  ياههرود  لوا  هبتر  ناگتخومآ  شناد 
اههدکشناد و تیعضو  قیبطت  اب  دناوتیم  یماظتنا  يورین  هدام 54 ـ  دنیامن . یط  یناورس  هجرد  هب  لین  زا  لبق  لیصحت و  زا  تغارف  زا  سپ 

ياـههرود ناـگتخومآ  شناد  هب  يرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ،  ترازو  تاررقم  اـب  نوناـق  نـیا  رد  طوـبرم  یلیـصحت  ياـههرود  ياوـتحم 
یماـظتنا و نونف  مولع و  دـشرا  یـسانشراک  ياـههرود  ناـگتخومآ  شناد  هب  یـسانشراک و  ینادراـک و  كردـم  یـسانشراک  ینادراـک و 
ـ  هدام 55 دیامن . اطعا  ارتکد  كردم  تینما ،  یلاع  هرود  ناگتخومآ  شناد  هب  دشرا و  یـسانشراک  كردـم  یلاع  تیریدـم  یهدـنامرف و 

يارب يدورو  هقباـسم  قیرط  زا  یماـظتنا  يورین  ناریدـم  ناهدـنامرف و  تیبرت  روظنم  هب  یماـظتنا  یلاـع  تیریدـم  یهدـنامرف و  ياـههرود 
لیکشت ریز  حطس  هس  رد  داتس  یهدنامرف و  هدکشناد  رد  زارطمه  ياههبتر  ای  یمود  گنهرس  يدرگرس و  هجرد  لوط  رد  رویاپ  نانکراک 

دنلب تروص  هب  یلاع  تیریدم  یهدنامرف و  لغاشم  يدصت  تهج  یسانشراک  یلیـصحت  كردم  اب  رویاپ  نانکراک  يارب  فلا ـ  ددرگیم :
کی زا  روکذم  لغاشم  يدصت  يارب  طیارش  زارحا  رب  هوالع  هرود  نیا  ناگتخومآ  شناد  هک  یلیصحت  لاسمین  هس  تدم  هب  لقادح  تدم 

یهدنامرف و لغاشم  يدصت  تهج  الاب  هب  دـشرا  یـسانشراک  كردـم  اب  رویاپ  نانکراک  يارب  ب ـ  دـندرگیم . رادروخرب  تیدـشرا  لاس 
يدصت يارب  طیارـش  زارحا  رب  هوالع  هرود  نیا  ناگتخومآ  شناد  هک  هام  شـش  تدم  هب  لقادح  تدـم  هاتوک  تروص  هب  یلاع  تیریدـم 

طیارش هک  یسانشراک  نینچمه  ینادراک و  كردم  اب  رویاپ  نانکراک  يارب  ج ـ  دندرگیم . رادروخرب  تیدشرا  هام  هس  زا  روکذم  لغاشم 
تدـم هاتوک  تروص  هب  ینایم  تیریدـم  یهدـنامرف و  لغاشم  يدـصت  تهج  هدـیدرگن  مهارف  نانآ  يارب  تدـمدنلب  هرود  یط  يارب  مزال 

تیدـشرا هام  هس  زا  روکذـم  لغاشم  يدـصت  يارب  طیارـش  زارحا  رب  هوالع  هرود  نیا  ناـگتخومآ  شناد  هک  هاـم  شـش  تدـم  هب  لقادـح 
یهدنامرف و ياهـشور  اب  ناگتخومآ  شناد  هک  ددرگ  میظنت  يروط  تسیابیم  هرود  نیا  یـشزومآ  همانرب  هرـصبت ـ  دندرگیم . رادروخرب 

يورین تیریدـم  یهدـنامرف و  لـغاشم  رد  تیادـه  يزیرهماـنرب و  یحارط ،  يارب  ار  مزـال  يدـنمناوت  هدـش ،  انـشآ  ياهتـسرارف  تیریدـم 
ياهتسایـس هنیمز  رد  یماظتنا  يورین  یلاع  ناریدم  ناهدـنامرف و  شزومآ  روظنم  هب  تینما  یلاع  هرود  هدام 56 ـ  دنیامن . بسک  یماظتنا 

داتس یهدنامرف و  هدکشناد  رد  لاسمین  هس  لقادح  تدم  هب  يدورو  هقباسم  قیرطزا  یماظتنا  یتینما ـ  روما  رد  روشک  یـشم  طخ  یلخاد و 
هاتوک هرود  هک  رتالاب  دشرا و  یـسانشراک  كردم  ناگدنراد  یلاع و  تیریدم  یهدنامرف و  هرود  ناگتخومآ  شناد  يارب  یماظتنا  يورین 

نیا یـشزومآ  همانرب  ددرگیم ،  لیکـشت  زارطمه  هبتر  یگنهرـس و  لقادح  هجرد  رد  دناهدومن  یط  ار  یلاع  تیریدم  یهدنامرف و  تدـم 
یلاع تیریدم  یهدنامرف و  لغاشم  يدصت  يارب  مزال  طیارـش  زارحا  رب  هوالع  ناگتخومآ  شناد  هک  ددرگ  میظنت  يروط  تسیابیم  هرود 

يارجا یحارط  شهوژپ و  قیقحت ،  يارب  ار  مزال  یملع  تراهم  يدنمناوت و  ات  هدش  انشآ  یشهوژپ  یملع ـ ياهـشور  اب  یماظتنا  يورین  رد 
رادروـخرب تیدـشرا  لاـس  کـی  زا  هرود  نیا  ناـگتخومآ  شناد  دـنروآ . تسد  هب  روـشک  یماـظتنا  یموـمع و  تینما  نـالک  ياهتـسایس 

ناریدم حطـس  رد  يروشک  نیلوؤسم  ینامزاس و  هدر  نیرتالاب  یفرعم  اب  حلـسم  ياهورین  یلاع  ناریدم  ناهدنامرف و  هرـصبت ـ  دـندرگیم .
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تکرـش هرود  نیا  رد  روکذم  طیارـش  نتـشاد  اب  دـنناوتیم  دنتـسه  تیلوؤسم  ياراد  یماظتنا  یتینما و  روما  رد  يوحن  هب  هک  رتالاب  لک و 
راب هس  رثکادح  دنتسه ،  يدورو  هقباسم  ياراد  هک  نوناق  نیا  رد  جردنم  ياههرود  زا  هتسد  نآ  طیارش  دجاو  نانکراک  هدام 57 ـ  دنیامن .

یـسانشراک ینادراک ،  ياههرود  یماظتنا  یمومع  هرود  يارجا  روظنم  هب  هدام 58 ـ  دنراد . ار  اههرود  زا  کی  ره  نومزآ  رد  تکرـش  قح 
 ، رویاــپ ناــنکراک  يارب  یتسرپرــس  هرود  یلیمکت و  یــصصخت  ياــههرود  نـینچمه  یماــظتنا و  نوـنف  موـلع و  دــشرا  یــسانشراک  و 
ـ  هدام 59 دـندرگیم . داجیا  اوق  لـک  یهدـنامرف  زا  زوجم  بسک  زا  سپ  و  ( 33  ) هدام ( 1  ) هرـصبت تیاعر  اب  نونف  مولع و  ياههدکـشناد 

. ددرگیم لیکـشت  تینما  یلاع  هرود  یماـظتنا و  یلاـع  تیریدـم  یهدـنامرف و  ياـههرود  يارجا  روظنم  هب  داتـس  یهدـنامرف و  هدکـشناد 
ـ  هداـم 60 ددرگیم . ارجا  هدکــشناد  نـیا  رد  تیریدـم  یهدـنامرف و  هرود  ناـگتخومآ  شناد  یلیمکت  یــصصخت  ياـههرود  هرــصبت ـ 

يارجا يارب  مزـال  طیارـش  داـجیا  طوبرم و  ياـههرود  فادـها  ققحت  تهج  یماـظتنا  يورین  یـشزومآ  زکارم  زا  کـی  ره  ياههمانـساسا 
بیوصتهب لک  داتـس  قیرطزا  نیودت و  روشک  ترازو  یگنهامه  اب  یماظتنا  يورین  طسوت  نوناق  نیا  رد  جردـنم  داوم  تیاعر  اب  اههرود ، 

یموسناوتس هجرد  هب  لین  يارب  هطـسوتم  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردم  اب  یماظتنا  رویاپ  نانکراک  هدام 61 ـ  دسریم . اوق  لک  یهدنامرف 
تمدخ لوط  رد  نانکراک  نیا  دنیامنیم . یط  تمدخ  ودب  رد  یماظتنا  یمومع  هرود  یط  زا  سپ  ار  یماظتنا  نونف  مولع و  ینادراک  هرود 

ینایم تیریدـم  یهدـنامرف و  لغاشم  يدـصت  يارب  طـباوض  طیارـش و  تیاـعر  اـب  عیفرت  ره  رد  یلیمکت  یـصصخت  ياـههرود  یط  نمض 
. دـنیامنیم یط  یمود  گنهرـس  يدرگرـس و  هجرد  لوط  رد  ار  تدـم  هاتوک  یلاع  تیریدـم  یهدـنامرف و  هرود  يدورو  هقباسم  قیرطزا 
مولع و یـسانشراک  هرود  یمود  ناوتـس  هجرد  هب  لین  يارب  هطـسوتم  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردـم  اب  یماظتنا  رویاپ  ناـنکراک  هدام 62 ـ 

ياههرود یط  نمـض  تمدخ  لوط  رد  نانکراک  نیا  دـنیامنیم  یط  تمدـخ  ودـب  رد  یماظتنا  یمومع  هرود  یط  زا  سپ  ار  یماظتنا  نونف 
دشرا یسانشراک  هرود  يدرگرس  یناورـس و  هجرد  لوط  رد  دنناوتیم  طباوض  طیارـش و  تیاعر  اب  عیفرت  ره  لوط  رد  یلیمکت  یـصصخت 

هرود ناگتخومآ  شناد  دـنیامن . یط  یمود  گنهرـس  يدرگرـس و  تاـجرد  رد  ار  یلاـع  تیریدـم  یهدـنامرف و  هرود  اـی  نونف و  مولع و 
ياههرود ناگتخومآ  شناد  دـنیامن . تکرـش  تینما  یلاـع  هرود  يدورو  هقباـسم  رد  دـنناوتیم  تدـمدنلب  یلاـع  تیریدـم  یهدـنامرف و 

یلاـع تیریدـم  یهدـنامرف و  تدـم  هاـتوک  هرود  یط  هب  مزلم  تینما  یلاـع  ياـههرود  رد  تکرـش  يارب  نونف  مولع و  دـشرا  یـسانشراک 
لیصحت ینامزاس  نورب  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اههاگـشناد و  رد  هک  رتالاب  ینادراک و  ياههرود  ناگتخومآ  شناد  هدام 63 ـ  دنشابیم .

رد هام  هس  لقادح  تدم  هب  تمدخ  ودب  رد  ار  یماظتنا  یمومع  هرود  دناهدیدرگ ،  مادختسا  یماظتنا  رویاپ  نانکراک  ناونع  هب  دناهدومن و 
تیریدم یهدنامرف و  لغاشم  يدصت  يارب  یلیمکت  یصصخت  ياههرود  یط  نمض  تمدخ  لوط  رد  هدومن و  یط  نونف  مولع و  هدکشناد 
لغاـشم رد  يریگراـکهب  تروصرد  ناـنکراک  هنوگنیا  دـنیامن . یط  ( 62  ) هدام دافم  ربارب  ار  زاـین  دروم  یـشزومآ  ياـههرود  دـنناوتیم 

. دنـشابیم هام  هس  تدم  هب  لقادـح  یماظتنا  يورین  ياههتـسر  اب  بسانتم  یـصصخت  هرود  کی  یط  هب  مزلم  یلیـصحت  هتـشر  اب  طبترمریغ 
اب روشک و  ترازو  دـییأت  زا  سپ  هیهت و  یماظتنا  يورین  طـسوت  هک  ياهماـننیئآ  ساـسارب  ناـنکراک  نیا  تالیـصحت  ياـههنیزه  هرـصبت ـ 
زا کی  ره  هب  ناـنکراک  مازعا  هدام 64 ـ  ددرگیم . تخادرپ  نانآ  هب  هبـساحم و  دـسریم  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  لک  داتـس  یگنهامه 
 ، تدم اب  بسانتم  یهدزاب  تمدـخ و  همادا  تصرف  ناکما و  هک  تسا  نآ  هب  طورـشم  نوناق  نیا  رد  هدـش  ینیبشیپ  یـشزومآ  ياههرود 

یبیترت تسا  فظوم  یماظتنا  يورین  هرـصبت ـ  دنـشاب . هتـشاد  لیـصحت  نامز  رباربود  تدم  هب  لقادح  ار  یـشزومآ  هرود  تیمها  تیفیک و 
یئانثتـسا و دراوم  رد  دـنوش . مازعا  نوناق  نیا  رد  جردـنم  ياههرود  یط  يارب  عقوم  هب  دـنناوتب  طیارـش  دـجاو  نانکراک  هک  دـیامن  ذاـختا 

یماظتنا يورین  هدام 65 ـ  دـتفایم . قیوعت  هب  نانکراک  مازعا  هرود  کی  يارب  طقف  یماظتنا  يورین  هدـنامرف  بیوصت  اب  ینامزاس  ياـهزاین 
شزومآ نامرد و  تشادـهب ،  يروانف و  تاقیقحت و  مولع ،  ياههناخترازو  یگنهامه  اب  ار  دوخ  یـصصخت  ياـهزاین  زا  یـشخب  دـناوتیم 

ـ  هرصبت 1 دیامن . نیمأت  یماظتنا  يورین  زا  جراخ  یشزومآ  تاسسؤم  اههاگشناد و  زا  وجشناد  مادختسا  ای  هیمهس و  ذخا  قیرطزا  یکـشزپ 
رد لیامت  تروصرد  دنناوتب  نانکراک  ات  دـنک  مالعا  ار  دوخ  یلیـصحت  یـصصخت و  ياهیدـنمزاین  هلاس  همه  تسا  فظوم  یماظتنا  يورین 
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اههاگـشناد و رد  زاین  دروم  ياههتـشر  رد  هک  ار  ینانکراک  یلیـصحت  هنیزه  یماـظتنا  يورین  هرصبت 2 ـ  دنیامن . لیصحت  روبزم  ياههتـشر 
تاـیبرجت مولع و  هلداـبم  روظنم  هب  دـناوتیم  یماـظتنا  يورین  هدام 66 ـ  دـیامنیم . تخادرپ  دـننکیم  لیـصحت  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم 

ياهورین دارفا  لوبق  اهروشک و  ریاـس  هب  دوخ  ناـنکراک  مازعا  هب  تبـسن  روشک  یلک  ياهتـسایس  بلاـق  رد  یماـظتنا و  روما  رد  یـصصخت 
یملع تاقیقحت  جیاتن  نودم و  تایبرجت  دناوتیم  یماظتنا  يورین  هدام 67 ـ  دیامن . تردابم  یشزومآ  ياههرود  یط  تهج  اهنآ  یماظتنا 

تمدـخ لوط  یلیمکت  یـصصخت  ياهـشزومآ  زا  یـشخب  ناونع  هب  دـنوشیم  هتخانـش  زاتمم  هک  ار  نانکراک  یتمدـخ  زاین  دروم  طبترم و 
بیوصت هب  هک  دوب  دـهاوخ  یلمعلاروتـسد  قبط  هداـم  نیا  يارجا  هرـصبت ـ  دـیامن . رداـص  شزومآ  تیاـفک  یهاوگ  اـهنآ  يارب  هتفریذـپ و 
تاناکما زا  هدافتـسا  اب  دوخ  ناـنکراک  یلیـصحت  اـقترا  روظنم  هب  دـناوتیم  یماـظتنا  يورین  هدام 68 ـ  دـسریم . یماظتنا  يورین  هدـنامرف 

ياههناخترازو یگنهامه  اب  نوناق  نیا  ( 33  ) هدام عوضوم  یشزومآ  ياههرود  زا  یتمسق  ای  مامت  يرازگرب  هب  تبـسن  رود  هار  زا  شزومآ 
نیا ( 28  ) هدام تیاعر  طباوض و  ساسارب  تمدخ  لوط  رد  یماظتنا  يورین  نانکراک  یتمدـخ  هتـسر  رییغت  هدام 69 ـ  دیامن . مادقا  طبريذ 

قیبطت هدام 70 ـ  دـشابیم . دـیدج  هتـسر  هب  طوبرم  ياهنومزآ  رد  یلوبق  ای  زاین و  دروم  یـصصخت  ياههرود  ندومن  یط  مزلتـسم  نوناق 
ای هدـنارذگ و  لبق  شزومآ  ماظن  ساسارب  نوناق  نیا  بیوصت  نامز  ات  ار  دوخ  یـشزومآ  ياههرود  هک  یماظتنا  يورین  ناـنکراک  شزومآ 

طسوت هک  دوب  دهاوخ  یلمعلاروتسد  ساسارب  نوناق  نیا  رد  جردنم  یشزومآ  ياههرود  اب  دناهدش  لقتنم  یماظتنا  يورین  هب  هک  ینانکراک 
. دیسر دهاوخ  اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  لک  داتس  قیرط  زا  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهامه  اب  یماظتنا  يورین 

تاباصتنا یبایشزرا و  تاعیفرت ،  مراهچ ـ  لصف 

 ( ات 95 هدام 71  یبایشزرا  تاعیفرت و  لوا ـ  شخب 

بجوم هب  نآ  يارجا  شور  تاـعیفرت و  هرـصبت ـ  نوناـق  نیا  تاررقم  ربارب  رتـالاب  هبتر  اـی  هجرد  هب  لـین  زا  تسا  تراـبع  عیفرت  هدام 71 ـ 
اوق لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  لک  داتـس  قیرطزا  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهامه  اب  یماظتنا  يورین  هلیـسو  هب  هک  دوب  دهاوخ  ياهماننیئآ 

ـ  مکی 4 زابرـس  مود 3 ـ  زابرـس  زابرـس 2 ـ  1 ـ  دـشابیم : ریز  حرـش  هب  یماظتنا  نانکراک  تاـجرد  بیترت  نیواـنع و  هدام 72 ـ  دسریم .
مود 12 ناوتس  موس 11 ـ  ناوتس  مکی 10 ـ  راوتسا  مود 9 ـ  راوتسا  مکی 8 ـ  نابهورگ  مود 7 ـ  نابهورگ  موس 6 ـ  نابهورگ  هخوجرس 5 ـ 
ـ  دبهپس 21 رگشلرس 20 ـ  پیترس 19 ـ  مود 18 ـ  پیترس  گنهرس 17 ـ  مود 16 ـ  گنهرس  درگرس 15 ـ  ناورس 14 ـ  مکی 13 ـ  ناوتس   ـ
ـ  يزابرـس ب هورگ  ات 4  ياهفیدر 1  فلا ـ  دـندرگیم : میـسقت  هورگ  جـنپ  هب  اعومجم  هدام  نیا  رد  جردـنم  تاجرد  هرصبت 1 ـ  دبشترا 

ياهفیدر 17 دشرا ه ـ ـ يرسفا  هورگ  ات 16  ياهفیدر 14  زج د ـ  يرسفا  هورگ  ات 13  ياهفیدر 10  يرادهجرد ج ـ  هورگ  ات 9  ياهفیدر 5 
هاگیاج نییعت  لمعلاروتـسد  ساسارب  هک  یمالـسا  بالقنا  قباس  هتیمک  نارادـساپ  تاجرد  نیواـنع  زا  دـعب  هرـصبت 2 ـ  ارما  هورگ  رتالاب  و 
یتمدخ هاگیاج  نییعت  لمعلاروتـسد  ساسارب  هک  ینارادساپ  زین  و  اوق ) لک  یهدنامرف  بوصم   ) یمالـسا بالقنا  هتیمک  نارادساپ  یتمدخ 

. دوشیم هفاضا  رادـساپ )  ) هملک دـندرگیم  ای  هدـیدرگ و  لقتنم  یماظتنا  يورین  هب  نوناق  نیا  ( 23  ) هدام زیوجت  هب  دـناهدش و  قیبطت  هاـپس 
هدام دشابیم . لاس  راهچ  نوناق  نیا  عوضوم  ياههبتر  تاجرد و  زا  کی  ره  رد  ینامیپ  رویاپ و  نانکراک  فقوت  تدم  لقادـح  هدام 73 ـ 

یتراهم هطـسوتم  هرود  نایاپ  كردـم  ذـخا  هب  قفوم  هک  نوناـق  نیا  عوضوم  یـصصخت  یملع ـ  ياههاگـشزومآ  ناـگتخومآ  شناد  74 ـ 
هدام نیا  لومـشم  یماظتنا  نانکراک  هک  یتروصرد  دش . دـنهاوخ  لئان  یناورـس  هجرد  هب  تیاهن  رد  یمکی و  نابهورگ  هجرد  هب  دـناهدش 

ـ  هرصبت 1 دنباییم . اقترا  يدرگرس  هجرد  هب  رثکادح  نازیم و  نامه  هب  دنوش ،  رادروخرب  یقیوشت  هجرد  ای  تیدشرا  زا  تمدخ  لوط  رد 
ذخا هب  قفوم  هک  یتروصرد  دـناهدیدرگ  مادختـسا  هطـسوتم  هرود  نایاپ  زا  رتنیئاپ  كردـم  اـب  نوناـق  نیا  زا  لـبق  هک  یماـظتنا  ناـنکراک 
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هرود نایاپ  كردم  اب  هک  ینانکراک  زا  هتسد  نآ  هرصبت 2 ـ  دندرگیم . لئان  تیدشرا  لاس  راهچ  هب  دندرگ  هطـسوتم  هرود  نایاپ  كردم 
لئان یمکیناوتـس  هجرد  هب  تیاهن  رد  یمود و  نابهورگ  هجرد  هب  دندرگیمن  یملع  هرود  یط  هب  قفوم  دـنوشیم و  مادختـسا  ییامنهار 

هب تیاـهن  رد  یموس و  ناوتـس  هجرد  هب  یماـظتنا  نونف  مولع و  ياههدکـشناد  ینادراـک  هرود  ناـگتخومآ  شناد  هدام 75 ـ  دش . دـنهاوخ 
هجرد اوق ،  لک  یهدنامرف  بیوصت  یماظتنا و  يورین  هدـنامرف  داهنـشیپ  هب  ییانثتـسا  دراوم  رد  هرـصبت ـ  دیـسر . دـنهاوخ  یگنهرـس  هجرد 
شناد هدام 76 ـ  ددرگیم . اطعا  نانآ  هب  یقیوشت  هجرد  تروص  هب  یگنهرـس  هجرد  رد  فقوت  تدم  لقادـح  یط  زا  سپ  یمود  پیترس 

یپیترس و هجرد  هب  لین  هرصبت ـ  دندرگیم . لئان  یمود  ناوتس  هجرد  هب  یماظتنا  نونف  مولع و  ياههدکشناد  یسانشراک  هرود  ناگتخومآ 
زاین و دروم  رتالاب  ای  دشرا و  یـسانشراک  یلیـصحت  كردـم  ندوب  اراد  ای  یماظتنا  یلاع  تیریدـم  یهدـنامرف و  هرود  یط  هب  طونم  رتالاب 

ياـههرود زا  کـی  ره  لوط  نوناـق  نیا  « 60  » هداـم عوضوم   ) اههمانـساسا رد  هچناـنچ  هدام 77 ـ  دوب . دـهاوخ  یماـظتنا  يورین  لوبق  لـباق 
سپ شزومآ  تحت  نانکراک  دوش ،  نییعت  نوناق  نیا  رد  ررقم  نامز  لقادح  زا  شیب  یماظتنا  يورین  زاین  ساسارب  تمدـخ  ودـب  یـشزومآ 

 ، تشاد دـنهاوخ  ار  هجرد  تازاـیتما  رگید  قوقح و  زا  يرادروخرب  طوبرم و  هجرد  هب  لـین  قاقحتـسا  ررقم ،  ناـمز  لقادـح  تشذـگ  زا 
سرادم هتخومآ  شناد  یماظتنا  نانکراک  تاعیفرت  تیعضو  هدام 78 ـ  دوب . دهاوخ  یـشزومآ  هرود  مامتا  هب  لوکوم  هجرد ،  بصن  نکیل 

داوم رد  جردـنم  تاررقم  عباـت  دروم  بسح  یماـظتنا ،  شزومآ  هرود  یط  مادختـسا و  زا  سپ  اههاگـشناد  یلاـع و  شزومآ  تاسـسؤم  و 
ود زا  رتالاب  لیصحت  لاس  ره  ازا  رد  نآ  لداعم  یسانشراک و  زا  رتالاب  كرادم  ناگدنراد  هرصبت 1 ـ  دوب . دهاوخ  نوناق  نیا  ( 76  ) و ( 75)

. دـندرگیم رادروخرب  رتالاب  هجرد  کی  زا  تیدـشرا  لاس  راهچ  ره  ازا  رد  یـسانشراک و  كردـم  ناگدـنراد  هب  تبـسن  تیدـشرا  لاـس 
يروانف و تاقیقحت و  مولع ،  ياههناخترازو  طسوت  هدش  نییعت  نامز  لقادح  ربارب  قوف  هرـصبت  عوضوم  باستحا  لباق  ياهلاس  هرصبت 2 ـ 

قفوم تمدخ  لوط  رد  هک  یماظتنا  نانکراک  اب  هدام 79 ـ  دشابیم . یلیصحت  عطاقم  زا  کی  ره  رد  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، 
ـ  فلا دوشیم : راتفر  ریز  بیترت  هب  دـنوش  یماظتنا  يورین  لوبق  لـباق  زاـین و  دروم  رتـالاب  ینادراـک و  یلیـصحت  كرادـم  هئارا  ذـخا و  هب 

يدورو تاجرد  هب  دـشاب ،  هدـش  هئارا  كردـم  يدورو  تاجرد  زا  رتنیئاپ  نانآ  هجرد  دـیدج  یلیـصحت  كردـم  هئارا  نامز  رد  هچنانچ 
نانآ يدعب  تاعیفرت  هدـش و  رادروخرب  زین  تیدـشرا  هام  راهچ  زا  یلبق  تاجرد  رد  تمدـخ  هقباس  لاس  ره  ازا  هب  لئان و  دـیدج  كردـم 

یلیـصحت كردم  هئارا  نامز  رد  هچنانچ  ب ـ  دوب . دـهاوخ  نوناق  نیا  ( 78  ) هدام تاررقم  تیاعر  اب  دیدج و  یلیـصحت  كردـم  ساسارب 
تیدـشرا مین  لاس و  کی  زا  یلیـصحت  عطقم  ره  ازا  هب  دـشاب ،  هدـش  هئارا  كردـم  يدورو  تاجرد  زا  رتالاب  ای  ربارب  ناـنآ  هجرد  دـیدج 

. دوب دـهاوخ  نوناق  نیا  ( 76  ) و ( 75  ) داوم تاررقم  عبات  دیدج  یلیـصحت  كردم  ساسارب  نانآ  يدـعب  تاعیفرت  دـندرگیم و  رادروخرب 
تـضهن كردم  ناگدنراد  فلا ـ  دنوشیم : لیان  ریز  ياههبتر  ای  تاجرد  هب  مزال  شزومآ  هرود  یط  زا  سپ  ینامیپ  نانکراک  هدام 80 ـ 

ـ  ج هبتر 5 . ای  یمود  نابهورگ  هجرد  هب  ییاـمنهار  هرود  ناـیاپ  كردـم  ناگدـنراد  ب ـ  هبتر 2 . هب  ییادـتبا  هرود  ناـیاپ  يزومآداوس و 
ای یموس  ناوتـس  هجرد  هب  ینادراک  كردم  ناگدـنراد  د ـ  هبتر 7 . ای  یمکی  نابهورگ  هجرد  هب  هطـسوتم  هرود  نایاپ  كردم  ناگدـنراد 

یلیـصحت لاس  ره  ازا  رد  رتالاب  كرادـم  ناگدـنراد  و ـ  هبتر 11 . ای  یمود  ناوتـس  هجرد  هب  یـسانشراک  كردم  ناگدـنراد  ه ـ هبتر 10 .
ای هجرد  کی  زا  تیدشرا  لاس  راهچ  ره  يازا  رد  یـسانشراک و  كرادم  ناگدنراد  هب  تبـسن  تیدـشرا  لاس  ود  زا  یـسانشراک  زا  رتالاب 

هبتر هرـصبت 1 ـ  دوب . دـهاوخ  یمازلا  زین  ناـنکراک  هنوـگنیا  دروـم  رد  ( 76  ) هدام هرـصبت  دافم  تیاـعر  دـنوشیم . رادروخرب  رتـالاب  هبتر 
یلیصحت كرادم  تیدشرا  دشابیم و  ( 84  ) هدام رد  روکذم  ياههبتر  لداعم  نوناق  نیا  ( 21  ) هدام ( 1  ) هرصبت عوضوم  ینامیپ  نادنمراک 

رویاپ تروص  هب  هک  نیا  رگم  ددرگیمن  تیاعر  نانکراک  لیبق  نیا  یقوقح  یتمدـخ و  هبتر  هبـساحم  رد  هداـم  نآ  ( 1  ) هرصبت رد  روکذم 
شزومآ تدم  رسک  زا  سپ  دناهداد  تیعضو  رییغت  رویاپ  تروص  هب  هک  ینانکراک  ینامیپ  تمدخ  هقباس  هرصبت 2 ـ  دنهد . تیعضو  رییغت 
تاجرد هب  لین  رظن  زا  هفیظو  نانکراک  هدام 81 ـ  دش . دهاوخ  هبساحم  هبتر  ای  هجرد  رد  فقوت  تدم  وزج  زارطمه  نانکراک  تمدخ  ودب 

هدام فلا   ) دـنب عوضوم  نادـنمراک  یتاعیفرت  تیعـضو  یتمدـخ و  هبتر  نیلوا  هدام 82 ـ  دنـشابیم . یمومع  هفیظو  تمدـخ  تاررقم  عبات 
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یلیصحت كردم  اب  هک  ینادنمراک  فلا ـ  تسا  ریز  رارق  هب  دروم  بسح  طوبرم  یـشزومآ  هرود  یط  مادختـسا و  زا  سپ  نوناق  نیا  ( 19)
(9  ) یتمدخ هبتر  هب  كردم  هیارا  خیرات  زا  دنیامن  هیارا  ار  روبزم  كردم  تمدـخ  لوط  رد  ای  دـنوشیم و  مادختـسا  هطـسوتم  هرود  نایاپ 

هبتر ب ـ  دیـسر . دـنهاوخ  ( 15  ) یتمدـخ هبتر  هب  اتیاهن  هدوب و  لاس  راـهچ  يدـعب  ياـههبتر  هیلک  رد  ناـنآ  فقوت  تدـم  لقادـح  لـیان و 
هب ینادراک  كردم  ناگدـنراد  1 ـ  دوب :  دهاوخ  ریز  رارق  هب  اههاگـشناد  یلاع و  شزومآ  تاسـسوم  هتخومآ  شناد  نادـنمراک  یتمدـخ 

دنهاوخ ( 16  ) یتمدـخ هبتر  هب  اتیاهن  هدوب و  لاس  راهچ  يدـعب  ياههبتر  یمامت  رد  نانآ  فقوت  تدـم  لقادـح  لیان و  ( 10  ) یتمدخ هبتر 
(17  ) هبتر ات  يدعب  ياههبتر  یمامت  رد  نانآ  فقوت  تدم  لقادح  لیان و  ( 11  ) یتمدخ هبتر  هب  یسانشراک  كردم  ناگدنراد  2 ـ  دیسر .

تیدشرا لاس  ود  زا  نآ  لداعم  ای  یـسانشراک  زا  رتالاب  یلیـصحت  لاس  ره  يازا  رد  رتالاب  كرادم  ناگدنراد  3 ـ  دوب . دهاوخ  لاس  راهچ 
ياهلاس هرصبت 1 ـ  دندرگیم . رادروخرب  رتالاب  هبتر  کی  زا  تیدشرا  لاس  راهچ  ره  يازا  رد  یسانشراک و  كردم  ناگدنراد  هب  تبسن 

تـشادهب يروانف و  تاقیقحت و  مولع  ياههناخترازو  طـسوت  هدـش  نییعت  ناـمز  لقادـح  ربارب  هداـم  نیا  ب   ) دـنب عوضوم  باـستحا  لـباق 
اب نوناق  نیا  بیوصت  زا  لبق  هک  ینادنمراک  زا  هتـسد  نآ  هرصبت 2 ـ  دشابیم . یلیصحت  عطاقم  زا  کی  ره  رد  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و 

هبتر هب  ییادتبا  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردم  اب  و  ( 1  ) یتمدخ هبتر  هب  دناهدش  مادختسا  ییادتبا  هرود  نایاپ  زا  رتنییاپ  یلیـصحت  كردم 
رد نانآ  فقوت  تدم  لقادح  دـنوشیم و  لیان  ( 5  ) یتمدخ هبتر  هب  هطـسوتم  لوا  هرود   ) ییامنهار هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردم  اب  و  ( 3)
اب نادـنمراک  و  ( 12  ) ییامنهار هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردـم  اب  نادـنمراک  ییاهن  یتمدـخ  هبتر  دوب . دـهاوخ  لاس  راهچ  اـههبتر  یماـمت 

یتمدخ هبتر  هب  هک  ینادـنمراک  هب  ( 20  ) و ( 19 (، ) 18  ) یتمدـخ ياههبتر  ياطعا  هرصبت 3 ـ  دوب . دهاوخ  ( 10  ) رتنییاپ یلیصحت  كردم 
لوبق لباق  زایندروم و  رتالاب  دشرا و  یـسانشراک  یلیـصحت  كردم  ای  هدومن  یط  ار  یلاع  تیریدم  یهدـنامرف و  هرود  هدـش و  لیان  ( 17)

هدام 83 دوب . دهاوخ  اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت  یماظتنا و  يورین  هدنامرف  داهنشیپ  هب  لوکوم  زاین  بسح  دنشاب ، هتشاد  ار  یماظتنا  يورین 
، دنوش یماظتنا  يورین  لوبق  لباق  زایندروم و  رتالاب  ینادراک و  یلیصحت  كردم  هیارا  ذخا و  هب  قفوم  تمدخ  لوط  رد  هک  ینادنمراک  اب   ـ

يدورو ياههبتر  زا  رتنییاـپ  ناـنآ  یتمدـخ  هبتر  دـیدج ، یلیـصحت  كردـم  هیارا  ناـمز  رد  هچناـنچ  فلا ـ  دوشیم : راـتفر  ریز  حرـش  هب 
هامراهچ زا  یلبق  ياههبتر  رد  تمدـخ  هقباـس  لاـس  ره  يازا  هب  لـیان و  دـیدج  كردـم  يدورو  ياـههبتر  هب  دـشاب ، هدـش  هیارا  كرادـم 

ب دوب . دهاوخ  نوناق  نیا  ( 82  ) هدام ب   ) دنب ربارب  دیدج  یلیـصحت  كردم  ساسارب  نانآ  يدعب  تاعیفرت  هدش و  رادروخرب  زین  تیدشرا 
هب دشاب ، هدش  هیارا  كرادم  يدورو  یتمدخ  هبتر  زا  رتالاب  ای  ربارب  نانآ  یتمدخ  هبتر  دـیدج ، یلیـصحت  كردـم  هیارا  نامز  رد  هچنانچ   ـ

عبات دیدج  یلیـصحت  كردم  ساسارب  نانآ  يدعب  تاعیفرت  دندرگیم و  رادروخرب  تیدشرا  مین  لاس و  کی  زا  یلیـصحت  عطقم  ره  يازا 
(، 79  ) هدام ب   ) دـنب هدام و  نیا  ب   ) دـنب عوضوم  تیدـشرا  نازیم  نییعت  رد  هرـصبت ـ  دوب . دـهاوخ  نوناق  نیا  ( 82  ) هدام (ب  دنب تاررقم 

عطقم و هس  لداعم  هتـسویپ  دـشرا  یـسانشراک  عطقم و  ود  لداعم  دـشاب  هتـسویپ  یـسانشراک  هدـش  هیارا  كردـم  یلیـصحت  عطقم  هچنانچ 
اب هک  نوناـق  نیا  ( 19  ) هداـم ب   ) دـنب عوضوم  نادـنمراک  هبتر  نیلوا  هدام 84 ـ  ددرگیم . هبـساحم  عطقم  راهچ  لداـعم  یکـشزپ  يارتکد 
زا یکی  رد  راکیتخـس  یگدـیچیپ و  رظن  زا  هک  دـنوشیم  ای  هدـش  مادختـسا  یلغاشم  يارب  هس  ات  کی  ياههدر  زا  یکی  رد  مزال  تراـهم 

ج هبتر 3 )  ) هورگ 1 هدر 2  هورگ 2 و  هدر 1  ب ـ  هبتر 1 )  ) هورگ 1 هدر 1  فلا ـ  دشابیم : ریز  حرـش  هب  دنراد  رارق  هس  ات  کی  ياههورگ 
هبتر 8)  ) هورگ 3 هدر 3  ه ـ ـ هبتر 6 )  ) هورگ 2 هدر 3  هورگ 3 و  هدر 2  د ـ  هبتر 5 )  ) هورگ 1 هدر 3  هورگ 2 و  هدر 2  هورگ 3 و  هدر 1   ـ
زا ییامنهار  هرود  نایاپ  كردـم  لاس و  کی  زا  ییادـتبا  هرود  ناـیاپ  كردـم  هیارا  تروص  رد  هداـم  نیا  عوضوم  نادـنمراک  هرصبت 1 ـ 

ذخا و هب  قفوم  تمدخ  لوط  رد  هک  یتروص  رد  دندرگیم و  رادروخرب  تیدشرا  لاس  شش  زا  هطسوتم  هرود  نایاپ  كردم  لاس و  راهچ 
ییاـهن هبتر  هرـصبت 2 ـ  دندرگیم . رادروخرب  هطوبرم  تیدشرا  زا  دـیدج  یلیـصحت  كردـم  هیارا  خـیرات  زا  دـندرگ ، كرادـم  نیا  هیارا 
یتمدخ هبتر  هب  تیاهن  رد  دنیامن  هیارا  ار  هطسوتم  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردم  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  ( 12  ) هدام نیا  عوضوم  نادنمراک 
تراهم هدر  زا  یشان  یقوقح  هبتر  زا  هدام  نیا  عوضوم  نادنمراک  یلیصحت  كردم  یقوقح  هبتر  هچنانچ  هرصبت 3 ـ  دیسر . دنهاوخ  ( 15)
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كردـم هچنانچ  هدام  نیا  عوضوم  نادـنمراک  هرـصبت 4 ـ  دش . دـنهاوخ  رادروخرب  هدـش  هیارا  كردـم  یقوقح  هبتر  زا  دـشاب ، رتالاب  ینف 
ساسارب دنیامن ، هیارا  ار  دشاب  هدش  یبایزرا  یمسر  یلیـصحت  عطاقم  زا  کی  ره  لداعم  حالـصيذ  عجارم  فرط  زا  هک  یـشزرو  ای  يرنه 

هک یلغـش  رد  دنوش  قفوم  تمدخ  لوط  رد  هک  یتروص  رد  هدام  نیا  عوضوم  نادنمراک  هرصبت 5 ـ  دش . دهاوخ  راتفر  نانآ  اب  ( 3  ) هرصبت
تروص رد  دنیامن ، هفیظو  ماجنا  تراهم  هناگهس  ياههدر  زا  یکی  اب  نوناق  نیا  ( 29  ) هدام نویسیمک  دییات  هب  دراد  رارق  يرتالاب  هورگ  رد 

نامز رد  نانآ  هبتر  زا  رتالاب  دـیدج  یلغـش  هورگ  تراهم و  هدر  يدورو  هبتر  هچنانچ  هتفای و  لاـقتنا  روبزم  یلغـش  هورگ  هب  ناـمزاس  زاـین 
لوط رد  نآ  هب  طوبرم  هررقم  يایازم  زا  هتفای و  رییغت  روبزم  يدورو  هبتر  هب  نانآ  هبتر  باـصتنا  ناـمز  زا  دـشاب  دـیدج  لغـش  رد  باـصتنا 

هک ینادنمراک  هدام 86 ـ  دشابیم . هبتر  ( 20  ) نوناق نیا  عوضوم  نادنمراک  يارب  اههبتر  دادعت  هدام 85 ـ  دومن . دنهاوخ  هدافتسا  تمدخ 
عطقم رد  یلیصحت  كردم  ذخا  هب  رجنم  یشزومآ  هرود  هچنانچ  دنیامن ، یط  یماظتنا  يورین  رد  مادختـسا  ودب  رد  ار  یـشزومآ  ياههرود 

هدام دـندرگیم . رادروخرب  رتالاب  هبتر  کی  زا  شزومآ  لاس  ود  ره  تیدـشرا و  لاس  ود  زا  شزومآ  لاس  ره  يازا  هب  دـشاب ، هدـشن  رتالاب 
یناورـس هجرد  ات  یماظتنا  نانکراک  فلا ـ  دوب : دـهاوخ  ریز  تاماقم  بیوصت  هب  طونم  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  نانکراک  عیفرت  87 ـ 

و ( 18  ) هبتر زا  نادنمراک  الاب و  هب  يدرگرس و  هجرد  زا  یماظتنا  نانکراک  یماظتنا ب ـ  يورین  هدنامرف  (، 17  ) هبتر ات  نادنمراک  لخاد و 
رارق یبایـشزرا  دروم  یماظتنا  يورین  طسوت  یتمدـخ  لـحارم  هیلک  رد  لـغاش  ناـنکراک  تیعـضو  هدام 88 ـ  اوق . لک  یهدـنامرف  ـالاب ، هب 

نانکراک ییاراک  یبایزرا  هنیمز  رد  یماـظتنا  يورین  هرـصبت ـ  دوش . عقاو  لـمع  كـالم  تاـباصتنا  تاـعیفرت و  رد  اـهنآ  هجیتن  اـت  دریگیم 
تدم فرظ  رثکادـح  دـنفظوم  یتینما  یبایزرا  هنیمز  رد  تاعالطا  تظافح  نامزاس  یبتکم و  یبایزرا  هنیمز  رد  یـسایس  یتدـیقع  نامزاس 

ياهرایعم طباوض و  دـنناسرب . اوق  لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهامه  اب  ار  هدام  نیا  ییارجا  همان  نییآ  هاـم  شش 
يورین یشزومآ  ياههمانرب  رد  هدیـسر و  نانکراک  هیلک  یهاگآ  هب  تسیابیم  ددرگیم ، نییعت  اههمان  نییآ  نیا  رد  هک  نانکراک  یبایزرا 

هدام هرـصبت  عوضوم  هناگهس  ياهیبایزرا  زا  کی  ره  رد  نانکراک  تیعـضو  دییات  هدام 89 ـ  دوش . هدناجنگ  یـضتقم  وحن  هب  زین  یماظتنا 
دروم رد  رگم  دـشابیمن  هناگادـج  ياهیبایزرا  هب  زاین  هدوب و  كالم  زین  ناـنکراک  یتمدـخ  روما  ریاـس  يارب  عیفرت  زا  هرود  ره  رد  ( 88)

دنناوتیم نانکراک  هدام 90 ـ  دش . دهاوخ  نییعت  تاباصتنا  همان  نییآ  رد  هک  یـصاخ  دراوم  تیریدـم و  یهدـنامرف و  لغاشم  رد  باصتنا 
ضارتعا تروص  نیا  رد  دـنیامن ، ضارتعا  دوشیم  مـالعا  ناـنآ  دروم  رد  هک  هدام 88 ) هرـصبت  عوضوم  هناگهس  یبایزرا  جیاتن  هب  تبـسن 

ـ  هدام 91 دش . دـهاوخ  ذاختا  ییاهن  میمـصت  یگدیـسر و  ( 122  ) هدام عوضوم  تأیه  طسوت  هطوبرم  تادنتـسم  لـیالد و  اـب  هارمه  ناـنآ 
مدـع ای  ییاراک و  مدـع  اـی  دنـشاب و  عیفرت  طیارـش  دـقاف  هک  نیا  رگم  دـنوشیم  لـیان  طوبرم  عیفرت  هب  ینوناـق  دـعوم  سأر  رد  ناـنکراک 

هب نانکراک  عیفرت  بیوصت  هک  يدراوم  رد  هرـصبت ـ  دـشاب . هدـش  مالعا  البق  ( 88  ) هدام عوضوم  ياههمان  نییآ  ساسارب  ناـنآ  تیحـالص 
نآ اب  نامزمه  ای  عیفرت  ره  زا  لبق  نانکراک  هدام 92 ـ  تسا  لمع  كالم  ینوناق  دعوم  خیرات  دتفا ، قیوعت  هب  يرادا  تافیرشت  ماجنا  ببس 

. دشاب لایس  ینامزاس  لحم  ياراد  نانآ  لغش  هک  ینانکراک  زا  هتسد  نآ  درومرد  رگم  دنـشاب  هدش  بوصنم  رتالاب  ینامزاس  لغـش  رد  دیاب 
يوحن هب  یناـمزاس  لـغاشم  شدرگ  شزومآ و  مادختـسا  ياـههنیمز  رد  ار  مزـال  ياـهینیبشیپ  تسا  فلکم  یماـظتنا  يورین  هرصبت 1 ـ 
بستنم نانکراک  یتاعیفرت  تیعضو  هرـصبت 2 ـ  دندرگن . مورحم  عیفرت  هب  لین  زا  ینامزاس  لحم  نتـشادن  تلع  هب  نانکراک  هک  دهد  ماجنا 

اب یماظتنا  يورین  طـسوت  هک  دـشابیم  یلمعلاروتـسد  قباـطم  یتاـیلمع  یگنج و  قطاـنم  هب  رومأـم  ناـنکراک  نینچمه  بستنم و  مکح  رد 
لحم ندربالاب  اـی  داـجیا  هرـصبت 3 ـ  دیـسر . دـهاوخ  اوق  لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  لک  داتـس  قیرط  زا  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهاـمه 

راکتبا و شالت  يراکادـف  تداشر  دوخ  زا  هک  یناـنکراک  هب  تیدـشرا  اـطعا  هدام 93 ـ  تسا  عونمم  ناـنکراک  عیفرت  روظنم  هب  یناـمزاس 
اب ( 88  ) هدام عوضوم  هناگ  هس  ياهیبایزرا  نودـب  هدوبن و  تاعیفرت  یمومع  طیارـش  عبات  دـنهدیم  ناشن  هدـنزرا  هداـعلا و  قوف  تیقـالخ 

دراوـم رد  هدام 94 ـ  دوب . دـهاوخ  نوناـق  نیا  ( 87  ) هدام رد  هحرـصم  تاماقم  بیوصت  طوبرم و  نالووسم  ای  ناهدـنامرف  دنتـسم  داهنـشیپ 
یماظتنا و نانکراک  تسا  نکمم  ساسح  لغاشم  رد  بتارم  هلـسلس  رد  لداـعت  ظـفح  ناـمزاس و  ياهیدـنمزاین  نیماـت  روظنم  هب  ییانثتـسا 
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ـ  هرصبت 1 دنبای . عیفرت  تقوم  هبتر  ود  ای  هجرد  ود  ات  رثکادح  اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت  یماظتنا و  يورین  هدنامرف  داهنـشیپ  اب  نادنمراک 
هجرد نامه  قوقح  دنراد  ار  روبزم  هبتر  ای  هجرد  زا  هدافتـسا  قح  هک  یتدم  مامت  رد  دنوشیم  لیان  تقوم  هبتر  ای  هجرد  هب  هک  ینانکراک 

ای هجرد  ره  رد  فقوت  تدـم  لقادـح  نایاپ  ضحم  هب  نانکراک  تقوم  ياههبتر  تاجرد و  هرـصبت 2 ـ  تشاد  دنهاوخ  تفایرد  ار  هبتر  ای 
ییاراک و مدـع  هدـهاشم  ای  ینامزاس  زاین  عفر  تروصرد  هرـصبت 3 ـ  دوشیم . میاد  هب  لیدبت  طوبرم  یـشزومآ  هرود  یط  تروصرد  هبتر 

هدام نیا  عوضوم  ماقم  بیوصت  اب  تقوم  هبتر  ای  هجرد  نانکراک  دعوم  زا  شیپ  یگتسشنزاب  افعتسا و  يدیرخزاب  بیوصت  ای  یگتـسیاش و 
نیا ( 130  ) هدام عوضوم  هتسشنزاب  تقوم  هبتر  ای  هجرد  زا  هدافتسا  نیح  رد  هدام  نیا  نیلومشم  هک  یتروصرد  هرصبت 4 ـ  ددرگیم . بلس 

هک یناـنکراک  عیفرت  عضو  هدام 95 ـ  ددرگیم . لیدـبت  میاد  هب  نانآ  تقوم  هبتر  ای  هجرد  دـنوش ، دیهـش  توف و  اـی  هداـتفاراکزا و  نوناـق 
صاخ میارج  باـکترا  تلع  هب  ییاـضق  عجارم  رد  هک  یتروصرد  فلا ـ  دوب : دـهاوخ  ریز  حرـش  هب  دـنریگیم  رارق  ینوناـق  بیقعت  تحت 
خیرات زا  لبق  رارق  رودص  خیرات  هک  نیا  رب  طورـشم  ددرگیم  قلعم  عیفرت  تشادزاب  رارق  رودص  خیرات  زا  دنریگرارق  ینوناق  درگیپ  تحت 
قیلعت اـی  بیقعت و  یفوقوم  اـی  درگیپ  عنم  ياـهرارق  اـی  تیارب  یعطق  يأر  رودـص  هب  یهتنم  هدـنورپ  هک  یتروصرد  ب ـ  دـشاب . قاقحتـسا 

زا المع  رفیک  يارجا  رثارب  هک  یتدـم  تیموکحم  تروصرد  تسا ج ـ  عنامالب  ظاـحل  نیا  زا  قاقحتـسا  خـیرات  زا  ناـنکراک  عیفرت  ددرگ ،
يدازآ وفع ، لومـشم  هک  ینازیم  هب  اهتیموکحم  د ـ  دش . دهاوخ  هفاضا  هبتر  ای  هجرد  رد  فقوت  تدم  لقادح  هب  دناهدش ، کفنم  تمدـخ 
عوضوم صاخ  میارج  نیوانع  هرصبت ـ  دنرادن . عیفرت  رد  يرثا  هتفرگ  رارق  تمدخ  اب  سبح  مکح و  يارجا  ریخات  تازاجم  قیلعت  طورـشم 

. ددرگیم نییعت  ( 71  ) هدام هرصبت  عوضوم  تاعیفرت  همان  نییآ  رد  هدام  نیا  فلا   ) دنب

 ( ات 102  96 تاباصتنا (  مود ـ  شخب 

هجرد اب  بسانم  ینامزاس  لحم  رد  دیاب  نانکراک  هدام 97 ـ  تسا  عونمم  نانآ  هتسر  اب  طبترمریغ  لغاشم  رد  نانکراک  باصتنا  هدام 96 ـ 
دنهاوخ بوصنم  دوخ  هبتر  ای  هجرد  زا  رتالاب  هبتر  ای  هجرد  ود  ات  رثکادـح  موزل  عقاوم  رد  زاین و  تروصرد  دـنوش . بوصنم  دوخ  هبتر  اـی 
ناریدم ناهدـنامرف و  لزع  باصتنا و  هدام 98 ـ  تسا  عونمم  نانآ  هبتر  ای  هجرد  زا  رتنییاپ  ياهلحم  رد  نانآ  باـصتنا  لاـح  ره  رد  دـش .

رد دروم  هب  انب  هک  تسا  یتارایتخا  ساسارب  نانکراک  ریاس  درومرد  اوق و  لک  یهدـنامرف  بیوصت  اب  الاب  یپیترـس و  ياـهلحم  رد  بوصنم 
تلع هب  ای  دوخ  لغـش  رد  ییاراـک  مدـع  ببـس  هب  هک  یناـنکراک  هداـم 99 ـ  ددرگیم . نییعت  نوناـق  نیا  ( 102  ) هدام عوضوم  هماـن  نییآ 

زا رتالاب  لغش  رد  نانآ  باصتنا  دناهدماین  لیان  يدعب  عیفرت  هب  هک  یمادام  دنوشیم ، لزع  دوخ  لغش  زا  یطابـضنا  فلخت  ای  مرج  باکترا 
يدراوم رد  زج  یماظتنا  يورین  تیریدم  یهدنامرف و  لغاشم  رد  تمدخ  هب  رومأم  صاخـشا  باصتنا  هدام 100 ـ  تسا  عونمم  یلبق  لغش 

. دشابیمن زاجم  دریذپیم ، ماجنا  روشک  ریزو  یماظتنا و  يورین  روما  رد  اوق  لک  یهدنامرف  نیـشناج  ای  اوق  لک  یهدـنامرف  بیوصت  اب  هک 
لغـش نودب  هام  ود  زا  شیب  دیابن  ینامیپ  رویاپ و  نانکراک  زا  کی  چـیه  بستنم  مکح  رد  ای  بستنم و  نانکراک  دروم  رد  زج  هدام 101 ـ 

هب هیهت و  روشک  ترازو  یگنهامه  اب  یماظتنا  يورین  طسوت  هک  تاـباصتنا  هماـن  نییآ  رد  شخب  نیا  ییارجا  تاـییزج  هدام 102 ـ  دنشاب .
. دش دهاوخ  نییعت  دسریم ، اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت 

 ( ات 117 هدام 103  نانکراک (  یتمدخ  تیعضو  مجنپ ـ  لصف 

ـ  یشیامزآ ب تمدخ  فلا ـ  دوب : دهاوخ  ریز  حرـش  هب  دروم  بسح  تمدخ  لوط  رد  نوناق  نیا  لومـشم  نانکراک  تیعـضو  هدام 103 ـ 
ـ  يرارف ي بیاغ ط ـ  یـصخرم ح ـ  تمدخ ز ـ  هب  رومأم  رومأم و ـ  رما ه ـ ـ تحت  تمدخ  تمدخ د ـ  هب  رـضاح  یـشزومآ ج ـ  تمدـخ 

ینارویاپ یتمدخ  عضو  یـشیامزآ ـ  تمدخ  هدام 104 ـ  بستنم  تمدخ ن ـ  زا  لصفنم  راک م ـ  نودـب  تمدـخ ل ـ  رظتنم  تشادزاب ك ـ 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 87 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دننارذگیم ار  یـشیامزآ  هلحرم  لاس  کی  تدم  هب  ییاراک  یبایزرا  روظنم  هب  هدش و  هتفریذپ  تمدخ  هب  طوبرم  تاررقم  ربارب  هک  تسا 
تمدخ هدام 105 ـ  ددرگیم . بوسحم  تمدخ  هقباس  زج  ظاحل  ره  زا  تدـم  نیا  یمـسر  تروص  هب  تمدـخ  همادا  تروصرد  هرـصبت ـ 
يورین هنیزه  هب  یـشزومآ  زکارم  ای  تاسـسوم  زا  یکی  رد  ینامزاس  لغـش  نتـشاد  نودـب  هک  تسا  یناـنکراک  یتمدـخ  عضو  یـشزومآ ـ 

اب نانکراک  دشاب  هام  شش  زا  رتمک  یـشزومآ  هرود  هچنانچ  مادختـسا  ودب  ياهـشزومآ  دراوم  رد  زج  هرـصبت ـ  دننیبیم . شزومآ  یماظتنا 
هک تسا  ینانکراک  یتمدخ  عضو  تمدـخ ـ  هب  رـضاح  هدام 106 ـ  دومن . دـنهاوخ  یط  ار  هرود  رومأم ، تروص  هب  ینامزاس  لـحم  ظـفح 

ینانکراک یتمدخ  عضو  رما ـ  تحت  تمدخ  هدام 107 ـ  دنیامنیم . هفیظو  ماجنا  المع  ینامزاس  لغاشم  زا  یکی  رد  طوبرم  تاررقم  ربارب 
، اههناخترازو رظن  ریز  صاـخ  یفیاـظو  ماـجنا  ظاـحل  زا  هدـش و  زیهجت  یهدـنامزاس و  شزومآ  بذـج  یماـظتنا  يورین  طـسوت  هک  تسا 
اب یماظتنا  يورین  طسوت  هدام  نیا  ییارجا  لمعلاروتسد  هرـصبت ـ  دنریگیم . رارق  تلود  هب  هتـسباو  یتلود و  تاسـسوم  اهداهن و  اهنامزاس ،

هدام دسریم . اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  لک  داتـس  قیرطزا  هیهت و  روشک  يزیرهمانرب  تیریدم و  نامزاس  روشک و  ترازو  یگنهامه 
رد ای  دوخ و  ینامزاس  لغـش  زا  ریغ  ینامزاس  لغاشم  زا  یکی  رد  لاس  کی  رثکادح  تدـم  يارب  هک  تسا  ینانکراک  عضو  رومأم ـ  108 ـ 

ینانکراک عضو  تمدـخ ـ  هب  رومأـم  هدام 109 ـ  دـنوشیم . هدرامگ  تسا  هدـشن  ینیبشیپ  نآ  يارب  یلحم  ناـمزاس  رد  هک  یتقوم  لـغش 
هرصبت دندرگیم . رومأم  تلود  هب  هتـسباو  ای  یتلود و  ياهنامزاس  ای  اهداهن  ای  اههناخترازو  زا  یکی  هب  لاس  ود  تدم  هب  رثکادح  هک  تسا 
تمدخ هب  رومأم  هرـصبت 2 ـ  دشابیم . نوناق  نیا  ( 87  ) هدام رد  روکذـم  تاماقم  بیوصت  هب  طونم  نانکراک  ندـش  تمدـخ  هب  رومأم  1 ـ 

لومـشم یماظتنا  یتینما و  روما   ) روشک ترازو  حلـسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  لک و  داتـس  حلـسم و  ياهورین  ریاس  رد  ندش 
ناگی هب  ار  دوخ  دـنفظوم  ررقم  تدـم  همتاـخ  زا  سپ  ناـنکراک  هنوگ  نیا  هرـصبت 3 ـ  دشابیمن . هدام  نیا  رد  جردنم  ینامز  تیدودـحم 

لومـشم عقوم  هب  یفرعم  مدع  تروصرد  دوب و  دهاوخن  فیلکت  نیا  یفان  تیرومأم  لحم  نامزاس  تقفاوم  مدـع  دـنیامن و  یفرعم  هطوبرم 
هب زاجم ، روط  هب  نیعم و  تدم  هب  هک  تسا  ینانکراک  عضو  یـصخرم ـ  هدام 110 ـ  دوب . دهاوخ  نوناق  نیا  ( 111  ) هدام رد  جردنم  مکح 
قح ینامیپ  هفیظو و  رویاـپ ، زا  معا  ناـنکراک  یقاقحتـسا ـ  یـصخرم  فلا ـ  دنـشاب : هتـشادن  روضح  تمدـخ  لـحم  رد  ریز  روص  زا  یکی 
اوه بآ و  دب  ياهلحم  رد  یصخرم  تدم  دنشابیم ، اراد  طوبرم  يایازم  قوقح و  زا  هدافتسا  اب  ار  هنالاس  یصخرم  زور  یـس  زا  هدافتـسا 

اب دنناوتیم  دنشابیمن ، تمدخ  هب  رداق  يرامیب  تلع  هب  هک  ینانکراک  یجالعتسا ـ  یصخرم  ب ـ  دوب . دهاوخ  زور  جنپ  لهچ و  مورحم  و 
ـ  يرارطضا یـصخرم  ج ـ  دنیامن . هدافتـسا  یـصخرم  نیا  زا  ایازم  قوقح و  اب  لاس  رد  هام  راهچ  ات  رثکادح  طبريذ  ینامرد  زکارم  زیوجت 
زا زور  هدزناپ  تدـم  هب  رثکادـح  دـنناوتیم  دـنراد  یـصخرم  هب  زاین  ارارطـضا  نکل  هتـشادن  ار  هنایلاس  یـصخرم  قاقحتـسا  هک  ینانکراک 

اعمج رثکادح  دنناوتیم  يرورض  صاخ و  طیارش  رد  نانکراک  قوقح ـ  نودب  یصخرم  د ـ  دنیامن . هدافتسا  دعب  لاس  یقاقحتسا  یصخرم 
تاونـس زج  یگتـسشنزاب  تاعیفرت و  قوقح و  ظاحل  زا  تدم  نیا  دـنیامن . هدافتـسا  قوقح  نودـب  یـصخرم  زا  تمدـخ  لوط  رد  لاس  هس 

هب لاس  لوط  رد  زور  یس  ات  رثکادح  ناوتیم  یگتسیاش  تقایل و  زاربا  ياضتقم  هب  یقیوشت ـ  یـصخرم  ه ـ ـ ددرگیمن . بوسحم  یتمدخ 
تهج رابکی  يارب  دـنناوتیم  تمدـخ  لوط  رد  نانکراک  جـح ـ  یـصخرم  و ـ  دومن . اطعا  اـیازم  قوقح و  اـب  یقیوشت  یـصخرم  ناـنکراک 

لوط رد  ناـنکراک  یقاقحتـسا  یـصخرم  هرـصبت 1 ـ  دـننک . هدافتـسا  اـیازم  قوقح و  اـب  یـصخرم  زور  جـنپ  تسیب و  زا  عتمت  جـح  ماـجنا 
يرادراب نارود  یصخرم  هرصبت 2 ـ  دوب . دهاوخ  یماظتنا  يورین  یشزومآ  زکارم  همانساسا  رد  جردنم  تاررقم  قبط  یـشزومآ  ياههرود 

، روکذم ياهیصخرم  زا  هدافتسا  هوحن  طیارـش و  هرصبت 3 ـ  دوب . دهاوخ  يروشک  مادختـسا  تاررقم  اب  قباطم  نز  نانکراک  یهدریـش  و 
اب اهیـصخرم  ياطعا  رد  اسور  ناهدـنامرف و  تارایتخا  دودـح  هداـم و  نیا  فلا   ) دـنب عوضوم  مورحم  اوه و  بآ و  دـب  ياـهلحم  نییعت 

یناگمه و جیسب  یگنج و  طیارش  رد  هرصبت 4 ـ  دوب . دهاوخ  حلسم  ياهورین  ياهیـصخرم  همان  نییآ  اب  قباطم  نوناق  نیا  تاررقم  ظاحل 
هب هک  ياهمان  نییآ  رد  هدوبن و  هدام  نیا  رد  جردنم  طیارش  عبات  نآ  تدم  یـصخرم و  ياطعا  دیامنیم ، باجیا  ترورـض  هک  یعقاوم  رد 

خیراـت زا  هرـصبت 5 ـ  دـش . دـهاوخ  صخـشم  دـسریم ، اوق  لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  لک  داتـس  قیرطزا  هیهت و  یماـظتنا  يورین  هلیـسو 
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ياهیـصخرم زج  هدافتـسا  مدـع  تروصرد  تسا و  يرابجا  هنالاس  یقاقحتـسا  یـصخرم  فصن  زا  لقادـح  هدافتـسا  نوناـق  نیا  بیوصت 
. دنوشن رضاح  تمدخ  لحم  رد  تاررقم  تیاعر  نودب  هک  تسا  ینانکراک  عضو  بیاغ ـ  هدام 111 ـ  دش . دهاوخن  بوسحم  هدش  هریخذ 

زواجت زور  جـنپ  زا  گنج  ناـمز  رد  زور و  هدزناـپ  زا  حلـص  ناـمز  رد  ناـنآ  تبیغ  تدـم  هک  تسا  یناـنکراک  عضو  يرارف ـ  هدام 112 ـ 
عورش هلصافالب  يریگتـسد  ای  یفرعم  زا  سپ  يرارف  نانکراک  ددرگیم و  عطق  تبیغ  خیرات  زا  نانکراک  لیبق  نیا  يایازم  قوقح و  دیامن .

هک ینامیپ  رویاپ و  نانکراک  یتمدـخ  تیعـضو  دوشیم . یگدیـسر  طوبرم  يرفیک  تاررقم  ربارب  نانآ  رارف  ماـهتا  هب  هدومن و  تمدـخ  هب 
رد رارف  تبیغ و  مایا  درگیپ ، عنم  رارق  ای  تیارب  يأر  رودص  تروصرد  فلا ـ  دوب : دهاوخ  ریز  حرـش  هب  دـناهدش  تمدـخ  زا  رارف  بکترم 
زا یکی  ای  یجالعتسا  یصخرم  قیداصم  زا  ( 122  ) هدام عوضوم  تأیه  صیخشت  هب  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ  قوقح  نودب  یصخرم  مکح 

مزلتسم هک  یتازاجم  هب  تیموکحم  تروصرد  ب ـ  دوب . دهاوخ  طوبرم  تاررقم  اب  قباطم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  باستنا  ياهتیعضو 
زا جارخا  مزلتسم  هک  یتازاجم  هب  تیموکحم  تروصرد  ج ـ  ددرگیمن . بوسحم  تمدخ  زج  رارف  تبیغ و  مایا  دشابن ، تمدخ  زا  جارخا 

هاگره هرـصبت 1 ـ  ددرگیمن . بوسحم  تمدخ  وزج  زین  رارف  تبیغ و  مایا  دـش و  دـنهاوخ  جارخا  يأر  تیعطق  خـیرات  زا  دـشاب ، تمدـخ 
يرفیک تاررقم  ربارب  نآ  زا  سپ  دـندرگیم و  جارخا  رارف  زاغآ  نامز  زا  ددرگ  هام  شـش  رب  غلاـب  یناـمیپ  رویاـپ و  ناـنکراک  رارف  تدـم 

ماجنا یبایغ  همکاحم  هک  یتروصرد  دش . دهاوخ  وغل  جارخا  مکح  درگیپ  عنم  ای  تیارب و  يأر  رودص  تروصرد  هدش و  همکاحم  طوبرم 
رد درگیپ  عـنم  رارق  اـی  تیارب  يأر  رودـص  تروـصرد  هدوـمن و  ضارتـعا  هرداـص  مکح  هـب  روـضح  زا  سپ  دـنناوتیم  ناـنکراک  ددرگ ،
دنب لومـش  رد  تمدخ  هب  تشگزاب  زا  سپ  روکذم  نانکراک  رارف  ای  تبیغ  تدـم  ددرگیم . وغل  زین  نانآ  جارخا  مکح  ددـجم  یگدیـسر 

یتمدخ صاخ  طیارش  دوجو  دشابن و  تمدخ  زا  جارخا  مزلتـسم  هک  یتیموکحم  مکح  رودص  تروصرد  هرصبت 2 ـ  دریگیم . رارق  فلا  )
. دش دهاوخ  وغل  جارخا  مکح  نوناق  نیا  ( 121  ) عوضوم هدام  تأیه  بیوصت  یماظتنا و  يورین  هدنامرف  داهنشیپ  اب  جارخا  تحلصم  مدع  و 

تاررقم ربارب  هـک  تـسا  یناـنکراک  عـضو  تشادزاــب ـ  هداـم 113 ـ  ددرگیمن . بوسحم  تمدـخ  وزج  لاغتـشا  مدـع  تدـم  لاـحره  هب 
تاـفلخت باـکترا  تلع  هب  طوـبرم  تاررقم  ربارب  هک  تسا  یناـنکراک  عـضو  تمدـخ ـ  رظتنم  هدام 114 ـ  دنوشیم . تشادزاب  یطابـضنا 

رظن زا  اـهنت  هدـشن و  روظنم  عیفرت  يارب  تمدـخ  ماـیا  زج  تمدـخ  راـظتنا  تدـم  دنـشاب . هدـش  راـنکرب  راـک  زا  تقوـم  روـط  هب  یطابـضنا 
قودنـص هب  تمدخ  راظتنا  زا  لبق  نانآ  يایازم  قوقح و  نیرخآ  ساسارب  تدم  نیا  یگتـسشنزاب  روسک  دش . دهاوخ  روظنم  یگتـسشنزاب 

: دـندرگیم رانکرب  راک  زا  اتقوم  ریز  لـلع  زا  یکی  هب  هک  تسا  یناـنکراک  عضو  راکنودـب ـ  هدام 115 ـ  دش . دهاوخ  زیراو  یگتـسشنزاب 
ینادـنز اههاگداد  زا  هرداص  ماکحا  ربارب  ب ـ  دـنوش . قلعم  لغـش  زا  ای  تشادزاب و  ییاـضق  عجارم  زا  هرداـص  ياـهرارق  بجوم  هب  فلا ـ 

دناوـتیم یماـظتنا  يورین  هرـصبت 1 ـ  دـنوش . نیعم  لـحم  رد  تماـقا  زا  عونمم  اـی  يراـبجا  تماـقا  هبموکحم  هک  یتروـصرد  ج ـ  دـنوش .
تمدخ مایا  زج  يراکنودب  تدـم  هرـصبت 2 ـ  دیامن . تمدخ  هب  رـضاح  لحم  نآ  رد  يراکنودب  ياج  هب  ار  ج   ) دـنب لومـشم  نانکراک 
يایازم قوقح و  نیرخآ  ساسارب  تدم  نیا  یگتـسشنزاب  روسک  ددرگیم . بوسحم  یگتـسشنزاب  رظن  زا  اهنت  هدـشن و  روظنم  عیفرت  يارب 

قیلعت طورشم  يدازآ  وفع ، لومشم  هک  ینازیم  هب  اهتیموکحم  هرصبت 3 ـ  دش . دهاوخ  زیراو  یگتسشنزاب  قودنص  هب  يراکنودب  زا  لبق 
یماظتنا يورین  هدنامرف  هرـصبت 4 ـ  دوب . دنهاوخن  يراکنودب  ثعاب  دنریگ ، رارق  تمدـخ  اب  سبحای  مکح  يارجا  ریخات  تازاجم  يارجا 

تمدخ اب  سبح  داهنـشیپ  دنوشیم ، موکحم  نادنز  لاس  ود  ات  رثکادح  هک  ینانکراک  يارب  نامزاس  حلاصم  ترورـض و  بسح  دـناوتیم 
ـ  هدام 116 دش . دنهاوخ  رادروخرب  طوبرم  يایازم  قوقح و  زا  تمدخ  مایا  تباب  روبزم  نانکراک  تروص  نیا  رد  دیامن . ییاضق  عجرم  هب 

کفنم تمدـخ  زا  تقوم  اـی  میاد  روط  هب  ییاـضق  عجارم  زا  هرداـص  یعطق  ماـکحا  قبط  هک  تسا  یناـنکراک  عضو  تمدـخ ـ  زا  لـصفنم 
کی ات  تقوم  لاصفنا  ب ـ  دـشابیم . جارخا  مکح  رد  میاد  لاصفنا  فلا ـ  دوشیم : راتفر  ریز  حرـش  هب  روکذـم  نانکراک  اـب  دـندرگیم .
همادا ظاــحل  زا  حرطم و  ( 121  ) هداـم عوضوم  تأـیه  رد  لاـس  کـی  زا  شیب  تقوم  لاـصفنا  ج ـ  دوب . دـهاوخ  راکنودـب  مکح  رد  لاـس 

زا ریز  ياـهتلاح  زا  یکی  رد  هک  تسا  یناـنکراک  تیعـضو  بستنم ـ  هدام 117 ـ  ددرگیم . میمـصت  ذاختا  تمدخ  زا  تیفاعم  ای  تمدـخ 
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ای فذـح  هطـساو  هب  هک  ینانکراک  فلا ـ  ددرگیم . روظنم  عیفرت  يارب  تمدـخ  تدـم  زج  باستنا  تدـم  دـندرگیم . کفنم  دوخ  لغش 
ار نانکراک  لیبق  نیا  یلغش  تیعـضو  هام  هس  ات  رثکادح  تسا  فظوم  یماظتنا  يورین  دنوشیم . لغـش  نودب  اتقوم  ینامزاس  لحم  لالحنا 
ای حلـسم و  نیقراس  ای  رارـشا  ای  بالقنا  دـض  طـسوت  اـی  هدـیدرگ  ریـسا  یجراـخ  نانمـشد  تسد  هب  هک  یناـنکراک  ب ـ  دـیامن . صخـشم 

يورین يدازآ  زا  سپ  هام  شـش  ات  رثکادح  ندوب و  ناگورگ  رد  ای  تراسا  تدـم  مامت  يارب  دنـشاب ، هدـش  هتفرگ  ناگورگ  هب  نایچقاچاق 
یجراخ نانمـشد  اب  دربن  رد  هک  ینانکراک  ج ـ  دیامن . صخـشم  ار  نانکراک  لیبق  نیا  تیعـضو  روبزم  تدم  فرظ  تسا  فظوم  یماظتنا 

نییعت ات  دـناهدش ، دـیدپان  اهتیرومأم  ریاس  رد  وحن  ره  هب  ای  نایچقاچاق و  ای  حلـسم و  نیقراس  ای  رارـشا  اـی  بالقنادـض  اـب  ییوراـیور  اـی 
هـ دنشاب . هجلاعم  تحت  لاس  کی  ات  رثکادح  هدیدرگ و  کفنم  تمدخ  زا  هام  راهچ  زا  شیب  يرامیب  ظاحل  هب  هک  ینانکراک  تیعضو د ـ 

نانکراک تیارب و ـ  مکح  ای  درگیپ و  عنم  رارق  رودص  تروصرد  نوناق  نیا  ( 115  ) هدام فلا   ) دنب عوضوم  نانکراک  يراکنودب  تدم   ـ
مازعا هام  شـش  زا  شیب  یـشزومآ  ياههرود  هب  تمدـخ  لوط  رد  هک  ینانکراک  نینچمه  هام و  شـش  زا  شیب  تمدـخ  هب  رومأم  رومأـم و 

. دوب دنهاوخ  بستنم  مکح  رد  دندرگیم 

 ( ات 125 هدام 118  تایاکش (  هب  یگدیسر  هوحن  تاهیبنت و  تاقیوشت  یطابضنا  روما  مشش ـ  لصف 

بوصم حلسم  ياهورین  یطابـضنا  همان  نییآ  عبات  نوناق  نیا  تاررقم  ظاحل  اب  یطابـضنا  روما  رظن  زا  یماظتنا  يورین  نانکراک  هدام 118 ـ 
ـ  فلا دـنریگیم : رارق  قیوشت  دروم  ریز  حرـش  هب  یگتـسیاش  تقایل و  زاربا  ياـضتقا  هب  ناـنکراک  هدام 119 ـ  دنـشابیم . اوق  لک  هدنامرف 
ـ  یماظتنا و يورین  حطـس  رد  قیوشت  ناـمزاس ه ـ ـ حطـس  رد  قیوشت  تمـسق د ـ  حطـس  رد  قیوشت  یبتک ج ـ  قیوشت  یهافـش ب ـ  قیوشت 

ربارب هس  ات  کی  زا  يدقن  شاداپ  ياطعا  ح ـ  زیاوج . ياطعا  لاس ز ـ  کی  لوط  رد  زور  یـس  تدم  هب  رثکادح  یقیوشت  یـصخرم  ياطعا 
هرمع ای  جح  رفـس  یماظتنا ي ـ  يورین  هدنامرف  بیوصت  اب  یقوقح  اقترا  دـحاو  کی  ياطعا  لاس ط ـ  کی  لوط  رد  هناهام  یتفایرد  هوجو 

فقوت تدـم  لقادـح  زا  رتمک  نازیم  هب  تیدـشرا  ياطعا  یماظتنا ك ـ  يورین  هنیزه  اب  هکربتم  نکاـما  ریاـس  تاـیلاع و  تاـبتع  اـی  هدرفم 
ناشن ياطعا  لبق م ـ  هبتر  ای  هجرد  رد  تمدخ  تمدق  باستحا  اب  یقیوشت  هبتر  کی  ای  هجرد  ياطعا  هطوبرم ل ـ  هبتر  ای  هجرد  رد  ینوناق 

قیوشت ناونع  هب  ار  ارجا  لاـح  رد  هیبنت  دوخ  ینوناـق  تاراـیتخا  دودـحرد  دـنناوتیم  اـضتقا  تروصرد  نیلووسم  ناهدـنامرف و  هرصبت 1 ـ 
هب رثکادـح  هلاس  همه  نوناـق  نیا  ( 87  ) هدام رد  روکذـم  تاماقم  بیوصت  اـب  دـناوتیم  یماـظتنا  يورین  هرـصبت 2 ـ  دـنهد . رارق  وفع  دروم 

دربشیپ تهج  رد  ار  مزال  راکتبا  تیقالخ و  یگتسیاش و  هتـشاد و  تمدخ  هقباس  لاس  تسیب  زا  شیب  هک  ینانکراک  زا  دصرد  کی  تبـسن 
ياهقیوشت هرـصبت 3 ـ  دـیامن . اطعا  یقیوشت  یقوقح  هبتر  کی  تمدـخ  لوط  رد  راب  کی  يارب  دـناهداد ، زورب  دوخ  زا  ناـمزاس  فادـها 

روشک و ترازو  دـییات  زا  سپ  هیهت و  یماـظتنا  يورین  طـسوت  هک  یلمعلاروتـسد  تیاـعر  اـب  هداـم  نیا  ي   ) و ط )  ، ) ح  ) ياهدـنب عوضوم 
یتاهیبنت هدام 120 ـ  دش . دهاوخ  هتشاذگ  ارجا  دروم  هب  اطعا و  دسریم ، ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  روشک  يزیرهمانرب  تیریدم و  نامزاس 

ـ  تمسق د حطـس  رد  خیبوت  یبتک ج ـ  خیبوت  یهافـش ب ـ  خیبوت  فلا ـ  تسا  ریز  حرـش  هب  دوشیم  لامعا  نانکراک  تافلخت  تلع  هب  هک 
تشادزاب ز ـ  زور . یس  تدم  هب  رثکادح  تمسق  رد  يزورهنابش  تمدخ  یماظتنا و ـ  يورین  حطس  رد  خیبوت  نامزاس ه ـ ـ حطس  رد  خیبوت 

ـ  هام ط راهچ  تدم  هب  رثکادح  مجنپ  کی  نازیم  هب  رثکادح  قوقح  رسک  ح ـ  زور . یس  تدم  هب  رثکادح  هاگتـشادزاب  رد  دیدمت  لباقریغ 
ـ  لاس ل راهچ  تدم  هب  رثکادح  عیفرت  زا  تیمورحم  هام ك ـ  هس  ات  رثکادح  يراکنودب  هام ي ـ  شـش  تدم  هب  رثکادـح  تمدـخ  راظتنا 
زا جارخا  تمدـخ س ـ  زا  تیفاعم  هبتر ن ـ  ای  هجرد  کـی  میاد  لـیزنت  لاـس م ـ  ود  تدـم  هب  رثکادـح  هبتر  اـی  هجرد  کـی  تقوم  لـیزنت 

دروم نانکراک  روکذـم  تدـم  ياضقنا  زا  سپ  دوش ، لامعا  دودـحم  تدـم  يارب  هبتر  ای  هجرد  لیزنت  هک  یتروصرد  هرصبت 1 ـ  تمدخ 
تاعیفرت هداد و  همادا  تمدخ  هب  لیان و  هیبنت  تدم  هوالع  هب  هیبنت  زا  لبق  تمدق  تدم  لداعم  یتمدـق  اب  هیبنت  زا  لبق  هبتر  ای  هجرد  هب  هیبنت 

هیبنت دروم  نانکراک  دوش ، لامعا  میاد  روط  هب  هبتر  ای  هجرد  لیزنت  هک  یتروصرد  دوب و  دهاوخ  روبزم  هبتر  ای  هجرد  ساسارب  نانآ  يدعب 
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تاعیفرت هدـش و  لیان  رتالاب  هبتر  ای  هجرد  هب  فقوت  تدـم  لقادـح  یط  زا  سپ  هیبنت  زا  لبق  هبتر  ای  هجرد  رد  تمدـخ  تمدـق  باستحا  اب 
دنراد تمدخ  هقباس  رتشیب  لاس و  تسیب  هک  ینانکراک  تمدخ  زا  تیفاعم  رد  هرصبت 2 ـ  دوب . دهاوخ  نوناق  نیا  تاررقم  قبط  نانآ  يدعب 

اسور و ای  ناتسا  یماظتنا  هدنامرف  هک  نانکراک  تافلخت  هب  یگدیـسر  هدام 121 ـ  دش . دنهاوخ  دیرخزاب  لاس  تسیب  زا  رتمک  هتـسشنزاب و 
دنهدیم جارخا  ای  تمدخ و  زا  تیفاعم  هبتر ،  ای  هجرد  لیزنت  عیفرت ،  زا  تیمورحم  داهنشیپ  نانآ  يارب  رتالاب  زارطمه و  ياههدر  نیلوئسم 

سییر يو ب ـ  نیـشناج  ای  یماظتنا  يورین  یناسنا  يورین  نواعم  فلا ـ  دـیآ : یم  لمع  هب  ریز  هحورـشم  اضعا  زا  بکرم  ییاه  تاـیه  رد 
نواعم يو د ـ  نیـشناج  ای  یماظتنا  يورین  یـسایس  یتدـیقع  نامزاس  طبريذ  نواـعم  يو ج ـ  نیـشناج  اـی  یماـظتنا  يورین  لـک  یـسرزاب 

تروصرد هرـصبت 1 ـ  حلـسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس  هدـنیامن  يو ه ـ ـ نیـشناج  ای  یماظتنا  يورین  تاعالطا  تظافح  نامزاس  طـبريذ 
تایه صاخ  تاجرد  عطاقم و  رد  ( 122  ) هدام عوضوم  تایه  بیوصت  و  ( 121  ) هدام عوضوم  تایه  داهنشیپ  هب  ترورض  ای  راک ،  مکارت 
طسوت هرداص  يار  دوشیم و  لیکشت  لقتـسم  ياهناگی  ای  اهناتـسا  رد  ( 121  ) هدام رد  روکذـم  تاماقم  تباث  ناگدـنیامن  بیکرت  اب  ییاه 
یتدیقع ياهنامزاس  نانکراک  تافلخت  هب  یگدیـسر  درومرد  هرصبت 2 ـ  دشابیم . ( 121  ) هدام عوضوم  تایه  يار  هلزنم  هب  اـهتایه  نیا 

هدام ( 2  ) هرـصبت عوضوم  ییارجا  همان  نییآ  رد  هک  هباشم  بیکرت  اب  لقتـسم  يودـب  تایه  یماظتنا  يورین  تاـعالطا  تظاـفح  یـسایس و 
. دوب دهاوخ  اهتایه  نیا  وضع  يار  قح  اب  زین  یماظتنا  يورین  هدنامرف  هدـنیامن  ددرگیم . لیکـشت  اهنامزاس  نامه  رد  دوشیم  نییعت  ( 125)

يو داهنـشیپ  هب  انب  دناهدش  بوصنم  یماظتنا  يورین  رد  اوق  لک  یهدنامرف  نیـشناج  بیوصت  ای  مکح  اب  هک  ینانکراک  تافلخت  هرصبت 3 ـ 
تاـجرد ناگدـنراد  دروم  رد  هیبنت  يارجا  یگنوگچ  هرـصبت 4 ـ  تفرگ  دهاوخ  رارق  یگدیـسر  دروم  ( 122  ) هدام عوضوم  تایه  طـسوت 
يرورـض هک  یـصاخشا  زا  دناوتیم  تایه  هرـصبت 5 ـ  ددرگیم . نییعت  نوناـق  نیا  ( 125  ) هدام ( 2  ) هرـصبت عوضوم  هماـن  نییآ  رد  يریما 
تایعافد عامتسا  تهج  ضرتعم  فلختم و  صخش  زا  توعد  هرصبت 6 ـ  دیامن . توعد  يار  قح  نودب  رظنراهظا  روظنم  هب  دهد  صیخشت 

غالبا يو  هب  ابتک  هسلج  لیکـشت  خـیرات  فلخت و  عوضوم  لبق  هتفه  کی  لقادـح  دـیاب  تسا و  یمازلا  رظندـیدجت  یگدیـسر و  هسلج  رد 
ذاختا یگدیـسر و  هدـنورپ  هب  اـبایغ  دـباین  روضح  تاـیه  هسلج  رد  تاـیه  صیخـشت  هب   ) هجوم رذـع  نودـب  راـبود  هک  یتروصرد  دوش و 

هدنورپ و هصالخ  هطوبرم و  لئالد  فلخت و  عوضوم  یگدیسر ،  هسلج  لیکـشت  زا  لبق  هتفه  کی  لقادح  هرصبت 7 ـ  دش . دهاوخ  میمصت 
کی تسیابیم  یگدیـسر  تایه  اضعا  یتمدخ  هبتر  ای  هجرد  هرـصبت 8 ـ  ددرگیم . مالعا  تایه  اضعا  یمامت  هب  فلختم  نانکراک  قباوس 
ربتعم ارآ  تیرثکا  اب  یگدیـسر  ياـهتایه  تامیمـصت  هرـصبت 9 ـ  دـشاب . رتالاب  فلختم  نانکراک  یتمدـخ  هبتر  اـی  هجرد  زا  هبتر  اـی  هجرد 
فرظ رثکادح  هچنانچ  زین  دراوم  نیا  رد  دـشابیم . یعطق  تمدـخ  زا  جارخا  تیفاعم و  هجرد ،  میاد  لیزنت  دروم  رد  زج  هب  دوب و  دـهاوخ 

یشزومآ یطابـضنا و  تافلخت  هب  یگدیـسر  هرـصبت 10 ـ  ددرگیم . یعطق  دریگن  رارق  ضارتعا  دروم  يار  غالبا  زا  سپ  هاـم  کـی  تدـم 
ارجا لباق  یماظتنا  يورین  یهدنامرف  بیوصت  زا  سپ  هذختم  تامیمصت  هدوب و  طوبرم  یـشزومآ  ياروش  هدهع  هب  تمدخ  ودب  نیلـصحم 

هب دوش  زرحم  نانآ  ییاراک  مدع  ای  تیحالـص و  مدع  یـشیامزآ  تمدخ  نایاپ  زا  لبق  لوط و  رد  هک  ینادنمراک  هرصبت 11 ـ  دوب . دهاوخ 
دـنوشیم و رانکرب  راک  زا  یماظتنا  يورین  هدـنامرف  بیوصت  اب  رتالاب و  ای  زارطمه و  نیلوئـسم  اسور و  ناتـسا ،  یماظتنا  هدـنامرف  داهنـشیپ 

يار غالبا  خیرات  زا  ددرگیم  رداص  اهنآ  تمدـخ  زا  جارخا  تیفاعم و  هب  يار  هک  ینانکراک  هرصبت 12 ـ  ددرگیم . یفتنم  نانآ  مادختسا 
دنوش اقبا  تمدخ  رد  ( 122  ) هدام عوضوم  رظن  دیدجت  تایه  طسوت  هک  یتروصرد  دنوشیم و  تمدـخ  رظتنم  ورین ،  زا  كاکفنا  نامز  ات 

هدنامرف نیـشناج  فلا ـ  دش : دهاوخ  لیکـشت  ریز  اضعا  زا  رظندـیدجت  تایه  هدام 122 ـ  ددرگیم . لیدـبت  باستنا  هب  تمدـخ  راظتنا  مایا 
يورین یسایس  یتدیقع  نامزاس  سییر  يو ج ـ  نیشناج  ای  یماظتنا  يورین  هدنامرف  نییعت ب ـ  تروصرد  یماظتنا  يورین  روما  رد  اوق  لک 

حلسم ياهورین  ییاضق  نامزاس  سییر  يو ه ـ ـ نیـشناج  ای  یماظتنا  يورین  تاعالطا  تظافح  نامزاس  سییر  يو د ـ  نیـشناج  ای  یماظتنا 
هام کی  تدم  فرظ  رثکادح  تسیابیم  ( 121  ) هدام عوضوم  یگدیسر  ياهتایه  تامیمصت  هب  ضرتعم  نانکراک  هرصبت ـ  يو  نیشناج  ای 

ای میلست و  یگدیسر  تایه  هناخریبد  هب  مزال  كرادم  مامضنا  هب  هلدا و  رکذ  اب  ار  دوخ  یبتک  ضارتعا  تایه ،  تامیمـصت  غالبا  خیرات  زا 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 91 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هدنورپ ضارتعا  ینوناق  تلهم  اضقنا  زا  سپ  هتفه  کی  تدم  فرظ  رثکادح  دنفظوم  یگدیسر  ياهتایه  دنیامن . لاسرا  یشرافس  تسپ  اب 
ـ  هدام 123 دوب . دـهاوخ  یعطق  ربتعم و  اضعا  تیرثکا  يار  اـب  تاـیه  نیا  تامیمـصت  دـنیامن . لاـسرا  رظن  دـیدجت  تاـیه  هناـخریبد  هب  ار 
ارآ دـنیامن . تیاکـش  هحلاص  مکاحم  هب  غالبا  زا  سپ  هام  کی  فرظ  دـنناوتیم  تایه  ود  زا  کـی  ره  ارجا  لـباق  ارآ  هب  تبـسن  ناـنکراک 
يذ تایه  مکاحم ،  طسوت  اهتایه  زا  کی  ره  ارآ  ضقن  تروصرد  هرـصبت ـ  دـشابیم . ارجالا  مزال  تروص  ره  رد  روکذـم  مکاحم  یعطق 

يریگمیمـصت یگدیـسر و  عوضوم  هب  اددـجم  ینوناق  تافیرـشت  تاررقم و  ریاس  تیاعر  اب  همکحم و  يار  هب  هجوت  اب  تسا  فظوم  طبر 
هدام تشاد  دنهاوخ  رارق  باستنا  تیعـضو  رد  تایه  ددجم  يریگ  میمـصت  همکحم و  یعطق  يار  رودص  نیب  تدـم  رد  نانکراک  دـیامن .

دوشیم و فشک  ییاضق  نامزاس  طسوت  امیقتـسم  هک  يدراوم  رد  زج  ینامیپ  رویاپ و  نانکراک  زا  کی  ره  هیلع  یماظن  مرج  مالعا  124 ـ 
یتروصرد دریذپیم . تروص  رتالاب  زارطمه و  تاماقم  اهناتـسا و  یماظتنا  ناهدنامرف  طسوت  طقف  دـشابیم ،  یـصوصخ  یکاش  ياراد  ای 

ياهتایه هب  هدش  دای  ناهدنامرف  طسوت  بتارم  دشاب  یماظتنا  فلخت  هرمز  رد  عوضوم  هدـماین و  تسد  هب  مرج  عوقو  كرادـم  لیالد و  هک 
ناونع ياراد  ناـنکراک  یطابـضنا  فلخت  هک  يدراوـم  رد  هرـصبت 1 ـ  دش . دـهاوخ  سکعنم  نوناق  نیا  ( 122  ) و ( 121  ) نیتدام عوضوم 

یطابـضنا فلخت  ناونع  هب  یگدیـسر  تیموکحم ،  تروص  رد  یگدیـسر و  ییاضق  عجرم  طسوت  مرج  ناونع  هب  ادتبا  دشاب ،  زین  هنامرجم 
عوضوم هب  یگدیـسر  زا  عناـم  ییاـضق ،  عجرم  يوس  زا  تیارب  يار  اـی  بیقعت  عنم  رارق  رودـص  تروص ،  نیاریغ  رد  دـش  دـهاوخ  یفتنم 

عونمم نامزمه  روط  هب  یطابضنا  فلخت  مرج و  ناونع  ود  تحت  فلخت  کی  هب  یگدیسر  لاح  ره  هب  دوب . دهاوخن  یطابضنا  ناونع  تحت 
ناونع ياراد  اهنآ  زا  یخرب  هک  يوحن  هب  دشابن  يدحاو  اشنم  ياراد  هک  دنوش  فلخت  نیدـنچ  بکترم  نانکراک  هچنانچ  هرصبت 2 ـ  تسا 

اب قباطم  دروم  بسح  نانآ  یطابضنا  تافلخت  ییاضق و  عجارم  طسوت  نانآ  میارج  دشاب ،  یطابضنا  ناونع  ياراد  رگید  یخرب  هنامرجم و 
روما رد  رتالاب  ياههدر  زا  نانکراک  تایاکش  هب  هدام 125 ـ  دشدهاوخ . یگدیسر  یطابضنا  همان  نییآ  ای  تافلخت  هب  یگدیسر  همان  نییآ 

تروصرد دوشیم . یگدیـسر  رتالاب  ای  زارطمه  ياههدر  نیلوئـسم  اسور و  ای  ناتـسا  یماظتنا  هدنامرف  ات  بتارم  هلـسلس  بیترت  هب  یتمدخ 
تـسا یعطق  روکذم  تایه  يار  دش . دهاوخ  حرطم  نوناق  نیا  ( 122  ) هدام عوضوم  تایه  رد  بتارم  دوخ  تیاکـش  هب  یکاش  ندوب  یقاب 

یماـظتنا يورین  هدـنامرف  هلیـسو  هب  رتـالاب  زارطمه و  نیلوئـسم  اـسور و  اهناتـسا و  یماـظتنا  ناهدـنامرف  زا  ناـنکراک  تایاکـش  هرصبت 1 ـ 
ـ  هرـصبت 2 دش . دهاوخ  حرطم  ( 122  ) هدام عوضوم  تایه  رد  عوضوم  دـشاب  یقاـب  دوخ  تیاکـش  هب  یکاـش  هک  یتروصرد  یگدیـسر و 

درومرد روکذـم  ياـهتایه  تاراـیتخا  نازیم  نینچمه  رظندـیدجت و  تاـیه  یگدیـسر و  ياـهتایه  یگدیـسر  هوـحن  لیکـشت و  یگنوـگچ 
داتس قیرطزا  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهامه  اب  یماظتنا  يورین  هلیـسو  هب  هک  دوب  دهاوخ  ياهمان  نییآ  بجوم  هب  تایاکـش  هب  یگدیـسر 

. دیسر دهاوخ  اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  لک 

 ( ات 148 هدام 126  تمدخ (  نایاپ  متفه ـ  لصف 

يزابناج زا  یشان  یگداتفاراکزا  تداهـش ب ـ  فلا ـ  دباییم : نایاپ  ریز  للع  زا  یکی  هب  یماظتنا  يورین  رد  نانکراک  تمدخ  هدام 126 ـ 
هدام جارخا  ینامیپ ط ـ  نانکراک  درومرد   ) دادرارق مامتا  افعتسا ح ـ  توف ز ـ  لاقتنا و ـ  يدیرخزاب ه ـ ـ یگتـسشنزاب د ـ  تیلولعم ج ـ  ای 

ـ  فلا دندرگیم : لیان  رتالاب  هبتر  ای  هجرد  کی  هب  تداهش  زا  لبق  زور  کی  زا  دنوشیم و  بوسحم  دیهش  ریز  دراومرد  نانکراک  127 ـ 
رارـشا و اب  هزرابم  ینوناق  ياه  تیرومأم  يارجا  رد  توف  ای  ندـش  هتـشک  تیرومأـم ب ـ  ببـس  هب  دربن  نادـیم  رد  توف  اـی  ندـش  هتـشک 
هب تشگرب  تفر و  لوط  رد  هژیو و  یگنج و  ای  یمزر و  تیرومأم  هنوگره  ای  بالقنا و  دـض  دارفا  اـهکهورگ و  نیقراـس و  ناـیچقاچاق و 

ریاس ای  نایچقاچاق و  ای  نیقراس و  ای  رارـشا  ای  بالقنادـض  ناگورگ  رد  ای  نمـشد  تراـسا  رد  توف  اـی  ندـش  هتـشک  تیرومأـم ج ـ  ببس 
هتـشک نیقراس ه ـ ـ ای  نایچقاچاق و  ای  ناراکهبت  ای  رارـشا  ای  بالقنادـض  ای  نمـشد  تبقارم  بیقعت و  نیح  رد  ندـش  هتـشک  ناراـکهبت د ـ 
لحم ات  تایلمع  هقطنم  زا  تشگرب  تفر و  ریسم  رد  توف  ای  ندش  هتـشک  نمـشد و ـ  ییایرد  ییاوه و  ینیمز ،  تالمح  هنوگره  رد  ندش 
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ریاس یمومع و  قوقح  مدرم و  سومان  لاـم و  ناـج و  هب  نیزواـجتم  ناـیچقاچاق و  نیقراـس ،  رارـشا ،  طـسوت  ندـش  هتـشک  یـصخرم ز ـ 
نیح رد  ندـش  هتـشک  نمـشد ط ـ  يراکبارخ  تایلمع  ببـس  هب  اـی  بالقنادـض  طـسوت  ندـش  هتـشک  تیرومأـم ح ـ  ببـس  هب  ناراـکهبت 
ندش هتشک  ي ـ  ددرگیم . ارجا  یماظتنا  يورین  طبريذ  ياهتمسق  طسوت  بوصم و  ياههمانرب  قبط  هک  اهشیامزر  یمزر و  ياهـشزومآ 

زا تمدخ  ببس  هب  ندش  هتشک  تیرومأم ك ـ  ببس  هب  هقرتحم  هرجفنم و  داوم  يزاسیثنخ  تامهم و  هحلـسا و  شیامزآ  یـسررب و  نیح 
ببـس هب  دـصقوس  قیرطزا  تمدـخ  نایاپ  نامز  رد  ندـش  هتـشک  ل ـ  دـشاب . تمدـخریغ  ای  تمدـخ  مایا  رد  هکنیا  زا  معا  دـصق  وس  قیرط 

هک نیا  رب  طورـشم  الاب ،  ياهدـنب  رد  جردـنم  دراوم  زا  هلـصاح  تامدـص  تاحارج و  دـیدشت  رثارد  توف  لاغتـشا م ـ  ناـمز  رد  تمدـخ 
زا دیهش  داینب  تاررقم  اب  قباطم  هک  يدراوم  ریاس  ن ـ  دشاب . توف  تلع  یکـشزپ  نویـسیمک  صیخـشت  قبط  روکذم  تامدص  ای  تاحارج 
زا معا  نانکراک  هب  ناونع  نیمه  تحت  هک  تسا  یفیاظو  هیلک  هدام  نیا  رد  جردنم  ياهتیرومأم  زا  روظنم  هرصبت ـ  دشاب . تداهش  قیداصم 

ار نآ  زا  یـشخب  ای  دوخ  وضع  دـنچ  ای  کی  هک  ینانکراک  هدام 128 ـ  دوشیم . راذـگاو  طوبرم  ناگی  فرط  زا  یعمج  هتـسد  ای  يدارفنا 
ای مامت  یتمالـس  نادـقف  تلع  هب  ای  دـنریگ و  رارق  هجلاعم  تحت  کفنم و  تمدـخ  زا  لاـس  کـی  زا  شیب  اـی  دـنهد  تسد  زا  هشیمه  يارب 

هدام رد  روکذم  دراوم  زا  یـشان  هچنانچ  دـنرواین  تسدـب  ار  دوخ  ییآراک  لاس  کی  ات  دـنهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  يراک  ناوت  زا  یـشخب 
دنهاوخ ریز  ياهدنب  زا  یکی  لومشم  یتمدخ  تیعضو  رظن  زا  نانکراک  نیا  دنوشیم . هتخانـش  لولعم  دراوم  ریاس  رد  زابناج و  دشاب  قوف 

همادا ناکما  هک  دـشاب  يدـح  هب  اهنآ  هتفر  تسد  زا  ییاراک  نازیم  ای  نانآ و  اضعا  اـی  وضع  رب  هدراو  تراـسخ  هک  یناـنکراک  فلا ـ  دوب :
نازیم ای  نانآ و  اضعا  ای  وضع  رب  هدراو  تراسخ  هک  ینانکراک  ب ـ  دـنهدیم . همادا  تمدـخ  هب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ناـنآ  يارب  تمدـخ 

هجلاعم ببـس  هب  لاس  کی  زا  شیب  ای  دـیامن و  بلـس  نانآ  زا  ار  تمدـخ  همادا  ناـکما  هک  دـشاب  يدـحرد  ناـشیا  هتفر  تسد  زا  ییاراـک 
تیعـضو قیبطت  هرـصبت 1 ـ  دـندرگیم . لاغتـشا  تلاح  نوناـق  لومـشم  اـی  فظوم و  هتـسشنزاب ،  دروم  بسح  دنـشاب  تمدـخ  زا  کـفنم 

هک یناـنکراک  هرـصبت 2 ـ  دـشابیم . هطوبرم  لمعلاروتـسد  ربارب  یکـشزپ  یلاع  ياروش  هدـهع  رب  یکـشزپ  رظن  زا  هداـم  نیا  اـب  ناـنکراک 
هب هک  دـنبایزاب  يوحن  هب  ار  دوخ  تمالـس  یگتـسشنزاب  زا  سپ  لاـس  جـنپ  اـت  رثکادـح  هچناـنچ  دـندرگیم  هتـسشنزاب  هداـم  نیا  ساـسارب 
اب دنشاب  تمدخ  هب  هداعا  تیحالص  دجاو  هک  یتروصرد  دشاب  هتشاد  دوجو  نانآ  هب  لغش  عاجرا  ناکما  یکشزپ  یلاع  ياروش  صیخـشت 

. دندرگیم هداعا  تمدـخ  هب  یگتـسشنزاب  زا  لبق  هبتر  هجرد و  اب  نوناق  نیا  ( 87  ) هدام رد  روکذـم  تاماقم  بیوصت  اب  یـصخش و  لیامت 
بیوصت هب  لـک  داتـس  قیرطزا  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهاـمه  اـب  یماـظتنا و  يورین  طـسوت  هداـم  نیا  ییارجا  لمعلاروتـسد  هرصبت 3 ـ 

تیدـشرا لاس  راهچ  ات  هاـم  کـی  زا  هدراو  بیـسآ  بساـنت  هب  %( 10  ) دـصرد هد  يالاب  نازاـبناج  هدام 129 ـ  دـسریم . اوق  لک  هدـنامرف 
هک دوب  دهاوخ  ياهمان  نییآ  قبط  یقاقحتـسا  تیدـشرا  نازیم  نازابناج و  هب  هدراو  تامدـص  يدـنب  هقبط  هرـصبت ـ  دـندرگیم . رادروخرب 

نانکراک هدام 130 ـ  دسریم . اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  لک  داتس  قیرطزا  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهامه  اب  یماظتنا  يورین  طسوت 
نادنمراک ناریما و  فلا ـ  دندرگیم : هتسشنزاب  ریز  طیارش  ریاس  تیاعر  اب  ریز و  ررقم  باصن  دح  هب  ندیـسر  اب  نوناق  نیا  لومـشم  رویاپ 

زا معا  نانکراک  ریاس  یگلاس ج ـ  جـنپ  هاجنپ و  نس  رد  ناـنآ  زارطمه  نادـنمراک  دـشرا و  نارـسفا  یگلاـس ب ـ  تصـش  نس  رد  زارطمه 
یس لقادح  هک  ینانکراک  یگتسشنزاب  ياضاقت  اب  تسا  فلکم  یماظتنا  يورین  هرصبت 1 ـ  یگلاس  ود  هاجنپ و  نس  رد  دنمراک  یماظتنا و 

تمدخ و لاس  یـس  زا  دعب  نانکراک  هرصبت 2 ـ  دیامن . تقفاوم  دنـشاب ) هدیـسرن  طوبرم  باصن  دح  هب  دنچره   ) دنراد تمدخ  هقباس  لاس 
لاس نامه  رد  دشاب  رتمک  یبایزرا  لک  هرمن  موس  ود  زا  نانآ  هنالاس  ییاراک  یبایزرا  هچنانچ  طوبرم ،  ینس  باصن  دح  هب  ندیسر  زا  لبق 

عقاوم رد  هرصبت 4 ـ  دشابیم . تمدخ  هقباس  لاس  تسیب  لقادح  نتـشاد  هب  طونم  نادنمراک  یگتـسشنزاب  هرصبت 3 ـ  دنوشیم . هتسشنزاب 
هس تدم  هب  نانآ  یگتسشنزاب  طوبرم  ینـس  ياهباصن  دح  هب  ندیـسر  زا  سپ  رویاپ  نانکراک  لیامت  اب  یماظتنا و  يورین  زاین  يرورض و 

تمدخ هقباس  لاس  جنپ  تسیب و  لقادـح  ياراد  هک  ینانکراک  هرـصبت 5 ـ  داتفا . دهاوخ  قیوعت  هب  یماظتنا  يورین  هدنامرف  بیوصت  اب  لاس 
فرص دشابیم و  یماظتنا  يورین  رظن  هب  لوکوم  نانآ  ياضاقت  در  ای  لوبق  دنیامن ،  یگتسشنزاب  ياضاقت  دنناوتیم  دنـشاب  یتلود  یمـسر 
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ماـمت لاـس  تسیب  ناـنز  دروم  رد  تدـم  نیا  دوب . دـهاوخن  ناـنکراک  هب  هلوحم  ياـه  تیلوئـسم  تادـهعت و  عـفار  یگتـسشنزاب  ياـضاقت 
لیبق زا  تسا  هدـش  ینیبشیپ  اهنآ  يارب  ياهژیو  طیارـش  صاخ ،  نیناوق  بجوم  هب  هک  یلغاشم  رد  لـغاش  ناـنکراک  هرصبت 6 ـ  دشابیم .

هرصبت دوب . دنهاوخ  هطوبرم  تاررقم  لومشم  یگتسشنزاب  تاونس  رظن  زا  نآ  ریاظن  هعشا و  اب  راک  روآ و  نایزو  تخـس  لغاشم  نایدصتم 
هدام نیا  ( 3  ) هرصبت نیلومشم  يانثتسا  هب  دنوش ،  هتسشنزاب  هبتر  ای  هجرد  تقوم  لیزنت  هیبنت  يارجا  لوط  رد  نانکراک  هک  یتروص  رد  7 ـ 

نانکراک زاین ،  تروص  رد  دـناوتیم  ییانثتـسا  دراوم  رد  یماظتنا  يورین  هدام 131 ـ  دش . دـنهاوخ  هتـسشنزاب  هیبنت  زا  لبق  هبتر  ای  هجرد  اب 
لیامت اب  دـشاب  هتـشذگن  نانآ  یگتـسشنزاب  خـیرات  زا  لاس  جـنپ  زا  شیب  دنـشاب و  هتـشاد  تمدـخ  هب  هداعا  تیحالـص  هک  ار  ياهتـسشنزاب 
تدـم يارب  یگتـسشنزاب  زا  لبق  تمدـخ  تمدـق  هبتر و  ای  هجرد  اب  نوناـق  نیا  ( 122  ) هدام رد  روکذـم  تایه  بیوصت  ناـنآ و  یـصخش 
رثکادح تدم  هب  رگید  راب  کی  يارب  ار  هدشدای  تدم  دناوتیم  قوف  تایه  هرصبت 1 ـ  دیامن . هداعا  تمدخ  هب  لاس  هس  رثکادح   ) دودحم

زا لبق  دـناوتیم  نامزاس  نکیل  تسا  عونمم  قوف  تدـم  ياضقنا  زا  لبق  ددـجم  یگتـسشنزاب  ياضاقت  هرـصبت 2 ـ  دیامن . دیدمت  لاس  هس 
قوقح هداعا ،  خـیرات  زا  دـندرگیم  هداـعا  تمدـخ  هب  هک  یناـنکراک  هرـصبت 3 ـ  دیامن . هتـسشنزاب  اددجم  ار  نانآ  روبزم  تدـم  ياضقنا 

دننام یمادختسا  روما  هیلک  رظن  زا  دنیامنیم و  هدافتسا  طوبرم  لغش  يایازمو  دوخ  هبتر  ای  هجرد  قوقح  زا  هدش و  عطق  نانآ  یگتـسشنزاب 
یگتسشنزاب قوقح  رد  رظندیدجت  بجوم  هفاضا و  یلبق  تاونـس  رب  نانکراک  لیبق  نیا  دیدج  تمدخ  تدم  راتفر و  نانآ  اب  نیلغاش  ریاس 

زا هدافتسا  هک  یصاخ  دراوم  رد  رگم  دنرادن  ار  یماظتنا  سابل  زا  هدافتسا  قح  هتسشنزاب ،  یماظتنا  نانکراک  هدام 132 ـ  دوب . دهاوخ  نانآ 
هرود نیرخآ  تدم  ربارب  ود  لقادح  نازیم  هب  تمدخ  ماجنا  زا  سپ  نانکراک  هدام 133 ـ  ددرگ . مالعا  زاجم  یماظتنا  يورین  فرط  زا  نآ 

دناهدرک لیصحت  یماظتنا  يورین  هنیزه  هب  هک  یتاونس  عومجم  زا  شیب  ربارب  ود  لقادح  هکنیا  رب  طورشم  هرود  نآ  مامتا  زا  دعب  یـشزومآ 
نوناق نیا  ( 87  ) هدام رد  روکذم  تاماقم  هدهع  هب  اضاقت  نیا  بیوصت  دنیامن . يدیرخزاب  ياضاقت  دنناوتیم  دنشاب ،  هتشاد  تمدخ  هقباس 

رایتخارد يدـیرخزاب  بیوصت  دراد  دوجو  گـنج  عوقو  لاـمتحا  هک  یطیارـش  ینارحب و  عقاوم  گـنج و  ناـمز  رد  هرـصبت ـ  دوب . دـهاوخ 
زا باستحا  لباق  تمدخ  لاس  ره  ازا  هب  دوشیم  دـیرخزاب  نانآ  یتمدـخ  قباوس  هک  ینانکراک  هب  هدام 134 ـ  دشابیم . اوق  لک  یهدنامرف 

هدام يارجا  رد  هک  ینانکراک  هب  دـش . دـهاوخ  تخادرپ  هناهام  يایازم  قوقح و  نیرخآ  ربارب  مین  کی و  لداـعم  یغلبم  یگتـسشنزاب  رظن 
هچنانچ هرـصبت 1 ـ  دـشدهاوخ . تخادرپ  هناـهام  ياـیازم  قوقح و  نیرخآ  ربارب  هس  تمدـخ  لاـس  ره  ازا  هب  دـندرگیم  دـیرخزاب  ( 147)
دهاوخ لمع  كالم  رتشیب  غلبم  ددرگ ،  تخادرپ  دروم  نیا  رد  يرتشیب  غلبم  حلـسم  ياهورین  رگید  ای  يروشک  مادختـسا  نیناوق  ساـسارب 

دیرخزاب لیزنت  زا  سپ  هبتر  ای  هجرد  اب  يدـیرخزاب  تروص  رد  دـنوشیم  هیبنت  هبتر  ای  هجرد  میاد  لیزنت  هب  هک  ینانکراک  هرصبت 2 ـ  دوب .
ظاحل زا  ( 130  ) هدام ( 6  ) هرـصبت عوضوم  هژیو  لغاشم  یتایلمع و  قطانم  رد  نانکراک  تمدـخ  لاس  ره  تدـم  هدام 135 ـ  دش . دنهاوخ 

هدام دوشیم . بوسحم  مین  لاس و  کی  يدیرخزاب  تاونـس  قوقح  تخادرپ  هبـساحم  زین  یگتـسشنزاب و  يارب  تمدـخ  تاونـس  هبـساحم 
نامز زا  لاس  جـنپ  زا  شیب  دـناهدش و  دـیرخزاب  یـصخش  ياضاقت  اب  هک  ار  ینانکراک  زاـین ،  تروص  رد  دـناوتیم  یماـظتنا  يورین  136 ـ 
نوناق نیا  ( 87  ) هدام رد  روکذم  تاماقم  بیوصت  یصخش و  ياضاقت  اب  دشاب  هتـشذگن  اهنآ  تمدخ  هب  هداعا  ياضاقت  خیرات  ات  يرانکرب 
تباب هک  ار  یهوجو  تسیابیم  نانکراک  لیبق  نیا  دـیامن . هداعا  تمدـخ  هب  یلبق  تمدـخ  هقباس  هبتر و  ای  هجرد  اـب  راـب  کـی  يارب  طـقف 

تاسسوم اههناخترازو ،  زا  کی  ره  تساوخرد  تروصرد  هدام 137 ـ  دنیامن . درتسم  دناهتشاد  تفایرد  هطوبرم  یتمدخ  قباوس  دیرخزاب 
هدومن تمدخ  شزومآ ،  هرود  نیرخآ  تدم  ربارب  ود  لقادح  هچنانچ  نانکراک  یمالـسا ،  بالقنا  ياهداهن  ای  تلود  هب  هتـسباو  ای  یتلود 

ریاس هب  نانکراک  لاـقتنا  هرـصبت 1 ـ  دـندرگیم . لقتنم  نوناق  نیا  ( 87  ) هدام رد  روکذـم  تاماقم  بیوصت  اب  یـصخش و  لیامت  اب  دنـشاب 
ماجنا طرش  لومشم  روشک  ترازو  یماظتنا  یتینما و  ياهشخب  حلسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  لک و  داتس  حلـسم و  ياهورین 

هک یعقاوم  ینارحب و  طیارـش  گـنج و  ناـمز  رد  هرـصبت 2 ـ  دشابیمن . شزومآ  هرود  نیرخآ  تدـم  ربارب  ود  لقادـح  نازیم  هب  تمدـخ 
تروص رد  یماظتنا  يورین  هرـصبت 3 ـ  تسا  ریذپناکما  اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت  اب  نانکراک  لاقتنا  دراد ،  دوجو  گنج  عوقو  لامتحا 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 94 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تمدـخ هقباس  باستحا  لاقتنا و  زا  لبق  هبتر  ای  هجرد  نامه  اب  نانآ و  یـصخش  لیامت  اب  دـناهدش  لقتنم  هک  ار  یناـنکراک  دـناوتیم  زاـین 
ـ  هرـصبت 4 دیامن . هداعا  تمدخ  هب  نوناق  نیا  ( 87  ) هدام رد  روکذـم  تاماقم  بیوصت  اب  یگتـسشنزاب  قوقح و  هیاپ  رظن  زا  لاقتنا  تدـم 

نامزاس قودنص  هب  لاقتنا ،  زا  سپ  ار  نانکراک  تلود و  مهس  زا  معا   ) نانکراک همیب  یگتـسشنزاب و  روسک  تسا  فلکم  یماظتنا  يورین 
ببس هب  ای  هفیظو  ماجنا  نیح  رد  توف  دراوم  هدام 138 ـ  دیامن . درتسم  یماظتنا  يورین  هب  هداعا  تروص  رد  زیراو و  طبريذ  هناخترازو  ای 
روما اب  طابترا  رد  یتمدـخ  لحم  زا  جراخ  ای  تشگرب  تفر و  لاـح  رد  نینچمه  تمدـخ و  لـحم  رد  توف  فلا ـ  تسا  ریز  حرـش  هب  نآ 

اب طابترا  رد  تیرومأم  همتاخ  ات  غـالبا  هظحل  زا  نوناـق  نیا  ( 127  ) هدام رد  روکذـم  دراوم  زا  ریغ  تیرومأـم  لوط  رد  توف  یتمدـخ ب ـ 
ثداوح و رثا  رد  ای  هدـش و  رامیب  تیرومأم  لوط  رد  ای  یتمدـخ  روما  ببـس  هب  ای  تمدـخ  تاـعاس  رد  ناـنکراک  هچناـنچ  تیرومأـم ج ـ 

صاخ طیارـش  ای  تیعقوم  زا  یـشان  ياهيرامیب  رثا  رد  توف  د ـ  دنوش . توف  تلع  نامه  هب  ادـعب  هدـیدرگ و  حورجم  مودـصم و  حـناوس 
یتمدـخ لولعم  دـنوش  لولعم  هداـم  نیا  عوضوم  دراوـم  رد  هک  یناـنکراک  هرـصبت ـ  یـصخرم  زا  تشگرب  تفر و  رد  توـف  یتمدـخ ه ـ ـ

ددرگیم بوسحم  يداع  تیلولعم  اـی  توف  ( 138  ) هداـم رد  روکذـم  دراوم  زا  ریغ  رد  تیلولعم  اـی  توف  هدام 139 ـ  دنوشیم . بوسحم 
اب  ) يزابناج بوصم 27/2/1377 ، ) یمالسا ـ  بالقنا  دیهش  داینب  همانساسا  نوناق  ( 4  ) هدام تیاعراب   ) تداهش صیخشت  يارب  هدام 140 ـ 
ای هفیظو  ماجنا  نیح  رد  توف  بوصم 31/3/1374 ، ) یمالسا ـ  بالقنا  نازابناج  یعامتجا  یمادختسا و  تالیهست  نوناق  ( 2  ) دنب تیاعر 

تنواعم هدنیامن  فلا ـ  ددرگیم : لیکشت  ریز  بیکرت  اب  یتایه  تیلولعم ،  فلتخم  دراوم  صیخشت  نینچمه  يداع و  توف  نآ ،  ببـس  هب 
روما لووسم  يو د ـ  هدنیامن  ای  طبريذ  ناگی  هدـنامرف  کشزپ ج ـ   ) یماظتنا يورین  يرادـهب  هدـنیامن  یماظتنا ب ـ  يورین  یناسنا  يورین 

عوضوم تایه  داهنـشیپ  هب  ترورـض  ای  راـک  مکارت  تروصرد  هرـصبت 1 ـ  یگتـسشنزاب  همیب و  روما  هدنیامن  يو ه ـ هدـنیامن  ای  نارگراثیا 
هرداص يار  دوشیم و  لیکـشت  اهناگی  ای  یحاون  رد  هباـشم  بیکرت  اـب  ییاـه  تاـیه  ( 141  ) هداـم عوضوم  تاـیه  بیوصت  و  ( 140  ) هدام

تظافح یسایس و  یتدیقع  ياهنامزاس  نانکراک  دروم  رد  هرصبت 2 ـ  دشابیم . ( 140  ) هدام عوضوم  تایه  يار  هلزنم  هب  اهتایه  نآ  طسوت 
هام هس  تدم  فرظ  قوف  هدام  رد  جردنم  تایه  هیرظن  هچنانچ  هدام 141 ـ  دیامنیم . یگدیسر  روکذم  تایه  یماظتنا ،  يورین  تاعالطا 
زا هک  رظن  دـیدجت  تایه  هدـهع  هب  ییاهن  يار  رودـص  دریگ  رارق  یفوتم  ثارو  زا  یکی  ای  لولعم  ای  زابناج  ضارتعا  دروم  غالبا  خـیرات  زا 
ای یماظتنا  يورین  یناسنا  يورین  نواعم  يو ب ـ  نیـشناج  ای  یماظتنا  يورین  هدـنامرف  فلا ـ  دوب : دـهاوخ  ددرگیم  لیکـشت  ریز  تاـماقم 

هرـصبت نارگراثیا  روما  سییر  یگتـسشنزاب ه ـ ـ همیب و  روما  سییر  طبريذ د ـ  نواعم  ای  یماظتنا  يورین  يرادهب  سییر  يو ج ـ  هدنیامن 
يار قح  اب  تایه  رد  هطوبرم  هدـنیامن  دروم  بسح  دـشاب  حلـسم  ياهورین  ریاس  زا  رومأم  نانکراک  هب  طوبرم  هدـنورپ  هک  يدراوم  رد  1 ـ 
داینب دیهش و  داینب  يارب  ( 141  ) و ( 140  ) داوم عوضوم  ياهتایه  طسوت  يزابناج  ای  تداهش  صیخـشت  هرصبت 2 ـ  دومن . دهاوخ  تکرش 

ای زابناج  طسوت  غالبا  زا  سپ  هاـم  ود  تدـم  فرظ  روکذـم  تاـیه  ود  زا  کـی  ره  ارآ  هرـصبت 3 ـ  دوب . دـهاوخ  لمع  كالم  زین  نازابناج 
(140 ( ، ) 138 ( ، ) 127  ) داوم ییارجا  همان  نییآ  هدام 142 ـ  دوب . دهاوخ  هحلاص  عجارم  رد  تیاکش  لباق  یفوتم  ثارو  زا  یکی  ای  لولعم 

دهاوخ اوق  لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  لک  داتـس  قیرطزا  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهامه  اب  یماـظتنا  يورین  طـسوت  نوناـق  نیا  ( 141  ) و
عبات دروم  بسح  نوناـق  نیا  ( 87  ) هدام رد  روکذم  تاماقم  بیوصت  یـصخش و  ياضاقت  تروصرد  نانکراک  افعتـسا  هدام 143 ـ  دیسر .

هلصافالب ای  نآ  هنیزه  هب  ای  یماظتنا  يورین  رد  تمدخ  ودب  یـشزومآ  هرود  یط  تدم  رد  نیلـصحم  فلا ـ  دشابیم : ریز  ياهدنب  زا  یکی 
تمدـخ هب  شزومآ ،  زا  سپ  هک  ینانکراک  ب ـ  دـندرگیم . یفعتـسم  یلیـصحت  ياـههنیزه  ربارب  ود  تخادرپ  اـب  شزومآ  ناـیاپ  زا  سپ 
نیرخآ درومرد  دش . دنهاوخ  فاعم  فلا   ) دـنب عوضوم  هنیزه  تخادرپ  زا  روبزم  تمدـخ  تدـم  مود  کی  نازیم  هب  دـناهدیدرگ  لوغـشم 

يارب هک  یغلبم  هبـساحم  رد  هرـصبت 1 ـ  دوب . دهاوخ  هبـساحم  كالم  هرود  نآ  زا  سپ  نانآ  یتمدخ  تاونـس  هدش ،  یط  یـشزومآ  هرود 
يراج ياههنیزه  لیـصحت ،  تدم  رد  نانآ  هب  یتخادرپ  يایازم  قوقح و  یلیـصحت ،  هنیزه  کمک  تسا  هدش  فرـص  نانکراک  لیـصحت 

یشزومآ تیرومأم  هداعلا  قوف  تسا ،  هدش  تخادرپ  یشزومآ  ياههسسوم  هب  هیرهـش  تباب  هک  یهوجو  یـشزومآ ،  زکارم  رد  یلیـصحت 
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ینانکراک هرصبت 2 ـ  ددرگیم . روظنم  كاشوپ  كاروخ و  یلیـصحت ،  كرادم  هیهت  رازفا و  تشون  هنیزه  روشک و  زا  جراخ  ای  لخاد  رد 
افعتـسا ياضاقت  يارب  هک  یلقادح  تدم  نازیم  هب  تمدـخ  زا  سپ  تسا  هدرکن  تخادرپ  ياهنیزه  نانآ  لیـصحت  يارب  یماظتنا  يورین  هک 

هک یعقاوم  ینارحب و  طیارـش  گنج و  ناـمز  رد  افعتـسا  بیوصت  هدام 144 ـ  دندرگیم . یفعتـسم  هدیدرگ  نییعت  یمادختـسا  دادرارق  رد 
اب یماظتنا  يورین  زاین  تروصرد  یفعتسم ،  نانکراک  هدام 145 ـ  دشابیم . اوق  لک  یهدنامرف  رایتخا  رد  دراد  دوجو  گنج  عوقو  لامتحا 

تاماقم بیوصت  اب  دشاب ،  هتشذگن  لاس  جنپ  زا  شیب  اضاقت  میلست  نامز  ات  نانآ  يرانکرب  خیرات  زا  هک  نیا  رب  طورشم  یـصخش  ياضاقت 
. دنوش هداعا  تمدخ  هب  راب  کی  يارب  دنناوتیم  اعفتـسا  زا  لبق  تمدـخ  تمدـق  هبتر و  ای  هجرد  ظفح  اب  نوناق  نیا  ( 87  ) هدام رد  روکذم 

ناـمزرد هک  ار  یهوجو  نینچمه  دـنیامن و  درتسم  یماـظتنا  يورین  هب  دناهتـشاد  تفاـیرد  افعتـسا  رثارب  هک  ار  یهوجو  دـیاب  ناـنکراک  نیا 
زا سپ  لاس  راـهچ  اـت  هک  یناـنکراک  هدام 146 ـ  درک . دـنهاوخ  تفاـیرد  دـناهدومن ،  تخادرپ  نوناـق  نیا  ( 143  ) هدام بجومهب  افعتـسا 

ماجنا يارب  مزال  ییاناوت  دقاف  هک  ینانکراک  نینچمه  دنرواین و  تسد  هب  ار  عیفرت  هب  لین  تیحالص  هبتر  ای  هجرد  رد  فقوت  تدم  لقادح 
هدوبن و یماظتنا  يورین  تحلـصم  هب  نانآ  تمدـخ  همادا  هک  ینانکراک  زین  دنـشاب و  طوبرم  صـصخت  هبتر و  ای  هجرد  اب  بسانتم  فیاظو 

هدام هرـصبت  داـفم  زین  روبزم و  هداـم  ( 9  ) هرـصبت تیاعر  و  ( 121  ) هدام عوضوم  یگدیـسر  ياهتایه  صیخـشت  اب  دنـشابن  جارخا  دـحرد 
رد دنـشاب  هتـشاد  تمدـخ  هقباس  لاس  تسیب  لقادـح  هچنانچ  دوشیم : راتفر  ریز  بیترت  هب  نانآ  اـب  هدـیدرگ و  فاـعم  تمدـخ  زا  ( 122)

هدام ددرگیم . دیرخزاب  نوناق  نیا  تاررقم  ساسارب  نانآ  یتمدخ  قباوس  تروص  نیا  ریغ  رد  دش و  دنهاوخ  روظنم  ناگتـسشنزاب  فیدر 
ریاس رد  هک  نیا  هب  طورـشم  ار  طوبرم  نانکراک  تاجرد ،  مروت  نامزاس و  لیدـعت  ای  فذـح و  دراومرد  دـناوتیم  یماظتنا  يورین  147 ـ 

تاماقم بیوصت  اب  دشاب  هتشادن  دوجو  نانآ  يارب  یبسانم  لغـش  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  لک و  داتـس  حلـسم و  ياهورین 
تمدخ تدم  هب  دیامن . دیرخزاب  ار  لاس  هدزناپ  زا  رتمک  هتسشنزاب و  تمدخ  هقباس  لاس  هدزناپ  نتشاد  اب  نوناق  نیا  ( 87  ) هدام رد  روکذم 
تاونس تروص  ره  رد  نکیل  ددرگیم  هفاضا  لاس  جنپ  یگتـسشنزاب  قوقح  يدیرخزاب و  هوجو  باستحا  رظن  زا  طقف  هدام  نیا  نیلومـشم 

مکح اب  فلا ـ  دـندرگیم : جارخا  ریز  دراوم  رد  نانکراک  هدام 148 ـ  دوب . دهاوخن  رتشیب  لاس  یس  زا  نانآ  یگتـسشنزاب  قوقح  رد  رثوم 
جارخا هچناـنچ  هرـصبت 1 ـ  نوناق  نیا  ( 122  ) و ( 121  ) داوم عوضوم  یگدیـسر  ياهتایه  يار  اـب  هاـگداد ب ـ  مکح  عبت  هب  اـی  هاـگداد 

نانآ يدارا  لمع  زا  یـشان  تسا ،  هدیـسرن  نایاپ  هب  شزومآ  تدم  ربارب  ود  لقادح   ) نانآ تمدخ  دهعت  تدم  هک  ینانکراک  نیلـصحم و 
درومرد یباـکترا  لـمع  ندوـب  يدارا  ریغ  اـی  يدارا  صیخـشت  هرـصبت 2 ـ  دنتـسه . هفورـصم  یلیـصحت  ياههنیزه  تخادرپ  هب  مزلم  دشاب 

ریاـس درومرد  میقتـسم و  سییر  اـی  هدـنامرف و  هدـهع  هب  یـشیامزآ  تدـم  رد  نادـنمراک  درومرد  شزومآ و  ياروش  هدـهع  هب  نیلـصحم 
. دشابیم نوناق  نیا  ( 121  ) هدام عوضوم  نویسیمک  هدهع  هب  نانکراک 

نانکراک یتفایرد  متشه ـ  لصف 

 ( ات 165 هدام 149  قوقح (  لوا ـ  شخب 

ریاس لغـش و  ياههداعلاقوف  رمتـسم و  يایازم  قوقح ،  عومجم  زا  تسا  تراـبع  یناـمیپ  رویاـپ و  ناـنکراک  هناـهام  یتفاـیرد  هدام 149 ـ 
قوقح لقادـح  فلا ـ  ددرگیم : لیکـشت  یلایر  بیرـض  رد  لیذ  لماوع  عومجم  برـضلصاح  زا  ناـنکراک  قوقح  هدام 150 ـ  اهتخادرپ .

ددـع هرـصبت ـ  ددرگیم . تخادرپ  نوناق  نیا  لومـشم  ناـنکراک  حطـس  رد  یتفاـیرد  قوقح  نازیم  نیرتمک  ناونعهب  هک  تسا  ینیعم  غلبم 
يارب دحاو و  یسانشراک 564  كردم  ناگدنراد  يارب  دحاو ـ  رتنییاپ 648  ینادراک و  یلیصحت  كردم  ناگدنراد  يارب  قوقح  لقادح 

یقوقح هبتر  برضلصاح  اب  ربارب  تسا  یغلبم  ییاراک  قح  ب ـ  ددرگیم . نییعت  دحاو  رتالاب 530  دشرا و  یسانشراک  كردم  ناگدنراد 
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یقوـقح هبتر  نیلوا  هرـصبت 2 ـ  دشابیم . ددـع 5/2  نانکراک  هیلک  يارب  ییاراـک  قح  دـحاو  هرـصبت 1 ـ  ییاراکقح  دـحاو  رد  ود  ناوتهب 
یقوقح هبتر  تسا و  هدـش  نییعت  یلیـصحت  عطاقم  زا  کی  ره  يارب  نوناق  نیا  ( 154  ) هدام بجوم  هب  هک  تسا  یـصخشم  دادعا  نانکراک 

قوقح هبتر ج ـ  ای  هجرد  نیلوا  زا  سپ  یتفایرد  یتمدـخ  ياههبتر  ای  تاجرد  دادـعت  یقوقح و  هبتر  نیلوا  عومجم  اب  تسا  ربارب  نانکراک 
یبایـشزرا ساسارب  هک  لبق  ياهلاس  هیاپقح  ییاراـکقح و  قوقح و  لقادـح  عومجم  دـصرد  ( 5  ) ای ( 4  ) ای ( 3  ) لداعم تسا  یغلبم  هیاـپ 

رد یماظتنا  يورین  نانکراک  هرـصبت ـ  دوشیم . هفاضا  نانآ  قوقح  هب  دریگیم و  قلعت  نانکراک  هب  تمدخ  لاس  کی  ره  زا  سپ  نانکراک 
ییاراک قح  قوقح و  لقادح  عومجم  %( 3  ) دصرد هس  نازیم  هب  هیاپ  قوقح  زا  لاس 1369  نایاپ  ات  دوخ  لوبق  لباق  تمدـخ  لاس  ره  لابق 

یلایر بیرـض  لداعم  هراومه  نوناق  نیا  رد  روکذـم  یلاـیر  بیرـض  هداـم 151 ـ  دـندرگیم . رادروخرب  هبتر  اـی  هجرد  نیرخآ  هب  طوبرم 
هدام ( 2  ) هرـصبت رد  جردـنم  تاماقم  اب  یماظتنا  يورین  تاـماقم  يزارطمه  نییعت  هدام 152 ـ  دشابیم . حلـسم  ياهورین  نانکراک  قوقح 

روکذم هدام  دانتـسا  هب  هقلعتم  تازایتما  زا  نانآ  يرادروخرب  بوصم 13/6/1370 و  تلود  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناـق  ( 1)
یهدنامرف بیوصتهب  لک  داتس  قیرط  زا  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهامه  اب  یماظتنا  يورین  طسوت  هک  دوب  دهاوخ  یلمعلاروتـسد  ساسارب 

طوبرم لودـج  ياههورگ  نیرتالاب  رد  بیترت  هب  يدـصت  نارود  نایاپ  زا  سپ  هدام  نیا  رد  روکذـم  تاماقم  هرصبت 1 ـ  دسریم . اوق  لک 
دهاوخ هبساحم  نآ  ساسارب  زین  یتاونس  شیازفا  نییعت و  طوبرم  هورگ  يانبم  ددع  ساسارب  نانآ  زا  کی  ره  قوقح  دنباییم و  صیـصخت 

تاسـسوم و یمالـسا و  بـالقنا  ياـهداهن  یتـلود و  ياههاگتـسد  زا  کـی  ره  رد  لاغتـشا  تروص  رد  روکذـم  تاـماقم  هرـصبت 2 ـ  دش .
. دش دنهاوخ  رادروخرب  طوبرم  هورگ  يانبم  ددع  ساسارب  یتاونس  شیازفا  زا  تسا  مان  رکذ  مزلتـسم  اهنآ  رب  مکح  لومـش  هک  ییاهتکرش 
لقادـح و یناسنا  يورین  بذـج  تردـق  ظـفح  روظنمهب  یماـظتنا و  يورین  رد  تمدـخ  صاـخ  تیفیک  یتخـس و  هب  هجوت  اـب  هدام 153 ـ 

دصرد تسیب  بوصم 31/5/1345  يروشک  مادختـسا  نوناق  نیلومـشم  قوقح  رثکادح  لقادح و  زا  نوناق  نیا  نیلومـشم  قوقح  رثکادح 
جردنم لماوع  دـیامن ،  رییغت  حلـسم  ياهورین  نانکراک  یقوقح  دادـعا  ای  تخادرپ  ماظن  هک  يدراوم  هیلک  رد  دوب و  دـهاوخ  هفاضا  %( 20)

ماظن نوناق  نیلومشم  يدورو  ياههورگ  ای  هورگ  حالصا  تروص  رد  دومن و  دهاوخ  رییغت  نامزمه  روطهب  تبسن و  نامه  هب  نوناق  نیا  رد 
هدام ب   ) دنب لیذ  ( 1  ) هرـصبت عوضوم  ییاراک  قح  دحاو  تلود  تایه  طسوت  بوصم 13/6/1370  تلود  نانکراک  تخادرپ  گـنهامه 

یماظتنا يورین  هباشم  عطاقم  ای  عطقم  ناـمه  يارب  لـک  داتـس  اـی  تلود  تاـیه  طـسوت  دروم  بسح  رب  هداـم  نیا  داـفم  تیاـعر  اـب  ( 150)
ریز حرش  هب  یماظتنا  يورین  زایندروم  لوبق و  لباق  یلیصحت  كرادم  هب  هجوتاب  نانکراک  یقوقح  هبتر  نیلوا  هدام 154 ـ  دباییم . شیازفا 

ای ییامنهار  هرود  نایاپ  ج ـ  ( 3  ، ) میدق دیدج و   ) ییادـتبا هرود  نایاپ  ب ـ  ( 1  ، ) ییادـتبا هرود  نایاپ  زا  رتنییاپ  فلا ـ  ددرگیم :  نییعت 
قباس و يرفامه  يرسفا و  ياههاگشزومآ  ینادراک و  ياههرود  نایاپ  ه ـ ( 9  ، ) هطسوتم هرود  نایاپ  د ـ  ( 6  ، ) قباس هطسوتم  لوا  لکیس و 
یــسانشراک و ياـههرود  ناــیاپ  و ـ  ( 11  ، ) زارطمه یــشزومآ  ياـههرود  ریاـس  یماــظتنا و  یماــظن و  موـلع  ياههدکــشناد  لوا  هرود 

نایاپ ز ـ  ( 13  ، ) زارطمه یشزومآ  ياههرود  ریاس  یماظتنا و  یماظن و  مولع  هدکشناد  مود  هرود  قباس و  ینابلخ  يرسفا و  ياههدکـشناد 
یموـمع و یکـشزپ  يارتـکد  ح ـ  ( 15  ، ) یمومع یکـشزپ  زج  هب  یناـمرد  ياههتـشر  يارتـکد  نینچمه  دـشرا و  یـسانشراک  ياـههرود 
هک قباس  ماظن  هطـسوتم  مجنپ  مراهچ و  یلیـصحت  كردم  ناگدنراد  یقوقح  هبتر  نیلوا  هرصبت 1 ـ  ( 16  ، ) مولع ياههتـشر  ریاس  يارتکد 

یلیـصحت كردـم  ناگدـنراد  یقوقح  هبتر  نیلوا  هب  هرـصبت 2 ـ  ددرگیم . نییعت  ( 8  ) و ( 7  ) بیترت هب  هدوب  مادختـسا  ساسا  ناشکردـم 
بـسح دنـشاب  هدومن  یط  ار  یماظتنا  يورین  زایندروم  لوبق و  لباق  یـصصخت  قوف  ای  یـصصخت و  ياـههرود  هک  اههتـشر  هیلک  رد  ارتکد 

هب ه )ـ  ) ح و ( ، ) ز  ) ياهدنب و  ( 2  ) هرـصبت رد  روکذم  ياههرود  لوط  هک  يدراوم  رد  هرصبت 3 ـ  ددرگیم . هفاضا  دحاو  ( 4  ) و ( 3  ) دروم
تاونـس زا  شیب  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  ای  يروانف  تاقیقحت و  مولع ،  ياههناخترازو  زا  یکی  دییات  دروم  كردم  بجوم 

ـ  هرصبت 4 ددرگیم . هدوزفا  نانآ  یقوقح  هبتر  نیلوا  هب  دحاو  کی  رتالاب ،  لیصحت  لاس  ره  ازا  هب  دشاب  روبزم  ياهدنب  رد  هبـساحم  دروم 
رد ای  اوق  لک  یهدـنامرف  نامرفهب  تداـشر و  رثا  رد  بوصم 7/7/1366  شترا  نوناـق  بیوصت  زا  لـبق  هک  یناـنکراک  یقوقح  هبتر  نیلوا 
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دـناهدیدرگ و لیان  رتالاب  تاجرد  هب  یموس  ناوتـس  تقوم  هجرد  قیرط  زا  شترا  قباس  نوناـق  ( 33  ) هداـم قبطرب  ههبج  رد  روضح  يارجا 
دروـم بسح  هک  یلیـصحت  كردـم  هرـصبت 5 ـ  ددرگیم . نـییعت  ( 11  ) دـشاب ینادراک   ) ملپید قوف  زا  رتنییاـپ  ناـنآ  یلیـصحت  كردـم 

یکی لداعم  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ،  يروانف و  تاقیقحت و  مولع ،  شرورپ ،  شزومآ و  ياههناخترازو  یباـیزرا  بجومهب 
ای يرنه  كردـم  نتـشاد  تلعهب  هک  ینانکراک  هرـصبت 6 ـ  دوب . دـهاوخ  ربارب  شزرا  ياراد  دوش  هتخانـش  هدام  نیا  رد  روکذـم  عطاقم  زا 

رظن زا  روشک  يزیرهمانرب  تیریدم و  نامزاس  تاررقم  ای  حلسم و  ياهورین  قباس  یمادختـسا  تاررقم  بجوم  هب  یـصصخت  ای  یـشزرو و 
نامه یقوقح  هبتر  نیلوا  نانآ  قوقح  هبـساحم  رد  دنوشب  ای  هدـش  يدـنبهقبط  رکذـلاقوف  یلیـصحت  عطاقم  زا  کی  ره  لداعم  یمادختـسا 

رد نوناق  نیمه  یمادختسا  رتنییاپ  عطاقم  هطسوتم و  هرود  نایاپ  یلیصحت  كردم  هرصبت 7 ـ  دوب . دهاوخ  لمع  كالم  یلیصحت  كردم 
رتشیب یلبق  یقوقح  هبتر  نیلوا  زا  كرادم  نیا  یقوقح  هبتر  نیلوا  هچنانچ  هدـیدرگ و  یقلت  لوبق  لباق  زایندروم و  یتمدـخ ،  تیعـضو  ره 

هدام تفرگ  دهاوخ  رارق  هبساحم  كالم  رتالاب  یقوقح  هبتر  دراوم  ریاس  هدام و  نیا  ساسارب  هطسوتم  هرود  نایاپ  كردم  دروم  رد  دشاب ، 
نوناق نیمه  ( 84  ) هدام عوضوم  یتمدـخ  هبتر  اب  تسا  ربارب  نوناـق  نیا  ( 19  ) هدام ب   ) دـنب عوضوم  نادـنمراک  یقوقح  هبتر  نیلوا  155 ـ 
نازیم هب  یغلبم  هناهام  دنیامنیم ،  یط  ار  یشزومآ  ياههرود  مادختـسا  ودب  رد  هبتر  ای  هجرد  هب  لین  زا  لبق  هک  ینیلـصحم  هب  هدام 156 ـ 
لوبق لباق  تاونس  مادختسا و  ساسا  یلیصحت  كردم  یقوقح  هبتر  ساسارب  و  ( 150  ) هدام رد  روکذم  لماوع  زا  هلصاح  قوقح  مود  کی 

دننیبیم شزومآ  یتیرومأم ،  يدرونایرد و  يزاورپ ،  ياههتشر  رد  هک  ینیلصحم  هب  هرصبت ـ  ددرگیم . تخادرپ  نییعت و  نانآ  یـشزومآ 
تدم لوط  رد  یشزومآ  هژیو  يایازم  ناونعهب  دنیامنیم  يزوماراک  نآ  رد  هک  یلغش  يایازم  %( 50  ) دصرد هاجنپ  ات  یغلابم  دروم  بسح 

تروصرد هبتر  ای  هجرد  رد  فقوت  تدم  لقادح  زا  سپ  ینامیپ  رویاپ و  نانکراک  هیلک  هدام 157 ـ  دش . دهاوخ  تخادرپ  یلمع  شزومآ 
تاجرد ناگدـنراد  يارب  شیازفا  نیا  دوشیم . هفاضا  نانآ  یقوقح  هبتر  هب  دـحاو  کی  فقوت  لاس  راهچ  ره  ازا  هب  مزال  ییاراـک  نتـشاد 

زا اقترا ،  نیرخآ  زا  سپ  تمدـخ  لاس  ره  ازا  هب  دوخ  تمدـخ  لاـس  نیرخارد  ناـنکراک  هیلک  هرـصبت 1 ـ  دوب . دهاوخ  دحاو  ود  يریما ، 
اقترا زا  يدـنمهرهب  ياج  هب  عیفرت ،  تروص  رد  هدام  نیا  لومـشم  نانکراک  هرـصبت 2 ـ  دش . دنهاوخ  رادروخرب  یقوقح  هبتر  مراهچ  کی 

اب هسیاقم  رد  نانآ  قوقح  نوناـق  نیا  يارجا  اـب  هک  یناـنکراک  هداـم 158 ـ  دومن . دـنهاوخ  هدافتـسا  دوخ  عیفرت  هب  هطوبرم  قوقح  زا  قوف 
توافتلاهبام دبای  شهاک  طوبرم  تاروسک  لامعا  زا  لبق  نوناق  نیا  يارجا  زا  لبق  رمتسم  يایازم  لغش و  ياههداعلاقوف  قوقح و  عومجم 

نازیم ناـمه  هب  يدـعب  شیازفا  هنوگره  اـب  تواـفت  نیا  دـنیامنیم . تفاـیرد  قیبـطت  تواـفتلاهبام  ناونع  هب  شهاـک  عفر  اـت  ار  روبزم  غلبم 
رب دازام  یتمدخ  تاونس  نینچمه  مادختسا و  ودب  یشزومآ  تاونس  نانکراک ،  هیاپ  قوقح  هبـساحم  رد  هدام 159 ـ  تفای  دهاوخ  شهاک 

دروم رد  هرـصبت ـ  ددرگیم . هبـساحم  لاس  یـس  رثکادح  نوناق  نیا  ( 179  ) هدام رد  روکذم  تمدـخ  نکیل  دـش . دـهاوخ  روظنم  لاس  یس 
تمدخ لوط  رد  نانآ  قوقح  شیازفا  زا  طقف  لاس ،  یس  رب  دازام  ياهلاس  تباب  دیامنیم  زواجت  لاس  یـس  زا  نانآ  تمدخ  هک  ینانکراک 

نانآ لفکت  تحت  هلیاع  دادعت  بسانت  هب  هک  تسا  یغلابم  نانکراک  رمتسم  يایازم  هدام 160 ـ  دش . دهاوخ  رسک  یگتسشنزاب  قح  روکذم 
لفکت تحت  هلیاع  يدـنمهلیاع  هنیزه  کمک  هدام 161 ـ  ددرگیم . تخادرپ  يدـنمهلیاع  هنیزه  کمک  نکـسم و  هنیزه  کمک  ناونع  هب 

بوـصم تلود  ناـنکراک  تخادرپ  گـنهامه  ماـظن  نوناـق  ( 9  ) هداـم قـبط  نوناـق  نیا  لومـشم  فـظوم  هتـسشنزاب و  لـغاش ،  ناـنکراک 
لفکت تحت  هلیاـع  هرـصبت 1 ـ  دـش . دـهاوخ  تخادرپ  نییعت و  نآ  يدـعب  تاحالـصا  تارییغت و  یمالـسا و  ياروش  سلجم   13/6/1370

بوصم 13/6/1370 تلود  نانکراک  تخادرپ  گـنهامه  ماـظن  نوناـق  ( 9  ) هدام ( 1  ) دـنب يایازم  زا  نوناق  نیا  لومـشم  درجم  ناـنکراک 
زا دنتسه ،  نانآ  لفکت  تحت  هک  دنشاب  هداتفاراک  زا  رـسمه  ياراد  هک  نوناق  نیا  لومـشم  نز  نانکراک  هرصبت 2 ـ  دش . دنهاوخ  دنمهرهب 

. دندرگیم رادروخرب  بوصم 13/6/1370  تلود  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماـظن  نوناـق  ( 9  ) هدام عوضوم  يدـنمهلیاع  هنیزه  کمک 
ینامزاس ياههناخ  ياهبهراجا  نازیم  دـننکیمن و  هدافتـسا  ینامزاس  ياههناخ  زا  هک  یناـنکراک  نکـسم  هنیزه  کـمک  نازیم  هدام 162 ـ 

نیریاس ینامزاس و  ياههناخ  زا  هدننکهدافتسا  نانکراک  هب  هعماج ،  حطس  رد  نکسم  ياهبهراجا  هب  هجوتاب  هک  ددرگ  نییعت  يوحن  هب  دیاب 
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هدافتسا ینامزاس  ياههناخ  زا  هک  لغاش  نانکراک  نکـسم  هنیزه  کمک  نازیم  هدام 163 ـ  دوش . کمک  نکـسم  رما  رد  يدحاو  نازیم  هب 
فلا  ) دنب هرـصبت  رد  جردنم  قوقح  لقادح  ددع  مدصیـس  کی  برـضلصاح  لداعم  یغلبم  نانآ  لفکت  تحت  هلیاع  هب  هجوتاب  دنیامنیمن 

فیدر ددرگیم : هبـساحم  نییعت و  ریز  حرـشب  هلیاع  اب  بساـنتم  نکـسم  ياـنبریز  ژارتم  رد  ياهقطنم  بیرـض  رد  نوناـق  نیا  ( 150  ) هدام
عبرم 4 رتم  رفن 90  ود  عبرم 3  رتم  رفن 70  کی  عبرم 2  رتم  درجم 50  هلیاع 1  اب  بسانتم  نکـسم  يانبریز  ژارتم  لفکت  تحت  هلیاع  دادعت 

هراومه هفیظو ،  نانکراک  يایازم  قوقح و  هدام 164 ـ  عبرم  رتم  رتشیب 150  رفن و  جنپ  عبرم 6  رتم  رفن 130  راهچ  عبرم 5  رتم  رفن 100  هس 
بوصم یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  و  بوصم 5/7/1375 )  حلـسم  ياهورین  هفیظو  نانکراک  قوقح  تخادرپ  یگنوگچ  نوناـق  ربارب ( 

. دشدهاوخ تخادرپ  هبساحم و  اهنآ  يدعب  تاحالصا  29/7/1363 و 

 ( ات 169 هدام 165  لغش (  ياههداعلا  قوف  مود ـ  شخب 

روسک لومشم  هک  دوشیم  هتفگ  یماظتنا  راک  یتخس  هداعلاقوف  صاخ و  هداعلاقوف  لغـش ،  يایازم  هب  لغـش  ياههداعلا  قوف  هدام 165 ـ 
 ، تارطخ لغـش ،  طیارــش  عوـن و  نـتفرگرظنرد  اـب  یغلبم  هناـهام  یماـظتنا  يورین  ناـنکراکهب  هدام 166 ـ  دـنریگیم . رارق  یگتـسشنزاب 

نانکراک لغش  هداعلاقوف  نازیم  هرصبت 1 ـ  ددرگیم . تخادرپ  لغش  يایازم  ناونعهب  راک  تیفیک  لغش و  زا  یشان  یگدوسرف  تیلووسم ، 
داتفه دصکی و  زا  رتمک و  لغاش  ییاراک  قح  قوقح و  لقادـح  عومجم  %( 105  ) دصرد جنپ  دصکی و  زا  دـیابن  یماظتنا  يورین  رد  لغاش 

نینچمه یتسرپرـس و  تیریدـم و  یهدـنامرف ،  لغاشم  رد  لـغاش  ناـنکراک  لغـش  هداـعلاقوف  دـشاب و  رتشیب  نآ  %( 175  ) دصرد جـنپ  و 
لقادح عومجم  %( 25  ) دصرد جنپ  تسیب و  ات  مادک  ره  یـشزومآ  ای  یـصصخت و  یقیقحت و  لغاشم  يدصتم  نانکراک  لغـش  هداعلاقوف 

سناسیلقوف و يرتکد و  یلیـصحت  كرادـم  ناگدـنراد  لغـش  هداـعلاقوف  قوقح و  هرـصبت 2 ـ  تسا  شیازفا  لـباق  ییاراـکقح  قوقح و 
داتشه زا  دیابن  دنراد  راک  هب  لاغتـشا  یتاقیقحت  یتاعلاطم و  یـشزومآ ،  ياهدحاو  ای  زکارم  رد  هک  یمادختـسا  ظاحل  زا  زارطمه  كرادم 

یلاع شزومآ  تاسسوم  اههاگشناد و  یملع  تایه  اضعا  نوناق  لومشم  هباشم  نانکراک  لغش  هداعلاقوف  قوقح و  عومجم  %( 80  ) دصرد
بذـج و روظنمهب  بوصم 13/6/1370  تلود  نانکراک  تخادرپ  گـنهامه  ماـظن  نوناـق  ( 6  ) هداـم بجوـم  هب  هدام 167 ـ  دـشاب . رتمک 
ـ  هرـصبت ددرگیم . تخادرپ  بذـج   ) صاخ هداعلاقوف  یماظتنا  يورین  یتیریدـم  یـصصخت و  لغاشم  يارب  بسانم  ياـهورین  يرادـهگن 

هداعلاقوف دننام   ) بوصم 13/6/1370 تلود  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناق  ( 6  ) هدام ساسارب  هک  يرگید  هداعلاقوف  هنوگره 
رب هوالع  هدام 168 ـ  دش . دهاوخ  زین  یماظتنا  يورین  نانکراک  لماش  ددرگیم  تخادرپ  يروشک  مادختسا  نوناق  نیلومشم  هب  هژیو و )... 

نانکراک رمتسم  طابترا  زا  یـشان  ياهتیلووسم  یماظتنا و  يورین  هژیو  ياهتیرومأم  هب  هجوتاب  صاخ ،  هداعلاقوف  لغـش و  يایازم  تخادرپ 
يایازم قوقح و  %( 30  ) دصردیس لداعم  یغلبم  هناهام  نانآ ،  يریذپبیـسآ  يالاب  بیرـض  یعامتجا و  یطیحم و  طیارـش  زین  مدرم و  اب 
رثکادح یماظتنا  يورین  هدام 169 ـ  ددرگیم . تخادرپ  یماظتنا  يورین  نانکراک  هب  یماظتنا )  راک  یتخس  هداعلاقوف  ناونع (  تحت  لغش 

. دـناسریم ناریزو  تایه  بیوصت  هب  لک  داتـس  یگنهامه  اب  روشک  ترازو  طسوت  هیهت و  ار  شخب  نیا  ییارجا  همان  نییآ  هاـم  هس  فرظ 
. دوب دهاوخ  یلبق  تاررقم  يانبمرب  روکذم  همان  نییآ  غالبا  بیوصت و  نامز  ات  نوناق  نیا  ساسارب  ایازم  تخادرپ  هرصبت ـ 

 ( هدام 170 تاروسک (  موس ـ  شخب 

تلود مهس  نانکراک و  مهـس  زا  معا  زادناسپ  ثداوح و  رمع و  همیب  ینامرد ،  همیب  یگتـسشنزاب ،  هب  طوبرم  تاروسک  هیلک  هدام 170 ـ 
. دش دهاوخ  زیراو  طبريذ  ياهقودنص  هب  هبساحم و  یماظتنا  يورین  هب  يرست  دروم   ) طوبرم تاررقم  نیناوق و  ربارب 
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 ( ات 174 هدام 171  صاخ (  دراوم  رد  نانکراک  هناهام  یتفایرد  مراهچ ـ  شخب 

نیرخآ ناـنآ و  زارطمه  تمدــخهب  رــضاح  ناـنکراک  رمتــسم  ياــیازم  قوـقح و  رب  بـستنم  ناــنکراک  هناــهام  یتفاــیرد  هداـم 171 ـ 
نیناوق و ریاس  بجوم  هب  هک  تمدخ  هب  رومأم  نانکراک  زا  هتسد  نآ  دروم  رد  هرصبت ـ  ددرگیم . تخادرپ  هبساحم و  لغش  ياههداعلاقوف 

ياهورین ياهنادـنز  نامزاس  حلـسم ،  ياهورین  ییاضق  نامزاس  لک ،  داتـس  ریظن  ییاهنامزاس  هب  یماـظتنا  يورین  يوس  زا  اـمازلا  تاررقم ، 
دهاوخ لمع  كالم  دیدج  لغـش  دشاب ،  رتالاب  اهنامزاس  نآ  رد  يدـصت  دروم  لغـش  هچنانچ  دـندرگیم ،  مازعا  روشک  ترازو  حلـسم و 

لغـش ياههداعلاقوف  طوبرم و  هبتر  ای  هجرد  قوقح  يانبم  رب  یماظتنا  يورین  لخاد  رد  رومأم  ناـنکراک  یتفاـیرد  نازیم  هدام 172 ـ  دوب .
زا دـندرگیم  هداعا  تمدـخ  هب  نوناق  نیا  ( 131  ) هدام بجوم  هب  هک  ياهتـسشنزاب  ناـنکراک  هدام 173 ـ  ددرگیم . هبـساحم  نانآ  دیدج 

ماجنا نارد  هک  طوبرم  لغش  ياههداعلاقوف  دوخ و  هبتر  ای  هجرد  قوقح  زا  هدش و  عطق  نانآ  یگتـسشنزاب  قوقح  تمدخ  هب  هداعا  خیرات 
هناهام یتفایرد  نازیم  هدام 174 ـ  دوب . دنهاوخ  نیلغاش  ریاس  دننام  یمادختسا  روما  هیلک  رظن  زا  دنیامنیم و  هدافتـسا  درک  دنهاوخ  هفیظو 

ـ  هرـصبت ددرگیم . نییعت  هبـساحم و  نانآ  هبتر  ای  هجرد  قوقح  مود  کی  راکنودب  نانکراک  موس و  ود  يانبمرب  تمدـخ  رظتنم  نانکراک 
. ددرگیم تخادرپ  لماک  روط  هب  هدام  نیا  لومشم  نانکراک  رمتسم  يایازم 

 ( ات 178 هدام 175  اهتخادرپ (  ریاس  مجنپ ـ  شخب 

بآ و يدب  تمدخ ،  لحم  لاقتنا ،  ياههداعلاقوف  روشک و  زا  جراخ  لخاد و  رد  تیرومأم  هداعلاقوف  رفـس ،  هنیزه  شاداپ ،  هدام 175 ـ 
همان نییآ  هرصبت 1 ـ  ددرگیم . تخادرپ  نانکراک  هب  يروشک  مادختسا  نوناق  نیلومـشم  نازیم  هب  یگدنز  تالیهـست  زا  تیمورحم  اوه و 

درومرد طوبرم  همان  نییآ  اب  گنهامه  یگدنز  تالیهـست  زا  تیمورحم  اوه و  بآ و  يدب  زکرم و  زا  جراخ  لاغتـشا  هداعلاقوف  تخادرپ 
نیلومشم درومرد  رظندیدجت  تروصرد  زج  روکذم  دراوم  تباب  یتخادرپ  غلابم  هک  ددرگ  هیهت  يوحن  هب  دیاب  حلـسم  ياهورین  نیلومـشم 

روشک ترازو  هرصبت 2 ـ  دشاب . يروشک  مادختسا  نوناق  رد  نانآ  زارطمه  نانکراک  لداعم  بوصم 31/3/1345  يروشک  مادختسا  نوناق 
ياهنوگ هب  ار  یگدنز  تالیهـست  زا  تیمورحم  اوه و  بآ و  يدـب  زکرم و  زا  جراخ  لاغتـشا  هداعلاقوف  همان  نییآ  لک  داتـس  یگنهامه  اب 
اهشخب اهناتسرهش و  زکارم  نیلغاش  هداعلاقوف  زا  ریسمرگ  ریسدرس و  يزرم  یناتسهوک و  ياههاگساپ  اههاگـساپ و  نیلغاش  هداعلاقوف  هک 
نانکراک هک  يدراوم  ینابهگن و  هنیمزرد  زج  هدام 176 ـ  دناسر . دهاوخ  ناریزوتایه  بیوصتهب  هیهت و  دشاب  رتشیب  روکذم  ياهرهـش  و 

تاعاس ریغ  رد  نانکراک  راک  همادا  یماظتنا  يورین  ماقم  نیرتالاب  صیخـشت  هب  هک  يدراومرد  دـنیامنیم  هدافتـسا  تیرومأم  هداعلاقوف  زا 
نازیم ددرگیم . تخادرپ  راک  هفاضا  تمدخ  تاعاس  شیازفا  بسانت  هب  راک  هدزاب  شیازفا  نتفرگ  رظنرد  اب  دنک  ادـیپ  ترورـض  تمدـخ 
ناریزو تاـیه  بیوصتهب  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهاـمه  اـب  یماـظتنا  يورین  هلیـسو  هب  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هماـن  نییآ  قبط  راـک  هفاـضا 

نوناق و عبات  توف  جاودزا و  ياههنیزه  کمک  تفاـیرد  رظنزا  یماـظتنا  يورین  هتـسشنزاب  لـغاش و  ناـنکراک  هدام 177 ـ  دیـسر . دهاوخ 
زا یتسیاب  امازلا  هک  نانکراک  زا  هدـع  نآ  سابل  نیماـت  هیهت و  هدام 178 ـ  دوب . دنهاوخ  بوصم 31/3/1345  يروشک  مادختسا  تاررقم 

ياههنیزه ریاس  كاروخ و  نینچمه  دنـشوپب و  یـصاخ  سابل  هک  دـیامنیم  باجیا  نانآ  لغاشمای  دـنیامن و  هدافتـسا  لکـشلادحتم  سابل 
یماظتنا يورین  هدـهعرب  دـیامن ،  باجیا  ار  نانکراک  هنازور  تمدـخ  همادا  یتمدـخ  تایـضتقم  ترورـض و  هک  یتروصرد  نانآ  يرورض 

. دوب دهاوخ 

 ( ات 198 هدام 179  يرمتسم (  هفیظو و  یگتسشنزاب ،  قوقح  مهن ـ  لصف 
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 ، ناگتـسشنزاب هـب  دروـم  بـسح  هـک  یهوـجو  زا  تـسا  تراـبع  يرمتـسم  قوـقح  هـفیظو و  قوـقح  یگتــسشنزاب ،  قوـقح  هدام 179 ـ 
تخادرپ هناـهام  روط  هب  یماـظتنا  يورین  یگتـسشنزاب  قودنـص  زا  طوبرم  تاررقم  ربارب  ناـنکراک  لـفکت  تحت  هلیاـع  ناـگداتفاراکزا و 

نیمدختسم لاغتـشا  تلاح  نوناق  ساسارب  رثالادوقفم  یلک و  هداتفاراکزا  زابناج  دیهـش و  نانکراک  يایازم  قوقح و  هرصبت 1 ـ  ددرگیم .
ـ  هرصبت 2 دش . دهاوخ  تخادرپ  یمالـسا  ياروش  سلجم  بوصم 30/6/1372  یلیمحت  گنج  رثالادوقفم  هداتفاراکزا و  زاـبناج  دـیهش ، 

گنج رثالادوقفم  هداتفاراکزا و  زابناج  دیهش ،  نیمدختـسم  لاغتـشا  تلاح  نوناق  رد  روکذم  دراوم  زا  ریغرد  رثالادوقفم  نانکراک  قوقح 
هک هتـسشنزاب  نانکراک  یقوقح  هبتر  نیلوا  هرـصبت 3 ـ  ددرگیم . تخادرپ  نوناق  نیا  ( 171  ) هدام ساسارب  بوصم 30/6/1372  یلیمحت 

كرادم دناهدیدرگ و  لیان  رتالاب  یموس و  ناوتـس  تاجرد  هب  یمالـسا  ياروش  سلجم  بوصم 7/7/1366  شترا  نوناق  بیوصت  زا  لـبق 
هبساحم لباق  خـیرات 1/1/1371  زا  نآ  تواـفتلاهبام  ددرگیم و  نییعت  هدزای 11 ) دـشاب  ینادراک   ) ملپید قوف  زا  رتنییاپ  ناـنآ  یلیـصحت 

یگتسشنزاب قوقح  هام  شش  تدم  دوش و  رثالادوقفم  تسا  هفیظو  ای  یگتسشنزاب  قوقح  ياراد  هک  یـصخش  هاگره  هرصبت 4 ـ  دشابیم .
يرمتـسم اتقوم  دـنراد  قح  دریگ  قلعت  اهنآ  هب  يرمتـسم  نوناق  نیا  قباطم  هچناـنچ  قوقحلاـیوذ  ثارو  دـیامنن ،  هبلاـطم  ار  دوخ  هفیظو  اـی 

میاد روط  هب  قوف  خـیرات  زا  یتقوم  يرمتـسم  هدومن ،  توف  رثالادوقفم  صخـش  دوش  مولعم  اهدـعب  هچنانچ  دـنیامن . اضاقت  ار  دوخ  ینوناق 
ـ  هرـصبت 5 ددرگیم . هداعا  هیلوا  لاح  هب  ناـنآ  قوقح  تیعـضو  دـشابیم ،  تاـیح  لاـح  رد  دوش  مولعم  هک  یتروصرد  دوشیم و  رارقرب 

شترا و نوناق  تاررقم  ساسارب  هتفریذپ  نایاپ  نانآ  تمدخ  خیرات 7/7/1366  زا  لبق  هک  یناسک  يرمتسم  هفیظو و  یگتسشنزاب ،  قوقح 
اماوت يرمتـسم  هیمهـس  هفیظو و  ای  یگتـسشنزاب  قوقح  تفاـیرد  هداـم 180 ـ  ددرگیم . نییعت  شترا  ياـیازم  قوقح و  نوناـق  نیلومـشم 

تفایرد قح  دوش  توف  اهنآ  نیدلاو  زا  یکی  هک  ینادنزرف  هدام 181 ـ  دش . دهاوخ  تخادرپ  رتشیب  غلبم  طقف  تلاح  نیا  رد  هدوب و  عونمم 
قوقح اـی  قوقح  ناوـنعره  هب  تسا  تاـیح  لاـح  رد  هک  اـهنآ  رداـم  اـی  ردـپ  هچ  رگا  تشاد  دـنهاوخ  ار  يو  قوـقح  زا  يرمتـسم  هیمهس 
گنج یمالـسا و  بالقنا  رثالادوقفم  هداتفاراک و  زا  نازابناج  ادهـش ،  قوقح  هدام 182 ـ  دراد . تفایرد  تلود  زا  هفیظو  ای  یگتـسشنزاب 

بوصم یلیمحت  گنج  یمالـسا و  بالقنا  رثالادوقفم  هداتفاراکزا و  زابناج  دیهـش ،  نیمدختـسم  لاغتـشا  تلاح  نوناـق  ساـسارب  یلیمحت 
یگتسشنزاب یمومع  طیارش  هب  ندیـسر  ات  %( 5  ) دصرد جنپ  بیرـض  اب  هیاپ  قوقح  شیازفا  نییعت و  یمالـسا  ياروش  سلجم   30/6/1372

لفکت تحت  هلیاع  هب  نییعت و  يرمتسم  قوقح  هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  قباطم  لاس  یـس  همتاخ  زا  سپ  هبـساحم و  تمدخ  لاس  یـس  )
نوناق لومـش  رد  هچنانچ  نوناق  نیا  ( 128  ) هداـم ب   ) دـنب عوضوم  نازاـبناج  هفیظو ،  قوقح  نازیم  هدام 183 ـ  ددرگیم . تخادرپ  ناـنآ 
نییعت ریز  حرـش  هب  دـنریگن  رارق  یلیمحت  گنج  یمالـسا و  بالقنا  رثالادوقفم  هداتفاراکزا و  زابناج  دیهـش ،  نیمدختـسم  لاغتـشا  تلاح 

لغـش و ياه  هداعلا  قوف  نیرخآ  رتالاب و  هبتر  ای  هجرد  ود  قوقح  لداـعم  یقوقح  یناـمیپ ،  رویاـپ و  ناـنکراک  درومرد  فلا ـ  ددرگیم :
یـشزومآ هرود  نایاپ  زا  دعب  هک  ياهبتر  ای  هجرد  قوقح  لداعم  یقوقح  نیلـصحم ،  درومرد  ب ـ  رتالاب . هبتر  ای  هجرد  ود  رمتـسم  يایازم 

هجرد کی  رویاپ  نانکراک  قوقح  لداعم  یقوقح  هفیظو  نانکراک  درومرد  لیـصحت ج ـ  هقباس  لداـعم  یتمدـق  اـب  دـندشیم  لـیان  نآ  هب 
هفیظو قوقح  نازیم  هدام 184 ـ  نانآ  هفیظو  قوقح  نیرخآ  زا  تسا  ترابع  توف  زادعب  نازابناج  ناریگب  يرمتسم  قوقح  هرصبت ـ  رتالاب .

ینیب شیپ  دراوم  زا  کـی  ره  رد  نوناـق  نیا  ( 140  ) هدام رد  جردنم  نویـسیمک  صیخـشت  هب  انب  هک  ینانکراک  ناریگب  يرمتـسم  قوقح  و 
درومرد فلا ـ  ددرگیم : نییعت  ریز  حرـش  هب  دـنوش  توف  ای  لولعم  نآ  ببـس  هب  ای  هفیظو  ماجنا  نیح  رد  نوناق  نیا  ( 138  ) هدام رد  هدش 
نیلصحم دروم  رد  ب ـ  رمتـسم . يایازم  لغـش و  هداعلا  قوف  نیرخآ و  رتالاب و  هبتر  ای  هجرد  کی  قوقح  لداعم  ینامیپ  رویاپ و  نانکراک 

درومرد لیصحت ج ـ  هقباس  لداعم  یتمدق  اب  دندشیم  لیان  نآ  هب  یشزومآ  هرود  نایاپ  زا  دعب  هک  ياهبتر  ای  هجرد  قوقح  مهد  هن  لداعم 
هبانب هک  یتروصرد  هدام  نیا  نیلولعم  ناریگبيرمتـسم  قوقح  هرـصبت ـ  زارطمه . رویاپ  نانکراک  قوقح  لداـعم  یقوقح  هفیظو  ناـنکراک 

یـشان هک  یتروصردو  هفیظو  قوقح  نیرخآ  لداعم  دشاب  تیلولعم  زا  یـشان  توف  نوناق  نیا  ( 140  ) هدام رد  جردنم  نویسیمک  صیخشت 
هب هک  ینانکراک  ناریگبيرمتسم  قوقح  هفیظو و  قوقح  نازیم  هدام 185 ـ  دوب . دهاوخ  هفیظو  قوقح  نیرخآ  مهد  هن  دـشابن  تیلولعم  زا 
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هب هک  ینانکراک  ناریگبيرمتسم  قوقح  هفیظو و  قوقح  نازیم  هدام 185 ـ  دوب . دهاوخ  هفیظو  قوقح  نیرخآ  مهد  هن  دـشابن  تیلولعم  زا 
ـ  فلا ددرگیم : نییعت  ریز  حرـش  هب  دـنوشیم  توـف  اـی  لوـلعم  يداـع  روـط  هب  نوناـق  نیا  ( 140  ) هدام رد  جردنم  نویـسیمک  صیخـشت 

راهچ نیلصحم  درومرد  ب ـ  رمتسم . يایازم  لغش و  ياه  هداعلا  قوف  قوقح ،  نیرخآ  لداعم  یقوقح  ینامیپ ،  رویاپ و  نانکراک  درومرد 
نانکراک درومرد  لیصحت ج ـ  هقباس  لداعم  یتمدق  اب  دندشیم  لیان  نآ  هب  شزومآ  هرود  نایاپ  زا  دعب  هک  ياهبتر  ای  هجرد  قوقح  مجنپ 

هفیظو قوقح  نیرخآ  لداعم  هدام  نیا  عوضوم  نیلولعم  ناریگبيرمتـسم  قوقح  هرـصبت ـ  زارطمه . رویاپ  ناـنکراک  قوقح  مهد  هن  هفیظو 
ربارب دروم  بسح  دنوش  رثالادوقفم  ای  دیهش و  ای  هداتفاراکزا و  زابناج  هک  یتروصرد  هتسشنزاب  نانکراک  اب  هدام 186 ـ  دوب . دهاوخ  نانآ 

هب يرمتسم  قوقح  ناونع  هب  یقاقحتسا  یگتـسشنزاب  قوقح  نیرخآ  توف  تروصرد  دش و  دهاوخ  راتفر  نوناق  نیا  ( 183  ) و ( 179  ) داوم
تلود نانکراک  زا  تمدخ  زا  لبق  هک  هریخذ  طایتحا و  هرود  هفیظو  نانکراک  هدام 187 ـ  دیدرگ . دهاوخ  تخادرپ  اهنآ  ناریگب  يرمتسم 
نیرخآ يانبمرب  نوناق  نیا  تاررقم  ربارب  نانآ  هفیظو  يرمتسم و  قوقح  تیلولعم ،  ای  توف و  ندش ،  زابناج  تداهش ،  تروصرد  دناهدوب 

زا رتمک  هطوبرم  نامزاس  رد  نانآ  قوقح  هچنانچ  دـش و  دـهاوخ  تخادرپ  نامزاس  نامه  هجدوب  زا  هطوبرم و  ناـمزاس  زا  یتفاـیرد  قوقح 
توافتلاهبام هدش و  هبساحم  زارطمه  رویاپ  نانکراک  قوقح  يانبمرب  هفیظو  يرمتـسم و  قوقح  دشاب  نانآ  زارطمه  رویاپ  نانکراک  قوقح 

هقباس هاگره  هدام 188 ـ  دـش . دـهاوخ  تخادرپ  دوشیم ،  روظنم  یماـظتنا  يورین  هجدوب  رد  هلاـس  همه  تهج  نیدـب  هک  يراـبتعا  زا  نآ 
قوقح دـشاب  لاس  تسیب  زا  رتمک  دـنیامنیم  هدافتـسا  هفیظو  قوقح  زا  هک  ینیلولعم  نوناـق و  نیا  ( 183  ) هدام عوضوم  نازابناج  تمدـخ 

درک و دـنهاوخ  هدافتـسا  هطوبرم  هیاـپ  قوقح  شیازفا  لداـعم  یغلبم  هنـالاس  هدومن و  تفاـیرد  یماـظتنا  يورین  هجدوب  زا  ار  هررقم  هفیظو 
زا یتفاـیرد  قوقح  نیرخآ  لداـعم  یغلبم  زا  تمدـخ ،  لاـس  تسیب  هب  ندیـسر  زا  سپ  زیراو و  هطوـبرم  قودنـص  هب  یگتـسشنزاب  روـسک 

قوـقح زا  شیب  ناریگبيرمتــسم  قوـقح  هـک  یتروـصرد  هداـم 189 ـ  دـش . دـنهاوخ  رادروـخرب  یماـظتنا  يورین  یگتـسشنزاب  قودـنص 
لحم زا  نآ  دازام  یماظتنا و  يورین  یگتـسشنزاب  قودنـص  زا  تمدـخ  تاونـس  يانبم  رب  یگتـسشنزاب  قوقح  نازیم  ات  دـشاب  یگتـسشنزاب 

هجدوب دوبمک  تسا  فلکم  تلود  دش . دهاوخ  تخادرپ  ددرگیم  روظنم  یماظتنا  يورین  هجدوب  رد  هلاس  همه  روظنم  نیدب  هک  یتارابتعا 
اهنآ درومرد  یصاخ  ماکحا  هک  ناریگبيرمتسم  نازابناج و  هفیظو  قوقح  تخادرپ  ناربج  رظنزا  ار  یماظتنا  يورین  یگتسشنزاب  قودنص 

تمدق لاس  تسیب  لقادح  نتشاد  اب  هک  ینانکراک  هدام 190 ـ  دیامن . روظنم  روشک  لک  هجدوب  هحیال  رد  هلاس  همه  تسا  هدـش  ینیبشیپ 
تخادرپ نوناـق  نـیا  ( 179  ) هداـم رد  جردـنم  قوـقح  مجنپ  هس  لداـعم  یهوـجو  ناـنآ  لـفکت  تحت  هلیاـع  هب  دـنوشیم  جارخا  تمدـخ 

اراد ار  هفیظو  ای  يرمتـسم و  یگتـسشنزاب ،  قوقح  نییعت  تیحالـص  هک  ییاضق  عجارم  ماکحا  بجوم  هب  هک  یناـسک  هرـصبت ـ  ددرگیم .
يارب يدیدج  غلابم  يدـعب  ماکحا  بجوم  هب  هک  يدراومرد  هدـیدرگ و  ررقم  روکذـم ،  نیوانع  تحت  یـصخشم  غلابم  نانآ  يارب  دنـشاب 

دهاوخن زواجت  هدام  نیا  رد  جردنم  یقاقحتـسا  نازیم  زا  قوف  غلابم  لاح  ره  هب  دـش . دـنهاوخ  رادروخرب  دـیدج  غلابم  زا  ددرگ  ررقم  نانآ 
ار يو  جراـخم  شرـسمه  هک  یتروصرد  رهوش  میاد و  رـسمه  فلا ـ  زا : دـنترابع  نوناـق  نیا  لومـشم  ناریگبيرمتـسم  هدام 191 ـ  درک .

لیـصحت همتاخ  ات  دنـشاب  لیـصحت  لوغـشم  هک  یتروصرد  مامت و  لاس  تسیب  نس  ات  لـغاشریغ  روکذ  دـالوا  تسا ب ـ  هدومنیم  نیمأـت 
یفوتم تلافک  رد  هک  يردام  ردپ و  د ـ  دنـشاب . لغاش  ای  هتـشاد  رهوش  هک  یتروصرد  زج  ثانا  دالوا  مامت ج ـ  لاس  جنپ  تسیب و  رثکادح 
یفوتم تلافک  رد  هک  يریغـص  ردارب  و ـ  دشابن . دوخ  روما  هرادا  هب  رداق  هدوب و  یفوتم  تلافک  رد  هک  رامیب  ای  روجحم  ردارب  ه ـ ـ دناهدوب .

رد هک  يرهاوخ  ز ـ  دشابن . لغاش  هک  نیا  رب  طورشم  مامت  لاس  جنپ  تسیب و  نس  ات  لیـصحت  تروصرد  مامت و  لاس  تسیب  نس  ات  هدوب ، 
تـسیب نس  ات  رـسپ  دناهدوب ،  یفوتم  تلافک  تحت  هک  ییاههون  ح ـ  دـشاب . لغاش  ای  هتـشاد  رهوش  هک  یتروصرد  زج  هدوب  یفوتم  تلافک 

زا کی  ره  هرـصبت 1 ـ  دشاب . لغاش  ای  هتـشاد  رهوش  هک  یتروصرد  زج  رتخد  مامت و  لاس  جنپ  تسیب و  نس  ات  لیـصحت  تروصرد  لاس و 
یکـشزپ یلاع  نویـسیمک  صیخـشت  ربارب  هک  يروط  هب  دـندرگ  التبم  وضع  صقن  ای  جالع و  لباقریغ  يرامیب  هب  هچنانچ  ناریگبيرمتـسم 

هب يرمتـسم  تـخادرپ  هرـصبت 2 ـ  دـش . دـهاوخ  تخادرپ  رمعلا  ماداـم  ناـنآ  يرمتـسم  دنـشابن  دوـخ  شاـعم  نیمأـت  هب  رداـق  هشیمه  يارب 
ناریگبيرمتسم قوقح  هدام 192 ـ  تفای  دهاوخ  همادا  ینس  طیارـش  زا  رظنفرـص  زین  ترورـض  هرود  تمدخ  لوط  رد  ناریگبيرمتـسم 
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نیب يواـسم  روط  هب  ددرگیم  میظنت  نوناـق  نیا  ( 191  ) هدام ربارب  نانکراک  فرطزا  هک  ياهمانراهظا  اـی  یتمدـخ  قباوس  نیرخآ  ساـسارب 
یتمدخ قباوس  رد  دننادیم و  يرمتسم  تفایرد  هب  قحم  ار  دوخ  هک  یناسک  ضارتعا  هب  یگدیسر  يارب  هرصبت ـ  دش . دهاوخ  میسقت  نانآ 

ای یماظتنا  يورین  هدنامرف  فلا ـ  دوشیم : لیکـشت  ریز  ياضعا  زا  بکرم  یگدیـسر  تایه  دناهدشن  دیق  لفکت  تحت  دارفا  وزج  نانکراک 
يو هدنیامن  ای  یماظتنا  يورین  یگتسشنزاب  همیب و  روما  لوؤسم  يو ج ـ  هدنیامن  ای  یماظتنا  يورین  یناسنا  يورین  نواعم  يو ب ـ  نیشناج 
ریاس مهس  هب  يو  مهس  دهدب  تسد  زا  ار  يرمتسم  قوقح  تفایرد  طیارش  ای  دوش و  توف  ناریگبيرمتسم  زا  کی  ره  هچنانچ  هدام 193 ـ 
هیلک رظنزا  يرمتـسم  هفیظو و  قوقح  تفایرد  رب  هوالع  ادهـش ،  ياههداوناخ  نازابناج و  هدام 194 ـ  دش . دهاوخ  هدوزفا  ناریگبيرمتسم 
رارق نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  ششوپ  تحت  بیترت  هب  روشک ،  حطس  رد  ادهش  نازابناج و  ریاس  دننام  رگید  يایازم  یهافر و  تامدخ 

هب دـنوشیم  توف  ای  دیهـش  هک  ینانکراک  ناریگبيرمتـسم  هب  دریذـپیم و  نایاپ  ناـنآ  تمدـخ  هک  یناـنکراک  هب  هدام 195 ـ  دـنریگیم .
هاـم و راـهچ  لداـعم  رثکادـح  دنـشاب  هدرکن  هدافتـسا  یقاقحتـسا  یـصخرم  زا  تمدـخ  لوط  رد  دـعب  هب  لاـس 1358  زا  هـک  یتدـم  نازیم 

ایازم قوقح و  نیرخآ  ساسارب  هدشن  هدافتسا  یـصخرم  تدم  مامت  لداعم  دشاب  هدرکن  تقفاوم  نانآ  یـصخرم  اب  نامزاس  هک  یتروصرد 
هوجو رب  هوالع  دـندرگیم  جارخا  ای  یفعتـسم و  دـیرخزاب ،  هک  یناسک  هب  هرـصبت ـ  ددرگیم . تخادرپ  یماظتنا  يورین  تارابتعا  لحم  زا 

. دش دهاوخ  تخادرپ  زین  همیب  یگتـسشنزاب و  قودنـص  لحم  زا  تسا  هدش  رـسک  نانآ  قوقح  زا  هک  یگتـسشنزاب  همیب و  روسک  روکذم ، 
هفیظو ناگتسشنزاب ،  قوقح  دوشیم  هدروآ  نوناق  رد  هک  تبـسن  نامه  هب  ددرگ  هفاضا  لغاش  نانکراک  هناهام  قوقح  هاگره  هدام 196 ـ 

زا هک  یناسک  هدام 197 ـ  ددرگیم . نیمأت  یماظتنا  يورین  هجدوب  لحم  زا  یفاضا  غلبم  دـش و  دـهاوخ  هفاضا  ناریگب  يرمتـسم  ناریگب و 
يداع توف  ناریگبيرمتسم  ربارب  نانآ  لفکت  تحت  هلیاع  اب  تیعبات  كرت  تروصرد  دنرادروخرب  هفیظو  قوقح  ای  یگتسشنزاب و  قوقح 

قودنـص ای  یگتـسشنزاب  قودنـص  عفن  هب  دروم  بسح  نانآ  قوقح  عطق  بجوم  ناریگبيرمتـسم  تیعبات  كرت  هرـصبت ـ  ددرگیم . راتفر 
ای هفیظو  ماجنا  نیح  نیلولعم  نازابناج و  هب  هدراو  تامدـص  نازیم  هک  یتروصرد  هدام 198 ـ  دش . دهاوخ  ناریگبيرمتسم  ریاس  ای  تلود 

کمک و جاتحم  یگدـنز  هنازور  ياهراک  ماجنا  رد  یماظتنا  يورین  یکـشزپ  یلاع  نویـسیمک  دـییأت  هب  هک  دـشاب  يدـح  رد  نآ  ببـس  هب 
قوقحزا یگداتفاراکزا  نازیم  اب  بسانتم  دروم و  بسحرب  دنوشن  يرادـهگن  نازابناج  هاگـشیاسآ  رد  دنـشاب و  نارگید  یلمع  تدـضاعم 

یمسالات و ناطرـس و  ياهیرامیب  هب  نایالتبم  نامرد  هنیزه  نازیم  نینچمه  هدام و  نیا  ییارجا  هماننییآ  دش . دنهاوخ  رادروخرب  يرادهگن 
. دسریم ناریزو  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهامه  اب  یماظتنا و  يورین  طسوت  صاخ  ياهیرامیب  ریاس 

 ( ات 202 هدام 199  نانکراک (  یتامدخ  روما  مهد ـ  لصف 

نیمأت نامزاس  تاـناکما  ورین و  نیا  ياهناتـسرامیب  اـههاگنامرد و  زا  هدافتـسا  رب  هوـالع  دـنناوتیم  یماـظتنا  يورین  ناـنکراک  هدام 199 ـ 
هلیاع ناریگب و  يرمتسم  ناگتسشنزاب ،  ناگداتفاراک ،  زا  هرصبت 1 ـ  دنوش . دنمهرهب  زین  نامرد  لمکم  همیب  تامدخ  زا  ینامرد ،  تامدخ 

. دوب دـنهاوخ  لمکم  ياه  همیب  ینامرد و  تامدـخ  نیمأت  نامزاس  شـشوپ  ریز  ریگبهفیظو  هتـسشنزاب و  لـغاش و  ناـنکراک  لـفکت  تحت 
تاناکما زا  دـنناوتیم  نانکراک  لفکت  تحت  هلیاع  تساهنآ ،  رد  رقتـسم  یماظتنا  ناگی  هب  رـصحنم  تاـناکما  هک  یقطاـنم  رد  هرصبت 2 ـ 

هیارا قیرط  زا  ار  نآ  دوبمک  تسا  فظوم  ینامزاس  ياههناخ  نیمأت  نمض  رودقملایتح  یماظتنا  يورین  هدام 200 ـ  دنیامن . هدافتسا  روبزم 
همه تسا  فلکم  تلود  دیامن . نیمأت  لغاش  نانکراک  تشیعم  هب  کمک  تهج  رد  نکسم  ماو  نکسم و  هعیدو  تخادرپ  دننام  یتالیهست 
ربارب تالیهـست  نیا  زا  نانکراک  هدافتـسا  هوحن  هرـصبت ـ  دـیامن . روظنم  یماظتنا  يورین  هجدوب  رد  ار  هداـم  نیا  هب  طوبرم  تاراـبتعا  هلاـس 

دوخ نانکراک  هیلک  تسا  فظوم  یماـظتنا  يورین  هدام 201 ـ  دسریم . یماظتنا  يورین  هدنامرف  بیوصتهب  هک  دوب  دهاوخ  یلمعلاروتـسد 
هید تخادرپ  ای  یگداتفاراکزا و  اـی  وضع  صقن  يراـمیب ،  توف ،  تداهـش ،  هب  رجنم  هفیظو  ماـجنا  اـب  طاـبترا  رد  هک  یثداوح  لاـبقرد  ار 

. دـسریم ناریزو  تایه  بیوصت  هب  روشک  ترازو  دـییأت  یماظتنا و  يورین  داهنـشیپ  هب  هدام  نیا  ییارجا  هماـننییآ  دـیامن . همیب  ددرگیم 
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همیب قودنـص  لحم  زا  هدام  نیا  تارابتعا  هرـصبت 2 ـ  دوب . دهاوخ  نانکراک  ياههمیب  تاررقم  عبات  هدام  نیا  يارجا  یگنوگچ  هرصبت 1 ـ 
نارگراثیا هب  یهافر  یشزرو و  یگنهرف ،  تامدخ  تسا  فظوم  تاناکما  اب  بسانتم  یماظتنا  يورین  هدام 202 ـ  ددرگیم . نیمأت  هطوبرم 

. دیامن هیارا  نانآ  لفکت  تحت  هداوناخ  لغاش و  نانکراک  ناگتسشنزاب و  ، 

 ( ات 213 هدام 203  یلیمکت (  داوم  مهدزای ـ  لصف 

زین اوق و  لک  یهدنامرف  بوصم  یمالسا  بالقنا  هتیمک  نارادساپ  یتمدخ  هاگیاج  نییعت  لمعلاروتسد  اب  هدش  قیبطت  نانکراک  هدام 203 ـ 
روکذم و نوناق  لمعلاروتسد و  لومشم  تیدشرا  ای  هبتر  هجرد ،  قیبطت  ثیح  زا  بوصم 7/7/1366  شترا  نوناق  اب  هدش  قیبطت  نانکراک 

هاگیاج نییعت  لمعلاروتـسد  ربارب  یمالـسا  بـالقنا  هتیمک  ناـنکراک  یتمدـخ  تاونـس  هدام 204 ـ  دوب . دـنهاوخ  اهنآ  يدـعب  تاحالـصا 
تاونس زج  ( 23/11/1357  ) داهن نیا  سیسأت  خیرات  زا  دروم  بسح  اوق  لک  یهدنامرف  بوصم  یمالسا  بالقنا  هتیمک  نارادساپ  یتمدخ 

ات ار  روکذـم  نانکراک  یگتـسشنزاب  روسک  نوناق ،  نیا  بیوصت  زا  سپ  تسا  فظوم  تلود  هدـیدرگ و  بوسحم  نانآ  یمـسر  تمدـخ 
هتیمک نارادـساپ  هرـصبت ـ  دـیامن . تخادرپ  یماظتنا  يورین  یگتـسشنزاب  قودنـص  هب  نانکراک  تلود و  مهـس  زا  معا  خیرات 12/1/1370 

هک ینانکراک  هدام 205 ـ  دندرگیم . هدام  نیا  دافم  لومشم  زین  دناهدش  کفنم  تمدخ  زا  نوناق  نیا  بیوصت  زا  لبق  هک  یمالسا  بالقنا 
هب نانآ  یتمدـخ  قباوس  هتـشاد و  یمالـسا  بالقنا  ياهداهن  ای  تلود و  هب  هتـسباو  ای  یتلود  تاسـسؤم  اههناخترازو و  رد  تمدـخ  هقباـس 

هقباس هک  یتروصرد  هرصبت ـ  دش . دهاوخ  بوسحم  نانآ  یتمدخ  تاونـس  وزج  روکذم  یتمدخ  هقباس  تسا ،  هدش  لقتنم  یماظتنا  يورین 
یتاعیفرت تاونـس  وزج  نآ  مود  کی  تروص  نیا  ریغ  رد  تاونـس و  مامت  دـشاب  یماظتنا  يورین  رد  نانآ  لغـش  اب  طابترارد  یلبق  تمدـخ 

اب یماظتنا  يورین  طسوت  هک  دوب  دهاوخ  یلمعلاروتـسد  ربارب  نانکراک  لغـش  اب  یلبق  تمدـخ  هقباس  طابترا  صیخـشت  ددرگیم . بوسحم 
يورین نوناق  ( 1  ) هدام هرـصبت  عوضوم  نانکراک  قیبطت  هدام 206 ـ  دـسریم . ناریزو  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  روشک  ترازو  یگنهاـمه 

روشک ترازو  دییأت  زا  سپ  هیهت و  یماظتنا  يورین  طسوت  هک  دوب  دـهاوخ  یلمعلاروتـسد  ربارب  نوناق  نیا  اب  بوصم 27/4/1369  یماظتنا 
هک روکذم  هدام  لومـشم  نانکراک  زا  هتـسد  نآ  قیبطت  يارجا  هرـصبت ـ  دیـسر . دهاوخ  اوق  لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  لک  داتـس  قیرطزا 

تفرگ دـهاوخ  تروص  یماظتنا  يورین  طسوت  دـش ،  دـنهاوخ  بوسحم  یماظتنا  يورین  نانکراک  وزج  رکذـلاقوف  لمعلاروتـسد  ساسارب 
خـیرات 1/1/1370 و زا  لبق  هک  يدادرارق  دزمزور و  نانکراک  تمدـخ  همادا  تیعـضو و  قیبطت  تسا  فظوم  یماظتنا  يورین  هدام 207 ـ 

ناـبلطواد یتمدـخ  عـضو  هب  طوـبرم  نوناـق  يارجارد  هک  نادرمناوـج   ) یماـظنریغ ناـبلطواد  تمدـخ  همادا  تیعـضو و  قیبـطت  نـینچمه 
هتفرگ راک  هب  خـیرات 7/7/1366  زا  لبق  بوصم 14/10/1360  دـنیامنیم  يراکمه  حلـسم  ياهورین  اب  یتایلمع  قطانم  رد  هک  یماـظنریغ 

تخادرپ همیب  قح  هرصبت ـ  دیامن . تیعـضو  نییعت  هام  شـش  تدم  فرظ  ار  دناهداد  همادا  دوخ  تمدخ  هب  نامزاس  زاین  تلع  هب  دناهدش و 
هب تسیابیم  نانکراک  تلود و  مهس   ) نادرمناوج یگتسشنزاب  تاروسک  و  امرفراک ) هدش و  همیب  مهـس   ) یعامتجا نیمأت  نامزاس  هب  هدش 

تاعالطا تظافح  یسایس و  یتدیقع  ياهنامزاس  زاین  دروم  یناسنا  يورین  هدام 208 ـ  ددرگ . زیراو  یماظتنا  يورین  یگتسشنزاب  قودنص 
یـسایس و یتدـیقع  ياهنامزاس  ياـسؤر  هدام 209 ـ  ددرگیم . نیمأت  یماـظتنا  يورین  طـسوت  بوصم  یناـمزاس  لوادـج  بوچراـهچ  رد 
ـ  هرصبت دنـشابیم . رادروخرب  یماظتنا  يورین  هدنامرف  لداعم  یتارایتخا  زا  دوخ  نانکراک  یناسنا  يورین  روما  هنیمز  رد  تاعالطا  تظافح 

. دشابیم جراخ  هدام  نیا  لومـش  زا  نانکراک  ندومن  تمدخ  هب  رومأم  لاقتنا و  نینچمه  یگتـسشنزاب و  يدـیرخزاب و  افعتـسا ،  شریذـپ 
ناونع هب  هک  یفیاظو  ماجنا  بوصم 27/4/1369 ،  ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  نوناق  ( 4  ) هدام ( 8  ) دنب يارجا  رد  هدام 210 ـ 

نییآ قبط  نیمهتم  هقردب  يرادهگن و  اهتیرومأم و  تهجرد  روبزم  ياههنیزه  نینچمه  تسا و  یماظتنا  يورین  هدهع  هب  هییاضق  هوق  طباض 
دهاوخ ناریزو  تاـیه  بیوصت  هب  هیهت و  یماـظتنا  يورین  روشک و  ترازو  يرتـسگداد ،  ترازو  تکراـشم  اـب  هک  دوـب  دـهاوخ  يا  هماـن 

رد زج  ار  نوناق  نیا  رد  جردـنم  ياه  همانـساسا  اه و  لمعلاروتـسد  اه ،  هماـن  نییآ  هیلک  تسا  فظوم  یماـظتنا  يورین  هدام 211 ـ  دیسر .
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. دـهد رارق  بیوصت  لحارم  ریـس  رد  هیهت و  لاس  کـی  تدـم  فرظ  رثکادـح  تسا  هدـش  نییعت  اـهنآ  يارب  یـصخشم  تلهم  هک  يدراوم 
شـش تدم  فرظ  رثکادح  تسا  فظوم  روشک  ترازو  ینوناق ،  ياهتلهم  هدام و  نیا  رد  روکذم  دراوم  هیهت  مدع  تروصرد  هرـصبت ـ 

رد هحرصم  دراوم  هب  دودحم  اوق  لک  یهدنامرف  تارایتخا  هدام 212 ـ  دهد . رارق  بیوصت  لحارم  ریس  رد  مادقا و  اهنآ  هیهت  هب  تبـسن  هام 
رد جردنم  دراوم  زا  هتسد  نآ  درومرد  روشک ،  ریزو  یماظتنا و  يورین  روما  رد  اوق  لک  هدنامرف  نیشناج  هدام 213 ـ  دشابیمن . نوناق  نیا 

نوناق دومن . دـهاوخ  تارایتخا  لامعا  رایتخا ،  ضیوفت  تروصرد  تسا ،  هدـیدرگ  اوق  لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  لوکوم  هک  نوناق  نیا 
یمالسا يروهمج  یساسا  نوناق  ( 85  ) مجنپ داتشه و  لصا  قبط  هرـصبت  تشه  دون و  دصکی و  هدام و  هدزیـس  تسیود و  رب  لمتـشم  قوف 

هجدوب و همانرب و  یجراخ و  تسایـس  یلم و  تینما  یعامتجا و  كرتشم  نویـسیمک  خروم 20/12/1382  هبنـشراهچ  زور  هسلج  رد  ناریا 
خـساپ دوبهدش ،  تقفاوم  نآ  یـشیامزآ  يارجا  تدـم  لاس  هد  اب  خروم 7/11/1382  هبنـشهس  زور  ینلع  هسلج  رد  بیوصت و  تابـساحم 
سییر تساهدیدرگن  لصاو  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ( 94  ) مراهچ دون و  لصا  عوضوم  ررقم  تلهم  رد  زین  ناـبهگن  ياروش 

یبورک يدهم  یمالسا ـ  ياروش  سلجم 

هامریت 1369 بوصم  یماظتنا -  يورین  نوناق 

رثکادح ار  يرمرادناژ  هتیمک و  ینابرهـش ،   ) دوجوم یماظتنا  ياهورین  تسا  فلکم  روشک  ترازو  نوناق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا  هدام 1 ـ 
خیرات زا  هرـصبت ـ  دـهد . لیکـشت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  ناونع  تحت  ینامزاس  دـیامن و  ماغدا  لاس  کـی  تدـم  فرظ 

تاسسوم اهداهن و  اهنامزاس و  اههناخترازو و  هییاضق ،  هوق  اب  طابترا  رد  یماظتنا  روما  تهج  رد  هک  یحلسم  ياهورین  نوناق  نیا  بیوصت 
نآ رما  تحت  یماظتنا  يورین  روشک و  ترازو  قیرط  زا  دندرگیم و  ماغدا  یمالسا  يروهمجیماظتنا  يورین  رد  دننکیم  تیلاعف  فلتخم 
اوق لـک  یهدـنامرف  تیعباـت  رد  حلـسم  تسا  یناـمزاس  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماـظتنا  يورین  هدام 2 ـ  تفرگ  دـنهاوخ  رارق  اهدـحاو 

هدام 3 ددرگیم . بوصنم  اوق  لک  هدنامرف  فرط  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  هدنامرف  هرصبت ـ  روشک . ترازو  هب  هتـسباوو 
یناـبهگن و يدرف و  یموـمع و  شیاـسآ  نیماـت  تینما و  مظن و  رارقتـسا  ناریا ،  یمالـسا  يروـهمج  یماـظتنا  يورین  لیکـشت  زا  فدـه   ـ
تیرومأم و هدام 4 ـ  تسا  ناریا  یمالسا  يروهمج  روشک  ورملق  رد  نوناق  نیا  بوچراهچ  رد  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  زا  يرادساپ 
هلباقم و يدرف 2 : یمومع و  شیاسآ  نیمات  تینما و  مظن و  رارقتـسا  : 1 زا : تسا  ترابع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  فیاظو 

يراکمه اب  دـشاب ،  روشک  تینما  لـخمهک  ییاـهتکرح  لـماوع و  شروش و  مسیرورت ،  يراـکبارخ ،  هنوگره  اـب  رمتـسم  عطاـق و  هزراـبم 
 ، تاعامتجا يرازگرب  يارب  تینما  نیمات  : 3 دنکیم . نییعت  روشک  تینما  ياروش  ار  يراکمه  هوحن  تیفیک و  هرـصبت ـ  تاعالطا  ترازو 
اب هلباقم  زاجم و  ریغ  عامتجا  ییامیپهار و  لکـشت و  هنوگره  زا  يریگولج  تعناممو و  زاجم  ینوناق و  ياهتیلاعف  اـهییامیپهار و  اهلکـشت ، 
اب يراکمه  هلوحم و  فیاظو  هدودـحم  رد  تاعالطا  رابخا و  بسک  هنیمز  رد  مزال  مادـقا  : 4 زاجم . ریغ  ياهتیلاعف  یمظنیب و  شاـشتغا ، 
 ، یسایس لیاسم  هب  طوبرم  تاعالطا  رابخا و  يروآعمج  هرـصبت 1 ـ  اهنآ . فیاظو  دودح  رد  روشک  یتاعالطا  ياهناگی  اهنامزاس و  ریاس 

رابخالیبق و نیا  هب  هلوحم  فیاظو  ماجنا  نیح  رد  یماظتنا  يورین  هچنانچ  تسا  تاعالطا  ترازو  هدهع  هبنآ  یتاعالطا  يریگیپ  یتینما و 
ترازو دهد . رارق  تاعالطا  ترازو  رایتخا  رد  اعیرس  ار  اهنآ  يروآ ،  عمج  بسک و  نمـض  تسا  فلکم  دنک ،  ادیپ  یـسرتسد  تاعالطا 

ـ  هرـصبت 2 دراذگب . ورین  نآ  رایتخا  رد  عقوم  هب  ار  یماظتنا  يورین  فیاظو  اب  طبترم  زاین و  دروم  تاعالطا  رابخا و  تسا  فظوم  روکذـم 
فدـه اب  یناهنپ  ياـهتیلاعف  اـی  هئطوت  کـیزا  یتمـسق  اـی  هدوب  طـبترم  یلم  تینما  اـب  هک  یعاـمتجا  میارج  زا  يدراوم  یتاـعالطا  يریگیپ 

یماظتنا يورین  هرصبت 3 ـ  دش . دهاوخ  ماجنا  یماظتنا  يورین  يراکمه  تاعالطا و  ترازو  زکرمتم  تیاده  اب  دهد ،  لیکـشت  ار  يزادنارب 
تروـص رد  ار  تاـعالطا  ترازو  يروآ  عـمج  بسک و   ) یتاـعالطا فادـها  نیماـت  تهج  زاـین  دروـم  یماـظتنا  لنـسرپ  تـسا ،  فـلکم 

نیعم روشک  تینما  ياروش  ار  رظن  دروم  لنـسرپ  نیماـت  هوحن  يراـکمه و  تیفیک  دـهدرارق . ترازو  نآ  یتاـیلمع  لرتـنک  رد  تساوخرد 
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دراوم يانثتـسا  هباهنآ  میرح  ظفح  یماظن و  ریغ  هدش  يدنبهقبط  تالیهـست  تازیهجت و  تاسیـسات ،  نکاما ،  زا  تسارح  : 5 درک . دهاوخ 
زا تظاـفح  : 6 دوب . دـهاوخ  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  هدـهع  هب  هک  یلم ،  تینما  یلاـع  ياروـش  صیخـشت  هب  یتاـیح  ساـسح و 
هب انب  هک  يدراوم  رد  رگم  یماظن ،  تاسیسات  اهناگداپ و  لخاد  يانثتـسا  هب  روشک  رـسارس  رد  یجراخ  یلخاد و  ياهتیـصخش  نیلووسم و 

یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدهع  هب  هک  دشاب  رطخ  ضرعم  رد  نآ  ياهدرواتسدای  بالقنا و  لصا  یلم  تینما  یلاع  ياروش  صیخشت 
رب تراظن  یـصخش و  حالـس  لـمح  يرادـهگن و  هناورپ  رودـص  زاـجم و  ریغ  تازیهجت  تاـمهم و  حالـس و  يروآ  عمج  : 7 دوب . دهاوخ 
هک یفیاظو  ماجنا  : 8 روشک . تینما  ياروش  بوصم  ياهحرطربارب  تاعالطا  ترازو  یگنهامه  اب  هیران  داوم  زاجم  فرـصم  يرادـهگن و 

ج قاچاق .  اب  هزرابم  ب  ردخم . داوم  اب  هزرابم  فلا  لیبقزا  تسا  لوحم  یماظتنا  يورین  هدهعهب  هییاضق  هوق  طباض  ناونع  هب  نوناق  قبط  رب 
يریگتسد مرج ح  لیالد  راثآ و  ظفح  قیقحت ز : یـسرزاب و  میارج و : فشک  میارج ه :  عوقو  زا  يریگـشیپ  د : داسف . تارکنم و  اب  هزرابم 

تیوه و صیخـشت  هب  طوبرم  روما  ماـجنا  ییاـضق 9 : ماـکحا  غـالبا  ارجا و  ط  اـهنآ . ياـفتخا  رارف و  زا  يریگوـلج  نیمرجم و  نـیمهتم و 
يافیتسا ويزرم  هبوصم  ياهلکتورپ  تادـهاعم و  يارجا  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  ياـهزرم  لرتنک  تبقارم و  میارج 10 : یملع  فشک 
تاررقم نیناوـق و  يارجا  : 11 اهایرد . يداصتقایراصحنا  هدودـحم  اهزرم و  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نیـشنزرم  عاـبتا  تلود و  قوقح 

عابتا دروم  رد  هجراخ  روما  ترازو  یگنهامه  اب   ) یجراخ عابتا  تماقا  دورو و  تمدخ و  یـسایس و  همانرذگ  زج  هب   ) همانرذگ هب  طوبرم 
همانرذـگ رودـص  یجراخ و  عابتا  تماقا  جورخ و  دورو و  دروم  رد   ) تاعالطا ترازو  یگنهامهاب  کـیتاملپید  شـشوپ  تحت  یجراـخ 
يروهمج یماظتنا  يورین  هرـصبت 1 ـ  روشک . ياههار  میرح  ظـفح  نیزوت و  روما  یگدـننار و  ییاـمنهار و  تاررقم  نیناوق و  يارجا  : 12

رد نارهت و  رهـش  يرادرهـش  ياـههمانرب  اهتـسایس و  اـب  ربارب  ار  نارهت  رهـشیگدننار  ییاـمنهار و  روما  هلیک  تسا  فظوم  ناریا  یمالـسا 
رهـشیگدننار ییامنهار و  هرادا  زاین  دروم  تاـناکما  هجدوب و  تاسیـسات و  تازیهجت و  هیلک  نیماـت  دروآرد . ارجا  هب  نوناـق  بوچراـهچ 

هیلک دـشابیم . نارهت  رهـش  يرادرهـش  هدـهع  رب  تامهم  حالـس و  یتارباـخم و  تازیهجت  لنـسرپ و  ياـیازم  قوقح و  يانثتـسا  هب   ) نارهت
ییامنهار و هرادا  هرـصبت 2 ـ  دنام . دـهاوخ  یقاب  هرادا  نیا  رد  انیع  نارهت  رهـش  یگدـننار  ییامنهار و  هرادا  دوجوم  تازیهجت  تاناکما و 

هفیظو ماجنا  اجان )  ) ناریا یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  ياه  هیغالبا  اب  ربارب  تینما  يرارقرب  هنیمز  رد  موزللادنع  نارهت  رهش  یگدننار 
تیاعر اب  نارهت  رهـش  یگدـننار  ییامنهار و  هرادا  سییر  بصن  لزع و  هوحن  هلمج  زا  نوناـق  نیا  يارجا  یگنوگچ  هرصبت 3 ـ  دیامنیم .

