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 ( روشک تاررقم  نیناوق و  هیور (  تدحو  يارآ 

باتک تاصخشم 

دحاو روشک /)  تاررقم  نیناوق و  هیور (  تدحو  يارآ  : روآدـیدپ مان  ناونع و   1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
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 

هیور تدحو  يارآ 

یقوقح يارآ 

یقوقح هیور  تدحو  يارآ 

يرادا روما  هب  طوبرم 

هیور تدحو  يار  لاس 1348  يارآ  روبزم  توافتلا  هبام  هیدات  ریخات  زا  یشان  تراسخ  قوقح و  رد  هبساحم  هابتشا  زا  یـشان  توافتلا  هبام 
بوصم 31/3/1345 يروشک  مادختسا  نوناق  62 و 63 )  ) نیتدام بجوم  هب  دنیامنیم : رظنراهظا  ریز  حرش  هب  هدومن  هرواشم  هرامش 156 

ياـضاقت هب  تسا و  روـشک  یمادختـسا  يرادا و  روـما  ناـمزاس  ياروـش  یمـسر  نیمدختـسم  یمادختـسا  تایاکـش  هب  یگدیـسر  عـجرم 
نیمدختـسم يواعد  دروم  رد  یلو  دـش  دـهاوخ  یگدیـسر  روشک  یلاع  ناوید  رد  یتلود  ياروش  باـیغ  رد  اروش  نآ  يار  زا  رظندـیدجت 

هجدوب نوناق  ( 25  ) هرـصبت قبط  هکنیا  هب  رظن  لاس 1322  هجدوب  ممتم  نوناـق  ( 26  ) هدام عوضوم  قوقح  هبـساحم  هابتـشا  ناونع  هب  تلود 
یعطق مکح  رودـص  هلحرم  هب  هدـشن و  ای  هدـش  هعجارم  هاگداد  هب  هکنیا  زا  معا  تباب  نیا  زا  نیمدختـسم  تابلاطم  روشک  لک  لاس 1346 

یلم ياروش  سلجم  هجدوب  نویـسیمک  بیوصت  زا  سپ  صاخ  ناونع  تحت  هنالاس  ياههجدوب  رد  رابتعا  نیمات  اب  دشاب  هدیـسرن  ای  هدیـسر 
رگید تسا  یعطق  هدش و  هتخانـش  رکذلا  قوف  نوناق  بجوم  هب  تلود  نیمدختـسم  يارب  قح  نیا  يرخا  ترابع  هب  دش و  دهاوخ  تخادرپ 

تیفیک نیمه  هب  هک  روشک  یلاـع  ناوید  مهد  مجنپ و  هبعـش  ود  يارآ  اـتجیتن  تسین و  يرورـض  نآ  قاقحتـسا  تاـبثا  يارب  يوـعد  هماـقا 
تخادرپ يرارقرب و  هکنیا  هب  رظن  ثحب  دروم  توافتلا  هبام  هیدات  ریخات  تراسخ  عوضوم  هب  تبـسن  اما  دوشیم و  دییات  تسا  هدـش  رداص 

تـالماعم و نینچمه  تلود و  تـالماعم  اـب  تسا  نآ  ماـجنا  هب  فلکم  یمادختـسا  نیناوق  يارجا  ماـقم  رد  تلود  هک  نیمدختـسم  قوقح 
دـشابیمن و یندـم  یـسردادنییآ  نوناق  مهد  باب  زا  موس  لصف  لومـشم  نآ  ماجنا  رد  ریخات  تسا  توافتم  زیامتم و  صاخـشا  تادـهعت 

رداص هیدات  ریخات  تراسخ  هبلاطم  يوعد  در  رب  ینبم  هک  روشک  یلاع  ناوید  مجنپ  هبعـش  يار  اذـل  تسین  ریخاـت  تراـسخ  هیداـت  مزلتـسم 
مزال هباـشم  دراوم  رد  هامریت 1328  بوصم  هیور  تدـحو  هب  عجار  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبط  يار  نیا  ددرگیم  دـییات  اـتجیتن  تسا  هدـش 

مدختـسم هب  نانآ  عضو  لیدـبت  يارب  تایناخد  راصحنا  هسـسؤم  رد  يرگراـکریغ  لـغاشم  رد  لـغاش  نارگراـک  قاقحتـسا  تسا . عاـبتالا 
بوصم يروشک  مادختسا  ینوناق  هحیال  هیحالـصا  ( 137  ) هداـم هک  نیا  هب  رظن  خروم 9/12/1351  هرامش 69  هیور  تدحو  يار  یمـسر 
خیراـت رد  هدـش و  هتخانـش  رگراـک  دوـخ  صاـخ  نیناوـق  قـبط  هـک  تـسا  يدارفا  یمـسرریغ و  نیمدختـسم  عـضو  هـب  رظاـن   12/8/1349
یمسر مدختسم  هب  مزال  طیارـش  دوجو  تروص  رد  ناگدربمان  هک  هتـشاد  ررقم  دناهتـشاد و  لاغتـشا  يرگراک  ریغ  لغاشم  هب   31/3/1345

رد يروشک ) مادختـسا  ینوناق  هحیال  بیوصت  خیرات   ) خیرات 31/3/1345 رد  هک  مه  ینارگراک  لاح  لماش  روتـسد  نیا  دـنوش و  لیدـبت 
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هام رویرهـش  همانـساسا  بجوم  هب  هچنانچ  ددرگیم و  دناهتـشاد  يرگراک  ریغ  لغاشم  هب  لاغتـشا  ناریا  تایناخد  راصحنا  یتلود  هسـسؤم 
قوقح هب  يا  همطل  دـناوتیمن  هتـشادن و  لبقام  هب  يرـست  رما  نیا  دوش  هرادا  تکرـش  تروص  هب  ناریا  تایناخد  هک  هدـیدرگ  ررقم   1347

تایناخد تکرش  همانساسا  ( 18  ) هدام هک  هدوب  قح  نیمه  تیاعر  روظنم  هب  رظن و  نیا  دـیؤم  دزاـس و  دراو  نارگراـک  لـیبق  نیا  هبـستکم 
مدختسم هب  عضو  لیدبت  قاقحتسا  روکذم  همانساسا  بیوصت  خیرات  زا  لبق  هک  ار  یمـسرریغ  نیمدختـسم  زا  هتـسد  نآ  عضو  لیدبت  ناریا 

خروم خروم 11/4/1351 و 457  خروم 22/3/1351 و 432  ياههرامش 341  هب  ياههمانداد  اذلف  تسا  هدومن  زیوجت  دناهتشاد  ار  یمـسر 
يارب نارگراک  لیبق  نیا  قاقحتـسا  ياـنبم  رب  هک  روشک  یلاـع  ناوید  تفه  هبعـش  ریخا  هئارا  نینچمه  رظندـیدجت و  هاـگداد   17/4/1351

هیور تدحو  نوناق  قبط  يار  نیا  دشابیم  دییات  دروم  هدیدرگ  رداص  نانآ  تیاکش  دورو  هجیتن  یمسر و  مدختـسم  هب  نانآ  عضو  لیدبت 
يذ یمسر  نادنمراک  ندوب  ینثتـسم  تسا . عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعـش  يارب  لاس 1328  بوصم 

یماهس تکرش  يوضر و  سدق  ناتسآ  نیب  میظنت  دادرارق  یگتسشنزاب  همیب  تاررقم  لومش  زا  يروشک  دعاقت  قوقح  زا  هدافتـسا  رد  قح 
همیب یماهس  تکرش  يوضر و  سدق  ناتـسآ  نیب  یمیظنت  دادرارق  ( 16  ) هدام خروم 20/3/1352  هرامش 24  هیور  تدحو  يار  ناریا  همیب 

لومـش زا  دـنیامن  هدافتـسا  يروـشک  دـعاقت  قوـقح  زا  دـنناوتب  هک  ار  تلود  یمـسر  نادـنمراک  خروم 12/10/1337  دهـشم  هبعـش  ناریا 
میظنت عقوم  رد  هک  تلود  یمـسر  نادـنمراک  هیلک  لـماش  معا  روـط  هب  هک  هدوـمن  ینثتـسم  فوـصوم  دادرارق  یگتـسشنزاب  همیب  تاررقم 
نیمه رد  هک  روشک  یلاع  ناوید  مجنپ  هبعـش  يار  دوشیم و  دنیامن  هدافتـسا  ادعب  ای  هدرکیم  هدافتـسا  يروشک  دـعاقت  قوقح  زا  دادرارق 

اههاگداد روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  يار  نیا  تسا  حیحـص  هدـیدرگ  رداص  هنیمز 
رد البق  هک  تایناخد  راصحنا  هرادا  نادنمراک  تیاکش  هب  تبسن  ددجم  یگدیـسر  حرط و  تیلباق  مدع  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد 

خروم هرامـش 50  هیور  تدـحو  يار  روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  ناـمزاس  ياروش  رد  هدـش  مکح  رودـص  هب  یهتنم  ینوناـق  عـجرم 
يارب لاس 1345  بوصم  يروشک  مادختـسا  نوناق  عضو  زا  لبق  تایناخد  راـصحنا  هرادا  نادـنمراک  زا  ياهدـع  هکنیا  هب  رظن   25/7/1352

ینیبشیپ هدام 1338  يد  بوصم  اهنیسینکت  نیـسدنهم و  مادختـسا  هوحن  نوناق  رد  هک  یهاگراک  قح  تفایرد  هب  دوخ  قاقحتـسا  تابثا 
رداص نانآ  قاقحتـسا  رب  يار  یمادختـسا  رظندیدجت  تأیه  زا  دناهدرک و  هعجارم  روشک ) یلاع  ناوید   ) تقو حـلاص  عجرم  هب  تسا  هدـش 
یکاش تیاکش  هاگره  هامید 1345  بوصم  یمسر  نیمدختسم  تایاکـش  هب  یگدیـسر  هماننییآ  ( 5  ) هدام تحارـص  هب  انب  تسا و  هدـش 

یمادختسا يرادا و  روما  نامزاس  ياروش  رد  ددجم  یگدیـسر  لباق  دشاب  هدش  مکح  رودص  هب  یهتنم  یگدیـسر و  ینوناق  عجرم  رد  البق 
هدام بجوم  هب  يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قباـطم  حیحـص و  هنیمز  نیا  رد  روشک  یلاـعناوید  مجنپ  هبعـش  يار  دوب  دـهاوخن  روشک 

قاقحتـسا تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو 
هیور تدـحو  يار  یمـسر  مدختـسم  هب  نانآ  عضو  لیدـبت  يارب  یناریتشک  ردانب و  نامزاس  رد  يرگراک  لغاشمریغ  رد  لغاش  نارگراـک 

نیمدختسم هتـشاد  ررقم  هک  بوصم 12/8/1349  يروشک  مادختـسا  نوناق  یحالـصا   137  ) هداـم هب  رظن  خروم 20/9/1359  هرامش 84 
دناهتشاد و لاغتشا  يرگراکریغ  لغش  هب  خیرات 31/2/1345  رد  هدش و  هتخانـش  رگراک  دوخ  صاخ  نیناوق  قبط  هک  يدارفا  یمـسرریغ و 
رد هک  مه  ینارگراک  لماش  اذهل  دراد  تیمومع  روبزم  هدام  مکح  هک  نیا  هب  رظن  دنوش و  لیدبت  یمـسر  مدختـسم  هب  یطیارـش  تیاعر  اب 

نیا زا  معا  ددرگیم  دناهتشاد  يرگراکریغ  لغاشم  هب  لاغتشا  یناریتشک  ردانب و  نامزاس  رد  نوناق  نآ  بیوصت  خیرات  خیرات 31/2/1345 
1 و 2)  ) داوم دنچ  ره  دشاب و  هدشن  ای  هدش  یمسر  هب  نانآ  عضو  لیدبت  زیوجت  هب  یحیرـصت  روکذم  نامزاس  یمادختـسا  تاررقم  رد  هک 
زا روبزم  نامزاس  نآ  بجوم  هب  هک  تاکرمگ  ردانب و  رداک  لیکـشت  یناریتشک و  رداـنب و  ناـمزاس  یمادختـسا  یلاـم و  تاراـیتخا  نوناـق 

هبستکم قوقح  رد  رثؤم  دناوتیمن  رما  نیا  تسا  هدش  بیوصت   137  ) هدام حالصا  زا  لبق  هدیدرگ  جراخ  يروشک  مادختسا  نوناق  لومش 
لیبـق نیا  عضو  لیدـبت  قاقحتـسا  رب  هک  روشک  یلاـع  ناوـید  متفه  هبعـش  خروـم 7/6/1351  هرامـش 634  يار  اذـلف  دـشاب . نارگراک  نیا 

عابتالا مزال  هباشم  دراوم  رد  بوصم 1328  هیور  تدحو  نوناق  قبط  يار  نیا  دشابیم . دییات  دروم  هدیدرگ  رداص  یمسر  هب  نیمدختـسم 
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هرامش 91 هیور  تدحو  يار  یتلود  تمدخ  هقباس  ءزج  نادنمراک  هیلک  مادختسا  زا  لبق  هدش  ماجنا  هفیظو  تمدخ  تدم  باستحا  تسا .
تدـم هک  نیا  ولو  ددرگ  بوصنم  ییاـضق  تمدـخ  هب  يرادا  تمدـخ  زا  افعتـسا  اـب  تلود  مدختـسم  هک  یتروص  رد  خروم 4/10/1353 

مکح اریز  درادن  یلاکـشا  ییاضق  عیفرت  رد  نآ  باستحا  دشاب  هدش  روظنم  رتالاب  هیاپ  هب  اقترا  يارب  يرادا  هاگتـسد  رد  وا  هفیظو  تمدـخ 
لماـش تسین و  تمدـخ  زا  ینیعم  عوـن  لـحم و  ناـمز و  هب  دودـحم  يد 1323  رذآ و  مـهدزاود  ود  نوناــق  مـمتم  ( 2  ) هداـم زا  هرصبت 2 
تدم باستحا  ددرگیم . زین  دنوشیم  بوصنم  ییاضق  تمدخ  هب  طیارـش  دجاو  دارفا  ریاس  دـننام  افعتـسا  زا  سپ  هک  يرادا  نیمدختـسم 

خروم 4/10/1353 هرامـش 91  هیور  تدحو  يار  یتلود  تمدخ  هقباس  ءزج  نادنمراک  هیلک  مادختـسا  زا  لبق  هدش  ماجنا  هفیظو  تمدـخ 
رد وا  هفیظو  تمدـخ  تدـم  هک  نیا  ولو  ددرگ  بوصنم  ییاضق  تمدـخ  هب  يرادا  تمدـخ  زا  افعتـسا  اب  تلود  مدختـسم  هک  یتروص  رد 

(2  ) هدام زا  هرـصبت 2  مکح  اریز  درادن  یلاکـشا  ییاضق  عیفرت  رد  نآ  باستحا  دشاب  هدش  روظنم  رتالاب  هیاپ  هب  اقترا  يارب  يرادا  هاگتـسد 
زا سپ  هک  يرادا  نیمدختسم  لماش  تسین و  تمدخ  زا  ینیعم  عون  لحم و  نامز و  هب  دودحم  يد 1323  رذآ و  مهدزاود  ود  نوناق  ممتم 

نوناق ( 79  ) هدام رد  دنمراک  هملک  زا  روظنم  ددرگیم . زین  دـنوشیم  بوصنم  ییاضق  تمدـخ  هب  طیارـش  دـجاو  دارفا  ریاس  دـننام  افعتـسا 
هیور تدـحو  يار  یقاقحتـسا  یـصخرم  هام  راهچ  يایازم  قوقح و  زا  هدافتـسا  تهج  زا  فیدرمه  هب  نآ  رـصح  مدـع  حلـسم و  ياهورین 

نافیدرمه و هب  دـنمراک  قالطا  هدـمآ و  لمع  هب  حلـسم  ياـهورین  نوناـق  ( 3  ) هداـم رد  نادـنمراک  زا  هک  یفیرعت  هب  هجوـت  اـب  هرامش 26 
هدوب اهنآ  قلطم  روکذـم  نوناـق  ( 79  ) هداـم رد  نادـنمراک  هملک  رکذ  زا  ننقم  رظن  هـک  تـسا  ملـسم  نوناـق  ناـمه  ( 5  ) هدام ناـیماظنریغ 

زا هدافتسا  دروم  رد  فیدرمه  هب  دنمراک  هملک  رصح  تسا  هدش  لالدتـسا  روشک  یلاعناوید  متفه  هبعـش  يار  رد  هک  روطنامه  اذهیلع 
دراوم رد  هامریت 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبط  يار  نیا  دـشابیمن . حیحـص  ( 79  ) هدام رد  روکذـم  قح 

هحیال ( 82  ) هدام عوضوم  ینف  ياـه  نادراـک  یناـشن و  شتآ  ناگدـننار  هب  طوبرم  هماـننییآ  ندوب  ارجـالامزال  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم 
ناگدـننار هب  طوبرم  هماـننییآ  هکنیا  هب  رظن  خروم 25/4/1358  هرامـش 17  هیور  تدـحو  يار  بوصم 11/8/1331  يرادرهـش  ینوناق 

ياغلا زا  سپ  تسا  هدـش  بیوصت  بوصم 11/8/1331  يرادرهـش  ینوناق  هحیال  ( 82  ) هدام ساسارب  هک  ینف  ياـهنادراک  یناـشنشتآ و 
عضو دشاب  روبزم  هماننییآ  ینمض  خسف  بجوم  هک  یتاررقم  مه  بوصم 11/4/1334  ینوناق  هحیال  رد  هدش و  خسف  روبزم  ینوناق  هحیال 

ینوناق نیزاوم  اب  قباطم  حیحـص و  ثحب  دروم  هماننییآ  ندوب و  ارجالامزال  باب  رد  روشک  یلاع  ناوید  متفه  هبعـش  يار  تسا  هدـیدرگن 
لاغتشا يرتفد  ياهراک  هب  المع  يروشک  مادختسا  نوناق  بیوصت  زا  لبق  هک  اههناخترازو  ءزج  نیمدختسم  یمادختسا  هورگ  نییعت  تسا .

بوصم 12/8/1349 يروشک  مادختسا  نوناق  زا  یحالصا  ( 137  ) هدام خروم 25/4/1358  فیدر 37 و 24  هیور  تدحو  يار  دناهتشاد 
دنـشابیم زج  يرازگتمدـخ  ریظن  لـغاشم  اـی  ءزج  يرازگتمدـخ  لـغاشم  يدـصتم  ـالمع  هک  زج  نیمدختـسم  هب  ار  هورگ 1  تحارـص  هب 

عضو لیدبت  رد  دناهتشاد  لاغتشا  يرتفد  تامدخ  هب  روشک  یلاعناوید  بعش  لمع و  رد  هک  زج  نیمدختسم  نوچ  تسا و  هداد  صیصخت 
نتـشاد ظوحلم  روبزم  هدام  فلاخم  موهفم  هب  هجوت  اب  دـنریگیم و  رارق  قوف  ینوناق  هدام  مکح  عوضوم و  زا  جراخ  اههورگ  هب  میـسقت  و 

خروم هرامـش 760  يار  اذـل  تسا و  هجوـم  باـصم و  هورگ 2  رد  اـهنآ  ندرک  نیزگیاـج  روبزم و  نیمدختـسم  يرتـفد  تامدـخ  شزرا 
هباـشم دراوم  رد  بوصم 1328  هیور  تدـحو  نوناـق  قبط  يار  نیا  دـشابیم . دـییات  دروم  روشک  یلاـع  ناوید  متفه  هبعـش   12/11/1350

هیور تدـحو  يار  دـناهتفای  لاقتنا  يرتسگداد  ترازو  هب  هک  روشک  یمـسر  همانزور  هرادا  نانکراک  ياـیازم  قوقح و  تسا . عاـبتالامزال 
نینچمه یلم و  ياروـش  سلجم  و 1338  ياهلاس 1337  هجدوب  نوناـق  ( 5  ) هدام ( 4  ) هرـصبت بجوم  هب  خروم 25/4/1358  فیدر 62 

ترازو هب  هک  روـشک  یمـسر  هماـنزور  هرادا  ناـنکراک  ياـیازم  قوـقح و  هـک  تـسا  هدـش  ررقم  روـشک  لـک  لاـس 1338  هجدوب  نوناـق 
یلم ياروش  سلجم  نادنمراک  یگتسشنزاب  یمادختسا و  نیناوق  تاررقم و  قبط  ناکامک  نادنمراک  دروم  رد  دنبای  یم  لاقتنا  يرتسگداد 

زا دـش و  دـهاوخ  هدراذـگ  ارجا  عـقوم  هب  تیبـثت و  یلم  ياروـش  سلجم  ياـههماننییآ  قباـطم  نارگراـک  ءزج و  نارازگتمدـخ  هراـبرد  و 
سلجم ناـنکراک  يارب  هک  یمادختـسا  تاررقم  نیناوـق و   ) هـکنیا هـب  یلم  ياروـش  سلجم  لاـس 1344  هجدوب  نوناـق  ( 3  ) هدام تاراـبع 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  هیور (  تدحو  زا 102يارآ  هحفص 9 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


طابنتـسا نینچ  دوب ) دـهاوخن  دـناهتفای  لاـقتنا  سلجم  تمدـخ  زا  هک  نارازگتمدـخ  نادـنمراک و  لـماش  دـسرب  بیوـصت  هب  یلم  ياروـش 
لماـش تسا  هدیـسر  بیوصت  هب  یلم  ياروـش  سلجم  ناـنکراک  يارب  خـیرات  نیا  زا  لـبق  هک  یمادختـسا  تاررقم  نیناوـق و  هک  ددرگیم 
هجدوب نوناق  ( 5  ) هدام ( 4  ) هرـصبت يارجا  رد  هک  ینادنمراک  نیاربانب  دـناهتفای  لاقتنا  یلم  ياروش  سلجم  زا  هک  دوشیم  مه  ینادـنمراک 
دناهدـش لقتنم  يرتسگداد  ترازو  هب  روشک  لـک  هجدوب  نوناـق  ( 19  ) هرـصبت نینچمه  یلم و  ياروـش  سلجم  و 1338  ياهلاس 1337 

لاس 1344 هجدوب  نوناق  موس  هدام  بیوصت  خـیرات  اـت  هک  یلم  ياروش  سلجم  ناـنکراک  ياـیازم  قوقح و  هفاـضا  تاررقم  زا  دـنناوتیم 
يارب يار  نـیا  لاس 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناـق  بجوم  هب  دـننک  هدافتـسا  تسا  هدیـسر  بیوصت  هب  یلم  ياروش  سلجم 
دروم رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تأـیه  هیور  تدـحو  يار  دـشابیم . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  ناوید  بعش 

هرامـش 10601- یمـسر  همانزور  هحفـص 2 ) هرامـش 10.59  هیور  تدـحو  يار  نکـسم  نامزاس  قباـس  نادـنمراک  یمادختـسا  تیاـکش 
دراد تحارص  بوصم 1352.3.5  یتلود  ياهتکرش  یمادختسا  تاررقم  هدام 67  یمومع  تئیه  فیدر 10.59  هرامش 9336   1360.4.30

يرادا و روـما  ناـمزاس  ياروـش  هب  دوـخ  یمادختـسا  قوـقح  عییـضت  دروـم  رد  دـنناوتیم  نوناـق  نـیا  تاررقم  لومـشم  نیمدختـسم  هـک 
ملظت تیاکـش و  قح  هکنیا  هب  رظن  دوشیم  زین  نکـسم  نامزاس  نانکراک  لـماش  احیرـص  روبزم  نوناـق  . دـننک تیاکـش  روشک  یمادختـسا 

بوـسحم تلود  دـنمراک  هتـشادن و  یتـلود  راـک  یلک  روـطب  هدربماـن  نوناـق  بیوـصت  خـیرات  رد  هـک  نکـسم  ناـمزاس  قباـس  نادـنمراک 
قوقح عییـضت  دروم  رد  تسا ، هدوبن  زرحمروبزم  خـیرات  رد  نامزاس  نآ  رد  اهنآ  يدـنمراک  یمادختـسا  يواـعد  تلع  هب  اـی  دـناهدشیمن 

نیا هب  یگدیـسر  عجرمو  تسا  ظوفحم  لاحرهب  هدوب  نامزاس  نآ  رد  روکذم  خـیرات  زا  شیب  اهنآ  لاغتـشا  ساسا  رب  هک  دوخ  یمادختـسا 
هحیال يارجا  خیرات  زا  روشک و  یمادختسا  يرادا و  روما  نامزاس  تایاکش  هب  یگدیسر  ياهتئیه  خیرات 1352.3.5  زا  زین  تایاکش  هنوگ 

هک تسا  ییاههاگداد  هام 58  دادرخ  بوصم  روکذم  نوناق  داوم 61 و 62 و 63  اغلا  يروشک و  مادختـسا  نوناق  هدام 60  حالصا  ینوناق 
حیحص تاضق  یماظتنا  رظن  دیدجت  یلاع  هاگداد  زا  هرداص  هرامش 1356.4.18-178  يار  نیاربانب  دناهدش  اهتئیه  نآ  نیشناجنوناق  قبط 

لاس بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هدـحاو  هدام  قبط  هدـش  هداد  هک  یتاحیـضوت  تیاعر  اب  نآ  دافم  زا  يوریپو  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  و 
رد روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . مزال  هباشم  دراوم  رداـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب   1328

هرامـش 1360.4.30-10601 یمـسر  همانزور  هحفـص 4 ) هرامـش 23.59  هیور  تدـحو  يار  نکـسم  ناـمزاس  یجارخا  نادـنمراک  دروم 
نوناق هدام 2  دنب پ  عوضوم  یتلود  ياهتکرـش  یمادختـسا  تاررقم  کی  هدام  قباطم  هچرگ  یمومع  تئیه  فیدر 23.59  هرامش 9334 

نکـسم نامزاس  هلمجنم  راعـشالا  قوف  ياهتکرـش  نادنمراک  روبزم  نوناقيارجا  خیرات  زا  لاس 52  هام  دادرخ  بوصم  يروشک  مادختـسا 
نوناق بیوصت  زا  لبق  ات  هک  نکـسم  نامزاس  یمادختـسا  هماننییآ   5  . هدام رد  دیقم  مکح  هکنیا  هب  رظن  اما  دنـشابیم ، الاب  نوناق  لومـشم 

اب تسا و  هدرک  بستکم  قح  داجیادـناهدش  جارخا  هدربمان  نوناق  بیوصت  زا  لبق  هک  روبزم  نامزاس  نادـنمراک  يارب  هدوب  ارجا  لباق  قوف 
نارهت یمومعهاگداد  هبعـش 69  زا  هرداص  يار  نیاربانب  تسا  یقاب  دوخ  توق  هب  هدربمان  هداـم  رد  جردـنم  قوقح  دـیدج  تاررقم  يارجا 

قبط يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  دـشاب  قوف  هماننییآ  لولدـم  ساسا  رب  دـیاب  یکاـش  دـنمراک  جارخا  هکنیا  رب  ینبم 
هیور تدحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  لاس 37  بوصم  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  یقاحلا  داوم  هدام 3
هحفص هرامـش 33.60  هیور  تدحو  يار  نازاسوراد  کمک  طسوت  هناخوراد  هرادا  تیعونمم  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه 

هدام 3 هرـصبت  هب  هجوت  اب  یمومع  تئیه  فیدر 33.60  هرامش 100372 1360.11.25  هرامش 1361.1.29-10816  یمسر  همانزور  ( 33
ترازوهکنیا هب  دراد  تحارص  نآ  رد  هک  هام 34  دادرخ  بوصم  یندیماشآ  یندروخ و  داوم  ییوراد و  یکـشزپ و  روما  هب  هطوبرم  نوناق 

عـضو ناریزو  تئیه  بیوصت  اب  گنهرف و  يرادهب و  نیترازو  فرط  زا  هک  یتاررقم  قبط  دـنادب  مزال  هک  یتروص  رد  دـناوتیم  يرادـهب 
رد ریخم  يرادهب  ترازو  هرصبت  رد  ررقم  طیارـش  لوصح  تامدقم و  ماجنا  تروص  رد  اذلف  دیامن  لمع  روبزم  هرـصبت  قبطرب  دش  دهاوخ 

هدـهع زا  ناگدربمان  نوچ  تسا  یکاح  هک  اهناهاوخ  کی  هجرد  يزاـسوراد  کـمک  تراـکب  هجوتاـب  تسا و  هدوب  نآ  هب  لـمع  مادـقا و 
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ياراد هک  يا  هناخوراد  رد  کی  هجرد  يزاسوراد  کـمک  ناونع  هباـت  دوشیم  هداد  ناـنآ  هب  روبزم  تراـک  دـناهدمآرب  هررقم  تاـناحتما 
ار هناخوراد  ندرک  هرادا  قح  القتـسم  هجو  چـیه  هب  دـنهد و  ماجنا  ار  يزاسوراد  کمک  هب  هطوبرم  ياهراک  تسا ، ینوناق  زاـجم  لوئـسم 

ياههماننییآ نیناوقرد و  هدـشن و  نآ  رد  ررقم  طیارـش  لامعا  هدام 3 و  هرـصبت  هب  ياهراشا  دیق و  روبزم  ياهتراک  رد  تشاد و  دـنهاوخن 
جاتنتساینعم نیا  روبزم  تاررقم  عومجم  زا  هدیدرگ و  صخـشم  مولعم و  کی  هجرد  نازاسوراد  کمک  تارایتخا  فیاظو و  مه  هطوبرم 

يار بتارم  هب  انب  دنشاب . هتـشاد  اقلطم  لوئـسم  ریدم  تلاخد  نودب  ار  هناخوراد  ندرک  هرادا  قح  ییاهتراک  نینچ  ناگدنراد  هک  دوشیمن 
هب طوبرم  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا . دـییات  دروم  اـتجیتن  تسا  ینعم  نیمه  نمـضتم  هک  روشک  یلاـع  ناویدمراـهچ  هبعش 

. تسا عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب   28 هامریت بوصم  یئاضق  هیور  تدحو 

هراجا هب  طوبرم 

تکرش ود  ره  ریدم  هک  يدراوم  رد  یتح  رگید و  تکرـش  هب  یتکرـش  زا  هرجاتـسم  نیع  يراذگاو  تروص  رد  ریغ  هب  لاقتنا  نتفای  ققحت 
ازجم و یلک  هب  نآ  ریدم  زا  یتراجت  تکرش  یقوقح  تیصخش  هک  نیا  هب  رظن  خروم 2/8/1351  هرامش 42  هیور  تدحو  يار  دشاب  یکی 
هب تسا  تکرـش  رجاتـسم  هدش  راذگاو  یتکرـش  هب  هرجاتـسم  نیع  عفانم  هک  نیمه  تسا و  دوجوم  هشیمه  تکرـش  ریدم  يرانکرب  ناکما 