( دسریم اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  هک  یماظتنا  یتینماروما و  هب  طوبرم  دراوم  يانثتسا  هب   ) یـساسا نوناق  ( 110  ) مهد ودصکی  لصا 
ياهورین لک  داتـس  يراکمه  یگنهامه و  اب  روشک  ترازو  طسوت  هام  شـش  تدـم  فرظرثکادـح  هک  دـشابیم  ياهماـن  نییآ  اـب  قباـطم 

تراظن یمومع 14 : هفیظو  تاررقم  نیناوـق و  يارجا  : 13 دیسر . دهاوخ  ناریزو  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  ناریا  یمالسا  يروهمجحلـسم 
يروهمج حلـسم  ياهورین  ریاس  اب  يراکمه  بوصم 15 : تاررقم  ربارب  روکذـم  نکاما  هب  طوبرم  روما  ریاـس  ماـجنا  یمومع و  نکاـما  رب 

موزل عقاوم  رد  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  یگنهاـمه  اـب  یماـظتنا  يورین  هرـصبت ـ  روتـسد . هب  اـنب  موزل و  عقاوم  رد  ناریا  یمالـسا 
 ، اههناخترازو اب  يراکمه  لوپرتنا 17 : للملانیب (  سیلپ  هناخریبد  اب  يراـکمه  : 16 دنیامن . هدافتسا  جیـسب  تمواقم  ياهورینزا  دنناوتیم 
اب يراکمه  طوبرم 18 : تاررقم  نیناوق و  دودح  رد  اهیرادرهش  اهکناب و  تلود ،  هب  هتـسباو  یتلود و  ياهتکرـش  تاسـسوم و  اهنامزاس ، 

هلوحم 19: فیاظو  لیهـست  تافلخت و  میارج و  شهاکروظنم  هب  مزال  یگنهرف  ياههنیمز  هعـسوت  داجیا و  تهج  رد  طبر  يذ  ياهنامزاس 
ياهناگی شزومآ  زیهجت ،  یهدـنامزاس ،  طبر 20 : يذ  عجارم  اب  یگنهامه  نمـض  يرورـض  عقاوم  رد  يرای  مدرم  يدادـما و  روما  ماجنا 

طوبرم 22: ياههاگرارق  اههناخزابرس و  تاسیسات ،  تظافح  نیمات و  هلوحم 21 : ياهتیرومأم  يارجا  تهج  اهنآ  ندرک  هدامآ  یماظتنا و 
ییاوه يورین  یتایلمع  لرتنک  یگنهامهاب و  ینامزاس  ییاوه  دض  حالس  درب  دح  رد  طوبرم  ساسح  طاقن  تاسیـسات و  ییاوه  عافد  نیمات 

ياهیدـنمزاین حرط  هیهت  طوبرم 24 : ياههاگنامرد  اهناتـسرامیب و  هرادا  لنـسرپ و  یکـشزپ  ياهزاین  نیماـت  ناریا 23 : یمالـسا  يروهمج 
راذگاو یماظتنا  يورین  هدهع  هب  حلـسم  ياهورین  لک  یهدنامرف  يوس  زا  هک  یتامدخ  مالقا و  دـیرخ  هیهت و  تهج  رد  مادـقا  یکیتسجل و 
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رد رمتـسم  موادـم و  شالت  بوصم 25 : ياهحرط  ربارب  زاـین  دروم  تاسیـسات  ثادـحا  كـالما و  دـیرخ  تهج  مادـقا  نینچمه  ددرگیم .
رد یمالسا  طباوض  گنهرف و  لماک  تیمکاح  تهج  رد  رمتسم  موادم و  شالت  یتینما 26 : ياههنیمز  رد  نامزاس  تنایص  ظفح و  تهج 

تـسا هتـشاد  یماظتنایاهورین  لباقم  رد  هک  ار  دوخ  ینوناق  فیاظو  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عاـفد و  ترازو  هرـصبت ـ  یماـظتنا  ياـهورین 
قیرط زا  یعافد  مالقا  یجراـخ  ياهدـیرخ  نینچمه  تشاد  دـهاوخ  هدـهعهب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماـظتنا  يورین  لاـبق  رد  ناـنچمه 

اب ییاهنامزاس  نوناـق ،  نیا  هدام 4  ياهدـنب 25 و 26  يارجا  رد  هدام 5 ـ  تفریذپ  دـهاوخماجنا  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو 
هباشم ياهنامزاسماغدا  زا  یسایس )  یتدیقع ،  نامزاس  و (  تاعالطا )  تظافح  نامزاس  مان (  هب  بیترت  هب  زکرمتمو  لقتسم  بتارم  هلسلس 
نوناق ساسارب  ار  دوخ  مانمه  ياـهنامزاس  ياـهتیرومأم  فیاـظو و  اـهنامزاس  نیا  هرـصبت 1 ـ  دوشیم . لیکـشت  یماظتنا  يورین  رد  دوجوم 

يوس زا  تاعالطا  تظافح  یـسایس و  یتدـیقع ،  ياـهنامزاس  ياـسور  هرـصبت 2 ـ  دوب . دنهاوخ  رادهدهع  ناریا  یمالـسا  يروهمجشترا 
نیا بیوصت  خـیرات  زا  هاـم  شـش  فرظ  تسا  فظوم  روـشک  ترازو  هدام 6 ـ  دندرگیم . بوصنم  حلـسم  ياهورینلک  یهدـنامرف  ماقم 

دیامن میدقتیمالسا  ياروش  سلجم  هب  بیوصت  تهج  هیهت و  ار  لنسرپ  عیفرت  ایازم و  قوقح و  مادختسا و  طباوضهب  طوبرم  هحیال  نوناق 
مالـسا و ماکحا  ینابم و  هب  مازتلا  داقتعا و  فلا  تیوضع  طیارـش  هدام 7 ـ  دـشابیم . يراج  یلعف  تاررقم  نیناوق و  بیوصت ،  نامز  اـت  و 

مدع یـسایس ج  ياهنامزاس  ای  اهکهورگ  بازحا ،  هب  یگتـسباو  ای  تیوضع  مدـع  یمالـسا ب  قالخا  تیاعر  یمالـسا و  يروهمج  ماظن 
نامزاس و حرط  هدام 8 ـ  ترهـش  نسح  زا  يرادروخرب  هقباس و  ءوس  مدـع  نآ د : تیبثت  رد  ترـشابم  ای  توغاط  میژر  اب  رثوم  يراـکمه 

يروهمج یماـظتنا  يورین  هجدوب  هدام 9 ـ  دیـسر . دـهاوخاوق  لک  هدـنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  روشک  ترازو  طسوت  ورین  نیا  تالیکـشت 
تلود تایه  هب  هجدوب  هماـنرب و  ناـمزاس  قیرط  زا  روشک  ترازو  دـییات  زاسپ  میظنت و  روکذـم  يورین  طـسوت  هلاـس  همه  ناریا  یمالـسا 

بیوصت خیرات  زا  هدام 11 ـ  دشابیمن . نوناق  نیا  رد  هحرـصم  دراوم  هب  دودحم  اوق  لک  یهدنامرف  تارایتخا  هدام 10 ـ  ددرگیم . لاسرا 
. ددرگیم وغل  نوناق  نیا  اب  ریاغم  تاررقم  نیناوق و  هیلک  نوناق  نیا 

بوصم 1 بوصم 1374 -  ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  یمادختسا  تاررقم  نوناق  یشیامزآ  تدم  دیدمت  نوناق 

ـ  1374 بوصم ناریا ـ  یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  یـشیامزآ  تلهم  نوناق  نیا  بجوم  هب  هدحاو ـ  هدام 
هامریت متشه  تسیب و  خروم  هبنش  هس  زور  ینلع  هسلج  رد  هدحاو  هدحاو  هدام  رب  لمتـشم  قوف  نوناق  ددرگیم . دیدمت  هام  شـش  تدم  هب 

تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات  هب  خیرات 29/4/1379  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  هن  داتفه و  دصیس و  رازهکی و 

بوصم 2/4/1350 اهکناب -  نانابهگن  هب  هحلسا  لامعتسا  لمح و  هزاجا  نوناق 

هرود هدوب و  روشک  لک  ینابرهـش  ینابـساپ  هاگـشزومآ  هب  دورو  طیارـش  دـجاو  هک  یتروصرد  یتلود  ياهکناب  ناـنابهگن  هدـحاو ـ  هداـم 
تاررقم تیاعر  اب  ینابهگن  تدـم  رد  طقف  دنـشاب  هتفرگارف  ار  کـناب  صوصخم  یتظاـفح  تاـمیلعت  هدـنارذگ و  ار  روکذـم  هاگـشزومآ 

يرگید قیرط  هب  ناوتن  حالس  لامعتسا  هار  زا  زج  هک  نآ  رب  طورشم  دنراد و  ار  نآ  لامعتساقح  ریز  دراوم  رد  حالس و  لمح  قح  طوبرم 
ای کناب  هب  قلعتم  دانسا  یتمیق و  تازلف  راداهب و  قاروا  هوجو و  تارهاوج و  هک  یتروصرد  تخاس 1 ـ  فقوتم  ای  رثاالب  ار  رطخ  ای  هلمح 

هدش و لوحم  کناب  نابهگن  هدهع  هب  اجنآ  رد  روکذم  يایـشا  تظفاحم  هک  ینکاما  ای  کناب  لخاد  رد  الک  ای  ائزج  کناب  تظافح  تحت 
حالـس علخ  روظنمهب  ینابهگن  تاعاس  رد  تاررقم  فـالخرب  یـسک  هک  یتروصرد  2 ـ  دریگ . رارق  رطخ  دروم  لـقن  لـمح و  نیح  رد  اـی 

لام ای  ناـج  هک  یتروصرد  3 ـ  دـهد . رارق  رطخ  ضرعم  رد  احنا  زا  يوحن  هب  ار  يو  ناج  ای  دـنک  کناب  ناـبهگن  هحلـسانتفرگ  هب  مادـقا 
نآ زا  هدافتسا  بیترت  حالـس و  عون  نییعت  هرـصبت 1 ـ  دریگرارق . رطخ  دروم  کناب  هطوحم  رد  کناب  نانکراک  زا  کیره  ناج  اـی  يرتشم 

هرصبت دسریم . روشک  ترازو  يرتسگداد و  ترازو  گنج  ترازو  بیوصت  هب  هک  دوبدهاوخ  يا  همان  نییآ  قبط  کناب  نانابهگن  طسوت 
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ناریزو تأیه  بیوصت  اب  نوناق  نیا  رد  جردنمطیارش  ندوب  اراد  تروص  رد  یتلودریغ  ياهکناب  یتلود و  يرابتعا  تاسسوم  نانابهگن  2 ـ 
دنفظوم دنیامنیم  هدافتسا  نوناق  نیا  تاررقم  زا  هک  یتاسسوم  اهکناب و  هرصبت 3 ـ  دنیامن . هدافتسا  قوف  رد  روکذم  تاررقم  زا  دنناوتیم 

یشان هک  ثلاث  صاخشا  لابق  رد  ار  اهنآ  یندم  تیلووسم  نینچمه  هفیظو  ماجنا  زا  یشان  ثداوح  ربارب  رد  ار  دوخ  حالـسلماح  نانابهگن 
. دنیامن همیب  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  دزن  دشاب  روکذم  هفیظو  ماجنا  زا 

یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  ( 243 ، ) ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  ( 168  ) داوم حالصا  نوناق 

هرامــش هحیـال  ناریا  یمالــسا  يروـهمج  مرتـحم  تساـیر  یمتاـخ  دمحمدیــس  ياـقآ  باــنج  نیملــسملاو  مالــسالا  تـجح  ترــضح 
تاررقم نوناق  ( 186 ، ) ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  ( 168  ) داوم حالصا  صوصخرد  تلود  خروم 22/7/1381   35189/25354

تیروف ود  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  ( 179  ) یمالسا و بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختـسا 
ياروش سلجم  خروم 5/3/1383  هبنـش  هس  زور  ینلع  هسلج  رد  دوب  هدـش  بیوـصت  خروـم 3/3/1383  هبنـشکی  زور  ینلع  هسلج  رد  نآ 

يروهمج یساسا  نوناق  ( 123  ) موس تسیب و  دـصکی و  لصا  يارجا  رد  تسا  هدیـسر  نابهگن  ياروش  دـییات  هب  بیوصت و  انیع  یمالـسا 
عافد و ترازو  هرامش 12844 17/3/1383  یبورک  يدهم  یمالـسا ـ  ياروش  سلجم  سییر  ددرگ . یم  لاسرا  تسویپ  هب  ناریا  یمالـسا 

هاپـس یمادختـسا  تاررقم  نوناق  ( 186 ، ) ناریا یمالــسا  يروـهمج  شترا  نوناـق  ( 168  ) داوم حالـصا  نوناق  حلـسم  ياـهورین  یناـبیتشپ 
هبنش هس  زور  ینلع  هسلج  رد  هک  ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  ( 179  ) یمالسا و بالقنا  نارادساپ 

نابهگن ياروش  دییات  هب  خیرات 6/3/1383  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  هس  داتشه و  دصیس و  رازهکی و  هام  دادرخ  مجنپ  خروم 
یم غـالبا  ارجا  تهج  تسویپ  هب  تسا ، هدـیدرگ  لـصاو  یمالـسا  ياروـش  سلجم  خروم 6/3/1383  هرامـش 16411  همان  یط  هدیـسر و 

تاررقم نوناـق  ( 186 ، ) ناریا یمالـسا  يروـهمج  شترا  نوناـق  ( 168  ) داوم حالـصا  نوناـق  یمتاـخ  دمحمدیـس  روهمج ـ  سییر  ددرگ .
ـ  هدـحاو هدام  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  ( 179  ) یمالسا و بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یمادختـسا 

ـی ماد ـ ختسا تارر  ـ قم نوناق  ( 186  ) هدام بو 7/7/1366 ، ـ  ـ صم نار ـ  ـ یا یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  ( 168  ) هدام نیزگیاج  ریز  نتم 
ناریا یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  یمادختسا  تاررقم  نوناق  ( 179  ) هدام بوصم 21/7/1370 و  یمالسا ـ  بالقنا  نارادسا  ها پـ ـ پس

، لـغاش زا  معا  لنـسرپ  هیلک  ثارو  هب  دوش : یم  یمالـسا  ياروش  سلجم  روشک  یلخاد  روـما  اـهاروش و  نویـسیمک  بوصم 27/4/1374 
تمدخ و نایاپ  شاداپ  تخادرپ  نوناق  رد  هدش  ینیب  شیپ  غلبم  لداعم  دـنوش  یم  توف  ای  دیهـش  هک  لولعم  زابناج ،  هفیظو ،  هتـسشنزاب و 
. دوش یم  تخادرپ  نفد  نفک و  هنیزه  يدـعب ـ  تاحالـصا  اـب  بوصم 26/2/1375  تلود ـ  نانکراک  هب  يرورـض  ياـه  هنیزه  زا  یـشخب 

ياروش سلجم  هس  داتشه و  دصیـس و  رازهکی و  هام  دادرخ  مجنپ  خروم  هبنـش  هس  زور  ینلع  هسلج  رد  هدحاو  هدام  رب  لمتـشم  قوف  نوناق 
یبورک يدهم  یمالسا ـ  ياروش  سلجم  سییر  تسا . هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات  هب  خیرات 6/3/1383  رد  بیوصت و  یمالسا 

يرورض دراوم  رد  حلسم  ياهورین  نیرومأم  طسوت  حالس  يریگراک  هب  نوناق  ( 15  ) هدام عوضوم  ییارجا  همان  نییآ 

يرورضدراوم رد  حلسم  ياهورین  نیرومأم  طسوت  حالـس  يریگراک  هب  نوناق )  ترابع (  ياج  هب  نوناق )  هژاو  همان  نییآ  نیا  رد  هدام 1 ـ 
يارجا تهج  مزال  رابتعا  هلاس  همه  تسا  فلکم  روشک  يزیر  همانرب  تیریدـم و  نامزاس  هدام 2 ـ  دوریم . راکب  بوصم 18/10/1373   ـ

لیذ رد  ار  نآ  ( 14  ) هدام يارجا  هب  طوبرم  رابتعا  هب و  طوبرم  روشک  لک  هجدوب  هحیـال  رد  هناگادـج  فیدرنمـض  ار  نوناـق  ( 13  ) هدام
صیـصخت طوبرم  ياههاگتـسد  تساوخرد  هیاپ  رب  روکذـم  تاراـبتعا  هرـصبت ـ  دـیامن . ینیب  شیپ  طـبریذ  ياههاگتـسدزا  کـیره  فیدر 

نوناق  ( 13 هدام (  عوضوم   ) نآ نازیم  نییعت  تراسخ و  هید و  هدام 3 ـ  تفرگ  دهاوخ  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  طبریذ  تاررقم  قبط  دباییم و 
عجرم يأر  ساسارب  طبریذ  ياه  هاگتـسد  طسوت  طوبرم  تارابتعا  لحم  زا  دـشابهدش  ثداح  نوناق  ( 6 (،) 5 (،) 4 (،) 3  ) داوم يارجا  رد  هک 
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حالـس يریگراکب  تردابم  نوناق ،  دافم  اب  قبطنم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  ینارومأم  هرـصبت ـ  دش . دـهاوخ  تخادرپ  ییاضق 
رومأم عوبتم  نامزاس  طسوت  طوبرم  هوجو  هک  یتروص  رد  دنـشاب  هدـیدرگ  تراسخ  ناربج  ای  هید  تخادرپ  هب  مزلم  ظاحل  نیا  زا  هدومن و 

لحم زا  هدشرکذ  هوجو  مزال ،  كرادم  دانسا و  هیارا  ابدشاب  هدشن  تخادرپ  تلود  هب  هتسباو  ای  یبالقنا و  ياهداهنو  اهنامزاس  رگید  ای  و 
هب هک  یلام  نایز  ررض و  یناج و  تامدص  لابق  رد  هدراو  تاراسخ  تخادرپ  نازیم  هدام 4 ـ  دش . دهاوخ  تخادرپ  همان  نییآنیا  تارابتعا 

نوناق هدام 14  عوضوم   ) نارومأم نیا  هب  یلام  کمک  زین  تسا و  هدـش  دراو  نوناق  قفو  رب  هفیظوماجنا  اب  طابترا  رد  اـی  نیح  رد  نارومأـم 
نیناوق و تیاعر  اب  طوبرم و  هاگتـسد  ماقم  نیرتالاب  دـییأت  اب  یماظتنا  یماظن و   ) حلـسم ياهورین  اهنامزاس و   ، اه هناخترازو  زا  کی  ره  رد 

. دش دهاوخ  تخادرپ  تاررقم 

هاپس تاررقم 

بوصم 21/7/1370 یمالسا -  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق 

 ( ات 3 هدام 1  فیراعت (  تایلک و  لوا ـ  لصف 

لک یهدـنامرف  ياج  هب  لک )  یهدـنامرف  فلا ( ـ  ددرگیم : نآ  لماک  نیوانع  نیزگیاج  ریز  يراصتخا  تاراـبع  نوناـق  نیا  رد  هدام 1 ـ 
( ـ  یمالسا د بالقنا  نارادساپ  هاپس  ياج  هب  هاپس )  حلسم ج ( ـ  ياهورین  لک  یهدنامرف  داتس  ياج  هب  لک )  داتس  حلسم ب ( ـ  ياهورین 
( ـ  حلسم و ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  ياج  هب  ترازو )  ناریا ه ( ـ ـ یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  ياج  هب  حلـسم )  ياهورین 

یمالسا يروهمج  یماظتنا  ياهورین  شترا و  هاپس ،  زادنترابع : حلسم  ياهورین  هدام 2 ـ  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  ياج  هب  شترا ) 
تاعالطا تظافح  نامزاس  هاپس ،  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هاپس  لکداتس  هعومجم  هب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدام 3 ـ  ناریا 

. ددرگیم قالطا  اهنآ  هب  هتسباو  ياهنامزاس  سدق و  جیسب و  تمواقم  ییایرد و  ییاوه ،  ینیمز ،  يورین  هاپس ، 

تمدخ هب  دورو  مود ـ  لصف 

 ( ات 15 هدام 4  فیراعت (  لوا ـ  شخب 

هدش ینیب  شیپ  لغاشم  زا  یکی  رد  فظوم  تمدخ  ماجنا  يارب  تیحالص  دجاو  دارفا  شنیزگ  زا  تسا  ترابع  هاپسرد  مادختـسا  هدام 4 ـ 
لغـش یماظن ،  لغـش  دـنوشیم : میـسقت  هورگ  هس  هب  لغـش ،  تیهام  رظن  زا  ترازو  لـک و  داتـس  هاپـس ،  لـغاشم  هدام 5 ـ  نوناـق  نیا  رد 

تراهم شناد و  هب  زاین  هک  یلغاشم  ریاس  هاپـس و  يالاب  حوطـس  ياهتیریدم  یهدنامرف ،  لغاشم  هرصبت 1 ـ  كرتشم  لغـش  يدنمراک و 
لغاـشم زا  ریغ  هرصبت 2 ـ  دنوشیم . بوسحم  یماظن  لغاشم  زا  دنـشاب  هاپـس  یماظن  ياه  تیرومام  اب  میقتـسم  طابترارد  ای  هتـشاد  یماظن 

ياهتیرومام میقتـسمریغ  زین  ومیقتـسم  ياهینابیتشپاب  هک  یلغاشم  ریاس  هاپـس و  ياـههدر  ریاـس  تیریدـم  هداـم ،  نیا  هرـصبت 1  عوضوم 
رد نوناق  نیا  دافم  تیاعر  اب  كرتشم  و  يدـنمراک ،  یماظن ،  لغاشم  هرصبت 3 ـ  دنشابیم . كرتشم  لغاشم  زا  دنراد  طابترا  هاپس  یماظن 

نوناق ای  نوناـق و  نیارد  جردـنم  تاررقم  طیارـش و  ربارب  هک  دنتـسه  یناـسک  هاپـس  لنـسرپ  هدام 6 ـ  دوشیم . صخـشم  نامزاس  لوادـج 
رداک هدام 7 ـ  یجیـسب  ینامیپ د ـ  هفیظو ج ـ  تباث ب ـ  رداک  فلا ـ  زا : دـنترابع  دـنوشیم و  هتفریذـپتمدخ  هب  یمومع  هفیظو  تمدـخ 

یمـسر نارادـساپ  فلا ـ  زا : دـنترابع  دـنوشیم و  مادختـسا  هاپـس  رد  رمتـسم  تمدـخ  ماجنا  يارب  هک  ددرگیم  قالطا  یلنـسرپ  هب  تباـث 
يرادساپ و ادخ و  هار  رد  داهج  يارب  هک  ددرگیم  قالطا  یلنـسرپ  هب  یمـسر  نارادـساپ  هدام 8 ـ  نیلـصحم  نادنمراک ج ـ  نایماظن ب ـ 
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ياههرود یط  زا  سپ  هدمآرد و  هاپس  مادختسا  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  نآ و  ياهدرواتـسد  ویمالـسا  بالقنا  زا  هناحلـسم  عافد 
نادنمراک هدام 9 ـ  دـنیامنیم . هدافتـسا  یماظن  میالع  سابل و  زا  لیان و  نوناق  نیا  رد  هدـش  ینیبشیپ  تاجردزا  یکی  هب  مزال  یـشزومآ 

 ، یماظن میالع  سابل و  زاهدافتسا  نودب  هدش و  مادختسا  یصصخت  یبرجت و  تراهم  ای  یلیـصحت و  جرادم  ساسا  رب  هک  دنتـسه  یلنـسرپ 
تباث رداک  رد  تمدخ  روظنم  هب  هک  دنتسه  یلنسرپ  نیلصحم  هدام 10 ـ  دنوشیم . لیان  نوناق  نیا  رد  هدش  ینیبشیپ  ياههبتر  زا  یکی  هب 

هاپس یشزومآ  زکارم  زا  یکی  رد  نوناق  نیا  رد  جردنم  لغاشم  زا  یکی  رد  باصتنازا  لبق  مادختسا و  دنمراک  ای  یمـسر  رادساپ  ناونع  هب 
تمدخ نوناق  قباطم  هک  دنتسه  یناسک  هفیظو  لنـسرپ  هدام 11 ـ  دنشابیم . لیصحت  لوغشمهاپس  هنیزه  هب  یـشزومآ  تاسـسوم  ریاس  ای  ، 
قالطا یناسک  هب  ینامیپ  لنـسرپ  هدام 12 ـ  دنشابیم . تمدخ  لوغـشمهریخذ  ای  طایتحا  ترورـض ،  ياههرود  زا  یکی  رد  یمومع  هفیظو 
لنسرپ هدام 13 ـ  دـنهدیم . ماجنا  نوناـق  نیاردجردـنم  تاررقم  ربارب  يدـنمراک  اـی  یماـظن  تروص  هب  ار  یناـمیپ  تمدـخ  هک  ددرگیم 

یجیـسب فلا ـ  زا : دـنترابعو  دـنیآ  یمرد  هاپـس  شـشوپ  تحت  ینویلیم  تسیب  شترا  ققحت  تهج  هک  دوشیم  قـالطا  يدارفا  هب  یجیـسب 
شزومآ هرود  ندنارذگزا  سپ  هک  دنتسه  یمالسا  بالقنا  فادها  ناریا و  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  هب  دقتعم  راشقا  مومع  يداع 

دنتسه بلطواد  يداع  نایجیسب  زا  هتسد  نآ  لاعف  یجیسب  ب ـ  دنوشیم . یهدنامزاس  هدمآرد و  ینویلیم  تسیب  شترا  تمدخ  هب  یمومع 
ماجـسنا ظفح  ياههمانرب  رد  تکرـش  نمـض  هدش و  یهدنامزاس  یـشزومآياههرود ،  ندـنارذگ  زا  سپ  هدوب و  مزال  طیارـش  دـجاو  هک 

کی ياهتیحالـص  هک  دنتـسه  یلنـسرپ  يراختفا :  رادساپ   ) هژیو یجیـسب  ج ـ  دننکیميراکمه . هاپـس  اب  هلوحم  ياهتیرومام  ماجنارد 
زاین ماگنه  هب  ات  دندرگیم  دهعتم  هدیدرگ و  یهدنامزاس  نوناق  نیارد  هحورطم  ياهشزومآندنارذگ  زا  سپ  دنشابیم و  اراد  ار  رادساپ 

ای تلود  هب  هتسباو  تاسـسوم  اههناخترازو و  یمـسر  لنـسرپ  زا  دناوتیم  هاپـس  هدام 14 ـ  دـنریگرارق . هاپـس  رایتخارد  تقو  ماـمت  روط  هب 
طـسوت هک  يا  همان  نییآ  قبط  رب  زاین  دروم  فیاظو  رد  بسانت  هب  هطوبرم  نامزاس  تقفاوم  بسکاب  حلـسم  ياـهورین  یبـالقنا و  ياـهداهن 

ای لاقتنا  هرصبت ـ  دیامن . هدافتسا  لاقتنا  ای  رومأم و  تروص  هب  دسریم  تلود  تأیه  بیوصت  هب  هیهتترازو و  يراکمه  اب  هاپـس  لک  داتس 
يراکمه اب  هاپـس  لکداتـس  طسوت  هک  تسا  یـصاخ  طباوض  عباـت  نارحب ،  گـنج و  ناـمز  رد  لنـسرپ  هنوگنیا  ندومن  تمدـخ  هب  رومأـم 

 ، هاپس تمدخ  دیرخ  دارفا  هدام 15 ـ  دیسر . دهاوخ  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس  ترازو و 
. دنهدیم ماجنا  یمیظنت  دادرارق  ربارب  ار  یصخشمتمدخ  طوبرم  تاررقم  قبط  رب  هک  دوشیم  قالطا  یناسک  هب  عافد  ترازو  لک و  داتس 

ات 26 هدام 16  مادختسا (  یمومع  طیارش  مود ـ  شخب 

هب داقتعا  فلا ـ  دشابیم : ریز  حرش  هب  يراختفا  رادساپ   ) هژیو یجیسب  لنسرپ  ینامیپ و  تباث و  دراک  مادختسا  یمومع  طیارـش  هدام 16 ـ 
مازتلا هیقف ج ـ  تیالو  هب  یلمع  مازتلا  داقتعا و  ناریا ب ـ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  ص ،   ) يدـمحم بان  مالـسا  ینابم 
اههورگ بازحا و  زا  يراداوه  تیوضع و  مدع  یمالسا د ـ  قالخا  نیزاوم  تیاعر  یمالسا و  يروهمج  نیناوق  مالـسا و  ماکحا  هب  یلمع 

يداحلا و یطاقتلا ،  یمالسا ،  ریغ  ياهنامزاس  اههورگ و  بازحازا و  يراداوه  ای  تیوضع و  هقباس  نتـشادن  یـسایس ه ـ ـ ياهنامزاس  و 
دروم یصصخت  ای  یلیصحت و  طیارش  نتـشاد  یتلود ز ـ  تامدخ  زا  تیمورحم  هب  تیموکحم  ردخم و  داوم  هب  دایتعا  مدع  ینوناق و ـ  ریغ 

رثکادح 40 مامت و  نس  لاس  لقادح 16  نتشاد  ط ـ  زاین . دروم  تامدخ  اب  بسانتم  یناور  یمسج و  ییاناوت  تمالـس و  نتـشاد  ح ـ  زاین .
يروهمج تیعبات  نتـشاد  هب  طورـشم  تباث ،  رداک  لنـسرپ  مادختـسا  هرـصبت 1 ـ  هقباس  وس  مدـع  ترهـش و  نسح  نتـشاد  نس ي ـ  لاـس 

ینثتـسم هدش  نییعت  نس  لقادح  زا  نیلـصحم  نس و  رثکادح  طرـش  زا  هژیو  یجیـسب  ینامیپ و  لنـسرپ  هرصبت 2 ـ  دشابیم . ناریا  یمالـسا 
هداوناخ یلیمحت و  گنج  یمالـسا و  بـالقنا  نارگراـثیا  مادختـسا ،  يواـسم  طیارـش  رد  يدـنمراک  لـغاشم  يارب  هرصبت 3 ـ  دنـشابیم .

تأیه طسوت  نانآ  تیحالـص  دـییأت  هب  طونم  هداـم  نیارد  روکذـم  لنـسرپ  مادختـسا  هرـصبت 4 ـ  دنـشابیم . تیولوا  رد  نانآ  کـیهجرد 
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شنیزگ يزکرم  تأـیه  موزل  تروـص  رد  دریگیم و  تروـص  هیلوا  شزوـمآ  هرود  لوـط  رد  یباـیزرازا  سپ  هک  تـسا  شنیزگ  يزکرم 
ای هاپـس  لک  هدـنامرف  زا  بکرم  هاپـسرد  شنیزگ  يزکرم  تأـیه  هدام 17 ـ  دـیامن . ضیوفت  شنیزگ  ياههتـسههب  ار  رایتخا  نیا  دـناوتیم 

یناسنا يورین  نواعم  هاپس و  تاعالطا  تظافح  لویسم  هاپس ،  لک  داتس  سییر   ، يو نیـشناج  ای  هاپـسرد  هیقف  یلو  هدنیامن  يو ،  نیـشناج 
ياهتسایس نییعت  هفیظو  نوناق ،  نیا  دافم  بوچراچرد  ددرگیم و  لیکشت  يو  نیشناج  ای  ریزو  تأیه و  ریبد  ناونع  هب  هاپـس ،  لک  داتس 

ـ  هرـصبت دراد . هدـهع  هب  ار  هاپـسرد  شنیزگ  ياههتـسه  راک  رب  تراظن  زاـین و  دروم  ياـه  لمعلاروتـسد  نیودـت  هاپـس و  لنـسرپ  شنیزگ 
لیکشت لنسرپشنیزگ  يارب  هاپس ،  شنیزگ  يزکرم  تأیه  طسوت  هتسباو ،  ياهنامزاس  اهورین و  هاپـس ،  لک  داتـسرد  شنیزگ  ياههتـسه 

ییامنهار ياههرود  نایاپ  یلیـصحت  عطاقم  زا  یکی  ساسا  رب  تباث  رداک  رد  تمدخ  يارب  یماظن  لنـسرپ  مادختـسا  هدام 18 ـ  ددرگیم .
مادختـسا ریز  تروص  ود  هب  نادـنمراک  هداـم 19 ـ  دریگیم . ماـجنا  رتـالاب  ارتکد و  سناـسیل و  قوف  سناـسیل ،  ملپید ،  قوف  ناتـسریبد ،  ،

ارتکد سناسیل ،  قوف  سناسیل ،  ملپید ،  قوف  ناتسریبد ،  ياههرود  نایاپ  عطاقم  زا  یکی  رد  یلیـصحت  كرادم  ساسا  رب  فلا ـ  دنوشیم :
نایاپ رثکادـح  يزومآ و  داوس  تضهن  یلیمکت  هرود  نایاپ  كردـم  لقادـح  نتـشاداب  یلمع  تراهم  صـصخت و  ساـسا  رب  ب ـ  رتـالابو .

نانز تمدـخ  لحم  رییغت  دـیامنیم  مادختـسا  ار  نانآ  دـشاب  نانز  يریگراـکب  مزلتـسم  هک  یلغاـشم  يارب  هاپـس  هدام 20 ـ  ناتـسریبدهرود 
هک ار  ینابلطواد  دوخ  ینامزاس  زاین  نیمأت  روظنم  هب  دناوتیم  هاپـس  هدام 21 ـ  دشاب . نانآ  نارسمه  یتمدخ  طیارـش  عبات  ناکمالایتحدیاب 

تروص هب  يدنمراک  تمدخ  لاس  ای 6  یماظن و  تمدخ  لاس   5 دهعت ذخا  اب  دنشابیمییادتبا  هرود  نایاپ  یلیصحت  كردم  ياراد  لقادح 
ار ترورض  هرود  تمدخ  هک  ینامیپ  لنـسرپ  تمدخ  هرصبت 1 ـ  دشابیمن . زاجم  دادرارق  دیدجتو  تلهم  دیدمت  دیامن . مادختـسا  ینامیپ 

یفعتسم تمدخ  زا  تلع  ره  هب  دهعت  همتاخ  زا  لبق  هک  یتروصرد  ددرگیمیقلت و  ترورض  هرود  تمدخ  ماجنا  هلزنم  هب  دناهدادن  ماجنا 
ماجنا لاحرد  هک  ار  یلنـسرپ  دـناوتیم  هاپـس  هرـصبت 2 ـ  دـش . دـهاوخ  راتفر  نانآ  ابیمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  ربارب  دـندرگ  رانکرب  ای 

نیح رد  هفیظو  لنـسرپ  زا  زاین  تروص  رد  دناوتیم  هاپـس  هدام 22 ـ  دیامن . مادختـسا  ینامیپ  تروص  هب  دشابیم  ترورـض  هرود  تمدخ 
ار مزال  طیارش  هک  هژیو  ای  لاعف  يداع ،  زا  معا  یجیسب  لنسرپ  دادرارق و  تدملوط  رد  ینامیپ  لنسرپ  نینچمه  ترورض و  تمدخ  هرود 
هبتر و ای  هجرد  شزومآ ،  دنرادروخوب  تیولوا  زا  يواسم  طیارـش  رد  نابلطواد  لیبقنیا  دـیامن و  مادختـسا  تباث  رداک  يارب  دنتـسه  اراد 

لقادح هک  هژیو  یجیسب  لنسرپ  زا  زاین  تروص  رد  دناوتیم  هاپس  هدام 23 ـ  دوب . دهاوخ  نوناقنیا  رد  جردنم  تاررقم  عبات  نانآ  تاعیفرت 
لوطرد مزال  ياهشزومآ  ندنارذگ  زا  سپ  ار  دوخ  ترورـض  هرود  تمدخ  هکدیامنداقعنا  يدادرارق  دنـشاب ،  هتـشاد  نس  مامت  لاس   18

رد فلتخم  ياهتیرومام  يارب  یمزر  یگدامآ  هراومه  هلیـسو  نیدب  ات  دنیامن ،  یط  هام  کیلقادح  تدم  هب  لاس  ره  لاس ،  رثکادح 10 
هام کی  تدـم  زا  رتشیب  هچنانچ  هدومن و  راضحا  ار  اهورین  نیا  رارطـضا  گنج و  عقاوم  رد  هاپـس  هرصبت 1 ـ  دنشاب . هتـشاد  ار  هژیو  طیارش 

لنسرپ زا  هتـسد  نیا  هرـصبت 2 ـ  دش . دهاوخ  رـسک  دعب  ياهلاس  شزومآ  تمدخ و  تدـم  زا  هزادـنا  نامه  هب  دـنیامنتمدخ  لاس  ره  رد 
لیصحت و مادختسا و  يارب  یمومع  هفیظوتمدخ  یـضقنم  دارفا  یعامتجا  قوقح  زا  تمدخ  ودب  رد  مزال  ياهشزومآ  ندنارذگ  زا  سپ 

اهنآ زا  روبزم  قوقح  ترورـض ،  تمدـخ  لماکماجنا  ات  دادرارق  نـالطب  اـی  وغل  اـی  عطق  تروص  رد  نکیل  دنـشابیم ،  رادروخرب  نآ  ریظن 
صاخشا زا  معا  یصوصخ  شخب  نایامرفراک  یتلود و  ياهتکرـش  اههناخترازو و  اهنامزاس و  اهداهن و  هیلک  هرصبت 3 ـ  دوشیم . بلس 

تدـم نیا  رد  روبزم  دارفا  دـنیامن ،  ظفح  هاپـس  رد  اهنآ  هنـالاس  تمدـخ  لوط  رد  ار  دارفا  زا  هتـسد  نیا  لغـش  دـنفظوم  یقوقح  اـییقیقح 
تمدـخ ودـب  مزال  ياهشزومآ  زا  دـعب  دارفا  نیا  ياـیازم  قوقح و  هرـصبت 4 ـ  دومن . دـهاوخن  تفایرد  ایازم  قوقح و  هطوبرم  هاگتـسدزا 

داتـس ترازو و  طسوت  هدام  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هرـصبت 5 ـ  دوب . دهاوخ  فیدرمه  یماظن  تباث  رداک  لنـسرپ  يایازم  قوقح و  قباطم 
دیرخ هداـم 24 ـ  دـسریم . ناریزو  تأـیه  بیوصت  هب  هیهت و  روشکیمادختـسا  يرادا و  روـما  ناـمزاس  زا  رظن  بسک  زا  سپ  هاپـس  لـک 

عوضوم همان  نییآ  بجومهب  هدننک  مادختـسا  ياهنامزاس  اهورین و  صیخـشت  اب  دودحم  تدم  يارب  ترورـض و  هب  انب  صاخـشا  تمدـخ 
ناریزو تأیه  بیوصت  هب  هیهتترازو و  یگنهامه  اب  هاپـس  لک  داتـس  طسوت  نآ  زاین  دروم  تاحالـصا  دـشابیم و  شترا  نوناـق  هدام 37 
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نایبرم دـیتاسا و  هب  سیردـتلا  قح  تخادرپ  هاپـس و  یلاع  شزومآ  تاسـسوم  یملع  تأـیه  ياـضعا  مادختـسا  هدام 25 ـ  دیـسر . دهاوخ 
سیردتلاقح تخادرپ  یبرم و  مادختـسا  هرـصبت ـ  دوب . دهاوخ  اههاگـشناد  یملع  تأیه  یمادختـسا  تاررقم  ساسا  رب  یهاگـشنادعطاقم 

طسوت زاین  دروم  تاحالـصا  دوب . دهاوخ  شترا  نوناق   38 هدام عوضوم  همان  نییآ  عبات  یهاگـشناد  حوطـس  زا  رتنییاپ  ياهشزومآ  يارب 
زاین نودب  هاپـسرد ،  دارفا  مادختـسا  هدام 26 ـ  دیـسر . دـهاوخ  ناریزوتأیه  بیوصت  هب  هیهت و  عافد  ترازو  یگنهامه  اب  هاپـس  لـکداتس 

تسا عونمم  ًاقلطم  نوناق  نیارد  روکذم  روص  زا  یکی  هب  زج  لنسرپ  عضو  رییغت  ای  مادختسا و  نینچمه  ینامزاس و 

ات 33 هدام 27  لغاشم (  يدنب  هقبط  نامزاس و  موس ـ  شخب 

 ، تادیدهتو يژتارتسا  یشمطخ ،  يانبم  رب  نانآ  ياههبتر  تاجرد و  تبـسن  نینچمه  و  هاپـس ،  یناسنا  يورین  بیکرت  دادعت و  هدام 27 ـ 
 ، دیـسر دهاوخلک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  نییعت و  هاپـس  لک  داتـس  هلیـسو  هب  هک  یتبـسن  هب  بوصم و  تازیهجت  نامزاس و  لوادـج  ربارب 
ای یماـظن  ترورـض  و  یناـمزاس ،  ياـهلحم  لـماش  لـک  داتـس  هاپـس و  یناـسنا  يورین  ناـمزاس  لوادـج  هرـصبت 1 ـ  ددرگیم . صخـشم 
لک داتس  هاپـس و  لک  داتـس  طسوت  دروم  بسح  ینامزاس  لحم  ره  يارب  بسانتم  ياههبتر  تاجرد و  لغـش و  ندوبكرتشم  ای  يدنمراک 

هتسباو ياه  نامزاس  هاپسرد و  تباث  رداک  لنسرپ  مروت  زا  يریگولج  روظنم  هب  هرصبت 2 ـ  دیسر . دهاوخ  لک  یهدنامرف  بیوصتهب  هیهت و 
هدام دوش . هدافتـسا  یجیـسب  ینامیپ و  هفیظو ،  لنـسرپ  زا  ناکمالا  یتح  هک  ددرگ  ینیبشیپ  يوحن  هب  دیاب  لغاشم  ینامزاس  لوادـجرد  ، 
هدام دنشابهتشاد . کیدزن  طابترا  یگتسباو و  شزومآ  عون  ای  صصخت  رظن  زا  هک  یلغش  ياههتـشر  هعومجم  زا  تسا  ترابع  هتـسر  28 ـ 

نینچمه ياهتسر و  میالع  هتسر و  عاونا  دوشیم . لیکشت  فلتخم  ياه  هتـسر  زا  اهنامزاس  اهورین و  جایتحا  بسانت  هب  هاپـس  لغاشم  29 ـ 
بیوصت هب  هیهت و  هاپـسلک  داتـس  طسوت  هک  دوب  دـهاوخ  ییاه  لمعلاروتـسد  بجوم  هب  یماـظن  لنـسرپ  ساـبل  لکـش  تاـجرد و  میـالع 

هب تسا  فظوم  هاپـس  هدوب و  عونمم  نانآ  هتـسر  اب  طبترمریغ  لـغاشم  رد  لنـسرپ  يریگراـک  هب  هدام 30 ـ  دیـسر . دهاوخ  لک  یهدنامرف 
لنسرپ هیلک  يارب  يرگید  یمزر  ینابیتشپ  ای  یمزر  هتسر  یلـصا ،  هتـسر  زا  ریغ  هب  هلوحم  ياه  تیرومام  يارجا  رد  فاطعنا  داجیا  روظنم 

هیهت و هاپس  لک  داتس  طسوت  هک  تسا  یلمعلاروتسد  ربارب  موزل  دراومرد  دشابیم و  عونمم  لنـسرپ  هتـسر  رییغت  هرـصبت ـ  دیامن . ینیبشیپ 
 ، نوناق نیا  بوچراچرد  لاس  کی  تدم  فرظ  رثکادح  تسا  فظوم  هاپس  لکداتـس  هدام 31 ـ  دیسر . دهاوخ  لک  یهدنامرف  بیوصتهب 

دییاـت زا  سپ  نـییعت و  ار  لغـش  ره  زارحا  طیارـش  فیاـظو و  حرـش  هداد و  رارق  لـیلحت  هـیزجت و  ویـسررب  دروـم  ار  هاپـس  لـغاشم  هـیلک 
نادنمراک صتخم  لغاشم  تسا  فظوم  هاپس  لک  داتـس  هدام 32 ـ  دهد . رارق  لمع  كالم  تاعیفرت  تاباصتنا و  رد  هاپـس  لک  یهدـنامرف 

زا کی  ره  لغاشم  ماجنارد  تراهم  نازیم  و  2)و(3 ) ( ،) 1  ) هورگ هس  هب  صصختو  یگدیچیپ  رظن  زاار  نوناق  نیا  هدام 19  (ب  دنب عوضوم 
لیبق نیا  تراهم  صـصخت و  مادختـسا ،  ودب  رد  تراهم  یبایزرا  نویـسیمک  دیامنيدنب . هقبط  ( 3  ) و ( 2 ( ، ) 1  ) هدر هس  هب  ار  هورگ  هـس 

یهدنامرف روتسد  هب  انب  دناوتیم  هاپـس  لک  داتـس  هدام 33 ـ  دـیامنیم . نییعت  ار  نانآهدر  هورگ و  هدادرارق و  یباـیزرا  دروم  ار  نادـنمراک 
زاار نانآ  فیلکت  لاس  کی  تدـم  فرظ  رثکادـح  هدومن و  داجیا  ار  تقوم  ياه  تسپ  هدـشن  ینیبشیپ  فیاظو  ماـجنا  يارب  هاپـس ،  لـک 

. دیامن نیعم  نامزاس  لوادج  رد  نآ  جرد  ای  لغش و  فذح  ظاحل 

تاعیفرت شزومآ و  موس ـ  لصف 

 ( ات 71 هدام 34  شزومآ (  لوا ـ  شخب 
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هرود نارادـساپ ب ـ  یموـمع  هرود  فـلا ـ  دـشابیم : ریز  حرـش  هب  هژیو  یجیـسب  تباـث و  رداـک  لنـسرپ  یـشزومآ  ياـههرود  هدام 34 ـ 
ـ  یماظن ز هیاپ  مولع  ياههرود  یـصصخت و ـ  یملع و  ياـههرود  یتسرپرـس ه ـ ـ هرود  یلیمکت د ـ  یـصصخت  هرود  هیلوا ج ـ  یـصصخت 

هرصبت کیژتارتسا  مولع  هرود  گنج ك ـ  یلاع  هرود  ي ـ  داتسو . یهدنامرف  هرود  ياهتسر ط ـ  یلاع  هرود  ياهتـسر ح ـ  یتامدقم  هرود 
ياههرود قوف ،  ياهشزومآ  رب  هوالع  هاپـس  لک  داتـس  یگنهامه  اب  موزل  تروصرد  دـنناوتیم  هاپـس  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  اـهورین و   ـ

اهناتسریبد و فلا ـ  دشابیم : ریز  حرـش  هب  هاپـس  یـشزومآ  زکارم  هدام 35 ـ  دنهد . لیکشت  لنسرپ  يارب  ار  یصصخت  یـشزومآ  یـضرع 
مولع هدکشناد  ه ـ ـ داتس . یهدنامرف و  هدکشناد  د ـ  اهورین . نونف  مولع و  ياههدکـشناد  یماظن ج ـ  هاگـشزومآ  هاپـس ب ـ  ياهناتـسرنه 

مولع و هدکشناد  هرصبت 1 ـ  یصصخت  یملع و  ياههدکشناد  یماظن و  هیاپ  مولع  هدکشناد  لماش  ع   ) نیسح ماما  هاگشناد  کیژتارتسا و ـ 
یسایس یتدیقع ـ  هدکشناد  هرصبت 2 ـ  دوشیم . هرادا  اهورین  طسوت  هدوب و  هتسباو  ع   ) نیسح ماما  هاگشناد  هب  یملع  ظاحل  زا  اهورین  نونف 

هاپـس هداـم 36 ـ  دوـشیم . هرادا  هاپـس  رد  هیقفیلو  یگدـنیامن  هزوـح  رظن  ریز  هاپـس  یـسایس  یتدـیقع ـ  ياهتـسر  شزوـمآ  زکارم  ریاـس  و 
 ، شرورپ شزومآ و  ترازو  یگنهاـمه  اـب  يزرم  ياهناتـسا  رد  زاـین  دروـم  یموـب  تباـث  رداـک  لنـسرپ  تیبرت  نیمأـت و  يارب  دـناوتیم 

. ددرگیم لیکشت  اهنآ  زاین  بسانت  هب  اهورینرد  هاپـس ،  لک  داتـس  صیخـشت  هب  قوف  زکارم  هرـصبت ـ  دهد . لیکـشت  ناتـسرنه  ناتـسریبد و 
شزومآ هرود  نارادساپ  یمومع  شزومآ  هرود  هدام 37 ـ  دیسر . دهاوخ  شرورپ  شزومآ و  ترازو  بیوصت  هب  زکارم  عون  نیا  همانساسا 

شش تدم  هب  لقادحدنوشیم  مادختسا  ییامنهار  هرود  نایاپ  یلیصحت  كردم  اب  هک  یماظن  تباث  رداک  لنـسرپ  يارب  نارادساپ  یمومع 
رد هام  هس  تدـم  هب  لقادـحدنوشیم  مادختـسا  رتالاب  ملپید و  قوف  یلیـصحت  كردـم  اب  هک  یلنـسرپ  يارب  یماـظن و  هاگـشزومآ  رد  هاـم 
ای هیاپ  مولع  ياههرود  لوطرد  دنوشیممادختـسا  ملپید  كردم  اب  هک  یلنـسرپ  يارب  هرود  نیا  دوشیم . لیکـشت  نیـسح ع  ماما  هاگـشناد 
اب هک  یماظن  تباث  رداک  لنسرپ  يارب  هرود  نیا  هیلوا  یـصصخت  شزومآ  هرود  هدام 38 ـ  دوشیم . رازگرب  اهورین  نونف  مولع و  هدکـشناد 
رد هام  شش  تدم  هب  لقادح  یمومع  شزومآ  هرود  یط  زا  دعب  هلـصافالب  دندرگیم ،  مادختـسا  ییامنهار  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردم 
زا دنناوتب  نآ  نالیـصحتلا  غراف  هک  ددرگ  میظنت  يروط  دیابهرود  نیا  یـشزومآ  داوم  اههمانرب و  دوشیم . رازگرب  یماظن  ياههاگـشزومآ 

لیکـشت هب  تبـسن  دوخ  زاین  اب  بساـنتم  دـنناوتیم  اـهورین  هرـصبت ـ  دـنیآرب . یمکی  روآ  مزر  یمود و  روآ  مزر  تاـجرد  لـغاشم  هدـهع 
. دنیامن مادقا  فلتخم  قطانم  اهناگی و  رد  هیلوا  یصصخت  يرادساپ و  یمومعشزومآ  ياههرود  يرازگرب  تهج  یماظن  ياههاگـشزومآ 

نتشاد اب  یماظن  تباث  رداک  لنـسرپ  صـصخت  لیمکت  يارب  یلیمکت  یـصصخت  ياههرود  یلیمکت  یـصصخت و  شزومآ  هرود  هدام 39 ـ 
هب تبسن  دنتـسه  فظوم  اهورین  ددرگیم و  لیکـشت  اهورین  نونفو  مولع  ياههدکـشناد  رد  هام  لقادح 6 تدـم  هب  یمکی  روآ  مزر  هجرد 

. دـنیامن یط  ار  هرود  نیا  عـقوم  هب  دـنناوتب  یمکی  روآ  مزر  هجرد  نتـشاد  اـب  لنـسرپ  هیلک  هک  دـنیامنمادقا  يروـط  اـههرود  نـیا  لیکـشت 
یمود و رادمزر  تاجرد  لغاشم  هدهع  زا  دنناوتب  نآ  نالیـصحتلا  غراف  هک  ددرگ  میظنت  يروط  دـیابهرود  نیا  یـشزومآ  داوم  اههمانرب و 

نیا یتسرپرس  شزومآ  هرود  هدام 40 ـ  دشابیم . هرود  نیا  یط  رد  تیقفوم  هب  طونم  یمود  رادمزر  هجردهب  لین  دنیآ . رب  یمکی  رادمزر 
ياههدکشنادرد زاین  بسح  رب  هام  لقادح 6  تدم  هب  یمکی  رادمزر  هجردرد  نوناق  نیا  هدام 77  کی  هرصبت  عوضوم  لنسرپ  يارب  هرود 

هدهع زا  دنناوتب  نآ  نالیصحتلا  غراف  هک  دوش  میظنت  يروط  دیاب  هرود  نیا  یشزومآداوم  اههمانرب و  دوشیم . لیکشت  اهورین  نونف  مولع و 
هرود نیا  یطرد  تیقفوم  هب  طونم  یموس  ناوتـس  هجرد  هب  لنـسرپ  نیا  لـین  دـنیآرب . یمکی  ناوتـس  اـت  یموـس  ناوتـس  تاـجرد  لـغاشم 

دیاـمن ارجا  هلحرم  کـیرد  یلاوتم  تروص  هب  ار  یتسرپرـس  یلیمکت و  یـصصخت  شزومآ  ياـههرود  دـناوتیم  هاپـس  هرـصبت ـ  دـشابیم .
هیاپ مولع  یـشزومآ  ياههرود  هدام 41 ـ  دـهد . ماـجنا  تمدـخ  نیح  شزومآ  تروص  هب  ار  اـههرود  نیا  زا  یـشخب  دـناوت  یم  نینچمهو 
هیاپ مولع  هدکشناد  لیکشت  هب  مادقا  دنوشیم ،  مادختسا  ملپید  كردم  اب  هک  یماظن  تباث  رداک  لنسرپ  تیبرت  نیمأت و  يارب  هاپـس  یماظن 
هرود دشابیمریز : حرش  هب  هرود  ودرد  یلیـصحت  مرت  هدکشناد 7  نیا  شزومآ  تدم  لقادح  . دیامنیم نیسح ع  ماما  هاگـشناد  رد  یماظن 
قیرط زاناتسریبد  هرود  نایاپ  یلیصحت  كردم  اب  هک  یناسک  هب  شزومآ  يارب  دشابیم و  یلیـصحت  مرت  لماش 4  لقادح  هرود  نیا  لوا ـ 
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هک یناسک  يارب  دشابیم و  یلیـصحت  مرت  هس  لماش  لقادح  هرود  نیا  مود ـ  هرود  ددرگیم . لیکـشت  دنوشیم ،  هتفریذپ  يدورو  هقباسم 
اب هک  یلنسرپ  هرصبت 1 ـ  ددرگیم . لیکشت  دناهدش  هتفریذپ  لوا  هرود  لیـصحتلا  غراف  نابلطواد  نیب  زا  يدورو  هقباسم  یبایزرا و  ماجنا  اب 

هرود يدورو  نومزآرد  دنناوتیمنس  لاس  اب 25  رثکادح  دناهدش  ملپید  كردم  ذخا  هب  قفوم  هدش و  مادختـسا  ملپید  زا  رتنییاپ  كردم 
ترورـض و تروص  رد  هرصبت 2 ـ  تسالغاش  لنـسرپ  اب  مدقت  قح  يواسم  طیارـشرد  دنیامن و  تکرـش  یماظن  هیاپ  مولع  هدکـشناد  لوا 

يدورو نومزآرد  تکرـش  يارب  نسلاـس ،  رثکادح 25  نتـشاد  اب  زاین  دروم  ملپید  قوف  كرادم  ناگدـنراد  زا  دـناوتیم  هاپـس  تیروف ، 
اب هک  ددرگ  میظنت  يروط  دیاب  هدکشناد  نیا  یشزومآ  ياههمانرب  داوم و  هرصبت 3 ـ  دیامن . مان  تبث  یماظن  هیاپ  مولع  شزومآ  مود  هرود 

غراف هدـمآرب و  یگنهرـس  ات  یموس  ناوتـس  تاجرد  لغاشم  هدـهع  زا  لوا  هرود  نالیـصحتلا  غراف   ، يدـعب شزومآ  ياههرود  ندـنارذگ 
هاپـس لک  داتـس  هرـصبت 4 ـ  دنـشاب . هتـشاد  ار  رتالاب  یمود و  ناوتـس  تاـجرد  لـغاشم  رد  هفیظو  ماـجنا  یگداـمآ  مود  هرود  نالیـصحتلا 

هتسویپ تروص  هب  ار  ياهتسر  یلاع  يا و  هتـسر  یتامدقم  یماظن ،  هیاپ  مولع  مود  ياههرود  دنادیم  يرورـض  هک  ییاههتـسررد  دناوتیم 
نونف مولع و  هدکشنادردار  یماظن  هیاپ  مولع  مود  هرود  ترورض  هب  انب  دناوتیم  هاپس  هرصبت 5 ـ  دیامن . ارجا  یلیصحت  مرت  جنپ  لقادح  ابو 

ياههتسررد زاین  دروم  یصصخت  ینف و  تباث  رداک  تیبرت  نیمأت و  روظنم  هب  هاپس  یـصصخت  یملع و  هرود  هدام 42 ـ  دیامن . ارجا  اهورین 
یصصخت یملع  ياههدکشناد  لیکشت  هب  مادقا  دشابیمن ،  روشک  ياههاگشناد  زا  نآ  نیمأت  ناکما  هک  یهاگشناد  ياههتـشر  كرتشم و 

ـ  هدام 43 دـیامنیم . نیـسح ع  ماما  هاگـشنادرد  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ،  یلاع و  شزومآو  گنهرف  نیترازو  يراکمه  اـب 
هب جایتحا  دروم  ياههتسر  يارب  یتامدقم  شزومآ  روظنم  هب  زاین  بسح  رب  ياهتسر  یتامدقم  ياههرود  ياهتـسر  یتامدقم  شزومآ  هرود 

نونف مولع و  هدکشناد  رد  هام  شـش  تدم  هب  لقادح  اهنآ ،  تمدخ  هب  عورـش  زا  لبق  یماظن و  هیاپ  مولع  ياههدکـشناد  نالیـصحتلاغراف 
هرود ندـنارذگ  زا  سپ  دـنوشن  مود  هرود  هب  دورو  هب  قفوم  هک  هیاپ  مولع  لوا  هرود  نالیـصحتلا  غراف  هرـصبت ـ  ددرگیم . لیکـشتاهورین 
هرود هداـم 44 ـ  دـنیامن . تکرـش  یماـظن  هیاـپ  مولع  مود  هرود  نومزآ  رد  دـنناوتیم  نس  لاـس  رثکادح 27  نتـشاداب  ياهتـسر  یتامدقم 
غراف لنـسرپ  یمامت  يارب  هام  لقادح 6  تدـم  هب  یناورـس  یمکی و  ناوتـس  تاجردرد  ياهتـسر  یلاع  ياههرود  ياهتـسر  یلاع  شزومآ 
لقادح اهنآ  یلبق  شزومآزا  دنوشیم و  هتخانش  هرود  نیا  نالیصحتلا  غراف  حطسرد  هک  یلنسرپ  ياهتـسر و  یتامدقمياههرود  لیـصحتلا 

یملع ياههدکــشناد  اـی  اـهورین  نوـنف  موـلع و  ياههدکــشناد  رد  دروـم  بـسح  ناــنآ  ياههتــسر  اــب  بساــنتم  دــشاب  هتــشذگلاس   4
ـ  هدام 45 دشابیم . هرود  نیا  یط  هب  طونم  لنسرپ  لیبق  نیا  يدرگرس  هجرد  هب  لین  ددرگیم ،  لیکشت  نیسح ع  ماما  هاگـشنادیصصخت 

مولع و ياههدکـشنادرد  ار  یماظن  هیاپ  مولع  مود  لوا و  ياههرود  يربوان ،  ینابلخ و  لـیبق  زا  صاـخ  ياـههرود  يارب  دـنناوتیم  اـهورین 
نیا یـشزومآ  ياوتحم  اههمانرب و  هک  يدراومرد  هرـصبت ـ  دنیامن . ارجا  یلیـصحت  مرت  تفه  لقادـح  اب  هتـسویپ و  تروص  هب  اهورین  نونف 

نالیـصحتلاغراف دشاب ،  هدـش  ارجا  يزیر و  همانرب  ياهتـسر  یلاعو  یتامدـقم  ياههرود  تدـم  لقادـح  عومجم  دافم و  تیاعر  اب  اههرود 
ياههتـشررد رتـالاب ،  ملپید و  قوف  كرادـم  ناگدـنراد  هدام 46 ـ  دنوشیمهتخانـش . هدنارذگ  ياهتـسر  یلاع  یتامدـقم و  هرود  روکذـم 

تروص رد  دنـشاب ،  یمزر  ریغ  ياههتـسر  زا  کی  ره  ياهتـسر  یلاعویتامدقم  ياههرود  یـشزومآ  ياوتحم  هدـنریگرب  رد  هک  یلیـصحت 
هرود هدام 47 ـ  دـنوشیم . هتخانـش  هدـید ،  ياهتـسر  یلاع  اـی  یتامدـقم  ياـهشزومآ  دروم  بسح  زاـین  دروم  ياـهشزومآ  ندـنارذگ 

مولع و ياههدکشناد  مود  ياههرود  نالیصحتلا  غراف  هب  شزومآ  يارب  داتـس ،  یهدنامرف و  شزومآ و  هرود  داتـس : یهدنامرف و  شزومآ 
دـناهدش و هتخانـش  هرود  نیا  نالیـصحتلا  غراف  حطـسرد  ای  و  دـناهدومن ،  یط  ار  ياهتـسر  یلاع  هرود  هک  یماظن  هیاپمولع  ای  اهورین  نونف 
 ، يدرگرس تاجرد  رد  دشاب ،  هتـشذگ  اهنآ  یلبق  شزومآ  زا  لاس  لقادح 3  هک  زاین  دروم  رتالاب  سناسیل و  كرادم  ناگدـنرادنینچمه 

ياههمانرب داوم و  هرصبت ـ  دوب . دهاوخ  هام  لقادح 9  نآ  هرود  تدم  دوشیم و  لیکشت  داتس  یهدنامرف و  هدکشنادرد  یمود  گنهرـسو 
تیریدـم یهدـنامرف و  یحارطییاـناوت ،  نآ  نالیـصحتلا  غراـف  هک  دوش  میظنت  يروـط  دـیابیم  داتـس  یهدـنامرف و  هدکـشناد  یـشزومآ 
رادروخرب تیدشرا  لاس  کی  زا  داتسو  یهدنامرفهدکشناد  نالیصحتلا  غراف  دنشاب . هتشاد  ار  حلـسم  ياهورین  ریاسو  هاپـس  يالاب  ياههدر 
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لاس ود  لقادح  هک  داتـس  یهدـنامرف و  شزومآ  هرود  نالیـصحتلا  غراف  يارب  هرود  نیا  گنج  یلاع  شزومآ  هرود  هدام 48 ـ  دندرگیم .
لقادح دوشیم . لیکشت  هاپس  داتس  یهدنامرف و  هدکشنادرد  یمود  پیترس  یگنهرس و  تاجردرد  دشاب ،  هتـشذگ  اهنآ  یلبق  شزومآ  زا 

هرود نیا  یـشزومآ  ياههمانرب  داوم و  دوب . دنهاوخ  رادروخرب  تیدـشرا  لاس  کی  زا  نآ  نالیـصحتلا  غرافو  هدوب  هام  هرود 9  نیا  تدم 
يدبهپـس و هجرد  هب  لین  دنـشاب و  هتـشاد  ار  روشک  یعافد  ياهحرط  اب  یفاـک  ییانـشآ  نآ  نالیـصحتلا  غراـف  هکدوش  میظنت  يروط  دـیاب 
هعلاـطم و شزومآ ،  يارب  هرود  نیا  کـیژتارتسا  موـلع  شزوـمآ  هرود  هدام 48 ـ  دوب . دهاوخ  هرود  نیا  ندـنارذگهب  طورـشم  يدبـشترا 

نالیـصحتلا غراـف  . دوب دـهاوخ  لاـسکی  تدـم  هب  یعاـفد  رومارد  روشک  یـشمطخ  یـسایس و  یماـظن ـ  یلک  تسایـس  هنیمز  رد  قـیقحت 
هجرد لقادح  نتـشاد  اب  هاپـس  زاین  دروم  يارتکد  سناسیل و  قوف  یلیـصحت  كرادم  ناگدنراد  داتـس و  یهدنامرف و  هدکـشناد  ياههرود 

هب یلو  هدوبن ،  یماظن  هک  یتکلمم  تاماقم  نینچمه   ، دنشابیم رتالاب  سناسیل و  قوف  یلیصحت  كردم  ياراد  هک  ینادنمراک  یگنهرس و 
ریغ فعـضتسم  ناملـسم  للم  حلـسم  ياهورین  يالاب  هدرناریدـمو  ناهدـنامرف  دـنراد و  ییاـهتیلووسم  یعاـفد  لـیاسمرد  اـحنازا  يوحن 

مولع هدکشنادرد  هرود  نیا  دنیامن . یط  ار  هرود  نیا  دنناوتیملک  یهدنامرف  بیوصت  هاپـس و  لک  یهدنامرف  یفرعم  اب  مالـسا  اب  ضراعم 
 ، لک یهدنامرف  بیوصت  مزال و  یگدامآ  بسک  زا  سپ  تسا  فظوم  لک  داتس  هرـصبت ـ  ددرگیم . رازگرب  هاپـس  لک  داتـس  کیژتارتسا 

رظن تحت  ار  کیژتارتسا  مولع  شزومآ  ياههرود  ماغدا و  مه  ردار  شترا  کیژتارتسا  مولع  هاگشنادو  هاپـس  کیژتارتسا  مولع  هدکـشناد 
یماظن یتامدقم  شزومآ  هرود  کی  دیاب  تمدخ  ودب  رد  ینامیپ  تباث و  رداک  زا  معا  نادـنمراک  هیلک  هدام 50 ـ  دیامن . رازگرب  داتس  نآ 

هرود هک  یلنـسرپ  يارب  هرود  نیا  تدم  دنیامن . یطار  هاپـس  رد  شیوخ  یتمدخ  تیعـضو  اههمان و  نییآ  تاررقمو و  نیناوق  اب  ییانـشآ  و 
هاـم هـس  لقادـح  دـناهدومنن  یط  ار  ترورـض  هرود  هـک  یناـسک  يارب  دـشابیم و  هاـم  کـی  لقادـح  دـناهدومن  یط  ار  ترورــضتمدخ 

 ، تمدـخ ودـب  رد  هـفیظو  لنــسرپ  نـینچمه  درک و  دـنهاوخ  تمدــخ  یماـظن  تروـص  هـب  هـک  یناـمیپ  لنــسرپ  هداـم 51 ـ  دوبدـهاوخ .
داوس تضهن  يراکمه  اـب  تسا  فظوم  هاپـس  هرـصبت ـ  دومن . دـنهاوخ  یطار  هطوبرم  یـصصخت  یماـظن و  یتامدـقم  یـشزومآياههرود 

ياـههمانرب داوـم و  همانـساسا ،  هداـم 52 ـ  دروآ . مهارفار  يزوـمآداوس  تاـناکما  هـفیظو  لنـسرپ  يارب  طـبریذ  ياـهناگرا  و  يزوـمآ ، 
هیهت هاپس  لک  داتس  طسوت  روشک  یشزومآ  نیناوقو  نوناق  نیارد  جردنم  داوم  هب  هجوت  اب  یشزومآ  زکارم  اههرود و  زا  کی  ره  یشزومآ 

ـ  یتدیقع هتسر  یشزومآ  زکارم  اههرود و  یـشزومآ  ياههمانرب  همانـساسا و  هیهت  هرصبت 1 ـ  دیـسر . دهاوخ  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  و 
یگنهامه اـب  اـههرود  یـسایس  یتدـیقع ـ  ياـهشزومآ  ياـههمانرب  هرـصبت 2 ـ  دشابیم . هاپـسردهیقف  یلو  یگدـنیامن  هدـهع  هب  یـسایس 
تاعالطا تظافح  هیقف و  یلو  هدنیامن  طسوت  اههرود ،  تاعالطا  تظافح  یـسایس و  ـ  یتدـیقع ياهشزومآ  داومو  هیقف  یلو  یگدـنیامن 

وحن نیرتهب  هب  ار  طوبرم  نامزاس  زاین  هک  ددرگ  ارجا  يزیر و  همانرب  ياهنوگ  هب  دـیاب  هاپـس  ياهشزومآ  هدام 53 ـ  دوشیم . هیهت  هاپسرد 
نوناق لصارد 147  ررقم  فیاظو  ماجنا  هدهع  زا  لنـسرپ  زین ،  حلـص  نامزرد  دـهد و  قوس  ییافکدوخ  تمـس  هب  ار  هاپـسو  هدومن  عفترم 
نیحرد لنـسرپ  یماـظن  ناوت  شناد و  ندرب  ـالاب  یـسایس و  یتدـیقع ـ  شنیب  تیوـقت  يارب  تسا  فـظوم  هاپـس  هدام 54 ـ  دنیآربیـساسا .
موادـت زین  یهیجوت و  تدـم  هاتوک  ياـههرود  یملع و  ياهرفـس  یـشزومآ ،  ياـهودرا  يرازگرب  تایرـشن و  راـشتنا  هب  تبـسن   ، تمدـخ

یگدامآ بسک  روظنم  هب  ار  مزال  ياههمانرب  تمدـخ  نیح  رد  اـهشزومآ و  هیلک  رد  تسا  فظوم  هاپـس  هدام 55 ـ  دیامن . مادقاشزومآ 
یـشزومآ ياـههرود  زکارم و  زا  کـی  ره  هب  هـک  یلنـسرپ  هدام 56 ـ  دـیامن . ارجا  ینیبشیپ و  اهتیرومام  اب  بساـنتم   ، لنـسرپ ینامـسج 

هب شزومآهرود  تیمها  تیفیک و  تدـم و  اب  بسانتم  یهدزاب  تمدـخهمادا و  تصرف  دـیاب  دـنوشیم  مازعا  نوناق  نیارد  هدـش  ینیبشیپ 
ـ  هدام 57 ددرگیم . نییعت  یشزومآ  ياههمانساسا  رد  تدم  نیا  دنشاب . هتـشادار  نآ  مامتا  زا  سپ  یلیـصحت  تدم  ربارب  ود  لقادح  نازیم 
زا یـشخب  یکـشزپشزومآ  نامرد و  تشادـهب ،  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  ياههناخترازو  یگنهامه  اـب  تسا  فظوم  هاپـس  لـک  داـتس 
هاپس لک  داتـس  هدام 58 ـ  دیامن . نیمأت  هاپس  زا  جراخ  یـشزومآ  تاسـسوم  اههاگـشناد و  زا  هیـسروب  قیرط  زاار  دوخ  یـصصخت  ياهزاین 

نامزاس ای  ورین  تقفاوم  اب  دنناوتبلیامت  تروص  رد  لنسرپ  ات  دیامن  مالعا  اردوخ  یلیـصحت  یـصصخت و  ياهزاین  هلاس  همه  تسا  فظوم 
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داهنشیپ هب  یشزومآ  ياههرود  لوط  ترورـض ،  هب  انبو  نارحب  گنج و  نامزرد  هدام 59 ـ  دنیامن . لیصحت  روبزم  ياههتشر  رد  هطوبرم ، 
زا کیره  دـناوتیم  هاپـس  لـک  داتـس  هدام 60 ـ  دـبای . لیلقت  دـناوتیم  اهشزومآ  یفیک  حطـسظفح  اـب  لـک  یهدـنامرف  بیوصت  هاـپس و 
هب انبار  زاین  نیرتشیب  هک  اهنامزاس  ای  اهورین  زا  یکی   ، هلیـسو هب  دشاب ،  كرتشم  نامزاس  ورین و  دنچ  ای  ود  نیب  هک  ار  یـشزومآ  ياههرود 

ياههرود هدام 61 ـ  دید . دنهاوخ  شزومآ  هرود  نآ  ردزین  اهنامزاس  اهورین و  ریاس  لنـسرپ  دیامن . ریاد  دراد ،  هاپـس  لک  هدـنامرف  دـییات 
هرود یلیمکت ج ـ  یمومع  هرود  یتامدـقم ب ـ  یموـمع  هرود  فـلا ـ  دـشابیم : ریز  حرـش  هب  لاـعف  يداـع و  یجیـسب  لنـسرپ  یـشزومآ 

یمومع شزومآياـههرود  جیـسب  یتامدـقم  یموـمع  شزوـمآ  هرود  هداـم 62 ـ  ماجـسنا  ظـفح  يروآداـی و  هرود  جیـسب د ـ  یــصصخت 
تمواقم ياههدر  رد  زور  تدمهب 15  لقادح  لاعف  يداع و  نایجیـسب  هیلک  يارب  هک  عافد  دحرد  هیلوا  ياهشزومآ  زا  دنترابع  یتامدـقم 
تمواقم یماظن و  عافد  ياههنیمز  رد  یتلودریغ ،  یتلود و  تاسـسوم  اهنامزاس ،  تارادا ،  تالحمرد ،  هاپـس ،  جیـسب  تمواقم  ياهورین 

زا هدـع  نآ  يارب  جیـسب  یلیمکت  یمومع  شزومآ  ياـههرود  جیـسب  یلیمکت  یموـمع  شزوـمآ  هرود  هداـم 63 ـ  ددرگیمرازگرب . یلحم 
رازگرب هاپس  جیسب  تمواقم  يورین  یشزومآ  زکارم  رد  زور  جنپ  ولهچ  تدم  هب  دنشاب  هدرک  یط  ار  یتامدقم  یمومع  هرود  هک  نایجیسب 

دارفا یمومع  هفیظو  تمدخ  شزومآ و  زا  هام  ود  لداعم  هرود  نیا  هک  دوشمیظنت  نانچ  دیاب  هرود  نیا  یشزومآ  داوم  اههمانرب و  دوشیم .
يرویت و ياهشزومآ  يارجا  هب  تبسن  هاپـس ،  تراظن  یگنهامه و  اب  تسا  فظوم  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هدام 64 ـ  دوش . بوسحم 

هقالع داجیا  ینویلیم ،  تسیب  شترا  ققحت  روظنم  هب  یلیـصحت ،  فلتخم  عطاقم  نیلـصحم  نیبرد  يرابجا ،  سورد  بلاقرد  یماـظنیلمع 
رد فلا ـ  دـیامن : مادـقا  ریز  بیترت  هب  یلحم  تمواقم  یماظن و  ریغ  یماظن ،  عافد  ياههنیمز  رد  نآ  موادـت  ظـفح و  یعاـفد و  یگداـمآو 

لقادح هطـسوتم  عطقمرد  یلمع ب ـ  يودرا  تروص  هب  لاس  رد  زور  کی  يرویت و  تروص  هب  هتفهرد  تعاس  لقدح 2  ییامنهار  عطقم 
لداـعم هطــسوتم  هرود  ناـیاپردهک  يوـحن  هـب  یلمع  ياـهودرا  تروـص  هـب  لاـس  رد  زور  يروـیت و 3  تروـص  هـب  هـتفه  رد  تعاــس   3

يراکمه و هاپـس و  تراظن  هوحن  لـماش  هداـم  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هرـصبت 1 ـ  دنـشاب . هدنارذگ  ار  هفیظو  ماظن  یتامدقم  ياهشزومآ 
ياهودرا زا  تیفاعم  هوحن  یلمع و  ياهودرا  اهسالک و  یسرد و  داوم  میظنت  هوحن  ويوتحم  شرورپ و  شزومآ و  هاپس و  نیب  یگنهامه 

حلسم و ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ياههناخترازو  هاپس ،  لک  داتس  طسوت  نوناق  نیا  داوم  ریاسهب  هجوت  اب  تارمن ،  باستحا  هوحن  یلمع و 
یهدنامزاس اهشزومآ و  اههمانرب ،  يارجا  هرصبت 2 ـ  دسریم . ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  لک  داتـسدییات  سپ  هیهت و  شرورپ  شزومآ و 

عطقم رد  امیـس  ادـص و  لیـصحت و  نمـض  ياههمانرب  یـسردبتک و  زا  هدافتـسا  اب  عافد  هب  تبـسن  هبذاج  هقـالع و  داـجیا  روظنم  هب  مزـال 
. دـسریم ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  هیهت و  هاپـس  یگنهامه  اب  شرورپو و  شزومآ  ترازو  طسوت  هک  تسا  ياهمان  نییآ  قباـطم  ییادـتبا 

عافد ویلحم  تمواقم  ینابیتشپ ،  دادما ،  هنیمز  رد  هژیو  هب  اهنآ ،  طیارـش  اب  بسانتم  نانز  يارب  هدام  نیا  عوضوم  ياهشزومآ  هرصبت 3 ـ 
ياهشزومآ دشابیم و  جیـسب  یتامدـقم  یمومع  شزومآ  هرود  لداعم  ییامنهار  عطقم  ياهشزومآ  هرـصبت 4 ـ  دوب . دهاوخ  یماظن  ریغ 

هدام دوشیم . بوسحم  دارفا  یمومع  هفیظو  تمدخ  زا  هام  ود  لداعم  هدوب و  جیـسب  یلیمکت  یمومع  شزومآ  هرود  لداعمهطـسوتم  عطقم 
هام کی  تدـم  هب  دـناهدومن ،  یط  ار  یلیمکت  یمومع  هرود  هک  لاـعف  نایجیـسب  زا  هدـع  نآ  يارب  هرود  نیا  جیـسب  یـصصخت  هرود  65 ـ 

شزومآ و زا  هام  کی  لداعم  هک  دوش  میظنت  يروط  هب  دیاب  هرود  نیا  یـشزومآ  داوم  همانرب و  ددرگیم . رازگربهاپـس  یـشزومآ  زکارمرد 
هزوح تیریدـم  ياروش  يراکمه  یگنهامه و  اب  دروم  بسح  تسا  فظوم  هاپـس  هدام 66 ـ  دوش . بوسحم  نانآ  یمومعهفیظو  تمدـخ 

هک يدارفا  يارب  ار  جیـسب  یـصصخت  ياهشزومآ  یکـشزپ ،  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ،  یلاعشزومآ و  گـنهرف و  نیترازو  هیملع و 
. دیامن رازگرب  یماظن  ياهودرا  يرویت و  تروص  هب  دنباییم  هار  هاگشناد  ای  هزوح  رد  هیلاع  تالیـصحتهب  ترورـض  هرود  تمدخ  زا  لبق 

يارتکدو دشرا  یـسانشراک  یـسانشراک ،  ینادراک ،  عطاقمرد  نایوجـشناد  يرابجا  سورد  ياهدـحاو  زج  قوف  ياهشزومآ  هرصبت 1 ـ 
هفیظوتمدـخ ترورـض  هرود  ياـهشزومآ  زا  هاـم  کـی  لداـعم  هک  ددرگ  میظنت  يوحن  هب  یتسیاـبیم  هدوـب و  اـهنآ  زارطمه  هتـسویپ و 
دادماهنیمزرد هژیو  هب  اهنآ و  طیارش  اب  بسانتم  نانز  يارب  هدام  نیا  هدام 65 و  عوضوم  ياهشزومآ  هرصبت 2 ـ  ددرگ . بوسحم  یمومع 
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تیفاعم هوحن  یلمع و  ياهودرا  یـسرد و  ياهدحاو  نازیم  دادعت و  هرـصبت 3 ـ  دوب . دهاوخ  یماظن  ریغ  عافد  یلحم و  تمواقمینابیتشپ  ، 
یگنهاـمه اـب  هاپـس و  لـک  داتـس  طـسوت  هک  تسا  ياهماـن  نـییآ  قـبط  رب  هطوـبرم  نیناوـقهب  هجوـت  اـب  یماـظن  یلمع  يروـیت و  سورد  زا 

ـ  هدام 67 دسریم . یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  ای  هزوح  تیریدم  ياروش  بیوصت  هب  درومبسح  هیهت و  طبریذ  عجارم  اههناخترازو و 
تدم 15ـ5 هب  بوصمتارابتعا  دودحرد  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  ساسارب  طایتحا  ياهورین  ماجسنا  ظفح  يروآدای و  ياهشزومآ 
هب ددرگیم ،  داجیا  شتراو  هاپـس  شزومآ  زکارم  یمزر و  ینابیتشپ  یمزر و  ياهدـحاو  رد  هک  طایتحا  ياهنادرگ  بلاق  رد  لاسرد  زور 

ساسا رب  هریخذ  ياهورین  ماجـسنا  ظفح  يروآدای و  ياهشزومآ  هدام 68 ـ  دریذپیم . ماجنا  نانآ  یـصصخت  یمزر و  ناوت  ظفح  روظنم 
هب لاس و  ود  ره  رد  هتفه  کی  رثکادـح  تدـم  هب  بوصم  تارابتعا  دودـح  رد  لاـعفو  يداـع  نایجیـسب  یمومع و  هفیظو  تمدـخ  نوناـق 

قطانمرد هاپس  جیسب  تمواقم  يورین  طسوت  دارفا  نیا  هرصبت 1 ـ  دریذپیم . ماجنا  هاپس  جیسبتمواقم  يورین  طسوت  یگدامآداجیا  روظنم 
ییارجا لمعلاروتسد  تسا  فظوم  هاپس  هرـصبت 2 ـ  دندرگیم . یهدنامزاستمواقم  ياههدر  رد  نانآ  تیعمج  اب  بسانتم  روشک  فلتخم 

تدم نوناق و  نیارد  روکذم  یشزومآ  ياههرود  تدم  هدام 69 ـ  دناسرب . لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  ار  نوناق  نیا  داوم 67 و 68 
تمدخ زج  دنـشابیم ،  یمومع  هفیظو  تمدخ  لومـشم  هک  هژیو  لاعفیجیـسب و  لنـسرپ  يارب  یمزر  ياهنامزاس  رد  تقو  مامت  تمدـخ 
حلـسم ياهورین  دازام  هفیظودارفا  زا  هک  روشک  ییارجا  ياههاگتـسد  هیلک  هدام 70 ـ  ددرگیم . بوسحم  نانآ  طایتحا  ای  ترورـض  هرود 

دارفا یگنج ،  رارطـضا و  عقاوم  رد  راضحاای  یماظن و  شزومآ  دیدجت  يارب  دـنفظوم  دنیامنیمهدافتـسا ،  روشک  تاررقم  نیناوق و  قباطم 
هدام قباطم  هریخذ  طایتحا و  ياهورین  ریاس  راضحا  هرصبت ـ  دنهد . رارق  حلسم  ياهورین  رایتخارد  لک  داتـسلمعلاروتسد  قباطم  ار  روکذم 

رد هدام 71 ـ  دسریم . لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  هک  تسا  یلمعلاروتـسدقباطم  جیـسب  اضعا  راضحا  یمومع و  هفیظو  تمدـخ  نوناق   56
يداع یجیسب  دحرد  یمومعهفیظو  تمدخ  تیحالص  دجاو  نیلومشم  زا  هدافتسااب  تسا  فظوم  هاپس  یـساسا ،  نوناق  لصا 147  يارجا 

ار یگدنزاس  یتشادهب و  یشزومآ ،   ، یگنهرف جیـسب  هتفای  نامزاس  ياهدحاو  هیلوا  یـصصخت  یمومع و  ياهشزومآ  ندینارذگ  زا  سپ 
نامرد تشادهب و  يزومآ ،  داوس  شزومآتهج ،  دروم  بسح  هطوبرم  ياهداهن  اههناخترازو و  ياهتسایـس  اههمانرب و  قبط  رب  داجیا و 

رایتخارد نانآ ،  شزومآ  موادـت  ياههمانرب  يارجاو  یطابـضنا  روما  رب  تراـظن  ظـفح  اـب  روشک  مورحم  قطاـنم  اهاتـسور و  یگدـنزاس  و 
قباطم قوف  دارفا  نارحب  گـنج و  ناـمزرد  هدوب و  حلـص  ناـمز  هب  طوبرم  قوف  مادـقا  هرـصبت 1 ـ  دهد . رارق  طبریذ  ییارجا  ياههاگتـسد 

 ، نیلومـشم فلتخم  تاقبط  زا  زاین  دروم  دارفا  دصرد  دادعت و  هرصبت 2 ـ  دنوشیم . هتفرگ  راک  هب  لکداتـس  يوس  زا  یغالبا  ياهتسایس 
یگنهامه اب  ترازو  طسوت  هداـم  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هرصبت 3 ـ  دوشیم . نییعتلک  داتـس  دییات  ناریزو و  تأیه  داهنـشیپ  هب  هلاس  همه 

. دسریمناریزو تأیه  بیوصت  هب  هیهت و  لک  داتس  هاپس و  لک  اتس 

 ( ات 96 هدام 72  تاعیفرت (  یبایشزرا  مود ـ  شخب 

نییآ بجوم  هب  نآ  يارجا  شور  تاعیفرت و  هرـصبت ـ  نوناق  نیا  تاررقم  ربارب  رتالاب  هبترای  هجرد  هب  لین  زا  تسا  ترابع  عیفرت  هدام 72 ـ 
لنـسرپ هیلک  تسا  فـظوم  هاپـس  هدام 73 ـ  دیـسر . دـهاوخلک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  هاپـس  لـک  داتـس  طـسوت  هک  تسا  ياهماـن 

یقالخا و نیزاوم  تیاعر  فلا ـ  دـهد . رارق  یبایزرادروم  هطوبرم  همان  نییآ  قبط  ریز و  لماوع  اب  هجوت  اـب  ار  هژیو  یجیـسب  تباـثرداک و 
جیاـتن طابـضنا ج ـ  تیاـعر  درکلمعرد و  یگتـسیاش  ییآراـک و  دادعتـسا ،  یتـینما ب ـ  یـسایس ـ  ياهتیحالــص  یمالــسا و  تاـنویش 
ماجنا تمدخ ه ـ ـ نیح  رد  ینامـسج  یگدامآ  ياهنومزآ  شجنـس و  جـیاتن  تمدـخ د ـ  نیح  یماظن  یـسایس و  یتدـیقع ـ  ياهشزومآ 

یبایشزرا دروم  هطوبرم  هماننییآ  قبط  رب  فلتخم  عطاقم  رد  هاپـس  لنـسرپ  درکلمع  قباوس و  هدام 74 ـ  تخس  كانرطخ و  ياهتیرومام 
هب هجوت  اـب  نوناـق  نیا  هدام 87  رد  روکذـم  تاـماقم  بیوصت  طوبرم و  ناـمزاس  اـی  ورین  یبایـشزرا  نویـسیمکدییات  زا  سپ  هتفرگ و  رارق 
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لبق لنسرپ  یبایشزرا  هرصبت 1 ـ  دش . دنهاوخ  رادروخرب  تیدشرا  لاس  کی  رثکادح  عیفرترد و  ریخأت  هدام  لقادحزا 6  هبستکم  تازایتما 
ینامز طیارش  هب  انب  یبایشزرا  نامز  تفرگدهاوخ و  تروص  یبایـشزرا  رابکی  لقادح  یتاعیفرت  عطقم  ره  رد  دوب و  دهاوخ  عیفرت  دعوم  زا 

رد هدوب و  تاباصتنا  تاعیفرت و  كالم  هطوبرم  ياههمان  نییآ  ربارب  لنـسرپ  یبایـشزرا  هجیتن  هرصبت 2 ـ  دوب . دهاوخ  توافتم  هاپـس  زاین  و 
دادعت فیاظو و  تارایتخا و  دودـح  اضعا ،  بیکرت  هرصبت 3 ـ  دوب . دهاوخ  رثوم  زین  یـشزومآ  ياههرود  هب  مازعاو  تاهیبنت  تاقیوشت و 

هب هیهت و  هاپـس  لک  داتـس  طسوت  نوناق  نیارد  جردـنم  داوم  بوچراچردلنـسرپ  تاعیفرت  یبایـشزرا و  هوحن  یبایـشزرا و  ياهنویـسیمک 
ییایرد يورین  رد  نآ  لداعم  تاجرد  هاپـس و  ياهورین  یماظن  لنـسرپ  تاـجرد  بیترت  هدام 75 ـ  دیـسر . دهاوخ  لک  یهدنامرف  بیوصت 

روآ مزر  يوانرس 5 ـ  رایمزر :  مکی 4 ـ  يوان  مکی :  زابرس  مود 3 ـ  يوان  مود :  زابرس  يوان 2 ـ  زابرس :  1 ـ  دشاب : یمریز  حرش  هب  هاپس 
 : مـکی روآ  مزر  مود 9 ـ  رادواـن  مود :  روآ  مزر  مکی 8 ـ  راـیوان  مکی :  روآ  مزر  مود 7 ـ  راـیوان  مود :  روآ  مزر  موس 6 ـ  راـیوان  موس : 
ـ  ناورس 14 وان  ناورس :  مکی 13 ـ  نابوان  مکی :  ناوتس  مود 12 ـ  نابوان  مود :  ناوتـس  موس 11 ـ  نابوان  موس :  ناوتـس  مکی 10 ـ  رادوان 
 : پیترس مود 18 ـ  رادایرد  مود :  پیترس  مکی 17 ـ  رالاسوان  گنهرس :  مود 16 ـ  رالاسوان  مود  گنهرس  موس 15 ـ  رالاس  وان  درگرس : 

نیواـنع نوناـق  نیا  رد  هک  يدراوـم  هیلکرد  هرـصبت ـ  دـبایرد  دبـشترا :  رـالاسایرد 21 ـ  دبهپـس :  ناـبایرد 20 ـ  رگـشلرس : رادایرد 19 ـ 
هدام دشابیم . رظن  دروم  نآ  لداعم  تاجرد  نیوانع  هاپـسییایرد  يورین  لنـسرپ  درومرد  تسا  هدش  رکذ  هاپـس  ياهورین  لنـسرپ  تاجرد 
لاس راهچره  ییآراک  یگتـسیاش و  تروصرد  روبزم  نادـنمراک  هدوب و  هبتر   20  ، نوناق نیا  عوضوم  نادنمراک  يارب  اههبتر  دادـعت  76 ـ 
هرود یط  زا  دعب  دناهدمآرد  هاپس  مادختسا  هب  ملپید  زا  رتنییاپ  یلیـصحت  كردم  اب  هک  یلنـسرپ  هدام 77 ـ  تفای  دنهاوخ  اقترا  هبتر  کی 

يدعب تاجرد  هیلکرد  نانآ  فقوت  تدم  لقادح  هدمآ و  لیان  یمود  روآ  مزر  هجرد  هب  هیلوا  یصصخت  شزومآو  هاپـس  یمومع  شزومآ 
تکرـش طیارـش  یلو  دـنوش  ملپید  كردـم  ذـخا  هب  قفوم  هک  یتروـصرد  هداـم  نیا  عوـضوم  لنـسرپ  هرـصبت 1 ـ  دوبدـهاوخ . لاس  راهچ 

تروص رد  دـنوشن ،  هرود  نآ  یط  هب  قفوم  ای  دنـشاب و  هتـشادن  ار  نآ  لداعم  ياههرود  ای  یماـظن  هیاـپ  مولع  لواهرود  يدورو  نومزآرد 
یلنسرپ هرصبت 2 ـ  دنوش . لیان  یموس  ناوتس  هجرد  هب  دنناوتیم  نوناق  نیا  هدام 40  قباطم  یتسرپرس  هرود  شزومآندنارذگ  هاپس و  زاین 

. دش دنهاوخ  رادروخربتیدـشرا  هام  زا 9  ملپید  كردـم  ات  یلیـصحت  لاس  ره  ازا  هب  دـندرگ  رتالاب  یلیـصحت  كردـم  ذـخا  هب  قفوم  هک 
رد دناوتیم  هاپـس  هرـصبت 4 ـ  دنوشیم . هتـسشنزاب  یموس  ناوتـس  هجرد  اب  دـندرگن  ملپید  كردـم  ذـخا  هب  قفوم  هک  یلنـسرپ  هرصبت 3 ـ 

نیا هدام 19  ب )  دنب (  عوضوم  يدـنمراکتروص  هب  ار  نانآ  اهنآ  هب  هاپـس  زاین  هدام و  نیا  هرصبت 3  عوضوم  لنسرپ  تساوخرد  تروص 
يارب تاجرد  نیا  رد  ار  ناتـسریبد  هرود  شزومآ  تهج  مزـال  طیارـش  هنیمز و  تسا  فظوم  هاپـس  هرصبت 5 ـ  دهد . تیعـضو  رییغت  نوناق 
رازبا يراذگاو  لیبق  زا  هدام  نیا  عوضوم  لنسرپ  يارب  بسانم  لغـش  نیمأت  هب  تبـسن  تسا  فظوم  تلود  هرصبت 6 ـ  دیامن . مهارف  لنسرپ 

اب عاـفد  ترازو  طـسوت  هـک  ياهماـن  نـییآ  ربارب  لاغتـشا ،  تـهج  هیامرــس  يراذـگاو  اـی  یتـلود  ياههاگتــسدرد  مادختــساهمادا  راـک ، 
سپ هک  يوـحن  هـب  دـیامن  مادـقا  دـسریم ،  ناریزو  تأـیه  بیوـصت  هـب  هـیهت و  طـبریذ  ياـههناخترازو  رگید  هاپـس و  لکداتـسيراکمه 
غراف یموس و  ناوتـس  هجرد  هب  یماظن  مولع  هدکـشناد  لوا  هرود  نالیـصحتلا  غراـف  هدام 78 ـ  دننامن . یقاب  لغش  نودب  هاپـسردتمدخزا 

یناورس و تاجردردو  لاس  یناوتس 3  تاجردرد  اهنآ  فقوت  تدم  لقادح  دنوشیم و  لیان  یمودناوتس  هجرد  هب  مود  هرود  نالیصحتلا 
هدکشناد دناهدش و  لیان  یمود  پیترس  هجرد  هب  هک  یناسک  درومرد  هرصبت ـ  دشابیم . لاس  هک 5  یگنهرسهجردرد  زج  هب  لاس  رتالاب 4 

تاجرد هب  اقترا  دـنراد  ار  هاپـس  لوبق  لباق  زاین و  دروم  رتـالاب  سناـسیل و  قوف  یلیـصحتكردم  اـی  دـناهدومن  یط  ار  داتـس  یهدـنامرف و 
لنسرپ تاعیفرت  تیعـضو  هدام 79 ـ  دوب . دـهاوخ  لک  یهدـنامرف  بیوصتو  هاپـس  لک  یهدنامرفداهنـشیپ  اب  زاین  بسحرب  رتالابو  یپیترس 

يرادساپ یمومع  شزومآ  هرود  یط  مادختسازا و  سپ  روشک  ياههاگشناد  یلاع و  شزومآ  تاسسوم  سرادم و  لیـصحتلا  غراف  یماظن 
ناگدـنراد فلا ـ  دوب : دـهاوخ  ریز  رارق  هب  دروـم  بسح  نیـسح ع  ماـما  هاگـشناد  یـصصخت  یملع ـ  ياههدکـشناد  نالیـصحتلا  غراـف  و 

ـ  ج دنوشیم . لیان  یمود  ناوتـس  هجرد  هب  سناسیل  كرادم  ناگدنراد  ب ـ  دنوشیم . لیان  یموس  ناوتـس  هجرد  هب  ملپید  قوف  كرادـم 
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ناگدــنراد هـب  تبــسن  تیدــشرا  لاـس  ود  زا  نآ  لداـعم  اـی  سناـسیل  زا  رتـالاب  یلیــصحت  لاـس  ره  ازا  رد  رتـالاب  كرادــم  ناگدــنراد 
عبات لنـسرپ  لـیبق  نیا  يدـعب  تاـعیفرت  دـندرگیم و  رادروخرب  رتـالاب  هجرد  کـی  زا  تیدـشرا  لاـس  راـهچره  ازا  ردو  سناسیلكردـم 

ملپید و قوف  یلیـصحت  كردم  هیارا  ذـخا و  هب  قفوم  تمدـخ  لوطرد  هک  یلنـسرپ  اب  هدام 80 ـ  دوب . دـهاوخ  نوناق  نیا  هدامتاررقم 78 
زا رتنییاپ  نانآ  هجرد  یلیـصحت  كردم  هیارا  نامزرد  هچنانچ  فلا ـ  دوشیم : راتفر  ریز  بیترت  هبدنوش  هاپـس  لوبق  لباق  زاین  دروم  رتالاب 
ـ  ب دـنوشیم . لـیان  نوناـق  نیا  هدام 79  تاررقم  ربارب  دـیدج  كردـميدورو  تاـجرد  هب  دـشاب  هدـش  هیارا  كردـم  يدورو  تاـجرد 

نانآيدـعب تاعیفرت  ًافرـص  دـشاب  هدـش  هیارا  كردـم  يدورو  تاجرد  زا  رتـالاب  ناـنآ  هجرد  یلیـصحت  كردـم  هیارا  ناـمز  رد  هچناـنچ 
مزال شزومآ  هرود  یط  زا  سپ  ینامیپ  لنسرپ  هدام 81 ـ  دوب . دهاوخ  نوناق  نیا  هدام 78  تاررقم  عبات  دیدج  یلیصحت  كردم  ساسارب 

ناگدـنراد یموس ب ـ  روآ  مزر  هجرد  هب  ییادـتبا  هرود  ناـیاپ  كردـم  ناگدـنراد  فلا ـ  دـنوشیم : لـیان  ریز  ياـههبتر  اـی  تاـجرد  هب 
هبتر 7. ای  یمکی  روآ  مزر  هجرد  هب  ناتـسریبد  هرود  نایاپ  كردم  ناگدنراد  یمود ج ـ  روآ  مزر  هجرد  هب  ییامنهار  هرود  نایاپ  كردم 
هبتر 11. ای  یمود  ناوتس  هجرد  هب  سناسیل  كردم  ناگدنراد  ه ـ ـ هبتر 10 . ای  یموس  ناوتـس  هجرد  هب  ملپید  قوف  كردم  ناگدنراد  د ـ 

لنسرپ هرـصبت ـ  دندرگیم . رادروخرب  رتالاب  هبتر  ای  هجرد  کی  سناسیل  زا  رتالاب  یلیـصحت  عطقم  ره  ازا  رد  رتالاب  كردم  ناگدنراد  و ـ 
نیا هدام 85  ربارب  دنیآیمرد  مادختسا  هب  ملپید  زا  رتنییاپ  یلیـصحت  كردم  اب  یلمع و  تراهم  صـصخت و  ساسا  رب  هک  دنمراک  ینامیپ 

دنوشیم مادختسا  تباث  رداکرد  نوناق  نیا  تاررقم  ربارب  هک  هفیظو  ینامیپ و  لنسرپ  هدام 82 ـ  دنوشیم . لیان  هطوبرم  ياههبتر  هب  نوناق 
ياهشزومآ زا  سپ  نانآ  هجرد  هچنانچ  هدومن و  یطار  نآ  تسیابیم  دنـشاب  هدرکن  یط  ار  تباث  رداـکزاین  دروم  ياـهشزومآ  هچناـنچ 

هرـصبت 1 دش . دهاوخ  روظنم  عیفرت  هقباس  زج  هجرد  نآرد  هفیظو  ینامیپ و  تمدخ  تدم  دشاب  نانآ  هفیظو  وینامیپ  تاجرد  ربارب  روبزم 
ـ  هرصبت 2 دش . دنهاوخهدام  نیا  تاررقم  لومشم  دنراد ،  هاپسرد  هژیو  ای  لاعف  یجیسب  تروص  هب  تقو  مامت  تمدخ  هقباس  هک  یلنـسرپ   ـ
هب یگتسشنزاب  روسکتخادرپ  هب  طورشم  یگتسشنزاب  تاونس  رظن  زا  لنـسرپ  لیبق  نیا  یجیـسبو  هفیظو  ینامیپ ،  تمدخ  تدم  باستحا 
هک هدوب  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  تاررقم  عبات  تاجرد  هب  لین  رظنزا  هفیظو  لنـسرپ  هدام 83 ـ  دشابیم . هاپس  یگتـسشنزاب  قودنص 
اب مادختـسا  ودبرد  نوناق  نیا  هدام 19  فلا )  دـنب ( عوضوم  نادـنمراک  هبتر  نیلوا  هدام 84 ـ  دش . دـهاوخهداد  قیبطت  نوناق  نیا  طیارـشاب 
زا رتالاب  هبتر  کی  ملپید  زا  رتالاب  یلیصحت  لاس  ود  ره  يازا  هب  ملپید  زا  رتالاب  یلیصحت  كردماب  و   ( ، 9 ناتسریبد (  هرود  نایاپ  كردم 
لاس زا 2  یلیـصحت ،  لاس  نیرخآ  يازا  هب  دـشاب ،  درف  ملپید ،  زا  رتالاب  یلیـصحت  تاونـس  دادـعت  هک  یتروص  رد  هرصبت 1 ـ  دشابیم .  9
هیارا كردـم  زا  رتالاب  یلیـصحت  كردـم  تمدـخ ،  لوطرد  هک  هدام  نیا  عوضوم  نادـنمراک  هرـصبت 2 ـ  دندرگیم . رادروخربتیدشرا 

هبتر زا  رتنییاپ  نانآ  یتمدخ  هبتر  دیدج  كردم  هیارا  نامز  رد  هچنانچ  دنیامن ،  هیارا  دشاب  نامزاس  زایندروم  هک  مادختـسا  ودب  رد  هدـش 
تمدخ لوط  رد  نآ  هب  طوبرم  هررقم  يایازم  زا  هتفای و  رییغت  دیدج  كردم  يدورو  هبتر  هب  نانآ  هبتر  دشابهدش ،  هیارا  كردـم  يدورو 

ًافرـص دـشاب ،  هدـش  هیارا  كردـم  يدورو  هبتر  زا  رتالاب  نانآ  هبتر  یلیـصحت ،  كردـم  هیارا  ناـمزرد  هچناـنچ  ودومن  دـنهاوخ  هدافتـسا 
نیا هدام 19  ب )  دنب ( عوضوم  نادنمراک  هبتر  نیلوا  هدام 85 ـ  دش . دهاوخ  ماجنا  دیدج  یلیصحت  كردم  ساسارب  نانآ  يدعب  تاعیفرت 

زا یکی  رد  یتخـس  یگدـیچیپ و  رظن  زا  هـک  دـنوشیم  مادختـسایلغاشم  يارب  هـس  اـت  کـی  ياـههدر  زا  یکی  رد  یتراـهم  اـب  هـک  نوناـق 
(3  ) هبتر هورگ 2 ،  هدر 1  هورگ 1 و  هدر 2  ب ـ  ( 1  ) هبتر  ، 1 هورگ هدر 1  فلا ـ  دشابیم : ریز  حرـش  هب  دنراد  رارق  هس  ات  کی  ياههورگ 
 ، هورگ 3 هدر 3  ه ـ ـ ( 6  ) هبتر هورگ 3 ،  هدر 2  هورگ 2 و  هدر 3  د ـ  ( 5  ) هبتر هورگ 3 ،  هدر 1  هورگ 2 و  هدر 2  هورگ 1 و  هدر 3  ج ـ 

تیدـشرا و لاس  زا 1  ییادـتبا  هرود  ناـیاپ  كردـم  نتـشاد  تروصرد  هداـم  نیا  فلا )  دـنب ( عوـضوم  نادـنمراک  هرـصبت 1 ـ  ( 8  ) هبتر
كردـم نتـشاد  طرـش  هب  تیدـشرا و  لاس  زا 4  ییاـمنهار  هرود  ناـیاپ  كردـم  نتـشاد  تروـص  رد  هداـم  نیا  عوـضوم  نادـنمراکهیلک 
كردـم نیا  هیارا  ذـخا و  هب  قفوم  تمدـخ  لوط  رد  هک  یتروـص  رد  دـندرگیم و  رادروـخرب  تیدـشرا  لاـس  زا 8  ناتـسریبد  هرودنایاپ 

ـ  هرـصبت 2 دش . دنهاوخ  رادروخرب  طوبرم  تیدشرا  زا  كردم  هیارا  خـیرات  زا  دـشاب  هدـنام  یقاب  لاس  لقادحاهنآ 5  تمدخزا  ودـندرگ 
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 ( فلا دنب ( عوضوميدنمراک  هب  هاپـس  زاین  تروص  رد  دنهد  هیاراار  ملپید  زا  رتالاب  یلیـصحت  كرادـم  هچنانچ  هدام  نیا  عوضوم  لنـسرپ 
رد هدام  نیا  عوضوم  نادـنمراک  هرـصبت 3 ـ  دوب . دهاوخ  نوناق  نیا  هدام 84  قباطم  نانآ  يدـعب  تاعیفرت  هداد و  تیعـضو  رییغت  هدام 19 

ياههدر زا  یکی  اب  نوناق  نیا  هدام 32  نویسیمکدییات  هب  دراد  رارق  رتالاب  هورگرد  هک  یلغـشرد  دنوش  قفوم  تمدخ  لوطرد  هک  یتروص 
تراهم و هدر  يدورو  هبتر  هچنانچ  هتفای و  لاقتناروبزم  یلغـش  هورگ  هب  ناـمزاس  زاـین  تروصرد  دـنیامن  هفیظو  ماـجنا  تراـهم  هناـگ  هس 

هتفای رییغت  روبزم  يدورو  هبتر  هب  نانآ  هبتر  باصتنا  نامززا  دشابدیدج  لغـشرد  باصتنا  نامزرد  نانآ  هبتر  زا  رتالاب  دیدج  یلغـش  هورگ 
طیارش هیلک  ندوب  زیاح  رب  هوالع  لنـسرپ  عیفرت  يارب  هدام 86 ـ  دومن . دنهاوخ  هدافتـسا  تمدخ  لوط  رد  نآ  هب  طوبرم  هررقم  يایازمزا  و 
فلکم هاپس  هرصبت 1 ـ  دشاب . هدش  بوصنم  رتالاب  ینامزاس  لغـش  رد  عیفرتای  نامزمه  ای  ًالبق  یتسیاب  طوبرم  طباوض  نوناق و  نیارد  ررقم 

هب لنـسرپ  هک  دـهد  ماجنا  يوحنهب  ینامزاس  لغاشم  شدرگ  شزومآ و  مادختـسا ،  هنیمز  رد  ار  مزـال  ياـهینیبشیپ  ناـکمالایتح  تسا 
تـسا عونمم  عیفرت  روظنم  هب  ینامزاس  لحم  ندرب  الابای  داـجیا  هرـصبت 2 ـ  دندرگن . مورحم  عیفرت  هب  لین  زا  ینامزاس  لحم  نتـشادن  تلع 

مزال تدـملقادح  فقوت  زا  سپ  تروص  نیارد  دـتفیب  ریخأت  هب  ای  دـشابن و  رـسیم  طوبرم  تاررقم  ساسا  رب  درف  اقترا  هچنانچ  هرصبت 3 ـ 
هتشادن ینیعم  دعوم  لنسرپ  عیفرت  هرصبت 4 ـ  داد . دنهاوخ  تمدخ  همادا  هبتر  ای  هجرد  نامه  رد  تیدشرا ،  ذخا  یتحای  هبتر و  ای  هجردرد 

هب طونم  نوناق  نیارد  جردـنم  داوم  تیاعر  اـب  لنـسرپ  عیفرت  هدام 87 ـ  ددرگیم . اطعا  لاس  عقوم  ره  رد  مزـال  طیارـش  هیلک  نتـشاد  اـب  و 
 ، هطوبرم يورین  هدنامرف  اهورینرد ،  هبتر 17  ات  نادنمراک  یمود و  ناوتس  هجرد  ات  یماظن  لنـسرپ  فلا ـ  دشابیم : لیذ  تاماقم  بیوصت 

هتسباو ياهنامزاسردو  هاپـس  لک  داتـس  سییر  طسوت  هاپـس  لک  داتـس  رد  ریزو ،  طسوت  ترازورد  لکداتـسسییر ،  طسوت  لک  داتـسرد 
ترازورد و هاپس ،  لک  یهدنامرف  طسوت  هاپسرد  یمود  پیترـس  ات  یمکی  ناوتـس  هجرد  زا  یماظن  لنـسرپ  ب ـ  اهنامزاسياسور . طسوت 

داتسرد ریزو  طسوت  ترازو  ردو  هاپـس  لک  یهدنامرف  طسوت  هاپـسرد  الاب  هب  هبتر 18 و  زا  نادنمراک  و  لک ،  یهدـنامرفطسوت  لکداتس ، 
ياهيدنمزاین نیمأت  روظنم  هب  ییانثتسا  دراومرد  هدام 88 ـ  لک  یهدنامرف  طسوت  رتالاب  یپیترـس و  هجرد  لکداتـس ج ـ  سییرطسوت  لک 

بیوصت ریزو و  هاپـس ،  لک  یهدـنامرف  لکداتـس ،  سییر  داهنـشیپاب  دروم  بسح  ساسح  لغاشم  بتارم  هلـسلس  رد  لداعت  ظفح  هاـپس و 
هک یلنسرپ  هرـصبت 1 ـ  دنوشیم . دنمهرهب  عیفرت  تقوم  هجرد  ات 2  رثکادحزا  هژیو  نایجیـسب  یماظن و  تباثرداک  لنـسرپ  لک ،  یهدنامرف 

تـشاد دنهاوخ  تفایرد  ار  تقومهجرد  قوقح  دنراد  ار  روبزم  هجرد  زا  هدافتـسا  قح  هک  یتدم  یمامت  رد  دنوشیم  لیان  تقوم  هجرد  هب 
ای ینامزاس  زاـین  عفر  تروصرد  هرـصبت 3 ـ  دشابیم . نوناق  نیارد  جردنم  طباوض  عبات  تباث  هجرد  ظاحلزا  لنـسرپ  نیا  عیفرت  هرصبت 2 ـ 

یهدنامرف بیوصتاب  ریزو و  هاپس و  لک  یهدنامرف   ، لکداتس سییر  داهنشیپ  هب  انب  دروم  بسح  تقوم  هجرد   ، یگتـسیاش ییآراک و  مدع 
دنوش توف  ای  لولعم  اـی  هتـسشنزاب  تقوم  هجرد  زا  هدافتـسا  نیح  رد  هداـم  نیا  نیلومـشم  هک  یتروصرد  هرصبت 4 ـ  ددرگیم . بلـس  لک 
هجرد قوقح  يانبم  رب  يرمتـسم  ای  هفیظو و  ای  یگتـسشنزاب  قوقح  باستحا  ذـخام  ددرگیم  بلـس  نانآ  زا  تقوم  هجرديایازم  ناونع و 

يرمتسمقوقح باستحا  يانبم  نانآ  تقوم  هجرد  هک  ریسا  ههبج و  رد  رثالادوقفم  زابناج ،  دیهش ،  لنسرپ  درومرد  رگم  دوب ،  دهاوختباث 
رظتنم بیاـغ ،  ینوناـق ،  ییاـضق و  نیموکحم  تشادزاـب ،  يرارف ،  بستنم ،  لنـسرپ  عیفرت  یبایـشزرا و  هدام 89 ـ  دوب . دـهاوخ  هفیظو  و 

هب هیهت و  هاپـس  لک  داتـس  طسوت  روظنم  نیمه  هب  هک  دوب  دـهاوخ  ياهماـن  نییآ  قباـطم  نوناـق و  نیا  تاررقم  رباربراـک  نودـب  تمدـخ و 
مزال تاونـس  زج  روبزم  تدم  دـنوشیم  هیبنت  هبتر  ای  هجرد  تقوم  لیزنت  هب  هک  یلنـسرپ  هدام 90 ـ  دیـسر . دهاوخ  لکیهدنامرف  بیوصت 

تلود هب  هتـسباو  ای  یتلود  تاسـسوم  واههناخترازو  رد  تمدخ  هقباس  هک  یلنـسرپ  هدام 91 ـ  دش . دـهاوخنبوسحم  اهنآ  تاعیفرت  تهج 
لقتنم هاپـس  هب  نانآ  یتمدـخ  قباوس  هدومن و  هنابلطواد  ای  یمـسر  تروص  هب  یمالـسا  بالقنا  ياهداهناب  تقو  مامت  يراـکمه  اـی  هتـشاد 

دش و دهاوخ  بوسحم  یتاعیفرت  یتمدخ و  تاونـس  زج  دـشاب ،  هاپـسرد  نانآ  لغـش  اب  هطباررد  روکذـم  تمدـخهقباس  هچنانچ  دوشیم ، 
عجارم طسوت  هک  يرنه  ياهفرح و  ینف ،  یملع ،  كرادـم  هدام 92 ـ  دیآیم . باسح  هب  یگتسشنزاب  تاونـسرد  طقفتروص  نیا  ریغرد 
دیـسر دهاوخ  لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  هاپـس  لک  داتـس  طسوتهک  ياهماننییآ  قباطم  ددرگیم  اطعا  روشک  یمـسر  حالـصیذ و 
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هک نس  لاس   15 ریز نازومآشناد  هدام 93 ـ  دوب . دهاوخ  لمع  كالم  تاعیفرتردو  هتفرگ  رارق  یبایزرا  دروم  یلیـصحت  كرادـم  هباشم 
ياضعا تاجرد  هدام 94 ـ  دنوشیم . یقلت  يداعیجیـسب  ناونع  هب  دنـشابیم ،  ینویلیم  تسیب  شترا  تیوضع  يارب  مزال  طیارـش  ياراد 

ـ  هدنمزر 2 1 ـ  دشابیم : ریز  حرشهباهنآ  بیترت  دنـشابیم و  نس  لاس  يالاب 15  لاعفو  يداع  نایجیـسب  لماش  هک  ینویلیم  تسیب  شترا 
اب تمواقم  هیحان  زا  رتنییاپ  ینامزاس  ياـهلحم  تمواـقم ،  ياـههدر  یناـمزاس  لوادـجرد  هرـصبت 1 ـ  دهاجم . لداـیرد 4 ـ  3 ـ  وجمزر .
ـ  هرـصبت 2 ددرگیم . نییعت  نوناـق  نـیا  هدام 75  عوضوم  یماظن  تاـجرد  زا  رتـالاب  تمواـقم و  هیحاـنزاو  هداـم  نیارد  روکذـم  تاـجرد 
هدر ناهدـنامرفو  هدـش  باختنا  هاپـس  یماظن  تباث  رداک  ای  هژیو  نایجیـسب  نیب  زا  ینویلیم  تسیب  شترارد  تمواقم  هیحاـن  هدر  یهدـنامرف 

هدوب وجمزر  لد و  ایردتاجرد  ياراد  لقادح  هک  لاعف  نایجیـسب  نیب  زا  دـناوتیم  ینویلیم  تسیب  شترا  تمواقم  هورگو  تمواقم  هاگیاپ 
هدام دندرگیم . لیان  رتالاب  وجمزر و  تاجرد  هب  لاعف  نایجیسب  هدنمزر و  هجرد  هب  ًافرص  يداع  نایجیـسب  هرصبت 3 ـ  دنوش . باختنادنشاب 

هجردهب لینو  نوناـق  نیا  هداـم 62  عوضوم  یتامدـقم  یمومع  شزومآ  هرود  یط  هب  طوـنم  هدـنمزر  هجرد  هب  یجیـسب  ياـضعا  لـین  95 ـ 
یجیـسب ياضعا  يدعب  تاعیفرت  هرـصبت 1 ـ  دشابیم . نوناق  نیا  هداـم 65  عوضوم  جیـسب  یـصصخت  شزومآ  هرود  یط  هب  طونم  وجمزر 

یلحم دادما  تمواقم و  ياههدررد  تیلاعف  نازیم  نوناقنیا ،  هدام 61  د )  دنب (  عوضوم  ماجسنا  ظفح  یشزومآ  ياههرود  یط  اب  بسانتم 
تسا یلمعلاروتسد  قباطم  نانآ  یتالیصحت  حطس  تاقیوشت و  نازیم   ، یگتسیاش تیحالص و  تراهم و  ییاراک و  هاپس ،  ياهتیرومام  و 

تاجردرد فقوت  تدـم  لقادـح  تروص  رهرد  هرـصبت 2 ـ  دیـسر . دهاوخلک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  هاپـس  لک  داتـس  طسوت  هک 
لاعف يداع و  یجیسب  لنسرپ  هدام 96 ـ  دشابیم . لاس  لقادح 5  نوناقنیا  بیوصت  خیرات  زا  رتالاب  هجرد  هب  لین  تهج  لدایرد  وجمزر و 
هاپـس یماظن  تاـجرد  هب  هژیو ،  یجیـسبلنسرپ  یمومع و  هفیظو  تمدـخ  نارود  ندـنارذگ  اـیو  مزر  ناـمزاسرد  يریگراـک  هب  ماـگنه  هب 
هفیظو تمدخ  نیلومشم  تاعیفرت  هب  طوبرم  تاررقم  ربارب  يداع  نایجیسب  فلا ـ  دندرگیم : لیانریز  حرش  هب  نوناق  نیا  هدام 75  عوضوم 
رتالاب هجرد  ود  ات  رثکادـح  یـشزومآ  ياههرود  یط  یگتـسیاش و  تیحالـص و  تیلاعف ،  نازیم  اـب  بساـنتم  لاـعف  نایجیـسب  یمومع ب ـ 

یط یلیـصحت ،  كردـم  هب  هجوت  اب  یماظن و  تباث  رداک  تاعیفرت  هب  طوبرم  تاررقم  ربارب  هژیو  نایجیـسب  يداـع ج ـ  نایجیـسب  هبتبـسن 
تدـم لقادـح  يدبـشترا  هجرد  ات  رثکا  دـح  یماظن و  تاجرد  اب  بسانتم  یگتـسیاش  تیحالـص و  تیلاعف و  نازیم   ، یـشزومآ ياههرود 

رگید قباطم  هجرد  نامه  رد  تباث  رداک  لنسرپ  فقوت  تدم  لقادح  ربارب  تقو  مامت  تروصرد  هجرد  رهرد  لنـسرپ  زاهتـسد  نیا  فقوت 
تیحالص و یشزومآ  ياههرود  یط   ، تیلاعف نازیم  هبـساحم  یگنوگچ  هدام و  نیا  ییارجا  همان  نییآ  هرـصبت ـ  دنـشابیم . نوناقنیا  داوم 

. دیسر دهاوخ  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  هاپس  لک  داتس  طسوت  نانآ  تاعیفرترد  یجیسبلنسرپ  یگتسیاش 

ات 109 هدام 97  تمدخ (  ظاحل  زا  لنسرپ  تیعضو  مراهچ ـ  لصف 

ـ  یـشیامزآ ب تمدـخ  فلا ـ  دوب : دـهاوخ  ریز  حرـش  هب  دروم  بسح  تمدـخ  ظاحل  زا  نوناق  نیا  لومـشم  لنـسرپ  تیعـضو  هدام 97 ـ 
رظتنم تشادزاب ي ـ  يرارف ط ـ  بیاغ ح ـ  یـصخرم ز ـ  تمدـخ و ـ  هب  رومأم  ه ـ ـ روماـم . تمدـخ د ـ  هبرـضاح  یـشزومآ ج ـ  تمدـخ 
تمدخ هب  طوبرم  تاررقم  ربارب  هک  تسا  ینادنمراک  یتمدخ  عضو  یـشیامزآ ـ  تمدخ  هدام 98 ـ  بستنم  ل ـ  راک . نودب  تمدـخ ك ـ 
تمدخ هدام 99 ـ  دـننارذگیم . ار  یـشیامزآ  هلحرم  لاـس  ات 2  هاـم  تدـم 6  هب  مزال  ياهیگتـسیاش  یبایزرا  روظنم  هب  هدـش و  هتفریذـپ 

زکارم ای  تاسـسوم  زا  یکی  رد  ینامزاس  لغـش  نتـشاد  نودب  هک  تسا  ياهژیو  یجیـسب  تباث و  رداک  لنـسرپ  یتمدـخ  عضو  یـشزومآ ـ 
شزومآ هرود  هچنانچ  مادختسا  ودب  ياهشزومآ  دروم  رد  زج  هرصبت ـ  دننیبیم . شزومآ  لک  داتس  ای  ترازو  ای  هاپس  هنیزه  هب  یـشزومآ 

زا رتشیب  شزومآ  هرود  هک  یتروص  رد  دومن و  دنهاوخ  یط  ار  هرود  رومأم  تروصهب  ینامزاس  لحم  ظفح  اب  لنـسرپ  دشاب  هام  زا 6  رتمک 
هطوبرم تاررقم  ربارب  هک  تسا  یلنسرپ  عضو  تمدخ ـ  هب  رضاح  هدام 100 ـ  دوب . دنهاوخ  بستنم  شزومآ  نارود  رد  لنسرپ  دشاب  هام   6

يارب هک  تسا  یلنـسرپ  تیعـضو  رومأم  هدام 101 ـ  دـنیامنیم . هفیظو  ماجنا  لغـش  نآرد  المعو  بوصنم  یناـمزاس  لـغاشم  زا  یکی  رد 
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ینیب شیپ  نآ  يارب  یلحم  نامزاسرد  هک  یلغش  رد  ای  دوخینامزاس و  لغـش  زا  ریغ  ینامزاس  لغاشم  زا  یکیرد  لاس  کی  زا  رتمک  یتدم 
ندش و رومأم  هرـصبت 1 ـ  دندرگ . مازعا  روبزم  تدم  يارب  اهنامزاسو  اهورین  ریاسو  ترازو  لک  داتـس  هب  ای  هدش و  هدرامگ  تسا  هدـشن 

اهنامزاس اهورین و  هرصبت 2 ـ  دشدهاوخ . ماجنا  هاپس  لکداتس  بیوصت  اب  هاپس  ياهنامزاس  اهورین و  هب  ترازوو  لکداتـس  لنـسرپ  لاقتنا 
اهورین ریاس  ترازو و  لک  داتس  هب  نانآ  ندومن  رومأم  ای  لاقتنا  اب  ات  دنیامن  یفرعم  هاپس  لک  داتس  هب  ار  دوخ  زاین  رب  دازام  لنـسرپ  دنفلکم 
تیعضو تمدخ ـ  هب  رومأم  هدام 102 ـ  ددرگمهارف . ینامزاس  ياهزاین  نیمأت  لنـسرپ و  زا  رتشیب  هچ  ره  يرادرب  هرهب  ناکما  اه  نامزاس  و 

تمدخ هب  رومأم  هرـصبت ـ  دندرگیم . رومأم  تلودهب  هتـسباو  ای  یتلود  ياهنامزاسای  اهداهن  ای  اه و  هناخترازو  ریاس  هب  هک  تسا  یلنـسرپ 
ـ  یصخرم هدام 103 ـ  دـشابیم . یناگمه  نامرفرد  بتارم  جرد  نوناق و  نیا  هدامرد 87  روکذم  تاماقم  بیوصت  هب  طونم  لنـسرپ  ندش 

رداک لنسرپ  یقاقحتسا ـ  یصخرم  فلا ـ  دنشابیم : ریز  ياهیصخرم  زا  هدافتسا  لاحرد  هطوبرم ،  تاررقم  ربارب  هک  تسا  یلنـسرپ  عضو 
یصخرم تدم  دنـشابیم  اراد  ار  هطوبرم  يایازم  قوقح و  زا  هدافتـسا  اب  هنالاس  یـصخرم  هام  کی  زا  هدافتـسا  قح  ینامیپ  هفیظو و  تباث 

همانـساسارد جردنم  تاررقم  قبط  دـنناوتیم  یلیـصحت  یـشزومآ و  ياههرود  رد  لنـسرپ  دوب ، دـهاوخ  زور  اوه 45  بآ و  دـب  قطاـنمرد 
هب رداق  يرامیب  تلع  هب  هک  یلنسرپ  یجالعتسا ـ  یصخرم  ب ـ  دنیامن . هدافتسا  یلیصحت  یشزومآ و  یصخرم  زا  طوبرم  ياههاگـشزومآ 

هدافتسا یصخرم  نیا  زا  دنناوتیم  لاس  رد  هام  راهچ  ات  رثکادح  یقاقحتسایصخرم  رب  هوالع  لوئسم  کشزپ  زیوجت  اب  دنـشابیمن  تمدخ 
یـصخرم ج ـ  دـش . دـهاوخ  راتفر  يروشک  مادختـسا  نوناـق  نیلومـشم  اـب  ربارب  يرادراـب  نارود  یـصخرم  رظن  زا  نز  لنـسرپ  اـب  دـنیامن .

ياه یصخرم  زا  دنناوتیم  دنراد ، یصخرم  هب  زاین  ترورـضرب  انب  نکیل   ، هتـشادن ار  هنالاس  یـصخرم  قاقحتـسا  هک  لنـسرپ  يرارطـضا ـ 
دنناوتیم يرورـض  صاـخ و  طیارـشرد  لنـسرپ  قوقح ـ  نودـب  یـصخرم  د ـ  دـنیامن . هدافتـسا  زور  ات 15  رثکادح  دـعب  لاس  یقاقحتـسا 

تاونس زج  یگتسشنزاب  تاعیفرت و  ظاحل  زا  تدم  نیا  دنیامن  هدافتـسا  قوقح  نودبیـصخرم  زا  تمدخ  لوطرد  لاس  هس  اعمج  رثکادح 
لاس لوطرد  زور  ات 30  رثکادح  تسا  نکمم  یگتـسیاشو  تقایل  زاربا  ياضتقم  هب  یقیوشت ـ  یـصخرم  ه ـ ـ ددرگیمن . بوسحم  یتمدخ 

لقادح هاپس  فرط  زا  هلوحم  ياه  تیرومأم  ماجنا  روظنم  هب  هک  یلنسرپ  تیرومأم ـ  یصخرم  و ـ  دوش . هداد  یقیوشت  یصخرم  لنـسرپ  هب 
زا رثکادح  هام  ره  يازا  هب  یقاقحتسا  یصخرم  رب  هوالع  دنناوتیم  دنوش  مازعا  دوخ  تنوکس  تمدخلحم و  زا  جراخ  هب  هام  هس  تدم  هب 

بآ و دب  قطانم  نییعت  هدام  نیا  ياهدنبرد  روکذم  ياهیصخرم  زا  هدافتـسا  بیترت  هرصبت 1 ـ  دنیامن . هدافتسا  تیرومأمیصخرم  زور   5
طسوت هک  تسا  ياهمان  نییآ  بجوم  هب  اهیصخرم  نداد  رد  نیلوئسم  ناهدنامرف و  تارایتخا  دودح  وهدام  نیا  فلا )  دنب (  عوضوم  اوه 

هک یعقاوـمرد  یناـگمه و  جیـسب  ینارحب و  یگنج و  طیارــش  رد  هرـصبت 2 ـ  دـسریم . لک  یهدـنامرف  بیوصتهب  هیهت و  هاپـس  لک  داتس 
یهدنامرف بیوصت  هب  هیهت و  هاپـس  لک  داتـس  طسوت  هک  تسا  يا  همان  نییآ  قبطرب  نآ  تدم  یـصخرم و  اطعا  دیامنیم  باجیا  ترورض 

يرارف هدام 105 ـ  دنوشن . رضاح  تمدخ  لحمرد  تاررقم  تیاعر  نودب  هک  تسا  یلنسرپ  عضو  بیاغ  بیاغ ـ  هدام 104 ـ  دسریم . لک 
نیا يایازم  قوقح و  . دیامنزواجت زور  زا 5  گنج  نامزرد  وزور  زا 15  حلص  نامزرد  نانآ  تبیغ  تدم  هک  تسا  یلنـسرپ  عضو  يرارف   ـ
رارف ماهتا  هب  هدومن و  تمدخ  هب  عورش  هلصافالب  يریگتسد  ای  یفرعم  زا  سپ  يرارف  لنسرپ  ددرگیم و  عطق  تبیغ  خیرات  زا  لنـسرپ  لیبق 

تمدخ زا  رارف  بکترم  هک  هفیظو  لنسرپ  انثتساهب  هاپس  لنـسرپ  یتمدخ  تیعـضو  دوشیم . یگدیـسر  هطوبرم  يرفیک  تاررقم  ربارب  نانآ 
دهاوخ لیدـبت  باستنا  هب  رارف  تبیغ و  مایا  درگیپ ، عنم  رارق  اب  تیارب  يار  رودـص  تروص  رد  فلا ـ  دوب : دـهاوخ  ریز  حرـش  هب  دـناهدش 

ج ددرگیمن . بوسحم  تمدخ  زج  رارف  تبیغ و  مایا  دشابن ، تمدخ  زا  جارخا  مزلتـسم  هک  یتازاجم  هب  تیموکحم  تروص  رد  ب ـ  دش .
تدم هاگره  هرصبت ـ  دش . دنهاوخ  جارخا  يار  تیعطق  خیرات  زا  دشاب  تمدخ  زا  جارخا  مزلتسم  هک  یتازاجم  هب  تیموکحم  تروص  رد   ـ

همکاحم هطوبرم  يرفیک  تاررقمربارب  نآزا  سپ  دندرگیم و  بوسحم  هدـش  جارخا  تبیغ  زاغآ  نامز  زا  ددرگ  هام  رب 6  غلاب  لنسرپ  رارف 
هک یتروصرد  دش  دهاوخ  نکی  مل  ناکزین  جارخا  مکح  درگیپ  عنمای  بیقعت  یفوقوم  رارق  اب  تیارب  يار  رودـص  تروص  رد  طقف  هدـش و 

رارق ای  تیارب  يار  رودـص  تروصرد  وهدومن  ضارتعا  هرداـص  مکح  هب  روضح  زا  سپ  دـنناوتیم  لنـسرپ  ددرگ  ماـجنا  یباـیغ  همکاـحم 
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یلنـسرپ عضو  تشادزاب ـ  هدام 106 ـ  ددرگیم . نکیملناـک  زین  ناـنآ  جارخا  مکح  ددـجم ، یگدیـسررد  درگیپ  عنم  اـی  بیقعت  یفوقوم 
یطابضنا تاررقم  ربارب  ای  هدرب و  رس  هب  فیقوترد  یعطق  مکح  رودص  ات  ییاضق  حالصیذ  عجارم  زا  هرداص  ياهرارق  بجوم  هب  هک  تسا 

تلع هب  هطوـبرم  تاررقم  ربارب  هک  تسا  یلنـسرپ  عـضو  تمدـخ ـ  رظتنم  هدام 107 ـ  دنـشاب . رظن  تحت  یتمدـخ  لحم  ای  هاگتـشادزاب  رد 
مایا زج  لنسرپ  تمدخ  راظتنا  تدم  هرصبت ـ  دنشاب . هدش  رانکرب  راک  زا  تقوم  روط  هب  ینامزاستسپ  ظفحاب  یطابـضنا  تافلخت  باکترا 

زا یکی  هب  هک  تسا  یلنسرپ  عضو  راک ـ  نودب  هدام 108 ـ  ددرگیم . بوسحم  یگتسشنزاب  رظن  زا  اهنت  هدشنروظنم و  عیفرت  يارب  تمدخ 
ـ  ب دنوش . ینادنز  حلاص  ياههاگداد  زا  هرداص  ماکحاربارب  فلا ـ  دـندرگیم : رانکرب  راکزا  اتقوم  ینامزاس  تسپ  ظفح  نودـب  ریز  للع 

ياهرارق ای  یطابـضنا  تافلخت  باکترا  تلع  هب  ج ـ  دنوشب . ینادنز  هییارجا  رودـص  هب  رجنم  یهدـب  ای  هب  موکحم  تخادرپ  مدـع  تلع  هب 
نیعم لحمرد  تماقا  زا  عونمم  ای  يرابجا  تماقا  هب  موکحم  هک  یتروصرد  د ـ  دنوش . راک  نودب  اتقوم  ییاضق  حالـصیذ  عجارم  زا  هرداص 

دناوتیم زاین  تروصرد  هاپس  دشاب  هتشاد  دوجو  هاپس  زکارم  زا  یکی  د )  دنب (  لومشم  لنـسرپ  تماقا  لحم  رد  هچنانچ  هرصبت 1 ـ  دنوشب .
عیفرت يارب  تمدخ  مایا  زج  لنـسرپ  يراک  نودـب  تدـم  هرـصبت 2 ـ  دیامن . تمدـخ  هب  رـضاح  لحم  نآرد  يراک  نودـب  ياج  هب  ار  نانآ 
قیلعت طورـشم  يدازآ  وفع ، لومـشم  هک  ینازیم  هب  اهتیموکحم  هرـصبت 3 ـ  ددرگیم . بوسحم  یگتـسشنزاب  رظن  زا  اهنت  هدشن و  روظنم 

تیعـضو بستنم ـ  هدام 109 ـ  دـش . دـهاوخن  يراک  نودـب  ثعاب  دریگیم  رارق  تمدـخای  سبح  ای  مکح  يارجاریخأـت  تازاـجم  يارجا 
ای هطوبرم  نامزاس  ای  ورین  یلنـسرپرایتخارد  دروم  بسح  هدـیدرگ و  کـفنم  دوخ  یتمدـخ  هدر  زا  ریز  ياـهتلاحزا  یکیرد  هک  یلنـسرپ 
هب هک  یلنسرپ  فلا ـ  ددرگیم : روظنم  عیفرت  يارب  تمدخ  تدم  زج  باستنا  تدم  دنریگیم ، رارق  ترازو  ای  لک  داتس  ای  هاپـس  لک  داتس 

تدم نیا  فرظ  تسا  فظوم  هطوبرم  نامزاس  ای  ورین  هام  هس  ات  دنوش  لغش  نودب  تقوم  روط  هب  ینامزاس  لحم  لالحنا  ای  فذح  هطساو 
ای نویبالقنا  دض  طسوت  ای  هدیدرگ  ریـسا  یجراخ  نانمـشد  تسد  هب  هک  یلنـسرپ  ب ـ  دیامن . نشور  ار  لنـسرپ  لیبق  نیا  یلغـش  تیعـضو 

سپ هام  ات 6  رثکادـح  ندوب و  ناگورگ  رد  ای  تراسا  تدـم  مامت  يارب  دنـشاب  هدـش  هتفرگ  ناگورگ  هب  نایچقاچاق  ای  نیقراس و  ای  رارـشا 
هک رثالادوقفم  لنسرپ  ج ـ  دیامن . نشور  ار  لنسرپ  لیبق  نیا  تیعـضو  روکذم  تدم  فرظ  تسا  فظوم  هطوبرم  نامزاسای  ورین  يدازآزا 

مولعمان نانآ  عضو  هدـش و  دـیدپان  نایچقاچاق  ای  حلـسم و  نیقراس  ای  رارـشا  ای  نویبالقنا  دـض  اب  ییورایور  ای  یجراخ  نانمـشد  اـبدربنرد 
ظاحل هب  هک  یلنـسرپ  هاـم د ـ  تدـمهب 6  رثکادـحدنوشیم  دـیدپان  قوف  دراوم  زا  ریغ  یللع  هب  انب  هک  یلنـسرپ  تیعـضو و  نییعت  اـت  تسا 
هرصبت لاس  ود  ات  رثکادح  نوناقنیا  هدام 121  ح )  دنب ( عوضوم  نازابناج  لاس و  کی  اترثکادح  دندرگیم  يرتسب  هام  زا 4  شیب  يرامیب 

مازعا هام   6 زاشیب یـشزومآ  ياههرود  هب  تمدـخ  لوط  رد  هک  یلنـسرپ  نینچمه  هام و  زا 6  شیب  تمدـخ  هب  رومأم  رومأم و  لنـسرپ  1 ـ 
نییعت هب  طونم  عیفرت  يارب  هدام  نیا  ج )  دنب (  عوضوم  لنسرپ  باستنا  تدم  باستحا  هرصبت 2 ـ  دوبدنهاوخ . بستنم  مکحرد  دندرگیم 

. دوب دهاوخ  نانآ  فیلکت 

ات 118 هدام 110  تایاکش (  هب  یگدیسر  یگنوگچ  تاهیبنت و  تاقیوشت ،  لنسرپ ،  یطابضنا  فیلاکت  مجنپ ـ  لصف 

تاهیبنتو تاقیوشت  نازیم  عون و  لنسرپ  یطابضنا  فیلاکت  هک  دنشابیم  يا  همان  نییآ  عبات  یطابضنا  روما  رظن  زا  هاپس  لنسرپ  هدام 110 ـ 
همان نییآ  دـیامنیم . نییعت  نوناق  نیارد  ررقم  دودـح  رد  ار  اـهنآ  لاـمعا  هنیمز  رد  نالوئـسم  ناهدـنامرف و  تراـیتخا  دودـح  یطابـضنا و 

ياضتقم هب  لنسرپ  هدام 111 ـ  دوشیم . هدراذگ  ارجا  دروم  هب  لک  یهدنامرف  بیوصتزا  سپو  هیهت  هاپس  لک  داتس  طسوت  قوف  یطابـضنا 
قیوشت یتمسق د ـ  روتسدرد  قیوشت  یبتک ج ـ  قیوشت  یهافش ب ـ  قیوشت  فلا ـ  دندرگیم : قیوشت  ریز  حرش  هب  یگتـسیاشو  تقایل  زاربا 

عفر ناـشن ط ـ  ياـطعا  ح ـ  زیاوج . شاداـپ و  یقیوشت ز ـ  یـصخرم  هاپـس و ـ  یناـگمه  ناـمرفرد  قیوشت  ناـمزاس ه ـ ـ اـی  ورین  روتـسدرد 
يراکادف تعاجش  تداشر  دوخ  زا  هک  یلنسرپ  هب  تیدشرا  نداد  هرصبت ـ  یلیصحت  شزومآ  هیسروب  ياطعا  تیدشرا ك ـ  تاهیبنت ي ـ 
نالوئـسم ای  ناهدـنامرف  داهنـشیپ  اب  هدوبن و  تاعیفرت  یمومع  طیارـش  عبات  دـنهدیمناشن  هدـنزرا  هداعلا  قوف  تیقالخ  راکتبا و  شـالت ،  ، 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 123 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب دوشیم  لامعا  لنـسرپ  فلخت  تلع  هب  هک  یتاـهیبنت  هدام 112 ـ  دوبدهاوخ . نوناق  نیا  هدام 87 هحرـصم و  تاماقم  بیوصت  هطوبرم و 
رد خیبوت  نامزاس ه ـ ـ ای  ورین  روتسد  رد  خیبوت  یتمـسق د ـ  روتـسد  رد  خیبوت  یبتک ج ـ  خیبوت  یهافـش ب ـ  خیبوت  فلا ـ  تسا  ریز  حرش 
هب رثکادح  تمـسقرد  يزور  هنابـش  تمدخ  هفیظو ز ـ  لنـسرپ  يارب  هام  کی  تدـم  هب  رثکادـح  تمدـخ  هفاضا  هاپـس و ـ  یناگمه  نامرف 

تدم هبرثکادح  مجنپ و  کی  نازیم  هب  قوقح  رسک  ط ـ  زور . ات 30  رثکادح  هاگتشادزاب  رددیدمت  لباقریغ  تشادزاب  ح ـ  زور . تدم 30 
ودودـحم تدـم  هب  عیفرت  زا  تیمورحم  هام ل ـ  تدم 3  هبرثکادـح  يراک  نودـب  هام ك ـ  تدم 6  هب  رثکادـح  تمدـخ  راظتنا  هام ي ـ   4

ـ  تمدخ س زا  تیفاعم  میاد ن ـ  ای  دودحم  تدم  يارب  هبتر  ای  هجرد  لیزنت  گنج م ـ  نامزرد  لاس  حلص و 4  نامزرد  لاس  ات 2  رثکادح 
تدـم ياضقنازا  سپ  هدـش  لامعادودـحم  تدـم  يارب  هبتر  ای  هجرد  لیزنت  هک  یتروصرد  هرـصبت 1 ـ  تمدخ  زا  جارخا  يدـیرخزاب ع ـ 

هبتر ای  هجرد  ساسارب  نانآ  يدـعب  تاعیفرت  هداد و  همادا  تمدـخ  هب  هقباس  نامه  اب  هیبنت  زا  لبق  هبتر  اـی  هجرداـب  هیبنتدروم  لنـسرپ  روبزم 
فقوت تدـم  لقادـح  یط  زا  سپ  هیبنت  دروم  لنـسرپ  دوش  لامعا  میاد  روط  هب  هبتر  ای  هجرد  لیزنت  هک  یتروصرد  یلودوب  دـهاوخ  روبزم 

نانآ يدعب  تاعیفرت  هدـش و  لیان  رتالاب  هبتر  ای  هجرد  هب  لیزنت  زا  لبق  هبتر  ای  هجردرد  تمدـخ  تدـم  باستحا  اب  یهیبنت  هبترای  هجردرد 
تاـماقم بیوصت  هب  طونم  لنـسرپ  هبتر  اـی  هجرد  لـیزنتو  عـیفرت  زا  تیمورحم  تاـهیبنت  هرـصبت 2 ـ  دوب . دـهاوخ  نوناق  نیا  تاررقمقبط 

نوناق نیا  هدام 16  رد  جردنم  يرادساپ  ياهتیحالـص  دـقاف  هک  ار  یلنـسرپ  هاپـس  هدام 113 ـ  دـشابیم . نوناـق  نیا  هدامرد 87  جردـنم 
لک یهدـنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  هاپـس  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  یگنهامه  اـب  هاپـس  لـک  داتـس  طـسوت  هک  ياهماـن  نییآ  قبط  رب  دـنوش ،

نامزاس سییر  ای  ورین  هدنامرف  هک  یلنسرپ  تافلخت  هب  یگدیـسر  هدام 114 ـ  دیامنیم . دیرخ  زابای  تمدخ  زا  فاعم  ای  جارخا  دـسریم ،
رد رتالاب  ياههدر  زا  لنسرپ  تایاکش  هب  یگدیسر  نینچمه  دهدیم و  تمدخ  زا  جارخا  ای  تمدخ  زا  تیفاعم  داهنشیپ  اهنآ  يارب  هطوبرم 

ناونع هب  هطوبرم  نامزاس  ای  ورین  نیـشناج  ای  هدـنامرف  فلا ـ  دـیآیم : لمع  هبریز  ياـضعا  زابکرم  يودـب  ياـه  تاـیهرد  یتمدـخ  روما 
نامزاس ای  ورین  یناسنا  يورین  نواعم  هطوبرم ج ـ  نامزاس  ای  ورین  رد  يو  نیـشناج  ای  هیقف  یلو  یگدـنیامن  رتفد  لوئـسم  تایه ب ـ  سییر 
ورینرد يو  نیشناج  ای  تاعالطا  تظافح  لوئسم  هطوبرم ه ـ ـ نامزاسای  ورین  رد  يو  نیشناج  ای  یـسرزاب  لوئـسم  تایه د ـ  ریبد  ناونع  هب 

ـ  هرـصبت 1 حلـسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس  هدنیامن  هطوبرم ز ـ  نامزاسای  ورینرد  يو  نیـشناج  ای  ییاضق  تیریدـم  هطوبرم و ـ  نامزاس  ای 
لکداتس ای  هاپس  لک  داتس  ترازو ،  زارطمه  تاماقم  دنشاب ، لکداتس  ای  هاپـس  لکداتـس  ترازو  یعمج  یکاش  ای  فلختم  لنـسرپ  هچنانچ 

هیارا تأیه  هب  هاپـس  لکداتـس  لک و  داتـس  ياسور  ای  ریزو  هلیـسو  هب  زین  رکذـلا  قوف  تاـهیبنت  داهنـشیپ  داد و  دـنهاوخ  لیکـشت  ار  تأـیه 
ارآ هدوب و  ربتعم  نیرضاح  ارآ  تیرثکا  اب  نانآ  تامیمصت  هتفای و  تیمـسر  اضعا  موسود  روضح  اب  تأیه  تاسلج  هرصبت 2 ـ  دشدهاوخ .
مزال یعطق و  هبتر 15  ات  نادـنمراک  یموس و  ناوتـس  هجرد  ات  یماظن  لنـسرپ  تمدـخ  زا  جارخا  تمدـخ و  زا  تیفاعم  صوصخ  رد  نانآ 

، دنیامن توعد  رظن  راهظا  روظنم  هب  دنهدیم  صیخشت  يرورـض  هک  صاخـشا  زا  دنناوتیم  یگدیـسر  ياهتأیه  هرصبت 3 ـ  تسا  ارجالا 
یگدیـسر تاسلج  رد  يو  تایعافد  عامتـسا  تهج  فلختم  صخـش  زا  توعد  هرـصبت 4 ـ  تسا  تأیه  اـضعا  هب  رـصحنم  يار  قح  نکیل 

ـ  هرـصبت 5 ددرگیم . بلـس  يو  زا  قح  نیا  دـباین  روضح  تأیه  تاـسلج  رد  هجومرذـع  نودـبهرابود  هک  یتروص  رد  نکل  تسا  یمازلا 
ابتک فلختم  صخشنینچمه  تأیه و  اضعا  یمامت  هب  هطوبرم  لیالد  فلخت و  عوضوم  یگدیسر  هسلج  لیکـشتزا  لبق  هتفه  کی  لقادح 

مـالعا و فلختم  طـبریذ و  عـجارم  هب  زور  فرظ 10  رثکادـح  ار  یگدیـسر  هجیتـن  تسا  فظوم  تأـیه  ریبد  هرـصبت 6 ـ  ددرگیم . مالعا 
لنسرپ هرـصبت 7 ـ  دـیامن . غـالبا  يو  هب  تسا  هتفریذـپ  ضارتـعا  هک  يدراوـم  رد  ار  تأـیه  يار  هب  يو  ضارتـعا  هوـحن  تلهمنینچمه و 

روما یلاع  تأیه  هناخ  ریبدهب  ار  دوخ  یبتک  ضارتعا  غالبا  خیرات  زا  هام  کی  تدم  فرظ  تسیابیم  روکذم  تأیه  تامیمصت  هب  ضرتعم 
یمود و ناوتس  هجرد  زا  یماظن  لنـسرپ  تافلخت  هب  یگدیـسر  هدام 115 ـ  دنیامن . لاسرا  یشرافس  تسپ  ابا  لیوحت و ي  هاپـس  یطابـضنا 
زا تیفاعم  داهنـشیپ  اهنآ  يارب  ریزو  هاپـس و  لکداتـس  لکداتـس  اه ،  ناـمزاس  ياـسور  ورین ، هدـنامرف  هک  ـالاب  هب  هبتر 16 و  زا  نادـنمراک 

ياهتنواعم نانآ و  نانیشناج  اهورین و  داتس  ياسور  ناهدنامرف و  زا  لنسرپ  تایاکشهب  یگدیـسر  نینچمه  دنهدیم و  جارخا  ای  تمدخ 
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هاپـس لک  داتـس  رد  یطابـضنا  یلاع  تأیه  رد  يودـب  ياهتأیه  هدـش  عقاو  ضارتعا  دروم  ارآ  یـسررب  اهنآ  تافلخت  زین  هاپـس و  لکداتس 
ای هاپـسرد  هیقف  یلو  هدـنیامن  تایه ب ـ  سییر  ناونع  هب  يو  نیـشناج  ای  هاپـس  لک  هدـنامرف  فلا ـ  دـیآیم : لمع  هب  ریز  اضعا  زا  بکرم 

تظاـفح لوئـسم  هاپـس ه ـ ـ لکداتـس  یـسرزاب  نواـعم  تاـیه د ـ  ریبد  ناوـنع  هب  هاپـس  لکداتـس  یناـسنا  يورین  نواـعم  يو ج ـ  نیـشناج 
نانواعم ای  لکداتس  سییر  ریزو و  هرصبت ـ  حلسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس  سییر  هاپـس ز ـ  لکداتـس  ییاضق  تیریدم  هاپـس و ـ  تاعالطا 
تکرـش يار  قح  اب  یطابـضنا  روما  یلاع  تأیهرد  درومبسح  طوبرم  تاعالطا  تظافح  یـسایس و  یتدـیقع  ياهنامزاس  ياسور  ناـنآ 

هدام دشابیمن . لصف  نیا  تاررقم  تیاعر  هب  طونم  لک  یهدنامرف  هلیـسو  هب  لصف  نیا  رد  روکذم  تاهیبنت  لامعا  هدام 116 ـ  دنیامنیم .
رد هحورطم  يزومآزاب  یشزومآ و  ياههرود  رد  تکرش  اهیناوخارف و  راضحارد و  هک  هریخذ  طایتحا و  نارود  رد  هفیظو  لنـسرپ  117 ـ 

بـسح رب  تمدخ  لوطرد  دشابیم و  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  هدام 10  رد  روکذم  تاررقم  لومـشم  دیامنیم  يراددوخ  نوناق  نیا 
نیارد روکذم  تمدخ  اه و  شزومآ  لوطرد  یجیسب  دارفا  هرصبت ـ  دشابیم . هدنریگ  راک  هب  يورین  یطابضنا  تاررقم  عبات  يراکمه  عون 

یماظن و صاخ  فیاظو  هب  طوبرم  میارج  یـساسا  نوناـق  لصا 172  ساـسا  رب  هدام 118 ـ  دنشابیم . هاپـس  یطابـضنا  تاررقم  عبات  نوناق 
هب هرـصبت ـ  دوشیم . یگدیـسر  یمومع  مکاحم  رداهنآ  یمومع  میارج  یلو  ددرگیم  یگدیـسریماظن  مکاحمرد  هاپـس  لنـسرپ  یماـظتنا 
هب تبـسن  تسا  فلکم  هییاـضق  هوق  گـنج  ناـمز  رد  يرفیک  تاررقم  لومـشم  تاـفلخت  یماـظن و  میارج  هب  یگدیـسررد  عیرـست  روظنم 

. دیامن مادقا  لک  یهدنامرف  صیخشت  هب  انب  زاین  دروم  یتایلمع  قطانم  رد  یماظن  ياههاگداد  لیکشت 

 ( ات 142 هدام 119  تمدخ (  نایاپ  مشش ـ  لصف 

ـ ـ یگتـسشنزاب ه تیلولعم د ـ  ندشزابناج ج ـ  تداهـش ب ـ  فلا ـ  دباییم : نایاپریز  روص  زا  یکی  هب  هاپـس  لنـسرپ  تمدخ  هدام 119 ـ 
رد عبات  لاعف  يداع و  نایجیـسب  تیوضع  همتاخ  هرـصبت ـ  جارخا  تمدخ ي ـ  زا  تیفاعم  ط ـ  افعتـسا . توف ح ـ  لاقتنا ز ـ  يدـیرخزاب و ـ 
ای دیهش و  ریز  دراومرد  لنسرپ  هدام 120 ـ  دیسر . دهاوخ  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  هاپس  لکداتس  طسوت  هک  تسا  یلمعلاروتـسد 

هنوگره رد  توف  ای  ندش  هتـشک  تیرومام ب ـ  ببـس  هب  دربن  نادـیمرد  توف  ای  ندـش  هتـشک  فلا ـ  دـنوشیم : بوسحم  دیهـش  مکحرد 
ناگورگ ای  نمشد  تراسارد  توف  ای  ندش  هتـشک  تیرومام ج ـ  ببـس  هب  تشگرب  تفر و  لوط  رد  هژیو و  ای  یگنج  ای  یمزر  تیرومام 

ای ندش  هتشک  نمـشد ه ـ ـ ییایرد  ییاوه ،  ینیمز ،  تالمح  هنوگرهرد  ندش  هتـشک  نایچقاچاق د ـ  ای  نیقراس و  ای  رارـشا  ای  بالقنا  دض 
تیرومام ببس  هب  نایچقاچاق  حلسم و  نیقراس  ، رارشا طسوت  ندش  هتشک  یصخرم و ـ  لحم  ات  یتایلمع  هقطنمزا  تشگرب  تفر و  رد  توف 

یمزر و ياهشزومآ  هنوگرهرد  ندش  هتـشک  نمـشد ح ـ  لماوع  يراکبارخ  تایلمع  ببـس  هب  ای  بالقنا و  دض  طسوت  ندـش  هتـشک  ز ـ 
ای يزاس  یثنخ  یگنج و  لـیاسو  تاـمهم و  هحلـسا و  هنیمزرد  دـیلوت  تاـقیقحت و  شیاـمزآ و  نیح  ندـش  هتـشک  يروناـم ط ـ  تاـیلمع 

مایارد هکنیا  زا  معا  دصقوس  قیرط  زا  تمدخ  ببـس  هب  ندش  هتـشک  تیرومام ي ـ  ببـس  هب  ییایمیـش  هقرتحم و  هرجفنمداوم و  يزاسکاپ 
رب طورـشم  الاب ، ياهدنب  رد  جردنم  دراوم  زا  هلـصاح  ياهيرامیب  تامدص و  تاحارج  رثارب  توف  ك ـ  دشاب . تمدـخ  ریغ  ایو  تمدـخ 

تحت هک  تسا  یفیاظو  هیلک  هدام  نیارد  جردنم  ياهتیرومام  زا  روظنم  هرـصبت ـ  دشاب . توف  تلع  روکذـم  تامدـصای  تاحارج  هکنیا 
وضع دنچای  کی  هک  یلنـسرپ  هدام 121 ـ  دوشیم . راذـگاو  هطوبرم  هدر  فرط  زا  یعمجهتـسد  ای  يدارفنا  زا  معا  لنـسرپ  هب  ناونع  نیمه 

 ، یتمالـس نادقف  تلع  هب  ای  دـندرگ ، يرتسب  نامرد  روظنم  هب  لاس  کیزا  شیب  ای  دـنهد  تسد  زا  هشیمه  ياربار  نآ  زا  یـشخب  ای  دوخ و 
روکذم دراوم  زا  یکی  ببـس  هب  هچنانچ  دنرواین ،  تسد  هب  ار  دوخ  ییاراک  لاس  کیات  دـنهدب و  تسد  زا  اردوخ  ناوت  زا  یـشخب  ای  مامت 

تیعـضو رظن  زا  هدـش و  هدـیمان  لولعم  دراوم  ریاس  ردو  زابناج  دـشاب  هدـمآ  دوجو  هب  نانآ  يارب  یتیعـضو  نینچ  نوناق  نیا  هدام 120  رد 
تـسد زا  ییاراک  نازیمای  نانآ و  اضعا  ای  وضعرب  هدراو  تراسخ  هک  یلنـسرپ  فلا ـ  دش : دنهاوخریز  ياهدـنب  زا  یکی  لومـشم  یتمدـخ 

هک یلنسرپ  ب ـ  داد . دنهاوخ  همادا  تمدخ  هب  دشاب  هتـشاد  دوجو  نانآ  يارب  تقـشم  نودبتمدخ  همادا  ناکما  هدوب و  ییزج  ناشیا  هتفر 
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اب ماوت  نانآ  يارب  تمدـخ  همادا  هک  دـشاب  يدـحرد  ناشیا  هتفر  تسد  زا  ییاراـک  نازیم  اـی  ناـنآ و  ياـضعا  اـی  وضع  رب  هدراو  تراـسخ 
زا سپ  بستنم و  لاس  کیات  لیامت  مدع  تروصرد  دنهدیم و  همادا  تمدخ  هب  دنشاب  تمدخ  همادا  هب  لیام  اصخـش  نکل  دشاب ، تقـشم 
هک دشاب  يدحرد  ناشیا  هتفر  تسد  زا  ییاراک  نازیم  ای  نانآ و  اضعا  ای  وضع  رب  هدراو  تراسخ  هک  یلنسرپ  ج ـ  دنوشیم . هتـسشنزاب  نآ 

. دنوشیم هتسشنزاب  دنهد  تمدخ  همادا  دنناوتن  دنشاب و  يرتسب  لاس  ود  زا  شیب  هک  یلنسرپ  دیامن و  بلس  نانآ  زا  ارتمدخ  همادا  ناکما 
دهاوخهاپس یکشزپ  یلاع  نویسیمک  هدهع  رب  یکشزپ  رظن  زا  نآ  ياهدنب  هدام و  نیا  دافم  اب  لنسرپ  تیعـضو  قیبطت  صیخـشت  هرصبت 1 ـ 

ار دوخ  تمالـس  یگتـسشنزاب  زا  سپ  لاس  جـنپ  ات  رثکادـح  هچنانچ  دـندرگیم  هتـسشنزاب  هدام  نیا  ساسارب  هک  یلنـسرپ  هرصبت 2 ـ  دوب .
تیحالصدجاو هک  یتروص  رد  دشاب  هتشاد  دوجو  نانآ  هب  لغش  عاجرا  ناکما  یکشزپ  یلاع  نویسیمک  صیخـشت  هب  هک  دنبایزاب  يوحنهب 

هب یگتـسشنزابزالبق  هبتر  ای  هجرد  اـب  نوناـق  نیا  هدامرد 87  روکذـم  تاماقم  بیوصت  اب  یـصخش و  لیامت  اـب  دنـشاب  تمدـخ  هب  هداـعا 
هام کـی  زا  دـصرد  هد  زا  رتـالاب  يزاـبناج  دـصرد  ره  يازا  هب  هدراو  بیـسآ  بساـنت  هب  نازاـبناج  هدام 122 ـ  دندرگیم . هداعا  تمدـخ 
قبط رب  هاپس و  یکشزپ  یلاع  نویسیمک  هدهع  رب  يزابناج  دصرد  نییعت  هرـصبت ـ  دندرگیم . رادروخرب  هجرد  کی  ات  رثکادح  تیدشرا و 

دهاوخ لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  هاپس  لک  داتـس  طسوت  نازابناج  داینبرد  هباشمهمان  نییآ  هب  هجوتاب  هک  دوب  دهاوخ  يا  همان  نییآ 
هک 15 یلنسرپ  هرصبت 1 ـ  دنوشیم . هتسشنزاب  نس  اس ل  تصش  ای  تمدخ  لاس  یس  نتشاد  اب  هاپس  تباثرداک  لنـسرپ  هدام 123 ـ  دیسر .