دوخ ولو  یتکرـش  هب  ار  هراجا  دروم  وا  هدـش و  بلـس  رجاتـسم  زا  الک  ای  زج  ریغ  هب  لاقتنا  قح  هراجا  دنـس  رد  هاگ  ره  نیاربانب  نآ . ریدـم 
لوصا و اب  قباطم  حیحص و  هنیمز  نیا  رد  نارهت  ناتسرهش  هاگداد  هبعش 39  رظن  هتفای و  ققحت  ریغ  هب  لاقتنا  دیامن  راذگاو  دشاب  نآ  ریدم 

هباشم دراوم  رد  اههاگداد  يارب  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  ندـش  هفاضا  داوم  زا  ( 3  ) هدام بجوم  هب  يار  نیا  تسا  ینوناـق  نیزاوم 
هرامش هیور  تدحو  يار  تسا  نایرج  رد  هدش و  حرط  البق  هک  يواعد  هیلک  هب  رجاتـسم  کلام و  طباور  نوناق  يرـست  تسا . عابتالا  مزال 

هشیپ و يارب  هک  یلحم  ره   ) هک نیا  رب  دراد  تحارـص  رجاتـسم  کـلام و  طـباور  نوناـق  ( 1  ) هداـم هک  نیا  هب  رظن  خروم 29/8/1353   71
هدام بجوم  هب  و  دوب ) دهاوخ  نوناق  نیا  تاررقم  لومشم  دوش  هداد  هراجا  ادعب  ای  هدش  هداد  هراجا  لاح  هب  ات  ینکـس  ای  تراجت  بسک و 

نوناق نیا  لومـش  زا  هک  يدراوم  رد  طقف  روبزم  نیناوق  هدـیدرگ و  یغلم  دـشاب  ریاغم  نوناق  نیا  دافم  اب  هک  ینیناوق  تاررقم و  هیلک  ( 26)
ار رجاتـسم  کلام و  طباور  نوناـق  نیا  لومـش  زا  هک  يدراوم  رد  ( 23  ) هدام ( 1  ) هرـصبت هک  نیا  هب  تافتلا  اب  دراد و  راـبتعا  تسا  جراـخ 

درادیم ررقم  هک  یندم  یـسرداد  نییآ  ( 562  ) هدام دافم  هب  هجوت  اب  تسا و  هداد  يرـست  هدـیدرگن  ارجا  زونه  هک  یعطق  ماـکحا  هب  یتح 
کلام طباور  نوناق  روکذم  تاهج  هب  انب  ددرگ  رداص  تسا  لمعلا  مزال  نآ  رودص  نامز  رد  هک  ینوناق  قبط  اساسا  دـیاب  اهرارق  ماکحا و 
دهاوخ يرست  زین  تسا  نایرج  رد  هدش و  حرط  البق  هک  يواعد  هیلک  هب  دشاب  لمعلا  مزال  يار  رودص  خیرات  رد  هک  یطاقن  رد  رجاتـسم  و 

نیب يراجیتسا  هطبار  عطق  دوب . دـهاوخ  هیاعرلا  مزـال  هامریت 1328  بوصم  ییاـضق  هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناـق  قبط  يار  نیا  تشاد .
هرامش هیور  تدحو  يار  هراجا  تدم  ياضقنا  زا  دعب  هدش  راذگاو  يو  هب  رجاتسم  فرط  زا  هراجا  دروم  زا  یتمسق  هک  یـسک  رجاتـسم و 

، روبزم نوناق  5 و 20 )  ) نیتدام زا  كالم  ذاختا  اب  نآ و  هرصبت  رجاتسم و  کلام و  طباور  نوناق  ( 1  ) هدام هب  هجوت  اب  خروم 5/3/1355   9
هراجا تدم  ياضقنا  زا  دعب  رگید  دیامن  راذگاو  يرگید  هب  ار  هراجا  دروم  زا  یتمـسق  ریغ  هب  يراذـگاو  قح  زا  هدافتـسا  اب  هک  يرجاتـسم 
ياهب هراجا  لیدعت  ای  هیلخت  دناوتب  ات  هدنامن  یقاب  وا  يارب  تمـسق  نیا  رد  مه  یفرـصت  تسین و  هدیدرگ  راذگاو  هک  یتمـسق  عفانم  کلام 

نیب هدش و  عطق  هدیدرگ  راذگاو  هک  یتمـسق  هب  تبـسن  قباس  رجاتـسم  یقوقح  هطبار  يدروم  نینچ  رد  دهاوخب . دیدج  رجاتـسم  زا  ار  نآ 
يرفیک یـسرداد  نییآ  هب  هدـش  هفاضا  نوناـق  ( 3  ) هداـم قبط  يار  نیا  تسا . هدـیدرگ  رارقرب  يراـجیتسا  هطبار  کـلام  دـیدج و  رجاتـسم 

بیوصت زا  لبق  هک  يواعد  هب  رجاتـسم  رجوم و  طباور  نوناـق  لومـش  تسا . عاـبتالامزال  اـههاگداد  يارب  هباـشم  دراوم  رد  بوصم 1337 
(1  ) هداـم قـبط  هکنیا  هب  رظن  خروم 10/7/1356  هرامـش 95  هیور  تدـحو  يار  تسا  یگدیـسر  نایرج  رد  هدـش و  حرطم  روبزم  نوناـق 

نوناق نآ  لومـشم  زین  هدـش  هداد  هراجا  هشیپ  بسک و  اـی  ینکـس  يارب  هک  یلحم  ره  لاس 1356  بوصم  رجاتـسم  رجوم و  طباور  نوناـق 
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. تسا خوـسنم  یغلم و  بوصم 1339  رجاتـسم  کلام و  طـباور  نوناـق  روبزم  نوناـق  يارجا  خـیرات  زا  ( 32  ) هداـم بجوم  هب  دـشابیم و 
زین تسا  یگدیـسر  نایرج  رد  هدش و  حرط  نوناق  نیا  بیوصت  زا  لبق  هک  يواعد  لماش  رجاتـسم  رجوم و  طباور  نوناق  ( 4  ) هدام نیاربانب 

نوناق بیوصت  زا  لبق  هک  يواعد  هب  رجاتـسم  رجوم و  طباور  نوناق  لومـش  تسا . عابتالامزال  ینوناق  تاررقم  قبط  يار  نیا  دوب . دـهاوخ 
طباور نوناق  ( 14  ) هدام « 9  » دنب خروم 24/11/1356  هرامـش 113  هیور  تدـحو  يار  تسا  یگدیـسر  نایرج  رد  هدـش و  حرطم  روبزم 

هد فرظ  ار  لثملا  ترجا  ای  هراجالا  لام  هداتفا  بقع  طاسقا  ای  طسق  تخادرپ  رد  رجاتـسم  ریخات  هک  لاس 1356  بوصم  رجاتسم  رجوم و 
رارق هراجا  دروم  هیلخت  مکح  رودص  تساوخرد  دراوم  هلمج  زا  همانراهظا  ای  هراجا  دنس  هدننکمیظنت  هناخرتفد  راطخا  غالبا  خیرات  زا  زور 

طاـسقا اـی  طـسق  تخادرپ  زا  رجاتـسم  يراددوـخ  ياـعدا  هب  نوناـق و  نآ  يارجا  زا  لـبق  هک  هیلخت  اـهتساوخداد و  هب  رظاـن  تـسا ، هداد 
نوناق ( 8  ) هدام « 7  » قش هب  دانتسا  هب  یمسر و  دانسا  رتفد  راطخا  غالبا  خیرات  زا  زور  هس  فرظ  لثملا  ترجا  ای  یمسملا  ترجا  هداتفابقع 

«7  » قش رد  ررقم  فلخت  طرـش  يواعد  هنوگنیا  رد  نیاربانب  دشابیمن  تسا  هدش  میدقت  یـسمش  بوصم 1339  رجاتسم  کلام و  طباور 
یـسرداد نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  داوم  رد  ( 3  ) هدام ریخا  تمـسق  قبط  يار  نیا  دوب . دـهاوخ  هیاعرلامزال  رکذـلاریخا  نوناـق  ( 8  ) هدام

تامدـخ اهالاک و  ياهب  لـک  صخاـش  زا  روظنم  دوش . يوریپ  دـیاب  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  فرط  زا  یـسمش  بوـصم 1337  يرفیک 
خروم 3/12/1356 هرامش 114  هیور  تدحو  يار  رجاتسم  رجوم و  طباور  نوناق  ( 4  ) هدام رد  روکذم  اهب  هراجا  لیدعت  دروم  رد  یفرصم 
هام 1356 دادرم  بوصم  رجاتسم  رجوم و  طباور  نوناق  ( 4  ) هدام رد  روکذم  یفرصم  تامدخ  اهالاک و  ياهب  لک  صخاش  ترابع  زا  دارم 
رد یفرصم  تامدخ  اهالاکیاهب و  لک  صخاش  تسا  لمکا  درف  هب  فرصنم  زین  قلطم  هکنیا  هب  رظن  روبزم و  ترابع  مومع  قالطا و  هب  انب 

روشک لک  صخاش  هکنیا  رب  ینبم  نارهت  ناتـسرهش  هاگداد  متفه  هبعـش  رظن  نیاربانب  رهـش –  ره  صخاـش  هن  تسا  ناریا  يرهـش  قطاـنم 
يرفیک یـسرداد  نییآ  نوناـق  هب  هدـش  هفاـضا  ( 3  ) هداـم قـبط  يار  نیا  تسا . حیحـص  هتفرگ  رارق  اـهب  هراـجا  لیدـعت  هبـساحم و  كـالم 

هیور تدـحو  يار  يراجیتسا  كالما  ياهبهراجا  لیلقت  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال 
هب هجوت  اـب  یمومع  تئیه  فیدر 42.60  هرامش 39530 1361.4.13  هرامش 1361.5.16-10907  یمـسر  همانزور  هحفص 3 ) هرامش 7 

ناریا یمالـسا  يروهمج  بالقنا  ياروش  هام 1358  نابآ  بوصم  ینوکـسم  ياهدـحاو  ياهب  هراجا  لیلقت  هدـحاو  هدام  هرـصبت  تحارص 
هدرک یقفاوت  هراجالا  لام  هب  تبسن  هام 1357  نمهب  خیرات 22  زا  دعب  ینوکسم  ياههناخ  نیرجاتسم  نیرجوم و  رگا  هک  تسانیا  روظنم 
لیلقت تسا  هدش  لمع  ای  ررقم  یهافش  روطب  نیفرط  نیب  البق  هک  ینازیم  ای  يداع  ای  یمسر  دانـسا  رد  جردنممقر  زا  ار  نآ  نازیم  دنـشاب و 
تروص نیا  رد  هک  دشاب  هتشاد  ضارتعا  نآ  هب  تبسن  رجاتـسم  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخ  ربتعمرجاتـسم  رجوم و  يارب  قفاوت  نیا  دنـشاب  هداد 

هب تبسن  هاـم 1357  نمهب  خـیرات 22  زا  لبق  هک  یئاهقفاوت  يداعو و  یمـسر  دانـسا  رد  هدـش  دـیق  غلبم  زا  ار  اهب  هراـجا  نازیم  دـناوتیم 
دروم هام 1357  نمهب  خیرات 22  زا  دعب  هک  یئاهبهراجا  نازیم  زا  نیا 20 % هکنآ  هن  دهد  شهاک  ات 20 % تسا  هدمآ  لمع  هب  هراجالالام 

حیحـص و هدیدرگ  رداصانبم  نیمه  رب  هک  نارهت  حلـص  هاگداد  ( 11  ) هدزای هبعـش  يار  نیاربانب  دشاب  رـسک  لباق  هتفرگ  رارق  نیفرط  قفاوت 
هاـم 37 دادرم  بوـصم  يرفیک  یـسرداد  نـیئآ  نوناـق  هـب  هدـش  هفاـضا  داوـم  زا  هداـم 3  قـبط  رب  يار  نیا  تـسا . ینوناـق  نیزاوـم  قـفاوم 

لمح يدصتم  تیلوئسم  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداديارب 
هحفـص 455) تسا  تراسخ  ناربج  لوئـسم  الاک  لقن  لمح و  يدـصتم  دروم  رد  يار  نآ  ندـشدوقفم  اـی  فلت  تروص  رد  ـالاک  لـقن  و 

نوناق هدام 386  هب  هجوت  اب  یلاعت  همـسب  یمومع  تأیه   17-63 فیدر :  1363.10.2 ه ـ هرامش 63.11.4-11628 211 -  یمسر  همانزور 
هدام والاک  تمیق  لوئسم  هدش  ینثتسم  هک  يدراوم  رد  زج  ار  لقن  لمح و  يدصتم  هراجتلالام  ندش  مگ  ای  فلت  تروص  رد  هک  تراجت 
لبق هدام  دودح  رد  هراجتلالام  ياروآ ) يرحب  تاراسخ  ای  صقن  ای  میلست  ریخات  زا  هیشان  تاراسخ  دروم  رد  ار  هدربمان  نوناق  هب  نآ   387

ار دوخ  يوعد  رازگ  همیب  زا  یماقم  مئاق  هب  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هک  نآ  ياج  هب  هحورطم  ياههدنورپ  رد  هک  نیا  هتخانش و  لوئـسم 
هک لقن  لمح و  يدصتم  یتراجت  هدنیامن  هیلع  دیامن  هماقا  لقن  لمح و  يدصتم  هیلع  هتخادرپ  الاک  بحاصهب  هک  یتاراسخ  هبلاطم  تهج 
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زوجم موقرم  تیفیک  هب  يوعد  عامتسا  اذلف  هدرک  حرط  هدشن  ملسم  تباث و  هدنورپ  كرادمو  دانـسا  بجوم  هب  هدنیامن  دهعت  تیلوئـسم و 
تارایتخا و ياراد  لقن  لمح و  يدـصتم  یتراجت  هدـنیامن  هک  دوشزرحم  مولعم و  هاگداد  رد  هک  یتروص  رد  تسا  یهیدـب  تسا  هتـشادن 
رد تسا و  لاکشاالب  وا  تیفرطب  يوعد  لوبق  دریگ  رارق  تاراسخ  هبلاطم  يوعد  فرط  دناوتیم  هدومن و  لوئـسم  ار  وا  هک  هدوب  یتادهعت 

دییات دروم  اتجیتن  صیخشتنیزاوم و  قفاوم  تسا  ینعم  نیا  نمضتم  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهدجیه  هبعش  مهدزیس و  هبعش  ارآ  هنیمز  نیا 
اههاگدادو روشک  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  هاـم 1328  ریت  متفه  بوصم  ییاـضق  هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناـق  قـبط  رب  يار  نیا  تسا 

هرامش 64.2.30-11716 یمـسر  همانزور  هحفـص 648 ) ریغ  هب  لاـقتنا  تلع  هب  ژاراـگ  باـب  ود  هیلخت  دروـم  رد  يار  تسا . عاـبتالامزال 
قبط رب  هرجاتـسم  ناـیعا  زا  دـی  هیلخت  يواـعد  هب  یگدیـسر  هک  نیا  هـب  رظن  یموـمع  تأـیه  فـیدر 62.63   1364.2.5 ه ـ هرامش 293 - 

تیحالص رد  یندم  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 13  دـنب 2 هب  رظان  یمومع  ياههاگداد  لیکـشت  ینوناق  هحیال  هدام 15  فلا و ج  ياهدـنب 
لـصف رد  هک  یفیرعت  هب  انبمه  تراجت  ای  هشیپ  ای  بسک  لحم  هرجاتـسم  نایعا  زا  دی  هیلخت  يواعد  رد  هدـش و  هدرمـش  حلـص  ياههاگداد 

هیلختنامه يوعد  هتـساوخ  هدمآ  لمع  هب  هاگداد  تیحالـص  نآ و  نازیم  هتـساوخ و  زا  یندـم  یـسرداد  نییآ  نوناق  رد  هتـساوخ  یبایزرا 
نوناق داوم 27 و 28  هب  ادنتـسم  ار  رجاتـسم  تراجت  ای  هشیپ  ای  بسک  قح  هیلخت  مکح  رودـص  نمـض  هاگداد  هیاهنلا  هدوب  هرجاتـسم  نیع 

هک نآ  ولو  يواعد  عون  نیا  رد  نیاربانب  دـهدیم  رارق  مکح  قوحل  دروم  ینوناق  رمآ  رما  هب  هام 56  دادرم  بوصم  رجاتسمو  رجؤم  طباور 
يریثات دناوتیمن  تسا  يوعد  تاعبت  زا  هک  هیـضق  نیا  دشاب  حلـص  ياههاگداد  باصن  نازیم  رب  دـئازتراجت  ای  هشیپ  ای  بسک  قح  نازیم 

تسا ینعم  نیا  نمضتم  هک  نامرک  یقوقح ) یمومع  هاگداد  مود  هبعش  يار  ودشاب  هتشاد  هاگداد  تیحالـص  يوعد و  یلـصا  هتـساوخرد 
يارب هاـم 37  دادرم  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  هبهدـش  هفاـضا  داوـم  زا  هداـم 3  قبط  رب  يار  نیا  ددرگیم  صیخـشت  نیزاوـم  قـفاوم 
ندوب رظن  دـیدجت  لـباق  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تأـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد 
ياهب هراجا  لیدـعت  اب  هطبار  رد  هرامـش 519 -  يار  هشیپ  بسک و  ياهلحم  ياهب  هراجا  لیدـعت  دروم  رد  ود  یقوقح  ياههاگداد  ماـکحا 

هدام یمومع  تأیه  فیدر 112.67   1368.1.7 ه ـ هرامش 1368.1.27-12854 998 - یمسر  همانزور  هحفـص 926 ) هشیپ  بسک و  لحم 
نیا رد  هحرـصم  دراوم  رد  ار  ود  یقوقح  ياههاگداد  ماـکحا  هام 1364  رذآ  بوصم  ود  کی و  یقوقح  ياـههاگداد  لیکـشت  نوناـق   12
رهم بوصم  اهنآ  یگدیـسر  هوحن  اههاگداد و  ماکحا  رظن  دـیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  هدام 4  هتخانش و  رظن  دیدجتیگدیـسر  لباق  هدام 

ماکحا لماش  قالطالا  یلع  هک  هداد  رارق  ماکحا  عون  نیا  ضقن  رظن و  دیدجت  یگدیـسر  عجرمار  کی  یقوقح  ياههاگداد  مه  هام 1367 
یقوقح هاگداد  هبعـش 17  يار  نیاربانب  دوشیم  زین  بوصم 1356  رجاتـسمو  رجوم  طباور  نوناق  هدام 4  عوضوم  ود  یقوقح  ياـههاگداد 
بوصم يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  یقاـحلا  داومزا  هداـم 3  قبط  رب  يار  نیا  تسا . ینوناـق  نیزاوم  اـب  قبطنم  حیحـص و  نارهت  کـی 
تاررقم لومـش  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب   1337

هحفـص 936) هرامـش 520 -  يار  دـناهدش . راذـگاو  هراجا  هب  نوناق  بیوصت  زا  لبق  هک  ینکاـما  هیلک  هب  رجاتـسم  رجوم و  طـباور  نوناـق 
رجوم و طباور  نوناق  لوا  هدام  یمومع  تأـیه   33.66 فیدر :  1368.1.28 ه ـ هرامش 999 - هرامش 1368.2.13-12869  یمسر  همانزور 

فرـصتهب هراـجا  روـظنم  هب  هداـم  نیا  حرـش  هب  هک  ار  ینوکـسم  نکاـما  هیلک  قـالطالایلع  لاـس 1362  هاـم  تشهبیدرا  بوصم  رجاتـسم 
نآ یلک  مکح  زا  درادـن و  ضراعت  نآ  لوا  هداـم  اـب  نوناـق  نیا  هدام 15  هداد و  رارق  روبزم  نوناق  لومـشم  دوشب  اـی  هدـش  هداد  فرـصتم 
دوش هداد  ادعب  ای  هدش  هداد  فرـصتم  فرـصت  هب  هراجا  روظنم  هب  لوا  هدام  حرـش  هب  هک  ینوکـسم  نکاما  هیلک  نیاربانبدشابیمن  ینثتـسم 

رب هک  هیمورا  کـی  یقوقح  هاـگداد  مود  هبعـش  يار  تسا و  نیفرط  ررقم  طیارـش  یندـم و  نوناـق  هدام 494 روبزم و  نوناـق  تاررقم  عباـت 
بوصم يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  یقاحلا  داوم  زا  هدام 3  قبط  ربيار  نیا  دوشیم -  صیخـشت  حیحـص  هدش  رداص  رظن  نیا  ساسا 

روضح موزل  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تأـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب   1337
تأیه هرامش 565  هیور  تدحو  يار  دوشیم  يوعد  هماقا  زج  رجاتسم  هیلع  رجوم  فرطزا  هک  يدراوم  رد  يوعد  نایرج  رد  لک  رجاتسم 
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رد فیدر 10.69   1370.5.13 1396ه ـ  . هرامش هرامش 1370.7.7-13559  یمـسر  همانزور  هحفـص 356 ) روشک  یلاـع  ناوید  یمومع 
مود بوصم  رجاتـسم  رجوم  طباور  نوناق  هدام 10  لیذ  دانتـسا  هب  هک  همانهراجا  میظنت  هب  مازلا  هتـساوخ  هب  زج  رجاتـسم  هیلع  رجوم  يوعد 

يراـجیتسا هطبار  زارحا  يرب  هک  دراد  ترورـض  يدراوـم  رد  مه  لـک  رجاتـسم  نداد  رارق  يوـعد  فرط  دوـشیم  هماـقا   1356 هام دادرخ 
یقوقح هاگداد  بعـش 7 و 37  ارآ  نیاربانب  دشاب  مزال  رجوم  اب  لک  رجاتـسم  يراجیتسا  هطبار  عطق  ولک  رجاتـسم  زج و  رجاتـسم  نیبامیف 

نیا دوشیم . صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  يدح  رد  هدش  رداصرجوم  اب  لک  رجاتسم  هطبار  عطق  زارحا  اب  هک  نارهت  کی 
هباشم دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  هام 1337  دادرم  لوا  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاـضا  داوم  زا  هداـم 3  قبط  رب  يار 

يراجیتسا بطم  هب  هشیپ  بسک و  لحم  قـالطا  مدـع  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تأـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال 
هرامش هرامش 71.8.24-13892  یمسر  همانزور  هحفـص 522 ) روشک  یلاعناوید  یمومع  تأیه  هرامش 576  هیور  تدحو  يار  ناکـشزپ 

یـصصخت یملع و  تامدـخ  هضرع  يارب  هک  ناکـشزپ  بطم  يراجیتسا  نکاـما  یمومع  تأـیه   39.69 فیدر :  1371.7.25 ه ـ  . 1522
تراجت ای  هشیپ  بسک و  قح  ات  ددرگیمن  بوسحم  تراجتای  هشیپ  بسک و  لحم  دوشیم  عقاو  هدافتسا  دروم  نارامیب  هجلاعم  یکشزپ و 

هدام هام 1362 و  تشهبیدرا  مهدزیـس  بوصم  رجاتـسم  رجوم و  طباور  نوناق  تاررقم  لومـشم  مه  نکاـما  نیا  هیلخت  دریگ . قلعت  نآ  هب 
رظن نیا  اب  هک  زاوها  کی  یقوقح  هاگداد  مجنپ  هبعـش  يار  نیاربانب  تسا . هراجا  دـقع  نمـض  ردنیفرط  نیب  طیارـش  یندـم و  نوناـق   494
لوا بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هب  هدـش  هفاـضا  داوـم  زا  هداـم 3  قبط  رب  يار  نیا  دوـشیم . صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباـطم 
رتفد لحم  اـب  هطبار  رد  روشک  یلاـع  ناوید  هیور 607  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  هامدادرم 1337 

یمومع تئیه   11.75 فیدر :  1375.8.3 هرامش 1863ه ـ یمسر  همانزور  هرامش 15064ـ1375.8.26  زا  لقن  ( 648  ) يرتسگداد تلاکو 
يارب تسا  یلحم  نآ  رتفد  دوخ  هب  طوبرم  تاررقم  هماـن و  نیئآ  قبط  هدوب و  صاـخ  نوناـق  عباـت  يرتـسگداد  تلاـکو  لغـش  هکنیا  هبرظن 

کیچیه هرمز  رد  زین  راک و  لحم  رابتعا  هب  هن  دوشیم  هرادا  لیکو  صخـش  رابتعا  هب  عقاو  رد  هک  یتلاـکو ، رومامیظنت  نیلکوم و  یئاریذـپ 
یفنـص ماظن  نوناق  هدام 2  کی  هرـصبت  بجومب  صاخ  تاررقم  نتـشاد  ظاحلب  هدوبنتراـجت و  نوناـق  هدام 2  رد  هدـش  اصحا  لـغاشم  زا 
تلاکو رتفد  قوف  بتارم  ياـضتقا  هب  اذـل  دـشابیم . ینثتـسم  یفنـصماظن  تاررقم  لومـش  زا  یمالـسا  بـالقنا  ياروش  بوصم 59.4.13 
تسناد لاس 1356  بوصم  رجاتـسم  بجومطباور و  نوناق  لومـشم  تراجت و  هشیپ و  بسک و  لحم  قیداصم  زا  ناوتیمن  ار  يرتسگداد 

تایه اضعا  تیرثکا  رظنباذـهیلع  دـشابیم . لاس 1362  بوصم  رجاتـسم  رجوم و  طباور  نوناـق  یندـم و  نوناـق  تاـمومع  لومـشم  هکلب 
هتفای رادصا  تلاکو ) رتفد  هراجا  دروم  لحم  هیلخت  رب  هک  سابعردنب  زاوها و  یقوقح  ياههاگداد  زا  هرداص  ارآ  روشک  یلاعناوید  یمومع 

يرفیک یـسرداد  نیئآ  نوناـق  هب  یقاـحلا  داوم  نوناـق  زا  هداـم 3  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  ینوناـق  نیزاوم  اـب  قـبطنم  حـیحص و 
هداـم صوصخ  رد  روشک  یلاـع  ناوید  هیور 618  تدـحو  يار  تسا . عابتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب   1337 لاس بوصم 

1376.8.4 ه ـ هرامش 1928 ـ  یمسر  همانزور   1376.9.3 هرامش 15365 ـ  زا  لقن  ( 679  ) رجاتـسم رجوم و  طباور  نوناق  هب  یقاحلا  هدحاو 
نوناـق هک  تسا  نیا  لاس 1365  بوصم  رجاتـسم  رجوم و  طباور  نوناق  هب  یقاحلا  هدـحاو  هدام  زا  طبنتـسم  یمومع  تأـیه   9.76 فیدر :
خیرات هب  هراجا  هقباس  هک  يراجت  نکاما  لماش  دنوشیم و  دـقعنم  ادـتبا  نوناق و  نآ  بیوصتزا  دـعب  هک  تسیا  هراجا  دوقع  هب  رظان  روبزم 

هطبار هب  قوبسم  هدنورپ  قاروا  دانـسا و  تلالدب  هک  هحورطم  يواعددروم  رد  اذل  دوشیمن و  دناهتـشاد  رکذلا  قوف  نوناق  بیوصت  زا  لبق 
روظنم هب  رمالا  سقن  عقاولا و  یف  دیدج  ياههمانهراجا  میظنت  دنـشابیم و  روکذـم  نوناق  هدـحاو  هدام  بیوصت  زا  لبق  خـیراتب  يراجیتسا 

فلاخم هشیپ  بسک و  لحملیبق  نیا  هیلخت  رب  ینبم  یمـسر  دانـسا  رتفد  بناج  زا  هیئارجا  رودص  تسا  هدوب  یلبق  هراجا  دـیدجت  دـیدمت و 
هیئارجا لاطبا  رب  ینتبم  هتفای و  رادصا  یقوقح 2  هاگداد  مکح  دـییات  رب  هک  نارهت  کی  یقوقح  هاگداد  يار  تیفیک  نیا  هب  تسا و  نوناـق 

نوناق هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3  بجومب  يار  نیا  ددرگیم . صیخشت  ینوناق  نیزاوم  قفاوم  حیحـص و  دشابیم  هنیمز  نیا  رد  هرداص 
ناوید هرامـش 636  هیور  تدـحو  يار  تسا .  عابتالا  مزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  لاس 1337  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ 
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هرامش 1378.6.24-15890 زا  لقن  ( 280  ) اهلانیمرترد عقاو  يرب  رفاسم  ياههفرغ  نیفرـصتم  نیرجاتـسم و  قوقح  دروم  رد  روشک  یلاع 
یمومع تایه   39.77  : فیدر  1378.5.11 ه ـ هرامش 2049 -  یمسر  همانزور 

تراجت هب  طوبرم 

روما هیفصت  نوناق  ( 58  ) هدام قفاوم  نوچ  خروم 19/10/1339  هرامش 3271  هیور  تدحو  يار  فقوتم  لاوما  زا  ناراکناتسب  هدافتسا  قح 
هدام نیمه  لولدم  قفام  دبای و  همتاخ  دیاب  وحن  نامه  هب  هک  هتشاد  ررقم  صاخ  یبیترت  ناید  يارب  فقوتم  لاوما  زا  هدافتسا  یگتـسکشرو 

نیمأـت هاـگداد  هلیـسو  هب  ار  دوخ  بلط  فقوتم  لاوـما  زا  هک  یناراکناتـسب  زا  هدـش و  نییعت  حیرـصت و  رگید  هقبط  رب  هقبط  ره  مدـقت  قـح 
دـنراد و هدافتـسا  قح  فقوتم  لاوما  زا  هدومن  انثتـسا  احیرـص  نوناق  هک  یناسک  زجب  نایدا  هیلک  نیارباـنب  دوشیمن  هدـید  يدـیق  دـناهدرک 

لامعا لباق  تسا  دوجوم  یـصاخ  مکح  هک  دروم  نیا  رد  هدوبن و  قوف  رد  روکذـم  دروم  هب  رظان  یـسرداد  نییآ  نوناق  ( 269  ) هدام قطنم 
يارب هامریت 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  هدش و  رداص  احیحص  روشک  یلاع  ناوید  مود  هبعـش  يار  نیاربانب  دشابیمن .