نامزاسای ورین  رظن  هب  لوکوم  نانآ  ياضاقترد  ای  لوبق  دنیامن ، یگتسشنزاب  ياضاقت  اصخش  دنناوتیم  دنشاب  هتشاد  هاپـس  رد  تمدخ  لاس 
لوط رد  لنـسرپ  هک  یتروصرد  هرصبت 2 ـ  ددرگیمننانآ . هلوحم  ياه  تیلووسم  عفار  یگتـسشنزاب  ياضاقت  فرـص  دشابیم و  هطوبرم 

اب یگتـسشنزاب  بیوصت  هرـصبت 3 ـ  دـش . دـنهاوخ  هتـسشنزاب  یهیبنت  هبتر  ای  هجرد  اب  دـنوش  هتـسشنزاب  هبتر  اـی  هجرد  لـیزنت  هیبنت  يارجا 
لیامت تروصردو  ترورض  عقاومرد  هدام 124 ـ  دوب . دهاوخ  نوناق  نیا  هدامرد 87  جردنم  تاماقم  هدهع  هب  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر 

ای ورین  هدنامرف  داهنشیپ  هب  انب  لاس  هس  ات  رثکادح  نادنمراک  هیلک  یمود و  پیترس  هجرد  ات  یماظن  تباث  رداک  لنسرپ  یگتسشنزاب  لنسرپ 
داهنـشیپاب دروم  بسح  رتالاب  یپیترـس و  هجرد  اب  یماظن  تباث  رداک  لنـسرپ  نوناق و  نیا  هدامرد 115  روکذـم  تأیه  بیوصت  نامزاس و 

نیا هدامرد 115  روکذـم  تأیه  هرـصبت ـ  داتفا . دـهاوخ  قیوعت  هب  لک  یهدـنامرف  بیوصت  ریزو و  هاپـس ،  لک  هدـنامرف  لکداتـس ،  سییر 
هک یلنــسرپ  هدام 125 ـ  دـیامن . تقفاومهدـش  دای  لنـسرپ  یگتـسشنزاب  قیوعت  اـب  لاـس  هس  رثکادـح  رگید  راـبکی  طـقف  دـناوتیم  نوناـق 

داتس هلیسو  هب  هک  يا  همان  نییآ  قبط  تمدخ  بسانت  هب  تمدخ  لاس  لقادح 20  نتشاد  اب  دننکیم  تمدخ  روآ  نایز  تخس و  لغاشمرد 
لقادح نتشاداب  نز  لنسرپ  هرصبت ـ  دنوشیم . هتسشنزاب  دیـسر  دهاوخ  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  هیهت و  ترازو  یگنهامه  اب  هاپـس و  لک 

تباث رداک  هتسشنزاب  لنسرپ  زاین  تروصرد  ترورض و  دراومرد  دناوتیم  هاپـس  هدام 126 ـ  دنوش . هتـسشنزاب  دنناوتیم  تمدخ  لاس   20
تأیه بیوصت  اب  یـصخش و  لیامت  اب  دنـشاب  هتـشاد  تمدخ  هب  هداعا  تیحالـص  هک  ار  نادـنمراک  هیلک  یمود و  پیترـس  هجرد  ات  یماظن 

یهدنامرف لکداتس ،  سییر  داهنشیپ  اب  دروم  بسح  رتالاب  یپیترس و  هجرد  زا  لاس و  هس  رثکادح  تدمهب  نوناق  نیا  هدامرد 115  روکذم 
تدم دـناوتیم  قوف  تأیه  هرـصبت 1 ـ  دـیامن . هداعا  تمدـخ  هب  یگتـسشنزاب  زا  لبق  هجرداب  لک  یهدـنامرف  بیوصت  ریزو و   ، هاپـس لک 

قوف تدم  ياضقنا  زا  لبق  ددجم  یگتـسشنزاب  ياضاقت  هرـصبت 2 ـ  دیامن . دیدمت  لاس  هس  رثکادح  تدم  هب  رگید  رابکی  ياربار  هدـشدای 
لنـسرپ زا  دناوتیم  هاپـس  هدام 127 ـ  دـیامن . هتـسشنزاب  اددـجم  ار  نانآ  روبزمتدـم  ياـضقنا  زا  لـبق  دـناوتیم  هاپـس  نکیل  تسا  عونمم 

. دیامن هدافتسا  تمدخ  دیرخ  تروص  هب  یگتسشنزاب  قوقح  تیعـضو  ظفح  اب  تلود  ناگتـسشنزاب  ریاس  نوناق و  نیا  لومـشم  هتـسشنزاب 
هبو هیهت  روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس  هاپـس و  لک  داتـس  یگنهاـمه  اـب  ترازو  طـسوت  هداـم  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هرـصبت ـ 

صاخ دراوم  رد  رگم  هتشادن  ار  یماظن  صوصخم  سابل  زا  هدافتـسا  قح  هتـسشنزاب  لنـسرپ  هدام 129 ـ  دسریم . لک  یهدـنامرف  بیوصت 
لقادح نازیم  هب  تمدخ  ماجنا  زا  سپ  هاپس  لنسرپ  هدام 129 ـ  ددرگیم . صخشم  هاپس  لک  یهدنامرف  طسوت  یماظن  سابلزا  هدافتسا  هک 

هاپس هنیزه  هب  هک  یتاونـس  عومجم  زا  شیب  لاس  جنپ  لقادح  هک  یتروصرد  هرود  نآ  مامتا  زا  دعب  یـشزومآ  هرود  نیرخآ  تدم  ربارب  ود 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 126 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


طبریذ نامزاس  ایو  ورین  رظن  اب  اضاقت  نیا  بیوصت  دنیامن . ندش  دیرخزاب  ياضاقتدنناوتیم  دنشاب ، هتشاد  تمدخ  هقباس  دناهدرک  لیصحت 
ياهدش دیرخزاب  لنسرپ  زاین  تروصرد  دناوتیم  هاپـس  هدام 130 ـ  دوب . دهاوخ  نوناق  نیا  هدام 87 رد  جردـنم  تاماقم  بیوصت  هب  طونم 
بـسح یـصخش و  ياضاقت  هب  دشاب  هتـشذگن  لاس  جنپ  زا  شیب  نانآ  يرانکربتدم  زا  دنـشاب و  هتـشاد  تمدخ  هب  هداعا  تیحالـص  هکار 

نیا دنیامن . هداعا  تمدخ  هب  یلبق  تمدخ  هقباسو  هبترای  هجرد  اب  رابکی  يارب  طقف  نوناقنیا  هدامرد 87  جردنم  تاماقم  بیوصت  اب  دروم 
تـساوخرد تروصرد  هدام 131 ـ  دـنراد . درتسم  دناهتـشاد  تفایرد  تمدـخ  قباوس  يدـیرخزاب  تباب  هک  ار  یهوجو  دـیاب  لنـسرپ  لیبق 

اب یـصخش و  لیامت  اب  لنـسرپ  یمالـسا  بالقنا  ياهداهن  ای  تلود  هب  هتـسباو  ای  یتلود  تاسـسوم  اه ، هناـخترازو  زا  یکی  ماـقم  نیرتـالاب 
زورب لامتحا  هک  یعقاوم  ینارحب و  طیارش  گنج و  نامزرد  هرصبت 1 ـ  دندرگیم . لقتنم  نوناق  نیا  هدامرد 87  روکذم  تاماقم  بیوصت 

 ، لک یهدنامرف  بیوصت  تروص  رد  روبزم و  طیارـشردو  تسا  ریذپ  ناکما  لکیهدنامرف  بیوصت  اب  لنـسرپ  لاقتنا  دراد ، دوجو  گنج 
ای هجرد  نیرخآ  اب  درف  تروص  نیا  رد  هک  دـنیامن  رومأم  هاپـس  هب  ار  هدـش  لقتنم  لنـسرپ  دـنفظوم  هطوبرم  ياـهنامزاس  اـی  اـه  هناـختزاو 
رد تمدخ  هب  هداعا  یـضاقتم  دناهدش و  لقتنم  هاپـس  زا  هک  یلنـسرپ  هرـصبت 2 ـ  دومندهاوخ . تمدخ  تسا  هدرک  ادـیپ  لاقتنا  هک  ياهبتر 

. دندرگیم هداعا  تمدـخ  هب  نوناق  نیا  هدام 87  رد  جردنم  تاماقم  بیوصت  اب  مزالتیحالـص  ییاراک و  نتـشاد  تروصرد  دنتـسه  هاپس 
ـ  هدام 132 دـسریم . لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  هک  تسا  ياهمان  نییآ  قباطم  دارفا  لیبقنیا  یتاعیفرت  یتمدـخ و  تاونـس  باستحا  هوحن 

ناطرس لس و  لیبقزا  تسا  هدومن  ینیبشیپ  اهنآ  هبالتبم  نیمدختـسم  يارب  يا  هژیو  طیارـش  نوناق  هک  ییاهیرامیب  زا  یکی  هب  هک  یلنـسرپ 
دراوم زا  ریغ  نآ  ببـس  هب  اـی  هفیظو  ماـجنا  نیحرد  توف  دراوم  هدام 133 ـ  دش . دنهاوخ  رادروخرب  نیناوق  نآ  تالیهـست  زا  دـنوش  التبم 

لحم زا  جراخ  اـی  تشگرب  تفر و  لاـحرد  نینچمه  تمدـخ و  لـحمرد  توف  فلا ـ  تسا  ریز  حرـش  هب  نوناـق  نیا  هدامرد 120  روکذم 
لنـسرپ هچنانچ  تیروماماب ج ـ  طابترارد  تیرومام  همتاخ  ات  غالبا  هظحل  زا  تیرومام  لوط  رد  توف  تیرومام ب ـ  اب  طابترا  رد  تمدخ 

هدیدرگ و حورجم  مودـصمحناوس و  ثداوح و  رثارد  ای  هدـش و  رامیب  تیرومام  لوطرد  ای  یتمدـخ  روما  ببـس  هب  ای  تمدـخ  تاعاسرد 
هرصبت یصخرم  زا  تشگرب  تفررد و  توف  یتمدخ ه ـ ـ صاخ  طیارش  ای  تیعقومزا  یـشان  ياهيرامیب  رثارد  توف  د ـ  دنوش . توف  ادعب 

، دیهش صیخشت  يارب  هدام 134 ـ  ددرگیم . بوسحم  يداـع  توف  نوناـق  نیا  هدام 120  هداـم و  نیا  رد  روکذـم  دراوم  زا  ریغرد  توف   ـ
هاپس لکداتسرد  دروم  بسح  تیلولعم  فلتخمدراوم  صیخشت  نینچمه  يداع و  توف  نآ  ببـس  هب  ای  هفیظو  ماجنا  نیحرد  توف  زابناج ،

ـ  يو ب هدنیامنای  هیقف  یلو  هدـنیامن  فلا ـ  ددرگیم ، لیکـشتریزاضعا  زا  بکرم  ییاهنویـسیمک  هطوبرم  ياهنامزاس  اهورین و  ترازو 
ـ ـ هطوبرم ه نامزاس  ای  ناگی  هدـنامرف  هدـنیامن  يو د ـ  نیـشناج  ای  تاعالطا  تظافح  لوئـسم  يو ج ـ  نیـشناج  ای  یناـسنا  يورین  نواـعم 

کشزپ رفن  کی  يو ح ـ  نیـشناج  ای  نارگراثیا  روما  تیریدم  يو ز ـ  نیـشناج  ای  ییاضق  تیریدم  يو و ـ  نیـشناج  ای  یـسرزاب  لوئـسم 
زا هام  کی  تدـم  فرظ  نوناـق  نیا  هدام 134  رد  جردـنم  نویـسیمک  هیرظن  هچنانچ  135 ـ  هدام يو  نیـشناج  ای  طوبرم  يرادهب  لوئـسم  )

رظن دیدجت  نویسیمک  هدهع  رب  ییاهن  يار  رودص  دریگ  رارق  یفوتم  ای  ادهش  ثارو  زا  یکی  ای  لولعمای  زابناج  ضارتعا  دروم  غالبا  خیرات 
هاپس رد  هیقف  یلوهدنیامن  يو ب ـ  نیشناج  ای  هاپس  لک  داتس  یناسنا  يورین  نواعم  فلا ـ  دشابیم : ددرگیم ، لیکـشت  ریز  تاماقم  زا  هک 

ییاضق تیریدم  يو ه ـ ـ نیشناج  ای  هاپس  لک  داتس  يرادهب  لوئسم  يو د ـ  نیشناج  ای  هاپس  تاعالطا  تظافح  لوئـسم  يو ج ـ  هدنیامنای 
ای طوبرم  نامزاس  ای  ورین  یناسنا  يورین  نواعم  يو ز ـ  نیـشناجای  هاپـس  یگتـسشنزاب  نامزاس  سییر  يو و ـ  نیـشناج  ای  هاپـس  لـک  داـتس 

ترازو ای  لک  داتس  یعمج  لنسرپ  هب  طوبرم  هدنورپ  هک  يدراوم  رد  هرـصبت ـ  هاپـس  لک  داتـس  نارگراثیا  روما  تیریدم  يو ح ـ  نیـشناج 
یصخش ياضاقت  تروص  رد  لنـسرپ  افعتـسا  هدام 136 ـ  دوشیم . رـضاح  يار  قح  اـب  نویـسیمک  رد  طوبرم  هدـنیامن  دروم  بسح  دـشاب 
بیوصت اب  دـشابیمن  رتمک  لاس  زا 5  ددرگیم و  نییعت  یمادختـسادادرارق  رد  هک  تمدخ  تدم  لقادح  لیـصحت و  تدـمربارب  ود  یطو 

نیا رد  هدش  دای  تدم  زا  لبق  لنسرپ  جرح  رسع و  ییانثتسا و  دراوم  رد  1 ـ  هرصبت دریذپیم . ماجنا  نوناق  نیا  هدام 87  رد  روکذم  تاماقم 
نوناق نیا  هدام 115  عوضوم  تأیه  بیوصت  طوبرم و  نامزاس  ای  ورین  هدنامرف  داهنشیپ  ابنانآ  یـصخش  ياضاقت  اب  لنـسرپ  يافعتـسا  هدام 
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ـ  فلا دـنیامن : تخادرپ  ار  یـشزومآ  ياـههنیزه  دـنفظوم  ریز  حرـش  هب  یفعتـسم  دارفا  افعتـسا  بیوـصت  تروـصرد  دریگیم و  تروـص 
لک ربارب  ودنازیم  هب  اهنآ  هنیزه  هب  ای  اهنآ . هب  هتسباو  نامزاس  ترازو و  لک و  داتـس  هاپـس  رد  تمدخ  ودب  یـشزومآ  ياههرود  نیلـصحم 

زا روبزم  تدـم  مود  کـی  نازیم  هب  دـناهدومن  تمدـخ  یتدـم  یـشزومآ  تاونـس  رب  هوـالع  هک  یلنـسرپ  لیـصحت ب ـ  تدـم  ياـههنیزه 
هنیزه کمک  تسا  هدش  فرص  لنسرپ  لیصحت  يارب  هک  یغلبم  هبـساحم  رد  هرصبت 2 ـ  دشابیم . فاعم  یشزومآتاونس  هنیزه  تخادرپ 

هب هیرهش  تباب  هک  یهوجو  یشزومآ ،  زکارم  رد  لیصحت  يراج  ياههنیزه  لیصحت  تدم  ردنانآ  هب  یتخادرپ  يایازم  قوقح  یلیصحت ، 
هیهت رازفا و  تشون  هنیزه  روشک و  زا  جراخ  ای  لـخاد  رد  یـشزومآ  تیرومأـم  هداـعلا  قوف  تسا  هدـشتخادرپ  یـشزومآ  ياـه  هسـسوم 

هک یعقاوم  ینارحب و  طیارـش  گـنج و  ناـمز  رد  افعتـسا  بیوصت  هدام 137 ـ  ددرگیم . روظنم  كاـشوپ  كاروخ و  یلیـصحت  كرادـم 
یصخش ياضاقت  اب  هاپس  زاین  تروصرد  یفعتسم  لنسرپ  هدام 138 ـ  دشابیم . لکیهدـنامرف  رایتخا  رد  دراد  دوجو  گنج  عوقو  لامتحا 

هدام 87 رد  روکذم  تاماقم  بیوصت  اب  دـشابن  لاس  زا 5  شیب  نانآ  لاصفنا  تدم  هک  یتروصرد  تمدخ و  هب  هداعا  تیحالص  نتـشاد  و 
هب راب  کی  يارب  طقف  نوناق  نیا  بوچراچ  رد  اهنآ  یلعف  تیعـضو  افعتـسا و  زالبق  تمدـخ  هقباـس  هبتر و  اـی  هج  رد  ساـسارب  نوناـق  نیا 
هک ار  یهوجو  الباقتم  دـنیامن  درتسم  دناهتـشاد  تفایرد  افعتـسا  نامز  رد  هک  ار  یهوجو  دـیاب  لنـسرپ  لیبق  نیا  دـنوشیم . هداعا  تمدـخ 

هبتر اـی  هـجرد  رد  فـقوت  تدـم  لقادـح  ربارب  یطزا 2  سپ  هــک  یلنــسرپ  139 ـ  هدام دوشیمهدـنادرگزاب . ناـنآ  هب  دـناهدومن  تخادرپ 
ای هجرد  اب  بسانتم  فیاظو  ماجنا  يارب  مزال  ییاناوت  دـقاف  هک  یلنـسرپ  نینچمه  دنـشابهتشادن و  ار  رتالاب  هبتر  ای  هجرد  هب  لین  تیحـالص 
هب دروم  بسح  دنشابن  زین  جارخا  دح  رد  هدوبن و  هاپـس  تحلـصم  هب  اهنآ  تمدخ  همادا  هک  یلنـسرپزین  و  دنـشاب ، هطوبرم  صـصختو  هبتر 

هتـشاد تمدخ  هقباس  لاس  لقادح 20  هچنانچ  دـندرگیم و  فاعم  تمدـخ  زا  نوناق  نیا  داوم 114 و 115  عوضوم  ياهتأیه  صیخـشت 
دراوم رد  دـناوتیم  هاپـس  140 ـ  هدام دـندرگیم . دـیرخزاب  نوناق  نیا  تاررقم  ساـسارب  تروص  نیاریغ  رد  دـنوشیم و  هتـسشنزاب  دـشاب 

اب دشاب  هتشادن  دوجو  نانآ  يارب  یبسانم  لغـشهاپس  رگید  ياهنامزاس  رد  هکنیارب  طورـشم  ار  طوبرم  لنـسرپ  نامزاس  لیدعت  ای  فذح و 
تمدخ تدم  هب  دیامن . دـیرخزاب  ار  لاس  زا 15  رتمکو  دیرخزاب  لیامت  تروصرد  ای  هتـسشنزاب و  تمدـخ  هقباس  لاس  لقادح 15  نتشاد 
تاونـس تروص  ره  ردنکیل  ددرگیم ، هفاضا  لاس  یگتـسشنزاب 5  قوقح  يدـیرخزاب و  هوجو  باستحا  رظن  زا  طقف  هدام  نیا  نیلومـشم 

ار هدش  هفاضا  تاونـس  هب  طوبرم  روسک  تسا  فظوم  تلود  هرصبت 1 ـ  دوب . دهاوخن  رتشیب  لاس  زا 30  اهنآ  یگتسشنزاب  قوقح  رد  رثوم 
بیوصت هدام 141 ـ  دشابیم . لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  طونم  نامزاس  لیدعت  ای  فذح  هرصبت 2 ـ  دیامن . روظنم  هاپس  هنایلاس  هجدوب  رد 

ـ  هدام 142 دوب . دهاوخ  نوناقنیا  هدام 87  رد  روکذم  تاماقم  هدـهع  هب  نوناق  نیا  داوم 139 و 140  عوضوم  يدیرخزاب  یگتـسشنزاب و 
زا فلا ـ  دندرگیمجارخا : نوناق  نیا  هدام 115  عوضوم  یطابضنا  روما  نویسیمک  يار  ای  حلاص و  هاگداد  مکح  اب  ریز  دراوم  رد  لنـسرپ 

باکترا ج ـ  دوشیم . تمدخ  زا  جارخا  بجوم  هک  یطابضنا  تافلخت  باکترا  تمدخ ب ـ  همادا  يارب  يرادساپ  تیحالص  نداد  تسد 
. دوشیم هاپس  زا  درف  جارخا  بجوم  تازاجم  رب  هوالع  هک  یمیارج 

لنسرپ هناهام  یتفایرد  متفه ـ  لصف 

 ( ات 148 هدام 143  قوقح (  لوا ـ  شخب 

لغـشيایازم هوالع  هب  رمتـسم  يایازم  قوقح و  عومجم  زا  تسا  ترابع  ینامیپ  تباث و  رداک  لنـسرپ  هناـهام  یتفاـیرد  هوجو  هدام 143 ـ 
ـ  قوقح لقادح  فلا ـ  ددرگیم : لیکشت  ریز  لماع  هس  عومجم  زا  لنسرپ  هناهام  قوقح  هدام 144 ـ  قوقح  لوا ـ  شخب  تاروسک  ياهنم 

ربارب نآ  نازیم  ددرگیمتخادرپ و  نوناـق  نیا  لومـشم  لنـسرپ  حطـس  رد  یتفاـیرد  قوقح  نازیم  نیرتمک  ناونع  هب  هک  تسا  ینیعم  غلبم 
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ره زا  سپ  هک  هیاپ  ره  يازا  رد  ناسکی  روط  هب  هک  تسا  یتباث  غلبم  هیاپ ـ  قوقح  ب ـ  ( 300  ) تباث ددع  رد  یلایر  برض  لصاح  اب  تسا 
رد یلایر  بیرـض  برـض  لصاح  اب  تسا  ربارب  نآ  نازیم  ددرگیم و  هدوزفا  نانآ  قوقحهب  دریگیم  قلعت  لنـسرپ  هب  تمدـخ  لاـس  کـی 

ییاراک قح  دـحاو  رد  ود  ناوت  هب  یقوقح  هبتر  رد  یلایر  بیرـض  برـض  لصاح  اب  ربارب  تسا  یغلبم  ییاراک ـ  قح  ج ـ  ( 12  ) تباث ددع 
شزومآ ای  تالیـصحت  یقوقح  ددع  هفاضا  هب  لنـسرپ  هبتر  ای  هجرد  یقوقح  ددع  اب  تسا  ربارب  یقوقح  هبتر  هدام 1 ـ  دشابود . اب  ربارب  هک 

اب 1 تسا  ربارب  هبترای 1  يزابرس  هجرد  فلا ـ  ددرگیم : نییعت  ریز  حرش  هباههبتر  تاجرد و  یقوقح  هبتر  هرصبت 2 ـ  هدامنیا  رد  روکذم 
ربارب هبتر 4  ای  يرای  مزر  هجرد  اب 3 د ـ  تسا  ربارب  هبتر 3  ای  یمکی  زابرس  هجرد  اب 2 ج ـ  تسا  ربارب  هبتر 2  ای  یمود  يزابرس  هجرد  ب ـ 

روآمزر هـجرد  اـب 6 ز ـ  تسا  ربارب  هبتر 6  اـی  یمود  روآمزر  هـجرد  اـب 5 و ـ  تسا  ربارب  هبتر 5  اـی  یموـس  روآمزر  هجرد  اب 4 ه ـ ـ تسا 
اب 9 ي تسا  ربارب  هبتر 9  ای  یمکی  رادمزر  هجرد  اب 8 ط ـ  تسا  ربارب  هبتر 8  اب  یمود  رادمزر  هجرد  اب 7 ح ـ  تسا  ربارب  هبتر 7  ای  یمکی 

هبتر ای  یمکی  ناوتس  هجرد  اب 11 ل ـ  تسا  ربارب  هبتر 11  ای  یمود  ناوتس  هجرد  اب 10 ك ـ  تسا  ربارب  هبتر 10  ای  یموس  ناوتس  هجرد   ـ
گنهرس هجرد  اب 14 س ـ  تسا  ربارب  هبتر 14  ای  يدرگرس  هجرد  ابتسا 13 ن ـ  ربارب  هبتر 13  ای  یناورس  هجرد  اب 12 م ـ  تسا  ربارب   12

اب تسا  ربارب  هبتر 17  ای  یمود  پیترـس  هجرد  اب 16 ف ـ  تسا  ربارب  هبتر 16  ای  یگنهرـس  هج  رد  اب 15 ع ـ  تسا  ربارب  هبتر 15  ای  یمود 
ـ  اب 19 ر تساربارب  هبترو 19  اب 21  تسا  ربارب  يرگشلرس  هجرد  اب 18 ق ـ  تساربارب  هبترو 18  اب 19  تسا  ربارب  یپیترس  هجرد  17 ص ـ 
ای تالیصحت  قوقح  ددع  هرصبت 3 ـ  اب 25  تسا  ربارب  يدبشترا  هجرد  اب 20 ش ـ  تسا  ربارب  هبترو 20  اب 23  تسا  ربارب  يدبهپس  هجرد 

یقوقح ددع  ب ـ  رفص . اب  تسا  ربارب  رتنییاپ  ملپید و  تالیـصحت  اب  لنـسرپ  تالیـصحت  یقوقح  ددع  فلا ـ  تسا  ریز  حرـش  هب  شزومآ 
ـ  کی ج اب  تسا  ربارب  نآلداعم  ملپیدقوف و  كردم  ناگدنراد  ای  یماظن  هیاپ  مولع  هدکشناد  لوا  هرود  لیصحتلا  غراف  لنسرپ  تالیصحت 

رباربنآ لداعم  ای  سناسیل  كردم  ناگدـنراد  ای  یماظن  هیاپ  مولع  هدکـشناد  مود  هرود  لیـصحتلاغراف  لنـسرپ  تالیـصحت  یقوقح  ددـع 
یمومع یکشزپ  زج  هب  ینامرد  ياههتـشر  يارتکد  نینچمه  سناسیل و  قوف  كردم  ناگدنراد  تالیـصحت  یقوقح  ددع  د ـ  ود . اب  تسا 

اب تسا  ربارب  مولع  ياههتشر  ریاس  يارتکد  یمومع و  یکـشزپ  يارتکد  كردم  ناگدنراد  تالیـصحت  یقوقح  ددع  هس ه ـ ـ اب  تساربارب 
یصصخت قوف  ای  یـصصخت  ياههرود  هک  اههتـشر  هیلک  رد  ارتکد  یلیـصحت  كردم  ناگدنراد  تالیـصحت  یقوقح  ددع  هب  مینو و ـ  هس 

ای تخادرپ  ماظن  هک  يدراوم  هیلک  رد  هرصبت 4 ـ  دوشیم . هفاضا  ددع  دروم 2 و 3  بسح  دنشاب  هدومن  یط  ار  هاپس  لوبق  لباق  زایندروم و 
نامه هب  زین  هدام  نیا  رد  جردنم  یقوقح  لماوع  هدام  نیاطباوض  هب  هجوت  اب  دبای  رییغت  يروشک  مادختـسا  نوناق  نیلومـشم  یقوقح  دادعا 
لماوع رییغت  يواح  دیاب  يروشک  مادختسا  نوناق  نیلومشم  قوقح  هدنهدرییغت  تاررقم  هیلک  دومن . دنهاوخ  رییغت  نامزمه  روطهب  تبسن و 
يورین بذج  تردق  ظفح  روظنم  هب  هاپـس و  رد  تمدخ  صاخ  تیفیک  یتخـس و  هب  هجوتاب  هرـصبت 5 ـ  دشابیم . زین  هدام  نیا  رد  جردنم 

نیا فلا   ) دنب رد  روکذم  قوقح  لقادح  تباث  ددع  هب  يروشک  مادختسا  نوناق  نیلومشم  قوقح  لقادح  شیازفاتروص  رد  هاپـس  یناسنا 
نیلومشم قوقح  یلایر  بیرض  لداعم  هراومه  نوناق  نیارد  یلایر  بیرـض  هرصبت 6 ـ  دوشیم . هدوزفا  شیازفا  نامه  % 120 نازیم هب  هدام 

عوضوم لنـسرپ  یماظن و  هیاپ  مولع  هدکـشناد  مود  لوا و  هرود  نالیـصحتلاغراف  هچنانچ  هدام 145 ـ  دش . ابیم  يروشک  مادختـسا  نوناق 
هقباس لاس  رثکادح 28  یمود  پیترس  یگنهرـس و  تاجرد  رد  فقوت  تدم  لقادح  یط  زا  سپ  نوناق  نیا   79 هدام ب   ) فلا و  ) ياهدنب

هتـشادن دوجو  نانآ  هب  هجرد  اطعا  ناکما  یلو  دنـشاب  هتـشاد  زین  ار  رتالاب  هجرد  هب  لین  تهج  مزال  ییاراک  یگتـسیاشو و  هتـشاد  تمدخ 
زا رتمک  لنـسرپ  تمدـخ  هدـنام  یقاب  هک  یتروصرد  دوشیم . هدوزفا  نانآ  هجرد  یقوقح  هبتر  هب  دـحاو  کی  لاس  راـهچ  ره  ازارد  دـشاب 

لنسرپ هدام 146 ـ  دوشیم . هدوزفا  ناشیا  هجرد  یقوقحهبتر  هب  مود  کی  ددع  دـشاب  لاس  ود  لقادـح  ییاهن و  تاجرد  رد  فقوت  تدـم 
تهج مزال  ییاراک  یگتـسیاشتروصرد و  یمود و  پیترـس  هجرد  رد  فقوت  لاس  راهچ  زا  سپ  نوناـق  نیا  هدام 79  ج   ) دنب رد  روکذـم 

نانآ هجرد  یقوقح  هبتر  هب  دـحاو  کیلاس  راهچ  ره  ازا  هب  دـشاب  هتـشادن  دوجو  نانآ  هب  هجرد  اطعا  ناکما  هچنانچ  رتالاب ، هجرد  هب  لـین 
هب هناهام  دـنیامنیم  یط  ار  یـشزومآ  ياههرود  مادختـسا  ودـب  رد  هبتر  ای  هجرد  هب  لـین  زا  هک  ینیلـصحم  هب  هدام 147 ـ  دوشیم . هفاـضا 
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نآ هب  شزومآ  زا  دـعب  هک  ياهبتر  ای  هجرد  ساسارب  نوناـق  نیا  هدام 144  رد  روکذـم  لماوع  زا  هلـصاح  قوقح  مود  کی  نازیمهب  یغلبم 
تمدـخ نارود  رد  هفیظو  لنـسرپ  قوـقح  هدام 148 ـ  ددرگیم . تخادرپ  نییعت و  ناـنآ  لوبق  لـباق  یـشزومآ  تاونـس  دـندرگیملیان و 

حرـش هب  طوبرم  هجرد  یقوقح  دادـعا  رد  نوناق  نیا   144 هدام هرـصبت 6  رد  روکذم  یلایر  بیرـض  برـض  لصاح  اب  تسا  ربارب  ترورض 
ـ  موس 40 و روآمزرهجرد  رایمزر 25 ه ـ ـ هجرد  مکی 20 د ـ  زابرس  هجرد  مود 17 ج ـ  زابرـس  هجرد  زابرـس 15 ب ـ  هجرد  فلا ـ  ریز :

موس ناوتس  هجرد  مکی 180 ي ـ  رادمزر  هجرد  مود 170 ط ـ  رادمزر  هجرد  مکی 160 ح ـ  روآمزر  هجرد  مود 150 ز ـ  روآمزر  هجرد 
زاین ساسارب  هفیظو  لنسرپ  هرصبت 1 ـ  کشزپ 400  مکی  ناوتس  هجرد  مکی 340 م ـ  ناوتس  هجرد  مود 250 ل ـ  ناوتس  هجرد  200 ك ـ 

هحرـصم تاجرد  هب  نوناق  نیا  داوم  رگید  دافمتیاعر  اب  دروم  بسح  شزومآ  هرود  یط  زا  سپ  ینامزاس  لحم  دوجو  ورین و  ای  ناـمزاس 
تاـجرد زا  یکی  هب  ناتـسریبد  هرود  ناـیاپ  یلیـصحت  كردـم  دـقاف  هـفیظو  لنـسرپ  فـلا ـ  دـندرگیم : لـیان  ریز  حرـش  هـب  ـالاب  لودـج 
ناگدنراد ح ج ـ   ) ای ز )  ) ای و )  ) ياهفیدر تاجرد  هب  ناتسریبد  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردم  ناگدنراد  تیاغل ه ب ـ  فلا  ياهفیدر 

ـ  ك و  ) فـیدر هجرد  هـب  سناـسیل  یلیـصحت  كردـم  ناگدـنراد  (ي د ـ  اـی ط   ) ياـهفیدر تاـجرد  هـب  ملپیدـقوف  یلیـصحت  كردـم 
لنسرپ 2 ـ  هرـصبت م   ) فیدر هجرد  هب  ناکـشزپ  ل و   ) فیدر هجرد  هب  یکـشزپریغ  يارتکد  سناسیلقوف و  یلیـصحت  كردـم  ناگدـنراد 

ات رتنییاپ  بسانم  تاجردهب  زاین  مدع  تلع  هب  ای  دنشاب و  دقاف  ار  الاب  هحرـصم  تاجرد  هب  لین  تهج  مزال  ياهتیحالـص  هچنانچ  هفیظو 
ریز یقوقح  دادـعا  اـب  هجرد  هب  لـین  زا  لـبق  شزومآ  هرود  لوط  رد  هفیظو  لنـسرپ  قوـقح  هرـصبت 3 ـ  دش . دنهاوخ  لیان  يزابرـس  هجرد 
ددع ياهفیدر ه و،ز،ح ط :  هفیظو  لنـسرپ  15 ب ـ  یقوقح :  ددع  فلا ب ج د :  ياهفیدر  هفیظو  لنسرپ  فلا ـ  ددرگیم : هبـساحم 

ـ  هرصبت 4  40 یقوقح :  ددع  ياهفیدر ل م :  هفیظو  لنسرپ  25 د ـ  یقوقح :  ددع  ياهفیدر ي ك :  هفیظو  لنسرپ  20 ج ـ  یقوقح : 
لصف رد  طوبرمداوم  قوف و  عطاقم  رد  یلیـصحت  كردم  نیرخآ  ساسا  رب  نانآ  ناریگب  يرمتـسم  روکذم و  لنـسرپ  هفیظو  قوقح  نازیم 

. ددرگیم هبساحم  نوناق  نیا  متشه 

 ( هدام 149 رمتسم (  يایازم  مود ـ  شخب 

نکـسم و هنیزه  کـمک  ناوـنع  هب  ناـنآ  لـفکت  تـحت  هلیاـع  دادـعت  بساـنت  هـب  هـک  تـسا  یغلاـبم  لنـسرپ  رمتـسم  ياـیازم  هداـم 149 ـ 
ینامزاس ياـههناخ  زا  هک  لـغاش  لنـسرپ  نکـسم  هنیزه  کـمک  نازیم  فلا ـ  ددرگیم : تخادرپ  ریز  حرـش  هب  يدـنمهلیاع  هنیزهکـمک 

نیا هدام 144  رد  جردنم  قوقح  لقادح  مدصیس  کی  برض  لصاح  لداعم  نانآلفکت  تحت  هلیاع  دادعت  هب  هجوت  اب  دنیامنیمن  هدافتـسا 
عبرمرتم  50 درجم /  1 ـ  ددرگیم : هبساحم  نییعت و  ریز و  حرش  هب  هلیاع  دادعت  اب  بسانتمنکسم  يانبریز  ژارتم  ياهقطنم و  بیرـض  نوناق 

150 رتشیب /  رفن و  جنپ  عبرم 6 ـ  رتم   130 رفن /  راهچ  عبرم 5 ـ  رتم   100 رفن /  هس  عبرم 4 ـ  رتم   90 رفن /  ود  عبرم 3 ـ  رتم   70 رفن /  کی  2 ـ 
هب نوناـق  نیا  لومـشم  لولعم  زاـبناج و  هتـسشنزاب  لـغاش  لنـسرپ  لـفکت  تحت  هلیاـع  ساـسارب  يدـنمهلیاع  هنیزه  کـمک  عبرم ب ـ  رتـم 

بیرض رد  ( 20  ) یقوقح ددع  برـض  لصاح  هناهام  لفکت  تحت  دارفا  ریاس  ای  دـنزرف  ره  تباب  1 ـ  ددرگیم : تخادرپ  نییعت و  ریزحرش 
ياههناخ زا  هک  یناسک  زا  هرصبت 1 ـ  یلایر  بیرض  رد  ( 50  ) یقوقح ددع  برض  لصاح  هناهام  رسمه  تباب  2 ـ  رفن . ات 3  رثکادح  یلایر 

دوشیم و زیراو  هنازخ  باسح  هب  هدـیدرگتفایرد و  هراجا  هقطنم  ره  رد  فراعتم  نکـسم  هنیزه  اب  بسانتم  دـنیامنیم  هدافتـسا  ینامزاس 
. دش دهاوخ  فرصم  ینامزاس  ياههناخ  هعسوت  يرادهگنهنیمز و  رد  تاررقم  ربارب  روظنم و  هاپس  هنالاس  هجدوب  رد  یتفایرد  هوجو  لداعم 
عافدترازو و طسوت  تسا  کی  اـب  ربارب  نآ  لقادـح  هک  هقطنم  ره  رد  نکـسم  ینارگ  صخاـش  اـب  بساـنتم  ياهقطنم  بیرـض  هرصبت 2 ـ 

تأیه بیوصتهب  هیهت و  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  كرتشم  داتس  حلسم و  ياهورین  لک  داتـس  يراکمه  اب  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ 
. دـش دـنهاوخن  رادروخرب  يدـنمهلیاع  هنیزه  کمک  زا  دـنیامنیم  هدافتـسا  ینامزاس  ياههناخ  زا  هک  یناسک  هرـصبت 3 ـ  دسریم . ناریزو 
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ناریگب يرمتسم  هرـصبت 5 ـ  دندرگیم . رادروخرب  يدنمهلیاع  هنیزه  کمک  زا 50 % قوف  ياههرـصبت  تیاعر  اب  ناگتـسشنزاب  هرصبت 4 ـ 
یمالـسا دیهـش  بالقنا  داـینب  طـباوضساسارب  هقلعتم  هوجو  دـنیامنیم و  هدافتـسا  هداـم  نیا  عوضوم  يدـنمهلیاع  هنیزه  کـمک  زا  ادـهش 

نییعت نوناق  نیا  و 183  دراوم 182  رد  جردـنم  طباوض  ساسارب  هدام  نیا  نیلومـشم  لـفکت  تحت  هلیاـع  هرـصبت 6 ـ  ددرگیم . تخادرپ 
هک یتاسـسوم  اهيرادرهـش و  اهکناب و  یتلود و  ياهتکرـش  تاسـسوم و  اههناخترازو و  زا  ناـنآ  رـسمه  هکیناـسک  هرـصبت 7 ـ  ددرگیم .
زا يوـحن  هب  هک  تلود  هب  هتـسباو  تاسـسوم  ریاـس  یمالـسا و  بـالقنا  ياـهداهن  تسا و  ماـن  رکذ  مزلتـسم  اـهنآ  هـب  تبـسن  نوناـقلومش 

دنیامنیمتفایرد يرمتسم  هفیظو  ای  یگتسشنزاب و  قوقح  ای  ترجا و  دزمتسد ، قوقح ، دنکیم ، هدافتسا  تلود  کمک  ای  یمومعهجدوب 
. دش دنهاوخن  رادروخرب  هدام  نیا  دنب ب  عوضوم  هوجو  زا  و 

 ( ات 151 هدام 150  لغش (  يایازم  موس ـ  شخب 

هب یغلبمهناهام  دنرادروخرب ، ریز  لماوع  زا  لماع  دنچ  ای  کی  زا  يوحن  هب  هک  دنتسه  یلغاشم  ماجنا  رادهدهع  هک  یلنـسرپ  هب  هدام 150 ـ 
ینیگنـس تیـساسح و  تارطخ د ـ  شریذـپ  لغـش ج ـ  یتخـس  لغـش ب ـ  یگدـیچیپ  فـلا ـ  ددرگیم : تـخادرپ  لغــش  ياـیازم  ناوـنع 

لماوع زا  کی  ره  يارب  هرصبت 1 ـ  یصصخت  لغاشم  رد  مزال  تراهم  لغش و ـ  هلیسو  هب  ینامسج  یگدوسرف  داجیا  لغـش ه ـ ـ تیلووسم 
بسانت هب  دنشاب  رادروخرب  قوف  لماع  دنچای  کی  زا  هک  یلغاشم  هب  ددرگیم و  صخـشم  لماع  نآ  يایازم  رثکادح  ناونع  هب  یغلبم  قوف 
يایازم هرصبت 2 ـ  دوشیم . هتفرگرظن  رد  لغاشم  نآيایازم  ناونع  هب  عومجم  رد  هتفرگ و  قلعت  هدش  نییعت  غلابم  زا  يدصرد  يرادروخرب 

المع هک  دنراد  ار  نآ  زا  هدافتساقح  یلنسرپ  و  درادن ، هبتر  ای  هجرد  هب  یطبر  هنوگچیه  هتفرگ و  قلعت  لغـش  هب  طقف  هدام  نیا  رد  روکذم 
هب هک  نوناـق  نیا  هدام 121  هرـصبت 2  ب و   ) دـنب عوضوم  نازابناج  لغـش  يایازم  هرـصبت 3 ـ  دنیامن . هفیظو  ماجنا  هدش  راذگاو  لغـش  رد 
رد نانآ  یلغـش  يایازم  لداعم  لقادح  ددرگیم ، لوحم  نانآ  هب  هک  یلغاشم  زارظنفرـص  دندرگیمهداعا  تمدخ  هب  ای  هداد  همادا  تمدـخ 

هژیو ياـهتیرومأم  درباوـه و  يرواـکت  يدروناـیرد  يزاورپ  ياـههنیمز  رد  هک  ینیلـصحم  هب  هرـصبت 4 ـ  دوب . دـهاوخ  ندـش  زابناج  نامز 
دنیامنیم يزومآراک  نآ  رد  هک  یلغـش  يایازم  % 50 ات دروم  بسح  هدام  نیا  ییارجا  هماننییآ  رد  روکذم  طباوضقبط  دـننیبیم  شزومآ 

قباـطم هداـم  نیا  ییارجا  هماـننییآ  هرـصبت 5 ـ  دـش . دـهاوخ  تخادرپ  یلمع  شزومآ  تدـم  لوـط  رد  یـشزومآ  هژیوياـیازم  ناوـنع  هب 
اب هاپـس و  لک  داتـس  طسوت  هاپـس  زاـین  دروم  تاحالـصاو  دوب  دـهاوخ  ناریزو  تأـیه  بوصم  شترا  نوناـق  هدام 139  عوضوم  هماـننییآ 

نیا ساسارب  لنـسرپ  لغـش  يایازم  رمتـسم و  ياـیازم  قوقح و  151 ـ  هدام دـسریم . ناریزو  تأـیه  بیوصت  هب  هیهت و  ترازو  یگنهاـمه 
. دش دهاوختخادرپ  هبساحم و  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  نوناق 

 ( ات 157 هدام 152  تاروسک (  مراهچ ـ  شخب 

هناهام قوقح  عومجم  %( 10) دصرد هد  نازیم  هب  یگتسشنزاب  قح  فلا ـ   0: ددرگیم رسک  لنسرپ  یتفایردزا  هناهام  ریز  هوجو  هدام 152 ـ 
قوـقح باـستحارد  هرـصبت ـ  تلود  ناـنکراک  تخادرپ  گـنهامه  ماـظن  نوناـق  (6  ) هداـم عوـضوم  بذـج  هداـعلا  قوـف  لغـش و  ياـیازم 

هفیظو یگتـسشنزاب و  قوقح  گنهامهماظن  نوناق  ( 2  ) هدام ( 5  ) هرصبت عوضوم  حلسم  ياهورین  لنـسرپ  يرمتـسم  هفیظو و  یگتـسشنزاب 
دروم دوشیم  تفایرد  یگتسشنزاب  روسک  تبابزا  هک  ییاههداعلا  قوف  ریاس  لغش و  يایازم  قوقح ، قیبطت  توافت  قوقح ، بوصم 1373 

ناگتـسشنزاب نوناق  نیا  لومـشم  لنـسرپ  ینامرد  همیب  قح  هنایهام ج ـ  قوقح  % 1 نازیم هب  لنـسرپ  همیب  قـح  ب ـ  دریگیم . رارق  هبـساحم 
ینامرد تامدـخ  زا  هک  رفن  ره  يازا  هب  قوقح  یلایر  بیرـض  ربارب   5/2 لداعم نانآ  لفکت  تحت  هلیاع  ناریگب و  يرمتـسم  ناریگب  هفیظو 
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برـض لصاح  نازیم  هب  نآ  زا  هدافتـسا  هب  لیامت  تروص  رد  تباث  رداک  لنـسرپ  تباث  زادناسپ  هنایهام  مهـس  د ـ  دـندرگیم . رادروخرب 
مامت تروص  هب  اهنآ  هک  ینامز  تدم  رد  افرـص  لاعف  هژیو و  یجیـسب  لنـسرپ  تاروسک  هرـصبت ـ  دوب . دهاوخ  یلایر  بیرـضرد  ددع 15 
رـسک لنـسرپ  هناهام  یتفاـیرد  زا  دروم  بسح  ریز  هوجو  هدام 153 ـ  دندرگیم . هدام  نیا  لومـشم  دنریگیمرارق  هاپـس  تمدـخ  رد  تقو 
هدام شیازفا  لوا  هام  رد  ددرگیم  لامعا  لنـسرپ  تمدـخ  لوط  رد  هک  شیازفا  هنوگ  ره  تمدـخ ب ـ  هام  نیلوا  قوقح  فلا ـ  ددرگیم :

ياهباسحهب هنایهام  روط  هب  ددرگیم و  نیمأت  تلود  هجدوب  زا  هکنآ  لداعم  هفاضا  هب  نوناق  نیا  هدام 152  د )  ) فلا و  ) دنب هوجو  154 ـ 
قودنـص هرـصبت ـ  ددرگیم . زیراو  هاپـس  یگتـسشنزاب  قودنــص  باـسح  هـب  نوناـق  نـیا  هداـم 153  عوـضوم  هوـجو  نـینچمه  طوـبرم و 

سپ هام  تدم 3  فرظ  ترازويراکمه  هاپس و  لک  داتس  طسوت  اهنآ  همانساسا  هک  دوشیم  هرادا  ینامزاس  تروص  هب  هاپـس  یگتـسشنزاب 
ب و  ) ياهدـنب عوضوم  هوجو  هدام 155 ـ  دیـسر . دهاوخ  یمالـسا  سلجم  یعافد  روما  نویـسیمک  بیوصت  هیهت و  نوناق  نیا  بیوصت  زا 
هب لنـسرپ  هیلک  يارب  ینامرد  تامدـخ  تباب  تلود  مهـس  هرـصبت ـ  ددرگیم . زیراو  طوبرم  ياهباسح  هب  هنایهام  نوناق  نیا  هدام 152  (ج 

هرصبت عوضوم  لنسرپ  یگتسشنزاب  روسک  هدام 156 ـ  دشابیم . هنایهام  قوقح  %( 2  ) نازیم لنسرپ  همیب  تباب  هنایهام و  قوقح  %( 3  ) نازیم
یتسیاب ددرگیم ، بوسحم  یگتـسشنزاب  رد  نانآ  يراک  نودبای  تمدـخ  راظتنا  تدـم  هک  نوناق  نیا  هدام 108  ( 2  ) هرصبت هدام 107 و 

هیلک هدام 157 ـ  دوش . زیراو  هاپـس  یگتـسشنزاب  قودنـص  هب  نانآطسوت  يراک  نودـب  ای  تمدـخ  راظتنا  زا  لـبق  قوقح  نیرخآ  ساـسارب 
هاپس یگتسشنزاب  قودنصهب  ار  تلود  درف و  مهس  زا  معا  هاپس  هب  هدش  لقتنم  لنسرپ  یگتـسشنزاب  روسک  دنفظوم  اهنامزاس  اههناخترازو و 

هدنوش لقتنم  نامزاس  یگتسشنزابقودنص  هب  ار  هاپـس  زا  هدش  لقتنم  لنـسرپ  یگتـسشنزاب  تاروسک  تسا  فظوم  زین  هاپـس  هدومن و  زیراو 
. دیامن زیراو 

 ( ات 163 هدام 158  اهتخادرپ (  ریاس  مجنپ ـ  شخب 

بآيدـب و تمدـخ  لحم  لاقتنا  ياههداعلا  قوف  روشک و  زا  جراخ  لخاد و  رد  تیرومأم  هداعلا  قوف  رفـس و  هنیزه  شاداـپ و  158 ـ  هدام
هک یلنسرپ  هب  هرصبت ـ  ددرگیم . تخادرپ  لنسرپ  هب  يروشک  مادختسا  نوناق  نیلومـشم  نازیم  هب  یگدنز  تالیهـست  زا  تیمورحم  اوه و 

تخادرپ یتایلمع  هداعلا  قوفدیـسر  دـهاوخ  لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  هک  ياهمان  نییآ  قبط  رب  دـنوشیم  مازعا  یمزر  ياـهتیرومأم  هب 
( رازه ود   ) ددـع رد  قوقح  یلایر  بیرـض  برـضلصاح  اب  ربارب  یغلبم  دـنوشیم  لهأتم  هک  يدرجم  لنـسرپ  هب  هدام 159 ـ  دش . دـهاوخ 
زا لنـسرپ  هک  يدراوم  یناـبهگن و  هنیمز  رد  زج  هدام 160 ـ  ددرگیم . تخادرپ  تمدـخ  لوط  رد  رابکی  يارب  جاودزا  هیدـه  ناونعتحت 
رد یـسانشراک  یقیقحت و  ینامرد و  و  ریمعت ) تخاس و   ) ینف لنـسرپراک  همادا  هک  يدراوم  رد  دنیامنیم ، هدافتـسا  تیرومأم  هداعلا  قوف 

طوبرم لنسرپ  هب  تمدخ  تاعاس  شیازفا  بسانت  هب  راک  هدزاب  شیازفا  نتفرگرظن  رد  اب  دنکیم و  ادیپ  ترورض  تمدخ  تاعاس  نیا  ریغ 
رد رییغت  حالـصا و  هنوگ  ره  دوب . دهاوخ  شترا  نوناق  هدام 150  عوضوم  هماننییآ  قبطربراک  هفاضا  نازیم  دوشیم  تخادرپ  راک  هفاـضا 
هک یتروص  رد  هدام 161 ـ  دسریمناریزو . تأیه  بیوصت  هب  هیهت و  ترازو  یگنهامه  اب  هاپس و  لک  داتس  داهنشیپ  هب  انب  روبزم  هماننییآ 

هاپـس هنیزه  اب  نانآ  يرورـض  ياههنیزهریاس  كاروخ و  دـیامن ، باـجیا  ار  لنـسرپ  هنازور  تمدـخ  همادا  یتمدـخ  تایـضتقم  ترورض و 
دیامنیم باجیا  نانآ  لغاشم  ای  دنیامن و  هدافتسا  لکشلادحتم  سابل  زا  یتسیاب  هک  لنسرپ  زا  هدع  نآ  سابل  هدام 162 ـ  ددرگیم . نیمأت 

قح ای  راـثیا  هیدـه  هتـسشنزاب  لـغاش و  زا  معا  نازاـبناج  هیلک  هب  هدام 163 ـ  دش . دـهاوخ  نیمأت  هاپـس  هنیزه  اب  دنـشوپب  یـصاخسابل  هک 
هاپـس لک  داتـس  یگنهامه  اب  ترازو  طسوت  هک  تسا  ياهماننییآ  بجوم  هبنآ  تخادرپ  هوحن  نازیم و  هک  دریگیم  قلعت  یگداـتفاراکزا 

. دیسر دهاوخناریزو  تأیه  بیوصت  هب  لک  داتس  دییأت  زا  سپ  هیهت و 
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 ( ات 170 هدام 164  صاخ (  دراوم  رد  لنسرپ  یتفایرد  مشش ـ  شخب 

لنـسرپرمتسم يایازم  قوقح و  يانبم  رب  تمدـخ  هب  رومأم  بستنم و  رثالادوقفم و  ناگورگ و  ریـسا و  لنـسرپ  هناهام  یتفایرد  هدام 164 ـ 
نانآ یتمدخ  قباوس  هک  لنسرپ  هب  هدام 165 ـ  ددرگیم . تخادرپ  هبساحم و  اهنآ  لغش  نیرخآ  يایازم  نانآ و  زارطمه  تمدخ  هب  رـضاح 
ایازم قوـقح و  نیرخآ  مین  ربارب و  کـی  لداـعم  یغلبمیگتـسشنزاب  رظن  زا  باـستحا  لـباق  تمدـخ  لاـس  ره  يازا  هـب  دوـشیم  دـیرخزاب 

هبتر ای  هجرد  اب  دنوش ، دیرخ  زاب  هبتر  ای  هجرد  یمیاد  لیزنت  هیبنت  يارجا  لوط  رد  لنسرپ  هک  یتروص  رد  1 ـ  هرصبت دش . دهاوخ  تخادرپ 
لاس کی  يدیرخزاب  تاونس  هبساحم  رد  ههبج  هژیو و  لغاشم  رد  لنسرپ  تمدخ  لاس  کی  تدم  2 ـ  هرصبت دش . دنهاوخ  دیرخزابیهیبنت 

رب هتـسباو  ياهنامزاس  ترازو و  لک  داتـس  هاپـس  لخاد  رد  تمدـخ  هب  رومأم  لنـسرپ  یتفایرد  نازیم  هداـم 166 ـ  دوشیمبوسحم . مین  و 
بجوم هب  هک  ياهتسشنزاب  لنسرپ  هدام 167 ـ  ددرگیم . تخادرپ  هبساحم و  نانآ  دیدج  لغش  يایازم  هطوبرم  هبتر  ایهجرد  قوقح  يانبم 

هبتر ای  هجرد  قوقح  زا  هدش و  عطق  نانآ  یگتـسشنزابقوقح  تمدخ  هب  هداعا  خـیرات  زا  دـندرگیم  هداعا  تمدـخ  هب  نوناق  نیا  هدام 126 
دننام یلنسرپ  روما  هیلک  رظن  زا  دنیامنیم و  هدافتـسا  درک  دنهاوخهفیظو  ماجنا  نآ  رد  هک  یلغـش  يایازم  هطوبرم و  رمتـسم  يایازم  دوخ و 
رثوم نانآ  یگتـسشنزاب  قوقح  نازیم  رد  هدـش و  هفاضا  یلبق  یتمدختاونـس  رب  لنـسرپ  لـیبق  نیا  تمدـخ  تدـم  دوب . دـنهاوخ  نیلغاـش 
قوقح مود  کی  يانبم  رب  راک  نودـب  لنـسرپ  موس و  ود  يانبم  رب  تمدـخ  رظتنم  لنـسرپ  هناهام  یتفاـیرد  نازیم  هدام 168 ـ  دوب . دـهاوخ 

شزومآ و تدـم  لوط  رد  یجیـسب  لنـسرپ  ياـیازم  قوقح و  169 ـ  هدام ددرگیم . تخادرپ  هبـساحماهنآ و  رمتـسم  يایازم  هبتراـی  هجرد 
هجدوب رد  هلاس  همه  هک  یتارابتعا  لحم  زا  هک  دـشابیم  نانآ  هبتر  ای  هجردمه  تباث  رداک  رمتـسم  ياـیازم  قوقح و  لداـعم  يریگراـکهب 
يایازم قوقح و  رب  هوالع  يریگراکهب  شزومآ و  لوط  رد  هژیو  نایجیـسب  هرـصبت ـ  دوشیم . تخادرپ  هاپـس  طسوت  ددرگیم  روظنم  هاـپس 

یهدـنامزاس هدـید و  شزومآ  نوناق  نیا  تاررقم  قباـطم  هک  هژیو  نایجیـسب  هدام 170 ـ  دنیامنیمهدافتـسا . طوبرم  لغـش  يایازم  زا  قوف 
هناـهام روطب  هطوبرم  ناـمزاس  اـب  ناـنآ  طاـبترا  نازیم  هجرد و  تیلووسم  عوـن  بساـنت  هب  ، دـناهدرک ذـخا  یماـظن  تاـجرد  دـناهدیدرگ و 

. دوب دهاوخ  رمتـسم  يایازم  قوقح  %( 30  ) نآ رثکادح  و  %( 10  ) نآ لقادح  هک  ددرگیم  تخادرپرمتـسم  يایازم  قوقح و  زا  يدـصرد 
. دیسر دهاوخ  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  هاپس  لک  داتس  طسوت  هدام  نیا  لمعلاروتسد  هرصبت ـ 

 ( ات 191 هدام 171  يرمتسم (  هفیظو و  یگتسشنزاب ،  قوقح  متشه ـ  لصف 

 ، نازابناج ناگتسشنزاب ،  هب  دروم  بسح  هک  یهوجو  زا  تسا  ترابع  يرمتسم  قوقح  هفیظو و  قوقح  یگتسشنزاب ،  قوقح  هدام 171 ـ 
. ددرگیم تخادرپهناهام  روط  هب  هاپس  یگتسشنزاب  قودنص  زا  طوبرم  تاررقم  ربارب  یفوتم  ای  دیهش  لنسرپ  لفکت  تحت  هلیاع  نیلولعم و 
رد تمدخ  تاونـس  برـض  لصاح  هفاضا  هب  تمدخ  لوط  رد  نانآ  قوقح  شیازفا  لداعم  یغلبم  هناهام  هتـسشن  زاب  لنـسرپ  هب  هدام 172 ـ 
ای یگتـسشنزاب ،  قوقح  تفاـیرد  هدام 173 ـ  ددرگیم . تخادرپ  یگتـسشنزاب  قوقح  ناونع  هب  ناـنآ ،  تمدـخ  ودـب  قوقح  مایـس  کـی 
زا یکی  هک  ینادـنزرف  هدام 174 ـ  دـش . دـهاوخ  تخادرپ  رتشیب  غلبم  طقف  تلاح  نیا  رد  هدوب و  عونمم  اـمأوت  يرمتـسم  هیمهـس  هفیظو و 

تایح لاح  رد  هک  اهنآ  ردام  ای  ردـپ  هچ  رگا  تشاد ،  دـنهاوخ  ار  يو  قوقح  زا  يرمتـسم  هیمهـس  تفایرد  قح  دوش  توف  اـهنآ  نیدـلاو 
عوضوم نازاـبناج  هفیظو  قوـقح  نازیم  هداـم 175 ـ  دراد . تفاـیرد  تلود  زا  هفیظو  اـی  یگتـسشنزاب  قوقح  اـی  قوقح  ناونع  ره  هب  تسا 

ینامیپ تباث  رداک  دروم  رد  فلا ـ  ددرگیم : نییعت  ریز  حرشهب  ادهش  ناریگب  يرمتـسم  قوقح  نوناق و  نیا  هدام 121  ج   ) ب و  ) ياهدنب
تفایرد هک  یلغـش  يایازم  رمتـسم و  يایازم  نیرخآ  رتالاب و  هبتر  ای  هجرد  کی  هناـهام  قوقح  عومجم  لداـعم  یقوقح  هژیو ،  یجیـسب  و 

لیان ناـنآ  هب  یـشزومآ  هرود  ناـیاپ  زا  دـعب  هک  ياهبتر  اـی  هجرد  هناـهام  قوقح  لداـعم  یقوقح  نیلـصحم ،  دروم  رد  ب ـ  دناهتـشادیم .
لداعم یقوقح  يداع  لاعف و  یجیـسب  هفیظو و  لنـسرپ  دروم  رد  ج ـ  رمتـسم . يایازم  هفاضا  هب  لیـصحت  هقباس  لداعم  یتمدـق  اب  دـنوشیم 
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. دشابیم یموس  روآ  مزر  هجرد  اب  رداک  لنـسرپ  هناهام  قوقح  لداعم  نآ  لقادح  هک  رتالاب  هجرد  کی  تباث  رداک  لنـسرپ  هناهام  قوقح 
هداـعا تمدـخ  هب  اـی  هداد و  همادا  تمدـخ  هب  هک  نوناـق  نـیا  هداـم 121  ( 2  ) هرـصبت ب و   ) دـنب عوضوم  نازاـبناج  زا  هتـسد  نآ  هرـصبت ـ 
قوقح هفیظو و  قوقح  نازیم  هدام 167 ـ  دننکیم . هدافتسا  یلغش  يایازم  رمتسم و  يایازم  زا  یگتسشنزاب  قوقح  هبـساحم  رد  دندرگیم 
نییعت ریز  حرـش  هب  دـنوشیم  توف  اـی  لولعم  نآ  ببـس  هب  اـی  هفیظو  ماـجنا  نیح  رد  هک  نوناـق  نیا  هدام 133  عوضوم  ناریگب  يرمتـسم 
یلغش يایازم  رمتـسم و  يایازم  هناهام و  قوقح  نیرخآ  لداعم  یقوقح  هژیو ،  یجیـسب  ینامیپ و  تباث و  رداک  دروم  رد  فلا ـ  ددرگیم :
هقباس لداعم  یتمدـق  اب  دـنوشیم و  لیان  نآ  هب  شزومآ  هرود  نایاپ  زا  دـعب  هک  ياهبتر  ای  هجرد  قوقح  مهد  هن   ) نیلـصحم دروم  رد  ب ـ 
هناهام قوقح  لداعم  نآ  لقادـح  هک  رداک  زارطمه  لنـسرپ  هناهام  قوقح  يداع  لاـعف و  یجیـسب  هفیظو و  لنـسرپ  دروم  رد  لیـصحت ج ـ 

هب اـنب  هک  یتروص  رد  هداـم  نیا  عوضوم  نیلوـلعم  ناریگب ،  يرمتـسم  قوـقح  هرـصبت ـ  دـشابیم . یموـس  روآمزر  هجرد  اـب  رداکلنـسرپ 
هک یتروص  رد  هفیظو و  قوقح  نیرخآ  لداعم  دـشاب ،  تیلولعم  زا  یـشان  توف  نوناق ،  نیا  هدام 134 رد  هدش  ینیبشیپ  عجرم  صیخـشت 

يرمتـسم قوقح  هفیظو و  قوـقح  نازیم  هداـم 177 ـ  دوب . دـهاوخ  هفیظو  قوقح  نیرخآ  مهدهن   ) لداـعم دـشابن  تیلولعم  زا  یـشان  توف 
ریز حرـش  هب  دنوشیم  توف  ای  لولعم  يداع  روط  هب  نوناقنیا  هدام 134  رد  هدش و  ینیبشیپ  عجرم  صیخشت  قبطرب  هک  یلنـسرپ  ناریگب 

دروم رد  یتفاـیرد ب ـ  هناـهام  قوقح  نیرخآ  لداـعم  یقوقح  هژیو ،  یجیـسب  یناـمیپ و  تباـث و  رداـک  دروم  رد  فلا ـ  ددرگیم : نییعت 
لیصحت هقباس  لداعمیتمدق  اب  دنوشیم  لیان  نآ  هب  شزومآ  هرود  نایاپ  زا  دعب  هک  ياهبتر  ای  هجرد  هناهام  قوقح  مجنپ  راهچ   ) نیلصحم
عوضوم نیلولعم  ناریگب  يرمتسم  قوقح  هرـصبت ـ  تباث  رداک  زارطمه  هناهام  قوقح  مهد  هن   ) لاعف یجیـسب  هفیظو  لنـسرپ  دروم  رد  ج ـ 
ناریگب يرمتسم  اب  دنوش ،  دیهش  هک  یتروصرد  هتـسشنزاب  لنـسرپ  هدام 178 ـ  دوب . دـهاوخ  نانآ  هفیظو  قوقح  نیرخآ  لداعم  هداـم  نیا 

توف تروصرد  دش و  دـهاوخ  راتفر  نوناق  نیا  هدام 175  تاررقم  ربارب  نانآ  هبتر  مهای  هجرد  مه  لنـسرپ  ناریگب  يرمتـسم  دننامه  نانآ 
هدم 179 دیدرگ . دهاوخ  تخادرپ  نانآ  ناریگب  يرمتسم  هب  يرمتسم  قوقح  ناونع  هب  یقاقحتسا  یگتسشنزاب  قوقح  نیرخآ  مجنپ  راهچ 

تداهش تروصردو  دناهدوب  تلود  نادنمراک  زا  تمدخ  زا  لبق  هک  يداع  لاعف و  نایجیسب  هاپس و  هریخذ  طایتحا و  هرود  هفیظو  لنسرپ   ـ
نامزاس زا  یتفایرد  قوقحنیرخآ  يانبمرب  نوناق  نیا  تاررقم  ربارب  نانآ  هفیظو  يرمتـسم و  قوقح  تیلولعم  اـی  توف و  ندـش ،  زاـبناج  ، 

تباث رداک  لنـسرپ  قوقح  زا  رتمکهطوبرم  نامزاس  رد  نانآ  قوقح  هچناـنچ  دـش و  دـهاوخ  تخادرپ  ناـمزاس  ناـمه  هجدوب  زا  هطوبرم و 
یتارابتعا زا  نآ  توافتلا  هب  ام  هدش و  هبساحم  زارطمه  تباث  رداک  لنـسرپ  قوقح  يانبم  رب  هفیظو  يرمتـسم و  قوقح  دشاب  نانآ  زارطمه 

ینیلولعم نازابناج و  تمدـخ  هقباس  هاگ  ره  هدام 180 ـ  دش . دنهاوخ  تخادرپ  دوشیم  روظنم  هاپـس  هجدوب  رد  هلاس  همه  روظنمنیدب  هک 
زا رابکی  لاس  ره  هدومن و  تفایرد  هاپـس  هجدوبزا  ار  هررقم  هفیظوقوقح  دـشاب  لاس  ( 20  ) زا رتمک  دنیامنیم  هدافتـسا  هفیظو  قوقح  زا  هک 

(20  ) هب ندیسر  زا  سپ  زیراو و  طوبرم  قودنص  هب  یگتسشنزاب  روسک  درکدنهاوخ و  هدافتسا  هطوبرم  یقوقح  هیاپ  شیازفا  لداعم  یغلبم 
هک یتروصرد  هدام 181 ـ  دش . دنهاوخ  رادروخ  رب  هاپـس  یگتـسشنزاب  قودنـص  زا  یتفایردقوقح  نیرخآ  لداعم  یغلبم  زا  تمدخ ،  لاس 

هاپس و یگتسشنزاب  قودنص  زا  تمدختاونس  يانبمرب  یگتسشنزاب  نازیم  ات  دشاب ،  یگتـسشنزاب  قوقح  زا  شیب  ناریگبيرمتـسم  قوقح 
تـسا فلکم  تلود  دـش . دـهاوخ  تخادرپ   ، ددرگیم روظنم  هاپـس  هجدوب  رد  هلاس  همه  روظنم  نیدـب  هک  یتاراـبتعا  لـحم  زا  نآ  دازاـم 

رد صاخ  ماکحا  هک  ناریگبيرمتسم  نازابناج و  ادهش  هفیظو  قوقح  تخادرپ  ناربج  رظن  زا  ار  هاپس  یگتسشنزاب  قودنص  هجدوب  دوبمک 
رد زج  میاد  رسمه  فلا ـ  زا : دنترابع  نوناق  نیا  لومـشم  ناریگب  يرمتـسم  هدام 182 ـ  دیامن . ناربج  ار  تسا  هدـش  ینیبشیپ  نانآ  دروم 

روکذ دالوا  تسا ب ـ  هدومنیم  نیمات  ار  شجراخم  يو  رـسمه  هک  یتروصرد  رهوش  دـشاب و  لغاش  ای  هدرک  راـیتخا  رهوش  هک  یتروص 
زج ثانادالوا  مامتلاس ج ـ  نس 25  ات  رثکادح  لیصحت  نایاپ  ات  دنشاب  لیصحت  لوغـشم  هک  یتروصرد  مامت و  لاس  نس 20  ات  لغاشریغ 

تلافک رد  هک  رامیب  ای  روجحم  ردارب  ه ـ ـ دناهدوب . یفوتم  تلافک  رد  هک  يردام  ردپ و  د ـ  دنـشاب . لغاش  ای  هتـشاد  رهوش  هک  یتروص  رد 
ات لیصحت  تروصرد  مامت و  لاس  نس 19  ات  هدوب  یفوتم  تلافک  رد  هک  يریغـص  ردارب  و ـ  دشابن . دوخ  روما  هرادا  هب  رداق  هدوب و  یفوتم 
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لغاش ای  هتـشاد  رهوش  هک  یتروص  رد  زج  دـشاب  یفوتم  تلافک  رد  هک  يرهاوخ  ز ـ  دـشابن . لـغاشهکنیا  هب  طورـشم  ماـمت  لاـس  نس 23 
رد زج  رتخد  مامت و  لاـس  نس 23  ات  لیـصحت  تروصرد  لاـس و  نسات 19  رـسپ  دـناهدوب ،  یفوتم  تلافک  تحت  هک  ییاههون  ح ـ  دـشاب .

التبم وضع  صقن  ای  جالع  لباق  ریغ  يراـمیب  هچناـنچ  ناریگب  يرمتـسم  زا  کـی  ره  هرـصبت 1 ـ  دشاب . لغاش  ای  هتـشاد  رهوش  هک  یتروص 
رمعلا مادام  نانآ  يرمتـسم  دنـشابن ،  دوخ  شاعم  نیمات  هب  رداق  هشیمه  يارب  یکـشزپ  یلاع  نویـسیمکصیخشت  ربارب  هک  يروط  هب  دـنوش 

هدام دش . دنهاوخ  رادروخرب  يرمتـسم  قوقح  زا  زین  ترورـض  هرود  تمدـخ  لوط  رد  ناریگبيرمتـسم  هرـصبت 2 ـ  دش . دهاوخ  تخادرپ 
هدامربارب 182 هک  صاخشا  نییعت  صیخـشت و  كالم  دش و  دهاوخ  میـسقت  يواسم  روط  هب  ناریگبيرمتـسم  نیب  يرمتـسم  قوقح  183 ـ 
ای يزابناج  یگتـسشنزاب ،   ، لاغتـشا نامز  رد  لنـسرپ  هک  تسا  ياهنایلاس  همانراهظا  ای  یتمدـخ  هفرعت  دنـشابیم ،  هلافکلا  تحت  نوناق  نیا 

ياـههفرعت رد  دـننادیم و  يرمتـسم  تفاـیرد  هب  قحم  ار  دوـخ  هک  یناـسک  ضارتـعا  هب  یگدیـسر  یگنوـگچ  دـننکیم . میظنت  تیلوـلعم 
ریز تایه  دشاب  هداتفا  قافتا  تمدخ  لوط  رد  توف  ای  تداهـش  هک  یتروصرد  فلا ـ  دناهدشن . دیق  لفکت  تحت  دارفا  زج  لنـسرپ  یتمدخ 

هب يو  هدـنیامن  ای  هطوبرم  نامزاس  ای  ورین  یناـسنا  يورین  نواـعم  1 ـ  ددرگیم : لیکشتاهنامزاسو  اهورین  هاپـس  لک  داتـس  رد  دروم  بسح 
ـ  يو ب نیشناج  ای  هطوبرم  نامزاس  ای  ورین  یسرزاب  سییر  يو 3 ـ  نیشناج  ای  هطوبرم  نامزاس  ای  ورین  ییاضق  تیریدم  سییر 2 ـ  ناونع 

یگتسشنزاب نامزاس  رد  یگدیسر  تایه  دشاب  هداتفا  قافتا  تیلولعم  ای  يزابناج  یگتـسشنزاب ،  نامز  رد  توف  ای  تداهـش  هک  یتروصرد 
ای ترازو  یقوقح  نواـعم  سییر 2 ـ  ناونع  هب  يو  نیـشناج  ای  یگتـسشنزاب  ناـمزاس  سییر  1 ـ  ددرگیم : لیکشت  ریز  صاخـشا  زا  هاپس 

قوـقح تفاـیرد  زا  هک  ناریگب  يرمتـسم  زا  کـی  ره  هدام 184 ـ  يو  هدـنیامن  ای  هاپـس  لک  داتـس  یناسنا  يورین  نواـعم  يو 3 ـ  نیشناج 
ربهوالع ادهش  ياه  هداوناخ  نازابناج و  هدام 185 ـ  دش . دنهاوخ  هدوزفا  ناریگبيرمتسم  ریاس  مهس  هب  يو  مهس  ددرگ ،  مورحم  يرمتسم 

تحت روشک  حطـس  رد  ادهـش  نازابناج و  ریاـس  دـننام  رگید  ياـیازم  یهاـفر و  تامدـخ  هیلک  رظن  زا  هفیظو  يرمتـسم و  قوقح  تفاـیرد 
ای لوـلعم  زاـبناج ،  هتـسشنزاب ،  لـغاش و  زا  معا  لنـسرپ  هیلک  ثارو  هب  هدام 186 ـ  دـنریگیم . رارق  دیهـش  داینب  نازابناج و  داینب  شـشوپ 

. دش دهاوخ  تخادرپ  نفد  نفک و  هنیزه  تهج  یلایر  بیرض  رد  رازه )  ) ددع برضلصاحلداعم  یغلبم  دنوش  توف  ای  دیهـش  هک  هفیظو 
ردهک یتدم  نازیم  هب  دوشیم  توف  ای  دیهـش  هک  یلنـسرپ  ناریگبيرمتـسم  هب  دریذپیم و  نایاپ  نانآ  تمدـخ  هک  یلنـسرپ  هب  هدام 187 ـ 

قوقح و نیرخآساسارب  نانآ  هدشن  هدافتسا  یصخرم  هام  راهچ  لداعم  رثکادح  دشاب  هدرکن  هدافتسا  یقاقحتسا  یصخرم  زا  تمدخ  لوط 
 ، دـیرخزاب هکیناسک  هب  هرـصبت ـ  دوشیم . تخادرپ  ددرگیم  روظنم  هاپـس  هجدوب  رد  هلاس  همه  روظنمنیدـب  هک  یتارابتعا  لـحم  زا  اـیازم 

قودنـص لحم  زا  تسا  هدش  رـسک  نانآ  قوقح  زا  هک  یگتـسشنزاب  زادناسپ و  روکذم  روسک  رب  هوالع  دـندرگیم  جارخا  ای  یفعتـسم و 
تبسن نامه  هب  ددرگ  رـسک  ای  هفاضا  لغاش  لنـسرپ  هناهام  قوقح  هاگ  ره  هدام 188 ـ  دش . دهاوخ  تخادرپ  زین  یگتـسشنزاب  زادناسپ و 

هلاـس همه  هک  یتاراـبتعا  لـحم  زا  یفاـضا  غلبم  دـش و  دـهاوخ  رـسک  اـی  هفاـضا  ناریگب  هفیظو  ناریگب و  يرمتـسم  ناگتـسشنزاب ،  قوقح 
نیح نیلولعم  نازابناج و  هب  هدراو  تامدص  نازیم  هک  یتروصرد  189 ـ  هدام ددرگیم . نیمات  دوشیم  روظنم  هاپس  هجدوب  رد  روظنمنیدب 

کـمک و جاـتحم  هنازور  ياـهراک  ماـجنا  رد  هاپـس  یکـشزپ  یلاـع  نویـسیمکدییات  هب  هک  دـشاب  يدـح  رد  نآ  ببـس  هب  اـی  هفیظو  ماـجنا 
زا یگداـتفاراکزا ،  نازیم  اـب  بساـنتم  دروم و  بسحرب  دـنوشن ،  يرادـهگن  نازاـبناج  هاگـشیاسآ  رد  دنـشاب و  نارگید  یلمع  تدـضاعم 

. دنیامنیم هدافتـسا  دشابیم  یلایر  بیرـض  ربارب  ( 1000  ) نآ رثکادـح  یلاـیر و  بیرـض  ربارب  ( 500  ) نآ لقادـح  هک  يرادـهگن  قوقح 
هب حلـسم  ياهورین  نیناوق  لومـشم  یمـسالات  ناطرـس و  ياهیرامیب  هب  التبم  نازابناج  نامرد  هنیزه  هرصبت 1 ـ  زا 1/1/1377 . ارجا  خـیرات 

بیارض يدعب  تاحالـصا  نینچمه  ( ، 1  ) هرصبت لومـشم  ياهیرامیب  ریاس  هرـصبت 2 ـ  دوشیم . نییعت  یلایر  بیرـضربارب  ( 1000  ) نازیم
هدهع هب  نوناق  نیا  نیدوقفم  ادهـش و  ناریگبيرمتـسم  هنایهام  قوقح  تخادرپ  هدام 190 ـ  دوشیم . راذگاو  ناریزو  تایه  هب  رکذـلاقوف 

ـ  هدام 191 دشابیم . یمالـسا  بالقنا  نازابناج  داینب  هدـهع  هب  لغاشریغ  نازابناج  هنایهام  قوقح  تخادرپو  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب 
يرمتسم هفیظو و  یگتـسشنزابقوقح  تفایرد  زا  ریز  ياهتلاح  رد  ناریگب  يرمتـسم  هفیظو  یگتـسشنزاب ،  قوقح  تفایرد  لومـشم  دارفا 
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براحم و دحلم و  ياههورگ  هب  یگتـسباو  ای  تیوضع  ای  یـسوساج  ییاضق ب ـ  مکاحم  مکح  هبانب  دادترا  فلا ـ  دـش : دـنهاوخ  مورحم 
حلسم ياهورین  زا  يدارفا  لماش  هدام  نیا  دافم  هرصبت ـ  تیعبات  كرت  هاپس ج ـ  تاعالطا  تظافح  نامزاس  صیخـشت  هب  مالـسا  اب  ضراعم 

. دوب دهاوخزین  دنشاب  يرمتسم  هفیظو و  یگتسشنزاب و  قوقح  تفایرد  لومشم  هک 

 ( ات 204 هدام 192  لنسرپ (  یتامدخ  روما  مهن ـ  لصف 

روظنمهب یـساسا  نوناق  موس  لهچ و  لصا  مکی  دـنب  بجوم  هب  هک  یتارابتعا  تاـناکما و  دودـح  رد  دـنفلکم  ترازو  هاپـس و  هدام 192 ـ 
دباییم صاصتخا  يرمتـسم  هفیظو و  قوقح  زا  ناگدـننک  هدافتـسا  نینچمه  هتـسشنزاب و  لغاش  لنـسرپ  یهافر  یـساسا و  ياهزاین  نیمات 

دوخ ياه  هاگنامرد  اهناتسرامیب و  دنفلکم  ترازو  هاپـس و  هدام 193 ـ  دیامن . داجیا  ار  اهنآ  ضیعبت  نودـب  هنالداع و  يرادروخرب  ناکما 
اـههاگنامرد و هک  یتروصرد  هرـصبت 1 ـ  دشاب . لنـسرپ  ياهیدنمزاین  يوگخـساپ  هک  دـنیامن  زیهجت  يوحن  هب  ینامرد  تاناکما  رظن  زا  ار 
هرصبت 2 دنیامن . هدافتسا  هاپس  زا  جراخ  عجارم  ینامردتامدخ  زا  دنناوتیم  دشابن  لنسرپ  ياهيدنمزاین  يوگخساپ  هاپس  ياه  ناتسرامیب 

تاناکما زادـنناوتیم  لنـسرپ  لفکت  تحت  هلیاع  تساهنآ ،  رد  رقتـسم  یماظن  ياهناگی  هب  رـصحنم  یناـمرد  تاـناکما  هک  یقطاـنم  رد   ـ
رد هرصبت 3 ـ  ددرگیمتخادرپ . روبزم  ياهناگی  هب  هاپس  ینامرد  تامدخ  تاررقم  ربارب  هدش  هیارا  تامدخ  هنیزه  دنیامن . هدافتـسا  روبزم 

رداک لنسرپ  مدقت  قح  تیاعراب  روبزم  ياهناتسرامیب  دشاب  لنسرپ  ینامرد  ياهزاین  زا  شیب  هاپس  ياهناتسرامیب  تاناکما و  هک  يدراوم 
روکذم ياهناتسرامیب  تاررقم  رباربهدش  هیارا  تامدخ  هنیزه  دنیامن ،  هیارا  ینامرد  تامدخ  صاخـشا  هیلک  هب  دنزاجم  لغاش ،  هفیظو  و 
نینچمه ار و  یتفایرد  هوجو  دـنفلکم  هدام  نیا  ياههرصبت 2 و 3  رد  روکذم  ياهناتـسرامیب  اهناگی و  هرصبت 4 ـ  دش . دهاوخ  تخادرپ 

هک ار  هدـش  زیراو  هوجو  لداعم  لاس ،  ره  رد  دـنیامن و  زیراو  هنازخ  باسح  هب  دـنیامنیم  تفایرد  سناژروا  نارامیب  زا  هکیهباشم  هوجو 
لنسرپ هدام 194 ـ  دنیامن . دوخ  تاناکما  هعسوت  اه و  يدنمزاین  نیمات  فرص  تفایرد و  هنازخ  زا  دوشیم ،  روظنم  هاپس  هنالاس  هجدوب  رد 

هاپـس ینام  رد  تامدـخنامزاس  شـشوپ  تحت  اهنآ ،  لفکت  تحت  هلیاع  ناریگبيرمتـسم و  ناگتـسشنزاب ،  نیلولعم ،  نازابناج ،  لـغاش ، 
. دنیامنیم هدافتـسا  روکذم  تاناکما  زا  بوصم 28/5/1363  ینامزاس  ياههناخ  زا  هدافتـسا  نوناق  ربارب  لنـسرپ  هدام 195 ـ  دوب . دنهاوخ 

هیارا اهنآ  لفکت  تحت  هلیاع  هاپـس و  لنـسرپ  نارگراثیا و  هداوناخ  هب  ار  مزال  یحیرفت  یگنهرف و  تامدخ  تسا  فظوم  هاپـس  هدام 196 ـ 
ای وضع  صقن  يراـمیب ،  توف ،  تداهـش ،  هب  رجنم  هک  یثداوح  لاـبق  رد  ار  دوخ  لنـسرپ  هیلک  تسا  فظوم  هاپـس  هدام 197 ـ  دیامنیم .

نییآ لنـسرپ و  همیب  نوناق  عبات  هداـم  نیا  يارجا  هب  طوبرم  تاررقم  هرـصبت 1 ـ  دـیامن . همیب  دوش  هید  تخادرپ  نینچمه  یگداتفاراکزا و 
هیلک هداـم 198 ـ  ددرگیم . نیماـت  هاپـس  همیب  قودنـص  لـحم  زا  هداـم  نیا  هب  طوبرم  تاراـبتعا  2 ـ  هرـصبت دوب . دـهاوخ  نآ  ییارجا  همان 
هدام لومـشم  دـنوشیگداتفاراکزا  ای  وضع  صقن  يرامیب ،  توف ،  تداهـش ،  هب  رجنم  هک  یثداوح  لابق  رد  ینویلیم  تسیب  شترا  ياضعا 

هب هتـسباو  ياههاگتـسد  اهنامزاس و  رد  لغاشریغ  دارفا  دروم  رد  هرـصبت ـ  دـندرگیم . نآ  ياهرـصبت  یمومع و  هفیظو  تمدـخ  نوناق   53
نازابناج داینب  دیهش ،  داینب  طسوت  دروم  بسح  هکلب  ددرگیمن ،  نانآ  لماش  یمومعهفیظو  تمدخ  نوناق  هدام 53  هرصبت 1 و 2  تلود ، 

ار یلنسرپ  یلیصحت  هنیزه  تسا  فظوم  هاپس  هدام 199 ـ  دوشیم . تخادرپ  نانآ  هب  يرمتسمو  هفیظو  قوقح  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  ای 
ـ  هدام 200 دیامن . تخادرپ  دننکیم  لیصحت  یلاع  شزومآ  تاسسوم  اههاگـشناد و  رد  زاین  دروم  ياههتـشر  رد  هاپـس  تساوخرد  هب  هک 
هب اهنآ  هنالاعف  تشگزابيارب  هنیمز  داجیا  روظنم  هب  دوخ و  زاین  دروم  لولعم  زابناج و  لنسرپ  تالکـشم  لح  تهج  رد  تسا  فظوم  هاپس 

تروصرد هرـصبت ـ  دیامن . مهارف  ار  اهنآ  لاغتـشا  ددرت و  تاناکما  یـشخبناوت ،  ینامرد ،  تامدـخ  زا  معا  مزال  تالیهـست  راک ،  طیحم 
تسا فظوم  تلود  هدام 201 ـ  دریگیم . رارق  ناشرایتخا  رد  یلایر  بیرـض  ربارب  ( 200  ) ات ( 100  ) زا یغلبم  ددرت  تالیهـست  داجیا  مدع 

رد تیولوا  لـیبق  زا  یتامدـخ  ناـنآهجرد  یگتـسیاش و  تیحالـص ،  يراـکمه ،  تیلاـعف و  عوـن  نازیم و  هب  هجوـت  اـب  یجیـسب  لنـسرپ  هب 
هب دورو  تالیهست  تهج  هژیو  تالیهـست   ، لاغتـشا تاناکما  يراذگاو  رد  تیولوا  ماو ،  نکـسم و  تالیـصحت  زا  هدافتـسا  زا  مادختـسا ، 
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هاپـس و لک  داتـس  یگنهامه  اب  ترازو  طسوت  هام  شـش  تدم  فرظ  هدام  نیا  ییارجا  هماننییآ  دیامنیم . راذـگاو  یلاع  شزومآ  زکارم 
اهداهن اهنامزاس ،  اههناخترازو ،  هیلک  202 ـ  هدام دـسریمناریزو . تایه  بیوصت  هب  هیهت و  طبریذ  ياهنامزاس  اههناخترازو و  رظن  بسک 

ياه همانرب  رد  هک  یجیسب  لنسرپ  لغش  دنفظوم  یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  زا  معا  یصوصخ  شخب  نایامرفراک  یتلود و  ياهتکرش  و 
 ، تمدخ لوط  رد  هام  نیا  رد  روکذم  دارفا  هرصبت ـ  دننک . ظفحار  دنیامنیم  تکرـش  هاپـس  يدادما  ای  یمزر  ياه  تیرومأم  ای  یـشزومآ 

رتافد نارگراثیاو ،  ناگدـنمزر  نایجیـسب  زا  تیامح  روظنم  هب  تسا  فظوم  هاپـس  هدام 203 ـ  دـنرادیم . تفایرد  هاپـس  زا  ار  دوخ  قوقح 
لحم تیلاـعف ،  هوحن  هرـصبت ـ  دـیامنیم . هرادا  لیکـشت و  يرتـسگداد  ترازو  هییاـضق و  هوق  یگنهاـمهاب  ار  ییاـضقو  یقوـقح  هرواـشم 

ترازو هییاضق و  هوق  یگنهاـمهاب  ترازو  هاپـس و  لـک  داتـس  طـسوت  هک  تسا  ياهماـننییآ  بجوم  هب  رتاـفد  نیا  طاـبترا  عون  رارقتـسا و 
شترا 20 تیوقت  ماجسنا و  ظفح  روظنم  هب  تسا  فظوم  هاپـس  هدام 204 ـ  دیـسر . دهاوخ  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  يرتسگداد 

هاپس جیسب  تمواقم  يورین  طسوت  اهنوناک  نیا  هرصبت ـ  دیامنیم . هرادا  لیکشت و  ارجیسب  ناناوج  یشزرو  یگنهرف ـ  ياهنوناک  ینویلیم 
. ددرگیم هرادا  يزادناهار و  هاپس  رد  هیقفیلو  یگدنیامن  يراکمه  اب 

 ( ات 225 هدام 205  قیبطت (  مهد ـ  لصف 

قبط  ، دـناهدمآرد هاپـس  تیوضع  هب  نوناق  نیا  بیوصت  زا  لبق  هک  هاپـس  دوجوم  لنـسرپ  هیلک  یتمدـخ  هتـسر  هبتر و  ای  هجرد  هدام 205 ـ 
تراهم قباوس و  ب ـ  اـهتیرومأم . ریاـس  ههبج و  رد  روضح  قباوس  فلا ـ  ددرگیم : نییعت  لـصف  نیا  داوم  رگید  تیاـعر  ریز و  لـماوع 
هبـستکم تاجرد  رد  ریخات  ای  اهتیدشرا و  لداعم و ـ  كردم  ای  یلیـصحت  كردم  یتمدخ ه ـ ـ تاونـس  د ـ  درکلمع . تیفیک  یلغش ج ـ 

 ، یلغشتراهم قباوس و  لنسرپ ،  تیعضو  هاپس ،  زاین  ربارب  يدنمراک  ای  یماظن  هب  دوجوم  تباث  رداک  لنـسرپ  تیعـضو  لیدبت  206 ـ  هدام
هب هاپس  زاین  تلع  هب  دهعت  تدم  ياضقنا  زا  سپ  هک  دوجوم  يدادرارق  يراختفا و  لنسرپ  هرـصبت ـ  دشابیم . دارفا  لیامت  یتمدخ و  هتـسر 
 ، یتمدـخ تاونـس  هیلک  باستحا  اب  لصف  نیا  تاررقم  ربارب  یتسیاب  هاپـس  زاین  یـصخش و  لیامت  تروصرد   ، دـناهداد همادا  دوخ  تمدـخ 

هداد همتاخ  نانآ  تمدـخ  هب  تروصنیاریغ  رد  دـندرگ و  قیبطت  ینامیپ  اـی  تباـث  رداـک  هب  طوبرم  ياهتیعـضوزا  یکی  اـب  دروم  بسح 
لـصاح عوـمجم (  مراـهچ  کـی  هوـالعب  هیلوا  هبتر  اـی  هجرد  اـب  تسا  ربارب  قیبـطت  هلحرم  رد  لنـسرپ  هبتر  اـی  هجرد  هداـم 207 ـ  دوشیم .

یتمدختاونس رد  نوناق  نیا  هدام 215  عوضوم  بیارض  برضلصاح  عومجم  رد  نوناق  نیا  هدام 214  عوضوم  یگتسیاش  بیرضبرض 
نوناق نیا  رد  روکذم  ياهتیدشرا  هرصبت ـ  لاس  هب  لصف  نیا  رد  جردنم  لماوع  رگید  زا  لصاح  ياه  تیدشرا  ریاس  و  لاس )  هب  هطوبرم 

حرش هب  یلیـصحت  كردم  نیرخآ  ساسارب  لنـسرپ  هیلوا  هبتر  ای  هجرد  هدام 208 ـ  دش . دـهاوخ  روظنم  راشعا  مقر  ود  ات  تابـساحم  رد  ، 
یلیصحت كردم  ناگدنراد  جنپ ب ـ  هبترای  یموس  روآمزر  هجرد  ییادتبا  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردم  ناگدنراد  فلا ـ  دشابیم : ریز 

راد مزر  هجرد  ناتسریبد  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردم  ناگدنراد  شـش ج ـ  هبتر  ای  یمود  روآمزر  هجرد  لکیـس   ) ییامنهار هرود  نایاپ 
هب تبـسن  تیدـشرا  لاس  ود  زا  نآ  لداعم  اـی  رتـالاب  یلیـصحت  لاـس  ره  ازا  هب  ملپید  زا  رتـالاب  كرادـم  ناگدـنراد  د ـ  هبتر 9 . اـی  یمکی 
لاس ره  ازا  هب  لنسرپ  هرصبت ـ  دندرگیم . رادروخرب  رتالاب  هبتر  ای  هجرد  کی  زا  تیدشرا  لاس  راهچ  ره  ازا  هب  ملپیدكردم و  ناگدنراد 
راهچ ره  ازا  هب  تیدـشرا و  لاس  هس  زا  ملپیدات  لکیـس  رتالاب  یلیـصحت  لاس  ره  ازا  هب  هام  ( 16  ) زا لکیس  ییادتبا و  عطاقم  نیب  یلیـصحت 

هب تبـسن  میدق  ماظن  ییادتبا  هرود  نایاپ  كرادم  ناگدنراد  هرـصبت 2 ـ  دندرگیم . رادروخرب  رتالاب  هبتر  ای  هجرد  کی  زا  تیدشرا  لاس 
هباشم كردم  ناگدنراد  هب  تبسن  میدق  ماظن  لکیـس  كردم  ناگدنراد  وتیدشرا  هام  زا 16  دیدج  ماظن  رد  هباشم  كرادم  ناگدـنراد 

 ، ییادـتبا لوا  یلیـصحت  كردـم  ناگدـنراد  هیلوا  هبتر  ای  هجرد  هرـصبت 3 ـ  دندرگیم . رادروخرب  تیدـشرا  لاس  هس  زا  دـیدج  ماظن  رد 
ـ  هدام 209 دندرگیم . رادروخرب  تیدشرا  لاس  کی  زا  ییادتبا  مجنپ  ات   ) رتالابیلیصحت لاس  ره  ازاب  هدوب و  ( 4  ) هبتر ای  يرایمزر  هجرد 
رد روکذم  ياهتیرومأمماجنا  لاس  کی  ای  ههبج و  رد  لاس  کی  لقادح  روضح  لیلد  هب  سدقم  عافد  تمدخ و  لوط  رد  هک  یلنـسرپ  هب 
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هب هک  یتروصرد  دـنوشیم ،  نوناقنیا  هدام 210  ساـسارب  زاـیتما  بسک  هب  قفوم  نآ ،  و )  ) ه و  ) ياهدـنب انثتـسا  هب  نوناـق  نیا  هدام 215 
هرود نایاپ  زا  رتنییاپ  یلیـصحت  كردم  اب  لنـسرپ  فلا ـ  دوشیم . هداد  ریز  حرـش  هب  ییاه  تیدشرا  دنهد ،  تمدـخ  همادا  یماظن  ناونع 

هام ( 16  ) زایتما ره 25  ازا  هب  ییادـتبا و  هرود  نایاپ  ات  یلیـصحتلاس  کی  لداـعم   ) تیدـشرا لاـس  کـی  زاـیتما  ( 25  ) ره ازا  هـب  ییادـتبا 
(25  ) ره ازا  هب  لکیـس  ات  ییادتبا  هرود  نایاپ  یلیـصحت  كردم  اب  لنـسرپ  لکیـس ب ـ  ات  رثکادح  یلیـصحت  لاس  کی  لداعم   ) تیدـشرا
یلیصحت و لاس  کی  لداعم   ) تیدشرا لاس  هس  زایتما  ( 50  ) ره ازا  هب  لکیس و  ات   9 یلیصحت لاس  کی  لداعم   ) تیدشرا هام  ( 16  ) زایتما
ات یلیـصحت  لاس  کی  لداعم   ) تیدشرا لاس  هس  زایتما  ( 50  ) ره ازا  هب  ملپید  ات  لکیس  یلیـصحت  كردم  اب  لنـسرپ  ملپید ج ـ  ات  رثکادح 
ره ازا  هب  ملپید  كردم  اب  لنـسرپ  ملپید د ـ  قوف  ات  رثکادـح  یلیـصحت  لاس  کی  لداعم   ) تیدـشرا لاس  ود  زایتما  ( 75  ) ره ازاهب  ملپید و 

زایتما ( 75  ) ره ازا  هب  ملپید  قوف  كردم  اب  لنـسرپ  سناسیل ه ـ ـ ات  رثکادـح  یلیـصحت و  لاس  کی  لداعم   ) تیدـشرا لاس  ود  زایتما  ( 75)
شش زایتما  ( 100  ) ره ازا  هب  رتالاب  سناسیل و  كردم  اب  لنـسرپ  سناسیل و ـ  ات  رثکادح  یلیـصحت و  لاس  کی  لداعم   ) تیدـشرا لاس  ود 

قباوس و زایتما  هچنانچ  دنتـسه ،  ییادـتبا  مجنپ  زا  رتنییاپ  تالیـصحت  ياراد  هکیناسک  هرـصبت ـ  زاـیتما . ات 400  رثکادـح  تیدـشرا و  هام 
لاس هس  زا  زاـیتما ،  ( 450  ) ات رثکادـح  زایتما و  ( 300  ) زا رتشیب  زاـیتما  ( 50  ) ره ازا  هب  دـشاب ،  زاـیتما  (300  ) زا رتشیب  اهنآ  یلغـش  تراـهم 

یهدنامرف لغاشم  فلا ـ  دشابیم : ریز  حرش  هب  هاپـس  ینامزاس  ياهتسپ  لغاشم و  تازایتما  هدام 210 ـ  دندرگیم . رادروخرب  تیدشرا 
. زایتما ( 6  ) هناهام زارطمه  لغاشم  رگـشل و  هاپـس ،  یهدنامرف  لغاشم  ب ـ  زایتما . ( 7  ) هناهام رتالاب  ياهقطنم و  هدـمع  ياههاگرارق  ورین ، 
. زایتما ( 8/3  ) هناهام زارطمه  لغاشم  نادرگ و  یهدنامرف  لغش  د ـ  زایتما . ( 5  ) هناهام زارطمه  لغاشم  لقتسم و  پیت  یهدنامرف  لغش  ج ـ 
ـ  ز زایتما . (5/1  ) هناهام زارطمه  لغاشم  هتسد و  یهدنامرف  لغـش  و ـ  زایتما . (3/2  ) هناهام زارطمه  لغاشم  ناهورگ و  یهدنامرف  لغـش  ه ـ ـ

لغاشریغ نازابناج  لغـش  نیرخآ  زاـیتما  هرـصبت 1 ـ  زایتما . ( 1  ) هناهام یمزر  ياهنامزاس  رد  هتـسد  یهدـنامرف  زا  رتنییاپ  لـغاشم  ریاـس 
لنـسرپ ندوب ،  ناگورگ  رد  ای  تراسا  لاس  ره  ازا  هب  2 ـ  هرصبت دوب . دهاوخ  ( 1  ) لقادح نوناق  نیا  هدام 121  ج   ) ب و  ) ياهدنب عوضوم 

لاس هس  زا  رتمک  تاونس  ازا  هب  لنسرپ  لیبق  نیا  دنوشیم . دنمهرهب  هدامنیا  ب   ) دنب زایتما  ات  رثکادح  رتالاب و  یلغش  هدر  کی  تازایتما  زا 
لغاشم و رد  لنـسرپ  تمدخ  ياهتدـم  عومجم  هرـصبت 3 ـ  دنیامنیم . هدافتـسا  هرـصبتنیا  عوضوم  تازایتما  زا  تراسا  نازیم  بسانت  هب 

طـسوت هدام  نیا  عوضوم  زارطمه  لغاشم  نییعت  كالم  هرصبت 4 ـ  دشابيو . تمدخ  تاونـس  تدم  ربارب  یتسیاب  امازلا  فلتخم  ياهتسپ 
هب هک  یلنسرپ  هب  211 ـ  هدام دش . دهاوخ  هتـشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  تازایتمانییعت  رد  لک ،  هدنامرف  بیوصت  زا  سپ  هیهت و  هاپـس  لک  داتس 
ریز بیترت  هب  دـنوشیم و  دـنمهرهبنوناق  نـیا  هداـم 209  عوضوم  ياهتیدـشرا  زا  دـنهد و  یم  همادا  شیوخ  تمدـخ  هب  یماـظن  ناوـنع 

 ، دنـشاب میدـق  ماـظن  لکیـس  ییاـمنهار و  موس  زا  رتنییاـپ  یلیـصحت  كردـم  ياراد  هک  یلنـسرپ  فلا ـ  دوـشیم : هداد  یماـظن  كرادـم 
كردـم ياراد  هک  یلنـسرپ  ب ـ  دوشیم . اطعا  لکیـس  كردـم  دـنوش  دـنمهرهب  لکیـس  حطـس  ات  یفاکياهتیدـشرا  زا  هک  یتروصرد 

 ، دنوش دنمهرهب  ملپید  حطـس  ات  ياهتیدشرازا  هدوب و  میدـق  ماظن  لکیـس  ای  ییامنهار  هرود  نایاپ  لقادـح  ملپید و  زا  رتنییاپ  یلیـصحت 
هطـسوتم مود  لوا و  ای  دـیدج  ماظن  ییامنهار  مود  لوا و  یلیـصحت  كردـم  ياراد  هک  یلنـسرپ  ج ـ  دوشیم . اطعا  یماظن  ملپید  كردـم 

 ، دنوش دنمهرهب  ملپید  حطـس  ات  یفاک  تازایتما  زا  هک  یتروصرد  دنـشاب ،  هدوب  راک  لوغـشم  هاپـس  یمزرياهناگی  رد  هدوب و  میدق  ماظن 
یماظن كرادم  ذخا  هب  قفوم  هدام  نیا  دافم  ساسارب  هک  یلنسرپ  هیلک  يدعب  تاعیفرت  هرصبت ـ  دوشیم . اطعااهنآ  هب  یماظن  ملپید  كردم 
ترازو يراکمه  اـب  هاپـس و  لـک  داتـس  طـسوت  هک  تسا  ياهدرـشف  ياـهشزومآ  ندـناراذگ  اـی  نومزآرد و  تیقفوم  هب  طونم  دـندرگ ، 

ـ  هدام 212 دوشیم . اطعا  لداعم  یمـسر  یلیـصحت  كرادم  لنـسرپ  لیبق  نیا  هب  تروص  نیا  رد  هک  دوشیمرازگرب ،  شرورپ  شزومآ و 
یماظن لکیس  كردمذخا  هب  رداق  دنتسه و  میدق  ماظن  لکیس  ای  ییامنهار  موس  زا  رتنییاپ  یلیصحت  كردم  ياراد  هک  یلنسرپ  تیعـضو 

لصف نیا  تاررقم  ساساربنادنمراک  لیبق  نیا  هبتر  نیلوا  دنوشیم . لیدبت  نوناق  نیا  هدام 19  ب   ) دنب عوضوم  نادنمراک  هب  دندرگیمن 
رد تفرگ و  دهاوخ  رارق  هبساحملمع  كالم  دشاب ،  رتالاب  نوناق  نیا  هدام 85  عوضوم  لودج  رد  هدش  نییعت  ياههبتر  زا  هک  یتروصرد 
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لماوع قبط  دوجوم  لنسرپ  درکلمع  یبایشزرا  هجیتن  هب  هدام 213 ـ  دوب . دهاوخ  هبساحم  كالم  هدش  دای  لودج  ياههبتر  تروص  نیاریغ 
یبایـشزرا و لماوع  ددرگیم . بوسحم  درف  درکلمع  یگتـسیاش و  زایتما  ناونعهب  لماوع  تازایتما  عومجم  دش و  دـهاوخ  هداد  زایتما  ریز 

ییاناوت 10 ب ـ   ، 25  ، 45  ، تیریدـم 60 فلا ـ  تسا  ریز  حرـش  هب  لوبق  لـباق  بوخ و   ، بوخ یلیخ  یلاـع ،  بیترت  هب  هطوبرم  تازاـیتما 
30  ، 45  ، يرگیماظن 60 هیحور  7 ه ـ ـ  ، 16  ، 28  ، یقالخا 40 تافص  7 د ـ   ، 15  ، 30  ، يریذپ 50 تیلووسم  10 ج ـ   ، 25  ، 45  ، يرکف 60
اب بسانتم  لنسرپ  یگتـسیاش  بیرـض  214 ـ  هدام  7  ، 15  ، 28  ، يریذـپ 40 تـیعبت  10 ز ـ   ، 30  ، 45  ، ماـکحا 60 هب  یلمع  مازتـلا  10، و ـ 
ریز حرش  هب  نوناق  نیا  هدام 210  عوضوم  یلغـش  تراهم  وقباوس  نوناق و  نیا  هدام 213  عوضوم  درکلمع  یگتسیاش و  تازایتما  عومجم 

لنسرپ زایتما ،  ات 300  زا 151  ب ـ  (. 1  ) بیرض دنمراک  لنـسرپ  و  ( 1  ) بیرض یماظن  لنـسرپ  زایتما ،  ات 150  فلا ـ  ددرگیم : هبـساحم 
بیرض دنمراک  لنـسرپ  بیرض 2/1 و  یماظن  لنـسرپ  زایتما ،  ات 450  زا 301  ج ـ  بیرض 07/1 . دنمراک  لنـسرپ  بیرض 1/1 و  یماظن 
یماظن لنسرپ  زایتما ،  ات 650  زا 551  ه ـ ـ بیرض 23/1 . دنمراک  لنـسرپ  بیرض 3/1 و  یماظن  لنـسرپ  زایتما  ات 550  زا 451  د ـ  . 15/1

زا ز ـ  بیرض 37/1 . دنمراک  لنسرپ  بیرض 5/1 و  یماظن  لنسرپ  زایتما ،  ات 800  زا 651  و ـ  بیرض 30/1 . دنمراک  لنسرپ  بیرض 4/1 و 
بیرض 7/1 و یماظن  لنـسرپ  الاب  هب  زایتما  زا 951  ح ـ  بیرض 45/1 . دنمراک  لنـسرپ  بیرض 6/1 و  یماظن  لنـسرپ  زایتما ،  ات 950   801

لیلد هب  هک  هژیو  یجیـسب  تباث و  رداـک   ، ) هاپـس لنـسرپ  هژیو  ياـهتیرومأم  ههبج و  بیرـض  215 ـ  هدام بیرض 53/1 . دنمراک  لنـسرپ 
ندوب ناگورگ  ای  تراسا  رد  تدم  فلا ـ  دشابیم : ریز  حرـش  هب  دریگیم  قلعت  اهنآ  هب  هژیو  ياهتیرومأمماجنا  ههبج و  رد  اهنآ  روضح 

تظافح ج ـ  بیرض 30/1 . هباشم  ياهتیرومأم  رارشا و  اهکهورگ و  اب  هناحلسم  هلباقم  ب ـ  بیرض 5/1 . هباشم  ياهتیرومأم  ههبج ،  ، 
ياهتیرومأم يروشک و  ود  هجرد  ياهتیصخش  تظافح  د ـ  بیرض 25/1 . هباشم  ياهتیرومأم  يروشک و  کی  هجرد  ياهتیصخش 

هک يدارفا  هـیلک  و ـ  بیرـض 15/1 . قوف  دراوم  زج  هب  تنوکـس  لحم  زا  جراخ  زاین  دروم  ياهتیرومأم  ماـجنا  ه ـ ـ بیرض 20/1 . هباشم 
ماـجنا زا  هدوبلوغــشم و  هاپــس  ياـهتیرومأم  مزر و  ياــهناگی  زا  یناــبیتشپ  رد  هاپــس  يزکرم  داتــس  زا  هرداــص  ياههمانــشخب  ربارب 
خیرات زا  دـعب  هاپـس  زا  جراـخ  یتمدـخ  قباوس  هاپـس و  ياـهتیرومأم  ریاـس  ز ـ  بیرـض 10/1 . دناهدوب  ینثتـسم  رکذلاقوف  ياهتیرومأم 

کی رد  هقطنم  کـی  هچناـنچ  1 ـ  هرصبت رفـص . بیرـض  دناهدوب  لیـصحت  لاح  رد  لنـسرپ  هک  ینامز  تدم  ح ـ  بیرض 1 .  23/11/1357
هدام نیا  ياهدنب  رد  روکذم  هباشم  ياهتیرومأم  2 ـ  هرصبت دوب . دهاوخ  لمع  كالم  رتشیب  بیرض  دوش ،  عقاو  بیرض  ود  لومشم  نامز 

یتاونس ياهتیدشرا  زا  ریز  دراوم  رد  دوجوم  لنـسرپ  هدام 216 ـ  ددرگیم . نییعت  لک  یهدنامرف  بیوصت  هاپس و  لک  داتـس  داهنـشیپ  اب 
هقباس تمدخ و  لاس  ره  ازا  هب  دشاب ،  هدمآرد  هاپـس  تیوضع  هب  هخروم 29/12/1361  زا  لبق  هک  یتروص  رد  فلا ـ  دنوشیم : دـنمهرهب 

لنـسرپ تاقیوشت  تیدشرا ب ـ  لاس  مود  کی  یگدنزاس ،  داهج  یمالـسا و  بالقنا  هتیمک  اب  تقو  مامت  يراکمه  ای  تقو  مامتیجیـسب 
هدش و ظاحل  اهنآ  تاعیفرت  رد  دسریم  لک  یهدـنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  هاپـس  لک  داتـس  طسوت  هک  یلمعلاروتـسد  قباطم  قیبطت  زا  لبق 

يزابناج تاونـس  بیرـض  ج ـ  دوبدـهاوخ . هجرد  کی  ات  رثکادـح  هام و  تمدـخ 5/7  هقباس  لاس  ره  ازا  هب  نآ  تیدـشرا  نازیم  رثکادـح 
زا دعب  تاونس  د ـ  دوشیم . بوسحم  ربارب  5/1 خیرات 29/11/1369 ،  ات  نوناق  نیا  هدام 121  ياهدنب ب و ج  عوضوم  لغاشریغ  نازابناج 

تاـفو و زا  دـعب  تاونـس  ه ـ ـ دوـشیم . بوـسحم  ربارب  ود  هخروم 29/11/1369  ات  اهرثالادوقفم  ادهـش و  ندـش  رثـالادوقفم  تداـهش و 
تاونس و ـ  ددرگیم . بوسحم  بیرضاب 1  خیرات 29/11/1369  ات  نوناق  نیا  هدام 133  عوضوم  لنسرپ  یگداتفاراکزا  هب  رجنم  تیلولعم 

. ددرگیمبوسحم کی  بیرض  اب  نوناق  نیا  هدام 217  د )  و (  ج )  و (  ب )  و (  فلا )  ياهدنب (  رد  روکذم  دراوم  رد  لنـسرپ  تمدـخ 
هاپس رد  هیقفیلویگدنیامن  هزوح  يراکمه  اب  یسایس  یتدیقع ـ  ياههنیمز  رد  لنسرپ  تاقیوشت  قیداصم  لامعا  یگنوگچ  نییعت  هرصبت ـ 

تدم فلا ـ  ددرگیم : روظنم  ریز  دراوم  رد  یگتسشنزاب  نامز  هبساحم  يارب  دوجوم  لنـسرپ  یتمدخ  تاونـس  هدام 217 ـ  ددرگیم . هیهت 
لنـسرپ هیلک  تمدـخ  هقباس  بـالقنا ب ـ  ياروش  هخروم 6/9/1358  هبوصم  قبط  بـالقنا  زا  لـبق  یـسایس  نیموکحم  تیموکحم  ناـمز 

ریاـس رد  هک  یلنـسرپ  ج ـ  دـناهدومنيراکمه . هاپـس  اـب  تقو  ماـمت  تروص  هب  هک  يدادرارق  يراـختفا و  هریخذ ،  رادـساپ  هژیو ،  یجیـسب 
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تاروسک لاقتنا  هب  طورشم  دناهدوبیتلود ،  ياههاگتسد  یمسر  مدختـسم  ای  دناهتـشاد و  تقو  مامت  يراکمه  یمالـسا  بالقنا  ياهداهن 
هاپس یمسر  تیوضع  هب  لنسرپ  هک  ینامز  تدم  ه ـ ـ دناهداد . ماجنا  ار  یمومع  هفیظو  تمدخ  هک  یلنسرپ  یگتسشن د ـ  زاب  قودنص  مهس 

ای دـناهدوب و  رثوم  تاـعیفرت  رد  يوحن  هب  هک  ییاهتیدـشرا  هیلک  هدام 218 ـ  اهناگورگ . ارـسا و  تراسا  تدـم  ربارب  ود  و ـ  دـناهدمآرد .
نازیم نامه  هب  تسا ،  هدیدرگ  حیرـصت  نوناق  نیا  رگید  لوصف  رد  دشابیمن و  رثوملنـسرپ  تاعیفرت  رد  هک  یتمدخ  عاضوا  نامز  تدـم 
لنسرپ هبرجت  تامولعم و  نازیم  شجنس  یبایشزرا و  يارب  تسا  فظوم  هاپس  لک  داتـس  هدام 219 ـ  دش . دهاوخ  ظاحل  لنـسرپ  قیبطت  رد 

نوناق نیا  تاعیفرت  شزومآ و  لصف  قباطم  اهنآ  تاجرد  زاین  دروم  یشزومآ  حطس  اب  بسانتم  یشزومآ  تامولعمدوبمک  نییعت  دوجوم و 
ریاـس عفر  لنـسرپ و  تاـمولعم  شجنـس  یبایـشزرا و  هرـصبت 1 ـ  دـیامن . مادـقا  یتمدـخ  ياههتـسر  مامت  رد  نومزآ  يرازگربهب  تبـسن  ، 

هاپس هرصبت 2 ـ  ددرگیم . رازگرب  هاپس  رد  هیقفیلو  یگدنیامن  طسوت   ، یـسایس یتدیقع ـ  ياهـشزومآ  هنیمز  رد  اهنآ  شزومآ  ياهدوبمک 
ياـهدوبمک ریاـس  عفريارب  دـیامن و  رازگرب  هدرـشف  تروص  هب  ار  لنـسرپ  یقیبـطت  هجرد  زاـین  دروم  شزومآ  هرود  نیرخآ  تسا  فظوم 

هدوـب و ملپید  كردـم  ياراد  هک  ار  یلنـسرپ  دـیاب  هاپـس  هرـصبت 3 ـ  دیامن . ارجا  ار  یـشزومآ  ياههمانرب  هدـش ،  قیبطت  لنـسرپ  یـشزومآ 
هیاپ مولع  هدکـشناد  هرود  نیلوا  رد  دوشب ،  یموس  ناوتـس  زا  رتمک  اهنآقیبطت  هجرد  دـنهد و  تمدـخ  همادا  یماـظن  تروص  هب  دـنهاوخب 

ياههرود یط  هب  طورـشم  دناهدش  قیبطت  هک  لنـسرپ  يدـعب  تاعیفرت  هرـصبت 4 ـ  دهد . تکرـش  اهورین  نونف  مولع و  هدکـشناد  ای  یماظن 
هجرد کی  زا  دنناوت  یم  طقف  لنسرپ  هاپس ،  یـشزومآ  تاناکما  دوبمک  تروص  رد  هرصبت 5 ـ  دشابیم . اهنآ  هجرد  اب  بسانتم  یـشزومآ 
اهورین هاپس ،  لک  داتس  لک ،  داتس  رد  لنسرپ  درکلمع  هدام 220 ـ  دنوش . دنمهرهب  قیبطت  زا  دعب  مزالیشزومآ  ياهرود  یط  زا  لبق  عیفرت 
بیکرت اب  ینویـسیمک  رد  نوناق ،  نیا  هدام 213  رد  جردـنم  لماوع  هبهجوت  اب  ترازو  تاعالطا و  تظافح  هیقفیلو ،  یگدـنیامن  هزوح  ، 
یناـسنا يورین  نواـعم  ناـشیا ب ـ  راـیتخالامات  هدـنیامن  اـی  روـبزم  ياـهنامزاس  ماـقم  نی  رتـالاب  فـلا ـ  دریگیم : رارق  یـسررب  دروـم  ریز 
هدـنیامن ای  هطوبرم  هدر  میقتـسم  لویـسم  ای  هدـنامرف  ناشیا ج ـ  رایتخالامات  هدـنیامن  ای  ترازو  لنـسرپ  يرادا ـ  نواعم   ) روبزم ياـهنامزاس 

ناـنآ تاـعالطا  هک  ییاـهنامزاس  ریاـس  تاـعالطا و  تظاـفح  ناـمزاس  زا  دـنناوتیم  روبزم  ياهنویـسیمک  هرـصبت 1 ـ  ناشیا  راـیتخالامات 
درکلمع لرتــنک  تراــظن و  روـظنم  هـب  هرـصبت 2 ـ  دـنیامن . توـعد  رظن  راـهظا  روـظنمب  دـشابیم ،  رثوـم  لنــسرپ  درکلمعصوـصخرد 

نیشناج ای  لک  داتـس  سییر  فلا ـ  دوشیم : لیکـشتلک  داتـس  رد  ریز  اضعا  زا  بکرم  ینویـسیمک  هدام ،  نیا  رد  روکذم  ياهنویـسیمک 
ـ  يو ح نیشناج  ای  هاپـس  لکداتـس  سییر  يو د ـ  نیـشناج  ای  هاپـس  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  يو ج ـ  نیـشناج  ای  هاپـس  لک  هدنامرف  يو ب ـ 

ساسارب لنـسرپ  هب  هجرد  اطعا  هدام 221 ـ  دروم . بسح  هاپـس  تاعالطا  تظافح  نامزاس  سییر  و ـ  دروم . بسح  يو  نیـشناج  اـی  ریزو 
لماوع زا  جراخ  رتالاب  تاجرد  ياطعا  دشابیمنوناق و  نیا  هدام 87  تاماقم  بیوصت  اب  یمود  پیترـس  هجرد  ات  رثکادح  لصف  نیا  دافم 
نوناق نیا  دافم  ربارب  هبساحم  زا  سپ  لنسرپ  هجرد  هچنانچ  هرصبت ـ  دشابیم . لک  یهدنامرف  رایتخا  رد  افرص  هدوب و  لصف  نیا  تازایتما  و 
ناونع هب  رادـقم  نامه  هب  نآ  رب  هفاضا  تیدـشرا  اـی  هجرد  نازیم  دـنوشیمنتاجرد ،  نآ  هب  لـیان  یلو  هدـیدرگ  یمود  پیترـس  زا  رتشیب 

ربارب هژیو  یجیـسب  تباث و  رداـک  لنـسرپ  هدام 222 ـ  ددرگیم . ظاحل  ناـنآ  ياـیازمو  قوقح  تابـساحم  رد  هدـیدرگ و  نییعت  تیدـشرا 
يداع نایجیسب  قیبطت  هدوب و  نوناق  نیا  لوصف  ریاس  تاررقمساسارب  ینامیپ  هفیظو و  لنسرپ  قیبطت  دنوشیم و  قیبطت  لصف  نیا  تاررقم 

لک یهدـنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  هاپـس  لکداتـس  طسوت  نوناق  نیا  یمومعتاررقم  اب  بسانتم  هک  تسا  یلمعلاروتـسد  ساـسارب  لاـعف  و 
هسیاقم دروم  يو  یقاقحتسا  یتفایرد  نیرخآ  اب  قیبطت  هلحرم  زا  سپ  نوناق  نیا  لومشم  لنسرپ  هناهام  یتفایرد  هدام 223 ـ  دیسر . دهاوخ 
شیازفا هنوگ  ره  هرصبت ـ  ددرگیم . تخادرپ  لنـسرپ  هب  لبق  یتفایرد  قوقح  فقـس  ات  نآ  توافتلاهبام  شهاک ،  تروصرد  هتفرگرارق و 
فظوم تلود  هدام 224 ـ  دـشدهاوخ . رـسک  نآ  زا  توافتلا ،  هب  ام  نیا  ندـش  رفـص  نامز  ات  هدام  نیا  عوضوم  لنـسرپ  ياـیازم  قوقح و 

همه هدومن و  هبساحم  ار  لنسرپمهس  تلود و  مهس  زا  معا  هاپـس  لنـسرپ  هتـشذگ  یگتـسشنزاب  تاروسک  نوناق  نیا  بیوصت  زا  سپ  تسا 
لاس کی  تدم  فرظ  تسا  فظوم  هاپـس  225 ـ  هدام دیامن . تخادرپ  هاپس  یگتسشنزاب  قودنص  هب  ار  هتـشذگ  تاروسک  مهد  کی  هلاس 
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دراذگب و ارجاهب  لنسرپ  هیلک  يارب  نامزمه  هدومن و  قیبطت  لصفنیا  تاررقم  ساسارب  ار  دوجوم  لنـسرپ  هیلک  نوناق  نیا  بیوصت  زا  سپ 
هیلک هرـصبت ـ  داد . دنهاوخ  همادا  دوخ  تمدخ  هب  نوناق  نیا  یلبق  لوصف  ریاسرد  جردنم  تاررقم  قباطم  لنـسرپ  هیلک  قیبطت  ماجنا  زا  سپ 

. دوب دهاوخ  لمع  هبساحم و  لباق  خیرات 29/11/1369  ات  لصف  نیا  رد  روکذم  ياهتیدشرا 

 ( ات 229 هدام 226  تاررقم (  ریاس  مهدزای ـ  لصف 

لکداتس ترازو و  تاعالطا ،  تظافح  هیقفیلو ،  یگدنیامن  هزوح  یهدنامرف ،  هزوح  عومجم  رد  هک  يرادساپ  لنـسرپ  هیلک  هدام 226 ـ 
 ، هماننییآ هیهت  يارب  نوناق  نیا  رد  هک  يدراوم  زا  ریغ  227 ـ  هدام دوب . دنهاوخ  نوناق  نیا  لومشم  دنیامنیم  تمدخ  هتسباو  ياهنامزاس  و 

ییارجا ياهشور  لمعلاروتسد و  زین  دهدیم  صیخشت  يرورض  هک  يرگیددراوم  رد  دناوتیم  هاپس  تسا ،  هدش  صخشم  یصاخ  عجرم 
دراوم هب  دودحم  لک  یهدـنامرف  تارایتخا  تسا  یهیدـب  هدام 228 ـ  دراذگب . ارجادروم  هب  هاپـس  لک  یهدـنامرف  بیوصت  زا  دـعب  هیهت و 

یپ رد  لک  یهدـنامرف  يوس  زا  يرما  بیوصت  اـی  رودـص  نوناـق  نیا  رد  هکيدراوم  هیلک  رد  نینچمه  دـشابیمن . نوناـق  نیا  رد  هحورطم 
رد دوب . دهاوخن  روبزم  ياهداهنشیپ  هیارا  هب  رصحنم  ناشیا  میمـصت  ذخا  تساهدش ،  رکذ  رگید  عجارم  ای  تاماقم  يوس  زا  داهنـشیپ  هیارا 

یلو هدنیامن  هدام 229 ـ  دوب . دهاوخ  حلـسم  ياهورین  رد  تاروما  هیلک  ماجنا  رد  یلـصا  كالم  لک  یهدنامرف  روتـسد  رظن و  تروص  ره 
 ، اهتیرومأم تالاقتنا ،  لقن و   ، تاعیفرت تاباصتنا ،  ياههنیمز  رد  دروم  بسح  هاپـس  تاعالطا  تظافح  ناـمزاس  سییر  هاپـس و  رد  هیقف 

ناهدنامرف لداعم  یتارایتخا  زا  هاپـس  تاعالطاتظافح  نامزاس  هیقف و  یلو  یگدنیامن  هزوح  لنـسرپ  ياهیـصخرم  تاهیبنت و  تاقیوشت و 
. دشابیم رادروخرباهورین 

 ( ات 235 هدام 230  لک (  داتس  ترازو و  رب  نوناق  لومش  مهدزاود ـ  لصف 

ینامیپ ای  تباث  رداک  زا  معا  یماظن  لنـسرپ  فلا ـ  دـندرگیم : نیماـت  ریز  قیرطزا  دروم  بسح  ترازو  لـک و  داتـس  لنـسرپ  هدام 230 ـ 
ای نوناق  نیا  ربارب  دروم  بسح  ینامیپ  ای  تباث  رداک  زا  معا  يدـنمراک  لنـسرپ  هطوبرم ب ـ  نیناوق  بوچراچ  رد  شترا و  هاپـس و  طسوت 

دنفظوم حلسم  ياهورین  هدام 231 ـ  هطوبرم  تاررقم  ربارب  هفیظو  لنسرپ  ج ـ  دندرگیممادختسا . ترازو  ای  لک  داتس  طسوت  شترا  نوناق 
ساـسارب بوـصم  ناـمزاس  لوادـجبوچراچ  رد  ار  ناـنآ  زاـین  دروـم  یماـظتنا  یماـظن و  لنـسرپ  لکداتـس  ترازو و  تساوـخرد  هـب  اـنب 

دیسردهاوخ لک  یهدنامرف  بیوصت  هبو  هیهت  ترازو  شترا و  كرتشم  داتس  هاپس ،  لک  داتس  لک ،  داتس  یگنهامه  اب  هک  یلمعلاروتـسد 
داتس یگنهامه  اب  ترازو  لک و  داتـس  هب  هاپـس  زا  ندومن  تمدخ  هب  رومأم  لاقتنا و  هرـصبت 1 ـ  دنهد . رارق  روبزم  ياهنامزاس  رایتخا  رد  ، 

یعمج دنمراک  لنسرپ  ندش  تمدخ  هب  رومأم  لاقتنا و  هرصبت 2 ـ  دوبدهاوخ . نوناق  نیا  هدام 87  ردجردنم  تاماقم  بیوصت  هاپس و  لک 
ترازو رد  شنیزگ  يزکرم  تاــیه  هدام 232 ـ  دـشابیم . ریزو  اـی  لکداتـس  سییر  بیوصت  هب  طونم  دروم  بسح  ترازو  لـک و  داـتس 

نواعم ترازو و  تاعالطا  تظافح  نامزاس  لویسم   ، ترازو یسایس  یتدیقع ـ  نامزاس  سییر  هاپـس ،  لک  داتـس  سییر  ریزو ،  زا  بکرم 
نیودت هفیظو  شترا  نوناق  نوناق و  نیادافم  بوچراچ  رددروم  بسح  ددرگیم و  لیکـشت  تایه  ریبد  ناونع  هب  ترازو  یلنـسرپو  يرادا 

زاین هب  انب  دروم و  بسح  شنیزگ  ياههتـسه  هرـصبت ـ  دنراد . هدهعهب  ار  ترازو  رد  شنیزگ  ياههتـسه  راک  رب  تراظن  اهلمعلاروتـسد و 
ـ  هداـم 233 دــیدرگ . دــهاوخ  لیکــشت  ترازو  شنیزگيزکرم  تاـیه  صیخــشت  هـب  اـنب  ترازو  هـب  هتــسباو  هعباـت و  ياـهنامزاس  رد 

ار نانآ  هب  هتـسباوو  هعبات  ياهنامزاس  ترازو و  لک ،  داتـس  یعمج  لنـسرپ  دنفلکم  شترا  نوناق  نوناق و  نیا  رد  روکذـم  یـشزومآزکارم 
فرط زا  هدام  نیا  رد  روکذم  لنسرپ  یـشزومآ  ياههنیزه  هرـصبت ـ  دنهد . شزومآ  شترا  هاپـس و  نیناوق  رد  هحرـصم  ياههرود  ساسارب 

 ، دـشاب شترا  نوناق  ای  نوناق  نیا  لومـشم  هکنیازا  معا  ترازو  لک و  داتـس  لنـسرپ  هدام 234 ـ  دش . دـهاوخ  نیمات  هدـننک  مازعا  نامزاس 
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تمدـخ اـهنامزاس  نآ  يارب  روکذـم  نیناوق  رد  جردـنم  تاررقم  ساـسارب  هدوـب و  ترازو  لکداتـس و  بتارم  هلـسلس  عباـت  دروـم  بسح 
ریاس رظن  زا  دروم  بسح  تسا ،  هدـیدرگ  اصحا  لصف  نیا  رد  هک  يدراوم  زا  ریغ  رد  لک  داتـس  ترازو و  لنـسرپ  هدام 235 ـ  دنیامنیم .

تسیود و هدام و  جنپ  یـس و  تسیود و  رب  لمتـشم  قوف  نوناق  دوب . دنهاوخ  نوناق  نیا  لوصف  ریاس  شترا و  نوناق  عبات  یمادختـسادراوم 
رد بیوصت و  یمالـسا  ياروش  سلجم  داتفه  دصیـس  رازهکی و  هاـمرهم  مکی  تسیب و  خروم  هبنـشکی  زور  ینلع  هسلج  رد  هرـصبت  شش 

تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات  هب  خیرات 24/7/1370 

بوصم 10/11/1378 یمالسا -  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  ( 14  ) هدام ییارجا  همان  نییآ 

هاپـسهب حلـسم  ياهورین  یمالـسا و  بـالقنا  ياـهداهن  تلود  هب  هتـسباو  تاسـسوم  اـه ،  هناـخترازو  یمـسر  نیمدختـسم  لاـقتنا  هدام 1 ـ 
لاقتنا تساوخرد  همان  فلا ـ  دوشیم : ماجنا  ریز  بیترت  هب  دوشیم  هدیمان  هاپس )  راصتخا (  هب  سپ  نیا  زا  هک  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ 

داتـس ب ـ  دوشیم . سکعنم  هاپـس  كرتشم  داتـس  هب  هدـننکتساوخرد  هدر  طسوت  رظن  دروم  درف  یبتک  لیامت  هارمه  هب  نآ  لیالد  رکذ  اب 
عوبتم هاگتسد  تقفاوم  تروصرد  پ ـ  دیامنیم . مالعتسا  مدختسم  عوبتم  هاگتـسد  زا  ار  بتارم  نامزاس  زاین  زارحا  زا  سپ  هاپـس  كرتشم 

مدختـسم هک  یتروصرد  هرـصبت ـ  دوشیم . سکعنم  طبریذ  يدابم  هب  لاـقتنا  صوصخرد  ییاـهن  هجیتن  شنیزگ  لـحارم  یط  مدختـسم و 
لاقتنا هاگتـسد  تقفاوم  زا  سپ  ار  يوتمدخ  هدـنام  یقاب  دـناوتیم  هاپـس  دـشاب ، دوخ  عوبتم  نامزاس  هب  یتمدـخ  دـهعت  ياراد  رظن  دروم 

ـ  هدام 2 دناسرب . ماجنا  هب  هاپس  رد  ار  دوخ  دهعت  تسا  فظوم  روبزم  درف  تروص  نیا  رد  هک  دیامن ، يرادیرخ  مزال  رابتعا  نیمأت  هدنهد و 
یمادختـسا تاررقمو  نیناوق  ساسارب  دراوم  ریاس  تاعیفرت و  یگتـسشنزاب و  رظن  زا  هدـش  لقتنم  نانکراک  یتمدـخ  قباوس  باستحا  هوحن 

ار تلود  درف و  مهس  زا  معا   ) لقتنم یگتـسشنزاب  همیب و  روسک  هیلک  دنفظوم  هدنهد  لاقتنا  ياههاگتـسد  هرـصبت ـ  دریگیم . تروص  هاپس 
هاپس یگتسشنزاب  همیب و  نامزاس  هب  نآ  هب  طوبرم  ياههماننیئآ  و  بوصم 1365 ـ  یگتسشنزاب ـ  همیب و  قح  لاقتنا  لقن و  نوناق  ساسارب 

تـساوخرد هماـن  فلا ـ  دوشیم : ماـجنا  ریز  بیترت  هب  هاپـس  هب  اههاگتـسد  نامدختـسم  ندومن  تمدـخ  هب  رومأـم  هدام 3 ـ  دـنیامن . زیراو 
سکعنم طوبرم  يورین  هدـنامرف  هب  هدـننک  تساوخرد  هدر  طـسوت  رظن  دروم  درف  یبـتک  لـیامت  هارمه  هب  نآ و  لـیالد  رکذ  اـب  تیرومأـم 

یتینما تیحالـص  مالعا  تهج  ار  بتارم  يدنمزاین  زارحا  تروصرد  اهترورـض  لیالد و  یـسررب  زا  سپ  ورین  یهدـنامرف  ب ـ  دوشیم .
، رظن دروم  درف  یبتکم  یتینما و  تیحالـص  دییأت  تروصرد  پ ـ  دـیامنیم . سکعنم  ورین  نآ  رد  طبریذ  يدابم  هب  رظن  دروم  درف  یبتکمو 

تیرومأم تدـم  هداـم 4 ـ  دوـشیم . سکعنم  تیرومأـم  تساوـخرد  هماـن  رودـص  يارب  هاپـس  كرتـشم  داتـس  هب  قـباوس  هارمه  هب  بتارم 
تـسا دیدمت  لباق  تدم  نیا  طوبرم  هاگتـسد  رومأم و  تقفاوم  هاپـس و  زاین  تروصرد  دوب ، دهاوخ  هام  شـش  لقادح  هدـش  دای  نانکراک 

عبات میارج  تافلخت و  رظن  زا  هاپـس  رد  تیرومأـم  ناـمز  رد  درف  هدام 5 ـ  تسا  یمازلا  هام  شـش  ات  رومأم  مدختـسم  ینامزاس  تسپ  ظـفح 
قوقح و هداـم 6 ـ  تسا  بوصم 1371 ـ  ناریا ـ  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  میارج  تازاجم  نوناق  یطابـضنا و  ياـه  هماـن  نییآ 
نآ و رد  يراج  تاررقم  بوچراهچ  رد  هاپـس و  رابتعا  زا  دـنوشیم  رومأم  هاپـس  هب  هام  زا 6  شیب  هک  ینارومأم  هداعلا  قوف  ریاـس  اـیازم و 
نیناوق و ساسارب  نارومأم  ینوناق  روسک  ریاس  همیب و  قح  یگتـسشنزاب و  روسک  هرـصبت ـ  دوشیم . تخادرپ  يدصت  دروم  لغـش  ساسارب 

دارفا ندومن  تمدـخ  هب  رومأـم  اـی  لاـقتنا  هداـم 7 ـ  دوشیم . زیراو  طوبرم  ياهقودنـص  هب  هاپـس  طـسوت  رـسک و  عوـبتم  هاگتـسد  تاررقم 
هاپس یمادختـسا  تاررقم  نوناق  ( 14  ) هداـم هرـصبت  ساـسارب  هک  تسا  یطباوض  عباـت  نارحب  گـنج و  ناـمز  رد  هماـن  نییآ  نیا  عوضوم 

یبیبح نسح  روهمج ـ  سییر  لوا  نواعم  دوشیم . غالبا  یمالسا  بالقنا  نارادساپ 

تاررقم نوناق  ( 163  ) هدام عوضوم  یگداتفا  راک  زا  قح  ای  راثیا  هیده  تخادرپو  یگنوگچو  نازیم  ییارجا  همان  نییآ 

بوصم یمالـسا ـ  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  لومـشم  ریگب  هفیظو  هتـسشنزاب و   ، لغاش نازاـبناج  هیلک  هدام 1 ـ 
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ای هدش  هتفریذـپ  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  تمدـخ  هب  هفیظو  یجیـسب و  تمدـخ ،  دـیرخ  ینامیپ ،  تباث ،  تروص  هب  هک  1370 ـ 
%( 25  ) دص رد  جنپو  تسیب  ریز  نازابناج  دـننکیم ـ : تفایرد  راثیا  هیدـه  ناونع  هب  ریز  حرـش  هب  یغلبم  يزابناج  نازیم  يازا  هب  دـنوشیم 
دص رد  ششو  تسیب  ياراد  نازابناج  150 ـ )  ) هاجنپو دصکی  ددع  رد  برض  یلایر  بیرض  ربارب  (25  ) جنپ تسیب  لداعم  یغلبم  يزابناج 

نازابناج 150 ـ )  ) هاجنپ دصکی و  ددـع  رد  برـضیلایر  بیرـض  ربارب  لهچ 40 ) لداعم  یغلبم  يزاـبناج  %( 40  ) دـصرد لهچ  ات  %( 26)
دصکی و ددع  رد  برض  یلایر  بیرض  ربارب  ( 55  ) لداعم یغلبم  يزابناج  %( 55  ) دصرد جنپ  هاجنپ  ات  %( 41  ) دصرد کی  لهچ و  ياراد 

برض یلایر  بیرض  ربارب  ( 70  ) داتفه لداعم  يزابناج  %( 70  ) دصرد داتفه  ات  %( 56  ) دصرد ششو  هاجنپ  ياراد  يزابناج  150 ـ )  ) هاجنپ
یلایر بیرـض  ربارب  ( 100  ) دـصکی لداعم  غلبم  الاب  هب  يزاـبناج  %( 70  ) دـصرد داتفه  ياراد  يزاـبناج  150 ـ )  ) هاجنپ دصکی و  ددـعرد 
شیب هکیناسکو  دوشیم  تخادرپ  همان  نییآ  نیا  لومشم  دارفا  هب  راب  کی  طقف  راثیا  هیده  هرصبت 1 ـ  ( 150  ) هاجنپ دصکی و  ددع  ردبرض 

طوبرم توافتلا  هبام  زا  طقف  همان  نییآ  نیا  يایازم  زا  هدافتسا  تروص  رد  دباییم ،  شیازفا  نانآ  يزابناج  دصردای  دنوش  زابناج  رابکی  زا 
هاپـس یمادختـسا  تاررقم  نوناق  بیوصت  نامز  رد  هک  هماننییآ  نیا  نالومـشم  زا  هتـسد  نآ  راثیا  هیدـه  هرـصبت 2 ـ  دنوشیم . رادروخرب 

تخادرپ نانآ  هثرو  هب  دـشاب و  هدرکن  هدافتـسا  راثیا  هیدـه  زا  هچنانچ  دـناهدرک ،  توف  سپـسو  هدوب  زاـبناج  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ 
نوناق ( 135  ) و ( 134  ) هداـم عوضوم  ياهنویـسیمک  دروم  بسح  هماـننییآ  نیا  لومـشم  نازاـبناج  صیخـشت  عـجرم  هداـم 2 ـ  دوشیم .

هاپـس یمادختـسا  تاررقم  نوناق  بیوصت  خیرات  زا  لبق  هک  يدارفا  هرـصبت ـ  تسا  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  یمادختـسا  تاررقم 
نویسیمک ریاس  یمالـسا و  بالقنا  نازابناجو  نافعـضتسم  داینبو  یمالـسا  بالقنادیهـش  داینب  صیخـشت  هب  انب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ 

زورب تروص  رد  دنوشیم و  هتخانـش  زابناج  ناکامک  دناهدش ،  هتخانـش  زابناج  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یلخاد  حالـص  يذ  ياه 
يزاـبناج دـص  رد  هدام 3 ـ  تسا  لمع  كالم  هاپـس  یلخاد  نویـسیمک  رظن  هدـش ،  داـی  عجارم  طـسوت  هدـش  رداـص  ماـکحا  رد  فـالتخا 

نوناق ( 132  ) هدام هرصبت  عوضوم  همان  نییآ  رد  ررقم  ياهدص  رد  ساسا  رب  هاپس  یکشزپ  یلاع  نویسیمک  طسوت  هماننییآ  نیا  نالومـشم 
عوضوم ياهنویـسیمک  طسوت  هک  يزابناج  ياهدـصرد  هرصبت 1 ـ  دوشیم . نییعت  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یمادختـسا  تاررقم 

هاپـس یلخاد  ياـه  نویـسیمک  رظن  فـالتخا ،  زورب  تروص  رد  تساربـتعم و  ناـکامک  زین  دـناهدش  نییعت  هماـننییآ  نیا  ( 2  ) هدام هرـصبت 
يذ نویـسیمک  رظن  حلـسم ،  ياهورین  ینابیتشپ  عاـفد و  ترازو  رد  لـغاش  هاپـس  نوناـق  نالومـشم  دروم  رد  2 ـ  هرـصبت تسا  لمع  كالم 

یبیبح نسح  روهمج ـ  سییر  لوا  نواعم  دریگیم . رارق  لمع  كالم  هدش  دای  ترازو  حالص 

بوصم 19/5/1373 یمالسا -  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  نوناق  هدام 203  عوضوم  ییارجا  همان  نییآ 

 ( ات 3 هدام 1  تایلک (  لوا ـ  لصف 

وناگدنمزر نایجیـسب ،  زا  ییاضق  تیامح  روظنم  هب  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  یمادختـسا  نوناق  هداــم 203  يارجا  رد  هدام 1 ـ 
تیلاـعف هماـن  نییآ  نیا  تاررقم  اـب  ربارب  لیکـشت و  نارگراـثیا )  ییاـضق  یقوـقح و  تیاـمح  رتاـفد  ناوـنع (  تحت  يرتاـفد  نارگراـثیا ، 

زا اب 25 % لقادح  نازابناج  یلک و  هداتفاراک  زا  نازابناج  فلا ـ  زا : دنترابع  همان  نییآ  تاعوضوم  تیامح  تحت  دارفا  هدام 2 ـ  دنیامنیم .
ناگدـنمزر نادـنزرف ج ـ  رـسمه ، ردام ، ردـپ ، لماش  هاپـس  جیـسب و  ياهناگورگ  ارـسا و  هداوناخ  ناگدازآ و  ب ـ  الاب . هب  یگداتفا  راـک 

ياهتیوضع رد  نایجیـسب  هیلک  ههبج د ـ  رد  بوانتم  تمدـخ  هام  ای 6  یلاوتم و  تمدخ  هقباس  هام  هس  لقادح  نتـشاد  طرـش  هب  بلطواد 
زا تسا  ترابع  رتافد  نیا  فیاـظو  هدام 3 ـ  نونکات  نآ  رارمتـسا  جیـسب و  رد  تیوضع  هقباس  هام  لقادح 6  نتشاد  طرـش  هب  هژیو  لاعف و 

لامعا لیذ  ياه  تروص  هب  هک  همان  نییآ  نیا  عوضوم  دارفا  هب  ياهرواـشم  تامدـخ  هیارا  زین  ییاـضق و  یقوقح  تیاـمح  هنوگ  ره  ماـجنا 
ـ  ییاضق د داشرا  ج ـ  اهنآ . فرط  زا  هحورطم  تایاکـشو  يواـعد  يریگیپ  رد  تلاـکو  لوبق  یقوقح ب ـ  هرواـشم  هیارا  فلا ـ  ددرگیم .
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ییاضق تیامح  نوناق  هدام 4  رد  ررقم  فیاظو  هیلک  ماجنا  هحورطم ه ـ ـ ياه  هدنورپ  هب  یگدیـسر  رد  عیرـست  تهج  مزال  تامادقا  ماجنا 
لیبق زا  همان  نییآ  نیا  عوضوم  رـسعم  دارفا  راسعا  صیخـشت  رد  ییاضق  عجارم  هب  کـمک  نوناـق و ـ  نآ  عوضوم  دارفا  دروم  رد  جیـسب  زا 

تازایتما زا  همان  نییآ  نیا  عوضوم  دارفا  هدافتـسا  يارب  مزـال  تامادـقا  ماـجنا  ز ـ  اـهنآ . كـالماو  لاوما  دانـسا و  قوقح و  كرادـم  هیارا 
ینوناق تالیهستو 

 ( ات 7 هدام 4  رتافد (  تیلاعف  هوحن  مود ـ  لصف 

همان نییآ  نیا  هدام 2  رد  جردـنم  طیارـش  زا  کی  ره  ندوب  اراد  زا  نانیمطا  زا  سپ  یـضاقتم  یبتک  تساوخرد  اب  رتافد  تامادـقا  هدام 4 ـ 
. دریگیم تروص  یـضاقتم  درف  مالعا  تساوخرد و  اب  یـسرداد  لـحارم  زا  هلحرم  ره  رد  رتاـفد  تامادـقا  هیلک  هدام 5 ـ  ددرگیم . زاـغآ 

اهنامزاس مالعا و  طبترم ،  ياهنامزاس  ریاس  یماظتنا و  ییاضق  زا  معا  طبریذ  عجارم  هب  دـیاب  تیامح  رتافد  يوس  زا  تلاکو  لوبق  هدام 6 ـ 
يارجا رد  تیاـمح  رتاـفد  هدام 7 ـ  دـنروآ . لمع  هب  ار  مزـال  ياـه  يراـکمه  هماـن  نییآ  نیا  بوچ  راـچ  رد  دـنفظوم  زین  روبزم  عجارم  و 

ماجنا یـضاقتم ب ـ  هدنورپ  تیعـضو  نیرخآ  زا  یهاگآ  يارب  مزال  تامادـقاماجنا  فلا ـ  دنـشابیم : لیذ  تارایتخا  ياراد  دوخ  فیاظو 
لکشتم تاسلج  ریاس  ایو  یسرداد  تاسلج  رد  تکرش  یضاقتم ج ـ  لیکو  ناونع  هب  حیاول  تساوخداد و  لاسراو  میظنت  مزال و  تابتاکم 

هلوحم فیاظو  يارجا  نسح  تهج  رد  يرورض  مادقا  هنوگره  ماجنا  هدنورپ د ـ  اب  هطبار  رد 

 ( ات 18 هدام 8  طابترا (  هوحنو  رارقتسا  لحم  موس ـ  لصف 

اب قبطنم  زین  اهنآ  تیحالـص  هزوح  دـندرگیم و  رقتـسم  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  اـی  يرتسگداد و  زکارم  رد  رتاـفد  نیا  هدام 8 ـ 
يراکمه یتسیاب  دوخ  فیاظو  يارجا  رد  رتاـفد  بختنم  يـالکو  نیلویـسم و  هدام 9 ـ  دـشابیم . طوبرم  يرتسگداد  زکرم  ییاضق  هزوح 

هک ییاضق  تیامح  يزکرم  رتفد  تراظن  تحت  همان  نییآ  نیا  عوضوم  رتاـفد  هیلک  هدام 10 ـ  دنروآ . لمع  هب  ییاضق  عجارم  اب  ار  هتـسیاش 
یناسنا يورین  هرادا  دـییات  زا  سپ  يزکرم  رتفد  سییر  هدام 11 ـ  دنیامنیم . هفیظو  ماجنا  ددرگیملیکشت  هاپس  جیـسب  تمواقم  يورین  رد 

اب هاپـس  یمـسر  لنـسرپ  نیب  زا  زین  هعبات  رتافد  ياسور  و  ددرگیم . بوصنم  جیـسب  تمواقم  يورین  هدـنامرف  مکح  اب  هاپـس  كرتشم  داـتس 
هدنورپ ره  اب  هطبار  رد  دوخ  ناسانـشراک  يارب  تیامح  رتافد  ياسور  هدام 12 ـ  دندرگیم . بوصنم  جیسب  تمواقم  يورین  هدنامرف  مکح 
لومعم همان  نییآ  نیا  بوچراچ  رد  ار  طوبرم  تامادقا  هیلک  نآ  دانتسا  هب  دنناوتیم  رتافد  ناسانشراک  هک  دنیامنیم  رداص  یصاخ  مکح 

ارجا نیح  رد  ییاـسران  لکـشم و  هنوگ  ره  عفر  يارب  زین  هماـن  نییآ  نیا  داـفم  يارجا  نسح  رد  یگنهاـمه  داـجیا  يارب  هدام 13 ـ  دنراد .
لک داتـس  هدنیامن  هییاـضق 2 ـ  هوق  سییر  هدـنیامن  1 ـ  ددرگیم : لیکـشت  اضعا  زا  کی  ره  ياضاقت  ساـسا  رب  لـیذ و  بیکرت  اـب  یتاـیه 

ـ  هدام 14 تیامح  يزکرم  رتفد  سییر  هاپس 5 ـ  كرتشم  داتس  یطابضنا  ییاضق  تنواعم  يرتسگداد 4 ـ  ریزو  هدنیامن  حلسم 3 ـ  ياهورین 
تیاعر زینار  یـسرداد و ... هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  ریاس  هماـن  نییآ  نیا  داـفم  تیاـعر  نمـض  دـنفظوم  رتاـفد  ناسانـشراک  لنـسرپ و 

ینیبشیپ دوخ  يراج  هجدوب  رد  هلاس  همه  ار  همان  نییآ  نیا  يارجا  زاین  دروم  هجدوب  تسا  فظوم  هاپس  كرتشم  داتـس  هدام 15 ـ  دنیامن .
فلختم هدوب و  ارجالا  مزال  اههاگتـسد  ریاس  یماظتنا  ییاضق و  عجارم  هیلک  يارب  بیوصت  خـیرات  زا  همان  نییآ  نیا  دافم  هدام 16 ـ  دیامن .

هدننکیگدیـسر عجارم  طسوت  ای  تاضق و  یماظتنا  يارـسداد  طسوت  بسح  يرادا  فیاظو  زا  فلخت  ناونع  هب  همان  نییآ  نیا  تاررقم  زا 
فظوم هاپس  كرتشم  داتـس  هدام 17 ـ  تفرگ  دـهاوخ  رارق  یگدیـسر  بیقعت و  تحت  طبریذ  هاگتـسد  رد  یطابـضنا  يرادا و  تافلخت  هب 
شرازگ ار  روما  تفرشیپ  دنور  لاسرا و  حلسمياهورین  لک  داتـس  هب  هام  ره 6  رد  مظنم  روط  هب  ار  تیامح  رتاـفد  درکلمع  شرازگ  تسا 

یهدنامرف هب  ار  هجیتن  هدروآ و  لمع  هب  ار  مزال  یسرزاب  تراظن و  هنوگره  همان  نییآ  نیاارجا  نسح  روظنم  هب  دناوتیم  لک  داتـس  دنیامن .
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ياهورین لک  داتس  هییاضق  هوق  طسوت  اکرتشم  هاپس  یمادختـسا  نوناق  هدام 203  يارجا  رد  هماـن  نییآ  نیا  هدام 18 ـ  دیامن . شرازگ  لک 
يربـهر و مظعم  ماـقم  بیوـصت  هب  خـیراترد 19/5/73  هیهت و  هاـم  رد 18  هاپـس  كرتـشم  داتـس  يرتـسگداد و  عاـفد و  نیترازو  حلـسم ، 

تسا هدیدرگارجالا  مزال  هدیسر و  اوق  لک  یهدنامرف 

وصم یمالسا -  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  ( 201  ) هدام ییارجا  همان  نییآ  ( 10  ) هدام حالصا 

تاررقم نوناق  ( 201  ) هدام دانتـسا  هب  يرواـنف و  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  داهنـشیپ  هب  اـنب  خروـم 13/3/1383  هسلج  رد  ناریزو  تاـیه 
تاررقم نوناق  ( 201  ) هدام ییارجا  هماـن  نییآ  ( 10  ) هداـم دومن ( : بیوصت  بوصم 1370 ـ یمالسا ـ  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختـسا 
حالـصا ریز  حرـش  هب  خروـم 3/5/1377  هرامـش 27541/ت15263ه ـ همانبیوصت  عوضوم  یمالـسا ، بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  یمادختـسا 
تاناکما هیلک  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  يراکمه  اب  تسا  فظوم  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  10 ـ هدام دوشیم :

تهج دنـشاب ، هدام  نیا  ( 1  ) هرـصبت رد  جردنم  طیارـش  زیاح  هک  ینایجیـسب  یملع  حطـس  ياقترا  يارب  ار  ریز  بسانم  ياهراکهار  مزال و 
رد راب  شش  لقادح   ) رمتسم یشیامزآ  ياهنومزآ  يرازگرب  فلا ـ  دروآ : مهارف  اههاگشناد  يدورو  ياهنومزآ  رد  تکرش  يارب  یگدامآ 

یناربج ياهسالک  يرازگرب  ب ـ  روشک . شزومآ  شجنس  نامزاس  طسوت  اهسالک  قیفوت  نازیم  نییعت  یگدامآ و  شجنس  روظنم  هب  لاس )
يارب هاگـشناد  رد  مزال  تالیهـست  ینیبشیپ  ج ـ  دنراد . سرد  دـنچ  ای  کی  رد  تیوقت  هب  زاین  هک  یناگدـش  هتفریذـپ  يارب  اههاگـشناد  رد 
هتـشر رد  هتفریذـپ  درف  نیرخآ  هرمن  دـصرد  یجیـسب 5/92  هکنآ  طرـش  هب  یملع  تیعـضو  هقالع و  هب  هجوت  اـب  هاگـشناد  اـی  هتـشر  رییغت 

هب هک  ینایجیـسب  1 ـ دشابیم : ریز  حرـش  هب  هدام  نیا  يایازم  زا  هدافتـسا  يارب  نایجیـسب  طیارـش  1 ـ هرـصبت دشاب . هدومن  بسک  ار  رظندروم 
ره رد  لاـس و  ره  رد   ) هنومن نایجیـسب  2 ـ دـنوشیم . ای  هدـش  اوق  لک  یهدـنامرف  زا  ناشن  ذـخا  هب  قفوم  یگتـسیاش  تداشر و  زاربا  لیلد 

يارب رفن  تسیود  فقس  ات   ) دنـشاب هتـشاد  زایتما  ( 100  ) لقادـح هدوب و  رتـالاب  وجمزر و  هجرد  ياراد  هک  ینایجیـسب  3 ـ رفن ) کی  ناتـسا 
ار لوا  هبتر  یشزرو  یگنهرف و  یملع ، ياههنیمز  رد  هک  ینایجیسب  4 ـ یتلودریغ ) ياههاگشناد  يارب  رفن  رازه  ود  یتلود و  ياههاگشناد 

ياهورین ینابیتشپ  عافد و  يروانف و  تاـقیقحت و  مولع ،  يارزو  طـسوت  هداـم  نیا  ییارجا  لمعلاروتـسد  2 ـ هرـصبت دننک . بسک  روشک  رد 
نآرق و ناظفاح  يارب  يرگید  بیترت  ای  باصن  دح  ای  هیمهس  اسأر  نیناوق  رد  هک  يدراوم  رد  3 ـ هرصبت دش . دهاوخ  غالبا  نیودت و  حلسم 

اـضردمحم روهمج ـ سییر  لوا  نواعم  دش . دهاوخ  مادقا  هدش  دای  نیناوق  قباطم  دـشاب  هدـش  عضو  هدـش  رکذ  راشقا  ریاس  ناراکـشزرو و 
فراع

جیسب تاررقم 

هام 1372 دادرخ  بوصم  جیسب -  زا  ییاضق  تیامح  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

ای رگید و  نیطباض  روضح  مدع  ودوهشم  میارج  اب  دروخرب  تروص  رد  دنتسه  جیسب  تمواقم  يورین  زا  زوجم  ياراد  هک  يدارفا  هدام 1 ـ 
عجارم هب  شرازگ  لاسرا  هیهت و  مهتم و  رارف  مرج و  راثآ  ياحما  زا  يریگولج  روظنم  هب  نانآ  زاـین  مـالعا  اـی  اـهنآ و  عقوم  هب  مادـقا  مدـع 
طیارش ياراد  یتسیاب  تیرومأم  نیا  رد  هدننکتکرش  هاپس  جیسب و  ياضعا  هرصبت 1 ـ  دنروآیملمع . هب  ار  مزال  ینوناق  تامادقا  ییاضق 
يارجا دـح  رد  یمـسج  تمالـس  ندوب  اراد  جیـسب ب ـ  طبر  يذ  هدر  صیخـشت  هب  مزـال  یـشزومآ  هرود  ندـنارذگ  فلا ـ  دنـشاب : لـیذ 
دنفلکم یماظتنا  يورین  عجارم  يرتسگداد و  نیطباض  هیلک  هرصبت 2 ـ  صوصخم  زوجم  یناور ج ـ  تمالس  ندوب  اراد  هلوحم و  تیرومأم 

ار جیسب  شرازگ  هتفرگ و  لیوحت  ار  مهتم  جیسب  تمواقم  ياه  هدر  زاجم  نیلوئـسم  يوس  زا  مهتم  لیوحتای  شرازگ و  عاجرا  تروص  رد 
نییآ نوناق  ررکم  نیتدام 23 و 23  عوضوم  دراوم  دوهـشم  میارج  زا  روظنم  هدام 2 ـ  دنیامن . ییاضق  عجارم  هب  یلاسرا  كرادـم  همیمض 
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طبر يذ  نیطباض  هک  تسا  زرحم  یطیارـش  رد  نیطباض  عقوم  هب  مادـقا  مدـع  هدام 3 ـ  دشابیم . هعوضوم  نیناوق  ریاسو  يرفیک  یـسرداد 
صوصخ رد  ییاضق  طبر  يذ  نیطباض  زاـین  هدام 4 ـ  دنیامنن . دروخرب  رظن  دروم  مرج  اب  روضح  تروص  رد  ای  دنـسرب و  هنحـص  هب  رترید 

روبزم ياههدر  ددرگیم و  سکعنم  دش  دهاوخ  نییعت  ورین  نیا  یهدنامرف  طسوت  هک  جیسب  تمواقم  ياههدر  هب  دوهشم  میارج  اب  دروخرب 
ـ  هداـم 5 دـنیامن . يراـکمه  هتفاـی  ناـمزاس  تروص  هب  دوشن و  دراو  همطل  یماـظن  ياـهتیرومأم  هب  هک  يدـح  رد  رودـقملا  یتح  دـنفظوم 
ار جیـسب  تمواقم  يورین  طبر  يذ  ياههدر  نیلوئـسم  يوس  زا  یلاسرا  تاشرازگ  دنتـسه  فظوم  يرادا  تافلخت  هب  یگدیـسر  ياـهتأیه 
هام 24 يارجا  هزاجا  هک  جیـسب  تمواـقم  يورین  ياـههدر  ییاـیفارغج و  هدودـحم  هدام 6 ـ  دـنهد . رارق  یگدیـسر  دروم  هتفرگ و  لـیوحت 

هطوبرم عجارم  هب  وهدش  نییعت  ورین  نیا  یهدنامرف  طسوت  دـنراد  ار  تعاس  رثکادح 24  تدم  هب  تشادزاب   ) يرفیک یـسرداد  نییآ  نوناق 
ترورـض ساسحا  ای  هبلاطم و  تروص  رد  نیمهتم  اب  دروخرب  ماگنه  هب  دیاب  دننکیم  تفایرد  زوجم  هک  يدارفا  هدام 7 ـ  ددرگیم . مالعا 

ار اهنآتقو  عرسا  رد  مرج  تالآ  طبـض  ای  يریگتـسد و  زا  سپ  تسا  فظوم  جیـسب  تمواقم  يورین  هدام 8 ـ  دـنهد . هیارا  ار  دوخ  زوجم 
فظوم جیـسب  تمواقم  يورین  هدام 9 ـ  دـیامن . لیوحت  یماظتنا  ای  ییاـضق  عجارم  هب  یمیظنت  سلجم  تروص  قباـطم  شرازگ و  اـب  هارمه 

یلامتحا تالکشم  تافالتخا و  عفر  يارب  هدام 10 ـ  دـناسرب . طبر  يذ  یماظتنايورین  هدر  عالطا  هب  ار  بتارم  یمیت  تایلمع  ماگنه  تسا 
هب جیسب  تمواقم  يورین  یماظتنا و  يورین  ياه  هدنیامن  زا  لکشتم  ینویـسیمک  مزال  ياهیگنهامه  داجیا  روظنم  هب  نوناق و  نیا  يارجا  رد 

نینچمه رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ماــکحا  یتدــیقع و  ياهــشزومآ  هدام 11 ـ  ددرگیم . لیکـشت  هییاـضق  هوق  هدـنیامن  تساـیر 
جیـسب و تمواقم  يورین  یـشزومآ  تنواعم  طـسوت  ییارجا  تاـهیجوت  هطوبرم و  نیناوق  میارج و  صیخـشت  هب  عجارییاـضق  ياهـشزومآ 

هدام دوشیم . رداص  هطوبرم  زوجم  تاناحتما  رد  یلوبق  زا  سپ  ماجنا و  ورین ، نیا  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  یسایس  یتدیقع  تنواعم 
متش و برـض و  داریا  نیهوت و  اب  ایو  هدرکن  هجوت  هفیظو  ماجنا  نیح  رد  زوجم  ناگدنراد  رکذت  روتـسد و  هب  نیمهتم  هکیتروص  رد  12 ـ 
ـ  هدام 13 دشابیم . یماظتنا  یتلود و  نیرومأم  يرتسگداد و  نیطباضاب  هلباقم  نیهوت و  مکح  رد  اهنآ  لمع  دننک  دروخرب  اهنآ  هیلع  حرج 

تیامح و هب  فظوم  یماظتنا  يورین  نوناقنیا  لومـشم  جیـسب  تمواقم  يورین  دارفا  لنـسرپ و  اـب  نیمهتم  يریگرد  دروخرب و  تروص  رد 
دروخرب عالطا و  تروص  رد  زوجم  هدنراد  دارفا  جیـسب و  تمواقم  يورین  ياههدر  هدام 14 ـ  دشابیم . جیسب  تمواقم  يورین  اب  يراکمه 
یماظتنا يورین  جیسب و  تمواقم  يورین  رد  رتالاب  هدر  هب  ار  بتارم  دنشابن  مزال  ینوناق  تامادقا  ماجنا  هب  رداق  هچنانچ  تافلخت  میارج و  اب 

بـسح تیرومأم  ماجنا  نیح  رد  جیـسب  تمواقم  يورین  ياههدر  دارفا و  میارج  تافلخت و  هب  یگدیـسر  هدام 15 ـ  دنهدیم . عالطا  لحم 
بتارم دییأت  هب  طونم  نوناق  نیا  هدام 3  رد  روکذم  تامدخ  هیارا  هدام 16 ـ  دریگیم . ماجنا  هحلاص  عجارم  رد  يراـج  نیناوق  ربارب  دروم 

یتح دنفلکم  ییاضق  عجارم  نوناق  نیا  هدام 4  يارجا  روظنم  هب  هدام 17 ـ  تسا  جیسب  تمواقم  يورین  يروشکیحاون  یهدنامرف  يوس  زا 
لکـشم مالعا  ای  دارفا  هعجارم  تروص  رد  دـنفظوم  روکذـم  رتاـفد  هرـصبت 1 ـ  دنروآ . لمع  هب  ار  مزال  ياهتدـعاسمو  يراکمه  رودـقملا 
تهجار مزال  تامادقا  ریاس  اوعد و  نیفرط  نایم  شزاس  حلـص و  داجیا  ییامنهار و  ياهرواشم و  تامدـخ  نانآيوس  زا  ییاضق  یقوقح و 

فیلاکت و هب  عجار  تاررقم  هیلک  تیاعر  هب  مزلم  قوف  رتافد  یقوقح  ناسانـشراک  هرصبت 2 ـ  دنروآ . لمع  هب  اهنآ  ینوناق  قوقح  يافیتسا 
شزوـمآ زکارم  دـجاسم و  تاـجناخراک  اـهداهن ، تارادا  طـبر  يذ  عـجارم  نیلوئــسم  هدام 18 ـ  دنـشابیم . يرتسگداد  يـالکوفیاظو 

ياـیازم هیلک  هدام 19 ـ  دنـشابیم . دوخ  هب  طوبرم  جیـسب  تمواـقم  ياـههدر  مزـال  تاـناکما  تالیهـست و  ندومن  مهارف  هب  فظومروشک 
زین نوناق  نیا  عوضوم  جیـسب  تمواقم  يورین  ياههدرو  نیرومأـم  لـماش  دریگیم  قلعت  اـهنآ  هطوبرم  ياـههدر  نیطباـض و  هب  هک  ینوناـق 
يذ عجارم  ریاس  یماظتنايورین و  ینوناق  ياهتیلوئسم  فیاظو و  بلـس  بجوم  همان  نییآ  نوناق و  نیا  تاررقم  يارجا  هدام 20 ـ  دوشیم .

هدیـسر و اوق  لک  مظعم  یهدنامرف  بیوصت  هب  خیرات 30/3/1372  رد  هرصبت  هدام و 4  اب 21  همان  نییآ  نیا  هدام 21 ـ  دوب . دهاوخن  طبر 
. دشابیم ارجالا  مزال  نوناق  هدام 5  رد  روکذم  عجارم  هیلک  يارب 

بوصم 9/2/1375 يزومآ -  شناد  جیسب  هعسوت  لیکشت و  نوناق 
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 ، يرایمه هیحور  داجیا  ینویلیم و  تسیب  شترا  رد  روشک  سرادم  نازومآ  شناد  یهدنامزاس  شزومآ و  بذـج  روظنم  هب  هدـحاو ـ  هدام 
ناماگـشیپ ناگدنیوپ و  ياهدـحاو  یجیـسب ،  رکفت  گنهرف و  طسب  یمالـسا و  بالقنا  زا  هبناج  همه  عافد  یگدامآ  يریذـپ و  تیلویـسم 

یگنهامه اب  هاپس  جیسب  تمواقم  يورین  طسوت  روشک  هنارتخد  هنارسپ و  هطـسوتم  ییامنهار و  سرادم  رد  بیترت  هب  يزومآ  شناد  جیـسب 
نازومآشناد یگداـمآ  طیارـش و  بسح  رب  ییادـتبا  سرادـم  رد  هرـصبت 1 ـ  ددرگیم . لیکـشت  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  یناـبیتشپ  و 

ياههمانرب هیلک  هرصبت 2 ـ  ددرگیم . لیکشت  اهنآ  ینس  طیارـش  اب  بسانم  میالع  یهدنامزاس و  اب  يزومآشناد  جیـسب  نادیما  ياهدحاو 
عطقم اب  بسانم  هجرد  ره  رد  هناگهس  حوطس  نییعت  جیسب و  بوصم  تاجرد  ظفح  اب  يزومآ  شناد  جیسب  ناماگشیپ  ناگدنیوپ و  نادیما 

هب يزومآ  شناد  جیـسب  یناـبیتشپ  یگنهاـمه و  ياروش  هرـصبت 3 ـ  دوشیم . ماجنا  هژیو  لاـعف و  يداـع و  ياـه  تیوضع  رد  یلیـصحت و 
سرادم یعافد  یگدامآ  شزومآ  يزومآ و  شناد  جیسب  ياه  تیلاعف  تیوقتو  هعسوت  لیکـشت  زا  رثوم  ینابیتشپ  مزال و  یگنهامه  روظنم 

هاپـس جیـسب  تمواـقم  يورین  یهدـنامرف  اروـش ـ . سییر  ناوـنع  هب  شرورپ  شزوـمآ و  ریزو  دوـشیم ـ : لیکـشت  لـیذ  اـضعا  بـیکرت  اـب 
يورین يزومآشناد  جیـسب  لویـسم  شرورپ ـ  شزوـمآ و  ریزو  یـشرورپ  نواـعم  هاپـس ـ  جیـسب  تمواـقم  يورین  رد  هیقفیلو  یگدـنیامن  ـ
ترازو نارگراثیا  دهاش و  روما  لک  ریدم  شرورپ ـ  شزومآ و  یلاع  ياروش  ياضعا  زا  یکی  اروش ـ . ریبد  ناونع  هب  هاپس  جیـسب  تمواقم 
درکلمع رب  تراـظن  يزومآ و  شناد  جیـسب  یناـبیتشپ  یگنهاـمه و  ياروـش  تاـبوصم  يریگیپ  روـظنم  هب  هرـصبت 4 ـ  شرورپ  شزومآ و 
تنواـعم ریزو و  يوـس  زا  هدــنیامن  ود  بـیکرت  اـب  يزوـمآشناد  جیــسب  ییارجا  داتــس  یــصصخت ،  ياـههتیمک  اهناتــسا و  ياـهداتس 
لیکـشت هاپـس  جیـسب  تمواـقم  يورین  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  یهدـنامرف و  يوس  زا  هدـنیامن  ود  شرورپ و  شزوـمآ و  ترازویـشرورپ 

ار نوناق  نیا  ییارجا  زاین  دروم  رابتعا  دنفلکم  شرورپ  شزومآ و  حلـسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ياه  هناخترازو  هرصبت 5 ـ  دوشیم .
رد دعب  ياهلاس  يارب  نیمأت و  يزومآشناد  جیسب  هنارس  حلسم و  ياهورین  ( 503041  ) یعافد هینب  تیوقت  فیدر  لحم  زا  لاسرد 1375 

يزومآشناد جیسب  ياهتیلاعف  زا  تیامح  يراکمه و  نمـض  اهداهن ، یتلود و  تاسـسوم  هیلک  هرصبت 6 ـ  دنیامن . لمع  تاناکما  دودح 
جیـسب قـیرط  زا  هطوـبرم  ياـههمانرب  رد  هتفاـی  ناـمزاس  روـط  هـب  نازوـمآشناد  هناـبلطواد  تکراـشم  يارب  موزلدراوـم  رد  دـنیامن  شـالت 

دیهـش یجیـسب  زومآشناد  یمالـسا  بالقنا  نازومآشناد  هوسا  تداهـش  زورلاس  هام  نابآ  متـشه  هرـصبت 7 ـ  دنیامنمادقا . يزومآشناد 
ياههناخترازو كرتشم  داهنشیپ  هب  نوناق  نیا  ییارجا  هماننییآ  دوشیم . نییعت  يزومآ  شناد  جیـسب  زور  ناونع  هب  هدیمهفنیـسح  دمحم 

نوناق دیسر . دهاوخ  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  هیهت و  حلـسم  ياهورینلک  داتـس  حلـسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  شرورپ و  شزومآ و 
چنپ داتفه و  دصیـس و  رازه و  کی  هام  تشهبیدرا  مهن  خروم  هبنـشکی  زور  ینلع  هسلج  رد  هرـصبت  تفه  هدـحاو و  هداـم  رب  لمتـشم  قوف 

تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییأت  هب  خیرات 25/2/1375  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم 

بوصم 29/4/1376 نایجیسب -  هریخذ  قودنص  داجیا  نوناق 

لقادح هک  ینایجیـسب  یهافر  روما  هب  یگدیـسر  روظنم  هب  دوشیم  هداد  هزاجا  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  هب  هدـحاو ـ  هدام 
هب نانچمه  دناهتـشاد و  روضح  لطاب  هیلع  قح  ياهههبج  رد  هام  هس  زا  شیب  ای  هدوب  تمواـقم  ياـه  هدر  وضع  رمتـسم  روط  هب  لاـس  کـی 

سپ نیا  زا  هک  نایجیسب ـ  هریخذ  قودنص  ناونع  تحت  یقودنص  سیسأت  هب  تبسن  دنهدیم ،  تمدخ  همادا  هژیو  لاعف و  یجیـسب  تروص 
هناهام دنناوتیم  دنتسین  يرگید  هریخذ  قودنـص  وضع  هک  نوناق  نیا  عوضوم  نایجیـسب  هرـصبت 1 ـ  دنک . مادقا  دوشیم ـ  هدیمان  قودنص 
لداعم هلاس  همه  تسا  فظوم  زین  تلود  دننک . زیراو  قودنص  باسح  هب  ار  حلسم  ياهورین  لنـسرپ  قوقح  لقادح  زا  دصرد  کی  لداعم 
حلـسم ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  هنالاس  هجدوب  هب  قودنـص  هب  کمک  ناونع  تحت  یـصاخ  فیدر  رد  ار  هدـش  داـی  غلبم  ربارب  ود 

هب قودنص  هجو  رد  تخادرپ  زا  سپ  راداپ و  روشک  لک  هجدوب  رد  کمک  ناونع  هب  هلاس  همه  تلود  مهـس  رابتعا  هرصبت 2 ـ  دنک . هفاضا 
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قبطو هدرک  لقتنم  دعب  لاس  هب  ار  لاس  ره  نایاپ  رد  هدشن  فرـصم  هوجو  هدـنام  تسا  زاجم  قودنـص  دوشیم . روظنم  یعطق  هنیزهباسح 
نآ رد  رییغت  حالـصا و  هنوگ  ره  یتیامح و  يداصتقا و  تیهام  اـب  قودنـص  همانـساسا  هرصبت 3 ـ  دناسربفرـصم . هب  لمع  دروم  تاررقم 

ياهورین لک  یهدنامرف  داتـس  دییأت  حلـسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  داهنـشیپ  هب  انب  نوناق  نیا  ییارجا  ياه  همان  نییآ  نینچمه 
مهن تسیب و  خروم  هبنشکی  زور  ینلع  هسلج  رد  هرصبت  هس  دحاو و  هدام  رب  لمتشم  قوف  نوناق  دسریم . ناریزو  تایه  بیوصت  هب  حلـسم 

تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییأت  هب  خیرات 8/5/1376  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  ششو  داتفه  دصیس و  رازهکی و  هام  ریت 

بوصم 22/9/1377  - ییوجشناد جیسب  هعسوت  تیوقت و  لیکشت ،  نوناق 

تیوقت یلاع و  شزومآ  زکارم  تاسـسوم و  اه ،  هاگـشناد  بلطواد  نایوجـشناد  یهدنامزاس  شزومآ و  بذج ،  روظنم  هب  هدـحاو ـ  هدام 
یمالـسا بالقنا  ياهدرواتـسد  زا  هبناج  همه  عافد  یگدامآ  داجیا  یجیـسب و  رکفت  گنهرف و  طسب  يریذپ ،  تیلویـسم  يرایمه ،  هیحور 
ياهورین طـسوت  یلاـع  شزومآ  زکارم  اههاگـشناد و  هیلک  رد  ییوجـشناد  جیـسب  یعاـفد ،  یملع ،  یگنهرف ،  نوگاـنوگ  ياـه  هصرع  رد 

یمالسا و دازآ  هاگشناد  یکشزپ ،  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  یلاع ،  شزومآ  گنهرف و  ياه  هناخترازو  ینابیتشپ  اب  جیـسب و  تمواقم 
یجیسب نایوجـشناد  رتشیب  تکراشم  روظنم  هب  هرصبت 1 ـ  دباییم . هعسوت  تیوقت و  لیکشت ،  یلاع  زکارم  تاسـسوم و  اههاگـشناد ،  ریاس 

اههاگشناد یگنهرف  ياروش  وضع  یلاع ،  شزومآ  زکرم  هسسوم و   ، هاگشناد نآ  ییوجشناد  جیسب  لویسم  اههاگـشناد ،  یگنهرف  روما  رد 
 ، تشادـهب یلاع  شزومآ  گنهرف  حلـسم ،  ياهورین  ینابیتشپ  عاـفد و  ياـه  هناـخترازو  هرـصبت 2 ـ  دوب . دـهاوخ  یلاع  شزومآ  زکارم  و 

جیسب هنارس  ( 503041  ) یعاـفد هینب  تیوقت  فـیدر  زا  لاس 1377  رد  ار  نوناق  نیا  زاـین  دروم  راـبتعا  دـنفلکم  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد 
تاناکما دودح  رد  دنفلکم  قوف  ياههاگتسد  دعب  ياه  لاس  يارب  نیمات و  اههاگشناد  یشهوژپ  یگنهرف و  هجدوب  فیدر  زا  ییوجشناد و 

جیـسب زور  ییوجـشناد ،  جیـسب  لیکـشت  رب  ینبم  هر   ) ماما ترـضح  یخیراـت  ناـمرف  زورلاـس  هاـم  رذآ  مود  زور  هرـصبت 3 ـ  دنیامن . لمع 
هزیوه رد  يو  يوجشناد  نامزرمه  يدهلا و  ملع  نسح  دیس  دیهـش  یجیـسب  يوجـشناد  تداهـش  زورلاس  هام  يد  مهدزناش  ییوجـشناد و 
يورین طـسوت  هاـم  هس  تدـم  فرظ  نوناـق  نیا  ییارجا  هماـننییآ  هرـصبت 4 ـ  ددرگیم . نییعت  یجیـسب  يوجـشناد  يادهـش  زور  ناونعهب 

ياهورین ینابیتشپ  عافد و  یکـشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ،  یلاع  شزومآ  گنهرف و  ياه  هناخترازو  يراکمه  اب  جیـسب  تمواقم 
لمتشم قوف  نوناق  دوب . دهاوخ  ارجالا  مزال  يربهر  مظعم  ماقم  بیوصت  تروص  رد  حلسم  ياهورین  لک  داتس  دییات  زا  سپ  هیهت و  حلـسم 
ياروش سلجم  تفه  داتفه و  دصیس و  رازهکی و  هام  رذآ  مود  تسیب و  خروم  هبنشکی  زور  ینلع  هسلج  رد  هرصبت  راهچ  هدحاو و  هدام  رب 

تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات  هب  خیرات 25/9/1377  رد  بیوصت و  یمالسا 

بوصم 3/4/1386 يزومآشناد -  جیسب  هعسوت  لیکشت و  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

حلسم ياهورین  یناب  ـ یتشپ عافد و  شرورپ و  شزومآ و  ياههناخترازو  كرتشم  داهنـشیپ  هب  انب  خروم 3/4/1386  هسلج  رد  ناریزو  تئیه 
هماننییآ بوصم 1375 ـ يزومآشناد ـ  جیسب  هعـسوت  لیکـشت و  نوناق  هدحاو  هدام  ( 7  ) هرصبت دانتسا  هب  حلـسم و  ياهورین  لک  داتـس  و 

 » ياهدحاو 1 ـ هدام يزومآشناد  جیسب  هعسوت  لیکـشت و  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  دومن : بیوصت  ریز  حرـش  هب  ار  هدش  دای  نوناق  ییارجا 
هیلک رد  بیترت  هب  دوشیم ، هدیمان  جیـسب » راصتخا «  هب  هماننییآ  نیا  رد  هک  يزومآشناد  جیـسب  ناماگـشیپ » و «  ناگدـنیوپ » نادـیما « ،»

نازومآشناد یهدـنامزاس  شزومآ و  بذـج ، فدـه  اـب  یتلودریغ  یتلود و  هنارـسپ  هنارتخد و  هطـسوتم  ییاـمنهار و  ییادـتبا ، سرادـم 
یمالـسا و بالقنا  زا  هبناج  همه  عافد  یگدامآ  يریذـپ و  تیلوئـسم  يراکمه ، هیحور  داجیا  ینویلیم و  تسیب  شترا  رد  روشک  سرادـم 

وضع اهدحاو  ياضعا  هرـصبت ـ  ددرگیم . لیکـشت  یگدنزاس  یعامتجا و  یملع ، یگنهرف ، ياههصرع  رد  یجیـسب  رکفت  گنهرف و  طسب 
هب همانن  ـ ییآ نیا  رد  هک  يزومآشناد » جیـسب  ینابیتشپ  یگنهاـمه و  ياروش  2 « ـ هدام دوبدنهاوخ . يزومآشناد  جیـسب  نامزاس  يراختفا 
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ياهتیلاعف تیوقت  هعـسوت و  لیکـشت ، زا  رثؤم  ینابیتشپ  اههمانرب و  يارجا  رد  یگنهامه  داجیا  روظنم  هب  دوشیم ، هدـیمان  اروش » راصتخا « 
. هاپس جیسب  تمواقم  يورین  یهدنامرف  ب ـ  اروش . سییر  ناونع  هب  شرورپ  شزومآ و  ریزو  فلا ـ  ددرگیم : لیکشت  ریز  بیکرت  اب  جیسب 

جیـسب نامزاس  سییر  ث ـ  شرورپ . شزومآ و  ترازو  یـشرورپ  نواعم  ت ـ  هاپـس . جیـسب  تمواـقم  يورین  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  پ ـ 
نیا باـختنا  هب  شرورپ  شزومآ و  یلاـع  ياروش  ياـضعا  زا  یکی  ج ـ  اروش . ریبد  ناوـنع  هب  هاپـس  جیـسب  تمواـقم  يورین  يزوـمآشناد 

تیمـسر ءاضعا  زا  رفن  جنپ  روضح  اب  اروش  تاسلج  1 ـ هرـصبت شرورپ . شزومآ و  ترازو  نارگراثیا  دهاش و  روما  لک  ریدـم  چ ـ  اروش .
3ـ هرصبت دوبدهاوخ . رقتسم  جیسب  نامزاس  رد  اروش  هناخریبد  2 ـ هرصبت دش . دهاوخ  ذاختا  نیرضاح  يارآ  تیرثکا  اب  تامیمصت  دباییم و 

بیوصت فلا ـ  زا : تسا  تراـبع  اروش  فیاـظو  3 ـ هدام ددرگیم . غالبا  ییارجا  ياههاگتـسد  هب  اروش  سییر  ياضما  اـب  اروش  تاـبوصم 
ینابیتشپ هوحن  نییعت  ب ـ  سرادـم . رد  یجیـسب  رکفت  گنهرف و  طسب  یعاـفد و  یگداـمآ  ياـههنیمز  رد  جیـسب  ياـههمانرب  يارجا  هوحن 

یتراظن ياهشرازگ  یسررب  تفایرد و  ت ـ  طبريذ . عجارم  هب  نآ  داهنشیپ  جیسب و  هنالاس  هجدوب  یـسررب  پ ـ  جیـسب . زا  يونعم  يدام و 
اهناتـسا و ینابیتشپ  یگنهامه و  ياهداتـس  فیاظو  حرـش  بیکرت و  بیوصت  ث ـ  اهنآ . دروم  رد  یـضتقم  میمـصت  ذاختا  ییارجا و  داـتس 

داتس ياضعا  4 ـ هدام ییارجا . داتـس  ياهداهنـشیپ  بیوصت  یـسررب و  ج ـ  یـصصخت . ياههتیمک  سرادـم و  اهناتـسرهش و  ییارجا  هتیمک 
تنواعم رایتخالامات  هدنیامن  ب ـ  ییارجا . داتـس  سییر  ناونع  هب  شرورپ  شزومآ و  ریزو  رایتخالامات  هدـنیامن  فلا ـ  زا : دـنترابع  ییارجا 
هدـنیامن ت ـ  داتـس . ریبد  ناوـنع  هـب  جیـسب  تمواـقم  يورین  یهدـنامرف  راـیتخالامات  هدـنیامن  پ ـ  شرورپ . شزوـمآ و  ترازو  یــشرورپ 

دباییم و تیمـسر  ءاضعا  تیرثکا  روضح  اب  ییارجا  داتـس  تاسلج  1 ـ هرصبت جیـسب . تمواقم  يورین  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  رایتخالامات 
ـ  5 هدام ددرگیم . بوصنم  اروش  سییر  مکح  اب  ییارجا  داتـس  سییر  2 ـ هرصبت دوب . دهاوخ  ذاختا  نیرضاح  يارآ  تیرثکا  اب  تامیمـصت 

ربارب يزوـمآشناد  جیـسب  ياـهتیلاعف  ییارجا  میوـقت  اـهحرط و  ییارجا  يزیرهماـنرب  فـلا ـ  تـسا : ریز  حرـش  هـب  ییارجا  داتـس  فیاـظو 
یگنهامه و داتـس  لیکـشت  يریگیپ  ت ـ  اروش . هب  مزال  هجدوب  داهنـشیپ  پ ـ  اروش . ياههیغالبا  تابوصم و  يریگیپ  ب ـ  اروش . تابوصم 
ناتـسا و ياهداتـس  درکلمع  یبایـشزرا  شرازگ و  يروآعمج  ث ـ  اهنآ . ياـهتیلاعف  رب  رمتـسم  تراـظن  اهناتـسرهش و  اهناتـسا و  یناـبیتشپ 
. اهنآ تیلاعف  رب  تراظن  اروش و  بیوصت  زا  سپ  یصصخت  ياههتیمک  لیکشت  ج ـ  اروش . هب  هیارا  روظنم  هب  اهناتسرهش  ییارجا  ياههتیمک 
ـ  ح تاـبتاکم . هوـحن  تاـسلج و  يرازگرب  تاـطابترا ، لـیبق  زا  اهناتـسا  زکرم و  ییارجا  داتـس  یلخاد  لمعلاروتـسد  بیوـصت  هـیهت و  چ ـ 

يارجا نسُح  رب  تراظن  یگنهامه و  جیسب و  يرسارس  كرتشم و  ياهتیلاعف  ریاس  اهودرا و  اههرگنک ، اهشیامه ، يارجا  يارب  يزیرهمانرب 
نامزاس 6 ـ  هدام هدش . لصاو  ياهداهنشیپ  یسررب  د ـ  اروش . تابوصم  يارجا  هوحن  یبایشزرا  اهناتسرهش و  اهناتـسا و  زا  دیدزاب  خ ـ  اهنآ .

ناماگشیپ ناگدنیوپ و  نادیما ، ياهدحاو  لیکـشت  هب  تبـسن  سرادم  ناریدم  ینابیتشپ  یگنهامه و  اب  تسا  فظوم  يزومآشناد  جیـسب 
يزومآشناد جیسب  نامزاس  طسوت  سرادم  ناریدم  یگنهامه  اب  روکذم  ياهدحاو  ناهدنامرف  هرصبت ـ  دیامن . مادقا  يزومآشناد  جیـسب 

نابلطواد یهدنامزاس  بذج و  فلا ـ  تسا : ریز  حرـش  هب  ناماگـشیپ  ناگدـنیوپ و  نادـیما ، ياهدـحاو  فیاظو  7 ـ هدام دندرگیم . نییعت 
یعافد و یگدامآ  يریذپ و  تیلوئسم  يرایمه ، هیحور  داجیا  تهج  رد  یشزومآ  ياهتیلاعف  ماجنا  ب ـ  يزومآشناد . جیـسب  رد  تیوضع 

ياهلمعلاروتـسد تیاعر  اـب  ءاـضعا  هژیو  ياهـشیامزر  اهـشیامه و  اـهودرا ، يرازگرب  پ ـ  نآ . تیوقت  یجیـسب و  رکفت  گـنهرف و  طـسب 
ـ  ث هسردـم . ریدـم  توعد  اـی  تقفاوم  اـب  سرادـم  هماـنرب  قوف  ياـهتیلاعف  یمومع و  ياـههمانرب  ماـجنا  هب  کـمک  ت ـ  اروـش . بوـصم 

لیبق زا  اههمانرب  قوف  اهتبـسانم و  هللا و  مایا  يرازگرب  رد  تکراشم  ج ـ  یگدـنزاس . یناسر و  کمک  يدادـما و  ياـهتیلاعف  رد  يراـکمه 
یـشزرو یگنهرف و  یملع ، هینب  تیوقت  تهج  مزال  ياهتیلاعف  ماـجنا  چ ـ  يزومآشناد . جیـسب  هتفه  سدـقم و  عاـفد  هتفه  تشاد  یمارگ 
یگنوگچ تیوضع و  طیارش  تسا ، هدیسر  حلسم  ياهورین  لک  داتس  دییأت  هب  هک  جیـسب  تمواقم  يورین  طباوض  ساسارب  8 ـ  هدام ءاضعا .

. ددرگیم غالبا  اهدـحاو  هب  اروش  بیوصت  زا  سپ  هیهت و  ییارجا  داتـس  طسوت  ناماگـشیپ  ناگدـنیوپ و  نادـیما ، ياهدـحاو  یهدـنامزاس 
سرادم رد  یماظن  یلمع  ياهشزومآ  هیارا  2 ـ هرـصبت دوبدهاوخ . شرورپ  شزومآ و  ياههماننییآ  قفو  اهدحاو  ياهتیلاعف  هیلک  1 ـ هرصبت
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ياـهتیلاعف هیلک  تیلوئـسم  9 ـ هداـم دریگیم . ماـجنا  طوـبرم  تاررقم  نیناوـق و  تیاـعر  اـب  سرادـم  زا  جراـخ  رد  تـسا و  عوـنمم  ًاـقلطم 
10ـ هدام دنکیم . هفیظو  ماجنا  هسردم  ریدم  یگنهامه  اب  هک  تسا  نآ  هدنامرف  اب  هسردم  رد  ناماگـشیپ  ناگدنیوپ و  نادـیما ، ياهدـحاو 

هعسوت تیوقت و  لیکشت ، يارب  ار  زاین  دروم  تارابتعا  یلقتـسم ، همانرب  رد  هلاس  همه  تسا  فظوم  روشک  يزیرهمانرب  تیریدم و  نامزاس 
نارادـساپ هاپـس   ) حلـسم ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  شرورپ و  شزومآ و  ياههناخترازو  هجدوب  ياهفیدر  رد  جیـسب  ياهدـحاو  ياهتیلاعف 

يارب موزل  دراوم  رد  جیـسب ، ياـهتیلاعف  زا  تیاـمح  نمـض  اـهداهن  یتـلود و  تاسـسوم  هیلک  11 ـ هدام دـیامن . ینیبشیپ  یمالـسا ) بالقنا 
12ـ هدام دنیامن . مادـقا  جیـسب  قیرط  زا  ياهقطنم  یلم و  ياهحرط  اههمانرب ، رد  هتفای  نامزاس  تروص  هب  نازومآشناد  هنابلطواد  تکراشم 

اروش بیوصت  هب  هک  جیسب  ياهدحاو  ناهدنامرف  نایبرم و  ییاراک  یهاگآ و  حطس  ءاقترا  تهج  يزومآشناد  جیـسب  نامزاس  ياههمانرب 
نـسُح روـظنم  هب  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  13 ـ هداـم ددرگیم . ظاـحل  تمدـخ  نمـض  شزومآ  ناونع  هب  تاررقم  قبط  تسا ، هدیـسر 

ياـهاضف تاـناکما و  تازیهجت و  جیـسب ، ياـضعا  دـصرد  اـب  بساـنتم  هسردـم  جراـخ  لـخاد و  رد  جیـسب  ياـهتیلاعف  اـههمانرب و  يارجا 
14ـ هدام دهد . صاصتخا  رما  نیا  هب  ار  زاین  دروم  يرنه  یگنهرف و  ياهنوناکو  اههاگودرا  لیبق  زا  یشزرو  یتیبرت و  یگنهرف ، یـشزومآ ،

ناکما دـح  اـت  سرادـم  ثادـحا  يارب  بوصم  ياـههشقن  رد  شرورپ  شزومآ و  ترازو  جیـسب ، ياـهتیلاعف  يارب  ناـکم  نیمأـت  روظنم  هب 
يدواد زیورپ  روهمج ـ  سیئر  لوا  نواعم  دیامن . ثادحا  ینیبشیپ و  رما  نیا  يارب  ار  یبسانم  تیعقوم 

بوصم 23/11/ یمالسا -  بالقنا  نارادساپهاپس  جیسب  تمواقم  يورین  یگدنزاس  جیسب  نامزاس  تارایتخا  حالصا  نوناق 

نوناق ( 123  ) موس تسیب و  ودـصکی  لـصا  ءارجا  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  مرتحم  تساـیر  داژنيدـمحا  دومحم  رتـکد  ياـقآ  باـنج 
یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  جیسب  تمواقم  يورین  یگدنزاس  جیسب  نامزاس  تارایتخا  حالصا  نوناق  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا 
یمالـسا ياروش  سلجم  هب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  جیـسب  تمواقم  يورین  یگدنزاس  جیـسب  نامزاس  لیکـشت  حرط  ناونع  اب  هک 

هب نابهگن  مرتحم  ياروش  دییأت  خروم 2/11/1386 و  هبنش  هس  زور  ینلع  هسلج  رد  تیروف  کی  دیق  اب  نآ  بیوصت  اب  دوبهدیدرگ ، میدقت 
ینابیتشپ عاـفد و  ترازو   7/12/1386 193036 هرامـش لداعدادـح  یلعمالغ  یمالـسا ـ  ياروش  سلجم  سیئر  ددرگیم . غـالبا  تسویپ 

هسلج رد  هک  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  جیـسب  تمواقم  يورین  یگدنزاس  جیـسب  نامزاس  تارایتخا  حالـصا  نوناق  حلـسم  ياهورین 
هب  17/11/1386 خیرات رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  شش  داتشه و  دصیس و  رازهکی و  هام  نمهب  مود  خروم  هبنـشهس  زور  ینلع 
هب تساهدـیدرگ ، لصاو  یمالـسا  ياروش  سلجم  خروم 23/11/1386  هرامـش 182583/639  همان  یط  هدیـسر و  نابهگن  ياروش  دـییأت 

يورین یگدـنزاس  جیـسب  ناـمزاس  تاراـیتخا  حالـصا  نوناـق  داژنيدـمحا  دوـمحم  روهمجـسیئر ـ  ددرگیم . غـالبا  ءارجا  تهج  تسوـیپ 
جیسب نامزاس  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ( 147  ) لصا ءارجا  ياتسار  رد  1 ـ هدام یمالسا  بالقنا  نارادساپهاپس  جیسب  تمواقم 

دادرارق داقعنا  ای  همانقفاوت و  لدابت  هب  زاجم  دنوشیم و  بوسحم  یتلود  یمومع و  ياهحرط  يرجم  ناونع  هب  هعبات  ياههدر  یگدـنزاس و 
جیـسب هـب  مزـال  راـیتخا  ضیوـفت  هـب  تبـسن  يراذـگاو  ياـههژورپ  رد  دـنزاجم  یئارجا  ياههاگتـسد  دنـشابیم . یئارجا  ياههاگتـسد  اـب 

رد ناـناوج  تـغارف  تاـقوا  يزاـسینغ  مورحم ، قطاـنم  اتــسور و  یناداــبآ  نارمع و  ییادزتـیمورحم ، تـهج  رد  مادــقا و  یگدــنزاس 
هعـسوت رد  تلود  هب  کمک  ناناوج ، نیب  رد  یگدـنزاس  گنهرف  طسب  هعـسوت و  اهنآ ، ییاناوت  زا  يرادربهرهب  شالت و  راـک ، ياـههصرع 

داـجیا نایجیـسب و  بلطواد و  ناـناوج  یبرجت  ینف و  ناوت  شیازفا  هعفنملاماـع ، ياـهحرط  رد  هژیو  هب  روشک  يداـم  يونعم و  یگدـنزاس 
هیلک 2 ـ هدام دنیامن . مادقا  تقوم  مئاد و  زا  معا  ناناوج  لاغتشا  لکشم  عفر  هب  کمک  یهورگ و  ياهتیلاعف  رد  نیرمت  يارب  بسانم  ياضف 

هب تسا ، مان  حیرصت  ای  رکذ  مزلتسم  اهنآ  رب  نوناق  لومش  هک  یتاسسؤم  اهتکرش و  یمومع ، یتلود و  ياهداهن  تاسـسؤم و  اههناخترازو ،
شزومآ یعامتجا ، روما  راک و  ورین ، نواعت ، يربارت ، هار و  یکـشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادهب ، يزرواشک ، داهج  ياههناخترازو  هژیو 

رمحا لـاله  تـیعمج  يروـهمج ، تساـیر  مورحم  قطاـنم  رتـفد  تـسیز ، طـیحم  تظاـفح  ناـمزاس  یعاـمتجا ، نیمأـت  هاـفر و  شرورپ ، و 
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، یگدـنزاس جیـسب  یگدامآ  نازیم  اب  بسانتم  دـنزاجم  اـهیرایهد  اهیرادرهـش و  هر ) ) ینیمخ ماـما  دادـما  هتیمک  ناریا ، یمالـسا  يروهمج 
اب ار  دوخ  يرایمدرم  یگنهرف و  يدادـما ، هعفنملاماع ، هنیزه و  مک  هدزاـبدوز ، ییاراد  کـلمت  ياـههژورپ  اـهحرط و  اـهتیلاعف ، زا  یـشخب 

جیسب تمواقم  يورین  یگدنزاس  جیسب  نامزاس  طسوت  هتفاینامزاس ، نیصصختم  ناناوج و  یمدرم ، جیسب و  بلطواد  ياهورین  زا  هدافتـسا 
یئارجا و هاگتسد  ناونع  هب  یگدنزاس  جیـسب  نامزاس  هنیزهمک ، هعفنملاماع و  هدزابدوز ، ياهحرط  يارجا  روظنم  هب  3 ـ هدام دنیامن . ءارجا 

هلاس ره  تلود  4 ـ هدام دشابیم . اهنآ  اب  دادرارق  داقعنا  ای  همانتقفاوم و  لدابت  هب  زاجم  دوشیم و  هتخانـش  یتلود  ياهحرط  زا  یخرب  يرجم 
ياـهحرط هب  کـمک  ناونع  هب  یلقتـسم  فـیدر  رد  ار  دریگیم  رظن  رد  یتاونـس  هجدوـب  رد  قوـف  فادـها  يارب  هک  یتاراـبتعا  زا  یـشخب 
زایندروم ياهورین  نیمأت  يارب  یگدنزاس  جی  ـ سب نامزا  سـ 5 ـ  هدام دهدیم . رارق  جیسب  تمواقم  يورین  رایتخا  رد  یگدنزاس  جیسب  نامزاس 

لومشم طیارش  نیدجاو  نایم  زا  نیصصختم ، ناناوج و  زا  معا  یجیـسب  بلطواد و  ياهورین  زا  هدافتـسا  یهدنامزاس و  رب  هوالع  دناوتیم 
تشادـهب و يزومآداوس ، شزومآ ، تهج  دروم  بسح  هدوـمن و  یهدـنامزاس  بذـج و  هلاـس  همه  ار  يدادـعت  یموـمع ، هفیظو  تمدـخ 
زا هتسد  نیا  تالیصحت  نازیم  دادعت و  دریگ . راک  هب  مورحم  قطانم  اهاتـسور و  زا  ییادزتیمورحم  یناسرتامدخ و  يرایمدرم ، نامرد ،

نوناق نیا  یئارجا  هماننیئآ  6 ـ  هدام ددرگیم . غالبا  نییعت و  حلسم  ياهورین  لک  داتس  طسوت  جیسب  تمواقم  يورین  داهنشیپ  هب  نیلومـشم 
ینابیتشپ عافد و  ترازو  يراکمه  اب  یمالـسا و  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  جیـسب  تمواـقم  يورین  داهنـشیپ  هب  اـنب  هاـم  هس  فرظ  رثکادـح 

مود خروم  هبنـشهس  زور  ینلع  هسلج  رد  هدام  شـش  رب  لمتـشم  قوف  نوناـق  دـسریم . ناریزو  تأـیه  بیوصت  هب  هیهت و  حلـسم  ياـهورین 
. دیسر نابهگن  ياروش  دییأت  هب  خیرات 17/11/1386  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  شش  داتـشه و  دصیـس و  رازهکی و  هامنمهب 

لداعدادح یلعمالغ  یمالسا ـ  ياروش  سلجم  سیئر 

هفیظو ماظن  تاررقم 

يدعب تاقاحلا  تاحالصا و  اب  نابهگن  ياروش  دییات 8/8/1363  یمالسا و  ياروش  سلجم  بوصم 29/7/1363  یمومع -  هفیظو  تمدخ  نوناق 

 ( ات 16 هدام 1  تایلک (  لوا ـ  لصف 

درف ره  یلم  ینید و  هفیظو  مدرم  سومان  لام و  ناج و  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یـضرا و  تیماـمت  لالقتـسا و  زا  عاـفد  هدام 1 ـ 
ربارب یموـمع  هفیظو  تمدـخ  ماـجنا  هب  فـلکم  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  تلود  روـکذ  عاـبتا  هیلک  هفیظو  نیا  يارجا  رد  تـسا و  یناریا 

تمدـخ زا  ناوتیمن  نوناق  نیا  رد  هحرـصم  دراوم  رد  زج  ار  یمومع  هفیظو  تمدـخ  لومـشم  درف  چـیه  دنـشابیم و  نوناـق  نیا  تاررقم 
رد تسا  فظوم  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  نیفعـضتسم  جیـسب  دحاو  یـساسا  نوناق  لـصا 151  هب  هجوت  اـب  هرـصبت 1 ـ  درک . فاعم 

نیا دـیامن . مهارف  یعرـش  نیزاوم  هیلک  تیاعر  اـب  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  ثاـنا  عاـبتا  یماـظن  شزومآ  تاـناکما  تقو  عرـسا 
نارادساپ هاپس  نیفعضتسم  جیسب  دحاويراکمه  اب  تسا  فظوم  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هرصبت 2 ـ  تسین  یمازلا  ثانا  يارب  شزومآ 

ناتسریبد ییامنهار و  یلیـصحت  عطاقم  شزومآ  ياههمانرب  رد  یمالـسا  نیزاوم  قبط  تسا  یعافد  یگدامآزاس  هنیمز  هک  ار  ییاهـشزومآ 
رد نارتـخد  يارب  یمازلا  شزومآ  نیا  دـنراد . تیولوا  نازوـمآ  شناد  یماـظن  شزوـمآ  رما  رد  طیارـش  دـجاو  ناـملعم  دـیامن . ینیب  شیپ 

بالقنا نارادساپ  هاپـس  نیترازو  طسوت  هام  تدم 3  فرظ  رثکادح  هرـصبت  نیا  ییارجا  همان  نییآ  دوبدـهاوخ . یماظنریغ  عافد  ياههنیمز 
یلاس هاـم  نیدرورف  لوا  زا  یناریا  روکذ  درف  ره  هدام 2 ـ  دیـسر . دهاوخ  ناریزو  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  شرورپ  شزومآ و  یمالـسا و 
تحت دارفا  نالومشم و  نس  هدام 3 ـ  دش . دهاوخ  یمومعهفیظو  تمدخ  تاررقم  لومشم  دوشیم  یگلاس  نس 19  دراو  لاسنآ  یط  هک 
هدـمآ لمع  هب  ادـعب  هک  يرییغت  هنوگره  هدوب و  همانـسانش  نیلوا  هیلوا  تاجردـنم  عبات  نآ  زا  تیفاعم  ایو  هفیظو  تمدـخ  ظاحل  زا  لـفکت 

یکشزپ ياروش  هیرظن  قبط   ) لومـشم یعقاو  نس  نیب  فالتخا  هک  یتروص  رد  هرـصبت ـ  دوب . دهاوخن  ربتعم  یمومع  هفیظو  ظاحل  زا  دشاب 
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دهاوخ لمع  یکـشزپ  ياروش  رظن  قبط  دشاب ،  لاس  زا 5  شیب  هیلوا  همانـسانش  رد  جردنم  نس  نوناق و  نیا  هدام 41  هرصبت 1  رد  جردنم 
لاس و ود  ترورض  هرود  فلا ـ  تسا  ریز  حرش  هب  نالومشم  هیلک  يارب  نآ  لحارم  تسا و  لاس  یمومع 30  هفیظو  تمدخ  هدام 4 ـ  دش .
لاس ج طایتحا 8  هرود  ب ـ  دهد . لیلقت  هام  ات 18  ار  تدم  نیا  دناوتیم  عافد  یلاع  ياروش  دنشابزاین  رب  دازام  نالومشم  هک  یتروص  رد 

خیرات زا  هریخذ  طایتحا و  لحارم  رد  تمدخ  نایاپ  عورـش و  خیرات  هرصبت 1 ـ  لاس  مود 10  هریخذ  هرود  لاـس د ـ  لوا 10  هریخذ  هرود   ـ
رد هرـصبت 2 ـ  درک . دهاوخن  زواجت  یگلاس  نس 50  زا  نآ  همتاخ  خیرات  لاح  ره  رد  ددرگیم و  هبـساحم  ترورـض  هرود  تمدـخ  نایاپ 

فلا دنب  دافم  هرصبت 3 ـ  دنوش . راضحا  زین  یگلاس  تصش  نس  ات  نوناق  نیا  لومشم  دارفا  تسا  نکمم  یناگمه  جیسب  ترورـض و  عقاوم 
هب رداق  نالومـشم  هیلک  هدام 5 ـ  دنوش . مازعا  تمدـخ  هب  لاس 1363  هام  نیدرورف  لوا  زا  هکتسا  يرجم  ینالومـشم  هب  تبـسن  هدام  نیا 

ار ترورض  هرود  تمدخ  هیقب  مزال  یماظن  ياهـشزومآ  نتفرگارف  زا  سپ  دنوشیم و  مازعا  ترورـضهرود  تمدخ  هب  عنامالب ،  تمدخ و 
زا کـیره  رد  روبزم  نالومـشم  زا  هدافتـسا  يارب  مدـقت  بیترت  نییعت  داد . دـنهاوخ  ماـجنا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  حلـسم  ياـهورین  رد 

یلاع ياروش  بیوصت  هب  هیهت و  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  طسوت  اهنا  يدـنب  هیمهـس  هوحن  یماظتنا و  یماظن و  ياهنامزاس 
ماجنا ینویـسیمک  هلیـسو  هب  هرود  ره  نیلومـشم  زا  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  زا  کـیره  هیمهـس  دادـعت  نییعت  هرـصبت 1 ـ  دسریم . عافد 

نارادساپ هاپـس  هرـصبت 2 ـ  ددرگیم . لیکـشت  یمومع  هفیظو  هرادا  سییر  تساـیر  هب  روبزم و  ياـهورین  ناگدـنیامن  زا  هک  دـش  دـهاوخ 
هب هدامآ  هچرتفد  ناگدنراد  نیب  زا  هاپـس  شریذپ  صاخ  طباوض  قبط  هرود  ره  رد  ار  دوخ  زایندروم  نیلومـشم  دـناوتیم  یمالـسا  بالقنا 

نیا دـیامن . مالعا  یمومع  هفیظو  هرادا  هب  ار  اهنآ  یماسا  تسیل  نانآ  مازعا  خـیرات  زا  لبق  باختنا و  هدـش  نییعت  هیمهـس  دـح  رد  تمدـخ 
لـصا قبط  دـنفظوم  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  هرـصبت 3 ـ  دنریگیم . رارق  هاپـس  رایتخا  رد  یمومع  هفیظو  تمدخ  ماجنا  يارب  نیلومـشم 

 ، یـشزومآ یتاقیقحت ،  ینارمع ،  يدـیلوت ،  روما  يارب  تلود  تساوخرد  هب  انب  ار  دوخ  هفیظو  تباث و  رداـک  لنـسرپ  یـساسا  نوناـق  147
رارق تلود  رایتخا  رد  دیاین  دراو  یبیسآ  اهنآ  یمزر  یگدامآ  هب  هک  يدح  رد  یمالـسا  لدع  نیزاوم  لماک  تیاعر  اب  ینامرد  یتشادهب و 

يدعب ياه  هیحالصا  اه و  هیقاحلا  بالقنا و  ياروش  بوصم 24/9/58  یتشادهب  ینامرد و  یناسنا ،  يورین  تمدخ  نوناق  هدام 6 ـ  دنهد .
همادا حلـسم  ياهورین  ياهیدـنمزاین  نیمات  زا  دـعب  یماظن  یتامدـقم  شزومآ  هرود  یط  زا  سپ  نوناق  نآ  رد  روکذـم  نیلومـشم  اقبا و  نآ 
هفیظو تمدـخزا  ملعم  تیبرت  زکارم  نالیـصحتلا  غراف  تیفاعم  نوناـق  هدام 7 ـ  دـنهدیم . ماجنا  يرادـهب  ترازو  رد  لاس  ات 5 ار  تمدـخ 
تمدخ هیقب  یماظن  یتامدقم  شزومآ  هرود  یط  زا  سپ  نوناق  نآ  رد  روکذم  نیلومـشمو  اقبا  بالقنا  ياروش  بوصم 27/2/58  یمومع 

يروشک و ییامیپاوه  نامزاس  هب  نوناـق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا  هدام 8 ـ  داد . دـنهاوخماجنا  شرورپ  شزومآ و  رد  ار  نوناـق  نآ  رد  ررقم 
ییاوه نونف  شزومآ  زکرم  هدکشناد و  نیا  لومشم  نالیصحتلا  غراف  نیب  زا  دوشیم  هداد  هزاجا  يروشک  ییامیپاوه  يژولونکت  هدکشناد 

شزومآ تاسسوم  اههاگشناد و  ریاس  رد  هک  امیپاوه  یـسدنهم  کینورتکلا و  اضف ،  اوه  ياههتـشر  لومـشم  نالیـصحتلا  غراف  نینچمهو 
نالومـشم دنیامن . مادختـسا  ار  طیارـش  دـجاو  نابلطواد  دنـشابیم  لیـصحت  لوغـشم  یلاع  شزومآ  گنهرف و  ترازو  طباوض  ربارب  یلاع 

. دوبدنهاوخ فاعم  ترورـض  هرود  تمدـخ  ماجنا  زا  تمدـخ  لاس  هد  دـهعت  يافیا  هطوبرم و  یماظن  شزومآ  ندـنارذگ  زا  سپ  روکذـم 
ردانب و نامزاس  شک و  تفن  یلم  تکرش  ناریا و  یمالـسا  يروهمجیناریتشک  تکرـش  یـشزومآ  هلاسراهچ  هرود  نایوجـشناد  هدام 9 ـ 
رد یـصصخت  یتامدـقم و  یـشزومآ  هرود  یط  زا  سپ  روکذمياهتکرـش  رد  تمدـخ  لاس  هد  ماجنا  دـهعت و  ندرپس  طرـش  هب  یناریتشک 
ریز روما  ماجنا  هدام 10 ـ  دوب . دنهاوخ  فاعم  ترورض  هرود  تمدخ  هیقب  ماجنا  زا  ییایرد  يورین  ياهوان  هشرع  يور  رب  ییایرديورین و 

دـشابیم و یمومع  هفیظو  هرادا  زا  نانآ  تیلومـشم  عضو  هب  یگدیـسر  رب  لاد  كردـم  هئارا  مزلتـسم  یمومع  هفیظو  نیلومـشم  دروم  رد 
ذخا یگدـننار و  تاـشیامزآ  رد  تکرـش  فـلا ـ  دـشابیم . هلکـشتم  هدـنورپ  يرورـض  تامـضنم  هلمج  زا  هدـش  هـئارا  كردـم  یپـکوتف 

یتلود و تاسسوم  اههناخترازو و  قیرط  زا  نکـسم  يرادماد و  یتعنـص و  يزرواشک و  ياهکمک  ماو و  هنوگره  تفایرد  همانیهاوگ ب ـ 
ـ  ینوناق د ياهنمجنا  اهاروش و  ریاس  یمالـسا و  ياروش  سلجم  تاباختنا  تهج  ندـش  ادـیدناک  ینوناق ج ـ  ياهداهن  تلود و  هب  هتـسباو 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 152 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لاغتـشا و هزاجا  بسک و  هناورپ  رودـص  هطوبرم ه ـ  هناخترازو  زا  رتالاب  ملپید و  یلیـصحت  ياههرود  همان  نایاپ  ای  همانیهاوگ  لصا  لیوحت 
ـ  یمـسر ز دانـسا  رتافد  رد  میقتـسمریغو  میقتـسم  روط  هب  لاوما  يرهقریغ  لاـقتنا  لـقن و  هنوگره  تبث  ینواعتياهتکرـش و ـ  رد  تیوضع 

دزمزور و یناـمیپ ،  یمــسر ،   ) تروـص ره  هـب  مادختــسا  ینوناـق ح ـ  ياـهداهن  هتــسباو و  یتـلود و  ياـهنامزاس  زا  يرمتــسم  تفاـیرد 
هک يدراوم  رد  هرصبت 1 ـ  یتلود  ياهتکرـش  ینوناق و  ياهداهن  تلود و  هب  هتـسباو  یتلود و  تاسـسوم  اه و  هناخترازو  رد  تمدخدیرخ 
رب یلام  نایز  بجوم  لومشم  لاوما  تبث  مدع  هک  كرتشم  لاوما  دننام  ددرگ ،  تبث  لومشم  تالماعم  هک  دنک  باجیا  جرح  ای  ترورض 
رد هک  يروما  ریاس  هرصبت 2 ـ  تسا  هحلاص  مکاحم  هدهع  هب  عوضوم  صیخـشت  تسا  عنامالب  لومـشم  لاوما  تبث  ددرگ ،  رگید  ياکرش 

جیـسب گنج و  ناـمز  رد  هدام 11 ـ  تسا  یقاـب  دوخ  توق  هب  دـشابیم ،  لومـشم  یتمدـخ  تیعـضو  ندـش  نشور  هب  طونم  نیناوق  رگید 
راضحا تمدخ  هب  زین  دناهدومن  هدافتسا  ترورـض  هرود  تمدخ  تیفاعم  زا  حلـص  نامز  رد  یتلع  هب  هکیناسک  موزل  تروص  رد  یناگمه 

یتلود و تاسسوم  نیمدختسم  نارگراک و  هدام 12 ـ  دومن . دنهاوخ  هدافتسا  دوخ  هقبط  مه  طایتحا  هرود  نیلومشم  يایازم  قوقح و  زا  و 
راک هب  اددـجم  تمدـخ  نایاپ  زا  سپ  دـنهدیم  ماجناار  یمومع  هفیظو  هرود  تمدـخ  هک  تلود  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  ینوناق و  ياهداهن 

تاسسوم دروم  رد  هرصبت 1 ـ  دنرامگب . دوخ  هیلواراک  هب  ار  نانآ  دنفلکم  هطوبرم  نیلوئسم  ای  امرفراک  تفای و  دنهاوخلاغتـشا  دوخ  هیلوا 
طرش هلأسم  نیا  مادختسا  دادرارق  رد  هک  دنرامگب  دوخ  هیلوا  راک  هب  ار  نانآ  دنفلکم  یتروص  رد  هطوبرم  نیلوئسم  ای  امرفراک  یـصوصخ 

یمادختـسا يرادا و  روما  نامزاس  یعامتجا و  روما  راـک و  روشک و  نیترازو  طـسوت  هداـم  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هرـصبت 2 ـ  دشاب . هدش 
یماظن و ياه  هاگـشزومآ  اههدکـشناد و  هرود  یط  اب  هک  ینالومـشم  هدام 13 ـ  دیـسر . دـهاوخ  ناریزو  تاـیه  بیوصت  هب  هیهت و  روشک 

تدمرگا دش و  دهاوخ  بوسحم  ترورـض  هرود  تمدخ  زج  اهنآ  لیـصحت  تدم  دنوش  مادختـسا  تباث  رداک  رد  تمدـخ  يارب  یماظتنا 
. دوشیمبوسحم ترورض  هرود  تمدخ  زج  لاس  ود  ات  تمدخ  يرسک  تبسن  هب  نانآ  تمدخ  هرود  زا  دشاب ،  رتمک  لاس  ود  زا  لیصحت 

یـشزومآ هرود  نایاپ  ای  هجرد  هب  لین  زا  لبق  هک  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  تباث  رداک  یـشزومآ  زکارم  نیلـصحم  زا  هدع  نآ  هرصبت 1 ـ 
رد داد . دنهاوخ  ماجنا  یلبق  تدم  باستحا  نودـب  ار  ترورـض  هرود  تمدـخ  لاس  ود  دـنوش  جارخا  ای  یفعتـسم  هاپـس  هتیمک و  درومرد  )

تمدخ زج  لیصحت  تدم  دندرگ  رانک  رب  دشابن  نانآ  يدارا  لامعا  زا  یشان  هک  یتیحالص  مدع  ای  يرامیب  تلع  هب  نیلـصحم  هکیتروص 
نارادـساپ و هاپـس  تباثياضعا  تباث و  رداک  ناراد  هجرد  نارفاـمه و  نارـسفا و  هرـصبت 2 ـ  دش . دهاوخ  بوسحم  نانآ  ترورـض  هرود 

لبق نانآ  لیصحت  تدم  دنوش  جارخا  ای  یفعتسم  تمدخ  زا  هطوبرم  یمادختسا  تاررقم  بجومهب  هک  یتروص  رد  یمالسا  بالقنا  هتیمک 
هب لین  زا  دعب  رگا  دش و  دهاوخن  بوسحم  ترورـض  هرود  تمدخ  وزج  هاپـس  ای  هتیمک  دروم  رد  یـشزومآ  هرود  نایاپ  ای  هجرد  هب  لین  زا 

هرود تمدـخ  هیقب  دـشاب  رتمکلاس  ود  زا  نانآ  تمدـخ  تدـم  دـندرگ و  جارخا  ای  یفعتـسم  تمدـخ  زا  یـشزومآ  هرود  ناـیاپ  اـی  هجرد 
دـهعت 9 اـب  یمـسر  دـنمراک  ناونع  هب  هک  ینالومـشم  هداـم 14 ـ  داد . دـنهاوخ  ماـجنا  هفیظو  يزابرـس  هجرد  اـب  لاـس  ود  اـت  ار  ترورض 

تدم دش . دنهاوخ  فاعم  ترورض  هرود  تمدخ  زا  روبزم  دهعت  ماجنا  زا  سپ  دنوش  مادختسا  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  رد  تمدخلاس 
كردم ياراد  هک  ینف  یکـشزپ و  هورگ  زا  رکذلا  قوف  نادـنمراک  هک  یتروص  رد  دـشابیم . لاس  اوه 6  بآ و  دب  طاقن  رد  روبزمدـهعت 

هک قوف  نادنمراک  زا  هدع  نآ  هرصبت 1 ـ  دوب . دهاوخلاس  لاس و 4  بیترت 6  هب  قوف  ياهتدم  دنشابیم  هتشر  ود  نیارد  الاب  هب  ملپید  قوف 
يرادرهش ای  تلود  هب  هتسباو  یتلود و  ياهنامزاسای  اه  هناخترازو  زا  یکی  هب  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  زا  هطوبرم  تمـسق  عازتنا  تلع  هب 
ياهنامزاس هرـصبت 2 ـ  داد . دـنهاوخ  ماجنا  دـیدج  نامزاس  رد  ار  دوخ  دـهعت  تدـم  هیقب  دـنوش ،  لقتنم  ینوناق  ياهداهن  ای  رمحا  لاله  و 

. دنهدب یمومع  یماظن  شزومآ  روبزم  نادنمراک  هب  دهعت  دروم  تمدخ  تدم  لوط  رد  دنفظوم  قوف  لومـشم  نادـنمراک  هدننکمادختـسا 
يدارا لامعا  زا  جراخ  یللع  هب  هطوبرم  نامزاس  ای  ورین  صیخـشتهب  انب  دـهعت  دروم  تمدـخ  ماجنا  زا  لـبق  هک  قوف  نادـنمراک  هرصبت 3 ـ 

لاس لاس و 3  هب 5  بیترت  هب  لقادح  اوه و  بآ و  دب  يداع و  طاقن  رد  نانآ  تمدخ  تدم  هک  یتروص  رد  دنوش ،  رانکرب  تمدخ  زادوخ 
ره يازا  هب  دنـشاب  هدومن  تمدخ  روکذـم  ياهتدـم  زا  رتمک  هچنانچ  دوب و  دـنهاوخ  فاعم  ترورـض  هرود  تمدـخ  ماجنا  زا  ددرگغلاب ، 
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زا 4 رتمک  نادنمراک  زا  لیبق  نیا  ترورض  هرود  تمدخلاح  ره  رد  داد و  دنهاوخ  ماجنا  ترورض  هرود  تمدخ  هام  يرسک 4  لاس  کی 
دهعت اب  ییادتبا و  هرود  همانیهاوگ  لقادح  نتشاد  اب  ترورض  هرود  تمدخ  ماجنا  نیح  هک  ياهفیظو  نازابرـس  هدام 15 ـ  دوبدهاوخن . هام 
تمدخ زا  لاس  ود  ات  دـندرگ ،  مادختـسا  یماظتنا  ویماظن  ياهورین  زاین  دروم  ینامزاس  لغاشم  رد  تمدـخ  يارب  ینامیپ  تمدـخ  لاس   5

زا تلع  ره  هب  دهعت  همتاخ  زا  لبق  هک  یتروص  رد  دش و  دهاوخ  بوسحم  ترورـض  هرود  تمدـخ  هلزنم  هب  دـهعت  ماجنا  تروص  رد  نانآ 
تمدخ هیقب  هدش  ماجنا  دهعت  تدـم  باستحا  نودـب  دنـشابن  ینوناق  ياهتیفاعم  لومـشم  هچنانچ  دـندرگ ،  رانک  رب  ای  یفعتـسم و  تمدـخ 

ياههمان نییآ  قبطدنوشیم  ترورض  هرود  تمدخ  دراو  هک  ینالومشم  هیلک  هدام 16 ـ  داد . دنهاوخ  ماجنا  نوناق  ربارب  ار  ترورض  هرود 
لک یهدـنامرف   ) يربهر ماقم  یـساسا و  نوناق  یمالـسا و  يروهمج  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا  هب  تبـسن  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا 

. درک دنهاوخ  دای  يرادافو  دنگوس  ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین 

 ( ات 20 هدام 17  ترورض (  هرود  يارب  راضحا  مود ـ  لصف 

حلـسم ياـهورین  لـک  یهدـنامرف  ناـمرف  عاـفد و  یلاـع  ياروش  داهنـشیپ  اـی  تایـضتقم  هب  اـنب  تسا  نکمم  يرورـض  عقاوم  رد  هدام 17 ـ 
همتاخ زا  لبق  ای  هداد و  همادا  تمدخ  هب  لاس  ود  زا  شیب  ترورض  هرود  یمومع  هفیظو  نیلومـشم  يربهر  ماقم   ) ناریا یمالـسايروهمج 

طایتحا و ياههرود  رد  ناـنآ  تمدـخ  راودا  زا  یفاـضا  تمدـخربارب  ود  نازیم  هب  لوا  تروص  رد  هک  دـنوش  صخرم  تمدـخ  زا  لاـسود 
یلاس رد  ینعی  ترورض  هرود  تمدخ  هب  مازعازا  لبق  لاسکی  یمومع  هفیظو  تمدخ  نالومـشم  عضو  هب  هدام 18 ـ  دوشیم . رسک  هریخذ 
سپ دنسریم  یگلاس  نس 19  هب  هک  یناسک  هدام 19 ـ  دش . دهاوخ  یگدیسر  دنوشیم  یگلاس  نس 19  دراو  لاس  نآ  رد  نالومـشم  هک 

یفرعم ار  دوخ  هعجارم و  دـلوت  لحم  یمومع  هفیظو  نامزاس  هب  ناشتیلومـشم  عضو  ندومن  نشور  يارب  دـنفظوم  راضحا  یهگآ  راشتنا  زا 
. دننک هعجارم  دوخ  تماقا  لحم  یمومع  هفیظو  نامزاس  هب  دنناوتیم  دنشاب  هتـشاد  تماقا  دلوت  لحم  زا  جراخ  رد  هک  یتروصرد  دنیامن و 
دوخ و تماقا  لحم  روشک  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  یـسایس  اـی  یلوسنک  یگدـنیامن  هب  دـیاب  روشک  زا  جراـخ  میقم  نالومـشم 

تبث هرادا  هدام 20 ـ  دـننک . هعجارم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  یـسایس  ای  یلوسنک  یگدـنیامن  نیرتکیدزن  هب  نآ  ندوبن  تروصرد 
عضو هب  دیاب  دعب  لاسرد  هک  ار  دوخ  تیرومأم  هزوح  ياهشخب  ای  ناتسرهش  روکذ  نیدلوتم  یماسا  تروص  تسا  فلکم  لحم  ره  لاوحا 
هفیظو رما  هب  یگدیـسريارب  هک  یعجارم  هب  لاس  ره  هامرذآ  لوا  ات  هیهت و  هخـسن  رد 4  کیکفتروط  هب  دوش ، یگدیسر  نانآ  تیلومـشم 

. دنک میلست  دش  دهاوخ  ای  هدش و  نییعت  یمومع 

 ( ات 30 هدام 21  یگدیسر (  موس ـ  لصف 

هفیظو روما  هب  یگدیـسر  لوئـسم  اهـشخب  اهناتـسرهش و  زکارم  زا  کـی  ره  رد  هک  یعجارم  نارهت و  یمومع  هفیظو  ياـههزوح  هدام 21 ـ 
یمومع هفیظو  هرادا  سییر  هرصبت 1 ـ  دومن . دنهاوخ  هفیظو  ماجنا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يرمرادناژ  رظن  ریز  دنـشابیم  لحم  یمومع 

ناریا و یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  هدنامرف  داهنشیپ  هب  انب  هدوب و  یمومع  هفیظو  رما  رد  لک  يرمرادناژ  هدنامرفنواعم  ینامزاس  رظن  زا 
هیعالطا اه و  همانشخب  اه و  لمعلاروتسد  هیلک  تسا  فظوم  یمومع  هفیظو  هرادا  سییر  هرصبت 2 ـ  ددرگیم . نییعت  روشک  ریزو  بیوصت 
تکرـش اب  هک  ییاروش  رد  ار  هطوبرم  ییارجاروما  دنـشاب و  طبترم  ییاضق  عجارم  یماظتنا و  یماظن و  ياـه  ورین  هب  يوحن  هب  هک  ار  ییاـه 

هفیظو هرادا  سییر  رظن  ریز  روشک  یلاعناوید  یگدنیامن  هب  رایداد  کی  هاپس و  يزکرم  داتس  كرتشم ،  داتـس  روشک ،  ترازو  ناگدنیامن 
لوئـسم جراخ  ياهروشکرد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  یلوسنک  ناگدنیامن  هدام 22 ـ  دیامن . گنهامه  دوشیم ، لیکـشت  یمومع 

نانآ تیلومـشم  عضو  هب  دـنفظومو  دنـشابیم  دوخ  تیرومأم  ياههزوح  میقم  نالومـشم  هب  تبـسنیمومع  هفیظو  نوناـق  تاررقم  يارجا 
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يارب هک  ینالومشم  هدام 23 ـ  دـنراد . مالعا  یمومع  هفیظو  هرادا  هب  هجراخ  روما  ترازو  قیرط  زا  ار  تامادـقا  هجیتن  هدرک و  یگدیـسر 
هب راضحا  زا  سپ  هک  ینالومـشمنینچمه  لیـصحت  زا  غارف  ای  لیـصحت  كرت  زا  سپ  دننکیم  ترفاسم  روشک  زا  جراخ  هب  لیـصحت  همادا 

تهج دـیاب  هدـش  نییعت  تدـمنایاپ  رد  دـننکیم  ترفاـسم  روشک  زا  جراـخ  هب  تقوم  روط  هب  نوناـقنیا  ییارجا  هماـن  نییآ  قبط  تمدـخ 
ياعدا هک  ینالومشم  عضو  هب  هدام 24 ـ  دننک . یفرعم  روشک  لخاد  یمومع  هفیظو  ياهنامزاس  هبار  دوخ  ناشتیلومشم  عضو  هب  یگدیسر 

. وا هدنیامن  ای  لحم  رادشخب  فلا ـ  دوشیم : یگدیسر  ریز  صاخشا  زا  بکرم  یتایه  طسوت  اهشخب  اهناتـسرهش و  زکارم  رد  دنیامن  لفکت 
حلص هاگداد  دوجو  ارسداد و  ندوبن  تروص  رد  ناتسرهش و  ناتسداد  هدنیامن  ج ـ  وا . هدنیامن  ای  لحم  یمومع  هفیظو  نامزاس  سییر  ب ـ 

هب رهش  ای  شخب  یمالسا  ياروش  ای  ناتـسرهش  یمالـسا  ياروش  ناگدنیامن  زا  رفنکی  لحم ه ـ  نارادساپ  هاپـس  هدنیامن  هاگداد د ـ  هدنیامن 
اعدا دنتسه  دوخ  هب  تبسن  لومشم  تلافک  یعدم  هک  وا  ناگتسب  زا  يدارفا  ای  لومـشم  هک  یتروص  رد  هدام 25 ـ  هطوبرم  ياروش  یفرعم 
هرادا سییر  ای  رتالاب و  ینامزاس  هدر  هدنامرفای  یگدیسر و  تایه  ياضعا  زا  کیره  نینچمه  تسا  هدش  عییـضت  نانآ  زا  یقح  هک  دنیامن 

یگدیـسر تایه  رد  لومـشم  هدـنورپ  دـنیامن و  ضارتعا  یگدیـسر  تایه  زا  هرداص  يار  هب  هجوم  لـیلد  رکذ  ابدـنناوتیم  یمومع  هفیظو 
يار هب  ضارتعا  تسا  ضارتعا  لـباقریغ  یعطق و  نوناـق  نیا  هدام 29  اب  قبطنم  دراوم  يانثتـسا  هب  روبزم  تاـیه  يار  حرطم و  رظن  دـیدجت 

زکارم نارهتیمومع و  هفیظو  نامزاس  رد  رظندیدجت  یگدیسر  تایه  هدام 26 ـ  دشابیمن . هفیظو  تمدخ  هب  لومشم  مازعا  عنام  يزابرس 
هفیظو نامزاس  رد  ب ـ  وا . نواعم  ای  رادنامرف  فلا ـ  دوشیم : لیکشت  ریز  صخشا  تکرش  اب  يرمرادناژ  لقتـسم  ياه  نادرگ  اه و  گنه 

. اهنآ نواعم  ای  لقتسم  نادرگ  ای  گنه  هدنامرف  يرمرادناژ  لقتـسم  ياهنادرگ  اهگنه و  رد  وا ،  نیـشناج  ای  نامزاس  سییر  نارهت  یمومع 
ناتسرهش یمالسا  ياروش  باختنا  هب  رفنکی  يو ه ـ  ماقم  مئاق  ای  ناتسرهش  هاپـس  هدنامرف  نارایداد د ـ  زا  یکی  ای  ناتـسرهش  ناتـسداد  ج ـ 

هدام دوب . دـهاوخ  اضعا  يارآ  قلطم  تیرثکا  اب  بیوصت  اضعا و  موس  ود  اب  تاسلج  لیکـشت  داوم 24 و 26 ، دروم  رد  هدام 27 ـ  هطوبرم 
رظن دـیدجت  یگدیـسر  تایه  رظن  هک  دوش  مولعم  رظندـیدجت  تایهيار  رودـص  خـیرات  زا  لاس  فرظ 5  رثکادـح  هـک  یتروـص  رد  28 ـ 

هفیظو هرادا  سییر  هلیـسو  هب  هدنورپ  دشاب  رثوم  لومـشم  عضو  رد  هک  دشاب  يدح  هب  نآ  تیمها  هدوبن و  يراج  نیناوق  لوصا و  اب  قبطنم 
یتروص رد  هدام 29 ـ  تسا  ارجالا  مزال  یعطق و  تایه  نیا  رظن  دش و  دـهاوخ  عاجرا  رظندـیدجت  یگدیـسر  ياهتایه  زا  یکی  هب  یمومع 
هطوبرم ياسور  ناهدنامرف و  دنک  تلافک  ياعدا  وا  لفکت  تحت  ناسک  زا  یکی  ای  لومـشم  ترورـض ،  هرود  تمدـخ  ماجنا  نیح  رد  هک 

رد لومـشم  عضو  تقو  عرـسا  رد  هک  دنراد  مالعا  هیلاراشم  هدـننکمازعا  ياه  ناهورگ  ای  یمومع  هفیظو  ياههزوح  هب  ار  بتارم  دـنفلکم 
دنشاب هتشادنتبیغ  هک  دوشیم  یگدیسر  ینالومـشم  تلافک  ياعدا  هب  هدام 30 ـ  دوش . ذاختا  یضتقم  میمصت  حرطم و  یگدیـسر  تایه 

نیا تروصنیا  رد  هک  دنـشاب  هدوب  تلافک  تیفاعم  طورـش  زیاح  یگدیـسر  نیحو  تبیغ  تدـم  لوط  رد  راضحا و  عقوم  رد  هک  نیا  رگم 
رد وا  هدنیامن  ای  یمومع  هفیظو  هرادا  سییر  هرصبت ـ  هدام 55 ) نتفرگ  رظن  رد  اب  .) درک دنهاوخ  هدافتسا  تلافک  تیفاعم  زا  نالومشم  لیبق 

مازعا مدع  روتـسد  هرود  کی  يارب  دناوتیم  دشاب  دوجوم  هدنورپ  رد  تمدـخ  زا  تیفاعم  رب  ینبم  يا  هتبثم  كرادـم  لیالد و  هک  یتروص 
. دیامن رداص 

اه تیفاعم  مراهچ ـ  لصف 

 ( ات 38 هدام 31  یلیصحت (  تیفاعم  لوا ـ  شخب 

ینف و ياه  هاگـشزومآ  اهناتـسرنه و  نازومآرنه  طـسوتم و  هرودرخآ  هلاـس  راـهچ  نازومآ  شناد  اهارـسشناد و  نازومآ  شناد  هدام 31 ـ 
نایوجشناد و دنیامن و  لیصحت  هدش  هتخانش  لماک  هطسوتم  لداعم  رادتیحالـص  عجارم  فرط  زا  اهنآ  ملپید  یلیـصحت  شزرا  هک  ياهفرح 
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همادا دوخ  تالیصحت  هب  هک  ینامز  ات  دنسرب  تیلومـشم  نس  هب  لیـصحت  نیح  رد  رگا  یلاع  شزومآ  تاسـسوم  اههاگـشناد و  نایوجرنه 
جراخای لخاد  لیصحتلا  غراف  نازومآ  شناد  زا  هتـسد  نآ  هب  هرصبت 1 ـ  دوب . دنهاوخ  فاعم  ترورـض  هرود  تمدخ  هب  مازعا  زا  دنهدیم 

مزلم روشک  جراخ  ای  لخاد  یلاع  شزومآ  تاسسوم  رد  لیصحت  يارب  ودنوش  هتخانـش  ملپید  شرورپ  شزومآ و  ترازو  طباوض  ربارب  هک 
ای دادرخ  دـیدج  ماظن  ملپید  لیـصحتلا  غراف  نالومـشم  هرصبت 2 ـ  دریگیم . قلعت  یلیـصحت  تیفاعم  دنـشاب  یهاگـشناد  شیپ  هرود  یطهب 

لیصحتلا غراف  نالومشم  ملپید و  ذخا  زا  سپ  یهاگشناد  شیپ  هرود  نیمود  عورش  نامز  رد  ای  لاس  نامه  هامرهم  رد  لاسره  هام  رویرهش 
یهاگـشناد شیپ  هرود  رد  دـنناوتیم  ملپید  ذـخا  زا  سپ  یهاگـشناد  شیپ  هرود  نیمود  عورـش  نامز  رد  ای  دـعب  لاس  هامرهم  رد  هاـم  يد 

لومـشم هدش و  بوسحم  لیـصحت  مایاوزج  یهاگـشناد  شیپ  هرود  مامتا  نامز  ات  هدـش  داجیا  ینامز  لصاوف  دـنوش . لیـصحت  هب  لوغـشم 
لیصحتلا غراف  نالومشم  هرصبت 3 ـ  دوبدهاوخ . ربتعم  یشزومآ  دیدج  ماظن  نوناق  بیوصت  ات  نوناق  نیا  مکح  . دوشیم یلیـصحت  تیفاعم 

شیپ نومزآ  رد  ترورـضهرود  تمدـخ  زا  تقوم  تیفاـعم  گرب  اـی  تمدـخ  هب  هداـمآ  گرب  نتـشاد  اـب  هک  دـیدج  میدـق و  ماـظن  ملپید 
دنراد لاغتـشا  لیـصحت  هب  هک  یناـمز  اـت  دـنوشیم  لوبق  روـشک  لـخاد  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسوم  اههاگـشناد و  زا  یکی  اـی  یهاگـشناد 
نامز رد  دنـشابیم  ترورـض  هرود  هفیظو  تمدخ  ماجنا  لاح  رد  هک  یناگدش  هتفریذـپ  دـنیامن . هدافتـسا  یلیـصحت  تیفاعم  زا  دـنناوتیم 

یمامت رد  صیخرت  ناکما  یلیـصحت و  تیفاعم  زا  هدافتـسا  دـش . دـنهاوخ  صیخرت  اروف  لیـصحت  هب  لاغتـشا  مان و  تبث  تروص  رد  حـلص 
ندیـسر زا  لبق  هک  ینید  مولع  بالط  هدام 32 ـ  دش . دـهاوخ  اطعا  رابکی  طقف  قح  نیاو  تسا  هجومریغ  تبیغ  مدـع  هب  طونم  قوف  دراوم 

هب اهناتـسرهش  رد  نآ  یمـسر  هدـنیامن  اـیو  مق  هیملع  هزوح  تیریدـم  ياروش  طـباوض  قـبط  دوـخ  هقبط  مه  مازعا  اـی  تیلومـشم و  نس  هب 
تیریدم و ياروش  اب  لیصحت  نازیم  یبایشزرا  . دننک هدافتسا  نوناق  هدام 31  يایازم  زا  دنناوتیم  لیصحت  تدمرد  دنزرو  لاغتشا  لیصحت 

دننامه بیترت  هب  دنشاب  هدنارذگ  ار  جراخ  هرود  لاس  لقادح 6  ای  حطس و  هرود  هک  هملپید  نالومشم  هرصبت ـ  دوب . دهاوخ  نآ  هدنیامن  ای 
قوف ملپید و  قوف  نالومشم  دننامه  دنـشاب  هدنارذگ  ار  روکذم  ياه  هرود  ملپید  نودب  هچنانچ  دوب و  دنهاوخ  رتکد  سناسیل و  نالومـشم 
تراک رودص  هدام 33 ـ  دنشابیم . ارتکد  نیلومـشم  دننامه  دندرگ  لیان  داهتجا  هجرد  هب  هک  یبالط  تروص  ره  رد  دنـشابیم و  سناسیل 
فرط زا  نانآ  لیـصحتهب  لاغتـشا  یهاوگ  هب  لوکوم  ینید  مولع  بـالط  نایوجـشناد و  ناـیوجرنه و  نازومآ و  شناد  یلیـصحت  تیفاـعم 
ینید مولع  بـالط  نایوجـشناد و  ناـیوجرنه و  نازوـمآ و  شناد  هدام 34 ـ  تسا  مامتلاسکی  نآ  راـبتعا  تدـم  هدوب و  هحلاـص  تاـماقم 

تاماقم دننک . یفرعم  ار  دوخ  ترورـض  هرود  تمدخ  ماجنا  يارب  دیاب  لیـصحت  زا  غارف  ای  جارخا و  ای  لیـصحت  كرت  ضحم  هب  لومـشم 
ریخات نودب  يدارفنا و  روط  هب  یلیصحت  هتشر  یناشن و  لماک و  تاصخـشمرکذ  اب  ار  نالومـشم  لیبق  نیا  یماسا  تروص  دنفلکم  لوئـسم 

دننکیم لیصحت  روشکزا  جراخ  رد  یلیصحت  تیفاعم  نتشاد  اب  هک  ینالومـشم  هرـصبت 1 ـ  دنراد . لاسرا  لحم  یمومع  هفیظو  نامزاس  هب 
لخاد رد  هطوبرم  یمومع  هفیظو  ناـمزاس  هب  ار  دوـخ  لاـسکی  فرظ  رثکادـح  هک  دـنفظوم  لیـصحت  زا  غارف  اـی  لیـصحت و  كرت  زا  سپ 
بذـج یملع  تاـیه  وـضع  ناوـنع  هب  هـک  روـشک  زا  جراـخ  نالیـصحتلا  غراـفزا  هتـسد  نآ  يارب  روکذـم  تـلهم  دـنیامن . یفرعم  روـشک 
دروـم بسح  لوئـسم  تاـماقم  هرـصبت 2 ـ  دـباییم . شیازفا  لاـس  ود  هبدـندرگیم  یتاـقیقحت  یلاـع و  شزومآ  تاسـسوم  اههاگـشناد و 
هرادا هب  ار  بتارم  میلست و  نانآ  هب  نییعت و  هام  ود  فرظ  رثکادح  كرادم  میلست  خیرات  زا  ار  نالومـشم  لیبق  نیایلیـصحت  شزرا  دنفظوم 
هرود تمدـخ  زا  تقوم  تیفاعم  گرب  ای  تمدـخ  هب  هدامآ  گرب  نتـشاد  اـب  هک  هملپید  نالومـشم  هدام 35 ـ  دـننک . مالعا  یمومع  هفیظو 

لاغتـشا لیـصحت  هب  هک  ینامزات  هدـش  لوبق  روشک  لخاد  یلاع  شزومآ  تاسـسوم  اـی  اههاگـشناد  زا  یکی  يدورو  هقباـسم  رد  ترورض 
هداد رابکی  يارب  طقف  تیفاعم  نیا  دنشابن . هجومریغ  تبیغ  ياراد  هک  نیا  هب  طورشم  دنیامن  هدافتسا  یلیصحت  تیفاعم  زا  دنناوتیم  دنراد ،

شزومآ گـنهرف و  ترازو  یهاوگ  هب  اـنب  نوناـق و  نیا  تاررقم  رظن  زا  هک  یتروص  رد  هملپید  نالیـصحتلا  غراـف  هدام 36 ـ  دش . دهاوخ 
گنهرف و ترازو  دـییات  دروم  ياههتـشر  رد  نانآ  لیـصحت  همادا  دنـشاب و  روشک  زا  جراـخ  رد  لیـصحت  هب  لاغتـشا  طورـش  زیاـح  یلاـع 
ـ  هدام 37 دننک . ترفاسم  روشک  زا  جراخ  هب  لیـصحت  همادا  يارب  یلیـصحت  تیفاعم  تاررقم  زا  هدافتـسا  اب  دنناوتیم  دشاب  یلاع  شزومآ 
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شزومآ و ترازو  دییات  دروم  هک  یتروص  رد  دنهد  لیصحت  همادا  روشک  زاجراخ  رد  دنهاوخب  تیلومشم  نس  زا  لبق  هک  ینازومآ  شناد 
میقم نایناریا  نادـنزرف  هرـصبت ـ  دـنیامن . هدافتـسا  روشک  زا  جراخ  رد  لیـصحت  همادا  يارب  یلیـصحت  تیفاعم  زا  دـنناوتیم  دـشاب  شرورپ 

ای تلافک  تحت  انوناق  هک  یناسک  نینچمه  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  تباث  نیرومأم  نادنزرف  روشک و  زا  جراخ 
اب یهاگـشناد  یلاع و  ياه  هتـشر  رد  نانآ  لیـصحت  همادا  هدوب و  ینثتـسم  هدام  نیا  تاررقم  زا  ملپید  ذـخا  ات  دنتـسه  اهنآ  ینوناق  تیـالو 
 ، روشکياه هناخترازو  فرط  زا  شخب  نیا  داوم  ییارجا  همان  نییآ  هدام 38 ـ  دوب . دهاوخ  عنامالب  یلاع  شزومآ  گنهرف و  ترازو  دییات 

هفیظو هرادا  مـق و  هـیملع  هزوـح  تیریدــم  ياروـش  زا  رظن  بسکاـب  یلاـع و  شزوـمآ  گـنهرف و  شرورپ و  شزوـمآ و  هاپــس ،  عاــفد ، 
. دش دهاوخ  هتشاذگ  ارجا  عقوم  هب  بیوصت و  هیهتیمومع و 

 ( ات 43 هدام 39  یکشزپ (  تیفاعم  مود ـ  شخب 

: دنوشیم میسقت  ریز  حرش  هب  هتسد  راهچ  هب  یناور  یمسج و  دادعتساو  یجازم  عضو  رظن  زا  یمومع  هفیظو  تمدخ  نالومـشم  هدام 39 ـ 
زا يرامیب  هب  يالتبا  ای  وضع  صقن  تلع  هب  هک  یناـسک  2 ـ  دنتسه . تمدخ  ماجنا  هبرداق  ملاس و  یناور  یمـسج و  رظن  زا  هک  یناسک  1 ـ 
هب يالتبا  ای  دـشر  مدـع  تلع  هب  هک  یناسک  3 ـ  دنـشابیم . یمزرریغ  روما  رد  تمدـخ  ماجنا  هب  رداق  اما  هدوبن  رادروخرب  لماک  یتمـالس 

یناور ای  یمسج و  يرامیب  هب  يالتبا  ای  وضع  صقن  تلع  هب  هک  ینالومشم  4 ـ  دنتسین . ترورض  هرود  تمدخ  ماجناهب  رداق  اتقوم  يرامیب 
یکشزپ تیفاعم  طباوض  هنیاعم و  زرط  نالومشم و  يدنب  هقبط  هوحن  هرصبت 1 ـ  دنتسین . ترورض  هرود  تمدخ  ماجنا  هب  رداق  میاد  روط  هب 

بیوصتهب هیهت و  كرتـشم  داتـس  هلیـسو  هک  دوب  دـهاوخ  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نالومـشم  یکـشزپ  هنیاـعم  هماـن  نییآ  بجوـم  هب  اـهنآ 
هدام نیا  دنب 2  عوضوم  نالومشم  هرصبت 2 ـ  دیسر . دهاوخ  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  و  عافد ،  روشک ،  يرادهب ،  ياه  هناخترازو 

یلمع و شزومآ  همانرب  زا  تمـسق  نآ  دنوشیم ، هداد  صاصتخا  یماظتنا  ای  یماظن  ياهورین  یمزرریغ  لغاشم  ردتمدـخ  ماجنا  يارب  هک 
هدام داد . دنهاوخن  ماجنا  دشاب  هتشاد  تافانم  نانآ  یتمالساب  حلسم  ياهورین  شزومآ  زکارم  یکشزپ  نویسیمک  صیخـشتهب  هک  ار  یماظن 

نییعتیکشزپ ياروش  هک  یتدم  يارب  دنشابن  ترورض  هرود  تمدخ  ماجنا  هب  رداق  اتقوم  يرامیب  هب  يالتبا  تلع  هب  هک  ینالومشم  هب  40 ـ 
همادا تروص  رد  مود  لاس  رد  دـش و  دـهاوخ  هداد  یکـشزپ  تقوم  تیفاعم  دوب  دـهاوخن  لاس  کـی  زا  زواـجتم  لاـح  ره  رد  دـیامنیم و 

. دشدنهاوخ فاعم  ترورض  تمدخ  زا  میاد  روط  هب  دنـشابن  تمدخ  ماجناهب  رداق  زین  موس  لاس  رد  هچنانچ  مادقا و  وحن  نامه  هب  يرامیب 
هفرح هب  لاغتـشا  هب  رداـق  هک  دـنوشیم  هتخانـش  ترورـض  هرودتمدـخ  زا  میاد  فاـعم  یتروص  رد  طـقف  کـشزپ  نالومـشم  هرصبت 1 ـ 

تباـبط هب  رداـق  نکیل  دنتـسین  رادروخرب  لـماک  یتمالـسزا  هک  کـشزپ  ترورـض  هرود  تمدـخ  نیلومـشم  زا  دادـعت  نآ  دنـشابنتبابط .
رد هرصبت 2 ـ  دش . دنهاوخ  فاعم  نیگنس  تمدخ  زا  یکشزپ  ياهاروش  رظن  ربارب  دندرگیم و  مازعا  ترورض  هرود  تمدخ  هب  دنشابیم ،

دناهدشفاعم ترورـض  هرود  تمدخ  زا  لفکت  ای  یکـشزپ  للع  هب  حلـص  نامز  رد  هک  ار  يدارفا  ناوتیم  یناگمه  جیـسب  ای  گنج  نامز 
ندوبن تروص  رد  دوشیم و  ماجنا  حلـسم  ياهورین  زا  کشزپ  رفن  کی  هلیـسو  نالومـشم  هنیاـعم  هدام 41 ـ  درک . راضحا  تمدـخ  هب  زین 

دشاب هدش  دییات  لحم  رادشخب  ای  رادنامرف  لحم و  يرادهب  هلیـسو  نانآ  تیحالـص  هک  یماظنریغ  ناکـشزپ  زا  حلـسم  ياهورین  زا  کشزپ 
يرادهب سییر  دییات  دروم  هک  کشزپ  رفن  هس  طسوتدیاب  نالومشم  یکـشزپ  تیفاعم  دروم  رد  رظنراهظا  هرصبت 1 ـ  دش . دهاوخ  هدافتسا 
ناکشزپ دنفظوم  ناتـسا  ره  يرادهب  لماع  ناریدم  هرصبت 2 ـ  تسا  ربتعم  ناکشزپ  نیا  تیرثکا  يار  دوش و  ماجنا  دنـشابلحم  رادنامرف  و 

نیح رد  نالومشم  هک  یتروص  رد  هدام 42 ـ  دنیامن . یفرعم  لحم  يرادنامرف  هب  نییعت و  ار  هرصبت  عوضوم  یکـشزپ  ياهاروش  زاین  دروم 
رظن قبط  دـشابن و  هام  زا 6  رتمک  هک  هجلاعم  تدـم  مامتا  زا  سپ  هک  دـنوش  ییاهیرامیب  اـی  وضع  صقن  هب  ـالتبم  ترورـض  هرود  تمدـخ 

هب رداق  دنتـسه  هطوبرم  يورین  رد  یـسایس  یتدیقع ـ  دییات  دروم  هک  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ياهناتـسرامیب  یکـشزپ  ياروش 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 157 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


وزج هدام  نیا  عوضوم  نالومشم  هجلاعم  نارود  هرـصبت ـ  دوب . دنهاوخ  فاعم  ترورـض  هرود  تمدخ  هیقب  ماجنا  زا  دنـشابنتمدخ  ماجنا 
لصاح نانیمطا  يوحن  هب  لاس  فرظ 5  یمومع  هفیظو  هرادا  سییر  هچناـنچ  هدام 43 ـ  ددرگیم . بوسحم  نانآ  ترورـض  هرود  تمدخ 

زا یکشزپ  تیفاعم  هنیاعمهماننییآ و  نوناق و  نیا  فالخرب  ای  هدومن  ذخا  تیفاعم  یکشزپ  هنیاعمرد  هسیسد  بلقت و  اب  یلومشم  هک  دیامن 
ياهورین ناکشزپ  زا  رفن  زا 5 هک  یکشزپ  یلاع  ياروش  طسوت  نالومـشم  لیبق  نیا  زا  هدش  هداد  صیخـشت  فاعم  ترورـض  هرود  تمدخ 

تسا ارجالا  مزال  یعطق و  اروش  نیا  رظن  دمآ و  دهاوخ  لمع  هب  ددجم  هنیاعم  ددرگیملیکشت  ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم 

 ( ات 46 هدام 44  تلافک (  تیفاعم  موس ـ  شخب 

ای دج  ای  ردپ  هدنرادهگن  بقارم و  هناگی  فلا ـ  دنـشابیم : فاعمترورـض  هرود  تمدخ  ماجنا  زا  دروم  بسح  ریز  نالومـشم  هدام 44 ـ 
هناگی ج ـ  ریغص . رهاوخ  ای  ردارب  هدنرادهگن  تسرپرـس و  هناگی  ب ـ  دشابن . دوخ  روما  هرادا  هب  رداق  هک  رهاوخ  ای  هدج  ای  ردام  ای  ردارب و 

ات نانآ  زا  یکی  تمدخ  هب  مازعا  طیارش  دجاو  ردارب  ای 3  زا 2  د ـ  دشاب . درجمیگلاس  نس 24  ات  هک  یتروص  رد  درجم  رهاوخ  تسرپرس 
. دوب دهاوخ  لومشم  نس  يانبم  رب  مازعا  رد  مدقت  بیترت  دشدهاوخن و  مازعا  طایتحا  ای  ترورض  هرود  تمدخ  هب  يرگید  تمدخ  همتاخ 
رد نوناق  نیا  هدام 55  رد  روکذم  هحیال  يارجا  بیوصت و  ات  دنـشابیم  لفکت  تحت  دـنزرف  ای  رـسمه  ياراد  هک  یبیاغریغ  نیلومـشم  ه ـ 

دنهاوخ مازعا  تمدخ  هب  قوف  نیلومشم  يرگید  عنامنتشادن  طرـش  هب  روکذم  هحیال  يارجا  بیوصت و  زا  سپ  تسا  یهیدب  حلـص  نامز 
نانآ تمدـخ  زا  تیفاعم  تراک  دنتـسه و  فاعم  ترورـض  هرودتمدـخ  ماجنا  زا  ج   ) ب و  ، ) فلا  ) ياهدـنب نالومـشم  هرصبت 1 ـ  دش .

راضحایمومع هفیظو  تمدخ  ماجنا  يارب  هک  ینالومشم  هرصبت 2 ـ  ددرگیم . رداص  اهنآ  هفیظو  ماظن  تیعضو  هب  یگدیسر  لاس  نامهرد 
اب .) دنوشیم مورحم  هدام  نیا  عوضوم  تیفاعم  زا  دـننکن  یفرعم  ار  دوخهجوم  رذـع  نودـب  هنیعم  ياهخیرات  رد  هک  یتروص  رد  دـنوشیم 

رفن کی  تیفاعم  نوناق  رد  ررقم  يایازم  زا  نوناق  نیا  نالومشم  يرادروخرب  عنام  قوف  ياهتیفاعم  زا  هدافتسا  هرصبت 3 ـ  هدام 55 ) هب  هجوت 
یمالسا ياروش  سلجم  بوصم 24/9/1366  یمومع  هفیظو  تمدخ  زا  اه  رثالادوقفم  ارسا و  نیلولعم ،  ادهـش ،  ياه  هداوناخ  نادنزرف  زا 

لولعم نآ  رارمتسا  یمالسا و  بالقنا  ندیسر  رمث  هب  هاررد  خیرات 19/10/56  زا  اهنآ  ردارب  ای  ردپ  هک  ینیلومشم  اب  هدام 45 ـ  ددرگیمن .
ياروش رظن  قبط  هک  یلولعم  درف  ناردارب  ای  نادنزرف  زا  رفنکی  فلا ـ  دش : دهاوخ  راتفر  ریز  بیترت  هب  دنوشب  ای  هدش  رثالادوقفم  ای  ریسا  ای 

ماجنا زا  رثـالادوقفم  ناردارب  اـی  نادـنزرف  زا  رفنکی  نینچمه  دـشابن و  دوخ  یـصخش  روما  هرادا  هب  رداـق  ییاـهنت  هب  دیهـش  داـینب  یکـشزپ 
زا لاسهس  تدم  ات  دناوتیم  ریسا  هداوناخ  ناردارب  ای  نادنزرف و  زا  رفنکی  ب ـ  دش . دهاوخ  میاد  فاعم  طایتحا  ترورـض و  هرود  تمدخ 

طایتحا ترورـض و  هرود  تمدخ  ماجنا  زا  روکذم  رفنکی  دیامن  زواجت  لاسهس  زا  تراسا  تدـم  هچنانچ  هدرک و  هدافتـسا  تقوم  تیفاعم 
شیپ نوناق  نیا  ییارجا  هماننییآ  رد  نانآ  هداوناخ  ندش و  هتخانش  لولعم  رثالادوقفم و  ریـسا و  طیارـش  هرـصبت ـ  دش . دهاوخ  میاد  فاعم 

یمومع هفیظو  هزوح  هب  مازعا  زا  شیپ  ار  مزال  كرادـم  دـنناوتیم  دـننکیم  تلافک  ياـعدا  هک  ینالومـشم  هدام 46 ـ  دش . دـهاوخ  ینیب 
تاجردـنم تحـص  قیدـصت  نینچمه  نالومـشم و  لیبق  نیا  تلافک  ياعدا  هب  تبـسن  مزال  تاـقیقحت  دـننک . میلـستدوخ  تنوکـس  لـحم 

حلسمياهورین زاین  عنامالب  ملاس و  نالومـشم  هک  لاس  ره  رد  هرـصبت ـ  دوب . دهاوخ  يرمرادناژ  ای  ینابرهـش و  اب  اهنآ  كرادم  داهـشتسا و 
دنشاب لاس  تدم 2 هب  ربتعم  تقوم و  تیفاعم  ياراد  هک  ینالومشم  هدام 39 و  دنب 2 نالومشم  هب  دنشاب  هدومن  نیمات  ار  یمالسا  يروهمج 

. دش دهاوخ  هداد  حلص  نامز  رد  میاد  تیفاعم 

ات 55 هدام 47  نانآ (  يایازم  قوقح و  تاجرد و  نالومشم و  یماظن  شزومآ  مجنپ ـ  لصف 

هرود ددرگیم  میظنت  هاپـس  يزکرم  داتـس  شترا و  كرتشم  داتـس  فرط  زا  هک  یـشزومآ  تدـم  همانرب و  قبط  نالومـشم  هیلک  هدام 47 ـ 
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یشزومآ و زکارم  هب  هفیظو  يرادهجرد  هرود  یط  تهج  ملپید  قوف  نالومشم  هرصبت 1 ـ  درک . دنهاوخ  یط  ار  یماظن  یتامدقم  شزومآ 
یکی هب  یسایس  یقالخا و  تیحالص  یناور و  یمسج و  تمالس  نتشاد  یصصخت و  یتامدقم و  هرود  ندنارذگ  زا  سپ  مازعا و  یگنهرف 

نالومشم هرـصبت 2 ـ  داد . دنهاوخ  همادا  تمدـخ  هب  هفیظو  دارفا  هجرد  اب  تروص  نیاریغ  رد  دـنوشیم  لیان  هفیظو  ینابهورگ  تاجرد  زا 
. دـش دـنهاوخ  لوغـشم  هطوبرم  ياهنامزاس  اهورین و  رد  تمدـخ  هب  هفیظو  يدارفا  هجرد  اب  یتامدـقم  هرود  یط  زا  سپ  رت  نییاپ  هملپید و 

ياهـصصخت رد  ار  هملپید  نالومـشم  زا  يدادعت  دوب  دـنهاوخ  زاجم  یماظتناو  یماظن  ياهنامزاس  اهورین و  يرورـض  دراوم  رد  هرصبت 3 ـ 
یـشزومآ و زکارم  هب  هفیظو  يرادهجرد  هرود  یط  تهج  باختنا و  نوناق  نیا  ییارجا  همان  نییآ  رد  جردـنم  طباوض  ساـسارب  زاـین  دروم 

نآ ياهشیامزآ  رد  تیقفوم  یماظن و  یتامدقم  یشزومآ  هرود  یط  زا  سپ  رتالاب  هیـسناسیل و  نالومـشم  هدام 48 ـ  دنراد . مازعا  یگنهرف 
رد تیقفوم  هفیظو و  يرـسفا  شزوـمآ  هرود  یط  زا  سپ  دنـشاب  هتـشاد  یگتـسیاش  یبـتکم  یـسایس  یقـالخا و  ظاـحل  زا  هک  یتروـص  رد 
ـ  هرصبت 1 دش . دنهاوخ  لیان  هفیظو  یمود  ناوتس  هجرد  هب  نیریاس  یمکی و  ناوتـس  هجرد  هب  ارتکد  همانـشناد  ناگدنراد  نآ  ياهـشیامزآ 
زا یشزومآ  زکرم  ياروش  رظن  قبط  ای  دنوش و  دودرم  یماظن  یتامدقم  هرود  ياهـشیامزآرد  هدام  نیا  عوضوم  نالومـشم  هک  یتروص  رد 

دنهاوخ مازعا  يراد  هجرد  هرود  یط  يارب  دنشاب  هتشادن  ار  يرسفا  هجرد  هب  لین  تهج  مزال  تیحالـص  یقالخا  یبتکم و  یمـسج  ظاحل 
زا اـی  دـندرگ  دودرم  هـفیظو  يرـسفا  یــشزومآ  هرود  ياهــشیامزآرد  هداـم  نـیا  عوـضوم  نالومــشم  هـک  یتروـص  رد  هرـصبت 2 ـ  دـش .

هرود تمدخ  هیقب  دنشابن  طوبرم  یشزومآ  زکرم  ياروش  صیخشت  بسح  رب  يرسفا  ماقم  هب  لین  تیحالص  دجاو  یقالخا  یبتکمظاحل و 
کیره رد  هدام  نیا  عوضوم  نالومشم  هک  یتروص  رد  هرـصبت 3 ـ  داد . دنهاوخ  ماجنا  هفیظو  ینابهورگ  تاجرد  زا  یکی  رد  ار  ترورض 

ترورـض هرود  تمدـخ  هیقب  دـنوشن  هداد  صیخـشت  يرـسفا  ماقمهب  لین  تیحالـص  دـجاو  یتینما  یـسایس و  للع  هب  یـشزومآ  لحارم  زا 
هب هفیظو  دارفا  نازومآ و  شناد  نایوجـشناد و  ناراد ـ  هجرد  نارـسفا ـ  هناـهام  قوقح  هدام 49 ـ  داد . دنهاوخ  ماجنا  هفیظو  دارفا  دـننامار 

قوقح تباـث ب ـ  رداـک  هجرد  مه  نارـسفالوا  لاـس  هناـهام  تباـث  قوقح  نازیم  هب  هفیظو  نارـسفا  قوقح  فلا ـ  دوـب : دـهاوخ  ریز  حرش 
یقوقح ج دحاو  مکی 135  نابهورگ  یقوقح 3 ـ  دحاو  مود 125  نابهورگ  یقوقح 2 ـ  دحاو  موس 115  نابهورگ  هفیظو 1 ـ  نارادهجرد 
ـ  لایر د یصصخت 2000  یتامدقم و  شزومآ  تدم  رد  هفیظو  نازومآ  شناد  یتامدقم و  شزومآ  تدم  رد  هفیظو  نایوجـشناد  قوقح   ـ

هجدوب رد  لاس  ره  هک  تسا  ینازیم  هب  هفیظو  دارفا  هناهام  قوقح  لاـیر ه ـ  یصصخت 2500  یشزومآ  تدمرد  هفیظو  نایوجشناد  قوقح 
دب قطانم  رد  تمدـخ  ای  لاقتنا  ای  تیرومأم  هب  مازعا  تروص  رد  هفیظو  نارادهجرد  نارـسفا و  هدام 50 ـ  دوشیم . ینیبشیپ  عافد  ترازو 
رد دوب و  دـنهاوخ  نانآ  قوقح  هب  تبـسن  تباث  رداک  ناراد  هجرد  نارـسفا و  هب  طوبرم  يایازم  هداعلا و  قوف  تاررقم  لومـشم  اوه  بآ و 
رد دـنوش ، تمدـخ  لوغـشم  دـننکیم  هدافتـسا  صاخ  ینوناق  يایازم  زا  اهنآ  تباث  رداک  لنـسرپ  هک  ییاهتمـسق  اهناگی و  رد  هک  یتروص 

لحم رد  هک  ياهفیظو  نارادهـجرد  نارـسفا و  هرـصبت 1 ـ  درک . دنهاوخ  هدافتـسا  شیوخ  قوقح  هب  تبـسن  روبزم  يایازم  زا  هباشم  طیارش 
نازابرس هرـصبت 2 ـ  درک . دنهاوخن  هدافتـسا  هدام  نیارد  روکذم  اوه ، بآ و  يدب  هب  طوبرم  تاررقم  زا  دنیامنیم ، تمدخ  دوخ  تنوکس 

بآ و دب  طاقن  رد  ار  دوخ  تمدخ  زا  تمدخ  تدـم  زا  یمین   ) لاسکی زا  شیب  رابجا  روطهب  یمومع  جیـسب  ای  گنج  نامز  ریغ  رد  هفیظو 
اب كرتشم  داتـس  هلیـسو  هب  هک  دوب  دهاوخ  يا  همان  نییآ  قبط  اوه  بآ و  رظن  زا  قطانم  يدنب  هقبط  هرصبت 3 ـ  درک . دنهاوخن  تمدخ  اوه 

هفیظو ناراد  هجرد  نارـسفا و  هب  هرـصبت 4 ـ  دسرب . عافد  ریزو  بیوصت  هب  هیهت و  روشک  لک  یمادختـسا  يراداروما و  نامزاس  یگنهامه 
تایلمع رد  هک  ياهفیظو  لنـسرپ  هب  هدام 51 ـ  دریگیمن . قلعت  هداعلا  قوف  رفـس و  هنیزه  دـنوشیم  لقتنم  یـصخشياضاقت  هب  اـنب  هک  يا 

ياروش بیوصت  هب  هیهت و  نارادـساپ  هاپـس  عافد و  نیترازو  طـسوت  هک  یطباوض  قبط  رب  یتاـیلمع  هداـعلا  قوف  دنیامنیمتکرـش ، یگنج 
تاررقم قبط  نآ  زا  هدافتسا  هوحن  تمدخ و  تدم  رد  هفیظو  لنسرپ  یصخرم  نازیم  هدام 52 ـ  دش . دهاوخ  تخادرپ  دسریم  عافد  یلاع 

کیره رد  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نیح  رد  هک  یناسک  هدام 53 ـ  دوب . دهاوخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  لنسرپ  یـصخرم 
لولعم ای  توف  ای  دیهـش  یتمدـخ ،  دویق  ای  یمزر و  تایلمع  ردتکرـش  ای  هفیظو  ماجنا  ببـس  هب  هریخذ  طاـیتحا و  ترورـض  ياـههرودزا 
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هجرد مه  تباـث  رداـک  لنـسرپ  هب  طوبرم  تاررقم  نیناوـق و  لومـشم  يرمتـسم  هفیظو و  قوـقح  تخادرپ  هوـحن  نازیم و  ظاـحلزا  دـنوش 
رد هرصبت 1 ـ  ددرگیم . تخادرپ  هطوبرم  ياهنامزاس  ای  اه  هناخترازو  هجدوب  زا  دروم  بسح  نانآ  يرمتـسم  هفیظو و  قوقح  دنـشابیم و 

هدوب و تلود  هب  هتـسباو  ای  عبات  ياهنامزاس  ای  تلود  نادنمراک  زا  یمومع  هفیظو  تمدـخهب  دورو  زا  لبق  هدام  نیا  نیلومـشم  هک  یتروص 
هفیظو و قوقح  دـشاب ، رتشیب  دریگیم  قلعت  نانآ  هب  نوناق  نیا  ربارب  هک  یقوقح  نازیم  زا  هطوبرم  نامزاس  زا  نانآ  یتفایرد  قوقح  نیرخآ 

هجدوـب زا  نوناـق  نیا  بیوـصت  خـیرات  اـت  هک  یناـسک  هرـصبت 2 ـ  دـش . دـهاوخ  تخادرپ  رتـشیب  قوقح  ساـسا  رب  ناـنآ  ثارو  يرمتـسم 
هدام دش . دهاوخ  تخادرپ  لحم  نامه  زا  ناکامک  نانآ  قوقح  دناهتشادیم  تفایرد  يرمتـسم  ای  هفیظو  قوقح  ینامزاس  ای  اه  هناخترازو 

تحت هلیاع  فیلکت  نییعت  ای  تراسا  هرود  نایاپ  ات  دنوشب  رثالادوقفم  ای  ریـسا  یمومع  هفیظو  تمدخ  نیح  رد  هک  يا  هفیظو  لنـسرپ  54 ـ 
زا ترورـض  هرود  نایاپ  زا  سپ  هطوبرم و  قوقح  زا  ترورـض  هرود  رد  فلا ـ  دومن : دـنهاوخ  تفایرد  قوقح  ریز  بیترت  هب  نانآ  لـفکت 

ریسا يارب  مزال  طیارش  هرصبت ـ  هریخذ  طایتحا و  هقبط  مه  رتالاب  هجرد  کی  قوقح  زا  هریخذ  هرود  رد  طایتحا ب ـ  هرود  هقبط  مه  قوقح 
هوحن هحیـال  تسا  فظوم  تلود  هدام 55 ـ  دش . دهاوخ  ینیب  شیپ  نوناق  نیا  ییارجا  همان  نییآ  رد  لنـسرپ  ندـش  هتخانـش  رثالادوقفم  و 
تهج هام  تدم 6  فرظ  هیهت و  دنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  شاعم  هرادا  تردق  لومشم  مازعا  اب  هک  ار  ینیلومـشم  ياه  هداوناخ  هب  کمک 

. دیامن میدقت  یمالساياروش  سلجم  هب  بیوصت 

ات 57 هدام 56  هریخذ (  طایتحا و  لحارم  رد  راضحا  مشش ـ  لصف 

ار ترورـض  هرود  تمدـخ  هک  ار ) هفیظو (  دارفا  ناراد و  هجرد  نارـسفا و  زا  هقبط  دـنچ  ای  کی  دـناوتیم  عافد  یلاـع  ياروش  هدام 56 ـ 
ای هدـناوخارف  یماظن  شزومآ  لـیمکت  اـی  دـیدجت  يارب  دنتـسه  یمومع  هفیظو  تمدـخ  هریخذ  طاـیتحا و  ياـههرود  رد  دـناهداد و  ماـجنا 

عضو زا  یـشان  للع  هب  هک  یناسک  نینچمه  ناگدناوخ  ارف  یفرعم  تلهم  راضحا و  هوحن  دیامنب . يربهر  ماقم  هب  یناگمه  جیـسب  داهنـشیپ 
رد دنوش  فاعم  یماظن  شزومآ  لیمکت  ای  دیدجت  يارب  ندش  هدناوخارف  زا  تسا  نکمم  نانآ  لغاشم  تیـساسح  ای  یعامتجاای  ینامـسج 

هدام 57 دش . دهاوخ  نییعت  دسریم ،  عافد  یلاع  ياروش  بیوصت  هب  هیهت و  هاپس  عافد و  نیترازو  طسوت  هک  نوناق  نیا  ییارجا  همان  نییآ 
تباث قوقح  لداعم  یقوقح  یناگمه  جیـسب  ای  شزومآ  لیمکت  ای  دیدجت  ای  هریخذ و  طایتحا و  هرود  تمدـخ  يارب  ناگدـناوخارف  هیلک   ـ

هرـصبت تشاد  دنهاوخ  تفایرد  هطوبرم  ياه  هناخترازو  هجدوب  زا  دروم  بسح  دوخ  هجرد  مه  تباث  رداک  دارفا  ناراد و  هجرد  نارـسفا ، 
هبام دنـشاب  تلود  هب  هتـسباو  ای  یتلود و  ياهنامزاس  ای  اه  هناخترازو  زا  یکی  دنمراک  هک  یتروص  رد  هدام  نیا  عوضوم  ناگدـناوخارف  1 ـ 
نامز رد  هریخذ  طاـیتحا و  لنـسرپ  قوقح  نازیم  هرـصبت 2 ـ  تشاد  دـنهاوخ  تفایرد  عوبتم  نامزاس  زا  ار  دوخ  يایازم  قوقح و  تواـفتلا 

. دوب دهاوخ  عافد  یلاع  ياروش  بیوصت  كرتشم و  داتس  داهنشیپ  ربانب  گنج 

اه تازاجم  میارج و  یمومع و  هفیظو  نالومشم  تبیغ  متفه ـ  لصف 

 ( هدام 58 یمومع (  هفیظو  تمدخ  نالومشم  تبیغ  لوا ـ  شخب 

اه تازاـجم  میارج و  یمومع و  هفیظو  نالومـشم  تبیغ  متفه ـ  لـصف  هدام 58 )  یمومع (  هفیظو  تمدـخ  نالومـشم  تبیغ  لوا ـ  شخب 
يارب هک  هریخذ  طایتحا ،  ترورـض ،   ) یمومع هفیظو  تمدخ  نالومـشم  هدام 58 ـ  یمومع  هفیظو  تمدخ  نالومـشم  تبیغ  لوا ـ  شخب 

نینچمه دننکن  یفرعم  ار  دوخ  دوش  مالعا  یمومع  ۀفیظو  هرادا  فرط  زا  هک  ررقم  دعوم  ای  تلهم  رد  دـنوش و  راضحا  مازعا  ای  یگدیـسر 
یفرعم اردوخ  یگدیـسر  دیدجت  يارب  هامکی  فرظ  رابتعا  تدم  ياضقنا  زا  سپو  دناهتـشاد  تفایرد  تقوم  ياه  تیفاعم  هک  ینالومـشم 
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هداد صیخشت  عنامالب  تمدخ و  هب  رداق  نوناق  نیا  تاررقم  قبط  هک  یتروصرد  يریگتسد  ای  یفرعم  زا  سپ  هدش و  هتخانش  بیاغ  دننکن ،
هحلاص مکاحم  رد  تبیغ  عوضوم  یمومع  هفیظو  هرادا  مالعا  تروص  رد  ررقم  تمدخماجنا  زا  سپ  دـنوشیم و  مازعا  تمدـخ  هب  دـنوش 
بیاغ نالومشم  فلا ـ  دش : دهاوخ  میمصت  ذاختا  ریز  حرش  هب  دنشابن ، هجوم  رذع  ياراد  هچنانچ  دریگیم و  رارق  یگدیسر  دروم  ییاضق 

ات هام  تدم 6  هب  ترورـض  هرود  تمدخ  ماجنا  ای  تیلومـشم  فیلکت  نییعت  زا  سپ  دـننکیفرعم  ار  دوخ  حلـص  نامز  رد  هک  حلـص  نامز 
. دش دنهاوخ  مورحم  تیفاعم  ای  تمدخ  نایاپ  تراک  تفایرد  زا  لاس  ود  ات  لاسکی  تدم  هب  دنشاب  هدش  ریگتسد  هک  ینالومشم  لاسکی و 
ار هطوبرم  تراک  هلصافالب  تیفاعم  ای  تمدخ  نایاپ  زا  سپ  دنیامن  یفرعم  گنج  نامز  رد  ار  دوخ  هک  حلـص  نامز  بیاغ  نالومـشم  ب ـ 
ـ  ج دـش . دـنهاوخ  مورحم  تمدـخ  نایاپ  تراک  تفایرد  زا  لاـس  ات 4 تدـم 2  هب  دـنوش  ریگتـسد  هک  یناسک  تشاد و  دـنهاوخ  تفایرد 

تدم هب  تیلومـشم  رظن  زا  فیلکت  نییعت  ای  تمدخ  نایاپ  زا  سپ  دننکیفرعم ، گنج  نامز  رد  ار  دوخ  هک  گنج  نامز  بیاغ  نالومـشم 
ـ  د دـش . دـنهاوخ  مورحم  تیفاعم  ای  تمدـخ  نایاپ  تراک  تفایرد  زالاس  ات 5  تدـم 3  هب  دـنوش  ریگتـسد  هک  یناسک  لاس و  ود  ات  کی 

تدم 5 هب  تیلومشم  رظن  زا  فیلکت  نییعت  ات  تمدخ  نایاپ  زا  سپ  دننک  یفرعم  حلص  نامز  رد  ار  دوخ  هک  گنج  نامز  بیاغ  نالومـشم 
ـ  هرـصبت 1 دش . دنهاوخ  مورحم  تیفاعم  ای  تمدخ  نایاپ  تراک  تفایرد  زا  لاس  ات 10  تدم 7  هب  دنوش  ریگتـسد  هک  یناسک  لاس و   7 ات
ـ  هرـصبت 2 دـیامن . موکحم  قوف  ياـه  تازاـجم  ياـجب  دـنادب  حالـص  دوـخهک  يرگید  ریزعت )  ) تازاـجم هب  ار  بیاـغ  دـناوتیم  یـضاق 

دنشاب جراخ  ردهک  ییاهنآ  هام و  فرظ 6  دنشاب  روشک  لخاد  هچنانچ  دناهدش  هتخانش  بیاغ  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  ات  هک  ینالومـشم 
د)  ) دـنب نالومـشم  زج  هب  دـنیامن  یفرعم  یموـمع  هفیظو  ياـهنامزاس  هـب  ار  دوـخ  ناشتیلومـشم  عـضو  هـب  یگدیـسر  يارب  لاـسکی  فرظ 

. دش دهاوخن  ارجا  نانآ  دروم  رد  هدام  رد  جردنم  ياهتیمورحم 

 ( ات 67 هدام 59  اهتازاجم (  میارج و  مود -  شخب 

بکترم هام  تدـم 6  زا  شیب  شزومآ  همتاخ  زا  سپ  ای  هیلوا و  شزومآ  تدـم  رد  هچنانچ  ترورـض  هرود  تمدـخ  نیلومـشم  هدام 59 ـ 
ـ  هدام 60 داد . دنهاوخ  ماجنا  ار  ترورـض  هرود  تمدخ  یلبق ،  تدم  باستحا  نودب  یفرعم  ای  يریگتـسد  زا  سپ  دنوشب  تمدـخ  زا  رارف 

نارگید همانسانش  زا  هدافتسا  تیفاعم ،  تراک  تمدخ ،  نایاپ  تراک  اضما ،  رهم ،  همانـسانش ،  لعج  نوچ  یلامعا  باکترا  اب  هک  یناسک 
تیفاعم تابجوم  لومـشم  نداد  بیرف  ای  هوشر ،  ذـخا  تقیقح ،  نتـشاد  موتکم  عقاو ،  فالخ  یهاوگ  بذـک ،  تداهـش  ذوفن ،  لامعا  ، 

طیارـش و تیاعر  اـب  هدـش و  یگدیـسر  هحلاـص  هاـگداد  رد  ناـنآ  ماـهتا  هب  دـنزاس ، مهارف  یمومع  هفیظو  تمدـخ  زا  ار  نارگید  اـی  دوخ 
موکحم لاس  جـنپ  ات  لاسکی  زا  يریزعت  سبح  هب  دـیدهت  خـیبوت و  ظـعو و  زا  بیداـت  بتارم  مرج و  بتارم  تاـعفد و  یطاـختاناکما و 

طیارـش و تیاعر  اب  نیبکترم  دـشاب ، هتـشادن  لومـشم  تیعـضو  رد  يریثات  هوشر  ذـخا  ای  لعج و  اـی  بلقت  هچناـنچ  هرـصبت 1 ـ  دنوشیم .
یتلود و تامدخ  زا  لاس  هد  ات  لاسکی  زا  لاصفنا  هب  دیدهت  خـیبوت و  ظعو و  زا  بیدات  بتارم  مرج و  بتارم  تاعفد و  یطاخ و  تاناکما 

همیرج ناونعب  هدـش  هداد  هوشر  هک  یلاوـما  هرـصبت 2 ـ  دـش . دـنهاوخموکحم  سبح  لاس  هس  ات  هام  شـش  همیرج و  ناونع  هب  هوشر  طبض 
هدش هداد  هوشر  هب  هک  یلام  ای  هجو  هدوب  هوشر  ندادزا  راچان  دوخ  هقح  قوقح  ظفح  يارب  یشار  هک  دوش  تباث  هاگره  ددرگیم و  طبض 

هتسباو یتلود  تاسسوم  اهناگرا و  اهداهن و  یماظتنا و  یماظن و  ياهورین  یمومع و  هفیظو  هرادا  لنـسرپ  هدام 61 ـ  ددرگیمدرتسم . وا  هب 
تامدـخ زا  میاد  لاصفنا  رب  هوالع  هدامرد 60  روکذـم  میارج  باکترا  تروص  رد  یمالـسا  ياهنمجنا  اهاروش و  ناگدـنیامن  تلود و  هب 

زا 3 يریزعت  سبح  هب  دـیدهت  خـیبوت و  ظعو و  زا  بیدات  بتارم  مرج و  بتارم  تاعفد و  یطاخ و  تاناکما  طیارـش و  تیاـعر  اـب  یتلود 
يرگید نیوانع  هدام 60 و 61  ودرد  روکذم  یباکترا  لامعا  يراج  نیناوق  بجوم  هب  هاگره  هرصبت ـ  دشدنهاوخ . موکحم  لاس  ات 7  لاس 

اه و هناخترازو  رد  یلک  روط  هب  نالومشم  مادختسا  هدام 62 ـ  دنوشیم . موکحم  نیوانع  نامه  دشا  رفیک  هب  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتشاد 
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ـ  هرـصبت تسا  عونمم  میاد  تیفاـعم  نتـشاد  نودـب  یـصوصخ  تاسـسوم  اـههاگراک و  اـه و  هناـخراک  رد  تلود و  هب  هتـسباو  تاسـسوم 
قوف دراوم  رد  ررقم  تیدودـحم  زا  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياـهورین  رد  بیاـغریغ  نالومـشم  مادختـسا 

تلود و هب  هتسباو  یتلود و  تاسسوم  اه و  هناخترازو  رد  بیاغ  نیلومشم  ناگدننک  مادختـسا  ای  هدننکمادختـسا  هدام 63 ـ  تسا  ینثتسم 
میاد لاصفنا  هب  رتشیب  ای  دروم  هس  رارکت  تروص  ردو  لاسکی  یلا  هام  زا 6  قوقح  فصن  رسک  هب  مود  لوا و  دارفا  زا  کیره  يارب  اهداهن 

هب هدامآ  هچرتفد  ای  تقوم  تیفاعم  گرب  اب  نالومـشم  راـک  هب  لاغتـشا  هدام 64 ـ  دش . دـنهاوخ  موکحم  هحلاص  هاگداد  طسوت  تمدـخ  زا 
نایاپ ات  هن  هاجنپ و  دصیـس و  رازهکی و  لاـس  هاـم  رهم  لوا  زا  هک  يدارفا  هیلک  هدام 65 ـ  تسا  عنامالب  اهنآ  رابتعا  تدم  رد  طقف  تمدـخ 

ریاس رب  هتـسباو  تاسـسوم  اه و  هناخترازو  رد  مادختـسا  ظاحل  زا  دوب  دـنهاوخ  اـی  دـناهدوب و  یمومع  هفیظو  تمدـخ  رد  یلیمحت  گـنج 
نوناـق نیا  داوـم  رد  هک  يدراوـم  رد  زج  نوناـق  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هدام 66 ـ  دنراد . مدـقت  قح  دنتـسه  هباشم  طیارـش  رد  هک  يدارفا 

. دیـسر دهاوختلود  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  هاپـس  عافد و  روشک ، ياه  هناخترازو  طسوت  تسا  هدـش  صخـشم  نآ  يارب  یـصاخ  عجرم 
هداوناخ زا  رفنکی  تیفاعم  هب  طوبرم  نوناق  هرـصبت ـ  تسا  یغلم  نوناـق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا  نوناـق  نیا  اـب  ریاـغم  نیناوق  هیلک  هدام 67 ـ 

تسا ینثتسم  نوناق  نیا  لومش  زا  ادهش 

تاحالصا و اب   - ناریزو تایه  بوصم 13 5 1364  یمالسا -  ياروش  سلجم  ( 1363 7 29  ) یمومع هفیظو  تمدخ  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 
يدعب تاقاحلا 

 ( ات 75 هدام 1  تایلک (  لوا ـ  لصف 

یندم نوناق  هدام 976  تاررقم  هب  هجوت  اب  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  ظاحل  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  روکذ  عاـبتا  هدام 1 ـ 
ملـسم یناسک  یجراخ  تیعبت  دـشاب . ملـسماهنآ  یجراخ  تیعبت  هک  یـصاخشا  يانثتـسا  هب  ناریا  نینکاـس  هیلک  دنشابیم 1 ـ  ریز  حرـشهب 

رد اـی  ناریا  رد  هک  نیا  زا  معا  تسا  یناریا  اـهنآ  ردـپ  هک  یناـسک  2 ـ  دـشابن . ناریا  تلود  ضارتعادروم  اهنآ  تیعبات  كرادـم  هک  تسا 
ردـپ و زا  ناریا  رد  هک  یناسک  4 ـ  دنـشاب . مولعمریغ  نانآ  ردام  ردپ و  هدـش و  دـلوتم  ناریا  رد  هک  یناسک  3 ـ  دنشاب . هدش  دلوتم  هجراخ 

دوجو هب  تسا  یجراخ  هعبت  هک  يردپ  زا  ناریا  رد  هک  یناسک  5 ـ  دناهدمآ . دوجو  هب  هدش  دلوتمناریا  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  یجراخ  ردام 
تیعبات هب  اهنآ  ندش  لوبق  الاو  دنـشاب ، هدرک  تماقا  ناریارد  رگید  لاس  کی  لقاال  مامت  لاس  نس 18  هب  ندیسر  زا  سپ  هلصافالبو  هدمآ 

ار ناریا  تیعباـت  هک  یجراـخ  هـعبت  ره  تسا 6 ـ  ررقم  ناریا  تیعباـت  لیـصحت  يارب  نوناـق  قباـطم  هک  دوب  دـهاوخ  یتاررقم  قـبطرب  ناریا 
یصاخشا هدام 2 ـ  دوب . دنهاوخن  هرقف 4 و 5  لومشمهجراخ  یلوسنک  یسایس و  ناگدنیامن  زا  دلوتم  لافطا  هرصبت ـ  دشاب . هدرک  لیـصحت 

هفیظو تمدخ  نوناقتاررقم  عبات  هفیظو  تمدخ  ماجنا  ظاحل  زا  دنـشاب . هدرک  لیـصحتیناریا  تیعبات  ادـعب  هتـشاد و  یجراخ  تیعبات  هک 
ار ترورـض  هرود  تمدـخ  روشک  نامه  نیناوققباطم  یجراخ  روشک  تیعبات  نتـشاد  نامز  رد  هچناـنچ  هرـصبت 1 ـ  دوب . دنهاوخ  یمومع 

روشک هچنانچ  هرـصبت 2 ـ  دوب . دـنهاوخ  دوخهقبط  مه  صاخـشا  هب  طوبرم  تاررقم  عبات  هریخذ  طایتحا و  لحارميارب  دنـشاب  هداد  ماجنا 
رد موزل  تروص  رد  دنـشابهدش  فاعم  ترورـض  هرود  تمدخ  ماجنا  زا  ای  هدوب و  یمومع  هفیظو  تمدخ  تاررقم  دـقاف  نانآ  یلبق  عوبتم 

دراولاس نآ  یط  هک  یلاس  هاـم  نیدرورف  لوا  زا  یناریا  روکذ  دارفا  هدام 3 ـ  دش . دنهاوخ  راضحاتمدخ  هب  یناگمه  جیـسب  گنج و  نامز 
هرود تمدخ  ماجنا  تهج  هک  يدارفا  هدام 4 ـ  دش . دنهاوخ  راضحا  دوخ  تیلومشم  عضو  ندش  نشور  يارب  دنوشیم  یگلاس  هدزون  نس 
هدام دش . دنهاوخ  مازعا  ترورض  هرود  تمدخ  هبدنسریم  مامت  لاس  نس 19  هب  هک  یلاس  یط  رد  دنوش  هداد  صیخـشتعنامالب  ترورض 

یـسمش لاسکی  رد  دلوتم  روکذ  دارفا  هیلک  تشاد و  دـهاوخن  يریثات  دـلوت  هام  ای  زور  مازعا  راضحا و  يارب  تیلومـشم  نس  نییعت  رد  5 ـ 
ـ  هدام 6 تفرگ  دنهاوخ  رارق  هقبط  کی  رد  تیلومـشم  ظاحل  زا  هدـش و  یقلتلاس  نامه  دـلوتم  هام  دنفـسا  نایاپ  ات  هام  نیدرورف  لوا  زا  )
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مالعا هب  انب  زاین  تروص  رد  دنـشاب  ترورـض  هرود  تمدخ  ماجنا  بلطواددوخ  راضحا ، لاس  رد  هک  عنامالب  تمدخ و  هب  رداق  نالومـشم 
نـشورو فیلکت  نییعت  يارب  دنفلکم  هدش  راضحا  نالومـشم  هیلک  هداـم 7 ـ  دومن . مازعا  تمدـخ  هب  ار  نآ  ناوتیم  یموـمع  هفیظو  هرادا 

یفرعم دوشیم  مالعا  یهورگ  ياههناسر  رد  یمومع  هفیظو  هرادا  فرطزا  هک  يزکارم  هب  ار  دوخ  ررقم  دعوم  رد  تیلومـشم  عضو  ندش 
نیلوا تاجردـنم  عباـت  نآ  زا  تیفاـعم  اـی  هـفیظو و  تمدـخماجنا  ظاـحل  زا  ناـنآ  لـفکت  تـحت  دارفا  نالومـشم و  نـس  هدام 8 ـ  دـنیامن .

لمع هب  ادعب  هک  لیمکت  ای  قاحلاو و  حالصا  زا  معا  يرییغت  عون  ره  نآ و  هب  طوبرم  یلجس  دانـسا  همانـسانش و  لاطبا  هدوب  نانآهمانـسانش 
دوب و دهاوخن  ربتعم  ییاضق ،  عجارم  زا  هرداص  مکح  ساساربولو  دـشاب  رثوم  تیلومـشم  ای  تیفاعم  عضو  رد  هک  یتروص  رددـشاب  هدـمآ 

لفکت تحت  دارفا  نیلومـشم و  همانـسانش  نیلوا  هیلوا  تاجردـنم  تیاـعر  هـب  فـلکم  یگدیـسر  ياـهتایه  یموـمع و  هـفیظو  ياـهنامزاس 
لحم ياهناگی  ای  نیلوا  نیاعم  کشزپ  صیخـشت  ای  یمومع  هفیظو  ياهنامزاس  ای  لومـشم  مـالعا  بسح  هچناـنچ  هدام 9 ـ  دنشابیمنانآ .

یکشزپ ياروش  رد  لومشم  دسرب  رظن  هب  لاس  زا 5  رتشیبيو  همانسانش  رد  جردنم  نس  اب  لومشم  یعقاو  نس  توافت  هفیظولنسرپ  تمدخ 
قوف هحرـصم  نازیم  هب  ار  لومـشم  نس  تواـفت  اروش  هک  یتروصرد  هنیاـعم و  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناـق  هدام 41  هرصبتعوضوم 1  )

رد تسا  یهیدب  دیامن ، مادقا  حالص  يذ  عجارم  قیرط  زا  دوخ  همانـسانش  حیحـصت  دروم  رد  هک  دش  دهاوخ  غالبا  لومـشم  هب  دیامن  دییات 
رد هچنانچ  مازعا و  تمدخ  هب  هلصافالب  ددرگ  مازعا  تمدخ  هب  دیاب  هک  دریگ  رارق  ینس  رد  لومشم  یکشزپ  ياروش  رظن  قبط  هکیتروص 

دروم رد  هرـصبت ـ  دـشابیم . هدـش  حیحـصت  همانـسانش  هئاراهب  طونم  هیلاراشم  تیفاـعم  تراـک  لـیوحت  رودـص و  دریگ  رارق  تیفاـعم  نس 
مادقا هدام 9  ردروکذم  شور  ربارب  دـشاب  لاس  زا 5  رتشیب  نانآ  هیلوا  همانـسانش  دیدجهمانـسانش و  رد  جردنم  نس  توافت  هک  ینالومـشم 
رودـص ياضاقت  همانـسانش  تفایرد  مدـع  ناونع  هبو  دـنراد  رارق  تیلومـشم  نینـس  رد  ارهاظ  هک  یناسک  دروم  رد  هدام 10 ـ  دش . دـهاوخ 

یفرعم و لحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  یکـشزپ  ياروشرد  هنیاـعم  تهج  ار  دارفا  لـیبق  نیا  لـحم  لاوحا  تبث  هرادا  دـنیامنیم  همانـسانش 
اهنآ دروم  رد  هدام 9  حرش  هب  یمومع  هفیظو  ياههزوح  دومن و  دنهاوخ  مادقا  نانآ  يارب  همانسانش  رودص  هب  تبـسن  اروش  رظنربارب  سپس 
لماش هک  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  هنایلاس  يدنمزاین  یلک  حرط  لاس  ره  هام  دنفسا  رد  هدام 11 ـ  دنیامنیم . مادقا  هرداص  همانسانش  قبط 

هیهت و ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  هلیـسو  اهیدنمزاین  نیمات  مدقت  بیترت  نینچمهو  دوب  دهاوخ  زین  هرود  ره  يدنمزاین 
ياهیدـنمزاین حرط  هیهت  روظنم  هب  هرـصبت 1 ـ  دـش . دـهاوخ  غالبا  یمومع  هفیظو  هرادا  هب  ارجا  تهجعافد  یلاـع  ياروش  بیوصت  زا  سپ 

یماظن و ياهورین  هرصبت 2 ـ  دش . دهاوخ  لیکشت  كرتشم  داتـس  رد  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  تکرـش  اب  ینویـسیمک  هدام  نیا  عوضوم 
يارب لاس  ره  همتاخ  رد  یتمدخ  هیاپ  رامآ  ربارب  ار  يدوجوم  دادعت  نینچمه  دوخ  هفیظو  لنسرپ  هبوصم  ینامزاس  فقـس  دنفظوم  یماظتنا 
مازعا هرود  دـنچ  ای  کـی  رد  ترورـض  بسحرب  هچناـنچ  هرـصبت 3 ـ  دنیامن . سکعنم  كرتشم  داتـس  هب  دـعب  لاس  ياهیدـنمزاین  هبـساحم 

زا سپ  میظنت و  كرتشم  داتـس  هلیـسو  اـهنامزاس  اـهورین و  زا  کـیره  هناـیلاس  هیمهـس  بلاـق  رد  هلـصاح  تارییغت  ددرگ  لـصاح  يرییغت 
نیلومـشم يراذگاو  يرورـض  عقاوم  رد  هدام 12 ـ  دـش . دـهاوخ  غـالبا  یمومع  هفیظو  هرادا  هب  ارجا  تهج  عاـفد  یلاـع  ياروش  بیوصت 

هفیظو هرادا  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  طسوت  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  هب  يدارفنا  ای  یعمجتـسدروط  هب  صاـخ 
داتـس زا  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  زا  کـیره  يدـنمزاین  نازیم  لوصو  زا  سپ  یمومع  هفیظو  هرادا  هدام 13 ـ  دش . دهاوخغالبا  یمومع 
هیمهس ياراد  هک  ییاهنامزاس  اهورینو و  كرتشم  داتس  ناگدنیامن  زا  بکرم  ینویسیمک  لیکـشت  اب  لومـشم  مازعا  هلحرم  ره  رد  كرتشم 

رد دوجوم  نالومشم  هچنانچ  هرصبت ـ  دومندهاوخ . نییعت  هفیظو  هزوح  ره  رد  دوجوم  نالومشم  زا  ار  نامزاسای  ورین  ره  هیمهس  دنشابیم ،
هب میـسقت  تروص  هب  روبزم  شهاک  ای  شیازفادادـعت  دنـشاب  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  يدـنمزاین  نازیم  زا  رتمکای  رتشیب  مازعا  هلحرم  ره 

هفیظو ياههزوح  لمع  كالم  ریخا  هدش  نییعت  هیمهـس  میـسقت و  مازعا  هلحرم  نامه  رد  اهنآ  هیمهـس  ساسارب  هحرـصميدابم  نیب  تبـسن 
یماظن و ياهورین  زا  کی  چـیه  هیمهـس  هک  ددرگذاـختا  یبیترت  یتسیاـب  لاـس  لوط  رد  یفاـضا  لومـشم  دوجو  تروصرد  دوب و  دـهاوخ 

دنفظوم یماظتنا  یماظن و  ياهورین  هدام 14 ـ  ددرگنتسا . هدیسر  عافد  یلاع  ياروش  بیوصت  هب  هک  اهنآ  هنایلاس  هیمهس  زا  شیب  یماظتنا 
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نییعت زا  سپ  هچنانچ  هدام 15 ـ  دـنهد . عالطاهطوبرم  ياهورین  یـشزومآ  زکارم  هب  ار  بتارم  هزوح  ره  زا  اهنآ  هیمهـسندش  نیعم  زا  سپ 
یمومع هفیظو  هرادا  دنـشاب  هیمهـسرب  هفاضا  مازعا  لباق  نالومـشم  دادـعت  مازعا  نیح  رد  همان  نییآ  نیا  هدام 13 تاررقم  ساـسارب  هیمهس 

ره يدنمزاین  دح  ات  طبر  يذ  يورین  وكرتشم  داتـس  رظن  اب  عافد  یلاع  ياروش  هبوصم  مدقت  بیترت  ساساربار  دازام  دادـعت  تسا  فظوم 
یماظن ياهنامزاسو  اهورین  هب  هزوح  ره  نالومشم  صاصتخا  میسقت و  هوحن  هدام 16 ـ  دهد . صاصتخا  وریننامه  هب  هطوبرم  مازعا  هلحرم 
یموـمع هفیظو  هرادا  هداـم 17 ـ  دوب . دـهاوخ  یمومع  هفیظو  هرادا  اـب  تسا  هتفرگ  رارقنویـسیمک  بیوصت  دروم  هک  ینازیم  هب  یماـظتنا  و 

یماظن ياهورین  یشزومآ  زکارم  هدام 18 ـ  دیامن . لیوحت  تسا  هدش  نییعت  البق  هک  یشزومآ  زکارمرد  ار  ورین  ره  نیلومشم  تسا  فظوم 
هرادا فرط  زا  هدش و  هداد  صاصتخا  نانآ  هب  هطوبرمنامزاس  ای  ورین  داتس  یلبق  یگنهامه  اب  هک  ینالومـشم  شریذپهب  فظوم  یماظتنا  و 
زکارم اـت  مازعا  زکارمزا  نالومـشم  هیلک  هار  نـیب  هریج  لـقنو و  لـمح  مازعا و  هـنیزه  هدام 19 ـ  دنـشابیم . دـندرگ  یفرعمیمومع  هفیظو 

کمک و ناکما  هدوبن و  دوجوم  یفاک  هزادنا  هب  هیلقن  هلیسو  هک  ییاهلحم  رد  دوب . دهاوخناریا  یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  اب  یشزومآ 
لقنو لمح  ردهدـننک  مازعا  یمومع  هفیظو  ياههزوح  اب  ار  مزـال  ياهتدـعاسم  یماـظتناو  یماـظن  ياـهورین  ریاـس  دـشاب  دوجوم  يراـیمه 

هب هدامآ  هچرتفد  دـقاف  نیلومـشمشریذپ  هب  زاجم  یماظتنا  یماظن و  ياـهورین  زا  کـی  چـیه  هدام 20 ـ  دروآ . دـنهاوخ  لمع  هب  نالومـشم 
هرادا یفرعم  نودب  نالومشم  هاگره  هدام 21 ـ  دوب . دنهاوخن  یمومع  هفیظو  هرادا  یفرعم  نودب  تمدخهب  هدامآ  هچرتفد  ياراد  ای  تمدخ 
تمدخ زج  دناهدومن  تمدخ  اهورین  نآ  رد  هکار  یتدم  دـنوش  هتفریذـپ  یماظتنا  ای  یماظن  ياهورین  زا  کی  ره  تمدـخهب  یمومع  هفیظو 

هک ینالومشم  هدام 22 ـ  دش . دهاوخ  راتفر  دناهدیدرگن  مازعا  تمدخ  هب  هک  ینیلومشم  دننام  نانآ  اب  هدیدرگن و  بوسحم  یمومع  هفیظو 
یـشزومآ زکارم  هب  تمدخماجنا  تهج  تنوکـس  لحم  ای  همانـسانش  رودص  لحم  هفیظو  هزوحهلیـسو  هتـشاد و  تمدـخ  هب  هدامآ  هچرتفد 
ياههزوح زا  یکی  هب  دوخیفرعم  نمض  اددجم  هچنانچ  هدوب و  یشزومآ  زکرم  نآ  رد  تمدخماجنا  هب  مزلم  دناهدیدرگ  مازعا  هدش  نییعت 

هب هتـشاد و  تفایرد  يدیدجتمدخ  هب  هدامآ  هچرتفد  یلبق  مازعا  نامتک  هدـننک و  مازعا  هفیظو  هزوح  هب  یفرعم  ای  یمومع و  هفیظو  رگید 
نانآ اب  هدـیدرگن و  بوسحمیمومع  هفیظو  تمدـخ  زج  يدـعب  یـشزومآ  زکرم  رد  ناـنآ  تمدـخدندرگ  مازعا  يرگید  یـشزومآ  زکرم 

تمدـخ نوناق  تیاعر  نودـب  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  هدام 23 ـ  دش . دهاوخ  راتفر  دناهدیدرگن  مازعا  تمدخ  هب  هک  ینیلومـشم  دـننام 
تمدـخ نیح  رد  هفیظو  نازابرـس  صیخرت  هب  زاجم  ییاضق  عجارمزا  مکح  رودـص  نودـب  ای  نآ  ییارجا  ياه  همان  نییآ  یمومع و  هفیظو 

هنیعم طباوض  ربارب  هرود  ره  رد  ار  دوخ  زایندروم  نالومشم  دناوتیم  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدام 24 ـ  دشابیمن . یمومع  هفیظو 
هفیظو ياههزوح  هب  مازعا  خـیرات  زالبق  ار  نانآ  تاصخـشم  باختنا و  دنـشابیم  تمدـخ  هب  هداـمآ  هچرتفد  ياراد  هک  ینالومـشم  نیب  زا 

هب هدـش  نییعت  هیمهـس  دـحرد  اههزوح  نآ  قیرط  زا  رظن  دروم  نیلومـشم  ات  دـیامن  مالعا  تمدـخ  هب  هدامآ  هچرتفد  هدـننک  رداص  یمومع 
ره رد  هدش  مالعا  نالومـشمزا  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  هیمهـس  هک  یتروص  رد  هدام 25 ـ  دنوش . یفرعم  هاپـس  یـشزومآ  زکارم 
هک یماظتنا  یماظن و  ياهورین  هدام 26 ـ  دش . دهاوخ  نیمات  نالومشم  ریاس  زا  هیمهس  هیقب  هاپـستساوخرد  تروص  رد  دوشن  نیمات  هزوح 

هدومن رداص  ار  هفیظو  لنسرپ  زا  کیره  تمدخ  نایاپ  تراک  ررقم  تمدخ  ماجنا  زا  سپ  دنفظوم  دنیامنیم  هدافتـسا  هفیظو  نیلومـشم  زا 
لحم هفیظو  هزوح  هب  تاصخـشمرکذ  اب  اـبتک  ار  بتارم  لـیوحت و  ناـنآ  هب  دنـشاب  تمدـخ  زا  رارف  اـی  هیلوا  تبیغ  دـقاف  هک  یتروص  رد  و 

تمدخ نایاپ  بتارم  دشاب  روشکزا  جراخ  نانآ  همانـسانش  رودـص  لحم  هک  ینالومـشم  هرـصبت 1 ـ  دنیامن . مالعا  نانآ  همانـسانش  رودص 
کیره رد  ار  دوخ  یمومع  هفیظو  تمدـخ  هک  يدارفا  هاگره  هرصبت 2 ـ  دش . دهاوخ  مالعا  نارهت   1 هرامش یمومع  هفیظو  هزوح  هب  نانآ 

نآ ندوب  هدافتـسا  لباقریغ  ای  نتفر  تقرـس  هب  ای  ندـش  دوقفم  ياعدادناهتـشاد  تفایرد  تمدـخ  نایاپ  تراک  هداد و  ماجنا  نآ  لـحارم  زا 
اهورین و یگنهامه  اب  مزال  كرادـم   ) دـنهد هئارا  دوخ  ياـعدا  تاـبثا  يارب  ار  مزـال  كرادـم  هدرک  ینثملا  رودـص  ياـضاقت  دـیامنبار و 
، رتالاب ياههدر  داتـس  اهنآ  ندوبن  دوجوم  لالحنا و  تروصرد  هدـننک و  رداص  ياهناگی  ددرگیم ) نییعت  یماظتنا  ای  یماـظنياهنامزاس و 
ـ  هدام 27 دومن . دنهاوخ  رداص  ینثملا  تراک  یـضاقتم  ياعدا  دییات  زا  سپ  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  طوبرم  قباوس  ساساربار  عوضوم 
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هرادا هکيدراوم  رد  رگم  دریگیم ، ماجنا  تمدـخ  هب  هدامآ  هچرتفد  هدـننکرداص  هفیظو  ياـههزوح  قیرط  زا  نیلومـشم  تمدـخ  هب  مازعا 
یماظتنا یماظنياهورین و  رد  ار  یمومع  هفیظو  تمدخ  دیاب  نالومشم  هیلک  هدام 28 ـ  دنادب . يرورض  ار  مازعا  لحم  رییغت  یمومع  هفیظو 

هب یماظتنا  یماظن و  ياهورین  هفیظو  تباث و  رداک  لنـسرپ  زا  دـنهاوخب  حلـص  نامز  رد  یتلود  ياهنامزاس  هاـگره  هدام 29 ـ  دنهد . ماجنا 
هدافتسایساسا نوناق  لصا 147  عوضوم  ینامرد  یتشادهب و  یشزومآ  یتاقیقحت  ینارمع ،  يدیلوت و  روما  رد  يدارفنا  ای  یعمجتـسد  روط 

زابتارم تلود  تایه  بیوصت  زا  سپ  ات  مالعا  يریزو  تسخن  هب  ار  نانآزا  هدافتـسا  یگنوگچ  نامزاس  نآ  ماقم  نیرتـالاب  دـیاب  دـنیامن ،
ياهورین دروم  رد   ) روشک ترازو  هناگهس و  ياهورین  دروم  رد   ) ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  هب  دروم  بسح  قیرط  نآ 

. دریگ رارق  هدننکتساوخرد  ياهنامزاس  اههناخترازو و  رایتخا  رد  ات  ددرگ  مالعا  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  يزکرم  داتس  یماظتنا و 
اب تقفاوم  مدع  تروص  رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ای  روشکترازو  ای  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  هدام 30 ـ 

. دومن دنهاوخ  مادـقا  عافد  یلاع  ياروش  میمـصت  ربارب  هدومن و  شرازگ  عافد  یلاع  يراوش  هب  ار  نآ  یگنوگچ  یتساوخرد  لنـسرپ  مازعا 
يدارفنا اـی  یعمجتـسد  روط  هب  هماـن  نییآ  نیا  هداـم 29  يارجارد  هک  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهورین  زا  کـی  ره  هفیظو  لنـسرپ  هدام 31 ـ 

اردوخ تمدخ  نایاپ  تراک  دنوشیم و  بوسحم  هدـننک  یفرعم  يورینیعمج  دـنیامنیم  تمدـخ  رومأم  تروص  هب  یتلود  ياهنامزاسرد 
ترازو طباوض  ربارب  هک  جراخای  لخاد  لیصحتلا  غراف  نازومآشناد  زا  هتـسد  نآ  هب  هرصبت 1 ـ  دومن . دنهاوخ  تفایرد  ورین  نامه  زا  زین 

شیپ هرود  یط  هب  مزلمروشک  جراـخ  اـی  لـخاد  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسوم  رد  لیـصحت  يارب  ودـنوش  هتخانـش  ملپید  شرورپ  شزوـمآ و 
رد لاس  ره  هام  رویرهشای  دادرخ  دیدج  ماظن  ملپید  لیصحتلا  غراف  نالومشم  هرصبت 2 ـ  دریگیمقلعت . یلیصحت  تیفاعم  دنشاب  یهاگشناد 
لاس هامرهم  رد  هام  يد  لیصحتلا  غراف  نالومشم  ملپید و  ذخا  زا  سپ  یهاگشناد  شیپ  هرود  نیمود  عورش  نامز  رد  ای  لاس  نامه  هامرهم 

. دنوش لیـصحت  لوغـشم  یهاگـشناد  شیپ  هرود  رد  دـنناوتیم  ملپید  ذـخا  زا  سپ  یهاگـشناد  شیپ  هرود  نیمود  عورـش  نامز  رد  ای  دـعب 
یلیـصحت تیفاـعم  لومـشم  هدـش و  بوـسحم  لیــصحت  ماـیا  وزج  یهاگــشناد  شیپ  هرود  ماـمتا  ناـمز  اـت  هدـش  داـجیا  یناـمز  لـصاوف 

تمدخ ینوناق  هحیال  عوضوم  نالومـشم  هدام 32 ـ  دوبدـهاوخ . ربتعم  یـشزومآ  دـیدج  ماظن  نوناق  بیوصت  ات  نوناق  نیا  مکح  . دوشیم
نالومـشم ریاس  دننام  هدومن و  هعجارم  طبر  يذ  یمومع  هفیظو  ياههزوح  هب  دنفظوم  بوصم 24958  یتشادهب  ینامرد و  یناسنا  يورین 

یماظن یتامدقم  شزومآ  هرود  یط  تهج  نیریاس  دننام  لبق  هدام  نالومشم  هدام 33 ـ  دندرگ . مازعا  ترورض  هرود  تمدخماجنا  تهج 
دازام دادعت  هدیدرگ و  نیمات  نانآ  زا  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  يدنمزاین  اودب  یـشزومآ  هرود  مامتا  زا  سپ  مازعا و  یـشزومآ  زکارم  هب 
تفرگ دـنهاوخ  رارق  يرادـهب  ترازو  رایتخا  رد  یتشادـهب  ینامرد و  یناسنا  يورین  تمدـخینوناق  هحیال  عوضوم  تمدـخ  ماـجنا  تهج 

دنهاوـخ رارق  يرادـهب  ترازو  راـیتخا  رد  هماـن  نییآ  نیا  هداميارجا 33  رد  هک  ینیلومـشم  یماـظن  یتامدـقم  شزومآ  تدـم  هدام 34 ـ 
هب ار  هدـش  یفرعم  نالومــشم  يرادــهب  ترازو  هداـم 35 ـ  دـش . دـهاوخ  ظوحلم  روکذـم  هحیـال  عوضوم  تمدـخ  باـستحا  رد  تفرگ 

لومـشم هدـننک  مازعا  هفیظو  هزوح  هب  ار  بتارم  یماظن  شزومآ  هرود  باستحا  اب  هررقم  تمدـخ  لاس  ماجنا 5  زا  سپ  هتفریذـپتمدخ و 
هحیال عوضوم  نالومشم  هدام 36 ـ  دومن . دهاوخ  رداص  نانایارب  حلـص  نامز  رد  تمدخ  زا  تیفاعم  تراک  طبر  يذ  هفیظو  هزوحو  مالعا 

یماـظن شزوـمآ  هرود  یط  تهج  نالومـشم  ریاـس  دـننام  مچرپ  ریز  تمدـخ  زا  مـلعم  تـیبرت  زکارمنا  لیـصحتلا  غراـف  تیفاـعم  ینوناـق 
تیفاعم ینوناق  هحیال  عوضوم  تمدخ  ماجنا  تهج  روکذـم  یـشزومآ  هرود  مامتا  زا  سپو  هدـیدرگ  مازعا  یـشزومآ  زکارم  هب  یتامدـقم 
دنفظوـم ملعم  تیبرت  زکارم  هدام 37 ـ  تفرگ  دـنهاوخ  رارق  شرورپ  شزومآ و  ترازو  رایتخا  رد  ملعم  تیبرت  زکارم  نا  لیـصحتلا  غراـف 

ترازو هدام 38 ـ  دـنیامن . مالعا  ناـنآ  همانـسانش  رودـص  لـحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  ار  دوخ  لومـشم  نالیـصحتلا  غراـف  تاصخـشم 
هزوح هب  ار  بتارم  ملعم  تیبرت  زکارم  نالیـصحتلا  غراف  تیفاعم  ینوناـق  هحیـال  عوضومتمدـخ  دـهعت  ماـجنا  زا  سپ  شرورپ  شزومآ و 

دنهاوخ رداص  نانا  يارب  حلص  نامز  رد  ترورض  هرود  تمدخ  زا  تیفاعم  تراک  طبريذ  هفیظو  هزوح  مالعا و  نانآ  هدننک  مازعا  هفیظو 
یموـمع هفیظو  هرادا  هب  ار  نآ  يدـعب  تارییغت  ملعم و  تـیبرتزکارم  یماـسا  تـسا  فـظوم  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  هدام 39 ـ  دومن .
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هفیظو تمدـخ  نوناق  هدام 8  يارجا  رد  هک  ار  ینیلومـشم  تاصخـشم  تسا  فظوم  ییاـمیپاوه  نونف  هاگـشزومآ  هدام 40 ـ  دیامنمالعا .
رودص تهج  روکذم  هدام 8  رد  جردنم  دهعت  ماجنا  زا  سپ  تسا  هدومن  مادختـسا  امیپاوه  نیـسینکت  نابلخ و  ملعم  ناونع  تحت  یمومع 

يذ یمومع  هفیظو  هزوح  دـیامن  مالعا  ناـنآ  همانـسانش  رودـصلحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  یمومع  هفیظو  تمدـخ  زا  تیفاـعم  تراـک 
يروهمج یناریتشک  تکرـش  هدام 41 ـ  دومن . دـنهاوخ  رداص  یمومع  هفیظو  تمدـخ  زا  تیفاعم  تراک  نالومـشم  لـیبق  نیا  تهجطـبر 

دناهدش تکرـش  نامه  رد  تمدـخلاس  هد  ماجنا  دـهعتم  هک  ار  دوخ  یـشزومآ  هلاس  راهچ  هرود  نایوجـشنادتسا  فظوم  ناریا  یمالـسا 
تاصخـشم یفرعم و  ورین  نآ  هب  امیقتـسم  ییایرد  يورین  ياهوان  هشرع  يور  رب  یماـظن  یـصصختو  یتامدـقم  شزومآ  هرود  یط  تهج 

نا لیـصحتلا  غراف  هرـصبت ـ  دـیامن . مالعا  نانآ  همانـسانش  رودـص  لـحم  یمومع  هفیظو  ياـه  هزوحهب  ار  روبزم  نالیـصحتلا  غراـف  لـماک 
دعب یفرعم و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یناریتشک  تکرـش  هب  یماظن  یـصصخت  یتامدقم و  شزومآ  هرود  نایاپ  زا  سپ  هدام  نیا  عوضوم 

یناریتشک تکرش  هدام 42 ـ  دش . دنهاوخ  فاعم  ترورـض  هرود  تمدخ  هیقب  ماجنا  زا  روبزمتکرـش  رد  ررقم  تمدـخ  لاس  هد  نایاپ  زا 
هب دناهداد  ماجنا  ار  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  هدام 9  عوضوم  دهعت  هک  ار  ینیلومشم  تاصخشمتسا  فظوم  ناریا  یمالسا  يروهمج 

تیفاعم تراک  نالومـشم  لیبق  نیا  تهج  طبر  يذ  یمومع  هفیظو  هزوح  دیامن  مالعا  نانآ  همانـسانش  رودـص  لحم  یمومع  هفیظو  هزوح 
نیلومشم شریذپ  هب  زاجم  ناریایمالسا  يروهمج  یناریتشک  تکرـش  ملعم و  تیبرت  زکارم  هدام 43 ـ  دومن . دهاوخ  رداص  ترورض  هرود 

ملعم لغاشم  رد  بیاغ  نیلومشم  مادختسا  هب  زاجم  ییامیپاوه  نونف  هاگـشزومآ  هدام 44 ـ  دنشابیمن . هطوبرم  یلیـصحت  زکارم  رد  بیاغ 
تکرــش شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  هدام 45 ـ  دـشابیمن . یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناـق  هدام 8  عوضوم  اـمیپاوه  نیـسینکت  یناـبلخ و 

ای تمدـخ و  روظنم  هب  هک  ار  ینیلومـشم  لـماک  تاصخـشم  دـنفظوم  ییاـمیپاوه  نونف  هاگـشزومآ  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  یناریتـشک 
تیعـضو رتـفد  رد  تبث  تهج  ناـنآ  همانـسانش  رودـص  لـحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  دـناهتفریذپ ، هطوبرم  یـشزومآ  زکارم  رد  لیـصحت 

ماجنا زا  هلحرم  ره  رد  یمومع  هفیظو  تمدـخنوناق  داوم 6 و 7 و 8 و 9  نیلومـشم  زا  کی  ره  هچنانچ  هدام 46 ـ  دنراد . مالعا  نیلومشم 
نوـنف هاگـشزومآ  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج  یناریتـشک  تکرـش  شرورپ ،  شزوـمآ و  يرادـهب  ترازو  دـنیامنيراددوخ  هررقم  دـهعت 

ياههزوح هدام 47 ـ  دـنراد . مالعا  لومـشم  همانـسانش  رودـص  لحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  ار  بتارم  دـنفظوم  دروم  بسح  ییامیپاوه 
هفیظو تمدخ  ماجنا  تهجنیلومشم  ریاس  دننام  ندوب  عنامالب  تروص  رد  یگدیسر و  دارفا  لیبق  نیا  تیلومـشم  عضو  هب  طبر  يذ  هفیظو 

ناگدنراد زا 1 ـ  دـنترابع  یمومع  هفیظوتمدـخ  نوناق  هداـم 10  رد  یمومع  هفیظو  نیلومـشم  هداـم 48 ـ  دومن . دـنهاوخ  مازعا  یمومع 
ناگدـنراد یگلاـس 2 ـ  هاـجنپ  ناـیاپ  اـت  نآ  زا  دـعب  نیدلوتم 1328 و  یکـشزپماد  يزاسوراد  یکـشزپنادند  یکـشزپ  يارتکد  كرادـم 

ـ  یگلاسهاجنپنایاپ 3 ات  نآ  زا  دعب  نیدلوتم 1334 و  سناسیل  سناسیل و  قوف  كرادم  ناگدنراد  یکشزپ و  هورگ  ریغ  يارتکد  كرادم 
ـ  هدام 49 یگلاس  هاجنپ  نایاپ  ات  نآ  زا  دعب  نیدلوتم 1338 و  داوسدقاف  صاخشا  نآ و  زا  رتمک  ملپید و  ملپید و  قوف  كرادم  ناگدنراد 

تاسـسوم ینوناقياهداهن  ینواعت  ياهتکرـش  اهکناب ، یمـسر  دانـسا  رتاـفد  تلودهب  هتـسباو  یتلود و  تاسـسوم  تارادا و  اـههناخترازو ،
اب طابترا  رد  ای  وهدوب  نانآ  فیاظو  هرمز  رد  دروم  بسح  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  هدام 10 عوضوم  روما  ماجنا  انوناق  هک  یصوصخ 

ذخا و ارنانآ  تیلومشم  عضو  هب  یگدیسر  رب  لاد  كرادم  همان  نییآ  نیا  هدامعوضوم 48  نیلومشم  زا  دنفظوم  دراد  رارق  نانآ  فیاظو 
هب یگدیسر  رب  لاد  كرادم  یتروص  رد  نایاپ 1337  ات  دلوتم 1328  نیلومشم  زا  هرصبت ـ  دنیامن . روظنم  هلکشتم  هدنورپ  تامـضنم  وزج 

لومـشم دوش  زرحم  همان  نییآ  نیا  هدام 49  رد  جردنم  ياهنامزاس  نایدصتم  ای  نیلوئسم  ياربهک  دوشیم  هتـساوخ  نانآ  تیلومـشم  عضو 
هب یمومع  هفیظو  تمدخ  نیلومشم  تیلومـشم  عضو  هب  یگدیـسر  رب  لاد  كرادم  هدام 50 ـ  دشابیم . رتالاب  ای  سناسیل  كردـم  ياراد 

تقوم تیفاعم  تراک  میاد ج ـ  تیفاعم  تراک  قباـس ب ـ  مچرپ  ریز   ) ترورـض هرود  تمدـخ  ناـیاپ  تراـک  فلا ـ  دنـشابیم  ریز  حرش 
تیفاعم تراک  ساـسا  رب  لیـصحت  هب  لاغتـشا  یهاوگ  نآ د ـ  راـبتعا  تدـم  رد  ریـسا ) دـنزرفای  ردارب  تیفاـعم  اـی  یکـشزپ و  اـی  تلاـفک  )

ياهورین زا  هرداص  یهاوگ  و ـ  روکذـم . ياهورینرد  مادختـسا  رب  ینبم  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  زا  هرداـص  یهاوگ  ه ـ  ربتعم . یلیـصحت 
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هرادا زا  هرداص  یهاوگ  هیلوا ز ـ  تبیغ  نتـشاد  نودـب  روکذـم  ياهورین  رد  ترورـض  هرود  تمدـخهب  لاغتـشا  رب  ینبم  یماظتنا  یماظن و 
هفیظو هرادا  سییر  ياضماهب  دروم  بسح  هک  یمومع  هفیظو  هرادا  طسوت  یـضیوفت  رایتخادـح  رد  يرمرادـناژ  یحاون  اـی  یمومع  هفیظو 

شزومآ و ترازو  يرادهب  ترازو  رد  تمدخ  ای  لیـصحت و  هب  لاغتـشا  یهاوگ  ح ـ  دیـسر . دـهاوخطبر  يذ  هیحان  هدـنامرف  ای  یمومع و 
هفیظو تمدـخنوناق  و 9  و 8  و 7  داوم 6  عوضوم  ییاـمیپاوه  نونف  هاگـشزومآ  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  یناریتـشک  ناـمزاس  شرورپ 
تدم رد  تبیغ  رهم  نودب  تمدخ  هب  هدامآ  هچرتفد  نیلومشم ي ـ  تالماعم  تبث  دروم  رد  هحلاص  مکاحم  زا  هرداص  ماکحا  یمومع ط ـ 
هفیظو هرادا  هرـصبت ـ  دـشاب . هدـش  رداـص  یلبق  نیناوقدانتـسا  هب  هک  یمومع  هفیظو  تمدـخ  ماـجنا  زا  تیمورحم  تراـک  نآ ك ـ  راـبتعا 

هداد و رارق  رظن  دـیدجت  درومار  نوناق  هدام 10  عوضوم  روما  ماجنا  تهج  مزال  كرادم  دـناوتیمدروم  بسح  تایـضتقم و  ربانب  یمومع 
روشک ترازو  قیرط  زا  هیهت و  یمومع  هفیظو  تمدـخ   ) نوناق هدام 21  هرصبت 2  عوضوم  یگنهامه  ياروش  قیرط  زا  ار  مزال  تاحالـصا 

روما ماجنا  ظاحلزا  هدام 50  عوضوم  كرادـم  زا  کی  ره  هئارا  راـبتعا  شزرا و  هدام 51 ـ  دیامن . داهنـشیپ  ناریزو  تایه  بیوصت  تهج 
ای ترورـض  هرود  تمدخ  نایاپ  تراک  ناگدنراد  فلا ـ  تسا  ریز  حرـش  هب  دروم  بسحیمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  هدام 10  عوضوم 

تیفاعم تراک  ناگدنراد  ب ـ  دـنهد . ماجنا  ار  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  هدام 10  عوضوم  روما  هیلک  دـنناوتیم  میاد  تیفاعم  تراک 
دنهد ماجنا  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  هدام 10  عوضوم  روما  زا  ار  ریز  دراوم  دنناوتیم  نآ  رابتعا  تدم  رد  یکشزپ  ای  تلافک   ) تقوم

زا نکسمو  يرادماد  یتعنص و  يزرواشک و  ياهکمک  ماو و  هنوگره  تفایرد  همانیهاوگ 2 ـ  ذخا  یگدننار و  تاشیامزآ  رد  تکرش  1 ـ 
ـ  ینوناق 4 ياهنمجنا  اهاروش و  تهج  ندـش  ادـیدناک  ینوناق 3 ـ  ياهداهن  وتلود  هب  هتـسباو  یتلود و  تاسـسوم  اـههناخترازو و  قیرط 

تبث ینواعت 6 ـ  ياهتکرـش  رد  تیوضع  هطوبرم 5 ـ  هناخترازو  زا  رتالابو  ملپید  یلیـصحت  ياههرود  هماننایاپ  ای  همانیهاوگ  لصا  لـیوحت 
یتلود و ياهنامزاس  زا  يرمتـسم  تفایرد  یمسر 7 ـ  دانسا  رتافد  رد  میقتـسمریغو  میقتـسم  روط  هب  لاوما  يرهق  ریغ  لاقتنا  لقن و  هنوگره 
تلود و هب  هتـسباو  یتـلود و  تاسـسوم  اـههناخترازو و  رد  تمدـخ  دـیرخ  دزمزور ـ  تروص  هب  مادختـسا  ینوناقياهداهن 8 ـ  هتـسباو و 

رابتعا تدم  رد  ربتعم  یلیـصحت  تیفاعم  تراک  ساسا  رب  لیـصحت  هب  لاغتـشا  یهاوگ  ناگدنراد  یتلودياهتکرـش ج ـ  ینوناق و  ياهداهن 
ذخا یگدننار و  تاشیامزآ  رد  تکرش  دنهد 1 ـ  ماجنا  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  هدام 10  عوضومروما  زا  ار  ریز  دراوم  دنناوتیم  نآ 

یتلود و تاسـسوم  اههناخترازو و  قیرط  زا  نکـسمو  يرادـماد  یتعنـص و  يزرواشک و  ياهکمک  ماو و  هنوگره  تفایرد  همانیهاوگ 2 ـ 
تبث ینواـعت 5 ـ  ياهتکرـش  رد  تیوضع  ینوناق 4 ـ  ياهنمجنا  اـهاروش و  تهج  ندـش  ادـیدناک  ینوناق 3 ـ  ياـهداهن  وتلود  هب  هتـسباو 

هماننایاپ ای  همانیهاوگ  لـصا  لـیوحت  یمـسر 6 ـ  دانـسا  رتاـفد  رد  میقتـسمریغ  میقتـسم و  روط  هب  لاوما  يرهقریغ  لاـقتنا  لـقن و  هنوگره 
ـ  ینوناـق 8 ياـهداهن  هتـسباو و  یتلود و  ياـهنامزاس  زا  يرمتـسم  تفاـیرد  هطوبرم 7 ـ  هناخترازو  زا  رتـالابو  ملپید  یلیـصحت  ياـههرود 

یتلودياهتکرش ینوناق و  ياهداهن  تلود و  هب  هتسباو  یتلود و  تاسسوم  اههناخترازو ،  رد  تمدخ  دیرخ  دزمزور ـ  تروص  هب  مادختسا 
روما زا  ار  ریز  دراوـم  دـنناوتیم  روکذـم  ياـهورین  رد  مادختـسارب  ینبم  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهورین  زا  هرداـص  یهاوـگ  ناگدـنراد  د ـ 
هنوگ ره  تفایرد  همانیهاوگ 2 ـ  ذخا  یگدننار و  تاشیامزآ  رد  تکرـش  دنهد 1 ـ  ماجنا  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  هدامعوضوم 10 

ینوناق ياهداهن  وتلود  هب  هتسباو  یتلود و  تاسسوم  اههناخترازو و  قیرط  زا  نکسمو  يرادماد  یتعنـص و  يزرواشک و  ياهکمک  ماو و 
ینواعت 5 ياهتکرش  رد  تیوضع  هطوبرم 4 ـ  ياههناخترازو  زا  رتالابو  ملپید  یلیصحت  ياههرود  همان  نایاپ  ای  همانیهاوگ  لصا  لیوحت  3 ـ 
زا هرداـص  یهاوگ  ناگدـنراد  یمـسر ه -  دانـسا  رتاـفد  رد  میقتـسمریغو  میقتـسم  روط  هب  لاوـما  يرهقریغ  لاـقتنا  لـقن و  هنوـگره  تبث   ـ

تمدخ نوناق  هدام 10  عوضوم  روما  زا  ار  ریز  دراوم  دـنناوتیم  ترورـض  هرود  تمدـخ  هب  لاغتـشارب  ینبم  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهورین 
يزرواشک و ياـهکمک  ماو و  هنوگره  تفاـیرد  همانیهاوگ 2 -  ذخا  یگدـننار و  تاشیامزآ  رد  تکرـش  دـنهد 1 ـ  ماجنا  یمومع  هفیظو 

همانیهاوگ لصا  لیوحت  ینوناق 3 -  ياهداهن  وتلود  هب  هتسباو  یتلود و  تاسـسوم  اههناخترازو و  قیرط  زا  نکـسمو  يرادماد  یتعنص و 
لاقتنا لـقن و  هنوگره  تبث  ینواعت 5 -  ياهتکرـش  رد  تیوضع  هطوبرم 4 -  هناخترازو  زا  رتالابو  ملپید  یلیـصحت  ياههرود  هماننایاپ  اـی 
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ـ  ینوناـقياهداهن ز هتـسباو و  یتـلود و  ياـهنامزاس  زا  يرمتــسم  تفاـیرد  یمـسر 6 -  دانـسا  رتاـفدرد  میقتـسم  روطهب  لاوـما  يرهق  ریغ 
یهاوگ رد  هک  ار  يروما  دـنناوتیم  یـضیوفت  راـیتخا  دـح  رد  يرمرادـناژیحاون  اـی  یمومع  هفیظو  هرادا  زا  هرداـص  یهاوـگ  ناگدـنراد 

ار ریز  دراوم  دنناوتیم  نآ  رابتعاتدم  رد  تبیغ  رهم  نودب  تمدخ  هب  هدامآ  هچرتفد  ناگدـنراد  ح ـ  دـنهد . ماجنا  تسا  هدـش  رکذ  هرداص 
رابتعاتدم رد  تبیغ  رهم  نودب  تمدخ  هب  هدامآ  هچرتفد  ناگدنراد  دنهد 1 ـ  ماجنا  یمومع  هفیظو  تمدخنوناق  هدام 10  عوضوم  روما  زا 

تفایرد 2 ـ  دش . دهاوخ  لیوحت  نانآ  هب  رداص و  همانیهاوگ  دندش  همانیهاوگرودص  نومزآ  مان و  تبث  لحارم  ماجنا  هب  قفوم  هچنانچ  نآ 
تاسسومو اههناخترازو  رد  تمدخ  دیرخ  دزمزور ـ  تروص  هب  مادختـسا  ینوناقياهداهن 3 ـ  هتسباو و  یتلود و  ياهنامزاس  زا  يرمتـسم 

ترازو رد  تمدـخ  اـی  لیـصحت و  هب  لاغتـشا  یهاوگ  ناگدـنراد  یتلودياهتکرـش ط ـ  ینوناـق و  ياـهداهن  تلود و  هب  هتـسباو  یتلود و 
8 7 ـ  داوم 6 ـ  عوضوم  ناریا  یمالسا  يروهمج  یناریتشک  تکرشو  ییامیپاوه  نونف  هاگـشزومآ  شرورپ و  شزومآ و  ترازو  يرادهب و 

تکرش دنهد 1 ـ  ماجنا  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  هدام 10  عوضوم  روما  زا  ار  ریز  دراوم  دـنناوتیم  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  9  ـ
قیرط زا  نکـسمو  يرادـماد  یتعنـص و  يزرواشک و  ياـهکمک  ماو و  هنوگ  ره  تفاـیرد  همانیهاوگ 2 ـ  ذـخا  یگدـننار و  تاشیامزآ  رد 

تیوضع ینوناق 4 ـ  ياهنمجنا  اهاروش و  تهج  ندش  ادـیدناک  ینوناق 3 ـ  ياهداهن  وتلود  هب  هتسباو  یتلود و  تاسـسوم  اههناخترازو و 
ناگدنراد یمسر ي ـ  دانسا  رتافد  رد  میقتسمریغو  میقتـسم  روط  هب  لاوما  يرهق  ریغ  لاقتنا  لقن و  هنوگ  ره  تبث  ینواعت 5 ـ  ياهتکرش  رد 

يدـح ردار  نانآ  يرهقریغ  تالماعم  تبث  هب  طوبرم  روما  دـنناوتیم  نیلومـشمتالماعم  تبث  دروم  رد  هحلاص  مکاحم  زا  هرداص  ماـکحا 
یلبق نیناوق  دانتـساهب  هک  یمومع  هفیظو  تمدـخ  ماجنا  زا  تیمورحم  تراک  ناگدـنراد  ك ـ  دـنهد . ماجنا  تسا  هدـش  دـیق  مکح  رد  هک 

ـ  هرـصبت 1 دنهدماجنا . هطوبرم  نیناوق  تیاعر  اب  ار  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق   10 هدام عوضوم  روما  هیلک  دنناوتیم  تسا  هدـش  رداص 
هئارا نودـب  ار  روکذـم  هداـم  رد  جردـنم  روما  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناـق   10 هدام يرجم  ياهنامزاس  نایدـصتم  ای  نیلوئـسم  هچناـنچ 
تـسا طقاس  رابتعا  هجرد  زا  هدـش  ماجنا  روما  دـنهد  ماـجنا  هماـن  نییآنیا  هداـم 50  عوضوم  لومـشم  عضو  هب  یگدیـسر  رب  لاد  كردـم 

ياهتراک تلاصا  دییات  هرـصبت 2 ـ  دش . دـهاوخ  مالعا  فلختم  يدـصتم  ای  لوئـسم  ینوناق  بیقعت  روظنم  هب  طبر  يذ  نامزاس  هب  بتارمو 
تارادا هرصبت 3 ـ  ددرگ . مالعتساروبزم  ياهتراک  هدننک  رداص  یمومع  هفیظو  ياههزوح  زا  دیاب  هدام  نیا  (ب  دنب عوضوم  تقوم  تیفاعم 

نآ یمسر  هدنیامن  ای  مق و  هیملعهزوح  تیریدم  ياروش  یلاع و  شزومآ  تاسسوم  اههاگشناد و  شرورپ و  شزومآ و  قطانم  یحاون و  و 
ینید مولع  بالط  نایوجرنه و  نایوجشناد و  نازومآرنه و  نازومآ و  شناد  يارب  لیصحت  هب  لاغتشا  یهاوگ  دروم  بسح  اهناتسرهش  رد 

تیفاعم تراک  ساسارب  دنراد  لاغتشا  لیصحت  هب  لاس  نآ  رد  هک  یلیصحت  لاس  لوط  رد  هدام  نیا  (ج  دنبرد جردنم  تاعوضوم  دروم  رد 
اب ار  هماـن  نییآ  نیا  هدام 51  (ه )  دـنبعوضوم یهاوگ  دـنفظوم  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  هرصبت 4 ـ  دومن . دنهاوخ  رداص  نانا  یلیـصحت 
هک ینالومـشم  دنیامن . رداص  دشاب  تبیغ  رهم  دقاف  نانآ  تمدخ  هب  هدامآ  هچرتفد  هک  ياهفیظو  لنـسرپيارب  طقف  نوناق  هدام 58  هب  هجوت 

زاجم تمدخ ،  هامراهچ  ماجنا  زا  سپ  دنوش ، مازعا  تمدخ  هب  هک  یتروص  رد  دـشابیمتبیغ ، رهم  ياراد  نانآ  تمدـخ  هب  هدامآ  هچرتفد 
ینامیپ یمـسر و  تروص  هب  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهورین  رد  مادختـسا  هرـصبت 5 ـ  دوب . دنهاوخ  یگدـننار  همانیهاوگ  ذـخا  تکرـش و  هب 

هدام يرجم  ياهنامزاس  نایدصتم  ای  نیلوئسم  هدام 52 ـ  دوب . دهاوخ  زاجم  طبر  يذ  يورین  نیناوق  قفو  هدوبن و  هدام  نیا  تاررقم  لومشم 
داوم هب  هجوت  اب  ار  صاخشا  دلوت  خیرات  روکذم  هدام  عوضوم  روما  ماجنا  عقوم  رد  دروم  بسح  دنفظوم  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق   10

تروـص رد  یناـگمه  جیــسب  گـنج و  ناــمز  رد  هداـم 53 ـ  دـنیامن . دـیق  یمیظنت  كرادــم  دانــسا و  رد  هماـن  نـییآ  نـیا  و10  و 9   8
نیلومشم يایازم  قوقح و  زا  راضحا و  تمدخ  هب  دناهدش  فاعم  ترورـض  هرود  تمدخ  زا  حلـص  نامز  رد  یتلع  هب  هک  ینیلومـشمموزل 

بیوصت وشترا  كرتشم  داتـس  داهنـشیپ  زا  سپ  قوف  نیلومـشم  راضحا  هدام 54 ـ  دومن . دـنهاوخ  هدافتـسا  دوخ  هقبط  مه  طاـیتحا  هرود 
مومععـالطا هب  یهورگ  ياـه  هناـسر  قیرط  زا  ار  بتارم  یمومع  هفیظو  هرادا  . دوـب دـهاوخ  یموـمع  هفیظو  هرادا  اـب  عاـفد  یلاـع  ياروـش 

داتس اب  دروم  نیا  رد  شترا  كرتشم  داتـس  هرـصبت 1 ـ  دومن . دهاوخ  مازعا  تمدخ  هب  نیلومـشم  ریاس  دننام  ار  ناگدش  راضحا  هدیناسر و 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 168 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ياهیرامیب هب  يالتبا  ای  وضع  صقن  تلع  هب  هک  ینیلومشم  زا  هرصبت 2 ـ  دومن . دهاوخ  یگنهامه  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  يزکرم 
ددجم هنیاعم  یکشزپ  ياروش  رد  دناهدش  فاعم  حلص  نامز  رد  ترورـض  هرود  تمدخ  ماجنا  زا  میاد  ای  تقوم  روط  هب  یناور  یمـسج و 

یط اب  هک  ینالومـشم  هدام 55 ـ  دش . دـنهاوخن  مازعا  تمدـخ  هب  یکـشزپ  ياروش  هیرظن  ربارب  يرامیب  ياقب  تروص  رد  هدـمآ و  لمع  هب 
لاس ود  زا  لیـصحت  تدم  رگا  دـنوشیم  مادختـسا  تباث  رداک  رد  تمدـخ  يارب  یماظتنا  یماظن و  ياه  هاگـشزومآ  اههدکـشناد و  هرود 

ـ  هرصبت دش . دهاوخ  بوسحم  ترورـض  هرود  تمدخ  زج  لاس  ود  ات  تمدخ  يرـسک  تبـسن  هب  نانآ  تمدخ  هرود  زا  یتدم  دشاب  رتمک 
یگلاس  50 نس هب  هک  هطوبرم  ناگتـسشنزاب  نیفظوم و  تهج  ار  ترورـض  هرود  تمدخ  نایاپ  تراک  دنفظوم  یماظتنا  یماظن و  ياهورین 

لبق یماظتنا  یماظنياهورین و  شزومآ  زکارم  تباث  رداک  نیلصحم  هک  یتروص  رد  هدام 56 ـ  دنیامن . لیوحت  نانآ  هب  رداص و  دناهدیسرن 
شزومآ تدم  دنوش  جارخا  ای  یفعتـسم  یمالـسا  بالقنا  ياههتیمک  نارادساپ و  هاپـسدروم  رد  یـشزومآ  هرود  نایاپ  ای   ) هجرد هب  لین  زا 
هطوبرم ياهتمـسق  هرـصبت 1 ـ  داد . دـنهاوخ  ماجنا  ار  ترورـض  هرود  تمدـخ  لاسود  هدـیدرگن و  بوسحم  ترورـض  هرود  تمدـخ  زج 

تروص رد  یگدیسر و  نالومشم  لیبق  نیا  عضو  هب  طبر  يذ  ياههزوح  هدومن و  یفرعم  لحم  هفیظو  هزوح  هب  ار  قوف  نالومـشم  دنفظوم 
رگم دنیامن  هدافتسا  یلیصحت  تیفاعم  زا  دنناوتیمن  قوف  نالومشم  هرصبت 2 ـ  دومن . دنهاوخ  مازعا  تمدخهب  نیریاس  دننام  ندوب  عنامالب 

شزومآ زکارم  تباث  رداـک  نیلـصحم  هدام 57 ـ  دنـشاب . یلیـصحت  تیفاعم  طیارـشدجاو  دوخ  هقبط  مه  نیلومـشم  مازعا  لاـس  رد  هک  نیا 
وزج قوف  زکارم  رد  نانآ  لیـصحت  تدم  دـنوشجارخا  دـشابن  نانآ  هدارا  زا  یـشان  هک  یتیحالـص  مدـع  تلع  هب  هچنانچیماظتنا  یماظن و 

تراک دشاب  ترورض  هرود  تمدخ  تدمزا  رتشیب  ای  لداعم  شزومآ  تدم  هک  یتروص  رد  دش . دهاوخ  بوسحم  ترورض  هرود  تمدخ 
تدم زا  رتمک  شزومآ  تدـم  هک  یتروص  ردو  دـش  دـهاوخ  لیوحت  رداص و  هطوبرم  تمـسق  طسوت  نانآ  ترورـضهرود  تمدـخ  نایاپ 

ار ترورـض  هرود  تمدـخ  نایاپ  تراکو  هداد  ماجنا  نامزاس  ای  ورین  ناـمه  رد  لاـس  ود  اـت  ار  نآ  يرـسک  دشابترورـض  هرود  تمدـخ 
هفیظو هزوح  هب  ار  بتارم  ترورض  هرود  تمدخنایاپ  تراک  رودص  زا  سپ  دنفظوم  هطوبرم  ياهتمـسق  هرـصبت ـ  دومن . دنهاوخ  تفایرد 
هدنریگ میمصت  عجرم  ای  اروش  اب  تیحالص  مدع  ندوب  يداراریغ  ای  يدارا  صیخـشت  هدام 58 ـ  دنیامن . مالعا  نانآ  همانسانشرودص  لحم 

یگنهرف یشزومآزکارم و  تاشیامزآ  رد  تیدودرم  یلیصحت و  دادعتسا  مدع  هرصبت ـ  دشابیم . زومآ  شناد  ای  وجـشناد  جارخا  دروم  رد 
هچنانچ یماظتناو  یماظن  ياهورین  تباث  رداک  یـشزومآ  زکارم  نیلـصحم  هداـم 59 ـ  ددرگیم . بوسحم  يدارا  دوـش  جارخا  هب  رجنم  هک 
لداعم شزوماتدـم  هک  یتروص  رد  دـندرگ  رانکرب  يرامیب  تلع  هب  هاپـس  هتیمکدروم و  رد  شزومآ  هرود  ناـیاپ  اـی  هجرد  هب  لـین  زا  لـبق 
لیوحت نانآهب  رداص و  هطوبرم  تمـسق  طسوت  ترورـض  هرود  تمدخ  نایاپ  تراک  ، دشاب نآ  زا  رتشیب  ای  ترورـض  هرود  تمدـخ  تدـم 

رد یفرعم و  لحم  یمومع  هفیظو  هزوح  نیرتکیدزن  هب  دشاب  ترورـض  هرودتمدخ  تدم  زا  رتمک  شزومآ  تدـم  هچنانچ  دـش . دـهاوخ 
تهج دـنوشهداد  صیخـشت  عنامالب  تمدـخ و  ماجنا  هب  رداق  همان  نییآ  تاررقم  قبط  هک  یتروص  رد  هدـیدرگ و  هنیاعم  یکـشزپ  ياروش 
تباـث رداـک  نارادهـجرد  نارفاـمه و  نارـسفا و  هداـم 60 ـ  دـش . دـنهاوخ  مازعا  هطوـبرم  تمـسق  هب  ترورـض  هرود  تمدـخ  هیقب  هـمادا 

زا هطوبرم  یمادختـسا  تاررقم  بجومب  هک  یتروص  ردبالقنا  ياههتیمک  نارادـساپ و  هاپـس  تباث  ياضعا  یماظتنا و  یماـظنياهورین و 
هتیمک و دروم  رد  یشزومآ  هرود  نایاپ  ای  هجرد  هبلین  زا  لبق  یشزومآ  زکارم  رد  نانآ  لیـصحت  تدم  دنوش  یفعتـسم  ای  وجرخا  تمدخ 

تدم  ) شزومآ هرود  نایاپ  ای  هجرد  هب  لین  زا  دعبنانآ  تمدخ  تدم  هچنانچ  دش و  دهاوخن  بوسحم  ترورـض  هرود  تمدخ  وزج  هاپس 
تمدخ نایاپ  تراک  دشاب  نآ  زا  رتشیب  ای  ترورض  هرودتدم  لداعم  هتیمک  هاپـس و  تباث  تیوضع  يرادهجرد  يرفامه  يرـسفا  تمدخ 
تمدخ تدم  زا  رتمک  نانآ  تمدخ  تدم  هک  یتروص  رد  دشدهاوخ . لیوحت  رداص و  تمدخ  لحم  تمـسق  طسوت  نانآ  ترورـضهرود 
تمـسق رد  هفیظو  يزابرـس  هجرد  اب  ار  ترورـض  هرود  تمدخهیقب  دنـشاب  عنامالب  تمدخ و  ماجنا  هب  رداق  هچنانچ  دشاب . ترورـضهرود 

هیلک قوف  داوم  نیلومشم  تمدخ  لحم  تمسق  هرصبت ـ  دومندنهاوخ . تفایرد  ترورـض  هرود  تمدخ  نایاپ  تراک  هداد و  ماجنا  هطوبرم 
همانـسانش رودـص  لـحم  یموـمع  هفیظو  هزوـح  هب  همانـسانشریوصت  گربـکی  لاـسرا  نمـض  ار  ناـنآ  یتمدـخ  عـضو  رد  هلـصاحتارییغت 
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لیـصحت تهج  هک  ار  ینالومـشم  لماک  تاصخـشم  دـنفظوم  یماظتنا  یماظن و  ياـهورین  شزومآ  زکارم  هدام 61 ـ  دومن . دـنهاوخمالعا 
دهعت اب  یمسر  دنمراک  ناونع  هب  هک  ینالومشم  هدام 62 ـ  دنیامن . مالعا  نانآ  همانـسانش  رودص  لحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  دناهتفریذپ 
دهعت تدم  هدام 63 ـ  دش . دنهاوخ  فاعم  ترورـض  هرود  تمدخ  زا  دهعت  ماجنا  زا  سپ  دـنوش  مادختـسا  یماظتنا  ياهورین  رد  تمدـخ 

لاس يداع 6  طاقن  رد  دنشاب  رتالاب  ملپید و  قوف  یلیـصحت  كردم  ياراد  هدوب و  ینفو  یکـشزپ  هورگ  زا  هک  ینادنمراک  دروم  رد  روبزم 
دهاوخلاس اوه 6  بآ و  دـب  طاقن  رد  لاس و  يداع 9  طاقن  رد  نادنمراک  ریاسدروم  رد  دوب و  دـهاوخ  لاس  اوه 4  بآ و  دـب  طاقن  رد  و 

یماظتنا یماظن و  ياهورین  رد  دعب  هب  خیرات 29 7 63  زا  هک  تسا  ینالومـشم  هب  رظان  هدام  نیا  رد  روکذم  دهعت  ياهتدم  هرصبت 1 ـ  دوب .
هرصبت دوب . دهاوخ  نادنمراک  عوبتم  نامزاس  مادختسا  نوناق  يانبم  رب  ینف  یکشزپ و  هورگ  يدنبهقبط  هرصبت 2 ـ  دنوشب . ای  هدش  مادختسا 

نانآ همانـسانش  رودـص  لحم  هفیظو  هزوح  هب  ار  قوف  یمادختـسا  نادنمراکتاصخـشم  هدـننک  مادختـسا  یماظتنا  یماـظن و  ياـهورین  3 ـ 
شزومآ نانآ  هب  تمدـخ  تدـم  لوط  رددـنفظوم  دـنمراک  هدـننک  مادختـسا  یماظتنا  یماظن و  ياـهورین  هدام 64 ـ  دومن . دـنهاوخ  مـالعا 

زا یکی  هب  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  زا  هطوبرم  تمـسق  عازتنا  تلع  هب  هک  قوف  نادنمراک  زا  هدـع  نآ  هدام 65 ـ  دنهدب . یمومع  یماظن 
دوخ دهعت  تدم  هیقب  دنوش  لقتنم  ینوناق  ياهداهن  ای  رمحا  لاله  يرادرهـش و  ای  تلود و  هب  هتـسباو  یتلود و  ياهنامزاس  ای  اههناخترازو 

روکذم ياهنامزاس  دنـشاب  هدومنن  یطار  یماظن  شزومآ  هرود  البق  نادنمراک  لیبق  نیا  هچنانچ  داد و  دنهاوخماجنا  دـیدج  نامزاس  رد  ار 
نینچمه یماظتنا و  یماظن و  ياـهورین  هدام 66 ـ  دـنهدب . ار  نانآ  یماظن  شزومآ  بیترت  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  يراکمه  اب  دـنفظوم 

هزوح هب  همانـسانش  ریوصت  گرب  کی  لاسرا  نمـض  ار  بتارم  دهعت  ماجنا  زا  سپ  دنفظوم  هدام 65  رد  جردنم  ياهنامزاسو  اههناخترازو 
نانآ تهج  ترورض  هرود  تمدخ  زا  تیفاعمتراک  طبر  يذ  هفیظو  هزوح  دنراد . مالعا  نادنمراک  همانسانش  رودصلحم  یمومع  هفیظو 

یماظن و ياهورین  دنوش  جارخا  ای  یفعتـسم و  تمدـخ  زا  دـهعت  ماجنا  زا  لبق  روکذـم  نادـنمراک  هچنانچ  هدام 67 ـ  دومن . دـهاوخ  رداص 
هچناـنچ هداـم 68 ـ  دـنراد . مـالعا  ناـنآ  همانـسانشرودص  لـحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  ار  بتارم  دـنفظوم  هطوـبرم  ناـمزاس  یماـظتنا و 

زا يدارا  لامعا  زا  جراخ  یللع  هب  هطوبرم  نامزاس  یماظتنا و  یماـظن و  ياهورینصیخـشت  رباـنب  دـهعت  ماـجنا  زا  لـبق  روکذـم  نادـنمراک 
ماجنازا دشاب  لاس  اوه 3  بآ و  دـب  طاقن  رد  لاس و  يداع 5  طاقن  رد  لقادحنانآ  تمدخ  تدم  هک  یتروص  رد  دـنوش  رانکرب  تمدـخ 

يرـسک 4 لاـسکی  ره  يازا  هب  دنـشاب  هدومن  تمدـخ  روکذـم  ياهتدـمزا  رتـمک  هچناـنچ  دوـب . دـنهاوخ  فاـعم  ترورـض  هرود  تمدـخ 
ـ  هرـصبت 1 دوب . دهاوخن  هام  زا 4  رتمک  نانآ  ترورـض  هرود  تمدختدم  لاح  ره  رد  هک  داد  دنهاوخ  ماجنا  ترورـض  هرود  تمدـخهام 
زا تیفاعم  تراک  رودـص  روظنم  هب  نادـنمراک  لیبق  نیا  دروم  رد  ار  بتارم  دـنفظوم  هطوبرم  ياـهنامزاس  یماـظتنا و  یماـظن و  ياـهورین 

طبر يذ  هفیظو  هزوح  هرصبت 2 ـ  دنیامن . مالعا  لحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  ترورضهرود  تمدخ  هیقب  ماجنا  ای  ترورض  هرود  تمدخ 
ینادنمراک مازعا  ای  دناهداد  ماجناار  دوخ  دهعت  هک  یناسک  يارب  ترورـض  هرود  تمدخ  زا  تیفاعم  تراکرودص  هب  تبـسن  دروم  بسح 

. دومن دهاوخ  رداص  تیفاعمتراک  تمدخ  يرـسک  ماجنا  زا  سپ  زین  نادنمراک  لیبق  نیا  يارب  ومادقا  دنتـسه  تمدخ  يرـسک  ياراد  هک 
تمدـخ نایاپ  تراک  زا  تیفاـعم  تراـک  ياـج  هب  دنـشاب  لـیام  هداـم 68 هرــصبت 2  رد  روکذـم  نادــنمراک  هـک  یتروـص  رد  هرصبت 3 ـ 

نایاپ تراک  زا  هداد و  ماجنا  لـماک  روط  هب  ار  ترورـضهرود  تمدـخ  نالومـشم  ریاـس  دـننام  دـنناوتیم  هدـننک  هدافتـسا  ترورـضهرود 
همانیهاوگ لقادح  نتشاداب  ترورـض  هرود  تمدخ  ماجنا  نیح  هک  ياهفیظو  نازابرـس  هدام 69 ـ  دنیامن . هدافتسا  ترورـض  هرود  تمدخ 
مادختـسا یماظتنا  یماظن و  ياهورین  زاین  دروم  ینامزاس  لغاشم  رد  تمدـخ  يارب  ینامیپتمدـخ  لاـس  دهعت 5  ندرپس  ییادـتبا و  هرود 

یماظن ياهورین  هرـصبت ـ  دش . دهاوخ  بوسحم  ترورـض  هرود  تمدخ  هلزنم  هب  دهعت  ماجنا  تروص  رد  نانآ  تمدخ  زا  لاس  ود  دندرگ 
یماظن و ياهورین  هدام 70 ـ  دنراد . مالعا  هدننک  مازعا  هزوح  هب  ار  روکذم  نیلومشم  مادختسا  بتارم  دنفظوم  هدننک  مادختـسا  یماظتنا  و 

لیوحت رداص و  نانایارب  ترورـض  هرود  تمدـخ  نایاپ  تراـک  دـهعت ، ماـجنا  زا  سپ  دـنفظوم  قوف  نیلومـشم  هدـننک  مادختـسا  یماـظتنا 
ياه تیفاعم  لومـشم  دندرگ و  رانکرب  تمدخ  زا  ای  یفعتـسمتلع و  ره  هب  دـهعت  ماجنا  زا  لبق  قوف  نیلومـشم  هچنانچ  هدام 71 ـ  دنیامن .
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يورین رد  لاس  ود  ات  ار  ترورض  هرود  تمدخ  هیقب  دناهدادماجنا  مادختسا  زا  لبق  هک  ترورض  هرود  زا  یتدم  باستحا  اب  دنـشابن  ینوناق 
ریوصت گربکی  لاسرا  نمـض  قوف  هدامنیلومـشم  دروم  رد  ار  بتارم  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهورین  هدام 72 ـ  داد . دـنهاوخ  ماجناهطوبرم 

نتشاد اب  هک  ياهفیظو  لنـسرپ  مادختـسا  هدام 73 ـ  دومن . دـنهاوخ  مالعا  نانآ  همانـسانش  رودـص  لحم  یمومعهفیظو  هزوح  هب  همانـسانش 
ياهورین هدام 74 ـ  دـشابیمن . زاجم  یماظتنا  یماظنياهورین و  رد  ناونع  ره  تحت  دـناهدش  مازعا  ترورـض  هرود  تمدـخهب  هیلوا  تبیغ 

شترا كرتشم  داتس  ناریا ب ـ  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  عافد و  نیترازو  فلا ـ  زادنترابعهمان  نییآنیاردروکذمیماظتنا  یماظن و 
ـ  ناریا ه یمالسا  يروهمج  شترا  هناگهس  ياهورین  ناریا د ـ  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  يزکرم  داتس  ناریا ج ـ  یمالـسا  يروهمج 

ياهتکرشو اهناگی ـ  تارادا ـ  اهداتس ـ  نینچمه  ناریا ز ـ  یمالسا  بالقنا  ياههتیمک  ناریا و ـ  یمالسا  يروهمج  ینابرهـش  يرمرادناژ و 
شترا ياههمان  نییآ  قبط  دنوشیم  ترورـض  هرود  تمدخ  دراو  هک  ینالومـشم  هیلک  هدام 75 ـ  ییاضق  سیلپ  اهنآهبهتـسباو ح ـ  هعبات و 

ياهورین لک  یهدنامرف   ) يربهر ماقم  یـساسا و  نوناق  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  هب  تبـسن  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
. درک دنهاوخ  دای  يرادافو  دنگوس  ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم 

 ( ات 91 هدام 76  ترورض (  هرود  يارب  راضحا  مود ـ  لصف 

عضو هب  یگدیـسر  روظنم  هب  دنوشیم  یگلاس  نس 19  دراو  لاـس  نآ  رد  هک  ار  ینیلومـشم  لاـس  ره  رد  یموـمع  هفیظو  هرادا  هدام 76 ـ 
همیمـض هب  لاـس  ره  رد  نیلومـشم  هدـش  راـضحا  تاـقبط  هداـم 77 ـ  دومن . دـهاوخ  راـضحا  یهورگ  ياـه  هناـسر  قیرط  زا  ناشتیلومـشم 

روشک زا  جراخ  میقم  نیلومشم  عالطا  تهج  ار  بتارم  هجراخ  روما  ترازو  ددرگیم . مالعا  هجراخ  روما  ترازو  هب  راضحا  ياهیهگآ 
ياه یگدنیامن  اهیرگلوسنک و  هدام 78 ـ  دومن . دهاوخ  مالعا  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  یـسایس  ياه  یگدنیامن  اهیرگلوسنک و  هب 

دوخ و تیرومأم  هزوح  میقم  نالومشم  عالطا  هب  ار  هدش  راضحا  تاقبط  راضحا  یهگآ  دنفظوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  یـسایس 
هدام دنناسرب . دشاب ) هتشادن  دوجو  یـسایس  یگدنیامن  روشک  نآ  رد  هک  یتروص  رد   ) تیرومأم لحم  روشک  نیرتکیدزن  میقم  نالومـشم 

ار دوخ  دنوشیم  یگلاس  نس 19  دراو  هک  یلاس  لوط  رد  ناشتیلومشم  عضو  ندش  نشور  روظنم  هب  دنفلکم  هدش  راضحا  نالومـشم  79 ـ 
هب دـنفظوم  روشک  زا  جراخ  میقم  نالومـشم  هدام 80 ـ  دـنیامن . یفرعم  دوخ  تنوکـس  لحم  ای  دـلوت  لحم  یمومع  هفیظو  ياـهنامزاس  هب 

دوخ و تماقا  لحم  روشک  رد  ناریا  یمالسا  يروهمجیسایس  یگدنیامن  ای  يرگلوسنک  هب  ار  دوخ  ناشتیلومشم  عضو  ندشنشور  روظنم 
تبث هرادا  هدام 81 ـ  دنیامن . یفرعم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  یـسایس  ای  یلوسنک  یگدـنیامن  نیرتکیدزن  هب  نآ  ندوبنتروص  رد 

لاس رد  هک  ار  دوخ  تیرومأمهزوح  اهـشخب و  ای  ناتـسرهش  نالومـشم  تاصخـشم  یماساتروص و  هنالاس  تسا  فلکم  لـحم  ره  لاوحا 
ار نآ  هخسن  هس  میظنت و  هیهتهخسن و  راهچ  رد  کیکفت  روط  هب  جارختسا و  هطوبرم  رتافد  زا  دنـسریم  راضحا )  تیلومـشم (  نس  هب  دعب 
ـ  هداـم 82 دـیامن . يرادـهگنهقباس  ناونع  هب  ار  مراـهچ  هخـسن  لاـسرا و  یمومع  هفیظو  عـجارم  اـهنامزاس و  هب  لاـس  ره  هاـم  رذآ  لوا  اـت 

یماسا رتفد  نالومشم  تیعضو  تاصخـشم و  رتافد  رد  تبث  تهج  ار  یتفایردياهتروص  زا  هخـسن  کی  یمومع  هفیظو  عجارم  اهنامزاس و 
هخـسن یمومع ب ـ  هفیظو  هرادا  هب  لوا  هخـسن  فلا ـ  دومن : دـنهاوخ  لاسرا  ریزعجارم  هب  ار  رگید  هخـسن  ود  هدومن و  يرادـهگن  هطوبرم 
عجارم اهنامزاس و  هب  لاوحا  تبث  تارادا  زا  نالومـشم  ياهتروص  لاـسرا  زا  سپ  هچناـنچ  هدام 83 ـ  يرمرادـناژ  نادرگ  ای  گنه  هب  مود 

: دنفظوم روبزم  تارادا  دنیامنهعجارم  لاوحا  تبث  تارادا  هب  نآ  تفایرد  تهج  همانسانش  تفایرد  مدع  تلع  هب  یصاخشا  یمومع  هفیظو 
لومـش رد  هک  لبق  تاقبط  ای  یلاسرا و  ياهتروص  رد  جردنم  نالومـشمای  صاخـشا  نیا  ياعدا  دروم  دلوت  خـیرات  هک  یتروص  رد  فلا ـ 

رد ب ـ  دنراد . لاسرا  دـعب  لاس  ياهتروص  نمـض  ار  نانآ  یماسا  تروصهمانـسانش  رودـص  زا  سپ  دـشاب  قبطنم  دنتـسین  یتاقبط  تیفاعم 
رد هک  یلبق  تاقبط  ای  یلاسرا  ياهتروص  رد  جردنم  دلوت  ياهلاس  اب  هدامنیا  رد  روکذم  صاخـشا  ياعدا  دروم  دلوت  خـیرات  هک  یتروص 

ار نانآ  یماسا  تروص  همانسانش  رودص  زا  سپ  مادقا و  هماننییآ  نیا   10 هدام تاررقم  ربارب  دشابن ، قبطنم  دنتسین  یتاقبط  تیفاعم  لومش 
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دنـشابیم نالومـشم  عضوهب  یگدیـسر  رومأم  هک  یمومع  هفیظو  عجارم  اهنامزاس و  هدام 84 ـ  دـنراد . لاسرا  دـعب  لاس  ياهتروص  نمض 
لمعلاروتسد ربارب  یماسا  رتفد  نالومـشم (  تاصخـشم  تیعـضو و  رتفد  رد  ار  اهنآ  دنفظوم   81 هدام عوضوم  ياهتروص  تفاـیرد  زا  سپ 

لحم ره  لاوـحا  تبث  هرادا  هداـم 85 ـ  دـنیامن . تبث  تسا  قصلم  روبزم  رتـفد  تشپ  رد  غـالبا و  یمومع  هفیظو  هرادا  فرط  زا  هک  هطوبرم 
ناونع هب  اهابتـشا  هدوب و  ثانا  هقبطزا  هک  ار  یناسک  یماسا  نینچمه  لبق  لاس  ياـفوتم  نالومـشم  یماـساتروص  هلاـس  همه  تسا  فلکم 

هب لاـس  ره  هاــم  رذآ  لوا  رد   81 هدام رد  ررقم  تافیرـشت  ماجنا  اـب  تسا  هدـش  هداد  لـحم  یمومع  هفیظو  ناـمزاس  هب  اـهنآ  یماـسا  روکذ 
ياهتروص تفایرد  ضحم  هبلحم  یمومع  هفیظو  نامزاس  ددرگ . سکعنم  یماسا  رتفد  رد  هک  دـنرادلاسرا  لحم  یمومع  هفیظو  ناـمزاس 
ياـهمرف نمـض  یموـمع  هفیظو  عـجارم  اـهنامزاس و  زاـین  دروـم  تاـعالطا  هیلک  هداـم 86 ـ  دومن . دـهاوخ  مادـقا  هداـم 82  ربارب  روکذـم 

هرادا قیرط  زا  دـش  دهاوخهتـشاذگ  ارجا  دروم  هب  هیهت و  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  یمومع و  هفیظو  هرادا  یگنهامه  اـب  هک  یـصوصخم 
ياههاگساپ اهناگی و  اهیرتنالک و  اهینابرهـش ، هدام 87 ـ  تفرگ  دـهاوخ  رارق  یمومع  هفیظو  ياهنامزاس  راـیتخا  رد  لـحم  ره  لاوحا  تبث 

ییاسانـش ار  دوخ  تیرومأم  هزوح  نالومـشم  لحم  یمومع  هفیظو  نامزاس  مالعا  ای  راضحا و  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  دـنفظوم  يرمرادـناژ 
ـ  هدام 88 دـنیامن . یفرعم  یمومع  هفیظو  ياهنامزاس  هب  اردوخ  ناشتیلومـشم  عضو  ندـش  نشور  روظنم  هب  دـنیامن  غـالبا  ناـنآ  هبو  هدومن 

نیا  81 هدام رد  روکذم  ياهتروص  تفایرد  ضحم  هب  شخب  ناتسرهش و  زکرم  اب  قبطنم  يرمرادناژ  هاگـساپ  ای  ناهورگ و  ای  هفیظو  هزوح 
هطوبرم هاگـساپهب  جارختـسا و  ازجم  روط  هب  ار  دوخ  رواجم  هعبات و  ياههاگـساپ  یظافحتـسا  هزوح  نالومـشم  یماسا  دـنفظوم  همان  نییآ 

يرمرادناژ ياههاگساپ  زا  کی  ره  رد  هدام 89 ـ  دنک . مادقا  یظافحتسا  هزوح  نالومشم  مازعا  راضحا و  هب  تبسن  هاگساپ  ره  ات  دنتـسرفب 
تبث دوشیم  هداد  صاصتخا  روظنم  نیمه  هب  هک  يرتفد  رد  هاگـساپ  نآ  یظافحتـسا  هزوح  نالومـشم  یماسا  شخب ،  زکارم  اـب  قبطنمریغ 

دنفلکم زین  نالومشم  دنشاب . هتشاد  تماقا  اجنآ  رد  ای  هدش  دلوتم  هاگساپ  یظافحتـسا  هزوح  رد  روبزم  نالومـشم  هک  نیا  زا  معا  ددرگیم 
یسایس ياهیگدنیامن  هدام 90 ـ  ددرگ . تبثروبزم  رتفد  رد  تارییغت  ات  دنهد  عالطا  يرمرادناژ  هاگـساپ  هب  ار  بتارم  تماقا  رییغت  عقوم  رد 

جراخ میقم  نالومشم  دوخ و  تیرومأم  هزوح  میقم  نیلومشم  یماسا  تبث  تهج  يرتفد  دیاب  روشکزا  جراخ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
خیرات و همانسانش  هرامش  دیقاب  ار  کی  ره  لماک  تاصخـشم  هیهت و  درادن  دوجو  یـسایس  ای  یلوسنک  یگدنیامن  هک  نانآ  تماقا  لحم  زا 

دنفظوم جراخ  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ياهیگدنیامن  هدام 91 ـ  دنیامن . تبث  نآ  رد  ار  تماقا  لحم  لماک  یناشن  لغش و  دلوت ،  لحم 
روکذـم رتفد  زا  تسا  هدـش  رـشتنم  ناـنآ  راـضحا  یهگآ  هکار  دوخ  تیرومأـم  هزوح  میقم  نالومـشم  یماـسا  راـضحا ،  لاـس  هاـم  ریت  رد 

. دنراد لاسرا  یمومع  هفیظو  هرادا  هب  هجراخ  روما  ترازو  قیرط  زا  هخسن  ود  رد  جارختسا و 

 ( ات 121 هدام 92  یگدیسر (  موس ـ  لصف 

يوـحن هب  یموـمع و  هفیظو  روـما  هب  طوـبرم  اـعوضوم  هـک  طوـبرم  ییارجا  روـما  اـههیعالطا و  اههمانـشخب و  اهلمعلاروتـسد ،  هدام 92 ـ 
هفیظو تمدـخ  نوناق  هدام 21  هرـصبت 2  عوضوم  یگنهامه  ياروش  رد  دـشاب  ییاضق  عجارم  یماظتنا و  یماظن و  ياـهورین  اـب  طاـبترارد 
ترازو هدام 93 ـ  دوب . دـهاوخ  ارجالا  مزـال  رکذـلا  قوف  ياههاگتـسد  هیلک  يارب  روبزم  ياروش  دـییات  زا  سپ  هدـیدرگ و  حرطم  یمومع 

رظن ریز  هک  یگنهامه  ياروش  رد  تکرش  روظنم  هب  یناگدنیامن  روشک  یلاع  ناوید  هاپس و  يزکرم  داتس  شترا ،  كرتشم  داتـس  روشک ، 
یماظتنا یماظن و  روما  رد  دیاب  هدـش  یفرعم  ناگدـنیامن  هدام 94 ـ  دومن . دـنهاوخ  یفرعم  ددرگیم  لیکـشت  یمومع  هفیظو  هرادا  سییر 

لمع هب  ار  مزال  يراکمه  هحورطم  تالکشم  عفر  رد  هطوبرم  نامزاس  اب  طابترا  نمـض  دنناوتب  يرورـض  عقاوم  رد  هتـشاد و  مزال  یهاگآ 
رظن مـالعا  يارب  هماـن  نییآ  نیا  هدام 93  رد  روکذـم  ياـهنامزاسو  هناـخترازو  ناگدـنیامن  زا  کـی  ره  هک  یتروص  رد  هدام 95 ـ  دنروآ .

لوکوم يدعب  هسلج  هب  ار  ییاهن  رظن  مالعا  دناوتیم  دهدصیخـشت  يرورـض  ار  دوخ  عوبتم  نامزاس  رظن  بلج  هحورطم  دراوم  هب  تبـسن 
تیرومأم هزوح  دلوتم  ای  میقم  نالومشم  عضوهب  موادم  روط  هبراضحا  لاس  لوط  رد  دنفظوم  یمومع  هفیظو  ياهنامزاس  هدام 96 ـ  دیامن .
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هفیظو نالومشم  هدام 97 ـ  دشاب . هدش  نشور  نیلومـشم  هیلک  فیلکت  مازعا  لاس  هب  ندیـسر  زا  لبق  هک  يروط  هب  دنیامن  یگدیـسر  دوخ 
 ، ریز كرادـم  میلـست  نمـض  هعجارم و  دوخ  تماقا  لحم  ای  دـلوت  لحم  یمومع  هفیظو  نامزاسهب  راضحا  لاس  لوط  رد  دـنفلکم  یمومع 

دروم دادعت  هب  همانسانش  یپکوتف  ب ـ  زاین . دروم  دادعت  هب  سکع  فلا ـ  دوش . یگدیسر  نانآ  تیلومشمعضو  هب  ات  دنیامن  یفرعم  ار  دوخ 
شرورپ شزومآ و  تارادا  زا  اههملپید  دروم  رد  دنشاب . روشکلخاد  لیصحتلا  غراف  هک  یتروص  رد  لیـصحت  زا  تغارف  یهاوگ  ج ـ  زاین .

دنشاب روشک  جراخ  لیصحتلا  غراف  هچنانچ  طوبرم و  یلاع  شزومآ  تاسـسوم  اههاگـشناد و  زا  رتالاب  سناسیل و  ملپید و  قوف  درومرد  و 
گنهرف و ترازو  زا  رتالاب  سناسیل و  ملپید و  قوف  دروم  رد  شرورپو و  شزومآ  ترازو  زا  اه  هملپید  دروم  رد  یلیصحت  شزرا  یهاوگ 

هیملع هزوح  تیریدم  ياروش  اب  نانآ  یلیصحت  كردم  یبایشزرا  يانبم  رب  یلیـصحت  شزرا  ینید  مولع  بالط  دروم  رد  یلاع و  شزومآ 
بلطم نیا  دیق  هدوب و  یمومع  هفیظو  ياهنامزاس  هب  هئارا  روظنم  هب  افرـص  قوف  یهاوگ  هرصبت 1 ـ  دوب . دهاوخ  نآ  یمسر  هدنیامن  ایو  مق 

رد ررقم  فیلاکت  يارجا  ظاحل  زا  نالومشم  فیلکت  بلس  بجوم  همانسانش  ندومن  دوقفم  ای  نتشادن  هرصبت 2 ـ  تسا  یمازلا  نآ  نتم  رد 
ربارب هک  ینالومشم  هدام 98 ـ  دنیامن . مادقا  نآ  ینثملا  ای  همانـسانش  هیهت  هب  تبـسن  عقوم  هب  دنفظوم  نالومـشم  لیبق  نیا  هدوبن و  هدام  نیا 
سپ دـنیامنیم  تمیزع  روشکزا  جراخ  هب  لیـصحت  همادا  يارب  یمومع  هفیظو  هرادا  تقفاوم  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  ترازو  طـباوض 

هب ار  دوخ  تعجارم و  روشکهب  ناشتیلومشم  عضوهب  یگدیسر  روظنم  هب  لاسکی  فرظ  رثکادحدنفلکم  نآ  كرت  ای  لیصحت  زا  تغارف  زا 
هزاجا اب  تقوم و  روط  هبییانثتسا  دراوم  رد  تمدخ  هب  راضحا  زا  سپ  هک  ینالومـشم  هدام 99 ـ  دنیامنیفرعم . یمومع  هفیظو  ياهنامزاس 

هب ار  دوخ  هدومن و  تعجارم  روشک  هب  هدـش  نییعت  تدـم  همتاخ  رد  دـنفلکم  دـننکیم  ترفاـسم  روشک  زا  جراـخهب  یمومع  هفیظو  هرادا 
هرادا هک  ینامز  ات  دنشاب  میادتیفاعم  ای  تمدخ  نایاپ  تراک  ياراد  هک  ینالومـشم  هدام 100 ـ  دنیامنیفرعم . یمومع  هفیظو  ياهنامزاس 

ینالومشم هب  هدام 101 ـ  دنوش . جراخ  روشک  زا  دنناوتیم  دیامنن  مالعا  عونمم  نیناوق  دودـحرد  روشک  زا  ار  نانآ  جورخ  یمومع  هفیظو 
جورخ هزاجا  تقوم  تیفاعم  تراک  رابتعا  تدـم  رد  یمومع  هفیظو  هرادا  هزاجا  اب  موزل و  تروصرد  دنـشابیم  تقوم  تیفاعم  ياراد  هک 

ترورـض هک  يرامیب  هجلاعم  روظنم  هب  یمومع  هفیظو  هرادا  هزاجا  اب  دـنناوتیم  بیاغ  نالومـشم  هدام 102 ـ  دش . دـهاوخ  هداد  روشک  زا 
زا دشاب  هدیـسر  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  هدام 43  عوضوم  یکـشزپ  ياروش  ای  يرادهب  ترازو  یکـشزپ  یلاع  ياروش  دـییات  هب  نآ 

جراـخ هب  هماـن  نییآ  نیا  رد  جردـنم  دراوـمرد  تقوـم  روـط  هب  هک  ینالومـشم  زا  یموـمع  هفیظو  هرادا  هدام 103 ـ  دـنوش . جراـخ  روشک 
تروص رد  هک  دنیامنیم  طرـش  لومـشم  اب  هدومن و  ذخا  یکناب  همانتنامـض  ای  يدقن  هدرپس  تروص  هب  مزال  نیمـضت  دنیامنیم  ترفاسم 

مادقا طبر  يذ  يدابم  قیرط  زا  ثحب  دروم  نالومـشم  راضحا  هب  تبـسن  طبـض و  تلود  عفن  هب  نیمـضت  دروم  غلبم  عقوم  هب  تعجارم  مدع 
زاجم یمومع  هفیظو  هرادا  دشابن  رودقمیکناب  همانتنامـض  ای  يدـقن  هدرپس  عیدوت  هک  یتروص  رد  هرـصبت 1 ـ  دروآ . دهاوخ  لمع  هب  مزال 
يدقن هدرپس  ياج  هب  دنکیم  هعجارم  دهعتم  ناونع  هب  هک  یصخش  لومشم و  تیعضو  یعامتجا و  تیعقوم  تیـصخش و  هب  هجوت  اب  تسا 

زا جراخ  رد  ناریا  یمالـسایروهمج  تلود  تباث  نیرومأـم  لومـشم  نادـنزرف  هرـصبت 2 ـ  دیامن . ذخا  یبتک  دـهعت  یکناب  همانتنامـض  ای 
هیارا هجراخ و  روما  ترازو  دـییات  اب  دنتـسه  اهنآ  ینوناق  تیالو  ای  تلاـفک  تحت  طوبرم  نیناوق  ساـسا  رب  هک  یناـسک  نینچمه  روشک ، 
جورخ هرـصبت 3 ـ  دـنیامن . یهارمه  ار  ناشیا  دراد ،  همادا  روشک  زا  جراخ  رد  اهنآ  نیدـلاو  تیرومأـم  هک  ماداـم  دـنناوتیم  یبتک  دـهعت 

نیمضت ذخا  نودب  تقوم ،  تیفاعم  تراک  رابتعا  تدم  رد  دنشاب  یلیصحت  تیفاعم  يارادهک  یتروص  رد  روشک  زا  ریز  نالومـشم  تقوم 
يرسارس یمسر  روکنک  قیرطزا  هک  روشک  یلاع  شزومآ  تاسسوم  اه و  هاگشناد  نایوجشناد  فلا ـ  دوب : دهاوخ  زاجم  رکذلا  قوف  ياه 

هیملع هزوح  تیریدم  ياروش  یبتک  هیدییات  اب  هیملع  ياههزوح  ینید  مولع  بالط  هدـش ب ـ  دای  عجارم  یبتک  یفرعم  اب  دـناهدش  هتفریذـپ 
عضو هب  یگدیسر  تیحالـص  جراخ  ياهروشک  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياهیگدنیامن  هدام 104 -  اهناتـسا . رد  نآ  یگدنیامن  ای  مق 

دنفظوم یمومع  هفیظو  ياـهنامزاس  هدام 105 ـ  دـنرادن . ار  همان  نییآ  نیا  و 102  و 101  و 99  داومرد 98  جردنم  نالومشم  تیلومـشم 
هدامآ هچرتفد  دنوش  هداد  صیخشت  تمدخ  هب  رداقهک  یناسک  يارب  هداد و  رارق  یکشزپ  هنیاعم  دروم  دنیامنیم  هعجارم  هک  ار  ینالومشم 
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ياههناسر رد  مالعا  زا  سپدناهتـشاد  تفاـیرد  تمدـخ  هب  هداـمآ  هچرتفد  هک  ینالومـشم  هدام 106 ـ  دـنیامن . لیوحتو  رداص  تمدـخ  هب 
 ، یموـمع هفیظو  ياـهنامزاس  هداـم 107 ـ  دـنیامن . یفرعم  هنیعم  ياـهلحم  هب  مازعا  تهج  اردوخ  هدـش  مـالعا  ناـمز  رد  دـنفظوم  یهورگ 
ـ  هدام 108 دومن . دنهاوخ  مازعا  یشزومآ  زکارم  هب  یمومع  هفیظو  هرادا  زا  هرداص  لمعلاروتـسد  ربارب  ار  قوف  هدام  رد  جردنم  نالومـشم 

هرادا دشاب  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  شزومآ  زکارم  طسوت  هدش  مالعا  تیفرظزا  شیب  هرود  ره  رد  مازعا  لباق  نیلومـشم  دادـعت  هچنانچ 
هلیسو دنیامن  تلافک  ياعدا  هک  ینالومـشم  عضو  هب  هدام 109 ـ  دیامن . لوکوم  دـعب  ياههرود  هب  ار  نانآ  مازعا  دـناوتیم  یمومع  هفیظو 

تیفاعم ياضاقت  هب  یگدیسر  هرـصبت ـ  ددرگیم . یگدیـسر  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  داوم 24 و 26  رد  روکذم  یگدیـسر  ياهتایه 
لاغتـشا لیـصحت  هب  نآ  ییارجا  ياه  همان  نییآ  یمومع و  هفیظو  تمدخ  نوناق  تاررقم  ربارب  هک  یکـشزپ  ای  تلافک  تیفاعم   ) نالومـشم

ـ  هدام 110 دمآ . دهاوخ  لمع  هب  جارخا  ای  لیصحت  كرت  ای  لیـصحت  زا  تغارف  زا  سپ  دنیامنیم  هدافتـسا  یلیـصحت  تیفاعم  زا  هتـشاد و 
يروهمج يرگلوسنک  ای  یـسایس  یگدنیامن  هب  ار  زاین  دروم  كرادم  دنفلکمدنتـسه  تلافک  یعدـم  هک  روشک  زا  جراخ  میقم  نالومـشم 

قیرط زا  ات  دنیامن  میلست  یـسایس  یگدنیامن  نیرتکیدزن  هب  تماقا  لحم  رد  یـسایس  یگدنیامن  ندوبن  تروص  رد  تماقا و  لحم  یمالـسا 
نارهتيزکرم هزوح  رد  نالومـشم  لـیبق  نیا  تیلومـشم  عـضو  هب  هداـم 111 ـ  ددرگلاـسرا . یمومع  هفیظو  هرادا  هب  هجراـخروما  ترازو 

ترازو هب  لومـشم  هب  لیوحت  روظنم  هب  تیفاعم  تراک  ددرگ  رداص  تیفاعم  رب  ینبم  یگدیـسر  تاـیه  يار  هک  یتروص  رد  یگدیـسر و 
زا دـعب  هچنانچ  هدام 112 ـ  دـشابیمن . يرورـض  یگدیـسر  ياهتایهرد  يو  ناسک  ای  لومـشم  روضح  دـش . دـهاوخ  لاسرا  هجراخ  روما 

عـضو رد  يرییغت  تلافک  تیفاعم  تراک  رودـص  زا  لبق  اـی  ترورـض  هرود  تمدـخ  هب  مازعازا  لـبق  تمدـخ و  هب  هداـمآ  هچرتفد  رودـص 
وا هلافکلا  تحت  دارفازا  کی  ره  ای  لومشم  لوا  تروص  رد  دشاب ،  لومشم  ندوب  عنامالب  ای  تیفاعم  تابجوم  زا  هک  دوش  لصاح  لومشم 

یگدیـسر ياهتایه  رد  نانآ  ياعدا  اـت  دـنیامن  هعجارم  هدومن  رداـص  تمدـخ  هب  هداـمآ  هچرتفد  هک  یمومع  هفیظو  ناـمزاس  هب  دـنناوتیم 
ار دوخ  ندوب  عناـمالب  هعجارم و  هطوبرم  یمومع  هفیظو  ناـمزاس  هب  دـیاب  لومـشم  مود  تروص  رد  دوـش و  رداـص  یـضتقم  يار  حرطم و 

يرییغتترورض هرود  تمدخ  ماجنا  نیح  رد  هک  یتروص  رد  هدام 113 ـ  ددرگرداص . يو  تهج  تمدخ  هب  هدامآ  هچرتفد  ات  دراد  مالعا 
دنیامن تلافک  ياعدا  دنتـسه  دوخ  هب  تبـسن  لومـشم  تلافک  یعدـم  وا  ناگتـسب  زا  یکی  اـی  لومـشم  دوش و  لـصاح  لومـشم  عضو  رد 
عرسارد یمومع  هفیظو  هزوح  دنراد . مالعا  لومـشم  هدننک  مازعا  یمومعهفیظو  هزوح  هب  ار  بتارم  دنفلکم  هطوبرم  ياسور  ناهدنامرف و  ،

روظنم هب  بتارم  ددرگ  رداـص  لـفکت  تیفاـعم  رب  یگدیـسر  تاـیه  يار  هک  یتروـص  رد  حرطم و  یگدیـسر  تاـیه  رد  ار  هدـنورپ  تقو 
طبر يذ  هفیظو  هزوح  هلیسو  هب  هطوبرم  تاررقم  تیاعر  اب  لفکت  تیفاعم  تراک  مالعا و  لومـشم  یتمدخ  لحم  تمـسق  هب  يو  صیخرت 
دوخ هب  تبسن  لومشم  تلافک  یعدم  هک  وا  ناگتسب  زا  يدارفا  ای  لومـشم  هک  یتروص  رد  هدام 114 ـ  دش . دهاوخ  رداص  لومشم  تهج 

اهنادرگ و اه و  ناهورگ  ناهدنامرف  ای  یگدیـسر  ياهتایه  ياضعا  زا  کی  ره  ای  تسا  هدش  عییـضت  نانآ  زا  یقح  هک  دـنیامن  اعدا  دنتـسه 
تایه رد  لومـشم  هدـنورپ  دـنیامنضارتعا ،  هرداص  يار  هب  هجوم  لیلد  رکذ  اب  یمومع  هفیظو  هراداسییر  يرمرادـناژ و  یحاون  اهگنه و 

یعطق و یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  هدام 28  رد  جردنم  دراوم  يانثتـسا  هب  روبزم  یگدیـسر  تایهيار  حرطم و  رظندیدجت  یگدیـسر 
هدام دوب . دـهاوخ  یمومع  هفیظو  هرادا  اب  هدام ،  نیا  رد  روکذـم  ضارتعا  ندوب  هجوم  صیخـشت  هرـصبت ـ  دوب . دـهاوخ  ضارتعا  لـباقریغ 

یگدیسر رظندیدجت  یگدیسر  ياهتایه  رد  یعقوم  دناهدش  هتخانش  زابرس  هیلوا  یگدیـسر  ياهتایه  رد  هک  ینالومـشم  ضارتعا  هب  115 ـ 
رب ینبم  تبث  كرادم  لیالد و  هک  یتروص  رد  هدام 116 ـ  دنیامن . هئارا  تمدخهب  لاغتشا  یهاوگ  هدش و  مازعا  تمدخ  هب  هک  دش  دهاوخ 

هقطنم سییر  ای  يرمرادناژ و  ياهنادرگ  ای  اهگنه  ای  یحاون  ناهدنامرف  ای  یمومع و  هفیظو  هرادا  سییر  دـشاب  دوجوم  هدـنورپرد  تیفاعم 
ياه تایه  رد  ار  لومـشم  ضارتعا  دروم  هدنورپ  هب  یگدیـسرروتسد  تمدـخ ،  هب  لومـشم  مازعا  زا  لبق  دـنناوتیم  نارهت  یمومع  هفیظو 

ـ  هدام 118 تسا  ریذپناکما  اضعازا  رفن  هس  لقادح  روضح  اب  یگدیسر  ياهتایه  لیکشت  هدام 117 ـ  دنیامن . رداص  رظندیدجتیگدیسر 
زا رفن   3 تکرش اب  هک  یتروص  رد  هدوب و  رابتعا  طانم  تیرثکا  يار  ددرگ  لیکشت  اضعا  هیلک  تکرش  اب  یگدیـسر  تایه  هک  یتروص  رد 
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اب یگدیسر  تایه  هک  یتروص  رد  هدام 120 ـ  بوصم 1365 . هدش  فذح  هدام 119 ـ  دوب . دهاوخ  ربتعم  ارآ  قافتا  ددرگ  لیکـشت  اضعا 
هک يرگید  هسلج  رد  هدـنورپ  دوشن  لصاح  تیرثکا  هچنانچ  دوب و  دـهاوخ  رابتعا  طانم  تیرثکا  رظن  دوش  لیکـشت  اضعا  زا  رفن  روضح 4 

رظنراهظا يودـب  یگدیـسر  تایه  رد  هک  ییاـضعا  هدام 121 ـ  تفرگ  دـهاوخ  رارق  یگدیـسر  دروم  تشاد  دـنهاوخ  روضح  اـضعا  هیلک 
تشاد دنهاوخن  ار  دروم  نآ  رد  رظندیدجت  یگدیسر  تایه  هسلج  رد  تکرش  قح  دناهدومن 

اهتیفاعم مراهچ ـ  لصف 

 ( ات 137 هدام 122  تلافک (  تیفاعم  لوا ـ  شخب 

هب هک  دشابیم  یلومشم  یمومع ،  هفیظو  تمدخ  نوناق  هدام 44  رد  جردنم  تسرپرس  ای  هدنرادهگن  بقارم و  هناگی  زا  روظنم  هدام 122 ـ 
دوخ ردارب  ای  رهاوخ  لاس  زا 18  شیب  ردارب  اهنت  ای  هدج  ای  دج  ای  ردام  ای  ردپ  ره  لاس  زا 18  شیب  روکذ  هون  ای  دنزرف  اهنت  ریز  داوم  حرش 
ربتعم یلیصحت  تیفاعم  ندوب  اراد  طرش  هب  دراد  لیصحت  هبلاغتـشا  هک  لومـشم  لاس  زا 18  شیب  ردارب  اهنت  ردارب ، ود  زا  هرـصبت ـ  دـشاب .

زا 18 شیب  يردارب  ياراد  لومشم  هاگره  هدام 123 ـ  دشابیم . تیفاعم  لومشم  لوفکم ،  تنوکس  لحم  زا  جراخ  رد  لیصحت  نینچمهو 
زا تبقارم  یتسرپرس و  هب  رداق  یکـشزپ  ياروشرظن  بسک  ای  یگدیـسر  تایه  صیخـشت  هب  يرامیب  ای  وضع  صقن  تلع  هب  هک  دشاب  لاس 

تسرپرس بقارم و  هناگی  لومشم  دشاب  يرثالادوقفم  ای  ریسا  ردارب  ياراد  ای  دشابن و  دیامنیم  ار  نانآ  تلافک  ياعدا  لومشم  هک  يدارفا 
هچنانچ دنوشیم و  هتخانـش  لیفک  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  هدام 44  تاررقم  ربارب  ریز  نالومـشم  هدام 124 ـ  دش . دهاوخبوسحم 

ـ  1 دش . دهاوخ  هداد  حلص  نامز  میاد  تیفاعم  نانآ  هب  مجنپ  لاس  نایاپ  رد  دنشاب  هلاسکی  تقوم  تیفاعم  طیارش  ياراد  یلاوتم  لاس  رد 5 
يرادـهگن تبقارم و  هب  زاین  یکـشزپ  ياروش  رظن  قبط  هک  يردـپای  هدیـسر و  یگلاس  نس 60  هب  هک  يردـپ  هدـنرادهگن  بقارم و  هناگی 

تروص رد   ) رهوـش دـقاف  رداـم  هدـنرادهگن  بقارم و  هناـگی  2 ـ  دـشابن . دوخ  روما  هاردا  هب  رداـق  یگدیـسر  تاـیه  صیخـشت  هب  وهتـشاد 
هچنانچ هرصبت ـ  دشاب ) لومـشم  یگلاس  نس 16  هب  دوروزا  لبق  قالط  یمـسر  دانـسا  رتافد  رد  قالط  تبث  خـیرات  دـیاب  ردام ، ندوبهقلطم 

هدش ینیبشیپ  ياروش  رد  هدنورپ  دشاب  تیلومشم  نس  زا  لبق  یگلاس و  نس 16  هب  دوروزا  دعب  یمسر  دانسا  رتافد  رد  قالط  تبث  خیرات 
رد هدـنورپ  حرط  زوجم  لومـشم  یگداوناـخ  عضو  نتفرگ  رظنرد  اـب  اروش  حرطم و  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناـق  هدام 21  هرصبت 2  رد 
ای وضع و  صقنای  يراـمیب  تلع  هب  هک  دـنزرف  دـقاف  دـج  هدـنرادهگن  بقارم و  هناـگی  3 ـ  دومن . دـهاوخ  رداص  ار  یگدیـسر  ياه  تایه 

بقارم و هناـگی  4 ـ  دشاب . هتـشاد  يرادـهگن  تبقارم و  هب  زاین  یکـشزپ  ياروش  رظن  بسک  اب  یگدیـسر و  تایه  صیخـشت  هب  انب  تلوهک 
وضع صقن  ای  يرامیب  تلع  هب  هک  دنزرف  رسمه و  ردپ و  دقاف  ردارب  هدنرادهگن  بقارم و  هناگی  5 ـ  دنزرف . رهوش و  دقاف  هدج  هدنرادهگن 

هدنرادهگن بقارم و  هناگی  6 ـ  دشاب . هتشاد  يرادهگن  تبقارم و  هب  زاین  یکشزپ  ياروش  رظن  بسکاب  یگدیـسر و  تایه  صیخـشت  هب  انب 
یکـشزپ ياروش  رظن  بسکاب  یگدیـسر و  تایه  صیخـشت  هب  انب  وضع  صقن  ای  يرامیب  تلع  هبهک  يدنزرف  رـسمه و  ردپ و  دقاف  رهاوخ 

روظنم هب  تیفاعم  دروم  رد  هدام 125 ـ  ریغص . رهاوخ  ای  ردارب  هدنرادهگن  تسرپرس و  هناگی  7 ـ  دشاب . هتشاد  يرادهگن  تبقارم و  هب  زاین 
نیا ریغ  رد  تشاد و  دـهاوخ  مدـقتقح  دـشاب  ردام  ردـپ و  کی  زا  راغـص  اب  هک  یلومـشم  ریغـص ، رهاوخ  اـیردارب  يرادـهگن  یتسرپرس و 
نانآ يردام  ردـپ و  رداربتیفاعم  زا  عناـم  راغـص  ینتاـن  ناردارب  دوجو  دراد و  مدـقت  قح  دـشاب  ردـپکی  زا  راغـص  اـب  یلومـشم  تروص 

ندیسر ات  دیامنن  رایتخا  رهوش  یگلاس  نس 24  ات  وهدوب  ردپ  دقاف  هک  دنشاب  يرهاوخ  ردارب  اهنت  هک  ینالومـشم  هدام 126 ـ  دوب . دهاوخن 
زا هدام 127 ـ  دش . دنهاوخ  مازعا  تمدخ  هب  نآزا  سپ  دنیامن و  هدافتـسا  تقوم  تیفاعم  زا  هنالاس  دـنناوتیم  مامت  لاس  نس 24 هب  رهاوخ 

تمدخ هب  هک  يردارب  دوخ و  هک  یطرش  هب  تسا  رتمک  نارگید  زا  وا  نس  هک  نانآزا  یکی  تمدخ  هب  مازعا  طیارش  دجاو  ردارب  هس  ای  ود 
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زا یکی  ایردارب  تمدخ  همتاخ  خیرات  هب  دناوتیم  رگید  ناردارب  ای  ردارب  تمدـخهب  لاغتـشا  یهاوگ  هئارا  اب  دنـشاب  تبیغ  دـقاف  تسا  هتفر 
دناهدش و مازعا  تمدـخ  هب  وا  رتکچوک  ناردارب  ای  ردارب  هک  يرتگرزب  ردارب  هرصبت 1 ـ  دیامن . تفایرد  تمدخ  هب  هدامآ  هچرتفد  ناردارب 

مازعا رد  ریخات  زا  نانآ  زا  یکی  تمدخ  همتاخ  ات  دناوتیم  دشاب  تبیغ  دقاف  هچنانچ  تسا  هدوبن  رودقم  تلع  ره  هب  نانآ  زا  لبق  يو  مازعا 
مازعا رد  ریخات  تیفاعم  زا  دنناوتیمن  دنشابهدش  مازعا  تمدخ  هب  روکذم  نالومـشم  هک  یتروص  رد  هرصبت 2 ـ  دیامن . هدافتسا  تمدخ  هب 
هچنانچ دنوشیم  ریغص  رهاوخ  لیفک  هک  ینالومشم  هب  هدام 128 ـ  دنیامن . هدافتسا  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  هدام 44  (د ) دنب عوضوم 
تدـم هچنانچ  هرـصبت ـ  دـش . دـهاوخ  هداد  حلـص  نامز  میاد  تیفاعممجنپ  لاس  نایاپ  رد  دنـشاب  تیفاـعم  طیارـش  ياراد  یلاوتم  لاـس   5 ات

تدم دوشب  همان  نییآ  نیا  هدام 126  رد  جردنم  طیارش  دجاو  هلصافالب  لومشم  هدوب و  لاس  زا 5 رتمک  قوف  هدام  عوضوم  تقوم  تیفاعم 
ندیـسر زا  سپ  لومـشم  هدوبن و  عمج  لباق  ربک  نامز  رد  درجم  رهاوخ  تلافک  تیفاعم  تدـم  اب  رهاوخ  رغـص  نامز  رد  تلاـفک  تیفاـعم 
یموـمع هـفیظو  تمدــخ  ماـجنا  يارب  هـک  ینالومــشم  هداـم 129 ـ  دـش . دـهاوخمازعا  تمدــخ  هـب  ماـمت  یگلاـس  نـس 24  هـب  رهاوـخ 

هک نیا  رگم  دـنوشیم  مورحم  لصف  نیا  رد  روکذـم  ياه  تیفاعم  زا  دـننکن  یفرعم  ار  دوخ  هنیعم  ياهخیرات  رد  هچنانچ  دـنوشیمراضحا 
هرادا سییر  اب  هجوم  رذع  صیخـشت  دراوم  ریاس  رد  دنـشاب و  هدوب  تلافک  تیفاعم  طیارـش  دجاو  یگدیـسر  نیح  تبیغ و  تدم  لوط  رد 

یپـکوتف فلا ـ  لومـشم  ندوب  تسرپرـس  هناـگی  صیخـشت  يارب  مزـال  كرادـم  هداـم 130 ـ  دوب . دـهاوخ  وا  هدـنیامن  اـی  یموـمع  هفیظو 
اـضما دـییات و  خـیرات  رکذ  اب  ار  دوخ  ناشن  مان و  نآ  لـیذ  هداد و  قیبطت  یلجـسدنس  لـصا  اـب  هطوبرم  رومأـم  هک  عفن  يذ  دارفا  همانـسانش 

تاقیقحت ماجنا  ج ـ  دشاب . هدیسر  لحم  یماظتنا  عجارم  دییاتهب  هک  لومشم  ناگتسب  زا  رفن  هس  طسوت  هدش  اضما  داهـشتسا  ب ـ  دیامنیم .
زارحا طوبرم و  يرتنالکای  یماظتنا  هاگـساپ  ای  هزوح  نارومأم  طسوت  یمیظنت  داهـشتسادافم  لومـشم و  ياـعدا  مقـس  تحـص و  دروم  رد 

رد هدام 131 ـ  دشاب . هدیسرلحم  يرتنالک  ای  یماظتنا  هاگساپ  ای  هزوح  هدنامرف  ياضما  رهمو و  یهاوگ  هب  هک  يو  دوهش  ناگتـسب  تیوه 
زا شیب  دناهدشمازعا  تمدـخ  هب  هک  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  هدام 39  ( 1) دنب عوضوم  عنامالب  ملاس و  نالومـشم  هک  لاس  ره  نایاپ 
دنب نالومشمزا  یفاضا  دادعت  تسا  هدیدرگ  مالعا  كرتشم  داتس  فرط  زا  لاس  نامه  لوا  رد  هک  دنـشاب  حلـسم  ياهورین  يدنمزاین  نازیم 

یمومع هفیظو  هزوح  هب  صیخرت و  تمدخ  زا  یمومع  هفیظو  هرادا  مالعا  بسحتسا  رتشیب  نانآ  ترورـض  تمدخ  تدم  هک  هدام 39   2
ـ  هرصبت دومندهاوخ . لیوحت  رداص و  نانآ  تهج  حلـص  نامز  رد  تیفاعم  تراک  طبريذ  هفیظو  هزوح  دش . دنهاوخ  یفرعم  هدننک  مازعا 

. دـنهدهمادا تمدـخ  هب  دـنناوتیم  اهنامزاس  اهورین و  زاین  تروص  رد  دنـشابتمدخ  همادا  هب  لیام  هدام  نیا  نالومـشم  زا  يدارفا  هچنانچ 
تقوم تیفاعم  زا  مامت  لاـس  لقادـح 2  هک  ینالومـشم  يارب  لبق  هدام  حرـش  هب  حلـسم  ياهورین  يدـنمزاین  نیمات  تروص  رد  هدام 132 ـ 

ینالومشم اب  هدام 133 ـ  دش . دهاوخ  لیوحت  رداص و  حلص  نامزرد  میاد  تیفاعم  تراک  طبر  يذ  هفیظو  هزوح  هلیسو  دناهدومن  هدافتـسا 
ای هدش  ریـسا  ای  رثالادوقفم  ای  لولعمنآ  رارمتـسا  یمالـسا و  بالقنا  ندیـسر  رمث  هب  هار  رد   19/10/1356 خیرات زا  اهنآ  ردارب  ای  ردـپ  هک 

ياروش رظن  ربارب  هک  یلولعم  درف  لومـشم  ناردارب  اـی  نادـنزرف  زا  رفنکی  فلا ـ  دـش : دـهاوخ  راـتفر  ریزبیترت  هب  تیفاـعم  رظن  زا  دـنوشب 
. دشدهاوخ میاد  فاعم  طایتحا  ترورض و  هرود  تمدخ  ماجنا  زا  دشابندوخ  یـصخش  روما  هرادا  هب  رداق  ییاهنت  هب  دیهـش  داینب  یکـشزپ 

رفنکی ج ـ  دش . دهاوخ  میاد  فاعم  طایتحا  ترورض و  هرود  تمدخ  ماجنا  زا  رثالادوقفم  درف  لومـشم  ناردارب  ای  نادنزرف  زا  رفنکی  ب ـ 
هدافتـسا طایتحا  ترورـض و  هرود  تمدخ  هلاسکی  تقوم  تیفاعم  زا  دـناوتیم  یلاوتم  لاس  هس  ریـسا  درف  لومـشم  ناردارب  ای  نادـنزرف  زا 

. دـش دـهاوخهداد  طایتحا  ترورـض و  هرود  تمدـخ  زا  میاد  تیفاعم  لومـشم  هب  تراسا  ياـقب  تروص  رد  موس  لاـس  ناـیاپ  رد  هدرک و 
ودبرد دشاب و  هتشذگ  ریسا  تراسا  خیرات  زا  لاس  هس  زا  شیب  هک  یتروصرد  ریسا  درف  لومشم  ناردارب  ای  نادنزرف و  زا  رفنکی  هرصبت 1 ـ 

يارب لوا  تبون  نامه  رد  نوناق  رد  ررقم  طیارش  ریاس  دوجو  تروصرد  ددرگ و  زارحا  لاس  هس  زا  شیب  تراسا  تدم  لومـشم ،  هعجارم 
تمدخ نوناق  هدام 45  حالـصا  نوناق  بجوم  هب  هک  ینالومـشم  هرـصبت 2 ـ  ددرگ . رداص  تمدخ  ماجنا  زا  میاد  تیفاعم  تراک  لومـشم 
لاسهس زا  ریـسا  تراسا  تدـم  نآ  زا  لبق  ای  تقوم و  تیفاـعم  راـبتعا  تدـمرد  هچناـنچ  هدرک  هدافتـسا  تقوم  تیفاـعم  زا  یمومع  هفیظو 
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. دوش لیدبتمیاد  تیفاعم  هب  نانآ  تقوم  تیفاعم  هک  دنیامن  اضاقت  هعجارم و  طبر  يذ  یمومع  هفیظو  ياههزوح  هب  دنناوتیم  دیامن  زواجت 
هبهار رد  هک  تسا  يروکذ  درف  همان  نییآ  نیا  هدام 133  یمومع و  هفیظوتمدخ  نوناق  هدام 45  رد  جردنم  لولعم  زا  روظنم  هدام 134 ـ 
دیهـش داـینب  یکـشزپ  ياروش  رد  دوشب و  اـی  هدـش  لوـلعم  دـعب  هب  خـیرات 19/10/1356 زا  نآ  رارمتـسا  یمالـسا و  بـالقنا  ندیــسر  رمث 

یماظن و لنسرپ  تیلولعم  بتارم  هدام 135 ـ  دشابن . یصخشروما  هرادا  هب  رداق  ییاهنت  هب  روکذم  یکـشزپ  ياروش  رظن  ربارب  هدشهنیاعم و 
رثالادوقفم ریسا و  هدام 136 ـ  دوب . دهاوخ  یفاکدیهـش  داینب  دییات  دراوم  ریاس  رد  هدوب و  هطوبرم  نامزاس  ای  ورین  دییاتدروم  دیاب  یماظتنا 

رد بتارم  هدش و  رثالادوقفمای  ریسا  دعب  هب  خیرات 19/10/56  زا  نآ  رارمتسا  یمالسا و  بالقنا  ندیسر  رمث  هب  هار  رد  هک  تسا  یـصخش 
هچنانچ هدام 137 ـ  دشابهدیـسر . دیهـش  داینب  دـییات  هب  دراوم  ریاس  رد  هطوبرم و  يورین  دـییات  هب  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  لنـسرپ  دروم 

زا ینت  ردارب  هدافتسا  عنام  ینتان  ناردارب  دوجو  دشاب  هتشاد  يرگید  ینتان  ناردارب  يردامو  ردپ  ردارب  زا  ریغ  رثالادوقفم  ای  ریـسا  ای  لولعم 
. دوش لمع  همان  نییآ  نیا  ات 155  داوم 140  تاررقم  ربارب  هباشم  دراوم  رد  نالومشم  ددعت  تروص  رد  هرصبت ـ  دوب . دهاوخن  تیفاعم 

 ( ات 167 هدام 138  ادهش (  هداوناخ  نادنزرف  زا  رفنکی  تیفاعم  مود ـ  شخب 

عوضوم تیفاعم  زا  دنناوتیم  ریز  طیارـش  نتـشاد  اب  دسرب  ای  هدیـسرتداهش  عیفر  هجرد  هب  نانآ  ردارب  ای  ردپ  هک  ینالومـشم  هدام 138 ـ 
زا دعب  لومـشم  ردپ  ای  ردارب  تداهـش  خیرات  فلا ـ  دـننک : هدافتـسا  بوصم 25/11/61 ادهـش  هداوناخ  نادـنزرف  زا  رفنکی  تیفاعم  نوناـق 

یلاس هام  نیدرورف  ات  ای  یفرعم و  خیرات  ات  تداهش  خیرات  زا  لاس  تفه  زا  شیب  ب ـ  دشاب . شش  هاجنپ و  دصیـسو و  رازه  هامید  مهدزون 
ای هدوب و  تایح  دیق  رد  اهنآ  زا  یکی  ای  لومـشم  ردام  ردپ و  ج ـ  دـشاب . هتـشذگن  دـسریم  یگلاس  نس 19  هب  لومـشم  لاس  نآ  یط  هک 

يورین دییات  هب  دیاب  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  لنسرپ  تداهـش  هدام 139 ـ دشاب . دوخ  ریغص  رهاوخ  ای  ردارب  یتسرپرس  رادهدهع  لومـشم 
ای دیهـش  يدارفا  هداوناخ  کی  زا  هچناـنچ  هدام 140 ـ  دوب . دهاوخ  یفاکدیهـش  داینب  دـییات  دراوم  ریاس  رد  دـسرب و  دیهـش  داینب  هطوبرم و 

هدام دیامن . هدافتسا  تیفاعم  زا  دناوتیم  هداوناخ  نآلومشم  ناردارب  ای  نادنزرف  زا  رفن  کی  طقف  دنـشاب  هدش  ریـسا  ای  لولعمای  رثالادوقفم 
رد ودوب  دهاوخ  نیدلاو  قفاوت  اب  دنشاب  ردام  ردپ و  کی  زا  همه  هک  لومشمردارب  دنچ  دروم  رد  ادهش  هداوناخ  تیفاعم  زا  هدافتـسا  141 ـ 

دیهـش ردپ  هک  یتروص  رد  هدام 142 ـ  دـش . دـهاوخ  باختنا  هعرق  دـیقهب  یمومع  هفیظو  هرادا  طسوت  ناـنآ  زا  یکی  قفاوت  مدـع  تروص 
تبسن ردام  هک  یتروص  رد  دوب و  دهاوخدیهش  ردام  اب  باختنا  دنشاب  ددعتم  وا  لومشم  ناردارب  دشاب و  تایحدیق  رد  ردام  هدومن و  توف 

هک ینیلومـشم  هچنانچ  هدام 143 ـ  دـش . دـهاوخ  باختنا  یمومع  هفیظو  هرادا  طسوت  هعرق  قیرط  زا  نانآ  زایکی  دـیامنن  مادـقا  باـختنا  هب 
کی زا  دیهش  اب  هک  دراد  تیفاعمزا  هدافتسا  قح  یلومشم  دنشاب  ادج  ردام  زا  یلو  یکی  ردپ  زا  دیهش  ابو  هدوب  ددعتم  دنتسه  دیهـش  ردارب 

تیفاعم زا  دناوتیم  یلومشم  دنشابن  ردام  کی  زا  هکدشاب  هتـشاد  ددعتم  لومـشم  نادنزرف  دیهـش  هک  یتروص  رد  هدام 144 ـ  دشاب . ردام 
تسا یلومشم  اب  مدقت  قح  ریغـص  ردارب  رهاوخ و  ندوبن  تروص  رد  دشاب . هتـشاد  يرتشیب  ریغـص  ردارب  رهاوخ و  دادعتهک  دیامن  هدافتـسا 

نـس هبهک  هدوب  ردام  ای  ردـپ  زا  يردارب  ياراد  دیهـش  هک  یتروص  رد  هدام 145 ـ  دشاب . هتـشاد  يرتمک  ردارب  دادـعتردپ  زا  ردام و  زا  هک 
یگدیسرتیفاعم عضو  هب  قفاوت  مدع  تروص  رد  دنوشب ، دوخ  دنزرف  تیفاعم  یعدم  ردام  ای  ردپ  زا  کی  ره  دنـشاب و  هدیـسر  تیلومـشم 

ـ  هدام 146 دش . دهاوخ  راتفر  وا  هقبط  مه  نالومشم  دننام  دنک  هدافتـسا  تیفاعمزا  هتـسناوتن  هک  یلومـشم  اب  فالتخا  عفر  زا  سپ  هدشن و 
دیهش دوشبلومشم و  تداهـش  خیرات  زا  لاس  فرظ 7  ای  دراد و  رارق  تیلومـشمنس  رد  هک  دشاب  يدـنزرف  ياراد  دیهـش  هک  یتروص  رد 

ياج هبهک  دهد  تیاضر  ابتک  دیهش  رسمه  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ  دیهش  دنزرفاب  تیفاعم  زا  هدافتسا  قح  دشاب  هتـشاد  زین  لومـشم  ردارب 
دوجو زین  يریغص  رهاوخو  ردارب  هدومن و  توف  لومشم  ردام  ردپ و  هچنانچ  هدام 147 ـ  دیامن . هدافتسا  تیفاعم  زا  يو  ردارب  دیهش  دنزرف 

دیهش نادنزرف  زا  یکی  هک  یتروص  رد  هدام 148 ـ  دنیامن . هدافتسا  تیفاعم  زا  دنناوتیمن  دنتسه  دیهش  ردارب  هک  ینیلومشم  دشاب  هتـشادن 
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تلافک تیفاعم  زا  دـنناوتیمن  دیهـش  نادـنزرفریاس  دـیامن  هدافتـسا  ادهـش  هداوناخ  نادـنزرف  زا  رفنکی  تیفاعم  نوناق  عوضوم  تیفاـعم  زا 
تیفاعم زا  دناوتیم  يردارب  دشاب ، هتشاد  ریغص  رهاوخای  ردارب  دیهش  هدومن و  توف  دیهش  ردام  ردپ و  هچنانچ  هدام 149 ـ  دنیامن . هدافتسا 

کی زا  دروم  بسح  يو  ریغـص  رهاوخ  ای  رداربو  دیهـش  اب  هک  دیامن  هدافتـسا  ادهـش  هداوناخ  نادـنزرف  زا  رفن  کی  تیفاعم  نوناق  عوضوم 
ینت و ددعتم  لومشم  ناردارب  دیهـش  دشاب و  تایحدیق  رد  ردام  هدومن و  توف  دیهـش  ردپ  هک  یتروص  رد  هدام 150 ـ  دشاب . ردام  ای  ردپ 

ناردارب دیهـش  هک  یتروص  رد  هدام 151 ـ  دشابیم . ینت  ) ردام ردپ و  کی  زا  دیهـش  اب  هک  تسا  یلومـشم  اب  مدقت  قحدشاب  هتـشاد  ینتان 
رد دشاب . هتشاد  ریغص  ردارب  ای  رهاوخ و  يرتشیب  دادعت  هک  دوب  دهاوخ  يردارب  اب  مدقت  قح  دیهـش  ینتان  نارداربنیب  دشاب  هتـشادن  ینیوبا 

تقوم اـی  میاد  تیفاـعم  زا  هک  یلومـشم  هدام 152 ـ  دـشاب . رتمک  ردارب  ياراد  هک  تسا  یلومـشم  اـب  مدـقتقح  طیارـش  يواـست  تروص 
دناوتیم دوخ  ردارب  ای  ردـپ و  تراسا  ای  ندـشرثالادوقفم  ای  تیلولعم  ای  تداهـش  زا  سپ  دـنیامنیم  اـی  هدومن  هدافتـسایکشزپ  اـی  تلاـفک 

هفیظو هزوح  هب  روکذم  تاقبط  هداوناخ  نارداربای  نادنزرف  زا  رفنکی  تیفاعم  هب  ار  یلیصحت  ای  یکـشزپ  ای  تلافکتیفاعم  لیدبت  ياضاقت 
تراـک لیدـبت  هب  تبـسن  یگدیـسر  زا  سپ  تاررقم  ربارب  هطوبرم  هفیظو  هزوح  دـیامن و  میلـست  روکذـم  ياهتراکهدـننک  رداـص  یمومع 

زا لومشم  هدافتسا  هدام 153 ـ  دومندـهاوخ . مادـقا  تاقبط  نآ  هداوناخ  ناردارب  ای  نادـنزرف  زا  رفنکی  تیفاعمتراک  هب  يو  یلبق  تیفاعم 
هدام 154 دوب . دهاوخن  ادهشهداوناخ  نادنزرف  زا  رفن  کی  تیفاعم  زا  يو  رگید  ناردارب  هدافتسا  عنامیلیصحت  تیفاعم  یکشزپ و  تیفاعم 

ادهش هداوناخ  زا  یلومشم  هچنانچ  هدام 155 ـ  دوب . دهاوخن  ادهش  هداوناخ  نادنزرفزا  رفنکی  تیفاعم  زا  يو  هدافتسا  عنام  لومـشم  تبیغ   ـ
نامه يارب  ادهـش  هداوناخ  نادنزرف  زا  رفنکیتیفاعم  زا  دـنناوتیمن  نادـنزرف  ناردارب و  ریاس  دـشاب  هدرک  هدافتـسامیاد  تلافک  تیفاعم  زا 

بوصم 25/4/1365 هیحالصا  بجوم  هب  داوم 156 و 157 ـ دشاب . تداهش  رب  مدقم  تلافک  تیفاعم  هک  نیا  رگمدنیامن  هدافتـسا  عوضوم 
هرادا هب  رداق  هک  ردپ  هدـنرادهگن  بقارم و  هناگینالومـشم  تلافک  ياعدا  هب  یگدیـسر  يارب  مزال  كرادـم  هدام 158 ـ  دناهدشفذح .