ای یمـسر  همانراهظا  لاسرا  مدـع  تروصرد  اهـسیونرهظ  تارب و  هدـنراد  يوعد  هماقا  قح  طاقـسا  مدـع  تسا . عابتالا  مزـال  ياـههاگداد 
هدـنهد و تارب  هک  تراجت  نوناق  ( 249  ) هدام قالطا  اب  خروم 11/7/1341  فیدر 12  هیور  تدحو  يار  همانعالطا  ای  یشرافس  هلـسارم 
زا مادک  ره  هیلع  يوعد  هماقا  هعجارم و  قح  تسا و  هتخانـش  لوئـسم  انماضتم  تارب  هدنراد  لباقم  رد  ار  اهسیونرهظ  تارب و  هدننک  لوبق 

نوناق و 287 )  286  ) داوم لولدـم  هب  هجوت  اب  تسا و  هتـشاد  ظوفحم  تارب  هدـنراد  يارب  خـیرات  ثیح  زا  بیترت  تیاـعر  نودـب  ار  ناـنآ 
تسا و هدومن  نییعت  تارب  تخادرپ  مدـع  ضارتعا  خـیرات  زا  هام  شـش  هام و  هس  ار  تارب  هدـنراد  فرط  زا  يوعد  هماقا  تدـم  هک  روبزم 

تیاعر هب  هدـش  هداد  اهسیونرهظ  هب  نوناـق  ( 249  ) هدام رد  هک  ار  یقح  زا  هدافتـسا  طرـش  هک  نوناق  ناـمه  ( 288  ) هدام دافم  هب  تیاـنع 
غالبا يادرف  زا  ار  روبزم  ياهتدـم  نامز  رورم  عورـش  لوکوم و  ضارتعا  خـیرات  زا  تراجت  نوناـق  و 287 )  286  ) داوم رد  ررقم  دـعاوم 

زا ار  دعوم  دشاب ، هدـشن  هماقا  وا  هیلع  رب  هک  نآ  نودـب  نآ  هدـنراد  هب  ار  تارب  هجو  هیدأت  تروص  رد  نینچمه  وا و  هب  همکحم  هب  راضحا 
دروم هروکذم  دعاوم  قوف  داوم  رد  هررقم  دـعاوم  هب  نوناق  نیا  ( 289  ) هدام روظنم  هراشا و  هک  تسا  یهیدـب  هداد  رارق  هیدأـت  زور  يادرف 

تراجت نوناق  284 و 285 )  ) داوم رد  هروکذم  هضبق  ود  یـشرافس  همان  ای  یمـسر  همانراهظا  لاسرا  زور  دـعوم 10  هب  رظان  هدوب و  ثحب 
یسیونرهظ ره  فرط  زا  همانعلاطا  ای  تارب  هدنراذگاو  هب  هضبق  ود  یشرافس  هلـسارم  ای  یمـسر  همانراهظا  لاسرا  مدع  اذه  یلع  دشابیمن .

نینچمه اهسیونرهظ و  هدننک و  لوبق  هدنراذگاو و  رب  تارب  هدنراد  يوعد  هماقا  قح  طاقـسا  بجوم  دناوتیمن  دوخ  قباس  سیونرهظ  هب 
نیا تسا . حیحص  نارهت  ناتـسرهش  هاگداد  هبعـش 4  يار  تمـسق  نیا  رد  تیفیک  نیا  اب  ددرگ و  دوخ  قباـس  سیونرهظ  رب  سیونرهظ  ره 

تراسخ تخادرپ  مدـع  تسا . عابتالامزال  اـههاگداد  يارب  هام 1337  دادرم  بوصم  يرفیک  نوناـق  هب  یفاـضا  نوناـق  ( 3  ) هداـم قبط  يار 
تأیه خروم 14/12/1347  هرامـش 155  هیور  تدحو  يار  هتـسکشرو  رجات  رادهقیثو  ناراکبلط  هب  فقوت  خیرات  زا  دـعب  مایا  هیدأت  ریخأت 

زا دـندومن : هدـیقع  راهظا  ریز  حرـش  هب  نآ  تیافک  مـالعا  تارکاذـم و  زا  سپ  دـیدرگ  لیکـشت  خروم 14/12/1347  هسلج  رد  یموـمع 
نوناق نآ  ( 18  ) هدام هتسکشرو و  رجات  هقیثو  دروم  لاوما  هرابرد  یگتسکشرو  هیفـصت  نوناق  41 و 58 ) ، 40 ، 18  ) داوم ترارقم  عومجم 
روبزم نوناق  هک  دوشیم  طابنتسا  هدافتـسا و  تراجت  نوناق  ( 419  ) هدام تسا و  ثلاث  صاخـشا  قح  قلعتم  هک  یلوقنمریغ  لاوما  دروم  رد 

هدام هداد و  رارق  نوناق  نآ  تافیرـشت  عبات  تسا  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  هلمج  نآ  زا  هک  ار  هتـسکشرو  رجات  تالماعم  هب  عجار  تاـبیترت 
هک هتـسکشرو  دادارتسا  قح  اب  تـالماعم  لـماش  هدومن  عضو  یتاررقم  دادرتسا  قح  اـب  تـالماعم  هراـبرد  هک  تبث  نوناـق  یحالـصا  ( 34)

تسا و هیاعرلامزال  هتسکشرو  رجات  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  دروم  رد  هیفصت  نوناق  تاررقم  ددرگیمن و  تسا  یصاخ  تاررقم  لومشم 
هیفـصت هرادا  عونمم و  دوخ  هب  طوبرم  یلام  روما  هیلک  رد  تلاخد  زا  هتـسکشرو  انوناق  فقوت  مکح  رودص  زا  سپ  نوچ  رما  نیا  زارحا  اب 

دعب شورف و  هب  مادـقا  لوصو و  ار  فقوتم  تابلاطم  دـیامنیم و  قیدـصت  صیخـشت و  ار  ناراکبلط  بلط  هتـسکشرو  ماقم  مئاـق  ناونع  هب 
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تافیفخت تیاعر  اب  لجؤم  ضورق  دـش  رداص  یگتـسکشرو  مکح  هک  نیمه  روبزم  نوناـق  ( 421  ) هدام قبط  دنکیم و  يو  لاوما  میـسقت 
رادهقیثو ناراکبلط  هب  عجار  تسا و  ناراـکبلط  مومع  لاـح  لـماش  مکح  نیا  دوشیم و  لدـبم  لاـح  ضورق  هب  تدـم  هب  تبـسن  یـضتقم 

دوش افیدشابیم  هقیثو  دروم  لحم  زا  اهنآ  بلط  هیلک  هک  هتشاد  روظنم  ار  تیزم  نیا  یگتسکشرو  خیرات  ات  اهنآ  بلط  لوصو  يارب  نوناق 
یهوجو زا  دـنوش و  روظنم  یلومعم  يامرغ  ءزج  دوخ  بلط  هیقب  هب  تبـسن  هدومنن  ار  اهنآ  بلط  تیافک  شورف  لصاح  هک  یتروص  رد  و 

قوف يایازم  رب  هوالع  ناراکبلط  زا  هقبط  نیا  هک  دوشیمن  هدافتـسا  تراجت  نوناق  زا  رگید  یلو  دنربب  هصح  دـشابیم  ررقم  امرغ  يارب  هک 
تحت مهدزیـس  باب  رد  هک  تراجت  نوناق  ( 562  ) هدام دنـشاب و  مه  دعب  هب  یگتـسکشرو  خیرات  زا  ادا  ریخأت  تراسخ  هبلاطم  رد  قح  يذ 

هتـسکشرو رجات  هک  دـشابیم  يدروم  هب  رظاـن  روبزم  نوناـق  ( 561  ) هدام هب  هجوت  اب  هدـیدرگ  رکذ  هتـسکشرو  رجاـت  راـبتعا  هداـعا  ناونع 
هتـشاد هقیثو  هکنیا  زا  معا  هتـسکشرو  ناراکبلط  هکنیا  رب  ینبم  موس  هبعـش  رظن  نیاربانب  دنک . رابتعا  هداعا  دهاوخب  هدرک و  لصاح  تئالم 
هدـحاو هدام  قبط  يار  نیا  دـسریم و  رظن  هب  حیحـص  دـنرادن  ار  فقوت  خـیرات  زا  دـعب  مایا  هیدأت  ریخأت  تراسخ  هبلاطم  قح  هن  اـی  دنـشاب 

میارج تایلام و  لوصو  رد  يداع  ناراکناتسب  ریاس  فیدر  رد  ییاراد  ترازو  ندیدرگ  بوسحم  تسا . عابتالامزال  هامریت 1328  بوصم 
يارب یصاخ  بیترت  بوصم 1318  یگتسکشرو  روما  هیفصت  نوناق  خروم 1350  هرامش 212  هیور  تدحو  يار  هتسکشرو  ناناگرزاب  زا 

حیرصت رگید  هقبط  رب  ار  هقبط  ره  مدقت  قح  میسقت و  هقبط  جنپ  هب  ار  هتسکشرو  زا  ناراکناتـسب  هتـشاد و  ررقم  هتـسکشرو  نوید  تخادرپ 
هب رظان  نایدؤم  مومع  ییاراد  لاوما و  زا  نآ  میارج  تایلام و  لوصو  هب  عجار  بوصم 1335  دمآرد  رب  تایلام  نوناق  ( 30  ) هدام هدومن و 

ترازو هک  روشک  یلاعناوید  مهد  مجنپ و  بعـش  يارآ  هدوبن و  دـشابیم  یـصاخ  نوناق  عبات  اهنآ  یلاـم  عضو  هک  هتـسکشرو  صاخـشا 
يداـع ناراکناتـسب  ریاـس  فیدر  رد  مجنپ و  هقبط  رد  هتـسکشرو  ناـگرزاب  زا  نآ  هب  قلعتم  میارج  تاـیلام و  لوـصو  دروـم  رد  ار  ییاراد 

يارب هامریت 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  قبطرب  يار  نیا  دوشیم  دـییأت  ارآ  تیرثکا  هب  هدـیدرگ و  رداص  احیحـص  هتخانش 
يار یـصوصخ  یعدـم  تراسخ  تخادرپ  مدـع  تهج  هب  هتـسکشرو  تشادزاب  تیعونمم  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد 

تراجت نوناق  ( 418  ) هدام بجوم  هب  یگتسکشرو  مکح  رودص  خیرات  زا  هتسکشرو  نوچ  خروم 17/9/1350  هرامش 290  هیور  تدحو 
هکنیا هطـساو  هب  دشاب  هتـشاد  یـسرتسد  وا  لاوما  هب  هک  یتروص  رد  زین  یـصوصخ  یعدـم  تسا و  عونمم  دوخ  لاوما  هیلک  رد  هلخادـم  زا 
دیامن هعجارم  هیفـصت  هرادا  هب  دوخ  قوقح  يافیتسا  يارب  دیاب  هتـشادن و  هلخادـم  قح  تسا  ناراکبلط  همه  قح  قلعتم  هتـسکشرو  ییاراد 

نیارباـنب درک  فیقوت  نآ  دانتـسا  هب  ار  هتـسکشرو  ناوـتیمن  تسا و  جراـخ  يرفیک  یـسرداد  نییآ  هب  یقاـحلا  ( 1  ) هدام لومـش  زا  دروم 
هب هدـش  هفاضا  داوم  زا  ( 3  ) هدام بجوم  هب  يار  نیا  تسا . ینوناق  نیزاوم  اب  قباطم  حیحـص و  نارهت  هحنج  هاگداد  مایـس  هبعـش  میمـصت 

ریثأت دودح  هاگداد و  رد  یناگرزاب  رتافد  زاربا  زا  ناگرزاب  عانتما  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  يرفیک  یسردادنییآ 
اراد هب  فلکم  رجات  ره  تراجت  نوناق  تاررقم  قباطم  دنچ  ره  خروم 11/11/1351  هرامش 62  هیور  تدحو  يار  لیالد  یبایزرا  رد  نآ 

تخادرپ مزلتـسم  رما  نیا  زا  فلخت  دشاب و  هدـش  پملپ  دـیاب  رتافد  نآ  هدـش و  فیـصوت  روکذـم  نوناق  رد  هک  تسا  يراجت  رتافد  ندوب 
رتافد نآ  دیامن  دانتـسا  رگید  فرط  یناگرزاب  رتافد  هب  نیفرط  زا  یکی  هاگ  ره  یندـم  یـسرداد  نییآ  تاررقم  قبط  تسا و  يدـقن  يازج 

هاگداد دیامن  عانتما  دوخ  رتافد  زاربا  زا  هدـش  دانتـسا  وا  رتافد  هب  هک  یناگرزاب  ره  دوش و  زاربا  هاگداد  رد  دـیاب  هدـش  اثنتـسا  دراوم  رد  زج 
ضیوفت ار  رایتخا  نیا  هاـگداد  هب  هک  یندـم  یـسرداد  نییآ  ( 302  ) هدام موهفم  زا  اـما  دـیامن  یقلت  هتبثم  لـیالد  هلمج  زا  ار  نآ  دـناوتیم 

هک نیا  فرـص  هب  دـشاب  رگید  لاوحا  عاضوا و  ربتعم و  كرادـم  لـیالد و  هب  یکتم  يوعد  ولو  دروم  ره  رد  هک  دوشیمن  هدافتـسا  هدومن 
رایتخا هاگداد  هب  یتراجت  رتافد  زاربا  مدع  دراوم  رد  هکلب  دـهد  رارق  فرط  راهظا  تبثم  لیلد  ار  رما  نیا  هاگداد  هدـشن  هئارا  یتراجت  رتافد 

ماقم رد  رثؤم  ار  رتافد  زاربا  مدع  هاگ  ره  هدـنورپ  رد  دوجوم  لاوحا  عاضوا و  لیالد و  هب  یـسررب  قح و  صیخـشت  ماقم  رد  هک  هدـش  هداد 
ود نآ  يارآ  یلو  هباـشم  ود  ره  هک  ثحب  دروـم  هدـنورپ  ود  رد  دـیامن  یقلت  فرط  راـهظا  هتبثم  لـیالد  هلمج  زا  ار  نآ  تقو  نآ  تـسناد 

لیالد هب  یگدیسر  هدش و  رکذ  اقوف  هک  تسا  يرظن  نیمه  تهج  رد  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 5  يار  نوچ  دشابیم  رگیدکی  اب  ضراعم 
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یـسرداد هماننییآ  نوناق  موس  لصف  تاررقم  لومـش  دوشیم . دـییأت  دـسریم و  رظن  هب  حیحـص  اتجیتن  روبزم  يار  هتـسناد  مزـال  ار  رگید 
تدحو يار  تسا  یجراخ  لوپ  نآ  هتساوخ  هک  تارب ) هجو  هبلاطم  يوعد  هلمجزا   ) يواعد هب  تبسن  هیدأت  ریخأت  تراسخ  باب  رد  یندم 

زیوجت تراجت  نوناق  ( 252  ) هدام لولدـم  هب  انب  یجراـخ  لوپ  اـب  تارب  هجو  تخادرپ  هک  نیا  هب  رظن  خروم 4/10/1353  هرامش 90  هیور 
زاجم يزرا  تاررقم  تیاعر  اب  زراب  تادـهعت  تخادرپ  روشک  یکناـب  یلوپ و  نوناـق  ( 2  ) هدام ج »  » دنب رخآ  تمـسق  قباطم  تسا و  هدـش 

یجراخ لوپ  ناریا و  جـیار  لوپ  دروم  رد  هتـساوخ  یبایزرا  هب  عجار  یندـم  یـسرداد  نییآ  نوناـق  ( 87  ) هدام ( 1  ) دـنب هب  رظن  دـشابیم و 
دقن هجو  ترابع  تسین و  حیحـص  تسا  ناریا  جـیار  لوپ  نآ  هتـساوخ  هک  يواـعد  هب  یـسرداد  نییآ  نوناـق  ( 719  ) هدام نداد  صیـصخت 

ریخأت تراسخ  باب  رد  روبزم  نوناق  موس  لـصف  تاررقم  نیارباـنب  یجراـخ و  لوپ  ناریا و  جـیار  لوپ  زا  تسا  معا  هداـم  نیا  رد  روکذـم 
قباطم حیحص و  هنیمز  نیا  رد  روشک  یلاع  ناوید  مجنپ  هبعـش  يار  دوشیم و  تسا  یجراخ  لوپ  نآ  هتـساوخ  هک  زین  يواعد  لماش  هیدأت 
عابتالا مزال  هباـشم  دراوم  رد  لاس 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  دـحاو  هداـم  بجوم  هب  يار  نیا  تسا . ینوناـق  نیزاوم  اـب 

مدـع همان  یهاوگ  تساوخاو  یقلت  کچ و  یـسیونرهظ  تیلوئـسم  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا .
هرامش 13331- یمـسر  همانزور  هحفـص 546 ) سیونرهظ ) زا  کچ  هجو  هبلاـطم  يوعد  هرامـش 536 -  يار  هیلع  لاحم  کناب  تخادرپ 

نوناق و 3 و  نیتدام 2  رد  بوصم 1355  کچ  رودـص  نوناق  یمومع  تأـیه   25.69 فیدر :  1369.8.28 1282ه ـ  . هرامش  1369.9.15
هدنراد فیلکت  کچ و  رودـص  تیفیکهلمج  نآ  زا  هک  هتـشاد  ررقم  کچ  دروم  رد  ار  یـصاخ  طیارـش  ات 315  داوم 310  حرشب  تراجت 
هفیظو نآ و  هجوهیدأت  مدع  یهاوگ  رودـص  ای  کچ  هجو  تخادرپ  هب  هیلع  لاحم  کناب  مادـقا  کناب و  هب  هعجارم  دـعوم  ظاحل  زا  کچ 

رب مه  تراجت  نوناق  هدام 314  عوضوم  کچ  سیونرهظ  تیلوئـسم  دشابیم . کچ  هدـننک  رداص  هب  بتارم  راطخا  هب  ریاد  کناب  ینوناق 
ادیپ کچ  اب  یطابترا  هدـش  دـیق  تراجت  نوناق  هدام 280 رد  هک  یبیترت  هب  هتفـس  تارب و  تساوخاو  دـباییم و  ققحت  طیارـش  نیا  ساـسا 

تساوخاو هلزنم  هب  هدشهعجارم  کناب  هب  زور  تدم 15  رد  هک  کچ  هجو  هیدأت  مدع  هب  رئاد  هیلع  لاحم  کناب  یهاوگ  نیاربانب  دـنکیمن 
اب قبطنمو  حیحص  هتشاد  تقفاوم  نآ  اب  مه  روشک  یلاع  ناوید  یقوقح  یمومع  تأیه  هک  روشک  یلاع  ناوید  مشش  هبعـش  يار  دشابیم و 

اههاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم 
هب هک  ییاههناخراک  هیلع  يوعد  حرط  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباـشم  دراوم  رد 
 - هرامـش 13491 یمـسر  همانزور  هحفـص 175 ) روشک  یلاـع  ناوید  یموـمع  تأـیه  هرامـش 557  هیور  تدـحو  يار  دناهدیـسر  تـبث 
هب هک  ییاـههناخراک  یهدـب  لوصو  يارب  ناراکناتـسب  يوعد  یمومع  تأـیه  فیدر 105.67   1370.3.25 1374ه ـ  . هرامـش  1370.4.16

یتعنـص و تیاـمح  نوناـق  قبطهک  يدراوـم  رد  هیاـهنلا  دوـش  هماـقا  هناـخراک  هیلع  دـیاب  دنـشاب  یقوـقح  تیـصخش  ياراد  هدیـسر و  تبث 
هدــش نـیعم  هناـخراک  روـما  هرادا  يارب  یناریدــم  اــی  ریدــم  هاــم 1343  دادرخ  بوـصم  روـشک  ياــههناخراک  لــیطعت  زا  يریگوــلج 

رظن نیا  ساسا  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهدجیه  هبعـش  يار  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  روبزم  ناریدـم  ای  ریدـم  اب  يوعد  زا  ییوگباوجدـشاب 
یلاع ناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  حیحـص  هدش  رداص 

ماکحا هیلک  لاطبا  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و 
ناوید یمومع  تأیه  هرامش 561  هیور  تدحو  يار  تسا  هدش  رداص  ناراکبلط  زا  یضعبعفن  هب  هک  فقوتم  رجات  لاوما  دروم  رد  هرداص 

هدام یمومع  تأیه  فیدر 52.69   1370.4.25 1394ه ـ  . هرامش هرامش 1370.5.30-13528  یمسر  همانزور  هحفص 263 ) روشک  یلاع 
هدش حیرصت  مه  تراجت  نوناق  هدام 423  دنب 3  دنب 2 و  رد  تسا  هتخانش  ارجا  لباق  اتقوم  ار  رجات  یگتسکشرو  مکح  تراجت  نوناق   417

ریغ لوقنم و  لاوما  زا  یلام  هک  هلماعم  ره  دشاب و  هدمآ  لمع  هب  هک  هلیسو  ره  هب  لجوم  ای  لاح  زا  معا  هتسکشرو  رجات  ضرقره  هیدأت  هک 
یمکح فقوت  خـیرات  زا  دـعب  هک  دروم  ره  رد  نیاربانب  تسا . رثایب  لطاب و  دوش  مامت  ناراـکبلط  ررـضهب  دـیامن و  دـیقم  ار  رجاـت  لوقنم 

تالاقتنا لقن و  ییارجا و  تایلمع  هیلک  دوش  ءارجا  رداص و  يو  ناراکناتـسب  زایـضعب  هب  وا  یهدـب  دروم  رد  فقوتم  رجات  هیلع  امیقتـسم 
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اذـلف تسا  رابتعایب  لطاب و  هدوب و  تراجت  نوناـق  هداملومشم 423  دشابیم  هتسکشرو  رجات  ناراکبلط  ریاس  ررـض  نمـضتم  هک  طوبرم 
تدـحو نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا . ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  روشک  یلاع  ناوید  بعش 17 و 18  زا  رداص  ءارآ 

تأیه هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاـضق  هیور 
سیونرهظ روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تأـیه  هرامـش 597  هیور  تدـحو  يار  تارب  یـسیونرهظ  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یموـمع 

یمومع تأیه   46.73 فیدر : ه 1374.4.6  هرامش 1782 -  یمـسر  همانزور   1374.4.25 هرامـش 14668 -  زا  لقن  هحفص 206 ) تارب )
روظنم هتفـس  ای  تارب  هدنراد  يارب  نوناق  نیا  هدام 249  هک  یقح  زا  هدافتـسا  تهج  تراجت ، نوناـق  هدام 286  رد  ررقم  لاس  کـی  تلهم 
تـسا هدومن  ءاضما  نماـض " ناونع  هب  ار  هتفـس  رهظ  هک  یـصخش  هب  رظاـن  هدوب و  هملک  حلطـصم  ياـنعم  هب  سیونرهظ " دروم  رد  هدومن ،

ای هتفـس  هدـنراد  لابق  رد  نآ ) لقن  ای  همذ  هب  همذ  مض  لوق  رب  انب  تروص  ره  رد  نماض  تیلوئـسمو  نامـض  عبط  هب  هجوت  اب  اریز  دـشابیمن 
روشک یلاع  ناوید  موس  تسیب و  هبعش  يار  نیا  رب  انب  هتشادن ، دروم  نماضهرابرد  تراجت  نوناق  هدام 289  رد  روکذم  تیدودحم  تارب ،

هیور تدـحو  هب  طوبرم  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبط  يار  نیا  تسا . ینوناـق  نیزاوم  اـب  قبطنم  حیحـص و  هدـیدرگ  رداـص  ساـسا  نیا  رب  هک 
. تساعابتالامزال هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق "

یضارا كالما و  تبث  هب  طوبرم 

هرامش هیور  تدحو  يار  لاس 1339  يارآ  نارهت  رهش  فارطا  تاوم  کلامالب و  ریاب  یضارا  زا  صاخـشا  تبث  ياضاقت  لوبق  تیعونمم 
نویسیمک بوـصم 25/4/1334  نارهت  رهـش  فارطا  تاوـم  یـضارا  تبث  نوناـق  هحیـال  ( 1  ) هداـم قبط  نوـچ  خروـم 27/4/1339   1309

نارهت رهـش  فارطا  تاوم  کلامالب و  ریاب  یـضارا  زا  صاخـشا  تبث  ياضاقت  لوبق  خیرات 28/5/1331  زا  نیـسلجم  يرتسگداد  كرتشم 
یـضارا نیا  هب  تبـسن  دـشابیم  هدـش  فلکم  تلود  طقف  روبزم  نوناـق  ( 2  ) هداـم قبط  عونمم و  هداـم ) نآ  رد  روکذـم  دودـح  رد  عـقاو  )

هب تبسن  هک  یناسک  نوناق  نآ  ( 3  ) هدام قبط  هک  نیا  هب  رظن  دیامن و  راذگاو  ینامتخاس  کناب  هب  هیامرس  ناونع  هب  هدومن و  تبث  ياضاقت 
رد روکذم  تاسسؤم  هب  ای  هدیسر و  شورف  هب  روبزم  یـضارا  هک  یتروص  رد  مکاحم  رد  توبث  زا  سپ  دنـشاب  هتـشاد  ییاعدا  یـضارا  نیا 
ریغ رد  هتشاد و  تفایرد  نیمز  تمیق  ناونع  هب  ینامتخاس  کناب  هک  دوب  دنهاوخ  ییاهب  تفایرد  قحتـسم  دشاب  هدیدرگ  راذگاو  نوناق  نآ 

ریخم فرـشت  قح  تفایرد  نیمز و  دادرتسا  ای  تیبوغرم  زا  لبق  ياهب  تخادرپ  نیمز و  يرادـهاگن  رد  یناـمتخاس  کـناب  زین  تروص  نیا 
هدحاو هدام  بجوم  هب  يار  نیا  تسا . لاکشا  زا  یلاخ  حیحص و  تمسق  نیا  رد  روشک  یلاع  ناوید  مشش  هبعش  مکح  ور  نیا  زا  دشابیم 

يار عراز  کلام و  نیب  هحورطم  يواعد  هب  یگدیـسر  رد  حلاص  عجرم  تسا . عابتالامزال  بوصم 7/4/1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق 
هماننییآ ( 42  ) هدامو یضرا  تاحالصا  نوناق  یحالـصا  داوم 22 و 33  لولدـم  ظاحل  اب   ) خروم 1/11/1348 هرامـش 190  هیور  تدحو 

خیرات ردیـضرا  تاحالـصا  هماننییآ  هب  یقاحلا  داوم  نوناق  مشـش  هدام  ادـعب  اـهنآ  لـیمکت  رد  هک  بوصم 3/5/1343  یضرا  تاحالـصا 
يدودـح رد  يار  نیا  ددرگیم و  صیخـشت  هجوم  ارآ  تیرثکا  هب  روشک  یلاع  ناوید  مراهچ  هبعـش  رظن  هدیـسر  بیوصت  هب   12/2/1346

هبلاـطم روظنم  هب  يوعد  هماـقا  دوـب .) دـهاوخ  عاـبتالامزال  هدـش  ینیبشیپ  هامریت 1328  بوصم  ییاـضق  هیور  تدـحو  نوناـق  نمـض  هک 
تاـیه يار  خروـم 12/12/1353  هرامـش 114  هیور  تدـحو  يار  دـشاب  هدـشن  لوصو  اههاگراتـشک  رد  ـالبق  هک  اـهماد  راتـشک  ضراوع 
خروم هماـنبیوصت  ( 5  ) هداـم رد  هـک  اـهماد  راتـشک  زا  لـبق  روـشک  ياهاگراتــشک  رد  ضراوـع  ذـخا  موزلروـشک  یلاـع  ناوـید  یموـمع 

هماـنبیوصت نآ  يارجا  همادا  لاس 1343  یحالـصا  هجدوب  نوناق  هدحاو  هدام  ( 60  ) هرـصبت رد  هدیدرگ و  دـیق  ناریزو  تایه   10/7/1343
نیدرورف بوصم  اهلگنج  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق  حالصا  نوناق  ررکم  ( 15  ) هدام رد  روبزم  همانبیوصت  تاررقم  هدش و  ینیبشیپ 

دروم ادعب  دـشاب  هدـشن  لوصو  اههاگراتـشک  رد  البق  هک  یتروص  رد  روبزم  ضراوع  هک  تسین  نآ  زا  عنام  انوناق  تسا  جردـنم  زین   1348
ینوناـق عنم  ددرگیم  بوسحم  تلود  تاـبلاطم  زج  هک  ضراوع  لـیبق  نیا  هبلاـطم  يارب  یندـم  يوـعد  هماـقا  نیارباـنب  دریگ  رارق  هبلاـطم 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  هیور (  تدحو  زا 102يارآ  هحفص 18 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هباشم دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  لاس 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  بجوم  هب  هیرظن  نیا  درادـن .
خیرات رد  هک  يرهـش  یـضارا  نوناق  لوا  هدام  زا  یلاعت  همـسب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدحو  يار  دشابیم . عابتالا  مزال 
نوناق نیا  بجوم  هب  هک  یتارادتقاو  تارایتخا  قوقح و  هک  تسا  دافتسم  نینچ  هدیسر  یمالـسا  ياروش  سلجم  بیوصت  هب   1360.12.27

نیمز نامزاسهلیـسو  تلود  تیمکاح  قوقح  لامعا  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  تلود  تیمکاح  قح  ثیح  نم  دـش و  هتخانـش  تلود  يارب 
دوش هرادا  یتلود  تکرـش  تروص  هب  تسا و  هدـش  لیکـشت  ناریزو  تاـیه  بوصم  هخروم 1361.3.30  همانـساسا  بجوـم  هب  هک  يرهش 

ییاوعد عون  ره  ریدقت  نیا  اب  . دوب دهاوخن  دریگیم  تأشن  هدیدرگ و  یشان  تیمکاح  لصا  زا  هک  تلود  قح  فصو  ناونع و  رییغتبجوم 
يواـعدفصو ياراد  دوش  حرطم  یقوقح  یقیقح و  صاخـشا  اـی  نوناـق  نیا  ییارجا  عجرم  هلیـسو  يرهـش  یـضارا  نوناـق  يارجا  رد  هک 

هاگداد ای  یمومع  هاـگداد  يواـعد  هنوگ  نیا  هب  یگدیـسر  عجرم  یندـم و  یـسرداد  نییآ  نوناـق  زا  هداـم 16  زا  دنب 1  لومـشم  تلود و 
يارجا زا  یشان  هحورطم  يوعد  هب  یگدیسر  زا  سپ  هک  نامرک  یقوقح  یمومع  هاگداد  مود  هبعـش  مکح  بتارم  ربانبدشابیم  ناتـسرهش 

داوم زا  هدام 3  هب  ادنتـسم  هدش و  رداص  تیرثکا  هب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  ینوناق  نیزاوماب  ربارب  هدـش  رداص  يرهـش  یـضارا  نوناق 
تدـحو يار  تسا . عابتالامزال  اههاگداد  يارب  هباشم  دراوم  رد  هامدادرم 1337  لوا  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا 
یـضارا وغل  نوناق  دروم  رد  يار  يرهـش  تاوم  یـضارا  ینیکلام  تیکلام  يداع  دانـسا  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور 