لومشم نارهاوخ  ناردارب و  همانسانش  ریوصت  3 ـ  ردام . همانسانش  ریوصت  2 ـ  ردپ . همانسانش  ریوصت  تسا 1 ـ  ریز  حرشهب  دشابن  دوخ  روما 
يرمرادناژ هاگـساپ  ای  يرتنالک  طسوت  هک  لومـشم  ردپ  سکع  نانآ 4 ـ  توف  گرب  دنـشاب  هدرک  توف  ناـنآ  زا  کـیره  هک  یتروص  رد 

رودـص لـحم  لاوحا  تبث  هرادا  خـساپ  لومـشم 6 ـ  ردپ  رگید  نارـسمه  ای  رـسمه  همانـسانش  ریوصت  5 ـ  دشاب . هدـش  یهاوگ  تماقالحم 
هب هک  یتروـص  رد  7 ـ  ردام . ردپ و  روکذ  نادنزرفتاصخشم  دروم  رد  طبر  يذ  هفیظو  هزوح  مالعتـسا  هب  لومـشمردام  ردپ و  همانـسانش 

شخب ای  ناهورگ و  ای  هزوحزا  يو  تیلومـشم  عضو  مالعتـسا  خـساپ  دوش  یگدیـسر  همانـسانشرودص  لحم  زا  جراـخ  رد  لومـشم  عضو 
رودص لحم  هفیظوهزوح  هلیسو  دروم  بسح  اودب  گرب  نیا   ) تیعضو قیقحت  گرب  لومشمهمانسانش 8 ـ  رودص  لحم  يرمرادناژ  هفیظو 
لحم ای  همانـسانشرودص  لحم  يرمرادـناژ  هاگـساپ  ای  يرتنالک  هب  لیمکت  قیقحت و  تهجو  میظنت  لومـشم  تنوکـس  لـحم  اـی  همانـسانش 

ای سییر  رهم  اضماو و  یهاوگ  لـیمکت و  قیقحت و  یـسررب  زا  سپ  روکذـم  عجارم  دوشیمهداتـسرف . يو  رداـم  ردـپ و  لومـشم  تنوکس 
ینبمیکشزپ ياروش  رظن  نمضتم  لومشم ،  ردپ  یکشزپ  هنیاعم  گرب  9 ـ  دومن ) دنهاوخ  هداعا  طبر  يذ  هفیظو  هزوح  هب  هطوبرم  هدنامرف 

ردارب یکـشزپ  هنیاعم  گرب  10 ـ  وضع . صقن  ای  يرامیب  ای  تلوهک  تلعهب  يرادـهگن  تبقارم و  هب  زاـین  روما و  هرادا  هب  تردـق  مدـع  رب 
ردپ زا  يرادهگن  تبقارم و  هب  رداقوضع  صقن  ای  يرامیب  تلع  هب  هک  نیا  رب  ینبم  یکشزپ  ياروش  رظننمضتم  لومـشم  لاس  زا 18  شیب 

عجارم دییات  هب  هک  لومشم  ناگتـسب  زا  رفن  هس  ياضماهب  لومـشم  ياعدا  تحـص  تیعـضو و  دییات  داهـشتسا  گرب  11 ـ  دشابیمن . دوخ 
روضح هب  رداق  لومشم  ردپ  هچنانچ  تسایرورض  یگدیسر  تایه  هسلج  رد  لومـشم  ردپ  روضح  هرصبت 1 ـ  دشاب . هدیسر  لحم  یماظتنا 

ـ  هرـصبت 2 تسا  یمازلا  هسلج  رد  لومـشمردپ  روضح  ناکما  مدع  رب  ینبم  حالـص  يذ  عجارم  یهاوگ  دشابن  یگدیـسر  تایه  هسلج  رد 
كرادم هدام 159 ـ  دومن . دـنهاوخ  لیوحت  طبر  يذ  یمومع  هفیظو  هزوحهب  زاین  دروم  دادـعت  هب  ار  قوف  كرادـم  زا  کی  ره  نالومـشم 

2 ردپ . توف  یهاوگ  تسا 1 ـ  ریز  حرش  هب  رهوش  دقاف  ردام  هدنرادهگن  بقارم و  هناگی  نالومشم  تلافک  ياعدا  هب  یگدیسر  يارب  مزال 
رد لومشم  ردپ  همانسانش  ریوصت  4 ـ  ردام . همانسانش  ریوصت  3 ـ  دشابهدش . هقلطم  لومشم  ردام  هک  یتروص  رد  ردام  همانقالط  تشونور   ـ
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لومشم ناردارب  ای  ردارب  توف  یهاوگ  لومشم 6 ـ  نارهاوخ  ناردارب و  همانسانش  ریوصت  5 ـ  دشاب . هدش  هقلطم  لومشم  ردام  هک  یتروص 
هفیظو هزوح  مالعتـسا  هب  يورداـم  ردـپ و  لومـشم و  همانـسانش  رودـص  لاوحا  تبث  هرادا  خـساپ  7 ـ  دنـشابهدومن . توف  هک  یتروـص  رد 

همانـسانشرودص لـحم  زا  جراـخ  رد  لومـشم  عـضو  هب  هـک  یتروـص  رد  8 ـ  رداـم . روکذ  نادنزرفتاصخـشم  هراـبرد  طـبر  يذ  یمومع 
ـ  لومـشم 9 همانـسانش  رودص  لحم  یمومع  هفیظو  شخب  ای  ناهورگ و  ای  هزوحزا  يو  تیلومـشم  عضو  مالعتـسا  خـساپ  دوش  یگدیـسر 
وا ردامو  لومشم  تنوکس  لحم  ای  همانسانش  رودص  لحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هلیسو  دروم  بسح  اودب  گرب  نیا  تیعضو  قیقحت  گرب 
يو ردام  ردپ و  لومـشم و  تنوکـس  لحم  ای  همانـسانش  رودص  لحم  يرمرادـناژ  هاگـساپ  ای  يرتنالک  هب  لیمکت  قیقحت و  تهج  میظنت و 

هفیظو هزوح  هب  هطوبرم  هدـنامرف  ای  سییر  رهم  اـضما و  یهاوگ و  لـیمکتو و  قیقحت  یـسررب و  زا  سپ  روکذـم  عجارم  دوشیم . هداتـسرف 
هدـش یهاوگ  تماقا  لحميرمرادـناژ  هاگـساپ  ای  يرتنالک  طسوت  هک  لومـشم  ردام  سکع  10 ـ  دومن ) دـنهاوخ  هداعا  طـبر  يذ  یمومع 

لاس زا 18  شیب  ردارب  یکـشزپ  هنیاعم  گرب  لومـشم 12 ـ  ردامیلبق  نارهوش  ای  رهوش و  توف  هصالخ  ای  همانـسانش و  ریوصت  11 ـ  دشاب .
. دشابیمن دوخ  رهوش  دقاف  ردام  یتسرپرـسهب  رداق  وضع  صقن  ای  يرامیب  تلع  هب  هک  نیا  رب  ینبم  یکـشزپ  ياروشرظن  نمـضتم  لومـشم 

یماـظتنا عـجارم  دـییات  هـب  هـک  لومـشم  ناگتـسب  زا  رفن  هـس  ياـضماهب  لومـشم  ياـعدا  تحـص  تیعـضو و  دـییات  داهــشتسا  گرب  13 ـ 
ياـضقنا هب  لاـس  کـی  زا  شیب  نآ  هیارا  خـیراتزا  هک  يوحن  هب   ) ردـپ سبح  رب  ینبم  ماـکحا  قدـصم  تشوـنور  14 ـ  دشاب . هدیسرلحم 

رد روضح  هب  رداق  لومشم  ردام  هچنانچ  تسایرورض  یگدیسر  تایه  هسلج  رد  لومشم  ردام  روضح  هرصبت 1 ـ  دشاب ) هدنام  یقاب  سبح 
ـ  هرـصبت 2 تسا  یمازلا  هسلج  رد  لومـشمردام  روضح  ناـکما  مدـع  رب  ینبم  حالـص  يذ  عجارم  یهاوـگ  دشابنیگدیـسر ، تاـیه  هسلج 

يارب مزال  كرادـم  هدام 160 ـ  دـنیامن . لیوحت  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  زایندروم  دادـعت  هب  ار  قوف  كرادـم  زا  کی  ره  دـیاب  نالومـشم 
حرش هب  دنشابن  دوخ  روماهرادا  هب  رداق  هک  يردام  ای  يردپ  هدج  ای  دج  هدنرادهگن  بقارم و  هناگینالومشم  تلافک  ياعدا  هب  یگدیـسر 

نادنزرف توف  یهاوگ  ثانا 3 ـ  روکذ و  ياههون  همانـسانش  ریوصت  2 ـ  دج . همانـسانش  ریوصت  يردام 1 ـ  ای  يردپ  دـج  فلا ـ  تسا  ریز 
نیا تیعـضو  قیقحت  گرب  5 ـ  دشاب . هدش  یهاوگ  تماقالحم  يرمرادـناژ  هاگـساپ  ای  يرتنالک  طسوت  هک  لومـشم  دـج  سکع  4 ـ  دج .

میظنت و دج  ياههون  نادنزرفدروم و  رد  لومـشم  تنوکـس  لحم  ای  همانـسانش  رودـص  لحم  هفیظوهزوح  هلیـسو  دروم  بسح  اودـب  گرب 
يو دـج  ردام و  ردـپ و  ولومـشم  تنوکـس  لحم  ای  همانـسانش  رودـص  لحم  يرمرادـناژ  هاگـساپای  يرتنـالک  هب  لـیمکت  قیقحت و  تهج 

هداعا طبر  يذ  هفیظو  هزوح  هبهطوبرم  هدنامرف  ای  سییر  رهم  اضما و  لیمکت و  یسررب و  قیقحتزا و  سپ  روکذم  عجارم  دوشیم . هداتسرف 
ای يرامیب  تلع  هب  يرادهگن  تبقارم و  هب  زاین  رب  ینبمیکشزپ  ياروش  رظن  نمضتم  لومشم  دج  یکـشزپ  هنیاعم  گرب  6 ـ  دومن ) دنهاوخ 

رودـص لـحم  لاوحا  تبث  هرادا  خـساپ  8 ـ  اهنآ . همانـسانش  ریوصت  دـشاب  رگید  نارـسمه  ياراد  دـج  هچناـنچ  تلوهکاـی 7 ـ  وضع  صقن 
جراخ رد  لومشم  عضو  هب  هک  یتروص  رد  نانآ 9 ـ  تاصخشم  دروم  رد  طبر  يذ  هفیظو  هزوح  مالعتسا  هب  ياهدنب 1 و2  دارفا  همانسانش 
رودـص لحم  یمومع  هفیظو  شخب  ای  ناـهورگای و  هزوح  زا  تیلومـشم  عضو  مالعتـسا  خـساپ  دوش  یگدیـسر  همانـسانشرودص  لـحم  زا 

يرامیب تلع  هب  هک  نیا  رب  ینبم  یکشزپ  ياروشرظن  نمضتم  لومشم  لاس  زا 18  شیب  ردارب  یکشزپ  هنیاعم  گرب  لومشم 10 ـ  همانسانش 
ياضماهب لومشم  ياعدا  تحص  تیعضو و  دییات  داهـشتسا  گرب  11 ـ  دشابیمن . دوخ  دج  زا  يرادـهگن  تبقارمهب و  رداق  وضع  صقن  ای 

رد رادسکع  همانـسانش  اب  لومـشم  دـج  روضح  هرـصبت 1 ـ  دشاب . هدیـسرلحم  یماظتنا  عجارم  دـییات  هب  هک  لومـشم  ناگتـسب  زا  رفن  هس 
حالص يذ  عجارم  یهاوگ  دشابن ، هاگداد  هسلج  رد  روضحهب  رداق  تلع  ره  هب  دج  هک  یتروص  رد  تسا  يرورـض  یگدیـسر  تایههسلج 

زاین دروم  دادعت  هب  ار  قوف  كرادـم  زا  کی  ره  نالومـشم  هرـصبت 2 ـ  تسا  یمازلا  هسلج  رد  يو  روضح  ناکما  مدـع  رب  ینبم  طـبر  يذ 
ای يردام  هدج  لفکت  ياعدا  هک  ینالومشم  دروم  رد  يردپ 1 ـ  ای  يردام  هدج  ب ـ  داد . دنهاوخ  لیوحت  هطوبرم  یمومع  هفیظو  هزوحهب 
ای رهوش  توـف  یهاوـگ  2 ـ  دنب 6 . رد  جردـنمكرادم  يانثتـسا  هب  هدام  نیا  فلا  دـنب  رد  روکذـم  كرادـم  دنـشاب  هدومن  ار  دوخ  يردـپ 

ياعدا هب  یگدیسر  يارب  مزال  كرادم  هدام 161 ـ  دشاب . تیلومشم  نس  هب  لومشم  ندیسر  زا  لبق  قالط  عوقو  خیرات  هک  هدج  همانقالط 
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ـ  2 ردـپ . توف  یهاوـگ  تسا 1 ـ  ریز  حرـشهب  دـشابن  دوخ  روما  هرادا  هب  رداـق  هک  رهاوـخ  هدـنرادهگن  بقارم و  هناگینالومـشم  تلاـفک 
گرب نیا   ) تیعضو قیقحت  گرب  لومشمردپ 4 ـ  رگید  نارسمه  ای  رسمه  لومشم و  ردام  همانـسانش  ریوصت  3 ـ  رهاوخ . همانسانش  ریوصت 
لیمکت قیقحت و  تهج  میظنت و  رهاوخ  لومشم و  تنوکس  لحم  ای  همانـسانش  رودص  لحم  یمومع  هفیظوهزوح  هلیـسو  دروم  بسح  اودب 

عجارم . دوشیم هداتسرف  يو  رهاوخ  ردام و  ردپ و  لومشم و  تنوکـس  لحم  ای  همانـسانش  رودص  لحم  يرمرادناژ  هاگـساپ  ای  يرتنالک  هب 
هداـعا طـبر  يذ  یمومع  هفیظو  هزوح  هبهطوبرم  هدـنامرف  اـی  سییر  رهم  اـضما و  یهاوگ و  لـیمکت و  قیقحتو و  یـسررب  زا  سپ  روکذـم 
هفیظو هزوح  مالعتـسا  هب  وا  رداـم  ردـپ و  لومـشمتنوکس  لـحم  همانـسانش و  رودـص  لـحم  لاوحا  تبث  هرادا  خـساپ  5 ـ  دومن ) دـنهاوخ 
خساپ دوش  یگدیسر  همانـسانشرودص  لحم  زا  جراخ  رد  لومـشم  عضو  هب  هک  یتروص  رد  6 ـ  اهنآ . نادـنزرف  درومرد  طبر  يذ  یمومع 

لومشم رهاوخ  سکع  لومـشم 7 ـ  همانـسانش  رودص  لحم  یمومع  هفیظو  شخب  ای  ناهورگ و  ای  هزوحزا  يو  تیلومـشم  عضو  مالعتـسا 
هتشاد يرگید  نارسمه  البق  لومـشم  ردپ  هک  یتروص  رد  8 ـ  دشاب . هدش  یهاوگ  تماقا  لحم  يرمرادناژ  هاگـساپ  ای  يرتنالک  طسوت  هک 

هب هک  نیا  رب  ینبم  یکـشزپ  ياروشرظن  نمـضتم  لومـشم  لاس  زا 18  شیب  ردارب  یکـشزپ  هنیاـعم  گرب  9 ـ  اهنآ . همانـسانش  ریوصتتسا 
ياعدا تحص  تیعضو و  دییات  داهـشتسا  گرب  10 ـ  دـشابیمن . دوخ  رهاوخ  زا  يرادـهگن  تبقارمهب و  رداق  وضع  صقن  ای  يرامیب  تلع 
لومشم رهاوخ  یکـشزپ  هنیاعم  گرب  11 ـ  دشاب . هدیسرلحم  یماظتنا  عجارم  دییات  هب  هک  لومـشم  ناگتـسب  زا  رفن  هس  ياضماهب  لومـشم 

تبقارم و هب  زاـین  دـشابیمن و  دوـخ  روـماهرادا  هب  رداـق  وـضع  صقن  اـی  يراـمیب  تلع  هب  هـک  نـیا  رب  ینبم  یکـشزپياروش  رظن  نمـضتم 
سبح ياضقنا  هب  لاس  کی  زا  شیب  نآ  هیارا  خیراتزا  هک  يوحن  هب   ) ردـپ سبح  رب  ینبم  ماکحا  قدـصم  تشونور  12 ـ  دراد . يرادهگن 

رد روضح  هب  رداق  لومشم  رهاوخ  هچنانچ  تسا  يرورـضیگدیسر  تایه  هسلج  رد  لومـشم  رهاوخ  روضح  هرصبت 1 ـ  دشاب ) هدنام  یقاب 
تـسا یمازلا  هسلج  رد  لومـشم  رهاوخ  روضح  ناکما  مدـعرب  ینبم  طبر  يذ  حالـص  يذ  عجارم  یهاوگ  دـشابن ، یگدیـسر  تایه  هسلج 

ـ  هدام 162 داد . دـنهاوخ  لیوحت  طبر  يذ  یمومع  هفیظو  هزوحهب  زاین  دروم  دادـعت  هب  ار  قوف  كرادـم  زا  کی  ره  نالومـشم  هرصبت 2 ـ 
ریز حرشهب  دشابن  دوخ  روما  هرادا  هب  رداق  هک  ردارب  هدنرادهگن  بقارم و  هناگی  نالومشم  تلافک  ياعدا  هب  یگدیسر  يارب  مزال  كرادم 

قیقحت گرب  لومـشم 4 ـ  ناردارب  ریاـس  همانـسانش  ریوصت  لومـشم 3 ـ  راـمیب  ردارب  همانـسانش  ریوصت  2 ـ  ردـپ . توف  یهاوـگ  تسا 1 ـ 
میظنت و وا  ردارب  لومـشم و  تنوکـس  لحم  ای  همانـسانش  رودص  لحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هلیـسو  دروم  بسح  اودب  گرب  نیا  تیعـضو 

يو ردارب  ردامو و  ردپ  لومـشم و  تنوکـس  لحم  ای  همانـسانش  رودـص  لحم  يرمرادـناژ  هاگـساپ  ای  يرتنالک  هب  لیمکت  قیقحت و  تهج 
يذ هفیظو  هزوح  هب  هطوبرم  هدنامرف  ای  سییر  رهم  اضما و  یهاوگ و  لیمکت و  قیقحتو و  یسررب  زا  سپ  روکذم  عجارم  دوشیم . هداتسرف 

رد 6 ـ  دشاب . هدـش  یهاوگ  تماقا  لحميرمرادـناژ  هاگـساپ  ای  يرتنالک  طسوت  هک  لومـشم  ردارب  سکع  5 ـ  دومن ) دـنهاوخ  هداعا  طبر 
همانـسانش و رودص  لحم  لاوحا  تبث  هرادا  خساپ  7 ـ  اهنآ . همانسانش  ریوصت  تسا  هتشاد  يرگید  نارـسمه  البق  لومـشم  ردپ  هک  یتروص 
زا جراـخ  رد  لومـشم  عضو  هب  هک  یتروص  رد  8 ـ  اهنآ . نادـنزرف  دروم  رد  طبر  يذ  هفیظو  هزوح  مالعتـسا  هب  ردام  ردپتنوکـس و  لحم 

رودـص لحم  یمومع  هفیظو  شخب  ای  ناهورگ و  ای  هزوحزا  يو  تیلومـشم  عضو  مالعتـسا  خـساپ  دوش  یگدیـسر  همانـسانشرودص  لحم 
يرامیب و تلع  هب  هک  نیا  رب  ینبم  یکشزپ  ياروشرظن  نمضتم  لومشم  لاس  زا 18  شیب  ردارب  یکشزپ  هنیاعم  گرب  لومشمهمانسانش 9 ـ 

ياعدا تحص  تیعضو و  دییات  داهشتسا  گرب  10 ـ  دراد . يرادهگن  تبقارم و  هب  زاین  دـشابیمن و  دوخ  روما  هرادا  هبرداق  وضع  صقن  ای 
سبح رب  ینبم  ماکحا  قدصم  تشونور  11 ـ  دشاب . هدیسرلحم  یماظتنا  عجارم  دییات  هب  هک  لومشم  ناگتسب  زا  رفن  هس  ياضماهب  لومشم 
هسلج رد  لومـشم  ردارب  روضح  هرـصبت 1 ـ  دشاب ) هدنام  یقاب  سبح  ياضقنا  هب  لاس  کی  زا  شیب  نآ  هیارا  خـیراتزا  هک  يوحن  هب   ) ردـپ

طبر يذ  حالص  يذ  عجارم  یهاوگ  دشابنیگدیسر ، تایه  هسلج  رد  روضح  هب  رداق  لومشم  ردارب  هچنانچ  تسایرورض  یگدیسر  تایه 
زاین دروم  دادـعت  هب  ار  قوف  كرادـم  زا  کی  ره  نالومـشم  هرـصبت 2 ـ  تسا  یمازلا  هسلج  رد  لومـشم  رداربروضح  ناکما  مدـع  رب  ینبم 

هناگی نالومشم  تلافک  ياعدا  هب  یگدیسر  يارب  مزال  كرادم  هدام 163 ـ  دومن . دنهاوخ  لیوحت  طبر  يذ  یمومع  هفیظو  ياه  هزوحهب 
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. ریغص نارهاوخ  ای  ناردارب  همانسانش  ریوصت  2 ـ  ردپ . توف  یهاوگ  تسا 1 ـ  ریز  حرش  هب  ریغـص  رهاوخ  ای  ردارب  هدنرادهگن  تسرپرس و 
هلیسو دروم  بسح  اودب  گرب  نیا  تیعـضو  قیقحت  گرب  لومشمردپ 4 ـ  رگید  نارسمه  ای  رسمه  لومـشم و  ردام  همانـسانش  ریوصت  3 ـ 

لیمکت قیقحت و  تهج  میظنت و  وا  ردارب  رهاوخ و  ردام و  ردپو و  لومشم  تنوکـس  لحم  ای  همانـسانش  رودص  لحم  یمومع  هفیظوهزوح 
. دوشیمهداتسرف يو  ردارب  رهاوخ و  ردام و  ردپ و  لومـشم و  تنوکـسلحم  ای  همانـسانش  رودص  لحم  يرمرادناژ  هاگـساپ  ای  يرتنالکهب 

هداـعاطبر يذ  هفیظو  هزوح  هب  هطوبرم  هدـنامرف  اـی  سییر  ياـضما  رهمو و  یهاوگ  لـیمکت و  قیقحت و  یـسررب و  زا  سپ  روکذـم  عـجرم 
تماقا لحم  يرمرادـناژ  هاگـساپ  ای  يرتنالک  طسوتهک  لومـشم  ریغـص  نارهاوخ  ای  رهاوخ  ناردارب و  اـی  ردارب  سکع  5 ـ  دومن ) دنهاوخ 

یکشزپ هنیاعم  گرب  7 ـ  اهنآ . همانسانش  ریوصتدشاب  هتـشاد  يرگید  نارـسمه  البق  لومـشم  ردپ  هک  یتروص  رد  6 ـ  دشاب . هدش  یهاوگ 
يرادهگن یتسرپرسهب و  رداق  وضع  صقن  ای  يرامیب  تلع  هب  هک  نیا  رب  ینبم  یکشزپ  ياروشرظن  نمضتم  لومشم  لاس  زا 18  شیب  ردارب 

لومشم ناگتسب  زا  رفن  هسياضما  هب  لومشم  ياعدا  تحص  تیعضو و  دییات  داهشتسا  گرب  8 ـ  دشابیمن . دوخ  ریغص  رهاوخ  ای  ردارب  زا 
دوش یگدیـسر  همانـسانشرودص  لحم  زا  جراخ  رد  لومـشم  عضو  هب  هک  یتروص  رد  9 ـ  دشابهدیـسر . لحم  یماظتنا  عجارم  دییات  هب  هک 
تبث هرادا  خساپ  لومـشمهمانسانش 10 ـ  رودص  لحم  یمومع  هفیظو  شخب  ای  ناهورگ و  ای  هزوحزا  يو  تیلومـشم  عضو  مالعتـسا  خساپ 

تاصخـشم هراـبردطبر  يذ  یمومع  هفیظو  هزوح  مالعتـسا  هب  لومـشم  رداـم و  ردپتنوکـس و  لـحم  همانـسانش و  رودـص  لـحم  لاوـحا 
سبح ياضقنا  هب  لاس  کی  زا  شیب  نآ  هیارا  خـیراتزا  هک  يوحن  هب   ) ردـپ سبح  رب  ینبم  ماـکحا  قدـصم  تشونور  11 ـ  اهنآ . نادنزرف 

ره هچنانچ  تسا  يرورض  یگدیسر  تایه  هسلج  ردلومشم  ریغص  نارهاوخ  ناردارب و  هیلک  ای  یکی  روضح  هرصبت 1 ـ  دشاب ) هدنام  یقاب 
مدع رب  ینبم  حالـص  يذ  عجارم  یهاوگ  دنـشابن ، یگدیـسر  تایه  هسلج  رد  روضح  هب  رداق  لومـشم  ریغـص  نارهاوخ  ای  ناردارب  زا  کی 

يذ یمومع  هفیظو  هزوحهب  زاین  دروم  دادـعت  هب  ار  قوف  كرادـم  زا  کـی  ره  نالومـشم  هرـصبت 2 ـ  تسا  یمازلا  هسلجرد  روضح  ناکما 
ـ  1 درجم : رهاوخ  تسرپرـس  هناگینالومـشم  تلاـفک  ياـعدا  هب  یگدیـسر  يارب  مزـال  كرادـم  هدام 164 ـ  داد . دـنهاوخ  لـیوحت  طـبر 

گرب لومشمردپ 4 ـ  رگید  نارـسمه  ای  رـسمه  لومـشم و  ردام  همانـسانش  ریوصت  3 ـ  رهاوخ . همانـسانش  ریوـصت  2 ـ  ردـپ . توف  یهاوگ 
وا رهاوخو  لومـشم  تنوکـس  لحم  ای  همانـسانش  رودص  لحم  یمومع  هفیظوهزوح  هلیـسو  دروم  بسح  اودـب  گرب  نیا  تیعـضو  قیقحت 

رهاوخ ردامو و  ردپ  لومشم و  تنوکس  لحم  ای  همانسانش  رودص  لحم  يرمرادناژهاگساپ  ای  يرتنالک  هب  لیمکت  قیقحت و  تهج  میظنت و 
هفیظو هزوح  هبهطوبرم  هدنامرف  ای  سییر  رهم  اضما و  یهاوگ و  لیمکت و  قیقحتو و  یسررب  زا  سپ  روکذم  عجارم  دوشیم ، هداتـسرف  يو 

هب وا  ردام  ردپ و  لومـشمتنوکس و  لحم  همانـسانش و  رودص  لحم  لاوحا  تبث  هرادا  خـساپ  5 ـ  دومن ) دـنهاوخ  هداعا  طبر  يذ  یمومع 
همانـسانشرودص لحم  زا  جراخ  رد  لومـشم  عضو  هب  هک  یتروص  رد  6 ـ  اهنآ . نادنزرف  دروم  ردطبر  يذ  یمومع  هفیظو  هزوح  مالعتـسا 

ـ  لومـشمهمانسانش 7 رودـص  لحم  یمومع  هفیظو  شخب  ای  ناهورگ و  اـی  هزوحزا  يو  تیلومـشم  عضو  مالعتـسا  خـساپ  دوش  یگدیـسر 
البق لومـشم  ردپ  هک  یتروص  رد  8 ـ  دشاب . هدش  یهاوگ  تماقا  لحم  يرمرادناژ  هاگـساپ  ای  يرتنالک  طسوت  هک  لومـشم  رهاوخ  سکع 

ياروشرظن نمـضتم  لومـشم  لاس  زا 18  شیب  ردارب  یکــشزپ  هنیاــعم  گرب  9 ـ  اـهنآ . همانـسانش  ریوصت  تسا  هتـشاد  يرگید  نارـسمه 
دییات داهـشتسا  گرب  10 ـ  دـشابیمن . دوخ  درجم  رهاوخ  زا  یتسرپرـسهب  رداـق  وضع  صقن  اـی  يراـمیب  تلع  هب  هک  نیا  رب  ینبم  یکـشزپ 

تشونور 11 ـ  دشاب . هدیسرلحم  یماظتنا  عجارم  دییات  هب  هک  لومـشم  ناگتـسب  زا  رفن  هس  ياضماهب  لومـشم  ياعدا  تحـص  تیعـضو و 
ـ  هرـصبت 1 دـشاب ) هدـنام  یقاب  سبح  ياضقنا  هب  لاس  کی  زا  شیب  نآ  هیارا  خـیراتزا  هک  يوحن  هب   ) ردـپ سبح  رب  ینبم  ماکحا  قدـصم 

، دشابن یگدیسر  تایههسلج  رد  روضح  هب  رداق  لومشم  رهاوخ  هچنانچ  تسا  يرورضیگدیسر  تایه  هسلج  رد  لومـشم  رهاوخ  روضح 
زا کی  ره  نالومشم  هرـصبت 2 ـ  تسا  یمازلا  هسلج  رد  لومـشم  رهاوخ  روضح  ناکما  مدعرب  ینبم  طبر  يذ  حالـص  يذ  عجارم  یهاوگ 
هب یگدیـسر  يارب  مزال  كرادم  هدام 165 ـ  داد . دـنهاوخ  لیوحت  طبر  يذ  یمومع  هفیظو  هزوحهب  زاین  دروم  دادـعت  هب  ار  قوف  كرادـم 

. دنشاب هدش  لولعم  هک  لومشم  ردارب  ای  ردپ  همانسانش  ریوصت  تسا 1 ـ  ریز  حرـش  هب  لولعم  ناردارب  ای  نادنزرفزا  رفنکی  تیفاعم  ياضاقت 
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فذح تسا 6 ـ  هدش  فذح  لومشم 5 ـ  ناردارب  ای  ردارب  همانسانش  ریوصت  لومشم 4 ـ  ردام  همانسانش  ریوصت  تسا 3 ـ  هدش  فذح  2 ـ 
زا جراـخ  رد  لومـشم  عضو  هب  هک  یتروص  رد  8 ـ  دـشاب . هدرک  توف  نانآ  زا  یکی  هک  یتروصردردامایردـپتوفیهاوگ  تسا 7 ـ  هدش 

رودص لحم  یمومع  هفیظو  شخب  ای  ناهورگ  ای  هزوحزا  يو  تیلومشم  عضو  مالعتسا  خساپ  دوش  یگدیسر  همانسانشرودص  لحم  هزوح 
هفیظو هزوحهب  زاین  دروم  دادعت  هب  ار  قوف  كرادم  زا  کی  ره  نالومشم  هرصبت ـ  دناهدش . فذح  تیاغل 12  ياهدنب 9  لومشم  همانسانش 

درف ناردارب  ای  نادنزرف  زارفن  کی  تیفاعم  ياضاقت  هب  یگدیـسر  يارب  مزال  كرادـم  هدام 166 ـ  داد . دـنهاوخ  لیوحت  طبر  يذ  یمومع 
ردام همانـسانش  ریوصت  2 ـ  دنشاب . رثالادوقفم  ای  ریسا  هک  لومـشمرداربایردپ  همانـسانش  ریوصت  تسا 1 ـ  ریز  حرـش  هب  رثالادوقفم  ای  ریـسا 

تیلومـشم عضو  مالعتـسا  خساپ  دوش  یگدیـسر  همانـسانشرودص  لحم  هزوح  زا  جراخ  رد  لومـشم  عضو  هب  هک  یتروص  رد  لومشم 3 ـ 
دادعت هب  ار  قوف  كرادم  زا  کی  ره  نالومشم  هرصبت ـ  لومشم  همانـسانش  رودص  لحم  یمومع  هفیظو  شخب  ای  ناهورگ  ای  هزوح  زا  يو 
رفنکی تیفاعم  ياضاقت  هب  یگدیـسر  يارب  مزـال  كرادـم  هدام 167 ـ  داد . دـنهاوخ  لیوحت  طـبر  يذ  یمومع  هفیظو  هزوحهب  زاـین  دروم 

یماظن و ياهورین  یهاوگ  تسا 2 ـ  هدش  دیهش  هک  لومشم  ردارب  ای  ردپ  همانسانش  ریوصت  تسا 1 ـ  ریز  حرش  هب  ادهش  هداوناخ  نادنزرفزا 
یماظتنا و یماظن و  ياهورینيادهش  دروم  رد  لومشم  ردارب  ای  ردپ  تداهـش  رب  ینبم  تسا  هدیـسردیهش  داینب  دییات  هب  هک  طوبرم  یماظتنا 

همانسانش ریوصت  لومشم 4 ـ  ردام  همانسانش  ریوصت  3 ـ  ادهش . ریاس  دروم  رد  لومشم  ردارب  ای  ردپتداهش  رب  ینبم  دیهـش  داینب  یهاوگ  ای 
ردپ و هدش و  دیهـشلومشم  ردارب  هک  یتروص  رد  لومـشم  ردام  ردپ و  توف  یهاوگ  تسا 6 ـ  هدش  فذح  لومشم 5 ـ  ناردارب  ای  ردارب 

دنزرف ياراد  هک  يدیهش  رسمه  یمسر  همانتیاضر  11 ـ  دشاب . دوخ  ریغص  رهاوخ  ای  رداربیتسرپرس  یعدم  لومـشم  هدومن و  توف  ردام 
لومـشم هک  دیهـش  ردارب  هک  نیا  رب  ینبم  دـسریم  تیلومـشم  نس  هب  تداهـش  خـیرات  زا  لاس  تفه  فرظ  هک  تسا  يدـنزرفای  لومـشم 

 . دوش تبث  میظنت و  یمسر  دانسا  رتافد  رد  یتسیاب  همان  تیاضر  نیا  دیامن . هدافتسا  ادهش  هداوناخ  زا  رفنکی  تیفاعم  زادشابیم 

ات 185 هدام 168  نانآ (  يایازم  قوقح و  تاجرد و  نالومشم و  یماظن  شزومآ  مجنپ ـ  لصف 

صیخشت عنامالب  تمدخ و  هب  رداق  هفیظو  ياهنامزاس  یکـشزپ و  عجارم  قیرط  زا  هک  یمومع  هفیظو  تمدخ  نالومـشم  هیلک  هدام 168 - 
داتـسو شترا  كرتشم  داتـس  قیرط  زا  هک  یـشزومآ  همانرب  قبط  لیوحت و  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهورین  یـشزومآ  زکارم  هب  دـناهدش  هداد 

نالومشم هیلک  هدام 169 ـ  دنیامن . یط  دیاب  ار  یماظن  یتامدـقم  شزومآهرود  ددرگیم  میظنت  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  يزکرم 
هرود یط  زا  سپ  مازعا و  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهورین  یگنهرف  یـشزومآ و  زکارم  هب  هـفیظو  يرادهـجرد  هرود  یط  تـهج  مـلپید  قوـف 

یقـالخا و تیحالـص  یناور و  یمـسج و  تمالـس  نتـشاد  هطوبرم و  ياهـشیامزآ  ردتیقفوم  یـصصخت و  یماـظن و  یتامدـقم  شزوـمآ 
هفیظو يرادهجرد  یشزومآ  هرود  هب  هک  ملپید  قوف  نالومـشم  هدام 170 ـ  دنوشیم . لیان  هفیظو  ینابهورگ  تاجرد  زا  یکی  هب  یـسایس 

تیحالـص یناور و  یمـسج و  تمالـس  نتـشادن  ای  یـصصخت و  ای  یتامدقم  شزومآ  هرود  رد  ندـش  دودرم  تروص  رد  دـنوشیم  مازعا 
زا سپ  رتنییاپ  هملپید و  نالومـشم  هیلک  هدام 171 ـ  داد . دـنهاوخ  ماجنا  هفیظو  يدارفا  هجرد  اب  ار  دوخ  تمدـخ  هیقب  یـسایس  یقالخا و 

هدام داد . دنهاوخ  همادا  هطوبرم  یماظتنا  ای  یماظن  ياهورینرد  دوخ  تمدخ  هب  هفیظو  يدارفا  هجرد  اب  یماظن  یتامدقم  شزومآ  هرود  یط 
سپ هملپید  نالومـشم  نیب  زا  زاـین  دروم  دادـعت  هب  دوب  دـنهاوخ  زاـجمیماظتنا  یماـظن و  ياـهنامزاس  اـهورین و  يرورـض  دراوم  رد  172 ـ 
موزل دروم  ياهـصصخت  رد  هفیظو  يرادهجرد  هرود  یط  تهجو  باختنا  ریز  طباوض  ساسا  رب  یماظن  یتامدـقم  شزومآ  هرود  همتاـخزا 

شزومآ هرود  رد  یگتـسیاش  تقاـیل و  زاربا  یـسایس ب ـ  یقـالخا و  تیحالـص  ندوب  اراد  فلا ـ  دـنراد : مازعا  هطوبرم  یگنهرف  زکارمهب 
هرود نایاپ  رد  رتالاب  لدـعم  ندوب  اراد  د ـ  ورینای . ناـمزاس  يرادـهب  هیرظن  ربارب  یناور  یمـسج و  دادعتـسا  نتـشاد  یماـظن ج ـ  یتامدـقم 

صیخـشت عنامالب  تمدـخهب و  رداق  هک  یتروص  رد  رتالاب  هیـسناسیل و  نالومـشم  هدام 173 ـ  یماظن  یتامدـقمشزومآ  هرود  ناتـسریبد و 
رد روکذـم  هرود  رد  تیقفوـم  زا  سپ  دـش و  دـنهاوخ  یــشزومآ  زکارم  لـیوحت  یماـظن  یتامدـقم  شزوـمآ  هرود  یط  يارب  دـنوش  هداد 
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. دیدرگ دنهاوخ  مازعا  هفیظو  يرسفا  شزومآ  هرود  یط  يارب  دنـشاب  هتـشاد  یگتـسیاش  یبتکمو  یـسایس  یقالخا و  ظاحل  زا  هک  یتروص 
ياـهشیامزآ رد  تیقفوـم  يرـسفا و  شزوـمآ  هرود  یط  زا  سپدنـشاب  هتـشر  ره  رد  ارتـکد  همانـشناد  ياراد  هک  ینالومـشم  هدام 174 ـ 

ياهشیامزآ رد  تیقفوم  تروص  رد  هیسناسیل  قوف  هیسناسیل و  نالومـشم  هدام 175 ـ  دش . دنهاوخ  رختفم  یمکی  ناوتـس  هجرد  هب  هطوبرم 
رد رتـالاب  هیـسناسیل و  نالومـشم  هک  یتروص  رد  هدام 176 ـ  دش . دـنهاوخ  رختفم  یمود  ناوتـس  هجرد  هب  هفیظو  يرـسفا  یـشزومآ  هرود 

یقالخا یبتکم و  یمـسج ،  ظاـحل  زا  یـشزومآ  زکرم  ياروشرظن  قبط  اـی  دـنوش و  دودرم  یماـظن  یتامدـقم  شزومآ  هرود  ياهـشیامزآ 
رد هدام 177 ـ  دـش . دـنهاوخ  مازعا  هفیظو  يراد  هجرد  هرود  یط  يارب  دنـشاب ، هتـشادن  ار  يرـسفا  هجرد  هب  لـین  تهج  مزـال  تیحـالص 

یـشزومآ زکرم  ياروشرظن  قبط  ای  دندرگ  دودرم  هفیظو  يرـسفا  شزومآ  هرود  ياهـشیامزآرد  رتالاب  هیـسناسیل و  نالومـشم  هک  یتروص 
رظن ربارب  ار  ترورض  هرود  تمدخ  هیقب  دنـشاب  هتـشادن  ار  يرـسفا  ماقم  هب  لین  تهج  مزال  تیحالـص  یقالخا  یبتکم و  ظاحل  زا  هطوبرم 

 ، نارادهـجرد نارــسفا ،  هناـهام  ياـیازم  قوـقح و  نازیم  هداـم 178 ـ  داد . دـنهاوخ  ماـجنا  هفیظو  یناـبهورگ  تاـجرد  زا  یکی  اـب  اروـش 
لاس هناهام  تباث  قوقح  لداعم  هفیظو  نارـسفا  هناهام  قوقح  فلا ـ  دوب : دهاوخ  ریز  حرـش  هب  هفیظو  دارفا  نازومآشناد و  نایوجـشناد ، 
مود نابهورگ  قوقح ،  دحاو   115 موس نابهورگ  زا  تسترابع  هفیظو  نارادهجرد  هناهام  قوقح  تباث ب ـ  رداـک  هجرد  مه  نارـسفا  لوا 

قوقح لایر د ـ   2000 یتامدقم شزومآ  تدم  رد  هفیظو  نایوجـشناد  هناهام  قوقح  ج ـ  دحاو .  135 مکی نابهورگ  قوقح و  دحاو   125
یتامدـقم شزومآ  تدـم  رد  هفیظو  نازومآشناد  هناهام  قوقح  لاـیر ه ـ   2500 یـصصخت شزومآ  تدم  رد  هفیظو  نایوجـشناد  هناهام 

ـ  هرـصبت دوشیم . ینیبشیپ  عافد  ترازو  هجدوب  رد  لاـس  ره  هک  تسا  ینازیم  هب  هفیظو  دارفا  هناـهام  قوقح  لاـیر و ـ  یصصختو 2000 
نازیم هدام 179 ـ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  تباـث  رداـک  لنـسرپ  قوقح  بیرـض  زا  تستراـبع  هفیظو  ناراد  هجرد  قوقح  بیرض 
ناریا یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  تباث  رداـک  لنـسرپ  یـصخرم  تدـم  ربارب  تمدـخ  تدـم  رد  هفیظو  لنـسرپ  هنـالاس  یـصخرم 

رد هک  ياهفیظو  لنسرپ  هدام 180 ـ  دش . دهاوخ  نییعت  حلسم  ياهورین  لنسرپ  یصخرم  هماننییآ  رد  نآ  زا  هدافتسا  یگنوگچ  دشابیم و 
هب هطوبرم  دـحاو  قیرط  زا  فیلکت  نییعت  ای  تراسا  هرود  نایاپ  ات  دروم  بسح  دـنوشب  رثـالادوقفم  اـی  ریـسا  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نیح 

نایاپ زا  سپ  هطوبرم و  هجرد  قوقح  زا  ترورـض  هرود  رد  فلا ـ  دـش : دـهاوخ  تخادرپ  قوقح  ریز  بیترت  هب  نانآ  لـفکت  تحت  هلیاـع 
ای تراسا و  نیح  رد  هک  یتروص  رد  تباث ب ـ  رداـک  هجردمه  تباـث  قوقح  لداـعم  یقوقح  زا  طاـیتحا  هرود  هب  دورو  ترورـضهرود و 

رتالاب هجرد  کی  تباث  قوقح  لداعم  یقوقح  زا  دنوش  لوا  هریخذ  هلحرم  دراو  هدیدرگ و  یـضقنم  نانآ  طایتحا  هرود  ندوب ،  رثالادوقفم 
هجرد کی  لداعم  قوقح  زا  دـنوش  مودهریخذ  هلحرم  دراو  ندوب  رثالادوقفم  ای  تراـسا  نیح  هک  یتروص  رد  طاـیتحا ج ـ  هرود  هجرد  زا 
دهاوخ یماظتنا  یماظن و  ياهورین  یمادختـسا  تاررقمربارب  دروم  بسح  هفیظو  لنـسرپ  لفکت  تحت  هلیاع  هرـصبت ـ  لوا  هریخذ  زا  رتـالاب 

ساسارب طوبرم  نامزاس  ای  ورین  طسوت  هک  دـنوشیم  هتخانـشرثالادوقفم  ای  ریـسا  ياهفیظو  لنـسرپ  هماـن  نییآ  نیا  رظن  زا  هدام 181 ـ  دوب .
هک ینالومـشم  اـب  هدام 182 ـ  ددرگ . دـییأت  نانآ  ندوب  رثـالادوقفم  اـی  تراـسا  بتارم  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهورین  لـمع  دروم  تاررقم 

عفترم و هدیدرگ  صیخرت  بجوم  هک  یتلع  هچنانچ  دنوش  صیخرت  تمدخ  زا  ینوناق  للع  هب  هدوب و  ترورـض  هرود  ندـینارذگ  لوغـشم 
دهاوخ راتفر  ریز  بیترت  هب  دـشاب  هتـشذگن  صیخرت  خـیرات  زا  لاسکی  زا  شیب  هک  یتروصرد  دـشاب  يرورـض  تمدـخ  هب  نانآ  تشگزاب 

ار یـشزومآ  هرود  اـت  دـش  دـنهاوخ  مازعا  یـشزومآ  زکرم  هـب  دنـشاب  هدـش  صیخرت  یـشزومآ  هرود  ماـمتا  زا  لـبق  هچناـنچ  فـلا ـ  دـش :
طوبرم نامزاس  ای  ورین  هب  ترورض  هرود  تمدخ  هیقب  هماداروظنم  هب  دنوش  صیخرت  یـشزومآ  هرود  مامتا  زا  دعب  هچنانچ  ب ـ  دننارذگب .
دهاوخ بوسحم  نانآ  ترورض  هرود  تمدخ  وزج  قوف  هدام  رد  روکذم  نالومشم  یلبق  تمدخ  تدم  هرصبت ـ  دش . دنهاوخ  یفرعم  یلبق 
هطوبرم نامزاس  ای  ورین  اب  نانآ  طابترا  تشادزاب  نامز  رد  دنوشیم  ینادنز  ییاضق  تاماقم  طسوت  هک  يا  هفیظو  لنـسرپ  هدام 183 ـ  دش .

رد دشاب  شزومآ  هرودرد  ییاضق  تاماقم  طسوت  هفیظو  لنسرپ  تشادزاب  هاگره  هرصبت 1 ـ  دش . دنهاوخ  جراخ  یماظن  توسک  زا  عطق و 
شزومآ هب  همطل  بجوم  شزومآ  زکرم  یگنهرف  ای  یـشزومآ  ياروش  صیخـشت  هب  انب  تشادزابتدـم  هچنانچ  تمدـخ  هب  هداعا  تروص 
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تدـم هک  یتروصرد  داد و  دـنهاوخ  همادا  ار  شزومآ  هرود  هیقب  تروص  نیا  ریغ  رد  ودـش  دـهاوخ  دـیدجت  نانآ  یـشزومآ  هرود  ددرگ 
دنهاوخ ماجنا  تشادزاب  مایا  باستحا  نودـب  ار  ترورـض  هرود  تمدـخ  هیقب  دـشابتمدخ  نیح  رد  شزومآ و  همتاـخ  زا  سپ  تشادزاـب 

ره هب  هک  ینالومشم  ترورـض  هرود  تمدخ  تدم  هدام 184 ـ  دشدهاوخن . بوسحم  هفیظو  تمدخ  وزج  ینادنز  تدـم  هرصبت 2 ـ  داد .
. دشابیم لمع  كالم  نانآ  ددجم  مازعا  نامز  رد  هک  تسا  یتدم  دنوشیم  مازعا  تمدـخ  هب  ًاددـجم  هدـیدرگ و  کفنم  تمدـخ  زاتلع 

هدننک مازعا  هزوح  هب  صیخرت  تلع  رکذ  نمـض  ار  یمازعا  كرادم  تسا  فظوم  نالومـشم  لیبق  نیا  هدـننک  صیخرت  ناگی  هدام 185 ـ 
. دراد لاسرا 

اهتازاجم میارج و  یمومع و  هفیظو  نالومشم  تبیغ  مشش  لصف 

ات 192 هدام 243  یمومع (  هفیظو  تمدخ  نالومشم  تبیغ  لوا  شخب 

نوناق هدام 21  هرـصبت 2  عوضوم  ياروش  دییات  هب  هک  یطباوض  قباطم  هک  نآ  رگم  دنوشیم  بوسحم  بیاغ  ریز ،  نالومـشم  هدام 186 ـ 
تهج هطوبرم  یمومع  هفیظو  هزوح  رد  ررقم  خـیرات  رد  هک  ینالومـشم  1 ـ  دشاب : هجوم  ناشیا  تبیغ  رذع  دسرب  یمومع  هفیظو  تمدـخ 

ینوناق گرب  هدـش و  یگدیـسر  یمومع  هفیظو  ياـهنامزاس  هلیـسو  هب  اـهنآ  عضو  هب  هک  ینالومـشم  2 ـ  دنوشن . رـضاح  تمدـخ  هب  مازعا 
هک ینالومشم  3 ـ  دنیامنن . یفرعمار  دوخ  یگدیسر  دیدجت  يارب  هامکی  فرظ  نآ  رابتعا  تدم  ياضقنا  زا  سپ  تفایرد و  تقوم  تیفاعم 

یفرعم ای  يریگتسد  زا  سپ  هک  بیاغ  نالومشم  هدام 187 ـ  دنوشن . رضاح  شزومآ  لحم  ناگداپ  رد  مازعا  تمدخ و  لحم  نییعت  زا  سپ 
تهج دـشاب  هدـمآ  دوجو  هب  تبیغ  مایا  رد  تیفاعم  تلعهچناـنچ  دـنوش  هتخانـش  میاد  فاـعم  یکـشزپ  ظاـحل  زا  یگدیـسر  نیحرد  دوخ 

هنوگ نیا  تیفاعم  تلع  هدننکهنیاعم  یکـشزپ  ياروش  صیخـشتهب  هچنانچ  دندرگیم و  یفرعم  ییاضق  عجارم  هب  تبیغ  ماهتاهب  یگدیـسر 
هک بیاغ  نالومشم  هب  هدام 188 ـ  دوب . دنهاوخ  فاعم  يرفیک  بیقعتزا  هتشاد  دوجو  زین  تبیغ  تدم  لوط  راضحا و  خیرات  رد  نالومشم 

مازعا ای  یکشزپ  میاد  تیفاعم   ) یعطق فیلکت  نییعت  ات  دنوش  هداد  صیخشت  تقوم  فاعم  یکـشزپ  هنیاعمرد  يریگتـسد  ای  روضح  زا  سپ 
رد هچنانچ  دناهدشمازعا  ترورـض  هرود  تمدـخ  هب  هک  یبیاغ  نالومـشم  هدام 189 ـ  دش . دـهاوخن  هداد  تقومتیفاعم  گرب  تمدـخ  هب 
رد تبیغ  عوضوماـت  هداـعا  هدـننکمازعا  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  ناـنآ  هدـنورپ  دـنوشهداد  صیخـشت  میاد  یکـشزپ  فاـعم  تمدـخ  نیح 

نایاپ زا  سپ  دنوشیممازعا  تمدخ  هب  هدوب و  تبیغ  ياراد  هک  ینالومشم  هدام 190 ـ  دریگ . رارق  یگدیسر  دروم  ییاضق  هحلاص  مکاحم 
هب ار  تبیغ  یگنوگچ  هدـننکمازعا  هزوـح  دـش و  دـهاوخ  لاـسرا  هدـننک  مازعا  یموـمع  هفیظو  هزوـح  هب  تمدـخ  ناـیاپ  تراـک  تمدـخ 

ترورـض هرود  تمدـخ  هب  هک  یبیاـغ  نالومـشم  هدام 191 ـ  دـش . دـهاوخلمع  هاگداد  زا  هرداـص  مکح  ربارب  مـالعا و  لـحم  يارـسداد 
زاربا یگنج  تایلمع  رد  ای  دوش و  هدهاشم  نانآ  زا  قالخاو  راتفر  نسح  ترورـض  هرود  تمدـخ  نیح  رد  هک  یتروص  رد  دـنوشیممازعا 
هرود تمدخ  نایاپ  تراک  هارمه  عوضوم  ددرگ  عقاو  هطوبرم  نامزاس  ای  ورین  هدنامرف  یهاوگ  دروم  بتارم  دنیامن و  يراکادفو  تعاجش 
هفیظو هرادا  تقفاوم  تروص  رد  هک  ددرگ  سکعنم  یمومع  هفیظو  هرادا  هب  قیرط  نآ  زا  اـت  مـالعا  هدـننکمازعا  هفیظو  هزوـح  هبترورض 

طبر يذ  هزوح  قیرط  زا  ترورـض  هرود  تمدخ  نایاپ  تراک  هدومن و  رظنفرـص  ییاضق  حلاص  مکاحم  هب  تبیغ  عوضوم  مالعازا  یمومع 
لحم هفیظو  هزوح  هب  هدومن و  ریگتسد  ار  یظافحتـسا  هزوح  بیاغ  نالومـشم  دنفظوم  یماظتنا  عجارم  هدام 192 ـ  ددرگ . لیوحت  نانآ  هب 

. دنهد لیوحت 

 ( ات 198 هدام 193  اهتازاجم (  میارج و  مود  شخب 
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یتروص رد  یفرعم  طوبرم  دـحاو  هب  ار  دوخ  دنتـسه  مزلم  دـنوشتمدخ  زا  رارف  بکترم  هیلوا  شزوـمآ  نیح  رد  هک  یلنـسرپ  هدام 193 ـ 
هزوح هب  دیاب  دشابن  ریذپ  ناکما  طوبرم  ياهدـحاو  هب  نانآ  یفرعم  هچنانچ  دـندرگ و  لیوحت  دـحاو  نامه  هب  دـیاب  زین  دـنوش  ریگتـسدهک 
فذح هیحالصا 1365  بجوم  هب  هدام 194 ـ  دندرگ . مازعا  تمدخ  هب  نیلومشم  ریاس  دننامه  ات  لیوحت  يریگتـسد  لحم  یمومع  هفیظو 

هرود تمدخ  وزج  ررکم  رارف  تروص  رد  یتح  يریگتـسد  ای  یفرعم  زا  سپ  نالومـشم  لیبق  نیا  یلبق  تمدخ  هدام 195 ـ  تسا  هدیدرگ 
هک یتروص  رد  دـنوش  تمدـخ  زارارف  بکترم  شزومآ  هرود  همتاخ  زا  سپ  هک  ینالومـشم  هدام 196 ـ  دش . دـهاوخن  بوسحم  ترورض 

یسرداد و نوناق  تاررقم  ربارب  نانآ  يرفیک  بیقعت  هب  تبسن  یفرعم  ای  يریگتسد  زا  سپ  دشاب  رتمک  ای  هام  نانآ 6  تمدخ  زا  رارف  تدم 
سپ هفیظو  لنـسرپ  تمدـخ  زا  رارف  تدـم  هچنانچ  هدام 197 ـ  داد . دـنهاوخ  ماجنا  ار  ترورـض  هرود  تمدـخ  هیقب  مادـقا و  شترا  رفیک 

تروص رد  هدـیدرگن و  بوسحم  ترورـض  هرود  تمدـخ  وزج  نانآ  یلبق  تمدـخ  تدـم  دـشاب ، هام  زا 6  شیب  یـشزومآ  هرود  ناـیاپزا 
تمدخ ماجنا  نمـض  ات  دش  دـنهاوخ  لیوحت  مازعا و  یلبق  تمدـخ  لحم  ناگی  هب  لحم  يرمرادـناژ  ای  نابژد  طسوت  يریگتـسد  ای  یفرعم 
خیرات زا  ایو  هدام 182  عوضوم  نالومشم  صیخرت  خیرات  زا  هچنانچ  هرصبت ـ  ددرگ . مادقا  نانآ  يرفیک  بیقعت  هب  تبـسن  ترورـض  هرود 

نامزاسای ورین  صیخـشت  هب  انب  شزومآ  دـیدجت  هب  زاین  تروص  رد  دـشاب  هتـشذگ  لاـسکی  زا  شیب  قوف  هداـم  نالومـشم  تمدـخ  زا  رارف 
ـ  هدام 198 دش . دنهاوخ  مازعا  نامزاس  ای  ورین  نامه  یـشزومآ  زکارم  هب  تمدخ  لحم  ناگی  قیرط  زا  یـشزومآ  هرود  یط  تهج  هطوبرم 

. دوب دهاوخ  لحم  یماظتنا  نیرومأم  نابژد و  نیرومأم  هدهع  هب  دروم  بسح  يرارف  هفیظو  لنسرپ  يرفیک  بیقعت  يریگتسد و 

 ( ات 227 هدام 199  بیاغ (  نیلومشم  يریگتسد  ییاسانش و  هوحن  موس  شخب 

تمدخ بیاغ  نالومـشم  دنفظوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ینابرهـش  يرمرادناژ و  یمالـسا ،  بالقنا  هتیمک  نارادساپ  هاپـس  هدام 199 ـ 
جردنم ياهنامزاس  هدام 200 ـ  دنیامن . لیوحت  يریگتـسد  لحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  هدومن و  ریگتـسد  ییاسانـش و  ار  یمومع  هفیظو 

نیدلوتم  ) دنـشاب تیلومـشم  نس  رد  هک  یتروص  رد  نیعجارم  تساوخرد  ماجنا  هب  یگدیـسر  نمـض  دنفظوم  هماننییآ  نیا  هدام 199  رد 
دقاف يدرف  هچنانچ  راتـساوخ و  ار  ناـنآ  تیلومـشم  عضو  هب  طوبرم  كرادـم  دـنوشیم ) یگلاـس  نـس 19 دراو  هـک  نآ  زا  دــعب  1338 و 

عوضوم نالومشم  هاگره  هرصبت 1 ـ  دنیامن . لیوحت  یفرعم و  یمومع  هفیظو  هزوح  نیرتکیدزن  هب  ریگتسد و  ار  وا  دشاب  هدش  دای  كرادم 
هب ییاضق  زاین  عفر  زا  سپ  یفرعم و  حالـص  يذ  ییاضق  عجارم  هب  يرفیک  بیقعت  تهج  اودـب  دنـشاب  یمیارجباـکترا  هب  مهتم  هداـم  نیا 

: زا دنترابعهدام  نیا  رد  جردنم  تیلومشم  عضو  هب  طوبرم  كرادم  هرصبت 2 ـ  دنوش . یفرعم  یمومع  هفیظو  هزوحهب  تمدخ  ماجنا  روظنم 
ای یکـشزپ و  ای  تلافک   ) تقوم تیفاعم  تراک  يرتویپماک ج ـ  میاد  تیفاـعم  تراـک  ترورـض ب ـ  هرود  تمدـخ  ناـیاپ  تراـک  فلا ـ 
ـ  یماظتنا و ای  یماظن و  ياهورین  لنسرپ  ییاسانش  تراک  ه ـ  ربتعم . یلیصحت  تراک  نآ د ـ  رابتعا  تدم  رد  ریـسا ) دنزرف  ای  ردارب  تیفاعم 

نامرد و تشادهب  ترازو  رد  تمدخ  ای  لیـصحت و  هب  لاغتـشا  یهاوگ  ترورـض ز ـ  هرود  رد  هفیظو  لنـسرپ  تمدخ  هب  لاغتـشا  یهاوگ 
داوم عوـضوم  ییاـمیپاوه  نوـنف  هاگـشزومآ  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  یناریتشکناـمزاس  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  یکـشزپ  شزوـمآ 

روکذم ياهنامزاس  هک  یتروص  رد  هرـصبت 3 ـ  نآ  رابتعا  تدم  رد  تمدخ  هب  هدامآ  هچرتفد  یمومع ح ـ  هفیظو  تمدـخ  نوناق  6ـ7ـ8و9 
هماننییآ نیا  هدام 199  رد  روکذـم  ياهنامزاس  ریاسيراکمه  هب  زاین  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  بیاغ  نالومـشم  لیوحتو  یفرعم  روظنم  هب 

نینـس رد  هک  يدارفا  هیلک  هدام 201 ـ  دنراد . لومعمار  مزال  يراکمه  تساوخرد  تروص  رد  دنفظوم  روبزم  ياهنامزاسدنـشاب  هتـشاد  ار 
رد جردنم  ياهورین  زا  کیره  هدام 202 ـ  دنشاب . هتشاد  هارمه  ار  دوخ  تیلومشم  عضو  هب  طوبرم  كرادم  دنفظوم  دنراد  رارق  تیلومشم 

ار هریغ  نفلت و  لیبق  زا  یتاناکما  دـنفظوم  قوف  تیرومأم  ماجنا  رد  لیهـست  یمدرم و  تاـعالطا  تفاـیرد  تهج  هماـن  نییآ  نیا  هدام 199 
تاعالطا هلیـسو  هب  اـت  دـنناسرب  مومع  عـالطا  هب  لـحم  یهورگ  ياـههناسر  هلیـسو  هب  ار  هلأـسم  نیا  هدروآدوجو و  هب  مدرم  هعجارم  يارب 
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هب هتسباو  یتلود و  تاسسوم  اه ،  هناخترازو  هدام 203 ـ  دنوش . ریگتسد  ییاسانش و  لحم  فلختم  نایامرفراک  بیاغ و  نالومشم  یمدرم 
ار نانآ  دنفظوم  دـشاب  هدام 200  هرـصبت 2  رد  روکذم  كرادـمدقاف  یلومـشم  هچنانچ  يراج  روما  ماجنا  نمـض  ینوناق  ياهداهنو  تلود 

نکاما هیلک  دـنفلکم  لحم  ره  یماظتنا  نیرومأم  هدام 204 ـ  دـنیامن . مالعا  لحم  یماظتنا  عجرم  نیرتکیدزن  هب  ار  بتارم  هدومن  ییاـسانش 
ات هتـشاد  رظنریز  ار  یـشزرو  ياههاگـشاب  اهکراپ و  ینارـسوبوتا  ياهلانیمرت  اهامنیـس ، اه ، ژاراگ  اـه ، هناـخنامهم  اـهلته ، لـیبقزا  یمومع 

هدام 199 رد  جردـنم  ياهنامزاس  زا  کیره  هدام 205 ـ  دنیامن . ریگتسد  ییاسانـش و  دنراد  روضح  نکاما  نیا  رد  هکار  یبیاغ  نیلومـشم 
هطوبرم ياههزوح  هب  ریگتسد و  دنشاب  هدش  هتـساوخ  سردآنییعت  هبتاکم و  اب  یمومع  هفیظو  ياههزوح  طسوت  هک  ار  ینالومـشمدنفظوم 
لومـشم هب  هچنانچ  هلوحم  هفیظو  ماجنا  نمـض  دنفلکمیگدننار  ییامنهار و  يرمرادـناژ و  هار  سیلپ  نیرومأم  هدام 206 ـ  دنیامنیفرعم .

نیا هداـم 199  عوـضوم  ياـهنامزاس  هداـم 207 ـ  دـنیامنلیوحت . یماـظتنا  عجرم  نیرتـکیدزن  هب  ریگتـسد و  ار  وا  دـنیامن  دروـخرب  یبیاـغ 
رارق نانآ  یظافحتسا  هزوح  رد  هک  ینکاما  ریاس  اههزاغم و  ، اههاگنب اههاگراک ، تاجناخراک  لیبق  زا  یتلودریغ  تاسـسومهبدیاب  هماننییآ 

هدنورپ اب  ماجنا و  مزال  مادقا  امرفراک  يرفیک  بیقعت  دروم  رد  زین  ریگتسد و  دناهدش  هتفرگ  راک  هب  هک  ار  یبیاغ  نالومشم  هعجارم و  دراد 
نیمات ياهنامزاس  یعامتجا و  روما  راک و  ترازو  نیرومأم  هک  یتروص  رد  هدام 208 ـ  دنیامن . یفرعم  لحم  یمومع  يارسداد  هب  هلکشتم 

دیاب تسا  هتفرگراک  هب  ار  یبیاغ  لومـشم  ییامرفراک  هک  دـنوش  هجوتم  هلوحم  فیاظو  ماجنا  نمـض  یفنـص  روما  ياههتیمک  یعامتجا و 
هدام 209 دنراد . مالعا  فلختم  يامرفراک  ینوناق  بیقعت  بیاغ و  لومشم  يریگتـسدتهج  لحم  یماظتنا  عجرم  نیرتکیدزن  هب  ار  بتارم 

ردو دنشاب  هدام 200  هرـصبت 2  رد  روکذم  كرادـم  دـقاف  هدوب و  تیلومـشمنس  رد  هک  ار  يدارفا  دـنفظوم  لحم  ره  یماظتنا  نیرومأم   ـ
لحم ره  هفیظو  ياههزوح  هدام 210 ـ  دنیامن . لیوحت  لحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  ریگتـسد و  دـنراد  لاغتـشا  یلغاشم  هب  یمومع  رباعم 

تمدخ هب  رداق  عنامالب و  انوناق  هک  یتروصرد  تیوه  زارحا  زا  سپ  ددرگیم  لیوحت  اهنآ  هب  هک  ار  یبیاغ  نیلومـشمای  لومـشم  دـنفظوم 
نیلومـشم لیبق  نیا  شریذـپ  درومرد  ـالبق  هک  یناـمزاس  اـی  ورین  شزومآ  زکرم  هب  رداـص و  تمدـخ  هب  هداـمآ  هچرتفد  ناـنآ  يارب  دنـشاب 

ریگتسد و هماننییآ  نیا  هدام 199 عوضوم  ياهورین  طسوت  هک  بیاغ  نالومـشم  هدام 211 ـ  دنراد . مازعاتـسا  هدیدرگ  نییعت  یگنهامه و 
يارب دیاب  یمومع  هفیظو  ياههزوحدنیامن  يراددوخ  رادسکع  همانسانش  هیارا  زا  هاگره  دنوشیملیوحت  يریگتسد  لحم  هفیظو  هزوحهب 

هنوگنیا شریذپ  هب  فظوم  شزومآ  زکارم  دنیامن و  رداص  دنرادیم  راهظا  هک  یتاصخـشم  اب  سکع  نودـبتمدخ  هب  هدامآ  هچرتفد  نانآ 
یمالـسا و بالقنا  ياهارـسداد  هب  ار  نالومـشمهنوگنیا  سکع  تاصخـشم و  دنفظوم  یـشزومآ  زکارم  هرـصبت ـ  دوب . دنهاوخ  نالومـشم 

لیوحت یمومع  هفیظو  ياههزوحهب  مازعا  دعوم  ریغ  رد  بیاغ  نیلومشم  هچنانچ  هدام 212 ـ  دنراد . لاسرا  هطوبرملحم  تاعالطا  تارادا 
بـسح رب  یبتک  دـهعت  ای  نیمـضتلومشم  زا  دـنزاجم  یمومع  هفیظو  ياههزوح  دـشابن  زین  یـشزومآزکارم  هب  نانآ  مازعا  ناکما  دـنوش و 

ای نیمضت  دناوتن  لومشم  هک  یتروص  رد  هرصبت 1 ـ  دنیامن . لیوحت  رداص و  مازعا  هلهو  نیلوا  ياربتمدخ  هب  هدامآ  هچرتفد  ذخا و  دروم 
هتفرگ و رارق  شزومآ  تحت  يرمرادناژ  ياهنادرگ  ای  گنه  زکرم  رد  مازعا  هلحرم  نیلوا  ات  دیاب  نیلومشم  هنوگ  نیا  دراپسب  ار  مزال  دهعت 

نیماـت دروـم  رد  مزـال  ياـه  ینیبشیپ  دـیاب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  يرمرادـناژ  هرـصبت 2 ـ  دـندرگ . مازعا  یـشزومآ  زکارم  هـب  سپس 
لیوـحت لـحمیمومع  هفیظو  ياـههزوح  هب  ریگتـسد و  هـک  ینالومـشم  هداـم 213 ـ  دـیامنب . ار  نیلومـشم  لـیبق  نیا  هب  طوبرم  تاراـبتعا 

نانآ یتمدـخ  هیاپ  دـنوش  يرادـهگن  يرمرادـناژ  ياهنادرگ  اـی  اـه و  گـنه  رد  اـی  مازعا و  یـشزومآ  زکارم  هب  هک  یتروص  رد  دـنوشیم 
هچرتفد رد  هک  ررقمدـعوم  رد  هداـم 212  عوضوم  نالومـشم  هک  یتروص  رد  هدام 214 ـ  دش . دـهاوخ  بوسحم  يریگتـسد  زور  نامهزا 
رایتخا رد  نماض  صخـش  تیوه  رکذ  اب  نانآ  سردآ  یماسا و  یتسیاب  دـنوشن  رـضاحعقوم  هب  مازعا  يارب  هدـیدرگ  دـیق  تمدـخ  هب  هدامآ 
قیرطزا نانآ  ینوناق  بیقعت  نالومـشم و  ددـجم  يریگتـسد  هب  تبـسن  اـت  دوش  هدراذـگ  هماـننییآ  نیا  هدام 199  رد  روکذـم  ياـهنامزاس 

یتدم زا  سپ  هدیدرگن و  رـضاحتمدخ  هب  مازعا  يارب  ررقم  دـعوم  رد  هک  ینالومـشم  هدام 215 ـ  ددرگ . مادقا  لحم  یمومع  يارـسداد 
زا شیب  هام  شـش  نانا  ترورـض  هرود  تمدـخ  تدـم  دـش و  دـنهاوخ  مازعا  تمدـخ  هب  هاگداد  هبیفرعم  نودـب  دـنیامن  هعجارم  اـصخش 
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نانآ اب  یمومع  هفیظوتمدـخ  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  هدام 190  ربارب  تمدخ  نایاپ  ردتسا  یهیدب  دوب . دـهاوخ  ینوناق  هررقم  تمدـخ 
رودص فیلکت و  نییعت  زا  سپ  دنوشیم  لیوحت  ییاضق  عجارم  هب  ریگتسد و  مود  راب  يارب  هک  ینالومـشم  هدام 216 ـ  دش . دهاوخ  راتفر 

دیاب هطوبرم  ياههزوح  دـندرگ و  لیوحت  لحم  یمومع  هفیظو  ياه  هزوح  هب  تمدـخ  هب  مازعا  تهج  ییاـضق  عجارمقیرط  زا  دـیاب  مکح 
ياههزوح دنوشن  مازعا  هب  رضاح  هدش  نییعت  خیرات  رد  روکذم  نیلومـشم  هچنانچ  نییعت و  نالومـشم  لیبق  نیا  ياربيددجم  مازعا  خیرات 

موکحم یقیلعت  سبح  هب  هک  ینالومـشم  هدام 217 ـ  دـنراد . مالعا  لحم  يارـسداد  هب  هرداص  مکح  يارجا  تهجار  بتارم  دـیاب  هطوبرم 
رب هوالع  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام 40  هرـصبت 8  هب  هجوت  اب  دـنریگ  رارق  بیقعت  تحت  زین  تمدـخ  زا  رارف  ماهتا  هب  هچناـنچ  دـناهدش 
زا دنفظوم  یمومع  هفیظو  ياههزوح  هدام 218 ـ  دش . دهاوخ  ارجا  نانآ  هرابرد  زین  یقیلعت  تازاجم  تمدـخ  زارارف  يارب  هررقم  تازاجم 
هب هدامآ  هچرتفد  البق  هک  ینالومـشم  ای  دنوشریگتـسد و  ای  دـنیامنب و  یفرعم  ار  دوخ  اصخـش  هک  یبیاغ  نالومـشم  يارب  خیرات 27/4/65 

تمدخ هفاضا  دیاب  هک  ار  یتدـم  نانآ  تمدـخ  هب  هدامآ  هچرتفد  رد  دروم  بسح  رب  دـناهتفرن  تمدـخ  هب  نیعم  خـیراترد  ذـخا و  تمدـخ 
نابژد هب  ریگتـسد و  ار  يرارف  هفیظو  لنـسرپ  دـیاب  همان  نییآ  نیا  هدام 199  رد  جردـنم  ياهنامزاس  هدام 219 ـ  دنیامن . دیق  دنشاب  هتـشاد 

ـ  هدام 220 دنوش . لیوحت  نابژد  دحاو  نیرتکیدزن  هب  ات  یفرعم  يرمرادناژ  ياهدـحاو  هب  نابژد  ندوبن  تروصرد  دـنیامن و  لیوحت  لحم 
رد هفیظو  لنسرپ  هک  یتروص  رد  فلا ـ  دومن . دنهاوخ  مادقا  ریز  بیترتهب  يرارف  هفیظو  لنسرپ  دروم  رد  لحم  يرمرادناژ  ای  نابژد  ناگی 

تمدخ نوناق  هدام 59  قباطمات  دـش  دـنهاوخ  طبر  يذ  یـشزومآ  زکرم  لیوحت  دنـشاب ، هدـیدرگ  تمدـخزا  رارف  بکترم  شزومآ  زکرم 
همتاخ زا  سپ  هک  ياهفیظو  لنـسرپ  ب ـ  ددرگ . راتفر  نانآ  اب  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  هدام 193  یمومع و  هفیظو 

ات دش  دنهاوخ  لیوحت  مازعا و  یلبق  تمدخ  لحم  ناگی  هب  يرمرادـناژ  ای  نابژد  قیرط  زا  دـناهدش  تمدـخزا  رارف  بکترم  شزومآ  هرود 
تمدخ زا  رارف  تدم  هاگره  هداد و  ماجنا  ار  ترورـض  هرود  تمدخ  هیقب  دشاب  رتمک  ای  هام  نانآ 6  تمدخزا  رارف  تدم  هک  یتروص  رد 

بوسحم ترورـض  هرود  تمدـخ  وزج  یموـمع  هفیظو  تمدـخ  نوناـق  هدام 59  قباطم  ناـنآ  یلبق  تمدـخ  تدـم  دـشاب  هاـم  زا 6  شیب 
مادـقا نانآ  يرفیک  بیقعتهب  تبـسن  دروم  ود  ره  رد  دـنهد و  ماجنا  یلبق  ناـگی  رد  ار  ترورـض  هرود  تمدـخ  دـیاب  اددـجم  هدـیدرگن و 

رارف بکترم  یماظتنا  ای  یماظن و  ياهورین  ياهناگی  اـی  شزومآ  زکارم  زا  دروم  بسح  هفیظو  لنـسرپ  هک  یتروص  رد  هدام 221 ـ  ددرگ .
هب يریگتـسد  تهج  ناـنآ  یناـشن  تاصخـشم و  رکذ  اـب  ار  بـتارم  زور  هد  فرظ  رثکادـح  دـیاب  هطوـبرم  ناهدـنامرف  دـندرگ  تمدـخزا 

ياهنامزاس ات  دنراد  مالعا  هدننکمازعا  یمومع  هفیظو  هزوحو  تمدخ  لحم  یماظتنا  عجارم  همان و  نییآ  نیا  هدام 199  عوضومياهنامزاس 
زا تبیغ  مایا  رد  نوناق  نیا  بیوصت  نامز  ات  هک  ینالومـشم  يارب  هدام 222 ـ  دنیامن . لیوحت  تمدخ  لحم  هب  ریگتـسد و  ار  نانآ  روکذم 

رداص و تمدـخ  هب  هدامآ  هچرتفد  بیاغ  نیلومـشم  ریاس  دـننام  يریگتـسد  ای  یفرعم  تروص  رد  دـناهدیدرگ  مازعا  ههبج  هب  جیـسب  قیرط 
دـش دهاوخ  رـسک  نانآ  تمدخ  هفاضا  زا  هدش  دییات  تمدخ  تدـم  دـنیامن  هئارا  جیـسب  قیرط  زا  ههبج  رد  تمدـخ  ماجنا  یهاوگ  هچنانچ 
دـش دهاوخ  مالعا  هطوبرم  دحاو  هب  دشاب  هدش  مازعا  تمدخ  هب  لومـشم  هاگره  ددرگیم و  دیق  تمدـخ  هب  هدامآ  هچرتفد  رد  زین  بتارمو 

زا یتلودریغ  تاسـسوم  نـالووسم  ناـیامرفراک و  هدام 223 ـ  دـنیامن . رـسک  يو  تمدـخ  هفاـضا  نازیم  زا  ار  روکذـم  تمدـخ  تدـم  هک 
زین حلص  نامز  رد  دنرادن و  روکذم  تاسـسوم  رد  ار  گنج  نامز  بیاغ  نالومـشم  يریگراکب  قح  اه  هزاغم  اه و  هاگنب  اه ،  هاگراکلیبق 

نالومشم هک  یصاخشا  هرصبت ـ  تشاد  دنهاوخن  زین  ار  حلص  نامز  بیاغ  نالومشم  يریگراکب  قح  نالومـشم  عضو  هب  یگدیـسر  زا  لبق 
يارسداد هب  ییاسانش و  هماننییآنیا  هدام 199  رد  روکذم  ياهورین  طسوت  دـنریگ  راک  هب  دوخ  تاسـسومرد  ار  هدام  نیا  عوضوم  بیاغ 

ـ  هدام 224 دـنریگ . رارق  ینوناق  بیقعت  تحت  گنج  نامز  بیاغ  نالومـشم  نتفرگ  راک  هب  ماهتا  هب  اتدـش  دـنهاوخ  یفرعم  لـحم  یمومع 
تیعضو ندش  صخـشم  ات  دنـشاب  هداـم 200  هرـصبت 2  رد  روکذـم  كرادـمدقاف  هک  يدارفا  اـب  دروخرب  تروـص  رد  یماـظتنا  نیرومأـم 
لاسکی لقادـح  دـیاب  گنج  نامز  رد  هفیظو  دارفا  هیلک  هدام 225 ـ  دومن . دنهاوخراتفر  بیاغ  نیلومـشم  ریاس  دننامه  نانآ  اب  تیلومـشم 

عافد یلاع  ياروش  طسوت  هک  تسا  یقطانم  یتایلمع  قطانم  هرـصبت ـ  دنهد . ماجنا  یتایلمع  قطانم  رد  ار  ترورـض  هرود  تمدخ  تدـمزا 
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ناکما یماظتنا  یماظن و  ياهنامزاس  اـی  اـهورین  زا  کـیره  هک  یتروص  رد  هدام 226 ـ  دـنوشیم . ای  هدـش  نییعت  یتایلمع  هقطنم  ناونع  هب 
هب هلوحم  تیرومأم  عون  هفیظو و  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنـشاب  هتـشادن  یتایلمع  قطانم  رد  لاسکی  تدـم  هب  ار  دوخ  هفیظو  لنـسرپ  يریگراکب 

لنسرپ ییاجباج  ضیوعت و  هرابرد  یگنهامه  دش و  دنهاوخ  اجباج  ضیوعت و  رگید  يورینهب  ییورین  زا  هفیظو  لنـسرپ  نامزاس  ای  ورین  ره 
كرتشم داتـس  اب  هعبات  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  كرتشم و  داتـس  شترا و  هناگ  هس  ياـهورین  درومرد  رگید  يورین  هب  ییورین  زا  هفیظو 
یمالـسا بـالقنا  هتیمک  دروم  رد  یمالـسا و  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  كرتـشم  داتـس  اـب  هاپـس  هراـبردو  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا 

روط هب  هفیظو  دارفا  هیلک  دروم  رد  نوناق  نیا  هک  يوحن  هب  دوب  دهاوخ  روشک  ترازو  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ینابرهـش  يرمرادناژ و 
دشاب يرورض  یتایلمع  قطانم  ریغ  رد  نانآ  دوجو  عافد  یلاع  ياروش  صیخشت  اب  هک  ینالومشم  ای  لومـشم  هرـصبت ـ  ددرگ . ارجا  ناسکی 

هدام داد . دـنهاوخ  ماجنا  طوبرم  نامزاس  ای  ورین  نامه  رد  ار  ررقم  تمدـخ  دـنرادن و  یتایلمع  قطانم  رد  تمدـخ  لاسکی  ماجنا  هب  یمازلا 
نوناقهب يداوم  قاحلا  نوناق  عوضوم  هلوحم  فیاظو  اهتیرومأم و  ماجنا  نسح  تهج  رد  یگنهاـمه  داـجیا  روظنم  هب  ناتـسا  ره  رد  227 ـ 
لیکشت رادناتـسا  رظنریز  نوناق  نیا  هدام 1  رد  روکذـم  ياهنامزاس  ناگدـنیامن  زا  بکرم  ییاروش  بوصم 1365  یمومع  هفیظو  تمدـخ 

يریگتـسد ییاسانـش و  تهج  لمع  مادـقا  ناـکما  یـسایسای  یگنهرف  صاـخ  لـیاسم  دوجو  لـیلد  هب  هک  یقطاـنم  رد  هرـصبت ـ  ددرگیم .
ياهنامزاس زا  یکی  تساوخرد  زا  سپ  دنشاب  هتشادن  دوجو  اهنامزاس  يارب  لقتسم  هناگادج و  روط  هب  بیاغ  نالومـشم  يرارف و  نازابرس 

اهنامزاس طسوت  كرتشم  مادـقا  اهتیرومأم  ماجنا  تهجرد  یگنهامه  زا  سپ  حرطم و  قوف  هداـم  رد  روکذـم  ياروش  رد  عوضوم  روکذـم 
تفریذپدهاوخ تروص 

(7/1363  / 29  ) یمومع هفیظو  تمدخ  نوناق  یلیصحت  تیفاعم  شخب  ییارجا  همان  نییآ 

زا رظن  بسک  اـب  یلاـع  شزومآ  گـنهرف و  شرورپ و  شزومآ و  نارادـساپ ،  هاپـس  عاـفد ،  روـشک ،  يارزو  هاـم 1364  دادرم  بوصم 9 
هرود رخآ  هلاـسراهچ  نازومآ  شناد  اهارـسشناد و  نازومآ  شناد  هداـم 1 ـ  نازومآ  شناد  لوا  ثحبم  مق  هیملع  هزوح  تیریدـم  ياروش 

شرورپ شزومآ و  ترازو  همانرب  قبط  هک  دوشیم  قالطا  یناسکهب  يا  هفرح  ینف و  ياههاگـشزومآ  اهناتـسرنه و  ناـیوجرنه  هطـسوتم و 
ای هطـسوتم  لماک  ملپید  شرورپ  شزومآ و  ترازو  دـییات  اب  نانآ  یلیـصحت  شزرا  هتـشاد و  لاغتـشا  لیـصحت  هب  هنابـش  اـی  هنازور  روطهب 
هب هدیـسر و  یگلاس  هب 19  دورو   ) تیلومـشمنس هب  هک  هماـن  نـییآ  نـیا  هدام 1  رد  روکذـم  صاخـشا  هدام 2 ـ  دوش . هتخانـشنآ  لداـعم 

هدافتسا یلیـصحت  تیفاعم  زا  دوب  دهاوخ  مامتلاس  نس 24  ات  رثکادح  هک  یلیصحت  هرود  نایاپ  ات  دنناوتیم  دنشابهتشاد  لاغتـشا  لیـصحت 
عباـت یـشزومآ  تاسـسوم  رد  هک  اهارـسشناد  نازومآشناد  ناـیوجرنه و  نازوـمآشناد و  یلیـصحت  تیفاـعم  ياـضاقت  هدام 3 ـ  دـنیامن .

یلیصحت تیفاعم  هدمآ و  لمع  هب  هناخترازو  نآ  قطانم  ویحاون  تارادا و  قیرط  زا  دنراد  لاغتـشا  لیـصحت  هب  شرورپ  شزوما و  ترازو 
قطاـنم یحاون و  تارادا و  هدام 4 ـ  ددرگیم . رداص  روکذمیـشزومآ  ياهنامزاس  لحم  رد  رقتـسم  یمومع  هفیظو  ياـهنامزاس  هلیـسو  هب 
یمومع هفیظو  ناـمزاس  زا  وا  ياربيدارفنا  روط  هب  دیـسر  تیلومـشم  نس  هب  يزومآشناد  هک  نیا  ضحم  هب  دـنفظوم  شرورپ  شزومآ و 
یضاقتم عجرم  هب  رداص و  ار  نانآ  یلیصحت  تیفاعم  دنفلکم  یمومع  هفیظو  ياهنامزاس  دنیامن . یلیصحتتیفاعم  ياضاقت  لحم  رد  رقتسم 

مالعا هب  زاین  نودـب  دـعب  ياهلاس  رد  هرداص  یلیـصحت  تیفاعم  دـنهد . رارق  رما  نایرج  رد  ار  لومـشم  دـلوت  لـحم  هفیظو  هزوح  لاـسرا و 
هک ینیلـصحم  هرـصبت ـ  دش . دهاوخ  دـیدمت  لرتنک و  شرورپ  شزومآ و  قطانم  یحاون و  تارادا و  طسوت  یمومع ،  هفیظو  ياهنامزاسهب 

همین نازومآشناد  يانثتـساهب  دنرادن ،  ار  یلیـصحت  تیفاعم  زا  هدافتـسا  قح  دنـسرب  تیلومـشمنس  هب  ییامنهار  هرود  رد  لیـصحت  نمض 
ای هتـشاد  ههبج  ردروـضح  زا  یـشان  یگداـتفابقع  هک  ییاـمنهار  هرود  نازوـمآشناد  زا  هدـعنآ  نـینچمه  ییاـمنهار و  رخآ  لاـس  مود 

روما تنواعم  صیخـشت  اـب  ههبج  رد  روضح  ياـه  لاـس  لداـعم  روکذـم  یگداـتفا  بقع  ناربج  يارب  تروص  نیا  رد  هک  تشاد  دـنهاوخ 
هدام 4 و ربارب  نانآدروم  رد  ناتسریبد  هب  دورو  زا  سپ  دوشیم و  هدوزفا  اهنآ  یلیـصحت  نس  فقـس  هب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  گنج 
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یحاون قطاـنم و  تارادا و  هدام 5 ـ  دش . دهاوخ  هبـساحم  لاسکی  زین  لاس  ره  زا  یفاضا  تدـم  مادـقا و  همان  نییآ  نیا  هدام 2  تیاعر  اب 
هب یلیصحت  تیفاعم  تراک  هداعا  نمضار  بتارم  نازومآشناد  لیصحت  كرت  ای  لیصحت  زا  تغارف  ضحمهب  دنفظوم  شرورپ  شزومآ و 

مدع هرـصبت ـ  دوش . یگدیـسر  نانآ  تیلومـشم  عضو  هب  وغل و  یلیـصحت  تیفاعم  ات  دنراد  مالعا  نآ  هدـننکرداص  یمومع  هفیظو  نامزاس 
دهاوخ یقلت  لیصحت  كرت  تیلومشم  رظن  زا  نآ  زا  جارخا  ای  یشزومآ  هسـسوم  ردیلاوتم  هام  زا 3  شیب  نازومآشناد  هجومریغ  روضح 

رد یلاع  شزومآ  گنهرف و  تارزو  تاررقم  همانرب و  قبط  هک  ددرگیم  قالطا  یـسک  هب  وجـشناد  هدام 6 ـ  نایوجشناد  مود  ثحبم  دش .
نتـشاد اهنآ  هب  دورو  طرـش  طبر و  يذ  هناخترازو  دییات  دروم  هک  روشک  جراخ  ای  لخاد  یلاع  شزوما  تاسـسوم  ای  اههاگـشناد  زا  یکی 

رد دنناوتیم  لاس  ره  لومشم  هملپید  نالیصحتلا  غراف  هدام 7 ـ  دزرو . لاغتشا  لیصحت  هب  دشابنآ  لداعم  ای  هطـسوتم  لماک  ملپید  لقادح 
قح بیاـغ  نالومـشم  هدام 8 ـ  دـنیامن . تکرـش  روشک  لخاد  یلاـع  شزومآ  تاسـسوم  اههاگـشناد و  يدورو  تاـقباسم  رد  لاـسنامه 

ار شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  هبهتـسباو  یـشزومآ  تاسـسوم  اـی  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسوم  اههاگـشناديدورو و  تاـقباسم  رد  تکرش 
هرادا مالعا  تروص  رد  دنیامنیم  تکرـش  اههاگـشناد  يدوروتاقباسم  رد  همان  نییآ  نیا  تاررقم  قبط  هک  ینالومـشم  هدام 9 ـ  دنرادن .

رد یعطق  یلوـبق  مـالعا  تروـص  رد  هدـیدرگ و  مازعا  ترورـضهرود  تمدـخ  هـب  ررقم  دـعوم  رد  نیلومـشم  ریاـس  دـننام  یموـمعهفیظو 
هرادا فرط  زاهدش  مالعا  نامز  رد  هچنانچ  لبق  هدام  رد  روکذم  نالومشم  هدام 10 ـ  دش . دنهاوخ  صیخرت  دنشاب  تمدخ  زا  ياهلحرمره 

رد لیـصحتهمادا  قح  یعطق  یلوبق  مالعا  تروصردوبوسحمبیاغ  دـنوشن  رـضاحترورض  هرود  تمدـخ  هب  مازعا  يارب  یمومع  هفیظو 
لیصحتلحم یشزومآ  تاسسوم  ای  اههاگـشناد و  هک  ینایوجـشناد  هدام 11 ـ  تشاد  دنهاوخن  ار  یلاع  شزومآ  تاسـسوم  اههاگـشناد و 

يدورو تاـقباسم  رد  تکرـش  قح  دـنوشن  هتخانـش  بیاـغ  لومـشمهک  یطرـش  هب  دوش  فذـح  ناـنآ  یلیـصحت  هتـشر  اـی  لـحنم و  ناـنآ 
هماـن نییآ  نـیا  تاررقم  تیاـعر  اـب  هـک  هـملپید  نالومـشم  هداـم 12 ـ  تـشاد  دـنهاوخ  ار  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسوم  اههاگـشنادریاس و 
یتلود ياهنامزاس  اههناخترازو و  هب  هتسباو  یشزومآ  تاسسومای  یلاع و  شزومآ  تاسـسوم  ای  اههاگـشناد  زا  یکی  يدورو  تاقباسمرد 

لوبق دشاب  هدیـسر  شرورپ  شزومآ و  ترازو  ای  یلاع  شزومآو  گنهرف  ترازو  بیوصت  هب  اهنآ  همانرب  همانـساسا و  هک  روشک  لخادرد 
ـ  هدام 13 دنیامن . هدافتـسا  یلیـصحت  تیفاعم  زا  هداد و  لیـصحتهمادا  هتـسویپ  روط  هب  يرتکد  یلیـصحت  كرادم  ذـخا  ات  دـنناوتیمدنوش 

هفیظو ياههزوح  هلیـسو  لووسم  تاـماقم  فرط  زا  ناـنآ  لیـصحت  هب  لاغتـشا  یهاوگ  دانتـسا  هب  لومـشم  نایوجـشناد  یلیـصحت  تیفاـعم 
يرمردـناژ ناـگی  اـی  هفیظو  هزوح  هب  بتارم  مـالعا  نمـض  رداـصنانآ و  لیـصحت  لـحم  رد  رقتـسم  يرمرادـناژ  ياـهناهورگ  یموـمع و 

عجارم هلیسو  هب  هنایلاس  هرداص  تیفاعم  ددرگیم . لاسرا  یـضاقتم  یلاع  شزومآ  هسـسوم  ای  هاگـشناد  هب  لومـشم  همانـسانش  رودصلحم 
دهاوخ دـیدمت  لیـصحت  كرت  ای  لیـصحت  نایاپ  ات  طبر  يذ  یمومعهفیظو  ياهنامزاس  هب  مالعا  هب  زاین  نودـب  لرتنک و  هطوبرم  یـشزومآ 

زا تغارف  زا  سپ  هاـم  ات 6  رثکادـح  هچنانچ  روشک  لخادلومـشم  يرتکد  سناسیل و  قوف  سناـسیل و  نالیـصحتلا  غراـف  هدام 14 ـ  دش .
اههاگشناد سناسیل  نالیصحتلا  غراف  هدام 15 ـ  دشدنهاوخ . بوسحم  بیاغ  دنیامنن  یفرعم  یمومع  هفیظو  ياههزوح  هب  ار  دوخ  لیصحت 

لیـصحت هب  روشک  لخاد  رد  سناسیل  زا  رتالابیلیـصحت  ياههرود  رد  دنناوتیم  لبق  هدام  رد  جردنم  تدم  رد  یلاعشزومآ  تاسـسوم  و 
هدام دش . دهاوخ  دیدمت  يرتکد  هجرد  ذخا  اتهرداص  تیفاعم  هدوب و  تبیغ  نتـشادن  هب  طونم  نانآ  یلیـصحت  تیفاعمرودص  دـنهد . همادا 

هک تسا  ریذـپ  ناکما  یتروص  رد  رگید  یلاـع  شزومآ  هسـسوم  اـی  هاگـشناد  کـی  زا  نایوجـشناد  لاـقتنا  اـی  یلیـصحت  هتـشر  رییغت  16 ـ 
یلاع شزومآ  هسسوم  ای  هاگـشناد  بیوصت  دروم  زین  هتـشر  رییغتو  دیامنن  داجیا  یگداتفا  بقع  یلیـصحت  لاسمین  زا 4  شیب  وجشناديارب 
جراـخ هب  مازعا  تاـقباسم  رد  هک  هملپید  نالومـشم  هداـم 17 ـ  ددرگ . دـییات  یلاـع  شزومآ  گـنهرف و  ترازو  هلیـسو  هب  هدوب و  هطوبرم 

دش دنهاوخ  صیخرت  یعطق  یلوبق  مالعا  زا  سپ  مازعا و  تمدخهب  دوخ  هقبط  مه  نیلومشم  دننام  دنیامنیم  تکرش  لیصحت  همادا  تهج 
تشاد دنهاوخن  لیـصحت  همادا  قح  دنوشن  جراخ  روشک  زا  هجوم  رذع  نودب  یعطق  یلوبق  مالعا  خیرات  زا  هام  فرظ 6  رثکادح  هچنانچو 

هب لیـصحت  نیح  رد  هچنانچ  دـنراد  لاغتـشا  لیـصحت  هب  یلیـصحت  تیفاعم  زا  هدافتـسا  اب  روشک  زا  جراـخ  رد  هک  ینایوجـشناد  هدام 18 ـ 
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تـشاد دنهاوخن  ار  روشک  زا  جورخ  قح  تروص  نیا  ریغرد  دنوش  جراخ  روشک  زا  هام  فرظ 6  رثکادح  دنفظوم  دنیامن  تعجارم  روشک 
داهنشیپبسحرب قوف  هدام  ود  رد  جردنم  ياهتدم  دشاب  هتشاد  زاین  يرتشیب  تدم  هب  روشک  زا  جورخ  روظنم  هب  یلومشم  هچنانچ  هرـصبت ـ 

زا لبق  هک  ینازومآشناد  هدام 19 ـ  دش . دهاوخ  دیدمت  رگید  هام  ات 6  یمومع  هفیظو  هرادا  تقفاوم  یلاع و  شزومآ  گـنهرف و  ترازو 
طیارش دجاو  نانآ  لیصحت  هکیتروص  رد  دنشاب  هدش  لیصحت  لوغشم  ناتـسریبد  هرود  رد  جراخ و  روشک  زا  تیلومـشم  نس  هب  ندیـسر 

. دنیامن هدافتسا  یلیـصحتتیفاعم  زا  دنناوتیم  دریگ  رارق  شرورپ  شزومآ و  ترازو  دییات  درومو  هدوب  روشک  لخاد  رد  هباشم  نالومـشم 
رد هک  ینالومشم  هدام 21 ـ  دش . دهاوخن  هداد  یلیصحت  تیفاعم  دنشابهدش  جراخ  روشک  زا  زاجمریغ  روط  هب  هک  ینالومشم  هب  هدام 20 ـ 

تاررقم و ربارب  یلاـعشزومآ و  گـنهرف و  ترازو  دـییات  دروم  ياههتـشر  رد  هچناـنچ  دنـشابهدش  ملپید  ذـخا  هب  قفوم  روشک  زا  جراـخ 
لرتنک دنیامن . هدافتـسایلیصحت  تیفاعم  زا  دنناوتیم  يرتکد  هجرد  هب  ندیـسر  ات  دـنوشب  ایهدـش  لیـصحت  لوغـشم  هناخترازو  نآ  طباوض 

زا جراخ  نایوجشنادلک  هرادا   ) یلاع شزومآ  گنهرف و  ترازو  هدهع  هب  نیلومشم  لیبق  نیاطیارش  ریاس  یلیصحت و  یگتسویپ  تیعـضو 
ياـضاقت یمومع  هفیظو  هرادا  زا  طـبر  يذهناـخترازو  هلیـسو  و 21  داوـم 19  عوـضوم  نالومـشم  تهج  هداـم 22 ـ  دوب . دـهاوخ  روشک )

لاسرا یـضاقتم  هناخترازو  هب  رداصیلیـصحت و  تیفاعم  تراک  دنـشاب  طیارـش  دـجاو  هک  یتروص  رد  هدـمآلمع و  هب  یلیـصحت  تیفاعم 
 ، یلاـع شزوـمآ  گـنهرف و  ياـههناخترازو  تـلودفرط ،  زا  هـک  هریغ  یهاـفر و  یعاـمتجا ،  یلاـم ،  تازاـیتما  هدام 23 ـ  دش . دـهاوخ 
هک ینالومـشم  لماش  دوشیم  هداد  بالط  نازومآشنادو و  نایوجـشناد  هب  هریغ  مق و  هیملع  هزوح  تیریدم  ياروشو  شرورپ  شزومآ و 

شزومآ و ترازو  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  ترازو  هدام 24 ـ  دش . دهاوخن  دنشابیم  رگید  ینوناق  ياهتیفاعم  ای  یلیصحت  تیفاعم  دقاف 
نایوجـشناد و يارب  روـشک  زا  تقوـم  جورخ  زوـجم  رودـص  ياـضاقت  دـنناوتیم  یعقوـم  مـق  هـیملع  هزوـح  تیریدـم  ياروـش  شرورپ و 

مـالعا ار  نآ  ترورـض  هدوب و  رثوم  رتـشیب  تاـمولعم  بسکو  ناـنآ  یلیـصحت  رما  رد  تفرـشیپ  يارب  هک  دـنیامن  بـالط  نازوـمآشناد و 
یناسک نینچمه  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  تلود  تباث  نیرومأم  نادـنزرف  روشک و  زا  جراخ  میقم  ناـیناریا  نادـنزرف  هدام 25 ـ  دنیامن .

یلیصحت تیفاعم  زا  هدافتسا  هدوب و  ینثتسم  نوناق  هدامتاررقم 37  زا  ملپید  ذخا  ات  دنتـسه  اهنآ  ینوناق  تیالو  ای  تلافک  تحت  انوناق  هک 
تیفاـعم زا  هدافتـسا  اـب  هک  ینایوجـشناد  هداـم 26 ـ  دوب . دـهاوخ  یلاـع  شزومآ  گـنهرف و  ترازو  دـییات  اـب  یلاـع  ياـههرود  یط  يارب 

طرش هب  دنبای  لاقتنا  روشک  لخاد  یلاع  شزومآ  تاسسوم  اههاگشناد و  هب  هچنانچ  دنتسه  لیصحت  لوغشم  روشکزا  جراخ  رد  یلیـصحت 
اههاگشناد هدام 27 ـ  دوشیم . رداص  اهنآ  يارب  یلیصحت  تیفاعم  تراک  دنکن  زواجت  لاس  کی  زا  رثکادح  نانآ  یلیصحت  هلصاف  هک  نیا 

ای لیـصحت و  كرتای  لیـصحت  زا  غارف  ضحم  هب  دـنفلکم  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناـق  هداـم 34 يارجا  رد  یلاـع  شزومآ  تاسـسوم  و 
ای هدکشناد  نآ  رارقتسالحم  یمومع  هفیظو  نامزاس  هب  ار  بتارم  لاطبا ،  تهج  نایوجشنادیلیصحت  تیفاعم  تراک  لاسرا  نمض  جارخا 

نامزاس هب  ار  دوخ  نانآ  عضو  هب  یگدیسر  يارب  هدام 23  ربارب  دنفلکم  زین  هدام  نیا  عوضوم  نایوجشناد  دنیامن . مالعا  یشزومآ  هسـسوم 
هرود تمدـخ  هب  دنـشابتمدخ  هب  رداق  هک  یتروص  رد  ات  دـننک  یفرعم  لیـصحت  لـحم  هزوحاـی  تنوکـس  اـی  دـلوت  لـحم  یمومع  هفیظو 

ياههزوح ردتیلومشم  نس  هب  ندیسر  زا  لبق  هک  هملپیدریغ  نالومـشم  هدام 28 ـ  ینید  مولع  بالط  موس  ثحبم  دـنوش . مازعا  ترورض 
هدافتسا یلیـصحتتیفاعم  زا  هدومن و  یط  ار  تامدقم  هرود  مامت  یگلاس  نسات 24  رثکادح  دنناوتیم  دناهتشاد  لاغتشا  لیـصحت  هب  هیملع 

زا دنوش  هتفریذپ  هیملع  ياههزوح  زا  یکی  رد  هک  یتروص  رددنشاب  تبیغ  دقاف  هطـسوتم و  ملپید  ياراد  هک  ینالومـشم  هدام 29 ـ  دنیامن .
یبالط هملپید و  بالط  هدام 30 ـ  دنیامن . یط  ار  تامدقمهرود  یگلاس  نس 24  ات  هک  یطرش  هب  دومن  دنهاوخ  هدافتسا  یلیـصحت  تیفاعم 

هک یبالط  هدام 31 ـ  دنیامن . یط  ارحطـس  هرود  لاس  تدم 9  فرظ  دیاب  رثکادح  دناهدینارذگ  ار  تامدقمهرود  ملپید  نتـشاد  نودـب  هک 
غراف نایوجشناد  زارطمه  دنشاب  هطسوتم  ملپید  ياراد  هک  یتروص  رد  دنشاب  هدنارذگ  ارجراخ  هرود  مامت  لاس  حطس 6  هرود  یط  زا  سپ 

هملپیدریغ ای  هملپید و  بالط  هرـصبت ـ  دش . دهاوخ  راتفر  اهنآ  اب  سناسیل  قوف  نالومـشمدننام  تروصنیا  ریغ  رد  يارتکد  هرود  لیـصحتلا 
مولع بالط  هدام 32 ـ  دوب . دنهاوخ  ملپید  قوف  سناسیل و  نالومـشم  دـننامه  بیترت  هب  دنـشاب  هدـنارذگ  ار  حطـس  تامدـقم و  هرود  هک 
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هرود نالیصحتلا  غراف  زارطمه  دنـشابن  ای  دنـشاب  هطـسوتم  ملپید  ياراد  هک  نیا  زا  معا  دندرگلیان  داهتجا  هجرد  هب  هک  هیملع  هزوح  ینید 
ینید مولع  بالط  هب  هدام 33 ـ  دنهد . همادا  دوخ  لیصحت  هب  تیریدم  ياروش  صیخـشتهب  دنناوتیم  لاح  نیع  رد  دوب و  دنهاوخ  يرتکد 

راب کی  یلیـصحت  عطقم  رهيارب  یلاع  شزومآ  تاسـسوم  اههاگـشناد و  نایوجـشناد  اهناتـسریبد و  رخآ  هلاـسراهچ  نازومآشناد  دـننام 
یلیـصحت تیفاعم  تراک  رودصتساوخرد  زا  سپ  ینید  مولع  سرادم  هیملع و  ياههزوح  هدام 34 ـ  دش . دهاوخ  هداد  یلیصحت  تیفاعم 

یلیصحت تیفاعم  ياضاقت  هدام 35 ـ  دومن . دنهاوخ  رداص  یلیصحت  تراک  یعمج  بالط  يارب  یمومعهفیظو  ياههزوح  زا  نآ  لوصو  و 
ناـمزاس زا  يدارفنا  روط  هب  ناتـسرهشره  رد  اروش  نآ  هدـنیامن  اـی  مق و  هیملع  هزوح  تیریدـم  ياروش  قیرطزا  ینید  مولع  بـالط  تهج 

دجاو هبلطهک  یتروـص  رد  تسا  فـلکم  لـحم  یموـمع  هفیظو  ناـمزاس  هدام 36 ـ  دـمآ . دـهاوخ  لمعهب  لیـصحت  لـحم  یمومع  هفیظو 
اروشنآ هدـنیامن  ای  مق و  هیملع  هزوح  تیریدـم  ياروش  هب  ار  بتارم  رداصیلیـصحت و  تیفاعم  تراک  دـشاب ،  یلیـصحت  تیفاعم  طـیارش 

یمرف ربارب  یتسیاب  یلیـصحت  تیفاعم  ياـضاقت  هدام 37 ـ  دـهد . رارق  رمانایرج  رد  ار  هبلط  دـلوت  لـحم  یمومع  هفیظو  ناـمزاس  مـالعا و 
بالط هدام 38 ـ  دیآ . لمع  هب  تفرگ  دهاوخ  رارق  ینید  مولعسرادم  هیملع و  ياههزوح  رایتخا  رد  هیهت و  یمومع  هفیظو  هراداهلیـسوهک 

دنهاوخن بوسحمهبلط  یمومع  هفیظو  هرادا  رظن  زا  دنشاب  یلیصحت  تیفاعم  دقاف  هدوبلیصحت و  لوغشم  تیلومشم  نس  رد  هک  ینید  مولع 
ار دوخ  لیصحت  هب  لاغتشا  رب  لاد  مزال  كرادم  دیاب  دنشابیملیصحت  لوغـشم  روشک  زا  جراخ  رد  هک  ینید  مولع  بالط  هدام 39 ـ  دش .

یلیـصحت تیفاـعم  ياـضاقت  یمومع  هفیظو  هرادا  زا  ناـنآ  تهجروکذـم  ياروش  قیرط  زا  لاـسرا و  مق  هیملع  هزوح  تیریدـم  ياروـشهب 
تهج نآ  دانتـسا  هب  يرادهگن و  لیـصحت  لحم  رد  یتسیابیمو  دـش  دـهاوخن  هداد  بالط  هب  یلیـصحت  تیفاعم  تراک  هدام 40 ـ  ددرگ .

روط هب  یلیـصحتلاسکی  رد  یلاوتم  هاـم  زا 6  شیب  بـالط  هـک  یتروـص  رد  هدام 41 ـ  دوش . رداص  یلیـصحت  تراک  لاـس  ره  ردبـالط 
تیفاعم دـنوش  جارخاای  دـنیامن و  لیـصحت  كرت  ای  دـنوشن و  رـضاح  دوخ  لیـصحت  لـحمرد  هطوبرم  هیملع  هزوح  صیخـشت  هب  هجومریغ 

تیلومـشم عضوندومن  نشور  زا  لبق  زین  لومـشم  هداعا و  هدـننک  رداص  یمومع  هفیظو  نامزاس  هب  لاطبا  تهج  یتسیاـب  ناـنآ  یلیـصحت 
هام و زا 6  شیب  یـشزومآهسسوم  رد  بـالط  روضح  مدـع  تدـم  هک  یتروص  رد  هدام 42 ـ  تشاد  دـهاوخن  ار  لیـصحت  همادا  قح  دوخ 

هزوح بناج  زا  تیرومأملوبق  تلع  هب  هک  ار  نانآ  تبیغ  ای  روضح و  مدـع  مق  هیملع  هزوحتیریدـم  ياروش  دـشاب و  لاسکی  ات  رثکادـح 
دـصق تقوم  روط  هب  ینید  مولع  بالط  هچناـنچ  هدام 43 ـ  دش . دهاوخ  هداد  لیـصحت  همادا  هزاجادهد  صیخـشت  هجوم  دـشاب  هدوب  هیملع 

هبلط ترفاسم  ترورض  اروش  نآ  هدنیامن  ای  مق  هیملع  هزوحتیریدم  ياروش  قیرط  زا  یتسیاب  دنشاب  هتـشاد  ار  روشک  زا  جراخ  هبترفاسم 
هزاجا نیمـضت  ذـخا  اـب  دـشابن  يرگید  عناـم  هچناـنچ  هکددرگ  روشک  زا  جورخ  ياـضاقت  یمومع  هفیظو  هرادا  قیرط  زا  دـییاتجراخ و  هب 

تاصخـشم دـیاب  مق  هیملع  هزوح  تیریدـم  ياروـش  هدام 44 ـ  دـش . دـهاوخ  رداـص  دوب  دـهاوخن  هامـشش  زا  شیب  هک  یتدـميارب  جورخ 
لحم هفیظو  ياهنامزاس  اـت  دـناسرب  یمومع  هفیظو  هرادا  عـالطاهب  نییعت و  اهناتـسرهش  رد  ار  يو  تیرومأـم  هزوح  دوخ و  هدـنیامنلماک 
دییات دروم  هک  یتروصرد  روشک  یمسر  نایدا  یشزومآ  تاسسوم  نایوجـشناد  هدام 45 ـ  دـنهد . ماجنا  يو  یگنهامه  اب  ار  هطوبرمروما 

هدام دنیامن . هدافتـسا  بالطیلیـصحت  تیفاعم  يایازم  زا  دنناوتیم  دنهد  لیـصحت  همادا  هدشنییعت  طباوض  ربارب  دنـشاب و  مق  هیملع  هزوح 
مق هیملع  هزوـح  تیریدـم  ياروـش  هلیـسو  هب  ترورـض  هرود  تمدـخهب  مازعا  تهج  ینید  موـلع  بـالط  لیـصحت  نازیم  یبایـشزرا  46 ـ 

نییآ نیا  هدام 47 ـ  دشابیم . روکذم  عجارم  زا  هرداص  یهاوگنانآ  یلیـصحت  كرادم  دوب و  دهاوخ  اهناتـسرهش  رد  اروش  نآ  هدـنیامنای 
شزومآ و هاپس ،  عافد ،  روشک ،  ناریزو  بیوصت  هب  خیرات 9/5/64  رد  هدام  رد 47  یمومعهفیظو  تمدخ  نوناق  هدام 38  يارجا  رد  همان 

تسا هدیسر  مق  هیملع  هزوح  تیریدم  ياروش  رظنبسک  اب  یلاع  شزومآ  گنهرف و  شرورپ و 

بوصم 26/1/1365 یمومع -  هفیظو  تمدخ  نوناق  هب  يداوم  قاحلا  نوناق 

تشذگزا سپ  ار  بیاغ  نالومشم  دنفظوم  یمالسا  يروهمج  ینابرهـش  يرمرادناژ و  یمالـسا  بالقنا  هتیمک  نارادساپ و  هاپـس  هدام 1 ـ 
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هنوگ نیا  هچنانچ  دـنهد . لیوحت  يریگتـسد  لـحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  هدومن و  ریگتـسد  ییاسانـش و  نوناـق  نیا  بیوصت  زا  هاـم  هس 
ـ  هرـصبت دش . دـنهاوخ  لیوحت  لحم  ییاضق  عجارم  هب  ریگتـسد و  اددـجم  هدـیدرگن  تمدـخ  ماجنا  هب  رـضاح  ررقم  دـعوم  رد  نالومـشم 

بیاغ نیلومشم  تازاجم  هدام 2 ـ  دنیامن . لیوحت  هحلاص  عجارم  هب  ریگتـسد و  ار  يرارف  نازابرـس  دنفظوم  هدام  نیا  رد  روکذم  ياهورین 
سبح لاس  هس  ات  کی  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  هدام 58  رد  ررقم  تازاجم  رب  هوالع  دـنوش ، ریگتـسد  مود  راب  يارب  هک  گنج  نامز 

نیلومـشم ترورـض  هرود  تمدخ  تدم  هدام 3 ـ  دنـشابیم . یمومع  هفیظو  تمدـخ  ماـجنا  هب  فظوم  لاـحره  رد  دوب و  دـهاوخ  یقیلعت 
هام شـش  دنوش  ریگتـسد  هک  ینیبیاغ  هام و  هس  ، دنیامن یفرعم  نوناق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا  هام  هس  زا  سپ  ار  دوخ  هک  گنج  نامز  بیاغ 

، دنیامن یفرعم  ار  دوخ  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  دعب  هام  هس  ات  هک  یبیاغ  نیلومـشم  تسا  یهیدب  دوب . دهاوخ  نیلومـشم  ریاس  زا  شیب 
ههبج رد  ار  یتدـم  جیـسب  قـیرطزا  تبیغ  نارود  رد  هک  يدارفا  نوناـق  نـیا  بیوـصت  ناـمز  اـت  هرـصبت ـ  تشاددـنهاوخن  یفاـضا  تمدـخ 

رد ار  گنج  ناـمز  بیاـغ  نیلومـشم  يوحن  هب  هک  یناـسک  هدام 4 ـ  دش . دهاوخ  رـسک  نانآ  تمدـخ  هفاضا  زا  تدـم  نیا  دـناهدنارذگ ،
هب ییاسانش و  نوناق  نیا  هدام 1  رد  روکذم  ياهورین  طسوت  دنریگراک ، هب  هزاغم  هاگنب و  هاگراک ،  هناخراک  لیبق  زا  یتلودریغ  تاسـسوم 

داوم 2 و ياههدنورپ  هب  هرصبت ـ  دوب . دهاوخ  سبح  لاس  هس  ات  کی  دارفا  هنوگ  نیا  تازاجم  دش . دنهاوخ  یفرعم  ییاضق  هحلاص  مکاحم 
ذاختا یبیترت  دـنفظوم  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهنامزاس  هدام 5 ـ  دـش . دـهاوخ  یگدیـسر  ییاـضق  عجارمرد  تبون  زا  جراـخ  نوناـق  نیا   4
ماجنا یتایلمع  قطانم  رد  ار  ترورـض  هرود  تمدـخ  زا  لاسکی  لقادـح  یناگمه  جیـسب  اـی  گـنج  ناـمز  رد  هفیظو  دارفا  هیلک  هکدـنیامن 

هماـن نییآ  هدام 6 ـ  دـشاب . يرورـض  یتاـیلمع  قطاـنمریغ  رد  يدارفا  دوجو  عاـفد  یلاـع  ياروش  صیخـشت  هب  هک  يدراومرد  رگم  دـنهد .
زا یقاحلا ـ  هدام  دـش . دـهاوخ  هدراذـگ  ارجا  دروم  هب  هیهت و  یمومع  هفیظو  نوناـق  هدام 66  ربارب  هامکی  تدـم  فرظ  نوناـق  نیا  ییارجا 

اهیرامیب اب  هزرابم  وتشادهب  نیسینکت  تیبرت  نوناق  رد  روکذم  نالومـشم  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  غالبا  خیرات   ) خیرات 13/8/1363
یتامدـقم شزومآ  هرود  یط  زا  سپ  بوصم 23/1/1360  نادـند  ناهد و  ناراکتـشادهب  تیبرت  نوناق  نالومـشم  بوصم 18/5/1362 و 

قطانم اهاتـسور و  رد  ار  دوخ  تمدخ  لاس  جـنپ  دـهعت  هچنانچ  نانآ  هطوبرم  صـصخت  هب  حلـسم  ياهورین  زاین  مدـع  تروص  رد  یماظن و 
. دوب دنهاوخ  فاعم  ترورض  هرود  تمدخ  زا  دنهدب  ای  هداد  ماجنا  يریاشع 

ناریزو تایه  بوصم 16/7/1365  یمومع -  هفیظو  تمدخ  نوناق  هدام 12  ییارجا  همان  نییآ 

یلم تلود ،  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  ینوناق و  ياهداهن  یتلود و  ياهتکرـش  تاسـسوم و  اههناخترازو ،  نیمدختـسم  نارگراـک و  هدام 1 ـ 
زور فرظ 60  هچنانچ  اهیرادرهش ،  تسا و  مان  رکذ  مزلتسم  اهنآرب  نوناق  لومش  هک  یتلود  تاسـسوم  شـشوپ و  تحت  هدش و  هرداصمو 
دوخ هیلوا  راک  هب  ار  نانآ  تسا  فلکم  طوبرم  نامزاس  اـی  اـمرفراک  دـنیامن ،  هعجارم  دوخ  راـک  لـحم  هب  هفیظو  تمدـخ  ناـیاپ  خـیراتزا 

دادرارق رد  یموـمع  هـفیظو  تمدـخ  ماـجنا  زا  سپرگراـک  راـک  هـب  تشگزاـب  یـصوصخ  شخب  رد  هـک  یتروـص  رد  هدام 2 ـ  دراـمگب .
هیلوا راک  هب  ار  يو  تسا  فلکم  امرفراک  دیامن  هعجارم  هاگراک  هب  کی  هدام  رد  ررقم  تلهم  فرظ  رگراک  دشابهدش و  طرش  یمادختسا 

تمدـخ هب  مازعا  زا  لبق  هک  هچنآ  زا  يو  يایازمو  دزم  دـیابن  دوش  هدرامگ  هیلوا  راـک  هب  رگراـک  هک  يدراوم  رد  هرـصبت ـ  دراـمگب . دوخ 
لغـش رد  همان  نییآنیا  لومـشم  نیمدختـسم  نارگراک و  ددجم  لاغتـشا  هچنانچ  هدام 3 ـ  دـشاب . رتمک  هدومنیم  تفاـیرد  یمومع  هفیظو 

نیا هدام 2  تیاعر  نمض  دروم  بسح  نانآ  اب  دیامن  عانتما  رگید  لغش  لوبق  زا  زین  عفن  يذ  دشابن و  ریذپناکما  نآ  هباشم  لغاشم  ای  هیلوا 
تلع هب  رگراک  ای  مدختسم  هک  یتروص  رد  هدام 4 ـ  دش . دـهاوخ  راتفر  راک  نوناق  ای  طوبرم  نامزاس  لمع  دروم  تاررقم  قبط  همان  نییآ 

تـسا فلکم  دیامن ،  هعجارم  دوخ  قباس  راک  لحم  ای  هسـسوم  هب  همان  نییآ  نیا  رد  ررقم  تدم  رد  دناوتن  هبقرتمریغ  ياهدماشیپای  يرامیب 
لمع دروم  تاررقم  قبط  تروصنیا  رد  هک  دـیامن  هیارا  ار  مزـال  كرادـم  یفرعم و  طوبرم  دـحاو  هب  ار  دوخ  هلـصافالب  عناـم  عـفر  زا  سپ 

هب دوخ  قباس  راکهب  لاغتشا  يارب  هک  یتروص  رد  همان  نییآ  نیا  لومشم  نارگراک  هدام 5 ـ  دش . دهاوخ  راتفر  يو  اب  راک  نوناقای  نامزاس 
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هدام دیامنیم . مهارف  ار  موزل  دروم  شزوما  تاناکما  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  قیرط  زا  امرفراک  دنشاب  هتشاد  زاین  ياهفرح  شزومآ 
هدرک رارقرب  دوـخ  هاـگراک  نارگراـک  يارب  نکــسم  هـیهت  دزمتــسدهفاضا ،  لـیبق  زا  ییاـیازم  هـک  یتروـص  رد  دـنفلکم  ناـیامرفراک  6 ـ 

نارگراک هک  یتروص  رد  هدام 7 ـ  دنیامن . نیمات  راک  هبهداعا  خیرات  زا  زین  همان  نییآ  نیا  لومـشم  نارگراک  يارب  ار  روبزم  يایازمدنـشاب 
زا هاگراک  لیطعت  لیبق  زا  یتاهجهبار  دوخ  راک  همان  نییآ  نیا  دافم  تیاعر  اب  یمومع  هفیظو  تمدـخنایاپ  زا  سپ  راـک ،  نوناـق  لومـشم 
رد راک ،  هب  لاغتـشا  ایشزومآ  يارب  نارگراک  لـیبق  نیا  یفرعم  هب  تبـسن  یعاـمتجا  روما  راـکترازو و  یباـیراک  زکارم  دـنهدب ،  تسد 

يوسوم نیسحریم  ریزو ـ  تسخن  دش . دنهاوخ  لیاق  مدقت  قح  يواسم  طیارش 

- یمومع هفیظو  تمدخ  زا  اهرثالادوقفم  ارسا ،  نیلولعم ،  ادهش  ياه  هداوناخ  نادنزرف  زا  رفن  کی  تیفاعم  نوناق 

ای دیهش  نآ  رارمتسا  یمالـسا و  بالقنا  ندیـسر  رمث  هب  هار  رد  نانآ  رهاوخ  ای  ردارب  ای  دنزرف  ای  ردام  ای  ردپ  هک  ینالومـشم  هدحاو ـ  هدام 
رثالادوقفم ایریـسا  ای  دـشابن ) دوخ  یـصخش  روما  هرادا  هب  رداق  ییاهنت  هب  نازابناج  داینب  یکـشزپ  ياروش  رظن  قبط  هک  يزاـبناج   ) زاـبناج

میاد فاعم  یمومع  هفیظو  ماظن  تمدخ  ماجنا  زا  لیذ  ياههرـصبت  تیاعر  اب  دشاب ،  طبریذ  ياهداهن  دییات  دروم  بتارم  دنوشب و  ای  هدـش 
لاس هس  زا  نالومـشم  رهاوخ  ای  ردارب  ای  دنزرف  ای  ردام  ای  ردپ  ندوب  رثالادوقفم  ای  تراسا  تدـم  هک  یتروص  رد  هرصبت 1 ـ  دوب . دنهاوخ 

زا هلاس ،  هس  باصن  دح  هب  ندیـسر  ات  تروصنیاریغرد  دومن و  دـنهاوخ  هدافتـسا  میاد  تیفاعم  زا  نیلومـشم  لیبق  نیا  دـشاب  هدرک  زواجت 
تمدخ زا  هام  شـش  روکذم  لومـشم  نیبوسنم  تراسا  لاس  ره  ءازا  هب  تروص  ره  رد  درک و  دـنهاوخ  هدافتـسا  هلاس  کی  تقوم  تیفاعم 

نانآ ناردارب  ای  نادـنزرف  زا  رفن  کی  رثالادوقفم ،  اـی  لولعم  اـی  ریـسا  اـی  دیهـش  ره  ازا  هب  هرصبت 2 ـ  ددرگیم . رـسک  يو  ترورـض  هرود 
ای ریـسا  ای  لولعم  ای  دیهـش  دـنزرف  اب  تیفاـعم  زا  هدافتـسا  رد  تیولوا  قح  هرـصبت 3 ـ  دیامنیم . هدافتـسا  روکذـم  تیفاعم  زا  دروم  بسح 
زا لولعم  ای  رثالادوقفم  ای  ریـسا  ای  دیهـش  ردارب  دناوتیم  يرهق  یلو  ای  ردام  تیاضر  اب  دنزرف  غولب  مدع  تروصرد  دشابیم و  رثالادوقفم 

هدام رب  لمتـشم  قوف  نوناق  تسا  یغلم  نآ  اب  ریاغم  نیناوق  هیلک  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  هرصبت 4 ـ  دیامن . هدافتسا  نوناق  نیا  تیفاعم 
یمالسا ياروش  سلجم  شش  تصشو و  دصیـس  رازهکی و  هام  رذآ  مراهچ  تسیب و  هبنـش  هس  زور  ینلع  هسلج  رد  هرـصبت  راهچ  هدحاو و 

تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات  هب  خیرات 2/10/1366  رد  بیوصت و 

بوصم 26/7/1366 ترورض -  هرود  تمدخ  وزج  دارفا  ههبج  رد  تمدخ  باستحا  نوناق 

وزج دارفا  ههبج  رد  تمدـخ  باستحا  نوناق  بوصم 26/7/1366  ترورـض -  هرود  تمدخ  وزج  دارفا  ههبج  رد  تمدـخ  باستحا  نوناق 
زا یکی  ياراد  هک  یناـسک  هدیـسرن و  تیلومـشم  نس  هب  هک  يدارفا  هیلک  هدـحاو ـ  هداـم  بوصم 26/7/1366  ترورـض -  هرود  تمدخ 
رد بلطواد  روط  هب  دنشابن ،  تمدخ  هب  مازعا  طیارـش  دجاو  نوناق  نامه  قبط  هدوب و  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  رد  ررقم  ياه  تیفاعم 

تدم نیا  زا  دعب  هک  یمایا  نینچمه  دشابن و  هام  هس  زا  رتمک  ههبج  رد  روضح  شزومآ و  هرود  هعومجم  دنیامنب و  ای  هدومن  تمدخ  ههبج 
مازعا نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  هرصبت 1 ـ  دش . دهاوخ  بوسحم  نانآ  ترورض  هرود  تمدخ  وزج  دنیامن ، تمدخ  یتایلمع  قطانم  رد 

رد هرـصبت 2 ـ  دنـشاب . مامت  لاس  هدزناـپ  ياراد  هک  دـنوشیم  دـنمهرهب  نوناـق  نیا  ياـیازم  زا  یتروص  رد  یتاـیلمع  قطاـنم  هب  ناگدـنوش 
نایاپ تراک  دـشاب ، ترورـض  هرود  تمدـخ  زا  رتشیب  ای  لداـعم  یتاـیلمع  هقطنمرد  نوناـق  نیا  عوضوم  دارفا  تمدـخ  تدـم  هک  یتروص 

تمدختدم زا  رتمک  یتایلمع  هقطنم  رد  تمدخ  تدـم  هچنانچ  دـش و  دـهاوخلیوحت  رداص و  هدـننک  مازعا  يورین  طسوت  نانآ  تمدـخ 
یمومع هفیظو  هرادا  یفرعم  تمدخ و  هب  هدامآ  هچرتفد  ذخا  اب  ترورض  هرود  تمدخ  ررقم  تدم  ات  ار  نآ  يرسک  دشاب ، ترورض  هرود 

شیب هچنانچ  هک  دنیامن  هدافتـسا  نوناق  نیا  يایازم  زا  دنناوتیم  یناسک  هرصبت 3 ـ  داد . دهاوخ  ماجنا  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  رد 
هب هک  یناـسک  هرـصبت 4 ـ  دنیامن . زیراو  هنازخ  هب  ار  نآ  توافتلا  هبام  دننکیم  ذـخا  ای  دـناهدرک و  ذـخا  يزابرـس  هداعلا  قوف  قوقح و  زا 
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هدرکن یفرعم  تمدخهب  هدامآ  تراک  نتفرگ  يارب  هفیظو  ماظن  هرادا  هب  ار  دوخ  تیلومـشم  نس  هب  ندیـسر  زا  سپ  ههبج  رد  روضح  تلع 
 ، روشک ياه  هناخترازو  طسوت  نوناـق  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هرصبت 5 ـ  دش . دنهاوخ  نوناقنیا  لومـشم  هدشن و  بوسحم  بیاغ  دنـشاب ،

. دیسر دهاوخ  تلود  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  عافد و 

صم دنهدیم -  تسد  زا  ار  دوخ  شاعم  هرادا  تردق  لومشم  مازعا  اب  هک  ینیلومشم  ياههداوناخ  هب  کمک  هوحن  نوناق 

ار نوناـق  نیا  عوـضوم  دـنمزاین  نیلومـشم  لـفکت  تحت  هداوناـخ  هب  کـمک  يارب  مزـال  راـبتعا  هلاـس  همه  تسا  فـظوم  تـلود  هدام 1 ـ 
قالطا یـسک  هب  دـنمزاین  هرـصبت 1 ـ  دـیامن . روظنم  ماما  دادـما  هتیمک  فیدر  لـیذ  روشک  لـک  هجدوب  هحیـال  رد  يا  هناگادـج  فیدررد 

هتیمک اب  دنمزاین  صیخشت  هرصبت 2 ـ  دشاب . رتمک  تلود  نادنمراک  یگتسشنزاب  قوقح  لقادح  زا  يو  هنایهام  دمآرد  نازیم  هک  ددرگیم 
لک هجدوب  رد  روشک  هاپـس و  عافد ،  ياه  هناخترازو  داهنـشیپ  هب  انب  نوناق  نیا  يارجا  يارب  مزال  رابتعا  هرصبت 3 ـ  دوب . دهاوخ  ماما  دادما 

هدننک نیمات  لومـشم ،  هک  دنوشیم  دـنم  هرهب  نوناق  نیا  عوضوم  ياهکمک  زا  ینیلومـشم  ياههداوناخ  هدام 2 ـ  ددرگیمروظنم . روشک 
نیلومشم هدام 3 ـ  دهدب . تسد  زا  ار  دوخشاعم  هرادا  تردـق  وا  هداوناخ  ترورـض  هرود  تمدـخ  هب  يو  مازعا  اب  هدوب و  هداوناخ  شاعم 

روکذ هون  هناگی  ب ـ  ردام . ای  ردـپ  ره  لاـس  زا 18  شیب  روکذ  دـنزرف  هناگی  فلا ـ  دـنوشیمبوسحم . هداوناخ  شاعم  هدـننک  نیمات  ریز 
هک یلومـشم  د ـ  ریغـص . ردارب  ای  رهاوخ  تسرپرـس  ردارب و  هناگی  لاـس ج ـ  زا 18  شیبروکذ  دنزرف  دقاف  هدـج  ای  دـج  لاس  زا 18  شیب 

هتشادن يرگید  لاس  زا 18  شیبردارب  هدوب و  هداـتفاراک  زا  لاـس  زا 18  شیب  ردارب  ياراد  هک  یلومـشم  ه ـ  دشاب . دـنزرف  ای  رـسمه  ياراد 
يرگید لاس  زا 18  شیب  ردارب  هدوـب و  لاـس  زا 18  شیبروکذ  دـنزرف  رهوش و  دـقاف  هک  دـشاب  يرهاوـخ  ياراد  هک  یلومـشم  و ـ  دـشاب .

يارب تلود و  نادنمراک  یگتسشنزاب  قوقح  لقادح  موسود  لوا  درف  يارب  نوناق  نیا  عوضوم  شاعم  کمک  نازیم  هدام 4 ـ  دشاب . هتشادن 
ـ  هدام 5 دـشابیم . تخادرپ  لباق  یگتـسشنزاب  قوقح  لقادـح  نازیم  اـت  رثکادـح  هدوب  روبزم  قوقح  لقادـح  مشـش  کـی  یفاـضادرف  ره 

دیامن و میلـست  لحم  دادما  هتیمک  هب  ار  نیلومـشم  شاعم  کمک  ياضاقت  تمدخماجنا  نیح  رد  ای  دوخ  یفرعم  ماگنه  دـناوتیم  لومـشم 
زا نوناق  نیا  قباطم  هک  یلومـشم  هرـصبت ـ  دـیامن . مالعا  لومـشم  هب  ار  مزال  خـساپ  هاـم  کـی  فرظ  رثکادـح  تسا  فظوم  دادـما  هتیمک 
ـ  هدام 6 دیامن . مالعا  ابتک  ماما  دادـما  هتیمک  هب  ار  عوضوم  نکمت  زاین و  مدـع  تروص  رد  تسا  فظوم  دـنکیم ، هدافتـسا  شاعم  کمک 

دهاوخ هدراذگ  ارجا  دروم  هب  روشک  هاپـس و  عافد و  ياه  هناخترازو  بیوصت  ماما و  دادما  هتیمک  داهنـشیپ  اب  نوناق  نیا  ییارجا  همان  نییآ 
. دش

بوصم 1/9/1366 یمومع -  هفیظو  تمدخ  نوناق  هب  ياهدام  قاحلا  نوناق 

اب دنوش ، هتفرگ  ناگورگ  تراسا و  هب  ای  دنشاب و  نمشد  ناگورگ  ای  تراسا و  رد  هک  يدارفا  ریاس  نارگداهج و  نایجیسب ،  هدحاو ـ  هدام 
زا معا   ) یمومع هفیظو  تمدـخ  مکح  رد  نانآ  ندوب  ناگورگ  ای  تراسا و  تدـم  دروم  بسح  شترا  هاپـس و  تاـعالطا  تظاـفح  دـییات 
ود نانآ  ناگورگ  ای  تراسا و  تدم  هک  هدـحاو  هدام  رد  روکذـم  دارفا  يارب  هرـصبت 1 ـ  ددرگیم . بوسحم  هریخذ  طایتحا و  ترورض ، 
زا تدـم  نیا  دنـشاب ، ناگورگ  ای  تراسا  رد  لاـس  ود  زا  شیب  رگا  رداـص و  ترورـضهرود  ماـجنا  زا  میاد  تیفاـعم  تراـک  دـشاب ، لاـس 
ای تراسا و  تدـم  هک  هدـحاو  هدام  عوضوم  دارفا  هرـصبت 2 ـ  دش . دهاوخرـسک  نانآ  یمومع  هفیظو  تمدـخ  هریخذ  طایتحا و  ياههرود 

، دشاب لاسکی  زا  رتمک  هک  یتروص  رد  ار  دوخ  تمدخ  یقبام  دنـشاب ، تیفاعم  طیارـش  دـقاف  هدوب و  لاس  ود  زا  رتمک  نانآ  ندوب  ناگورگ 
اب نیلومشم  ریاس  دننامه  تمدخ  یقبام  هب  تبسن  تروص  نیا  ریغ  رد  دننارذگیم و  تنوکـس  لحم  یماظتنا  یماظن  دحاو  نیرتکیدزن  رد 
هب هیهت و  هام  هس  فرظ  روشک  هاپـس و  عافد ،  ياـه  هناـخترازو  طـسوت  نوناـق  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هرـصبت 3 ـ  دش . دهاوخ  راتفر  نانآ 

. دیسر دهاوخ  ناریزو  تایه  بیوصت 
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ناریزو تایه  بوصم 7/2/1367  ترورض -  هرود  تمدخ  ءزج  دارفا  ههبج  رد  تمدخ  باستحا  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

هک  ) یمالسا ياروش  سلجم  بوصم 26/7/1366  ترورض  هرود  تمدخ  وزج  دارفا  ههبج  رد  تمدخ  باستحا  نوناق  يارجا  رد  هدام 1 ـ 
ـ  1 ددرگیم : بوسحم  ترورـض  هرود  تمدخ  وزج  ریز  حرـش  هب  دارفا  ههبجرد  تمدخ  تدـم  دوشیم ) هدـیمان  نوناق  همان  نییآ  نیا  رد 

یکی ياراد  هک  یناسک  2 ـ  دنوشب . ای  هدش  مازعا  یتایلمع  قطانم  هب  تیلومشم  نس  زا  لبق  هدوب و  مامت  لاس  لقادح 15  ياراد  هک  یناسک 
رد هک  یناـسک  3 ـ  دنـشابنتمدخ . هب  مازعا  طیارـش  دـجاو  نوناق  نامه  قبط  هدوب و  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  رد  ررقم  ياهتیفاعم  زا 

هرصبت 2 تسین  طرش  مامتلاس  لقادح 15  نتشاد  نوناق  بیوصت  زا  لبق  هب  تبسن  هرصبت 1 ـ  دنسریم . ای  هدیسر  تیلومشم  نس  هب  ههبج 
تمدخ نوناقرد  ررقم  ياهتیفاعم  زا  یکی  دقاف  هک  یتروص  رد  ههبج  رد  تمدخمامتا  زا  سپ  دنفلکم  هدام  نیا  دنب 3  رد  روکذم  دارفا   ـ

ـ  هداـم 2 دـنیامن . یفرعم  تنوکـس  اـی  همانـسانش  رودـص  لـحم  یموـمع  هفیظو  ياـههزوح  هب  ار  دوـخ  هلـصافالب  دنـشاب ، یموـمع  هفیظو 
د میاد .  ای  تقوم  تلافک  تیفاعم  میاد ج ـ  ای  تقوم  یکشزپ  تیفاعم  یلیصحت ب ـ  تیفاعم  فلا ـ  زا : دنترابع  نوناق  ) رد ررقم  ياهتیفاعم 
ـ  یمومعهفیظو و تمدـخ  نوناـق  و 9  و 8  و 7  داوم 6  عوضوم  ياـهتیفاعم  ه ـ  اـهرثالادوقفم . ارـسا ، نیلولعم  ادهـش ، هداوناـخ  تیفاـعم   ـ

کی قاحلا  هدام 9 و  حالصا  هدام 1 و  هرصبت 2  حالصا  نوناق  هدام 3  عوضوم  تیفاعم  ز ـ  اههاگـشناد . یملع  تایه  نیمات  نوناق  تیفاعم 
سپ شزومآ  هرود  باستحا  هدام 3 ـ  نآ  زا  لبق  ياهلاس 1337 و  نیدلوتم  هب  طوبرم  ياهتیفاعم  یمومع ح ـ  هفیظو  تمدخ  نوناق  هب  هدام 
توف ای  تداهش  1 ـ  دشاب : ریز  للع  هب  مازعا  مدع  رگم  دشابیم . شزومآ  هرود  زا  سپ  هلـصافالب  مازعا  هب  طورـشم  نوناق  نیا  بیوصت  زا 

نیح رد  يرامیب  ای  هثداح  2 ـ  رسمه . ای  ییاد  هلاخ ـ  همع ـ  ومع ـ  هقبط 3( رد  و  دنزرف ) ـ  ردارب رهاوخ ـ  ردام ـ  ردپ ـ  هقبط 1 و 2( ناگتسب 
مازعا يورین  يرادهبای  شزومآ و  زکارم  يرادـهب  صیخـشت  هب  انب   ) دـیامن بلـس  درف  زا  ار  ههبجرد  تمدـخ  مازعا و  ییاناوت  هک  شزومآ 

رد نوناق  عوضوم  دارفا  تمدـخ  هدام 4 ـ  ددرگیم . مالعامازعا  نیلوئـسم  طـسوت  هک  شزومآ  زا  سپ  ورین  مازعا  هب  زاـین  مدـع  هدننک 3 ـ 
هـهبج و زا  ریغ  یقطاـنم  رد  تمدـخ  هرـصبت 1 ـ  دـش . دـهاوخ  بوسحم  ترورـض  هرود  تمدـخ  وزج  یتایلمعقطانم  ههبج و  طاقن  هیلک 
رد هک  یتاـیلمع  قطاـنم  هرـصبت 2 ـ  دـشابیمن . نوناق  نیا  يایازم  زا  هدافتـسا  لومـشم  تیرومأم  اـی  زاـین  ناونع  هب  یتح  یتاـیلمع  قطاـنم 

شترا كرتشم  داتـس  نارادساپ و  هاپـس  لک  داتـس  داهنـشیپ  هب  هک  تسا  یقطانم  دوب  دهاوخ  رثوم  يزابرـس  هداعلا  قوف  قوقح و  باستحا 
عوضوم دارفا  تمدخ  عومجم  هک  یتروص  رد  هدام 5 ـ  دشاب . هدش  مالعا  هدیسر و  عافد  یلاع  ياروشبیوصت  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج 

ياههزوح هب  روکذم  دارفا  دشاب ، ترورـض  هرود  تمدـخزا  رتشیب  ای  لداعم  یتایلمع  قطانم  ای  ههبج و  رد  روضح  شزومآزا و  معا  نوناق 
رداص مازعا  هیلوا  هام  هس  خیرات  هب  تمدخ  هب  هدامآ  هچرتفد  نانآ  يارب  ات  یفرعم  تنوکس  لحم  ای  همانـسانش  رودص  لحم  یمومع  هفیظو 
نایاپ بتارم  هرصبت ـ  دش . دهاوخ  لیوحت  رداص و  هدننک  مازعا  يورین  طسوت  نوناق  هرصبت 3  تیاعر  اب  نانآ  تمدخ  نایاپ  تراکسپس  و 

همانـسانش و رودـصلحم  هفیظو  هزوح  هب  تمدـخ  نایاپ  تراک  هدـننکرداص  يورین  طسوتهدام  نیا  عوضوم  دارفا  تورـض  هرود  تمدـخ 
ای وههبج  رد  روضح  یماظن و  شزومآ  تدـم  عومجم  هک  يدارفا  هدام 6 ـ  دش . دهاوخمالعا  تمدخ  هب  هدامآ  هچرتفد  هدننکرداص  هزوح 

هعجارمتنوکس ای  همانسانش  رودص  لحم  یمومع  هفیظو  هرادا  هب  دنتـسه  مزلم  دشاب ، ترورـض  هرود  تدم  زا  رتمک  نانآ  یتایلمع  قطانم 
یمالسابالقنا نارادساپ  هاپس  رد  ررقم  تدم  ات  هفیظو  ماظن  هزوح  یفرعماب  ار  تامدخ  يرـسک  دنیامن و  ذخا  تمدخ  هب  هدامآ  هچرتفد  و 

دش و دهاوخ  لیوحت  رداص و  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  طسوت  هدام  نیا  عوضوم  دارفا  تمدخ  نایاپ  تراک  هرصبت 1 ـ  دنهد . ماجنا 
. دـیدرگ دـهاوخ  مالعا  تمدـخ  هب  هدامآ  هچرتفد  هدـننکرداص  همانـسانش و  رودـص  لحم  یمومع  هفیظو  هزوح  هب  تمدـخ  ناـیاپ  بتارم 

یماظتنا ای  یماظن  ياهداهن  زا  یکی  رد  نونکا  هدـش و  مازعا  یتاـیلمع  قطاـنم  اـی  ههبج و  هب  نوناـق  بیوصت  زا  لـبق  هک  يدارفا  هرصبت 2 ـ 
يورین زا  ار  تمدـخ  نایاپ  تراک  هدومن و  يرپس  ورین  نامه  ردار  ترورـض  هرود  تمدـخ  یقبام  دنـشاب ، هفیظو  تمدـخ  ماجنا  لوغـشم 
قطانم ای  ههبج و  رد  تمدخ  نامزرد  هک  دـنیامن  هدافتـسا  نوناق  نیا  يایازم  زا  دـنناوتیم  يدارفا  هدام 7 ـ  درک . دنهاوخ  تفایرد  روکذـم 
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ار یتفایرد  هوجو  توافتلا  هبام  یتسیابتروص  نیا  ریغ  رد  دنیامنن . ای  هدومنن  ذـخا  يزابرـس  هداعلا  قوف  قوقح  زا  شیب  یهوجو  یتایلمع 
یهاوگ ات  هیارا  هدننک  مازعا  يورین  هب  ار  هطوبرم  شیف  زیراو و  هنازخ  باسح  هب  دومن  دهاوخ  صخـشم  هدـننکمازعا  يورین  هک  یباسح  هب 
نوناـق عوضوم  دارفا  ههبج  رد  روضح  باـستحا  لـباق  تدـم  هدام 8 ـ  دوش . رداص  نانآ  يارب  یتاـیلمع  قطاـنمای  ههبج  رد  تمدـخ  ماـجنا 
يداوم قاحلا  نوناـق  هداـم 5  عوضوم  هفیظو  نازابرـس  یتاـیلمعقطانم  رد  يراـبجا  تمدـخ  لاـسکی  زا  ترورـض  هرود  تمدـخ  ناونعهب 
هدیسر تیلومشم  نس  هب  ههبج  رد  تمدخ  نیح  هک  یناسک  هدام 9 ـ  دش . دهاوخ  رسک  بوصم 26/1/65  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناقهب 

هرود تمدخ  وزج  مایا  نیا  هک  نیا  نمـض  دنیامن  یفرعم  تمدخهب  هدامآ  هچرتفد  تفایرد  تهج  یمومع  هفیظو  هرادا  هب  ار  دوخ  دناوتن  و 
هفیظو ماظن  هزوح  هب  دـشاب  مازعا  هب  زاجم  هک  یحلـسم  يورین  يوسزا  هرداص  تمدـخ  رـسک  یهاوگ  هیارا  اـب  دوشیم  بوسحم  ترورض 

زا دـنناوتیمن  دنـشاب ، هتـشاد  تبیغیتایلمع  قطانم  ههبج و  ای  شزومآ  زا  لبق  يدارفا  هچنانچ  هدام 10 ـ  دـیایم . لمع  هب  تبیغ  عفر  يوزا 
نیمه هدام 1  هرـصبت 2  قباطمو  هدیـسر  تیلومـشم  نس  هب  ههبج  رد  تمدخ  نامز  رد  هک  يدارفا  زینو  دـنیامن . هدافتـسا  نوناق  نیا  يایازم 

لباق ددجم  ياهمازعا  رد  ناشیا  تمدختدم  دنیامنن  یفرعم  هفیظو  ماظن  هزوح  هب  ار  دوخ  تیرومأمای  دهعت  تدم  مامتا  زا  سپ  همان  نییآ 
یتایلمع قطانم  ای  ههبج  كرت  هب  مادـقا  تیرومأمتدـم  نایاپ  زا  لـبق  نوناـق  نیا  عوضوم  دارفا  هچناـنچ  هدام 11 ـ  دوب . دـهاوخن  باستحا 

تدـم مامتا  زا  سپ  هام  کی  فرظ  رثکادـح  هک   ) صیخرت ای  تیرومأم  نایاپ  گرب  ذـخا  نودـب  تیرومأم  تدـم  مامتازا  سپ  ای  دـنیامنب 
. دـش دـنهاوخن  نوناق  نیا  زا  هدافتـسا  لومـشم  مازعا  تبون  نیا  رد  دـنیامن  كرت  ار  یتایلمع  قطانم  ای  ههبج  دـشدهاوخ ) رداص  تیرومأم 

دارفا هرـصبت 2 ـ  دوب . دـهاوخ  جراخ  هدام  نیا  لومـش  زا  دـشاب  هجومهدـننک  مازعا  يورین  صیخـشت  هب  هچنانچ  تمدـخ  كرت  هرصبت 1 ـ 
لاح رد  اهورینهک  نآ  رگم  دـنرادن ، ههبج  رد  تمدـخ  همادا  هب  تبـسن  یفیلکت  تیرومأمای  دـهعت  تدـم  مامتا  زا  سپ  نوناق  نیا  عوضوم 

یگدنزاسداهج و رمحا و  لاله  هک  یتروص  رد  هدام 12 ـ  دش . دهاوخ  هبساحمزین  تدم  نیا  تروص  نیا  رد  هک  دنـشاب  لماک  شابهدامآ 
دیاب دـنیامن ، مازعا  یتایلمع  قطانم  ای  ههبج  هب  ار  يدارفا  گنجاب  طابترا  رد  دوخ  یلـصا  فیاظو  ترورـض و  بسح  هباشم  ياهداهنریاس 
دروم رد  هرصبت 1 ـ  دش . دهاوخن  رداص  نانآ  يارب  تمدخ  رسک  یهاوگ  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  نارادساپ  هاپس  تقفاوم  یگنهامهاب و 

ياهداهن دنـشاب ، هدـش  مازعا  یتایلمع  قطانم  ای  ههبج  هب  قوف  هداـم  عوضوم  ياـهداهنقیرط  زا  هماـن  نییآ  نیا  بیوصت  زا  لـبق  هک  يدارفا 
رسک یهاوگ  ای  تمدخ  نایاپ  تراک  دروم  بسح  ات  دنراد  مالعا  یمالسا  بالقنانارادساپ  هاپـس  يزکرم  داتـس  هب  ار  بتارم  دیاب  روکذم 

نارادساپ هاپس  يوسزا  یلمعلاروتسد  یط  نآ  هرصبت 1  هدام و  نیا  يارجا  هوحن  هرصبت 2 ـ  دوش . رداص  نانآ  يارب  هاپـس  يوس  زا  تمدخ 
دارفا تشادزاب  تدم  هدام 13 ـ  دیدرگ . دهاوخ  غالبا  هباشم  ياهداهن  ریاس  موزللادنع  ویگدنزاس  داهج  رمحا و  لاله  هب  یمالسا  بالقنا 

هب دنـشاب  هتـشاد  تبیغ  هک  یمایا  نینچمه  دـشاب و  هتفرگ  تروص  یطابـضنا  تافلخت  ای  يدـمع  میارجباکترا  رثا  رد  هک  نوناق  عوضوم 
رسک باستحالباق  تمدخ  مایا  زا  زور  هجومریغ 3  تبیغ  زور  ره  يازا  هب  هرصبت ـ  دش . دهاوخن  بوسحم  ترورـض  هرود  تمدخ  ناونع 

مازعا زا  لبق  شزومآ  ای  تیرومأم  ای  تایلمع  رد  تکرـشتلع  هب  هک  يدارفا  یکـشزپ  تحارتسا  ناـمرد و  تدـم  هدام 14 ـ  دش . دهاوخ 
بوسحم ترورـض  هرود  تمدخ  وزج  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  قباطم  هدننک  مازعا  يورین  يرادـهب  دـییات  اب  دـنوشب  ایهدـش  حورجم 

یتروص رد  دنوشب  ای  هدش  هداد  صیخشت  تمدخ  زا  فاعم  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  ساسا  رب  هک  ینالومـشم  هدام 15 ـ  دش . دهاوخ 
یلبق تیفاعم  تراک  هدش و  هداد  تمدخ  نایاپ  تراکنانآ  هب  همان  نییآ  نیا  دافم  تیاعر  اب  دنیامن  هدافتـسا  نوناق  يایازم  زادـنهاوخب  هک 

هیلک دـمآ و  دـهاوخ  لمع  هب  همان  نییآ  نیا  ساسا  رب  افرـص  نوناق  عوضوم  تمدـخ  رـسک  هنوگره  ياطعا  هدام 16 ـ  دیدرگدهاوخذخا .
يوسوم نیسحریم  ریزو ـ  تسخن  دوب . دهاوخ  رثالا  یغلم  یلبق  ياهلمعلاروتسدو  اه  همانشخب 

ار دوخ  شاعم  هرادا  تردق  لومشم  مازعا  اب  هک  ینیلومشم  ياههداوناخ  هب  کمک  هوحن  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

دوخ شاعم  هرادا  تردق  هفیظو  ماظن  تمدخ  هب  لومشم  مازعا  اب  هک  دنشابیم  رادروخرب  نوناق  نیا  يایازم  زا  ینیلومشم  هداوناخ  هدام 1 ـ 
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نوناق لومـشم  دنمزاین  هداوناخ  هدام 2 ـ  دـشاب . تلود  نادـنمراک  یگتـسشنزاب  قوقح  لقادـح  زا  رتمک  اـهنآ  دـمآرد  هداد و  تسد  زا  ار 
زا 18 شیب  هون  ای  روکذ و  دنزرف  دـقاف  هدـج  ای  دـج و  لاس ب ـ  زا 18  شیب  روکذ  دـنزرف  هناگی  مازعا  اب  ردام  ای  ردـپ  فلا ـ  زا : دـنترابع 
زا 18 شیب  ردارب  ه ـ  دنزرف . ای  رـسمه و  تسرپرـس د ـ  ردارب و  هناگی  مازعا  اب  ریغـص  ردارب  رهاوخ و  تمدـخ ج ـ  هب  لومـشممازعا  اب  لاس 

هدوب لاس  زا 18  شیب  روکذ  دـنزرف  رهوش و  دـقاف  هک  يرهاوخ  و ـ  دـشاب . هتـشادنيرگید  لاـس  زا 18  شیب  ردارب  هک  هداـتفاراک  زا  لاـس 
هرود تمدـخ  لوطرد  دـنمزاین  نیلومـشم  ياههداوناخ  هب  شاعم  کـمک  نازیم  هدام 3 ـ  دـشاب . هتـشادن  يرگید  لاس  زا 18  شیب  رداربو 
هدام دوب . دهاوخ  لایر  الاب 23000 هب  رفن  هداوناخ 2  زا  لایر و  هرفن 19150  هداوناخ 2  ياربو  لایر  رفنکی 15300  هداوناخ  يارب  ترورض 

هب تبسنات  دنیامن  مالعا  ابتک  هطوبرم  دادما  هتیمک  هب  ار  عوضوم  نکمت  لوصحو  زاین  عفر  تروص  رد  دنفظوم  يو  هداوناخ  ای  لومشم  4 ـ 
شاعم کمک  عطق  هب  فظوملومـشم  هداوناخ  زاـین  مدـع  زا  عـالطا  تروص  رد  دادـما  هتیمک  هرـصبت ـ  ددرگ . مادـقا  شاـعم  کـمک  عطق 
ياروش تسـشن  نیمهد  هبوصم  لیعم  لهاتم و  نیلومـشمیتشیعم  هنـسحلاضرق  ماو  زا  هدـننک  هدافتـسا  ياههداوناخ  هدام 5 ـ  دوب . دـهاوخ 

وییارجا تالکشم  شهاک  مزال و  تالیهـست  داجیا  روظنم  هب  هدام 6 ـ  دوب . دنهاوخن  همان  نییآ  نیا  يایازم  لومـشم  گنج  ینابیتشپیلاع 
نییآ نیا  عوضوم  کمک  يرورـض  دراوم  رد  يزکرم  رتفد  دیدحالـص  تروص  رد  دـنزاجم  دادـما  ياههتیمک  هطوبرم ،  ياههنیزه  لیلقت 

سبحهب تیموکحم  مکح  رودص  لومشم و  تشادزاب  تروص  رد  هدام 7 ـ  دنیامن . تخادرپ  طیارـش  نیدجاو  هب  رابکی  هام  هس  ره  ار  همان 
دهاوخعطق شاعم  کمک  طوبرم  دادما  هتیمک  هب  یتمدخ  ناگی  مالعا  ابیعطق  مکح  رودـص  خـیرات  زا  ییاضق  طبر  يذ  مکاحم  بناج  زا 

تروص رد  هدام 8 ـ  دشابیم . یتمدخ  ناگی  مالعا  اب  يو  تمدـخ  هب  عورـش  يدازآ و  هب  طونم  شاعم  کمک  ددـجم  يرارقرب  دـیدرگ و 
زا شاعم  کمک  عطقتهج  ار  بتارم  هک  تسا  فظوم  یتمدخ  ناگی  دـیامن  زواجت  هامکیزا  نآ  تدـم  هچنانچ  تمدـخ  زا  لومـشم  رارف 

تـشگزاب رب  ینبم  یتمدخلحم  ناگی  مالعا  هب  طونم  شاعم  کمک  ددجم  يرارقرب  دیامنسکعنم و  هطوبرم  دادما  هتیمک  هب  مالعا  خیرات 
ای رثالادوقفم و  ریسا ،  دیهـش ،  هکیطیارـش  دجاو  نیلومـشم  هداوناخ  هب  شاعم  کمک  تخادرپ  هدام 9 ـ  دوب . دهاوخ  لومـشم  تمدخ  هب 

دهاوخ همادا  طبر  يذ  ياهنامزاسيوس  زا  يرمتسم  يرارقرب  ات  دنیامنیم  توف  نآ  ببس  هب  هفیظوماجنا و  نیح  رد  ای  دندرگیم و  لولعم 
ار بتارم  قوف ،  يرمتـسم  يرارقرب  زا  سپ  هامکی  تدـم  فرظرثکادـح  دـنفظوم  هطوبرم  یماـظتنا  یماـظن و  ياـهورین  هرصبت 1 ـ  تشاد 
 ، هفیظوتمدـخ تدـم  لوط  رد  لومـشم  توف  تروـص  رد  هرـصبت 2 ـ  دـنیامن . مالعا  هطوبرم  دادـما  هتیمک  هب  شاعم  کـمک  عطقتهج 

تفایرد دارفا  اـی  هدـنریگ و  درف  نییعت  هدام 10 ـ  دوب . دـنهاوخ  شاعم  کمکعطق  تهج  بتارم  مالعا  هب  فظوم  تمدـخ  لحم  ياـهناگی 
هطوبرم دادـما  هتیمک  اب  رظن ،  مالعا  مدـعتروص  رد  لومـشم و  دوخ  رظن  اب  لوا  هجرد  رد  نانآ  زا  کی  ره  مهـسو  شاعم  کمک  هدـننک 
تمدخ لحم  ناگی  طسوت  همان ،  نییآ  نیا  عوضوم  شاعمکمک  زا  هدافتسا  ياضاقت  رب  ینبم  لومـشم  تساوخرد  هدام 11 ـ  دوب . دهاوخ 
دهاوخ لاسرا  لحم  دادما  هتیمک  هب  هماناضاقت  میلـست  خیراتزا  زور  فرظ 15  رثکادـح  همان  نییآ  یتسویپ  هدش 1 و 2  نییعت  ياهمرفقبط 

ای قاقحتسا و  هب  تبسن  ار  مزال  خساپ  هرامش 1  مرف  لوصو  خیراتزا  هامکی  فرظ  رثکادح  تسا  فظوم  لحم  دادما  هتیمک  هدام 12 ـ  دش .
کمکتفایرد يارب  لومشم  ندوب  طیارشلا  دجاو  تروص  رد  هرصبت ـ  دراد . مالعا  یتمدخ  لحم  ناگی  قیرط  زا  یـضاقتم  قاقحتـسامدع 

هدام دومن . دهاوخ  مادقا  تفرگ  دهاوخ  رایتخا  رد  هک  يرابتعا  لحم  زاشاعم  کمک  تخادرپ  يرارقرب و  هب  تبـسن  دادما  هتیمک  شاعم ، 
هطوبرم ناـگی  هب  لومـشم  طـسوت  هرامـش 1  مرف  میلـست  خـیرات  زاهماـن  نییآ  نـیا  عوـضوم  شاـعم  کـمک  تـخادرپ  خـیرات  ياـنبم  13 ـ 
طـسوت روشک  لـک  ياـههجدوب  فیدر  رد  ندومن  روظنمتهج  نوناـق  هدام 1  ساـسا  رب  زاـین  دروم  هنـالاس  راـبتعا  هدام 14 ـ  دوبدـهاوخ .
ترازو هب  ماما  دادـما  هتیمک  قیرط  زا  یگنهامهاب و  همان  نییآ  نیا  عوضوم  نیلومـشم  رامآ  يانبم  رب  روشک  عاـفد ،  هاپـسياههناخترازو ، 

یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  ریزو  عافد ـ  ریزو  روشک ـ  ریزو  دش . دهاوخ  مالعاهجدوب  همانرب و 

بوصم 5/7/1368 یمومع -  هفیظو  تمدخ  نالومشم  یکشزپ  هنیاعم  هوحن  نوناق 
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صیخشت اب  هدشن و  هداد  صیخشت  تمدخ  زا  فاعم  ینیلاب  هنیاعم  اب  هطوبرم  ناتـسرهش  یکـشزپ  ياروش  رد  هک  ینالومـشم  هدحاو ـ  هدام 
نانآ تسا  فظوم  هطوبرم  هزوح  سییر  دنراد  یـصصخت  هنیاعمهب  زاین  هطوبرم  هفیظو  ماظن  هزوح  سییر  ای  لومـشم  ضارتعا  ای  اروش  نیا 

هنیاعم دروم  ات  دیامن  یفرعم  حلـسم  ياهورین  ياهناتـسرامیب  ای  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ترازو  زهجم  زکرم  نیرتکیدزنهب  ار 
ياروش هرصبت 1 ـ  ددرگیم . لاسرا  هطوبرم  ناتـسرهش  یکـشزپ  ياروش  هب  يریگ  میمـصت  تهج  یـصصخت  هنیاعم  هجیتن  هتفر و  گرارق 

نآ يرادنامرف  هب  ار  کشزپ  رفن  هس  يرمرادناژ  هاپس و  دییات  اب  ناتسرهش  ره  يرادهب  هکبش  يوس  زا  هدحاو  هدام  نیا  رد  روکذم  یکشزپ 
. دنیامن هفیظو  ماجنا  ناتـسرهش  یمومع  هفیظو  هزوح  یکـشزپ  ياروش  رد  روکذم  ناکـشزپ  رادنامرف ،  دـییات  زا  سپ  ات  یفرعم  ناتـسرهش 
هدومنتخادرپ و تلود  باسح  هب  ار  هدش  ینیب  شیپ  ياه  هنیزه  دیاب  البق  ، دنشاب هتشاد  یصصخت  هنیاعم  هب  زاین  هک  ینالومشم  هرصبت 2 ـ 

دییات هب  هکيدارفا  روشک و  یتسیزهب  نامزاس  شـشوپ  تحت  لومـشم  نایوجددـم  دوشیم . راتفر  نانآ  اـب  نوناـق  نیا  قبط  هنیاـعم  زا  سپ 
نامرد و تشادـهب  ترازو  زهجم  زکارم  هرـصبت 3 ـ  دنـشابیم . فاعم  روبزم  هجوتخادرپ  زا  دنتـسه  یلام  نکمت  دقاف  لحم  دادما  هتیمک 

تبون زا  جراخ  هطوبرم  هزوح  هدش  یفرعم  نیلومشم  عضو  هب  دنتسه  فظوم  نوناق  نیا  رد  هدش  رکذ  حلسم  ياهورین  ای  یکـشزپ  شزومآ 
يارب هک  ینالومـشم  هچناـنچ  هرـصبت 4 ـ  دـنهدرارق . یـصصخت  تانیاعم  دروم  هامکی  تدـم  فرظ  رثکادـح  ار  ناـنآ  وهدومن  یگدیـسر 
فرظ دنوشیم  یفرعم  حلسم  ياهورین  ياه  ناتسرامیب  ای  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب  ترازو  زهجم  زکارم  هب  یصصخت  تانیاعم 

ياههناخترازو طسوت  نوناـق  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هرـصبت 5 ـ  دش . دنهاوخ  مازعا  تمدـخ  هب  دـننکن  هعجارمزکارم  نیا  هب  هامکی  تدـم 
. دیسر دهاوخ  ناریزو  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب  حلسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ، روشک

بوصم 28/9/1369 یمومع -  هفیظو  تمدخ  نالومشم  یکشزپ  هنیاعم  هوحن  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

یماظتنا يورین  یمالـسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  دییات  دروم  هک  ار  کشزپ  رفن  هس  تسا  فظوم  ناتـسرهش  ره  يرادهب  هکبـش  هدام 1 ـ 
دییاـت زا  سپاـت  دـیامن  یفرعم  ناتـسرهش  يرادـنامرف  هب  دنـشابیم  لـحم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماـظتنا  يورین  یمالـسا و  يروـهمج 
ياروش تسا  فظوم  ناتسرهش  ره  رادنامرف  هرـصبت ـ  دنیامن . هفیظو  ماجنا  ناتـسرهش  یمومع  هفیظو  هزوح  یکـشزپ  ياروش  رد  رادنامرف 
دشابن ریذپ  ناکما  ناتسرهش  یکشزپ  ياروش  لیکشت  یللع  هب  هچنانچو  دهد  لیکشت  ار  طوبرم  ناتـسرهش  یمومع  هفیظو  هزوح  یکـشزپ 

رد هدـش  لیکـشت  یکـشزپ  ياروش  رد  نالومـشم  هک  دـیامن  ذاـختا  یبـیترت  ناتـسانالوئسم  اـب  یگنهاـمه  نمـض  تسا  فظوم  رادـنامرف 
دنریگیم و رارق  هنیاعم  دروم  ینیلاب  تروص  هب  یکشزپ  ياروش  رد  نالومشم  هدام 2 ـ  دنریگ . رارق  هنیاعم  دروم  ناتسرهش ،  نیرتکیدزن 

نییآ ربارب  ءارآ  تیرثکا  اب  اروش  دـشاب  زرحم  یکـشزپ  ياروش  ياضعا  يارب  يوحن  هب  ای  دوهـشم و  نانآ  وضع  صقن  ای  يراـمیب  هچناـنچ 
دروم ياـهيرامیب  هدام 3 ـ  دـیامنیم . رظن  مـالعا  نآ  نیزگیاـج  هماـن  نییآ  اـی  27/10/1366 و  بوصم نالومـشم  یکـشزپ  تیفاعم  همان 

ره هب  طوبرم  هنیزه  ددرگیم و  میـسقت  ریز  حرـش  هب  هورگ  هس  رد  دشابن  اروش  طسوت  صیخـشت  لباق  ینیلاب  روط  هب  هک  نالومـشم  ياعدا 
اب افرـص  هک  ییاهيرامیب  هورگ 1 ـ  دوب . دـهاوخ  لاـیر  رازه  یـس  رازه و  تسیب  رازه و  هد  بیترت  هب  ( 3 ( ، ) 2 ( ، ) 1  ) ياههورگ زا  کـی 

. درادن یهاگشیامزآ  تایلمع  ای  يرادربسکع و  هب  زاین  تسا و  صیخشت  لباق  طوبرم  ياههاگتسد  اب  ای  صصختم و  طسوت  لومشم  هنیاعم 
هک یی  اهيرامیب  هورگ 3 ـ  دشابیم . هاگشیامزآ  زا  هجیتن  ذخا  ای  راون  ای  سکع  نتفرگ  مزلتـسم  هک  يوضع  صقن  ای  اهيرامیب  هورگ 2 ـ 

رظن مالعا  هچناـنچ  هدام 4 ـ  دوب . دـهاوخ  اهنآ  زارطمه  نکـسایتیس و  ای  یگنر و  ياـهسکع  نتفرگ  اـی  لومـشم  ندومن  يرتسب  مزلتـسم 
ماجنا دیاب  هک  ار  یلامعا  تسا  فظومیکشزپ  ياروش  . دشاب یهاگشیامزآ  روما  ماجنا  یفارگویدار و  صصختم  رظن  بسک  مزلتـسم  اروش 

نیا رد  دیامن  جرد  هنیاعم  گرب  رد  دـشابیم ،  (3 ( ، ) 2 ( ، ) 1  ) ياههورگ زا  کی  مادـک  وزج  لومـشم  ياعدا  دروم  يرامیب  هکنیا  دوش و 
لیوحت طوبرم  هزوح  هب  ار  یکناب  دیـسر  زیراو و  لک  يراد  هنازخ  باسح  هب  ار  یـصصخت  هنیاعم  هب  طوبرم  غلبم  دیاب  نالومـشم  تروص 

. دش دـهاوخن  درتسم  نانآ  هب  طوبرم  هجو  تروص  ره  رد  دـنوشیم  یـصصخت  هنیاعم  هجو ،  تخادرپ  اب  هک  ینالومـشم  هرـصبت ـ  دـنیامن .
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. دنوشمازعا تمدخ  هب  دیاب  دنوشن  هداد  صیخـشت  تمدـخ  زا  فاعم  هنیاعم و  ینیلاب  روط  هب  یکـشزپ  ياروش  رد  هک  ینالومـشم  هدام 5 ـ 
هجو تخادرپ  زا  لحم  دادـما  هتیمک  دـییات  اـی  دـشابن ،  هماـن  نییآ  نیا  عوضوم  هنیاـعم  هنیزه  تخادرپ  هب  رداـق  لومـشم  هچناـنچ  هدام 6 ـ 

ناتـسا ره  یماظتنا  یماظن و  ناهدنامرف  نامرد و  تشادـهب و  ياهقطنم  نامزاس  لماعریدـم  هدام 7 ـ  دوب . دهاوخ  فاعم  هدـش ،  ینیبشیپ 
 ، یموـمع هفیظو  ياـههزوح  فرط  زا  هدـش  یفرعم  نالومـشم  هنیاـعم  تهج  ار  دوـخ  رما  تحت  یکـشزپ  زهجم  زکارم  دنـشابیم  فـظوم 
زا هاـم  کـی  تدـم  فرظ  ار  دوخ  یـصصخت  هیرظن  نینچمه  تاـنیاعم و  هجیتن  شرازگ و  دنتـسه  مزلم  رینزکارم  نیا  دـنهد و  صاـصتخا 

هنیاعم هجیتن  هدام 8 ـ  دننک . مالعا  طوبرم  هزوح  هب  دیامنن  ای  دیامن  هعجارم  لومشم  هکنیا  زا  معا  لومشم ،  هدنورپ  هصالخ  تفایرد  خیرات 
رد هدش  ینیبشیپ  طباوض  ربارب  یـصصختهیرظن ،  دوخ و  تیلوؤسم  هب  هجوت  اب  اروش  دش و  دهاوخ  لاسرا  یکـشزپ  ياروش  هب  یـصصخت 

هکنیا ای  ودوشن  هداد  صیخـشت  تمدـخ  زا  فاعم  یکـشزپ  ياروش  رد  لومـشم  هچنانچ  هدام 9 ـ  دومن . دـهاوخ  رظنمالعا  هماـن  نییآ  نیا 
هک ینالومشم  دوش  مولعم  هچنانچ  هدام 10 ـ  ددرگ . مازعا  تمدخ  هب  دیاب  دشاب  هدشن  رضاح  یـصصختهنیاعم  يارب  هام  کی  تدم  فرظ 

دروم بسح  نیفلختم  هیلک  اب  دناهدش ،  فاعم  يراجتاررقم  فالخرب  دـنوشیم  فاعم  صـصختم  هیرظن  دانتـسا  هب  یکـشزپ  ياروش  رد 
ای یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ،  ترازو  یکـشزپ  زکارم  نالوئـسم  هک  یتروص  رد  هدام 11 ـ  دـش . دـهاوخ  راتفر  تاررقم  ربارب 

فالخ شرازگ  ای  دنیامنن  رظن  مالعا  هدش  ینیب  شیپ  تدم  فرظ  ای  دنیامن  يراددوخ  نالومشم  هنیاعم  زا  حلسم  ياهورین  یکـشزپ  زکرم 
نیا رد  دش و  دهاوخ  شرازگ  حلسم  ياهورین  لک  داتـس  طوبرم و  ترازو  هب  یمومع  هفیظو  هرادا  طسوت  بتارم  دروم  بسح  دنهدب  عقاو 
ریذپ ناکما  ناتسا  حطس  رد  نانآ  هنیاعم  هک  ینالومشم  هدام 12 ـ  دش . دهاوخ  راتفر  ینوناق  نیزاوم  ربارب  نیفلختم  ای  وفلختم  اب  تروص 

یبیبح نسح  روهمج ـ  سییر  لوا  نواعم  دنوشیم . یفرعم  رواجم  ياهناتسا  ینامرد  زهجم  زکارم  نیرتکیدزن  هب  دشابن 

رد یمادختسا  یقوقح  فیدر  دقاف  تمدخ  نیدهعتم  يارب  تمدخ  زا  تیفاعم  تراک  زوجم  رودص  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

ـ  شرورپو شزوـمآ  ترازو  هـب  تمدــخ  نیدــهعتم  نوناـق  (1  ) هداـم لومــشم   ) تمدـخ نیدـهعتم  زا  هتــسد  نآ  دــهعت  دنــس  هداـم 1 ـ 
تروص رد  دـناهدماین  رد  شرورپ  شزومآ و  مادختـسا  هب  تلع  نیمه  هب  هدوب و  یمادختـسا  یقوقح  فیدر  دـقاف  هک  ( 8/3/1369 بوصم

نیا وغل و  لاس ،  جنپ  لقادح  تیاعر  اب  لیصحت  تدم  ربارب  ود  نازیم  هب  یعافتنا  ریغ  سرادم  رد  تقو  مامت  یشزومآ  تمدخ  دهعت  ماجنا 
دارفا هنوگنیا  تقو  مامت  یشزومآ  تمدخ  هرصبت 1 ـ  دنوشیم . جراخ  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هب  تمدخ  نیدهعتم  دادع  زا  دارفا  لیبق 

نامزاس صیخـشت  هب  هجوم ـ  رذعاب  ار  دوخ  تقو  مامت  تمدخ  دارفا ، زا  هتـسد  نیا  هچنانچ  هرـصبت 2 ـ  تسا  لوبق  لباق  یلاوتم  تروص  هب 
رد رظن  دروم  تمدخ  دنشاب ، هداد  ماجنا  بوانتم  تروص  هب  دهعت ) نارود  لک  رد  لاس (  رثکادح 3  هفقو  اب  و  ناتسا ـ  شرورپ  شزومآ و 

حلـص نامز  رد   ) ترورـض هرودتیفاعم  تراـک  رودـص  يارب  روکذـم  دارفا  دـهعت  ماـجنا  یهاوگ  هداـم 2 ـ  دوشیم . یقلت  یلاوـتم  مکح 
یمومع هفیظو  هرادا  هب  مزال  مادقا  تهج  رداص و  ناتـسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس  هیحان  زا  دـهعت ،  دنـس  وغل  زوجم  رودـص  اب  نامزمه 

ای دناهدومن  فاکنتسا  دهعت  يافیا  زا  یلو  هتفای  صیصخت  اهنآ  يارب  یمادختسا  فیدر  هک  ینیدهعتم  هدام 3 ـ  دش . دهاوخ  لاسرا  طوبرم 
. دنشابیم جراخ  همان  نییآ  نیا  لومش  زا  دشاب ، هدیدرگ  وغلنانآ  دهعت  البق  تلع  ره  هب 

بوصم 8/3/1369 شرورپ -  شزومآ و  ترازو  هب  تمدخ  نیدهعتم  نوناق 

اههاگـشناد و يریبد  ياههتـشر  مـلعم و  تـیبرت  ياههاگـشناد  مـلعم و  تـیبرت  زکارم  نایوجــشناد  اهرــسشناد و  نازوـمآشناد  هدام 1 ـ 
زکارم رد  نانآ  لیـصحت  دنراپـسب و  تمدخ  دهعت  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هب  دوخ  لیـصحت  زاغآ  رد  دنفلکم  یلاع  شزوما  تاسـسوم 

شزومآ و ترازو  هدام 2 ـ  دشابیم . ترازو  نآ  زاین  مدـع  مالعا  ای  روکذـم و  ترازو  هب  یتبث  دـهعت  ندرپس  هب  طونم  طوبرم  یلیـصحت 
نایوجـشناد زا  کی  هداـم  عوضوم  نایوجـشناد  نازومآشناد و  رب  هوـالع  دوخ  یـشزومآ  یناـسنا  يورین  نیماـت  تهج  دـناوتیم  شرورپ 
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نیا لومشم  ظاحل  ره  زانیدهعتم  نیا  دنک ، ذخا  تمدخ  دهعت  هیملع  ياههزوح  بالط  یلاع و  شزومآ  تاسسوم  اههاگشناد و  بلطواد 
هفیظو ماظن  نوناق  هدام 7 تیاعر  اب  حلـص  ناـمز  رد  مچرپ  ریز  تمدـخ  زا  ملعم  تیبرت  زکارم  نالیـصحتلا  غراـف  تیفاـعم  نوناـق  نوناـق و 

هب لیـصحت  زا  تغارف  زا  سپ  دـنفلکم  تمدـخ  نیدـهعتم  هدام 3 ـ  دوب . دـنهاوخ  یمالـسا  ياروش  سلجم  بوصم 29/7/1363  یموـمع 
دیامنیم نییعت  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هک  یلحم  رهرد  دوب  دهاوخن  لاس  جنپ  زا  رتمک  نآ  لقادـح  هک  لیـصحت  تدـم  ربارب  ودنازیم 
یتاسسوم اهیرادرهش و  تلود و  هب  هتسباو  یتلود و  ياهتکرـشو  یتلود  تاسـسوم  اهنامزاس و  اههناخترازو و  زا  کی  چیه  ودننک  تمدخ 
دیاـمنیم هدافتـسا  یموـمع  هجدوـب  زا  يوـحن  هب  هک  یمالـسا  بـالقنا  ياـهداهن  زین  تسا و  ماـن  رکذ  مزلتـسم  اـهنآ  رب  نوناـق  لومـش  هک 

هتشاد تافانم  نانآ  دهعت  ماجنا  اب  هک  يوحن  هب  نیدهعتم  لیبقنیا  يریگراک  هب  مادختسا و  هب  تبسن  دهعت  وغل  ای  ماجنا  زا  لبق  دنتسینزاجم 
وغل ای  ماجنا  زا  لبق  دهعتم  هک  ناونع  ره  هب  نیدهعتم  هب  یلیـصحت  هیدییات  تارمن و  زیر  ای  همان  یهاوگ  میلـست  هدام 4 ـ  دنیامن . مادقادشاب 

ندرپس اب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  زاین  دروم  ياه  هتـشر  رد  لیـصحت  تهج  رگم  تسا  عونمم  دوش  دنم  هرهب  نآ  يایازمزا  دناوتب  دهعت 
هب امیقتـسم  مه  نآ  هک  روبزم  ترازو  هعبات  هتـسباو و  تاراداو  اهنامزاس  رد  نانآ  یمادختـسا  هدنورپ  رد  طبـض  ای  دـیدج و  تمدـخدهعت 

همادا زا  فارصنا  ای  لیـصحت  كرت  تروص  رد  نیدهعتم  هدام 5 ـ  تفرگ  دهاوخ  تروص  طبر  يذ  ياهدـحاو  قیرط  زا  هنامرحم  تروص 
كرت ریـصقت ،  زا  یـشان  مادختـسا  مدع  مادختـسا  زا  فاکنتـسا  تمدخزا  میاد  لاصفنا  ای  جارخا و  لیـصحت  همادا  زا  تیعونمم  لیـصحت 
دهعت دروم  تمدخ  زا  یتمـسق  ای  مامت  ماجنا  مدع  تابجوم  ندومن  مهارف  تروص  رد  یلک  روط  هب  تمدخ و  ندومن  دیرخ  زاب  تمدـخ و 
بـسح ار  یتفایرد  يزومآراک  قوقح  ربارب  ود  یلیـصحت و  ياههنیزه  ربارب  ود  دـنفلکم  نوناق  نیا  رد  روکذـم  ییانثتـسا  دراوم  رد  زج  هب 
تمدـخ زا  یتمـسق  هچنانچ  دـنیامن ، تخادرپ  تلود  هنازخ  هب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  ترازو  تساوخرد 

یشان قوف  هدام  رد  هدش  دای  دراوم  هچنانچ  هرصبت ـ  دش . دهاوخ  تفایرد  تمدخ  رسک  تبسن  هب  روبزم  هوجو  دشاب  هدشماجنا  دهعت  دروم 
هوجو تخادرپ  زا  دهعتم  شرورپ  شزومآ و  ترازو  صیخـشت  هب  دومن  یقلت  يو  لمع  لولعم  ار  نآ  ناوتن  افرع  دشابندهعتم و  ریـصقت  زا 

لیصحتزاغآ زا  نوناق  نیا  عوضوم  تمدخ  هب  دهعتم  نایوجشناد  هدام 6 ـ  دش . دهاوخ  وغل  يو  دهعت  هدوب و  فاعم  قوف  هدام  رد  روکذـم 
تهج مزال  یلیصحت  كرادم  هب  طوبرم  لغـش  هداعلا  قوف  قوقح و  زا  وهدمآرد  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یـشیامزآ  مادختـسا  هب  دوخ 

لداـعم ملعم  تیبرت  ياهارـسشناد  نازومآشناد  يزومآراـک  قوقح  انمـض  دـش . دـنهاوخ  رادروخرب  رظن  دروـم  یلیـصحت  هرود  هب  دورو 
ـ  هرـصبت دـش . دـهاوخ  تخادرپ  رظن  دروم  یلیـصحت  هرود  هب  دورو  تهج  مزال  یلیـصحت  كردـم  هب  طوبرم  لغـش  هداـعلا  قوف  قوقح و 

لیبق زا  یمومع  یهافر  تاناکما  زا  ناـنآ  هدافتـسا  زا  عناـم  روکذـم  نایوجـشنادو  نازومآشناد  هب  قوقح  يزومآراـک و  قوقح  تخادرپ 
یلاع شزومآ  تاسسوم  اههاگشناد و  ینف و  ياه  هدکشزومآ  ملعم و  تیبرتزکارم  اهارسشناد و  هک  هریغ  هافر و  قودنـص  ماو  هاگباوخ و 
هوـجو زا  هاـگباوخ  هنیزه  يزور و  هنابـش  ياـه  هـنیزه  نـکل  دوبدـهاوخن ، دـنهدیم  رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  ـالومعم  هـیملع  ياـه  هزوـح  و 
رثکادح ینادراک و  هرود  نایوجشناد  لیصحتتدم  زا  لاس  تدم 2  رثکادح  یمسر  مادختسا  زا  سپ  هدام 7 ـ  دش . دهاوخ  رسکیتخادرپ 

روظنم و نانآ  یمسر  تمدخ  هقباس  زجملعم  تیبرت  ياهارسشناد  نازومآشناد  یسانشراک و  هرود  نایوجشناد  لیـصحت  تدم  زا  لاس   4
هب طوبرم  یگتسشنزاب  روسک  تخادرپ  اب  قوف  هدام  مکح  هرصبت ـ  دوب . دهاوخ  هبـساحم  لباق  یگتـسشنزاب )  هورگ ،  هیاپ ،  عیفرت (  رظن  زا 

جراخ شرورپ  شزومآ و  ترازو  تمدـخ  زا  نوناق  نیا  بیوصت  خـیرات  اـت  هک  روبزم  یلیـصحت  زکارم  لاس 54  زا  لبق  ناگدش  هتفریذـپ 
رد شرورپ  شزوــمآ و  ترازو  هدام 8 ـ  دوب . دـهاوخ  ارجالا  مزـال  خیرات 1/1/1368  زا  نآ  زا  یـشان  یلام  راثآ  هتفای و  يرـست  دـناهدشن 

نیدهعتم ریاس  یمادختسا  تیعضو  مادختسا و  ار  ملعم  تیبرت  ياهارـسشناد  نالیـصحتلا  غراف  نیدهعتم ،  تیحالـص  دییات  زاین و  تروص 
نیا اب  ریاغم  تاررقم  نیناوق و  هدام 9 ـ  دشدهاوخ . راتفر  نآ  لیذ  هرـصبت  هدام 5 و  قبط  نانآ  اب  تروص  نیا  ریغ  ردو  لیدـبت  یعطق  هب  ار 

خیراـت زا  بوـصم 11/3/1343  ملعم  تیبرت  نوناـق  يارجا  تهج  گـنهرف  ترازو  هـب  راـبتعا  هفاـضا  تـخادرپ  نوناـق  هرـصبت 2  نوناق و 
تایه بیوصت  هب  نیودـت و  شرورپ  شزومآ و  ترازو  طسوت  نوناق  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هدام 10 ـ  ددرگیم . وغل  نوناـق  نیا  بیوصت 
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. دیسر دهاوخ  ناریزو 

زا ا اه ) يرامیب  اب  هزرابم  تشادهب و  ياه  نیسینکت  نارادهب (  نادند و  ناهد و  ناراک  تشادهب  تیفاعم  نوناق 

روشک ياهاتـسور  اهـشخب و  رد  هیلوا  یناـمرد  یتشادـهب و  تامدـخ  هئارا  روـشک و  حطـس  رد  تشادـهب  میمعت  روـظنم  هب  هدـحاو ـ  هداـم 
شزومآ ندنارذگ  زا  سپ  اهیرامیب  اب  هزرابم  تشادهب و  ياه  نیـسینکت  نادند و  ناهد و  ناراکتـشادهب  هیلک  نوناق  نیا  بیوصت  خیراتزا 

يافیا زا  سپ  دندرگیم ، روشک  ياهاتـسور  اهـشخب و  ینامرد  یتشادهب  زکارم  رد  تمدـخ  لاس  لقادح 5  ماجنا  دـهعتم  هک  هیلوا  یماظن 
تـسافظوم یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ترازو  هرـصبت 1 ـ  دنـشابیم . فاعم  یمومع  هفیظو  تمدخ  ماجنا  زا  روکذـم  دـهعت 

ردتمدخ زا  یللع  هب  دهعت  دروم  تمدخ  ماجنا  تدم  یط  رد  ای  دنیامنعانتما و  دهعت  دروم  تمدخ  ماجنا  زا  نوناق  نیا  نالومـشم  هچنانچ 
هرادا نیرتکیدزن  هب  ناشتیلومـشم  عضو  هب  یگدیـسر  تهج  ار  اهنآ  هلـصافالب  دنوش  رانکرب  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ترازو 

شزومآ زا  سپ  دنتسه  هفیظو  ماظن  هرود  ندنارذگ  لاح  رد  نونکا  مه  هک  نوناق  نیا  نیلومشم  هرصبت 2 ـ  دنیامن . یفرعم  یمومع  هفیظو 
ماـجنا هب  ار  هفیظو  ماـظن  تمدـخ  هک  ینیدـهعتم  دارفا و  هنوـگ  نیا  دروـم  رد  يزابرـس  تمدـخ  تدـمو  صیخرت  هلـصافالب  هیلوا  یماـظن 

تسا ارجالا  مزال  بیوصت  خیرات  زا  نوناق  نیا  هرصبت 3 ـ  دش . دهاوخ  روظنم  هبساحم و  نانآ  هلاس  جنپ  دهعت  زج  دناهدناسر 

وش دییات 3/8/1369  و  یمالسا -  ياروش  سلجم  بوصم 25/7/1369  هفیظو -  ناکشزپاریپ  ناکشزپ و  ناملعم ،  نوناق 

نالومـشمزا يدادعت  هلاس  همه  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  نوناق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا  هدام 1 ـ 
هرودتمدـخ هیقب  ماجنا  يارب  یماظن  شزومآ  هرود  ماجنا  زا  سپ  دنـشابیمنآ  زا  رتـالاب  ملپید و  یلیـصحت  كرادـم  ياراد  هک  ار  هفیظو 

ياهفرح وینف  شزومآ  نامزاس  یکـشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب  شرورپو  شزومآ  ياههناخترازو  رد  تمدـخ  روظنم  هب  ترورض 
طاقن روشک و  مورحم  ياهـشخب  رد  اه  هناخترازو  نیا  یلـصا  ياهتیلاعف  ماـجنایارب  يزومآ  داوس  تضهن  یعاـمتجا و  روما  راـک و  ترازو 

هب هک  ینیلومـشم  هرـصبت ـ  دـهدیم . رارق  يزومآداوس  تضهن  روکذـم و  ياه  هناخترازو  رایتخا  رد  رومأـم  تروص  هب  یـشزومآ  مورحم 
تـسیابیم دنوشیم  رومأم  ياهفرحو  ینف  شزومآ  نامزاس  رد  تمدخ  تهج  ترورـض  هرود  تمدـخهیقب  ماجنا  يارب  نوناق  نیا  بجوم 

ینابیتشپ عافدترازو و  حلص  نامز  رد  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  ررکم ـ  هدام 1  دنشاب . هدوب  رتالاب  ینف و  ملپید  كردم  ياراد  لقادح 
تساوخردهب انب  ار  يرادباتک  هتـشر  رد  لیـصحتلا  غراف  هفیظو  نالومـشم  زا  يدادعت  هلاس  همه  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین 

ياهورین لک  داتـس  دـییات  زا  سپ  یمالـسا  ياروش  سلجم  يرادا  نامزاس  ویگدـنزاس  داهج  یمالـسا و  داشرا  گنهرف و  ياههناخترازو 
یمالـسا يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا  هعـسوت  مود  همانرب  نوناـق  ( 48  ) هرصبت یـساسا و  نوناق  ( 147  ) لصا تیاعر  اب  حلـسم 
تروصهب ییاتسور  يرهش و  ياه  هناخباتک  رد  ترورض  هرود  تمدخ  هیقبندینارذگ  روظنم  هب  یماظن  هرود  شزومآ  ماجنا  زا  سپ  ناریا 

رب نوناـق  نیا  رد  هک  یفیلاـکت  هرـصبت 1 ـ  دـهدیم . رارق  یمالـسا  ياروش  سلجم  هناخباتک  روکذـم و  ياه  هناخترازو  رایتخا  رد  رومأـم ،
صوـصخ رد  اـنیع  دروـم  بـسحتسا  هدـش  هدراذـگ  یکـشزپ  شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب  شرورپ  شزوـمآ و  ياـههناخترازو  هدـهع 

کی هدام   ) نوناـق نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هرـصبت 2 ـ  دیدرگ . دـهاوخ  ارجا  یگدـنزاس  داهج  یمالـساداشرا و  گنهرف و  ياه  هناخترازو 
يرادا و روما  نامزاس  حلـسم و  ياهورین  یناـبیتشپو  عاـفد  یگدـنزاس و  داـهج  یمالـسا  داـشرا  گـنهرف و  ياـههناخترازوطسوت  ررکم )

نیلومشم لیبق  نیا  دادعت  هدام 2 ـ  دیـسر . دهاوخ  تاریزو  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  غالبا  زا  سپ  هام  هس  تدم  فرظ  روشک  یمادختـسا 
تـضهن یعامتجا و  روما  وراـک  ترازو  ياهفرح  ینف و  شزومآ  ناـمزاس  روکذـم و  ياـه  هناـخترازو  زاـین  مـالعا  ساـسا  رب  هرود  ره  رد 

یماظن شزومآ  هرود  یط  رب  هوـالع  روکذـم  نالومـشم  هدام 3 ـ  دشابیم . حلـسم  ياهورین  لک  یهدـنامرف  داتـس  تقفاوم  يزومآداوس و 
ياهفرح ینف و  شزومآ  نامزاس  اه و  هناخترازو  زا  کیره  هک  ياهمانرب  قبط  ياهفرح  ياه  تراـهم  یـشزومآ  هرود  ندـنارذگ  هبفظوم 
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هرود ناـیاپ  زا  سپ  هک  ینالومـشم  هدام 4 ـ  دنـشابیمدنیامنیم . مالعا  نیودـت و  يزومآ  داوس  تضهن  یعاـمتجا و  روما  راـک و  ترازو 
شترا لـمع  دروـم  تاررقم  نیناوـق و  ساـسا  رب  دـنیامن ، لـصاح  تیقفوـم  ییاـهن  ياهـشیامزآ  رد  ياهفرح  ياـهتراهم  یماـظن  شزوـمآ 

شزومآ و ترازو  طسوت  هک  هفیظو  ناملعم  ياهفرح  ياهتراهم  شزومآ  دـش . دـنهاوخ  لیان  یماظن  تاجرد  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
. دوب دهاوخ  طوبرم  یماظن  تاجرد  هب  لین  تهج  مزال  یصصخت  ياهـشزومآ  نیزگیاج  دیایم  رد  ارجاهب  يزومآ  داوس  تضهن  شرورپ و 

يرفیک یطابـضنا و  رظن  زا  روکذـم  دارفا  دـش . دـهاوخ  بوـسحم  هـفیظو  تمدـخ  وزج  قوـف  نیلومـشم  تمدـخ  زا  تدـم  نـیا  هدام 5 ـ 
روکذـم ياه  هناخترازو  تاررقم  نیناوق و  عبات  یناـمرد  یتشادـهب و  یـشزومآ ،  ظـحل  زا  هدوب و  حلـسم  ياـهورین  تاررقم  نیناوقعباـت و 
تشادهب شرورپ و  شزومآ و  ياه  هناخترازو  رظن  اب  نانا  یقالخا  یملع و  تیحالص  هک  يدارفا  تمدخ  لحم  نییعت  هدام 6 ـ  دنشابیم .