تایه  30.63 فـیدر :  1363.11.30 ه ـ هرامـش 256 -  هرامـش 63.12.19-11665  یمـسر  همانزور  هحفـص 599 ) يداع ) دانـسا  يرهش 
يرهش تاوم  یضارا  تیکلام  وغل  نوناق  زا  لبق  خیرات  هب  هک  یناسک  هک  تسا  نآ  يرهش  یـضارا  نوناق  هدام 6  هرصبت  زا  دافتسم  یمومع 
ییاضق عجارم  هب  هلماعم  تحـص  يداع  دنـس  میظنت  خـیرات  دـییات  يارب  دـنناوتیم  هدوب  ریاـب  تاوم و  زامعا  نیمز  ياراد  يداـع  دانـسا  اـب 
یمومع هاـگداد  مود  هبعـش  يار  اذـل  دـنیامن  میمـصت  ذاـختا  یگدیـسر و  نآ  هبتبـسن  تسیاـبیم  زین  يرتسگداد  ياـههاگداد  هعجارم و 

هفاضا داوم  زا  هدام 3  بجوم  هب  يار  نیا  ددرگیمدـییات  ارآ  تیرثکا  اب  دـسریم و  رظن  هب  هجوم  هدـیدرگ  رداص  اـنبم  نیا  رب  هک  نادـمه 
تدـحو يار  دـشابیم . عابتالامزالهباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  هام 1337  دادرم  مکی  بوصم  يرفیک  یـسردادنییآ  نوناـق  هب  هدـش 

فالخ اـی  زاـجمریغ  ياـنب  اـهنآ  رد  هک  يرهـش  هدودـحم  زا  جراـخ  یـضارا  کـیکفت  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور 
هرامش 63.12.20-11666 یمسر  همانزور  هحفـص 602 ) هدودحم  زا  جراخ  یـضارا  کیکفت  دروم  رد  يار  تسا  هدش  ثادحا  تاررقم 

نوناق داوم  زا  یضعب  حالـصا  نوناق  هدام 3  كالم  زا  هدافتـسا  اب  دـنچ  ره  یمومع  تایه   49.62 فیدر :  1363.11.30 ه ـ هرامش 157 - 
هماـننییآ رب  بیوصتلارخؤم  ناریا  یمالـسا  يروهمجبـالقنا  ياروش  بوصم 1358.9.17  يزرواـشک  ياـهبطق  رد  يزرواـشک  شرتسگ 
نامتخاس دقاف  یضارا  زارفا  كرتشملاوما ، میسقت  رد  یندم  نوناق  متـشه  لصف  مود  ثحبم  تامومع  ناریزو و  تایه  خروم 1355.2.27 

هب راتکه  تسیبزا  رتمک  هب  نانآ  تیکلام  تبـسن  هب  یعاشم  نیکلاـم  نیب  اهکرهـش  اهرهـش و  میرح  ینوناـق و  هدودـحم  زا  جراـخ  رد  عقاو 
هدافتسا هب  طوبرم  هماننییآ  مود  لصف  ربارب  هک  نیا  هب  رظن  اما  تسا  لاکشاالب  دراد  یصاخ  تاماقم  دییات  هب  زاین  انوناق  هک  يدراوم  انثتسا 

ناـمتخاس و هنوگ  ره  داـجیا  بوصم 1355.2.27  اهرهـش  میرح  ینوناـق و  هدودـحم  زا  جراـخ  رد  تاسیـسات  اـنب و  ثادـحا  یـضارا ،  زا 
هناورپ ذخا  هلمج  نم  روبزم  هماننییآ  رد  هدش  ینیبشیپ  طباوض  تیاعر  مزلتـسم  اهرهـش  میرح  ینوناق و  هدودحمزا  جراخ  رد  تاسیـسات 

هماننییآ تاررقم  طباوض و  تیاعر  نودـب  اهنآ  رد  هک  ییاهنیمز  زارفا  ياـضاقت  شریذـپ  هکدـشابیم  نآ  هدام 8  لامعا  ای  یناـمتخاس و 
زارفا يوعد  نیاربانب  دوب  دهاوخ  نآ  لولدم  فالخ  لمع  دییات  روبزمهماننییآ و  تاررقم  نتشاگنا  هدیدان  هباثم  هب  هدش  انب  ثادحا  موقرم 
قوف هماننییآ  تیاعر  نامتخاس  داجیا  رد  هک  نیانودب  نامتخاس  ياراد  ياهكرهش  اهرهش و  میرح  ینوناق و  هدودحم  زا  جراخ  یضارا 

ود زارفا  تساوخرد  درومياهکالپ  زا  کی  ره  رد  یتامکاحم  ياههدنورپ  تایوتحم  بسح  نوچ  درادـن و  ار  عامتـسا  تیلباق  دـشاب  هدـش 
الام جرک  یقوقح  یمومع  هاگداد  مود  هبعـش  ار  هدیدرگ  ثادحا  روبزم  هماننییآ  تاررقم  تیاعر  نودب  رگیدکی  زا  ازجم  نامتخاس  باب 

هباشم دراوم  رد  يرفیک  یـسردادنییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاـضا  داوم  هدام 3  ربارب  يار  نیا  دوشیم  دـییات  صیخـشت و  قوف  يانعم  نمـضتم 
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اهنآ نابحاص  هک  يرهـش  یـضارا  تیکلام  يداع  دانـسا  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالامزال 
یمسر همانزور  هحفـص 674 ) يرهـش ) یـضارا  يداع  دنـس  دـییات  دروم  رد  هرامـش 31 -  يار  دناهداد  هدنورپ  لیکـشت  ینوناقدـعوم  رد 

هدام هرصبت  ردص  لولدم  یمومع  تایه  فیدر 101.63  هیور  تدحو  هدنورپ   1364.12.21 ه ـ هرامش 412 -  هرامش 65.1.31-11982 
تحـصو يداع  دنـس  میظنت  خیرات  دییات  يوعد  عامتـسا  هک  تسا  ینعم  نیا  دـیفم  هام 1360  دنفـسا  بوصم 27  يرهش  یـضارا  نوناق   6

يارب هک  ییاهرهش  رد  ( 1358.4.5  ) يرهـش تاوم  یـضارا  تیکلام  وغل  ینوناق  هحیال  زا  لبق  یمیظنت  يداع  دانـسا  دروم  رد  نیمز  هلماعم 
روشک یلاع  ناوید  بعش 17 و 21  ارآ  نیاربانب  تسا  هنیعم  ياهتلهم  رد  هدنورپ  لیکـشت  هب  دیقم  هدش  نییعت  تلهم  البق  هدنورپلیکـشت 
بعش يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  نوناقنیزاوم  اب  قبطنم  حـیحص و 

 - هرامش 33 يار  يرهشیضارا  نوناق  هدام 12  عوضوم  نویـسیمک  ارآ  تسا . عابتالامزالهباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید 
هرامش 438- هرامش 65.3.24-12026  یمسر  همانزور  هحفص 702 ) يرهش  یضارا  نوناق  هدام 12  دروم  رد  یقوقح  یمومع  هاگداد  ارآ 

هیور هـب  هجوـت  اـب  هاــگداد  مـکح  تـیعطق  رب  ینبم  بوـصم 1360.12.27  يرهـش  یـضارا  نوناـق  هداـم 12  لـیذ  هـلمج   1365.2.28 ه ـ
هدام 12 عوضوم  یقوقح  یمومع  ياههاگداد  ارآ  هک  تسا  ینعم  نیا  رب  رعـشم  یمالـسا  نیزاوملاـمعا  تهج  رد  هننقم  هوق  يراذـگنوناق 

یلاع ناوید  هبعـش 21  يار  اذلف  دشابیمن  یندم  یـسرداد  نییآ  نوناق  ردروکذـم  وحن  هب  یماجرف  یگدیـسر  لباق  يرهـش  یـضارا  نوناق 
بوصم 1328 ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاوهدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  صیخشت  حیحص  هدیدرگ  رداص  ساسا  نیا  رب  هک  روشک 
رد روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب 

هرامش 12253- یمسر  همانزور  هحفص 631 ) يداع  دنس  دییات  دروم  رد  هرامش 6.64  يار  يرهش  تاوم  یضارا  يداع  دنـس  دییات  دروم 
بوصم يرهـش  یـضارا  نوناـق  هداـم 6  هرــصبت -  یموـمع  تاـیه   6.64 فـیدر : هدـنورپ   1365.11.30 ه ـ 556  . هرامــش  1365.12.28

اب هلماعم  تحـص  دنـسمیظنت و  خـیرات  دـییات  يارب  ییاضق  حالـصیذ  عجارم  هب  نیمز  يداـع  دنـس  هدـنراد  هعجارم  دروم  رد   1360.12.27
ناـمزاس هب  یلبق  هدـش  نـییعت  ياـهتلهم  رد  روـبزم  يداـع  دنـس  هـک  تـسا  يدروـم  زا  فرـصنم  نآ  ییارجا  هماـننییآ  هدام 37  ظاـحل 

تاوم یـضارا  تیکلام  وغل  نوناق  هماننییآ  هدام 10  هب  هرـصبت  هس  قاحلا  عوضوم  يرفن  هس  نویـسیمک  رد  هیارا و  يرهـش  یـضارانارمع 
ددجم حرط  يدروم  نینچ  رد  تسا  هدش  رظن  راهظا  نآ  هب  تبسن  حرطم و  بالقنا  ياروش  بوصمنآ 58.11.13  نارمع  تیفیک  يرهش و 
حیحـص هدـش  رداـص  ساـسا  نیا  رب  هک  روشک  یلاـع  ناوید  موس  هبعـش  يار  نیارباـنب  درادـنینوناق ، زوجم  ییاـضق  مکاـحم  رد  عوـضوم 

اههاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیورتدحو  نوناق  هدحاو  هدام  بجوم  هب  يار  نیا  دوشیم . صیخشت 
نویسیمک يار  هب  ضارتعا  هب  یگدیسر  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد 

نوناق هداـم 12  نویـسیمک  يار  هب  ضارتـعا  دروم  رد  هرامـش 98.65 -  يار  کی  یقوقح  ياههاگداد  رد  يرهـشیضارا  نوناـق  هدام 12 
یمومع تایه   98.65 فیدر : هدنورپ   1366.2.15 ه ـ هرامش 591 - هرامش 66.3.2-12229  یمسر  همانزور  هحفص 721 ) يرهش  یضارا 

زا لبق  کی  یقوقح  ياههاگداد  هک  تسا  ینعم  نیا  دیفم  هام 1364  رذآ  بوصم  ود  کی و  یقوقح  ياههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام 14 
موقرم هدام  قبط  رب  مالعا و  ار  دوخ  ییاضق  طابنتـسا  رظن و  دـیاب  دـشابیم  اهنآ  هصاخ  تیحالـص  رد  هک  يواـعدهب  تبـسن  مکح  رودـص 
دنفسا بوصم  يرهش  یـضارا  نوناق  هدام 12  نویـسیمک  صیخـشت  هب  ضارتعا  يواعدهب  یگدیـسر  دروم  رد  هدعاق  نیا  هک  دـنیامن  لمع 

هب يار  نیا  دوشیم  صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشکیلاع  ناوید  موس  هبعش  يار  نیاربانب  تسا  هیاعرلامزال  زین   1360
عابتالامزال هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام  بجوم 

تیکلام تابثا  دروم  رد  مکاح  نیناوق  ریاس  یندـم و  نیناوق  رابتعا  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا .
تاحالصا روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هرامش 603  هیور  تدحو  يار  تسا  هدشن  ماجنا  یضرا  تاحالصا  هک  یطاقن  رد  صاخـشا 

تایه  20.74 فـیدر : ه 1375.1.29  هرامـش 1828 -  یمـسر  همانزور   1375.2.30 هرامـش 14916 -  زا  لـقن  هحفص 1065 ) یـضرا )
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رد رگید  نیناوق  ای  یندم و  نوناق  لوصالایلع  هدشن  هتشاذگ  ارجا  دروم  هب  یـضرا  تاحالـصا  نوناق  هک  یطاقن  رد  هک  نیا  هب  رظن  یمومع 
نآ هب  يوعد  تابثا  يارب  ناهاوخ  هک  ار  یکرادـم  دانـسا و  دـناوتیمن  هاگداد  تسا و  يرجم  ربتعم و  تیکلامتابثا  اـب  طاـبترا  صوصخ 

رسیم تیکلام  زارحا  نیفرصتم  یعقاو  قسن  ندش  صخشم  یـضرا و  تاحالـصا  نوناقلماک  يارجا  ات  هک  لالدتـسا  نیا  هب  هتـسج  کسمت 
اب قباطم  هجوم و  هدیدرگ  رداص  ساسا  نیا  رب  هک  روشک  یلاعناوید  مشـش  هبعـش  يار  اذل  دـیامن . در  ار  يوعد  هتفرگ  هدـیدان  دوشیمن )

یلاع ناوید  بعـش  يارب  هام 1328  ریتبوصم  ییاـضق  هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قبط  يار  نیا  تسا  ینوناـق  نیزاوم 
تبث نوناق  هدام 28  دـنب 3  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  هیور 615  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و 

: فیدر  1376.3.3 ه ـ هرامش 1899 ـ  یمـسر  همانزور   1376.3.31 هرامـش 15233 ـ  زا  لقن  ( 214 ( ـ  بوصم 1310 تاعارتخا  میـالع و 
ياضاقت شریذـپ  قالطا  روطب  هامریت 1310  بوصم  تاعارتخا  میـالع و  تبث  نوناـق  هدام 27  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه   37.75

ای هجیتن  کی  لیـصحت  يارب  دـیدج  قیرطب  هدوجوم  لیاسو  لاـمعا  اـی  دیدجهلیـسو  ره  فشک  دـیدج و  یتعنـص  لوصحم  ره  عادـبا  تبث 
تافاشتکا تاعارتخا و  تاعادـبا و  هب  رظان  هجیتنلابهک  هدومن  زیوجت  نوناـق  نیا  هدام 26  رد  ررقم  ياـیازم  زا  هدافتـسا  تهج  ار  لوصحم »

هدوب و وراد  ره  هدنهد  لیکشت  ازجاو  داوم  هب  رظان  افرـص " ییاود » تابیترت  اهلومرف و  فوصوم  نوناق  هدام 28  دنب 3  دشابیم . زین  ییوراد 
موس لوا و  بعش  رد  هحورطم  يواعد  هتساوخ  هکنیا  هب  رظن  تسا .  تاعارتخا  میالع و  تبث  نوناق  هدام 27  رد  روکذم  دراوم  زا  فرصنم 
يار نیا  ربانب  دشابیم  رکذـلا  قوف  نوناق  هدام 27 دافم  دودـح  رد  دـیدج » ییوراد  تاـبیکرت  داوم و  هیهت  هقیرط  تبث  روشک  یلاـع  ناوید 
دییات ارآ  قافتا  هببیرق  تیرثکا  اب  صیخـشت و  ینوناق  نیزاوم  اب  قفاوم  تسا  ینعم  نیا  نمـضتم  الآم " هک  روشک  یلاـع  ناوید  لوا  هبعش 

رد اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  لاس 1328  بوصم  ییاـضق  هیور  تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قبط  يار  نیا  ددرگیم .
يار ضارتعا  هب  هدننک  یگدیـسر  عجرم  صوصخرد  روشک  یلاع  ناوید  هرامـش 623  هیور  تدحو  يار  تسا .  عابتالا  مزال  هباشمدراوم 

1377.3.18 ه ـ هرامش 1967 - یمسر  همانزور  هرامش 1377.4.8-15532  زا  لقن  روشک 139  كالما  دانـسا و  تبث  فالتخا  لح  تایه 
لاس كالما  دانسا و  تبث  نوناق  زا  يداوم  فذح  حالـصا و  نوناق  داوم 1 و 2 و 3  حالصا  نوناق  هدام 2  ریخا  تمسق  تاررقم  هب  هجوتاب 
لح تایه  يار  هب  تبـسن  ضارتعا  هب  یگدیـسر  عجرم  یحالـصا ) هدام 148 هام 1370  رویرهـش  بوصم 21  نآ  هبيداوـم  قاـحلا  65 و 

تسا بلطم  نیا  نمضتم  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهدزناپ  هبعـش  يار  فصو  نیا  اب  وتسا  یمومعهاگداد  روکذم ، هدام  عوضوم  فالتخا 
ناوید بعش  يارب  هام 1328  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  ینوناـق  حـیحص و 
دییاـت صوصخ  رد  روشک  یلاـع  ناوید  هرامـش 626  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع 
تایه  33.76 فیدر :  1377.7.1 ه ـ - 1977 هرامش یمسر  همانزور  هرامش 1377.7.22-15623  زا  لقن  تابقر 337  يداع  دانسا  تلاصا 

ای گنج  رثا  رد  اهنآ  یتبث  دانـسا  هک  یکالما  تیکلام  دانـسا  رودـص  هوحن  نوناق  تاررقم  اـب  هحورطم  يواـعد  هکنیا  زا  رظن  عطق  یمومع 
يواعد درادن ، تقباطم  یمالسا ) ياروش  سلجم  بوصم 70.12.17  دناهتفر  نیب  زا  يزوس  شتآ  لیـس و  هلزلز  دننام  هبرقتم  ریغ  ثداوح 

اریز دـشابیمن ، عامتـسا  لباق  كالما  دانـسا و  تبث  هرادا  تیفرطب  نانآ  رظن  دروم  تابقريداع  دانـسا  تلاصا  دـییات  هتـساوخ  هب  اهناهاوخ 
عجارم رد  اهنآ  ضارتعا  ای  هدوب  هقباس  دقاف  هک  تبث  یـضرتعم  ياههدنورپ  فیلکت  نییعت  نوناق  هدحاو  هدام  لیذ  هرصبت 3  بجومب  اساسا 
فذح حالصا و  نوناق  داوم 1 و 2 و 3  تاررقم  لامعا  ياربنایضاقتم  تساوخرد  لوبق  تلهم  بوصم 1373.2.25 ) هتفر  نیب  زا  ییاضق 

راب نیرخآ  يارب  نوناق  نیا  هدام 7  هرصبتبجومب 2  هک  بوصم 70.6.21 ) نآ  هب  يداوم  قاحلا  كالما و  دانـسا و  تبث  نوناق  زا  يداوم 
هدوب ینوناق  تلهم  اضقنا  زا  سپ  اهناهاوخ  ياهتساوخداد  میدـقت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هدـیدرگ  دـیدمت  رگید  لاـس  ود  تدـم  هب 
نوناق هداـم 3  قـالطا  هب  تیاـنع  اـب  نیارباـنب و  تسا  هتـشادن  ار  رکذـلا  ریخا  نوناـق  کـی  هداـم  رد  روکذـم  تاـیه  رد  شریذـپ  تیعقوـم 

رد ار  هحورطم  يواعد  رد  ینوناق  میمصت  ذاختا  نآ  حرشب  هک  روشک  یلاع  ناوید  لوا  هبعـش  يار  بالقنا ، یمومع و  ياههاگدادلیکـشت 
قبط رب  يار  نیا  دوشیم . هداد  صیخـشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  ارآ  قافتا  هب  تسا ، هتـسناد  یمومعهاگداد  تیحالـص  هدهع 
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. تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام 

لاوحا تبث  هب  طوبرم 

هب یکی  هک  هدـنورپ  ود  تایوتحم  رد  قمعت  تقد و  اـب  خروم 8/7/1349 (  هرامش 224  هیور  تدحاو  يار  همانـسانش  رد  جردنم  مان  رییغت 
ناتسا هاگداد  مشش  هبعش  خروم 29/9/1345  هرامش 45/471  مکح  هب  يرگید  مجنپ و  هبعـش  خروم 29/3/1341  هرامش 41/795  مکح 

تـساوخرد هیلع  یلوم  يارب  نوچ  هک  تسا  هدوب  نیا  اضاقت  ناونع  تساوخداد  ود  ره  رد  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  هدـیدرگ  یهتنم  زکرم 
بسانم صخـش  کی  يارب  مان  ود  نتـشاد  تسا و  روهـشم  مان  ود  نیا  زا  یکی  هب  وا  یلو  هدیدرگ  رکذ  مان  ود  وا  یلجـس  دانـسا  رد  هدننک 

هب طقف  هکلب  درادن  ترهش  فذح  تساوخرد  دروم  مان  هب  یلجـس  دانـسا  هدنراد  هک  نیا  تابثا  يارب  دوش و  فذح  ود  نآ  زا  یکی  تسین 
نیمه رب  ینبم  زین  روبزم  دوهش  تداهش  يادوم  هدیدرگ و  کسمت  دنراد  عالطا  رما  نیا  زا  هک  يدوهش  تداهش  هب  تسا  روهشم  رگید  مان 
دوهش تداهـش  اب  ار  تدالو  دنـس  تاجردنم  یندم  نوناق  ( 999  ) هدام دانتـسا  هب  دوخ  مکح  رد  ناتـسا  هاگداد  مجنپ  هبعـش  هدوب و  راهظا 
فذح رب  هتسناد و  هجوم  ار  تساوخرد  نیا  ناهاوگ  یهاوگ  هب  دانتسا  اب  مشش  هبعش  یلو  هداد  يار  يوعد  نالطب  رب  هتـسادن و  رییغت  لباق 
نوناق ( 999  ) هدام بقاعتم  درادن و  ینوناق  ههجو  دروم  نیا  رد  ناتسا  هاگداد  مشش  هبعـش  لالدتـسا  هچرگ  تسا  هداد  يار  مان  ود  زا  یکی 

رد ررقم  تافیرشت  اب  هک  یلجس  دانسا  رتافد و  تاجردنم  مامت  لاس 1319  بوصم  لاوحا  لجس  نوناق  حالصا  نوناق  ( 47  ) هدام رد  یندم 
ناگدننکاضاقت دوشیم  مولعم  راک  نایرج  تیاکح  هب  هک  نیا  هب  رظن  یلو  هدش  هتخانـش  یمـسر  دانـسا  زا  تسا  هدیدرگ  میظنت  نوناق  نآ 

تساوخرد دروم  هکلب  تسین  دانسا  نآ  ندوب  شودخم  رب  ینبم  نانآ  يوعد  هتسناد و  حیحص  نآ  میظنت  ماگنه  ار  یلجس  دانسا  تاجردنم 
اب فلاخم  اعدا  نیا  دننادیم و  روبزم  دانسا  هدنراد  ترهش  اب  یفانم  دیاز و  ار  نآ  هک  تسا  دانـسا  رد  روکذم  مان  ود  زا  یکی  فذح  نانآ 
زا اعوضوم  روزم  تساوخرد  تسناد  یندـم  نوناق   3(1309  ) و ( 999  ) هدام ود  لومـشم  ار  دروم  ناوتب  ات  تسین  یمـسر  دنـس  تاجردنم 
هب یفاضا  ( 3  ) هدام بجوم  هب  يار  نیا  دـشابیم ( . رثا  بیترت  لباق  يدراوم  نینچ  رد  دوهـش  تداهـش  جراـخ و  هداـم  ود  نآ  عنم  دودـح 

يواعد هب  یگدیـسر  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تأـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا )  عاـبتالا  مزـال  يرفیک  یـسردادنییآ  نوناـق 
نیا هب  رظن   1362.2.5 ه ـ هرامش 45 - هرامش 1362.3.5-11140  یمسر  همانزور  فیدر 1.62  هیور  تدحو  يار  صاخـشا  مان  هب  عجار 

عونمم ياهمان  رییغت  يارب  فالتخا  لـح  تأـیه  هب  راـیتخا  اـطعا  هب  رظاـن  هاـم 1355  ریت  بوصم  لاوـحا  تبث  نوناـق  هداـم 3  هرـصبت 4  هک 
زا هرداص  همانداد  اذلف  تسا  يرتسگداد  یمومع  مکاحم  ماع  تیحالـص  رد  صاخـشا  مان  هب  طوبرم  يواعد  ریاس  هب  یگدیـسرو  دشابیم 

نوناق هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا . ینوناق  نیزاوم  قفاوم  حیحـص و  هتفای  رودـص  ساسا  نیمه  ربهک  روشک  یلاع  ناوید  موس  هبعش 
يار تسا . عابتالامزال  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعـش  يارب  هباشم  دراوم  رد   1328 هامریت بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم 

هرصبت عوضوم  قالط  جاودزا و  ياههیمالعا  هب  طوبرم  هوجو  لوصو  تیلوئـسم  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدحو 
هرصبت  1365.10.13 ه ـ هرامش 526 - هرامش 1365.10.28-12203  یمـسر  همانزور  هرامش 142.64  يار  لاس 1363  هجدوب  نوناـق   76

هب طوـبرم  هوـجو  لوـصو  هدوـب  ارجا  لـباق  لاــس 1363  لوا  زا  هــک  بوـصم 1362.12.30  روـشک  لـک  لاـس 1363  هجدوـب  نوناـق   76
نارتفدرس تسا و  هدومن  لوحم  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  هب  ار  روکذم  هرـصبت  ياهفیدر 6 و 7  عوضوم  قالط  وجاودزا  ياـههیمالعا 

كالما دانـسا و  تبث  ناـمزاس  قیرط  زا  یلاـسرا  روشک  ترازو  هرامـشهمانشخب 1363.1.15-280.5.336  غالبا  زا  لبق  قـالط  جاودزا و 
دنـشاب لاوحا  تبث  هب  نآ  تخادرپ  لوئـسم  تهج  نیا  زا  ات  دناهتـشادن  یمومعدـمارد  باسح  هب  زیراو  روبزم و  هوجو  لوصو  رد  یفیلکت 

رب يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباطم  رظننیا  اب  هک  يدح  رد  نانمـس  هدقن و  اسف و  یقوقح  یمومع  ياههاگداد  ارآ  اذـلف 
تأـیه هیور  تدـحو  يار  تساعاـبتالامزال . هباـشم  دراومرد  اـههاگداد  يارب  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هب  هدـش  هفاـضا  هداـم 3  قبط 

همانزور هرامـش 504  يار  ماـنرییغت  ياـضاقت  هب  یگدیـسر  رد  يرتسگداد  ياـههاگداد  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع 
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ای کناب  روکذ  سنج  ثیح  زا  یلجـس  دنـس  بحاص  مان  رییغت  تساوخرد   1366.4.10 ه ـ هرامش 632 - هرامش 66.4.25-12344  یمسر 
رد نآ  هب  یگدیـسر  جراخ و  لاوحا  تبث  نوناـق  هدام 3 دـنب 4  لومـش  زا  دـشابیم و  یقوقح  راثآ  دـجاو  هک  تسا  یلیاسم  زا  سکعلاب )

حیحص و هدش  رداص  رظننیا  ساسا  رب  اتجیتن  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 13  يار  نیا  ربانب  تسا  يرتسگداد  یمومع  مکاحم  تیحالص 
ناویدبعـش اههاگداد و  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا ، ینوناـق  نیزاوم  اـب  قبطنم 

هدام تاررقم  تیاعر  موزل  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاع 
هرامش 12491- یمسر  همانزور  هرامش 506  يار  یلجس  دانسا  هب  یگدیـسر  دروم  رد  ود  کی و  یقوقح  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق   14

يار رودص  تیفیک  هام 1364  رذآ  بوصم  ود  کی و  یقوقح  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 14   1366.9.29 698ه ـ  . هرامش  66.1.20
هب عجار  يواعد  رد  هک  هدومن  نیعم  دـشابیم  کی  یقوقح  ياههاگداد  تیحالـصرد  هک  يواعد  هب  نیتسخن  یگدیـسر  همتاخ  زا  سپ  ار 

هدام تاررقم  لقتسم  ود  یقوقح  ياههاگداد  هفاضا  تیحالـصهب  عجار  روبزم  نوناق  هدام 9  دشابیم و  لامعا  لباق  مه  لاوحا  تبث  دانـسا 
یقوقح هاگداد  مادقا  نیاربانب  دنکیمنیفن  دنیامنیم  یگدیسر  اودب  کی  یقوقح  ياههاگداد  هک  یلجـس  دانـسا  يواعد  دروم  رد  ار   14

هب ار  هدـنورپضارتعا  لوصو  اب  هدومن و  مالعا  ار  دوخ  رظن  یلجـس  دنـس  هب  عجار  يوعد  هب  یگدیـسر  همتاخ  زا  سپ  هک  داـبآمرخ  کـی 
بوصم يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  یقاحلا  داوم  زا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخشت  حیحـص  هداتـسرف  روشک  یلاع  ناوید 

تیحالـص دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوـید  یموـمع  تأـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد  يارب   1337
هرامش 67.9.22-12758 یمـسر  همانزور  هرامـش 512  يار  توف  هعقاو  تبث  لاطبا  تساوخرد  هب  یگدیـسر  رد  يرتسگداد  ياـههاگداد 

راـثآ نمـضتم  هک  نیا  رب  هوـالع  لاوحا  تبث  دانـسا  زا  هعقاو  نیا  عفر  اـی  توف  هعقاو  لاـطبا  هب  عجار  يوـعد   1367.9.7 ه ـ هرامش 940 - 
ياههاگداد تیحالص  رد  روبزم  يوعد  هب  یگدیـسر  جراخ و  هامریت 1355  بوصملاوحا  تبث  نوناق  هدام 3  لومش  زا  دشابیم  یقوقح 

اب قبطنم  حیحـص و  يرتسگداد  یمومع  مکاـحم  تیحالـصرب  ینبم  روشک  یلاـع  ناوید  مشـش  هبعـش  يار  اذـل  تسا  يرتـسگداد  یمومع 
روشک یلاع  ناوید  بعش  اههاگداد و  يارب  بوصم 1328 ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم 

نآ حلاص  عجرم  یلجـس و  دانـسا  رییغت  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد 
هدحاو هدام  ساسا  رب  ه 1374.4.26  هرامش 1784 -  یمسر  همانزور   1374.6.5 هرامش 14701 -  زا  لقن  هرامش 599  هیور  تدحو  يار 

صاخشادلوت خیرات  رییغت  تفه ، تصش و  دصیس و  رازه و  هام  نمهب  بوصم  اهنآ  لزلزت  زا  يریگولج  یلجس و  دانسا  رابتعا  ظفح  نوناق 
هب ارصحنم  نوناق  نیمه  هرـصبت  زیوجت  هب  زین  لاس  جنپ  زا  شیب  نس  رییغت  تساوخرد  هب  یگدیـسر  دشابیم و  عونمم  لاس  جنپ  زا  رتمک  هب 