شزومآ هرود  یط  رد  يزومآداوس  تضهن  یعامتجا و  روما  راک و  ترازو  ياهفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  یکشزپ و  شزومآ  نامرد و 
هدـهع هب  دوشن  هداد  صیخـشت  بسانم  يرادـباتک  و  یکـشزپاریپ ،  یکـشزپ ،  یملعم  تیلوئـسم  لوبق  يارب  ياهفرح  ياـهتراهم  یماـظن و 
لداعم يایازم  قوقح و  ترورـض  تمدـخ  تدـم  رد  نوناق  نیا  نالومـشم  هب  هدام 7 ـ  دوب . دهاوخ  حلـسم  ياهورین  لک  یهدـنامرفداتس 

هنیزه هیلک  هدام 8 ـ  دش . دهاوخ  تخادرپ  حلسم  ياهورین  لمع  دروم  طباوض  قبط  نکسم  كاشوپ و  كاروخ  هنیزه  یقاقحتـسا و  هجرد 
ینابیتشپ عافد و  ترازو  هدهعهب  هریغ  نامرد و  ییاذغ  هریج  سابل  ایازم ، قوقح و  زا  معا  نوناق  نیا  نیلومـشم  یماظن  شزومآ  هرود  ياه 

رد ار  نوناـق  نیا  يارجا  تهج  مزـال  تاراـبتعا  هلاـس  همه  تسا  فلکم  هجدوـب  هماـنرب و  ناـمزاس  هدام 9 ـ  دوب . دـهاوخ  حلـسم  ياهورین 
لومشم دنراد  یلاع  شزومآ  زکارم  هب  تمدخ  دهعت  هک  سناسیل  قوف  نالیصحتلا  غراف  هدام 10 ـ  دیامن . نیمات  روظنم و  هناگادج  فیدر 
شزومآ ناـمرد و  تشادـهب  شرورپ  وشزومآ  ياـه  هناـخترازو  طـسوت  نوناـق  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هدام 11 ـ  دنـشابیمن . نوناـق  نیا 

یمادختـسا يرادا و  روما  نامزاس  يزومآداوس و  تضهن  یعامتجا و  روما  راک و  ترازو  حلـسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عاـفد و  یکـشزپ و 
. دیسر دهاوخ  ناریزو  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  غالبا ،  زا  سپ  هام  هس  فرظ  روشک 

بوصم 28/8/1370 یمومع -  هفیظو  تمدخ  نوناق  داوم 31 و 33  ینوناق  ریسفت 

زا یلیصحت  تیفاعم  لومشم  رون  مایپ  هاگـشناد  نایوجـشناد  یمومع ،  هفیظو  تمدخ  نوناق  داوم 31 و 33  ساسارب  ایآ  راسفتـسا  عوضوم 
نینچمه و 33 و  داوم 31  رد  نایوجـشناد  هملک  قالطا  هب  هجوت  اب  هدـحاو ـ  هداـم  سلجم  هیرظن  هن  اـی  دـنوشیم  یمومع  هفیظو  تمدـخ 

ره رد  هک  تسا  ینایوجشناد  هیلک  لماش  نوناق  نیا  عوضوم  یلیـصحت  تیفاعم  هدامرد 31 ، یلاع  شزومآ  تاسسوم  اههاگشناد و  ترابع 
ياهدـحاو دادـعت  اب  بسانتم  نامز  تیاعر  هتبلا  دنـشابیم  لیـصحت  لوغـشم  رون )  ماـیپ  هاگـشنادهلمج  زا  روشک (  ياههاگـشناد  زا  کـی 

لمتشم قوف  ینوناق  ریسفت  تسا  یمازلا  اههاگشناد  هیلک  يارب  یلاع  شزومآ  گنهرف و  ترازو  رظن  بسحربیهاگشناد  عطقم  ره  یـسرد 
بیوصت یمالسا  ياروش  سلجم  داتفه  دصیس و  رازه و  کی  هام  نابآ  متشه  تسیب و  خروم  هبنش  هس  زور  ینلع  هسلج  رد  هدحاو  هدام  رب 

تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات  هب  خیرات 6/9/1370  رد  و 

هفیظو ناکشزپاریپ  ناکشزپ و  ناملعم  نوناق  حالصا  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

ـ  حلـسم ب ياهورین  لک  داتـس  لک  داتـس  فلا ـ  دـنوریم : راک  هب  طوبرم  حورـشم  یناعم  رد  ریز  ياهترابع  همان  نییآ  نیا  رد  هدام 1 ـ 
داشرا گنهرفو و  يزرواشک  داهج  ياههناخترازو  هدنریگ  راک  هب  ياهنامزاس  همان پ ـ  نییآ  نیا  عوضوم  نالومـشم  هفیظو ـ  نارادباتک 

همان نییآ  نیا  لماک  تیاعر  اب  حلـص  ناـمز  رد  هدـنریگراک  هب  ياـهنامزاس  هدام 2 ـ  یمالـسا  ياروش  سلجم  يرادا  نامزاس  یمالـسا و 
تمدـخ زایمالـسا  ياروش  سلجم  هناخباتک  ییاتـسور و  يرهـش و  ياـه  هناـخباتکرد  دوخ  ياـهزاین  زا  یـشخب  عفر  روظنم  هب  دـنناوتیم 

راک هب  ياـهنامزاس  هدام 3 ـ  دنیامن . هدافتـسا  رومأم  تروص  هب  دننارذگیمار  ترورـض  هرود  هدـید و  شزومآ  هک  ياهفیظو  نارادـباتک 
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عافد و ترازو  هب  مازعا  ره  زا  لبق  هام  ود  نانآ  يریگراک  هب  لحم  کیکفت  هب  ار  دوخ  زاین  درومهفیظو  نارادباتک  دادعت  دـنفلکم  هدـنریگ 
ياه يدنمزاین  تفایرد  زا  سپ  لک  داتـس  هدام 4 ـ  دوش . مالعا  لک  داتـس  هب  یگنهامه  زا  سپات  دـنیامن  لاسرا  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ 

هب ارجا  تهج  مادـقا و  هفیظو  نارادـباتک  دادـعت  نییعت  هب  تبـسن  حلـسم  ياهورین  یمزر  ناوت  ظفح  تیاعراب  هدـنریگراک  هب  ياهنامزاس 
زکارم رد  یتامدقم  شزومآ  یطزا  سپ  هدـنریگ  راک  هب  ياهنامزاس  هیمهـس  هفیظو  نارادـباتک  هدام 5 ـ  دیامنیم . غالبا  حلـسم  ياهورین 

ياهورین ینابیتشپ  عافد و  ترازوهب  نانآ  یماسا  رومأم و  هدنریگ  راک  هب  ياهنامزاس  هب  تسا  هدـشنییعت  لک  داتـس  طسوت  هک  یـشزومآ 
نییعت يارب  دوشیم و  وغل  هفیظو  نارادباتک  تیرومأم  اوق  لک  مظعم  هدـنامرف  بیوصت  اب  نارحب  عقاوم  رد  هرـصبت ـ  دوشیم . مالعا  حلـسم 

ياهلودج قباطمنوناق  هدام 7  تیاعر  اب  هفیظو  نارادـباتک  يایازم  قوقح و  هدام 6 ـ  دنریگیم . رارق  لک  داتـس  رایتخا  رد  تمدخ  لحم 
يارب هک  ییاـیازم  هیلک  زا  هفیظو  نارادـباتک  هرـصبت 1 ـ  دوشیم . غالاب  هدـنریگ  راکهب  ياهنامزاس  هب  هیهت و  لک  داتـس  طـسوت  هک  تسا 

ياـهورین نیناوق  رد  ررقم  ینوناـق  روسک  هرـصبت 2 ـ  دنتـسهرادروخرب . دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  تاررقم  قباـطم  یمومع  هفیظو  نالومـشم 
نایاپ رد  دوشیم  نیمأت  تمدخ  لحم  هاگتسد  هجدوب  لحم  زا  هک  تلود  مهـس  هارمه  هب  رـسک و  هفیظو  نارادباتک  قوقحساسا  رب  حلـسم 

 ، ینامرد یتشادهب ،  یـشزومآ ،  ياه  هنیزه  نیمأت  هدام 7 ـ  دوشیم . زیراو  طوبرم  يورین  یگتـسشنزاب  همیب و  قودنـص  باسحهب  هام  ره 
راک هب  ناـمزاس  هدـهعرب  حلـسم  ياـهورین  تاررقم  نیناوق و  قبط  هفیظو  نارادـباتک  ثداوح  رمع و  همیب  نکـسم و  كاـشوپ ،  كاروخ ، 

همانرب تیریدم و  نامزاس  هرصبت ـ  دنتـسه . حلـسم  ياهورین  تاررقم  نیناوق و  عبات  يرفیک  یطابـضنا و  ظاحل  زا  دارفانیا  تسا و  هدنریگ 
تدم هدام 8 ـ  دیامن . تخادرپ  هدنریگ  راک  هب  ياه  نامزاس  هب  ار  هفیظو  نارادباتک  ینامرد  همیب  هنارـس  مهـس  تسا  فظوم  روشک  يزیر 

هک ینالومشم  هرـصبت 1 ـ  دوشیم . نییعت  طوبرم  طباوض  ربارب  هدنهد  شزومآ  ناگی  طسوت  هفیظو  نارادـباتک  یتامدـقم  یماظن  شزومآ 
ماجنا زا  هدنهد  شزومآ  ناگی  هب  یهاوگ  هئارا  ابدنـشاب  هدنارذگ  حلـسم  ياهورین  رد  ار  یتامدقم  یماظن  شزومآ  تمدخ  هب  مازعا  زا  لبق 
هفیظو نارادباتک  یتامدقم  یماظن  شزومآ  نایاپ  زا  سپ  تسا  فلکم  هدنهد  شزومآ  يورین  هرصبت 2 ـ  دنوشیم . فاعم  یماظن  شزومآ 

دنفظوم هدـنریگ  راک  هب  ياـهنامزاس  هدام 9 ـ  دـیامن . یفرعم  هدـنریگ  راک  هب  ياـهنامزاس  هب  ترورـض  هرود  تمدـخ  همادا  روظنم  هب  ار 
، دـنیامن مالعا  حلـسم  ياهورین  رد  طبریذ  ياـهنامزاس  هب  حلـسم  ياـهورین  یطابـضنا  هماـن  نییآ  ساـسا  رب  ارهفیظو  نارادـباتک  تاـفلخت 
رد هدام 10 ـ  دـیامنمالعا . هدـنریگ  راک  هب  ياهنامزاس  هب  ار  مزـال  مادـقا  یگدیـسر و  هجیتن  هاـمود  اـت  تسا  فظوم  هدـش  داـی  ناـمزاس 

ناکـشزپ و ناملعم ،  نوناق  حالـصا  نوناق  عوضوم  ياه  هناخباتک  رد  هفیظو  نارادباتک  زا  دنناوتن  هدنریگ  راک  هب  ياهنامزاس  هک  یتروص 
طوبرم يورین  هب  هدش ،  دای  دارفا  ندنادرگزاب  صوصخ  رد  لک  داتس  یگنهامه  اب  دنیامن ، هدافتـسا  بوصم 1377 ـ  هفیظو ـ  ناکشزپاریپ 
عالطا اب  طوبرم و  ناگی  تقفاوم  اب  دروم  بسح  تمدـخ ،  ماـیا  رد  هفیظو  نارادـباتک  لاـقتنا  لـقن و  هنوگره  هدام 11 ـ  دنیامنیم . مادـقا 

نایاپ راک  تفایرد  يارب  هرود  نایاپرد  ار  هفیظو  نارادـباتک  دـنفلکم  هدـنریگ  راک  هب  ياهنامزاس  هدام 12 ـ  دریگیم . تروص  لک  داـتس 
. دنیامن یفرعم  هدنهد  شزومآ  ناگی  هب  تمدخ 

روشک ییاضق  مکاحم  رد  ییاضق  مولع  هدکشناد  نالیصحتلا  غراف  هفیظو  تمدخ  تدم  ندینارذگ  نوناق 

تمدخ هک  ناریا  یمالسا  يروهمج  يرتسگداد  هب  هتـسباو  ییاضق  مولع  هدکـشناد  نالیـصحتلا  غراف  نوناق ،  نیا  بجوم  هب  هدحاو ـ  هدام 
رد تمدخ  لاس  هد  لقادح  دهعت  تروص  رد  حلسم  ياهورین  لک  داتـس  تقفاوم  هییاضق و  هوق  داهنـشیپ  اب  دناهدادن  ماجنا  ار  دوخ  يزابرس 

ياـفیا زا  سپ  یماـظن و  یتامدـقم  شزومآ  هرود  یط  دوب و  دـنهاوخ  رادروخرب  هفیظو  ياـیازم  قوقح و  زا  لوا  لاـس  ود  هک  هییاـضق  هوق 
رد ار  نوناق  نیا  لومـشم  دارفا  دـناوتیم  هییاـضق  هوق  هرـصبت 1 ـ  دنـشابیم . فاعم  حلـص  نامز  رد  ترورـض  هرود  تمدخ  ماجنازا  دهعت 

نالومـشم هچنانچ  تسا  فلکم  هییاضق  هوق  هرـصبت 2 ـ  دریگ . تمدـخهب  دروم  بسح  هطوبرم  تاررقم  قبط  يرادا  ییاضق و  ياه  تمس 
ار نانآ  دنوش  رانک  رب  يرتسگداد  رد  تمدخ  زا  یللع  هب  دـهعت  تدـم  یط  رد  ای  دـنیامن و  عانتما  دـهعت  دروم  تمدـخ  ماجنازا  نوناق  نیا 
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تمدخ زا  عانتما  هک  يدارفا  يارب  هدش  ماجنا  جراخم  . دیامن یفرعم  یمومع  هفیظو  هرادا  هب  تیلومشم  عضو  هب  یگدیسر  تهج  هلـصافالب 
ياهفرح یماـظن و  شزوـمآ  هرود  ياـههنیزه  هیلک  هرـصبت 3 ـ  دـش . دـهاوخ  زیراو  لک  يراد  هنازخ  هب  ذـخا و  هییاضق  هوق  طـسوت  دـنیامن 
فظوم هجدوب  همانرب و  نامزاس  دشابیم و  هییاضق  هوق  هدهع  هب  هریغ  ینامرد و  ییاذـغ  هریج  ایازم ، قوقح و  زا  معا  نوناق  نیا  نیلومـشم 

تروص رد  هرـصبت 4 ـ  دیامن . نیمات  روظنم و  هنایلاس  هجدوب  حیاول  رد  يا  هناگادـج  فیدر  رد  ار  زاین  دروم  رابتعا  لداعم  هلاس  همه  تسا 
بوـسحم تمدـخ  تاونـس  زج  ناـنآ  یماـظن  شزوـمآ  هرود  تمدـخ و  لاـس  هد  تدـم  ماـمت  نوناـق ،  نیا  عوـضوم  نالومـشم  مادختـسا 

هدوب و نوناق  نیا  يارجا  لوئسم  حلسم  ياهورین  لکداتـس  یگنهامه  اب  عافد  روشک و  يرتسگداد ،  ياه  هناخترازو  هرصبت 5 ـ  ددرگیم .
. دیسر دهاوخ  ناریزو  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  روکذم  ياه  هناخترازو  طسوت  هطوبرم  ییارجا  همان  نییآ 

وناق عوضوم  يزومآداوس  تضهن  شرورپ و  شزومآ و  ترازو  رد  هفیظو  نالومشم  تمدخ  ماجنا  هوحن  ییارجا  همان  نییآ 

یعاــمتجا و روــما  راـــک و  ترازو  هــب  هتـــسباو  روــشک  ياهــفرحو  ینف  شزوــمآ  ناـــمزاس  شرورپ و  شزوــمآ و  ترازو  هداـم 1 ـ 
ياهتیلاعف يارجا  روظنم  هب  همان  نییآ  نیا  دافم  یمالـسالدع و  نیزاوم  لماک  تیاـعر  اـب  حلـص  ناـمز  رد  دـنناوتیم  يزومآداوستضهن 

هدافتسا دننارذگیم ،  ار  ترورض  هرود  هک  هفیظو  نالومشمتمدخ  زا  یشزومآ  مورحم  طاقن  روشک و  مورحم  ياهـشخب  رددوخ  یلـصا 
مورحم قطاـنم  دـنوشیم و  اـی  هدـش  نـییعت  ناریزو  تاـیهيوس  زا  هـک  دنتــسه  ییاهــشخب  روـشک  مورحم  ياهــشخب  هرــصبت ـ  دــنیامن .

راـک و ترازو  هـب  هتـسباو  روـشک  ياهـفرح  ینف و  شزومآناـمزاس  شرورپ و  شزوـمآ و  ترازو  طـسوت  هـک  دنتـسه  یقطانمیــشزومآ 
شزوــمآ و ترازو  هداـم 2 ـ  دـسرب . شرورپ  شزومآ و  یلاـعياروش  دـییات  هب  هدـش و  صخـشم  يزوـمآداوس  تضهن  یعاـمتجاروما و 

نالومشم دادعت  دنفلکم  يزومآداوستضهن  یعامتجا و  روما  راک و  ترازو  هب  هتـسباو  روشک  ياهفرحو  ینف  شزومآ  نامزاس  شرورپ و 
يرادا روما  نامزاس  هب  لاس  ره  هام  يدلوا  ات  نانآ ،  يریگراکب  لحم  یلیصحت و  ياههتشر  عطاقم و  کیکفتهب  ار  دوخ  زاین  دروم  هفیظو 
نمهب لوا  ات  حلسم  ياهورین  ینابیتشپو و  عافد  ترازو  قیرط  زا  اجکی  تروص  هب  یگنهامه  زا  سپ  ات  دنیامنشرازگ  روشک  یمادختسا  و 

شرورپ و وشزومآ  ياهیدنمزاین  تفایرد  زا  سپ  اوق  لک  یهدنامرف  داتـس  هدام 3 ـ  ددرگ . مالعا  اوق  لک  یهدنامرفداتـس  هب  لاس  ره  هام 
اب همان  نییآنیا  هدام 2 ) عوضوم  يزومآداوس  تضهن  یعامتجا و  روما  راـکترازو و  هب  هتـسباو  روشک  ياهفرح  ینف و  شزومآ  ناـمزاس 

ياهورین هبارجا  تهج  مادقا و  حلسم  ياهورین  جایتحا  رب  دازام  نالومشم  دادعتنییعت  هب  تبسن  حلـسم  ياهورین  یمزر  ناوت  ظفح  تیاعر 
ینف و شزومآ  نامزاس  شرورپ و  شزوماترازو و  هیمهـس  هفیظو  نالومـشم  یماظن  شزومآ  زکارم  هرـصبت ـ  دومن . دـهاوخ  غـالبا  حلـسم 
. دش دهاوخ  غالبا  نییعت و  اوق  لک  یهدنامرفداتس  يوس  زا  يزومآداوس  تضهن  یعامتجا و  روما  راک و  ترازوهب  هتسباو  روشک  ياهفرح 

راــک ترازو  هـب  هتــسباو  روـشک  ياهـفرح  ینف و  شزوـمآ  ناــمزاسو  شرورپ  شزوــمآ و  ترازو  هیمهــس  هـفیظو  نالومــشم  هداـم 4 ـ 
تسا هدش  نییعت  اوق  لک  یهدنامرف  داتـس  طسوت  هک  ییاهناگداپ  ردیتامدقم  شزومآ  یط  زا  سپ  يزومآداوس  تضهن  یعامتجاروماو و 

ياـهورین یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو  هـب  ناـنآ  یماـسا  تروـصو  دـنوشیم  رومأـم  يزوـمآداوس  تـضهن  شرورپ و  شزوـمآ و  ترازوهـب 
تمدخ لحم  نییعت  يارب  وغل و  دارفا  لیبق  نیاتیرومأم  اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت  اب  ترورض  عقاوم  رد  هرصبت ـ  دش . دهاوخ  لاسراحلسم 

ینف و شزومآ  نامزاس  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  هیمهس  هفیظو  نالومـشم  هدام 5 ـ  دنریگیم . رارق  اوق  لک  یهدنامرفداتـس  رایتخا  رد 
هاگتسد شنیزگ  طباوض  رباربنانآ  یقالخا  یملع و  تیحالص  هک  يزومآداوس  تضهن  یعامتجاروما و  راک و  ترازو  هب  هتسباو  ياهفرح 
ترازو طسوت  هک  يا  هفرح  ياـهتراهم  شزومآ  هرود  رد  تیقفوم  بسک  یماـظن و  شزومآ  هرودیط  زا  سپ  تسا  هدـش  دـییات  طوبرم 
شترا لمع  دروم  تاررقم  نیناوق و  ربارب  ددرگیم  رازگرب  يزومآداوس  تضهن  يا و  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  شرورپ ،  شزومآ و 

زا ناـنآ  یقـالخا  یملع و  تیحالــص  هـک  ینالومــشم  هرــصبت ـ  دــنوشیم . لـیانیماظن  تاـجرد  بـسک  هـب  ناریا  یمالــسا  يروـهمج 
زا طوبرم  هاگتـسد  صیخـشت  هب  ار  راک  همادا  تیحالـص  تمدـخنارود  لوط  رد  هکنیا  ای  ددرگن و  دـییات  طوبرم  هاگتـسد  شنیزگيوس 
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هفیظو نالومشم  هدام 6 ـ  دش . دنهاوخ  یفرعم  هدننک  مازعاناگی  هب  ترورـض ،  هرود  تمدـخ  هیقب  ماجنا  يارب  لیلد  رکذ  اب  دـنهدبتسد 
یعاـمتجا و روما  راـکترازو و  هب  هتـسباو  روـشک  ياهفرح  ینف و  شزوـمآ  ناـمزاس  شرورپو و  شزوـمآ  ترازو  رد  تمدـخ  تدـم  رد 

تمدخ تدم  رد  هدام 7 ـ  دومندنهاوخ . هفیظو  ماجنا  یماظن  تیعضو  ظفح  اب  حلسم و  ياهورینزا  رومأم  تروص  هب  يزومآداوس  تضهن 
يزومآداوس تضهن  یعامتجاروما و  راـک و  ترازو  هب  هتـسباو  روشک  ياهفرح  ینف و  شزومآ  ناـمزاس  شرورپ و  شزومآ و  ترازو  رد 

حلسم ياهورین  لمع  دروم  طباوض  قبط  نکسم  كاشوپ و  كاروخ ،  هنیزه  یقاقحتسا و  هجرد  لداعم  هفیظو  نالومـشم  يایازم  قوقح و 
هرود ياههنیزه  هیلک  هدام 8 ـ  دـشدهاوخ . تخادرپ  يزومآداوس  تضهن  شرورپ و  شزومآ و  ترازو  تارابتعا  لـحم  زا  دوب و  دـهاوخ 
هدـهع هب  هریغ  نامرد و  نکـسم ،  كاروخ ،  سابل ،  ایازم ،  قوقح و  زا  معا  هماـن  نییآ  نیا  عوضوم  هفیظو  نالومـشم  یتامدـقم  شزومآ 
ترازو هدـهعب  نانآ  ترورـضهرود  تمدـخ  هیقب  ياهفرح و  ياهتراهم  شزومآ  هنیزه  تساحلـسم و  ياـهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو 

. دـشابیم يزومآداوس  تضهن  یعاـمتجا و  روما  راـک و  ترازو  هب  هتـسباو  روشک  ياهفرح  ینفشزومآ و  ناـمزاس  شرورپ و  شزوـمآ و 
هکتلود مهس  هارمه  هب  رسک و  همان  نییآ  نیا  عوضوم  هفیظو  نالومشم  قوقح  زا  حلسم  ياهورین  نیناوق  رد  ررقم  ینوناق  روسک  هرصبت ـ 

حلسم ياهورین  همیب  یگتـسشنزاب و  ياهقودنـص  رد  طوبرم  ياهباسحهب  هام  ره  نایاپ  رد  ددرگیم  نیمات  طوبرم  هاگتـسد  هجدوب  لحم  زا 
رد دیامن و  نیمات  ار  همان  نییآ  نیا  يارجا  تهج  مزالتارابتعا  هلاس  همه  تسا  فلکم  هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدام 9 ـ  ددرگیم . زیراو 

يزومآداوس تضهن  یعامتجا و  روما  راک و  ترازوهب  هتـسباو  روشک  ياهفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  شرورپ و  شزوماـترازو و  راـیتخا 
نیناوق و عبات  تاـفلخت  میارج و  یطابـضنا و  روما  رظن  زاتمدـخ  تدـم  رد  هماـن  نییآ  نیا  عوضوم  هفیظو  نالومـشم  هدام 10 ـ  دـهد . رارق 
شزوـمآ و ترازو  هدام 11 ـ  دنـشابیم . دوخ  تمدخ  لحمهاگتـسد  تاررقم  عبات  يرادا  روما  ماجنا  تهج  زا  حلـسم و  ياهورینتاررقم 

یفرعم هفیظو  نالومشم  يزومآداوستضهن ،  یعامتجا و  روما  راک و  ترازو  هب  هتسباو  روشک  ياهفرحو  ینف  شزومآ  نامزاس  شرورپ و 
تهج ار  نانآ  ترورض ،  هرود  تمدخ  ینوناق  تدم  نایاپ  زا  سپ  هتفریذپ و  تمدخ  هب  ار  حلسم  ياهورین  یشزومآ  زکارم  يوس  زا  هدش 

شرورپ و شزوــمآ و  ترازو  هدام 12 ـ  دـنیامنیم . یفرعم  هدـننک  مازعا  ناگی  هب  تمدـخ ،  ناـیاپ  تراکرودـص  تمدـخ و  زا  صیخرت 
روما هیلک  ماجنا  تهج  دـنزاجم  يزومآ  داوس  تضهن  یعامتجا و  روما  راـک و  ترازو  هب  هتـسباو  روشک  ياهفرحو  ینف  شزومآ  ناـمزاس 

 ، مزال یناتسرهش  ياهقطنم و  ای  یناتسا  بعشاب  یلقتسم  دحاو  طوبرم ،  تاررقم  تیاعر  اب  ترورـض و  بسحربهمان  نییآ  نیا  رد  جردنم 
. دنیامن ریاد 

یسررب نودب  روشک  زا  جراخ  میقم  یناریا  ناصصختم  رتالاب و  سناسیل و  قوف  نالیصحتلا  غراف  ددرت  هزاجا  نوناق 

هزاجا روشک  زا  جراخ  میقم  یناریا  روکذ  ناصـصختم  رتالاب و  سناسیل و  قوف  نالیـصحتلا  غراـف  هیلک  هب  حلـص  ناـمز  رد  هدـحاو ـ  هداـم 
ياهدـیدزاب یـصصخت  صاخ  ياه  هرود  اهرانیمـس و  رد  تکرـش  روظنم  هب  هام  جـنپ  تدـم  يارب  رثکادـح  لاس  رد  راب  کی  دوشیمهداد 

داتس تاعالطا و  ترازو  دییأت  اب   ) طبر يذ  ریزو  توعدهب  انب  تدم  هاتوک  صاخ  تامدخ  هئارا  تدم و  هاتوک  ياه  هژورپ  ماجنا  یملع و 
تاعالطا ترازو  هرصبت 1 ـ  دنیامن . ددرت  ناریا  یمالسايروهمج  هب  یمومع ،  هفیظو  تمدخ  تیعضو  یسررب  نودب  حلـسمياهورین  لک 

. دیامن مادقا  اسأر  طبر  يذ  ریزو  تروص  نیا  ریغ  رد  مالعا و  ار  دوخ  رظن  هام  کی  فرظ  رثکادـح  دـنفلکم  حلـسم  ياهورین  لک  داتـس  و 
یتلودریغ ياههاگـشناد  ياسور  يارب  ار  هدـحاو  هدام  نیا  زا  هدافتـسا  زوجم  دـناوتیم  یگنهرف  بالقنا  یلاـع  يراوش  سییر  هرصبت 2 - 

. دیامن رداص 

بوصم 16/7/1374 حلسم -  ياهورین  رد  لغاش  نایناحور  تمدخ  قباوس  باستحا  نوناق 

یمالـسا و بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوحرد  لغاش  نایناحور  تمدـخ  قباوس  باستحا  روظنم  هب  هدـحاو ـ  هداـم 
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تـسا فظوم  تلود  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  ناریایمالـسا و  يروهمج  حلـسم  ياهورین  یـسایس  یتدیقع  ياه  نامزاس 
رب زین  ار  درف  مهـس  دوخ ، مهـس  رب  هوالع  دندرگیم ، حلـسم  ياهورین  نوناق  لومـشم  هک  ار  یناحور  نانکراک  یگتـسشنزاب  همیب و  روسک 
يذ یگتسشنزاب  همیب و  قودنص  هب  ار  هتشذگ  روسک  مهد  کی  لاس  رهو  هبساحم  نوناق  نیا  بیوصت  زا  لبق  هناهام  قوقح  نیرخآ  ساسا 

تایه بیوصت  هب  هیهت و  حلـسم  ياـهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو  طـسوت  نوناـق  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هرـصبت ـ  دـنک . تخادرپ  طـبر 
. دسریم ناریزو 

ناریزو تایه  لاس 1375  بوصم  یمومع -  هفیظو  تمدخ  نالومشم  یکشزپ  تیفاعم  هنیاعم و  همان  نییآ 

 ( ات 4 هدام 1  تایلک (  لوا ـ  لصف 

هدام 2 دش . دهاوخ  ماجنا  همان  نییآ  نیا  رد  جردنم  تاررقم  طیارش و  قباطمهفیظو  لنسرپ  نالومشم و  یکشزپ  تیفاعم  هنیاعم و  هدام 1 ـ 
ـ  مکی هتـسد  دـنوشیم : میـسقت  ریز  حرـش  هب  هتـسد  راهچ  هب  یناور  یمـسجدادعتسا و  یجازم و  عضو  رظن  زا  هفیظو  تمدـخ  نالومـشم   ـ

صقن تلع  هب  هک  یناسک  مود ـ  هتـسد  دنـشابیم . ترورـض  هرود  تمدخ  ماجناهب  رداق  هدوب و  ملاس  یناور  یمـسج و  رظن  زا  هک  یناسک 
تیودـحم هرـصبت ـ  دنـشابیم . یمزرریغروما  رد  تمدـخ  ماجنا  هب  رداق  اما  هدوبن  رادروخرب  لماک  یتمالـسزا  يرامیب  هب  يالتبا  اـی  وضع 

دـشر و مدـع  اـی  جازم  فعـض  تلع  هب  هک  یناـسک  موس ـ  هتـسد  دـیامنیم . نییعت  هطوبرميورین  یکـشزپ  ياروـش  ار  یمزرریغ  تمدـخ 
صقن تلع  هب  هک  ینالومشم  مراهچ ـ  هتسد  دنـشابیمن . ترورـضهرود  تمدخ  ماجنا  هب  رداق  اتقوم  یناور  ای  یمـسج  يرامیب  هب  يالتباای 

نالومشم صیخشت  هدام 3 ـ  دنـشابیمن . ترورـضهرود  تمدـخ  ماجنا  هب  رداق  میاد  روط  هب  یناور  ای  یمـسج  يرامیبهب  يالتبا  اـی  وضع 
ياروش اب  تروص  نیا  ریغرد  ناتسرهش و  یکـشزپ  ياروش  اب  دشاب  صیخـشت  لباق  ینیلاب  روط  هبهچنانچ  همان  نییآ  نیا  هدام 2  مود  هتسد 

هدام نیاعوضوم  نالومـشم  هک  یماظن  یلمع  همانرب  زا  تمـسق  نآ  رد  هرـصبت ـ  دـشابیم . هطوبرميورین  ناتـسرامیب  ای  يرادـهب  یکـشزپ 
رد هدام 4 ـ  دـش . دـهاوخن  بوسحم  يریگلدـعم  رد  همانرب  زا  تمـسق  ناتارمن  تهج  نیا  زا  تفرگ  دـنهاوخن  ياهرمن  دـنهدیمن  ماـجنا 
رد دنفلکم  دنهد  صیخشت  همان  نییآ  نیا  هدام 2  مراهچ  موس و  مود ،  ياههتسد  زج  ار  هفیظو  نالومشم  یکشزپ ،  ياهاروش  هک  یتروص 

رکذ زا  سپ  هدوـمن و  دـیق  ار  يدانتـسا  هداـم  دـنب و  يراـمیب و  عوـن  ناـنآسکع  هب  قـصلم  یکـشزپ  هنیاـعم  قاروا  اـی  تیعـضو  ياـهگرب 
. دنیامن اضما  ار  هدش  مالعاهیرظن  لیذ  یکشزپ )  ماظن  هرامش  ترهش  مسا  ) دوخ لماک  تاصخشم 

یمومع هفیظو  لنسرپ  نالومشم و  هنیاعم  مود ـ  لصف 

 ( ات 23 هدام 5  هفیظو (  نالومشم  هنیاعم  لوا ـ  شخب 

. دـنوش هنیاعم  هیلوا  کشزپ  طسوت  یتسیاب  امازلا  دـنیامنیم  یفرعمار  دوخ  ترورـض  هرود  تمدـخ  ماجنا  تهج  هک  ینالومـشم  هدام 5 ـ 
زا لـحم ،  رد  حلـسم  ياـهورین  کـشزپ  ندوـبن  تروـص  ردو  دـشابیم  حلــسم  ياـهورین  ناکــشزپ  زا  رفن  کـی  هـیلوا  کـشزپ  هدام 6 ـ 
ـ  هدام 7 دش . دهاوخ  هدافتـسا  دشاب  هدـش  دـییات  لحمرادـشخب  ای  رادـنامرف  يرادـهب و  هلیـسو  هب  نانآ  تیحالـص  هک  یماظنریغناکـشزپ 

تـسا فلکملحم  ره  رادـنامرف  دـشابن  یعمج  ناکـشزپ  زا  هیلوا  کشزپ  نیماتهب  رداق  شخب  ای  ناتـسرهش  زکرم  یماـظتنا  هقطنم  هچناـنچ 
شخب هب  نالومـشم  هنیاعم  تهج  ار  هیلوا  کشزپ  لحم ،  يرادـهب  نینچمه  یماـظتناو و  یماـظن  ياـهورین  نیلوئـسم  اـب  یگنهاـمه  نمض 

هب دـنفظوم  يرادـهب  یماظتنا و  یماظن و  ياهنامزاس  زا  کی  ره  هماـن  نییآ  نیا  هداـم 7  يارجا  رد  هدام 8 ـ  دـیامن . یفرعم  هطوبرم  هفیظو 
هیلوا کشزپ  هدام 9 ـ  دـنیامن . یفرعم  لحم  یمومع  هفیظو  شخب  هب  ار  دوخ  یعمج  کـشزپ  دـیامنیم  نییعت  لـحم  رادـنامرف  هک  یبیترت 
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ارهاظ دـهد  صیخـشت  هک  یتروص  رد  هداد و  رارق  هنیاعم  دروم  هماـن  نییآ  نیا  هدام 2  هب  هجوتاب  ار  لومـشم  یمـسج  یجازم و  عضو  دیاب 
رد هدام 10 ـ  دیامن . یفرعم  یکـشزپ  ياروش  هب  هنیاعم  تهج  ار  يو  دـشابیم  ثحب  درومهدام  ای 4  ای 3  ياههتسد 2  لومش  رد  لومـشم 
ـ  هدام 11 ددرگ . یفرعم  یکـشزپ  ياروش  هب  هطوبرم  هفیظو  شخب  هلیـسو  هب  دیابدشاب  ضرتعم  هیلوا  کشزپ  رظن  هب  لومـشم  هک  یتروص 

يرادنامرفهب یماظتنا  یماظن و  ياهورین  دشرا  ياههدر  یگنهامه  اب  کشزپ  رفنهس  تسا  فظوم  ناتـسرهش  ره  نامرد  تشادـهب و  هکبش 
ـ  هرـصبت دـنیامن . هفیظو  ماـجنا  ناتـسرهش  یمومع  هفیظو  شخب  یکـشزپ  ياروش  رد  رادـنامرف  دـییات  زا  سپ  اـت  دـیامن  یفرعم  ناتـسرهش 

دهدلیکـشت و یناریا  کـشزپ  رفن  هس  اـب  ار  هطوبرم  ناتـسرهش  یمومع  هفیظوشخب  یکـشزپ  ياروش  تسا  فـظوم  ناتـسرهش  رادـنامرف 
یبیترت ناتسا  نالوئسم  اب  یگنهامه  نمض  تسا  فظوم  رادنامرف  دشابن ،  ریذپناکما  ناتسرهش  یکشزپ  ياروش  لیکـشت  یللع  هب  هچنانچ 

ـ  هداـم 12 دـنریگ . رارق  هنیاـعم  دروم  هطوبرم  ناتـسرهش  نیرتـکیدزنرد  هدـش  لیکـشت  یکـشزپ  ياروـش  رد  نالومـشم  هک  دـیامن  ذاـختا 
دروـم رد  رظن  راـهظا  هدام 13 ـ  دـشابیم . لحم  رادـنامرف  اب  نالومـشم  هنیاعميارب  ناتـسرهش  ره  رد  یکـشزپ  ياروش  لیکـشت  تیلوئـسم 

ياضعا تیرثکا  يار  دـمآ و  دـهاوخلمع  هب  همان  نییآ  نیا  هدام 11  عوضوم  یکشزپ  ياروش  ياضعاطسوت  نالومـشم  یکـشزپ  تیفاعم 
 ، دشاب هدومن  رظنراهظا  یلومـشم  تیفاعم  ای  ترورـضهرود و  تمدـخ  ماجنا  دروم  رد  هک  هیلوا  نیاعم  کشزپ  هرـصبت ـ  تسا  ربتعم  اروش 
رد نالومـشم  هدام 14 ـ  دـشابیمن . هماـن  نییآ  نیا  هدامعوضوم 11  یکـشزپ  ياروش  رد  لومـشم  نامه  هرابرد  ددـجم  رظنراهظاهب  زاجم 

ياضعا يارب  يوحن  هب  ایو  دوهـشم  نانآ  وضع  صقن  ای  يرامیب  هچنانچ  دـنریگیم و  رارق  هنیاعمدروم  ینیلاـب  تروص  هب  یکـشزپ  ياروش 
نالومـشم يرامیب  هک  یتروص  رد  هرـصبت ـ  دـیامنیم . رظن  مالعا  همان  نییآ  نیا  موس  لصفداوم  ربارب  اروش  دـشاب  زرحم  یکـشزپ  ياروش 

بوصم 5/7/68 یمومع  هفیظو  تمدـخ  نالومـشمیکشزپ  هنیاعم  هوحن  نوناق  قباطم  ددرگن  صخـشم  ینیلاـب  هنیاـعماب  هداـم  نیا  عوضوم 
هنیاعم و یکشزپ  ياروش  طسوت  هک  ینالومـشم  هدام 15 ـ  دـش . دـهاوخ  راتفر  نانآ  اب  هطوبرم  ییارجا  هماننییآ  یمالـسایاروش و  سلجم 

عضو رد  هچنانچ  هدام 16 ـ  دنرادن . ار  اروش  رظن  هب  ضارتعاقح  دش و  دنهاوخ  مازعا  تمدخ  هب  دـنوشن  هداد  صیخـشت  تمدـخزا  فاعم 
هدنامرف صیخشت  هب  هک  دوش  لصاحيرییغت  یناور  یمسج و  رظن  زا  تمدخ  هب  مازعا  زا  لبق  یکشزپياروش و  رد  هنیاعم  زا  سپ  یلومشم 
یکـشزپ ياروش  رد  اددجم  نیلومـشمهنوگ  نیا  دشابن  تمدخ  ماجنا  هب  رداق  لومـشم  هیلوا  کشزپ  یتروشمرظن  بسک  اب  یماظتنا  هقطنم 

یکشزپ یلاع  ياروش  رظن  قبط  هک  ینالومـشم  هدام 17 ـ  دوشیم . مادـقا  اروش  رظن  ربارب  تفرگ و  دـنهاوخرارق  هنیاعم  دروم  ناتـسرهش ، 
دنهد ماجنا  ار  هررقم  تمدخ  دیاب  دنوش  مازعا  تمدخ  هب  هدشنهتخانش و  تمدخ  زا  فاعم  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  هدامعوضوم 43 
صقن اـی  يراـمیب  تمدـخ ،  نیح  رد  هک  نیا  رگم  دنـشابیمنتمدخ  زا  ناـنآ  صیخرت  هـب  زاـجم  هطوـبرم  ياـهناگی  یـشزومآ و  زکارمو 

یکشزپ ياروش  رد  هک  ینالومـشم  هدام 18 ـ  دـشاب . میادتیفاعم  دراوم  زا  هتفای و  دـیدشت  نانآ  یلبق  يرامیب  اـی  دـیآ و  دوجوهب  يوضع 
هب یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  هدام 43  يارجارد  نانآ  هدنورپ  هدیدرگ و  تمدخ  زا  فاعم  حلسم  ياهورین  یکشزپياروش  ای  ناتسرهش 
هب هنیاعم  تهج  ار  دوخ  همان  یفرعم  رودـص  ای  غالباخـیرات  زا  هام  هس  تدـم  فرظ  رثکادـح  دـنفظوم  ددرگ  عاجرا  یکـشزپیلاع  ياروش 

مازعا ای  تیفاعم  دروم  رد  هدنورپ  تایوتحم  ربارب  یکـشزپیلاع  ياروش  روضح ،  مدع  تروص  رد  دنیامن و  یفرعم  یکـشزپیلاع  ياروش 
دروم ناکشزپ  دنفظوم  یماظتنایورین  داتس  هاپس و  كرتشم  داتـس  شترا و  كرتشم  داتـس  هدام 19 ـ  دومن . دهاوخ  رظن  مالعا  اهناتمدـخ  هب 
هعباـت ياـهورین  زا  یمومعهفیظو  لـک  هرادا  تساوـخرد  هب  اـنب  ار  نوناـق )  هداـم 43  عوضوم  یکـشزپیلاع  ياروـش  لیکـشت  تهج  موزل 

ریاس حلسم و  ياهورینياهناتسرامیب  زا  هدافتسا  رد  یکشزپ  یلاع  ياروش  هدام 20 ـ  دنیامن . یفرعمیمومع  هفیظو  لک  هرادا  هب  باختنا و 
فظوم هدـش  دای  ینامرد  زکارم  هدوب و  زاجم  يو  فیلکت  نییعت  لومـشم و  يراـمیب  صیخـشت  روظنم  هب  تلود  هب  هتـسباو  ياهناتـسرامیب 

رد هرـصبت ـ  دـنراد . مالعا  یکـشزپ  یلاع  ياروش  هب  ار  دوخ  هیرظ  نو  هداد  رارق  هنیاعم  دروم  ار  لومـشم  ياهنیزه  تفایرد  نودـب  دنتـسه 
یتلود و ياهناتسرامیبو  اهورین  يرادهب ،  اب  مزال  یگنهامه  نمض  دیاب  ناریا  یمالسایروهمج  حلسم  ياهورین  لک  داتـس  هدام  نیا  يارجا 
هب ـالتبا  تلع  هب  هک  ینالومـشم  هـب  هداـم 21 ـ  دـنیامن . مـالعا  یمومع  هفیظو  هرادا  یکـشزپیلاع  ياروـش  هب  نیعم و  ار  تلود  هب  هتـسباو 
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نیح رد  حلـسم  ياهورین  یکـشزپ  ياهاروش  ای  ویکـشزپ  یلاـع  ياروش  اـی  ناتـسرهش  یکـشزپ  ياـهاروش  طـسوت  تقومروط  هب  يراـمیب 
کی زا  لاح  ره  رد  دیامنیم و  نییعت  یکشزپياهاروش  هک  یتدم  يارب  نامرد  روظنم  هب  دنشابن  ترورـض  تمدخماجنا  هب  رداق  تمدخ ) 

رد هدـش و  هنیاعم  ناتـسرهش  یکـشزپ  ياروشرد  اددـجم  مود  راب  دـش و  دـهاوخ  هداد  یکـشزپ  تقوم  تیفاعم  درکدـنهاوخن  زواجت  لاس 
هب دنـشابن  تمدـخ  ماجنا  هب  رداق  موس  لاسرد  هک  یتروص  رد  مادـقا و  وحن  نامه  هب  مزال  ینامرد  تامادـقا  مغریلعيرامیب  همادا  تروص 

دوخهفرح هب  لاغتـشا  هب  رداـق  هک  یکـشزپ  هورگ  يرتکد  نالومـشم  هدام 22 ـ  دش . دـنهاوخ  فاعم  ترورـضهرود  تمدـخ  زا  میاد  روط 
رداقنکیل هدوبن  رادروخرب  لماک  تمالس  زا  هک  روکذم  نالومشم  زا  هدعنآ  دنوشیم و  هتخانش  فاعم  ترورض  هرود  تمدخ  زا  دنشابن 

هتشادتافانم نانآ  یتمالـس  اب  هک  یتامدخ  زا  یکـشزپ  ياروش  رظن  رباربو  دنوشیم  مازعا  ترورـض  هرود  تمدخ  هب  دنـشابیم  تبابط  هب 
اب دنتسه  تلافک  یعدم  هک  ینالومشم  ناگتسبيرادهگن  تبقارم و  هب  نتشاد  زاین  دروم  رد  رظنراهظا  هدام 23 ـ  دش . دنهاوخ  فاعم  دشاب 

تساربتعم اروش  ياضعا  تیرثکا  يار  دوبدهاوخ ،  همان  نییآنیارد  جردنم  یکشزپ  ياروش 

ات 28 هدام 24  تمدخ (  نیح  رد  هفیظو  لنسرپ  تیفاعم  هنیاعم و  مود ـ  شخب 

يرادـهب یکـشزپ  ياروـش  هلیـسو  هب  نآ )  زا  دـعب  اـی  شزوـمآهرود  زا  معا  تمدـخ  تدـم  لوـط  رد  هـفیظو  لنـسرپ  هچناـنچ  هدام 24 ـ 
مازعا زا  لـبق  هـب  طوـبرم  يوـضع  صقن  اـی  يراـمیب  ياراد  یلومـشمهک  دوـش  هداد  صیخـشت  هنیاـعم و  حلـسم  ياـهورین  ياهناتـسرامیبای 
هفیظو لنـسرپ  هنوگ  نیا  دوب  دـهاوخ  تمدـخ  زا  میاد  ای  تقومتیفاـعم  بجوم  هماـن  نییآ  نیا  هداـم  دـنب و  ربارب  هک  دـشابیم  تمدـخهب 

دش دنهاوخ  هداعا  هدننک  مازعا  هزوح  هب  لومشم  سکع  هب  قصلم  یکـشزپ  ياروش  هسلج  تروص  یمازعا و  قاروا  اب  باسح  هیوستنمض 
یلاع ياروش  هب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  ضارتعا  دروم  نانا  یکـشزپ  هنیاعم  هک  نیا  رگم  دومن  دـنهاوخ  هدافتـسا  یکـشزپ  تیفاـعمزا  و 

هک یتروص  رد  هدام 25 ـ  دش . دهاوخ  لمع  روکذـم  ياروشرظن  ربارب  یفرعم و  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  هدام 44  عوضوم  یکشزپ 
رارق هجلاعم  تحت  ارنانآ  دیاب  هطوبرم  يورین  يرادـهب  دـنوش  يرامیب  ای  وضع  صقن  هب  التبمترورـض  هرود  تمدـخ  نیح  رد  نالومـشم 
ناریا یمالسا  يروهمجحلسم  ياهورین  ياهناتسرامیب  یکشزپ  ياروش  رظن  قبط  دشابنهام  زا 6  رتمک  هک  هجلاعم  تدم  مامتا  زا  سپ  هداد 

تمدـخ ماجنا  هبرداق  همان  نییآ  نیا  هدام  دـنب و  هب  دنتـسم  دنتـسه و  هطوبرم  ياـهورین  ردیـسایس  یتدـیقع  دـییات  دروم  نآ  ناکـشزپ  هک 
نانآ ترورـض  هرودتمدخ  وزج  هدام  نیا  عوضوم  نالومـشم  هجلاعم  تدـم  هرـصبت ـ  دوب . دـنهاوخ  میاد  فاعم  تمدـخ  هیقب  زا  دنـشابن 

دومن و دنهاوختفایرد  تمدخ  نایاپ  تراک  دوش  یضقنم  نانآ  ررقم  تمدخ  تدم  هجلاعم  نیح  رد  هک  یتروص  رد  ددرگیم . بوسحم 
تدم لوطهک  دهد  صیخشت  هطوبرم  يورین  یکـشزپ  ياروش  هچنانچ  هدام 26 ـ  دش . دنهاوخ  فاعم  تمدـخ  هیقب  زا  تروص  نیا  ریغ  رد 
هنیاعم قاروا  رداحورشم  ار  بتارم  دیاب  دباییمن  دوبهب  هدشن و  میمرت  ررقم  تمدخ  تدم  نایاپ  ات  هفیظو  لنـسرپ  لیبق  نیا  يرامیب  نامرد 

هرصبتتیاعر اب  هدام  نیا  عوضوم  هفیظو  لنسرپ  هجلاعم  تدم  هرصبت ـ  دش . دهاوخمادقا  روکذم  لنسرپ  صیخرت  هب  تبـسن  هدومن و  رکذ 
عیاقو و زا  یـشان  نانآ  يراـمیب  هک  هفیظو  لنـسرپ  هدام 27 ـ  دش . دـهاوخبوسحم  ترورـض  هرود  تمدـخ  وزج  همان  نییآ  نیا  هدام 25 
زا سپ  دـندرگن و  همان  نییآ  نیا  هدام 25  ياهتیفاعم  لومشمو  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  نآ  هطـساو  هب  ای  تمدخ  ببـس  هب  هک  دشابیثداوح 
وزج بوانتم  ای  یلاوتم  زا  معا  نانآ  یکـشزپ  تحارتسا  ويرامیب  تدـم  ماـمت  دـنوش  هداد  صیخـشت  تمدـخ  همادا  هب  رداـق  ناـمردهمتاخ 

هچنانچ دندرگ  يرتسب  ورامیب  تمدـخ  نیح  هفیظو  نالومـشم  هک  الاب  دراوم  ریغ  رد  هرـصبت ـ  دوشیم . بوسحم  ترورـض  هرود  تمدـخ 
تمدـخ وزج  هام  کیرب  دازام  تدـم  دـیامن  زواجت  هام  کی  زا  بوانتم )  ای  یلاوتم  زا  معا  نانا  یکـشزپ  تحارتسا  ندوب و  يرتسب  تدـم 

صقن ای  يرامیب  هب  ـالتبا  تلعهب  ترورـض  هرود  تمدـخ  ببـس  هب  هک  ياهفیظو  لنـسرپ  هداـم 28 ـ  ددرگیمن . بوسحم  ترورـض  هرود 
ناریا و یمالـسا  يروهمج  حلـسمياهورین  همیب  همان  نییآ  نوناق و  يایازم  زا  دروم  بسح  دـنوشیمفاعم ،  تمدـخ  هیقب  ماـجنا  زا  وضع 
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. دش دنهاوخ  مازعا  یفرعمیتلود و  ینامرد  تاسسوم  اهنامزاس و  هب  نامرد  همادا  يارب  هدومنهدافتسا و  یماظتنا  یماظن و  ياهورین 

همان نییا  هدام 2  ساسارب  لمع  كالم  ياهیرامیب  عاونا  موس -  لصف 

ا  ( هدام 29 یمومع (  ياهيرامیب  لوا ـ  شخب 

ویمـسج دادعتـسا  یجازم و  عضو  رظن  زا  هفیظو  نالومـشم  يدـنبهقبطرد  هماـن  نییآ  نیا  هداـم 2  تاررقم  ساـسا  رب  هک  اـهيرامیب  عاونا 
ياهیرامیب هب  ـالتبم  نالومـشم  هدام 29 ـ  یمومع  ياـهيرامیب  لوا ـ  شخب  دـشابیم : ریز  ياهـشخب  حرـش  هب  تسا  لـمع  كـالم  یناور 

ـ  دنب 1 دومن : دنهاوخ  هدافتـسا  ریز  حرـشهب  دـنب  ره  رد  جردـنم  ياهتیفاعم  زا  دنـشابیم  التبم  نآ  هب  هک  يرامیبعون  هب  هجوت  اب  یمومع 
دنب 2 میاد  فاعم  دشاب . هدشن  نامرد  ای  دشاب  هدش  نامردهاوخ  دشاب  هک  ياهلحرم  ره  رد  وضع و  ره  رد  لکـش و  ره  عون و  ره  زا  ناطرس 

اهناوختسا تارقف و  نوتس  لس  لاعف و  اشحا  لس  تقوم ج )  فاعم  لاس  کی  یلـس  ياهتیندآ  میاد ب )  فاعم  لاعف  هیر  لس  فلا )  لس   ـ
لکش و ره  هب  ماذج  دنب 3 ـ  یمزرریغتامدخ  هدش  نامرد  یلـس  ياهتیندآ  هتفای و  دوبهب  هیر  لس  میاد د )  فاعم  هلحرم  رهرد  لصافم  و 
ـ  دـنب 5 میاد  فاعم  نمزم  سیلیفیـس  تقوم ب )  فاعم  لاس  کـی  داـح : سیلیفیـس  فلا )  سیلیفیـس  دـنب 4 ـ  میاد  فاـعم  هلحرم  ره  رد 

: داــح یلــصفم  مسیتاــمر  یمــسیتامر و  بــت  دــنب 6 ـ  مـیاد  فاـعم  ناــمرد  هـب  مواــقم  اــشحا  ریاــس  نیتـیر و  یچراــق  ياــهتنوفع 
تامدخ لکش  رییغت  نودب  میاد ب )  فاعم  یناوختسا  یلـصفم و  لکـش  رییغت  اب  فلا )  نمزم  ياهتیرترآ  دنب 7 ـ  تقومفاعملاسکی 

ای ییاـشحا  ضراوـع  اـب  نـمزم  ياـیرالام  تقوـم ب )  فاــعم  لاــسکی  داــح : ياــیرالام  فـلا )  یلگنا  ياــهیرامیب  دــنب 8 ـ  یمزرریغ 
میاد فاعم  نامرد  هب  خساپ  مدع  تروص  رد  نمزم  زوینامشیل  تقوم د )  فاعم  لاسکی  داح : زوینامـشیل  میادفاعم ج )  دیدشینوخمک :
دنب تقوم  فاعم  لاس  کی  دوش : یماظن  فیلاکت  ماجنا  رد  یناوتانبجوم  هک  یفاک  ینالضع  یمسج و  ومن  دشر و  تیافک  مدع  دنب 9 ـ 

نارود رد  هک  یناسک  یحارج و  لامعا  نینچمه  دـشاب و  هام  کیزا  رتشیب  اهنآ  نامرد  تدـم  هک  جـالع  لـباق  ياـهیرامیب  هب  يـالتبا  10 ـ 
اب مأوت  اـشحا  یگداـتفا  نییاـپ  دـنب 11 ـ  تقوم  فاعملاس  کـی  اـت  هاـم  زا 6  یکـشزپ ،  ياهاروش  صیخـشت  اب  دنـشابیم  يراـمیبتهاقن 

میاد فاعم  اهزودییوکراس  دنب 12 ـ  یمزرریغتامدـخ  ملپید  زا  رتالاب  میاد و  فاعم  ملپید  يداع و  نالومـشمدروم  رد  یلمع  تالالتخا 
میاد فاعم  رتمیتناس  زا 150  رتمک  نالومـشم  دق  لوط  دـنب 14 ـ  میادفاعم  عیـسو  ياه  تیزوربیف  تیزویم و  تیزویموتامرد ـ  دنب 13 ـ 

ـ  دنب 17 میاد  فاعم  موادم ،  یلوبل و  نمزم  تیتاپه  هب  التبم  نارامیب  دنب 16 ـ  میاد  فاعم  لاعف ،  نمزم  تیتاپه  هب  التبم  نارامیب  دنب 15 ـ 
هب  Dو C داح تیتاپه  هب  التبم  ناراـمیب  دنب 18 ـ  میاد  فاعم  دـشاب  تبثم  اهنآموس   HBVDNA , HBSAG هچنانچ  HBSAG نیلقان

میاد فاعم   HIV سوریونیلماح یباستکا و  یلولس  ینمیا  صقن  هب  التبم  نارامیب  دنب 19 ـ  تقوم  فاعملاس  کی  تدم 

هدام 30 یلخاد (  هحشرتم  ددغ  ياهیرامیب  مود ـ  شخب 

رهرد جردنم  ياهتیفاعم  زا  دنشابیم  التبم  نآ  هب  هک  يرامیب  عون  هب  هجوتاب  یلخاد  هحشرتم  ددغ  ياهیرامیب  هب  التبم  نالومـشم  هدام 30 ـ 
 ، هزمیب تباید  گنیـشوکمردنس ،  مسیتناگیژ ،  یلاگمورکآ ،  زیفوپیه ،  هدغ  ياهیرامیب  دنب 1 ـ  دومن : دنهاوخ  هدافتسا  ریز  حرـش  هب  دنب 
 ( میاد ب فاعم  کیـسکوت ،  رتاوگ  فلا )  : دـییوریت هدـغ  ياهیرامیب  دـنب 2 ـ  میاد  فاعم  زیفوپیهیلک ،  نویـسکنوفوپیه  زیفوپیه ،  موندآ 
 ( تقومفاعم د لاـس  کـی  یکیزیف ،  یلمع و  لـالتخا  اـب  میجح  ياـهرتاوگ  میاد ج )  فاـعم  دـیدش ،  يدـییوریتوپیه  يدـییوریترپیه و 

کی نمزم ،  داح و  ياهتیدییوریت  میاد و )  فاعم  مرگ ،  ياهلودن  یمزرریغتامدخ ه )  فیفخ ،  يدییوریتوپیه  فیفخ و  يدییوریترپیه 
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هدـغ ياهیرامیب  دـنب 3 ـ  هلاـس  کـی  تقوم  فاـعم  درـس ،  لودـن  یمزرریغ ح )  تامدـخ  هدـش ،  لـمع  رتاوـگ  تقوـم ز )  فاـعم  لاـس 
 ( مـیاد ب فاـعم  نوـسیدآ ،  يراـمیب  فـلا )  لاــنروس  هدــغ  ياــهیرامیب  دـنب 4 ـ  مـیاد  فاـعم  يدـییوریتاراپوپیهورپیه ،  دـییوریتاراپ :
 ، هضیب تیلاـعف  شهاـک  اـی  شیازفا  اـب  مأوـت  هضیب  ياـهروموت  فـلا )  هضیب  ددـغ  ياـهیرامیب  دـنب 5 ـ  میاد  فاـعم  موپـستیسومورکویف ، 
ـ  دـنب 6 میاد  فاعم  رتلف ،  نیـالک  مردنـس  میادفاـعم ج )  ینومروه ،  حـشرت  شهاـک  اـب  هضیب  ود  ره  دـیدش  یفورتآ  میادفاـعم ب ) 
ـ  دـنب 7 میاد  فاعم  اهمسیدورفامره  میاد ج )  فاـعم  زیف ،  یپا  روموت  میاد ب )  فاـعم  سومیت ،  روموت  فلا )  ددـغ : رگید  ياـهیرامیب 

کیروادیـسا و شیازفا  ای  سرقن  میاد ج )  فاعم  مسینیلوسنارپیه ،  میاد ب )  فاعم  يدنق ،  تباید  فلا )  کیلوباتم  هیذغت و  ياهیرامیب 
دنب میاد  فاعم  یـسالامویتسا ،  میاد د )  فاعم  ینیلاب ،  صخـشم  میالع  اب  هارمه  نوسلیو  يرامیب  میاد ه )  فاعم  یکینیلک ،  زراب  میالع 

زا یلومـشم  هچنانچ  فلا )  بسانم  نزو  دق =  لوط  100 ـ   + 2 دوشیملمع : ریز  حرـش  هب  درف  بسانم  نزو  هب  هجوت  اب  طرفم  یقاـچ  8 ـ 
نزو ات 60 % نیب 40 % نزو  هفاضا  رگا  میاد ب )  فاعم  هدـش ،  بوسحم  طرفم  یقاچ  دشابهتـشاد  نزو  هفاضا  ـالاب  هب  بساـنم  نزو  % 60

 = 2/115 72  * 6/0  = 2/43 170 100 ـ   + 2 تسا 72 =  رتمیتناـس  شدق 170  هک  یلومـشم  لاثم ـ  یمزرریغتامدـخ  دـشاب ،  بسانم 
نیا  72  + 8/28  = 8/100 72*4/0  = 8/28 170 2+100 ـ  میاد 72 =  فاعم  دـشاب  رادـقم  نیا  زا  شیب  لومـشم  نزو  رگا   72  + 2/43

میاد فاعم  دیدش ،  یتساموکنیژ  دنب 9 ـ  یمزرریغ  تامدخ  رتالاب ،  رادقم و 

هدام 31 تسوپریز (  ياهتفاب  تسوپ و  ياهیرامیب  موس ـ  شخب 

ياـهتیفاعم زا  دنـشابیم  ـالتبم  نآ  هب  هک  يراـمیب  عون  هب  هجوت  اـبتسوپریز  ياـهتفاب  تسوپ و  ياـهیرامیب  هب  ـالتبم  نالومـشم  هدام 31 ـ 
هب مواقم  نمزم و  هک  یتروص  رد  فلا )  دـیدش  عیـسو و  ياـهامزگا  عاونا  دنب 1 ـ  دومن : دنهاوخ  هدافتـسا  ریز  حرـش  هب  دنب  ره  ردجردنم 
هک یتروص  رد  فلا )  تسوپ  عیسو  قیمع و  یچراق  ياهتنوفع  دنب 2 ـ  یمزرریغ  تامدخ  دراوم ،  ریاس  رد  میاد ب )  فاعم  دشاب  نامرد 

دیدـش تسد )  فک  ندرک  قرع  ) زوردییرپیه دـنب 3 ـ  تقوم  فاعم  لاس  کی  یلچک ،  میاد ب )  فاعم  دـشاب  نامرد  هب  مواقم  نمزم و 
هدرتسگ دیدش و  یطاخم  یتسوپ و  نالپ  نکیل  دنب 4 ـ  یمزرریغ  تامدخ  ملپید ،  زا  رتالاب  رد  میاد و  فاعم  ملپید ،  يداعنالومشم و  رد 

لاس کی  یتسوپ ،  ياهلـس  دـنب 6 ـ  میاد  فاعم  هسروناو ،  هدرتسگ  دـیدش و  ياهـسیزایروسپاراپ  اهسیزایروسپ و  دـنب 5 ـ  میاد  فاعم  ، 
لمع لباقریغ  عیـسو و  ياهمویژنآ  دنب 8 ـ  میاد  فاعم  دییوکـسیدوتامتیرا ،  سوپول  کیمتـسیسوتامتیرا و  سوپول  دنب 7 ـ  تقوم  فاعم 

تامدـخ دراوم ،  ریاـس  رد  میاد ب )  فاـعم  دـشاب  هدرک  داـجیارظنم  تهارک  هک  تروص  رـس و  رد  اـی  یلمع  تـالالتخا  اـب  ماوت  فـلا ) 
عیسو و هک  یتروص  رد  يدلج  ياهسیرتاکیـس  دـنب 10 ـ  میاد  فاعم  یتسوپ ،  ياموفنل  ریاس  دـییوکنوف و  سیزوکیم  دنب 9 ـ  یمزرریغ 

دشاب هتشاد  ندش  مخز  هب  لیامت  ای  هدوب  یماظن  تانیرمتو  تازیهجت  لمح  عنام  هک  يروط  هب  هتشاد  فارطا  هب  یگدنبـسچ  ایهدوب  میخض 
هدـنورشیپو عیـسو  هک  یتروص  رد  یتسوپ  ياهیفورتآ  اهیمرد ـ  ورلکـسا  دنب 11 ـ  میاد  فاعم  دـشاب ،  هدومن  دـیلوت  یلمع  تالالتخاای 

تالالتخا رثا  رد  هک  دیدش  یتسوپ  ضراوع  دنب 13 ـ  میاد  فاعم  تسد ،  ود  ره  تروص و  هدرتسگ  وگیلیتیو  دنب 12 ـ  میاد  فاعم  دنشاب 
دیدش و رلودنآ و  ياهتیمردوپیه  دنب 14 ـ  میاد  فاعمدشاب  مأوت  مادنا  نمزم  مرواب  هک  تیبلف  يرپ  تیبلف و  دننام  دشاب  هدشداجیا  یقورع 
يدازردامزولوب و ياهتیتامرد  یباستکا و  یبورکیمریغ  زولوب  ياهتیتامرد  دنب 15  میاد  فاعم  کیمتسیس ،  میالعاب  مأوت  مواقم و  رشتنم و 
رد فلا )  اپ : ود  ره  اـی  تسد و  ود  ره  فک  زوتارک  رپیه  دنب 16 ـ  میاد  فاعماکیتاپورتنآ  سیتامردورکآ ـ  وپولاه ـ  نمزم  تیتامردورکا 
ـ  دنب 18 تقوم  فاعم  لاسکی  عیسو  دیدش و  زولوکنورف  دنب 17 ـ  یمزرریغ  تامدخ  فیفخ ،  دراوم  رد  میاد ب )  فاعم  دیدش ،  دراوم 

یگنج ییوراد ،  یلغش ،   ) ییایمیش داوم  هب  تبسن  تیمومسم  ای  تیساسحرثا و  رد  ای  هفیظو  تمدخ  ماجنا  نیح  رد  هک  یتسوپ  ياهیرامیب 
 ، دراوم ریاـس  رد  میاد ب )  فاـعم  مداویژنآ ،  اـب  هارمه  فـلا )  ریهک : دنب 19 ـ  میاد  فاعم  دـشاب  مواقم  نامرد  هب  دـشاب و  هدـش  داجیا  ( 
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ـ  ازودون تیرترآ  یلپ  اهیمردورلکسا ـ  نژالک ـ  ياهیرامیب  دنب 21 ـ  میاد  فاعم  سیلاتوت ،  اتآرآ  یسپولآ  دنب 20 ـ  یمزرریغ  تامدخ 
میاد فاعم  دندرگ ،  یلمع  لالتخا  ببس  عیسوهک و  یتروص  رد  ییوراد  ياهتیلوکسا  یتیسوفنل و  ياهتیلوکساو 

هدام 32 ناور (  باصعا و  ياهیرامیب  مراهچ ـ  شخب 

دنب ره  رد  جردنم  ياهتیفاعم  زا  دنشابیم  التبم  نآ  هب  هک  يرامیب  عونهب  هجوت  اب  ناور  باصعا و  ياهیرامیب  هب  التبم  نالومـشم  هدام 32 ـ 
هچخم یلداعتتالالتخا  دنب 2 ـ میادفاعم  عون ،  ره  زا  یبصع  ياهلولس  ياهلاحتسا  تالالتخا  دنب 1 ـ  دومن : دنهاوخ  هدافتسا  ریز  حرشهب 

رد میاد ب )  فاعم  دشاب  دیدش  هک  یتروص  رد  فلا )  اهنآ : لکس  اه و  تیلیم  عاونا  دنب 3 ـ  میادفاعم  یسکاتآ ،  شیردیرف ،  دننام  يا 
اه یتاپولافسنآ  اه و  تیلافـسنآ  دـنب 4 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  ملپید ،  زا  رتالابو  میاد  فاعم  ملپید ،  يداع و  نالومـشم  رد  فیفخ ،  دراوم 
ـ  دـنب 6 میاد  فاعم  نمزم ،  هرک  عاونا  دنب 5 ـ  میاد  فاعم  دشاب ،  هتشاد  هدننک  ناوتان  رادیاپ و  یناور  اییمـسج  ضراوع  هک  یتروص  رد 
ود زاشیب  رد  هک  نیا  رب  طورـشم  گرزب  تالظع  ینالـضع  رغـص  عاونا  دـنب 7 ـ  میاد  فاعم  رارقتـسا ،  تروص  رد  كالپ  نآ  زورلکـسا 
ـ  دـنب 9 میاد  فاعم  يوناث  یلـصا و  ياـهیتاپویم  عاونا  دنب 8 ـ  میادفاعم  دشاب  دوهـشم  دـیدش و  لالتخا  هک  یتروص  رد  دـشاب  هلـضع 

تالالتخا ببـس  هک  یباصعا  جلف  فلا )  یبصع  تامدص  دنب 10 ـ  میادفاعم  عون ،  ره  زا  يزکرم  باصعا  متـسیس  يدازردام  تالالتخا 
اهيزراپاراپ و اهیژلپاراپ و  عاونا  دنب 11 ـ  یمزرریغ  تامدخ  فیفخ  یبصع  تامدص  میاد ب )  فاعم  دـشابهدش  هدـننک  ناوتان  یلمع و 

یمره جراخ  هاگتسدهب  طوبرم  يوضع  یعیبطریغ  تاکرح  تالالتخا و  عاونا  دنب 12 ـ  میاد  فاعم  اهیزلپونم  واهیزراپیمه  اهیژلپیمه و 
ای یکینیلک  توـبث  طرـش  هب  لارپماـت )  سوـنولکویم  نینوـسگناژ ،  سناـسبآ ،  لاـمیتپ ،  لامدـنارگ ،  عرـص  عاوـنا  دـنب 13 ـ  میاد  فاعم 

ققحت قوف  طورـش  هک  يدراوم  رد  هرـصبت ـ  میاد  فاعم  یهاگـشناد ،  ای  یماظن  ياهناتـسرامیب  یـصصخت  زکارم  زایکی  رد  یکینیلکاراـپ 
رد دوش . هدراـمگ  بساـنم  لـغاشم  ردو  مازعا  یمزرریغ  تمدـخ  هب  دـشاب  دوـجوم  عرـص  هقباـس  رب  لاد  دانتـسالباق  كرادـم  یلو  دـباین 
اب اهنآ  لکـس  هتفاین و  دوبهب  ياـهتیرون  یلپ  عاونا  دنب 14 ـ  میاد  فاعم  دوش ،  تباث  عرـص  قوف  طیارـشقبط  تمدخ  نیح  رد  هک  یتروص 
 ( کیناگراریغ ای  کیناگرا  یبصع  هضراع  اب  فلا )  هژننموربرـس  ياـهيزیرنوخ  عاونا  دنب 15 ـ  میاد  فاعم  سیزونگ ،  ایدورتکلا  دـییات 
رد میاد ب )  فاـعم  دـیدش ،  دراوم  رد  فلا )  اـهزوتاموربیفورون : عاوـنا  دـنب 16 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  هضراع ،  نودـب  میاد ب )  فاعم 

یبصع یلمع و  تالالتخا  نتشادتروص  رد  تیژننم  عاونا  لکس  نمزم و  ياهتیژننم  هقباس  دنب 17 ـ  یمزرریغ  تامدخ  فیفخ ،  دراوم 
اب توبث  طرـش  هب  لاـنیمژ  يرت  يژلاروـن  دـنب 18 ـ  میاد  فاعم  یهاگـشناد ،  ياهناتـسرامیب  ای  حلـسمياهورین  ياهناتـسرامیب  رد  تابثا  اب 
 ، دـییوناراپ زوکیاـس  ویـسرپد ،  كاـینام  ینرفوزیکــسا ،  دـننام  اهزوکیــسپ  عاوـنا  دـنب 19 ـ  تقوم  فاـعم  هاـم  سیزونگ 6 اـی  دورتـکلا 
رد هچ  کـینام ،  زاـف  رد  هچ  دـیدش  یقلخ  تـالالتخا  عاوـنا  دنب 20 ـ  میاد  فاعم  نژوردـنآ ،  ياهنویـسرپد  دـیدش ،  ياهزورونوکیـسپ 
دنب میاد  فاعم  وزیکساعون ) ... يزرم ،  عون  تاپوکیاس ـ  یتیـصخش  تالالتخا  دنب 21 ـ  میاد  فاعم  نمزم ،  ای  داح  زا  معا  یگدرـسفازاف 

 ( اهیگدنامبقع ) اهینهذدنک ینالقع و  ياههصیقن  عاونا  دنب 23 ـ  میادفاعم  محازم ،  نامرد و  هب  مواقم  دـیدش و  ياهزورون  عاونا  22 ـ 
: دـشاب هتـشاد  کیژولورونای  یناور  تلع  هک  یتروص  رد  نابز  تنکل  ملکت و  تالالتخا  دنب 24 ـ  میاد  فاعم  هلاس ،  ینالقع 12  حطسات 

میاد فاعم  یبطق ،  ود  یقلخ  يرامیب  دنب 25 ـ  یمزرریغ  تامدخ  فیفخ ،  دراوم  رد  میاد ب )  فاعم  ندوب ،  دـیدش  تروص  رد  فلا ) 
هب ) دـشاب هتفای  رارقتـسا  هک  یتروص  رد  فلا )  اهزوکیـسپ : یگتفرگجوم و  دـننام  ثداوح  گنج و  زا  یـشان  یناور  ياـهیرامیب  دنب 26 ـ 

تامدـخ رارقتـسا ،  مدـع  تروص  رد  میادفاعم ب )  کشزپناور )  رفن  ود  طـسوت  یهاگـشناد  اـی  یماـظن  ياهناتـسرامیبرد  توبث  طرش 
نینچمه دـشاب  یماـظن  تانویـش  ریاـغم  هک  يروطهب  اـه  ییوـخژک  و  یناور )  یبـصع و  لداـعت  مدـع  ) راـتفر لـالتخا  دـنب 27 ـ  یمزرریغ 

میاد فاعم  مسیلاوسکس ،  سنارت  دننام  یسنجو  یقالخا  تافارحنا 
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هدام 33 باصعا (  زغم و  یحارج  ياهیرامیب  مجنپ ـ  شخب 

ياهتیفاعمزا دنـشابیم  التبم  نآ  هب  هک  يرامیب  عون  هب  هجوت  اب  باصعاو ،  زغم  یحارج  هب  طوبرم  ياهیرامیب  هب  التبم  نالومـشم  هدام 33 ـ 
ریاسو يرایکدـلونرا  لـیاف ـ  لـپیلک  تارقف  نوتـس  يدازرداـم  بیاـعم  دـنب 1 ـ  دومن : دـنهاوخ  هدافتـسا  ریز  حرـش  هب  دـنب  ره  رد  جردـنم 
عاونا دنب 2 ـ  یمزرریغ  تامدخ  ضراوع ،  نودب  میاد ب )  فاعم  دیدش ،  دوهـشم و  یبصع  ضراوع  اب  فلا )  ياهرهم :)  ياهيراجنهان 
نوتس میخشوخ  یناوختـسا  ياهروموت  دـنب 3 ـ  میاد  فاعم  هدـشن ،  لمع  هدـشلمع و  يژولویدار  یکینیلک و  میالع  اب  لاکـسید  ینره 

 ، یلمع لـالتخا  نودـب  میاد ب )  فاـعم  دـیامنداجیا ،  یلمع  لـالتخا  تیعقوم  مجح و  رظن  زا  هک  یتروص  رد  فـلا )  همجمج  تارقف و 
 ، یلمع ای  یبصع  لالتخا  اب  فلا )  یلـصفمدیاوز : )  هغیت ـ  هندـب ـ  ) اههرهم هنهک  هزاـت و  ياهیگتـسکش  عاونا  دنب 4 ـ  یمزرریغ  تامدخ 
ـ  یلافــسوردیهدننام هـمجمج  حــضاو  يدازرداـم و  ياهلکــش  رییغت  دــنب 5 ـ  یمزرریغ  تامدــخ  لـالتخا ،  نودــب  مـیاد ب )  فاـعم 

: زغم یحارج  لمع  هقباس  دنب 7 ـ  میاد  فاعم   ( مسیرونآ لثم  یکینیلک  میالع  اب  زغم  یقورع  تالالتخا  دنب 6 ـ  میاد  فاعم  یلافسورکیم ، 
ـ  دــنب 8 یمزرریغ  تامدــخ  یبـصع ،  ضراوـع  نودــب  مـیاد ب )  فاـعم  کـیناگرا )  ریغ  اـی  کـیناگرا  یبـصع  ضراوـع  اــب  فـلا ) 

هدیسرنای دشاب  هدیسر  جلف  هلحرم  هب  هاوخ  اهتیدییونکارآ  اهتنوفع و  لکسای  اههرهم  یناوختـسا  ياهروموت  دننام  یعاخن  ياهنویـسرپمک 
یحارج ای  يدازردام  نادقف  دـنب 10 ـ  میاد  فاعم  یعاخن ،  لاناک  همجمج و  لخاد  رد  یجراخ  مسج  عون  ره  دنب 9 ـ  میاد  فاعم  دشاب ، 

نالومشم رد  رتمیتناس  زا 5  رتمک  رطق  اب  میاد ب )  فاعم  رتمیتناس ،  زا 5  شیب  رطق  اب  فلا )  همجمج  ياهناوختسازا  یتمسق  ياهبرض  ای 
 ( میاد ب فاعم  دـیدش ،  ضراوع  اـب  فلا )  یندرگ  هدـند  دـنب 11 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  ملپید  زا  رتالاب  رد  میادفاعم و  ملپید  يداـع و 

یمزرریغ تامدخ  ضراوع ،  نودب 

هدام 34 میخدب (  میخشوخ و  ياهروموت  مشش ـ  شخب 

رهرد جردنم  ياهتیفاعم  زا  دنشابیم  التبم  نآ  هب  هک  يرامیب  عون  هب  هجوتاب  میخدب  میخشوخ و  ياهروموت  هب  التبم  نالومـشم  هدام 34 ـ 
فاعم دشاب ،  هدش  نامردهکنیا  ولو  دشاب  هک  وضع  ره  رد  عون و  ره  زا  میخدب  ياهروموت  دنب 1 ـ  دومن : دنهاوخ  هدافتسا  ریز  حرش  هب  دنب 

ببـس هچنانچ  یمزرریغتامدخ ب )  دشاب  هتـشادن  یلمع  لاکـشا  هک  دشاب  يوحن  هب  هچنانچ  فلا )  میخشوخ  ياهروموت  دنب 2 ـ  میاد 
میادفاعم ددرگ  هطوبرم  وضع  راک  رد  دوهشم  لالتخا 

 ( هدام 35 يردص (  هسفق  هیر و  ياهیرامیب  متفه ـ  شخب 

دنب ره  رد  جردنم  ياهتیفاعم  زا  دنشابیم  التبم  نآ  هب  هک  يرامیب  عونهب  هجوت  اب  يردصهسفق  هیر و  يرامیب  هب  التبم  نالومـشم  هدام 35 ـ 
 ( زجاح باجح  جـلف  ای  مگارفایدندوبن و   ) زجاح باجح  يدازردام  ياهـصقن  لکـش و  رییغت  دنب 1 ـ  دومن : دنهاوخ  هدافتسا  ریز  حرـشهب 

هنیس تالضع  نادقف  ای  هتسجرب  غانج  لکش  یفیق )  هنیس   ) هتفرورف هنیس  دننام  يردصهسفق  يدازردام  ياهلکـش  رییغت  دنب 2 ـ  میاد  فاعم 
ـ  دنب 3 یمزرریغ  تامدـخ  یبلق ،  یـسفنت و  لالتخا  نودـب  میاد ب )  فاعم  هیر ،  ای  بلق  لمع  رد  حـضاو  ینیلاب  لالتخا  اب  هارمه  فلا ) 
هیر يزنژآ  هیر ( زا  یتمسق  لیکشت  مدع  دنب 4 ـ  میاد  فاعم  یلاگموکنوربویکارت )  اهلوتسیف و  ییاوه ( يراجم  يدازردام  ياهلکش  رییغت 

هوقرت ای  اههدند  تیلیمویتسا  تییتسا و  دنب 5 ـ  میاد  فاعم  دـشاب ،  هدومن  یـسفنت  لمع  رد  لالتخا  داجیا  هک  ییزجای  لماک  يزالپآ  و  ( 
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تامدـخ هتفای ،  دوبهب  دروم  رد  تقوم ج )  فاعم  لاس  کی  داح ـ  عون  رد  میاد ب )  فاعم  نمزم ـ  عون  رد  فلا )  فتکای  هنیـس  غانج  ای 
هب تسا  هدش  نانآ  دیدش  لکش  رییغت  ای  یـسفنت و  لمعلالتخا  بجوم  هک  هوقرت  فتک و  غانج و  ای  اههدند  یگتـسکش  دنب 6 ـ  یمزرریغ 

ياهسیرتاکیـس اـی  عیــسو و  یگتخوـس  سیرتاکیــس  دــنب 7 ـ  مـیاد  فاـعم  یهاگــشناد ،  اـی  یماـظن و  ياهناتــسرامیب  ردتوـبث  طرش 
عون زا  میاد ب )  فاعم  نمزم ،  عون  زا  فلا )  اهیزرولپ : عاونا  دنب 8 ـ  میاد  فاعم  دیامن ،  یسفنت  یلمع  لالتخا  داجیا  هک  یحارجلامعا 
دنب میاد  فاعم  دشاب ،  هدش  دییات  یفارگویدار  اب  هک  هدنوش  رارکت  يدوخبدوخ  سکاروتومونپ  هقباس  دنب 9 ـ  تقوم  فاعم  لاسکی  داح ، 

 ، میخدبو میخشوخ  زا  معا  بنج  ای  زجاح و  باجح  ياهروموت  دنب 11 ـ  میاد  فاعم  زنژاتراک ،  مردنس  هیرزوریف ،  زودییوکراس ،  10 ـ 
هب فـلا )  هیر  مزیفمآ  دـنب 14 ـ  میاد  فاعم  اهزوینوکومونپ ،  دـنب 13 ـ  میاد  فاعم  هیر ،  نمزم  یچراق  ياـهیرامیب  دنب 12 ـ  میاد  فاعم 
 ، کیتادـیه هیر ( فلتخم  ياهتسیک  دـنب 15 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  هزیلاکول ،  فیفخ و  ياهمزیفمآ  میاد ب )  فاعم  هتفرـشیپ ،  تروص 
 ، ینوفع عیـسو  ياهلکـس  يویر و  هسبآ  دـنب 16 ـ  میاد  فاعم  ددـعتم )  گرزب و  ییاوه  ياـهتسیک  لاـیدراکيرپورولپ و  دییومرد ، 

نمزم ياهتیشنورب  دنب 18 ـ  میاد  فاعم  دشاب ،  هدرکدییات  یفارگویدار  ینیلاب و  میالع  هک  هتفرـشیپ  يزاتکـشنورب  دنب 17 ـ  میاد  فاعم 
ای حلـسمياهورین  ياهناتـسرامیب  رد  توـبث  طرـش  هب  کیـشنورب  مـسآ  دـنب 19 ـ  میاد  فاـعم  دـشاب ،  هدوـمن  ینیلاـب  ضراوـع  دـیلوت  هک 
هب شنورب  ياـهروموت  دنب 20 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  فیفخ ،  مسآ  میاد ب )  فاعم  دـیدش ،  دراوم  رد  فلا )  یهاگـشناد  ياهناتـسرامیب 
ای یباهتلا  ياهشنکاوبجوم  هک  نتسایدم  شنورب و  هیر ،  یجراخ  ماسجا  دنب 21 ـ  میاد  فاعم  میخشوخ ،  میخدب و  زا  معا  یلک  روط 
هیر نویسکزر  یتسالپوکاروتو و  اههدند  نتشادرب  زا  معا  هنیـس  یحارج  لامعا  هقباس  دنب 22 ـ  میاد  فاعم  دشاب ،  هدـش  یلمع  تالالتخا 

ـ  دنب 24 میاد  فاعم  دشاب ،  هدرک  لمعتالالتخا  داجیا  هک  اهشنورب  ددعتم  ای  عیـسو  ياهیگنت  دنب 23 ـ  میاد  فاعم  نویساکیتروکد ،  و 
میاد فاعم  رنروهدرانربدولک )  مردنس  نتسایدم ( هب  راشف  میالع  نمزم ،  ياهتینتسایدم  نتسایدم ،  ياهیتاپوندآ  نتـسایدم ،  ياهروموت 

میاد فاعم  يرم ،  ياهروموت  لوکیتروید ،  عیسو ،  ياهیگنت  دنب 25 ـ 

 ( هدام 36 تلکسا ( )  ) اهناوختسا ياهیرامیب  متشه ـ  شخب 

ره رد  جردنم  ياهتیفاعم  زا  دنشابیم  التبم  نآ  هب  هک  يرامیب  عون  هبهجوت  اب  تلکسا )  ) اهناوختسا ياهیرامیب  هب  التبم  نالومشم  هدام 36 ـ 
 ، هدننک ناوتان  دیدش  لاکشا  رد  فلا )  امورت : ای  يرامیب و  رثا  رد  تارقف  نوتـس  تافارحنا  دنب 1 ـ  دومن : دنهاوخ  هدافتسا  ریز  حرش  هبدنب 

فاعم نازولیگناتیلدنوپسا ،  سیزیلولیدنوپـسا ،  سیزتسیلولیدنوپـسا ،  دـنب 2 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  فیفخ ،  لاکـشا  رد  میاد ب )  فاعم 
 ( مولوباتسا لیتوک ( هرفح  یمیدق  ياهیگتـسکش  دنب 4 ـ  یمزرریغتامدخ  نویـسازیرابمول ،  نویـسازیلارکاس ،  ادیفیبانیپسا ،  دنب 3 ـ  میاد 

فارحنا دـب و  عضو  اب  هک  نگل  ياهیگتـسکش  دنب 5 ـ  میاد  فاعم  دـشاب ،  هارمه  یلـصفم  رگید  هضراع  ای  هرفح و  لکـش  رییغتاب  هچنانچ 
فتک ناوختسا  دییونلگ  یمیدق  ياهیگتـسکش  دنب 7 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  نامریوش ـ  يرامیب  دنب 6 ـ  میاد  فاعم  دـشابهدروخ ،  شوج 

 ( تقوم ب فاعم  لاس  کـی  داـح ،  عون  زا  فلا )  تیلیمویتسا  دنب 8 ـ  میاد  فاعم  دشاب ،  هدش  یلـصفم  تاکرح  تیدودـحماب  مأوت  هک 
 ، دـشاب ررکم  حـشرت  ای  ناوختـسا  لکـش  رییغت  هب  رجنم  هتفاین و  دوبهبنامرد  هام  مغر 6  یلع  هک  ییاهتنوفع  داـح و  تحت  ياـهتنوفع 
راک رد  دوهـشم  لالتخا  هچنانچ  یمزرریغ ب )  تامدـخ  هضراـع ،  نودـب  فلا )  میخشوخ  یناوختـسا  ياـهروموت  دـنب 9 ـ  میاد  فاعم 

 ( مـیاد ب فاـعم  یگتـسکش ـ  رطخ  اـب  گرزب  ياـهتسیک  فـلا )  یناوختـسا  ياـهتسیک  دـنب 10 ـ  میاد  فاـعم  دـیامن ،  داـجیا  وضع 
چیپ و بصن  هب  رجنم  هک  یناوختسا  ياهیگتسکش  فلا )  اهیگتسکش : دنب 11 ـ  یمزرریغ  تامدخ  هضراع ـ  نودب  کچوک و  ياهتسیک 
هک ییاهیگتسکش  تقوم ب )  فاعم  هام   6 دشاب ،  هتشذگلمع  زا  هام  زا 6  رتمک  هچنانچ  دشاب  چگ  رد  ای  دشاب و  هدش  رچنوکای  كالپ و 

دشاب هدروخن  شوج  لاسکی  زا  دعب  هک  ییاهیگتـسکش  یمزرریغ ج )  تامدخ  دشاب  هدروخشوج  دشاب و  رچنوک  ای  كالپ  چیپ و  ياراد 
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ـ  دـنب 12 میاد  فاـعم  دـشاب ،  هدومن  داـجیا  یلمع  لاکـشاو  هدروخ  شوج  بساـنمان  عـضو  رد  اـی  دـشاب و  هدرک  داـجیا  بذاـکلصفم  و 
ـ  دـنب 13 یمزرریغ  تامدـخ  رتمیتناس ،  ات 5/3  زا 5/1  یهاـتوک  میاد ب )  فاـعم  رتمیتناـس ،  زا 5/3  شیب  یهاتوک  فلا )  اـپ : یهاـتوک 

دیدش و مرف  رد  فلا )  گرزب  لصافم  تیرترآویتسا  دنب 14 ـ  میاد  فاعم  هزیلوتسیف ،  نمزم و  یکرچ و  یسیلیفیس ،  یلس ،  ياهتیرترآ 
ـ  هناش جـنرآ ـ  وناز ـ  شناه ـ  گرزب ( لصافم  هیلک  دومج  دنب 15 ـ  یمزرریغ  تامدخ  فیفخ ،  مرف  رد  میاد ب )  فاعم  هدـننک ،  ناوتان 

تاکرح تیدودحم  میاد ب )  فاعم  وناز ،  شناه و  لصافم  دروم  رد  فلا )  لصافم  تاکرح  تیدودـحم  دنب 16 ـ  میاد  فاعم  اپچم ) 
رد هرـصبت  یمزرریغ  تامدـخ  رتمک ،  رد  میاد ج )  فاعم  دـشاب ،  هدـش  دودـحم  تاکرحزا  یمین  هک  یتروص  رد  گرزب  لـصافم  ریاـس 

یمیدق ررکم و  یگتفررد  دنب 18 ـ  میاد  فاعم  اهمادنا ،  زا  یکی  نادقف  ای  عطق  دنب 17 ـ  دوش . يریگهزادنا  یشوهیب  ریز  كوکشم  دراوم 
یلش ای  یگراپ  دنب 19 ـ  میادفاعم  هدـشن ،  لمع  ای  هدـش  لمع  یگتفررد )  لاح  رد  یفارگویدار  هبدنتـسم   ) گرزب لصافم  يدازردام  و 

هک یتروص  رد  فلا )  نمکل  کیمکسیا و  مردنـس  دنب 20 ـ  یمزرریغ  تامدخ  دشاب ،  یماظنتانیرمت  عنام  هکاپ  چـم  وناز و  ياهنامگیل 
 ، تسد کی  رد  تسـش  لماک  نادـقف  دـنب 21 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  فیفخ ،  دراوم  رد  میاد ب )  فاعم  دـشاب ،  تمدـخ  عناـم  دـیدش و 
ره هک  دوش  لـمع  ریز  تروـص  هب  ناتـشگنا  دروـم  رد  میاد  فاـعم  تسد ،  کـی  رد  تشگنا  کـی  زا  شیب  نادـقف  دـنب 22 ـ  میاد  فاعم 

بوسحم و تشگنا  کی  زا  شیب  دشاب  هدش  عطقتشگنا  راهچ  لوا  دـنب  رگا  ینعی  دوش  بوسحم  موس  کی  دـنب  ره  وکی  لماک  تشگنا 
ات ای  ندش و  زاب  عنام  هک  یضراوع  دنب 24 ـ  میاد  فاعم  تسد ،  کی  رد  تسش  يراک  شزرا  لماک  نادقف  دنب 23 ـ  دوشیم . میاد  فاعم 
ـ  دـنب 25 میاد  فاـعم  تشگنا ،  ود  زا  شیب  رد  یمزرریغ ب )  تامدـخ  تشگنا ،  ود  رد  فلا )  یلیتکا  دنـسدننام  دوش  ناتـشگنا  ندـش 

تامدـخ هدـشن ،  ای  هدـش  لمع  وناز  کسینم  یگراـپ  دـنب 26 ـ  میادفاعم  راکلاواسکوک ،  اـنکاماسکوک ،  ازاواـسکوک ،  اـنالپاسکوک ، 
ثعابهک وناز  عطاقتم  یبناج و  ياهطابر  لماک  دـیدش و  یگراپ  دنب 28 ـ  میاد  فاعم  دوهـشم ،  نمزم و  زورترآردیه  دنب 27 ـ  یمزرریغ 

ـ  دنب 29 میاد  فاعم  دشاب ،  هدش  هراپ  طابر  دنچ  هک  يدراوم  رد  یمزرریغ ب )  تمدـخ  درفنم ،  عون  رد  فلا )  دوش : لصفم  يرادـیاپان 
یفاص دنب 30 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  فیفخ ،  دراوم  رد  میاد ب )  فاعم  دـیدش ،  دراوم  رد  فلا )  موتاوروکرونژ  مراوونژ ،  موگلاوونژ ، 

تامدخ نآ  زا  رتالاب  ملپید و  نالومشم  رد  میاد ب )  فاعم  يداع ،  نالومشم  رد  فلا )  اپ : فک  دیدش  رعقت  اپود و  ای  کی  فک  لماک 
دنب یمزرریغ  تامدخ  ککشک ،  ناوختسا  ررکم  یگتفررد  دنب 32 ـ  میاد  فاعم  لیشآ ،  نودنات  هتفاین  دوبهب  یگراپ  دنب 31 ـ  یمزرریغ 

ـ  دنب 35 یمزرریغ  تامدخ  سرات ،  ياهناوختـسا  يدازردام  ای  یباستکا  لکـش  رییغت  دـنب 34 ـ  میاد  فاعم  مسین )  یکا  هداتفا ( ياپ  33 ـ 
ـ  دنب 37 یمزرریغ  تامدـخ  اپ ،  کی  رد  تسـش  عطق  دـنب 36 ـ  میاد  فاعم  اپ ،  ود  ره  رد  تسـش  عطق  اـی  اـپ و  کـی  زا  تشگنا  هس  عطق 

نمزم ياهتیوونیس  دنب 38 ـ  یمزرریغ  تامدخ  فیفخ ،  دراوم  رد  میاد ب )  فاعم  دیدش ،  دراوم  رد  فلا )  اپ : چم  لصفم  ندوب  بیروا 
لصافم رد  فلا )  یلمع  لالتخا  اب  هارمه  سیزوتاموردنک  لای  ونیـس و  دنب 39 ـ  میاد  فاعم  دشابجالع ،  لباق  ریغ  هک  گرزب  ياهلـصفم 
شهاـک هـب  رجنم  فـلا )  هـک  اـههرهم  یگتــسکش  دــنب 40 ـ  یمزرریغ  تامدــخ  کــچوک ،  لــصافم  رد  مـیاد ب )  فاــعم  گرزب ، 

ـ  دــنب 42 مـیاد  فاـعم  یلوـکیتروت ،  دــنب 41 ـ  یمزرریغ  تامدــخ  رتـمک ،  رد  میادفاعمدــشابهدشدصرد ب )  30 زاشیبهرهمعافترا
یتمسق نتفر  نیب  زا  دنب 43 ـ  یمزرریغ  تامدخ  تسد ،  کی  رد  میاد ب )  فاعم  تسد ،  ود  رد  فلا )  دعاس : ياهناوختـسا  زوتـسونیس 

 ، دـیامن داجیا  لاکـشا  نیتوپ  ندیـشوپرد  ای  دـشاب و  یماظن  تانیرمت  ماجنا  عناـم  هک  يرگید  تارییغتعون  ره  اـی  اـپ  فک  ياهناوختـسا  زا 
میاد فاعم 

هدام 37 یمومع (  یحارج  یشراوگ و  هاگتسد  مکش و  ياهيرامیب  مهن ـ  شخب 

دنتسه التبم  نآ  هب  هک  يرامیب  عون  هب  تبسن  یمومع  یحارج  هتشرو  یشراوگ  هاگتـسد  مکـش و  ياهیرامیب  هب  التبم  نالومـشم  هدام 37 ـ 
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 ( فلا يوارفص  يراجم  ارفـص و  هسیک  دبک ،  يور  یحارج  لامعا  دنب 1 ـ  دننکیم : هدافتسا  ریز  حرـش  هب  دنب  ره  رد  جردنم  ياهتیفاعمزا 
تسیک دنب 3 ـ  میاد  فاعم  بیـسآ ،  يدبک و  زوریـس  زوربیف و  دنب 2 ـ  یمزر  ریغ  تامدـخ  هضراع ،  نودـب  میاد ب )  فاعم  هضراع ،  اب 

هارمه نمزم  ياهتیتسیسیلوک  دنب 4 ـ  میاد  فاعم  هدشن ،  لمع  ای  هدش  لمعدبک  مویژنامه  شراوگ و  هاگتـسد  لاحط ،  دبک ،  کیتادیه 
فاعم لاس  کی  داح ،  فلا )  تیتارکناپ  دنب 6 ـ  میاد  فاعم  يوارفص ،  ياهلوتسیف  كودولک ،  ياهیگنت  دنب 5 ـ  میاد  فاعم  گنس ،  اب 

ـ  سارکناپ ياهتسیکودوزپ  یقیقحياهتسیک ،  سارکناپ ـ  ياهگنـس  سارکناـپ ـ  يوقلح  بل  دـنب 7 ـ  میاد  فاعم  نمزم ،  تقوم ب ) 
ای لاـحط  يدازرداـم  نادـقف  یمزرریغ ب )  تامدـخ  اـمورت ،  زا  یــشان  یموتکنلپــسا  فـلا )  دـنب 8 ـ  میاد  فاـعم  سارکناـپ ،  لوتـسیف 

فلخ ياـهروموت  اـهتسیک و  دـنب 9 ـ  میاد  فاعم  لاحط ،  ياـهروموت  اـهتسیک و  دـیدش ،  یلاگمولپـسایرامیب  زا  یـشان  یموتکنلپـسا 
يور یحارج  لاـمعا  دـنب 10 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  دـشاب  هضراع  نودـب  هدـش و  لمع  هچنانچ  میاد ب )  فاعم  دوجوم ،  فلا )  یقاـفص 

 ، ملپید زا  رتالاب  ومیاد  فاعم  ملپید ،  يداـع و  نالومـشم  يارب  يدـعقم  ياهلوتـسیف  فلا )  اهلوتـسیف : دـنب 11 ـ  میاد  فاعم  سارکناپ ، 
 ( فلا یجراخ  یلخاد و  ياهریـساوب  دنب 12 ـ  یمزرریغ  تامدخ  دراوم ،  هیلک  رد  لادینولیپ  یفان و  ياهلوتـسیف  یمزرریغ ب )  تامدـخ 

فلا دنب 13 ـ  یمزرریغ  تامدخ  فیفخ ،  دراوم  رد  میاد ب )  فاعم  دشاب ،  هدنهد  يزیرنوخ  دـشاب و  هکاپ  هس  زا  شیب  هک  یتروص  رد 
یلخادياهقتف هدننک ،  دوع  ياهقتف  یحارج ،  لمع  لحم  ياهقتف  یمزرریغ ب )  تامدخ  هدـشن ،  لمع  یفان  ینار ،  ینبغم ،  ياهقتف  ( 

یلخاد و ياـهقتف  د )  درادــن . یتمدــخ  عناـم  دــشاب  هتــشادن  هضراـع  هـک  هدــش  لـمع  ياـهقتف  مـیاد ج )  فاـعم  کـیتامگارفاید ،  و 
کیژارومه رـسلوا و  تیلوـکوتکر  ویتارـسلوا ـ  ياـهتیلوک  دـنب 15 ـ  میاد  فاـعم  نولوکاـگم ،  دـنب 14 ـ  میاد  فاعم  کـیتامگارفاید ، 

 ، كایلـس يرامیب  دننام  نشب  روزبا  لام  ياهمردنـس  دـنب 16 ـ  میادفاعم  نورک ،  يرامیب  دـننام  دـیدش  ياهتییلیا  لانیتستنیا  زوپیلوپو 
نولک ياهیگنت  دـنب 17 ـ  میاد  فاعم  هدور ،  لس  هدور ،  قورع  يزاتکژنالت  اهزادـیراکاسيد ،  ناصقن  لپیو  يرامیب  لاکیپورتيورپسا ، 

ياـهپیلوپ زوتاـموندآ ،  پیلوـپ  کـیتسالپرپیهپیلوپ ،  ناـناوج ـ  ياـهپیلوپ  گرزب ( هدور  ياـهپیلوپ  دـنب 18 ـ  میاد  فاـعم  موـتکر ،  و 
 ، دوش جراخ  جازم  تباجا  ماگنه  هدور  طاخمزا  رتمیتناس  لقادح 2  هک  یتروص  رد  موتکر  سوسپالورپ  دنب 19 ـ  میاد  فاعم  لایلیماف ) 

لوـط هـک  یتروـص  رد  فـلا )  دـشابن : هدـننک  فاـعملمع  سفن  هـک  مکـش  يور  یحارج  لـمع  ياهسیرتاکیـس  دـنب 20 ـ  میاد  فاـعم 
دـشاب رتشیب  رتمیتناـس  زا 20  سیرتاکیــس  لوـط  هـک  یتروـص  رد  یمزرریغ ب )  تامدـخ  دــشاب ،  رتمیتناـس  زا 15  شیب  سیرتاــکیس 

هک همضاه  هاگتـسد  يور  یحارج  لامعا  هنوگره  دنب 21 ـ  یمزرریغتامدخ  ملپید ،  زا  رتالاب  میاد و  فاعم  ملپید  يداع و  نالومـشمرد 
هدـش و زوموتـسانآ  اـی  دـشاب و  هدـش  سیدـناپآ )  زج  هب  ) وضعزا یتمـسق  نتـشادرب  هب  رجنم  اـی  دـشاب و  هدرک  یـشراوگ  تالالتخادـیلوت 

دادسنا نویساروفرپرشعینثا ،  هدعم و  هدنور  شیپ  دیدش و  کیتیپ  ياهمخز  دنب 22 ـ  میاد  فاعم  دشاب ،  هدرک  داجیا  عیسو  یگدنبسچای 
فاعم يزالاشآ ،  دنب 24 ـ  میاد  فاعم  يرم ،  ياهلوکیتروید  دنب 23 ـ  میاد  فاعم  ددرگزرحم ،  یپکسودنآ  قیرط  زا  هک  يزیرنوخ  و 
ثعاـب هک  تلع  ره  هب  عوـن و  ره  زا   ) نمزم ياـهتینوتیرپ  دـنب 26 ـ  میاد  فاعم  یباستکا ،  ای  يدازردام  عوفدـم  يراـیتخایب  دنب 25 ـ  میاد 

اضعا رد  ای  مکش  رد  ددعتم  یجراخ  ماسجا  دوجو  دنب 27 ـ  میاد  فاعم  یچراق )  یلس ـ  یکرچ ـ  زا  معا  دشاب  هدش  اشحا  راک  ردلالتخا 
ای وضع و  صقن  داجیا  هچناـنچ  یمزرریغتامدـخ ب )  دـشاب ،  هدوبن  رـسیم  اـهنآ  کـی  کـی  جارخا  هک  يوحن  هب  فلا )  شکرتریظن :)  )

ياهپالف لوکیدپ ـ  ياهپالف  مامت  دنب 28 ـ  میاد  فاعم  دشاب ،  هدش  دیدش  ياهیگدنبسچ  ببس  ای  هدرکمکـش و  لخاد  ياشحا  رد  لالتخا 
 ، هضراع نودـب  دراوم  ریاس  میاد ب )  فاعم  دـشاب ،  هدرک  داجیا  وضع  صقن  رگا  فلا )  هلوکیدـپ  ياهپالف  ـ  دازآ ياـهپالف  ینالـضع ـ 
 ، ددرگ دیدش  لمع  لالتخا  ببـس  رگا  فلا )  هدور  رـشع و  ینثا  هدعم ،  لکم  لوکیتروید  اهزولوکیتروید ،  دنب 29 ـ  یمزرریغ  تامدخ 

دیدش یلاگموتاپه  دنب 31 ـ  میاد  فاعم  تلع ،  ره  هب  دعقم  یگنت  دنب 30 ـ  یمزرریغ  تامدخ  هضراع ،  نودب  دراوم  رد  میاد ب )  فاعم 
میاد فاعم  دبک ،  یبیمآ  یکرچ و  ياههسبآ  دنب 32 ـ  میاد  فاعم  تلع ،  ره  هب 
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هدام 38 نوخ (  ياهیرامیب  مهد ـ  شخب 

ریز حرـش  هب  دـنب  ره  رد  جردـنم  ياهتیفاعم  زا  دنتـسه  التبم  نآ  هبهک  يرامیب  عون  هب  هتـسب  نوخ  ياهیرامیب  هب  التبم  نالومـشم  هدام 38 ـ 
ـ  دــنب 2 مــیاد  فاــعم  رمریب )   ) کــسنرتناروتکاف دوــبمک  تــلع  هــب  کــیتسالپولاگم  ياــهینوخ  مــک  دـنب 1 ـ  دنیامنیمهدافتــسا :

 ، دـیدش دراوم  رد  فلا )  میخشوخياهيرامیب  تلع  هب  یباـستکا  نمزم  ياـهینوخ  مک  دنب 3 ـ  میاد  فاعم  یثرا ،  زوتیـسورفساورکیم 
دنب میاد  فاعم  هیلوا ،  ینپوتیسوبمورت  و  یمتیس )  یلپ  هیلوا ( یلوبلگ  یلپ  دنب 4 ـ  یمزرریغ  تامدخ  فیفخ ،  دراوم  رد  میاد ب )  فاعم 
نوخ ياهیمیخدب  دنب 7 ـ  میاد  فاعم  يداقعنا ،  ياهروتکاف  لالتخا  دوبمک و  دنب 6 ـ  میاد  فاعم  اهیتاپوبمرت ،  یثرا و  ياهاروپروپ  5 ـ 
میاد فاعم  کینلپسا ،  ینوخمک  ای  یتناب  مردنس  دنب 8 ـ  میاد  فاعم  یلک ،  روط  هب  نیکچوهدننام )  يوافنل ( هاگتسد  اهیمـسول و  دننام 

 ، زوتیسولونارگا دـنب 10 ـ  میاد  فاعم  ا ،  اج ـ  حلـسم  ياهورین  ینامردزکارم  دـییات  اب  یباستکا  یثرا و  کیژولونومیا  تالالتخا  دنب 9 ـ 
میاد فاعم  يداع  نالومشم  رد  فلا )  ینامردزکارم ن م ج ا : دییات  اب  نیبولگومه  یلوکلوم  یکیژولویب  تالالتخا  دنب 11 ـ  میاد  فاعم 

ـ  دـنب 13 میاد  فاعم  لـس ،  لکیـسیمنآ  روژاـم و  یمـسالات  دـنب 12 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  مـلپید ،  زا  رتـالاب  مـلپید و  نالومـشم  رد  ب ) 
یکیدزن رد  یمزرریغ  تامدخ  مسیواف  يرامیب  دنب 14 ـ  میاد  فاعم  زمرقو ،  دیفس  ياهلوبلگ  ای  اهتکالپ  دوبمک  اب  مأوت  مزینیلپـسارپیه 

زا هدـننک  ناوتان  نمزم و  ياهتیمومـسم  رثا  رد  یمنآ  دـنب 16 ـ  میاد  فاعم  تلع ،  ره  هب  ناوختـسا  زغم  يزالپآ  دنب 15 ـ  ینامردزکارم 
 ، تناربلیو يرامیب  دنب 17 ـ  میاد  فاعم  هریغ ،  نبرکرورلکارتت و  نبرک ،  روفلوس  برـس ،  هویج ،  زنگنم ،  دـننام  ییایمیـش  داومو  تازلف 

میاد فاعم 

هدام 39 یلسانت (  يراردا  هاگتسد  ياهیرامیب  مهدزای ـ  شخب 

جردـنم ياهتیفاعم  زا  دنـشابیم  التبم  نآ  هب  هک  يرامیب  عون  هب  هجوتاب  یلـسانت  يراردا  هاگتـسد  ياهیرامیب  هب  التبم  نالومـشم  هدام 39 ـ 
هک یتروص  رد  فلا )  ینویـسگنوف  ای  ینوفع  ای  يوضع  لیالد  هب  يراردا  دادـسنا  دنب 1 ـ  دومن : دنهاوخ  هدافتسا  ریز  حرـش  هب  دنب  رهرد 
ـ  دنب 2 میاد  فاعم  دادسنا ،  ندرک  فرطرب  ناکما  مدـع  تروص  رد  یمزرریغتامدـخ ب )  دـشاب ،  ریذـپناکما  دادـسنا  ندرک  فرطرب 

دنب یمزرریغ  تامدخ  فیفخ ،  هفرط و  کی  میاد ب )  فاعم  دـشاب ،  دـیدش  هفرط  کی  ای  هفرط  ود  رگا  فلا )  اهبلاح : هب  راردا  تشگرب 
کی ره  راردا ،  يارجم  اـههضیب ،  هناـثم ،  بلاـح ،  هچنگل ،  هـیلک ،   ( یچراـق یلگنا ـ  یبورکیم ـ  یلـس ـ  نـمزم ( ینوـفع  ياـهیرامیب  3 ـ 

 ، هیلک بلاح ،   ) ياهگنس دنب 5 ـ  تقومفاعم  لاس  کی  دوجوم ،  هناثم )  تاتـسورپ ،  هیلک ،   ) ياهگنـس دنب 4 ـ  میاد  فاعم  کیکفتهب ، 
هک یتروص  رد  فلا )  یلـسانتهاگتسد  يراردا و  يراـجم  هیلک ،  میخشوـخ  ياـهروموت  دنب 6 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  هدـش ،  لمع  هناثم ) 

يراکرپ يراکمک و  لاـنروس ( ياـهیرامیب  دـنب 7 ـ  مزر  زا  فاـعم  تروـص  نیا  ریغ  رد  میاد ب )  فاـعم  دوـش ،  یلمع  لـالتخا  هب  رجنم 
 ، ناوـت يرپورتر  زوربــیف  ناوــت ،  يرپورتر  ياــهیرامیب  دــنب 8 ـ  مـیاد  فاـعم  لاـنروس ،  میخدــب  میخشوخياـهروموت و  لاـنروس ، ) 
 ، کـیتورفن مردنــس  هـیلک  یبـط  ياــهیرامیب  دــنب 9 ـ  مـیاد  فاـعم  ناوـت ،  يرپورتر  ياــهتسیک  میخدــب و  میخشوخياــهروموت و 

فاعم هیلک ،  نمزم  ییاسران  لیسناسا و  يروتامهو  يروا  نییتورپ  هیلک ،  نژالک  ياهیرامیب  نمزم ،  تیرفنولیپ  نمزمتیرفنولورمولگ ، 
تامدـخ فیفخ ،  عون  فلا )  اشحا :  یگداـتفا  نییاـپ  دـنب 11 ـ  تقوم  فاعم  هام   6 داـح ،  تیرفنولیپ  تیرفنوـلورمولگ و  دنب 10 ـ  میاد 

 ، هفرط کـی  یموتکرفن  دـنب 13 ـ  میاد  فاعم  هچنگل ،  عاستا  سورفنوردـیه و  دـنب 12 ـ  میاد  فاـعم  تروص  نیا  ریغ  رد  یمزرریغ ب ) 
ود ره  ینعی  هفرطکی ( یپوتکا  نگل ،  لخاد  کـیپوتکا  هیلک  یبسا ،  لـعن  هیلک  دنب 14 ـ  میاد  فاعم  یتسالپولیپ ،  لیـسراپ و  یموتکرفن 

میاد فاعم  هجرد 3  یمزرریغ ب )  تامدـخ  هجرد 2  فلا )  هیلک  زوـتپ  دـنب 15 ـ  میاد  فاعم  دنـشاب ، )  هتفرگ  رارق  فرط  کی  رد  هیلک 
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يراردا متسیس  لوتسیف  دنب 18 ـ  میاد  فاعم  یجنفـسا ـ  نایم  هیلک  دـنب 17 ـ  میاد  فاعم  هیلک ،  يزنژآ  يزالپآ و  يزالپوپیه و  دنب 16 ـ 
هیلک يراـکمک  اـی  ییاـسران  هب  رجنم  هک  یتروص  رد  فلا )  هیلک  سکتروک  زورکن  دنب 19 ـ  میادفاعم  تسوپ ،  ای  شراوگ  هاگتـسد  هب 
هیلک یقورع  ياهیرامیب  دنب 21 ـ  میاد  فاعم  هیلک ،  دـنویپ  دنب 20 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  دراوم ،  ریاس  رد  میاد ب )  فاعم  دـشاب ،  هدـش 

فاعم يدیرو ،  ینایرش  مسیرونآ  يدیرو ،  ینایرـش  لوتـسیف  يویلک ،  دیرو  زوبمورت  هیلک ،  سوتکرافنا  يویلک ،  نایرـش  مسیرونآ  لثم 
رتروااگم دنب 23 ـ  میاد  فاعم  دشاب ،  هتشاد  همادا  هناثم  ات  هناگادجروط  هب  بلاح  ره  هک  یتروص  رد  بلاح  نویـساکیلبود  دنب 22 ـ  میاد 

هناثم دـنب 26 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  هفرط ،  ود  ای  هفرط  کی  لسورتروا  دنب 25 ـ  میاد  فاعم  رتروارودـیه ،  دنب 24 ـ  یمزرریغ  تامدخ  ، 
ـ  دنب 28 میاد  فاعم  یپارتویدار ،  ای  تیتسیـسای و  یلبق  یحارج  لامعا  لیالد  هب  هناثم  تیفرظ  شهاک  دنب 27 ـ  میاد  فاعم  کینژورون ، 
هک یتروص  رد  یمزرریغ ب )  تامدـخ  هضراع ،  نودـب  فلا )  هناثم  ندرگ  یگنت  دنب 29 ـ  میاد  فاعم  لیسراپ ،  لاتوت و  یموتکتـسیس 

دوش راردا  يرایتخایبهب  رجنم  هک  هناثم  ندرگ  یـضابقنا  تردق  نتفر  نیب  زا  دنب 30 ـ  دوشرظنراهظا . هضراع  بسحرب  دشاب  هتشاد  هضراع 
ـ  دـنب 32 درادـن ) . یتمدـخ  عنام  کـی  هجرد  زایداپـسوپیه  میاد ( فاـعم  هار ،  ود  ناـیم  تلآ و  هنت  زایداپـسوپیه  دـنب 31 ـ  میاد  فاعم  ، 

ینوریپ يرامیب  دنب 34 ـ  میاد  فاعم  موتورکساو ،  هنیرپ  موتکر و  تلآ ،  هنت  هب  ارجم  ياهلوتـسیف  عاونا  دنب 33 ـ  میاد  فاعم  زایداپسیپا ، 
دیدش یگنت  دـنب 36 ـ  میاد  فاعم  ارجم ،  لوکیتروید  دـنب 35 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  فیفخ ،  عون  میاد ب )  فاعم  دـیدش ،  عون  فلا ) 

ـ  دـنب 37 میاد  فاعم  نامردلباقریغ ،  نمزم  ياهتیرتروا  ارجم ،  میخدـب  میخشوخ و  ياهروموت  یفلخ ،  يارجم  ياهولاو  عاونا  ارجم ، 
دنب میاد  فاعم  دوش ،  رجنم  ارجم  یگنت  ای  زوربیف و  هب  ای  هدرک  داجیا  نویـسامرفدتلآ  ارجم و  یبقع  هیحاـن  رد  رگا  یتبراـقم  ياـهیرامیب 

تامدخ هجرد 1 و 2  فلا )  لسوکیراو  دنب 39 ـ  یمزرریغ  تامدخ  دراوم ،  ریاس  میاد ب )  فاعم  میجح ،  عون  فلا )  لسوردـیه  38 ـ 
ود فلا )  هضیب  نادقف  ای  یبوتکا و  دنب 41 ـ  تقوم  فاعم  هام  شش  هضیب ـ  داح  نویسروت  دنب 40 ـ  میاد  فاعم  هجرد 3 ،  یمزرریغ ب ) 
 ، هفرط کـی  میاد ب )  فاـعم  هفرطود ،  فلا )  هضیب  دـیدش  یفورتآ  دـنب 42 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  هفرط ،  کی  میاد ب )  فاعم  هفرط ، 

یموتکدیدیپا دنب 45 ـ  یمزرریغ  تامدخ  تلآ ،  یگتسکش  دنب 44 ـ  تقوم  فاعم  هام   6 داح ،  لسوتامه  دنب 43 ـ  یمزرریغ  تامدخ 
ياهدـیرو تیبلفوبمرت  دـنب 47 ـ  میاد  فاـعم  تلآ ،  نادـقف  دـنب 46 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  هفرطکی ،  میاد ب )  فاـعم  هـفرطود ،  فـلا ) 

توـبث طرـش  هـب  يراردا  بـش  يراردا و  يراـیتخایب  دـنب 49 ـ  مـیاد  فاـعم  یـسنجود ،  دـنب 48 ـ  تقوم  فاـعم  هاـم   6 تــلآ ،  یحطس 
بانط لسوردـیه  دـنب 51 ـ  میاد  فاعم  یحارج ،  لـمع  اـب  يراردا  ریـسم  رییغت  دنب 50 ـ  میاد  فاعم  حلـسم ،  ياهورین  ياهناتـسرامیبرد 

یمزرریغ تامدخ  يونمبانط ،  ياهتسیک  نمزم  تیمدیپا  يونم ، 

هدام 40 نادند (  ناهد و  کف و  يرامیب  مهدزاود ـ  شخب 

ره رد  جردنم  ياهتیفاعم  زا  دنـشابیم  التبم  نآ  هب  هک  يرامیب  عونهب  هجوت  اب  نادـند  ناهد و  کف و  يرامیب  هب  التبم  نالومـشم  هدام 40 ـ 
 ، دشاب ملکت  ای  ندـیوج  لمعرد  لالتخا  بجوم  هک  تروص  کف و  یناوختـسا  ياهیراجنهان  دنب 1 ـ  دنیامنیم : هدافتسا  ریز  حرـشهب  دنب 
زا هک  یتروص  رد  میخشوخ  ياـهروموت  دـنب 3 ـ  میادفاعم  یفرطود ،  یفرط و  کی  رالیزگ  وپمات  لـصفم  زولیکنآ  دنب 2 ـ  میاد  فاعم 

يرکش بل  نودب  ای  هارمه  رادفاکـش  ماک  دنب 4 ـ  میاد  فاعم  دـیامنب ،  ملکت  رد  ای  ندـیوج و  رد  لالتخا  داجیا  تیعقومو  مجح  ظاحل 
دنب 5 یمزرریغ  تامدخ  هضراع ،  نودب  هدش  لمع  میاد ج )  فاعم  یـسفنت ،  هضراع  اب  هدش  لمع  میاد ب )  فاعم  هدشن ،  لمع  فلا ) 
ـ  دنب 6 میاد  فاعم  دنوش ،  تروص  کف و  ياهناوختـسا  دوهـشم  يراجنهانهب  رجنم  نامرد  زا  دـعب  هک  کف  ياهناوختـسا  ياهتیلیمویتسا   ـ

لالتخابجوم هک  نابز  ندش  هعطق  ود  ای  نتشادرب و  فاکش  نابز ،  یفورترپیهو  یفورتآ  یسولگولیکنآ ،  دننام  نابز  ياهنویسامروف  لام 
نیب زا  دـنب 8 ـ  تقومفاعم  لاس  کی  نامرد ،  هب  مواقم  لایـساف  بصع  يزیلاراپ  دـنب 7 ـ  میاد  فاعم  دوش ،  علب  ای  ملکت و  ندـیوج و  رد 
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ددـغ ناهد  کف و  میخدـب  ياهروموت  دنب 9 ـ  میاد  فاعم  دـشاب ،  نادـند   14 زا رتـمک  ناـهد  رد  عومجم  رد  هک  يروط  هب  اهنادـند  نتفر 
میاد فاعم  نوتراو ،  روموت  یقازب و 

 ( هدام 41 ییانیب (  ضراوع  مشچ و  ياهیرامیب  مهدزیس ـ  شخب 

جردـنم ياهتیفاعم  زا  دنـشابیم  التبم  نآ  هب  هک  يرامیب  عون  هب  هجوتاب  ییانیب  ضراوع  مشچ و  ياـهیرامیب  هب  ـالتبم  نالومـشم  هدام 41 ـ 
یپورتمرپیه فلا )  ملپیدو  يداع  نالومشم  يارب  لماک  يژلپولکیاس  اب  یپورتمرپیه  دنب 1 ـ  دومن : دنهاوخ  هدافتسا  ریز  حرش  هب  دنب  رهرد 
لخادرتپوید تشه  ات  جنپ  زا  مشچ  ود  یپورتمرپیهرتپوید  عومجم  یمزرریغ ب )  تامدخ  اهمشچ ،  زا  کی  ره  لخاد  رتپوید  ات 4  زا 5/2 

شیب یپورتمرپیه  یمزرریغ د )  تامدـخ  لخادرتپوید ،  جـنپ  ات  مشچ  کی  يرتپوید  راهچ  زا  شیب  یپورتمرپیه  یمزرریغ ج )  تامدـخ  ، 
 ( میاد و فاعم  يرتپوید ،  تشه  زا  شیب  مشچ  ود  ره  یپورتمرپیهرتپوید  عومجم  میادفاعم ه )  اهمـشچ ،  زا  کی  ره  يرتپوید  راـهچ  زا 
 ( فلا ملپید  زا  رتالاب  نالومـشم  رد  لماک  يژلپولکیاساب  یپورتمرپیه  دنب 2 ـ  میاد  فاعم  مشچ ،  کی  يرتپوید  جـنپ  زا  شیب  یپورتمرپیه 

اـت 10 شـش  زا  مشچ  ود  یپورتمرپیهرتپوید  عومجم  یمزرریغتامدـخ ب )  اهمـشچ ،  زا  کـی  ره  لـخاد  رتپوید  ات 5  زا 3  یپورتمرپیه 
 ( یمزرریغ د تامدـخ  لـخادرتپوید ،  شـش  اـت  مشچ  کـی  يرتـپوید  جـنپ  زا  شیب  یپورتـمرپیه  یمزرریغ ج )  تامدـخ  لـخادرتپوید ، 

فاـعم مشچ ،  کـی  يرتپوید  شـش  زا  شیب  یپورتمرپیه  میاد ه )  فاـعم  رتپوید ،  زا 10  شیب  مشچ  ود  ره  یپورتـمرپیه  رتـپوید  عومجم 
 ، اهمـشچ زا  کـی  ره  لـخاد  يرتـپوید  اـت 4  زا 5/2  یپوـیم  فـلا )  مـلپید  يداـع و  نالومـشم  رد  يژلپولکیاـس  اـب  یپوـیم  دـنب 3 ـ  میاد 

يرتپوید جنپ  زا  شیب  یپویم  یمزرریغ ج )  تامدـخ  مشچ ،  ود  ره  لخاد  رتپوید  ات 8  زا 5  یپویمرتپوید  عومجم  یمزرریغتامدخ ب ) 
عومجم میاد ه )  فاعم  اهمـشچ ،  زا  کی  ره  يرتپوید  راهچ  زا  شیب  یپویم  یمزرریغ د )  تامدـخ  لخاد ،  رتپوید  شـش  اـت  مشچ  کـی 

ـ  دـنب 4 میاد  فاـعم  مشچ ،  کـی  يرتـپوید  شـش  زا  شیب  یپویم  میاد و )  فاـعم  ـ  مشچ ود  ره  يرتـپوید  تشه  زا  شیب  یپویمرتـپوید 
 ( یمزرریغتامدـخ ب اهمـشچ ،  زا  کی  ره  لخاد  رتپوید  ات 5  زا 3  یپویم  فلا )  ملپید  زا  رتالاب  نالومـشم  رد  يژلپولکیاـس  اـب  یپویم 

رتپوید ات 7  مشچ  کی  يرتپوید  زا 6  شیب  یپویم  یمزرریغ ج )  تامدخ  مشچ ،  ود  ره  لخاد  رتپوید  ات 10  نیب 6  یپویم  رتپوید  عومجم 
زا 10 شیب  یپوـیم  رتـپوید  عوـمجم  مـیاد ه )  فاـعم  اهمـشچ ،  زا  کـی  ره  يرتـپوید  زا 5  شیب  یپوـیم  یمزرریغتامدــخ د )  لـخاد ، 
اب بکرم  ای  هداس  مسیتامگیتسآ  دـنب 5 ـ  میاد  فاعم  مشچ ،  کی  يرتپوید  تفه  زا  شیب  یپویم  میادفاـعم و )  مشچ ،  ود  ره  يرتپوید 
 ، اهمـشچ زا  کیره  لخاد  يرتپوید  ات 4  زا 5/2  بکرم  ای  هداس  مسیتامگیتسآ  فلا )  ملپید  يداـع و  نالومـشمرد  لـماک  يژلپولکیاـس 

هداس مسیتامگیتسآ  یمزرریغ ج )  تامدـخ  لخاد ،  رتپوید  ات 8  زا 5  بکرم  ای  هداس  تامگیتسآرتپوید  عومجم  یمزرریغ ب )  تامدـخ 
ره يرتپوید  راهچ  زا  شیب  بکرم  ای  هداس  مسیتامگیتسآ  یمزرریغ د )  تامدـخ  مشچ ،  کیيرتپوید  ات 6  يرتپوید  زا 5  شیب  بکرم  ای 

فاعم دـشاب ،  يرتپوید  تشه  زاشیب  عومجم  رد  مشچ  ود  ره  بکرم  ای  هداس  مسیتامگیتسآ  هچناـنچ  میاد ه )  فاـعم  اهمـشچزا ،  کـی 
اب بکرم  اـی  هداـس  مسیتاـمگیتسآ  دـنب 6 ـ  میاد  فاـعم  مشچ ،  کـی  يرتـپوید  شـش  زا  شیب  بکرم  اـی  هداـس  مسیتاـمگیتسآ  مـیاد و ) 
 ، مشچ ود  زاکـی  ره  لـخاد  يرتپوید  ات 5  زا 3  بکرم  ای  هداس  مسیتامگیتسآ  فلا )  ملپید  زا  رتـالاب  نالومـشمرد  لـماک  يژلپولکیاـس 
 ( یمزرریغ ج تامدـخ  لـخاد ،  رتپوید   10 ات زا 6  مشچ  ود  ره  بکرم  اـی  هداـس  مسیتاـمگیتسآ  رتپوید  عومجم  یمزرریغ ب )  تامدـخ 

بکرم ای  هداس  مسیتامگیتسآ  یمزرریغ د )  تامدـخ  مشچ ،  کی  لـخادرتپوید  ات 7  يرتپوید  زا 6  شیب  بکرم  ای  هداس  مسیتاـمگیتسآ 
 ، رتپوید  10 زا شیب  مشچ  ود  ره  بکرم  اـی  هداـس  تاـمگیتسآ  رتپوید  عومجم  میاد ه )  فاـعم  اهمـشچزا ،  کـی  ره  يرتپوید  زا 5  شیب 

کی هک  نآ  ای  مشچ  کی  نادقف  دـنب 7 ـ  میاد  فاعم  مشچ ،  کی  يرتپوید  تفه  زا  شیب  بکرم  ای  هداس  مسیتامگیتسآ  میاد و )  فاعم 
لباقریغ هک  مظنمان  مسیتامگیتسآ  ای  نوکوتارک  هرـصبت ـ  میاد  فاعم  دشاب ،  ییانیب  دـقاف  جالع  لباقریغ  ياهیرامیبرثا  رد  ای  المع و  مشچ 
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ـ  دنب 8 یمزرریغ  تامدخ  ملپید ،  زا  رتالاب  نالومـشميارب  میاد و  فاعم  ملپید  يداع و  نالومـشم  يارب  دشاب  يرتموتارک  ابيریگهزادـنا 
تامدخ رتالاب ،  ملپید و  نالومـشم  رد  میاد ب )  فاعم  يداع ،  نالومـشم  رد  فلا )  هینرق  ضراوع  اب  مأوت  دـیدش  یلـصف  همحتلم  ماروا 

 ، مشچ کـی  رد  فلا )  نویپورتکا  نویپورتنآ و  سیزورزگ ـ  ـ  نورافلبمیـس لـیبق  زا  کـلپ  همحتلم و  یمخارت  ضراوع  دنب 9 ـ  یمزرریغ 
حلسمریغ مشچاب  دشاب و  هدومن  تفرشیپ  هینرق  زکرم  ات  هک  هتفرشیپ  کنخان  دنب 10 ـ  میاد  فاعم  مشچ ،  ود  رد  یمزر ب )  ریغ  تامدـخ 

رد عیسو  کل  ) دشابهدومن لاغشا  ار  هینرق  زکرم  دشاب و  عیسو  هک  یتروص  رد  فلا )  هینرق  يزکرم  کل  دنب 11 ـ  میاد  فاعم  دوش ،  هدید 
دنب 12 یمزرریغ  تامدخ  رتفیفخ ،  دراوم  رد  میاد ب )  فاعم  دشاب )  هدناشوپ  ار  هینرقحطس  عبرم  رتمیلیم  زا 3  شیب  هک  تسا  یعقوم 

کی رد  فلا )  نیتر  موبولک  اب  هارمه  يدازردام  موبولک  دنب 13 ـ  میاد  فاعم  مشچ ،  ود  ای  کی  لیسیتسرتنآ ،  کیفورتسید و  تیتارک   ـ
هک مشچ  ود  ای  کی  نمزم  دیدش و  ياهتیلکیـسودیریا  دنب 14 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  نیتر ،  موبولک  نودـب  میاد ب )  فاعم  مشچ ،  ود  ای 
 ، کمدرم لـماک  نویزولکیـس  نویزولکا و  دـنب 15 ـ  میادفاعم  دـشاب ،  هدومن  کـمدرم  زا 257/0  شیب  رد  عیـسو  ياهیگدنبـسچدیلوت 

هینرق و ضراوع  دید و  شهاک  اب  هک  یتروص  رد  فلا )  یحارج  لامعا  ای  ثداوح  زا  هلـصاح  عیـسو  یموتک  دـیریا  دنب 16 ـ  میاد  فاعم 
رد هرــصبت ـ  یمزرریغتامدــخ  دــشابن ،  مأوـت  ضراوـع  دــید و  شهاـک  اـب  هـک  یتروـص  رد  مـیاد ب )  فاـعم  دــشابمأوت ،  یــسدع 
 ، ياهبرــض يدازرداـم ،  تکاراـتاک  دـنب 17 ـ  میاد  تیفاـعم  نالومـشم ،  هـیلکيارب  تـلع  ره  هـب  مـشچ  ود  ره  عیـسو  ياهیموتکدـیریا 
 ، دیامنیمنیپوکـسونیتر رد  دـید  لـالتخا  داـجیا  هک  یـسدع  ياهترودـک  هرـصبت ـ  میاد  فاـعم  هدـشلمع ،  تکاراـتاک  کـیلوباتم و 
ود ای  کی  نمزم  رشتنم  ای  يزکرم و  تینیتویروک  دنب 19 ـ  میاد  فاعم  تلع ،  ره  هب  هیجاجز  عیسو  ترودک  دنب 18 ـ  یمزرریغ  تامدخ 

صقان ای  لماک  نویساسکول  دنب 21 ـ  میاد  فاعم  مشچ ،  ود  ای  کی  لماک  مسینیبلآ  ازوتنامگیپ و  ياهتینیتر  دنب 20 ـ  میاد  فاعم  مشچ ، 
ـ  دنب 23 میادفاعم  تلع ،  ره  هب  هدشن  لمع  ای  هدـش  لمع  هیکبـش  لاصفنا  دنب 22 ـ  میاد  فاعم  مشچکی ،  یسدع  نادقف  ای  یـسدع و 

یلوبمآ دـنب 24 ـ  میاد  فاعم  مشچ ،  ود  ای  کی  نمزم  تیلوکـساو  عون  رهاـی  ياهخاـش و  دـیرو  زوبمورت  اـی  ياهخاـش و  نایرـش  یلوبمآ 
یفورتآ لیبق  زا  هرـصاب  بصع  الوکام و  هیحان  ياـهیرامیب  دـنب 25 ـ  میاد  فاعم  مشچکی ،  يزکرم  دـیرو  زوبمورت  ای  يزکرم و  ناـیرش 

یملاتفوب یملاـتفورکیم و  دـنب 26 ـ  میاد  فاعم  هرـصاب ،  بصعیفورتآ  الوکام و  هیحان  ياهيزیرنوخ  اـی  ـالوکام و  خاروس  یگتخوس ـ  ـ
ای کی  لماک  جلف  دـنب 28 ـ  میاد  فاعم  مشچ ،  ود  ای  کی  ویتاسلوپ  ای  لاروموت  ياهیملاتفوزگا  دنب 27 ـ  میاد  فاعم  مشچ ،  ود  ای  کی 
 ، یکلپ تالـضع  جـلف  هب  طوبرم  ياهیملاتفوگال  دنب 29 ـ  میاد  فاعم  دشاب ،  یمیاد  هتفایرارقتـسا و  هک  یتروص  رد  مشچ  هلـضع  دـنچ 
ـ  دـنب 31 میاد  فاـعم  دـشاب ،  هدـیناشوپ  ار  مشچکـمدرم  فصن  زا  شیب  هک  یتروـص  رد  کـلپ  یمیاد  یگداـتفا  دـنب 30 ـ  میاد  فاعم 

دنب میاد  فاعم  دوهشم ،  یمیاد و  سومگاتـسین  دـنب 32 ـ  میاد  فاعم  مشچود ،  بوانتم  مسیبارتسا  مشچ و  کی  کـیبویلبمآ  مسیبارتسا 
هدش لمع  ياهموکولگو  هتـسب  هیواز  داح  موکولگ  قلطم و  نمزم و  موکولگ  دنب 34 -  میاد  فاعم  یکرچ ،  نمزم  تیتسیسوپرکاد  33 ـ 

ياهروموت دنب 37 ـ  میاد  فاعم  هینرق ،  دنویپ  دنب 36 ـ  میاد  فاعم  مشچ ،  هرک  لخاد  یجراخ  ماسجا  دنب 35 ـ  میاد  فاعم  مشچ ،  کی 
 (. دوش راتفر  هطوبرم  دنبقبط  هضراع  داجیا  تروص  رد  یمزرریغ ( تامدخ  تروص ،  ره  هب  میخشوخ 

هدام 42 ینیب (  قلح و  شوگ و  ياهیرامیب  مهدراهچ ـ  شخب 

ردجردـنم ياهتیفاعم  زا  دنـشابیم  التبم  نآ  هب  هک  يرامیب  عون  هب  هجوتاب  ینیب  قلح و  شوگ و  ياهیرامیب  هب  التبم  نالومـشم  هدام 42 ـ 
هک يروط  هب  هفرط  کی  ییاونش  شهاک  دنب 2 ـ  میاد  فاعم  شوگ ،  کی  لماک  يرک  دنب 1 ـ  دومن : دنهاوخ  هدافتسا  ریز  حرش  هب  دنب  ره 

کی ییاونش  شهاک  دنب 3 ـ  میاد  فاعم  دشاب  لبیسد  زا 80 شیب   ( 4096 2048 ـ  1024 ـ  512 ـ  هناگراهچ ( ياهسناکرفرد  نآ  لدعم 
يروط هب  شوگ  ود  ره  ییاونـش  شهاک  دنب 4 ـ  یمزرریغ  تامدخ  دشاب ،  لبیـسد  ات 80   50 نیب هناگراهچ  ياـهسناکرف  رد  رگا  هفرط 
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شهاک دنب 5 ـ  میاد  فاعم  دشاب ،  لبیـسد  زا 50 شیب  اهشوگ  زا  کی  ره  رد  هناـگراهچ  ياـهسناکرف  رد  ییاونـششهاک  لدـعم  هک 
ـ  1024 ـ  512 رگید ( ياهسناکرف  رد  هک  یتروص  رد  دـشاب  هدـمآ  نییاپ  لبیـسد  ات 70 سناـکرف 4096  رد  رگا  شوگ  ود  ره  ییاوـنش 

لبیسد ات 50  نیب 30 هناگراهچ  ياهسناکرف  رد  شوگ  ود  ره  ییاونـش  شهاک  دنب 6 ـ  میاد  فاعم  دشاب ،  لبیسد  زا 30  شیب   ( 2048
فاعم هفرطودای ،  هفرطکی  شوگ  هلال  یباستکا  ای  يدازردام  لماک  نادقف  دنب 8 ـ  میاد  فاعم  یلال ،  يرک و  دنب 7 ـ  یمزرریغ  تامدخ  ، 
شوگ نمزم  تنوفع  دـنب 10 ـ  میاد  فاعم  نآ ،  زا  یتمـسقای  ارجم  لوط  مامت  رد  یجراخ  شوگ  يارجم  دادـسنا  ای  يزرتآ  دنب 9 ـ  میاد 

دنب میاد  فاعم  هفرط ،  ود  ایهفرطکی  دیامن  موتایتسلوک  تتینسا و  ای  لنپارـش و  هیحان  رد  هعیاض  ایپیلوپ  ای  نژرویب  داجیا  ببـس  هک  ینایم 
 ، هدنامیقاب تاعیاض  حشرت  نودب  میاد ب )  فاعم  یکرچ ،  حـشرت  اب  شوگ  کی  فلا )  یموتک  دییوتـسام  لاکیدار  یحارج  لمع  11 ـ 

مکارت يژولویدار  رظن  زا  هک  یتروص  رد  ناپمتهدرپ  یکراپ  یکرچ و  حـشرت  اـب  یناـیم  شوگ  نمزم  تنوفع  دنب 12 ـ  یمزرریغ  تامدخ 
تامدـخ هفرطکی ،  میاد ب )  فاـعم  هفرطود ،  دراوم  رد  فـلا )  دـشاب : دوـجوم  تنوـفع  لـمعلاسکع  زا  یـشانزورلکسا  اـی  یناوختـسا 

 ، شوگیحارج لـمع  تلع  هب  اـی  هشور  ناوختـسا  یگتـسکشای  شوگ  یمیدـق  تاـباهتلا  رثا  رد  یتوـص  بصع  جـلف  دـنب 13 ـ  یمزرریغ 
رد کـینیلکاراپتاشیامزآ  اـب  هک  یتروـص  رد  رینم  مردنـس  هجیگرـس و  دـنب 15 ـ  میاد  فاـعم  اـهتیتنریبال ،  عاونا  دـنب 14 ـ  میادفاعم 
قلح بلو و  ماک  ینیب و  رد  ياهبرـض  ای  ینوفع و  ای  يدازرداـم  ضراوع  دنب 16 ـ  میاد  فاعم  دوش ،  دییات  حلسم  ياهورین  ياهناتـسرامیب 

دشابن نامردلباق  هک  یتروص  رد  دشاب  هدرک  داجیا  رظنم  تهارک  ای  دشاب و  هدومنیشراوگ  یتوص ،  یسفنت ،  حضاو  تالالتخا  دیلوت  هک 
میخشوخ ياـهروموت  سگنراـفوزان و  موربیف  دـنب 18 ـ  میاد  فاـعم  نفعتم ،  تورک  اـب  هارمه  کـیفورتا  تینیر  دـنب 17 ـ  میاد  فاعم  ، 

مأوت ياهتیزونیس  دـنب 19 ـ  میاد  فاعم  دـیامن ،  داجیاررکم  ياهیزیرنوخ  ای  یلمع و  دـیدش  تالالتخا  هک  هدـش  لمع  ایو  هدـنورشیپ 
رد میاد ب )  فاعم  دـشاب ،  هفرطود  هک  یتروص  رد  فلا )  دـشاب : هدرک  دوع  هک  هدـش  لمع  ياهتیزونیـسای  نمزم و  تیزونیـس )  ناپ  )
هک یتروص  رد  فلا )  تیزونیـسنودب  اـی  هارمه و  يژرلآ  اـی  تنوفع  تلع  هب  ینیب  زوپیلوپ  دنب 20 ـ  یمزرریغ  تامدـخ  هفرطکی ،  دروم 

یکف تحت  ای  یشوگانب و  هدغ  دسکیم  ياهروموت  دنب 21 -  یمزرریغ  تامدخ  هفرطکی ،  تروص  رد  و  میاد ب )  فاعم  دشاب ،  هفرطود 
فاعم دیامن ،  یـسفنت  ای  یتوصیمیاد  دیدش و  تالالتخا  دـیلوت  هک  نمزم  ياهتیژنرال  دنب 22 ـ  میاد  فاعم  هدشن ،  لمع  ای  هدـشلمع 

لمع اب  دـیامن و  یمیاد  دـیدش و  تالالتخا  دـیلوت  هک  هرجنحياهروموت  اـی  ياهبرـض و  ینوفع ،  يدازرداـم ،  ياـهیرامیب  دنب 23 ـ  میاد 
رد عیـسو  ياـهمویژنآ  رلوـگوژ ،  سوـمولک  ياـهروموت  دـنب 24 ـ  میاد  فاعم  دـشابن ،  ناـمرد  لـباق  یناـمرد  ریبادـت  ریاـس  اـی  ویحارج 

میاد فاعم  قوف ،  ياضعا  تامضنم  تروص و  ياهسونیس  نیکف ،  نابز ،  ناهد ،  ياضف  هرفح و  ینیب ،  قلح و  شوگ و  فلتخمطاقن 

 ( هدام 43 قورع (  بلق و  ياهيرامیب  مهدزناپ ـ  شخب 

دنب ره  رد  جردـنم  تیفاعم  زا  دنـشابیم  ـالتبم  نآ  هب  هک  يراـمیب  عونهب  هجوت  اـب  قورع  بلق و  ياـهیرامیب  هب  ـالتبم  نالومـشم  هدام 43 ـ 
ياهناتسرامیب رد  توبث  طرش  هبهدشن  لمع  هدش و  لمع  بلق  ياهچیرد  يوضع  ضراوع  هیلک  دنب 1 ـ  دومن : دنهاوخ  هدافتسا  ریز  حرشهب 

هنوگره دوجو  دنب 2 ـ  یمزرریغ  تامدخ  دشاب ،  هدشن  ییاسران  هب  رجنم  هک  ياهچیرد  سپالورپ  هرـصبت -  میاد  فاعم  حلـسم ،  ياهورین 
ياـهیلامونآ اـب  رگا  سوـترونا  سوتیـس  يدراـک و  ورتـسکد  هرـصبت ـ  میاد  فاـعم  هدـشنو ،  هدـش  لـمع  زا  معا  بلق  يدازرداـم  يراـمیب 

یتلاـح هـجرد و  ره  رد  رنوروـک  يراـمیب  ییاـسران و  عوـن  ره  دـنب 3 ـ  درادـن . یتمدـخ  عنم  دـشاب  هتـشادن  ياهضراع  هدوبن و  هارمهرگید 
عوـن ره  دـنب 5 ـ  میاد  فاـعم  بلق ،  نمزم  ییاـسران  دنب 4 ـ  میادفاعمدـیامندییاتارنایفارگویدراک  ورتکلا  هک  نآ  رب  طورـشم  دـشابهک 

ای يدازردام و  ياـهیرامیب  دـنب 6 ـ  میاد  فاعم  يدازردام ،  لارموت  روتامالفنازا ،  معا  دراـکویم  دراکودـنآ ـ  دراـکیرپ ـ  نمزم  يراـمیب 
يویر ياهگر  خرس  عاستا  اهمویژنآ و  ـ  اهمسیرونآ نویـساتکراوک ـ  دننام  گرزب  ياهگرخرـس  ترویاراوتامالفنا و  لارموت و  یباستکا ، 
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ینایرش نوخ  راشف  دایدزا  دنب 7 ـ  میاد  فاعم  دروم ،  ره  رد  يدیرو  ینایرش  ياهلوتسیف  یلـصا ـ  يویرنایرـش  یگنت  زاب ـ  لیرترآ  لاناک 
نوخ راشف  زا  دوصقم  ) دـشاب رتالاب  هویج  رتمیلیم  زا 100 کیلوتـساید  ای  هویج و  رتمیلیم  زا 160  کیلوتـسیسزابنوخ  راشف  هک  یتروص  رد 

ـ  دنب 8 میاد  فاعم  ددرگ )  تبث  زور  بش و  فلتخمتاعاس  رد  نوخراشف  يرتسب و  ناتـسرامیب  رد  تعاس  رامیبلقاال 72  هک  تسنآ  زاب 
یلک روط  هب  اهسیراو  دنب 9 ـ  یمزرریغ  تامدخ  دودحم ،  دراوم  رد  میاد ب )  فاعم  دشاب ،  هدـننک  دوع  هچنانچ  فلا )  اهتیبلیفونمورت :

 ، دشاب هتفرگ  ارف  ار  اهمادنا  زا  یکی  لقاالهک  سیزایتنافلا  موندآ و  فنل  يوافنل ـ  قورع  ياهروموت  دنب 10 ـ  بسانم  یمزرریغ  تامدخ  ، 
ـ  دـنب 12 میاد  فاـعم  موزروـفید ،  سیرویروکاـموتارگویژنآ  ـ  ازودوـن تـیرترآ  لـثم  مـیخو  رداـن و  ياـهیرامیب  دـنب 11 ـ  میاد  فاـعم 
دنب میادفاعم  دشاب ،  هقیقد  رد  نابرـض  زا 10  شیب  ناشدادعت  هک  یطرـش  هبینطب  قوف  ياهلوتـسیسارتسکا  تروص  هب  اهمتیر  تالالتخا 

تشپرتشیب ای  اتود  ینوناک ـ  دنچ  هقیقد و  رد  ددع  تفه  زا  شیب  ناشدادعتهک  ینطب  ياهلوتسیسارتسکا  تروص  هب  اهمتیر  تالالتخا  13 ـ 
هک ینطب  قوف  ياهیمتیرآ  یکات  اـی  اـهیدراکیکات  دـنب 14 ـ  میاد  فاعم   ( دـشاب هتفرگ  رارق   R-ON-T تروص هب  .) دشاب هدـمآ  مهرس 

يزیلهد نویسالربیف  دباین .)  دوبهب  تحارتسا  تعاس  کیزا  سپ  هک  یطرش  هب  هقیقد  رد  نابرـض  زا 120  شیب  يزیلهد ( يدراکیکاتلماش 
كولب يزیلهد  لـخاد  تیادـه  لـالتخا  دـنب 15 ـ  میاد  فاـعم  دروم  ره  رد  ینطب  ياهیدراکیکاتلاتـشکناج  اـی  لادوـن  ياـهیدراکیکات  ، 

زا رتمک  لازونیـس  يراکیدارب ـ  سا )  سا ـ  ـ  سا مردنـس ( يدراکیدارب  يدراکیکات و  مردنـس  يزیلهد و  سونیـسهفقو  يزیلهد ـ  سونیس 
دننام ینطب  يزیلهد  یتیاده  تالالتخا  دنب 16 ـ  میاد  فاعم  دباین ،  شیازفا  مزال  دح  هب  نابرض  دادعت  تیلاعفاب ،  هک  هقیقد  رد  نابرض   50

 ، دونیر يراـمیب  دـنب 17 ـ  میاد  فاعم  دوشتقوم ،  اـی  میاد  سیپ  زا  هدافتـسا  هب  رجنم  هک  یتیادـه  تـالالتخا  نینچمهو   WPW مردنس
میاد فاعم 

ات 45 هدام 44  هدشن (  ینیبشیپ  یکشزپ  تیفاعم  همان  نییآ  رد  هک  ییاهیرامیب   - مهدزناش شخب 

نییآ نیا  رد  دـشابن و  یمزرریغ  یمزر و  زا  معا  تمدـخ  ماـجناهب  رداـق  نآ  هب  ـالتبم  درف  هک  هدـننک  ناوتاـن  ییاـهیرامیب  هـیلک  هدام 44 ـ 
نانآاب یکشزپ  یلاع  ياروش  رظن  قبط  یفرعم و  یکشزپ  یلاع  يراوشهبهطوبرم  يورین  یکـشزپ  ياروش  صیخـشت  هب  هدشن  ینیبشیپهمان 

هب خیرات ) (  رد  هدام  رد 45  یمومع  هفیظو  تمدخنوناق  هدام 39  کی  هرصبت  يارجا  رد  هک  همان  نییآ  نیا  هدام 45 ـ  دش . دهاوخ  راتفر 
لباق بیوصت  خـیرات  زا  تسا  هدیـسر  حلـسم  ياهورینینابیتشپ  عافد و  روشک ،  یکـشزپ ،  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ،  ناریزوبیوصت 

تسارجا

ییاضق ك مکاحم  رد  ییاضقمولع  هدکشناد  نالیصحتلا  غراف  هفیظو  تمدخ  تدم  ندینارذگ  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

روشک ییاضق  مکاحم  رد  ییاضق  مولع  هدکـشناد  نالیـصحتلا  غراف  هفیظو  تمدخ  تدـم  ندـینارذگ  نوناق  همان ،  نییآ  نیا  رد  هدام 1 ـ 
مولع هدکـشناد  نالیـصحتلا  غراف  زا  دـنترابع  همان  نییآ  نیا  نالومـشم  هدام 2 ـ  دوشیم . هدـیمان  نوناـق )  راـصتخا ( هب  بوصم 1373 ـ  ـ

زا ترابع  ییاضق  ياهتمـس  هدام 3 ـ  دناهدادن . ماجنا  ار  ترورـض  هرودتمدـخ  هدـش و  شنیزگ  هییاضق  هوق  طباوض  قباطم  هک  ییاضق 
ـ  بوصم 24/3/1374 تاضق ـ  هورگياقترا  ماقم و  رییغت  هب  طوبرم  طباوض  یلغـش و  ياههورگ  همان  نییآ  عوضوم  ییاضق  لـغاشم  هیلک 
هب هتـسباو  ياهنامزاس  هییاضق و  هوقرد  يرادا  ینامزاس  تسپ  يدصت  زا  ترابع  يرادا  ياهتمـس  هدام 4 ـ  تسا  نآ  يدعب  تاحالـصا  و 

لاـس ود  لوـط  رد  نوناـق  نالومـشم  ياـیازم  قوـقح و  هداـم 5 ـ  تسا  حالـصيذ  ییارجا  ماـقم  نیرتـالابباصتنا  قیرط  زا  رمتـسم  روـط 
یمالـسا يروهمج  حلـسم  ياهورین  رد  هفیظو  زارت  مه  لنـسرپ  هب  ناونع  ره  هب  هک  تسا  ییاـههنیزه  اـهتخادرپ و  هعومجم  زا  تراـبعلوا 

زا کی  ره  هب  هک  تسا  ناونع  ره  تحت  یلام  ياهتخادر  پهعومجم  زا  تراـبع  دـهعت  تدـم  لاـس  تشه  لوط  رد  دریگیم و  قلعت  ناریا 
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ـ  هدام 6 دـهعتماجنا  ذـخا و  یگنوگچ  نازیم و  مود ـ  لصف  دریگیم . قلعت  طوبرم  ياهتـسپ  رد  زارت  مه  يرادا  روما  نایدـصتمای  تاـضق 
هدامآ هچرتفد  ذخا  لیصحت و  زا  تغارف  زا  سپ  هلصافالب  دنفلکم  نوناق ،  يایازمزا  هدافتسا  هب  لیامت  تروص  رد  طیارش  ياراد  نالومشم 

هد تدـمهب  هییاضق  هوق  رد  تمدـخ  ماجنا  تهج  هعجارم و  تاـضق  شنیزگ  شزومآ و  لـک  هرادا  هب  یمومع ،  هفیظو  هرادا  زا  تمدـخ  هب 
شزومآ تدم  لماش  نوناق  عوضوم  هلاس  هد  دهعت  هرـصبت ـ  دوش . میظنتیمـسر  دانـسا  هناخرتفد  رد  دـیاب  دـهعت  نیا  دنراپـسب . دـهعت  لاس 

لـصف تسا  ییاضق  مولع  هدکـشناد  هب  دورو  ماگنه  هبنایوجـشناد  هلاس  تشه  دـهعت  يرادا و  ای  ییاضق  تامدـخ  يزومآراک ،  یماـظن ، 
نالومـشم یماسا  تروص  یلیـصحتلا  غراـف  هرود  ره  رد  هییاـضق  هوق  هداـم 7 ـ  تاـعیفرت  تمدـخ و  هب  مازعا  یگنوگچ  شزومآ و  موـس ـ 

لاسراحلـسم ياهورین  لک  داتـس  هب  مزال  یگنهامه  تقفاوم و  ذـخا  روظنم  هب  نانآ  تمدـخ  هب  هدامآ  هچرتفد  ریواـصت  هارمه  هب  ار  نوناـق 
 ، تقفاوم زا  سپ  هدرک و  رظن  مالعا  یسررب و  هییاضق  هوق  تساوخردهب  تبسن  هام  کی  فرظ  حلسم  ياهورین  لک  داتس  هدام 8 ـ  دنکیم .

یمومع هفیظو  لـک  هرادا  هب  یـشزومآ  زکارم  هب  مازعا  يارب  ار  طوـبرم  یماـسا  تروـص  حلـسم ،  ياـهورین  یـشزومآ  زکارم  نییعت  نمض 
يورین داتس  اب  طوبرم  ياههنیزه  تخادرپ  هنیمز  رد  یشزومآ ،  زکارم  هب  نوناق  نالومشم  مازعا  زا  لبق  هییاضق  هوق  هدام 9 ـ  دنکیملاسرا .
طباوض ربارب  یماظن ،  شزومآهرود  لوط  رد  رفن  ره  يازا  هب  هدام  نیا  رد  روکذم  ياههنیزه  هرـصبت ـ  دـنکیم . یگنهامههدـنهد  شزومآ 

یتامدقم یماظن  شزومآ  تدـم  هدام 10 ـ  دوشیم . مالعا  نییعت و  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  طـسوت  هباـشم ،  دراوم  ریاـس 
 ، دهعت ماجنا  عورش  زا  لبق  هک  ینالومـشم  هرـصبت 1 ـ  دوشیم . نییعت  طوبرم  طباوض  ربارب  هدنهد  شزومآ  يورینطسوت  نوناق  نالومـشم 

یماظن شزومآ  ماجنا  زا  هدـنهد ،  شزومآ  ناگی  هب  یهاوگ  هیارا  اب  دنـشاب ،  هدـنارذگ  حلـسم  ياهورین  رد  ار  یتامدـقم  یماـظن  شزومآ 
نییآ نیا  نالومـشم  هلـصافالب  یتامدـقم ،  یماظنشزومآ  نایاپ  زا  سپ  تسا  فلکم  هدـنهد  شزومآ  يورین  هرصبت 2 ـ  دنوشیم . فاعم 

یط زا  سپ  نوناق  نالومـشم  هدام 11 ـ  دـنکیفرعم . یمومع  هفیظو  لـک  هرادا  هب  هییاـضق ،  هوق  هب  مازعا  يارب  يدارفنا  تروص  هب  ار  هماـن 
یط هییاضق  هوق  یـشزومآ  همانرب  قباطم  ررقم  نازیم  هب  ار  يرادا  اـی  ییاـضق  یلمع  یملع و  يزومآراـک  یتامدـقمیماظن ،  شزومآ  هرود 

ـ  هرـصبت دـنوشیم . بوصنم  يرادا  ای  ییاضق  ياهتمـس  هب  دروم  بسح  صوصخم  غـالبااب  طوبرم ،  نومزآرد  تیقفوم  زا  سپ  هدرک و 
نییعت هییاضقهوق  رد  لمع  دروم  تاررقم  قباـطم  نوناـق  نالومـشم  يدـعب  ياهتمـسرییغت  تاـعیفرت و  يرادا و  ییاـضق و  تمدـخ  لـحم 

نالومشم يارب  هک  تسا  ییاهزایتما  نامه  ياراد  دهعت  يافیاتدم  لوط  رد  نوناق  نالومشم  تمدخ  هب  لاغتشا  یهاوگ  هدام 12 ـ  دوشیم .
عانتما ای  تامدخ  زا  يرانکرب  مراهچ ـ  لصف  تسا  هدـش  هتفرگرظنرد  بوصم 1363 ـ یمومع ـ  هفیظو  تمدخ  نوناق  8 و 9   ، 7 داوم 6 ، 

زا یللع  هب  دـهعت  تدـم  لوط  رد  ای  دـننک  عانتمادـهعت  دروم  تمدـخ  ماجنا  زا  نوناق  نالومـشم  هک  یتروص  رد  هدام 13 ـ  دـهعت  ماجنا  زا 
هرادا هب  ار  نانآ  تیلومـشم ،  عضو  هبیگدیـسر  تهج  هلـصافالب  يرتسگداد  ترازو  ینیزگراک  دـنوش ،  رانکرب  هییاـضق  هوق  رد  تمدـخ 
هرود تمدـخ  هیقب  یماظن ،  شزوما  تمدـخ  تدـم  باستحا  نمـض  ندوب ،  عنامالب  تروص  رد  اـت  دـنکیم  یفرعم  لـحم  یمومع  هفیظو 

يارجا رب  هوالع  دننکعانتما ،  دهعت  دروم  تمدخ  زا  نوناق  نالومـشم  هچنانچ  هدام 14 ـ  دنناسر . ماجناهب  حلـسم  ياهورین  رد  ار  ترورض 
نییعت مدـع  تروصرد  لوصو و  تمدـخ  لوا  لاـس  ود  لیـصحت و  هرود  لوـط  رد  هدـشماجنا  ياـههنیزه  هماـن ،  نییآ  نیا  هدام 13  داـفم 
افیتـسا هدـشهدرپس  نیمـضت  اـی  هقیثو  لـحم  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يرتـسگداد  صیخـشت  هب  دـهعتم ،  طـسوت  نآ  تخادرپ  فـیلکت 

هب درک ،  یقلت  يو  لمع  لولعم  ار  نآ  ناوتن  افرع  دشابن و  دـهعتم  ریـصقت  زا  یـشان  تمدـخ  دـهعت  يافیا  مدـع  هچنانچ  هرـصبت ـ  دوشیم .
ینیزگراـک هداـم 15 ـ  دوشیم . فاـعم  قوف  هداـم  ردروکذـم  هوجو  تخادرپ  زا  دـهعتم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يرتـسگداد  صیخـشت 

تمدـخ زا  میاد  تیفاـعم  تراـک  تفاـیرد  يارب  تمدـخ  دـهعت  ماـجنا  زا  سپ  ار  نوناـقنیا  نالومـشم  تسا  فلکم  يرتـسگداد  ترازو 
روهمج سییر  لوا  نواعم  دنک . یفرعم  یمومع  هفیظو  لک  هرادا  هب  يدارفنا  تروص  هب  حلص ،  نامز  رد  ترورض 

بوصم 7/5/1375 حلسم -  ياهورین  هفیظو  لنسرپ  قوقح  تخادرپ  یگنوگچ  نوناق 
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 ، حلسم ياهورین  رداک  لنسرپ  قوقح  لقادح  يانبم  رب  ریز  ياهدصرد  ساسارب  هفیظو  لنـسرپ  قوقح  خیرات 1/4/1375  زا  هدحاو ـ  هدام 
شترا نوناـق  نیلومـشم  یناـمرد  همیب  همیب و  قح  تباـث ،  زادـنا  سپ  رمتـسم ،  ياـیازم  قوـقح و  نوناـق  ( 1  ) هداـم فلا )  دـنب (  عوـضوم 

ـ  یمالـسا بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  ( 144  ) هداـم فـلا )  دــنب (  و  بوصم 1368 ـ  ناریا ـ  یمالـسا  يروـهمج 
ای مود  زابرس  2 % 35 يوان ـ  ای  زابرس  یقوقح 1 دصرد  هجرد ـ  فیدر  دوشیم : تخادرپ  هبـساحم و  يدعب  تاحالـصا  و  بوصم 1370 ـ 

موس يوانهم  موسروآ و  مزر   ، موس نابهورگ  5 % 50 ـ  يوانرس رای و  مزر  هخوجرس ،  4 % 45 مکی ـ  يوان  ای  مکی  زابرس  3  % 40 مود ـ  يوان 
%90 مود ـ  رادمزر  8 % 80 ـ  مکی ياـنهم  مکیروآ و  مزر   ، مکی ناـبهورگ  7 % 70 مود ـ  ياـنهم  مودروآ و  مزر   ، مود ناــبهورگ  6 % 60  ـ
%140 مود ـ  نابوان  اـی  مود  ناوتس  11 % 120 موس ـ  ناـبوان  اـی  موس و  ناوتس  10 % 100 مکی ـ  راوتـسوان  یمکی و  راد  مزر  مکیراوتـسا ،  9

نارود رد  هفیظو  لنسرپ  قوقح  هرصبت 1 ـ  % 180 کشزپ ـ  مکی  نابوان  ای  کـشزپ  مکی  ناوتس  13 % 160 مکی ـ  نابوان  اـی  مکی  ناوتس  12
عوضوم حلـسم  ياهورین  لنـسرپ  قوقح  لقادح  يانبم  رب  ریز ـ  یقوقح  ياهدـصرد  ساسارب  یـشودرس  ای  هجرد  تفایرد  زا  لبق  شزومآ 

یلا ( 8  ) ياهفیدر هفیظو  لنـسرپ  ب ـ  %. 20 7 ـ )  ) یلا ( 1  ) ياهفیدر هفیظو  لنـسرپ  فلا ـ  دوشیمتخادرپ : هبـساحم و  نوناـق ـ  نیا 
حلـسم و ياهورین  هرصبت 2 ـ  %. 50 13 ـ )  ) و ( 12  ) ياهفیدر هفیظو  لنـسرپ  د ـ  %. 40 11 ـ )  ) فیدر هفیظو  لنـسرپ  ج ـ  %. 30 (10 ـ )
 ، تسیز تاناکما  بوصم ،  تارابتعا  هب  هجوت  اب  دـنفلکم ،  دـنراد  رایتخا  رد  هفیظو  لنـسرپ  هک  حلـسم  ياـهورین  هب  هتـسباو  ياـهنامزاس 

یصخرم هب  هفیظو  لنـسرپ  مازعا  ماگنه  رد   ) نآ هنیزه  ای  باهذ  بایا و  هلیـسو  نینچمه  تمدخ و  لحم  رد   ، بسانم كاروخ  كاشوپ و 
داتس دییات  زا  سپ  هیهت و  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  طسوت  هرصبت  نیا  ییارجا  همان  نییآ  دننک . مهارف  نآ  يارب  یقاقحتسا ) 

نوناق نیا  عوضوم  یقوقح  ياهدصرد  حالـصا  رییغت و  هنوگره  هرصبت 3 ـ  دیسر . دهاوخ  ناریزو  تایه  بیوصت  هب  حلـسم  ياهورین  لک 
نوناق نیا  بیوصت  نامز  زا  هرصبت 4 ـ  دریگیم . تروص  ناریزو  تایه  بیوصت  حلسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  داهنشیپ  هب  انب 

ـ  ناریا یمالـسا  يروهمج  شترا  نوناق  نیلومـشم  ینامرد  همیب  همیب و  قح  تباث ،  زادنا  سپ   ، رمتـسم يایازم  قوقح و  نوناق  ( 21  ) هدام ،
هرصبت و  بوصم 1370 ـ  یمالسا ـ  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  ( 148  ) هدام نآ و  ( 3  ) هرـصبت و  بوصم 1368 ـ 

رازهکی و هاـمدادرم  متفه  خروم  هبنـشکی  زور  ینلع  هسلج  رد  هرـصبت  راـهچ  هدـحاو و  هداـم  رب  لمتـشم  قوف  نوناـق  دوشیم . وغل  نآ  ( 3)
تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات  هب  خیرات 8/5/1375  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  جنپ  داتفه و  دصیس و 

بوصم 6/8/1375 تشادهب -  ناروآ  مایپ  لیکشت  هوحن  نوناق 

رد روشک  يریاشع  مورحم و  ییاتـسور  قطانم  یـشزومآ  ینامردو و  یتشادـهب  روما  رد  زاین  دروم  یناسنا  يورین  نیمات  روظنم  هب  هدام 1 ـ 
هب هفیظو  نارایهب  یکـشزپاریپ و  یکـشزپ و  هورگ  رد  یمومع  هفیظو  نالومـشم  زا  یهورگ  یمالـسا  لدـع  لماک  تیاعر  اـب  حلـص  ناـمز 

شزومآ یط  زا  سپ  هدام  نیا  هرصبت 1 ) رد  روکذم  نویسیمک  هلیسو  هب  میـسقت  ره  رد  دناسرن  بیـسآ  نانآ  یمزر  یگدامآ  هب  هک  يوحن 
لک داتس  طسوت  نآ  تسرهف  نییعت و  تشادهب  ناروآ  مایپ  ناونع  هب  دیماجنا ، دهاوخن  لوط  هب  هام  مین  کی و  زا  شیبهک  یماظن  یتامدقم 
لک داتـس  زا  رفنکی  زا  بکرم  ینویـسیمک  هرـصبت 1 ـ  دش . دهاوخ  مالعا  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ترازوهب  حلـسم  ياهورین 

نویسیمک یفرعم  اب  یتسیزهب  يرادهب و  نویسیمکزا  رفن  کی  یکشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب  ترازو  زا  رفن  کیو  حلسم  ياهورین 
نالومشم زا  ار  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهبترازو  هیمهس  راب  کی  هام  شش  ره  رظان  ناونع  هب  یمالسا  ياروش  سلجم  باختنا  و 

دوخ همیهـس  فقـس  ردتسا  زاـجم  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب  ترازو  هرـصبت 2 ـ  دوـمن . دـنهاوخ  صخـشم  هرود  ره  هفیظو 
هفیظو هزوح  هبار  ناـنآ  تسیل  ییاسانـش و  ار  زاـین  دروم  صـصختم  ياـهورین  دـنمزاینو و  مورحم  قطاـنم  رد  تمدـخ  بلطواد  ياـهورین 
هیمهس هیقب  هدادرارق و  روکذم  ترازو  هیمهس  بلاق  رد  ار  هدش  یفرعم  تسیل  لک  داتس  . دهد لیوحت  حلسم  ياهورین  لک  داتـس  یمومع و 
بیرـض ياراد  هکدـشابیم  روشک  زا  یقطانم  تشادـهب  ناروآ  مایپ  تمدـخ  لـحم  هداـم 2 ـ  دومن . دـهاوخ  یفرعم  دوخ  طـباوض  قبط  ار 
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زکارم ردًارصحنم  ار  تمدخ  لوا  لاس  کی  لقادح  یمومع  ناکـشزپ  هرـصبت ـ  دشاب . مجنپ  هس  مجنپ و  مین  هس و  مجنپ ،  راهچ  تیمورحم 
ماجنا لماکهتوتیب  اب  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب  ترازو  طسوت  نکسم  تالیهست  تاناکما و  داجیا  اب  ییاتسور  ینامرد  یتشادهب 

هطوبرم یهاوگ  تشادهب  ناروآمایپ  ترورض  هرود  تمدخنایاپ  رد  یشزومآ  زکارم  یکشزپ و  مولع  ياههاگشناد  هدام 3 ـ  داد . دنهاوخ 
تشاد و دنهاوخ  لاسرا  تشادهب  ناروآمایپ  یناسنا و  يورین  عیزوت  نیمات و  زکرم  هب  تشونور  رداص و  طبر  يذ  يورین  داتس  ناونعهب  ار 

تافلخت ریاس  تمدخ و  كرت  تبیغ  تدم  هرصبت ـ  دومن . دنهاوختفایرد  هطوبرم  يورین  زا  ار  تمدخ  نایاپ  تراک  تشادهب  ناروآمایپ 
ناروآ مایپ  یناسنا و  يورین  عیزوت  نیمات و  زکرم  طبريذ و  ياهورین  هب  هطوبرم  هاگـشناد  طسوت  تشادهب  ناروآمایپ  یتمدخو  یطابـضنا 

لمع دروم  تاررقم  طباوض  قبط  يرادا  فظوم  تاعاس  رد  تشادـهب  ناروآماـیپ  ياـیازم  قوقح و  هدام 4 ـ  دش . دهاوخمالعا  تشادـهب 
دنفظوم دنـشابیم  دوخ  تمدخلحم  رد  هتوتیب  هب  فظوم  هک  نوناق  نیا  عوضوم  نالومـشم  هرـصبت ـ  دشابیم . حلـسم  ياهورین  لک  داتس 

تاعاس زا  جراخ  ار  مزال  یـشزومآ  ینامرد و  یتشادهب  تامدخ  طوبرم  ياهناتـسرهش  ینامرد  یتشادـهب ،  ياه  هکبـش  زاین  مالعا  بسح 
رد ررقم  طباوض  ساسا  رب  دـنهدهیارا و  هطوبرم  تمدـخ  لحم  هزوح  رد  یـشدرگهد  تروص  هب  ای  دوخ  تمدـخ  لحم  رد  يرادا  فظوم 

بالقنا ياروش   12/10/1358 بوصم یتسیزهب ـ  يرادـهب و  ترازو  یـشزومآ  ینامرد و  یتشادـهبياهدحاو  هرادا  هوحن  ینوناـق  هحیـال 
تشادـهب و ياهقطنم  ياه  نامزاس  یکـشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ترازو  رد  لمع  دروم  تاررقم  طباوض و  ریاـس  اـی  یمالـسا ـ 

یلاع شزومآ  تاسـسوم  اه و  هاگـشناد  زاین  دروم  یملع  تأیه  نیمات  هوحن  نوناق  هدام 5 ـ  دنیامن . تفایرد  همحزلا  قح  اهناتـسا ،  نامرد 
نادند ناهد و  ناراکتشادهب  تیفاعم  نوناق  بوصم 25/1/1364 و  روشک  زا  جراخ  هب  وجـشناد  مازعا  نوناق  بوصم 1/3/1365 و  روشک 

هدوب و ینثتسم  نوناق  نیا  زا   16/2/1369 بوصم یمومع  هفیظو  تمدخ  ماجنا  زا  اهیرامیب ) اب  هزرابمو  تشادهب  ياهنیسینکت   ) نارادهب و 
عافد ترازو  دروم  بسح  نوناق  نیا  يارجا  لوئسم  هدام 6 ـ  دوب . دهاوخ  رثاالب  وغل و  ریاغم  نیناوق  ریاس  تسیقاب و  دوخ  توق  هب  نانچمه 

نآ ییارجا  همان  نییآ  دوب و  دنهاوخ  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب  ترازو  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  و 
ناریزو تایه  بیوصت  هب  هیهت و  هاـم  هس  تدـم  فرظ  حلـسم  ياـهورین  لـک  داتـس  يراـکمه  اـب  رکذـلا و  قوف  ياـه  هناـخترازو  طـسوت 

. دیسردهاوخ

بوصم 12/2/1375 ناکشزپاریپ -  ناکشزپ و  تمدخ  هب  طوبرم  نوناق 

لخاد رد  یکشزپ  هورگ  یلاع  شزومآ  زکارم  زا  خیراتزا 1/4/1367  سپ  هک  رتالاب  ملپید و  قوف  تالیصحت  اب  یناریا  دارفا  هیلک  هدام 1 ـ 
زاین دروم  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ترازو  يوس  زا  نانآ  تمدـخ  دـنوشیم و  ای  هدـش  لیـصحتلا  غراف  روشک  زا  جراـخای  و 

ترازو زاین  دروم  قطانم  رد  روشک و  لـخاد  ردار  دوخ  لیـصحت  زا  تغارف  زا  سپ  لوا  هاـم  تدم 24  رثکادح  دـنفلکم  ددرگیم ،  مالعا 
لاـسکی ینادراـک  عطقم  رد  تمدـخ  تدـم  هرـصبت 1 ـ  دـنیامن . تمدـخ  نآ  هعباـت  تالیکـشت  یکـشزپ و  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ، 

تایه بیوصت  هب  هک  دوب  دهاوخ  يا  همان  نییآ  لیصفت  هب  طاقن  تیمورحم  بسحرب  لاس  زا 2  رتمک  يارب  قوف  تدم  هرصبت 2 ـ  دشابیم .
میاد هناورپ  ياراد  هک  یناسک  نینچمه  هدـیناسر  ماـجنا  هب  ار  نوناـق  نیا  عوضوم  تمدـخ  هک  یناـسک  هرصبت 3 ـ  دیـسر . دهاوخ  ناریزو 

نوناق نیا  عوضوم  تامدـخ  لومـشم  دـیدج  یلیـصحت  كردـم  تفایرد  اب  دنـشاب ، میاد  هناورپ  تفایرد  طیارـش  دـجاو  اـی  هدوب  یکـشزپ 
ینوناق تامدخ  لاس  کی  لقادح  دنفظوم  تشادهب  ناروآ  مایپ  نوناق  نوناق و  نیا  لومشم  روکذ  یمومع  ناکشزپ  هرصبت 4 ـ  دنشابیمن .

ياهورین تباث  رداک  تلود و  یمـسر  نیمدختـسم  هرـصبت 5 ـ  دنهد . ماجنا  روشک  ياهـشخب  اهاتـسور و  ینامرد  یتشادـهب و  زکارمرد  ار 
زاین دروم  طاقن  رد  ار  نوناـق  نیا  عوضوم  تمدـخ  یتاـقیقحت  یلاـع و  شزومآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد  یملع  تاـیه  ياـضعا  وحلـسم 

نیدوقفم ناگدازآ  ادهش ،  نادنزرف  نارسمه و  هدام 2 ـ  داددنهاوخ . ماجنا  ینامرد  یتشادهب  ياهدحاو  نتشاد  طرش  هب  طبر  يذ  نامزاس 
یمالـسا بالقنا  نازابناج  ناگدازآ  رتالاب ،  ای  دیهـش  ود  نارهاوخ  ناردارب و  دوقفم ،  ای  دیهـش  رهاوخ  ای  ردارب  رفن  کی  یلیمحت ،  گنج 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 224 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دنتـسه و فاعم  نوناق  نیا  عوضوم  تامدخ  زا  هداوناخدنزرف  کت  دنراد و  هدهع  هب  ار  دوخ  دنزرف  تناضح  هک  یناردام  زینو  يالاب 25 %
. دنوش دنمهرهب  نوناق  نیا  يایازم  زا  دنناوتیم  هورگ  نیایکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب  ترازو  زاین  روکذم و  دارفا  لیامتتروص  رد 

طایتحا هرود  ترورـض و  هرود  تمدـخ  تدـم  هدام 3 ـ  دـشابیم . ناگدـنمزر  اب  تیولوا  زاـین  رب  دازاـم  دارفا  تیفاـعم  دروم  رد  هرـصبت ـ 
نوناق نیا  نالومشم  هدام 4 ـ  ددرگیم . رـسک  نوناق  نیا  رد  ررقم  تمدـخ  لک  زا  دوش  ماجنا  یکـشزپ  هفرح  رد  هک  نوناق  نیا  نالومـشم 

زا تیعـضو  نییعت  روظنمهب  روشک  زا  جراخ  یلیـصحت  كردم  یبایـشزرا  مالعا  ای  لیـصحت  زا  تغارف  زا  دـعب  هام  کی  رثکادـح  دـنفلکم 
تـسا فظوم  روکذـم  ترازو  دـنیامن . یفرعم  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ترازو  هب  ار  دوخ  نوناق  نیا  عوضوم  لومـش  ظاحل 
یناسک دیامن . فاعمدازآ  قطانم 1 و  هیمهـس  تیولوا  تیاعر  اب  ار  زاین  رب  دازام  دارفا  وهدومن  تمدـخ  لحم  نییعت  هامود  رثکادـح  فرظ 

هب بوـسحم و  بیاـغ  دـننکن ، راـک  هب  عورـش  تمدـخ  لـحم  نییعت  زا  سپ  هاـم  کـیای  دـنیامنن و  یفرعم  ار  دوـخ  ررقم  تدـم  فرظ  هک 
ینوناق تامدخ  هک  مادام  نوناق  نیا  نالومـشم  هدام 5 ـ  دش . دهاوخ  هدوزفا  نانآ  تمدخ  هب  تبیغ  تدم  ربارب  روکذـم  ترازو  صیخـشت 

یلیـصحت و كردـم  لیوحت  هدام 6 ـ  دنـشابیمن . یکـشزپ  روما  رد  تلاـخد  هب  زاـجم  دنـشاب ، هدرکن  ذـخا  تیفاـعم  اـی  هدومنن  عورـش  ار 
تیفاعم ای  هدادن و  ماجنا  ار  نوناق  نیا  عوضوم  تمدـخ  هکینالومـشم  يارب  همانیهاوگ  یلیـصحت و  هیدـییات  هنوگره  رودـص  تارمنزیر و 

رد دـییات  دروم  ربتعم  ياههاگـشناد  رد  یـصخش  هنیزه  اـب  لیـصحت  همادا  يارب  هک  یناـسک  هرـصبت ـ  تسا  عونمم  دنـشاب  هدومنن  تفاـیرد 
تامدخ ماجنا  رب  ینبم  یفاک  نیمضت  ندرپس  اب  دنشاب  هتشاد  یلیصحت  كرادم  هب  جایتحا  روشک  زاین  دروم  ياههتـشر  رد  روشک  زا  جراخ 

هیمهس نالیصحتلا  غراف  هدام 7 ـ  تشاد  دنهاوخ  تفایرد  تبابط  تقوم  یهاوگ  یلیصحت و  كرادم  لیـصحت ،  زا  تغارف  زا  سپ  ینوناق 
يا همان  نییآ  ساسا  رب  ار  دوخ  تادهعت  دنفظوم  یگنهرف  بالقنا  زا  سپ  تاونس  يرـسارس  ياهنومزآ  مورحم  قطانم  رتالاب و  قطانم 2 و 

ناکشزپ تامدخ  یلبق  نیناوق  نیلومـشم  هدام 8 ـ  دنهد . ماجنا  دیـسر ، دهاوخ  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ریزو  بیوصت  هب  هک 
جراخ نالیصحتلا  غراف  هدام 9 ـ  دوب . دنهاوخ  نوناق  نیا  لومـشم  دناهدادن  ماجنا  طوبرم  طباوض  قبط  ار  دوخ  تامدخ  هجوم  لیلد  هب  هک 

طباوضقبط دنـشاب  هناورپ  ياراد  هورگ  زا  هچنانچ  هدوب و  ینثتـسم  نوناق  نیا  لومـش  زا  دناهدشن ،  دـنمهرهب  يزرا  يایازم  زا  هک  روشک  زا 
یتلود زرا  زا  هدافتسا  تدمهب  هجوت  اب  دناهدومن  هدافتسا  یتلود  زرا  زا  هک  یناسک  هرصبت 1 ـ  دومن . دنهاوخ  تفایرد  یکشزپ  میاد  هناورپ 

یکشزپ مولع  ياههتشر  لیـصحت  نیح  رد  هک  یناسک  هرـصبت 2 ـ  داد . دنهاوخ  ماجنا  ار  هطوبرم  تادهعت  نوناق و  نیا  عوضوم  تامدخ  ، 
دنزادرپب ار  دوخ  لیصحت  هنیزه  هک  یتروص  رد  دنهدیم  همادا  روشک  لخاد  رد  یلیصحتلا  غراف  ات  ار  دوخ  تالیـصحت  هدش و  روشکدراو 

ـ  هدام 10 تشاد  دنهاوخن  ینوناق  تامدخ  ماجنا  هب  زاین  یلیمکت  هرود  هدنامیقاب  يارب  دنـشاب  هدیدرگن  دـنمهرهب  تلود  يزرا  يایازم  زا  و 
تامدـخ وزج  تسیقاب و  دوخ  توق  هب  نازاـسوراد  ناکـشزپنادند و  ناکـشزپزکرم و  زا  جراـخ  تمدـخ  نوناـق  نیلومـشم  یلبق  تامدـخ 

یقاقحتسا ياهیـصخرم   ) یهافر روما  ایازم و  قوقح و  ظاحل  زا  نوناق  نیا  نالومـشم  هدام 11 ـ  ددرگیم . بوسحم  نوناـق  نیا  عوضوم 
مادختـسا تاررقم  نیناوقعبات و  ایازم )  ریاس  هثداـح و  ناـمرد و  رمع و  همیب  يدـقنریغ و  ياـهکمک  شاداـپ ،  قوقح ،  نودـب  یجالعتـسا 

تاررقم يارادهک  دـندرگ  یفرعم  رگید  هاگتـسد  هـب  هچناـنچ  دنـشابیم و  تـلود  ناـنکراکتخادرپ  گـنهامه  ماـظن  نوناـق  يروـشک و 
مامت روط  هب  هک  نوناـق  نیا  نالومـشم  هرـصبت 1 ـ  دوب . دنهاوخ  هاگتـسد  نآ  یهافر  یقوقح و  طباوض  عبات  دنـشابیم ، صاخ  یمادختـسا 
قوقح زا  فظوم  راک  تبون  ود  لباقم  رد  دنـشاب  هناورپ  ياراد  هورگ  زا  هچنانچ  دنیامنیم ، تمدخ  یـصوصخ  یعافتناراک  نودب  تقو و 
دهاوخ نیودت  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  ترازو  هک  ییارجا  همان  نییآ  قبط  بطم  زا  تیمورحم  قحو  يراک  هفاضا  ایازم ،  و 

دنمهرهب راک )  هفاضا  راک و   ) فظومراـک تبون  ود  ياـیازم  زا  دنـشاب ، هناورپ  نودـب  هورگ  زا  هک  یتروص  ردو  دـنیامنیم  هدافتـسا  دومن ،
تیولوا اب  زاین  تروص  رد  ار  نوناق  نیا  عوضوم  نالومـشم  دناوتیم  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ترازو  هرصبت 2 ـ  دندرگیم .