مشش هبعش  يار  روشک ، یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  ياضعا  تیرثکا  رظن  هب  بتارم  هب  انب  تسا . هدش  لوحم  نآ  رد  ررقم  نویـسیمکهدهع 
تـسا هدومن  مالعا  يرتسگداد  ياههاگداد  ار  لاس  جنپ  زا  رتمک  دلوتخیرات  رییغت  تساوخرد  هب  تبـسن  رظن  راهظا  یگدیـسر و  عجرم  هک 
ناوید بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیورتدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  حیحـص  نوناق و  اب  قبطنم 

هرامـش 6/22 یمــسر  هماـنزور  هرامــش 18/3/1381-16679  زا  لـقن  تـسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوـم  رد  اــههاگداد  روـشک و  یلاــع 
هاگره بوصم 1355  لاوحا  تبث  حالـصا  نوناق  هدام 45  بجوم  هب  یمومع  تأـیه   80/36 فیدر : هیور  تدحو  هدـنورپ  هـ8/3/1381 

روکذـم ياروش  شرازگ  ساسارب  لاوحا  تبث  هرادا  یـسررب و  ار  عوضوم  ناتـسرهش  نیمات  ياروش  دوش  عقاو  دـیدرت  دروم  يدرف  تیعبات 
هب تبـسن  لاوحا  تبث  نوناق  موس  هدام  رد  ررقم  فالتخا  لح  تأیه  ضرعتم  ضارتعا  تروص  رد  و  دـیامنیم . میمـصت  ذاختا  هب  تردابم 
هب انب  . تسا یمومع  هاگداد  رد  ضارتعا  لباق  روکذـم  نوناق  راهچ  هدام  قبطرب  تییه  میمـصت  و  دـنکیم . رظنراـهظا  یگدیـسر و  عوضوم 

نیا دوشیم . صیخشت  نوناق  حیحص و  یمومع  تأیه  اضعا  ارآ  تیرثکا  هب  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش 17  يار 
روشک و یلاعناوید  بعش  يارب  هباشم  دراوم  رد  يرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یسردادنییآ  نوناق  هدام 270  قفو  يار 

. تسا عابتالا  مزال  اههاگداد 
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یبسح روما  هب  طوبرم 

روما نوناق  ( 162  ) هداـم قبط  هکرت  هرادا  خروم 16/11/1331  هرامـش 1798  هیور  تدـحو  يار  شخب  هاگداد  طسوت  یفوتم  هکرت  هرادا 
دـشابیم و ناریا  رد  یفوتم  هاگتماقا  نیرخآ  شخب  هاگداد  اب  روبزم  نوناـق  ( 163  ) هداـم بجوم  هب  تسا و  هکرت  هب  عجار  روما  زا  یبـسح 

عفنيذ صاخـشا  ای  ناتـسداد  ياضاقت  هب  شخب  هاـگداد  تسا  ثراو  ياراد  یفوتم  دـشابن  مولعم  هک  نیمه  نوناـق  نآ  ( 327  ) هدام قفاوم 
هیفـصت هب  طوبرم  تاررقم  تیاعر  موزل  دشاب و  هدوب  ناگرزابریغ  ای  ناگرزاب  یفوتم  هک  نیا  زا  معا  دیامنیم  هکرت  ریدـم  نییعت  هب  مادـقا 

مکح رودـص  مزلتـسم  روکذـم  نوناق  ( 332  ) هداـم ظاـحل  اـب  ( 274  ) هداـم راعـشا  بسح  یفوـتم  هـکرت  هرادا  دروـم  رد  هتـسکشرو  روـما 
هرامـش 2467 هیور  تدحو  يار  دوخ  لزع  هب  عجار  هاگداد  یبایغ  میمـصت  زا  میق  یهاوخاو  دوب . دهاوخن  یفوتم  هب  تبـسن  یگتـسکشرو 

دهاوخب شهوژپ  دوخ  لزع  هب  عجار  هاگداد  میمـصت  زا  دناوتیم  میق  یبسح  روما  نوناق  ( 99  ) هدام بجوم  هب  نوچ  خروم 28/11/1335 
ماکحا ضقن  زا  سپ  یگدیـسر  رد  حلاص  هاگداد  تشاد . دـهاوخن  یهاوخاو  قح  دـشاب  هدـمآ  لمع  هب  وا  بایغ  رد  میمـصت  رگا  نیاربانب 
شخب هاگداد  تیحالـص  یندم  یـسرداد  نییآ  نوناق  ( 17  ) هداـم قبط  خروم 31/3/1346  هرامـش 3547  هیور  تدـحو  يار  رفیک  ناوید 

حلاص عجرم  دـشابیم  شخب  هاگداد  یبسن  تیحالـص  رد  هک  هچنآ  زجب  هدـیدرگ و  حیرـصت  نوناـق  رد  هک  دـشابیم  يدراوم  هب  دودـحم 
رد بسن  يوعد  هب  یگدیسر  یبسح  روما  نوناق  رد  نوچ  دشابیم  ناتسرهش  هاگداد  یبسح  روما  یندم و  يواعد  هیلک  هب  یگدیسر  يارب 

هاگداد زا  بسن  ياعدا  هب  یگدیسر  رد  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  ( 16  ) هدام بجوم  هب  اسکع  هدیدرگن و  رکذ  شخب  هاگداد  تیحالص 
یگدیـسر هب  حلاص  عجرم  ظاحل  نیا  زا  دوب  هدیدرگ  تیحالـص  یفن  هدرک  یگدیـسر  تثارو  رـصح  ضارتعا  هب  هک  عقونم  نآ  رد  شخب 

(16  ) هدام لیذ  هرـصبت  رد  دـشابیم و  ناتـسرهش  هاگداد  دوش  لصاح  مه  تثارو  راصحنا  ياضاقت  هب  ضارتعا  نمـض  هک  بسن  فالتخا 
هدـیدرگ فلکم  هدـیدرگ و  نیعم  ددرگیم  بسن  يوـعد  روـبزم  ضارتـعا  رثا  رب  هک  يدروـم  رد  شخب  هاـگداد  فـیلکت  روکذـم  نوناـق 

نیا اب  دتـسرفب  تثارو  راصحنا  یـضاقت  بسن و  يوعد  هب  یگدیـسر  يارب  رادتیحالـص  ناتـسرهش  هاـگداد  هب  ار  هدـنورپ  ود  ره  دـشابیم 
داوم زا  هدرک  بسن  فالتخا  هب  یگدیسر  رد  دوخ  تیحالـص  رارق  رودص  هب  تردابم  هک  لباب  شخب  هاگداد  هک  نیا  زا  رظنفرـص  تیفیک 

تثارو راصحنا  همانیهاوگ  نایضاقتم  لیکو  یهاوخشهوژپ  رثا  رب  هک  مه  لباب  ناتـسرهش  هاگداد  هدرک و  طابنتـسا  وس  یبسح  روما  نوناق 
ماـقم رد  دـیامن  ذاـختا  روبزم  هاـگداد  تیحالـص  هنیمز  رد  یمیمـصت  هک  نیا  نودـب  شخب  هاـگداد  زا  رداـص  تیحالـص  رارق  مکح و  زا 

دـشابیم هدرک  یبسح  روما  نوناق  داوم  زا  هک  دشابیم  ییوس  طابنتـسا  هدمارب  هدناوخ  شهوژپ  دانـسا  هب  بسن  لعج  ياعدا  هب  یگدیـسر 
هاگداد تیحالـص  مدع  عوضوم  رد  ناهاوخشهوژپ  لیکو  ضارتعا  هب  اودب  لباب  ناتـسرهش  هاگداد  تشاد ، اضتقا  الاب  بتارم  هب  رظن  اریز 

رارق دادیم  صیخشت  دوخ  تیحالـص  رد  ار  بسن  ياعدا  هب  یگدیـسر  هاگره  درکیم و  یگدیـسر  بسن  يوعد  هب  یگدیـسر  رد  شخب 
ياـضاقت ضارتعا و  تیهاـم  هب  تبـسن  سپـس  یگدیـسر و  بسن  فـالتخا  هب  درکیم و  وغل  ار  لـباب  شخب  هاـگداد  زا  رداـص  تیحـالص 

یبسح روما  نوناق  ( 43  ) هدام زیوجت  هب  هدیدرگ  ذاختا  قوف  حرش  هب  هک  يرظن  درکیم و  تردابم  یضتقم  يار  رودص  هب  تثارو  راصحنا 
تدحو يار  دناهدرک  قیدـصت  ار  نآ  هک  یثارو  مهـس  زا  يداع  همانتیـصو  ندوب  ذـفان  دـننک . راتفر  نآ  قبط  رب  دـنفلکم  اههاگداد  هدوب و 

هدـشن عقاو  لصف  نیا  رد  روکذـم  بیترت  هب  هک  یتیـصو  ره  یبسح  روما  نوناق  ( 291  ) هدام قباطم  خروم 13/10/1351  هرامش 54  هیور 
نوناق ( 843  ) هدام قباطم  دنیامن . رارقا  تیصو  تحص  هب  هکرت  رد  عفن  يذ  صاخـشا  هک  نیا  رگم  تسین  هتفریذپ  یمـسر  عجارم  رد  دشاب 

. تسا ذفان  وا  مهس  هب  تبسن  طقف  دنک  هزاجا  هثرو  زا  ضعب  رگا  ثارو و  هزاجا  هب  رگم  تسین  ذفان  هکرت  ثلث  رب  هدایز  هب  تیـصو  یندم ـ 
طورشم ار  يداع  همانتیـصو  ندش  هتفریذپ  هک  یبسح  روما  نوناق  ( 291  ) هدام زا  هک  نیا  هب  رظن  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تاـیه  يار 

ذوفن و عنام  ثارو  زا  یضعب  قیدصت  مدع  دوشیمن و  هدافتـسا  هثرو  هیلک  دییات  موزل  تسا  هتـسناد  هکرت  رد  عفن  يذ  صاخـشا  قیدصت  هب 
داوم قبط  رب  تسا و  ینعم  نیا  دـیؤم  زین  یندـم  نوناق  ( 832  ) هدام دشابیمن و  دـناهدرک  لوبق  ار  نآ  هک  یثارو  مهـس  رد  تیـصو  لامعا 
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هبعـش يار  دوب  دهاوخ  دوخ  رارقا  هب  مزلم  تسا و  رثؤم  ذـفان و  صخـش  نآ  دوخ  هب  تبـسن  سک  ره  رارقا  یندـم  نوناق  و 1278 )  1275)
نیا تسا  هدش  رداص  احیحص  هتـسناد  ذفان  دناهدرک  قیدصت  ار  نآ  هک  یثارو  مهـس  رد  ار  يداع  همانتیـصو  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهد 

تدـحو يار  تسا . عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام  بجوم  هب  يار 
همانزور هرامـش 542  يار  كرتاـم  زا  ثلث  جارخا  رد  یقوقح  ياـههاگداد  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور 

رظان بوصم 1358  صاخ  یندم  هاگداد  ینوناق  هحیال  هدام 3  دنب 2   1369.10.15 1313ه ـ  . هرامش هرامش 1369.11.14-13379  یمسر 
تاررقم قفو  رب  دـیاب  هک  كرتاـم  زا  تیـصودروم  ثلث  ندرک  جراـخ  دـشاب . ثلث  لـصا  هب  عجار  فـالتخا  يوعد و  هک  تسا  يدروم  هب 

قبط رب  نآ  یگدیـسرو  جراخ  موقرم  هدام  لومـش  زا  دـشابیم و  كرتام  میـسقت  هیفـصت و  هب  عجار  روما  زا  دوش  ماجنا  یبسح  روما  نوناق 
هبعـش يار  نیاربانب  تسا  یقوقح  ياههاگداد  تیحالـص  رد  بوصم 1364  و 2  یقوقح 1  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 7  کی  دـنب 

بوصم 1328 ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا . ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  روشک  یلاع  ناوید  23
. تسا عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب 

هداوناخ زا  تیامح  هب  طوبرم 

هب نوچ  خروم 15/1/1337  هرامـش 3925  هیور  تدحو  يار  لاس 1337  يارآ  دوهـش  تداهـش  اب  افرـص  فقو  دقع  تابثا  تیلباق  مدـع 
ناوید مراهچ  هبعش  رظن  ور  نیا  زا  تسین  تابثا  لباق  دوهش  تداهش  هلیسو  هب  افرـص  فقو  دقع  یندم  نوناق  ( 1306  ) هدام حیرص  بجوم 

هب فقو  فرصت  قبس  ای  تیکلام  ناونع  هب  فرصتم  دی  تیبصاغ  هک  تسا  یهیدب  تسا  هدوب  روبزم  هدام  اب  قبطنم  حیحـص و  روشک  یلاع 
ياروش سلجم  يرتسگداد  نیناوق  نویسیمک  بوصم 7/4/1328  هدحاو  هدام  بجوم  هب  يار  نیا  تسا  تابثا  لباق  دوهش  تداهش  هلیـسو 

هیور تدحو  يار  لاس 1342  يارآ  تیاصو  تیلوت و  فقو  رد  لسن  دـعب  الـسن  ترابع  موهفم  رد  فـالتخا  دـشابیم . عاـبتالامزال  یلم 
زا روبزم  ناوید  مهد  هبعـش  فرط و  کـی  زا  روشک  یلاـع  ناوید  مشـش  لوا و  بعـش  زا  هرداـص  يارآ  هیرظن  خروم 29/12/1342   3561

طوبرم نوناق  ظاحل  زا  عوضوم  هک  اههمانتیصو  همانفقو و  رد  جردنم  لسن  دعب  الـسن  ترابع  ياضتقم  رد  فالتخا  ثیح  زا  رگید  فرط 
رد لسن  دـعب  الـسن  ترابع  فرـص  زا  دافتـسم  دوشیم : هداد  يار  نینچ  حرطم و  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه  رد  هیور  تدـحو  هب 
وا دنزرف  دوش  توف  دنزرف  نتشاد  اب  دوجوم  لسن  زا  یکی  هاگره  هک  رارق  نیا  زا  کیرـشت  هن  تسا  تیبرت  تیاصو  تیلوت و  فقو و  دروم 
مه رفن  کی  یتح  رفن  دنچ  هک  مادام  دیامن و  تکرـش  دناوتیمن  تیاصو  تیلوت و  رما  رد  ای  فقو  دروم  زا  عافتنا  رد  لسن  ناگدنامیقاب  اب 

هبعش يار  نیاربانب  هقبط و  دعب  اتقبط  ترابع  دروم  رد  تسا  نینچمه  دیسر و  دهاوخن  دعب  لسن  هب  تبون  دشاب  هتـشاد  دوجو  مدقم  لسن  زا 
عبتم و دروم  ریاـظن  رد  هامریت 1328  بوصم  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  بجوم  هب  يار  نیا  تسا و  حیحـص  اعوضوم  مشـش  لوا و 

ناـکدوک دروم  رد  میق  بصن  تاررقم  لومـشم  مدـع  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . ارجـالامزال 
بصن ترابع  هرامش 23944 1360.9.11  هرامش 1360.10.12-10735  یمـسر  همانزور  هرامـش 8.60  هیور  تدحو  يار  تسرپرـسیب 

اههاگداد یبسح  روما  یندـم و  نیناوق  قباطم  هک  تسا  يدراوم  هب  رظاـن  صاـخ  یندـم  هاـگداد  نوناـق  هحیـال  هداـم 3  زا  دـنب 3  رد  میق )
نودب ناکدوک  تیامح  نوناق  رد  روکذم  یتسرپرـس  عوضوم  لماش  هجو  چیه  هب  روکذم  ترابع  دنیامن و  میق  بصن  راغـصيارب  دنفظوم 

دـشابیمن تسا  توافتم  نآ  تاـصتخم  تیمومیق و  موهفم  اـب  یلکب  طیارـش  یتسرپرـس و  هوحن  ثیحزا  هک  دنفـسا 53  بوصم  تسرپرس 
دییات صیخشت و  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  هجوم و  تسا  یمومع  هاگداد  تیحالصهب  رعـشم  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهن  هبعـش  رظن  اذهیلع 
تایه هیور  تدـحو  يار  تسا . ارجـالامزال  هباـشم  دراوم  رد  لاس 1328 بوصم  ییاـضق  هیور  تدـحو  نوناـق  قباـطم  يار  نیا  دوشیم 

هرامش 126- هرامش 1363.3.24-11445  یمسر  همانزور  جاودزا  رد  هرکاب  رتخد  یلو  هزاجا  طرش  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع 
تیآ ترـضح  رظن  یقثولا و  هورع  هیـشاح  رد  یلاعلاهلظدم  ماما  ترـضح  كرابم  رظن  هژیو  هب  اهقف و  رثکا  رظن  هب  هجوت  اب   1363.2.31 ه ـ
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نیا رظن  زا  مود  دـقع  یندـم  نوناق  هدام 1043  ردـص  كالم  هب  تیاـنع  اـب  نینچمه  تسا و  سکعنم  هدـنورپ  رد  هک  يرظتنم  یمظعلا  هللا 
طوقـس طرـش  اب  دقع و  تحـص  طرـش  دقع  زا  لبق  لوخد  تیعورـشم  تساطقاس و  يدقع  نینچ  هب  تبـسن  ردپ  تیالو  حیحـص و  تایه 

صاخ یندم  مهن  هبعش  يار  نیاربانب  دشابیم  ردپ  تیالو  طوقـس  ببـس  عورـشم ) ریغ  ای  دشاب  عورـشم  اقلطم  لوخد  تسین و  ردپ  تیالو 
يار نیا  تسا و  حیحص  هدش و  رداص  ینوناقو  یعرـش  نیزاوم  قبط  مود  دقع  تحـص  رب  ریاد  هرامش 59.11.28-279.9  همانداد  عوضوم 

دـعاوق و تیاعر  موزل  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  مکاـحم  يارب 
1363.10.23 229 هرامش 11637-63.11.15 ه - ـ یمسر  همانزور  اههاگداد  فرط  زا  هیصخشلاوحا  رد  هعیش  ریغ  نایناریا  ملسم  تاداع 

هیـصخش لاوحا  تیاعر  هزاـجا  نوناـق  هدـحاو  هداـم  بجوم  هب  هک  نیا  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  مهدزیـس  لـصا  هب  رظن 
بهذم هک  هعیش  ریغ  نایناریا  تیـصو  هیثرا و  قوقح  هیـصخش و  لاوحا  هب  تبـسن  هام 1312  دادرم  بوصم  مکاحمرد  هعیـش  ریغ  ناـیناریا 
تاررقم هک  يدراوم  رد  زج  اههاگداد  رد  نانآ  بهذم  رد  هلوادتم  هملـسم  تاداع  دـعاوقتیاعر و  موزل  هدـش  هتخانـش  تیمـسر  هب  نانآ 

هب یگدیـسر  رد  نینچمه  روکذم و  روما  هب  یگدیـسر  ماقم  رداههاگداد  اذـلف  هدـیدرگ  حیرـصت  دـشاب  یمومع  تاماظتنا  هب  عجار  نوناق 
تاماظتنا هب  عجار  نوناق  تاررقم  درومرد  زج  نانآ  بهذـم  رد  هملـسم  تاداـع  دـعاوق و  تیاـعر  هب  مزلم  همانتیـصو  ذـیفنت  تساوخرد 

هب هدش  هفاضا  داومزا  هدام 3  یبسح و  روما  نوناـق  هدام 43  ربارب  يار  نیا  دـنیامن  رداص  نآ  قبط  رب  ار  دوخ  ماـکحا  دـیاب  هدوب و  یمومع 
یمومع تایه  هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  هام 1337  دادرم  بوصم  يرفیک  یسردادنییآ  نوناق 

یمسر همانزور  هرامـش 30  يار  دـشر  تاـبثا  زا  لـبق  غولب و  زا  دـعب  یلو  دـقاف  دارفا  يارب  میق  بصن  موزل  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوـید 
ندیسر هدعاقلایلع  هک  هام 1361  يد  متشه  یحالـصا  یندم  نوناق  هدام 1210   1364.11.9 ه ـ هرامش 401 - هرامش 64.11.27.11936 

دوخ هب  طوبرم  روما  عون  ره  رد  نانآ  تلاخد  هب  رظان  هتـسنادتابثا  هب  جاتحم  ار  نآ  فالخ  هداد و  رارق  دـشر  لیلد  ار  غولب  نس  هب  راـغص 
نس هب  ندیسر  زا  سپ  ریغص  يرخا  ْْهرابعهب  تسا  دشر  تابثا  مزلتسم  موقرم  هدام  هرصبت 2  مکح  هب  هک  یلام  روما  دروم  رد  رگم  دشابیم 

هلخادم فرـصتالقتسم و  هدـش  کلام  غولب  زا  لبق  يرهق  ای  يدـهع  تالاقتنا  قیرط  زا  هک  یلاوما  هب  تبـسن  دـناوتیم  دـشر  تابثا  غولب و 
یـشان قوقح  افیتسا  یلام و  روما  هرادا  روظنم  هب  میق  بصن  ساسا  نیا  رب  تسا و  عونمم  هلخادـم  عون  نیا  زا  دـشر  تابثا  زا  لبق  دـیامن و 
یمومع هاـگداد  يار  نیارباـنب  تسا  يرورـض  مه  دـشر  تاـبثا  زا  لـبق  غولب و  نس  هب  ندیـسر  زا  سپ  صاـخ  یلو  دـقاف  دارفا  يارب  نآزا 

زا هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  يدح  رد  صاخ  یندـمهاگداد  ماقم  میاق  اسف  یقوقح 
هیور تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دروم  رد  اـههاگداد  يارب  بوصميرفیک 1337  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاـضا  داوم 
يار يدـنزرف  ردام و  تبـسن  تابثا  يوعد  هب  یگدیـسر  رد  صاخ  یندـم  هاگداد  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه 
هلمج زا  يدـنزرف  رداـم و  هطبار  دوـجو  ياـعدا   1367.9.7 ه ـ هرامـش 939 -  هرامـش 67.9.22-12758  یمـسر  همانزور  هرامش 513 - 

رد دـیاب  بالقنا  ياروش  بوصم 1358 صاخ  یندـم  هاگداد  ینوناـق  هحیـال  هدام 3  دـنب 2  قبط  رب  هک  دـشابیم  بسن  هب  عـجار  يواـعد 
دوشیم صیخشت  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهدزیـس  هبعـش  يار  اذل  دوش  یگدیـسر  صاخ  یندم  هاگداد 

هباشم دراوم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  بعـش  اـههاگداد و  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا 
دنزرف غولب  مدع  رب  ینبم  يرهق  یلو  ياعدا  هب  یگدیسر  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالامزال 

هدام رد  دنزرف  هب  تبـسن  ردـپ  يرهق  تیالو  تمـس   1368.1.7 ه ـ  - 997 68.1.29 هرامش 12856 -  یمـسر  همانزور  هرامش 518  يار 
دنس هچنانچ  اذل  دراد  تیقیرطغولب  تابثا  رد  مه  یلجـس  دنـس  دباییم  همادا  غولب  نس  هب  ندیـسر  ات  هک  هدش  حیرـصت  یندم  نوناق   1180

لوبق دهاوخبار  وا  دـلوت  خـیرات  حالـصا  دـشاب و  غولب  نس  هب  دوخ  دـنزرف  ندیـسرن  یعدـم  يرهق  یلو  اما  هتـشاد  غولب  زا  تیاکح  یلجس 
نیزاوم اب  قبطنم  حیحـص و  روشک  یلاع  ناوید  مهدزناـپ  هبعـش  يار  نیارباـنب  درادـن  یعنم  يوعد  هب  یگدیـسر  يرهق و  یلو  تساوخداد 

رد اههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا  تسا  ینوناـق 
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هرامش ( 476  ) همانـسانش ذـخا  بسن و  تاـبثا  صوصخ  رد  روشک  یلاـع  ناوید  هیور 617  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم 
لاس 1355 بوصم  لاوحا  تبث  نوناق  کی  هدام  فلا  دـنب  بجومب   1376.5.14 ه ـ هرامش 1920 ـ  یمسر  همانزور   1376.6.10 15293 ـ 
عورـشم و هطبار  زا  دـلوتم  لافطا  نیب  دروم  نیارد  ننقم  تسا و  همانـسانش  رودـص  تدـالو و  تبث  لاوحا  تبث  ناـمزاس  فیاـظو  زا  یکی 

هدیـسرن تبث  هب  ردام  وردپ  جاودزا  هک  يدراوم  هب  تبـسن  روکذم  نوناق  هدام 17  هدام 16 و  هرصبت  تسا و  هدشن  لیاق  یتوافت  عورـشمان 
يدراومرد نکیل  تسا  هدرک  فیلکت  نییعت  دشاب  مولعمان  لفط  نیوبا  هکنیا  ای  دشابن  همانـسانش  رودـص  تدالو و  مالعا  رد  قافتا  دـشاب و 

زا هلأسم 47  هلأسم 3 و  هدش و  دای  داوم  قالطا  تامومع و  زا  هدافتسا  اب  دیامنن  همانسانش  ذخا  هب  مادقا  یناز  دشاب و  انز  زا  یـشان  لفط  هک 
ردپ هب  طوبرم  فیلاکت  هیلک  هجیتن  یقلت و  لفط  یفرع  ردپ  یناز  هیلع ، یلاعت  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  ترضح  هاگدید  زا  ییاضق  نیزاوم 
هبعش يار  اذلو  تسا  یفتنم  اهنآ  نیب  ثراوت  عوضوم  افرص  یندم  نوناق  هدام 884  بسح  دشابیم و  يو  هدهعرب  همانسانش  ذخا  هلمج  زا 

نیزاوم اب  قبطنم  هجوم و  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  اـضعا  تیرثکا  رظنب  دراد  تقباـطمرظن  نیا  اـب  هک  روشک  یلاـع  ناوید  ما  یس 
يارب  1328 لاس هامریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  دانتس  اب  يار  نیا  ددرگیم . صیخـشت  ینوناق  یعرش و 

صوصخ رد  روشک  یلاـع  ناوـید  هیور 620  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوـید  بعش 
هـ هرامش 1940 ـ  یمسر  همانزور   1376.10.22 هرامش 15406 ـ  زا  لقن  ( 860  ) نهترم قوقح  هنوهرم و  لام  هب  تبـسن  کلام  تالماعم 

لام هب  تبـسن  نهترم  يارب  نکلدوشیمن  نهار  تیکلام  زا  هنوهرم  نیع  جورخ  بجوم  نهر  هچرگ  یندم  نوناق  داوم  قباطم   1376.9.29
تبسن کلام  تالماعم  دنک و  افیتسا  ار  دوخ  بلط  هنوهرم  لام  شورف  لحم  زا  ناوتیم  هک  دیامنیم  داجیامدقت  قح  ینیع و  قح  هنوهرم 

ای دـشاب  نهترم  قح  یفانم  لعفل  اب  نهار  هلماعم  هکنیا  زا  معا  دوب ، دـهاوخن  ذـفان  دـشابنهترم  قح  یفاـنم  هک  یتروص  رد  هنوهرم  لاـم  هب 
شورف و هنیمز  رد  نهار  مادـقا  هداد  نهار  فرـصت  هب  ار  هنوهرملام  نهترم  نهر ، ققحت  زا  دـعب  هک  ییاج  رد  روکذـم  بتارم  هبانب  هوقلاب 
رد تسین  ذفان  هتشاد و  تافانم  نهترم  قحاب  هک  تسا  یتافرصت  هلمج  زا  نهترم  نذا  نودب  ثلاث  صخـش  هب  هنوهرم  هزاغم  یفقرـس  لاقتنا 

يار نیا  دوشیم  صیخـشتینوناق  حیحـص و  ارآ  تیرثکا  هب  دراد  تقفاوم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهدراـهچ  هبعـش  يار  هجیتن 
هباشم دراومرد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  هام 1328  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  قفو 

هرامـش 15832- زا  لـقن  ( 147  ) جوز قاـفنا  كرت  دروم  رد  روـشک  یلاـع  ناوـید  هرامـش 633  هیور  تدـحو  يار  تسا .  عاـبتالا  مزـال 
رد هدشن  میلـست  هجوز  هیرهم  هک  مادام  یندم  نوناق  هدام 1085  قبط  هچرگ   1378.3.31 ه ـ هرامش 2034 -  یمسر  همانزور   1378.4.17

نکل دوب  دهاوخن  هقفن  قح  طقسم  عانتما  نیا  دنک و  عانتمادراد  رهوش  لباقم  رد  هک  یفیاظو  افیا  زا  دناوتیم  نز  رهم ، ندوب  لاح  تروص 
لولدـم ظاحل  اب  ییازج  رظن  هطقن  زاو  تسا  طوبرم  نز  هقفن  هبلاطم  قح  طوقـس  مدـع  هجوز و  یقوقح  هطبار  هب  افرـص  هدام  نیا  تاررقم 

هب مکح  نآ  بجومبهک  یمالسا  ياروش  سلجم  بوصم 1375.3.2  هدنرادزاب ) ياهتازاجم  تاریزعت و  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 642 
هدافتـساراذتعا هب  ولو  نیکمت  زا  هجوز  عانتما  فصو  اب  تسا و  هدش  طونم  نز  نیکمت  هب  نز  هقفن  هیدات  زا  عانتما  تلع  هب  رهوش  تازاجم 

هاگداد نود  هبعـش  مکح  تروص  نیا  رد  دش و  دـهاوخن  رهوش  تازاجم  هب  مکح  یندـم  نوناق  هدام 1085  تاررقم  زا  هلـصاح  رایتخا  زا 
ینوناق حیحص و  ارآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  اب  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  نز  قافنا  كرت  ماهتا  زا  رهوش  تیارب  رب  رعشمنارهت  یمومع 

رد اههاگداد  يارب  هام 1337  دادرم  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  داوم  زا  هدامقفو 3  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت 
نوناق هدام 1082  هب  هرـصبت  کی  قاحلا  صوصخ  رد  روشک  یلاع  ناوید  هرامـش 647  هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالا  مزال  هباشم  دراوم 
هدحاو هدام  بیوصت  زا  ننقم  روظنم   1378.11.30 ه ـ هرامش 2101 -  یمسر  همانزور  هرامش 1378.12.22-16.36  زا  لقن  ( 861  ) یندم
شزرا ظفح  نآعضو  هفسلف  هرـصبت و  ردص  تارابع  هب  هجوت  اب  لاس 1376 بوصم  یندم  نوناق  هدام 1082  هب  هرـصبت  کی  قاحلا  نوناق 

ناـمز هب  طوـبرم  جاودزا  دـقع  عوـقو  خـیرات  هچ  رگا  دوـشیم  نییعت  یلاـیر ) جـیار  هجو  بسحربـالومعم  هک  تسا  هجوز  هـیرهم  یلاـیر 
يراعشا تاهج  هب  اذل  درادن ، یتنیابم  یندم  نوناق  هدام 4  اب  یقاحلا ) هرصبت  موقرم  نوناق  فصو  نیا  اب  دشاب  روبزم  هرـصبت  بیوصتزالبق 
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صیخشت نوناق  عرش و  نیزاوم  قفاوم  حیحص و  ارآ  تیرثکا  هب  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  مق  ناتـسا  رظن  دیدجتهاگداد  لوا  هبعـش  يار 
دراوم رد  لاس 1378  بوصم  يرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هداـم 270  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .

. دشابیم عابتالا  مزال  ياههاگداد  روشکیلاع و  ناوید  بعش  يارب  هباشم 

ماجرف ضارتعا و  یهاوخاو ،  هب  طوبرم 

نوناق ( 5  ) هدام رد  نوچ  خروم 25/9/1332  هرامش 1999  هیور  تدحو  يار  یناودع  فرـصت  هب  طوبرم  ماکحا  هب  تبـسن  یهاوخماجرف 
ندوب ماجرف  لباق  زا  يرکذ  تسا  یناودع  فرصت  دروم  رد  ناتسداد  مکح  ندوب  شهوژپ  لباق  كالم  هک  یناودع  فرـصت  زا  يریگولج 

هک دوش  یم  دافتسم  روکذم  نوناق  حور  زا  تسین و  دروم  لماش  ماکحا  ندوب  ماجرف  لباق  هب  عجار  ینوناق  تامومع  هدشن و  هاگداد  مکح 
هب طوبرم  ماکحا  هب  تبسن  یماجرف  تساوخداد  لوبق  اذل  تسا  لیهست  عیرست و  رب  یناودع  فرصت  زا  يریگولج  دروم  رد  راذگنوناق  رظن 

همیمض تروص  رد  یماجرف  تساوخداد  در  دشابیم . روبزم  نوناق  دافم  فالخ  هدوب  ارسداد  يودب  یگدیسر  عجرم  هک  یناودع  فرصت 
یسرداد و نوناق  ( 91  ) هدام رد  هینما  هملک  دیق  هک  نیا  هب  رظن  خروم 5/9/1335  هرامش 3498  هیور  تدحو  يار  لیکو  همانتلاکو  ندوبن 

لک هجدوب  نوناق  حالصا  نوناق  موس  هدام  بجوم  هب  العف  هدوب و  گنج  ترازو  عبات  يرمرادناژ  نامزاس  هک  هدوب  یعقوم  رد  شترا  رفیک 
دارفا نارسفا و  یمومع  میارج  هب  یگدیسر  نوناق  رد  تهج  نیمه  هب  هدیدرگ و  روشک  ترازو  همیمـض  روبزم  نامزاس  روشک  لاس 1320 

یسرداد نییآ  نوناق  ( 19  ) هدام بجوم  هب  هک  نیا  هدشن و  مرادناژ  ای  هینما  زا  يرکذ  بوصم 29/9/1322  یمومع  ياههاگداد  رد  شترا 
تیحالص رد  روکذم  نیمدختسم  یمومع  میارج  هب  یگدیـسر  نیاربانب  دنـشابیم  يرتسگداد  نیطباض  زا  مرادناژ  دارفا  نارـسفا و  يرفیک 

نوچ خروم 11/4/1336  هرامـش 800  هیور  تدحو  يار  رجح  هب  عجار  هاگداد  میمـصت  زا  یهاوخماجرف  تسا .) يرتسگداد  ياههاگداد 
میمـصت دروم  رد  دـشاب و  هدـش  حیرـصت  نوناق  رد  هک  تسا  ماجرف  لباق  یتقو  هاـگداد  میمـصت  یبسح  روما  نوناـق  ( 27  ) هداـم بجوم  هب 
حیرصت نآ  رد  ماجرف  قح  هک  مه  روبزم  نوناق  ( 44  ) هدام زا  طبنتسم  تسا و  هدش  ماجرف  قح  هب  حیرـصت  نوناق  رد  رجح  هب  عجار  هاگداد 

صاخـشا يارب  رجح  هب  طوبرم  ماکحا  نیاربانب  دـشاب  هدرک  ضارتعا  هاگداد  میمـصت  رب  ثلاث  صخـش  هک  تسا  يدروم  هب  رظان  هدـیدرگ 
. دشابیمن ماجرف  لباق  دناهتـشادن  ثلاث  صخـش  ناونع  هتـشاد و  تلاخد  یگدیـسر  نایرج  رد  روکذم  نوناق  ( 15  ) هداـم قبط  هک  یعفنیذ 

دروم رد  خروم 8/8/1336  هرامـش 1542  هیور  تدحو  يار  یماجرف  تساوخداد  میامـض  صقن  عفر  مدـع  تلع  هب  تساوخداد  در  رارق 
لماش تسا و  يوعد  يودب  قاروا  هب  رظان  یندم  یـسردادنییآ  نوناق  ( 111  ) هدام هک  هتشاد  هدیقع  هبعش 8  یماجرف  تساوخداد  میامض 

رتفد دیاب  يدروم  نینچ  رد  هک  هدوب  دـقتعم  هبعش 3  یلو  دشابیمن  تسا  یماجرف  تساوخداد  ینوناق  میامض  زا  هک  تیاکـش  دروم  مکح 
هرامـش 1542 میمـصت  رد  یمومع  تایه  دیامن . لوصو  هاوخماجرف  زا  ار  نآ  جراخم  هدومن و  هیهت  ار  مکح  تشونور  روشک  یلاع  ناوید 

ياهتسویپ یماجرف و  تساوخداد  خسن  يرسک  هیهت  یندم  یـسرداد  نییآ  ( 534  ) هدام قبط  : ) هدومن رظنراـهظا  نینچ  خروم 8/8/1336 
میلـست زا  يراددوـخ  تسا و  هدـنهد  تساوـخداد  هدـهع  هب  تیاکـش )  دروـم  رارف  اـی  مـکح  تشوـنور  یـضارتعا و  هحیـال  نآ (  ینوناـق 

ریخا تمسق  رد  حورشم  روتسد  روکذم  حیرصت  اب  دوب و  دهاوخ  تساوخداد  در  بجوم  صقن  عفر  يارب  ررقم  تدم  رد  روبزم  ياهگرب 
خساپ هحیال  ياهتسویپ  يرسک  هیهت  صقن  عفر  راطخا  رودص  نودب  هک  نوناق  نآ  ( 183  ) هدام رد  موقرم  روتسد  نینچمه  و  ( 111  ) هدام

هداد رارق  رتفد  هفیظو  ار  روکذـم  تساوخداد  ياـهتسویپ  یباـیغ و  مکح  هب  ضارتعا  تساوخداد  خـسن  يرـسک  زین  يوعد و  زا  هدـناوخ 
رد موس  هبعـش  لالدتـسا  نیاربانب  تسین  دانتـسا  لباق  نآ  ياهتسویپ  یماـجرف و  تساوخداد  دروم  رد  تسا و  روبزم  دراوم  هب  صوصخم 

ندـیدرگن میلـست  هجو و  یب  رتـفد  فرط  زا  ( 111  ) هدام ریخا  تمـسق  تیاـعر  مدـع  هب  تساوخداد  در  رارق  ياـغلا  رب  هرامش 851  مکح 
هیهت رد  یفیلکت  رتـفد  دوب و  دـهاوخ  تساوـخداد  در  بجوـم  صقن  عـفر  يارب  ررقم  تدـم  رد  هاوخماـجرف  فرط  زا  روکذـم  ياـهگرب 
هیور تدـحو  يار  لاس 1345  يارآ  یـسرداد  هنیزه  تخادرپ  درادـن .) نآ  ینوناـق  ياـهتسویپ  یماـجرف و  تساوخداد  قاروا  يرـسک 
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هب موکحم  ياهب  تبـسن  هب  تساوخداد  هنیزه  یندـم  یـسرداد  نییآ  نوناـق  ( 683  ) هداـم بجوم  هب  نوـچ  خروم 28/2/1345  هرامش 45 
نمض اهنآ  زا  یضعب  ای  مامت  دندرگ و  موکحم  یغلبم  تخادرپ  هب  انماضتم  نت  دنچ  ای  ود  هک  يدروم  رد  ددرگیم . لوصو  تیاکش  دروم 

تخادرپ فیلکت  بلس  بجوم  اهنآ  زا  یکی  فرط  زا  یسرداد  هنیزه  تخادرپ  دیامن  تیاکـش  ددعتم  ياهتـساوخداد  ای  تساوخداد  کی 
هیور تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  بجوم  هب  يار  نیا  تسا . دـییات  دروم  مهد  هبعـش  يار  نیارباـنب  دوب . دـهاوخ  نیریاـس  زا  روبزم  هنیزه 
هرامش هیور  تدحو  يار  یماجرف  در  رارق  هب  تبـسن  ضارتعا  لوبق  لحم  تسا . عابتالا  مزال  هباشم  دروم  رد  هامریت 1328  بوصم  ییاضق 

در رارق  هب  تبـسن  ضارتعا  لوبق (  لحم  باب  رد  روشک  یلاـع  ناوید  مهد  موس و  هبعـش  نیب  رظن  فـالتخا  هب  عجار  خروم 1/9/1346   67
زا کی  ره  هب  ار  ضارتعا  نداد  هبعش  نآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  موس  هبعـش  خروم 14/3/1346  هرامـش 3976-12  يار  قبط  هک  یماجرف ) 

هدام زا  هدافتـسا  اب  هرامش 4151-19  يار  قبط  مهد  هبعـش  یلو  هتـسناد  لاکـشاالب  یندم  یـسرداد  نییآ  ( 530  ) هدام رد  روکذـم  عجارم 
دشابیم و روشک  یلاع  ناوید  ارـصحنم  یماجرف  در  رارق  هب  تبـسن  ضارتعا  لوبق  عجرم  هک  هداد  رظن  یندم  یـسرداد  نییآ  ررکم  ( 538)

زور هخروم  هسلج  رد  هک  هداتـسرف  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هب  ار  عوضوم  هیور  تدـحو  داجیا  يارب  لک  ناتـسداد  ياقآ  بانج 
هدـنیامن بطق  ياقآ  روضح  اب  روشک و  یلاع  ناوید  لک  تسایر  يرهطمریم  نیدـلادامع  ياـقآ  باـنج  تساـیر  هب  هبنشراهچ 1/9/1346 

یمومع تایه  رظن  هب  دوشیم  لیکشت  روبزم  ناوید  بعش  ناراشتسم  اسور و  نایاقآ  نابانج  لک و  ناتسداد  يدابآیلع  رتکد  ياقآ  بانج 
هب دناوتیم  تسوخداد  بحاص   ) ترابع نیا  هب  یندـم  یـسردادنییآ  نوناق  ( 538  ) هدام رد  جردـنم  هلمج  زا  روظنم  روشک  یلاـع  ناوید 

ار تیاکش  عون  نیا  هب  یگدیسر  يرخا  ترابع  هب  تسا  تایاکش  عون  نیا  هب  یگدیـسر  عجرم  نییعت  دیامن ) تیاکـش  روشک  یلاع  ناوید 
بجوم هب  رما  نیا  فیلکت  اریز  هدوبن  تساوخداد  هدننک  تفایرد  عجرم  هب  راذگنوناق  رظن  هتـسناد و  روشک  ناوید  تیحالـص  رد  ارـصحنم 

نییعت روبزم  هدام  رد  روکذـم  رگید  عجارم  ای  روشک و  ناوید  ار  تساوخداد  میدـقت  عجرم  هک  یندـم  یـسرداد  نییآ  نوناـق  ( 530  ) هدام
هدوب و ( 530  ) هدام تاررقم  نامه  عبات  لصا  رب  عرفتم  تسا  یعرف  هک  مه  یماجرف  تساوخداد  در  رارق  زا  تیاکش  هتـشگ و  نیعم  هدومن 
رد هیور  تدـحو  نوناق  قبط  يار  نیا  دوشیم و  دـییات  هدـیدرگ  رداـص  هنیمز  نیمه  رد  هک  روشک  یلاـع  ناوید  موس  هبعـش  رظن  هصـالخ 

نیب شزاس  ناـکما  مدـع  یهاوگ  رودـص  تساوخرد  در  رب  ینبم  هاـگداد  میمـصت  زا  یهاوخـشهوژپ  دـشابیم . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم 
رد هاگداد  میمصت  هک  هدش  حیرصت  هداوناخ  تیامح  نوناق  ( 16  ) هدام رد  نوچ  خروم 15/3/1353  هرامش 24  هیور  تدحو  يار  نیجوز 
ای ردپ  تاقالم  قح  لافطا  تناضح   ) لافطا يرادهاگن  هنیزه  هدع و  مایا  هقفن  نییعت  نیجوز  نیب  شزاس  ناکما  مدع  یهاوگ  رودص  دروم 

دراوم ریاس  رد  تسا و  یعطق  نوناق  نآ  ( 14  ) هدام رد  ررقم  هزاجا  نینچمه  لافطا و  ای  لافطا  اب  یفوتم  ای  بیاغ  لوا  هقبط  يابرقا  ای  رداـم 
نیجوز نیب  شزاس  ناکما  مدـع  یهاوگ  رودـص  تساوخرد  در  رب  میمـصت  هاگداد  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دـشابیم  ریذـپ  شهوژپ  طقف 

هدام بجوم  هب  يار  نیا  دوب  دهاوخ  شهوژپ  لباق  هدوبن و  راعشالا  قوف  هناگ  جنپ  قوقش  زا  کی  چیه  لومـشم  روبزم  میمـصت  دنک  ذاختا 
لباق دـشابیم . عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  بوـصم 1337  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هب  هدـش  هفاـضا  داوـم  زا   3)

هرامـش 83 هیور  تدـحو  يار  لاـیر  رازه  تسیب  زا  رتمک  هتـساوخ  هب  ییاوعد  رد  شخب  هاـگداد  زا  رداـص  یباـیغ  ماـکحا  ندوب  ضارتعا 
یبایغ مکح  غالبا  زا  سپ  بیاغ  هیلع  موکحم  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  یحالصا  ( 174  ) هدام قباطم  هک  نیا  هب  رظن  خروم 20/9/1353 
یبایغ ماکحا  هب  عجار  هدام  نیمه  بجوم  هب  ننقم  هک  ییانثتسا  دنک و  میدقت  یشهوژپ  یگدیسر  عجرم  هب  یشهوژپ  تساوخداد  دناوتیم 
تهج نادـب  هتخانـش  هاگداد  رد  ضارتعا  لباق  ار  اهنآ  هدـش و  لیاق  تسین  لایر  رازه  تسیب  زا  شیب  نآ  هتـساوخ  هک  يواـعد  رد  رداـص 

نیا زا  ماکحا  یتقو  دشابیمن و  یشهوژپ  یگدیـسر  لباق  الوصا  یندم  یـسرداد  نییآ  ( 476  ) هدام بجوم  هب  ماـکحا  هنوگ  نیا  هک  تسا 
یبایغ ماکحا  یلوا  یقیرط  هب  تسا  هدـش  هتخانـش  ضارتعا  لباق  دـنکیم  رداص  لحم  هاگداد  یماقم  میاق  هب  ناتـسرهش  هاـگداد  هک  لـیبق 

حیحص و هنیمز  نیا  رد  شخب  هاگداد  هبعش 17  يار  دوب و  دهاوخ  هاگداد  نآ  رد  ضارتعا  لباق  روبزم  يواعد  رد  شخب  هاگداد  زا  رداص 
يارب لاس 1337  بوصم  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  ( 3  ) هدام بجوم  هب  يار  نیا  تسا . ینوناق  نیزاوم  اب  قباطم 
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زا یـسرداد  هنیزه  تخادرپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد 
فیدر هرامش 39534 1361.4.13  هرامش 1361.5.16-10907  یمـسر  همانزور  هرامش 6  هیور  تدحو  يار  یتلود  ياههاگتـسد  فرط 

هب فظوم  یلک  روطب  یقوقح  یقیقح و  زا  معا  صاخـشا  مومع  یندـم  یـسرداد  نییآ  تاررقم  قـبط  هکنیا  هب  رظن  یموـمع  تییه   39.60
تسا و روکذم  یلک  هدعاق  لصا و  اب  فلاخم  ییانثتسا و  تسا  يرما  یسرداد  هنیزه  هیدات  زا  تیفاعم  دنتـسه و  یـسرداد  هنیزه  تخادرپ 

ریغ هب  مکح  لومـشم  مزلتـسم  هک  عسوم  رییغت  زا  دوش و  افتکا  داوم  يداوم  زا  نقیتم  ردـق  هب  یتسیاب  لصا  فـالخ  دراوم  رد  هکنیا  هب  رظن 
ياههاگتـسد هک  يدروم  هب  رظان  اراصحنا  یندم  یـسرداد  نییآ  هدام 690  ریخا  تمـسق  نیارباـنب  ددرگ  يراددوخ  تسا  صوصنم  دراوم 

هدوب و لقتسم  یقوقح  تیـصخش  ياراد  هک  تلود  هب  هتـسباو  ياهتکرـش  هدننک و  يوعد  حرط  تلود  یقوقح  تیـصخش  رابتعا  هب  یتلود 
هاگداد موسهبعـش  يار  اذـهیلع  دنتـسه  یـسرداد  هنیزه  تخادرپ  هب  فظوم  یلک  هدـعاق  قبط  رب  دـنراد  یمومع  هجدوب  زا  ادـج  ياهجدوب 

نیا دـشابیم  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  هجوم و  یـسرداد  هنیزه  تخادرپ  هب  ياهقطنم  قرب  تکرـش  مازلا  رب  تسا  رعـشم  هک  نارهت  یمومع 
عابتالامزال هباشم  دراوم  رد  ياههاگداد  يارب  هام 1337  دادرخ  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3  بجومهب  يار 

رظن دیدجت  دروم  رد  يار  حلـص  هاگداد  ارآ  هب  تبـسن  رظن  دـیدجت  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا .
رد نوچ  یمومع  تایه   38.63 فیدر :  1363.8.6 ه ـ هرامش 175 -  هرامش 63.8.28-11573  یمسر  همانزور  حلص  هاگداد  ارآ  هب  تبسن 

هاـگداد رد  نآ  هب  یگدیـسر  حلـص و  هاـگداد  ارآ  هب  تبـسن  رظن  دـیدجت  تساوخرد  لوبق  هطوبرم  تاررقم  نوناـق و  قبط  رب  یندـم  روما 
كـالم رظن  زا  هک  مه  ییاـضق  یلاـع  ياروش  خروم 62.6.7  هرامش 1.28195  یحیـضوت ) یحالـصا  همانـشخب  هدیدرگزیوجت و  یمومع 

تـساوخرد هک  نارهت  یمومع  هاگداد  متـشه  هبعـش  يار  اذـلف  درادـن  روکذـم  رما  اب  یتافانم  تساناـبهگن  ياروش  ياـهقف  رظن  هب  دنتـسم 
. ددرگیم صیخشت  نیزاوم  قفاوم  هدرک  مکح  رودص  هب  تردابم  تاررقمتیاعر  اب  هتفریذپ و  ار  حلص  هاگداد  يار  هب  تبسن  رظن  دیدجت 

هباـشم دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  هاـم 37  دادرم  بوصم  يرفیک  یـسردادنییآ  نوناـق  هب  هدـش  هفاـضا  داوـم  زا  هداـم 3  قـبط  رب  يار  نیا 
دروم رد  يار  یماجرف  ضقن  زا  سپ  ددـجم  یگدیـسر  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال 
تایه  40.63 فیدر :  1363.12.8 ه ـ هرامش 265 -  هرامـش 64.2.3-11694  یمـسر  همانزور  یماجرف  ضقن  زا  سپ  ددجم  یگدیـسر 

یمومع ياههاگداد  لیکشت  ینوناق  هحیال  هدام 17  هب  رظان  ییاضق  یلاع  ياروش  همانشخب 1362.4.11-1.18273  هک  نیا  هب  رظن  یمومع 
ضقن زا  سپ  یگدیـسر  قباـس و  ناتـسا  ناتـسرهش و  ياـههاگداد  ارآ  هـب  یطاـبترا  هدوـب و  حلـص  هاـگداد  ارآ  هبعـجار  بوصم 1358 و 

تسا و ینعم  نیمه  دیوم  هرامش 1.22057-1362.5.1 و 1362.6.7-1.28195  یحیضوت  یحالصا و  ياه  همانشخب  هک  هتـشادن  یماجرف 
ددـجم یگدیـسر  هب  فـلکم  هیلا  عوـجرم  هاـگداد  ضقن  زا  سپ  یندـم  یـسرداد  نییآ  نوناـق  و 575  داوـم 573-572-571  زا  دافتـسم 

رد موزل  دروم  داوم  رد  ناریا و  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لصا 161  رد  روشک  یلاع  ناوید  هلیـسو  یماجرف  یگدیـسر  دشابیم و 
هب ینبم  نادـمه  یقوقح  یمومع  هاگداد  لوا  هبعـش  میمـصت  اذـلف  هدـیدرگ  زیوجت  زین  بوصم 1361  روشک  یلاع  ناوید  بعـش  لیکـشت 

نوناق هبهدـش  هفاضا  داوم  هدام 3  بجوم  هب  يار  نیا  دوشیم  دـییات  صیخـشت و  نیزاوم  قباطم  یماـجرف  ضقن  زا  سپ  ددـجم  یگدیـسر 
دیدجت لباق  ریغ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  يرفیک  یـسرداد  نییآ 

يار روشک  یلاع  ناوید  رد  تسا ، هدـش  رداـص  یقوقح 2  هاگداد  ارآ  رظن  دـیدجت  ماـقمرد  هک  یقوقح 1  ياههاگداد  ماـکحا  ندوب  رظن 
هـ هرامــش 520 - هرامــش 65.10.18-12195  یمــسر  هماـنزور  ود  یقوـقح  ياـههاگداد  ماـکحا  رظن  دــیدجت  هراــبرد  هراـمش 83.65 

یقوقح ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 12  هرـصبت  قبط  رب  هک  کـی  یقوقح  هاـگداد  مکح  یمومع  تاـیه   83.65 فیدر :  1365.9.19
لوا تمسق  هب  هجوت  اب  دوشیم  رداص  یقوقح 2 ) حلص  هاگداد  مکحهب  تبسن  هدام  نیا  رد  هحرصم  دراوم  رد  بوصم 1364 و  ود  کی و 

اب اتجیتن  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 13  يار  نیاربانب  تسین  روشک  یلاع  ناوید  رد  رظن ) دیدجت  یلکش  یگدیـسر  لباق  روکذم  هرـصبت 
بعش يارب  بوصم 1328  ییاضقهیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباـطم  رظن  نیا 
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دروم رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  روشک و  یلاـع  ناوید 
یلاع ناوید  کی  قوقح  زا  هرداص  ارآ  رظن  دـیدجت  عجرم  هرامـش 109.65 -  يار  کی  یقوقح  هاگداد  ییادتبا  ارآ  زا  رظن  دیدجت  عجرم 

لیذ هرـصبت  یمومع  تایه   109.65 فیدر : هدنورپ   1366.2.15 ه ـ هرامش 592 - هرامش 66.3.2-12229  یمـسر  همانزور  تسا  روشک 
ماـکحا و رظن  دـیدجت  عجرم  روبزم  نوناـق  هداـم 13  هاـم 1364 و  رذآ  بوصم  ود  کـی و  یقوقح  ياـههاگداد  لیکـشت  نوناـق  هدام 12 

قوف بتارم  اب  یتنیابم  مه  هدش  دای  نوناق  هدام 16  لیذ  هلمج  هداد و  رارق  روشک  یلاع  ناوید  ار  کی  یقوقح  هاگداد  زاهرداـص  ياـهرارق 
یلاع ناوید  دوشیم  رداص  ایادـتبا  موقرم  نوناـق  هدام 16  قبط  رب  هک  کی  یقوقح  هاـگداد  زا  هرداـص  ارآ  رظن  دـیدجت  عجرم  اذـل  درادـن 

يار نیا  دوشیم  صیخشت  نوناق  اب  قبطنم  حیحـص و  هدش  رداص  ساسانیا  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 21  يار  نیاربانب  تسا  روشک 
عابتالامزال هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب 

ياه هاگداد  ياهرارق  ماکحا و  زا  رظن  دـیدجت  تساوخرد  دـعوم  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا .
هـ هرامـش 845 -  هرامـش 1367.7.24-12709  یمـسر  هماـنزور  یهاوخ  رظن  دـیدجت  هب  عـجار  هرامـش 510 -  يار  ود  کـی و  یقوـقح 
هام 1364 رذآ  بوصم  ود  کی و  یقوقح  ياـههاگداد  لیکـشت  نوناـق  و 13  نیتدام 12  رد  یمومع  تاـیه   19.67 فیدر :  1367.6.31

دراوم تارابع  میظنت  تیفیک  تسا ، هدشن  نیعم  دعوم  ود  کی و  یقوقح  ياههاگداد  ياهرارق  ماکحا و  زا  رظن  دـیدجت  تساوخرد  يارب 
هدام رد  هحرـصم  دراوم  رد  ار  رظن  دیدجت  تساوخرد  راذـگنوناق  هک  تسا  ینعم  نیا  دـیقم  زین  روبزم  نوناق  هدام 12  رد  جردـنم  هناگهس 

تقباطم رظن  نیا  اب  هک  يدـحرد  روشک  یلاع  ناوید  مهدزون  مهدـجیه و  لوا و  بعـش  ارآ  نیاربانب  تسا  هتـسنادن  تلهم  هب  دـیقم  موقرم 
روشک و یلاعناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم ، صیخشت  حیحص  دراد 
زا یهاوخرظن  دیدجت  دـعوم  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد 

هرامـش یمـسر  همانزور  صاـخ  یندـم  ماـکحا  زا  یهاوخ  رظن  دـیدجت  هرامـش 527 -  هیور  تدـحو  يار  صاخ  یندـم  هاـگداد  ماـکحا 
نییعت نوناق  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  فیدر 36.68  هیور : تدحو  هدنورپ   1368.7.1 ه ـ هرامش 1068 -   7.20 .. 1368-12995
عجارم نییعت  ماقم  رد  راذـگنوناق  هک  دراد  رما  نیا  رب  روهظ  بوصم 1367  اهنآ  هب  یگدیـسر  هوحن  اههاگداد و  ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم 
یهاوخ رظن  دیدجت  تلهم  دعوم و  هب  هدوب و  رظن  دیدجت  عجارم  رد  اههاگداد  ماکحا  ضقن  دراوم  رظن و  دیدجت  نایـضاقتم  ورظن  دیدجت 
خیرات زا  زور  هد  ار  یهاوخرظن  دیدجت  تلهم  هک  بوصم 1358  صاخ  یندم  هاگداد  ینوناق  هحیال   14 هدام نیاربانب  تسا  هتشادن  يرظن 

رب يار  نیا  دوشیم  صیخشت  حیحص  اتجیتن  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 29  يار  تسایقاب و  دوخ  رابتعا  توق و  هب  هدومن  نیعم  مکح  غالبا 
عابتالامزال هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـشيارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبط 

شـشوپ تحت  ياهتکرـش  بناـج  زا  یـسرداد  هنیزه  تخادرپ  دروـم  رد  روـشک  یلاـع  ناوـید  یموـمع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تـسا .
هرامـش 13379- یمـسر  همانزور  نافعـضتسم ) داینب  هب  هتـسباو  ياهتکرـش  یـسرداد  هنیزه  تخادرپ  هرامش 543 -  يار  نافعـضتسمداینب 

تیـصخش هک  نافعـضتسم  داینب  شـشوپ  تحت  ياهتکرـش  یمومع  تایه   25.64 فـیدر : 1320ه 1369.10.17   . هرامـش  1369.11.14
بالقنا ياروش  هاـم 1358  نمهب  خرومهبوصم 17  لومـشم  دنهدیم  ماجنا  یعافتنا  تایلمع  هتـشاد و  داینب  تیـصخش  زا  لقتـسم  یقوقح 
تخادرپ نوناق  تاررقمقفو  ار  یـسرداد  هنیزه  دـیاب  دوخ  یقوقح  يواعد  رد  هدوبن و  یـسرداد  هنیزه  تخادرپ  زا  داینب  تیفاـعم  عوضوم 

. دوش يوریپ  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  فرط  زا  دیاب  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  دنیامن .
رد کی  یقوقح  هاگداد  زا  هرداص  ياهرارق  ندوب  رظن  دـیدجت  لـباق  ریغ  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار 

هرامـش یمـسر  همانزور  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه  هرامـش 570  هیور  تدـحو  يار  روشک  یلاـع  ناوـید  رد  رظن ، دـیدجت  ماـقم 
ياههاگداد لیکـشت  نوناق  هدام 35  هرـصبت  قبط  رب  یمومع  تاـیه  فیدر 41.70   1370.10.23 1438ه ـ  . هرامش  1370.11.16-13667

رظن دـیدجت  یگدیـسر  ماقمرد  هک  کی  یقوقح  ياههاگداد  ارآ  هامریت 1368 ، بوصم  روشک  یلاـع  ناوید  بعـش  ود و  کـی و  يرفیک 
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رارقنیاربانب تسین و  ددـجم  رظن  دـیدجت  یگدیـسر  لباق  نییعادـتم  تساوخرد  هب  دوشیم  رداـص  ود  یقوقح  ياـههاگداد  ارآ  هب  تبـسن 
دشابیمن و روشک  یلاع  ناوید  رد  رظن  دـیدجت  یگدیـسر  لباق  هدوب  رظن  دـیدجت  یگدیـسر  عجرم  هک  مه  کی  یقوقح  هاگداد  زا  رداص 

ییاضق هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا  تسا . ینوناـق  نیزاوم  اـب  قبطنم  حیحـص و  روشک  یلاـعناوید  هبعـش 21  يار 
ناوید یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328 

1373.11.20 هرامش 14549 -  زا  لقن  هرامـش 593  هیور  تدحو  يار  صاخ  یندـم  هاگداد  رظن  دـیدجت  لباق  ارآ  دروم  رد  روشک  یلاع 
خیرات زا  هک  اههاگداد  ارآ  رظن  دیدجت  نوناق  هدام 9  دنب 3  یمومع  تایه   15.73 فیدر : ه 1373.10.5  هرامش 1719 -  یمسر  همانزور 
هدومنن نیکمت و ... تناضح و  هقفنزا و  يرکذ  اصحا و  ار  صاخ  یندـم  هاگداد  رظن  دـیدجت  لباق  ارآ  هدـیدرگ ، ارجـالامزال   1372.6.27
روکذم يواعدهب  تبـسن  رداص ، ارآ  اذـل  هدـیدرگ  وغل  نوناق  نآ  اب  ریاغم  تاررقم  نیناوق و  هیلک  روبزم  نوناق  هداـم 18  قبط  نوچ  تسا و 