هرصبت دروآ .  رد  هطوبرم  هاگتسد  یمـسر  ای  ینامیپ  مادختـسا  هب  هطوبرم  ياهزوجم  ذخا  نودب  تمدخ  نیح  رد  دنمزاین  مورحم و  قطانم 
همیب قح  تخادرپ  اب  دنتـسین ، يرگید  یتیامح  ياهماظن  شـشوپ  تحت  ررقم ،  تمدخ  تدم  رد  هک  نوناق  نیا  نالومـشم  زا  هدـع  نآ  3 ـ 
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نوناقرد هدش  ینیب  شیپ  ياه  تیامح  ششوپ  تحت  طبر  يذ  هاگتسد  لومـشم و  طسوت   ) بوصم 1354 یعامتجا  نیمات  نوناق  رد  ررقم 
نیا عوضوم  تامدخ  ماجنا  زا  دنشاب ، هدیـسر  یگلاس  يالاب 45  نس  هب  هک  نوناق  نیا  نالومـشم  هدام 12 ـ  تفرگ  دنهاوخ  رارق  هدـش  دای 
ررقم طباوض  عبات  اهیرامیب ، اب  هزرابم  هداوناخ و  تشادهب  ياهنادراک  نادند و  ناهد و  ناراک  تشادهب  هدام 13 ـ  دنشابیم . فاعم  نوناق 

 ، روشک دـنمزاین  مورحمقطانم و  زاـین  دروم  صـصختم  کـشزپ  تیبرت  روظنم  هب  هداـم 14 ـ  دنـشابیم . دوخ  هب  طوبرم  صاـخ  نیناوق  رد 
قطانم يارب  ار  ياهناگادج  ياه  هیمهـس  یـصصخت  رایتسد  شریذپ  ماگنه  هب  تسا  فظوم  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ترازو 

ربارب صـصخت  هرود  ماجنازا  سپ  دنفظوم  روکذم  هیمهـس  زا  هدننک  هدافتـسا  یـصصخت  نارایتسد  ، دهد صاصتخا  روشک  دنمزاین  مورحم 
هناورپ روکذم  تامدـخ  ماجنا  زا  سپ  دـنهد و  ماجنا  طوبرم  طاقن  رد  نوناق  نیا  عوضوم  ینوناق  تامدـخ  ناونع  هب  صـصخت  هرود  لوط 

، دنتـسه یکـشزپ  میاد  هناورپ  ياراد  هک  هدام  نیا  عوضوم  همیهـس  زا  هدـننک  هدافتـسا  ناراـیتسد  هرـصبت 1 ـ  دومن . دـنهاوخ  تفایرد  میاد 
عوضوم یصصخت  نارایتسد  هرصبت 2 ـ  دومن . دنهاوخ  تمدخ  روکذم  طاقن  رد  طوبرم  بیارض  باستحااب  یـصصخت  هرود  تدم  فصن 
تامدخ یکشزپ و  مولع  ياه  هاگشناد  هب  طوبرم  طاقن  رد  تمدخ  تهج  مزال  یتبث  دهعت  يرایتسد  هرود  عورش  زالبق  دنفظوم  قوف  هدام 

دوخ توق  هب  یلاع  شزومآ  تاسـسوم  اههاگـشناد و  زاین  دروم  یملع  تایه  نیماـت  هوحن  نوناـق  هرصبت 3 ـ  دنراپـسب . ینامرد  یتشادهب ، 
ماجنا تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  نآ  تاحالـصا  یناریا و  ناناوج  لافطا و  لیـصحت  تاناکما  لیاسو و  نیمات  نوناق  هدام 15 ـ  تسا  یقاب 

نیا ییارجا  هماـن  نییآ  هدام 16 ـ  دش . دـهاوخ  بوسحم  روبزم  نوناق  عوضوم  تادـهعت  زا  یتمـسق  ناونع  هب  نوناق  نیا  عوضوم  تامدـخ 
ارجا هلحرم  هب  ناریزو  تایه  بیوصت  زا  سپ  هیهت و  هام  ود  فرظ  رثکادـح  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب  ترازو  طـسوت  نوناـق 

. ددرگیم وغل  نوناق  نیا  اب  ریاغم  نیناوق  هیلک  هدام 17 ـ  دش . دهاوخ  هتشاذگ 

تیفاعم زا  هدافتسا  اب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  رد  ینید  مولع  بالط  نایناحور و  مادختسا  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

شزومآ و ترازو  رد  ینید  مولع  بـالط  نویناـحور و  مادختـسا  نوناـق  هدـحاو  هداـم  عوضوم  ینید  موـلع  بـالط  ناـیناحور و  هدام 1 ـ 
دوشیم قالطا  يدارفا  هب  دوشیم  هدـیمان  نوناق  راصتخا  هب  همان  نییآ  نیا  رد  هک  بوصم 1375 ـ  یلیصحت  تیفاعم  زا  هدافتسا  اب  شرورپ 

لقادـح نانآ  یلیـصحت  كرادـم  یمادختـسا  شزرا  روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس  طسوت  هدـش  غالبا  تابوصم  ساـسا  رب  هک 
هتشاد سیردت  ییاناوت  شرورپ  شزومآ و  ترازو  لمع  دروم  طباوض  قباطم  هدوب و  ینید  مولع  ياههزوح  زا  سناسیل  یسانشراک  لداعم 

هب یمـسر  تمدـخ  هب  دورو  هـب  طوـبرم  تاررقم  نیناوـق و  هـیلک  تیاـعر  اـب  ینید  موـلع  بـالط  ناـیناحور و  مادختـسا  هدام 2 ـ  دنـشاب .
زا لبق  طوبرم  یـشزومآ  ياـههرود  یط  زا  دـعب   ، یمومع هفیظو  تمدـخ  زا  تیفاـعم  اـی  تمدـخ  ناـیاپ  كردـم  ندوباراد  طرـشيانثتسا 

يراداروما نامزاس  طسوت  هرداص  یمادختسا  ياهزوجم  لحم  زا  يروشک ـ  مادختسا  نوناق  ( 44  ) هدام تیاعر  اب  یشیامزآ ـ  مکحرودص 
رد مادختــسا  هـب  هماـن  نـییآ  نـیا  بجوـم  هـب  هـک  ینید  موـلع  بــالط  ناــیناحور و  هداـم 3 ـ  دریگیم . تروـص  ، روـشک یمادختــسا  و 

هیهت شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  طـسوت  نآ  نتم  هک  يرـضحم  دنـس  قباـطم  یـشیامزآمادختسا  مکح  رودـص  زا  لـبق  دـنفلکم  . دـنیآیم
نایناحور و هدام 4 ـ  دـننک . تمدـخ  دـنک  نییعت  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هک  ياهطقنره  رد  لاـس  ( 5  ) تدم هب  دنوش  دـهعتم  دوشیم 

ياراد نوناق  نیا  بیوصتخـیرات  ات  هک  نوناق ـ  هدـحاو  هداـم  ( 1  ) هرـصبت عوضوم  ملپید ـ  قوف  لداـعم  كردـم  ياراد  ینید  مولع  بـالط 
دنشاب شرورپ  شزومآ و  ترازورد  هتفه  رد  تعاس  لقادح 24   ) تقو مامت  یلاوتم و  سیردت  تمدخ  هقباس  یلیـصحت  لاس  ( 5  ) لقادح

دنناوتیم یمادختـسا  نومزآ  زا  تیفاعماب  طوبرم و  تاررقم  تیاعر  اب  ، روشک یمادختـسا  يرادا و  روما  ناـمزاس  زا  زوجم  بسک  زا  سپ 
نومزآ رد  تکرـش  زا  هداـم  نیا  عوضوم  دارفا  هرـصبت ـ  دـنیآرد . مادختـسا  هب  دـنک  نییعت  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  هک  ياهطقن  ره  رد 

ياهتیولوا تیاعر  اب  دشاب ، رتشیب  شرورپ  شزومآ و  ترازوزاین  دروم  دادـعت  زا  نایـضاقتم  دادـعت  هچنانچ  دنتـسه و  فاعم  یمادختـسا 
تیولوا هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  نوناق  عوضوم  دارفا  مادختـسا  رد  هدام 5 ـ  دنوشیم . مادختـسا  هدش  دای  ترازو  يوس  زا  هدش  نییعت 
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ناـملعم و شنیزگ  نوناـق  ساـسا  رب  نوناـق  عوـضوم  دارفا  شنیزگ  هدام 6 ـ  تسارجالامزالیتلود  ياههاگتـسد  رد  نارگراـثیا  مادختـسا 
مادختسا تاصخـشم  تسرهف  تسا  فلکم  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هدام 7 ـ  دریگیم . تروص  شرورپ  شزومآ و  ترازو  ناـنکراک 

حلـسم ياهورین  لک  داتـس  هب  اج  کی  روط  هب  یماظن  یتامدـقم  شزومآ  هرود  یط  ياربلاس  نامه  نایاپ  ات  رثکادـح  ار  لاـسره  ناگدـش 
هرود هـک  دـیامن  ذاـختا  یبـیترت  هدـنهد  شزوـمآ  ناـگی  نـییعت  نمـض  تـسا  فـلکم  حلـسم  ياـهورین  لـک  داتـس  هرـصبت ـ  دـنک . مـالعا 

يدارفا شرورپ  شزومآ و  ترازو  هدام 8 ـ  دوش . رازگرب  سرادم  یناتسبات  تالیطعت  رد  هدام  نیا  عوضوم  دارفا  یماظن  یتامدقمشزومآ 
یتامدـقم شزومآ  هرود  ندـنارذگ  تروصرد  ات  دـنکیم  یفرعم  یمومع  هفیظو  هرادا  هب  ، دـننک اـفیا  لـماک  روط  هب  ار  دوخ  دـهعت  هک  ار 

تروص رد  نوناق  نیا  لومشم  دارفا  هدام 9 ـ  دوشرداص . نانآ  يارب  حلـص  نامز  رد  یمومع  هفیظو  تمدخ  زا  میاد  تیفاعم  تراک  یماظن 
فیلکت نییعت  يارب  هلـصافالب  دیاب  ، دـهعت درومتمدـخ  لماک  ماجنا  زا  فاکنتـسا  اب  یـشیامزآ  تمدـخ  هرود  رد  تیحالـص  دـییات  مدـع 

يرادا لغاشم  رد  نوناق  نیا  لومشم  دارفا  يریگراک  هب  هدام 10 ـ  دنوش . یفرعم  یمومع  هفیظو  هرادا  هب  یمومع  هفیظو  تمدخ  تیعـضو 
همان نییآ  نیا  عوضوم  تادـهعت  لماک  يافیا  زا  لبق  شرورپ  شزومآ و  ترازو  زا  جراخ  هب  نانآ  تیرومأم  لاقتنا و  اـب  تقفاوم  نینچمه 

یبیبح نسح  روهمج ـ  سییر  لوا  نواعم  تسا  عونمم 

بوصم یمومع -  هفیظو  تمدخ  نالومشم  یکشزپ  هنیاعم  هوحن  نوناق  عوضوم  رابتعا  صیصخت  تفایرد و  یگنوگچ  نوناق 

بوصم 1368 و یمومع  هفیظو  تمدخ  نالومشم  یکشزپ  هنیاعم  هوحن  نوناق  هدحاو  هدام  هرصبت 2 ـ  يارجا  رد  هک  یغلابم  هدحاو ـ  هدام 
رابتعا لحم  زا  دوشیم ، زیراو  هنازخ  باـسح  هب  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نالومـشم  یکـشزپ  تاـنیاعم  يارب  بوصم 1373  نآ  یحالـصا 

رد اـت  تفرگ  دـهاوخ  رارق  طـبر  يذ  ياههاگتـسد  راـیتخا  رد  دوشیم  ینیب  شیپ  لاـس  ره  هجدوب  نوناـق  رد  روظنم  نیمه  هب  هک  یـصاخ 
. دنناسرب فرصم  هب  روکذم  نالومشم  یصصخت  تانیاعم  هب  طوبرم  ياههنیزه  تخادرپ  تهج 

هامدنفسا 1376 بوصم  نامرهق -  زابرس  نوناق 

یلم ياـهمیت  تیوضع  هبیـشزرو  ياهنویـساردف  فرط  زا  هک  یناراکـشزرو  هیلک  حلـص  ناـمز  رد  نوناـق  نیا  بجوـم  هب  هدـحاو ـ  هداـم 
ار دوخ  يزابرـس  سدقم  تمدخ  دنناوتیم  حلـسم  ياهورینلک  داتـس  یگنهامه  یندب و  تیبرت  نامزاس  تساوخرد  اب  دنوشیم  هدیزگرب 
. دـنیامن يرپس  یلم  ياه  میت  رد  یندـب  تیبرت  ناـمزاس  رظنریز  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياـهورینرد  یماـظن  شزومآ  هرود  یط  زا  سپ 

حلسم ياهورین  رد  دیابار  دوخ  ترورضهرود  تمدخ  هیقب  یلم ،  ياهمیت  زا  فذح  ای  جارخا  تروص  رد  نوناق  نیا  نالومـشم  هرصبت 1 ـ 
هرصبت دنشابیم . ینثتسم  بوصم 1351  همانرذگ  نوناق  ( 18  ) هدام ( 2  ) دنب دافم  لومش  زا  نوناق  نیا  نیلومشم  هرصبت 2 ـ  دنیامن . يرپس 

 ، حلـسم ياهورین  هب  طوبرم  یناهج  ای  ییایـسآ  تاقباسم  رد  تکرـش  تهج  رکذلا  قوف  نازابرـس  هب  حلـسم  ياهورین  زاین  تروص  رد  3 ـ 
خیرات زا  هام  ود  فرظ  رثکادـح  نوناق  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هرصبت 4 ـ  دنریگیم . رارق  حلـسم  ياهورین  لک  داتـس  رایتخا  رد  ناگدربمان 

ياهورین لک  داتـس  دـییات  اب  یندـب  تیبرت  نامزاس  حلـسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  روشک و  ياه  هناـخترازو  طـسوت  اـکرتشم  بیوصت 
. دیسر دهاوخ  ناریزو  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  حلسم 

نامرهق زابرس  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

لک داتـس  یندب ب ـ  تیبرت  نامزاس  نامزاس  فلا ـ  دـنوریم : راکهب  طوبرم  حورـشم  یناعم  رد  ریز  ياهترابع  همان  نییآ  نیا  رد  هدام 1 ـ 
ـ  هدام 2 ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  اـجان : بوصم 1376 ت ـ  نامرهق ـ  زابرـس  نوناق  نوناق  حلـسم پ ـ  ياهورین  لک  داتس 
ار ترورض  هرود  تمدخ  دنوشیم و  هتفریذپ  یلم  ياهمیت  تیوضع  هب  یشزرو  ياهنویـساردف  فرط  زا  حلـص  نامز  رد  هک  یناسک  هیلک 
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هچرتفد ریواصت  هارمه  هب  ار  نوناق  نالومـشم  یماـسا  تروص  ناـمزاس ،  هدام 3 ـ  دنـشابیم . همان  نییآ  نیا  دافم  لومـشم  دـناهدادن  ماجنا 
هب تبسن  هام  کی  فرظ  رثکادح  لک  داتـس  هدام 4 ـ  دیامنیم . لاسرا  لک  داتـس  هبمزال  یگنهامه  روظنم  هب  نانآ  تمدـخ  هب  هدامآ  ياه 

اجاـن یمومع  هفیظو  تنواـعم  هب  مازعا  يارب  ار  نالومـشمیماسا  تروـص  شزوـمآ ،  زکرم  نییعت  نمـض  یـسررب و  ناـمزاستساوخرد ، 
هدام تارایتخا  زا  هدافتـسا  اب  اجان و  یمومع  هفیظو  تنواـعم  قیرط  زا  هماـن  نییآ  نیا  عوضوم  نالومـشم  هیلک  هرـصبت ـ  دـیامنیم . لاـسرا 

صخشم شزومآ  زکرم  هب  خروم 15/5/1364   31940 هرامش همانبیوصت  عوضوم  یمومع ،  هفیظو  تمدخ  نوناق  ییارجاهمان  نییآ  ( 27)
یماظن و شزومآ  هرود  نیح  رد  همان  نییآ  نیا  عوضوم  نالومشم  هچنانچ  هدام 5 ـ  دنوشیم . مازعا  تسا  هدش  نییعت  لک  داتس  طسوت  هک 
اب دـنوش ،  توعدیلم  میت  هب  میقتـسم  روط  هب  ای  یلم و  میت  یگداـمآ  يودرا  هب  یلممیت  يارب  باـختنا  لـحارم  ریـس  تهج  نآ  زا  دـعب  اـی 

نالومشم مازعا  زا  لبق  تسا  فظوم  نامزاس  هدام 6 ـ  تفرگ  دنهاوخ  ررق  نامزاس  رایتخا  رد  لک ،  داتس  یگنهامه  نامزاس و  تساوخرد 
ياههنیزه هرصبت ـ  دیامن . تخادرپ  ار  طوبرم  ياههنیزه  قفاوت  قبط  یگنهامه و  هدنهد  شزومآ  يورین  داتس  اب  یشزومآزکارم ،  هب  نوناق 

ینابیتشپ عاـفد و  ترازو  طـسوت  هباـشم ،  دراوم  ریاـس  طـباوض  ربارب  یماـظن  شزومآهرود  لوط  رد  رفن  ره  يازا  هب  هداـم  نیا  رد  روکذـم 
رظن رد  هفیظو  لنسرپ  ياربهک  ینوناق  يایازم  قوقح و  هیلک  زا  همان  نییآ  نیا  نالومـشم  هدام 7 ـ  دوشیم . مالعا  نییعت و  حلسم  ياهورین 

تامدخو ثداوح  رمع و  همیب  رظن  زا  همان  نییآ  نیا  نالومـشم  هدام 8 ـ  دنوشیم . دنمهرهب  دوشهتفرگ  رظن  رد  سپ  نییزت  ای  هدـش  هتفرگ 
نوناق نالومـشم  یتامدـقم  یماـظن  شزومآ  تدـم  هداـم 9 ـ  دنـشابیم . حلـسم  ياـهورین  هب  طوبرم  تاررقم  نیناوـق و  لومـشم  یناـمرد 

شزوـمآ تمدــخ ،  عورــش  زا  لـبق  هـک  ینالومــشم  هرــصبت 1 ـ  دوـشیم . نـییعت  طوـبرم  طـباوض  ربارب  هدـنهد  شزوـمآ  يورینطـسوت 
هرصبت 2 دش . دنهاوخ  فاعم  یماظن  شزومآ  زا  شزومآ ،  زکرم  هب  یهاوگ  هیارا  اب  دنشاب  هدنارذگ  حلسم  ياهورین  رد  ار  یتامدقمیماظن 

تمدخ همادا  روظنم  هب  ار  همان  نییآ  نیا  نالومشم  هلـصافالب  یتامدقم  یماظنشزومآ  نایاپ  زا  سپ  تسا  فلکم  هدنهد  شزومآ  يورین   ـ
هدام دیامن . مالعا  هدنهدشزومآ  زکرم  هب  ار  نانآ  تمدخ  هب  عورـش  خیراتتسا  فظوم  زین  نامزاس  یفرعم و  نامزاس  هب  ترورـض  هرود 

دنهاوخ هفیظو  ماجنا  یـشزرو  ياهنویـساردف  رد  تمدخ  هب  رومأم  ناونعهب  یلم  میت  رد  تمدـخ  نارود  رد  همان  نییآ  نیا  نالومـشم  10 ـ 
هدام 11 تشاد  دنهاوخن  ار  لک  داتس  تقفاوم  اب  رگم  یماظن ،  ریغ  یشزرو  میتای  هاگشاب  چیه  رد  تیلاعف  قح  تیرومأم  تدم  رد  دومن و 
. دیامن مالعا  طوبرم  ياهورین  هب  حلسم  ياهورین  یطابـضنا  همان  نییآ  ساسارب  ار  همان  نییآ  نیا  نالومـشم  فلخت  تسا  فظوم  نامزاس   ـ

نییآ نیا  عوضوم  نالومشم  هرصبت 1 ـ  دیامنیم . مالعا  نامزاس  هب  ار  مزال  مادقا  یگدیسر و  هجیتن  هام  ( 2  ) فرظ رثکادح  طوبرم  يورین 
دناوتن نامزاس  هک  یتروص  رد  هرـصبت 2 ـ  دوب . دنهاوخ  نامزاس  تاررقم  نیناوق و  عبات  نامزاس ،  رد  صخـشم  هفیظو  ماجنا  ظاحل  زا  همان 

دای دارفا  ندـنادرگزاب  صوصخرد  لکداتـس  یگنهامه  اب  تسا  فظوم  دـیامن ،  هدافتـسا  یلم  ياهمیت  رد  همان  نییآ  نیا  لومـشم  دارفا  زا 
نیا نالومـشم  هب  حلـسم  ياهورینیـشزرو  ياهمیت  زاین  تروص  رد  تسا  فلکم  ناـمزاس  هدام 12 ـ  دنک . مادـقا  طوبرم  نامزاس  هب  هدـش 

رایتخا رد  تاقباسم  رد  تکرش  يارب  ارنانآ  مزیس ،   ) حلـسم ياهورین  هب  طوبرم  یناهج  ای  ییایـسآ  تاقباسمرد  تکرـش  تهج  همان  نییآ 
همان نییآ  نیا  ( 6  ) هدام نالومشم  هدام 13 ـ  دیامن . هداعا  نامزاس  هب  ار  نانآ  تاقباسم  نایاپ  زا  سپ  دیاب  لک  داتـس  دهد و  رارق  لک  داتس 
اهنت دنشابیم و  انثتـسم  بوصم 1351 ـ  همانرذگ  نوناق  ( 18  ) هدام ( 2  ) دنب لومـش  زا  دناهتفرگن  تمدـخ  هب  هدامآ  هچرتفد  هک  یناسک  ای 

هنومن هرصبت 1 ـ  دنـشابیم . روشک  زا  جورخهب  زاجم  نامزاس  يوس  زا  هدش  مالعا  یـشزرو  تاقباسم  یگدامایاهدورا و  رد  تکرـش  يارب 
زا یبتک  تروص  هباجان  یمومع  هفیظو  تنواعم  قیرط  زا  روشک ،  زا  جورخ  زوجم  رودـصتساوخرد  يارب  نامزاس  لووسم  ماقم  ياـضما 
رد هک  ارهدام  نیا  نالومـشم  یماسا  تسا  فلکم  همانرذـگ  لـک  هرادا  هرـصبت 2 ـ  دوشیمیفرعم . همانرذگ  لک  هرادا  هب  ذـخا و  نامزاس 

هفیظو تنواعم  هب  تسا ،  هدش  همانرذگ  رودـص  تساوخرد  نانآ  تهج  روشکزا  جورخ  روظنم  هب  نامزاس  يوس  زا  همان  نییآ  نیا  يارجا 
ترورض تمدخ  هرود  نایاپ  رد  ار  همان  نییآ  نیا  نالومشم  تسا  فظوم  نامزاس  هدام 14 ـ  دیامن . مالعا  عالطا  تهج  اهنت  اجان  یمومع 

یبیبح نسح  روهمج ـ  سییر  لوا  نواعم  دیامن . یفرعم  هدنهد  شزومآ  يورین  هب  تمدخ  نایاپ  تراک  تفایرد  يارب 
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روشک لک  لاس 1377  هجدوب  نوناق  ( 9  ) هرصبت ط   ) دنب

ار یماظن  شزومآ  هک  ار  هفیظو  ماظن  تمدخ  نالومشم  زا  يدادعت  اوق  لک  مظعم  یهدنامرف  هزاجا  ساسا  رب  دوشیم  هداد  هزاجا  تلود  هب 
لک داتس  داهنشیپ  هب  هک  ياهمان  نییآ  قباطم  دناهدید  یماظن  زکارم  زا  یکی  ای  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  جیسب  تمواقم  ياهورین  رد 

شزرا يازا  هب  ام  نینچمهو  طوبرم  ياههنیزه  دیامن و  فاعم  هفیظو  ماظن  تمدخ  زا  دسریم ،  ناریزو  تایه  بیوصت  هب  حلسم  ياهورین 
نالومشم دیامن . زیراو  نوناق  نیا  موس  تمـسق  فیدر 419964  باسح  هب  تفایرد و  ناشیا  زا  دـندرگیم  فاـعم  نآ  زا  هک  ار  یتامدـخ 

فیفخت %( 50  ) دصرد هاجنپ  زا  ناگدازآ  اهرثالادوقفم و  نازابناج ،  ادهش و  مظعم  هداوناخ  لوا  هجرد  ناگتـسباو  طیارـش ،  دجاو  لهاتم 
. دش دنهاوخ  رادروخرب 

مدخ زا  اه  رثالادوقفم  ارسا ،  نیلولعم ،  ادهش ،  ياههدوناخ  نادنزرف  زا  رفن  کی  تیفاعم  نوناق  حالصا  نوناق 

هفیظو تمدخ  زا  اهرثالادوقفم  ارـسا ،  نیلولعم ،  ادهـش ،  ياههداوناخ  نادنزرف  زا  رفن  کی  تیفاعم  نوناق  هدحاو  هدام  نتم  هدـحاو ـ  هدام 
ردام ای  ردپ  هک  ینالومشم  ددرگیم : اقبا  رییغت  نودب  اههرصبت  ریاس  حالصا و  لیذ  حرش  هب  نآ  هرصبت 1 ) بوصم 24/9/1366 و  یمومع 

ياروش رظن  قبط  هک  يزابناج  زابناج (  ای  دیهـش  نآ  رارمتـسا  یمالـسا و  بالقنا  ندیـسر  رمث  هب  هار  رد  نانآ  رهاوخ  ای  ردارب  ای  دـنزرف  ای 
دییات دروم  بتارم  دـنوشب و  ای  هدـش  رثالادوقفم  ای  ریـسا  ای  دـشابن ) دوخ  یـصخش  روما  هرادا  هب  رداق  ییاـهنت  هب  نازاـبناج  داـینب  یکـشزپ 

رد هرـصبت 1 ـ  دوب : دـنهاوخ  میاد  فاعم  یمومع  هفیظو  ماظن  تمدـخ  ماجنا  زا  لـیذ  ياههرـصبت  تیاـعر  اـب  دـشاب ، طـبر  يذ  ياـهداهن 
لیبق نیا  دشاب ، هدرک  زواجت  لاس  هس  زا  نالومـشم  رهاوخ  ای  ردارب  ای  دنزرف  ای  ردامای  ردپ  ندوب  رثالادوقفم  ای  تراسا  تدـم  هک  یتروص 

هلاس کی  تقوم  تیفاعم  زا  هلاس  هس  باصن  دـح  هب  ندیـسر  اـت  تروص  نیا  ریغرد  دومن و  دـنهاوخ  هدافتـسا  میاد  تیفاـعم  زا  نیلومـشم 
رسک يوترورض  هرود  تمدخ  زا  هام  شـش  روکذم ،  لومـشم  نیبوسنم  تراسالاس  ره  يازا  هب  تروص  ره  رد  درک و  دنهاوخ  هدافتـسا 

تیفاعم زا  دروم  بسح  ناـنآ  ناردارب  اـی  نادـنزرف  زا  رفنکی  رثـالادوقفم ،  اـی  لولعم  اـی  ریـسا  اـی  دیهـش  ره  يازا  هب  هرـصبت 2 ـ  ددرگیم .
رد دـشابیم و  رثالادوقفم  ای  ریـسا  ای  لولعم  ای  دیهـش  دـنزرف  اب  تیفاـعم  زا  هدافتـسا  رد  تیولوا  قح  هرصبت 3 ـ  دیامنیمهدافتـسا . روکذم 

هدافتسا نوناق  نیا  تیفاعم  زا  لولعم  ای  رثالادوقفم  ای  ریسا  ای  دیهـش  ردارب  دناوتیم  يرهق  یلو  ای  ردام  تیاضراب  دنزرف  غولب  مدع  تروص 
تسا یغلم  نآ  اب  ریاغم  نیناوق  هیلک  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  ـ  هرصبت 4 دیامن .

هرود تمدخ  ناونع  هب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  تمواقم  يورین  جیسب  ياضعا  تمدخ  زا  یتمسق  باستحا  نوناق 

روطهب دنوشیم و  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  تمواقم  يورین  جیسب  وضع  مامت  یگلاس  هدزناش  نس  زا  هک  يدارفا  هیلک  هدحاو ـ  هدام 
هفیظو تمدخ  زج  هام  هس  ات  زور  جنپ  لهچ و  لداعم  تیلاعف  نازیماب  بسانتم  نانآ  تمدخ  لاس  ره  دنیامنیم ، يراکمه  ورین  نآ  اب  مظنم 

یمالـسا و بالقنا  نارادساپ  هاپـس  طسوت  هام  هس  فرظ  رثکادح  نوناق  نیا  ییارجا  همان  نییآ  هرـصبت ـ  ددرگیم . بوسحم  نانآ  یمومع 
. دیسر دهاوخ  ناریزو  تایه  بیوصت  هب  حلسم  ياهورین  لک  داتس  دییات  زا  سپ  هیهت و  یماظتنا  يورین 

هب یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  تمواقم  يورین  جیسب  ياضعا  تمدخ  زا  یتمسق  باستحا  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

تمدـخ زا  یتمـسق  باستحا  نوناق  نوناق  فلا ـ  دـنوریم : راک  هبطوبرم  حورـشم  یناعم  رد  ریز  تاحالطـصا  همان  نییآ  نیا  رد  هدام 1 ـ 
تمواـقم يورین  بوصم 1378 ب ـ  ترورـض  هرود  تمدخ  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  تمواقم  ياهورین  جیـسب  ياضعا 

مامت و یگلاس  نس 16  زا  هک  يدارفا  هدام 2 ـ  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هاپس  یمالسا پ ـ  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  تمواقم  يورین 
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همان نییآ  نیا  دافم  لومـشم  مظنم ،  يراکمه  لاس  ره  يازا  هب  دـنوشیم ،  ای  هدـش  جیـسب  وضع  نوناق  ندـش  ارجالا  مزال  نامز  زا  رتالاب ، 
شخب هب  ترورض ،  هرود  تمدخ  ماجنا  تهج  ار  دوخ  ینوناق  دعوم  رد  دیاب  دنتـسه  همان  نییآ  نیا  لومـشم  هک  يدارفا  هدام 3 ـ  دنتسه .

ای هدش و  ماجنا  يزابرس  تبیغ  تدم  لوط  ردهکیجیسب  تمدخ  زاشخب  نآ  هرصبت ـ  دنیامن . یفرعم  طوبرم  یمومع  هفیظو  تمدخ  ياه 
هفیظو تمدخ  ناونع  هب  ریز  حرـش  هب  همان  نییآ  نیا  نالومـشم  تیلاعف  تدم  هدام 4 ـ  تسین  همان  نییآ  نیا  ياهزایتما  لومـشم  دوشیم ، 

تیلاـعف لاـس  ره  يازا  هب  دـنیامن  تیلاـعف  ریز  ياـه  تیلوئـسم  زا  یکی  رد  هک  ینایجیـسب  زا  هتـسد  نآ  فلا ـ  دوشیم . بوسحم  یموـمع 
هدنامرف تمواقم 2 ـ  ياههزوح  ياروش  ياضعا  هدنامرف و  1 ـ  دوشیم . بوسحم  نانآ  ترورض  هرود  تمدخ  وزج  هام  هس  لداعم  رمتسم 

ياهدحاو نالوؤسم  تمواقم و  ياههاگیاپ  هدـنامرف  نآ 4 ـ  اب  زارت  مه  اروشاع و  ياـهناهورگ  هدـنامرف  3 ـ  اروشاع . ياهنادرگ  ناکرا  و 
رمتسم تیلاعف  لاس  ره  يازا  هب  دنیامن  تیلاعف  ریز  ياهتیلوئسم  زا  یکی  رد  هک  ینایجیسب  زا  هتـسد  نآ  يزومآ ب ـ  شنادو  ییوجـشناد 

ياهناهورگ ناـکرا  تمواقم 2 ـ  ياـههورگ  هدـنامرف  1 ـ  دوشیم . بوـسحم  ناـنآ  ترورـض  هرود  تمدـخ  وزج  مین  هاـم و  ود  لداـعم 
ياهنادرگ ياضعا  يزومآ ج ـ  شناد  ییوجشنادياهدحاو و  ياروش  تمواقم و  ياههاگیاپ  ياروش  ياضعا  نآ 3 ـ  اب  زارتمه  اروشاع و 

هب لوحم  ياهتیرومأم  ماجـسنا و  ظفح  ياههمانرب  رد  هدیدرگ و  یهدـنامزاس  جیـسب  تمواقمياههدر  رد  هک  ینایجیـسب  ریاس  اروشاع و 
. دوشیم بوسحم  نانآ  ترورـض  هرود  تمدخ  وزج  مین  هام و  کی  لداعم  رمتـسم  تیلاعف  لاس  ره  يازا  هب  دننکیم  تکرـش  مظنم  روط 

كالم همان  نییآ  نیا  عوضوم  تازایتما  زا  يرـسک  تبـسن  نامههب  دـشاب ،  لاس  کی  زا  شیب  نایجیـسب  تمدـخ  تدـم  هچناـنچ  هدام 5 ـ 
بوصم یمالسا ـ  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  رد  روکذم  شزومآ  ياههرود  تدم  هدام 6 ـ  دوب . دهاوخ  باستحا 
روکذم هدام  رد  جردنم  مکح  عبات  هدش  دای  نوناق  هدام 69 ) عوضوم  یمزر  ياه  نامزاس  رد  نایجیسب  تقو  مامت  تمدختدم  و  1370 ـ 
تیاعر اب  تمدخ  رسک  نازیم  زین  باستحا و  لباق  تمدخ  تدم  هدام 7 ـ  دشابیمن . همان  نییآ  نیا  عوضوم  تمدخ  رسک  لومشم  تسا و 

یگنوگچ نییعت  هدام 8 ـ  دوشیم . رداص  طوبرم  یتمدـخ  ناـگی  هب  هیارا  تهج  یهاوگ و  تمواـقم  يورین  يوس  زا  هماـن  نییآ  نیا  داـفم 
ساـسا رب  نایجیــسب  تمدـخ  قـباوس  تـبث  یبایــشزرا و  هوـحن  اـه ،  تیلاـعف  نازیم  دـییات  صیخــشت و  عـجرم  نآ ،  تدــم  يراـکمه و 
طـسوت همان  نییآ  نیا  دافم  نوناق و  بوچراهچ  رد  همان  نییآ  نیا  غالبا  خـیرات  زا  هاـم  هس  فرظ  رثکادـح  هک  دوب  دـهاوخ  یلمعلاروتـسد 
تمواقم يورین  هرـصبت ـ  دوشیم . ارجا  حلـسم  ياهورین  لک  داتـس  دییات  زا  سپ  هیهت و  هاپـس  كرتشم  داتـس  یگنهامه  اب  تمواقم  يورین 

حلـسم ياـهورین  لکداتـس  هب  هاپـس  كرتـشم  داتـس  قیرط  زا  هماـن  نییآ  نیا  يارجا  رد  ار  دوخدرکلمع  شرازگ  هلاـس  همه  تسا  فـظوم 
. دیامن سکعنم 

یمومع هفیظو  تمدخ  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  ( 103  ) هدام هب  ( 3  ) هرصبت قاحلا  صوصخرد  همان  بیوصت 

همان بیوصت  بوصم 12 / یمومع -  هفیظو  تمدـخ  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  ( 103  ) هدام هب  ( 3  ) هرصبت قاحلا  صوصخرد  همان  بیوصت 
رد ناریزو  تایه  بوصم 12/11/1379  یمومع -  هفیظو  تمدخ  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  ( 103  ) هدام هب  ( 3  ) هرصبت قاحلا  صوصخرد 

ناونع هب  ریز  نتم  دومن : بیوـصت  بوصم 29/7/1363 ـ  یمومع ـ  هفیظو  تمدـخ  نوناق  ( 66  ) هدام دانتـسا  هب  خروم 2/11/1379  هسلج 
خروم 15/5/1364  31940 هرامش ياه  همان  بیوصت  عوضوم   ) یمومع هفیظو  تمدخ  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  ( 103  ) هدام هب  ( 3  ) هرصبت
هک یتروص  رد  روشک ،  زا  ریز  نالومـشم  تقوـم  جورخ  هرـصبت  دوـشیم . قاـحلا  خروـم 13/10/1378 ) هرامش 33176/ت 21203 ه  و 
ـ  فلا دوب : دهاوخ  زاجم  رکذـلا  قوف  ياه  نیمـضت  ذـخا  نودـب  تقومتیفاعم ،  تراک  رابتعا  تدـم  رد  دنـشاب  یلیـصحت  تیفاعم  ياراد 

عجارم یبتک  یفرعم  اب  دناهدش  هتفریذپ  يرسارس  یمـسر  روکنک  قیرط  زا  هک  روشک  یلاع  شزومآ  تاسـسوم  اههاگـشناد و  نایوجـشناد 
نواعم اهناتسا . رد  نآ  یگدنیامن  ای  مق  هیملع  هزوح  تیریدم  ياروش  یبتک  هیدییات  اب  هیملع  ياه  هزوح  ینید  مولع  بالط  هدش ب ـ  دای 

یبیبح نسح  روهمج ـ  سیئر  لوا 
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 ( تمدخ دیرخ  روشک (  لک  لاس 1379  هجدوب  نوناق  ( 9  ) هرصبت ط   ) دنب ییارجا  همان  نییآ 

غلابم تخادرپ  يازا  رد  دنـشاب ، تمدـخ  هب  مازعا  طیارـش  دـجاو  هک  یتروص  رد  ریز ، یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناـق  نالومـشم  هدام 1 ـ 
ملپیدنالومـشم و 1 ـ  دـنوشیم : فاعم  حلـص  نامز  رد  ترورـض  هرود  تمدـخ  ماـجنا  زا  یماـظن  شزومآ  هرود  یط  زا  سپ  هدـش  نییعت 

سناسیل نالومشم  لاس 1358 3 ـ  نایاپ  ات  لاس 1338  نادلوتم  ملپید  قوف  نالومشم  لاس 1360 2 ـ  نایاپ  ات  لاس 1338  نادلوتمرتنییاپ 
رتالاب ارتکد و  نالومـشم  لاس 1354 5 ـ  نایاپ  اـت  لاس 1334  نادـلوتم  سناسیل  قوف  نالومـشم  نایاپ 1356 4 ـ  اـت  لاس 1334  نادلوتم 

لومـشم روشک  لک   1379 لاس هجدوب  نوناـق  هرـصبت 9 ) (ح  دنب عوضوم  نالومـشم  هرصبت 1 ـ  لاس 1352  نایاپ  اـت  لاس 1329  نادلوتم 
اههناخترازو هب  نادـهعتم  هیلکو  یملع  تایه  نیماـت  هوحن  نوناـق  هدام 2 ) عوضوم  نالومـشم  هرـصبت 2 ـ  دنتـسین . همان  نییآ  نیا  تاررقم 

غراـف دـننامه  یلاـیر  شزرارظن  زا  لیـصحت  زا  یجارخا  فرـصنم و  نایوجـشناد  اـب  هرـصبت 3 ـ  دنتـسین . هماـن  نییآ  نیا  تاررقم  لومـشم 
نالومشم رب  هوالع  هفیظوتمدخ  نالومـشم  زا  يرگید  ياههورگ  هب  تیفاعم  ياطعا  هدام 2 ـ  دش . دهاوخ  راتفر  عطقم  نامه  نالیـصحتلا 

هداـم 1) عوضوم  نالومـشم  زا  کـی  ره  هک  یغلاـبم  هداـم 3 ـ  دـشابیم . يدـعب  رظن  مـالعا  هبطونم  موزل  تروص  رد  هدام 1 ) رد  روکذـم 
ملپید 000/100/12 ریز  نابیاغ  تیفاعم  یلایر  شزرا  تیفاعم  یلایر  شزرا  یلیصحت  كردم  دشابیم : ریز  لودج  حرش  هب  دنزادرپبدیاب ،

قوف سناـسیل 000/500/16 000/000/21  مـلپید 000/300/14 000/000/17  قوـف  مـلپید 000/200/13 000/000/16   000/000/15
یکـشزپ 000/100/23 000/500/28 يارتـکد  یکـشزپریغيارتکد 000/900/20 000/800/25  سناسیل 000/700/18 000/000/23 
ـ  هرـصبت 2 دـشابیم . نابیاغ  تیفاعم  هدـش  نییعت  شزرا  ربارب  تبیغ  هقباسلاس  کی  زا  شیب  اب  هفیظو  نالومـشم  تیفاـعم  غلبم  هرصبت 1 ـ 
زا هدافتـساتساوخرد  تروص  رد  دناهدش ، صیخرت  يزابرـس  تمدـخ  زا  ینوناق  قرط  هب  البق  ای  هدوب  تمدـخ  رـسک  ياراد  هک  ینالومـشم 

غلبم هرصبت 3 ـ  دنیامنیم . تخادرپ  ار  ( 3  ) هدام لودج  رد  هدش  مالعا  غلابم  زا  یشخب  هدنامیقاب  تدم  اب  بسانتم  همان  نییآ  نیا  تالیهست 
نیح نازابرس  تیعضو  دوبهب  دنوشیم و  فاعم  هک  ینازابرـس  شزومآ  هنیزه  ناونع (  تحت  هدام  نیا  يزیراو  هوجو  زا  %( 10  ) دصرد هد 
يذ عجارم  رایتخا  رد  حلـسم  ياهورین  لک  داتـس  قیرط  زا  ات  دریگیم  رارق  حلـسمياهورین  ینابیتشپ  عاـفد و  ترازو  راـیتخا  رد  تمدـخ ) 

هرود یط  زا  دـناهدش ، مازعا  ههبج  هب  زور  ( 45  ) تدمای دـناهدرک  یط  ار  یماظن  شزومآ  البق  هک  ینالومـشم  هرصبت 4 ـ  دریگ . رارق  طبر 
مظعم هداوناـخ  لوا  هجرد  ناگتـسباو  فلا ـ  دـنوشیم : رادروخ  رب  فـیفخت  زا  ریز  نالومـشم  هدام 4 ـ  دنـشابیم . فاعم  یماظن  شزومآ 
دصرد جنپ  تسیب و  ریز  نازابناج  ناگدازآ و  و  %( 90  ) دصرد دون  زا  رتالاب  و  %( 25  ) دصرد جنپ  تسیب و  نازابناجو  اهرثالادوقفم  ادهش ،

روشکیتـسیزهب ناـمزاس  هر و   ) ینیمخ ماـما  دادـما  هتیمک  نایوجددـم  ب ـ  دـنوشیم . رادروخرب  فیفخت  %( 50) دـصرد هاجنپ  زا  %( 25)
دنزرف هناـگی  1 ـ  دـنوشیم : رادروخرب  فیفخت  %( 50  ) دـصرد هاـجنپزا  هیقب  فیفخت و  %( 90  ) دـصرد دون  زا  ریز  طیارـش  زا  یکی  دـجاو 

ره لاس  زا 18  شیب  ردارب  هناـگی  3 ـ  روکذ . دنزرف  دقاف  هدج  ای  دـج  ره  لاس  زا 18  شیب  هوـن  2 ـ  ردام . ای  ردـپ  ره  لاس  يالاب 18  روکذ 
ای دادما  هتیمک  ششوپ  تحت  يوجددم  ششوپ 6 ـ  تحت  ماتیا  هداتفا 5 ـ  راک  زا  ردارب  ره  بقارم  هناـگی  4 ـ  ریغص . ردارب  درجم و  رهاوخ 
ـ  پ رفن ) کی  طقف  هداوناخ  ره  زا   ) دـنکیمکمک هداوناخ  شاعم  هرادا  هب  تسا و  هدیـسر  یلاغتـشا  دوخ  تلاحهب  هک  یتسیزهب  ناـمزاس 

ياهدایپملا رد  ناگدننکتکرش  ت ـ  %(. 50  ) دصرد هاجنپ  اههاگشناد  یلیصحتياههورگ  يرسارس  روکنک  موس  ات  لوا  ياههبتر  نازیاح 
طرش دنچ  ای  ود  دجاو  هک  يدارفا  هرصبت ـ  %(. 50) دصرد هاجنپ  طیارش  دجاو  لهاتم  نالومشم  ث ـ  %(. 50) دصردهاجنپ یللملانیب  یملع 
دروم رد  همان  نییآ  نیا  عوضوم  تیفاعم  تراک  رودـص  ییارجا  لـحارم  هدام 5 ـ  دش . دنهاوخ  رادروخرب  طیارشزا  یکی  زا  طقف  دنتـسه ،

دیاب همان  نییآ  نیا  عوضوم  تیفاـعم  یـضاقتم  نالومـشم  فلا ـ  دـشابیمریز : حرـش  هب  روشک  لـخاد  رد  مازعا  طیارـش  دـجاو  نالومـشم 
یضاقتمنالومشم تیعضو  هب  دنفظوم  یمومع  هفیظو  ياههزوح  ب ـ  دنیامن . هعجارم  دوخ  تنوکس  ای  دلوت  لحم  یمومع  هفیظو  هزوحهب 

تفایرد زا  سپ  یمومع  هفیظو  ياههزوح  پ ـ  دنیامن . ییامنهار  هدش  نییعت  غلابم  تخادرپ  تهج  ار  طیارشدجاو  نالومشم  یگدیـسر و 
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هفیظو هرادا  ت ـ  دـنیامنیم . لـیوحت  رداـص و  شزومآ  هب  مازعا  تهج  تمدـخ  هب  هداـمآ  هچرتفد  ناـنآ  يارب  نایـضاقتمزا  یکناـب  دیـسر 
ياهورین لک  داتس  هب  هام  ره  تمدخ  هب  مازعا  لباق  نالومـشم  لک  رامآ  هارمه  هب  ار  تیفاعم  نایـضاقتم  رامآ  هناهام  تسا  فظوم  یمومع 
صخشم ار  اهنآ  زا  کی  ره  شزومآ  هیمهس  حلسمياهورین ،  ياهنامزاس  یگنهامه  اب  حلسم  ياهورین  لک  داتـس  ث ـ  دیامن . مالعا  حلـسم 

يورین رایتخا  رد  شزومآهرود  لیکـشت  زا  لبق  دـیاب  یـشزومآ  هرود  ياههنیزه  هب  طوبرم  غلبم  ج ـ  دـیامنیم . مـالعا  یمومع  هفیظو  هب  و 
یمومع هفیظو  ياههزوح  هب  شزومآ  ناـیاپ  زا  سپ  ار  روبزم  نالومـشم  دـنفظوم  هدـنهد  شزومآ  زکارم  چ ـ  دریگ . رارق  هدـنهد  شزومآ 

رداص میاد  تیفاعم  تراک  هدش  دای  نالومـشميارب  هام  ود  رثکادح  فرظ  دنفظوم  یمومع  هفیظو  ياههزوح  ح ـ  دنیامن . یفرعم  طبر  يذ 
دندرگ ینوناق  ياهتیفاعم  زا  یکی  طیارشدجاو  شزومآهمتاخ  زا  لبق  ات  بیاغریغ  نالومشم  زا  کی  ره  هچنانچ  هدام 6 ـ  دنیامن . لیوحت  و 

ای نانآ  هب  طوبرم  شزومآ  هنیزه  ندومن  رـسک  اب  یتفایرد  غلبم  دنیامن ، توف  تیفاعم  تراک  لیوحت  زا  لبق  هفیظو  نالومـشمزا  کی  ره  ای 
نوناق تاررقم  عبات  هریخذ  طایتحانارود و  ظاحل  زا  هماـن  نییآ  نیا  عوضوم  نالومـشم  تیعـضو  هدام 7 ـ  ددرگیم . درتسم  ناـشهداوناخ 

لاس 1379 هجدوب  نوناق  موس  تمـسق   419964 فیدر باسح  هب  تیفاعم  ياطعا  تباب  یتفایرد  غلاـبم  هدام 8 ـ  دـشابیم . یمومع  هفیظو 
روشک و ياههناخترازو  ارجا و  لوئسم  ناریایمالـسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  یمومع  هفیظو  تنواعم  هدام 9 ـ  دوشیمزیراو . روشک  لک 

غلبم روشک  يزیرهمانرب  تیریدم و  نامزاس  هرصبت ـ  دوب . دنهاوخ  همان  نییآ  نیا  يارجا  رب  تراظن  لوئسم  حلسم  ياهورینینابیتشپ  عافد و 
روشک لک  لاس 1379  هجدوب  نوناـق  هرـصبت 9 ) (ط  دنب ریخا  تمـسق  تیاعر  اب  ار  نوناق  نیا  زا  هدـش  لصاح  دـمآرد  زا  %( 1) دصردکی

دای يورین  يوس  زا  هک  یلمعلاروتـسد  ربارب  ات  دـهدیم  رارقناریا  یمالـسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  راـیتخا  رد  زیهجت  يزاـسزاب و  تهج 
یبیبح نسح  ددرگ . هنیزه  دسریم ، روشک  ریزو  دییات  هبو  هیهت  هدش 

لاس 1380 هجدوب  نوناق  هرصبت 9  ح )  دنب (  ییارجا  همان  نییآ 

ات رثکادح  نانآ  مازعادعوم  هک  ات 30/12/1355  نیدلوتم 1338  ملپید  ریز  نالومشم  تمدخ 1 ـ  دیرخ  طیارش  دجاو  بیاغ  نالومشم  1 ـ 
هکلبق ياهلاس  رویرهش 1374 و  دادرخ و  یلوبق  هملپید )  نالومـشم  2 ـ  دـناهدومنن . یفرعمار  دوخ  عقوم  هب  هدوب و  خیرات 30/12/1374 

هب هجوت  اب  رتالاب  ملپید و  قوف  نالومشم  3 ـ  دناهدومنن ) . یفرعم  عقومهب  ار  دوخ  هدوب و  خیرات 30/12/1374  ات  رثکادح  نانآ  مازعا  دعوم 
یفرعم ار  دوـخ  عـقوم  هـب  هدوـب و   30/12/1376 خـیرات ات  رثکادـح  ناـنآ  مازعا  دـعوم  هک  لیـصحت  زا  تغارفناـمز  زا  ههاـم  شـش  هجرف 
هچنانچ دشابیم ، خیرات 30/12/1374  زا  لبق  هب  طوبرمنانآ  فارصنا  خیرات  هک  یفارـصنا  یجارخا و  نالومـشم  يارب  رکذت ـ  دناهدومنن .

هک ار  یغلابم  2 ـ  دناهدومنن . یفرعم  ردوخ ا  عقوم  هب  وهدوب  روکذم  خیرات  زا  لبق  ات  رثکادح  نانآ  مازعا  دـعوم  ههامراهچ  هجرفهب  هجوت  اب 
فـیفخت %50 فیفخت 90 % بیاغ  نالومـشم  لاـیر  شزرا  یلیـصحت  كردـم  تسا  لـیذ  حرـش  هب  دـنزادرپب  دـیاب  نالومـشم  زا  کـی  ره 
ملپید 000/700/18 000/870/1 قوف  ملپید 000/600/17 000/760/1 000/800/8  ملپیدریز 000/500/16 000/650/1 000/250/8 

يرتـکد سناــسیل 000/300/25 000/530/2 000/650/12  قوــف  سناــسیل 000/100/23 000/310/2 000/550/11   000/350/9
ياهباسح هرامـش  یکـشزپيرتکد 000/400/31 000/140/3 000/700/15 3 ـ  یکشزپریغ 000/400/28 000/840/2 000/200/14 

یلم ياهکناب  مامت  رد  زیراو  لـباق  ناریا  یمالـسا  يروهمجيزکرم  کـناب  دزن  لـک  يراد  هنازخ  باسح 854  هرامـش  فلا ـ  زاـین  دروم 
يروهمج يزکرمکناب  دزن  لـک  يراد  هنازخ  ای 739  باسح 05/739  هرامـش  تراک ب ـ  رودـص  هنیزه  تباب  لایر  زیراويارب 000/35 

ییاراد يداصتقا و  روما  ترازو  باسح 90032  هرامش  تیفاعم ج ـ  یلایر  شزرا  زیراويارب  یلم  ياهکناب  رد  زیراو  لباق  ناریا  یمالسا 
طـساو باسح  هک  یتروص  رد  یلم  ياـهکناب  رد  تخادرپلـباق  لاـیر  غلبم 5000  ندومن  زیراو  يارب  ورـسخرصان  هبعـش  یلمکـناب  دزن 

دنب ییارجاهمان  نییآ  قفو  طیسقت  هجو و  دادرتسا  فیفخت و  صوصخ  رد  تسا 4 ـ  عنامالب  روکذمباسح  هب  زیراو  دیدرگ ، حاتتفا  یناتسا 
رد لاس 1379  تمدخدیرخ  لمعلاروتـسد  هداـم 8  قفو  نالومـشم  شزومآ  صوـصخ  رد  لاس 1380 5 ـ  هجدوب  نوناـق  هرـصبت 9  ح )  ) 
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. دوشمادقا دنشاب  شزومآ  لومش  رد  هک  یتروص 

تمدخ دیرخ   ) روشک لک  لاس 1380  هجدوب  نوناق  هرصبت 9  ح   ) دنب

شزومآ هک  ار  هفیظو  ماظن  تمدـخ  دازام  نالومـشم  زا  يدادـعتاوق  لـک  مظعم  یهدـنامرف  تقفاوم  اـب  دوشیم  هداد  هزاـجا  تلود  هب  ح ـ 
هب هک  ياهمان  نییآ  قباطم  دننیبیم  ای  هدید  یماظن  زکارم  زا  یکی  ای  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  جیسب  تمواقم  ياهورین  رد  ار  یماظن 

فاعم هفیظو  ماظن  تمدـخ  زا  دـسریم ، ناریزو  تاـیه  بیوصت  هب  نیدرورف 1380  نایاپ  ات  رثکادح  حلـسم  ياهورین  لک  داتـس  داهنـشیپ 
فیدر باـسح  هب  تفاـیرد و  ناـشیا  زا  دـندرگیم  فاـعم  نآ  زا  هک  ار  یتامدـخ  شزرا  ازا  هب  اـم  نینچمه  طوبرم و  ياـههنیزهو  دـیامن 

رداق هقطنم  هر   ) ینیمخماما دادما  هتیمک  اتسور و  یمالسا  ياروش  دییات  هب  هک  یناییاتـسور  دیامن . زیراو  نوناق  نیا  موس  تمـسق  9964/41
ونازابناج وادهش  مظعم  لوا  هجرد  ناگتسباو   ) طیارش دجاو  نالومشم  درک . دنهاوخ  تخادرپهلاسکی  طاسقا  هب  دنشابن  اجکی  تخادرپ  هب 

اههاگـشناد موس  ات  لوا  هبتر  نیزیاح  هر و   ) ینیمخ ماـما  دادـما  هتیمکو  روشک  یتسیزهب  ناـمزاس  نایوجددـم  ناـگدازآ  اـهرثالادوقفم و 
دـصرد هاجنپ  لقادـح  زا  کیپملا  یناهج و  یـشزرو  تاـقباسمینامرهق  ياهلادـم  ناگدـنراد  یماـظتنا و  یماـظن و  ياـهورین  نادـنزرفو 

مراهچ تمسق  فیدررابتعا 11107  لـحم  زا  دـنب  نیا  يزیراو  هوجو  زا  %( 10  ) دصرد هد  لداعم  دش . دـنهاوخ  رادروخرب  فیفخت  %( 50)
عافد و ترازو  رایتخا  ردتمدـخ  نیح  نازابرـس  تیعـضو  دوبهب  دـنوشیم و  فاعم  هک  ینازابرـسشزومآ  هنیزه  ناونع  تحت  نوناـق  نیا 

. دیامن عیزوت  یماظتنا  ویماظن  ياهورین  نیب  دننیبیم  شزومآ  هک  ینازابرس  دادعت  اب  بسانتمات  دریگیم ، رارق  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ 

یعامتجا يداصتقا ،  هعسوت  مود  هلاسجنپ  همانرب  نوناق   52  ، 51  ، 50  ، 49 ياههرصبت 48 ، 

 ، ناریا یمالسایروهمج  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  قیرط  زا  حلسم و  ياهورین  لک  داتس  دییات  اب  حلص  نامز  رد  هرصبت 48 ـ 
نیمات یتروصهب  یماـظن  شزومآ  هرود  ندـنارذگ  زا  سپ  هفیظورداـک  تمدـخ  زا  هدافتـسا  اـب  تلود  یناـسنا  يورین  ياـهزاین  زا  یتمـسق 

یناـبیتشپ عاـفد و  ترازو  هدـهع  هب  یماـظن  شزوـمآ  هرود  هب  طوـبرم  ياـههنیزه  دـیاین ـ . دراو  یبیـسآ  یمزر  یگداـمآ  هب  هک  ددرگیم 
طوبرم هاگتـسد  تارابتعا  لـحم  زا  تمدـخ  هرود  رد  یقاقحتـسا  هریج  اـیازم و  قوقحو ،  هدوب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياـهورین 

قطانم مهـس  دـیامن . زواجت  حلـسم  ياهورین  نیناوق  رد  ررقم  دـح  زا  عومجم  رد  دـیابن  دارفالـیبق  نیا  یتفاـیرد  نازیم  هک  ددرگیم  نیماـت 
هرـصبت نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  دوب . دـهاوخ  %( 40  ) دـصرد لهچ  لقادـح  اههاگـشناد ) لیـصحتلا  غراف   ) یناسنا يورین  نیماـت  رد  مورحم 

ـ  هرـصبت 49 دیـسر . دـهاوخ  ناریزو  تایهبیوصت  هب  هیهت و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عاـفد و  ترازو  طـسوت 
مظعم ماقم  زا  زوجمبسک  زا  سپ  دـنفلکم  روشک  حلـسم  ياهورین  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو 
تابثا زا  سپ   ) هدوباهنآ ینوناق  فرـصت  ای  کلمت  رد  هک  نکاما  ریاـس  اـهناگداپ و  ناـیعا  هصرع و  شورف  هب  تبـسن  اوق  لـک  یهدـنامرف 
تـسا فظوم  روشک  كالما  دانـسا و  تبث  نامزاس  دنیامن . مادـقا  هدـیازم  قیرط  زا  يرهـش  تامدـخ  هدودـحم  رد  نتفرگ  رارق  تیکلام و 

ار هطوبرم  ینوناـق  ضراوع  قوـقح و  زا  %( 20  ) دـصردتسیب اهنت  هدومن و  مادـقا  روبزم  نایعا  هصرع و  تیکلام  دنـس  رودـص  هب  تبـسن 
هب تبـسن  دـنفظوم  ياهيادرهـش  ناریا و  يرامعم  يزاسرهـش و  یلاع  ياروش  سیـسات  نوناق  هدام 5  عوضوم  نویـسیمک  دـیامن . تفایرد 

زیراو و هنازخ  هب  امامت  هلصاح  دمآرد  دنیامن . مادقا  تخاس  زوجم  رودص  نینچمه  بسانم و  ياهربراک  هب  یـضار  لیبق  نیا  يربراکرییغت 
بوصم ياهحرط  بلاق  رد  ات  ددرگیم  یقلت  هتفایصیصخت  روشک  هنالاس  بوصم  هجدوب  بوچراچ  رد  روکذم  غلبم  %( 100  ) دصرددص

زا هدش  نییعت  تیولوا  ساسارب  نوید  تخادرپ  ینامزاسياههناخ و  یماظن و  زکارم  اهناگداپ و  تخاس  رما  رد  حلـسم  ياهورین  لک  داتس 
فظوم ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  هرـصبت 50 ـ  دوش . هنیزه  اوق  لک  یهدنامرف  مظعم  ماقم  فرط 

ياههنیزه لیلقت  حلـسم و  ياهورین  لنـسرپ  یفرـصم  ياهزاین  نیمات  تهج  رد  اوق  لک  یهدـنامرفمظعم  ماـقم  رماوا  ققحت  تهج  رد  تسا 
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هجدوب رد  ار  نآ  صاخ  تارابتعا  مادـقا و  اکتا )  ) حلـسم ياهورین  فرـصم  ینواعت  راـتخاس  یلاـم و  هینب  تیوقت  هب  تبـسن  ناـنآ  یتشیعم 
زا هدافتـسا  روظنم  هب  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  لــصا 147  يارجا  رد  هرـصبت 51 ـ  دیامن . روظنمحلـسم  ياهورین  هنالاس 
اب ) روشک يزاسزاب  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياـهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو  حلـسم و  ياـهورینياهییاناوت  اهصـصخت و 

قوف ییارجا  ياهدـحاو  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  یتامدـخ  ینف و  ياهتکرـشنوناق  تیاعر 
اب ینارمع  ياههژورپ  اهحرط و  يارجا  يارب  دوخ  رظن  تحت  ياـهورین  تیفرظ  اـهییاناوت و  اـه و  صـصخت  هب  هجوت  اـب  دوشیم  هدادهزاـجا 

یمومع دـمآرد  باسح  هب  روکذـم  ياهدادرارق  تباب  زا  یتفایرد  هوجو  هیلک  دـنیامن . دـقعنم  يراـکنامیپ  دادرارق  ییارجا ،  ياههاگتـسد 
زا یقلت و  هتفاـی  صیـصخت  ددرگیم ،  روظنم  لاـسره  هجدوب  نوناـق  رد  روظنمنیمه  هب  هک  يراـبتعا  لـحم  زا  نآ  لداـعم  زیراو و  روـشک 

تهج رد  ات  تفرگ  دهاوخ  رارق  ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  ینابیتشپو  عافد  ترازو  ای  طوبرم  يورین  رایتخا  رد  هنازخ  فرط 
عافد و ياههناخترازو  طسوت  هرـصبت  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  ددرگ . هنیزه  تـالآ  نیـشام  كالهتـسا  ینیزگیاـج  طوبرم و  يورین  تیوقت 

ناریزو تایه  بیوصت  هب  هیهت و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  ییارادو و  يداصتقا  روما  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  یناـبیتشپ 
یماظن و صاخ  میارج  هب  یگدیـسر  زا  لصاح  ياهدـمآرد  لحم  زا  دوشیم  هداد  هزاجا  نوناق  نیا  بجوم  هب  هرصبت 52 ـ  دیسر . دهاوخ 

واهارـسداد تیحالـص  دودح  نییعت  نوناق  حلـسم و  ياهورین  میارج  تازاجم  نوناق  بجوم  هب  تاقیقحت  نیح  رد  هفوشکم  یمومعمیارج 
هوالعددرگیم زیراو  روشک  یمومع  دمآرد  باسح  هب  لوصو و  هک  ماظن ،  تحلصم  صیخـشت  عمجم  بوصم  روشک  یماظن  ياههاگداد 

فقـسرب دازام  فیدر 410110  ییاضق  تامدـخ  دـمآرد  لاـیر  ( 5  ، 000  ، 00  ، 000  ) درایلیم جـنپ  فقـس  ات  %( 50) دـصرد هاجنپ  رب 
فیدررد هنالاس  هجدوب  میظنت  ماـگنه  لاـیر  ( 2  ، 000  ، 000  ، 000  ) درایلیمود غلبم  اـت  %( 100  ) دـصرددص نازیم  هب  روبزم  يدـمآرد 

نانکراک تاضق و  هناراک  قح  تخادرپ  فلا  ددرگ : هنیزه  لیذ  روما  يارب  روظنم و  حلـسم  ياهورین  ییاضق  نامزاس  هجدوب  رد  هناگادـج 
لومـشم یمیدـق  ياهنامتخاس  زیهجت  يزاسزاب و  ح  روشک . مورحم  قطانم  رد  ییاضق  ياهدـحاو  ثادـحا  ییاضق ب  نامزاس  رد  لغاش 

نانکراک تاضق و ـ  نیلووسم و  هدافتسا  روظنم  هب  ینامزاس  ياههناخ  ثادحا  نامزاس د : لیکشت  نوناق  هرصبت 4 

لفکت تحت  هلئاع  هفیظو و  نانکراک  هب  ینامرد  تامدخ  هیارا  یگنوگچ  هماننییآ 

یناـبیتشپ عاـفد و  ترازو  خروـم 13/7/1383  هرامـش 12/38/108/24204  داهنـشیپ  هب  اـنب  خروـم 8/4/1384  هـسلج  رد  ناریزو  تـئیه 
یمالسا يروهمج  حلسم  ياهورین  لنسرپ  ینامرد  تامدخ  نیمأت  نامزاس  همانساسا  نوناق  ( 4  ) هدام ( 2  ) هرصبت دانتسا  هب  حلسم و  ياهورین 
بیوصت ریز  حرـش  هب  ار  اهنآ  لفکت  تحت  هلئاع  هفیظو و  نانکراک  هب  ینامرد  تامدـخ  هیارا  یگنوگچ  هماننییآ  بوصم 1372 ـ  ناریا ـ 

ینامرد تامدـخ  نیمأت  نامزاس  1 ـ هدام اهنآ  لفکت  تحت  هلئاع  هفیظو و  ناـنکراک  هب  یناـمرد  تامدـخ  هیارا  یگنوگچ  هماـننییآ  دومن :
هیلک تسا  فظوم  دوشیم ، هدـیمان  نامزاس » هماننییآ «  نیا  رد  هک  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  هب  هتـسباو  حلـسم  ياـهورین 

شـشوپ تحت  دنـشابن ، رگ  همیب  ياـهنامزاس  زا  کـیچیه  شـشوپ  تحت  هک  یتروـصرد  ار  اـهنآ  لـفکت  تحت  هلئاـع  هـفیظو و  ناـنکراک 
اهناتسرامیب و یمامت  يرتسب  سناژروا و  ییاپرس ، تامدخ  زا  هماننییآ  نیا  عوضوم  ناگدشهمیب  2 ـ هدام دهد . رارق  ینامرد  همیب  تامدخ 
ییاپرـس و تامدـخ  دـنفظوم  یماظن  زکارم  اـهناگداپ و  ياـههاگنامرد  هیلک  3 ـ هداـم دـنوشیم . رادروخرب  دادرارق  فرط  یناـمرد  زکارم 

هلیاع هفیظو و  نانکراک  نامرد  هنارـس  همیب  قح  4 ـ هدام دنیامن . هیارا  هدـشن  همیب  هدـش و  همیب  زا  معا  هفیظو  نانکراک  هیلک  هب  ار  سناژروا 
ساسا رب  هلاس  همه  هک  دـشابیم  اهنآ  لفکت  تحت  هلیاع  رویاپ و  نانکراک  ناـمرد  همیب  هنارـس  قح  دـننام  هیلوا ) همیب   ) اـهنآ لـفکت  تحت 
هجدوب هحیال  رد  روشک  يزیرهمانرب  تیریدـم و  ناـمزاس  طـسوت  دـیامنیم ، هیارا  حلـسم  ياـهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو  هک  يراـمآ 

هنارس همیب  قح  مجنپ  کی  لداعم  اهنآ  لفکت  تحت  هلیاع  هفیظو و  نانکراک  همیب  مهـس  هرـصبت ـ  دش . دهاوخ  روظنم  نامزاس  يارب  هنالاس 
رب هنارـس  همیب  قح  هیقب  تخادرپ  ددرگیم و  زیراو  نامزاس  باسح  هب  رـسک و  اهنآ  هناهام  قوقح  زا  تمدـخ  لحم  ناگی  طسوت  هک  تسا 
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تحت هلیاع  دننامه  تسرپرس ، ترورـض  هرود  تمدخ  تدم  لوط  رد  هفیظو  نانکراک  لفکت  تحت  هلیاع  5 ـ  هدام دشابیم . تلود  هدهع 
نآ رابتعا  تدم  هک  ینامرد  همیب  هچرتفد  دارفا  نیا  هب  دنتسه و  نامزاس  ینامرد  همیب  شـشوپتحت  حلـسم  ياهورین  رویاپ  نانکراک  لفکت 

تامدـخ هیارا  متـسیس  ندـش  هزیناکم  تروص  رد  دوشیم . هداد  لیوحت  تسا  دـیدمت  لباق  تسرپرـس  ترورـض  هرود  تمدـخ  ناـیاپ  اـت 
ياهورین 1 ـ هرـصبت دوشیم . هداد  لیوحت  ترورـض  هرود  تدم  لک  يارب  تمدخ  عورـش  يادتبا  رد  ینامرد  هچرتفد  نامزاس ، رد  ینامرد 

، هفیظو نانکراک  هب  ترورـض  هرود  تمدـخ  نایاپ  تراک  لیوحت  نامز  رد  دـنفظوم  حلـسم  ياـهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو  حلـسم و 
نانکراک یتمدـخ  دویق  نامرد  همادا  2 ـ هرـصبت دـنهد . لیوحت  نامزاس  هب  دـنیامن و  تفایرد  ار  لفکت  تحت  هلیاع  اهنآ و  یناـمرد  هچرتفد 

لکشم طوبرم ، يورین  یکشزپ  ياروش  صیخشت  هب  هک  ینامز  ات  تمدخ  تیرومأم و  يارجا  زا  یـشان  تیحورجم  يرامیب و  دننام  هفیظو 
نایاپ ات  هنارـس  همیب  قح  تخادرپ  لابق  رد  دارفا  نیا  ینامرد  همیب  هچرتفد  دـشابیم و  نامزاس  هدـهعرب  ددرگ ، عفترم  ینامرد  رظن  زا  اـهنآ 
حلسم ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  حلسم و  ياهورین  رد  هفیظو  نانکراک  شزومآ  زکارم  6 ـ  هدام تشاد . دهاوخ  رابتعا  نامرد  هرود 

اب ینامزاس ، بتارم  هلـسلس  تیاعر  اب  نانآ  تمدـخ  هب  هدامآ  هچرتفد  زا  گرب  کی  لاـسرا  اـب  هفیظو  ناـنکراک  شریذـپ  زا  سپ  دـنفظوم 
رثکادـح هکيروط  هب  دـنروآ  لمع  هب  لفکت  تحت  هلئاع  هفیظو و  نانکراک  یناـمرد  هچرتفد  رودـص  تهج  ار  مزـال  یگنهاـمه  ناـمزاس 

اب تسا  فظوم  هفیظو  نانکراک  تمدـخ  لـحم  ناـگی  هرـصبت ـ  دوش . رداـص  یناـمرد  همیب  هچرتفد  تساوخرد ، خـیرات  زا  هتفه  ود  فرظ 
تفایرد ینامرد  هچرتفد  ًالبق  هک  يو  لفکت  تحت  هلیاع  صخـش و  ینامرد  تامدخ  هچرتفد  رودص  يارب  ینامزاس  بتارم  هلـسلس  تیاعر 
نامزاس طسوت  هیهت  زا  سپ  هماننییآ  نیا  زاـین  دروم  ياهلمعلاروتـسد  7 ـ هدام دروآ . لمع  هب  نامزاس  اب  ار  مزال  ياـهیگنهامه  دـناهدرکن ،
بتارم هلـسلس  تیاعر  اب  حلـسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ریزو  ياضما  اب  دـسریم و  ناـمزاس  یلاـعياروش  بیوصت  هب  هاـم  هس  فرظ 

فراع اضردمحم  روهمجسیئر ـ  لوا  نواعم  دوشیم . غالبا  ینامزاس 

بوصم یمومع –  هفیظو  تمدخ  نوناق  ییارجا  هماننییآ  ( 103  ) هدام هب  یقاحلا  ( 3) هرصبت وغل  هب  عجار  همانبیوصت 

ـح و لسم يا  ـ هورین لک  دا  ـ تس خرو 28/3/1384  هرامش 13/05/201/م/4/ن مـ داهنشیپ  هب  انب  خروـم 29/4/1384  هسلج  رد  ناریزو  تئیه 
ییارجا هماننییآ  ( 103  ) هدام هب  یقاحلا  ( 3  ) هرصبت دومن : بیوصت  بوصم 1363 ـ  یمومع ـ  هفیظو  ما  ـ ظن نوـنا  قـ ( 66  ) هدا دا مـ ـ نتسا هب 

(122  ) هدامهب یقاـحلا  هرـصبت  خروم 30/11/1379 و  هرامـش 54562/ت23353ه ـ همانبیوصت  عوضوم  یمومع ، هفیظو  تمدـخ  نوناـق 
ـ  روهمجسیئر لوا  نواعم  ددرگیم . وغل  خروم 28/3/1379  هرامش 11988/ت21045ه ـ همانبیوصت  ( 1  ) دنب عوضوم  هدشدای ، هماننییآ 

فراع اضردمحم 

یمومع تاررقم 

هعبات ياه  نامزاس  حلسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  حلسم ،  ياهورین  لنسرپ  ثداوح  رمع و  همیب  نوناق 

هیلک هطوبرم  حلـسم  ياهورین  رد  همیب  ياهقودنـص  لیکـشت  قیرط  زا  دنفلکم  روشک  حلـسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  نیترازو  هدام 1 ـ 
رد ار  هژیو  یجیـسب  ینامیپ و  هفیظو ،  تباث ،  رداک  زا  معا  ار ـ  اهنآ  هب  هتـسباو  ای  هعبات  ياهنامزاس  یماظتنا و  یماظن و  ياـهورین  لنـسرپ 

یلخاد تایلمع  اه و  نارحب  ای  حلص  نامز  رد  هکنآ  زا  معا  یگداتفاراک ـ  زا  وضع و  صقن  جالعلابعص ،  يرامیب  توف ،  تداهـش ،  لابق 
، دـتفایب قافتا  زور  هنابـش  تاعاس  مامت  رد  نآ  زا  ریغ  ای  ینامزاس  فیاظو  اه و  تیرومأم  اـب  طاـبترا  رد  دراوم  ریاـس  اـی  اـهزرم  زا  عاـفد  و 

لداعم نانآ  ياـیازم  قوقح و  زا  روبزم  صاخـشا  همیب  هنیزه  هرـصبت 1 ـ  دـنک . همیب  نآ  ییارجا  همان  نییآ  نوناق و  نیا  تاررقم  ساـسارب 
هرصبت 2 و دش . دهاوخ  نیمأت  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  حلسم و  ياهورین  هجدوب  لحم  زا  دصرد  هس  لداعم  دصرد و  کی 
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هدام نیا  لومـشم  حلـسم  ياهورین  اب  دادرارق  تدـم  ماجنا  ای  تمدـخ  تدـم  رد  ینامیپ  هفیظو و  لنـسرپ  هدام 2 ـ  تسا  هدـش  فذـح  3 ـ 
اب نوناـق  نـیا  عوـضوم  تاراـسخ  ناربـج  دوـخ و  یلاـم  هـینب  ظـفح  يارب  دـنزاجم  حلـسم  ياـهورین  هـمیب  ياهقودنــص  هدام 3 ـ  دنتـسه .

یلاع ياروش  صیخـشت  اب  نارحب  گنج و  ناـمز  رد  هچناـنچ  هدام 4 ـ  دننک . دـقعنم  همیب  ياهدادرارق  عاونا  روشک  همیب  ياهتکرـشریاس 
رتمک نآ  رخآ  لاس  هس  ياـههنیزه  عومجم  زا  لاـس  ره  ناـیاپ  رد  حلـسم  ياـهورین  همیب  ياـه  قودنـص  زا  کـی  ره  يدوجوم  یلم  تینما 

هجدوب و همانرب و  نامزاس  سییر  حلـسم ،  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  روشکریزو ، زا  بکرم  ینویـسیمک  داهنـشیپ  اب  تواـفتلا  هباـم  دـشاب ،
دسریم ناریزو  تایه  بیوصت  هب  هک  بوصم 1350 ـ  يرگ ـ  همیب  ناریا و  يزکرم  همیب  سیسات  نوناق  عوضوم  همیب  یلاع  ياروش  سییر 

هدام دوشیم . زیراو  همیب  ياهقودنص  باسح  هب  روظنم و  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  حلـسم و  ياهورین  دعب  لاس  هجدوب  رد 
عاونا ترورـض  هب  انب  نوناق  نیا  لومـشم  ياهنامزاس  نانآ و  هداوناخ  لنـسرپ و  دروم  رد  دنناوتیم  حلـسم  ياهورین  همیب  ياهقودنـص  5 ـ 

تادـهعت يارجازا  نانیمطا  مزـال و  ینیب  شیپ  اـب  نینچمه  دـنیامن ، رارقرب  طوبرم  همیب  قح  تفاـیرد  لاـبق  رد  ار  رگید  لوادـتم  ياـههمیب 
همان نییآ  هدام 6 ـ  دننک . يراذگ  هیامرـس  یتامدـخ  یناگرزاب و  يدـیلوت ،  روما  رد  رتشیب  دوس  لیـصحت  روظنم  هب  نوناق  نیا  رد  جردـنم 

ياهورین ینابیتشپو  عافد  روشک و  نیترازو  هلیـسو  هب  نوناق  نیا  ندـش  ارجالا  مزـال  زا  سپ  هاـم  شـش  فرظ  رثکادـح  نوناـق  نیا  ییارجا 
همیب هماننییآ  نینچمه  ریاغم ،  تاررقم  نیناوق و  هیلک  نوناق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا  دـسریم . ناریزو  تاـیه  بیوصت  هب  هیهت و  حلـسم و 

. دوشیم وغل  بوصم 1337  يرمرادناژ ـ  و  حلسم ..  ياهورین  نادنمراک  نارسفا و 

بوصم 25/4/1359 ناریا -  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  لنسرپ  نفد  نفک و  هنیزه  ینوناق  هحیال 

نیح هک  هفیظو  ای  تباث  رداک  زا  معا  هتـسشنزاب  ای  لغاش  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  لنـسرپ  هیلک  ثارو  هب  هدـحاو ـ  هداـم 
ياروش دـشدهاوخ . تخادرپ  نفد  نفک و  هنیزه  تهج  یقوـقح  دـحاو  بیرـض  ربارب  تسیود  لداـعم  یغلبم  دـنیامن ، توـف  هفیظو  ماـجنا 

ناریا یمالسا  بالقنا 

بوصم 2/10/1363 ناریا -  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  هدش  دیرخزاب  نانکراک  تمدخ  هب  هداعا  نوناق 

 ، یسدنهم ینف ،  لنسرپ  زا  هتسد  نآ  دنناوتیم  يرمرادناژ )  ینابرهش ،  شترا ،  ناریا (  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  هدحاو ـ  هدام 
زاین ترورـض و  تروصرد  دناهدش  تمدخ  زا  دیرخ  زاب  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  ات  هطوبرم  تاررقم  نیناوق و  قبط  هک  ار  دوخ  یتایلمع 

هب ریز  طیارش  تیاعر  یلبق و  تمدخ  تمدق  هبتر و  ای  هجرد  اب  رابکی  يارب  طقف  لنسرپ  تقفاوم  ینف و  روما  ای  گنج  رد  نانآ  تامدخ  هب 
یمالـسا يروهمج  ییاضق  عجارم  زا  هرداص  ماکحا  بجوم  هب  دـیرخ ، زاـب  تلع  هب  تمدـخ  عاـطقنا  تدـم  رد  1 ـ  دنیامن : هداعا  تمدـخ 

اب بسانتم  فیاظو  ماجنا  يارب  مزال  ییاناوت  دادعتـسا و  2 ـ  دنشاب . هدیدرگن  مورحم  تلود  هب  هتـسباو  یتلود و  لغاشمهب  لاغتـشا  زا  ناریا 
ییاضق عجارم  زا  هرداص  ارآ  تمدـخ  قباوس  دـیرخزاب  تلع  تمدخلاس 3 ـ  لقادح 5  دـهعت  ندرپس  هطوبرم و  صـصخت  هبتر و  هجرد و 

يروهمج شترا  مادختـسا  نوناق  هب  هدـحاو  هدام  قاحلا  نوناـق  عوضوم  نارـسفا  ییاـناوت  دادعتـسا و  مدـع  اـی  ناریا و  یمالـسا  يروهمج 
زا هرداـص  ارآ  لنـسرپ  تمدـخ  قباوس  دـیرخزاب  تلع  4 ـ  دشابن . نارـسفا  ییاناوت  دادعتـسا و  صیخـشت   ) هاـم 1345 ریت  بوصم  یمالـسا 

هدنامرف هناگ و  هس  ياهورین  ناهدنامرف  هدهع  رب  لنسرپ  تامدخ  هب  زاین  ترورض و  صیخـشت  هرصبت 1 ـ  دشابن . يزاسکاپ  ياهنویسمک 
لیبق نیا  یتظاـفح  یبتکم و  تیحالـص  قوف  طیارـش  زارحا  رب  هوـالع  هرصبت 2 ـ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ینابرهـش  سییر  يرمرادناژ و 

هداـعا تمدـخ  هب  بیترت  نیا  هـب  هـک  يدارفا  هرـصبت 3 ـ  دریگ . رارق  طبریذ  عجارم  دییاتدروم  مادختـسالادیدج  لنـسرپ  دـننام  دـیاب  دارفا 
ییاناوت مدع  هکنیا  رگم  هدوب  اجکی  يدقن و  تروص  هب  دوختمدخ  قباوس  دـیرخ  تباب  یتفایرد  غلابم  هیلک  تخادرپ  هب  مزلم  دـندرگیم 
نامزاس داهنشیپ  اب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب . زرحم  طوبرم  نامزاسصیخشت  هب  اجکی  يدقن و  روط  هب  یتفایرد  غلابم  تخادرپزاب  رد  نانآ 
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هب رثکادح  صخش  تمدخ  هدنام  یقاب  اب  بسانتم  طبریذ  ناگی  ورین و  ماقم  نیرتالاب  بیوصت  اب  ندش  دیرخزاب  هلـصاف  نتفرگ  رظن  رد  اب  و 
هدام رب  لمتـشم  قوف  نوناق  دـیدرگ . دـهاوخ  تشادرب  نانآ  هناـیهام  یتفاـیرد  قوقح  زا  يواـسم  طاـسقا  تروص  هب  لاـس  ( 5  ) جنپ تدـم 

خیرات رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  هس  تصـش و  دصیـس و  رازهکی و  هام  يد  مود  هبنـشکی  زور  هسلج  رد  هرـصبت  هس  هدحاو و 
تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییأت  هب   6/10/1363

يا یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  تباث  نارومأم  نادنزرف  هب  یلیصحت  هنیزه  کمک  نکسم و  هنیزه  کمک  تخادرپ  نوناق 

حلسم ياهورین  لنـسرپ  تیرومأم  لحم  یلیـصحت  تایـضتقم  نکـسم و  ینارگ  هب  هجوت  اب  هک  دوشیم  هداد  هزاجا  تلود  هب  هدحاو ـ  هدام 
روشک زاجراخ  هب  تباث  تیرومأم  ماجنا  تهج  هک  یتلود  ياه  تکرـش  تاسـسوم و  اه ،  هناـخترازو  ناـنکراک  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
هرصبت دیامنمادقا . دوخ  نانکراک  نادنزرف  لیصحت  هنیزه  نکـسم و  هنیزه  کمک  تخادرپ  هب  تبـسن  تیرومأم  تدم  رد  دنوشیم  مازعا 

تقفاومو روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس  داهنـشیپ  هب  انب  هک  يا  همان  نییآ  قبط  رکذلا ،  قوف  نارومأم  نکـسم  هنیزه  کمک  1 ـ 
طبریذ ياههاگتـسد  بوصم  تارابتعا  لحم  زا  دیـسر  دـهاوخ  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  هجراـخ و  روما  ترازو 
هیرهش لماش   ) لیصحت هنیزه  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یناریا  هسردم  هیف  فقوتم  روشک  رد  هک  یتروص  رد  هرصبت 2 ـ  دش . دهاوخ  تخادرپ 

هب هک  یتلود  ياهتکرـش  تاسـسوم و  اه ،  هناخترازو  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  تباث  نارومأم  نادـنزرف  باـتک  ياـهب  و 
جراخ رد  لیـصحت  هب  لغاش  هیـسروب  یناریا  نایوجـشناد  نادنزرف  تیرومأم و  تدم  رد  دنوشیم ، مازعا  روشک  زا  جراخ  تباث  تیرومأم 

ياه هناخترازو  فرط  زا  لاس  ره  هک  ینازیم  هب  نآ  لداعم  ای  ناتسریبد  يهرود  تالیـصحت  نایاپ  ات  رثکادح  لیـصحت  تدم  رد  روشکزا ، 
تخادرپ طوبرم  ياههاگتـسد  تارابتعا  لحم  زا  دـسریم  ناریزو  تأـیه  بیوصت  هب  دوشیم و  نییعت  شرورپ  شزومآ و  هجراـخ و  روما 

دییأت دروم  یناریا  یمدرم  هنومناـی  یعاـفتناریغ  سرادـم  رد  هیـسروب  نایوجـشناد  تباـث و  نارومأـم  نادـنزرف  زا  هک  يدراوم  رد  دوشیم .
زاجم باتک  ياهب  هیرهـش و  لماش  یلیـصحت  هنیزه  تخادرپ  دـیآیم ، لـمع  هب  ماـن  تبث  روشک  زا  جراـخ  رد  شرورپ  شزومآ و  ترازو 

نکـسم هیهت  همانرب  طبریذ  ياـه  هاگتـسد  اـه و  هناـخترازو  يراـکمه  اـب  تسا  فلکم  هجدوب  هماـنرب و  ناـمزاس  هرـصبت 3 ـ  دوب . دهاوخ 
لاس روشک  لک  هجدوب  نوناق  رد  میظنت و  يداصتقا  هیجوت  اـب  نوناـق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا  لاـس  فرظ 2  ار  رکذـلا  قوف  تباث  نارومأم 

ورازهکی هاـم  تشهبیدرا  مهدـجه  هبنـشهس  زور  يهسلج  رد  هرـصبت  هس  هدـحاو و  هداـم  رب  لمتـشم  قوف  نوناـق  دـیامن . روظنم  یتآ  ياـه 
تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییأت  هب  خیرات 14/3/1363  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  هس  تصشودصیس و 

ابرهش يرمرادناژ ـ  شترا ـ   ) ناریا یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  یگنج  تازیهجت  تامهم و  هحلسا و  تیفاعم  نوناق 

 ، یتالـصاوم یتارباـخم و  مزاول  يراوس  يانثتـسا  هب   ) یماـظن افرـص  هیلقن  طـیاسو  یگنج ،  تازیهجت  تاـمهم و  هحلـسا و  هدـحاو ـ  هداـم 
یکدـی تاعطق  تامهم و  هحلـسا و  تخاس  هب  طوبرم  مزاول  تالآ و  نیـشام  تاـمهم ،  تخاـس  هیلوا  داوم  یماـظتنا ،  یماـظن و  تازیهجت 

ـ  يرمرادناژ شترا ـ   ) ناریایمالسا يروهمج  حلسم  ياهورین  یماظتنا  یماظن و  یعافد و  فراصم  يارب  هک  الاب  هدش  دای  مالقا  هب  هطوبرم 
ای هدیسر و  تلود  بیوصت  هب  هک  يرگیدتارابتعا  لحم  زا  ای  تلود و  هجدوب  زا  یمالسا  بالقنا  ياههتیمک  نارادساپ ـ  هاپـس  ینابرهش ـ 

دوشیم ای  هدش  دراو  روشک  هب  يرادیرخ و  هطوبرم  نیناوق  تیاعر  اب  روبزم  ياهنامزاس  تامدخ  دیلوت و  زا  لصاح  ياهدـمآرد  لحم  زا 
اب  ، دوشیم دراو  یتناراگ  هنومن و  تروص  هب  ای  ددرگیمادـها و  روکذـم  ياهنامزاس  هب  یجراخ  تاسـسوم  اهتلود و  فرط  زا  هکنیا  اـی  و 

تخادرپ  ، صیخرت دورو و  زوجم  ذـخا  زا  نوناـق  نیا  تیفاـعم  لومـش  رظن  زا   ) ناـشیا فرط  زا  زاـجم  ناگدـنیامن  اـی  هطوبرم  ریزو  دـییأت 
هب هک  ییاهالاک  نینچمه  يرادرابنا و  يربراب و   ، يریگراب هیلخت ،  انثتـسا  هب   ) اههنیزه ضراوع و  هیلک  یناگرزاب و  دوس   ، یکرمگ قوقح 

. دشابیم فاعم  گنج  نامز  رد  ینیبزاب  یسرزاب و  یبایزرا ،  زا  دوش  دیدزابدیابن  ییاراد  داصتقا و  عافد و  هاپس و  يارزو  ناگدنیامن  رظن 
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هیارانمـض همانراهظا  میلـست  اب  دوشیم  ای  هدـش  دراو  روشک  تاکرمگ  ردانب و  زا  کیره  هب  هک  نوناـق  نیا  عوضوم  ياـهالاک  هرصبت 1 ـ 
هیلک هرـصبت 2 ـ  دشابیم . صیخرت  لباق  تبون  زا  جراخ  یکرمگ  هناورپ  رودصاب  هصیخرت و  گرب  مجح و  نزو و  هلگن ،  دادـعت   ) همانراب

اب دـناهدش  صیخرت  تاکرمگ  زا  هیـسن  روط  هب  روکذـم  ياهنامزاس  طسوت  نوناق  نیا  بیوصت  ات  هک  هدـحاو  هدام  نیا  عوضوم  ياـهالاک 
دوشیم جراـخ  تاـکرمگ  زا  نوناـق  نیا  بجوـم  هب  هک  هدراو  ياـهالاک  هرـصبت 3 ـ  ددرگیم . نوناق  نیا  لومـشم  هطوبرم  ترازو  دـییأت 

رد لرتنک و  دیدزاب  طبریذ  نامزاس  ياهرابنا  رد  . ددرگیم لیکشت  ییاراد  داصتقاو و  عافد  هاپـس و  يارزو  ناگدنیامن  زا  هک  یتأیه  طسوت 
دروم بسح  ییاراد و  يداصتقا و  روما  عافد و  هاپس و  يارزو  زا  بکرم  ینویسیمک  هب  بیقعتتهج  ار  عوضوم   ، فالخ هدهاشم  تروص 
هسلج رد  هرصبت  هس  هدحاو و  هدام  رب  لمتـشم  قوف  نوناق  دنیامن . شرازگ  نفلت  فارگلت و  تسپو و  نیگنـس  عیانـص  عیانـص و  يارزو  هب 

ياروش دییأت  هب  خیرات 1363/11/4  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  هس  تصش و  دصیس و  رازهکی و  هام  يد  ما  یس  هبنـشکی  زور 
تسا هدیسر  نابهگن 

بوصم 28/5/1363 ناریا -  یمالسا  يروهمج  شترا  ینامزاس  ياههناخ  زا  هدافتسا  هوحن  نوناق 

تهج هیهت و  عاـفد  ترازو  قـیرط  زا  اـحنا  زا  يوـحن  هب  هک  تـسا  ياهناـخ  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  شترا  رد  یناـمزاس  هناـخ  هدام 1 ـ 
عقاوم رد  دـناوتیم  عافد  ترازو  هرـصبت 1 ـ  دوشیم . هتـشاذگ  شترا  یماظنریغ  یماظن و  زا  معا  تباث  رداک  لنـسرپ  راـیتخا  رد  تنوکس 

ینامزاس ياههناخ  زا  يدادـعت  هناگ  هس  ياهورین  ناهدـنامرف  كرتشم و  داتـس  سییر  عاـفد ،  ریزو  صیخـشت  اـب  دروم  بسح  يرارطـضا 
تنوکس تهج  هیلخت و  دیاب  ترورض  عفر  زا  سپ  دهدرارق و  هدافتسا  دروم  اهب  هراجا  تخادرپ  اب  یمومع  تامدخ  ای  داتـس  ریاود  ياربار 

دشاب هتشاد  دوجو  تباث  رداک  لنسرپ  زا  یضاقتم  نودب  یلاخ  ینامزاس  هناخ  ناگی  رد  هک  یتروص  رد  هرصبت 2 ـ  دهد . صیصخت  لنسرپ 
نکـسم هک  رهـش  زا  رود  ياهناگی  رد  هرـصبت 3 ـ  تسا  عنامالب  يراذـگاو  ياروش  رظن  اب  هفیظو  ناراد  هجرد  نارـسفاهب و  نآ  يراذـگاو 

ریاـس نادـنمراک  هـب  یناـمزاس  ياـههناخ  زا  اـهبهراجاتفایرد  اـب  دـناوتیم  يراذـگاو  ياروـش  درادــن  دوـجو  اـهنآ  یکیدزن  رد  یبساـنم 
رد ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ینامزاس  ياـههناخ  هدام 2 ـ  دـیامن . راذـگاو  دـننکیم  تمدـخ  ناگی  نآ  رد  هک  یتلود  ياهنامزاس 

یتبث تافیرشت  نینچمه  رجأتسم و  رجوم و  طباور  هب  طوبرم  ینوناق  تاررقم  زا  کی  چیه  لومشم  اهنآ  زا  هدننک  هدافتسا  لنـسرپ  اب  هطبار 
هدافتسا ریغ و  هب  يراذگاو  قح  تساهنآ  رایتخا  رد  ینامزاس  هناخ  هک  یلنسرپ  هرصبت ـ  دوب . دهاوخن  هراجتسا  هراجا و  تاررقم  هب  طوبرم 
هاگشورف امنیـس ، هاگـشاب  هسردم  دجـسم ، دننام  نآ  هب  هتـسباو  یمومع  نکاما  ینامزاس و  ياههناخ  هدام 3 ـ  دـنرادن . ار  تنوکـس  زا  ریغ 
هنوگچیه هدوب و  یتمدـخ  ترورـض  هب  انب  افرـص  اهنآ  زا  هدافتـسا  بوسحم و  عافد  ترازو  لاوما  زا  اهنآ  لـیاسو  تاـقلعتمو و  تاسیـسأت 

تحت هک  دشابیم  ریز  اضعا  زا  بکرم  ییاروش  هدهع  هب  ینامزاس  ياههناخ  يراذـگاو  هدام 4 ـ  دنکیمن . داجیا  اهنآ  نینکاس  ياربیقح 
ـ  تمـسق پ یـسایس  یتدیقع  هدنیامن  تمـسق ب ـ  سییر  ای  هدنامرف  هدنیامن  فلا ـ  دیامنیم : هفیظو  ماجناتمـسق  سییر  ای  هدنامرف  رظن 
ای دـنمراک  کی  راد ـ  هجرد  کی  رفایرد ـ  اـی  رف  ورین  اـی  رفاـمه  کـی  رـسفا ـ  کـی  ینادوجآ ت ـ  اـی  يرادا  روما   ) هاـفر هیحور و  لویـسم 

ناگدنیامن هرصبت ـ  دنوشیم . نییعت  اهنآ  دوخ  نیب  زا  دحاو و  لنـسرپ  هیلک  هلیـسو  هبهک  دحاو  رد  کی  ره  دوجو  تروصرد  ینف  دنمراک 
ياههناخ يراذگاو  طیارش  هدام 5 ـ  دنیامن . تکرش  اروش  تاسلج  رد  يأر  قح  نتشاد  نودب  دنناوتیم  تمسق  یـسدنهم  تسپ  ییاراد و 

هب يراذگاو  ياروش  هلیـسو  هب  هدش و  يدنبهقبط  اهنآ  رد  تنوکـس  لباق  دارفا  دادعت  رظن  زا  افرـص  دـحاو  ره  ینامزاس  ياههناخ  ینامزاس 
دعاسمان لغش 2 ـ  تیـساسح  1 ـ  دش . دهاوخ  راذـگاو  دنـشاب  رادروخرب  يرتشیب  تیولوا  زا  ریز  ياهرایعم  يانبمرب  هک  یـضاقتم  لنـسرپ 

نتفرگ رظن  رد  اب  اـیازم  قوقح و  ندوب  رتمک  طوبرم 4 ـ  هدنامرف  ای  سییر  صیخـشت  هب  هفیظو  ماجنا  نسح  راک 3 ـ  یتخس  طیحم و  ندوب 
ـ  هرصبت 1 یتمدخ  هقطنم  رهـش و  زا  جراخ  رد  ینوکـسم  هناخ  رگید و  دمآرد  نتـشادن  لفکت 6 ـ  تحت  هلیاع  دادـعت  تمدخ 5 ـ  تمدق 

دهاوخن قلعت  دنـشابلفکت  تحت  هلیاع  اب  بسانتم  ینوکـسم  هناخ  ياراد  دوخ  یتمدـخ  هقطنم  ای  رهـش  رد  هک  یلنـسرپ  هب  یناـمزاس  هناـخ 
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. دندرگیم مورحم  ینامزاسهناخ  زا  هدافتسا  زا  دیدرگ  مهارف  لنسرپ  يارب  نکـسم  هیهت  ناکما  زین  هدافتـسا  تدم  لوط  رد  هچنانچ  تفرگ 
ینثتسم طورشهیلک  زا  دراد  ترورض  یتمدخ  لیالد  هب  ناشروضح  هک  یلنسرپ  تمـسق  رواجم  ای  لخاد  ینامزاس  ياههناخ  رد  هرصبت 2 ـ 

زا هک  يدارفا  نیب  تلادـع  يارجا  تـهج  رد  تـسا  فـظوم  عاـفد  ترازو  هدام 6 ـ  تفرگ  دـهاوخ  قلعت  اـهنآ  هب  یناـمزاس  هناـخ  هدوب و 
دنهاوخن هدافتـسا  ینامزاس  ياههناخ  زا  ینامزاس  ياههناخ  دادعت  تیدودـحم  لیلد  هبهک  یناسک  دـننکیم و  هدافتـسا  ینامزاس  ياههناخ 
تالیهست یمومع  تامدخ  انب ، تمدق  انب ، رظن  زا  هناخ  عون  هباشم و  هناخ  یسانشراک  ياهب  هراجاو  لنسرپ  یتفایرد  نازیم  هب  هجوت  اب  درک 

لنسرپ لاس  زا 5  سپ  دـیامن و  نییعت  ار  یناـمزاس  ياـههناخ  زا  هدافتـسا  قـح  ناوـنع  هب  یغلبم  لاـس  تدـميارب 5  یـصاصتخا  ای  یفاضا 
زا يدــصرد  هـک  يدراوـم  رد  هرـصبت 1 ـ  دـشابن . يدـیدج  یـضاقتم  هکنیا  رگم  دـنیامن  هیلخت  ار  ینامزاس  هناـختسیاب  هدـننک  هدافتـسا 

دنشاب هتشاد  ار  تیولوا  نیرتمک  هک  یناسک  هدامرد 5  روکذم  ياهرایعم  يانبم  رب  دشاب  هتشاد  یضاقتم  لاس  زا 5  سپ  ینامزاس  ياههناخ 
يراددوخ یناـمزاس  ياـههناخ  هیلخت  زا  ناگدـننک  هدافتـسا  هک  یتروـص  رد  هرـصبت 2 ـ  دوب . دـنهاوخ  ینامزاس  ياـههناخ  هیلخت  هب  مزلم 

هلـصاف تدم  رد  مادقا و  هیلخت  تهج  رد  ییاضق  حالـصیذ  عجارم  قیرط  زا  دـناوتیم  عافدترازو  بوسحم و  یناودـع  فرـصتم  دـنیامن 
هب دنوشیم  اهر  تمدخ  زا  یبیترت  ره  هب  هک  یلنسرپ  ینامزاس  ياههناخ  هرصبت 3 ـ  دیامن . تفایردار  نامتخاس  یعقاو  ياهب  هراجا  هطوبرم 

تامدـخ رگید  نفلت و  تخوس  قرب ، بآ  هنیزه  هدام 7 ـ  دـندرگیم . هیلخت  دوشیم  صخـشم  نوناق  نیا  ییارجا  هماننییآ  رد  هک  یبیترت 
دحاو ره  زا  هدافتسا  قح  هبـساحم  رد  كرتشم  تامدخ  هنیزه  هرصبت 1 ـ  دش . دهاوخ  تفایرد  ناگدننک  هدافتسا  زا  دحاو  ره  یـصاصتخا 
هنیزه کمک  ینامزاس و  هناخ  هدافتـسا  قح  توافت  دـنفظوم  قوقح  هدـننک  تخادرپ  ياـهییاراد  هرصبت 2 ـ  ددرگیم . روظنم  ینوکـسم 

همه دنیامن  زیراو  هنازخ  رد  یصوصخم  باسح  هب  رسک و  هدننک  هدافتسا  لنـسرپ  یتفایرد  زا  ار  دوشیم  هداد  هباشملنـسرپ  هب  هک  نکـسم 
زین اههناخ و  يرادـهگن  ریمعت و  هنیزه  نیمأت  يارب  عافد  ترازو  هجدوب  رد  لبق  لاـس  رد  قوف  باـسح  هب  هدـش  زیراو  هوجو  لداـعم  هلاـس 
هیهت عافد  ترازو  طسوت  هام  هس  تدم  فرظ  نوناق  نیا  ییارجا  همان  نییآ  هدام 8 ـ  ددرگیم . ینیبشیپ  دیدج  ینامزاس  ياههناخثادحا 
یغلم ریاغم  تاررقم  نیناوق و  هیلک  نوناـق  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  بیوصت  خـیرات  زا  هدام 9 ـ  دیـسر . دهاوخ  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  و 

تصش و دصیس و  رازهکی و  هام  دادرم  متشهو  تسیب  هبنشکی  زور  هسلج  رد  هرـصبت  هدزاود  هدام و  هن  رب  لمتـشم  قوف  نوناق  دوب . دهاوخ 
تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییأت  هب  خیرات 31/5/63  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجمهس 

بوصم 8/4/1365 ناریا -  یمالسا  يروهمج  شترا  ینامزاس  ياههناخ  زا  هدافتسا  هوحن  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

هدام 1) تایلک (  لوا ـ  لصف 

تاقلعتم و تاسیسات و  هاگشورف و  امنیس ،  هاگشاب ،  هسردم ،  دجسم ،  دننام  نآ  هب  هتسباو  یمومع  نکاما  ینامزاس و  ياه  هناخ  هدام 1 ـ 
هتفرگ و تروص  یتمدـخ  يدـنمزاین  ترورـض و  هب  انب  افرـص  اهنآ  زا  هدافتـسا  بوسحم و  عافد  ترازو  لاوما  زا  اـهنآ  هب  طوبرم  لـیاسو 

بـسحرب یماـظن  ریغ  یماـظن و  زا  معا  شترا  تباـث  رداـک  لنـسرپ  هرـصبت ـ  دـیامنیمن . داـجیا  ناگدـننک  هدافتـسا  يارب  یقح  هنوگچیه 
جردنم طباوض  هیلک  تیاعر  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ياهنامزاس  اهورینزا و  کی  ره  ینامزاس  ياههناخ  زا  دنناوتیم  ترورض 

. دنیامن هدافتسا  همان  نییآ  نیا  رد 

ات 5 هدام 2  ینامزاس (  ياه  هناخ  يراذگاو  ياروش  مود ـ  لصف 

ینامزاس ياههناخ  زا  هدافتسا  هوحن  نوناق  هدام 4  رد  هک  دوب  دـنهاوخ  ییاضعا  زا  بکرم  ینامزاس  ياههناخ  يراذـگاو  ياروش  هدام 2 ـ 
رد نوناق  هدام 4  ت )  دـنب (  عوضوم  هطوبرم  تمـسق  لنـسرپ  ناگدـنیامن  هداـم 3 ـ  تسا  هدـیدرگ  ررقم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا 
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یلصا وضع  ره  ازا  رد  يراذگاو  ياروش  راک  رد  هفقو  زا  يریگولج  روظنم  هب  نکیل  دنـشابیمرفن  راهچ  دحاو  رد  کی  ره  دوجو  تروص 
رد دنناوتن  احنا  زا  يوحن  هب  یلـصا  ياضعا  زا  کی  ره  هچنانچ  ات  دوشیم  باختنا  لدبلا  یلع  وضع  ناونع  هب  وضع  کی  هدام  نیا  عوضوم 
ره هام  نابآ  مود  همین  رد  لدـبلا  یلع  یلـصا و  ياضعا  هرـصبت 1 ـ  دبای . روضح  هسلج  رد  لدبلا  یلع  وضع  دنیامنتکرـش  اروش  تاسلج 

تیرثکا اب  دنـشابن  ای  دنـشاب  ینامزاس  ياههناخ  نکاـس  هکنیا  زا  معا  هطوبرم  تمـسق  لنـسرپ  هیلک  فرط  زا  لاـس  کـی  تدـم  يارب  لاـس 
هطوبرم تمسق  یلنسرپ  تامدخ  اب  هسلج  زور  لحم و  نییعت  لنسرپ ،  توعد  بیترت  هرصبت 2 ـ  دنوشیم . باختنا  هسلج  رد  رضاح  لنسرپ 
هدـنامرف دـییات  زا  سپ  تیرثکا و  يأر  اب  هذـختم  تامیمـصت  هتفای و  تیمـسر  اضعا  هیلک  روضح  اـب  اروش  تاـسلج  هدام 4 ـ  دوب . دـهاوخ 

غالبا طبریذ  يدابم  هب  هباشم  ياهتمـسق  یلنـسرپ و  تامدـخ  قیرط  زا  هدوب و  ارجالا  مزال  هطوبرم  تمـسق  سییر  ای  هاـگیاپ )  اـی  ناـگی  )
هتفه کی  فرظ  رثکادـح  تسیابیم  هطوبرم  تمـسق  سییر  ای  هاگیاپ و  ای  ناـگی   ) هدـنامرف دـییات  مدـع  اـی  دـییات و  هرـصبت 1 ـ  ددرگیم .

یسررب تهج  نآ  لیالد  رکذاب  عوضوم  هطوبرم  تمـسق  سییر  ای  هاگیاپ  ای  ناگی   ) هدنامرف دییات  مدع  تروص  رد  هرصبت 2 ـ  ددرگمالعا .
اب دش  دـهاوخ  مالعا  هدـنامرف  رظن  مالعا  زا  زور  فرظ 15  رثکادح  هک  اروش  ریخا  میمـصت  ددرگیم . هلاحا  يراذـگاو  ياروش  هب  ددـجم 

نینواعم نیـشناج و  اسؤر و  ای  ناهدـنامرف  ینامزاس  ياههناخ  هدام 5 ـ  دوب . دهاوخ  ارجالا  مزال  هطوبرم  تمـسق  سییر  ای  هدـنامرف  عالطا 
يراذـگاو ياروش  تامیمـصت  لومـشم  راذـگاو و  دـنراد  ار  اـه  تمـس  نآيدـصت  هک  يدارفا  هب  هدوب و  روبزم  لـغاشم  هب  هتـسباو  ناـنآ 

. دوب دنهاوخن 

 ( ات 8 هدام 6  اهنامزاس (  اهورین و  یسدنهم  فیاظو  موس ـ  لصف 

همان نییآ  نیا  يارجا  نسح  رب  تراظن  فلا ـ  زا : تسا  ترابع  ینامزاس  ياههناخ  روما  رد  اهنامزاس  اهورین و  یسدنهم  فیاظو  هدام 6 ـ 
طبریذ عجارم  هب  اهنآ  لاسرا  اهب و  هراجا  غلابم  باسح  تروص  میظنت  اهب و  هراجا  دمآرد  تبث  ب ـ  دوخ . هب  صوصخم  فیاظو  هطیح  رد 
دمآرد لحمزا  اههناخ  يرادهگن  تاریمعت و  روظنم  هب  هنالاس  تارابتعا  هنیزه  تفایرد و  هجدوب  میظنت  رد  تراظن  قباوس ج ـ  يرادهگن  و 

تارییغت تبث  اب  نینکاس  تاصخـشم  اههناخ ،  رامآ  يرادهگن  تفایرد و  نوناق د ـ  هدام 7  هرصبت 2  عوضوم   ) ینامزاس ياه  هناخدیاوع  و 
رد دوجوم  صقاون  یـسررب  ه ـ ـ دوشیم . لاـسرا  هیهت و  طوبرم  یـسدنهم  تسپ  طـسوت  هک  هناـهام  دـیاوع  ياـه  تسیل  لرتنک  قیبطت و  و 
اه هناخ  يرادهگن  هرادا و  نسح  روظنم  هب  مزال  لمعلا  روتسد  رودص  و ـ  اهنآ . عفر  روظنم  هب  اهناگی  یـسدنهم  تسپ  هب  کمک  اههناخ و 

: زا تسا  ترابع  ینامزاس  ياههناخ  روما  رد  اهنامزاس  اههاگیاپ و  اـهناگی ،  یـسدنهم  تسپ  فیاـظو  هدام 7 ـ  نآ  يارجا  رب  تراـظن  و 
روظنمهب هفرعت  ربارب  یناـمزاس  هناـخ  ندومن  هداـمآ  دـلج و  ود  رد  ینوکـسم  ياهدـحاو  زا  کـی  ره  يارب  یناـمتخاس  هفرعت  میظنت  فـلا ـ 

هباشم ياهتمسق  ای  یلنـسرپ و  تامدخ  غالبا  ربارب  هدننک  هدافتـسا  مان  هب  یلاخ  هناخ  يراذگاو  مرف  میظنت  هدننک ب ـ  هدافتـسا  هب  لیوحت 
دوـخ و فیاـظو  هـطیح  رد  هماـن  نـییآ  نـیا  يارجا  رب  تـبقارم  هدــننک و  هدافتــسا  هیحاـن  زااــههناخ  زا  هدافتــسا  نـسح  رب  تراــظن  ج ـ 

تارییغت لامعا  نمض  هناهام  دیاوع  ناگدننک و  هدافتسا  تاصخشم  تسیل  اههناخ ،  رامآ  میظنت  هیهت و  مزال د ـ  ياه  لمعلاروتـسدرودص 
ماـجنا راـبتعا و  تفاـیرد  هنـالاس و  یتاریمعت  هجدوب  داهنـشیپ  اـه و  هناـخ  هب  طوبرم  دـمآرد  تبث  طـبریذ ه ـ ـ عـجارمهب  لاـسرا  هلـصاح و 

نیناوق و قبط  هناخ  هیلخت  روتسد  عقوم  هب  غالبا  هطوبرم ز ـ  نامزاس  ای  ورین  یسدنهم  يراکمه  اب  اههناخ  تالکـشم  عفر  مزال و ـ  تاریمعت 
لیوحت باسح ح ـ  هیفـصت  گرب  رودص  هطوبرم و  تمـسقسییر  ای  هدنامرف  اضما  يراذـگاو و  ياروش  تامیمـصت  ربارب  طوبرم  تاررقم 

هنیزه ینامزاس و  هناخ  زا  هدافتـسا  قح  غلبم  هبـساحم  ملاس ط ـ  حیحـص و  روط  هب  هفرعت  ربارب  نآ  مزاول  هیلک  اـب  هدـش  هیلخت  هناـخ  نتفرگ 
نییعت شترا ي ـ  هدنیامن  ناونع  هب  نآ  اضما  ینامزاس و  هناخ  يراذگاو  مرف  میظنت  هیهت و  روظنم  هب  نآ  مزاول  تاسیسات و  ریاس  زا  هدافتسا 

بآ دننام ، تالیهست  ریاس  زا  هدافتسا  هنیزه  ینامزاس و  هناخ  زا  هدافتسا  قح  غلبم  مالعا  ینامزاس ك ـ  ياههناخ  هب  هدراو  تراسخ  نازیم 
تخادرپ هدـننک ل ـ  هدافتـسا  لنـسرپ  هناهام  قوقح  زا  رـسک  تهج  هطوبرم  ییاراد  هب  تارییغت  مـالعا  هدراو و  تاراـسخ  تخوس و  قرب ،
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هطوحم اههناخ و  زا  دیدزاب  تسا م ـ  عونمم  دشاب  هتفرگ  تروص  اسأر  هک  هدـش  ماجنا  تاریمعت  تباب  هدـننک  هدافتـسا  هب  یهجو  هنوگره 
هام شـش  ره  رد  اهنآ  عفر  هب  مادـقاو  تاریمعت  هنیزه  دروآرب  صیاقن و  نییعت  نآ و  هطوحم  هدـننک و  هدافتـسا  لنـسرپ  دوخ  روضح  اب  نآ 

هدافتـسا روضح  مدـع  تلع  هب  هک  يرارطـضا  عقاوم  رد  هرـصبت 1 ـ  ناگی  تالاقتنا  لـقن و  عقوم  رد  اـههناخ  لوحت  دـیدزاب و  ن ـ  راـبکی .
روضح اـب  هطوبرم  تمـسق  یـسدنهم  تسپ  دـشاب  روآ  مازلا  یلاـمتحا  ياـهنایز  زا  يریگولج  رطخ و  عفر  يارب  هناـخ  هب  دورو  ناگدـننک 

رد هک  یتروص  رد  هرـصبت 2 ـ  دراد . لومعم  ار  یظافحتـسا  تامادقا  دراو و  هثداح  عوقو  لحم  هب  دناوتیم  یـسرزاب  ای  تاعالطا  هدنیامن 
ماجنا تاسیـسات  تمـسق  سییر  ار  همان  نییآ  نیا  يارجا  اب  هطبار  رد  یـسدنهم  تسپ  فیاظو  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یـسدنهم  تسپ  ناگی 
داجیا ینامزاس ،  ياههناخ  یظافحتـسا  یـساسا و  تاریمعت  رابتعا  نینچمه  تاسیـسات و  مالقا  ینیزگیاج  هیهت و  راـبتعا  هدام 8 ـ  دهدیم .

هناخدـمآرد لحم  زا  هدـش  زیراو  هوجو  لداعم  رثکادـح  عافد  ترازو  هجدوب  لحم  زا  اهنآ  یمومع  هطوحم  يراکتخرد  لگنج ،  كراپ ، 
. ددرگ نیمات  لبق  لاس  رد  ینامزاس  ياه 

 ( ات 13 هدام 9  ینامزاس (  هناخ  يراذگاو  مراهچ ـ  لصف 

رتفدرد میلـست و  هباشم  تمـسق  ای  یلنـسرپ  تامدـخ  هب  هطوبرم  ناگی  قیرط  زا  یـضاقتم و  فرط  زا  یناـمزاس  هناـخ  تساوخ  رد  هدام 9 ـ 
نآ غالبا  اروش و  میمصت  زا  سپ  نوناق  هدام 3  رد  جردنم  ياهتیولوا  هب  هجوت  اب  هک  حرطم  يراذـگاو  ياروش  رد  عقوم  هب  تبث و  تبون 

ددرگیم و غالباهطوبرم  تاسیسات  تمسق  ای  یسدنهم  تسپ  هب  يراذگاو  مرف  میظنت  روتـسد  نآ  ياههرـصبت  هدام 4 و  تاررقم  تیاعر  اب 
هناخ زا  هدننک  هدافتـسا  هدام 10 ـ  دوشیم . هتخانـش  ینامزاس  هناخ  هدننک  هدافتـسا  یـضاقتم  هناخ  لیوحت  يراذگاو و  مرف  اضما  خیرات  زا 

هک تسا  یتاراسخ  ناربج  لویسم  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب و  هدافتسا  دروم  هناخ  يرادهگن  ظفح و  هب  فظوم  نیناوق  دودح  رد  ینامزاس 
لحم زا  تاراـسخ  ناربج  هب  تبـسن  تسا  فظوم  طوبرم  یـسدنهم  تسپ  دوشیم . دراو  هناـخ  هب  يراـگنا  لهـس  اـی  تبقارم  مدـع  رثا  رد 

رسک ییاراد  هلیسو  طوبرم  لنـسرپ  ياهیتفایرد  ریاس  هناهام و  قوقح  زا  ات  مالعا  طبریذ  ییاراد  هب  ار  نآ  هنیزه  مادقا و  طوبرم  تارابتعا 
هتبثم دانسا  هب  دنتـسم  یمیظنت  باسح  تروص  ساسارب  هدش  مالعا  هنیزه  نازیم  ددرگ . زیراو  همان  نییآ  نیا  هدام 28  عوضوم  باسح  هب  و 
غلبم قوقح  تخادرپ  عقوم  رد  دنفظوم  قوقح  تخادرپ  نیلماع  ای  تمسق  ییاراد  هدام 11 ـ  دشابیم . یعطق  طبریذ  یسدنهم  تسپ  طسوت 
ریاـس اـیازم و  قوقح و  عـمج  زا  ار  هطوـبرم  یـسدنهم  تسپ  طـسوت  هدـش  مـالعا  تاراـسخ  تخوـس و  قرب و  بآ و  هنیزه  هدافتـسا  قـح 

. دنیامن مالعا  هطوبرم  یـسدنهم  هب  ابتک  ار  هجیتن  هدومن و  زیراو  همان  نییآ  نیا  هدام 28  عوضوم  باسح  هبو  رسک  هدننک  هدافتسا  تابلاطم 
لیبـق زا  ییزج  تاریمعت  هرـصبت 2 ـ  دنک . زواجت  دیابن  هدـننک  هدافتـسا  قوقح  مراهچ  کی  زا  هام  ره  رد  تاراسخ  رـسک  نازیم  هرصبت 1 ـ 
اهوربآ اـه ،  نادواـن  بیاـعم  عـفر  زیرپ و  دـیلک و  یقرب  تـالآ  مزاوـل و  هرجنپ  برد و  بآ  ریـش  لـفق  تاریمعت  يزیمآگـنر  يریگهـکل 
هچنانچ دشابیم . ینامزاس  هناخ  زا  هدننک  هدافتـسا  هدهع  هب  هریغ  یبور و  فرب  تفاظن و  نینچمه  هشیـش و  نتخادنا  یتشادهب  تاسیـسات  ،

هدام تاجردـنم  قبط  هدوب و  لویـسم  ینامزاس  هناخ  زا  هدننکهدافتـسا  ددرگ  نامتخاس  هجوتم  یتراسخ  قوف  تامادـقا  ماـجنا  مدـع  رثا  رد 
فرط زا  هرداص  ياهلمعلاروتـسد  تیاعر  هب  فظوم  یناـمزاس  ياـههناخ  ناگدـننک  هدافتـسا  هدام 12 ـ  دـش . دـهاوخ  راتفر  يو  اـب  قوف 
ربارب ار  ینامزاس  هناخ  تسا  فلکم  هدننک  هدافتسا  هدام 13 ـ  دنشابیم . ینامزاس  ياههناخ  روما  رد  طبریذ  ياهنامزاسو  اهورین  یسدنهم 

هنوگچیه قح  تنوکـس و  زا  ریغ  هدافتـسا  ریغ و  هب  يراذـگاو  قح  ودـهد  لیوحت  تروص  نامه  هب  هیلخت  عقوم  رد  هتفرگ و  لیوحت  هفرعت 
. درادن ار  نآ  طیحم  هناخ و  رد  یتارییغت 

 ( ات 20 هدام 14  ینامزاس (  هناخ  زا  هدافتسا  قح  نازیم  مجنپ ـ  لصف 
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تباث قوقحنازیم  هب  هجوت  اب  دوشیم  نییعت  ینامزاس  هناخ  يراذگاو  مرف  رد  هک  ینوکسم  دحاو  ره  هناهام  هدافتـسا  قح  نازیم  هدام 14 ـ 
حرش هب  یصاصتخا  ویفاضا  تالیهست  یمومع و  تامدخ  انب ، تمدق  انب ، رظن  زا  هناخ  عون  شترا و  یسانشراک  ياهب  هراجا  لغـش  يایازم 

ات انب  ریز  ژارتم  ردبرـض  ینف  نادنمراک  يارب  ینف  قح  ای  لغـش  هداعلا  قوف  تباث و  قوقح  عومجم  دصرد  ملهچ  کی  فلا ـ  دشابیم : ریز 
نکـسم هنیزه  کـمک  لداـعم  یغلبم  هفاـضا  هـب  هدـننک  هدافتـسا  لنـسرپ  هیاـپ  اـی  هـجرد  ره  لوا  لاـس  دروـم  بـسح  دـیفم  ياـنبرتم   100

کمک هک  یناـمز  اـت  یناـمزاس  هناـخ  زا  هدافتـسا  قـح  ناوـنع  هب  لنـسرپ  هـب  نکـسم  هـنیزه  کـمک  تـخادرپ  تروـص  رد  هباشملنـسرپ 
دننک هدافتسا  ینامزاس  هناخ  زا  هک  یتروص  رد  هدیدرگن  ررقم  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  تباث  رداک  نادنمراک  تهج  نکـسمهنیزه 
همان نییآ  هدام 16 تاررقم  تیاعراب   ) یتفایرد تباث  قوقح  ساسارب  یماظن  هباشم  لنـسرپ  نکـسم  هنیزه  کمک  لداعم  یغلبم  تسیاـبیم 

ریغ یماظن و  لنسرپ  هک  یتروص  رد  ب ـ  ددرگ . تفایرد  هبساحم و  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  رد  یماظن  ریغ  نادنمراک  یمادختـسا 
ملهچ ود  لداعم  دـیفم  ياـنب  رتم  رب 100  یفاـضاعبرم  رتم  ره  ازا  هب  دـننک  هدافتـسا  عبرم  رتم  زا 100  شیب  ینوکـسم  ياهدـحاو  زا  یماظن 

ـ  ج دش . دهاوخ  تفایرد  هدننک  هدافتـسا  لنـسرپ  زا  هدوزفا و  فلا )  دنب (  هبـساحم  هب  ینف  قح  ای  لغـش  هداعلا  قوف  تباث و  قوقح  دصرد 
ساسا رب  یمومع  نکاما  قرب  بآ و  ياه  هنیزه  یـشاپمس و  يرگتفر  ياههنیزه  یمومع  هطوحم  ینابغاب  لـیبق  زا  یمومع  تامدـخ  تباـب 
یفاضا تالیهست  تباب  د ـ  دش . دهاوخ  تفایرد  هدننک  هدافتـسا  زا  هبـساحم و  لایر  جنپ  غلبم  ینوکـسم  دحاو  دیفم  يانب  ریز  عبرم  رتم  ره 

ياراد هـک  ییاـههناخ  1 ـ  ددرگیم : هفاـضا  هداـم  نیا   ( ج و (  ( ب و (  ( فـلا دـنب (  رد  جردـنم  تابـساحم  عـمج  هب  ریز  حرـش  هـب  یغلاـبم 
عوبطم هیوهت  تاسیسات  ياراد  هک  ییاههناخ  لایر 2 ـ  جنپ  غلبم  ینوکسم  دحاودیفم  يانب  ریز  عبرم  رتم  رارق  زا  دنشابیم  ژافوش  تاسیسات 

رد دنشابیم  یـصاصتخا  رختـسا  ياراد  هک  ییاههناخ  لایر 3 ـ  غلبم 10  ینوکـسم  دـحاو  دـیفم  يانب  ریز  عبرم  رتم  ره  رارق  زا  دنـشابیم 
رپ بورشم  ریغ  بآ  زا  رختسا  هک  يدراوم  يارب  طقف  لایر (  غلبمینوکسم 20  دحاو  دیفم  يانب  ریز  عبرم  رتم  ره  رارق  زا  هدافتسا  تروص 

ییافکدوخ ساسا  رب  عافد و  ریزو  بیوصت  اب  غلابم  ندرک  هفاضا  ياهفیدردروم 1 و 2 و 3  رد   ( تسا لاکشا  الب  رختسا  زا  هدافتسا  دوش 
درذگیم لاس  هدزناپ  زا  شیب  اهنآ  ثادحا  خـیرات  زا  هک  یمیدـق  ینامزاس  ياههناخ  دروم  رد  هرصبت 1 ـ  دریگ . تروص  دناوتیم  هجدوب 

هنیزه هرصبت 2 ـ  دش . دهاوخ  روظنم  ینوکسم  هناخ  زا  هدافتسا  قح  هبساحم  رد  هدام  نیا  ب )  و (  فلا )  دنب (  ردهدش  هبـساحم  غلبم  % 80
یمومع ياهكرهـش  ردناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  هب  قلعتم  ینامزاس  ياـههناخ  یفرـصم  قرب  بآ و  یمومع و  تامدـخ  يربهار و 

رد تروـص  نیا  رد  تخادرپنینکاسهلیـسو و  هب  اـسأر  روکذـم  ياهكرهـش  یلخاد  طـباوض  ربارب  هریغ  نارهت و  ناـتابکا  كرهـش  دـننام 
زا هدننک  هدافتسا  لنسرپ  هک  یتروص  رد  دشدهاوخن . روظنم  هدام 14  د )  و (  ج )  دنب (  ینامزاس  ياههناخ  لیبق  نیا  هدافتسا  قح  هبساحم 

ياهتسپدنیامن يراددوخ  اهكرهـش  رد  رقتـسمینامزاس  ياههناخ  یفرـصم  قرب  بآ و  یمومع و  تامدخ  يربهار  ياههنیزه  تخادرپ 
كرهـش باسح  هب  رـسک و  نانآ  هناهام  قوقح  زا  ات  مالعاطبریذ  ياهییاراد  هب  اههنیزه  نازیم  دیق  اب  ار  بتارم  دنفلکم  طوبرم  یـسدنهم 

انب ثادحا  لحم  عون و  نتفرگ  رظن  رد  هباشم و  ياههناخ  یسانشراک  ماجنا  اب  دنزاجم  یسدنهم  ياهتسپ  هرصبت 3 ـ  دنیامن . زیراو  روبزم 
هرصبت دنهد . شهاک  ای  شیازفا  دصرد  هد  ات  ار  ب )  و (  فلا )  دنب (  رد  هدش  هبساحم  غلبم  اهنامزاس  ای  اهورین و  یسدنهم  یگنهامهاب  و 

. دیامن زواجتهدننک  هدافتـسا  لنـسرپ  ینف  قح  اب  لغـش  هداعلا  قوف  تباث و  قوقح  زا 25 % یتسیابن  هدافتـسا  قح  غلبم  لک  لاـح  ره  رد  4 ـ 
، راکرتافد تهج  یتینما  ریبادـت  ساسح و  لغاشم  لیالد  هب  هک  یـصاخشاای  نیلویـسم و  ینامزاس  لزانم  نکاـما  زا  تمـسق  نآ  هرصبت 5 ـ 

ياهتسپداهنـشیپاب نآ  طوبرم  ياـههنیزه  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  ناـبهگن  لنـسرپ  نیرومأـم و  تنوکـس  لـحم  اـیو  هناخرادـساپ 
لزانم نکاما  زا  ( دروم بسح  اهورین  ناهدـنامرف  شترا ـ  كرتشم  داتـس  سییر  عافد ـ  ریزو   ) ییارجا ماـقم  نیرتـالاب  بیوصت  یـسدنهم و 

یناـگداپ هطوبرمفیدر  زا  نآ  ياـههنیزه  ریاـس  قرب و  بآ و  ياـههنیزه  ددرگیم و  بوسحم  یناـگداپ  نکاـما  زج  فذـح و  یناـمزاس 
يارب هدوـب و  لزنم  هیثاـثا  لـیاسو و  نودـب  یناـمزاس  ياـههناخ  يارب  هدـش  نـییعت  هدافتـسا  قـح  نازیم  هدام 15 ـ  دـش . دـهاوخ  تخادرپ 
تـسپ سانـشراک  رظن  قبط  دشاب  هریغ  ناملبم و  يروخاذـغ  سیورـس  يراخب  لاچخی  لیبق  زا  یفاضا  هیثاثا  لیاسوياراد و  هک  ییاههناخ 
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 ( ب و (  فلا )  ياهدنب (  رد  روکذـم  هدافتـسا  قح  نازیم  هب  نییعت و  اهنآ  كالهتـسا  تباب  یغلبم  هطوبرم  تاسیـسات  تمـسقای  یـسدنهم 
ریز حرـش  هب  هدوب و  هدـننک  هدافتـسا  هدـهع  هب  یناـمزاس  ياـههناخ  قرب  بآ و  ياـههنیزه  تخادرپ  هدام 16 ـ  ددرگیم . هفاـضا  هدام 14

هدافتسا هیحان  زا  یفرصم  ضوبق  قبط  یصاصتخا و  روتنک  ربارب  دننکیم  هدافتسا  يرهش  هکبش  زا  هک  ییاههناخ  فلا ـ  ددرگیم : هبـساحم 
طبریذیـسدنهم تسپ  هب  هدش  تخادرپ  ضبق  یپکوتف  تخادرپ و  لحم  قرب  بآ و  ياهنامزاس  باسح  هب  اسأر  طوبرم  ياههنیزههدـننک 

روتنک تیارق  ربارب  دنـشابیم  یعرف  روتنک  ياراد  نکل  هدوب  ورین  ترازو  یـصاصتخا  روـتنک  دـقاف  هک  ییاـههناخ  ب ـ  ددرگیم . لـیوحت 
ره ازا  هب  هناهام  روتنک ، بصن  ات  دنـشابیم  یعرف  یلـصا و  روتنک  دـقاف  هک  ییاههناخ  لحم ج ـ  قرب  بآ و  نامزاس  هفرعتياـنبم  رب  یعرف 

هدافتسا يرهش  هکبـش  زا  هک  یتروص  رد  بآ  لایر  قرب و 3  لایر   7  ) قرب بآ و  تباب  لایر   10 غلبم ینوکسم  دحاو  دیفم  يانب  عبرم  رتم 
3  ) قرب بآ و  تباب  لایر  غلبم 5  ینوکسم  دحاو  دیفم  يانب  عبرم  رتم  ره  ازا  هب  دننک  هدافتـسا  یناگداپهکبـش  زا  هک  یتروص  رد  و  دننک )

فرصم نازیم  دنشاب  یلصا  روتنک  ياراد  نکیل  هدوب  یعرف  روتنک  دقاف  هک  ییاههناخ  د ـ  درک . دنهاوخ  تخادرپ  بآ  لایر  قرب و 2  لایر 
لدتعم قطانم  رد  هدوب و  روتنک  دقاف  هک  ییاههناخ  ه ـ ـ ددرگیم . لوصو  هبساحم و  هناخ  ره  دیفميانب  ریز  تحاسم  تبـسن  هب  قرب  بآ و 

رب هوالع  لایر  رازهکی  غلبم  هناهام  يزاگ  رلوک  هاگتسد  رهازا  هب  لاس  رد  هام  شـش  تدم  هب  دننکیم  هدافتـسا  يزاگ  رلوک  زا  ریـسدرس  و 
دـنراد و رارق  يریـسمرگ  قطانم  رد  هک  ییاههناخ  و ـ  ددرگیمتفایرد . هداـم  نیا  ج )   )) دـنب رد  یفرـصم  قرب  تباـب  هدـش  هبـساحم  غلبم 

ناگداپ یمومع  هکبـش  هب  جراخ و  لزانم  لخاد  هکبـش  زا  يزاـگ  ياـهرلوک  یفرـصم  قرب  لـباک  دنـشابیم  يزاـگ  رلوک  ياراد  اـنامزاس 
بجوم هب  قرب  فرصم  تباب  هدش  هبساحم  غلبم  رب  هوالع  لایرتسیود  غلبم  يزاگ  رلوک  هاگتـسد  ره  يازا  هب  لصو و  نامزاس  ای  هاگیاپای 

قوف همان  نییآ  تاررقم (  ساسارب  يریـسمرگ  يریـسدرس و  لدـتعم  قطانم  کـیکفت  نییعت و  هرـصبت 1 ـ  ددرگیم . تفایرد  الاب  ياهدنب 
بصن هب  تبـسن  دنفظوم  یـسدنهم  ياهتسپ  هرـصبت 2 ـ  دریگیم . تروص  یگدـنز )  تالیهـست  زا  تیمورحمو  اوه  بآ و  يدـب  هداعلا 

ره هب  هدننک  هدافتـسا  لنـسرپ  هک  یتروص  رد  هرـصبت 3 ـ  دنیامنمادقا . روتنک  دـقاف  ینامزاس  ياههناخ  هیلک  یـصاصتخا  قرب  بآ و  روتنک 
ار نآ  نازیم  تسا  فلکم  طوبرم  یـسدنهم  تسپ  دـیامن  يراددوخقرب  بآ و  هنیزه  تخادرپ  زا  هیلخت و  ار  ینامزاس  هناخ  اـحنا  زا  يوحن 
ـ  هدام 17 ددرگ . زیراو  هطوبرم  باسح  هب  رسک و  هدننک  هدافتسا  لنسرپ  يایازمو  قوقح  زا  ات  مالعا  طبریذ  ییاراد  هب  ار  بتارم  هبساحم و 

هداعلا قوف  تباثقوقح و  عومجم  دصرد  متـشه  کی  هناهام  يدرجم  قاطا  کی  تاسیـسات  ریاس  قرب و  بآ و  هنیزه  هدافتـسا و  قح  نازیم 
هنیزه کمک  لداعم  یغلبمهفاضا  هب  دـیفم  ياـنب  ریز  عبرمرتم  تحاسم 50  هب  انب  ریز  ژارتم  ردبرـض  ینف  نادـنمراک  يارب  ینف  قح  ای  لـغش 

تفاـیرد نییعت و  یناـمزاس  هناـخزا  هدافتـسا  قح  ناونع  هب  لنـسرپ  هب  نکـسم  هنیزه  کـمک  تخادرپ  تروص  رد  هباـشم  لنـسرپ  نکـسم 
هدافتــسا یناـمزاس  هناـخ  زا  هـک  یتروـص  رد  ناریا  یمالــسا  يروـهمج  شترا  تباـث  رداـک  نادـنمراک  دروـم  رد  هرـصبت 1 ـ  ددرگیم .

نییآ هدام 16  تاررقم  تیاعر  اـب   ) یتفاـیرد تباـث  قوقح  ساـسارب  یماـظن  هباـشم  لنـسرپ  هنیزه  کـمک  لداـعم  یغلبم  تسیابیمدـننک 
ـ  هرصبت 2 ددرگ . تفایرد  هبساحم و  الاب  رد  جردنم  غلبم  رب  هوالع  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  رد  یماظن  ریغ  نادنمراک  مادختـساهمان 

ياههناخ هداـم 18 ـ  ددرگیم . تفاـیرد  رتشیب  ياـهب  هراـجا  نازیم  نیمه  هب  هداوناـخ  تنوکـس  تهج  قاـطا  کـی  زا  شیب  هدافتـسا  يارب 
هدننک هدافتـسا  هدهع  هب  طبریذياهنامزاس  هفرعت  قبط  نآ  ياههنیزه  تخادرپ  دشاب  لقتـسم  یـشک  هلول  زاگ  نفلت و  ياراد  هک  ینامزاس 

تاررقم لومشم  دریگیم  رارق  هدننک  هدافتسا  لنسرپ  رایتخا  رد  تنوکس  تهج  هک  تحارتسا  ياههاگودرا  ياهالیو  هدام 19 ـ  دشابیم .
ینامزاس ياههناخ  زا  هدافتسا  هوحن  نوناق  کی  هدام  کی  هرـصبت  يارجا  رد  هک  ینامزاس  ياههناخ  هدام 20 ـ  دوب . دنهاوخ  همان  نییآ  نیا 
رثکادـح ذـخأم  هب  هباشم و  هناخ  یـسانشراک  خرن  ساسارب  افرـص  دریگیم  رارق  یمومع  تامدـخ  ای  داتـس و  ریاود  هدافتـسا  تهج  شترا 

. دوشیمتفایرد هبساحم و 

 ( ات 32 هدام 21  ینامزاس (  هناخ  هیلخت  مشش ـ  لصف 
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یضاقتمهکنیا رگم  دیامن  هیلخت  ار  ینامزاس  هناخ  لاس  زا 5  سپ  یتسیاب  هدننک  هدافتسا  لنسرپ  همان  نییآ  نیا  بیوصت  خیرات  زا  هدام 21 ـ 
جردنم ياهرایعم  يانبم  رب  دشاب  هتشاد  یضاقتم  لاس  زا 5  سپ  ینامزاس  ياههناخ  زا  يدصرد  هک  يدراوم  رد  هرـصبت ـ  دشابن . يدیدج 

مزلم دنـشاب  هتـشاد  ار  تیولوا  نیرتمک  هک  یناسک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ینامزاس  ياههناخ  زا  هدافتـسا  هوحن  نوناـق   5 هدام رد 
دنفظوم لاقتنا  غالبا  تفایرد  زا  سپ  دنوشیم  لقتنم  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  هک  یلنـسرپ  هدام 22 ـ  دوب . دنهاوخ  ینامزاس  هناخ  هیلختهب 

هیلخت و هب  طونم  یقوقح  یهاوگ  رودص  دنیامن . لیوحت  هیلخت و  ار  ینامزاس  هناخ  هام  تدم 3  رد  رثکادحیقوقح  یهاوگ  رودص  زا  لبق 
لمع همان  نییآ  نیا  هدام 32  ربارب  روکذم  تدم  زا  سپ  هناخ  هیلخت  زا  لنـسرپ  فاکنتـسا  تروص  رد  دوب . دـهاوخینامزاس  هناخ  لیوحت 

دوشیم هداد  تلهم  هام  راهچ  توف  یگتسشنزاب و  خیرات  زا  هدش  توف  لنسرپ  ناگدنامزاب  هتـسشنزاب و  لنـسرپ  هب  هدام 23 ـ  دش . دهاوخ 
تدمددرگ هدننک  هدافتـسا  نادنزرف  یلیـصحت  لاس  زاغآ  اب  هجاوم  ههام  راهچ  تلهم  ياضقنا  هچنانچ  دـنیامن . هیلخت  ار  ینامزاس  هناخهک 

لاس جنپ  ادهش  هداوناخ  يارب  ینامزاس  ياههناخ  زا  هدافتسا  تدم  هدام 24 ـ  تفای  دهاوخ  شیازفا  روکذم  یلیصحت  لاس  نایاپ  ات  روکذم 
قح دیامن  جاودزا  هب  تردابم  دیهش  رـسمه  هک  یتروص  رد  دوب . دهاوخ  دیدمت  لباقيراذگاو  ياروش  بیوصت  اب  تدم  نیا  هک  دشابیم 

ـ  هدام 25 دـنیامنیم . هدافتـسا  ینامزاس  هناخ  زا  دوخ  میق  رظن  تحت  دیهـش  نادـنزرف  نکیلتشاد  دـهاوخن  ار  ینامزاس  هناـخ  زا  هدافتـسا 
دنناوتیم دنـشابیصخش  هناخ  دقاف  بلـس و  نانآ  زا  ندرک  راک  تردـق  هشیمه  يارب  شترا  یکـشزپ  یلاع  ياروش  رظن  قبط  هک  ینیلولعم 

هدام دشابیم . دیدمت  لباقيراذگاو  ياروش  بیوصت  اب  تدم  نیا  دنیامن  هدافتسا  شترا  ینامزاس  ياههناخ  زا  لاس  جنپ  تدم  هب  رثکادح 
ریاس رد  نکیلهدوبن  ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  رد  تمدخ  همادا  هب  رداق  یکـشزپ  یلاع  ياروش  رظن  ربارب  هک  ینیلولعم  26 ـ 
یقاب ینامزاس  هناخرد  لاـس  تدم 3  هب  رثکادـح  تیلولعم  خـیرات  زا  دـنناوتیم  دنـشاب  یـصخش  هناخ  دـقاف  هدوب و  راک  هب  رداق  اهنامزاس 

یفعتسم یجارخا  لنسرپ  تهج  هناخ  هیلخت  تدم  هدام 27 ـ  دوب . دنهاوخ  ینامزاس  هناخ  هیلخت  هب  مزلم  تدم  نیا  ياضقنا  زا  سپ  هدنام و 
هنوگره تخادرپ  باسح و  هیوست  دـشابیم ، هیلخت  غالبا  تفایردخـیرات  زا  هام  هس  رثکادـح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  دـیرخ  زاب  و 

هناخ هدافتسا  قح  نازیم  توافت  دنفظوم  طوبرم  اهییاراد  هدام 28 ـ  تفرگدهاوخ  تروص  ینامزاس  هناخ  هیلخت  زا  سپ  لنـسرپ  تابلاطم 
یصوصخم باسح  هب  رسک و  هدننک  هدافتسا  لنسرپ  یتفایرد  زاار  دوشیم  هدادهباشم  لنسرپ  هب  هک  نکـسم  هنیزه  کمک  غلبم  ینامزاس و 

عاـفد ترازو  هداـم 29 ـ  دـنیامن . زیراو  دوشیم  حاـتتفا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  يزکرمکـناب  دزن  هنازخ  فرط  زا  روـظنم  نیمه  هب  هک 
هدـش تخادرپ  هوجو  لداعم  هلاسره  دـیدج  ینامزاس  ياههناخ  ثادـحا  زین  اههناخ و  يرادـهگن  ریمعت و  هنیزه  نیماـت  يارب  تسا  فلکم 
هدام دیامن . روظنم  عافد  ترازو  هجدوب  ردار  ینامزاس  هناخ  زا  هدننک  هدافتسا  لنسرپ  نکسم  هنیزه  کمک  و  هدام 28 ) عوضوم   ) لبق لاس 

انب يرارطضاو  ییانثتسا  دراوم  رد  لقتـسم  روط  هب  دنناوتیم  هناگ  هس  ياهورین  ناهدنامرف  شترا و  كرتشم  داتـس  سییر  عافد  ریزو  30 ـ 
ار همان  نییآ  نیا  داوم 22 و 23 رد  جردنم  تدم  ینامزاس  هناخ  زا  هدـننک  هدافتـسا  لنـسرپ  نامزاس  ای  تمـسق  سییر  ای  ناگی  داهنـشیپ  هب 

كرتشم داتـس  رظناب  دـشاب  لاس  کی  زا  شیب  هک  یتروص  رد  هناگ  هس  ياهورین  لنـسرپ  يارب  روکذـم  تدـم  لاح  ره  هب  دـنیامن . دـیدمت 
فرط زا  قوف  رد  روکذم  ياهتلهم  ياضقنا  زا  سپ  هدننک  هدافتسا  هب  ینامزاس  هناخ  هیلخت  روتـسد  هدام 31 ـ  دوب . دهاوخ  رودقم  شترا 
هیلخت زا  هدننک  هدافتـسا  هک  یتروص  رد  ددرگیم . غالبا  هطوبرم  یـسدنهم  تسپ  طسوت  رداص و  هطوبرم  تمـسق  سییرای  ناگی  هدـنامرف 
هراجا نازیم  هاـم  تدـم 4  هب  رثکادـح  هیلخت  غالبا  خـیرات  زا  تسا  زاـجم  هطوبرم  یـسدنهم  تسپ  دـیامن  يراددوخ  تنوکـسدروم  هناـخ 

. دـهد شیازفا  هدـننک  هدافتـسا  لنـسرپ  یلغـش  يایازم  تباث و  قوقح  موس  ود  هب  ار  همان  نییآ  نیا  هدام 14  فلا )  دـنب (  رد  جردـنمياهب 
یناودعفرـصتم دـیامن  يراددوخ  ینوکـسم  لحم  هیلخت  زا  یناـمزاس  هناـخ  زا  هدـننک  هدافتـسا  تدـم  نیا  ندـش  يرپس  زا  سپ  هچناـنچ 

ینامز هلـصافرد  دـیامن . مادـقا  رظن  دروم  کلم  هیلخت  هب  تبـسن  ییاضق  حالـصیذ  عجارم  قیرط  زا  تسا  فلکم  عافد  ترازو  بوسحم و 
هناخ یعقاو  ياهب  هراجایـسدنهم  تسپ  هطوبرم  حالـصیذ  عجارم  فرط  زا  هیلخت  مکح  رودص  ات  یناودع  فرـصتم  هدنورپ  هب  یگدیـسر 

، زواجت لاغـشا  هب  ترداـبم  سک  ره  هدام 32 ـ  دومن . دـهاوخ  لوصو  هدـننک  هدافتـسا  زا  هبـساحم و  سانـشراک  رظن  ساسارب  ار  ینامزاس 
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زا دیامن  همان  نییآ  نیا  تاررقم  تیاعر  نودب  هدافتساو  نآ  یقرب  مزاول  یبوچ و  كرحتم  ینامزاس و  ياههناخ  يدمع  بیرخت  فرصت و 
. دش دهاوخ  راتفر  يواب  هطوبرم  تاررقم  نیناوق و  قبط  بیقعت و  ییاضق  حالصیذ  عجارم  قیرط 

راک ناریا و  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  نیدوقفم  ادهش و  ثارو  هناهام  يایازم  قوقح و  تخادرپ  يراذگاو  نوناق 

نارادساپ هاپـس  لنـسرپ  زا  هدع  نآ  ثارو  هناهام  رمتـسم  يایازم  يرمتـسم و  قوقح  تخادرپ  نوناق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا  هدـحاو ـ  هدام 
يرمتـسم قوقح  هب  طوبرم  ینوناق  هحیال  نیلومـشم   ) ینابرهـش يرمرادـناژ و  شترا ،  یمالـسا ،  بالقنا  ياه  هتیمک  یمالـسا و  بـالقنا 

نوناـق نیلومـشم   ) يروشک نادـنمراک  بـالقنا و  ياروـش  بوـصم 24/3/59  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  حلـسم  ياـهورین  يادهـش  ثارو 
یلیمحت و گـنج  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  يادهـش  نازاـبناج و  لـفکت  تحت  هلیاـع  هفیظو  یگداـتفا و  راـک  زا  هـفیظو  قوـقح  يرارقرب 

رمث هب  زا  دعب  هک  نآ  يدـعب  تاحالـصا  بوصم 25/11/61 و  یمالـسا  بالقنا  یلیمحت و  گـنج  نیحورجم  ياـیازم  قوقح و  تخادرپ 
هک یتروـص  رد  هرصبت 1 ـ  ددرگیم . لوحمیمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  هب  دنوشیم ، ای  هدش  دوقفم  ای  دیهـش  یمالـسا  بالقنا  ندیـسر 

تخادرپ نیدوقفم  ادهـشریاس و  ثارو  هب  دوـخ  طـباوض  ربارب  یمالـسا  بـالقنا  دیهـش  داـینب  هک  دـشاب  یغلبم  زا  رتـمک  هوـجو  نیا  نازیم 
هجدوب زا  روکذم  خیرات  زا  طوبرم  رابتعا  هرصبت 2 ـ  درک . دهاوخ  تخادرپ  زین  هدحاو  هدام  نیا  نیلومشم  هب  ار  نآ  توافتلا  هبام  دنکیم ،

ياهقودنـص هیلک  هرـصبت 3 ـ  دـش . دـهاوخ  هفاضا  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  رابتعا  هب  رـسک و  طبریذ  ياـه  ناـمزاس  اـه و  هناـخترازو 
بالقنا دیهش  داینب  هب  انیع  دندرگیملیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  هک  ار  نیمدختسم  لیبق  نیا  یگتسشنزاب  تاروسک  دنفلکم  یگتـسشنزاب 

هب هتسباو  یتلود و  ياه  تکرش  اه ،  نامزاس  اه ،  هناخترازو  ناریا و  یمالسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  هرصبت 4 ـ  دنیامن . زیراو  یمالسا 
ربارب طوبرم  روما  ریاس  ماـجنا  ناـنآ و  يرمتـسم  قوقح  نازیم  نیدوقفم و  ادهـش و  ثارو  نییعت  تداهـش و  زارحا  زا  سپ  دـنفلکم  تلود 

هرصبت دنیامن . مالعا  یمالسا  بالقنا  دیهـش  داینب  هب  هناهام  رمتـسم  يایازم  قوقح و  يرارقرب  روظنم  هب  ار  بتارم  يراج  تاررقمو  نیناوق 
قلعت ناریگب  يرمتـسم  لیبق  نیا  هب  دوجوم  یمادختـسا  تاررقم  نیناوق و  بجوم  هب  هک  یتازاـیتما  يرارقرب  یهاـفر و  تامدـخ  ماـجنا  5 ـ 
یهافر تامدخیمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  هک  یتروص  رد  دوب و  دهاوخ  نادنمراک  هنوگنیا  عوبتم  هاگتـسد  هدـهع  هب  ناکامک  دریگیم 

همان نییآ  هرـصبت 6 ـ  دش . دنهاوخ  دنم  هرهب  نآ  زا  زین  روکذـم  ناریگب  يرمتـسمدیامن  هیارا  نیدوقفم  ادهـش و  ریاس  ثارو  هب  ار  يرتشیب 
يرادا و روما  نامزاس  روشک و  عاـفد و  هاپـس و  ياـه  هناـخترازو  یگنهاـمه  اـب  یمالـسا  بـالقنا  دیهـش  داـینب  طـسوت  نوناـق  نیا  ییارجا 
رب لمتـشم  قوف  نوناق  دـشدهاوخ . هتـشاذگ  ارجا  دروم  هب  ناریزو  تایه  بیوصت  زا  سپ  هیهت و  هاـم  هس  تدـم  فرظ  روشک  یمادختـسا 

یمالـسا ياروش  سلجمراهچ  تصـش و  دصیـس و  رازهکی و  هاـم  يد  مود  تسیب و  هبنـشکی  زور  هسلج  رد  هرـصبت  شـش  هدـحاو و  هداـم 
تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییأت  هب  خیرات 26/10/1364  رد  بیوصت و 

يروهمج ا حلسم  ياهورین  نیدوقفم  ادهش و  ثارو  هناهام  يایازم  قوقح و  تخادرپ  يراذگاو  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

يروهمج حلسم  ياهورین  نیدوقفم  ادهش و  ثارو  هناهام  يایازم  قوقح و  تخادرپ  يراذگاو  نوناق  عوضوم  نانکراک  لنسرپ و  هدام 1 ـ 
ناریا یمالسا  بالقنا  ندیـسر  رمث  هب  زا  دعب  هک  ریز  ياهنامزاس  یمالـسا و  بالقنا  دیهـش  داینب  هب  يروشک  نادنمراک  ناریا و  یمالـسا 

هاپـس شترا  لماش  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  فلا ـ  دوب . دـنهاوخ  همان  نییآ  نیا  تاررقم  لومـشم  دـنوشب  ای  هدـش  رثالا  دوقفم  ای  دـیهش 
ـ  ناریا ب یمالسا  بالقنا  هتیمک  ناریا و  یمالسا  يروهمج  ینابرهش  ناریا ،  یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  یمالـسا ،  بالقنا  نارادساپ 

ياه نامزاس  هتسباو و  ياه  نامزاس  اه ،  يرادرهش  یبالقنا ،  ياهداهن  تلود  هب  هتسباو  یتلود و  ياهتکرـش  تاسـسوم ،  اههناخترازو ، 
تسویپ تسیل  حرش  هب  قوف  هدام  یگتـسشنزاب  ياهقودنـص  نیکرتشم  هرـصبت 1 ـ  تسا  مان  رکذ  مزلتـسم  اهنآ  رب  نوناق  لومـش  هک  یتلود 

اب یتاـیلمع  قطاـنم  رد  هک  یماـظن  ریغ  ناـبلطواد  یتمدـخ  عـضو  هـب  طوـبرم  نوناـق  عوـضوم  یماـظن  ریغ  ناـبلطواد  هرـصبت 2 ـ  دشابیم .
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يرمتـسم يرارقرب  هوحن  هداـم 2 ـ  دوب . دـنهاوخ  هماـن  نییآ  نیا  تاررقم  لومـشم  بوصم 12/9/64  دـنیامنیم  يراکمه  حلـسمياهورین 
تداهش و زارحا  زا  سپ  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  قبط  دنفظوم  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  فلا ـ  دوب : دهاوخ  ریز  حرـش  هب  ادهـش  ثارو 

تارادا دـنیامن  لاسرا  طبریذ  هباشم  نامزاس  اـی  همیب و  یگتـسشنزاب و  تارادا  هب  ار  مزـال  كرادـم  دیهـشره  ریگب  يرمتـسم  ثارو  نییعت 
بالقنا دیهش  داینب  هب  يرمتسم  تخادرپ  روظنم  هب  تسویپ  هنومن  نمـض  ار  کی  ره  يرمتـسم  نازیم  ریگب و  يرمتـسم  ثارو  دادعت  روبزم 

نییعت دوخ و  نانکراک  تداهـش  زارحا  زا  سپ  همان  نییآ  نیا  کی  هدام  دـنب ب  عوضوم  ياـهنامزاس  ب ـ  دومن . دـنهاوخمالعا  یمالـسا 
نمض ار  بتارم  طبریذ  یگتسشنزاب  قودنص  دییات  موزللادنع  حالصیذ و  عجرم  رد  کی  ره  مهس  نازیم  ریگب و  هفیظو  ای  يرمتـسم  ثارو 
ربارب یمالسا  بالقنا  دیهش  داینب  هدام 3 ـ  دومن . دنهاوخ  مالعا  یمالسا  بالقنا  دیهش  داینب  هب  يرمتـسم  تخادرپ  روظنمهب  تسویپ  هنومن 

ـ  هداـم 4 دـیامنیم . مادـقا  هفیظو  قوقح  اـی  يرمتـسمتخادرپ  هب  تبـسن  تخادرپ  غـالبا   ) هدام 2 رد  جردـنم  یلاـسرا  هنومن  تاجردـنم 
يرمتسم ثارو  نییعت  تداهش و  زارحا  هب  طوبرم  تامادقا  ماجنا  زا  لبق  تداهـش و  عوقو  زا  سپ  دنفظوم  کی  هدام  عوضوم  ياهنامزاس 

یگتسشنزاب تارادا  قیرطزا  هرامش 3  هنومن  نمض  باسحلا  یلع  ناونع  هب  یغلبم  تخادرپ  روظنم  هب  ار  بتارم  نآ  نازیم  ریگب و  هفیظو  ای 
غلابم ربارب  تسا  فظوم  یمالـسابالقنا  دیهـش  داینب  دـنیامن . مالعا  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  هب  طوبرم  هباشم  ياه  نامزاس  ای  همیب  و 

. دیامن روظنم  یعطق  هنیزه  هب  يرمتـسم  يرارقربزا  سپ  مادقا و  باسحلا  یلع  هجو  تخادرپ  هب  تبـسن  روکذـم  تسویپ  هنومن  رد  جردـنم 
یتخادرپ باسحلا  یلع  هوجو  لداعم  تفرگن  رارق  دییات  دروم  هناهام  رمتسم  يایازم  يرمتسم و  قوقح ،  يرارقرب  هک  یتروص  رد  هرصبت ـ 

هجو رد  باسحلا  یلع  تخادرپ  یضاقتم  نامزاس  ای  طبریذ  قودنص  هلیسو  لنسرپ ،  لیبق  نیا  ثارو  هب  یمالسا  بالقنا  دیهش  داینب  طسوت 
ای يرمتسم  تفایرد  قحتـسم  ار  دوخ  هک  یناسک  زا  کی  ره  ضارتعا  تروص  رد  هدام 5 ـ  دش . دهاوخ  هلاوح  یمالسا  بالقنا  دیهش  داینب 

بتارم ضرتعم  تهج  هفیظو  ای  يرمتسم  يرارقرب  موزل  تروص  رد  یگدیسر و  طوبرم  تاررقمو  نیناوق  ربارب  عوضوم  هب  دننادیم  هفیظو 
طوبرم تاررقم  نیناوق و  قبط  ناریگب  هفیظو  ای  يرمتـسم  زا  کی  ره  هچناـنچ  هدام 6 ـ  دش . دهاوخ  مالعا  یمالسا  بالقنا  دیهـش  داینب  هب 

ای همیب  یگتسشنزاب و  تارادا  هب  دروم  بسح  تلع  رکذ  اب  ار  بتارم  یمالسا  بالقنا  دیهش  داینب  دنوش  يرمتـسم  تفایرد  قاقحتـسا  دقاف 
مهـس هب  نآ  ندومن  هفاضا  ای  عطق  هب  تبـسن  دـییات  یگدیـسر و  زا  سپ  فوصوم  ياه  نامزاس  ات  دومن  دـهاوخ  مالعا  طبریذ  ياهنامزاس 

ای يرمتـسم  تابلاطم  هچنانچ  هدام 7 ـ  دـیامن . مالعا  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  هب  ار  بتارم  مادـقا و  ناریگب  هفیظو  ای  يرمتـسم  ریاـس 
مالعا بسح  تسا  فظوم  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داـینب  دـیامنن  ار  طـبریذ  قودنـص  اـی  ناـمزاس  بلط  ياـفیتسا  يوفاـکت  ناریگب  هفیظو 

زیراو عفنیذ  نامزاس  باسح  هب  دوخ  لمع  دروم  طباوض  ربارب  ای  هفیظو  قوقح  ای  يرمتـسم  لحم  زا  ار  یهدـب  هدـنام  طبریذ  ياه  نامزاس 
نییآنیا کی  هدام  ياهنامزاس  هب  طوبرم  روشک  لـک  لاس 1365  هجدوب  رد  هک  ادهـش  قوقح  هب  طوبرم  بوصم  راـبتعا  هدام 8 ـ  دیامن .

رسک نانآ  هجدوب  زا  هجدوب  همانرب و  ترازو  قیرط  زا  طبریذ  ياه  نامزاس  اه و  هناخترازو  مالعا  اب  دروم  بسح  رب  تسا  هدش  روظنم  همان 
بالقنا دیهـشداینب  اب  دـعب  ياه  لاس  هب  طوبرم  رابتعا  دروآرب  ینیبشیپ  دـش و  دـهاوخ  هفاـضا  یمالـسا  بـالقنا  دیهـش  داـینب  راـبتعا  هب  و 
تخادرپ يوفاکت  نوناق  کی  هرصبت  قباطم  اهنامزاس  اههناخترازو و  زا  هتفای  لاقتنا  بوصم  رابتعا  هچنانچ  هرصبت ـ  دوب . دهاوخ  یمالـسا 

تبـسن ًاسأر  یمالـسا  بـالقنا  دیهـش  داـینب  تساوخرد  ساـسارب  تسا  فظوم  هجدوب  هماـنرب و  ترازو  دـیامنن  ار  ادهـش  ثارويرمتـسم 
جردنم ياهنامزاس  هلیسو  لاس 1364  نایاپ  ات  هک  ادهش  ثارو  يرمتسم  هب  طوبرم  تابلاطم  هدام 9 ـ  دیامن . مادقا  رابتعا  يرسک  نیماتهب 
هجدوب هدشن  تخادرپ  تادهعت  لحم  زا  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  تساوخرد  بسح  دشاب  هدشن  تخادرپهمان  نییآ  نیا  کی  هدام  رد 

زا هک  نوناق  نیا  عوضوم  ياهنامزاس  صاخ  یگتسشنزاب  ياهقودنـص  زا  هتـسد  نآ  هدام 10 ـ  دش . دـهاوخ  تخادرپ  ونیمات  طوبرم  لاس 
ـ  دیهـش  ) لومـشم نانکراک  هب  طوبرم  هباشم  نیوانع  ای  هفیظو  قوقح  يرمتـسم و  دنفظوم  دنیامنیمن  هدافتـسا  یمومع  ياهدـمآرد  لحم 

هدام دیامن . هلاوح  یمالسا  بالقنا  دیهش  داینب  هب  ناریگب  هفیظو  قوقح  يرمتسم و  تخادرپ  روظنم  هب  هنایلاس  کیکفت  هب  ار  دوخ  دوقفم )
لنسرپ یگتسشنزابتاروسک  نازیم  دنفظوم  قوف ) هدام  نیلومشم  زجب   ) همان نییآ  نیا  عوضوم  ياهنامزاس  یگتسشنزاب  ياهقودنص  11 ـ 
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هب هبـساحم و  کیکفت  هب  دنوشیمای  هدش  لیان  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  نوناق  بیوصت  خیرات   ) خیرات 22/10/1364 زا  هک  ار  ینانکراک  و 
لیکشت زا  دعب  ناریا  یمالسا  بالقنا  هتیمک  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ترازو  دنیامن . لقتنم  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  باسح 
یناـمرد تامدـخ  هب  طوبرم  روما  هدام 12 ـ  دنهد . لاقتنا  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  هب  ارهقلعتم  روسک  دنفلکم  یگتـسشنزاب  قودـنص 

روما دام ه 13 ـ  دش . دـهاوخ  ماجنا  روکذـم  ياهورین  هلیـسو  ناکامک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ادهـش  ناریگب  يرمتـسم 
هرصبت دوب . دهاوخ  نوناق  هرـصبت 5 قباطم  همان  نییآ  نیا  کی  هدام  دنب ب  عوضوم  ياهنامزاس  ناریگب  هفیظو  ینامرد  تامدخ  هب  طوبرم 

ربارب نآ  همیبقح  هدوب و  روکذم  ياهنامزاس  هدـهع  هب  ناکامک  دـنهدیم  هیارا  صاخ  ینامرد  تامدـخ  هک  ییاهنامزاس  ینامرد  روما   ـ
اطعا هدام 14 ـ  دش . دهاوخ  هلاوح  هطوبرم  نامزاس  هب  رسک و  هفیظو  قوقح  زا  یمالسا  بالقنا  دیهش  داینب  طسوت  طبریذ  نامزاس  تاررقم 

نآ ییارجا  هماـن  نییآ  لاس 1363 و  هجدوب  نوناق  هرـصبت 56  تاررقم  ربارب  هک  ادهـش  ناریگب  هفیظو  يرمتـسم و  يدقن  ریغ  ياه  کمک 
هب نوناق  نیا  هدام 1  عوضوم  ياهنامزاس  هلیسو  لاس 1365  هب  طوبرم  هنیزه  دوب . دهاوخ  یمالسا  بالقنا  دیهش  داینب  اب  دوشیم  تخادرپ 

هدام نیا  يارجا  هب  طوبرم  رابتعا  دعب  هب  لاس 1366  زا  یمالسا  بالقنا  دیهشداینب  دش . دهاوخ  زیراو  یمالسا  بالقنا  دیهـش  داینب  باسح 
هدام نیا  عوضوم  رابتعا  تفایرد  زا  سپ  تسا  فظوم  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داـینب  هرـصبت ـ  دومن . دـهاوخ  ینیبشیپ  دوخ  هجدوب  رد  ار 

ناریا و یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  يدـقن  ریغ  ياه  کـمک  هچرتفد  اـی  يدـقن و  ریغ  ياـهکمکنب  هیهت  هب  تبـسن  دروم  بسح 
یمادختـسا تاررقم  نیناوق و  بجوم  هب  هک  یتازایتما  یهافر و  تامدخ  هدام 15 ـ  دیامن . مادقا  ناریگب  هفیظو  ای  يرمتـسم  هب  نآ  لیوحت 

هلیـسو ناکامک  ودریگیم  قلعت  زین  ناریگب  هفیظو  ای  يرمتـسم  هب  دوشب  ای  هدش  ینیبشیپهمان  نییآ  نیا  کی  هدام  رد  جردنم  ياهنامزاس 
ثارو هب  روکذم  تامدخ  رب  هفاضا  يرگید  یهافر  تامدخ  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  هچنانچدش  دـهاوخ  ماجنا  روکذـم  ياهنامزاس 

هب هک  یتازایتما  یهافر و  تامدخ  هرصبت ـ  دش . دنهاوخ  دنمهرهب  نآ  زا  زین  رکذلا  قوف  ناریگب  هفیظو  ای  يرمتـسمدیامن  هیارا  ادهـش  ریاس 
ياهورین هدام 16 ـ  دش . دهاوخ  مالعا  یمالـسا  بالقنادیهـش  داینب  هب  دوشب  ای  هدش  رارقربروکذم  ياهنامزاس  یمادختـسا  نیناوق  بجوم 

دوخ نیدوقفم  تاصخشم  1365 لاس يادتبا  زا  دـنفظوم  همان  نییآ  نیا  کی  هدام  عوضوم  ياهنامزاس  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  حلـسم 
شیف نیرخآ  ربارب   ) یتخادرپ صلاخ  يایازم  قوقح و  نازیم  لفکت و  تحت  هلیاع  نییعت  زا  سپ  دنشابیم  لفکت  تحت  هلیاع  ياراد  هک  ار 

یمالسا بالقنا  دیهـش  داینب  باسح  هب  هناهامار  روبزم  هوجو  مالعا و  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  هب  راهچ  هرامـش  هنومن  نمـض  یقوقح 
مـالعا یمالـسا  بـالقنا  دیهـش  داـینب  هب  بتارم  ددرگ  زارحا  يو  عوبتم  ناـمزاس  هلیـسو  دوـقفم  تاـیح  هاـگره  هرـصبت 1 ـ  دـنیامن . زیراو 

. دومن دهاوخ  هداعا  عفنیذ  نامزاس  هب  ار  هدشن  تخادرپ  هوجو  تخادرپ  همادا  زا  يراددوخ  نمض  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  ددرگیم .
دنفظوم روکذم  ياه  نامزاس  ددرگ  زارحا  دوقفم  درف  تداهش  همان  نییآ  نیا  کی  هدام  رد  جردنم  ياهنامزاس  هلیسو  هچنانچ  هرصبت 2 ـ 

مـالعا خـیراتزا  هفیظو  قوقح  يرمتـسم و  تخادرپ  روظنم  هب  میظنت و  ار  ود  کـی و  هرامـش  هنومن  دوـقفم  ياـیازم  قوـقح و  عـطق  نمض 
تبسن هدشن  تخادرپ  هوجو  هداعا  نمض  تسا  فلکم  یمالسا  بالقنا  دیهش  داینب  دنراد . لاسرا  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  هب  تداهش 
طوبرم ياهقودنـص  ییارجا و  ياههاگتـسد  هرـصبت 3 ـ  دـیامن . مادـقا  هماـن  نییآ  نیا  تاررقمربارب  هفیظو  قوقح  يرمتـسم و  تخادرپ  هب 

دیهـش داینب  رایتخا  رد  دروم  نیا  رد  ار  زاین  دروم  یناسنا  ياهورینلمع  دروم  صقاون  عفر  یعطق و  لاقتنا  لماک و  ققحت  روظنم  هب  دنفلکم 
رظن زا  طـبریذ  ناـمزاس  هلیـسو  تداهـش  مـالعا  خـیراتات  قوف  هرـصبت  عوضوم  نیدوقفم  درومرد  هرـصبت 4 ـ  دنهد . رارق  یمالـسا  بالقنا 

يرارقرب یهافر و  تامدخ  ماجنا  هدام 17 ـ  دش . دـهاوخ  راتفر  نیدوقفم  تاررقم  ربارب  نانآ  لفکت  تحت  هلیاع  يایازمو  قوقح  تخادرپ 
ناـمزاس هدـهع  هب  ناـکامک  دریگیم  قلعت  دوقفم  ناـنکراک  اـی  لنـسرپ  هب  طوبرم  یمادختـسا  تاررقم  نیناوق و  بجوم  هب  هک  یتازاـیتما 

هب هیهت و  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  طسوت  قوف  هماـن  نییآ  هب  طوبرم  ياـهمرف  ییارجا و  لمعلاروتـسد  هدام 18 ـ  دوب . دـهاوخ  طبریذ 
. دیدرگ دهاوخغالبا  اههاگتسد 

لیمحت گنج  یمالسا و  بالقنا  نیدوقفم  نازابناج و  ادهش و  ریگب  يرمتسم  هفیظو و  هتسشنزاب و  نیدلاو  قوقح  نوناق 
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يروشک مادختسا  نوناق  يارجا  رد  هک  یتروص  رد  یلیمحت  گنج  یمالسا و  بالقنا  نیدوقفم  نازابناج و  ادهش و  نیدلاو  هدحاو ـ  هدام 
یگداتفاراک زاهفیظو  یگتسشنزاب ،  قوقح  زا  هک  دنریخم  دنشاب  هتشاد  ار  یگداتفاراک  زا  هفیظو  ای  یگتسشنزاب  قوقح  تفایرد  قاقحتـسا 

یگداتفاراک و زا  هفیظو  قوقح  يرارقرب  نوناق  ساسارب  هررقم  قوقح  زا  اـی  دـندرگ  رادروخرب  يروشک  مادختـسا  نوناـق  ساـسارب  هررقم 
. دنیامن هدافتـسا  نآ  يدعب  تاحالـصا  بوصم 25/11/1361 و  ناریا ..  یمالـسا  بالقنا  يادهـش  نازابناج و  لـفکت  تحت  هلیاـع  هفیظو 

یمالسا ياروش  سلجم  تفه  تصش و  دصیس و  رازهکی و  هامرذآ  متسیب  هبنشکی  زور  ینلع  هسلج  رد  هدحاو  هدام  رب  لمتـشم  قوف  نوناق 
تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییأت  هب  خیرات 23/9/1367  رد  بیوصت و 

ریا یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  نیدوقفم  ادهش و  ناریگب  يرمتسم  هناهام  يایازم  قوقح و  تخادرپ  هزاجا  نوناق 

دعب هب   1357 هام نمهب  مود  تسیب و  خیرات  زا  هک  حلسم  ياهورین  ناریگب  يرمتسم  هناهام  رمتـسم  يایازم  قوقح و  تخادرپ  هدحاو ـ  هدام 
قوقح و تخادرپ  يراذـگاو  نوناق  قبط  روکذـم  داینب  یمالـسا و  بالقنا  دیهـش  داینب  هدـهع  هب  دـنوشیم  ای  دـناهدش و  دوقفم  اـی  دـیهش 

لمتـشم قوف  نوناق  تسا  یغلم  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  ریاغم  نیناوق  هیلک  هرـصبت ـ  درک . دهاوخ  لمع  هام 1364  يد  هبوصم  يایازم 
اب یمالـسا  ياروش  سلجم  تفه  تصـش و  دصیـس و  رازهکی و  هام  ریت  مود  هبنـشجنپ  زور  ینلع  هسلج  رد  هرـصبت  کی  هدـحاو و  هدام  رب 

تسا هدیسر  بیوصت  هب  نابهگن  ياروش  روضح 

الا دوقفم  ریسا و  زابناج ،  دیهش ،  هدوب و  ینامزاس  ياه  هناخ  نکاس  هک  يدارفا  هداوناخ  هدافتسا  همادا  نوناق 

اههناخترازو و یماظتنا و  ياهورین  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياـهورین  یناـمزاس  ياـه  هناـخ  ناگدـننک  هدافتـسا  هدـحاو ـ  هداـم 
یمالسا و بالقنا  زابناج  هک  يدارفا  نینچمه  دنوشیم و  ای  هدش و  رثالا  دوقفم  ای  ریسا و  دیهش ،  هک  تلود  هب  هتسباو  ای  یتلود  تاسسوم 

دوخ عوبتم  ییارجا  هاگتسد  تمدخ  زا  يوحن  ره  هب  ای  هدوب و  لغاش  دناهدرکیم و  هدافتسا  روکذم  ياههناخ  زا  هدوب و  یلیمحت  گنج  ای 
بـسانم نوناق  نیا  ییارجا  همان  نییآ  رد  ررقم  نویـسیمک  هک  ینامز  ات  دـنوشیم  اـی  هدـش  یگداـتفاراک  زا  تاررقم  لومـشم  اـی  جراـخ و 

يارب طیارـش  زیاح  روکذـم  دارفا  هک  یتروص  رد  دنـشابیم . روکذـم  ياه  هناخ  رد  تنوکـس  همادا  هب  زاجم  اهنآ  هداوناخ  دـهد  صیخـشت 
همان نییآ  یمالـسا و  ياروش  سلجم  بوصم 1/7/1365  ینامزاس  ياههناخ  شورف  نوناق  تاررقم  قبط  دنـشاب  ینامزاس  ياههناخ  دـیرخ 

قح نازیم  هدافتـسا و  هوحن  طیارـش و  دروم  رد  نوناق  نیا  ییارجا  همان  نییآ  دـش . دـهاوخ  هتخورف  اهنآ  هب  روکذـم  ياه  هناخ  نآ  ییارجا 
، دیهش داینب  يزاس  رهش  نکسم و  ترازو  طسوت  هام  تدم 3  فرظ  هطوبرم  تاررقمریاس  نویسیمک و  بیکرت  هدافتسا و  نامز  هدافتـسا و 

دارفا صوصخ  رد  دشاب  نوناق  نیا  اب  ریاغم  هک  ینیناوق  ریاس  دیـسر ، دهاوخ  تلود  تأیه  بیوصت  هب  هیهت و  هاپـس  ترازو  عافد و  ترازو 
رازهکی و هام  تشهبیدرا  متفه  تسیب و  هبنـشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  هدحاو  هدام  رب  قوف  نوناق  دوب . دهاوخنيرجم  نوناق  نیا  لومـشم 

هزاجا نوناق  تسا  هدیـسر  نابهگن  ياروش  دـییأت  هب  خـیرات 4/3/1368  رد  بیوصت و  یمالـسا  ياروش  سلجم  تشه  تصـش و  ودـصیس 
قوقح تخادرپ  هزاجا  نوناق  يا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  نیدوقفم  ادهـش و  ناریگب  يرمتـسم  هناهام  يایازم  قوقح و  تخادرپ 

بوصم یمالسا -  بالقنا  دیهـش  داینب  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  نیدوقفم  ادهـش و  ناریگب  يرمتـسم  هناهام  يایازم  و 
نمهب مود  تسیب و  خـیرات  زا  هک  حلـسم  ياهورین  ناریگب  يرمتـسم  هناـهام  رمتـسم  ياـیازم  قوقح و  تخادرپ  هدـحاو ـ  هداـم   2/4/1367

تخادرپ يراذگاو  نوناق  قبط  روکذم  داینب  یمالسا و  بالقنا  دیهش  داینب  هدهع  هب  دنوشیم  ای  دناهدش و  دوقفم  ای  دیهش  دعب  هب   1357 هام
قوف نوناق  تسا  یغلم  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  ریاغم  نیناوق  هیلک  هرصبت ـ  درک . دهاوخ  لمع  هام 1364  يد  هبوصم  يایازم  قوقح و 

ياروـش سلجم  تفه  تصـش و  دصیـس و  رازهکی و  هاـم  ریت  مود  هبنـشجنپ  زور  ینلع  هسلج  رد  هرـصبت  کـی  هدـحاو و  هداـم  رب  لمتـشم 
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تسا هدیسر  بیوصت  هب  نابهگن  ياروش  روضح  اب  یمالسا 

بوصم 13/6/1370 تلود -  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناق 

ربارب  1352 بوصم یتلود  ياهتکرـش  یمادختـسا  تاررقم  يروشک و  مادختـسا  نوناق  لومـشم  یمـسر  نیمدختـسم  انبم  قوقح  هدام 1 ـ 
لودج نیزگیاج  هکریز  لودج  حرش  هب  طوبرم  هورگ  انبم  ددع  رد  روکذم  نوناق  هدام 33  عوضوم  قوقح  بیرض  برض  لصاح  اب  تسا 

بیترت 70 و هب  هورگ 11  زا  دعب  یلاوتم  ياهورگ  انبم  دادعا  لصاوف  ددرگیم : نییعت  دوشیم  يروشک  مادختسا  نوناق  يهدام 32  قوقح 
عطاقم نتفرگ  رظنرد  اب  نوناق  نیا  لومـشم  نیمدختـسم  يدورو  ياـهورگ  هرـصبت 1 ـ  دوب . دهاوخ  هورگ 20  زارحا ، لباق  هورگ  رثکادـح 

زا یکی  رد  یلغـش  فلتخم  ياههتـشر  اههتـسر و  بسحرب  اهتیلوئـسم و  نازیم  فیاظو  تیمها   ، لغـش تیـساسح  عون و  ناـنآ و  یلیـصحت 
ریز حرـش  هب  نانآ  زارطمه  تاماقم و  هناهام  قوقح  ياـنبم  دادـعا  هرصبت 2 ـ  دباییم . صیـصخت   1 هدامعوضوم لودـج  لوا  هورگ  هدزای 

ارفس 1800 نارادناتسا  ارزو 1700 ب ـ  نینواعم  فلا ـ  دوب : دهاوخ  تخادرپ  لباق  1 هدام رد  روکذم  بیرض  لامعا  اب  هک  ددرگیم  نییعت 
ـ  تابـساحمناوید 1900 د لک  سییر  هییاـضق و  هوق  نینواـعم  روهمجسییر ،  نینواـعم  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  ارزو ،  ج ـ 
ـ  هرصبت 3 هوق 2200  هس  ياسور  نابهگن 2000 ه ـ ـ ياروش  ياضعا  یمالـسا و  ياروش  سلجم  سییر  باون  روهمج ، سییر  لوا  نواعم 

نانآ زا  کی  ره  قوقح  دنباییم و  صیـصخت  قوف  لودج  ياههورگ  نیرتالاب  رد  بیترت  هب  يدصت  نارود  نایاپ  زا  سپ  روکذـم  تاماقم 
زارطمه روـهمجسییر  لوا  نواـعم  اـب  یمالـسا  بـالقنا  نارود  ناریزوتسخن  دـش . دـهاوخ  نییعت  طوـبرم  هورگ  ياـنبم  ددـع  ساـسا  رب 

هک ار  نآ  يدعب  تاحالصا  يروشک و  مادختسا  نوناق  هدام 33  عوضوم  قوقح  بیرـض  رییغت  تسا  فلکم  تلود  هرصبت 4 ـ  دندرگیم .
 ، ییاراد يداصتقا و  روما  ترازو  روشک ، یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس  طسوت  اکرتشم  یگدـنز  هنیزه  صخاش  هب  هجوت  اب  هلاـسهمه 

قوقح تبسن  نیمههب  دهد و  رارق  بیوصت  دروم  دش  دهاوخ  داهنـشیپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يزکرم  کناب  هجدوب و  همانرب و  نامزاس 
رد نانآ  لوبق  لباق  تمدـخ  نتفرگ  رظن  رد  اب  لاـس  ره  رد  نیمدختـسم  قوقح  هدام 2 ـ  دهد . شیازفا  ار  ناریگب  يرمتسم  ناگتـسشنزاب و 
رب هنالاس  یتاونس  شیازفا  بیرض  لاس  ره  قوقح  لبق =  لاس  قوقح  یتاونس 1 ) شیازفا  بیرض  ددرگیم ( : نییعت  ریز  حرش  هب  لبق  لاس 

دوشیم هداد  قیبطت  نوناق  نیا  اب  ناـنآ  قوقح  هک  ینیمدختـسم  هرـصبت 1 ـ  دوب . دهاوخ  دصرد  نازیم 3،4و5  هب  نیلغاش  یبایـشزرا  ساسا 
ساسا رب  هک  طوبرم  ياه  هورگ  نیرخآ  انبم  قوقح  نازیم 3 % هب  یتاونس  شیازفازا  لاس 1369  نایاپ  ات  دوخ  تمدـخ  زا  لاس  ره  لابق  رد 

هرصبت 2 عوضوم  تاماقم  زا  کی  ره  يارب  یتاونس  شیازفا  هرصبت 2 ـ  دیدرگ . دهاوخ  رادروخربدش  دهاوخ  نییعت  نانآ  یلیصحت  عطاقم 
زا کـی  ره  رد  لاغتـشا  تروـص  رد  هداـم 1  هرـصبت 3  نیلومـشم  هرـصبت 3 ـ  دـش . دـهاوخ  هبـساحم  طوبرم  يانبم  ددـع  ساسا  رب  هدام 1 

شیازفا زا  تسا  مان  رکذ  مزلتـسم  اـهنآ  رب  مکح  لومـش  هک  ییاهتکرـش  تاسـسومو و  یمالـسا  بـالقنا  ياـهداهن  یتلود و  ياههاگتـسد 
هتشاد و یتلود  تمدخ  لاس  زا 30  شیب  هک  ینیمدختسم  هرـصبت 4 ـ  دش . دنهاوخ  رادروخربطوبرم  هورگ  يانبم  دادعا  ساسا  رب  یتاونس 

تاررقم حالـصا  نوناق  هداـم 3  عوضوم  هیاـپ  نیرخآ  یلاـیر  لداـعم  ياـجهب  دـنیامنب  اـی  هدومن و  تخادرپ  ار  طوبرم  تاروسک  دـنراد و 
شیازفا زا  لاـس  رب 30  دازام  تمدـخ  لاس  ره  لاـبق  رد  دـنناوتیم  بوصم 13/12/1368  يروشک  مادختـسا  نوناق  هفیظو  یگتـسشنزاب و 

، اه تیلووسم  نازیم  راک ، شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  نیمدختـسم  هورگ  اـقترا  هوحن  لودـج و  هدام 3 ـ  دنـشاب . رادروخرب  فعاضم  یتاونس 
لغاش نانکراک  يایازم  قوقح و  قیبطت  نامز  رد  هک  دش  دهاوخ  نییعت  نیلغاش  یبایشزرا  تالیصحت و  یبرجت ،  قباوس  فیاظو ،  تیمها 
عطقم ره  رد  صیـصخت  لباق  ياههورگ  دادـعت  تفرگ  دـهاوخ  رارق  لمع  كالم  زین  نوناـق  نیا  يهداـم 2  عوـضوم  يارجا  رد  نینچمه  و 

رب اهنآ  قوقح  دـنباییم  هورگ  اقترا  هک  ینیمدختـسم  هرـصبت 1 ـ  ددرگیم . نییعت  هورگ  یلا 7  قوف 5  لماوع  نتفرگرظن  رد  اب  یلیـصحت 
لغاشم هک  ینیمدختسم  هرصبت 2 ـ  ددرگیم . نییعت  لبق  هورگ  رد  یتاونـسياهشیازفا  عومجم  هفاضا  هب  دیدج  هورگ  رد  انبم  ددع  ساسا 

هداعلا قراخ  صاخ و  ياـهتراهم  ياراد  اـی  تسا و  رادروخرب  ییـالاب  تیـساسحزا  هدوب و  هدـیچیپ  صاـخ و  ياـهیگژیو  ياراد  ناـنآ 
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لیان تداهش  عیفر  هجرد  هب  هک  ینیمدختـسم  يهرصبت 3 ـ  دنباییم . صیصخت  يهدام 1  عوضوم  لودج  ياه  هورگ  زا  یکی  رد  دـشابیم 
یتاونـس شیازفا  زا  هدش  نییعت  هورگ  ساسا  رب  دنباییم و  صیـصخت  هباشم  لغاش و  نیمدختـسم  زا  رتالاب  هورگ  ود  رد  دـنوشیم  ای  هدـش 

رب هوـالع  یقیوشت  هورگ  ود  یلا  کـی  نیمدختـسم  هب  ریز  دراوم  رد  دـناوتیم  تلود  هرـصبت 4 ـ  دش . دنهاوخ  رادروخرب  ناکامک  هنالاس 
هام ای 9  یلاوتم  هام  لقادح 6  هک  یناگدنمزر  یمالـسا ج ـ  بالقنا  نازابناج  ناگدازآ ب ـ  فلا ـ  دـیامن . ياطعا  نانآ  یقاقحتـسا  هورگ 

هرصبت 5 دنشاب . هداد  ماجنا  هتسجرب  تمدخ  هک  ینیمدختسم  ناریدم ه ـ ـ د ـ  دناهدومن . تمدخ  لطاب  هیلع  قح  دربن  ياهههبج  رد  بوانتم 
یلبق یتاونس  ياه  شیازفا  هعومجم  هفاضا  هب  دیدج  هورگاب  یلبق  هورگ  يانبم  قوقح  توافتلاهبام  دنباییم  هورگ  لزنت  هک  ینیمدختـسم   ـ
اقترا زا  یشان  قوقح  شیازفا  زینو  دیدج  هورگ  رد  نیمدختـسم  لیبق  نیا  يدعب  یتاونـس  ياه  شیازفا  هنوگ  ره  دومن . دنهاوخ  تفایرد  ار 

هک ینیمدختسم  یمـسر  ریغ  تالیـصحت  هرـصبت 6 ـ  دش . دـهاوخ  رـسک  روکذـم  توافتلاهب  ام  زا  لماک  كالهتـسا  ات  نانآ  يدـعب  هورگ 
هداعلا قوف  نازیم  هدام 4 ـ  دش . دنهاوخ  زارطمه  یمسر  یلیصحت  كرادم  اب  دنشاب  هتـشاد  ار  یمـسر  یلیـصحت  كرادم  اب  قابطنا  تیلباق 

فیاـظو و راـک و  عوـن  نـتفرگرظن  رد  اـب  هـک  ددرگیم  نـییعت  طوـبرم  هورگ  اـنبم  قوـقح  % 50 اب ربارب  لقادـح  لغاش  نیمدختـسم  لـغش 
نایدصتم لغش  هداعلا  قوف  هرـصبت 1 ـ  تسا  شیازفا  لباق  نانآ  انبم  قوقح  ات 150 % اهتخادرپ  رد  یگنهامه  داجیا  روظنم  هب  اهتیلوئـسم 

قوف هرصبت 2 ـ  تسا  شیازفا  لباق  نانآ  يانبم  قوقح  ات 25 % هدام  نیا  عوضوم  لغش  هداعلا  قوف  رب  هوالع  یتسرپرـس  تیریدم و  لغاشم 
ات قوف  دراوم  رب  هوالعدنراد  هدهع  رب  ار  یـشزومآ  ای  یقیقحت و  یـصصخت و  لغاشم  يدـصت  هک  ینیمدختـسم  زا  هتـسد  نآ  لغـش  هداعلا 
زا شیب  طوـبرم  نیلغاـش  تسا و  هدـش  درادناتـسا  ناـنآ  لـغاشم  هک  یناـنکراک  هـب  هداـم 5 ـ  تسا  شیازفا  لـباق  ناـنآ  اـنبم  قوقح  % 25

بسح رب  نانآ و  يانبم  قوقح  لداعم  رثکادح  هناراک  هداعلا  قوف  ناونع  تحت  ياهداعلا  قوف  دنیامنیم  هفیظو  ماجنا  هدش  نییعت  درادناتسا 
لباق اهنآ  لـغاشم  هک  یناـنکراک  هرـصبت 1 ـ  دیدرگ . دـهاوخ  تخادرپ  هام  ره  رد  هدـش  ماجنا  یفاضاراک  راک و  درادناتـسا  دـحاو  شزرا 

هداعلا قوف  زا  تبـسن  نامه  هب  دنناوتیم  زین  دنهدیم  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  بولطم  تیفیکاب  لومعم  دح  زا  شیبو  دـشابیمن  درادناتـسا 
صاخ لغاشم  درادناتساو  روشک  یمادختساو  يرادا  روما  نامزاس  طسوت  یمومع  لغاشم  درادناتـسا  هرصبت 2 ـ  دنوش . رادروخرب  هناراک 

رد دوـشیم  هداد  هزاـجا  تلود  هب  هدام 6 ـ  ددرگیم . نییعت  یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس  دـییات  طوبرم و  ياههاگتـسد  داهنـشیپ  اـب 
ياـهورین يرادـهگن  بذـج و  صاـخ و  تاررقم  لومـشم  ياهاگتـسد  ناـنکراک  عضو  قیبطتروظنم  هب  تخادرپ  گـنهامه  ماـظن  يارجا 

هدام دیامن . عضو  یصاخ  ياه  هداعلا  قوف  تسا  هدشن  ینیبشیپ  نوناق  نیا  رد  هک  يدراوم  رد  تیریدم  یصصخت و  لغاشم  يارب  بسانم 
تخادرپنازیم اـیو  دـصرد  حالـصا  رییغت و  هـب  تبـسن  نوناـق  نـیا  يارجا  زا  یـشان  تارییغت  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  تـسا  فـلکم  تـلود  7 ـ 

هداـعلا قوف  قوقح و  هدام 8 ـ  دیامن . مادـقا  بوصم  تارابتعا  دودـح  رد  يروشک  مادختـسا  نوناق  و 40  داوم 39  عوضوم  ياـههاعلاقوف 
یشزومآ ياهدحاو  ای  زکارمرد و  هک  یمادختسا ،  ظاحل  زا  زارطمه  كرادم  سناسیل و  قوف  ارتکد و  یلیصحت  كرادم  ناگدنراد  لغش 

هداـعلا قوف  قوقح و  عومجم  %( 80) دصرد داتـشه  زا  دیابن  دـنراد  راک  هب  لاغتـشا  نوناق  نیا  لومـشم  ياههاگتـسد  یتاقیقحت  یتاعلاطم و 
هلیاع هنیزه  کمک  هدام 9 ـ  دشاب . رتمک  یلاع  شزومآ  تاسسوم  اههاگشناد و  یملع  تایه  ياضعا  نوناق  لومـشم  هباشم  نانکراک  لغش 

لغاش و درم  نیمدختسم  هب  تساتخادرپ 1 ـ  لباق  ریز  حرش  هب  نوناق  نیا  يروشک و  مادختسا  نوناق  لومشم  نیمدختـسم  دالوا  يدنم و 
يانبم قوقح  لقادـح  %( 50  ) دـصردهاجنپ لداعم  هناـهام  دنـشابیم  میاد  رـسمه  ياراد  هک  نوناـق  نیا  لومـشم  ریگب  هفیظو  هتـسشن و  زاـب 

هفیظو و هتـسشنزاب و  لغاش و  درم  نیمدختـسم  زا  کـی  ره  هب  يدـنمهلیاع 2 ـ  هنیزه  کمک  ناونع  هب  نوناـق  نیا  هدام 1  عوضوم  لودـج 
هد لداعم  هنایهام  دـنزرف ) هس  ات  رثکادـح   ) دـنزرف ره  يازا  هب  دنتـسهلاس  نس 20  ات  دـنزرف  ياراد  هک  نوناق  نیا  لومـشم  ریگبيرمتـسم 

یفوتم نیمدختـسم  نادـنزرف  دـالوا . يهنیزه  کـمک  ناونع  هب  نوناـق  نیا  هداـم 1  عوضوم  لودـج  ياـنبم  قوقح  لقادـح  %( 10  ) دصرد
هدام نیا  يایازم  زا  هک  يدالوا  يارب  نس  رثکادح  دوب . دنهاوخ  روبزم  کمک  لومشم  دنراد  نس  لاس  زا 20  رتمک  هک  نوناق  نیا  لومشم 

دهاوخ ثانا  دالوا  يارب  جاودزا  نامز  روکذ و  دالوا  ياربمامت  لاـس  طوبرم 25  یهاوگ  هیارا  لیصحت و  همادا  طرش  هب  دننکیم  هدافتـسا 
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جراخملفکتم ییاهنت  هب  دوخ  هدوبن و  رسمه  ياراد  هک  نوناق  نیا  لومشم  ریگبهفیظو  هتسشنزاب و  لغاش و  نز  نیمدختـسم  هرـصبت ـ  دوب .
يهدام عوضوم  لودـج  هدام 10 ـ  دنوشیم . دـنمهرهب  هدام  نیا  ( 1  ) دنب عوضوم  يدنم  هلیاع  هنیزه  کمک  يایازم  زا  دنـشابیم  نادـنزرف 

نیزگیاج یمالـسا  ياروش  سلجم  نارازگراک  یمادختـسا  هماننییآ  یـشیامزآ  تدـم  نایاپ  ات  نآ  اب  طبترم  داوم  ریاـس  نوناـق و  نیا  ( 1)
كرتشم نویـسیمک  بیوصت  هب  هداـم  نیا  ییارجا  هماـننییآ  ددرگیم . روکذـم  يهماـن  نییآ  يهدام 16  عوضوم  قوقح  طـسوتم  لودـج 

قوقح و تواـفت  هدام 11 ـ  دیـسر . دـهاوخ  یمالـسا  ياروش  سلجمیمادختـسا  يرادا و  روما  یلام و  روما  هجدوب و  تابـساحم و  ناوید 
ياـیازم قوـقح و  عوـمجم  %( 60  ) دـصرد تصـشزا  دـیابن  نوناـق  نـیا  لومـشم  ياههاگتـسد  رد  لـغاش  یمــسر  ریغ  ناـنکراک  ياـیازم 

ياهداهن یتلود و  ياهتکرش  تاسـسوم و  اههاگتـسد و  هیلک  هدام 12 ـ  دیامن . زواجت  هباشم ،  لغاشم  رد  نوناق  نیا  لومـشم  نیمدختـسم 
رب نوناق  لومشم  هک  یتاسسوم  اهتکرش و  زین  اهيرادرهـش و  اهکناب و  دنـشابیم ؛ یمادختـسا  صاخ  تاررقم  ياراد  هک  یمالـسا  بالقنا 

يروهمج شترا  نوناق  يهدام 136  عوضوم  مکح  هدام 13 ـ  دوب . دنهاوخ  نوناق  نیا  تاررقم  طباوض و  عبات  تسا  مان  رکذ  مزلتـسم  اهنآ 
شترا نوناق  نیلومشم  ینامرد  همیب  همیب و  قح  تباث  زادناسپ  رمتسم ، يایازم  قوقح و  نوناق  هدام 1  هرصبت 2  بوصم 1366 و  یمالسا 
هبساحم ریز  حرش  هب  تاضق  قوقح  هدام 14 ـ  دوب . دنهاوخن  نوناق  نیا  عوضوم  شیازفا  لومـشم  بوصم 1368  ناریا  یمالسا  يروهمج 

قوقح بیرـض  هرـصبت 1 ـ  قوقح  قوقح =  بیرـض  اـنبم )  ددـع  یتاونـس +  شیازفا  بیرـض  لوبق *  لـباق  تمدـخ  تاونـس  ددرگیم ( :
تاسسوم اههاگـشناد و  هتـسشنزابو  لغاش  یـشهوژپ  یـشزومآ و   ) یملع تایه  یمـسر  ياضعا  قوقح  بیرـض  لداعم  هدام  نیا  عوضوم 

یلغش ياههورگ  بیترت  هب  انبم  ددع  هرصبت 2 ـ  دوب . دهاوخ  نآ  يدعب  تارییغت  یمالـسا و  ياروش  سلجم  بوصم 1368  یلاع  شزومآ 
هورگ  90 ( 2  ) هورگ  80 ( 1  ) هورگ ددرگیم : نییعت  ریز  حرش  هب  دنشاب  نآ  لداعم  ای  ییاضق و  سناسیل  همانشناد  ياراد  لقادح  هک  تاضق 

لغاشم ناگدنراد  قوقح  هبساحمرد  هرصبت 3 ـ   150 ( 8  ) هورگ  140 ( 7  ) هورگ  130 ( 6  ) هورگ  120 ( 5  ) هورگ  110 ( 4  ) هورگ  100 ( 3)
بالقنا ياهارسداد  رد  لاس  هس  هک  یناسک  ییاضق  تیعضو  نییعت  نوناق  هدحاو  هدام  عوضوم   ) نآ لداعم  سناسیل و  زا  رتمک  هک  ییاضق 

نایاپ ات  یتاونس  شیازفا  بیرض  هرصبت 4 ـ  دش . دهاوخ  رسک  هورگ  ره  يانبم  ددع  زا  دحاو   10 دناهتشاد ) ییاضق  راک  هب  لاغتشا  یمالسا 
اب تاضق  هورگ  ياقترا  ماقم و  رییغت  هب  طوبرم  طـباوض  هرصبت 5 ـ  ددرگیم . نییعت  ( 5  ) ربارب لاـس 1370  لوا  زا  و  ( 3  ) ربارب لاس 1369 
هک تسا  ياهمان  نییآ  ساسا  رب  هلوحم  روما  ماجنا  رد  نانآ  ییاناوت  یبایشزرا و  تالیصحت  ییاضق  روما  رد  یبرجت  قباوس  نتفرگ  رظن  رد 
هب هک  یتاضق  لماش  نوناق  نیا  هدام 3  هرصبت 3  دافم  هرصبت 6 ـ  دیسر . دهاوخ  هییاضق  هوق  سییر  بیوصت  هب  يرتسگداد  ریزو  داهنشیپ  هب 

هرصبت دنب ه ـ هب  فیدر 5  ناونع  هب  يرتسگداد )  تاضق  تراـبع (  هرصبت 7 ـ  دش . دهاوخ  زین  دنوشیم  ای  هدش  لیان  تداهـش  عیفر  هجرد 
نوناـق نیا  هداـم 4  رد  ررقم  نازیم  هـب  تاـضق  لغـش  هداـعلا  قوـف  هرـصبت 8 ـ  دوشیمهدوزفا . روـشک  لـک  لاـس 1364  هجدوب  نوناـق   43
دهاوخ ناریزو  تایه  بیوصت  هب  روشک  یمادختسا  يرادا و  روما  نامزاس  ويرتسگداد  ترازو  كرتشم  داهنـشیپ  هب  انب  نآ  ياههرـصبتو 

هک یفوتم  نیمدختـسم  ینوناـق  ثارو  هفیظو  یگداـتفا و  راـک  زا  هفیظو  یگتـسشنزاب و  قوقح  هب  خـیرات 1/1/1371  زا  هدام 15 ـ  دیسر .
هام دنفـسا   ) نانآ یلبق  قوقح  %( 20  ) دصرد تسیب  نازیم  هب  دـنوشب  ای  هدـش  ریگبهفیظو  ای  هداتفا  راک  زا  هتـسشنزاب  روبزم  خـیرات  زا  لبقات 
عمج  ) ثارو هفیظو  یگداتفا و  راک  زا  هفیظو  یگتسشنزاب و  قوقح  رثکادح  خیرات 1/1/1371  زا  16 ـ  هدام ددرگیم . هفاضا  لاس 1370 )

لداعم %110 لاـس 1361  هاـم  دادرخ  بوصم  هفیظو  یگتـسشنزاب و  قوقح  رثکادـح  نییعت  هب  عجار  نوناـق  عوـضوم  ثارو  هب  یتـخادرپ 
. ددرگیم نییعت  روبزم  لودج  يانبم  ددـع  لقادـح  لداعم 125 % نآ  لقادـح  نوناق و  نیا  عوضوم  قوقح  لودـج  ياـنبم  ددـع  رثکادـح 

راک زا  هتسشنزابدعب  هب  خیرات 1/1/1371  زا  هک  تساینیمدختسم  لماش  هدام  نیا  عوضوم  هفیظو  یگتـسشنزاب و  قوقح  رثکادح  هرـصبت ـ 
عضو قیبطت  زا  سپ  نوناق  نیا  لومشم  نیمدختـسم  لغـش  هداعلا  قوف  قوقح و  غلبم  هک  یتروص  رد  هدام 17 ـ  دـنوشیم . توف  ای  هداتفا و 
دنتسه نآ  تفایرد  قحتسم  لمع  دروم  تاررقم  نیناوق و  قبط  هک  ییاه  هداعلا  قوف  قوقح و  عومجم  زا  نوناق  نیاتاررقم  اب  یمادختـسا 
هداـعلا قوف  قوقح و  يدـعب  شیازفا  هنوگ  ره  درک . دـنهاوخ  تفاـیرد  قوقح  قیبطت  تواـفت  ناونع  هب  ار  غلبم  ود  نیا  تواـفت  دوش  رتمک 
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قیبطت روظنم  هب  دـناوتیم  تلود  هرـصبت ـ  دـش . دـهاوخ  رـسک  روکذـم  قیبطت  توافت  زا  لـماک  كالهتـسا  اـت  نیمدختـسم  هنوگنیا  لـغش 
هیلک هب  ار  نآ  لداعم  تسا  هدشیم  لامعا  نونکات  هک  هباشم  نیوانع  ریاس  ای  یقیوشت  عیفرت  تاونـس  اههیاپ و  تازایتما  هب  طوبرم  تاررقم 
اطعا يزابناج  ندوب و  رثالادوقفم  تراسا ،  قباوس  مورحم و  هدزگنج  قطانم  ههبج  رد  تمدخ  قباوس  تباب  هتـسشنزاب  لغاش و  نانکراک 

قوـقح و ياروـش  نآ  يارجا  رب  تراـظن  یتـلود و  ياههاگتــسد  رد  تـخادرپ  گــنهامه  ماــظن  رارقتــسا  روـظنم  هـب  هدام 18 ـ  دـیامن .
ود هجدوب و  همانرب و  نامزاس  سییر  ییاراد  يداصتقا و  روما  ریزو  روشک ، یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس  لک  ریبد  زا  بکرمدزمتـسد 

حرط تروصرد   ) طبریذ ریزو  و  رظان ) ناونع  هب   ) یمالـسا ياروش  سلجم  باختنا  هب  یمادختـسا  يرادا و  روما  نویـسیمک  ياضعا  زا  رفن 
22 ، 21 ، 20 ، 17 ، 14 ، 13 ، 10 ، 7 ، 4 ، 3 ، 2 داوم 1 ، هدام 19 ـ  دوشیم . لیکشت  اروش ) هسلج  روتـسد  رد  هناخترازو  نآ  اب  طبترم  عوضوم 

لک لاـس 1370  هجدوب  نوناـق  50 و  ، 31 ، 45 ، 50 ، 31 ياهفیدررابتعا 37 ، فقـس  رد  خـیرات 1/1/1370  زا  اهنآ  لیذ  ياههرـصبت  و 
نیمدختـسم يارب  ار  یقح  نآ  رب  هوالع  دـیامن ، مادـقا  روکذـم  هدام  رد  ررقم  بیترت  هب  بساـنت و  هب  هطوبرم  یلنـسرپ  تاراـبتعا  روشک و 

قیبطت ماکحا  رودـص  نوناق  نیا  ییارجا  ياـه  هماـن  نییآ  بیوصت  اـت  دوشیم  هداد  هزاـجا  تلود  هب  هدام 20 ـ  دیامنیمن . داجیا  لومـشم 
لحم زا  ار  روکذـم  نانکراک  یلعف  یتفاـیرد  هب  تبـسن  نوناـق  نیا  عوضوم  ياـیازم  قوقح و  شیازفا  زا  یتمـسق  لومـشم  ناـنکراک  عضو 

هب تخادرپ و  نیمأت و  روشک  لک  لاس 1370  يهجدوب  نوناق   50 ، 31 فیدر 37 ، رابتعاو  طوبرم  ییارجا  ياههاگتسد  یلنـسرپ  تارابتعا 
روشک یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس  طسوت  هام  هس  فرظ  رثکادـح  نوناق  نیا  ییارجا  همان  نییآ  هدام 21 ـ  دراد . روظنم  یعطق  هنیزه 
ياروش بوصم  نوناق  هرـصبت ـ  ددرگیم . وغل  نوناق  نیا  اـب  ریاـغم  نیناوق  هیلک  هدام 22 ـ  دیـسر . دـهاوخ  ناریزو  تایهبیوصت  هب  هیهت و 
تـسا یقاب  دوخ  توق  هب  تلود  تایه  طسوت  يروشک  مادختـسا  نوناق  نیلومـشم  یتفایرد  رثکادح  لقادح و  نییعت  صوصخ  رد  بالقنا 

دصیس و رازهکی و  هامرویرهش  مهدزیس  خروم  هبنشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  هرصبت  کیو  یس  هدام و  ود  تسیب و  رب  لمتشم  قوف  نوناق 
تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات  هب  خیرات 24/6/1370  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  داتفه 

بوصم تلود -  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

روشک یمادختسا  يرادا و  روما  نامزاس  خروم 19/8/1370  هرامش 4971/د  داهنشیپ  هب  انب  خروم 22/10/1370  هسلج  رد  ناریزو  تایه 
رد هک  ار  روکذـم  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  بوصم 13/6/1370 ، تلود  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناـق  ( 21  ) هدام دانتسا  هب  و 

شیازفا هبـساحم  رد  لوبق  لباق  تمدـخ  تاونـس  هداـم 1 ـ  دومن : بیوصت  ریز  حرـش  هب  دوشیم  هدـیمان  نوناـق  راـصتخا  هب  هماـن  نییآ  نیا 
لوبق لباق  تمدخ  تاونـس  وزج  خـیرات 1/1/1370  ات  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  هب  هجوت  اب  هک  دـشابیم  یتمدـخ  تاونـس  لـماش  یتاونس 

ياههورگ هب  همان  نییآ  نیا  لومشم  نامدختـسم  لغاشم  صیـصخت  هدام 2 ـ  دوشیم . هبـساحم  هباشم  نیوانع  ای  هیاپ  ياطعا  رد  مدختـسم 
هب يدورو  هورگ  صیـصخت  قوـف و  ياـههورگ  رد  يدـعب  تاحالـصا  تارییغت و  هرـصبت ـ  دـشابیم . تسوـیپ  لودـج  حرــش  هـب  يدورو 

صاخ و ياهتراهم  ياراد  ای  تسا  رادروخرب  تیـساسح  زا  هدوب و  هدـیچیپ  صاخ و  ياه  یگژیو  ياراد  نانآ  لـغاشم  هک  ینیمدختـسم 
تایه بیوصت  هب  یمادختـسا  يرادا و  روما  ياروش  دـییأت  روشک و  یمادختـسا  يرادا و  روما  ناـمزاس  داهنـشیپ  اـب  دـشابیم  هداـعلاقراخ 

نامدختسم لوبق  لباق  تمدخ  تاونـس  عمج  هب  هجوت  اب  عضو  قیبطت  ماگنه  نامدختـسم  یتاونـس  شیازفا  هدام 3 ـ  دیـسر . دهاوخ  ناریزو 
یلیصحت كردم  تمدخ و  ياهلاس  بسانت  هب  هک  یقاقحتسا  ياه  هورگ  نیرخآ  رد  نامدختسم  يانبم  قوقح  %( 3  ) دصرد هس  رد  برض 

زین لاس  رسک  دوشیم  هبساحم  دریگیم  قلعت  نانآ  هب  یلیصحت  ياه  هام  تبـسن  هب  زین  لاس  رـسک  . دوشیم هبـساحم  دریگیم  قلعت  نانآ  هب 
هدام رد  جردنم  نامدختسم  لبق  لاس  قوقح  زا  روظنم  هدام 4 ـ  دریگیم . رارق  هبساحم  دروم  عضو  قیبطت  ماگنه  تمدخ  ياههام  تبسنهب 

يزارطمه هداـم 5 ـ  دـشابیم . يو  یلبق  هدـش  لاـمعا  یتاونـس  ياـه  شیازفا  مدختـسم و  یقاقحتــسا  هورگ  قوـقح  نـیرخآ   ، نوناـق ( 2)
دشاب هدرک  نییعت  نوناق  هکيدراوم  رد  زجب  یمادختسا  شزرا  رظن  زا  یلیـصحت  عطاقم  زا  کی  ره  اب  نامدختـسم  یمـسر  ریغ  تالیـصحت 
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راد هدهع  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  ینامدختـسم  هدام 6 ـ  دش . دـهاوخ  ماجنا  روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس  طسوت 
زا سپ  دنشاب  تلود  تباث  ای  یمـسر  مدختـسم  هک  یتروص  رد  دنـشابیمای  هدوب  نآ  زارطمه  کی و  هدام  ( 2  ) هرصبت رد  روکذم  تاماقم 

صیصخت قوقح  لودج  ( 20  ) ات ( 16  ) ياههورگ رد  بیترت  هب  يدصت  دروم  لغـش  یلیـصحت و  كردم  زا  رظنفرـص  ماقم  يدـصت  نایاپ 
. دـش دـهاوخ  نییعت  هدـیدرگ  لامعا  یلبق  یتاونـس  ياه  شیازفا  طوبرم و  هورگ  يانبمددـع  ساسا  رب  نانآ  زا  کی  ره  قوقح  دـنباییم و 

کی هدام  (2  ) هرـصبت رد  جردنم  تاماقم  زا  یکی  ابزارطمه  طوبرم  تاررقم  طباوض و  قبط  هک  دنتـسه  یتاماقم  زارطمه  تاماقم  هدام 7 ـ 
روما نامزاس  دییات  طوبرم و  هاگتسد  داهنشیپ  هب  يدعب  نازارطمه  دیامنیم و  ای  هدومن  هدافتـسا  روکذم  تاماقم  قوقح  زا  ای  هدش  هتخانش 

یتاونــس شیازفا  بیرــض  عـضو  قیبـطت  زا  سپ  هداـم 8 ـ  دـش . دـنهاوخ  نـییعت  ناریزو  تاـیه  بیوـصت  روـشک و  یمادختــسا  يرادا و 
یملع تایه  ياضعا  هرـصبت ـ  دوب . دـهاوخ  لاس  ره  رد  %( 5) دصرد جنپ  دنوشیم  ای  هدـش  لیان  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  هک  ینامدختـسم 

ییارجا و همان  نییآ  نوناق و  تازایتما  زادنناوتیم  دنوشیم  ای  هدش  لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  هک  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اههاگشناد و 
ياـهمرف طـباوض و  تسا  فلکم  روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  ناـمزاس  هدام 9 ـ  دنیامن . هدافتـسا  یـضتقم  وحن  هب  يدعب  تاحالـصا 

زین روکذم  ياههاگتـسد  . دیامن غالبا  نوناق  لومـشم  ياههاگتـسد  هب  ارجا  تهج  هیهت و  اریمومع  لغاشم  نایدصتم  یبایـشزرا  هب  طوبرم 
یبایـشزرا ياهمرف  دوشیم  نییعت  روکذـم  ناـمزاس  طـسوت  نآ  یلک  طـباوض  هک  دوخ  یـصاصتخا  لـغاشم  نایدـصتم  دروم  رد  دـنفلکم 

اب یگنهاـمه  زا  سپ  تسا  فـلکم  روـشک  یمادختـسا  يرادا و  روـما  ناـمزاس  هداـم 10 ـ  دـندروآرد . ارجا  هلحرم  هب  هـیهت و  ار  طوـبرم 
نوناق ( 33  ) هدام عوضوم  قوقح  لودـج  بیرـض  رییغت  هب  طوبرم  كرتشم  داهنـشیپ  نوناق  کی  هدام  ( 4  ) هرصبت رد  روکذم  ياههاگتـسد 

لـغاش و نامدختـسم  قوقح  ياهرثکادـح  لقادـح و  زین  ناریگبيرمتـسم و  ناگتـسشنزاب و  قوـقح  شیازفا  نازیم  يروـشک و  مادختـسا 
ناریزو تایه  هب  بیوصت  تهج  لاس  ره  هجدوب  همانـشخب  غالبا  زا  لبق  یگدنز  هنیزه  صخاش  هب  هجوتاب  ار  تمدخ  هب  هدامآ  هتـسشنزاب و 

ـ  هرـصبت 1 دوب . دهاوخ  تسویپ  لودـج  حرـش  هب  نوناق  لومـشم  نامدختـسم  لغـش  هداعلا  قوف  نازیم  لقادـح  هدام 11 ـ  دیامن . داهنـشیپ 
یلغـش ياههورگيانبم  قوقح  ساسا  رب  اهتیلوؤسم  فیاظو و  راک ، عون  هب  هجوت  اب  قوف  لودج  رد  روکذم  ياهدصرد  رییغت  حالـصا و 
نامزاس داهنشیپ  هب  هیرجم  هوق  رد  نوناق  کی  هدام  ( 2  ) هرصبت عوضوم  تاماقم  لغش  هداعلا  قوف  نییعت  نینچمه  نامدختسم  يدصت  دروم 
ییارجا ياههاگتـسد  تاماقم  نیرتـالاب  هرـصبت 2 ـ  دوب . دـهاوخ  دزمتـسد  قوقح و  ياروش  بیوصت  اـب  روشک  یمادختـسا  يرادا و  روـما 

ات دنرادن  ار  لودـج  رد  جردـنم  لغـش  هداعلا  قوف  تفایرد  قاقحتـسا  راک  تیفیک  ظاحل  هب  هک  ار  ینانکراک  لغـش  هداعلا  قوف  دـنناوتیم 
لماش نوناق  راهچ  هداـم  ( 1  ) هرـصبت عوضوم  یتسرپرـس  تیریدـم و  لغاشم  هدام 12 ـ  دـنهد . لیلقت  نوناـق  ( 4  ) هدام رد  جردـنم  %( 50)

ياروش دییات  هب  هک  ییاه  حرط  ریاس  ای  يروشک  مادختسا  نوناق  لومشم  ياههاگتـسد  لغاشم  يدنبهقبط  ياهحرط  رد  هک  تسا  یلغاشم 
یقیقحت یـصصخت و  لغاشم  هدام 13 ـ  دوشب . ای  هدش  هتخانـش  یتسرپرـس  تیریدم و  لغاشم  ناونع  هب  دـسریم  روشک  یمادختـسا  روما 

رتالاب ای  سناسیل   ) یسانشراک یلیصحت  كردمنتشاد  مزلتـسم  نآ  يدصت  هک  تسا  یلغاشم  لماش  نوناق  راهچ  هدام  ( 2  ) هرصبت عوضوم 
زاین نودب  ایانثتسا ، هک  یلغاشم  ریاس  صیخشت  دشاب  هدشینیبشیپ  یقیقحت  یـصصخت و  فیاظو  ماجنا  طوبرم  فیاظو  حرـش  رد  هدوب و 

يرادا و روما  نامزاس  اب  طبریذ  هاگتـسد  داهنـشیپ  هب  دـنریگیمرارق  یقیقحت  یـصصخت و  لغاشم  هرمز  رد  روکذـم  یلیـصحت  كردـم  هب 
هک یلغاشم  ناملعم و  لغاشم  يدـنبهقبط  حرط  لغاشم  لـماش  زینروبزم  هرـصبت  عوضوم  یـشزومآ  لـغاشم  دـشابیم . روشک  یمادختـسا 

نازیم هب  ( 12  ) هدام هدام و  نیا  عوضوم  لغاشم  نایدصتم  لغش  هداعلا  قوف  شیازفا  دوب . دهاوخ  دشاب  لغش  یلـصا  فیاظو  وزج  سیردت 
نیعم دزمتسد  قوقح و  ياروش  بیوصت  طبریذ و  هاگتـسد  داهنـشیپ  هب  طوبرم  هورگ  يانبم  قوقح  %( 25  ) دصرد جنپو  تسیب  ات  رثکادـح 
دهاوخ نانآ  حالصیذ  عجارم  هدهع  هب  هییاضق  هننقم و  ياوق  تاماقم  يارب  قوف  داوم  عوضوم  ياه  هداعلا  قوف  نییعت  هرصبت ـ  دش . دهاوخ 
ياروش طسوت  هدش  نییعت  ياه  رثکادح  لقادـح و  نیب  همان  نییآ  نیا  ( 13  ) و ( 12 (، ) 11  ) داوم عوضوم  لغش  هداعلا  قوف  هدام 14 ـ  دوب .