هدام قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعـش 30  يار  هدوبن ، رظن  دیدجت  لباق 
يار تسا . عابتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  بعـش  اـههاگداد و  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناقهدـحاو 
يار یقوقحياههاگداد 2  ارآ  هب  یگدیـسر  رد  یمومع  ياههاگداد  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدحو 

هب هجوت  اب  یمومع  تایه   68.73 فیدر : ه 1374.1.23  هرامش 1757 -   1374.2.14 یمسر 14611 -  همانزور  هرامش 596  هیور  تدحو 
ررقم نآ  فالخ  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا  تساوخداد  میدـقت  خـیرات  تیحالـص  طانم  یندـم  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هدام 46  تاررقم 
هیبسح روما  ییازج و  یندم و  روما  هیلک  هب  یگدیـسر  ییاضق  هزوح  ره  رد  یمومع  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 3  قبطنوچ  ددرگ و 

رد کی  یقوقح  ياههاگداد  یگدیسر  دننامه  زین  یمومع  ياههاگداد  یگدیسر  دوب و  دهاوخ  روبزمياههاگداد  اب  یلحم  ورملق  ظاحل  اب 
هدام 46 رد  روکذم  لصا  فالخ  رب  یبیترت  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  لیکـشتنوناق  رد  تسا و  یتیهام  یگدیـسر  رظن ، دیدجت  ماقم 
هب طقف  موقرم  نوناق  نیتدام 20 و 21  قبط  ناتـسا  زکرم  رظندیدجت  ياههاگداد  یفرط  زا  هدـشن و  ینیبشیپ  یندـم  یـسرداد  نییآ  نوناق 
رد رظن  دـیدجت  لباق  یقوقح 2  ياههاگدادزا  هرداـص  ارآ  دوشیم و  سیـسات  بـالقنا  یمومع و  ياـههاگداد  ارآ  رد  رظن  دـیدجت  روظنم 
رب رعـشم  هک  روشکیلاـع  ناوـید  لوا  هبعـش   73.11.20 هرامـش 1.498.73 -  يار  اذـل  دـشابیمن  ناتـسا  زکرم  رظن  دـیدجت  ياـههاگداد 

بوصم ییاضق  هیور  تدـحو  نوناـق  قبط  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  ینوناـق  نیزاوم  اـب  قبطنم  تسا  هناـیم  یمومع  هاـگداد  تیحـالص 
یلاع ناوید  هیور 609  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  هیلک  روـشک و  یلاـع  ناوـید  بعـش  يارب   1328 لاس

: فیدر  1375.8.3 هرامش 1865ه ـ یمـسر 15064ـ1375.8.26  همانزور  یلامریغ  يواعد  رد  رظندـیدجت  لباق  ماکحا  صوصخرد  روشک 
ظاحل اب  هژیو  هب  یمالـسا  ياروش  سلجم  بوصم 73.4.15  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 19  یمومع  تییه   17.75
درادن تلالد  تسا  یلامریغ  نآ  هتساوخ  هک  يواعد  رد  یمومع  ياههاگداد  ارآ  ندوب  رظندیدجتلباقریغ  رب  نآ  ياهدنب 7 و 8  زا  دافتسم 

بوصم 1364 و ود  کی و  یقوقح  ياههاگداد  لیکشت  نوناق  حرش  هب  رما  هنیـشیپ  روکذم و  نوناق  داوم 20 و 21  هب  تیانع  اب  نیاربانب و 
بوصم 1372 اههاگداد  ارآ  رظندـیدجت  نوناق  1367 و  بوصم اهنآ  یگدیـسر  هوحن  اههاگداد و  ماکحا  رظندـیدجت  دراوم  نییعت  نوناق 

لباق یلامریغ  يوعد  رد  ار  یمومعهاگداد  يار  هک  يدح  رد  ناجنز  ناتسا  هاگداد  لوا  هبعـش  زا  هرداص  هرامش 1.119.74ـ74.7.30  يار 
صیخشت و ینوناقنیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  ارآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  اب  تسا  هداد  رارق  ددجم  یگدیـسر  دروم  هتـسناد و  رظندیدجت 

هباـشم دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  بوصم 1337.5.1  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاـضا  هداـم 3  قفو  يار  نیا  دوشیم  مـالعا 
یمومع ياههاگداد  ماـکحا  زا  رظندـیدجت  هب  یگدیـسر  عجرم  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  هیور 611  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال 
لیکـشت نوناق  هداـم 21  بجوـمب  یموـمع  تییه   27.75 فـیدر :  1375.9.24 ه ـ هرامـش 1875 یمـسر 15112ـ1375.10.25  همانزور 

رظندـیدجت هاگداد  ناتـسرهش  ره  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  ارآ  رظندـیدجت  عجرم  لاس 73  بوصم  بـالقنا  یمومع و  ياـههاگداد 
اب تسا و  هداد  رارق  روشک  یلاعناوید  ار  رظندـیدجت  یگدیـسر  عجرم  هک  هدام  نامه  رد  جردـنم  دراوم  رد  رگم  تسا  ناتـسا  نامه  زکرم 
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ضارتعا و تیلباق  ثیح  زا  هرداص  ارآ  هتـشاد : ررقم  هک  لاس 1349  بوصم  یندم  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  یقاحلا  هدام  (ب ) دنب هب  هجوت 
لیکـشت نوناق  تموکح  نامز  رد  هک  یمومع  ياههاگداد  ارآ  نیا  ربانب  دشابیم  نآ  رودـص  نامز  رد  يرجمنوناق  عبات  ماجرف  شهوژپ و 

هتساوخ نازیم  تیاعر  اب  دشاب  هتشاد  روشک  یلاعناوید  رد  ضقن  یگدیـسر و  هقباس  هکنیا  ولو  هتفای  رادصا  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد 
رظن نیا  اـب  هک  روشک  یلاـعناوید  هبعـش 15  يار  اذهیلع  دشابیمهطوبرم  ناتـسا  زکرم  رظندـیدجت  هاگداد  رد  رظندـیدجت  یگدیـسر  لباق 

هامریت بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  ددرگیم  صیخشت  ینوناق  نیزاوم  قفاوم  حیحص و  دراد  تقباطم 
تدحو يار   18/1/1383 665 ـ  هرامـش : يار  تسا . عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  لاس 1328 

هدام 56 يارجا  عوضوم  یفالتخا  یـضارا  فیلکت  نییعت  نوناق  هدـحاو  هدام  ریخا  تمـسق  قبط  رب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور 
یعرش هناگ  هس  دراوم  رد  روبزم  هدام  رد  ررقم  تایه  یضاق  يار  بوصم 29/6/1367  عتارم  اهلگنج و  زا  يرادرب  هرهب  تظافح و  نوناـق 

هرا ـ مش هیور  تدحو  يار  تسا و  ضارتعا  لباق  هتشادن و  تیعطق  قباس  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  ررکم  داوم 284 و 284  رد  روکذم 
رد ضارتـعا  لـباق  تاـیه  یـضاق  يار  بتارم  هباـنب  تسا . ینعم  نیمه  دـیوم  زین  روشک  یلاـع  ناوید  یموـمع  تاـیه   25/7/1374 601 ـ 

ناتـسا رظندـیدجت  هاگداد  هبعـش 14  يار  نیارباـنب  دـشاب . یم  ناتـسا  رظندـیدجت  هاـگداد  رد  رظندـیدجت  لـباق  سپـس  یمومع و  هاـگداد 
ياه هاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 270  قبط  رب  يار  نیا  ددرگ . یم  دییات  ارآ  تیرثکا  هب  هدـش  رداص  ساسا  نیمه  رب  هک  ناردـنزام 

. تسا عابتالا  مزال  یمومع  ياههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  يرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و 

فالتخا لح  هب  طوبرم 

خروم 23/10/1329 هرامش 1678  تثارو  راصحنا  قیدصت  رب  ضارتعا  هب  یگدیـسر  هب  حلاص  هاگداد  طسوت  بسن  عوضوم  هب  یگدیـسر 
ار شخب  هاگداد  یبسح  روما  نوناق   ( 362 هدام (  تسا و  یبسن  شخب  هاگداد  هب  تبسن  ناتـسرهش  هاگداد  تیحالـص  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

میمـصت ذاـختا  هک  يدراوم  رد  نیارباـنب  تسا  هداد  رارق  مکح  رودـص  یگدیـسر و  عجرم  تثارو  راـصحنا  قیدـصت  رب  ضارتعا  دروم  رد 
نامه اب  مه  بسن  عوضوم  هب  یگدیسر  دشاب  بسن  عوضوم  هب  یگدیسر  رب  فقوتم  ینتبم و  تثارو  رـصح  قیدصت  رب  ضارتعا  هب  تبـسن 

خروم 10/10/1335 هرامـش 2111  رباعم  هعـسوت  هب  طوبرم  تافالتخا  لـح  عجرم  دـیامنیم . یگدیـسر  ضارتعا  هب  هک  تسا  یهاـگداد 
نییعت فالتخا و  لح  رد  عیرـست  يارب  راذگنوناق  هک  تسا  نیا  دوشیم  دافتـسم  بوصم 1/4/1320  رباعم  هعسوت  حالـصا  نوناق  زا  هچنآ 

ثادحا ای  حالصا  ای  هعسوت  يارب  ار  صاخـشا  لغتـسم  ای  هناخ  ای  ضایب  اب  عورزم  ای  رجـشم  نیمز  يرادرهـش  هک  يدروم  رد  دارفا  فیلکت 
دنادب مزال  رهـش  ياهيدـنمزاین  ریاس  ای  رهـش  ییابیز  ای  دـش  دـمآ و  لیهـست  يارب  تاونق  ای  راهنا  يوت ، رذـگ ، نادـیم ، ای  نابایخ  ای  نزرب 

يار هدومن و  نییعت  ار  روکذـم  نوناق  ( 14  ) هدام رد  روکذم  يرفن  هس  تایه  فالتخا  لح  یگدیـسر و  يارب  حلاص  عجرم  دیامن  فرـصت 
يارب حـلاص  عجرم  دـشاب  هدوب  رباعم  هعـسوت  حالـصا  نوناق  لومـشم  نآ  عوضوم  هک  يواعد  رد  نیاربانب  دـشابیم . یعطق  هدربماـن  تاـیه 

. تسا لاکـشا  زا  یلاخ  روشک  ناوید  لوا  هبعـش  يار  تسا و  روبزم  نوناـق  ( 14  ) هدام رد  روکذـم  يرفن  هس  تایه  عوضوم  هب  یگدیـسر 
هرامـش 1255 روبزم  یـضارا  تمیق  هیدات  مدع  هب  تبـسن  نهآ  هار  زاین  دروم  یـضارا  نیکلام  يواعد  هب  یگدیـسر  رد  مکاحم  تیحالص 

دنفـسا بوصم  زج  ردنب  هرمحم و  ردنب  یـسوم و  روخ  نهآ  هار  نامتخاس  هزاجا  نوناق  ( 2  ) هدام ( 2  ) هرصبت زا  هچنآ  خروم 12/7/1345 
هار روبع  تروص  رد  تسا  دافتسم  خروم 8/11/1329  هرامش 1514  خروم 12/7/1321 و  هرامـش 15142  ياه  همانبیوصت  لاس 1305 و 

تاهج و هب  هجوت  اب  روبزم  یضارا  تمیق  دنکیم  ادیپ  ترورض  نهآ  هار  هاگتسیا  يارب  هک  یـضارا  نینچمه  صاخـشا و  كالما  زا  نهآ 
نییعت فارطا  رد  نویـسیمک  تیحالـص  هصالخ  ددرگیم و  نییعت  صوصخم  نویـسیمک  هلیـسو  هب  هدش  رکذ  اه  همانبیوصت  رد  هک  یبتارم 

یلک لوصا  قبط  هدوبن و  نویسیمک  تیحالص  رد  تمیق  هیدات  مدع  تهج  زا  یضارا  نیکلام  يواعد  رد  یلو  تسا  یـضارا  هنالداع  تمیق 
نیمه رد  هک  روشک  یلاع  ناوید  یلوا  هبعش  يار  بتارم  ربانب  تسا . یمومع  مکاحم  تیحالص  رد  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  ( 1  ) هدام و 
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هیور تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  يار  نیا  ددرگیم  دییات  ییاضق  هیور  تدحو  ذاختا  رظن  زا  یمومع  تایه  رظن  هب  هدـش  رداص  هنیمز 
ناتسا ياههاگداد  زا  هرداص  تیحالص  مدع  رارق  هب  تبسن  یهاوخ  ماجرف  تسا . عابتالامزال  هباشم  دروم  رد  هامریت 1328  بوصم  ییاضق 

بوصم 9/9/1349 هدـحاو  هداـم  بجوـم  هب  دروـم  نینچ  رد  یندـم  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هک  نیا  هب  رظن  خروم 2/12/1351  هرامش 66 
رداص یبسن  یتاذ و  زا  معا  تیحالـص  مدع  رارق  هک  یهاگداد  هک  هدـیدرگ  ررقم  یحالـصا  ( 202  ) هدام رد  هلمج  نآ  زا  هدش و  حالـصا 

هک یحالصا  ( 524  ) هدام رد  دراد و  لاسرا  هداد  صیخشت  حالـص  هک  یعجرم  هب  رارق  زا  یتشونور  اب  ار  هدنورپ  هک  تسا  فلکم  دنکیم 
هتخانـش ماجرف  لباق  ياهرارق  هلمج  زا  قباس  ( 524  ) هدام رد  هک  تیحالـص  مدع  رارق  دشابیم  اهرارق  زا  یـضعب  ندوب  ماجرف  لباق  كالم 

هک هدش  قاحلا  یندم  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  ياهدام  روکذم  هدـحاو  هدام  ( 80  ) قش رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هدیدرگ و  فذـح  دوب  هدـش 
دنب رد  هتـسناد و  نآ  رودص  نامز  رد  يرجم  نوناق  عبات  ماجرف  شهوژپ و  ضارتعا و  تیلباق  ثیح  زا  ار  هرداص  يارآ  هدام  نیا  ب )  ) دـنب
مدع ياهرارق  هیلک  هب  تبـسن   ) هک هدیدرگ  حیرـصت  دشابیم  ب )  ) دـنب رد  جردـنم  لک  مکح  زا  انثتـسا  نایب  عقاو  رد  هک  هدام  نیمه  (ج )

یماجرف ای  یـشهوژپ  یگدیـسر  نایرج  رد  نوناق  نیا  يارجا  نامز  رد  هدـش و  رداص  اههاگداد  زا  نوناق  نیا  يارجا  زا  لبق  هک  یتیحـالص 
ندوب حرط  لباق  ریغ  مالعا  نمض  اهرارق  لیبق  نیا  هب  تبـسن  یماجرف  هلحرم  رد  نیاربانب  دوشیم  لمع  نوناق  نیا  رد  ررقم  بیترت  هب  تسا 

تدـحو نوناق  قبط  يار  نیا  ددرگ ) لاسرا  تسا  هدـش  هداد  صیخـشت  حـلاص  هتـساوخ  ماجرف  رارق  رد  هک  یعجرم  هب  هدـنورپ  دـیاب  اهنآ 
ياروش نیب  تیحالـص  فالتخا  لح  دـشابیم . عابتالا  مزـال  هباـشم  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  لاـس 1328  بوصم  هیور 

ار فالتخا  لح  عجرم  هک  یندم  یـسردادنییآ  نوناق  55 و 56 ) ، 54  ) داوم نوچ  خروم 16/8/1352  هرامـش 59  شخب  هاگداد  يرواد و 
نیب فـالتخا  لـح  بـیترت  ناوـنع  ریز  موـس  ثـحبم  رد  تـسا  هداد  رارق  روـشک  یلاــع  ناوـید  لوا  هبعــش  رد  رفن  زا 7  بـکرم  یـسلجم 

يرتسگداد هاگداد  نیب  لصاح  فالتخا  عفر  ننقم  روظنم  نیاربانب  تسا  هدـیدرگ  جرد  يرتسگداد  ریغ  عجارم  يرتسگداد و  ياههاگداد 
لماش هک  نآ  ینوناق  تیحالـص  دودح  يرواد و  ياروش  نوناق  داوم  عومجم  هب  هجوت  زا  دـشابیم و  یلک  روطهب  يرتسگداد  ریغ  عجرم  و 

ياروش تامیمصت  دیآیم و  لمع  هب  ناتسرهش  هاگداد  میقتسم  ینوناق و  تراظن  تحت  هدوب و  شخب  هاگداد  هب  طوبرم  يواعد  زا  یتمسق 
تـسا يرتسگداد  عجارم  زا  یکی  يرواد  يروش  اذل  دوشیم  هدراذگ  ارجا  عقوم  هب  يرتسگداد  نیطباض  ارجا و  نیرومام  هلیـسو  هب  روبزم 
هاگداد يرواد و  ياروش  نیب  تیحالص  فالتخا  لح  رد  ناتـسرهش  هاگداد  تیحالـص  مالعا  رب  ینبم  روشک  یلاعناوید  هبعش 12  يار  و 
يرفیک یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  ( 3  ) هدام قبط  يار  نیا  دوشیم  دییأت  هدوب  ینوناق  یسردادنییآ  نوناق  ( 49  ) هدام قبط  شخب 

يار همانـسانش  لاطبا  يوعد  هب  یگدیـسر  رد  يرتسگداد  مکاحم  تیحالـص  دـشابیم . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  فرط  زا 
هرادا لوبق  دروم  يو  هب  دوجوم  همانـسانش  قلعت  مدـع  رب  ینبم  ناهاوخ  ياعدا  هک  نیا  هب  رظن  خروم 15/3/1353  هرامش 27  هیور  تدحو 

رب تسا و  یلجـس  دانـسا  رد  فالتخا  اناونع  يوعد  تسا  هدـش  هاگداد  هب  هعجارم  هب  راچان  نآ  لاـطبا  يارب  تهج  نیمه  هب  هدوبن و  راـمآ 
هاگداد موس  هبعش  يار  اذل  دشابیم  يرتسگداد  مکاحم  تیحالص  رد  نآ  هب  یگدیـسر  بوصم 1319  لاوحا  تبث  نوناق  ( 44  ) هدام قبط 

هب هدـش  هفاضا  داوم  زا  ( 3  ) هدام بجوم  هب  يار  نیا  تسا . هدش  رداص  احیحـص  هداد  صیخـشت  حـلاص  ار  يرتسگداد  هک  ناسارخ  ناتـسا 
رد روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالا  مزال  اههاگداد  يارب  هباشم  دراوم  رد  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق 

هدام 22 رد  ررقم  مکح   4 فیدر : هرامش 1359.11.14-10469  یمسر  همانزور  هرامش 9  هدناوخ  تماقا  لحم  هاگداد  تیحالـص  دروم 
هدــعاق دــهعت  ماـجنا  لـحم  اـی  دادرارق و  اـی  دــقع  عوـقو  لـحم  هاـگداد  هـب  ناـهاوخ  هـعجارم  هـب  عـجار  یندــم  یــسرداد  نـییآ  نوناـق 
لیهست داجیا  رظن  زا  هکلب  هدرکن  یفن  هدش  ینیبشیپ  روبزم  نوناق  هدام 21  رد  هک  ار  هدناوخ  تماقا  لحم  هاگداد  یبسن  تیحالصیمومع 

ار هاگداد  هس  نیب  باختنا  دشاب  هدش  یشان  دادرارق  دوقع و  زا  هک  لوقنم  لاوما  هب  عجار  ياوعد  ره  یناگرزاب و  يواعد  هب  یگدیـسر  رد 
يارب دادرم 1337  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هب  یقاـحلا  نوناـق  هداـم 3  قبط  رب  يار  نیا  تسا . هتـشذگ  ناـهاوخ  راـیتخا  رد 

ياـههاگداد تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یموـمع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد 
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هرامش هرامش 1360.2.14-10537  یمسر  همانزور  هرامش -  هیور  تدحو  يار  دناهدش  لیکـشت  یناتـسرهش  هاگداد  ياج  هب  هک  یمومع 
نیعم تساوخداد  میدقت  خیرات  تیحالص  طانم  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 46  رد  هکنیا  هب  رظن   28.59 فیدر :  1360.1.23 1462

روکذـم لصا  فالخ  رب  یبیترت  یمومع  ياههاگداد  لیکـشت  نوناـق  رد  هکنیاهب  رظن  دوش و  ررقم  نآ  فـالخ  هک  يدراوم  رد  رگم  هدـش 
ناتسرهش ياههاگداد  ترایتخا  هدادن و  هاگداد  تیحالـصرد  يرییغت  یمومع  هاگداد  هب  ناتـسرهش  هاگداد  ناونع  رییغت  هدشن و  ینیبشیپ 

هک دهـشم  یمومع  هاگداد  مشـش  هبعش  هرامـش 1359.11.1-6.1522 يار  نیاربانب  تسا ، هدـیدرگ  راذـگاو  یمومع  ياـههاگداد  هب  اـنیع 
هیور تدـحو  نوناق  بجوم  هب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  ینوناـق  نیزاوم  اـب  قبطنم  تسا  ناـچوق  یمومع  هاـگداد  تیحالـص  رب  رعـشم 

یمومع تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  يارب  هامریت 28  بوصم  ییاـضق 
 - هرامـش هیور  تدحو  يار  رثالادوقفم  روجحم و  ثراو  ثرالا  مهـس  نییعت  دروم  رد  اههاگداد  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید 

ظاحل هب  ننقم  هک  نیا  هب  رظن  هیور  تدحو  فیدر 29.59  هدنورپ  هرامش 3530 1360.2.7  هرامش 1360.2.27-10548  یمسر  همانزور 
هک تسا  هتشادررقم  یبسح  روما  نوناق  هدام 313  ریخا  تمسق  قبط  اهنآ  تحلصم  تیاعر  رثالادوقفم و  بیاغ  نیروجحم و  قوقح  ظفح 

هدام 326 هب  هجوت  اب  دیآ و  لمع  هب  هاگداد  رد  اهنآ  ناگدنیامن  طسوت  هب  میـسقت  دـشاب  بیاغ  ای  روجحم  ثارو  نیب  رگا  هکرت  میـسقت  رد 
رظن دوب و  دهاوخ  يراج  زین  لاوما  ریاس  میسقت  دروم  رد  هکرت  میـسقت  هب  عجار  یبسح  روما  نوناق  تاررقم  نآ  بجوم  هب  هک  نوناقنیمه 
هتفای همتاخ  اهنآ  یتبث  نایرج  هک  یکالما  زارفا  نآ  قبط  رب  تسا و  ماع  نوناق  هک  عاشم  كـالما  شورف  زارفانوناـق و  لوا  هداـم  هک  نیا  هب 

رظن دـشابیمن  تسا  صاخ  نوناق  هک  یبسح  روما  نوناق  هدام 313  خسان  لوصالایلع  هدشهتخانـش  لحم  یتبث  دحاو  تیحالـص  رد  تسا 
رد هتـسناد و  جراـخ  یتـبث  دـحاو  تیحالـص  زا  ار  رثـالادوقفم  بیاـغو  نیروـجحم  كـالما  میـسقت  هک  روـشک  یلاـع  ناوـید  مجنپ  هبعش 
هام ریت  بوصم  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدامقبط  رب  يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قباطم  حیحص و  تسا  هتخانـش  هاگداد  تیحالص 

یلاـع ناوید  یمومع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوـید  بعـش  يارب   1328
هرامـش 9.59 يرتسگداد  مکاحم  رد  ارجالا  مزال  یطاـسقا  ضرق  یمـسر و  دانـسا  هب  طوبرم  يواـعد  ندوب  عامتـسا  لـباق  دروم  رد  روشک 

نوناـق رد  هک  هچنآ  زج  هب  اذـلف  تسا  يرتـسگداد  یموـمع  تاـملظت  عـجرم  هـکنیا  هـب  رظن  هرامش 1360.5.29-10625  یمـسر  همانزور 
لباق يرتسگداد  ياههاگداد  رد  ارجالا  مزال  یطاسقا  ضوبق  یمسردانسا و  هب  طوبرم  يواعد  هلمج  زا  يواعد  هفلتخم  عاونا  هدش  ینثتسم 
ریاس نوید و  هب  عجار  یمـسر  دانـسا  هیلک  لولدمهک  نیا  رب  ینبم  كالما  دانـسا و  تبث  نوناق  هدام 92  مکح  تسا و  یگدیسر  عامتـسا و 

ياههاگداد رد  يوعد  هماقارایتخا  قح و  اب  یتریاغم  تافانم و  تسارجالامزال  يرتسگداد  مکاحم  زا  یمکح  جاـیتحا  نودـب  لوقنم  لاوما 
قح نابحاصات  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  يدانسا  نینچ  يارب  نوناق  رد  هک  تسا  یتیزم  روبزم  دانـسا  ندوب  ارجالامزال  درادن و  يرتسگداد 
هک نارهت  حلص  هاگداد  مهن  هبعش  يار  نیاربانب  دنیامن  مادقا  دوخ  قح  قاقحا  يارب  دننادیم  یضتقم  تحلصم و  هک  یقیرط  ره  زا  دنناوتب 

يرفیک یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  قباطم  حیحص و  هدیدرگ  رداص  قوف  رظنقفو  رب 
دروم رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداديارب  هام 37  دادرم  بوصم 
هرامش  1360.5.29 هرامش 10625 -  یمسر  همانزور  هرامش 11.59  نافعضتسمداینب  تیفرط  هب  لاوما  طبض  هب  نیموکحم  يوعد  عامتـسا 

بالقنا ياروش  هامریت 58  بوصم  بالقنا  ياهارـسداد  اههاگداد و  هماننییآ  هداـم 12  قبط  رب  نوچ   11.59 فیدر :  60.4.30  - 12646
زا سپ  هدمآ  تسد  هب  عورشم  ریغ  هار  زا  هک  یلاوما  طبض  هدش  ررقم  مالـسا  عرـش  دودح  قبط  رب  هک  ییاهتازاجم  هلمج  زا  ناریا  یمالـسا 

ناریا یمالسا  يروهمج  بالقنا  ياروش  هامریت 59  بوصمنافعضتسم  داینب  همانساسا  ینوناق  هحیال  هب  هجوت  اب  دوب و  دهاوخ  نوید  هیوست 
داینب فرط  زا  ار  اهتکرـش  ماهـسای  يداصتقا  دـحاو  ای  لاـم  ره  لوبق  هک  هحیـال  نآ  مود  هداـم  دـنب 3  لیذ  هرـصبت  زا  طبنتـسم  هب  هکنیا  و 

تهجرد نافعـضتسم و  حالـص  رد  اهنآ  لوبق  هک  دوش  زارحا  شخب  ناـنیمطا  ياـههقیرط  زا  یـسرباسح  زا  سپ  هک  هتـسناد  نآ  رب  فقوتم 
اذلف هدش  هداد  نانآ  لاوما  طبض  روتسد  هک  تسا  ینیموکحم  نوید  تابلاطم و  هب  تبسن  قیقد  یگدیـسر  یـسرباسح و  تسا  داینب  فادها 
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نیاربانب دـسریم  رظن  هب  لاکـشا  الب  نافعـضتسم  داینب  تیفرط  هب  ینیموکحم  نینچ  نوید  هب  عجار  يواعد  هب  تبـسن  یگدیـسر  عامتـسا و 
قبط رب  يار  نیا  ددرگیم  صیخشت  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  هدیدرگ  رداص  قوف  رظن  يانبم  رب  هک  نارهت  حلـص  هاگداد  هبعش 20  يار 

تدحو يار  تسا . عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  هام 37  دادرم  بوصم  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام 3 
هرامش قرب  بآ و  تاسیسات  هب  نیزواجتم  تیفرط  هب  قرب  بآ و  تارادا  يواعد  عامتسا  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور 

زا زواجت  عفر  ینوناق  هحیـال  هدام 9  قبط  رب  دـنچ  ره  هرامش 103402 1360.12.17  هرامش 1361.2.18-10833  یمـسر  همانزور   30.60
هداد رایتخا  نیا  قرب  بآ و  ياـهنامزاس  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  بـالقنا  ياروش  هاـمریت 1359  بوصم  روشک  قرب  بآ و  تاسیـسأت 
رهو يراکتخرد  ای  نامتخاس  ثادحا  يرایبآ  راهنا  اهلاناک و  میرح  قرب و  يورین  عیزوت  لاقتنا و  طوطخ  میرح  ریـسم و  رد  رگا  هک  هدـش 

ار زاجم  ریغ  تاثدحتـسم  ناتـسداد  هدنیامن  روضح  اب  بسانم  تلهم  ياطعا  اب  دروم  بسح  رب  دوشب  ای  هدش  تاررقم  فالخ  فرـصت  عون 
ار قرب  بآ و  ياهنامزاس  قح  رایتخا  نیا  تسا  یمومع  تاملظت  عجرم  يرتسگداد  هکنیا  ظاـحل  اـب  یلو  دـنیامن  زواـجت  عفر  عمق و  علق و 

نوناق قفاوم  حیحص و  روشک  یلاع  ناوید  مشش  هبعش  يار  نیاربانب  دیامنیمن  بلس  روکذم  دراومهب  تبـسن  هاگداد  رد  يوعد  هماقا  يارب 
يارب روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  هامریت 1328  بوصم  هیور  تدحو  هب  طوبرمنوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  صیخشت 

یقوقح ياههاگداد  تیحالص  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدحو  يار  تسا  عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد 
هرامش 39532 هرامش 1361.5.16-10907  یمـسر  همانزور  هرامـش 13  هیور  تدـحو  يار  اـهکناب  هب  طوبرم  يواـعد  هب  یگدیـسر  رد 

تیحالـص زا  جراخ  تلود  هب  عجار  يواـعد  هتـشاد  ررقم  هک  یندـم  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هدام 16  کی  دـنب  فـیدر 2.61   1361.4.13
هبنج هداد و  ماجنا  يراجت  لامعا  الوصا  هک  هدـش  یلم  ياهکناب  لماش  دـشاب  نآباـصن  دودـح  رد  هتـساوخ  هچ  رگا  تسا  شخب  هاـگداد 

اهکناب روما  هرادا  ینوناق  هحیـال  دادرخ 1358 و  بوصم  اهکناب  ندـش  یلم  نوناق  قبط  رب  اـهنآ  هرادا  زرط  دـنراد و  یـصصخت  یعاـفتنا و 
اهنآ هب  طوبرم  يواعد  هب  هدوبن و  هدیدرگنییعت  هامرذآ 1358  بوصم  رکذلاریخا  ینوناق  هحیال  ممتم  ینوناق  هحیال  رهم 1358 و  بوصم 

اتجیتن تسا  ینعم  نیانمضتم  هک  روشک  یلاع  ناوید  موس  هبعش  يار  نیاربانب  دوشیم  یگدیسر  یلک  لوصا  قبط  یقوقح  ياههاگداد  رد 
روشکیلاع ناوید  بعش  يارب  هامریت 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا  دییأت  دروم 