تخادرپ نییعت و  يو  فرط  زا  زاجم  ماقم  ای  هاگتـسد  ماقم  نیرتالاب  رظن  اب  تامدـخ  ماجنا  هوحن  ییآراک و  هب  هجوت  اب  دزمتـسد  قوقح و 
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نییعت هب  تبـسن  لاـس  کـی  تدـم  فرظ  رثکادـح  تسا  فـلکم  روـشک  یمادختـسا  يرادا و  روـما  ناـمزاس  هدام 15 ـ  دـیدرگ . دـهاوخ 
صاخ لغاشم  درادناتسا  تدم  نیمه  فرظ  دنفلکم  زین  نوناق  لومشم  ياههاگتسد  دیامن . مادقا  هدافتـسا  لباق  یمومع  لغاشم  درادناتـسا 

رد هناراک  هداـعلا  قوف  نازیم  نییعت  دنیامنداهنـشیپ . روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  ناـمزاس  هب  دـییات  تهج  نییعت و  ار  طـبریذ  هاگتـسد 
بیوصت طـبریذ و  هاگتـسد  داهنـشیپ  هب  یـصاصتخا  لـغاشم  رد  روشک و  یمادختـسا  يرادا و  روما  ناـمزاس  داهنـشیپ  هب  یمومع  لـغاشم 

يرتـکد و یلیـصحت  كردـم  ياراد  نایدـصتم  لغـش  هداـعلا  قوف  قوقح و  يزارطمه  هداـم 16 ـ  دوبدـهاوخ . دزمتـسد  قوقح و  ياروش 
یملع تایه  ياضعا  بتارم  اب  دـنیامنیم  هفیظو  ماجنا  یـشزومآ  یتاقیقحت و  یتاعلاطم ،  لـغاشمرد  هک  نآ  لداـعم  دـشرا و  یـسانشراک 

یمادختسا يرادا و  روما  نامزاس  داهنـشیپ  هب  هک  یلمعلاروتـسد  ساسا  رب  نوناق  ( 8  ) هدام عوضوم  لغـش  هداعلا  قوف  قوقح و  نییعت  يارب 
هرصبت لومشم  نامدختسم  هب  یقیوشت  هورگ  ياطعا  هدام 17 ـ  دوب . دهاوخ  دسریم  دزمتـسد  قوقح و  ياروش  بیوصت  هب  هیهت و  روشک 

کی هدام  عوضوم  لودج  ( 20  ) تسیب هورگ  ات  هورگ و  ( 2  ) ود لماش  رثکادح  عومجم  رد  یقاقحتـسا  هورگ  رب  هوالع  نوناق  هس  هدام  ( 4)
هدام هرـصبت  رد  روکذـم  تازایتما  ياطعا  هوحن  زین  هدام و  نیا  نالومـشم  هب  یقیوشت  ياههورگ  ياطعا  طباوض  . دوب دـهاوخ  روبزم  نوناـق 
غالبا اههاگتـسد  هب  هیهت و  روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس  طسوت  روبزمهرـصبت  نالومـشم  یلبق  تازایتما  هب  هجوت  اب  نوناق  ( 17)
دننامه دـنوشیم  ای  هدـش  لـیان  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  هک  ینامدختـسم  هفیظو  قوقح  خـیرات 1/1/1370  زا  هدام 18 ـ  دیدرگ . دـهاوخ 

هتفای و صیـصخت  طوبرم  ياههورگ  رد  لغاشم  يدـنبهقبط  حرط  طباوض  تیاعر  اب  روبزم  نامدختـسم  دوشیم  نییعت  لـغاش  نامدختـسم 
زا تمدخلاس   30  ) یگتـسشنزاب یمومع  طیارـش  هب  ندیـسر  ات  یتاونـس  شیازفا  زا  دومن و  دنهاوخ  هدافتـسا  رتالاب  هورگ  ( 2  ) زا هراومه 

قوقح هب  طوبرم  طباوضو  تاررقم  قبط  نانآ  هفیظو  قوقح  روبزم  تدم  زا  سپ  دش و  دنهاوخ  رادروخرب  نالغاش  هباشم  مادختـسا  نامز 
تسیب هورگ  يانبم  ددع  نوناق  ( 16  ) هدام عوضوم  قوقح  لودج  يانبمددع  رثکادـح  هدام 19 ـ  ددرگیم . تخادرپ  نییعت و  یگتسشنزاب 

یقاقحتسا هورگ  يانبم  قوقح  عومجم  نوناق  تاررقم  اب  نامدختـسم  عضو  قیبطت  رثا  رب  هک  یتروص  رد  هدام 20 ـ  دشابیم . لودج  ( 20)
دوش رتمک  یلبق  هباشم  نیوانع  ای  لغش و  هداعلا  قوف  هیاپ و  هورگ و  قوقح  عومجم  زا  نانآ  لغش  هداعلا  قوف  یتاونـس و  شیازفا  طوبرم و 
رارق هبـساحم  ياـنبم  هفیظو  یگتـسشنزاب و  قوقح  نییعت  رد  هدـش و  تخادرپ  ناـنآ  هب  قوقح  قیبـطت  تواـفت  ناونع  تحت  تواـفتلا  هباـم 

روبزم توافتلاهبام  زا  لماک  كالهتسا  ات  لغـش  هداعلا  قوف  یتاونـس و  شیازفا  هورگ  ياقترا  زا  یـشان  يدعب  شیازفا  هنوگ  ره  دریگیم و 
ياه لمعلاروتـسد  ییارجا و  ياه  همان  نییآ  نوناـق و  يارجا  يارب  نوناـق  لومـشم  ياههاگتـسد  هیلک  رد  هدام 21 ـ  دیدرگ . دهاوخرـسک 

طوبرم هباشم  نیوانع  ياراد  ناریدـم  ای  تالیکـشت  لکریدـم  ینیزگراک ،  لک  ریدـم  یلاـم  يرادا و  نواـعم  زا  لکـشتم  ياهتیمک  طوبرم 
هداعلا قوف  هدام 22 ـ  ددرگیم . لیکـشت  دروم  بسح  یـصصخت  ياههخاش  زا  کی  ره  نواعم  زین  لغاشم و  يدنبهقبط  لوئـسم  نیرتالاب  ،

قوف خیرات 1/1/1371  زا  دـشابیم و  خـیرات 1/1/1370  رد  لمع  دروم  نازیم  هب  لاس 1370  رد  همان  نییآ  نیا  لومشم  نامدختـسم  لغش 
قوف هدام 23 ـ  دش . دهاوخ  تخادرپ  نییعت و  نآ  يدعب  تاحالـصا  تسویپ و  لودج  رد  ررقم  نازیم  هب  روکذم  نامدختـسم  لغـش  هداعلا 

خیراترد لمع  دروم  نازیمهب  طوبرم  تاحالـصا  تارییغت و  غالبا  زا  لبق  ات  يروشک  مادختـسا  نوناـق  (39)و(40) داوم عوضوم  ياههداعلا 
هناگادـج روط  هب  ییارجا  ياههاگتـسد  هب  هتـسباو  ياهتکرـش  هب  طوبرم  ياههمان  نییآ  هدام 24 ـ  دـش . دـهاوخ  تخادرپ  لباق   1/1/1370

نایاپ كرادم  اهنآ  زارحا  یلیصحت  طیارش  هک  یلغاشم  هعومجم  همان ـ  نییآ  هدام 2) عوضوم  لغاشم  صیصخت  لودج  دش . دهاوخ  غالبا 
لکیس و اهنآ  زارحا  یلیصحت  طیارـش  هک  یلغاشم  هعومجم  دنباییمصیـصخت ـ . کی  هورگ  رد  لقادح  دشابیم  لکیـس  ییادتبا و  هرود 

هعومجم دشابیم ـ ) خیرات 1/1/1373  زا  هبوصم  نیا  يارجا  نامز  ) دنباییم صیـصخت  راهچ  ود و  ياههورگ  رد  بیترت  هب  دشابیم  ملپید 
طیارـش هک  یلغاشم  هعومجم  دنباییم ـ . صیـصخت  جنپ  هورگ  رد  لقادح  دـشابیم  ملپید  قوف  اهنآ  زارحا  یلیـصحت  طیارـش  هک  یلغاشم 

اهنآ زارحا  یلیـصحت  طیارـش  هک  یلغاشم  هعومجم  دنباییم ـ . صیـصخت  تفه  هورگ  رد  لقادح  دـشابیم  سناسیل  اهنآ  زارحا  یلیـصحت 
لقادح دشابیم  ارتکد  اهنآ  زارحا  یلیصحت  طیارش  هک  یلغاشم  هعومجم  دنباییم ـ . صیصخت  هن  هورگ  رد  لقادح  دشابیم  سناسیل  قوف 
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هک یلغاشم  لغـش  هداعلا  قوف  لقادح  همان ـ  نییآ  (11  ) يهدام عوضوم  لغـش  هداعلا  قوف  لقادح  لودج  دنباییم . صیـصخت  هد  هورگ  رد 
هورگ هک  یلغاشم  لغـش  هداعلا  قوف  لقادح  دصرد ـ . هاجنپ  %( 50  ) دشابیم کی  نوناق  کی  هدام  عوضوم  لودـج  رد  نآ  يدورو  هورگ 
هورگ هک  یلغاشم  لغـش  هداعلا  قوف  لقادح  دـصردجنپ ـ . هاجنپ و  %( 55  ) دـشابیم هس  نوناق  کی  هدام  عوضوم  لودـج  رد  نآ  يدورو 
هورگ هک  یلغاشم  لغـش  هداـعلا  قوف  لقادـح  دـصرد ـ . تصـش  %( 60  ) دـشابیم جـنپ  نوناق  کـی  هداـم  عوضوم  لودـج  رد  نآ  يدورو 

يدورو هورگ  هک  یلغاشم  لغش  هداعلا  قوف  لقادح  دصرد ـ . دون  %( 90  ) دشابیم تفه  نوناق  کی  هدام  عوضوم  لودج  رد  نآ  يدورو 
رد نآ  يدورو  هورگ  هک  یلغاشم  لغـش  هداعلا  قوف  لقادح  دصرد ـ . دـص  %( 100  ) دـشابیم هن  نوناق  کی  هدام  عوضوم  لودـج  رد  نآ 

یبیبح نسح  روهمج ـ  سییر  لوا  نواعم  دصرد . دص  %( 100  ) دشابیم هد  نوناق  کی  هدام  عوضوم  لودج 

بوصم 5/3/1371 بوصم 13/6/1370 -  تلود  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناق  حالصا  نوناق 

ياهورین نوناـق ،  نیا  يارجا  خـیرات  زا  هدام 13  ددرگیم . حالـصا  ریز  حرـش  هب  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناـق  هدام 13  هدـحاو ـ  هدام 
يروهمج شترا  نوناق  رد  لـیذ  تاحالـصا  هدوب و  نآ  و 16   15  ، 8 داومو 6 ،  و 2  داوم 1  و 3  ياه 2  هرصبت  دافم  لومـشم  حلـسم ، 

همیب قح  تباث ،  زادنا  سپ  رمتسم ،  يایازم  قوقح و  نوناق  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  ناریا ،  یمالـسا 
تاررقم نوناق  هدام 144  فلا  دـنب  رد   300 ددع 1 ـ  دوشیم . لامعا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  نوناق  نیلومـشم  یناـمرد  يهمیب  و 

دنب عوضوم  ییاراک  قح  دحاو  2 ـ  دباییم . رییغت  ددع 480  هب  شترا  رمتسم  يایازم  قوقح و  نوناق  يهدام 1  فلا  دنب  هاپس و  یمادختسا 
كردم ياراد  لنسرپ  يارب  شترا ،  رمتـسم  يایازم  قوقح و  نوناق  هدام 1  ب )  دنب (  هاپس و  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  هدام 144  ج )  ) 

نوناق هدام 144  ب )  دنب (  شترا ،  نوناق  هدام 131  د )  و (  ج )  ياهدنب (  3 ـ  ددرگیم . نییعت  ددع 5/2  رتالاب ،  ای  نآ  لداعم  سناسیل و 
هیاپ قوقح  دوشیم ـ . نیزگیاج  ریز  دنب  فذح و  شترا  يایازم  قوقح و  نوناق  هدام 1 د )  و (  ج )  ياهدنب (  هاپس و  یمادختسا  تاررقم 

 ، لنسرپ یبایـشزرا  ساسا  رب  هک  لبق  ياهلاس  هیاپ  قوقح  ییاراک و  قح  قوقح و  لقادح  عومجم  دصرد  ای 5   4 لداعم 3 ،  تسا  یغلبم   ـ
نوناق هدام 9  ياهدـنب 1 و 2  عوضوم  غلابم  4 ـ  دوشیم . هفاضا  نانآ  قوقح  هب  دریگیم و  قلعت  لنـسرپ  هب  تمدـخ  لاس  کـی  ره  زا  سپ 

غلابم هاپس و  یمادختسا  تاررقم  نوناق  هدام 149  ب )  دنب ( ياهفیدر 2 و 1  عوضوم  غلابم  نیزگیاج  بیترت  هب  تخادرپ  گنهامه  ماظن 
شترا و يایازم  نوناق و  هدام 15  ياههرصبت 2 و 3  ددرگیم و  شترا  يایازم  قوقح و  نوناق  هدام 15  فلا )  و (  ب )  ياهدـنب (  عضوم 

شترا نوناق  داوم 139  هب  ریز  حرش  هب  ياهرصبت  5 ـ  دوشیم . وغل  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  هدام 149  ب )  دنب (  ياههرصبت 4 و 7 
لقادح عومجم  زا 50 % دیابن  حلسم  ياهورین  رد  لغاش  لنسرپ  لغش  هداعلا  قوف  نازیم  دوشیم ـ . هفاضا  هاپس  یمادختـسا  تاررقم  و 150 

تیریدـم و یهدـنامرف ،  لـغاشم  رد  لـغاش  لنـسرپ  لغـش  هداـعلا  قوف  دـشاب . رتشیب  نآ  % 150 زا رتـمک و  لـغاش  ییاراـک  قح  قوـقح و 
لقادح عومجم  ات 25 % مادـک  ره  یـشزومآ ،  ای  یـصصخت و  یقیقحت و  لغاشم  يدـصتم  لنـسرپلغش  هداـعلا  قوف  نینچمه  یتسرپرس ، 

نایاپ ات  دوخ  لوبق  لباق  تمدخ  زا  لاس  ره  لابق  رد  حلسم ،  ياهورین  لنـسرپ  هرصبت 1 ـ  تسا  شیازفا  لباق  لنـسرپ  ییاراک  قح  قوقح و 
. دـندرگیم رادروخرب  هبتر  اـی  هجرد  نیرخآ  هب  طوبرم  ییاراـک  قح  قوقح و  لقادـح  عومجم  نازیم %3 هب  هیاـپ  قوـقح  زا  لاس 1369 ، 
هدام 3  3 هرصبت رد  جردنم  تازایتما  زا  دنوشیم ،  ای  هدش  هتخانش  دیهش  یمالسا ،  بالقنا  دیهش  داینب  طباوض  قبط  هک  یلنسرپ  هرصبت 2 ـ 

يدورو ياـههورگ  اـی  هورگ  حالــصا  تروـص  رد  هرـصبت 3 ـ  دـندرگیم . دـنمهرهب  تلود ،  ناـنکراک  تخادرپ  گـنهامه  ماـظن  نوناـق 
دـنب 2 عوضوم  ییاراک  قح  دـحاو  سپ  نیا  زا  تلود ،  تایه  طسوتتلود  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناق  لومـشم  نیمدختـسم 

هاپـس یمادختـسا  تاررقم  نوناق  هداـم 144  هرـصبت 5  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج  شترا  نوناـق  هداـم 136  هب  هجوـت  اـب  زین ،  نوناـق  نیا 
یلنسرپ هرصبت 4 ـ  دباییم . شیازفا  زین  حلسم  ياهورین  هباشم  عطاقم  ای  عطقم  نامه  يارب  تلود  تأیه  طسوت  یمالسا ،  بالقنا  نارادساپ 

زا لاس  ( 30  ) رب دازام  تمدخ  لاس  ره  لابق  رد  دنـشاب  هدرک  تخادرپار  طوبرم  تاروسک  دنراد و  تمدـخ  هقباس  لاس  ( 30  ) زا شیب  هک 
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 ، بیوصت خـیرات  زا  هام  ود  تدـم  فرظ  نوناق  نیا  زاـین  دروم  ياـههمان  نییآ  هرـصبت 5 ـ  دنوشیم . رادروخرب  فعاضم  تاونـس  شیازفا 
يروهمج یماظتنا  يورین  هاپـس و  كرتشم  داتـس  شترا ،  كرتشم  داتـس  يراکمه  اب  حلـسم و  ياهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو  طـسوت 

رب لمتشم  قوف  نوناق  دیسر . دهاوخ  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  حلـسم  ياهورین  لک  داتـس  دییات  زاسپ  هیهت و  دروم  بسح  ناریا  یمالـسا 
ياروـش سلجم  کـی  داـتفه و  دصیـس و و  رازهکی و  هاـم  دادرخ  مجنپ  خروـم  هبنـشهس  زور  ینلع  هسلج  رد  هرـصبت  جـنپ  هدـحاو و  هداـم 

تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات  هب  خیرات 17/3/1371  رد  بیوصت و  یمالسا 

نیلغاش يداع و  نیلولعم  یلیمحت و  گنج  یمالسا و  بالقنا  نازابناج  یگتسشنزاب  هوحن  نوناق  هرصبت 3  لومش  نوناق 

ردرد هک  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  یتاقیقحت  یتعنـص و  ياهدـحاو  نانکراک  نوناق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا  دـحاو ـ  هداـم 
تاررقم لومـشم  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  حلـسم و  ياهورین  ناراتـسرپ  دـننکیم و  تمدـخ  روآ  نایز  تخـس و  لغاشم 
بوصم روآ  نایز  تخـس و  نیلغاش  يداع و  نیلولعم  یلیمحت و  گنج  یمالـسا و  بالقنا  نازاـبناج  یگتـسشنزاب  هوحن  نوناـق  هرصبت 3 

عاـفد و ترازو  طـسوت  هاـم  هس  تدـم  فرظ  نوناـق  نیا  ییارجا  هماـن  نـییآ  هرـصبت ـ  دـندرگیم . یمالـسا ،  ياروـش  سلجم   1/9/1367
ینلع هسلج  رد  هرصبت  کی  دحاو و  هدام  رب  لمتشم  قوف  نوناق  دیـسر . دهاوخ  ناریزو  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ 
دییات هب  خیرات 16/12/1371  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  کی  داتفه و  دصیس و  رازهکی و  هام  يد  متـسیب  خروم  هبنـشکی  زور 

تسا هدیسر  نابهگن  ياروش 

یماظتنا يورین  حلسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  حلسم و  ياهورین  ینامزاس  ياه  هناخ  هیلخت  هوحن  نوناق 

عافد و ترازو  حلـسم و  ياهورین  ینامزاس  ياه  هناـخ  زاـجم  ریغ  نیفرـصتم  اـی  زاـجم  ناگدـننک  هدافتـسا  هک  یتروص  رد  هدـحاو ـ  هداـم 
تاررقم بجوم  هب  هک  نانآ  ینوناق  ثارو  ناگدنامزاب و  نینچمه  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  حلـسم و  ياهورین  ینابیتشپ 

ای کلم  عوقو  لحم  ناتـسداد  فرط  زا  دروم  بسح  رب  دـننک  يراددوخ  لحم  هیلخت  زا  دنتـسه ، تنوکـس  لـحم  هیلخت  هب  فلکم  طوبرم 
نامه روتـسد  هب  عانتما  تروص  رد  دـنیامن و  هیلخت  ار  لحم  هام  هس  فرظ  هک  دوشیم  راطخا  نانآ  هب  روبزم ، لحم  هب  ارـسداد  نیرتکیدزن 

یماظتنا يورین  ای  حلسم  ياهورینینابیتشپ  عافد و  ترازو  حلـسم ،  ياهورین  هدنیامن  هب  دروم  بسح  دش و  دهاوخ  هیلخت  روبزم  لحم  ماقم 
هام دادرم  مشش  خروم  هبنـشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  هدحاو  هدام  رب  لمتـشم  قوف  نوناق  دوشیم . هداد  لیوحت  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییأت  هب  خیرات 17/5/1372  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروشسلجم  ود  داتفه و  دصیس و  رازهکی و 

بوصم 12/5/1372 نارگراک -  نارگراثیا و  هب  تلود  هب  قلعتم  یتلود و  ماهس  يراذگاو  هوحن  نوناق 

زاگ تفن و  یلم  ياهتکرش  اه ،  يرادرهش  تلود و  هب  هتسباو  یتلود و  ياهتکرش  اه ، نامزاس  تاسسوم  اه ،  هناخترازو  هیلک  هدام 1 ـ 
اه و تکرشماهس  يراذگاو  ماگنه  هب  دنفظوم  تسا  مان  رکذ  مزلتـسم  اهنآ  رب  نوناق  لومـش  هک  یتاسـسوم  هیلک  اه و  کناب  یمیـشورتپ  و 

نوناق نیا  لومـشم  نارگراثیا  هرـصبت 1 ـ  دـنیامن . اطعا  نایجیـسب  ناگدـنمزر و  نارگراثیا ،  هب  تیولوا  اب  ار  لیذ  تالیهـست  تاجناخراک 
لقادح یگدنزاس  داهج  ای  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یهاوگ  ساسارب  هک  دنتـسه  یناسک  بلطواد  ناگدـنمزر  فلا ـ  زا : دـنترابع 
ساسا رب  هک  دنتـسه  یناسک  ناـگدازآ  ب ـ  دناهتـشاد . روضح  لـطاب  هیلع  قح  دربن  ياـه  ههبج  رد  بلطواد  تروص  هب  هاـم  شـش  تدـم 

ساسارب هک  دنتسه  یناسک  نازابناج  ج ـ  دناهدوب . ناریا  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  تراسا  رد  ناگدازآ  روما  هب  یگدیـسر  داتـس  یهاوگ 
دـصرد هد  نازیم  هب  لقادح  نآ  ياهدرواتـسد  ظفح  یمالـسا و  بالقنا  ندیـسر  رمث  هب  هار  رد  نازابناج  روما  نافعـضتسم و  داینب  یهاوگ 

لقادح دیهـش  داینب  یهاوگ  ساسارب  هک  دنتـسه  یناسک  ارـسا : اهرثالادوقفم و  ادهـش ، مظعم  هداوناخ  د ـ  دـناهدش . هتخانـش  زابناج  %( 10)
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رثالادوقفم و دیهش ،  ناونع  هب  نآ  ياهدرواتسد  ظفح  یمالسا و  بالقنا  ندیسر  رمث  هب  هار  رد  ار  دوخ  هداوناخکی  هجرد  اضعا  زا  یکی 
نیدایم رد  نآ  زا  دعب  سدـقم و  عافد  لوط  رد  لاس  کی  لقادـح  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدـنمزر  هرصبت 2 ـ  دناهدومنمالسا . میدقت  ریـسا 

هک ییاهداهن  اهناگرا و  تارادا و  ریاس  اـی  حلـسم و  ياـهورین  لنـسرپ  زا  معا  دـناهدومن . تکرـش  تاـیلمع  قطاـنمو  لـطاب  هیلع  قح  دربن 
تمواقم يورین  یهاوگ  ساسارب  هک  دنتسه  یناسک  نایجیسب  هرصبت 3 ـ  دشاب . هدوب  اهنآ  ینامزاس  فیاظو  ماجنا  ياتسار  رد  اهنآ  روضح 

قیرط زا  نایجیـسب  ناگدنمزر و  نارگراثیا ،  هدام 2 ـ  دنشاب . هتشاد  ورین  نآ  تمواقم  ياههدر  اب  رمتـسم  تیلاعف  لاس  کی  لقادح  جیـسب 
زا یتروص  رد  قوف  ینواعت  ياهتکرش  فلا ـ  دش . دنهاوخدنمهرهب  نوناق  نیا  تازایتما  زا  یماهس  ای  ینواعت و  ياهتکرـش  رد  تیوضع 

نارگراثیا طسوت  نآ  ياضعا  %( 80  ) دصرد داتشه  هیامرس و  %( 80  ) دصرد داتـشه  لقادح  هک  دش  دنهاوخ  دنم  هرهب  نوناق  نیا  تازایتما 
هک دش  دنهاوخ  دنمهرهب  نوناق  نیا  تازایتما  زا  یتروص  رد  زین ،  قوف  یماهس  ياهتکرـش  ب ـ  دشاب . هدش  نیمأت  نایجیـسب  ناگدنمزر و 

هیامرس %( 65  ) دصرد جنپ  تصش و  لقادح  هدوب و  نایجیـسب  ناگدنمزر و  نارگراثیا  هب  قلعتم  اهنآ  هیامرـس  %( 80  ) دصرد داتشه  لقادح 
ـ  ج دشاب . هدش  میهـست  نایجیـسب  ناگدـنمزر و  نارگراثیا ،  تیرثکا  نیب  تخاونکی  روط  هب  نایجیـسب  ناگدـنمزر و  نارگراثیا ،  هب  قلعتم 

نیا عوضوم  یقیقح  صاخـشا  هرـصبت ـ  دـنراد . ار  نوناق  نیا  يایازم  زا  هدافتـسا  قح  رابکی  يارب  طقف  نوناق  نیا  رد  جردـنم  ياه  لکـشت 
. دنـشاب هتـشاد  تیوضع  دننکیم  هدافتـسا  نوناق  نیا  عوضوم  تازایتما  زا  هک  یماهـس  ای  ینواعت و  تکرـش  کی  رد  دنراد  قح  اهنت  نوناق 

لهچ لقادـح  فلا ـ  دوب : دـهاوخ  ریز  حرـش  هب  نارگراثیا  زا  ریغ  هب  دـیرخ  نایـضاقتم  مومع  يارب  يراذـگاو  لباق  ماهـس  شورف  هدام 3 ـ 
طاسقا هب  لاس  هس  تدم  فرظ  رثکادـح  نمث  یقبام  تروص  نیا  رد  دوش و  تخادرپ  دـقن  تروص  هب  دـیابیم  هلماعم  نمث  %( 40  ) دصرد

لاس جنپ  تدم  فرظ  نمث  یقبامدوش  تخادرپ  دقن  تروص  هب  هلماعم  نمث  %( 50  ) دصرد هاجنپ  هک  یتروص  رد  ب ـ  دش . دهاوخ  لوصو 
لیبق نیا  دیرخ  هب  لیامت  تروص  رد  نوناق  نیا  هدام 2  حرش  هب  نارگراثیا  ياهینواعت  اهتکرش و  هدام 4 ـ  دش . دهاوخ  لوصو  طاسقا  هب 

تدم 5 فرظار  یقبام  دقن . تروص  هب  هلماعم  نمث  %( 10  ) دصرد هد  تخادرپ  اب  دنناوتیم  نارادیرخ  ریاس  اب  يواسم  طیارش  رد  ماهس و 
طیارـش رد  ماهـس و  لیبق  نیا  دـیرخ  هب  رگراثیا  تکرـش  کـی  زا  شیب  تساوخرد  تروص  رد  1 ـ  هرـصبت دنیامن . تخادرپ  طاسقاهب  لاس 

ـ  هرـصبت 2 دوـب . دـهاوخ  تیوـلوا  رد  هداد  رارق  شـشوپ  تحت  ار  يرتـشیب  نارگراـثیا  هک  یتکرـش  رگراـثیا ،  ياـه  تکرـش  نیب  يواـسم 
نیا عوضوم  رگراثیاریغ  ياهتکرـش  دارفا و  هب  مهـس  لاقتنا  قح  دـنوشیم  دـنمهرهب  نوناق  نیا  زاـیتما  زا  هک  یقوقح  یقیقح و  صاخـشا 

هب قلعتم  یتلود و  تاجناخراک  اهتکرش و  يراذگاو  ماهـس  شورف  هدام 5 ـ  تشاد  دنهاوخن  هلماعم  ماجنا  نامز  زا  لاس  جـنپ  ات  ار  نوناق 
هرکاذم قیرط  زا  ماهـس  يراذگاو  هرـصبت ـ  دـش . دـهاوخ  ماجنا  هدـیازم  ای  سروب  قیرطزا  ًارـصحنم  یقوقح  یقیقح و  صاخـشا  هب  تلود 

یس و تلود و  نادنمراک  هب  يراذگاو  لباق  ماهس  %( 10  ) دصرد هد  هدام 6 ـ  دشابیم . زاجم  نارگراثیا  ياهینواعت  اهتکرش و  هب  ًافرص 
رد دش ، دـهاوخ  راذـگاو  دـحاو  نامه  رد  لغاش  نانکراک  نارگراک و  هب  نوناق  نیاعوضوم  يراذـگاو  لباق  ماهـس  زا  %( 33  ) دصرد هس 

دصرد هس  یس و  فقس  ات  ماهس  هیقب  دنشابن ، ماهس  %( 33  ) دصرد هس  یـس و  بذجهب  رداق  دحاو  نامه  رد  لغاش  نارگراک  هک  یتروص 
هدنمزر رگراثیا ،  نانکراک  نارگراک و  تیولوا  اب  يدیلوت  ياهدحاو  ریاس  نانکراک  نارگراکو و  راک  نوناق  لومشم  نارگراک  هب  %( 33)

دـصرد و هاجنپ  يالاب  نازابناج  نادـنزرف  رـسمه و  رثـالادوقفم و  دیهـش و  نارگراـک  نادـنزرف  رـسمه و  تلود و  نادـنمراک  یجیـسب ،  ، 
هب رثکادح  نوناق  نیا  عوضوم  یجیسب  هدنمزر و  رگراثیا ، رگراک ، دنمراک ، ره  هب  هرصبت 1 ـ  دشدهاوخ . راذگاو  مورحم  قطانم  نارگراک 

هیاـپ تمیق  هب  ماهـس  لاـیر  نوـیلیم  جـنپ  رثکادـح  يراذـگاو و  تمیق  یمـسا و  تمیق  نیگناـیم  تـمیق  هـب  ماهـس  لاـیر  نوـیلیم  ود  نازیم 
لباق یعامتجا  روما  راـک و  ییاراد و  يداـصتقا و  روما  يارزو  بیوصت  اـب  اضتقالادـنع  ماـقرا  نیا  هک  دـش ، دـهاوخ  راذـگاو  یـسانشراک 

يراذگاو ماهس  شزرا  زا  %( 25  ) دصرد جنپ  تسیب و  لقادح  دنفلکم  هدام  نیا  لومشم  دارفا  نارگراک و  هرصبت 2 ـ  دوب . دهاوخ  شیازفا 
هدام عوضوم  ماهس  يراذگاو  ییارجا  تامادقا  هرـصبت 3 ـ  دنیامن . تخادرپ  لاس  تفه  تدم  فرظ  رثکادح  ار  یقبام  تخادرپ و  ادقن  ار 

باـختنا هب  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  زا  رفن  ود  دـشابیم . يدـیلوت  ياهدـحاو  تیکلاـم  شرتـسگ  یلاـم  ناـمزاس  هدـهع  هب   6
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تکرـش تراـظن  تهج  روبزم  ناـمزاس  ياروش  رد  نییعت و  نواـعت  ییاراد و  يداـصتقا و  روما  یعاـمتجا و  روما  راـک و  ياـه  نویـسیمک 
نارگراـثیا و ياـه  تکرـش  نیب  مزـال  يراـک  طـباور  مـیظنت  نوناـق و  نـیا  يارجا  نـسح  رب  تراـظن  روـظنم  هـب  هداـم 7 ـ  دومن . دـنهاوخ 
هک يروهمج  سییر  نینواعم  زا  یکی  فلا ـ  ددرگیم : لیکـشت  ریز  بیکرت  اب  يروهمج  تسایر  داهن  رد  يداتـس  ماهـس ،  ناگدنراذگاو 

روما یعاـمتجا و  روما  راـک و  یگدـنزاسداهج  نواـعت  ياـههناخترازو  نینواـعم  زا  یکی  تشاد ب ـ  دـهاوخ  هدـهع  رب  ار  داتـس  تساـیر 
یمالسا يروهمج  شترا  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  دیهـش ، داینب  نینواعم  حلـسم ج ـ  ياهورینینابیتشپ  عافد و  ییاراد و  يداصتقا و 

تاسلج رد  يأر  قح  اب  دروم  بسح  طبریذ  ياههناخترازو  نینواعم  زا  یکی  ناگدازآ د ـ  داتـس  نازابناج  روما  نافعـضتسم و  داـینب  ناریا 
رد رظاـن  ناونع  هب  یمالـسا  ياروـش  سلجم  باـختنا  هب  یمالـسا  ياروـش  سلجم  ناگدـنیامن  زا  رفن  ود  ه ـ  درک . دـنهاوخ  تکرـش  قوـف 

رادناتسا و تسایر  هب  اهناتسا ، زکارم  رد  ار  یهباشم  داتس  زاین  بسح  دناوتیم  يزکرم  داتس  هرـصبت ـ  درک . دنهاوختکرـش  قوف  تاسلج 
زاین دروم  تالیهست  تسا  فظوم  تلود  هدام 8 ـ  دهد . لیکشت  قوف  د »  » ج و  ، » ب  » ياهدنب حورشم  اهنامزاسو  اههناخترازو  ناگدنیامن 

ـ  هدام 9 دیامن . تخادرپ  نوناق  نیا  عوضوم  ياهتکرشو  تاجناخراک  ماهس  دیرخ  تهج  ار  نارگراک  ناگدنمزر  نایجیسب و  نارگراثیا 
طسوت تسیابیمنوناق  نیا  عوضوم  ياههاگتسد  رد  یتلود  تاسـسوم  اههناخترازو ،  ) تلود هب  قلعتم  ماهـس  شورف  زا  لصاح  هوجو  هیلک 

روشک یمومع  دـمآردباسح  هب  ات  دوش  زیراو  ددرگیم  حاتتفا  هنازخ  طسوت  روظنم  نیمه  هب  هک  یـصاخ  باسح  هب  هدـنراذگاو  هاگتـسد 
طوبرم ياههاگتسد  رایتخارد  ددرگیم  نیعم  روشک  لک  هجدوب  نوناق  رد  لاس  ره  هک  یفقـس  ات  قوف  يزیراو  هوجو  لداعم  ددرگ . روظنم 
يارجا اـی  ماـمت و  همین  ياهدـحاولیمکت  اـی  دوـجوم و  ياهدـحاو  هعـسوت  لـیمکت و  تهج  تاررقم  تیاـعر  اـب  اـت  تـفرگ  دـهاوخ  رارق 
تبسن هب  تلود  نوید  تخادرپ  هب  نوناق  نیا  يارجا  زا  لصاح  ياهدمآرد  زا  %( 40  ) دصرد لهچ  1 ـ  دسرب . فرصم  هب  دیدج  ياهحرط 

نینچمه یعامتجا و  نیمأت  نامزاس  قودنص  يرکشل  يروشک و  یگتسشنزاب  نامزاس  قودنـص  يرگراک  نب  راثیايایاده ، تباب  تابلاطم 
زا %( 60  ) دصرد تصش  2 ـ  دباییم . صاصتخا  تیعمج  رفن  رازه  هاجنپ  ریز  ياهرهش  رد  از  لاغتـشا  دیدج  مامت و  همین  يدیلوتياهحرط 

نییعت روشک  مورحم  قطانم  روما  رتفدطسوت  هک  ناتسا  ره  مورحم  قطانم  تیمورحم  بیارض  تبسن  هب  نوناق  نیا  يارجا  زا  لصاح  دمآرد 
يدیلوت دیدج  ياهحرط  ياهقطنم  نارمع  وهعـسوت  ياهيراذگ  هیامرـس  تهج  رد  ات  دـباییم  صاصتخا  هطوبرم  ياهناتـسا  هب  ددرگیم 

ـ  هرصبت ددرگ . هنیزه  تلود  طسوت  مورحم  قطانم  رد  یتسدو  ییاتسور  عیانـص  یندعم و  ماد  روما  يزرواشک  یلیدبت  عیانـص   ) از لاغتـشا 
ترازو طسوتهام  ود  تدـم  فرظ  هک  دوب  دـهاوخ  ياهمان  نییآ  ساسارب  هدام  نیا  ياهدنب 1 و 2  عوضوم  رابتعا  فرـصم  عیزوت و  هوحن 

. دسریم ناریزو  تأیهبیوصت  هب  هیهت و  روشک  مورحم  قطانم  روما  رتفد  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  یگنهامه  اب  ییاراد  يداصتقا و  روما 
عوضومداتـس بیکرت  رد  هک  اهناگرا  ریاس  يراکمه  اب  ییاراد و  يداصتقا و  روما  ریزو  طـسوت  نوناـق  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هدام 10 ـ 

هدام 11 دیسر . دهاوختلود  تأیه  بیوصت  هب  هیهت و  هام  کی  تدم  فرظ  دنراد  روضح  نوناق  نیا  هدام 7  ه   » و د »  » ج و  » ب و  » ياهدنب
نوناق نیا  عوضومتالماعم  تسا  فظوم  تلود  ارجا ، تهج  غالبا  طبریذ و  ییارجا  همان  نییآ  بیوصت  ات  نوناق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا   ـ

نادنزرف  ) رگراثیا وضع  رفن  رازه  کی  ره  ازا  هب  دهاش  يراذـگ  هیامرـس  تکرـش  هدام 12 ـ  دـیامن . فقوتم  دـشاب  هک  ياهلحرم  ره  رد  ار 
نازابناج نافعـضتسم و  داینب   ) یمالـسا بالقنا  ياهداهن  اهداینب و  هدام 13 ـ  ددرگ . دنمهرهب  نوناقنیا  يایازم  زا  رابکی  دـناوتیم  ادـهش )

يراذگاو ماگنه  هب  هیقف  یلو  نذا  اب  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  ماما  دادما  هتیمک  دادرخ ، داینب 15 دیهش ، داینب  تاغیلبت  رتفد  یمالسا  بالقنا 
نیناوق و هیلک  نوناـق  نیا  بیوصت  ناـمز  زا  هدام 14 ـ  دـنیامن . لمع  نوناق  نیا  بوچراچ  رد  دـنفظومدوخ  تاجناخراک  اهتکرـش و  ماهس 

خروم هبنـشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  هرـصبت  هدزاود  هدام و  هدراهچ  رب  لمتـشم  قوف  نوناق  ددرگیم . وغل  ریاغم  تاررقم  اـههمان و  نییآ 
نابهگن ياروش  دـییأت  هب  خـیرات 19/5/1373  رد  بیوصت و  یمالـسا  ياروش  سلجم  هس  داتفهو و  دصیـس  رازهکی و  هاـم  دادرم  مهدزاود 

تسا هدیسر 

بوصم 29/10/1372 ناریا -  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  لنسرپ  ینامرد  تامدخ  نیمات  نامزاس  همانساسا  نوناق 
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 ( ات 15 هدام 1  هیامرس (  فده  تایلک ،  لوا ـ  لصف 

نامزاس بوصم 1368 ناریا )  یمالسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  لیکـشت  نوناق (  ( 8  ) هدام هب  هجوت  اـب  هدام 1 ـ 
تامدخ نیمات  نامزاس  ناونع (  هب  ینابرهـش )  يرمرادناژ و  شترا  نادـنمراک  نارفامه  نارـسفا  کی  هجرد  هلیاع  ینامرد  تامدـخ  نیمات 

نآ تالیکشت  فیاظو و  نییعت و  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  رد  ناریا )  یمالسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  لنـسرپ  ینامرد 
نیا رد  هک  ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  لنسرپ  ینامرد  تامدخ  نیمات  نامزاس  هدام 2 ـ  دوشیم . نییعت  همانساسا  نیا  حرش  هب 

تیلاعف یماهس  تکرش  تروص  هب  هک  تسا  یلام  لالقتـسا  یقوقح و  تیـصخش  ياراد  دوشیم ، هدیمان  نامزاس )  راصتخا (  هب  همانـساسا 
زکرم هدام 3 ـ  دـش . دـهاوخ  هرادا  یناگرزاب ،  تراجت و  نیناوق  طوبرم و  ياه  همان  نییآ  همانـساسا و  نیا  تاررقم  قبط  وتشاد  دـهاوخ 

. دیامن ریاد  بسانم  تالیکشتروشک  طاقن  ریاس  رد  ینامرد  تامدخ  هیارا  روظنم  هب  دناوتیم  نامزاس  تسا  نارهت  رهش  نامزاس )  یلصا ( 
حلسم و ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  حلـسم و  ياهورین  لنـسرپ  ینامرد  تامدخ  نیمات  زا : تسا  ترابع  نامزاس )  فده (  هدام 4 ـ 
اهنآ و لفکت  تحت  هلیاع  ناریگب و  هفیظو  ناگتـسشنزاب ،  جیـسب ،  هژیو  ياضعا  ینامیپ .  تباث ،  رداک  زا  معا  اهنآ  هب  هتـسباو  ياـهنامزاس 

یلاع ياروش  بیوصت  هب  هک  دوب  دهاوخ  یلمعلاروتسد  ربارب  ینامرد  تامدخ  زا  لغاش  لنسرپ  هدافتـسا  هوحن  هرصبت 1 ـ  ناریگب  يرمتسم 
هب هک  دوب  دـهاوخ  ياهماننییآ  قبط  اـهنآ  لـفکت  تحت  هلیاـع  هفیظو و  لنـسرپ  هب  یناـمرد  تامدـخ  هیارا  یگنوگچ  هرصبت 2 ـ  دسریم .

ياهورین هب  هتـسباو  یناـمرد  زکارم  هیلک  هدام 5 ـ  دـسریم . ناریزو  تایه  بیوصت  هب  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عاـفد و  ترازو  داهنـشیپ 
بـسک زا  دعب  دازام  شریذپ  تیفرظ  نتـشاد  تروص  رد  هدومن و  هیارا  ار  دوخ  هفیظو  لغاش و  لنـسرپ  ینامرد  تامدـخ  دـنفظوم  حلـسم 

تامدـخ نیمات  يارب  دـناوتیم  نامزاس  هرـصبت 1 ـ  دـنیامن . دادرارق  دـقع  نامزاس  اب  هطوبرم  يورین  سییر  اـی  هدـنامرف  نیرتـالاب  زا  زوجم 
. دـیامن دـقعنم  دادرارق  یـصوصخ ،  شخب  نینچمه  تلود ،  هب  هتـسباو  ینامرد  زکارم  هیلک  اب  ناـمزاس  شـشوپ  تحت  صاخـشا  یناـمرد 

روما رد  هک  ییاـهنامزاس  اهتکرـش و  رد  یلاـع ،  ياروش  تقفاوم  اـب  دوـخ ، ياهفدـه  هب  لوـصو  يارب  دـناوتیم  ناـمزاس  هرصبت 2 ـ 
ناـمرد و تشادـهب  ترازو  زوجم  یلاـع و  ياروش  تقفاوم  اـب  نینچمه  دـیامن ،  تکراـشم  يراذـگ و  هیامرـس  دـنراد ، تیلاـعف  یناـمرد 
هب انب  هیهت و  نامزاس  یلاع  ياروش  طسوت  هدام  نیا  ییارجا  همان  نییآ  هرصبت 3 ـ  دیامن . سیسات  هاگنامرد  ناتسرامیب و  یکشزپ ،  شزومآ 

دنترابع همانساسا  نیا  رد  لفکت  تحت  هلیاع  هدام 6 ـ  دسریم . ناریزو  تایه  بیوصت  هب  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  داهنشیپ 
روکذ نادـنزرف  هدام 7 ـ  دنـشابن . دـنمهرهب  يرگید  ینامرد  تامدـخ  عون  چـیه  زا  هک  لـفکت  تحت  رداـم  ردـپ و  نادـنزرف و  رـسمه ، زا :
تحت ثانا  نادنزرف  مامت و  لاس  رثکادح 25  لیصحت و  نایاپ  ات  دنشاب  لیصحت  لوغـشم  هک  یتروصرد  مامت و  لاس  نس 20  ات  لغاشریغ 

دح زا  نانآ  نس  هک  ینادـنزرف  هدام 8 ـ  دنریگ . رارق  نامزاس  ینامرد  ششوپریز  دنناوتیم  دنـشابن  لغاش  هتـشادن و  رهوش  هچنانچ  لفکت 
نویـسیمک صیخـشت  ربارب  هک  ياهنوگ  هب  دـنوشالتبم  وضع  صقن  ای  جالع  لباقریغ  يراـمیب  هب  دـشاب و  رتشیب  هدام 7  رد  هدـش  دای  باصن 

نادنزرف هچنانچ  هدام 9 ـ  دـنوشیم . بوسحم  لفکتتحت  رمع ، نایاپ  ات  دنـشابن ، دوخ  شاعم  نیمات  هب  رداق  هشیمه  يارب  یکـشزپ  یلاـع 
کی ره  رـسمه  هک  یتروصرد  هدام 10 ـ  دنریگیم . رارق  ینامرد  تامدخ  شـشوپریز  دنـشاب ، روبزم  دنمراک  لفکت  تحت  هقلطم  دنمراک 

تامدخ عون  چیه  زا  اهنآ  لفکت  تحت  كرتشمنادنزرف و  هدوب و  دمآرد  دـقاف  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ثانا  لنـسرپ  زا 
لنسرپ زا  کی  ره  رسمه  هچنانچ  هدام 11 ـ  دنریگ . رارق  نامزاس  ینامرد  تامدخ  ششوپ  ریز  دنناوتیم  دنشابن ، دنمهرهب  يرگید  ینامرد 

یتروصرد دوش ، هداد  صیخشت  هداتفاراکزا  یکشزپ  نویـسیمک  رظن  قبط  يرامیب  تلع  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  ثانا 
نیا و 11  داوم 10  عوضوم  دارفا  هرـصبت ـ  دـشاب . روبزمدـنمراک  لـفکت  تحت  هک  دـنک  هدافتـسا  ناـمزاس  یناـمرد  تامدـخ  زا  دـناوتیم 

نوناق هداـم 182  بوـصم 1366 و  ناریا  یمالـسایروهمج  شترا  نوناـق  هداـم 164  عوضوم  لـفکت  تحت  دارفا  ریاـس  نینچمه  همانـساسا 
تروصرد همانساسا  نیا  8 و 9  ، 7 داوم 6 ، عوضوم  دارفا  يانثتـساهب   ) بوصم 1370 یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختـسا  تاررقم 
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نامزاس ینامرد  تامدخ  شـشوپریز  دـنناوتیم  تلود  نانکراک  هنارـس  همیب  قح  قباطم  هدـش  همیب  طسوت  هنارـس  همیب  قح  مامت  تخادرپ 
نازیم نینچمه  ینامرد  ياههنیزه  رد  نارامیب  تکراشم  نازیم  ینامرد و  تامدخ  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  دودـح و  هدام 12 ـ  دنریگ . رارق 

نییآ ساسارب  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ترازو  بوصم  ياههفرعت  قبط  یناتـسرامیب  ياههنیزه  ناکـشزپ و  همحزلا  قحهفرعت 
فاعم یـسرداد  هنیزه  ضراوع و  دمآرد و  رب  تایلام  تخادرپ  زا  نامزاس  هدام 13 ـ  دسریم . یلاع  ياروش  بیوصت  هب  هک  تسا  ياهمان 

دوشیممیسقت یلایر  رازه  دصکی  مهس  رازه  جنپ  هب  هک  تسا  لایر  ( 000،000،500  ) نویلیم دصناپ  نامزاس  هیلوا  هیامرس  هدام 14 ـ  تسا 
نامزاس سیـسات  نوناق  زا  يداوم  حالـصا  نوناق  کی  هدام  هرصبت 3  قبط  قوف  هیامرـس  هرـصبت 1 ـ  تسا  تلود  هب  قلعتم  لـماک  روط  هب  و 

هداد رارق  ناـمزاس  راـیتخا  رد  قباــس  عاــفد  ترازو  فرط  زا  بوصم 1353  نارفاـمه و ... نارـسفاکی و  هجرد  هلیاـع  یناـمرد  تامدـخ 
ترازو رد  هباشم  تاناکما  قباس و  ینامرد  تامدـخ  نیماـت  ناـمزاس  لنـسرپ  تادـهعت و  اهیهدـب ، اـهییاراد ، هیلک  هرـصبت 2 ـ  دوشیم .

زا هام  شش  فرظ  نامزاس ،  تادهعت  نوید و  تابلاطم ،  اهییاراد ،  لوقنمریغ ،  لوقنم و  لاوما  هیلک  دباییم . لاقتنا  نامزاس  هب  هاپسقباس 
دهاوخ صخـشم  یبایزرا و  یناگرزاب  فرع  لوصا و  تیاعر  اب  یلاع  ياروش  بختنم  ناسانـشراک  هلیـسوهب  همانـساسا ،  نیا  غالبا  خیرات 

. دوشیم ماجنا  یلاع  ياروش  بیوصت  هریدم و  تایه  داهنشیپ  اب  نامزاس  هیامرس  شیازفا  هدام 15 ـ  دش .

 ( ات 28 هدام 16  اهنآ (  فیاظو  ناکرا و  مود ـ  لصف 

ياروش فلا ـ  سرباسح   ) سرزاب لماعریدـم د ـ  هریدـم ج ـ  تایه  یلاع ب ـ  ياروش  فلا ـ  تسا  ریز  ناـکرا  ياراد  ناـمزاس  هدام 16 ـ 
ریزو حلسم 3 ـ  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ریزو  حلسم 2 ـ  ياهورین  لک  داتس  سییر  1 ـ  زا : دنترابع  یلاع  ياروش  ياضعا  هدام 17 ـ  یلاع 

بالقنا نارادساپ  هاپس  كرتشم  داتس  سییر  هجدوب 6 ـ  همانرب و  نامزاس  سییر  یکشزپ 5 ـ  شزومآ  نامرد و  تشادهب  ریزو  روشک 4 ـ 
حلسم ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ریزو  اب  یلاع  ياروش  تسایر  هرصبت ـ  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  سییر  یمالسا 7 ـ 
يداع لکـش  هب  راب  ود  یلاـس  هتفاـی و  تیمـسر  ءاـضعا  زا  رفن  جـنپ  لقادـح  روضح  اـب  سییر و  توعد  هب  یلاـع  ياروش  هدام 18 ـ  تسا 
ياروش سییر  صیخشت  هب  ترورض  تروصرد  نامزاس و  هجدوب  همانرب و  بیوصت  یـسررب و  روظنم  هب  لاس  لوا  ههام  راهچ  رد  رابکی  )

. دوب دهاوخ  ربتعم  يأر  لقادح 4  اب  یلاع  ياروش  ياهمیمصت  دوشیم . لیکشت  سرباسح   ) سرزاب ای  لماعریدم  هریدم و  تایه  ای  یلاع و 
ریبادـت و ساـسا  رب  ناـمزاس  یـشمطخ  بیوـصت  یـسررب و  فـلا ـ  تسا  ریز  بـیترت  هـب  یلاـع  ياروـش  تاراـیتخا  فیاـظو و  هدام 19 ـ 
همانزارت و بیوصت  نامزاس و  درکلمع  یـسررب  نامزاس ج ـ  هجدوب  بیوصت  یـسررب و  حلـسم ب ـ  ياهورین  لک  یهدنامرف  ياهتسایس 

داهنـشیپ اب  هریدـم  تایه  ياضعا  زا  کی  ره  ضیوعت  باختنا و  سرباسح د ـ   ) سرزاـب هنـالاس  شرازگ  هب  هجوت  اـب  ناـیز  دوس و  باـسح 
ینابیتشپ عاـفد و  ریزو  داهنـشیپ  اـب  هریدـم  تاـیه  ياـضعا  شاداـپ  همحزلاقح و  نازیم  نییعت  حلـسم ه ـ  ياـهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ریزو 
تاررقم تیاعر  اب  هریدـم  تایه  هلیـسو  هب  هک  مزال  ياـههماننییآ  ریاـس  یتـالماعم و  یلاـم  ياـههمان  نییآ  بیوصت  حلـسم و ـ  ياـهورین 

عجار يریگمیمصت  دوشیم ح ـ  داهنشیپ  هریدم  تایه  فرط  زا  هک  یتاعوضوم  دروم  رد  يریگمیمصت  دوشیم ز ـ  داهنشیپو  هیهت  طوبرم 
تاررقم نیناوق و  تیاعر  اب  روادنییعت  يرواد و  هب  رما  عاجرا  يواعد و  رد  شزاس  دروم  رد  هریدم  تایه  دییات  اب   ) لماعریدم داهنـشیپ  هب 

هب داهنشیپ  روظنم  هب  همانساسا  رد  تارییغت  دییات  یـسررب و  همانـساسا ي ـ  نیا  هدام 12  عوضوم  هماننییآ  بیوصت  یـسررب و  طوبرم ط ـ 
نامزاس هریدـم  تایه  هدام 20 ـ  هریدـم  تایه  هیامرـس ب ـ  شهاک  شیازفا و  هب  تبـسن  يریگمیمـصت  ینوناـق ك ـ  رادتیحالـص  عجارم 

ياهورین ینابیتشپ  عافد و  ترازو  هتسشنزابو  لغاش  لنسرپ  نیب  زا  هک  دوب  دهاوخ  لدبلایلع  وضع  رفن  ود  یلصا و  وضع  رفن  جنپ  زا  بکرم 
بیوصت یلاع و  ياروش  سییر  داهنـشیپ  هب  انب  یماـظتنایورین  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  شترا  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  حلـسم 

سییر داهنـشیپ  هب  انب  هدام 21 ـ  دوب . دـهاوخ  زاجم  قباس  ياضعا  ددـجم  باختنا  دـنوشیم . بوصنم  لاس  هس  تدـم  يارب  یلاـع  ياروش 
ياضعا زا  رگید  رفن  کی  هریدم و  تایهسییر  تمـس  هب  هریدـم  تایه  یلـصا  ياضعا  زا  رفن  کی  یلاع  ياروش  بیوصت  یلاع و  ياروش 
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تایه ياضعا  زا  کی  ره  روضح  مدـع  تروصرد  هدام 22 ـ  دنوشیم . بوصنم  لاس  هس  تدم  يارب  نامزاس  لماعریدم  تمس  هب  یلـصا 
، دشاب هدشن  نیزگیاج  یلصا  وضع  هک  ینامز  ات  نآ  ریاظن  هام و  راهچتدم  هب  رمتـسم  تبیغ  يرامیب و  لزع  افعتـسا ، توف  لیلد  هب  هریدم 

براقا هریدـم و  تایه  ياضعا  هدام 23 ـ  دومن . دـهاوخ  هفیظو  ماجنا  يو  ياجهب  اروش  سییر  صیخـشت  اـب  لدـبلا  یلع  وضع  ود  زا  یکی 
نامزاس اب  هک  یتاسسوم  رد  ای  دننک  تکرـش  دریذپیمماجنا  نامزاس  باسح  هب  ای  نامزاس  اب  هک  یتالماعم  رد  دنناوتیمن  اهنآ  کی  هجرد 

صصخت ياراد  هک  هریدم  تایه  ياضعا  زا  هتسد  نآ  هرـصبت ـ  دنوش . کیرـش  ای  میهـس  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  دناهلماعم ، فرط 
یسررب فلا ـ  تسا  ریز  حرش  هب  هریدم  تایه  تارایتخا  فیاظو و  هدام 24 ـ  دنتسه . نارامیب  نامرد  هب  زاجم  دنتسه ، یکشزپ  ياههورگ 

یلاع ياروش  داهنـشیپ  يارب  هک  ییاه  هماننییآ  ریاس  يرادا و  یلام ،  یتالماعم ،  ياه  هماـن  نییآ  یناـمرد  تامدـخ  ياـههفرعت  اـهحرط ، 
هب ینامرد  تامدخ  فلتخم  ياهتیلاعف  رظن  زا  نامزاس  یـشمطخ  داهنـشیپ  ب ـ  دوشیم . هیهت  لماعریدم  هلیـسو  هب  طوبرم  تاررقم  ربارب 
نآ رد  تارییغت  هنوگ  ره  ناـمزاس و  تالیکـشت  داهنـشیپ  ناـمزاس د ـ  عفاـنم  ظـفح  روـما و  ناـیرج  نسح  رب  تراـظن  یلاـع ج ـ  ياروـش 
هک تابعش  یگدنیامن و  رتافد  لالحنا  سیـسات و  ءانثتـسا  هب  بیوصتو  یـسررب  يارب  یلاع  ياروش  سییر  هب  نامزاس  ياهلودج  نینچمه 
ـ  لماعریدـم و داهنـشیپ  هب  انب  اهنآ  لالحنا  ای  ینامرد  تامدـخ  زکارم  سیـسات  اب  تقفاوم  تسا ه ـ  هریدـم  تایه  تاراـیتخا  هدودـحم  رد 

درکلمع شرازگ  نایز و  دوس و  باسح  همانزارت و  دـییات  یـسررب و  یلاـع ز ـ  ياروش  هب  داهنـشیپ  يارب  ناـمزاس  هجدوب  دـییات  یـسررب و 
ياهدادرارق تادـهعت و  تالماعم  بیوصت  یـسررب و  یلاـع ح ـ  ياروش  هبداهنـشیپ  سرباـسح و   ) سرزاـب هب  هیارا  يارب  ناـمزاس  هنـالاس 

ياههمانرب اهحرط و  دروم  رد  يریگمیمـصت  یـسررب و  یلاع ك ـ  ياروش  تامیمـصت  يارجا  ي ـ  زاـجم . ياـهاضما  نییعت  ناـمزاس ط ـ 
ـ  ل دـشاب . دـیفم  مزـال و  نآ  هرادا  يارب  ناـمزاس  عوضوم  تایلمعهدودـحم  رد  هک  رگید  مادـقا  هنوگ  ره  طوـبرم و  یـصصخت  یـشزومآ 

تایه سییر  توعد  اب  هریدـم  تایه  تاسلج  هدام 25 ـ  تاررقم  نیناوق و  بوچراچ  رد  هدـشن  ینیب  شیپ  لیاسم  دروم  رد  يریگمیمـصت 
روما میظنت  هدام 26 ـ  دوب . دـهاوخ  ربتعم  يأر  اب 3  هذختم  تامیمـصتو  تفای  دـهاوخ  تیمـسر  ءاضعا  زا  رفن  لقادح 4  روضح  هریدـم و 

رد دـشاب ، هدــشن  نـییعتيرگید  بـیترت  طوـبرم  تاررقم  بوـصم و  ياـههماننییآ  رد  هـک  يدراوـم  رد  ناـمزاس  ناـنکراک  یمادختــسا 
ج دوشیم . ماجنا  نامزاس  تاررقمتیاعر  هریدم و  تایه  بیوصت  لماعریدم و  داهنشیپ  اب  حلـسم  ياهورین  تاررقم  نیناوق و  بوچراهچ 

تاررقم اـههماننییآ و  همانـساسا  نیا  داـفم  قبط  ار  ناـمزاس  تسا و  ناـمزاس  ییارجا  ماـقم  نیرتـالاب  لماعریدـم  هدام 27 ـ  لماعریدـم   ـ
يارب دوب و  دـهاوخ  هریدـم  تایه  فرط  زا  هذـختم  تامیمـصت  يارجا  لویـسم  يو  دـیامنیم . هرادا  هریدـم  تایه  یلاع و  ياروشبوصم 

قبط یناـگرزاب  یـشزومآ و  ینف  یلاـم  يرادا  زا  معا  ناـمزاس  هب  طوبرم  روـما  هیلک  هرادا  فـلا ـ  تسا  ریز  تاراـیتخا  ياراد  روـظنمنیا ،
نیا هدام 24  ل   ) دنب عوضوم  هدشن  ینیبشیپ  لیاسم  دروم  رد  لماعریدم  هریدـم  تایه  یلاع و  ياروشتابوصم  همانـساسا و  نیا  تاررقم 

راداهب و قاروا  دانـسا و  اهدادرارق ، نامزاس ج ـ  عفانم  لاوما و  ییاراد  ظفح  تساهریدم ب ـ  تایه  تابوصم  يارجا  هب  فظوم  همانـساسا 
ياهحرط هیهت  د ـ  دـسرب . هریدـم  تایه  باختنا  هب  هریدـم  تایه  ياـضعا  زا  یکی  لماعریدـم و  ءاـضما  هب  دـیاب  ناـمزاس  یلاـم  تادـهعت 

ياهتیلاعف هعـسوت  ياهحرط  یتایلمع و  همانرب  داهنـشیپ  هیهت و  هریدـم ه ـ  تایه  هب  داهنـشیپ  يارب  نامزاس  زاـین  دروم  ياهفرح  یـشزومآ 
يرادا و یلام ،  یتالماعم ،  ياه  همان  نییآ  میظنت  هیهت و  یلاع و ـ  ياروش  هب  داهنشیپ  یـسررب و  يارب  هریدم  تایه  هب  نآ  هیارا  نامزاس و 

درکلمع شرازگ  نایز ،  دوس و  باسح  همانزارت ،  هجدوب ،  همانرب و  میظنت  هیهت و  هریدـم ز ـ  تایه  هب  میدـقت  تاررقم و  طـباوض و  ریاـس 
ياروش هسلج  لیکـشت  زا  لبق  هام  کی  لقادح  هریدـم  تایه  دـییات  یـسررب و  يارب  نآ  لاسراو  نامزاس  یلام  ياهشرازگ  ریاس  هنالاس و 

ره هب  ار  دوخ  تارایتخا  زا  یتمـسق  دناوتیم  لماعریدم  هریدم ط ـ  تایه  هب  راب  کی  هام  هس  ره  نامزاس  تایلمع  شرازگ  هیارا  یلاع ح ـ 
، دوب دهاوخ  ربتعم  دوشیم ، هداد  اهنآ  هب  هک  یتارایتخا  دودح  ردصاخشا  نیا  ياضما  دیامن . ضیوفت  نامزاس  لوا  هدر  نالویـسم  زا  کی 
اب عـجارم  هیلک  ربارب  دراوـم و  همه  رد  ناـمزاس  یگدـنیامن  ي ـ  دوـب . دـهاوخنلماعریدم  ياهتیلویـسم  عـفار  هجو  چـیه  هب  رما  نـیا  یلو 
 : سرباسح  ) سرزاب د ـ  دنک . باختنا  لیکو  نامزاس ،  هدـنیامن  ناونعهب  دوخ  فیلاکت  ماجنا  يارب  دـناوتیم  لماعریدـم  تسا  لماعریدـم 
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سرزاب تارایتخا  فیاظو و  دوشیم . نییعت  نآ  همانـساسا  یـسرباسح و  نامزاس  لیکـشت  نوناق  قباطم  ناـمزاس  یلاـم  سرزاـب  هدام 28 ـ 
. دوب دهاوخ  هدش  دای  نوناق  بجوم  هب  سرباسح  تارایتخا  فیاظو و  قباطم 

 ( ات 31 هدام 29  نامزاس (  یلام  عبانم  موس ـ  لصف 

نیناوق و قبط  نآ  نیمات  یگنوگچ  تلود و  مهس  همانساسا و  نیا  هدام 4  عوضوم  لنسرپ  مهس  نینچمه  نامرد  هنارس  قح  نازیم  هدام 29 ـ 
وغل هدام  نیا  اب  ریاغم  دراوم  هیلک  هرـصبت ـ  دوب . دهاوخ  نآ  يدـعب  تارییغت  تلود و  نانکراک  ینامرد  تامدـخ  همیب  لمع  دروم  تاررقم 

هـسسوم تامدخ  ای  نامزاس  هب  قلعتم  لاوما  هوجو و  زا  هک  ییاهدـمآرد  فلا ـ  تسا  ریز  حرـش  هب  دـمآرد  عبانم  ریاس  هدام 30 ـ  دوشیم .
. دوشیم اطعا  نامزاس  هب  هک  ییایاده  اه و  کمک  ب ـ  دوشیم . بسک  طوبرم  تاررقمو  همان  نییآ  قبط  نامزاس  هب  هتـسباو  ینامرد  ياه 

سپ هیهت و  لماعریدم  طسوت  هک  دوب  دهاوخ  ياهمان  نییآ  بجوم  هب  نامزاس  ياهباسح  يرادـهگن  بیترت  یلام و  روما  هرادا  هدام 31 ـ 
. دسریم یلاع  ياروش  بیوصت  هب  هریدم  تایه  دییات  زا 

ات 33 هدام 32  نامزاس (  تادهعت  اهکمک و  مراهچ ـ  لصف 

هماننییآقبط و نانآ  هجلاعم  هنیزه  تسا و  همانـساسا  نیا  تاررقم  عبات  روشک ، زا  جراخ  رد  رومأم  لنـسرپ  لـفکت  تحت  هلیاـع  هدام 32 ـ 
جراخ رد  همانساسا  نیا  لومـشم  نارامیب  هجلاعم  هنیزه  تخادرپ  هرصبت 1 ـ  دوشیم . تخادرپ  همانـساسا  نیا  هدام 12  عوضوم  ياههفرعت 

ياهورین ثداوح  همیب  هب  طوبرم  تاررقم  لومـشم  هک  یلنـسرپ  هرـصبت 2 ـ  دوب . دـهاوخروشک  یمومع  تاررقم  طباوض و  عبات  روشک ، زا 
هدافتـسا همانـساسا  نیا  تالیهـست  تاررقم و  زا  هک  یناراـمیب  هـیلک  هدام 33 ـ  دـنریگیمرارق . هدام  نیا  لومـش  زا  جراخ  دنتـسه ، حلـسم 

ياراد نامزاس  اب  هک  یناـمرد  ياههسـسوم  اـههاگنامرد و  اهناتـسرامیب ، ناکـشزپنادند  ناکـشزپ ،  هب  هجلاـعم  يارب  دـنناوتیم  دـننکیم ،
دادرارق فرطریغ  ناکشزپنادند  ناکـشزپ و  هب  یکینیلکاراپ  ییاپرـس و  نارامیب  هک  یتروص  رد  هرـصبت ـ  دنیامن . هعجارم  دنتـسه ، دادرارق 

ربارب طوبرم  ياـههنیزه  دـنوش ، يرتسب  ناـمزاس  دادرارق  فرطریغ  یناـمرد  ياههسـسوم  اـه و  ناتـسرامیب  رداـی  دـنیامن  هعجارم  ناـمزاس 
هریدـم تاـیه  بیوصت  هب  هک  دوب  دـهاوخ  ییاـههمان  نییآ  ربارب  اـههنیزه  هنوگنیا  شریذـپ  طیارـش  دوشیم . تخادرپ  بوصم  ياـههفرعت 

. دسریم نامزاس 

 ( ات 38 هدام 34  همانزارت (  مجنپ ـ  لصف 

هام دنفـسارخآ  رد  دـیاب  نامزاس  یلام  ياهباسح  تسا  لاس  ره  هام  دنفـسا  نایاپ  ات  هام  نیدرورف  زاغآ  زا  نامزاس  یلاـم  لاـس  هدام 34 ـ 
هلیـسو هب  سرباسح  سرزاب  یگدیـسر  زا  سپ  میظنت و  دـعب  لاس  هام  دادرخ  رخآ  ات  نایز  دوس و  باسح  تروص  همانزارت و  دوش و  هتـسب 

مادک ره  هدش  مامت  تمیق  ایزور  تمیق  هب  لاس  رخآ  رد  یـسنج  ياه  يدوجوم  دوش . میدقت  یلاع  ياروش  هب  بیوصت  يارب  هریدـم  تایه 
رد كالهتـسا  هب  طوبرم  تاررقم  ربارب  ناـمزاس  لوقنمریغ  لوقنم و  لاوـما  كالهتـسا  دـش . دـهاوخ  روـظنم  هماـنزارت  رد  تسا  رتـمک  هک 

نامزاس هژیو  دوس  هدام 35 ـ  دوش . روظنم  یلامتحا  شزرا  اب  دـیاب  لوصولا  كوکـشم  تابلاطم  هرـصبت ـ  دوشیم . روظنم  هنالاس  همانزارت 
بوصم هجدوب  قبط  دـناوتیم  نامزاس  دـش . دـهاوخ  روظنم  هیامرـس  شیازفا  ای  هتخودـنا  باـسح  هب  یلاـع  ياروش  بیوصت  اـب  هلاـس  همه 

رد هک  یتاعوضوم  ریاـس  هب  عجار  هدام 36 ـ  دـهد . صاصتخا  ینامرد  زکارم  هعـسوت  هب  یلاع  ياروش  بیوصت  اب  ار  دوخ  هتخودـنا  ریاخذ 
نیا اب  ریاغم  ياهتمسق  رد  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  هیلک  هدام 37 ـ  دش . دهاوخ  لمع  تراجت  نوناق  قبط  هدشن  ینیب  شیپ  همانساسا  نیا 

ياهنامزاس حلـسم و  ياهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياـهورین  هداـم 38 ـ  دوشیم . وغل  همانـساسا 
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هفقو نودب  هناهام و  ار  نانآ  لفکت  تحت  هلیاع  یعمج و  لنسرپ  مهس  نامزاس و  مهـس   ) بوصم ینامرد  همیب  قح  دنفظوم  اهنآ  هب  هتـسباو 
تسیب و خروم  هبنـشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  هرـصبت  هدام و 15  رب 38  لمتـشم  قوف  نوناق  دـنیامن . زیراو  نامزاس  باسح  هب  هبـساحم و 

هدیـسر نابهگن  ياروش  دییات  هب  خـیرات 6/11/1372  رد  بیوصت و  یمالـسا  ياروش  سلجم  ود  داتفه و  دصیـس و  رازهکی و  هام  يد  مهن 
تسا

بوصم 24/12/1373 حلسم -  ياهورین  رد  هفیظو  یگتسشنزاب و  قوقح  گنهامه  ماظن  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

ياج هب  ریز  يراصتخا  تارابع  تسا و  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عاـفد و  ترازو  حلـسم و  ياـهورین  هیلک  لـماش  هماـن  نییآ  نیا  هدام 1 ـ 
نوناق هاپس  نوناق  ب ـ  بوصم 1366 . ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  اجآ : نوناق  فلا ـ  دوشیم : هدرب  راک  هب  اهنآ  حورشم  نیوانع 

 ، رمتـسم يایازم  قوقح و  نوناـق  اـیازم : قوقح و  نوناـق  ج ـ  بوصم 1370 . ناریا  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یمادختـسا  تاررقم 
هفیظو یگتـسشن و  زاب  قوقح  گنهامه  ماظن  نوناق  نوناـق  د ـ  بوصم 1368 . اجآ  نوناق  نیلومـشم  ینامرد  همیب  همیب و  قح  زادـناسپ ، 
نوناق ساسا  رب  دروم  بسح  دناهدش و  کفنم  تمدخ  زا  زا 1/1/1371 لبق  هک  یناسک  هیلک  خیراتزا 1/1/1374  هدام 2 ـ  بوصم 1373 .

( ، 1  ) ياهدنب يانبم  رب  نانآ  قوقح  دنرادیم  تفایرد  يرمتـسم  هفیظو و  یگتـسشنزاب و  قوقح  هاپـس  نوناق  اجآ و  نوناق  ایازم ، قوقح و 
تاونـس شیازفا  بیرـض  اب  بوصم 1371 ـ  تلود ـ  نانکراک  تخادرپ  گـنهامه  ماـظن  نوناـق  حالـصا  نوناـق  ( 13  ) يهداـم ( 5  ) و ( 2)

هیلک تمدـخ  رخآ  لاس  هس  لغـش  ياـیازم  خـیراتزا 1/1/1374  هرـصبت 1 ـ  دوشیم . قیبـطت  هبـساحم و  %( 3  ) دـصرد هس  هنالاس  یتمدـخ 
لغـش يایازم  نییعت  هب  طوبرم  تاررقم  اب  قباطم  هدام  نیا  لومـشم  ناریگب  يرمتـسم  ناریگب و  هفیظو  تمدـخ  رخآ  لاـس  ناگتـسشنزاب و 

دـشابن زارحا  لباق  هجو  چیه  هب  دارفا  لغاشم  هک  يدراوم  رد  هرصبت 2 ـ  دوشیم . هبساحم  يدعب  تارییغت  حلسم و  ياهورین  لغاش  لنـسرپ 
نازیم باـستحا  يارب  هرـصبت 3 ـ  تسا  طوبرم  هبتر  ای  هجرد  لغـش  يایازم  نییعت  كالم  دـشاب  اـهنآ  هجرد  زا  رت  نییاـپ  ناـنآ  لـغاشم  اـی 

هبتر ای  هجرد  هب  طوبرم  نیوانع  اجآ  نوناقرد  هک  یناسک  هیلک  قباس و  ینف  نادـنمراک  نارایناوتـس و  نارایرـسفا  ناـمرفامه  لغـش  ياـیازم 
قوقح و نوناق  ( 13  ) هدام تاررقم  ساسا  رب  هک  ییاقترا  دادعت  اب  نانآ  یقوقح  هبتر  تسا  هدش  لیدبت  يرگید  نیوانع  هب  ای  فذـح  نانآ 
هب روبزم  ياهدصرد  زا  رت  نییاپ  يراشعا  ماقرا  رتالاب و  مقر  هب  الاب و  هب  مهد و  جـنپ  يراشعا  ماقرا  . ) دوشیم عمج  دـننکیم ، بسک  ایازم 
قبط هک  دـشابیم  صاخـشا  نیا  هب  طوبرم  ینامزاس  هاـگیاج  هجرد  اـی  هبتر  رگناـیب  طوبرم  ماـقرا  لـصاح  دوشیم ). لیدـبت  رتنییاـپ  مقر 
هدام نیا  نالومـشم  یگتـسشنزاب  قوقح  هرـصبت 4 ـ  دوشیم . هبـساحمنانآ  لغـش  يایازم  نازیم  هداـم  نیا  ( 2  ) و ( 1  ) ياههرـصبت طباوض 

ناریگب هفیظو  ناریگب و  يرمتسم  دروم  رد  تمدخ و  رخآ  لاس  هس  لغش  يایازم  قوقح و  قیبطت  توافت  قوقح و  عومجم  لدعم  يانبمرب 
زا دعب  هک  یگتـسشنزاب  قوقح  خیراتزا 1/1/1374  هدام 3 ـ  دوشیمتخادرپ . هبـساحم و  رخآ  لاس  يرمتـسم  ای  هفیظو  قوقح  ساـسا  رب 
هک تمدخ  رخآ  لاس  هس  لغـش  يایازم  قوقح و  قیبطت  توافت  قوقح و  عومجم  لدـعم  يانبم  رب  دـناهدش  کفنم  تمدـخ  زا   1/1/1371

لنسرپ لغش  يایازم  نییعت  هب  طوبرم  تاررقم  و  بوصم 1371 ـ  تلود ـ  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناق  حالصا  نوناق  رب  ینتبم 
یتروص رد  همان  نییآ  نیا  ( 3  ) و ( 2  ) داوم نالومشم  هدام 4 ـ  دوشیم . تخادرپ  قیبطت و  تسا  يدـعب  تارییغت  حلـسم و  ياهورین  لغاش 

مایـس کی  رد  هجیتن  طوبرم  شور  ساسا  رب  یگتـسشنزاب  قوقحهبـساحم  زا  سپ  دـشاب  لاـس  زا 30  رتمک  ناـنآ  لوبق  لـباق  تمدـخ  هک 
ـ  هداـم 5 دوشیم . بوسحم  ماـمت  لاـس  هدزناـپ  لقادـح  روبزم  تاونـستروص  ره  رد  دوشیم . برـض  ناـنآ  لوبق  لـباق  تمدـخ  تاونس 

ررقم رثکادح  زا  يداعتوف   ) ناریگبيرمتسم يداع و  نالولعم   ) ناریگبهفیظو ناگتسشنزاب و  قوقح  هک  یتروص  رد  خیراتزا 1/1/1373 
قوقح ناونع  هب  روبزم  رثکادـحرب  هوالع  دازام  غلبم  موس  ود  دـیامن  زواجت  تلود  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناق  ( 16  ) هدام رد 

يداـع و نـالولعم  ناریگبهفیظو  ناگتـسشنزاب و  قوقح  خـیراتزا 1/1/1374  هک  یتروـص  رد  هرـصبت ـ  تسا  تخادرپ  لـباق  یگتـسشنزاب 
نانکراک تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناـق  ( 16  ) هدام رد  ررقم  رثکادـح  زا  نوناق  لغـش  يایازم  قوقح و  اـب  قیبطتزا  سپ  ناریگبيرمتـسم 
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دارفا هداـم 6 ـ  تسا  تخادرپ  لـباق  یگتـسشنزاب  قوقح  ناوـنع  هب  روـبزم  رثکادـح  رب  هوـالع  دازاـم  غـلبم  موـس  وددـیامن  زواـجت  تلود 
هفیظو و یگتـسشنزابقوقح و  دروم  رد  هک  یناسک  ای  ایازم و  قوقح و  نوناق  ( 14  ) هدام ( 3  ) هرصبت و  ( 13  ) هدام و )  ) ه و  ) ياهدنبعوضوم
. دوشیم راتفر  نانآ  اب  يربهرمظعم  ماقم  ریبادت  روکذـم و  داوم  اب  قباطم  دـنوشیم  ای  هدـش  يربهر  مظعم  ماقم  ریبادـت  لومـشم  يرمتـسم 

یتفاـــیرد زا  رتـــمک  يرمتـــسم  هــفیظو و  یگتـــسشنزاب و  قوــقح  هماـــننییآ  نــیا  نوناـــق و  يارجا  رد  هــک  یتروــص  رد  هداـم 7 ـ 
یبیبح نسح  روهمج ـ  سیئر  لوا  نواعم  دوشیم . تخادرپ  توافتلاهبام  ، دوشیلبق

هام 1373 يد  بوصم  يرورض -  دراوم  رد  حلسم  ياهورین  نیرومأم  طسوت  حالس  يریگراک  هب  نوناق 

هوق طباض  ماقم  رد  ای  مرجم و  ای  مهتمرارف  زا  يریگولج  تینما و  مظن و  رارقتسا  روظنم  هب  هک  نوناق  نیا  عوضوم  حلسم  نیرومأم  هدام 1 ـ 
حالـس يریگراک  هب  لمح و  هب  زاجم  هلوحم ،  ياهتیرومأم  ریاس  ای  ییاـضق و  ماـکحا  يارجا  میارج و  فشک  قیقحت و  شیتفت  هب  هییاـضق 

ـ  هرـصبت دـنیامن . تیاـعر  ار  نوناـق  نیا  تاررقم  طـباوض و  هیلک  يرورـض  دراوم  رد  حالـس  يریگراـک  هب  ماـگنه  هب  دـنفظوم  دنـشابیم 
ـ  هدام 2 دنشابیم . نوناق  نیا  لومشم  حالس  يریگراک  هب  دروم  رد  ینوناق ،  هلوحم  فیاظو  يارجا  رد  تاعالطا  ترازو  حلـسم  نیرومأم 

نتشاد هلوحم 2 ـ  تیرومأم  اب  بسانتم  یناور  ینامسج و  تمالس  1 ـ  دنشاب : هتشاد  ار  ریز  طیارش  دیاب  نوناق  نیا  عوضوم  حلسم  نیرومأم 
ـ  4 دوشیم . هدراذـگ  اهنآ  راـیتخا  رد  هک  یحالـس  يریگراـکهب  رد  لـماک  طلـست  هلوحم 3 ـ  ياهتیرومأم  ياتـسار  رد  مزـال  ياهـشزومآ 
ار حالـس  يریگراکهب  قح  ریز  دراوم  رد  یماـظتنا  نیرومأـم  هدام 3 ـ  حالـس  يریگراک  هب  هب  طوبرم  تاررقم  نوناق و  هب  لـماک  ییانـشآ 

دنچ ای  کی  ربارب  رد  دوخ  زا  عاـفد  يارب  2 ـ  دیامن . هلمح  نانآ  هب  مرگ  ای  درس  حالس  اب  هک  یـسک  ربارب  رد  دوخ  زا  عافد  يارب  1 ـ  دنراد :
هتـشادن ناکما  یـصخش  هعفادم  حالـس  يریگراک  هب  نودب  هک  دشاب  يروط  لاوحا  عاضوا و  یلو  دـنروآیم  هلمح  حالـس  نودـب  هک  رفن 

يارب تسا 4 ـ  رطخ  ردنانآ  ناج  هدش و  عقاو  هلمح  دروم  رفن  دنچ  ای  کی  هک  دننک  هدـهاشم  روکذـم  نیرومأم  هکیتروص  رد  3 ـ  دشاب .
هک يدروـم  رد  5 ـ  دـشاب . رارف  لاحرد  هدومن و  راجفنا  اـی  بیرخت و  اـی  رورت و  هب  مادـقا  هک  یـسک  قیرطلا و  عطاـق  قراـس و  يریگتـسد 

فیقوت ای  يریگتـسد و  يارب  رگید  تامادقا  زا  دیامنرارف ، لاقتنا  لاح  رد  ای  نادنز و  ای  هاگتـشادزاب  زا  ینادـنز  ای  هدـش  تشادزاب  صخش 
زا سپ  هیهت و  يرتسگداد  روشک و  ياههناخترازو  طسوت  دنب  نیا  ییارجا  همان  نییآ  هرصبت ـ  دشاب . هدیـشخبن  يرمث  هدرک و  هدافتـسا  يو 

داتس یهدنامرف ،  زکرم  لیبق  زا  یماظتنا  ياهورین  رقم   ) یماظتنا نکاما  ظفح  يارب  6 ـ  دش . دهاوخ  هتشاذگ  ارجا  هب  ناریزو  تأیهبیوصت 
. دشابیم نانآ  رایتخا  رد  تیرومأم  ماجنا  تهج  هک  یحالـس  ظفح  يارب  یشزومآ 7 ـ  زکرم  تامهم و  ای  حالس  رابنا  هاگیاپ ،  هاگـساپ ،  ، 

شتآ بیرخت ،  رورت ،  تهج  هلمح  موجه و  هنوگره  لباقم  رد  ساسح  یتایح و  نکاما  هژیو  هب  هدـش  يدـنب  هقبط  نکاما  ظـفح  يارب  8 ـ 
دورو و دصق  زاجمریغ  ياهزرم  زا  هک  یـصاخشا  اب  هلباقم  يریگولج و  يارب  لاغشا 9 ـ  يریگناگورگ و  لاوما ،  دانـسا و  تراغ  يزوس ، 
یماظتنا و یماظن و  نکاما  تازیهجت و  تاسیـسأت ،  ظـفح  يارب  10 ـ  دـنیامنیمن . هجوت  ینابزرم  نیرومأم  راطخا  هب  هتـشاد و  ار  جورخ  ای 
رد هک  يدراوم  رد  حلـسم  ياهورین  هرـصبت 2 ـ  تسا  یمازلا  یلبق  راطخا  طیارـش ،  ياـضتقا  تروص  رد  قوف  دراوم  رد  هرصبت 1 ـ  یتینما 

دراوـم هیلک  رد  حلـسم  نیرومأـم  هرـصبت 3 ـ  دنـشابیم . حالـس  زا  هدافتـسا  هب  زاجم  ، دنـشاب هتـشاد  تیرومأم  روکذم  ياهدنب  بوچراهچ 
رد ایناث  دنـشاب ، هتـشادن  حالـس  يریگراکهب  زج  ياهراچ  ـالوا  هک  دـنیامن  هدافتـسا  حالـس  زا  دـنزاجم  یتروص  رد  نوناـق  نیا  رد  جردـنم 

نیرومأم هدام 4 ـ  دـنیامن . تیاعر  ار  ـالاب  هب  رمک  يزادـناریت  نییاـپ ج ـ  هب  رمک  يزادـناریت  ییاوهریت ب ـ  فلا ـ  بتارم  ناـکما  تروص 
حالـس يریگراکهب  نودـب  هک  ییاهیمارآ  ان  اولبو و  شروش  ندـناشنورف  ینوناقریغ ،  ياـه  ییاـمیپهار  لرتنک  مظن و  هداـعا  يارب  یماـظتنا 

زا البق  فلا ـ  دنراد : ریز  طیارـش  ققحت  تروص  رد  تایلمع  هدنامرف  روتـسدهب  ار  حالـس  يریگراک  هب  قح  دـشابن  ریذـپ  ناکما  اهنآ  راهم 
هب تبسن  نایشروش  نارگلالخا و  اب  حالس  يریگراک  هب  زا  لبق  ب ـ  دشاب . هدشن  عقاو  رثوم  هدش و  هدافتسا  تاررقم  قباطم  يرگید  لیاسو 

نیمأت ياروش  سییر  هدـهع  رب  دروم  بسح  هدام 4  عوضوم  ياهیمارآان  صیخـشت  هرصبت 1 ـ  دشابهدش . تجح  مامتا  حالـس  يریگراکهب 
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نیا دـشاب  هتـشادنیسایس  نواعم  رادـنامرف  هکیتروص  رد  دوب و  دـهاوخ  ناـنآ  نواـعم  هدـهع  رب  کـیره  باـیغ  رد  ناتـسرهشو و  ناتـسا 
هدام نیا  عوضوم  تینما  مظن و  هداعا  يارب  هک  يدراوم  رد  هرصبت 2 ـ  دومن . دهاوخ  لوحم  نیمأت  ياروش  ياضعا  زا  یکی  هب  ار  تیلووسم 

ـ  هرـصبت 3 دنـشابیم . هدام  نیا  لومـشم  حالـس  يریگراکهب  تاررقم  ظاحل  زا  دـنیامن  ادـیپ  تیرومأم  ینوناقتاررقم  قبط  یماظن  يورین 
تأیه بیوصت  زا  سپ  هیهت و  حلـسم  ياهورینینابیتشپ  عافد و  يرتسگداد و  روشک و  ياههناخترازو  طسوت  قوف  هدام  ییارجا  هماـن  نییآ 

هناحلـسم ینوناقریغ  ياهییامیپهار  رد  تینما  مظن و  هداعا  يارب  یماظتنا  یماظن و  نیرومأـم  هدام 5 ـ  دش . دهاوخ  هتـشاذگ  ارجا  هب  ناریزو 
للعت نودب  تایلمع و  هدنامرف  روتـسد  هب  دنفظوم  روکذم  نیرومأم  دنیامن . هدافتـسا  حالـس  زا  دنزاجم  هناحلـسم  ياهـشروش  اهیمارآانو و 

هدام 6 دنیامن . مادقا  ییاضق  عجارم  هب  نانآ  یفرعم  دارفا و  يریگتسد  تامهم و  يروآعمج  حالس و  علخ  تینما  مظن و  يرارقرب  هب  تبسن 
رد فلا ـ  تسا  زاجم  ریز  دراوم  رد  نوناقنیا  عوضوم  نیرومأم  طسوت  اهنآ  نتخاـس  فقوتم  روظنم  هب  هیلقن  لـیاسو  يوس  هب  يزادـناریت   ـ
ای قاچاق  يالاک  ای  هقورسم  لاوما  ای  يراوتم  دارفالماح  ای  هقورسم  قثوم  تاعالطا  ای  ربتعم و  لیالد  نیارق و  هب  انب  هیلقن  هلیسو  هکیتروص 
ای نیرومأم و  هب  يدمع  مجاهت  يارب  هیلقن  هلیـسو  زا  هکیتروص  رد  ب ـ  دـشاب . تامهمو  حالـس  لماح  زاجمریغ  روط  هب  ای  ردـخم و  داوم 

مزال هزادناهب  هدنهدرادشه  لیاسو  یـسرزاب  تسیا و  ياههاگتـسیا  رد  هک  دنفظوم  روکذم  نیرومأم  هرصبت 1 ـ  دشاب . هدش  هدافتسا  مدرم 
هک دنیامن  يزادناریت  هیلقن  لیاسو  هب  دـنناوتیم  یتروص  رد  روکذـم  نیرومأم  هرـصبت 2 ـ  دنیامن . هیبعت  نادرگ  غارچ  ولبات ، عناوم  زا  معا  )

هدام دشاب . هدومنن  یهجوت  تسیا  راطخا  هب  هدننار  هداد و  تسیا  هیلقن  هلیـسو  هدننار  هب  دنلب  اسر و  يادص  اب  هرصبت 1  روما  ماجنارب  هوالع 
نانآ مادقا  هک  دنیامن  تبقارم  دـنهدب و  رارق  فدـه  ار  اپ  رودـقملا  یتح  دـیاب  حالـس  يریگراکهب  ماگنه  نوناق  نیا  عوضوم  نیرومأم  7 ـ 

رب نیحورجم  لاح  زا  تبقارم  تبظاوم و  هرـصبت ـ  دسرن . بیـسآ  دنـشابیمن  ارجام  رد  لیخد  هک  ثلاث  صاخـشا  هب  دوشن و  توف  هب  رجنم 
لبق دنفلکم  طوبرم  ناهدنامرف  اسور و  هدام 8 ـ  دنناسرب . ینامرد  زکارم  هب  ار  نانآ  تصرفنیلوا  رد  دیاب  تسا و  یماظتنا  نیرومأم  هدـهع 

رد هک  یحالس  دروم  رد  یفاک  شزومآ  هک  ینیرومأم  هدام 9 ـ  دنیامن . دزشوگ  ار  نانآ  ياهتیلووسم  تارایتخا و  دودح  نیرومأم  مازعا  زا 
لوحم دارفا  لیبق  نیا  هب  یتیرومأم  هکیتروص  رد  دنهد و  عالطا  دوخ  هدنامرف  هب  ار  بتارم  دیاب  دناهدیدن  تسا  هدش  هدراذگ  نانآ  رایتخا 

ـ  هدام 10 دشاب . هدرک  مادقا  هدنامرف  روتـسد  دودح  رد  رومأم  هک  نیا  رب  طورـشم  دوب  دهاوخ  نآ  زا  یـشان  بقاوع  لووسم  هدـنامرف  دوش 
ـ  هدام 11 دـشاب . نانآ  هفیظو  تیرومأم و  عوضوماب  بسانتم  دـیاب  دوشیم  هداد  رارق  نوناق  نیا  عوضوم  نیرومأم  راـیتخا  رد  هک  یحـالس 
زا نوناق  نیا  طباوض  قبط  دننکیم  يراکمه  یماظتنا  يورین  اب  هلوحم  ياهتیرومأم  نوناق و  قبط  هک  يدراوم  رد  یتینما  یماظن و  ياهورین 

ياهورین ینابیتشپ  عافد و  تاعالطا و  روشک ، ياههناخترازو  طسوت  هدام  نیا  ییارجا  همان  نییآ  هرـصبت ـ  دومن . دـنهاوخ  هدافتـسا  حـالس 
تاررقم تیاعر  اب  هک  ینیرومأم  هدام 12 ـ  دیسر . دهاوخ  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  هیهت و  حلسم  ياهورین  لک  داتس  یگنهامه  اب  حلـسم 

رد هداـم 13 ـ  تشاد  دـنهاوخن  یندـم  اـی  ییازج  تیلووسم  هنوگ  چـیهتهج  نیا  زا  دـنیامن  حالـس  يریگراـکهب  هب  ترداـبم  نوناـق  نیا 
یب صاخـشا  ای  صخـش  هحلاص  مکاحم  يارآقبط  هجیتن  رد  دـنریگ و  راکهب  حالـس  نوناق  نیا  تاررقم  تیاـعر  اـب  نیرومأـم  هکیتروص 

هطوبرم نامزاس  هدهع  رب  تراسخ  ناربج  هید و  تخادرپ  دشاب ، هدـیدرگ  دراو  نانآ  رب  یلام  تراسخ  ای  هدـش  حورجم  ای  لوتقم و  یهانگ 
رارق حلـسمياهورین  راـیتخا  رد  دروم  بسح  هداد و  صاـصتخا  روظنم  نیا  هب  ار  ياهجدوب  هلاـس  همه  تسا  فـلکم  تلود  دوـب و  دـهاوخ 

ـ  هدام 14 تسا  يراج  دـناهدشروکذم  لامعا  بکترم  نوناق  نیا  بیوصت  زا  لبق  هک  مه  یناسک  دروم  رد  هدام  نیا  داـفم  هرـصبت ـ  دـهد .
هک یلام  نایز  ررض و  یناج و  تامدص  لابقرد  هدراو  تراسخ  ناربج  رب  هوالع  دننادب  یضتقم  هک  يدراوم  رد  دنناوتیم  حلـسم  ياهورین 

هدام 15 دنیامن . یلام  کمک  روکذم  نارومأم  هب  تاررقم  قباطم  دناهدش ، لمحتم  نوناق  نیا  قبط  هفیظو  ماجنا  تهج  رد  حلـسم  نیرومأم 
تاعالطا روشک ،  ياههناخترازو  طسوت  هکدوب  دـهاوخ  ياهماننییآ  بجومهب  داوم 13 و 14  رد  روکذـم  هوجو  تخادرپ  نیمأت و  هوحن   ـ

هب هیهت و  حلـسم  ياهورین  لک  داتـس  یگنهامه  اب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  وییاراد  يداصتقا و  روما  حلـسم ،  ياـهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و 
دروم بسح  دیامن  حالس  يریگراکهب  هب  مادقا  نوناق  نیا  تاررقم  فالخرب  رومأم  هاگره  هدام 16 ـ  دیسر . دهاوخناریزو  تأیه  بیوصت 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  حلسم (  زا 277ياهورین  هحفص 265 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیناوق و هیلک  نوناق  نیا  غالبا  بیوصت و  خیرات  زا  هدام 17 ـ  دریگیم . رارق  درگیپ  تحت  نیناوق  قفو  موکحم و  یباکترا  لمع  تازاجمهب 
. ددرگیم یغلم  ریاغم  تاررقم 

بوصم 16/7/1374 حلسم -  ياهورین  رد  لغاش  نایناحور  تمدخ  قباوس  باستحا  نوناق 

یمالـسا و بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  رد  لغاش  نایناحور  تمدـخ  قباوس  باستحا  روظنم  هب  هدـحاو ـ  هدام 
تسا فظوم  تلود  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  یـسایس  یتدیقع  ياه  نامزاس 

رب زین  ار  درف  مهس  دوخ ،  مهس  رب  هوالع  دندرگیم ـ  حلـسم  ياهورین  نوناق  لومـشم  هک  ار  یناحور  نانکراک  یگتـسشنزاب  همیب و  روسک 
یگتـسشنزاب همیب و  قودنـصهب  ار  هتـشذگ  روسک  مهد  کی  لاس  ره  هبـساحم و  نوناق  نیا  بیوصت  زا  لبق  هناـهام  قوقح  نیرخآ  ساـسا 

تأیه بیوصت  هب  هیهت و  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  طـسوت  نوناـق  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  هرـصبت ـ  دـنک . تخادرپ  طـبریذ 
دصیس رازهکی و  هام  رهم  مهدزناش  خروم  هبنشکی  زور  ینلع  هسلج  رد  هرصبت  کی  هدحاو و  هدام  رب  لمتـشم  قوف  نوناق  دسریم . ناریزو 

تسا هدیسر  نابهگن  ياروش  دییات  هب  خیرات 26/7/1374  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  راهچو  داتفه  و 

بوصم 21/2/1376 حلسم -  ياهورین  رد  لغاش  نایناحور  تمدخ  قباوس  باستحا  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

ياهورین رد  طبریذ  عجارم  طسوت  یگتسشنزاب  همیب و  روسک  تخادرپ  ظاحل  زا  لغاش  نایناحور  تمدخ  قباوس  هبـساحم  زا  سپ  هدام 1 ـ 
مهـس درفمهـس و  زا  معا   ) ار هتـشذگ  روسک  مهد  کی  هلاس  ره  هدش  دای  روسک  لماک  تخادرپ  ات  دنفظوم  طوبرم  ياه  هاگتـسد  حلـسم ، 

دنفظوم حلـسم  ياهورین  رد  طبریذ  عجارم  هدام 2 ـ  دننک . زیراو  حلسم  ياهورین  رد  طوبرم  یگتـسشنزاب  قودنـص  هب  دروم  بسح  تلود 
ره زین  طوبرم  ياهقودنص  دننک . مالعا  حلسم  ياهورین  رد  طبریذ  یگتسشنزاب  همیب و  قودنص  هب  ار  هماننییآ  نیا  لومشم  نایناحور  رامآ 

تاونـس یگتـسشنزاب  روسک  نازیم  هداـم 3 ـ  دـننکیم . مـالعا  تلودهب  هناـیلاس  هجدوب  رد  ینیب  شیپ  روظنم  هب  ار  زاـین  دروم  راـبتعا  هلاـس 
همیب روسک  تلود و  مهس  ناونع  هب  نآ  لداعم  هوالعب  درف  مهس  ناونع  هب  هناهام  يایازم  قوقح و  لداعم 10 % خیرات 1/7/1374  ات  هتشذگ 

خیرات يایازم  قوقح و  ياـنبم  رب  تلود  مهـس  ناونع  هب  درف و(2 )% مهـس  ناونع  هب  هناهام  ياـیازم  قوقح و  %( 1  ) لداعم هدـش  دای  تاونس 
همیب روسک  هرصبت 1 ـ  دوشیم . تخادرپ  هماننییآ  نیا  ( 1  ) هدام رد  ررقمبیترت  هب  هبساحم و  همان  نییآ  نیا  لومشم  نایناحور   1/7/1374

ـ  هرصبت 2 دوشیم . رسک  هبساحم و  همان  نییآ  نیا  نالومشم  هب  هقلعتم  يایازم  قوقح و  ساسا  رب  خیرات 1/7/1374  زا  دعب  یگتسشنزاب  و 
قودنـص تیعباترد  نوناق  بیوصت  نامز  رد  هک  هماـننییآ  نیا  لومـشم  ناـیناحور  تمدـخ  یلبق  قباوس  یگتـسشنزاب  همیب و  روسک  نازیم 

لقتنم دـیدج  قودنـص  هب  عفنیذ  تساوخرد  بسح  هبـساحم و  هدام  نیا  دافم  ساسا  رب  تباث  رداک  اب  يزارطمه  زا  سپ  دنتـسه ،  يرگید 
. دوشیم

نیلولعم ع یلیمحت و  گنج  ناریا و  یمالسا  بالقنا  نازابناج  یگتسشنزاب  هوحن  نوناق  ( 3  ) هرصبت دافم  يرست  نوناق 

نیلغاشو يداع  نیلولعم  یلیمحت و  گـنج  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  نازاـبناج  یگتـسشنزاب  هوحن  نوناـق  ( 3  ) هرـصبت دافم  هدـحاو ـ  هدام 
عافد و ترازو  یماظتنا ،  یماظن و  ياهورین  هیلک  روآنایز  تخـس و  لـغاشم  نـالغاش  هب  بوصم 1/9/1367  روآنایز  تخـس و  لغاشم 
ـ  دنتسه دوخ  هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  عبات  هک  یعامتجا  نیمات  نوناق  نالومشم  زج  هب  هتسباو ـ  ياهنامزاس  حلسم و  ياهورین  ینابیتشپ 
هب هیهت و  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عاـفد و  ترازو  طـسوت  هاـم  ( 3  ) تدـم فرظ  نوناق  نیا  ییارجا  همان  نییآ  هرـصبت ـ  دـباییم . يرـست 

مکی تسیب و  خروم  هبنـشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  هرـصبت  کی  هدـحاو و  هدام  رب  لمتـشم  قوف  نوناـق  دـسریم . ناریزو  تأـیهبیوصت 
هدیـسر نابهگن  ياروش  دییأت  هب  خـیرات 25/5/1377  رد  بیوصت و  یمالـسا  ياروش  سلجم  تفه  داتفهو و  دصیـس  رازهکی و  هاـم  دادرم 
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تسا

بوصم 31/4/1377 صاخ -  طیارش  ياراد  نالومشم  نارگراثیا و  هداوناخ  هب  هژیو  تازایتما  اطعا  تاررقم 

اب هطبار  رد  اوق  لک  یهدـنامرف  مظعم  ماـقم  دـیدج  محارم  تاـیانع و  اـمارتحا  خروم 27/10/75  هرامـش 191/14/201/608/4/ن  هب  وریپ 
ياراد نالومـشم  ناگدـنمزر و  ناگدازآ و  نازابناج ،  اهرثالادوقفم ،  ادهـش ،   ) نارگراثیا مرتحم  ياه  هداوناـخ  ترورـض  هرود  تمدـخ 

 ( صاخ طیارش  ياراد  نالومشم  نارگراثیا و  هب  هژیو  تازایتما  اطعا  تاررقم (  يارجا  1 ـ  ددرگیم ( : مالعا  لیذ  حرش  هب  صاخ  طیارش 
دنراد يزابناج  ههبج و  هقباس  هک  یناسک  دروم  رد  1 ـ  ددرگیم . دیدمت  رگید  لاس  هس  تدم  هب  رثکادح  ریز  تاحالـصا  اب  لاس  بوصم 

يزابناج و دصرد  قلطم  ددع  عمج  هدش و  لمع  یقیفلت  تروص  هب  دـسریمن  تیفاعم  زا  هدافتـسا  تهج  باصن  دـح  هب  مادـک  چـیه  یلو 
نابلخ رداک  یتایلمع  هقطنم  اه و  تیرومأم  عورـش  أدـبم  زوریناوه ، نانابلخ  ههبج  اـب  هطبار  رد  2 ـ  ددرگ . ظاحل  ( 50  ) ههبج هقباس  تدم 
لماوع رگید  نانابلخ و  تمدخ  3 ـ  ددرگ . بوسحم  ههبج  لداعم  خیرات 27/5/67  ات  مدقم  يوکـس  طاقنرد  تمدخ  تدم  زوریناوه  ینف 

هیلک 4 ـ  دوش . هبـساحم  ههبج  لداعم  دناهتـشاد  تکرـش  هام  تدـم 50  هب  تامهم و ... لـمح  یئاسانـش  ناراـبمب  تاـیلمع  رد  هک  يزاورپ 
تمدخ ماجنازا  دندرگیم  لیان  موس  ای  مود  لوا  ياهماقم  هب  کیزیف و )... یضایر ـ  یمیش ـ   ) یناهج یملع  تاقباسم  رد  هک  ینالومـشم 

يردارب و ود  تیفاعم  لومش  رد  دنهدیم  لیصحت  زا  فارـصنا  ای  لیـصحت و  كرت  هک  ینالومـشم  5 ـ  دندرگیم . فاعم  ترورـض  هرود 
يریگراک هب  تنوکـس  لحم  ياه  ناتـسا  رد  بیاغ  ریغ  لهأتم  نازابرـس  2 ـ  دـنریگیمن . رارق  مزر  زا  فاعم  ملپید  ریز  نالومـشم  تیفاعم 

ار مزال  تامادقا  رماوا  يارجا  رد  دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  تسا  ارجالامزال  ( 31/4/77  ) بیوصت خیرات  زا  هلمظعم  رماوا  دنوش ) .
دیـس رتکد  یجیـسب  رکـشلرس  حلـسم ـ  ياهورین  لک  داتـس  دش . دهاوخ  غالبا  يدوز  هب  هبوصم  نیا  ییارجا  لمعلاروتـسد  دنروآ . لمع  هب 

يدابآزوریف نسح 

ترازو د رگراثیا  نادنمراک  هب  يروشک ،  یمادختسا  نوناق  لومشم  نارگراثیا  هب  هدش  اطعا  ياهزایتما  يرست  نوناق 

هب يروشک  مادختـسا  نوناـق  لومـشم  نارگراـثیا  هب  هدـش  اـطعا  ياـهزایتما  هیلک  نوناـق  نیا  ندـش  ارجـالا  مزـال  خـیرات  زا  هدـحاو ـ  هداـم 
تاررقم نوناق  عبات  رگراثیا  نادـنمراک  نینچمه  هتـسباو  ياـه  ناـمزاس  حلـسم و  ياـهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو  رگراـثیا  نادـنمراک 

هرصبت دباییم . يرست  بوصم 1366  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  نوناق  بوصم 1370 و  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختـسا 
ياهورین لک  داتـس  یگنهامه  اب  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  طـسوت  هاـم  هس  تدـم  فرظ  نوناـق  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  1 ـ 
فعاضم تروص  هب  تازایتما  اطعا  هرصبت 2 ـ  دیسر . دهاوخ  ناریزو  تایه  بیوصت  هب  هیهت و  یمادختسا  يرادا و  روما  نامزاس  حلـسم و 

خروم هبنـشک  زور  ینلع  هسلج  رد  هرـصبت  ود  هدـحاو و  هداـم  رب  لمتـشم  قوف  نوناـق  دـشابیم . عونمم  نوناـق  نیا  عوـضوم  نالومـشم  هب 
نابهگن ياروش  دـییات  هب  خـیرات 21/7/1377  رد  بیوصت و  یمالـسا  ياروش  سلجم  تفه  داـتفه و  دصیـس و  رازهک و  رهم ي  مهدزاود 

تسا هدیسر 

گنج ناریا و  یمالسا  بالقنا  نازابناج  یگتسشنزاب  هوحن  نوناق  ( 3  ) هرصبت دافم  يرست  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

ياهورین ینابیتشپ  عافد و  ترازو  عاـفد  ترازو  دـنوریم . راـک  هب  طوبرم  حورـشم  یناـعمرد  ریز  تاحالـصا  هماـن  نییآ  نیا  رد  هدام 1 ـ 
دنناوتیم اهنآ  عبات  هتسباو و  ياه  نامزاس  عافد و  ترازو  یماظتنا ،  یماظن ،  ياهورین  هدام 2 ـ  حلسم  ياهورین  لک  داتس  لک  داتس  حلسم 

هدومن تمدخ  روآ  نایز  تخـس و  لغاشم  رد  ار  نآ  موسود  هک  تقو  مامت  تمدـخ  لاس  ( 20  ) لقادح نتشاد  طرـش  هب  ار  دوخ  نانکراک 
لغاشم هدام 3 ـ  دنیامن . هتـسشنزاب  قافرا  لاس  ( 5  ) جـنپ رثکادـح  اب  طوبرم ،  تاررقم  ساسارب  اهنآ و  یبتک  تساوخرد  ساسارب  دنـشاب ، 
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تسا و درادناتساریغ  یکیژولویب  ییایمیش و  یکیمونوگرا ،  یکیناکم ،  یکیزیف ،  لماوع  اهنآ  رد  هک  دنتسه  یلغاشم  روآ  نایز  تخس و 
يرامیب یتحاران و  زورب  بجومییاه  طیحم  نینچ  رد  نانکراک  لاغتشا  دنتسین و  يزاس  هنیهب  لباق  زین  یهدنامزاس  ینف و  ریبادت  هلیـسو  هب 

زا هدافتـسا  ناکما  مدـع  ای  صقن  لیلد  هب  راک  طیحم  طیارـش  لماوع و  اهنآ  رد  هک  یلغاـشم  هدام 4 ـ  دوشیم . نانآ  رد  یناور  یمـسج و 
یتخـس قوف  تاناکما  يریگراک  هب  صقاون و  عفر  اب  هچنانچ  دشاب ،  درادناتـساریغ  يریگـشیپ  نیزاوم  ویـسدنهم  ینف و  مزاول  تاناکما و 

 ) زا کـیره  هدـهع  رب  رما  نیا  صیخـشت  دـنوشیمن  بوسحم  روآ  ناـیز  تخـس و  لـغاشم  وزج  دوشعفر ،  نآ  یطیحم  یگدوـلآ  راـک و 
نییعت ریز  حرـش  هب  روآ  نایز  تخـس و  ياهراک  نییعت  رد  رثوم  لـماوع  هدام 5 ـ  تسا  هماـن  نییآ  نیا  ( 8  ) هدام عوضوم  ياـههورگراک ) 

 ، فراعتمریغ تبوطر  امرگ و  امرس و  رد  راک ،  کیرات  گنت و  ياضف  رد  راک  لیبق  زا  دعاسمان  طیارـش  رد  رمتـسم  راک  فلا ـ  دنوشیم :
ياهطیحم رد  راک  اهتلکـسا و  اهتسبراد و  كرحتم ،  ياه  کقاطا  اهلکد و  يور  راک  رتمجنپ ،  زا  شیب  عافترا  رد  زاب  ياضفرد  راک 

لاـح رد  ياـههروک  زا  باذـم  داوم  لـمح  هیلخت و  تسا ب ـ  رـضم  ناـنکراک  یناور  یمـسج و  یتمالـس  يارب  هک  یکیژوـلویب  هدوـلآ و 
ـ  تسا پ راخب  ای  ترارح  میقتسم  ضرعم  رد  لغاش  هک  يوحن  هب  هتخادگ  تازلف  بوذ و  ياههروک  ترواجم  رد  رمتـسم  راک  تیلاعف و 

نایز نالغاش  یتمالـس  يارب  هک  يدحرد  شاعترا  ياراد  لیاسو  اب  راک  ت ـ  زاجم . دـح  زا  رتمک  ای  رتشیب  طیحم  راشفاب  ياهلحم  رد  راک 
ياوه رد  رمتـسم  راک  هدنرپ ج ـ  لیاسو  هندـب  یبایكرت  لیبق  زا  رـضم  ییایمیـش  لیاسو  زا  هدافتـسا  اب  تازلف  یبای  كرت  ث ـ  دـشاب . روآ 

راک ح ـ  رمتـسم . يراکـشوج  يراک و  میحل  تسالبدنـس ،  یـشاپ و  گنر  يراکبآ ،  زاجم ج ـ  دـح  زا  شیب  رـضم و  ياـهزاگ  هب  هدولآ 
تابجوم یتشادهب  ینمیا و  تاررقم  تیاعر  دوجو  اب  هک  یلغاشم  رد  رمتسم  راک  کچوک خ ـ  ياههظفحم  هتـسبرس و  نزاخم  رد  رمتـسم 

هلابز ذ نفد  لمح و  يروآ ،  عمج  یتعنص و  ياهباسپ  اهور و  بادنگ  رد  رمتسم  راک  د ـ  دزاس . مهارف  ار  نانکراک  ییاونـش  ياه  يرامیب 
شتآ هار  زا  بیـسآ  لامتحا  ای  علب و  ای  تسوپ  سفنت ،  هار  زا  نمزم  داح و  ياـه  يراـمیب  زورب  رطخ  هک  ییایمیـش  داوم  اـب  رمتـسم  راـک   ـ

زاسنوی ياهوترپ  اب  راک  تسا ر ـ  نکمم  لغاش  يارب  ییایمیـش  شنکاو  ای  یکیزیف  صاوخ  زا  یـشان  ياهدادیور  رگید  ای  راجفنا  يزوس ، 
نوناق يایازم  زا  هدافتـسا  مدـع  تروصرد  ) دروآیم مهارف  ار  هعـشا  زا  لصاح  ياهيرامیب  هب  التبا  تابجوم  هک  ییاهراک  زاـسنویریغ و  و 

. اهنآ يزاس  یثنخ  ای  راجفنا  هب  طوبرم  تایلمع  هرجفنم و  داوم  يرادـهگن  لمح و  هرجفنم ،  داوم  عاونا  اب  راک  هعـشا ز ـ  ربارب  رد  تظافح 
داجیا نآ  عبت  هب  یگریخ و  ثعاب  ییرم  رون  ساکعنا  هک  یلغاشم  رد  رمتسم  راک  لاعتـشالا س ـ  عیرـس  قارتحالا و  عیرـس  داوم  اب  راک  ژ ـ 

شاپ گنس  کیلوتف  تسبزآ ،  لیبق  زا  یتعنص  ياهرابغودرگ  اب  راک  نیگنس ص ـ  يایشا  لمح  ش ـ  دوشیم . مشچ  هیکبـش  رد  تاعیاض 
هشنارت هدیشوپرس و  ياهورهار  اه و  لنوت  رد  نانکراک  دنکیم  باجیا  هک  یضرالا  حطـس  یـضرالا و  تحت  زا  معا  نداعم  رد  راک  ض ـ 

طوطخ و يور  رب  موادم  راک  کینیلکراپ ظ ـ  ناتسرامیب و  رد  روآ  نایز  ینامرد  فلتخم  لغاشم  رد  راک  ط ـ  دنـشاب . هتـشاد  لاغتـشا  اه 
رد رمتسم  تیلاعف  ای  لکیـس   400  ) يوقراشف قرب  ياههاگتـسد  اب  راک  رتالاب ،  تلوولیک و  هس  تصـش و  راـشف  اـب  قرب  لاـقتنا  ياـهتسپ 

ضرعم رد  رمتسم  روط  هب  هک  ینالغاش  ع ـ  دشاب . زاجم  دح  زا  رتشیب  یسیطانغم  یکیرتکلا و  ياهنادیم  تدش  نآ  رد  هک  ییاه  هدودحم 
نییآ نیا  تاررقم  يارجا  نسح  تهج  تراظن  ياروش  مان  هب  ییاروش  لک  داتس  رد  هدام 6 ـ  دنراد . رارق  دیدش  یحور  یمسج و  تارطخ 

ياههورگ راک  زا (  کیره  داهنشیپ  زا  سپ  اهنآ  تاجرد  روآ و  نایز  تخس و  لغاشم  قیبطت  فلا ـ  دوشیم : لیکشت  ریز  فیاظو  اب  همان 
هب طوبرم  لماوع  ياهدرادناتـسا  زاجمدـح و  ییاهن  نییعت  همان ب ـ  نییآ  نیا  رد  هدـشرکذ  لـماوع  بوچراـهچرد  و  ( 8  ) هداـم عوضوم  ( 

هیلک رد  روآناـیز  تخـس و  لـغاشم  ندومن  گـنهامه  یللملا پ ـ  نیبو  یلخاد  یمومع  ياـهرایعم  قباـطم  روآناـیز  تخـس و  لـغاشم 
هب یگدیـسر  تلود ث ـ  تأـیه  هب  هیارا  يارب  عاـفد  ترازو  هب  هماـن  نییآ  نیا  داوم  رد  رییغت  هنوـگره  داهنـشیپ  طـبریذ ت ـ  ياههاگتـسد 

ار اهنآ  حرط  تراظن  ياروش  سییر  هک  يدراوم  ریاس  رد  میمصت  ذاختا  همان ج ـ  نییآ  ( 8  ) هدام عوضوم  ياههورگ )  راک  ياهشرازگ ( 
سییر  ) يو نیـشناج  ای  لک  داتـس  سییر  فلا ـ  دوشیم : لیکـشت  ریز  ياضعا  زا  تراظن  ياروش  هدام 7 ـ  دهد . صیخـشت  مزال  اروش  رد 

ای ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتس  سییر  يو پ ـ  نیـشناج  ای  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتـس  سییر  ب ـ  اروش )
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زا یکی  اـی  روشک  يزیر  هماـنرب  تیریدـم و  ناـمزاس  سییر  روهمج و  سییر  نواـعم  يو ث ـ  نیـشناج  اـی  عاـفد  ریزو  يو ت ـ  نیـشناج 
هب يار  قح  نودب   ) راک بط  صـصختم  رفن  کی  يو چ ـ  نیـشناج  ای  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  هدـنامرف  يو ج ـ  نانواعم 
رد صصختم  احیجرت  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  ریزو  هدنیامن  یعامتجا خ ـ  روما  راک و  ریزو  هدنیامن  عافد ح ـ  ریزو  باختنا 
رد دوشیم و  لیکشت  لک  داتس  رد  رابکی  هامود  ره  تراظن  ياروش  هرصبت 1 ـ  اروش ) ریبد   ) لک داتـس  یناسنا  يورین  نواعم  د ـ  راک . بط 

. دوشیم لیکـشت  اروش  سییر  تسایر  هب  ینف  ياههورگ )  راک  داهنـشیپ (  ای  اروش  سییرتوعد  هب  انب  هداـعلا  قوف  تاـسلج  زاـین  تروص 
هب یهورگ )  راک  هماـن (  نییآ  نیا  تاررقم  يارجا  روظنم  هب  هدام 8 ـ  دباییم . تیمـسر  اضعا  موسود  روضح  اب  اروش  تاسلج  هرصبت 2 ـ 

زاجم دح  قیبطت  نییعت و  فلا ـ  دوشیم : لیکـشت  ریز  فیاظو  اب  حلـسم  ياهورین  ياهنامزاس  زا  کی  ره  رد  ییارجا  هورگ )  راک  ناونع ( 
ياهرایعم اب  قباطم  تسا ،  هدـش  هدربمان  همان  نییآ  نیا  رد  هک  یکیژولویب  یکیزیف و  ییایمیـش و  روآ  نایز  لماوع  زا  کی  ره  درادناتـسا 

نییآ نیا  داوم  اب  اهنآ  تاجرد  روآنایز و  تخـس و  لغاشم  قیبطت  نییعت و  تراظن ب ـ  ياروش  هب  مـالعا  یللملا و  نیب  یلخاد و  یمومع 
روآنایز تخـس و  لغاشم  ناونع  هب  اهتمـسق  اهناگی و  اهورین ،  فرط  زا  هک  یلغاشم  یـسررب  تراظن پ ـ  ياروش  هب  نآ  هیارا  هماـن و 

ـ  هرـصبت روآ . نایز  تخـس و  لـغاشم  رد  ناـنکراک  یلمع  لاغتـشا  دـییات  تراـظن ت ـ  ياروش  هب  هجیتن  مـالعا  تهج  دوشیم ،  داهنـشیپ 
. دـش دـهاوخهیهت  عافد  ترازو  يراکمه  اب  لک  داتـس  طسوت  همان  نییآ  نیا  بیوصت  زا  سپ  هامود  فرظ  هداـم  نیا  ییارجا  لمعلاروتـسد 

ینیزگراک ای  ینادوجآ  سییر  ای  یناسنا  يورین  يرادا و  نواـعم  فلا ـ  دوشیم : لیکـشت  ریز  ياـضعا  زا  ییارجا  هورگ )  راـک  هدام 9 ( ـ 
سییر طوبرم پ ـ  نامزاس  ای  ورین  يرادـهب  کشزپ  اـی  راـک  بط  صـصختم  کـشزپ  ب ـ  هورگ )  راـک  سییر   ) طوبرم ناـمزاس  اـب  ورین 
اـضعا یمامت  روضح  اب  هسلج  هرـصبت ـ  طوبرم  نامزاس  ای  ورین  همانرب  حرط و  هدـنیامن  طوبرم ت ـ  نامزاس  ای  ورین  راک  تشادـهب  ینمیا و 

هب هجوت  اب  همان  نییآ  نیا  عوضوم  روآنایز  تخـس و  لغاشم  نـالغاش  زا  کـیره  هب  یقاـفرا  تاونـس  تدـم  هدام 10 ـ  دباییم . تیمـسر 
تمدـخ لاس  کی  ره  يازا  هب  کی  هجرد  لغاشم  رد  هفیظو  ماجنا  فلا ـ  دوشیم : نییعت  ریز  حرـش  هب  فلتخم  تاجرد  فیاظو و  ماـجنا 

ره يازا  هب  هس  هجرد  لغاشم  رد  هفیظو  ماجنا  هام پ ـ  ود  تمدـخ  لاس  کی  ره  يازا  هب  ود  هجرد  لغاشم  رد  هفیظو  ماجنا  هام ب ـ  کی 
تاونس تدم  بسحرب  مدختسم  مهس  هاگتسد و  مهـس  تباب  یقافرا  تاونـس  رد  یگتـسشنزاب  روسک  هدام 11 ـ  هام  هس  تمدـخ  لاس  کی 

هدام دوشیم : زیراو  طوبرم  یگتـسشنزاب  قودنـص  باسح  هب  هبـساحم و  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  ریاس  تیاعر  اب  هاگتـسد  طسوت  یقافرا 
لغاشم هنوگ  نیا  هب  هک  یناـنکراک  هب  روآ  ناـیز  تخـس و  ياـهراک  عاـجرا  زا  لـبق  دـنفلکم  هماـن  نییآ  نیا  لومـشم  ياههاگتـسد  12 ـ 

یکـشزپ ياه  شیامزآ  نانآ  هب  یعاجرا  ياهراک  عون  اب  بسانتم  ینامـسج  دادعتـسا  تیلباق و  ظاحل  زا  اهنآ  هب  تبـسن  دنوشیم  هدرامگ 
تسا عونمم  روآ  نایز  تخس و  لغاشم  رد  لاس ،  ( 18  ) هدجه ریز  دارفا  يریگراک  هب  هرصبت ـ  دنروآ . لمع  هب  يراج  شور  ربارب  ار  مزال 

روآ نایز  تخـس و  لـغاشم  هیلک  هدام 14 ـ  دنتـسه . دوخ  هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  عبات  یعاـمتجا  نیماـت  نوناـق  نالومـشم  هدام 13 ـ 
ـ ـ ه هرامـش 1123ت 422  همان  بیوصت  يارجا  رد  همان  نییآ  نیا  بیوصت  خـیرات  اـت  هک  عاـفد  ترازو  یتاـقیقحت  یتعنـص و  ياهدـحاو 

ياهورین يراتـسرپ  هورگ  نینچمه  تسا ،  يراجو  ربتعم  تسا  هدش  بوصم  طوبرم  تراظن  ياروش  رد  ناریزو  تایه  خروم 21/1/1372 
یبیبح نسح  روهمج ـ  سییر  لوا  نواعم  دوب . دنهاوخ  هدش  دای  همان  بیوصت  تسویپ  لودج  لومشم  ناکامک  حلسم 

ناریا یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  ییاوه  لغاشم  نایدصتم  هب  بذج  يهداعلا  قوف  تخادرپ  طباوض 

همان بیوصت  ( 4  ) دنب عوضوم  بذج ـ  هداعلا  قوف  تخادرپ  طباوض  همان ،  بیوصت  نیا  ندـش  ارجالا  مزال  خـیرات  ات  خیرات 1/1/1374  زا 
خروم 25/2/1374 هرامش 1965/ت12010ه همان  بیوصت  ( 2 ـ  2  ) هرامش لودج  نیزگیاج  خروم 21/1/1372  هرامش 12502/ت 579ه 
ات %( 180  ) دـصرد داتـشه  دـصکی و  نیب  حلـسم  ياهورین  رد  يراکـش  ياـهامیپاوه  ناـنابلخ  بذـج  هداـعلا  قوف  نآ ،  زا  سپ  دوشیم و 

تسیود و ات   300 سابراو 600 ـ  گنیئوب 747  يامیپاوه  نانابلخ  دروم  رد  لغـش و  ياـیازم  قوقح و  %( 220  ) دـصرد تسیب  تسیود و 
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قوقح و %( 180  ) دـصرد داتـشه  ودـصکی  ات  يربارت  يامیپاوه  ریاـس  دروم  رد  لغـش و  ياـیازم  قوقح و  %( 285  ) دصرد جنپ  داتـشه و 
ربارب حلـسم  ياهورین  يزاورپ  رداک  ناـنابلخ و  ریاـس  هب  بذـج  هداـعلا  قوف  تخادرپ  هرـصبت 1 ـ  تسا  تخادرپ  لباق  نانآ  لغـش  ياـیازم 
بذـج هداعلا  قوف  هرـصبت 2 ـ  تسا  نآ  یتآ  تاحالـصا  يروشک و  ییاـمیپاوه  ناـمزاس  رد  هباـشم  دارفا  دروم  رد  لـمع  دروـم  تاررقم 

یبیبح نسح  روهمج ـ  سیئر  لوا  نواعم  تسا  جراخ  تلود  نانکراک  قوقح  رثکادح  لومش  زا  همانبیوصت  نیا  عوضوم 

بوصم 1380 حلسم -  ياهورین  ییاوه  عیانص  نامزاس  لیکشت  نوناق 

زور ینلع  هسلج  رد  هک  حلـسم  ياهورین  ییاوه  عیانـص  ناـمزاس  لیکـشت  دروم  رد  تلود  خروم 6/3/1380  هرامش 8675/21157  هحیال 
لـصا يارجا  رد  تسا ، هدیـسر  نابهگن  ياروش  دـییات  هب  بیوصت و  یتاحالـصا  اب  یمالـسا  ياروش  سلجم  خروم 27/11/1381  هبنشکی 

 - یمالـسا ياروش  سلجم  سییر  ددرگ . یم  لاسرا  تسویپ  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  ( 123  ) موس تسیب و  دـصکی و 
یبورک يدهم 

بوصم 1382 دهاش –  ياه  هداوناخ  دیهش و  یلمع  قیداصم  نییعت  همان  نییآ 

لک داتس  یمالسا ، بالقنا  دیهش  داینب  خروم 28/2/1379  هرامشداهنشیپ 29/82/330  هب  انب  خروم 27/1/1382  هسلج  رد  ناریزو  تاـیه 
هماـن نییآ  بو 1377 -  - صم یمالـسا -  بالقنا  دیهـش  داینب  همانـساسا  نوناق  ( 4  ) هدامدانتـسا هب  تاعالطا و  ترازو  حلـسم و  ياـهورین 

ياه هداوناخ  دیهـش و  یلمع  قیداصم  نییعت  همان  نییآ  دومن : بیوصت  ریز  حرـش  هب  ار  دهاش  ياه  هداوناخ  دیهـش و  یلمع  قیداصم  نییعت 
یمالسا 2- بالقنا  دیهش  داینب  دیهش : داینب  - 1 دـنور : یم  راکب  طوبرم  حورـشم  یناعم  رد  ریز  تارابع  همان  نییآ  نیا  رد  هدام 1 - دهاش 

ماظن نایک  زا  عافد  نآ و  ياهدرواتـسد  ظفح  یمالـسا و  بـالقنا  مالـسا و  يـالاو  فادـها  هار  رد  ار  دوخ  ناـج  هک  تسا  یـسک  دـیهش :
دارفا دیهش : مکح  رد  - 3 دیامن . یم  راثن  رارشا  بالقنادض و  لماوع  نمـشد و  تازواجت  تادیدهت و  لباقم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

هیلک تیرومام : - 4 دنریگ . یم  رارق  مود  تیولوا  رد  طوبرم  تامدـخ  زا  يرادروخرب  رظن  زا  هک  دنتـسه  همان  نییآ  نیا  ( 3  ) هدام عوضوم 
زا معا  تاعالطا  ترازو  حلسم و  ياهورین  نانکراک  هب  یبتک  تروص  هب  طوبرم  نالوؤسم  فرط  زا  ناونع  نیمه  تحت  هک  تسا  یفیاظو 

: دنوش یم  یقلت  دیهـش  دنوش  یم  ای  هدش  ریز  ياهدنب  زا  کی  ره  لومـشم  هک  يدارفا  هدام 2 - دوش . یم  راذگاو  یعمج  هتـسد  يدارفنا و 
نانمشد اب  دربن  مدقم  طخ  رد  هک  یناگدنمزر  - 2 دنوش . یم  هتشک  نمشد  طسوت  یتایلمع  قطانم  رد  گنج  نامز  رد  هک  یناگدنمزر  - 1

تاعالطا ترازو  حلسم و  ياهورین  نانکراک  - 4 دنوش . یم  رورت  ای  هتشک  ماظن  نانمشد  تسد  هب  هک  يدارفا  - 3 دننک . یم  توف  یجراخ 
یم هتـشک  اهنآ  طسوت  بالقنا  دـض  ياههورگ  ياضعا  حلـسم و  ناقراس  نایچقاچاق ، رارـشا ، اب  هزرابم  تیرومام  رد  تکرـش  لاح  رد  هک 
رثا رب  ای  یگنج  تایلمع  هژیو و  ای  یمزر  ییاسانـش  تیرومام  هنوگره  رد  هک  تاـعالطا  ترازو  حلـسم و  ياـهورین  ناـنکراک   - 5 دنوش .

یتینما یتاعالطا و  ياهتایلمع  يارب  دنب  نیا  عوضوم  ياهتیرومام  صیخشت  هرصبت -  دنوش . یم  هتشک  بالقنادض  ای  نمـشد  طسوت  نیمک 
حلـسم ياهورین  لک  داتـس  هدـهع  رب  حلـسم  ياهورین  صاخ  یتینما  یتایلمع و  یتاعالطا ، ياـهتیرومام  يارب  تاـعالطا و  ترازو  روشک ،

نآ زا  معا  دنوش  یم  هتشک  ماظن  نانمشد  طسوت  اهنآ  رد  تیوضع  ببـس  هب  هک  حلـسم  ياهورین  تاعالطا و  ترازو  نانکراک   - 6 تسا .
ییایرد ای  ییاوه  ینیمز ، تـالمح  رد  هفیظو ، ماـجنا  نیح  هک  حلـسم  ياـهورین  ناـنکراک  - 7 دنـشاب . تمدـخریغ  ای  تمدـخ  مایا  رد  هک 

. دـنوش یم  هتـشک  نمـشد  ییایرد  ای  ییاوه  ینیمز ، تالمح  رد  گنج  نامز  رد  تیرومام  نیح  هک  يدارفا   - 8 دنوش . یم  هتشک  نمشد 
نانکراک - 10 دنوش . یم  هتـشک  بالقنادض  طسوت  تیرومام  لاح  رد  هک  زاورپ  تینما  دراگ  ياضعا  نکاما و  اهتیـصخش و  ناظفاحم  - 9

دوهشم میارج  اب  دروخرب  ماگنه  بوصم 1371 -  جیسب -  زا  ییاضق  تیامح  نوناق  ساسارب  هک  یماظتنا  يورین  جیـسب و  تمواقم  يورین 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  ماجنا  لاح  رد  رادتیحالـص  هاگداد  صیخـشت  هب  هک  يدارفا  - 11 دنوش . یم  هتـشک  هفیظو  ماجنا  نیح  رد 
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ای نمـشد  تراسا  نیح  رد  هک  حلـسم  ياهورین  تاعالطا و  ترازو  نانکراک  - 12 دنوش . یم  هتشک  دوهـشم  میارج  نابکترم  طسوت  رکنم 
يدارفا - 13 دنوش . یم  هتشک  بیقعت  تحت  ناراکهبت  ریاس  ای  نایچقاچاق  حلسم ، ناقراس  رارـشا ، ماظن ، نافلاخم  بالقنادض ، ناگورگ  رد 

. دنوش یم  هتـشک  نیم  نادیم  يزاسکاپ  یگنج و  ياهحالـس  ریاس  ییایمیـش و  هرجفنم ، داوم  يزاس  یثنخ  لاح  رد  تیرومام  ببـس  هب  هک 
تیحورجم زا  یشان  تامدص  تاحارج و  ببس  هب  اهنآ  توف  طبر  يذ  یکشزپ  نویسیمک  هیرظن  ساسارب  هک  ینازابناج  ناحورجم و  - 14

قیداصم هدام 3 - دـنیامن . یقلت  دیهـش  قادـصم  صاخ  ناـمرف  رد  ار  اـهنآ  يربهر  مظعم  ماـقم  هک  يدارفا  هیلک  دوش 15 - هداد  صیخـشت 
نودـب یعیبطریغ  ای  یعیبط  حـناوس  رثا  رب  یتایلمع  قطانم  لخاد  گنج  ناـمز  رد  هک  یناگدـنمزر  - 1 زا : دـنترابع  دیهـش  مکح  رد  یلمع 
یتایلمع هقطنم  زا  تشگرب  تفر و  لاح  رد  هک  حلسم  ياهورین  نانکراک  - 2 دننک . یم  توف  تاررقم  زا  لودع  ای  ریصقت  يراگنا و  لهس 

یمزر و ياهشزومآ  نیح  رد  هک  تاعالطا  ترازو  حلـسم و  ياهورین  نانکراک  - 3 دنوش . یم  هتـشک  تیرومام  لاح  رد  گنج  نامز  رد 
حلسم و ياهورین  نانکراک  - 4 دنوش . یم  هتشک  دوش ، یم  يارجا  اوق  لک  هدنامرف  بوصم  ياه  همانرب  قبط  هک  ییاهـشیامزر  یتاعالطا و 

 - 5 دنوش . یم  هتشک  یگنج  لیاسو  تامهم و  حالـس ، دیلوت  ای  شیامزآ  تیرومام  لاح  رد  هک  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو 
، رارشا ماظن ، نافلاخم  بالقنا ، دض  ناگورگ  ای  نمـشد  تراسا  رد  تیرومام  ببـس  هب  هک  حلـسم  ياهورین  تاعالطا و  ترازو  نانکراک 

 - 6 دوش . تباث  تراسا  نامز  رد  یمالسا  بالقنا  ياهنامرآ  هب  اهنآ  يدنبیاپ  مدع  هکنیا  رگم  دننک  یم  توف  نایچقاچاق  حلـسم و  ناقراس 
7 دنوش . یم  هتشک  یمالسا  يروهمج  ماظن  مالسا و  نانمشد  تبقارم  بیقعت و  لاح  رد  هک  حلـسم  ياهورین  تاعالطا و  ترازو  نانکراک 

قطانم رد  هک  یناـسک  یگنج و  نارجاـهم   - 8 دـنوش . یم  هتـشک  نمـشد  يراذـگ  بمب  ای  یکـشوم  ای  ییاوه  تالمح  رد  هک  يدارفا  - 
نیح رد  هـک  يدارفا  - 9 دـنوش . یم  هتـشک  نآ  ریاـظن  پوت و  هلوـلگ  نیم ، کـجنران ، لـیبق  زا  هرجفنم  داوـم  اـب  دروـخرب  تلع  هب  یگنج 
اهنآ توف  هک  یناـگدازآ  - 10 دنوش . یم  هتـشک  رارـشا  بالقنادـض و  نانمـشد ، اب  تاعالطا  ترازو  حلـسم و  ياهورین  نیبانیب  يریگرد 

دصرد داتفه  نازابناج  - 11 دوش . هداد  صیخشت  تراسا  نارود  میقتـسم  تامدص  زا  یـشان  طبر  يذ  یکـشزپ  نویـسیمک  هیرظن  ساسارب 
یمومع لاوما  ای  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  نایک  زا  عافد  رد  هک  يدارفا  - 12 دنوش . یم  هتشک  ای  دنیامن  یم  توف  هک  رتالاب  و  %( 70)

يرادساپ رد  هلوحم  ياهتیرومام  ببس  هب  هک  يدارفا  - 13 دنوش . یم  هتشک  نازواجتم  ای  رارشا  ماظن ، نانمشد  اب  هلباقم  رد  یعیبط  عبانم  ای 
ای روشک  تینما  ياروش  یلم ، تینما  یلاـع  ياروـش  صاـخ  تاـبوصم  اـی  تاررقم  ساـسا  رب  حلـسم  ياـهورین  هک  يزکارم  زا  تظاـفح  و 

اهنآ اب  يریگرد  تمواـقم و  رثا  رد  عقاو و  رارـشا  اـی  نمـشد  موجه  دروم  دنتـسه ، زکارم  نآ  زا  تسارح  هب  فظوم  ناتـسا  نیماـت  ياروش 
زا لصاح  تامدص  تاحارج و  رثا  رب  طبر  يذ  یکـشزپ  نویـسیمک  صیخـشت  هب  هک  هدام  نیا  ياهدـنب  نالومـشم  - 14 دنوش . یم  هتـشک 

ریـصقت و مدع  هب  طونم  هدام  نیا  ( 8  ) و ( 3  ) ياهدنب لومـشم  دارفا  تداهـش  زارحا  هرـصبت -  دننک . یم  توف  هدام  نیا  رد  جردـنم  دراوم 
ریاس رد  حلـسم و  ياهورین  لک  داتـس  طسوت  گنج  نامز  رد  یتاـیلمع  قطاـنم  هدام 4 - تسا . ینمیا  لوصا  تیاـعر  زین  يراـگنا و  لـهس 
نیا ( 3  ) و ( 2  ) داوم رد  جردنم  ياهتیرومام  ماجنا  يارب  هک  ینایماظنریغ  هدام 5 -  دوش . یم  نییعت  یلم  تینما  یلاع  ياروش  طسوت  عقاوم 

ناـنکراک مکح  رد  دروـم  بسح  هماـن  نییآ  نـیا  لومـش  رظن  زا  دـنوش  یم  روماـم  تاـعالطا  ترازو  اـی  حلـسم  ياـهورین  هـب  هماـن  نـییآ 
مـالعا زا  سپ  هماـن  نییآ  نـیا  داـفم  اـب  دیهـش  قیداـصم  قیبـطت  شریذـپ و  دـییات ، عـجرم  هدام 6 -  دوب . دـنهاوخ  هدـش  داـی  ياههاگتـسد 

هیلوا مالعا  هرـصبت 1 - تسا . دیهـش  داینب  تاعالطا ، ترازو  حلـسم و  ياـهورین  هب  طوبرم  نیناوق  رد  رظندـیدجت  يودـب و  ياهنویـسیمک 
بالقنا نازابناج  نافعضتسم و  داینب  زا  دمتعم  صصختم و  ناکشزپ  زا  لکشتم  ینویسیمک  هدهع  هب  یفوتم  نازابناج  ناحورجم و  تداهش 

همان نییآ  نیا  ( 3  ) هدام ( 10  ) دنب عوضوم  یفوتم  ناگدازآ  تداهش  هیلوا  مالعا  هرصبت 2 - تسا . طوبرم  نامزاس  دیهش و  داینب  یمالسا و 
. تسا طوبرم  هاگتسد  دیهش و  داینب  ناگدازآ ، روما  هب  یگدیسر  داتس  زا  دمتعم  صـصختم و  یناکـشزپ  زا  لکـشتم  ینویـسیمک  هدهع  هب 
اب دیهـش  قیداصم  قباطت  رد  اههاگتـسد  ریاس  تاعالطا و  ترازو  حلـسم ، ياهورین  دیهـش ، داینب  نیب  فـالتخا  زورب  تروص  رد  هدام 7 - 

، دیهـش داینب  ناگدـنیامن  تیوضع  اب  وا  هدـنیامن  ای  حلـسم  ياـهورین  لـک  داتـس  سییر  تیلوؤسم  اـب  ینویـسیمک  رد  عوضوم  نآ ، میهاـفم 
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بـسح طبر  يذ  هاگتـسد  ای  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  روهمج ، سییر  سلجم  روما  یقوقح و  تنواعم  تاعالطا ، ترازو 
دهاش ياه  هداوناخ  یلمع  قیداـصم  هدام 8 -  تسا . ارجالا  مزال  اههاگتـسد  يارب  هدش  دای  نویـسیمک  میمـصت  دوش و  یم  یـسررب  دروم 

 - هرصبت ردارب . رهاوخ و  لماش  دیهش  مود  هجرد  ناگتسب  - 2 دنزرف . رسمه و  ردام ، ردپ ، لماش  دیهش  لوا  هجرد  ناگتسب  - 1 زا : دنترابع 
مکح رد  دیهـش و  ناگدنامزاب  هب  تامدـخ  هیارا  هدام 9 -  دنوش . یم  بوسحم  دـهاش  هداوناخ  اهرثالا  دوقفم  ارـسا و  لوا  هجرد  ناگتـسب 

نیناوق و رد  جردـنم  تامدـخ  تفایرد  لومـشم  افرـص  دـهاش  مود  هجرد  ناگتـسب  هرـصبت -  تسا . دیهـش  داینب  هدـهع  رب  ناکامک  دـیهش 
ای یقالخا  داسف  ياراد  ییاضق  عجارم  یعطق  يار  ساسا  رب  همان  نییآ  نیا  نالومشم  زا  يدرف  هچنانچ  هدام 10 - دنتسه . طبر  يذ  تاررقم 
یم جراخ  طبر  يذ  ياههاگتسد  ای  دیهش  داینب  تامدخ  لومش  زا  دیهـش  داینب  صیخـشت  هب  دشاب ، یلم  تینما  دض  رب  مرج  باکترا  هقباس 
هدش دای  نویـسیمک  میمـصت  دوش و  یم  یـسررب  همان  نییآ  نیا  ( 7  ) هداـم عوضوم  نویـسیمک  رد  عوضوم  فـالتخا  زورب  تروص  رد  دوش 
یم جراخ  دهاش  هداوناخ  دادـع  زا  هک  یناریگب  يرمتـسم  هب  طوبرم  تاررقم  يارجا  زا  عنام  هدام  نیا  يارجا  تسا . ارجالا  مزال  اهنآ  يارب 

فراع اضردمحم  روهمج -  سییر  لوا  نواعم  دشاب . یمن  دنوش ،

بوصم 1384 یماظتنا –  راک  یتخس  هداعلاقوف  تخادرپ  هماننییآ  ( 2  ) هدام حالصا 

ب /ـ هرامـش 151472/7925ه همان  عوضوم  یمالـسا ، ياروش  سلجم  سییر  رظن  هب  هجوت  اـب  خروـم 28/2/1384  هسلج  رد  ناریزو  تئیه 
عوضوم یماظتنا ، راـک  یتخـس  هداـعلاقوف  تخادرپ  هماـننییآ  ( 2  ) هداـم رد  داریا  مـالعا  خـیرات  زا  دوـمن : بیوـصت  خروم 25/12/1383 

نواعم ددرگیم . فذح  لاس » کی  زا  شیب  ترابع «  لاصفنا » هژاو «  زا  دعب  خروم 8/10/1383  هرامش 53995/ت31329ه ـ همانبیوصت 
فراع اضردمحم  روهمجسیئر ـ  لوا 

تیامح نوناق  بوصم 1374 و  یمالسا  بالقنا  نازابناج  یعامتجا  یمادختسا و  تالیهست  نوناق  يرست  هیراسفتسا  نوناق 

نوناق يرست  هیراسفتسا  هحیال  ناریا  یمالسا  يروهمج  مرتحم  تسایر  یمتاخدمحمدیس  ياقآ  بانج  نیملسملاو  مالسالاتجح  ترضح 
بوصم روشک  هب  دورو  زا  دـعب  ناگدازآ  زا  تیامح  نوناق  بوصم 1374 و  یمالسا  بالقنا  نازابناج  یعامتجا  یمادختسا و  تالیهـست 

زا هک  رگراثیا  تاضق  هب  بوصم 1380  تلود  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناـق  ( 14  ) هدام هب  هرـصبت  کی  قاحلا  نوناق  1368 و 
خروم هبنـشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  میدـقت و  یمالـسا  ياروـش  سلجم  هب  خروم 17/6/1382  هرامـش 33914/29192  هب  تلود  يوس 

رد دیسر ، نابهگن  ياروش  دییأت  هب  خیرات 11/3/1384  رد  بیوصت و  تسویپ  حرـش  هب  سلجم  يریـسفت  رظن  حرطم و  سلجم   4/3/1384
ياروش سلجم  سیئر  ددرگیم . لاسرا  تسویپ  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  ( 123  ) موس تسیب و  دـصکی و  لصا  يارجا 

یمادختسا و تالیهـست  نوناق  يرـست  هیراسفتـسا  نوناق  يرتسگداد  ترازو  هرامـش 16515 23/3/1384  لداعدادح  یلعمالغ  یمالـسا ـ 
قاحلا نوناق  بوصم 1368 و  روشک  هب  دورو  زا  دـعب  ناگدازآ  زا  تیاـمح  نوناـق  بوصم 1374 و  یمالـسا  بالقنا  نازابناج  یعامتجا 

زور ینلع  هسلج  رد  هک  رگراـثیا  تاـضق  هـب  بوصم 1380  تلود  نانکراک  تخادرپ  گـنهامه  ماـظن  نوناـق  ( 14  ) هدام هب  هرـصبت  کی 
دییأت هب  خیرات 11/3/1384  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  راهچ  داتشه و  دصیس و  رازهکی و  هام  دادرخ  مراهچ  خروم  هبنشراهچ 

تسویپ هب  تسا ، هدیدرگ  لصاو  یمالسا  ياروش  سلجم  خروم 17/3/1384  هرام 80059/113  هما شـ هد و طـی نـ ـ یسر نابه  ـ گن يارو  شـ
نازابناج یعامتجا  یمادختسا و  تالیهست  نوناق  يرست  هیراسفتسا  نوناق  یمتاخ  دمحمدیـس  روهمجـسیئر ـ  ددرگیم . غالبا  ءارجا  تهج 

هدام هب  هرـصبت  کی  قاحلا  نوناق  بوصم 1368 و  روشک  هب  دورو  زا  دـعب  ناگدازآ  زا  تیامح  نوناـق  بوصم 1374 و  یمالسا  بالقنا 
دیق اب  ایآ  هدـحاو ـ  هدام  هیراسفتـسا : عوضوم  رگراـثیا  تاـضق  هب  بوصم 1380  تلود  نانکراک  تخادرپ  گـنهامه  ماـظن  نوناـق  ( 14)

تیامح نوناق  بوصم 31/3/1374 و  یمالسا  بالقنا  نازابناج  یعامتجا  یمادختسا و  تالیهست  نوناق  رد  جردنم  ییاضق  ياههاگتـسد 
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هدافتـسا هدشدای  نیناوق  رد  ررقم  يایازم  زا  دنناوتیم  زین  هدازآ  زابناج و  تاضق  بوصم 13/9/1368  روشک  هب  دورو  زا  دـعب  ناگدازآ  زا 
یعامتجا یمادختسا و  تالیهـست  نوناق  ( 18  ) هدام قبط  دروم  بسح  رتالاب  یلیـصحت  عطقم  کی  زا  ندـش  دـنمهرهب  تروص  رد  دـنیامن ؟

کی قاحلا  نوناق  رد  ررقم  يایازم  ایآ  روشک ، هب  دورو  زا  دـعب  ناگدازآ  زا  تیامح  نوناق  ( 21  ) هدام هرصبت  یمالسا و  بالقنا  نازابناج 
رظن ریخ ؟ ای  دراد  يرـست  هدـشدای  تاضق  هب  بوصم 29/1/1380  تلود  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماـظن  نوناـق  ( 14  ) هدام هب  هرـصبت 

روشک و هب  دورو  زا  دعب  هدـش ) دازآ  يارـسا  ناگدازآ (  زا  تیامح  نوناق  ( 23  ) هدام رد  یئاضق  ياههاگتـسد  مان  هک  یئاجنآ  زا  سلجم :
زا دنناوتیم  زین  هدازآ  زابناج و  تاضق  نیاربانب  تسا  هدش  دیق  یمالسا  بالقنا  نازابناج  یعامتجا  یمادختسا و  تالیهست  نوناق  ( 3  ) هدام

گنهامه ماظن  نوناق  ( 14  ) هدام هب  هرـصبت  کی  قاحلا  نوناق  رد  ررقم  يایازم  نینچمه  دـنیامن . هدافتـسا  روکذـم  نیناوق  رد  ررقم  يایازم 
زور ینلع  هسلج  رد  هدحاو  هدام  رب  لمتـشم  قو  نو فـ ـ نا قـ دراد . يرـست  هدشدای  تاضق  هب  بوصم 29/1/1380  تلود  نانکراک  تخادرپ 

دییأت هب  خیرات 11/3/1384  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش  سلجم  راهچ  داتشه و  دصیس و  رازهکی و  هام  دادرخ  مراهچ  خروم  هبنشراهچ 
لداعدادح یلعمالغ  یمالسا ـ  ياروش  سلجم  سیئر  دیسر . نابهگن  ياروش 

ناریا و یمالسا  بالقنا  نازابناج  یگتسشنزاب  هوحن  نوناق  حالصا  نوناق  هدحاو  هدام  ( 6  ) هرصبت هیراسفتسا  نوناق 

حالـصا نوناق  هدحاو  هدام  ( 6  ) هرـصبت هیراسفتـسا  حرط  ناریا  یمالـسا  يروهمج  مرتحم  تسایر  داژنيدـمحا  دومحم  رتکد  ياقآ  بانج 
بوصم روآنایز  تخس و  لغاشم  نیلغاش  يداع و  نیلولعم  یلیمحت و  گنج  ناریا و  یمالسا  بالقنا  نازابناج  یگتـسشنزاب  هوحن  نوناق 

هب سلجم  يریسفت  رظن  حرطم و  سلجم  خروم 22/9/1384  هبنـشهس  زور  ینلع  هسلج  رد  میدقت و  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  هک   1367
نوناق ( 123  ) موس تسیب و  دـصکی و  لصا  يارجا  رد  دیـسر ، نابهگن  ياروش  دـییأت  هب  خـیرات 30/9/1384  رد  بیوصت و  تسویپ  حرش 

63179 هرامـش لداعدادـح  یلعمـالغ  یمالـسا ـ  ياروـش  سلجم  سیئر  ددرگیم . لاـسرا  تسوـیپ  هب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  یـساسا 
یگتـسشنزاب هوحن  نوناق  حالـصا  نوناق  هدحاو  هدام  ( 6  ) هرـصبت هیراسفتـسا  نوناق  روشک  يزیرهمانرب  تیریدـم و  نامزاس   17/10/1384

هـسلج رد  هک  بوصم 1367  روآنایز  تخـس و  لغاشم  نیلغاش  يداـع و  نیلولعم  یلیمحت و  گـنج  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  نازاـبناج 
خیراـت رد  بیوـصت و  یمالـسا  ياروـش  سلجم  راـهچ  داتــشه و  دصیــس و  رازهکی و  هاـمرذآ  مود  تـسیب و  خروـم  هبنــشهس  زور  ینلع 
لـصاو یمالـسا  ياروش  سلجم  خروـم 6/10/1384  هرامـش 189525/299  هماـن  یط  هدیـسر و  ناـبهگن  ياروـش  دـییأت  هـب   30/9/1384
هدحاو هدام  ( 6  ) هرـصبت هیراسفتـسا  نوناق  داژن  يدمحا  دومحم  روهمج ـ  سیئر  ددرگیم . غالبا  ءارجا  تهج  تسویپ  هب  تسا ، هدـیدرگ 

تخـس و لغاشم  نیلغاش  يداع و  نیلولعم  یلیمحت و  گنج  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  نازابناج  یگتـسشنزاب  هوحن  نوناـق  حالـصا  نوناـق 
ياهتکرـش اههاگراک ، تاجناخراک ، رد  لغاش  هدازآ  زابناج و  نارگراک  ایآ  هدـحاو ـ  هدام  هیراسفتـسا : عوضوم  بوصم 1367  روآنایز 

هدحاو هدام  لیذ  ( 6  ) هرصبت دافم  لومشم  تسا  مان  رکذ  مزلتسم  اهنآ  رب  نوناق  لومش  هک  یئاههاگتسد  یتلودریغ و  ياهشخب  یـصوصخ ،
تخـس و لغاشم  نیلغاش  يداع و  نیلولعم  یلیمحت و  گنج  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  نازابناج  یگتـسشنزاب  هوحن  نوناـق  حالـصا  نوناـق 
. دنـشابیم روکذم  نوناق  هدـحاو  هدام  لیذ  ( 6  ) هرـصبت دافم  لومـشم  یلب ، سلجم : رظن  ریخ ؟ ای  دنـشابیم  لاس 1367  بوصم  روآناـیز 

سلجم راهچ  داتـشه و  دصیـس و  رازهکی و  هامرذآ  مود  تسیب و  خروم  هبنـشهس  زور  ینلع  هسلج  رد  هدـحاو  هدام  رب  لمتـشم  قوف  نوناق 
لداعدادح یلعمالغ  یمالسا ـ  ياروش  سلجم  سیئر  دیسر . نابهگن  ياروش  دییأت  هب  خیرات 30/9/1384  رد  بیوصت و  یمالسا  ياروش 

بوصم 1384  – 1375 بوصم ءادهش  نیدلاو  يرمتسم  شیازفا  نوناق  حالصا  نوناق 

ءادهـش نیدـلاو  يرمتـسم  شیازفا  نوناق  حالـصا  هحیال  ناریا  یمالـسا  يروهمج  مرتحم  تسایر  داژنيدـمحا  دومحم  رتکد  ياقآ  بانج 
زور ینلع  هسلج  رد  میدـقت و  یمالـسا  ياروـش  سلجم  هب   14/1/1384 خروم  846/31484 هرامـش هب  تلود  يوـس  زا  هک  بوصم 1375 
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موس تسیب و  دصکی و  لصا  يارجا  رد  دیـسر ، نابهگن  ياروش  دـییأت  هب  بیوصت و  یتاحالـصا  اب  سلجم  خروم 5/11/1384  هبنشراهچ 
لداعدادـح یلعمـالغ  یمالـسا ـ  ياروـش  سلجم  سیئر  ددرگیم . لاـسرا  تسوـیپ  هـب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  یــساسا  نوناـق  ( 123)

نوناق حالـصا  نوناـق  روشک  يزیرهماـنرب  تیریدـم و  ناـمزاس  حلـسم ـ  ياـهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو   14/12/1384 75362 هرامش
داتـشه و دصیـس و  رازهکی و  هام  نمهب  مجنپ  خروم  هبنـشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  هک  بوصم 1375  ءادهش  نیدلاو  يرمتـسم  شیازفا 
هرامـش 215335/369 همان  یط  هدیـسر و  ناـبهگن  ياروش  دـییأت  هب  خـیرات 12/11/1384  رد  بیوصت و  یمالـسا  ياروش  سلجم  راـهچ 

نوناق حالصا  نوناق  داژنيدمحا  دومحم  روهمجـسیئر ـ  ددرگیم . غالبا  ارجا  تهج  تسویپ  هب  تسا  هدیدرگ  لصاو   16/11/1384 خروم
ریز حرش  هب  بوصم 20/8/1375  ءادهـش  نیدلاو  يرمتـسم  شیازفا  نوناق  هدحاو ـ  هدام   1375 بوصم ءادهش  نیدلاو  يرمتـسم  شیازفا 

ار دیهش  کی  نیدلاو  يرمتسم  تسا  فظوم  تلود  هدحاو ـ  هدام  ددرگ : یم  حالصا  ریز  حرـش  هب  هدحاو  هدام  نتم  1 ـ ددرگیم : حالصا 
ناوـنع هب  ریز  نتم  2 ـ دیامن . تخادرپ  تلود  نانکراک  قوقح  لقادـح  لداعم  دنـشابیم  نارگراثیا  روما  دیهـش و  داینب  شـشوپ  تحت  هک 

يرمتسم 1 ـ هرصبت ددرگیم : حالصا  ( 2  ) هرـصبت ناونع  هب  هدشدای  نوناق  هدحاو  هدام  هرـصبت  دوشیم و  هفاضا  هدحاو  هدام  هب  ( 1  ) هرصبت
لقادـح ربارب  مین  کی و  لداعم  تسا  نوناق  نیا  عوضوم  يرمتـسم  اهنآ  دـمآرد  اهنت  هدـشدای  داینب  صیخـشت  هب  هک  دیهـش  کـی  نیدـلاو 
عوضوم يادهـش  نیدلاو  هیلک  هب  ددرگیم : قاحلا  هدـحاو  هدام  هب  ( 3  ) هرـصبت ناونع  هب  لیذ  نتم  3 ـ دوبدـهاوخ . تلود  نانکراک  قوقح 

توافتلاهبام دشابیم ، هرـصبت  نیا  رد  هدش  نییعت  مقر  زا  رتمک  هام  رد  دمآرد  نیا  نازیم  هک  دنـشابیم  ییاهدـمآرد  ياراد  هک  ( 1  ) هرصبت
يرمتـسم ناونع  هب  نارگراـثیا  روما  دیهـش و  داـینب  طـسوت  نآ  نییعت  صیخـشت و  اـب  ( 1) هرـصبت رد  جردنم  غلبم  فقـس  ات  روبزم  دـمآرد 

داتشه و دصیس و  رازهکی و  هام  نمهب  مجنپ  خروم  هبنشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  هدحاو  هدام  رب  لمتـشم  قوف  نوناق  ددرگیم . تخادرپ 
ـ  یمالـسا ياروش  سلجم  سیئر  دیـسر . ناـبهگن  ياروـش  دـییأت  هب  خـیرات 12/11/1384  رد  بیوصت و  یمالـسا  ياروـش  سلجم  راـهچ 

لداعدادح یلعمالغ 

بوصم 1385 دهاش –  نادنزرف  لاغتشا  یهدناماس  همان  نییآ 

نوناق متـشه  یـس و  دـصکی و  لصا  دانتـسا  هب  نارگراثیا و  روما  دیهـش و  داینب  داهنـشیپ  هب  انب   1/11/1385 خروـم هسلج  رد  ناریزوتئیه 
لاغتشا یهدناماس  همان  نییآ  دومن : بیوصت  ریز  حرش  هب  ار  دهاش  نادنزرف  لاغتشا  یهدناماس  هماننییآ  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یـساسا 

مراهچ همانرب  نوناق  نوناق : فلا ـ  دـنوریم : راـکب  طوبرم  حورـشم  یناـعم  رد  ریز  تاحالطـصا  هماـننییآ  نیا  رد  1 ـ هدام دهاش  نادنزرف 
روشک يزیرهمانرب  تیریدـم و  نامزاس  نامزاس : ب ـ  بوصم 1383 ـ  ناریا ـ  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، هعـسوت 

ییارجا ياههاگتسد  هیلک  2 ـ هدام هماننییآ  نیا  عوضوم  ییارجا  ياههاگتـسد  اههاگتـسد : نارگراثیا ت ـ  روما  دیهـش و  داینب  داـینب : پ ـ 
دصرد جنپ  تسیب و  لقادح  عوبتم ، هاگتسد  یمادختسا  هیمهـس  بوچراهچرد  دنفظوم  نآ  ییارجا  هماننییآ  نوناق و  ( 145  ) هدام لومشم 

داینب يوس  زا  هدش  یفرعم  یهاگـشناد  یلیـصحت  كردم  ياراد  لغـش و  دقاف  دـهاش  نادـنزرف  نایم  زا  ار  دوخ  یمادختـسا  ياهزاین  %( 25
اب ینامزاس  ياهتسپ  نیوانع  رییغت  هب  زاین  تروص  رد  هرصبت ـ  دنیامن . مادقا  يدصتالب  ياهتسپ  لحم  زا  نانآ  مادختسا  هب  تبـسن  نیمأت و 

هدام نیا  فدـه  ققحت  روظنم  هب  ینامزاس  ياهتـسپ  نیوانع  رییغت  حالـصا و  هب  تبـسن  طباوض  تیاعر  اب  نامزاس  طوبرم ، هاگتـسد  مـالعا 
ار داینب  يوس  زا  هدـش  یفرعم  دارفا  نیعم ، راـک  ماـجنا  دادرارق  داـقعنا  هب  زاـین  تروصرد  دـنفظوم  اههاگتـسد  3 ـ هدام درک . دهاوخ  مادـقا 
70597/34613 هرامش همانـشخب  خروم 15/12/1384 و  هرامـش 84515/ت34613ه ـ هماـنبیوصت  يارجا  رد  4 ـ هدام دنیامن . يریگراکب 
زا هدافتـسا  تیولوا  موزل  ناراکنامیپ  اب  هدقعنم  ياهدادرارق  رد  دـنفلکم  نوناق  ( 160  ) هدام عوضوم  ياههاگتـسد  هیلک   15/6/1385 خروم

ياهزاین ادـتبا  دـنفلکم  اهکناب  نوناق و  هداـم 160 )  عوضوم  ياههاگتـسد  هیلک  5 ـ  هدام دـنیامن . جرد  ار  داـینب  يوس  زا  هدـش  یفرعم  دارفا 
راـک و ترازو  6 ـ  هدام دنیامن . نیمات  دنـشابیم  طیارـش  دجاو  هک  داینب  يوس  زا  هدـش  یفرعم  دیهـش  نادـنزرف  نیب  زا  ار  دوخ  یمادختـسا 
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يارجا نایاپ  اـت  ار  نارگراـثیا  دـهاش و  نادـنزرف  زا  رفن  ( 100.000  ) رازه دـصکی  دادـعت  راکب  لاغتـشا  هنیمز  تسا  فظوم  یعامتجاروما 
ـ  7 هدام دوش . عفترم  ناـنآ  يراـکیب  لکـشم  نوناـق  يارجا  تلهم  ماـمتا  زا  سپ  هک  ياهنوگ  هب  دـیامن  مهارف  رفن ) رازه  هنالاس 40   ) نوناق

یلغـش یگدامآ  اهتراهم و  يزاسدـنمناوت  روظنم  هب  تسا  فظوم  روشک ) ياهفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس   ) یعامتجا روما  راک و  ترازو 
دنفظوم اههاگتـسد  هماـننییآ  نیا  يارجا  نسُح  رب  تراـظن  روظنم  هب  8 ـ  هدام دروآ . لمع  هب  ار  مزال  مادقا  تراهم  دـقاف  دـهاش  نادـنزرف 

مزال شرازگ  هنالاس  تروص  هب  دنفلکم  زین  داینب  نامزاس و  دنیامن و  سکعنم  داینب  نامزاس و  هب  ار  هماننییآ  نیا  يارجا  درکلمع  شرازگ 
يدواد زیورپ  روهمج ـ  سیئر  لوا  نواعم  دنیامن . هیارا  تلود  تئیه  هب  ار 

هداوناخ و  لغاشریغ ) لغاش و   ) ناگدازآ نازابناج و  هیلک  ثداوح  رمع و  همیب  هنیزه  تخادرپ  صوصخ  رد  همانبیوصت 

هب انب   21/5/1386 خروم هسلج  رد  ناریزوتئیه  نارگراثیا  روما  دیهـش و  داینب  روهمج ـ  سییر  يدربهار  تراظن  يزیرهماـنرب و  تنواـعم 
نوناق متـشه  یـس و  دـصکی و  لصا  دانتـسا  هب  نارگراثیا و  روما  دیهـش و  داـینب  خروـم 22/8/1385  هرامش 108776/820/400  داهنـشیپ 

( رـسمه نیدـلاو و   ) دـهاش هداوناخ  و  لغاشریغ ) لغاش و   ) ناگدازآ نازابناج و  هیلک  1 ـ دومن : بیوصت  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا 
هرامـش 15467/ت28916هـ هماـنبیوصت  عوضوم  ثداوح  رمع و  همیب  لوغـشم  دنـشابن  يرگید  ثداوـح  رمع و  همیب  شـشوپ  تحت  هک 

هیامرس فقس  2 ـ دوشیم . تخادرپ  نیمأت و  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  تارابتعا  لحم  زا  تلود  زابناج و  مهس  دنـشابیم .  18/2/1385
نتفرگ رظن  رد  اب  هدـشدای  همانبیوصت  ( 2) دنب عوضوم  هدـشنییعت  همیب  هیامرـس  ساسارب  همانبیوصت  نیا  نیلومـشم  ثداوح  رمع و  همیب 
ثداوح رمع و  همیب  يایازم  زا  هدافتـسا  يارب  ینـس  طرـش  تیاعر  زا  هماـنبیوصت  نیا  نیلومـشم  هیلک  3 ـ دوشیم . نییعت  هنـالاس  شیازفا 
خروـم هرامــــش 42336/ت25544ه ـ خروــــم 17/7/1378 و  هرامــش 47698/ت20126 ه ـ ياــههمانبیوصت  4 ـ دنـشابیم . ینثتــسم 

يدواد زیورپ  روهمج ـ  سیئر  لوا  نواعم  دنوشیم . وغل   17/9/1380

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
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