یندـم هاگداد  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  و 
هرامش هرامش 1362.1.21-11102  یمسر  همانزور  هرامـش 25  هیور  تدحو  يار  تیفقو  لصا  هب  عجار  يواعد  هب  یگدیـسر  رد  صاخ 
يواعد هام 58  رهم  بوصم  صاخ  یندـم  هاگداد  ینوناق  هحیال  هدام 3  دنب 2  زا  طبنتـسم  هب  انب  نوچ  فیدر 11.61   1361.12.4 ه ـ 24 ـ

لحم تبث  ياضاقت  دروم  نیمز  هعطق  تیفقو  لصا  هک  ثحب  دروم  رد  اذلف  تساصاخ  یندم  هاگداد  تیحالـص  رد  تیفقو  لصا  هب  عجار 
رداص ینوناق  نیزاوم  قفاوم  حیحص و  روشک  یلاع  ناوید  مشش  هبعش  يار  تسا و  یگدیسر  هب  حلاص  صاخ  یندم  هاگداد  دشابیم  عازن 

رد اههاگداد  يارب  روشک و  یلاع  ناوید  بعشيارب  هامریت 28  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  قبط  رب  يار  نیا  تسا  هدـش 
در دراوم  رد  هاگداد  نیرتکیدزن  تیحالص  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم 

تییه فیدر 44.60   1361.12.18 ه ـ هرامش 29 ـ هرامش 1362.1.25-11106  یمـسر  همانزور  هرامش 30  هیور  تدحو  يار  یـسرداد 
زا عانتما  دوخ  ای  درک  لوبق  ار  در  یسرداد  هاگره  : ) دوشیم لقن  انیع  هک  یندم  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 214  زا  طبنتسم  هب  انب  یمومع 

لدبلایلع دنمراک  رگا  لدبلا و  یلع  دنمراک  هب  دـشابن  يرگید  هبعـش  رگا  عاجرا و  هاگداد  نامه  رگید  هبعـش  هب  هدـنورپ  دومن  یگدیـسر 
هاـگداد تیحالـص  مـالعا  اـب  هک  تشر  یمومع  هاـگداد  مود  هبعـش  يار  ثحب  دروم  رد  دوـشیم ) عوـجر  هاـگداد  نیرتـکیدزن  هب  دـشابن 

نییآ نوناق  هب  هدـش  هفاضا  داوم  زا  موس  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا . ینوناق  نیزاوم  قباـطم  حیحـص و  تسا  هدومن  فـالتخا  لـحدورگنل 
یلاع ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا  عابتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  هام 37  دادرمبوصم  يرفیک  یـسرداد 

يرگید سراد  دوجو  مدع  هاگداد و  نآ  رد  فالتخا  ثودح  ماگنه  هب  یمومع  هاگداد  رد  حلص  هاگداد  سییر  تکرـش  دروم  رد  روشک 
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فیدر 23.61  1362.2.5 ه ـ هرامش 44 ـ  هرامش 1362.2.31-11135  یمـسر  همانزور  هرامـش 1  هیور  تدـحو  يار  یمومع  هاگداد  زا 
مشـش و بعـش  رد  رداص و  نباکنت  یقوقح  یمومع  هاگداد  زا  دـنراد و  یعوضوم  ذاختا  هک  همانداد  ود  ياوتحم  زا  فلا -  یمومع  تایه 

هلاتجح ياقآ  يواعد  هب  یگدیـسر  اههمانداد  نیا  هدننک  رداص  هاگداد  هک  تسا  دافتـسم  هدـیدرگماربا  ضقن و  روشک  یلاع  ناوید  مهن 
هبقر تیکلاـم  دانــسا  لاـطبا  ياـضاقت  نآ  هتــساوخ  هـک  هریغ  یجنگرداـن و  ياـقآ  هریغ و  يوـلع و  رگــشلرس  ياـقآ  هـیلع  ار  هداز  نادزی 
نیا زا  یتمـسق  دادرتسا  نآ  هتـساوخ  هک  هاـگدادنامه  رد  هحورطم  ییاراد  ترازو  هیلع  ناـنآ  يوعد  فیلکت  نییعت  هب  طونم  نارادکـشخ 

يوعد رد  عفنیذ  ار  هریغو  هداز  نادزی  ناـیاقآ  هدـشن  نییعت  زونه  نارادکـشخ  هبقر  يدادرتـسا  يوعد  تاردـقم  نوچ  هتـسناد و  تسا  هبقر 
هب عجار  يواعد  هب  یگدیسر  دنچ  ره  تسا . هدرک  مالعا  دودرم  ار  تیکلام  دانسا  لاطبا  ياضاقت  هب  عجار  يواعد  تهج  نیا  هب  هتسنادن و 

یتمـسق دادرتساتساوخ  هب  ییاراد  ترازو  هیلع  هحورطم  يوعد  تاردـقم  نییعت  هب  لوکوم  نارادکـشخ  تیکلام  دانـسا  لاـطبا  ياـضاقت 
طابترا هظحالم  اب  یلو  تسا  نارادکـشخ  عترم  زا  عاشم  یتمـسق  عوضوم  لماک  طابترا  هظحالم  هب  یلو  تسا  نارادکـشخ  عترم  زا  عاشم 

انوناق ییاراد  ترازو  هیلع  يوعد  عوضوم  هظحالم  اب  اههمانداد  نیا  هدننک  رداص  هاگداد  رگیدکی  اب  راعـشالا  قوف  يواعد  عوضوم  لماک 
هب هریغ  هدازنادزی و  هلاتجح  ياـقآ  يواـعد  در  ریدـقت  نیا  اـب  تسا و  هدوب  يواـعد  فیلکت  نییعت  اههدـنورپ و  ندومن  ماوـت  هب  فـلکم 

ینوناق تهاجو  دقاف  ییاراد  ترازو  هیلع  نانآ  يوعد  ناردقم  نییعت  یگدیـسر و  نودب  نارادکـشخ  هبقر  تیکلام  دانـسا  لاطبا  هتـساوخ 
دروم رد  ب -  تسا . ینوناق  نیزاوم  ربارب  دـشابیم  راوتـسا  صیخـشتو  ساـسا  نیا  رب  هک  روشک  ناوید  مهن  هبعـش  مکح  هجیتنلاـب  تسا و 

تکرـش اب  هک  یلات  هاگداد  مکح  ضقن  اب  روشک  ناوید  مود  هبعـش  نآ  تلالد  هب  هک  روشک  ناوید  مشـش  مود و  بعـش  زا  هرداص  ماکحا 
هتسنادن و ینوناق  ار  یمومع  هاگداد  بیکرت  هدش  رداص  يرفن  ود  یمومع  هاگداد  رد  هدیقع  فالتخا  ثودح  زا  لبق  حلص  هاگداد  سییر 

فالتخا ثودـح  لوصح و  نود  حلـص  هاگداد  سییر  تکرـش  اـب  هک  یلاـت  هاـگداد  مکح  ماربا  ربینبم  روشک  ناوید  مشـش  هبعـش  مکح 
يروهمج بالقنا  ياروش  بوصم 1358.9.5  یمومع  ياههاگداد  لیکـشت  ینوناق  هحیال  هدام 3  زا  دافتـسم  نوچ  تسا . هدـیدرگ  رداص 

رد هدیقع  فالتخا  ثودح  هب  لوکوم  یمومع  هاگداد  رد  حلـص  یمومع  هاگداد  رد  حلـص  هاگداد  تسایر  تکرـش  زاوج  ناریا  یمالـسا 
رب رعشم  هک  روشک  ناوید  مود  هبعـش  زا  هرداص  همانداد  اذل  تسایمومع  هاگداد  زا  يرگید  یـسرداد  دوجو  روضح و  مدع  هاگداد و  نآ 
رد هدش و  رداص  لاس 28  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  دانتـسا  هب  يار  نیا  تسا . نوناق  اب  قبطنم  دـشابیم  بتارم  نیا 

دروم رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالامزال  روشک  یلاع  ناوید  بعش  اههاگداد و  يارب  هباشم  دراوم 
. تسا هدش  لیکـشت  صاخ  یندـم  هاگداد  هک  یطاقن  رد  صاخ ، یندـم  هاگداد  طوبرم  يواعد  هب  یگدیـسر  رد  حلـص  هاگداد  تیحالص 
فیدر 9.63  1363.8.27 186ه ـ  . هرامش هرامش 1363.9.22-11592  یمسر  همانزور  صاخ  یندم  ياههاگداد  تیحالـص  دروم  رد  يار 

نیتسخن یگدیـسر  هک  ییاههاگداد  هب  عجار  يواعد  درادیم : ررقم  هک  یندـم  یـسردادنییآ  نوناـق  هدام 21  هب  هجوت  اـب  یمومع  تاـیه 
لیکشت ینوناق  هحیال  هدام 4  تحارـص  هب  رظن  دراد و  تماقا  نآ  هزوح  رد  هیلع  یعدـم  هک  دوشهماقا  یهاگداد  نامه  رد  دـیاب  دـیامنیم 

زا سپ  ای  هدـشن  لیکـشت  صاخ  یندـم  هاگداد  هک  ییاهلحم  رد  ار  يرتسگدادیمومع  ياههاگداد  یگدیـسر  هک  صاخ  یندـم  هاگداد 
اب زین  هدرک و  زیوجت  قالط  حاکن و  لصا  هب  عجار  يواعديانثتسا  هب  رکذلاریخا  هاگداد  تیحالص  هب  طوبرم  روما  رد  هدش  لحنم  لیکـشت 
هب یگدیـسر  تسا  هدومن  دادملقیمومع  ياههاگداد  دادـع  رد  ار  حلـص  هاگداد  هک  یمومع  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هداـم 2  هب  هجوت 

لحم شاخحلص  هاگداد  تیحالص  رد  دشابیم  قالط  هغیص  يارجا  روظنم  هب  شزاس  ناکما  مدع  یهاوگ  رودص  تساوخرد  هک  عوضوم 
بوصم هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا . هدیدرگ  رداص  نوناق  قفاوم  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 13  يار  هجیتنلاب  هدوب و  هدناوخ  تماقا 

یلاع ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  ناوید  بعـش  يارب  ریت 1328  متفه 
همانزور تیحالـص  باب  رد  یندـم  ياههاگداد  تیحالـص  دروم  رد  يار  لوقنم  ریغ  لام  عوقو  لحم  هاـگداد  تیحالـص  دروم  رد  روشک 

تایه  19.63 فیدر : روشک  یلاع  ناوید  مرتحم  تسایر  یلاـعت  همـسب   1363.10.18 ه ـ هرامش 221 -  هرامش 63.11.4-11628  یمسر 
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هب هعجار  يواعد  رد  یندم  یـسردادنییآ  نوناق  هدام 23  عوضوم  لوقنم  ریغ  لام  عوقو  لـحم  هاـگداد  تیحالـص  هک  نیا  هب  رظن  یمومع 
عوقو لحم  هزوح  رد  هیلعیعدـم  یعدـم و  ندوبن  میقم  تروص  رد  یتح  نآ ) هب  هعجار  قوقح  ریاس  تیکلاـميوعد و  زا  معا  لوقنم  ریغ 

نیا هب  تیانع  اب  دشابیم و  راعـشالاقوف  نوناق  هدام 21  عوضوم  هدناوخ  تماقا  لحم  هاگدادتیحالـص  لصا  رب  ییانثتـسا  لوقنم  ریغ  لام 
طابنتـسا نینچ  نآ  هدام 20  زا  هدـمآ  لمع  هب  یندـم  نوناق  یلا 22  داوم 12 رد  هلوقنم  لاوـما  لوـقنم و  ریغ  لاوـما  زا  هک  یفیراـعت  اـب  هک 

ریغ هب  طوبرم  هوجو  هبلاـطم  يوعد  اـهدادرارقدوقع و  زا  یـشان  لوقنم  ریغ  هب  طوبرم  هوجو  هبلاـطم  يوـعد  نیب  راذـگنوناق  هک  دوـشیم 
تیحالـص ثیح  زا  اـقوطنم  ار  لوا  مسق  يواـعد  هدـش و  لیـصفت  هب  لـیاق  اـهدادرارق  دوقع و  دروم  ریغ  رد  نآ  لـثملاترجا  زین  لوقنم و 

تحترکذـلاریخا يواعد  اتجیتن  هک  تسا  هتـسناد  لوقنم  ریغ  هب  هعجار  يواعد  زا  اموهفم  ار  مود  مسق  يواـعد  لوقنم و  مکح  رد  مکاـحم 
یلاع ناوید  و 21  بعـش 3  نیب  هلـصاح  رظن  فالتخا  رد  بتارم  هب  انب  دریگیم  رارق  یندـم  یـسردادنییآ  نوناـق  هداـم 23  مکح  لومش 
رارق روکذم  طابنتسا  ریسم  رد  هک  بعـش 13 و 22  زا  هرداص  ماکحا  رگید  فرط  زا  روشک  یلاع  ناوید  وفرط 13 و 22  کی  زا  روشک 

روشک و یلاع  ناوید  بعش  يارب  هام 1328  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناققبط  رب  يار  نیا  دشابیم  دـییأت  دروم  دراد 
ندوب حرط  لباق  ریغ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب 

تیحالـص دروم  رد  هرامـش 28 -  يار  فالتخا  ثودـح  زا  لبق  يرادا  تلادـع  ناوید  يرتسگداد و  عجارم  نیب  تیحالـص  رد  فـالتخا 
تایه  98.63 فـیدر :  1364.10.3 ه ـ هرامـش 388 - هرامـش 64.11.2-11916  یمـسر  همانزور  يرهـش ) یـضارا  يرادا  تلادع  ناوید 

يرتسگداد نیناوق  زا  ياهراپ  حالـصا  نوناق  هدام 16  زا  رخوم  هک  هام 1360  نمهب  بوصم  يرادا  تلادـع  ناوید  نوناق  هدام 22  یمومع 
يارب يرتسگداد  مکاحم  يرادا و  تلادع  ناوید  نیب  فالتخا  ثودح  هب  رظان  قالطالا  یلع  هدیـسر  بیوصتهب  هام 1356  دادرخ  بوصم 
رگید عجرم  تیحالـص  رابتعا  هب  عجرم  ود  نیا  زا  کی  ره  رگا  هک  دراد  رما  نیا  رب  روهظ  دـشابیم و  روشک  یلاع  ناوید  رد  فالتخا  لح 

تیحالـص رد  فالتخا  ثودـح  زا  لـبق  نیارباـنب  ددرگیم  ققحم  فـالتخا  دوشن  عقاو  فرط  لوبق  دروم  دـنک و  تیحالـص  یفن  دوخ  زا 
اب قبطنم  حیحـص و  هدـیدرگ  رداص  انبمنیا  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعـش 21  يار  تسین و  روشک  یلاع  ناوید  رد  حرط  لـباق  عوضوم 

روشک یلاع  ناویدبعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  ینوناق  نیزاوم 
هداـم 15 يارجا  عجرم  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  و 

لگنج تظافح  نوناق  اب  هطبار  رد  هرامش 502 -  يار  لاس 1348  بوصم  روشک  عتارم  اهلگنجزا و  يرادربهرهب  تظافح و  نوناـق  ررکم 
هک نیا  هب  رظن  یمومع  تایه   34.64 فیدر : یلاعت  همسب   1366.4.10 ه ـ هرامش 631 - هرامش 66.4.25-12344  یمسر  همانزور  عتارم  و 

ياج هب  روبزم  هدـحاو  هدام  بیوصت  خـیرات  زا  هک  هدـش  حیرـصت  بالقنا  ياروش  هام 1358  رهم  بوصم  ینوناق  هحیـال  هدـحاو  هداـم  رد 
عتارم اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق  ررکم  هدام 15  يارجا  رومأم  لحم  ياهيرادرهش  ییاتسور  نارمع  يزرواشکترازو و 

تمـس و هدـحاو  هداـم  نیا  بیوـصت  زا  رخوـم  خـیرات  رد  يرادلگنجرـس  يزرواـشک و  ترازو  اذـل  دوـب  دـنهاوخ  بوصم 1348 روـشک 
هبعـش 15 يار  نیاربانب  دشابیم  لحم  يرادرهـش  هدهع  رب  تیرومام  نیا  هتـشادنرکذلا و  قوف  نوناق  ررکم  هدام 15  يارجا  رد  یتیرومأـم 

ییاضق هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباـطم  رظن  نیا  اـب  هک  روشک  یلاـع  ناوید 
ناوید یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  بعـش  اـههاگداد و  يارب  بوصم 1328 

هب یگدیـسر  تیحالـص  صوصخ  رد  هرامـش 503 -  يار  هیزیهج  هب  عجار  يواـعد  هب  یگدیـسر  تیحالـص  صوصخ  رد  روـشک  یلاـع 
یمومع تاـیه   41.64 فـیدر : یلاـعت  همـسب   1366.4.10 ه ـ هرامـش 636 - هرامـش 66.5.6-12354  یمـسر  هماـنزور  هیزیهج  يواـعد 
هاگداد ینوناق  هحیال  هدام 3  کی  دـنب  رد  یگداوناخ  تافالتخا  ییوشانز و  يواعد  هب  یگدیـسر  يارب  صاخ  یندـم  هاـگداد  تیحـالص 

تیحالـص رد  جراـخ و  يواـعد  نیا  لومـش  زا  هیزیهج  هـب  عـجار  يوـعد  هدـش و  حیرـصت  بـالقنا  ياروـش   1358 بوصم صاخ  یندـم 
نیاربانب دنیامن  یضارت  صاخ  یندم  هاگداد  یگدیـسر  هب  موقرم  هدام  دـنب 4  قبط  رب  يوعدنیفرط  هک  نیا  رگم  تسا  یقوقح  ياههاگداد 
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نوناق هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم ، صیخشت  حیحص  درادتقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهدزیس  موس و  بعـش  ارآ 
هیور تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشمدراوم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  بعـش  اـههاگداد و  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو 
دروم رد  امرفراک  رگراـکتافالتخا و  هب  یگدیـسر  رد  يرتسگداد  عجارم  تیحالـص  مدـع  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه 

1366.11.5 ه ـ هرامش 726 - هرامش 66.11.29-12524  یمـسر  همانزور  راک  نوناق  فالتخا  لح  اب  هطبار  رد  هرامش 507 -  يار  قوقح 
رگراـک و نیب  فـالتخا  هنوـگ  ره  هام 1337  دنفـسا  بوصم  راـک  نوناـق  و 38   37 نیتداـم : یمومع  تاـیه   61.66 فیدر : یلاعت  همـسب 

هاگراک ياروش  رد  یگدیسر  لباق  دوشن  عفر  شزاس  قیرط  زاو  دشاب  راک  دادرارق  ای  روبزم و  نوناق  تاررقم  ارجا  زا  یشان  هک  ار  امرفراک 
لومـشم مه  راکب  لاغتـشا  ماـیاقوقح  هبلاـطم  يارب  اـمرفراک  هیلع  رگراـک  يوعد  نیارباـنب  هداد  رارق  راـک  نوناـق  فـالتخا  لـح  عجارم  و 

روشکیلاع ناوید  مهدزیـس  هبعـش  يار  اذل  دوش  یگدیـسر  نآ  هب  راک  نوناق  فالتخا  لح  عجارم  رد  دیاب  دشابیم و  راک  نوناق  تاررقم 
تیحالـص رابتعا  هب  يرتسگداد  هاگداد  تیحالـص  مدع  رارق  دـییات  رب  بوصم 1356  نوناـق  هداـم 16  دانتـسا  هب  رظن و  نیا  ساـسا  رب  هک 

ییاضق هیور  تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  حیحـص  هدـیدرگ  رداـص  راـک  نوناـق  فـالتخالح  عجارم 
ناوید یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشکیلاـع و  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328 
يوعد هب  یگدیـسر  دروم  رد  هرامـش 508 -  يار  تیفقو  يوعد  هب  یگدیـسر  رد  صاخ  یندم  هاگداد  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاع 

: فیدر یمومع  تایه  هیور  تدحو  هدـنورپ   1367.3.17 ه ـ هرامش 788 - هرامش 1367.4.4-12619  یمـسر  همانزور  تیکلم  تیفقو و 
تافوقوم و شورف  دانـسا  هب  رظان  نآ  ییارجا  هماـننییآ  بوصم 1363 و  هفوقوم  یـضارا  بآ و  تابقر ، شورف  دانـسا  لاطبا  نوناـق   9.67

شورف ندوب  عورـشمان  ای  عورـشم  صیخـشت  مه  فوصوم  هماننییآ  مود  لـصف  هدام 2  نویـسیمک  تیحالـص  تسا  کلم  هب  اهنآ  لیدـبت 
هقباس هدـش و  تبث  کلم  ناونع  هب  هک  ياهبقر  دروم  رد  رگا  اما  تسا  تیفقو  لـصارد  فـالتخا  دوجو  مدـع  مزلتـسم  هک  دـشابیم  روبزم 

فوصوم همان  نییآ  مود  لـصف  هدام 2  نویسیمک  تیحالـصو  روبزم  نوناق  لومـش  زا  عوضوم  ددرگ  تیفقو  ياعدا  هتـشادن  یفقو  شورف 
تیحالص رد  بالقنا  ياروش  بوصمصاخ 1358  یندم  هاگداد  ینوناق  هحیال  هدام 3  دنب 2  قبط  رب  تیفقو  يوعد  هب  یگدیسر  جراخ و 
صیخـشت حیحـصهدیدرگ  رداص  ساسا  نیا  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهدـجیه  هبعـش  يار  نیارباـنب  دوب  دـهاوخ  صاـخ  یندـم  هاـگداد 

رد اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوـید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاـضق  هیور  تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قـبط  رب  يار  نیا  دوـشیم ،
ناتسا زکرم  کی  یقوقح  هاگداد  تیحالص  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشمدراوم 

لح عـجرم  اـب  هـطبار  رد  هرامـش 515 -  يار  ناتـسا  ياهناتـسرهش  ود  کـی و  یقوقح  ياـههاگداد  نیب  تیحالـصرد  فـالتخا  عـفر  رد 
یمومع تایه   95.66 فیدر :  1368.1.7 ه ـ هرامش 1368.1.29-12856 996 -  یمسر  همانزور  کی و 2  یقوقح  هاگداد  نیب  فـالتخا 

رما رد  فالتخا  عفر  عجرم  دـشابیم  یقاـب  دوخ  راـبتعا  هب  هک  بوصم 1358  یمومع  ياههاگداد  لیکـشت  ینوناق  هحیـال  هدام 32  دنب 3 
هب ساسا و  نیا  رب  هداد و  رارق  ناتسا  زکرم  یقوقح  هاگداد  ار  ناتسا  کی  هزوح  رد  عقاو  ياهناتـسرهش  یقوقح  ياههاگدادنیب  تیحالص 
مه ناتـسا  کی  عبات  ناتـسرهش  ود  یقوقح  کـی و  یقوقح  ياـههاگداد  نیب  تیحالـص  رد  فـالتخالح  عجرم  تیولوا  بیترت و  هدـعاق 

حیحـص و دراد  تقباـطم  رظن  نیا  اـب  هک  روشک  یلاـع  ناوید  هبعـش 21  يارنیاربانب  دـشابیم  هطوبرم  ناتـسا  زکرم  کی  یقوقح  هاـگداد 
روشک و یلاع  ناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضقهیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم 

عجارم ماـع  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوـید  یموـمع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد 
تایه خروم 66.4.21  همانبیوصت  اـب  هطبار  رد  هرامش 516 -  يار  رگیدکی  هیلع  یتلود  ياههاگتسد  يواعد  هب  یگدیـسر  رد  يرتسگداد 

یـساسا نوناق  لـصا 159  یمومع  تاـیه   91.67 فـیدر :  1368.1.7 ه ـ هرامـش 1368.1.19-12856 994 -  یمـسر  هماـنزور  ناریزو 
هکهدش حیرصت  مه  یـساسا  نوناق  لصا 137  رد  هداد و  رارق  تایاکـش  تاملظت و  یمـسر  عجرم  ار  يرتسگداد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
لامعا لویـسم  دـسرب  ناریزو  تایه  بیوصت  هب  هک  يروما  رد  تسا و  سلجم  ربارب  رد  دوخ  صاخ  فیاـظو  لویـسم  ناریزو  زا  کـی  ره 
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روظنم هب  ییارجا و  ياههاگتـسد  داشرا  يارب  هک  ناریزو  تایه   66.5.8 .- 16104ت335  . هرامش همانبیوصت  نیاربانب  دشابیم  زین  نارگید 
هب هک  ییارجا  ياههاگتـسد  نیب  تافالتخا  يواعد و  هب  يرتسگداد  یگدیـسر  عنام  هدـش  بیوصتهلـصاح  تاـفالتخا  عفر  رد  اـهنآ  قفاوت 

حیحص يرتسگداد  ماع  تیحالـص  رب  ینبم  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 14  يار  اذل  دوب  دهاوخن  دوشیم  هماقا  اهنآ  ینوناق  تیلویـسم  رابتعا 
روشک یلاع  ناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  و 

تیحالـص لومـش  دروـم  رد  روـشک  یلاـع  ناوـید  یموـمع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تـسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد  و 
تدحو يار  یتلود  ریغ  یتلود و  يواعد  دروم  رد  یقوقح 2  ياههاگداد  تیحالص  یتلودریغ  یتلود و  يواعد  هب  یقوقح 2  ياههاگداد 
تیحالص یمومع . تایه   98.66 فیدر :  1368.12.27 ه ـ هرامش 1212 - هرامش 1369.2.2-13145  یمسر  همانزور  هرامش 531  هیور 

انثتسا نودب  هک  هدش  حیرـصت  هام 1364  رذآ  بوصم  ود  کی و  یقوقح  ياـههاگداد  لیکـشت  نوناـق  هداـم 7  رد  یقوقح 2  ياههاگداد 
هبعـش 21 يار  نیاربانب  تسا  یندم  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 16  کی  دنب  خـسن  نمـضتم  دـشابیم و  یتلود  ریغ  یتلود و  يواعد  لماش 

ییاضق هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباـطم  رظن  نیا  اـب  هک  روشک  یلاـع  ناوید 
ناوید یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباـشم  دراوم  رداـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328 
ندوب یگدیـسر  لباق  دنـشابیم  یتبث  دنـس  يارادهک  یعاشم  كالما  زارفا  رد  يرتسگداد  عجارم  تیحالـص  مدـع  دروم  رد  روشک  یلاـع 
هرامش یمـسر  همانزور  هرامـش 534 -  يار  عاشم  كالما  زارفا  تساوخرد  هب  طوبرم  روشک  یلاـع  ناوید  رد  یتاذ  تیحالـص  مدـع  رارق 
نوناق هدام 13  دنب 4  رد  روکذم  تیحالـص  مدع  رارق  یمومع  تایه   66.68 فیدر :  1369.3.16 1253ه ـ  . هرامش  1369.4.5  - 13198

مدـع رد  روهظ  دـناهدش  اصحا  هدام  نیا  رد  هک  يرگید  ياهرارق  هنیرق  هب  هام 1364  رذآ  بوصم  ود  کی و  یقوقح  ياههاگداد  لیکـشت 
يرتسگداد ياههاگداد  رد  يوهام  یگدیـسر  لباق  هک  دوشیم  رداـص  يواـعد  رد  ـالک  اـهرارق  نیا  اریز  دراد  یلحم  یبسن و  تیحـالص 

هام 1356 دادرخ  بوصم  يرتسگداد  نیناوق  زا  ياهراپ  حالـصا  نوناق  هدام 16  عوضوم  یتاذ  تیحالـص  مدـع  رارق  هک  یتروص  رد  تسا 
جراخ موقرم  نوناـق  هداـم 13  لومـش  زا  ددرگیم و  رداـص  دوش  یگدیـسر  حرطم و  يرتسگداد  ریغ  عجارم  رد  دـیاب  هک  ییاههدـنورپرد 
حیحـص دشابیم  یقاب  دوخ  رابتعا  توق و  هب  هک  فوصوم  نوناق  هدام 16  لامعا  رب  ینبم  روشک  یلاـع  ناوید  هبعش 21 يار  نیاربانب  تسا 

رد اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  صیخشت 
رد يرتسگداد  ياـههاگداد  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم 

هرامـش یمـسر  همانزور  بآ ) هنالداع  عیزوت  نوناق  هرامـش 537 -  يار  بآ  هنالداع  عیزوت  نوناـق  هدام 3  عوضوم  ضارتعا  هب  یگدیـسر 
بوصم 1361 بآ  هنالداع  عیزوت  نوناق  هدام 3  هرصبت  یمومع  تایه   82.66 فیدر :  1369.8.28 1281ه ـ  . هرامش  1369.9.18-13333

نیاربانب دراد  يرتسگداد  یمومعياههاگداد  رب  روهظ  هک  هدومن  لوحم  هحلاص  هاـگداد  هب  ار  ورین  ترازو  يار  رب  ضارتعا  هب  یگدیـسر 
هدحاو هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا . ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  هدـش  رداص  رظن  نیا  قفو  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 25  يار 

تدـحو يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق 
يار يرهش  تاوم  یضارا  تیکلام  يداع  دانسا  خیرات  صیخـشت  يوعد  ندوب  یلام  ریغ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور 

1370.1.10 1342ه ـ  . هرامش هرامش 1370.2.15-13442  یمسر  همانزور  هاگداد )  طسوت  يداع  دانـسا  میظنت  خیرات  دییأت  هرامش 545 - 
هدام 7 لیذ  هرـصبت  هام 1360 و  دنفـسا  بوصم 27  يرهش  یـضارا  نوناق  هدام 6  لیذ  هرـصبت  زا  دافتـسم  یمومع  تاـیه   59.69 فیدر :

یگدیـسر دروم  رد  راذـگنوناق  رظن  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ياروش  سلجم  بوـصم  هام 1366  رویرهـش  بوصم 22  يرهـش  نیمز  نوناق 
نیمز هلماعم  يداع  دنس  خیرات  هک  تسا  رما  نیا  صیخـشتهلماعم  تحـص  يداع و  دنـس  میظنت  خیرات  دییأت  يارب  ییاضق  حالـصیذ  عجارم 
یلام ریغ  يواعد  زا  هلماعم  خـیرات  تحـص  صیخـشت  نیاربانب  دـشاب  يرهـش  تاوم  یـضارا  تیکلاـم  وغل  نوناـق  خـیرات  زا  لـبق  هب  طوبرم 

قبط رب  يار  نیا  تسا . ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  هتـسناد  یلاـم  ریغ  ار  يوعد  هک  روشک  یلاـع  ناوید  هبعـش 19  يار  بوسحم و 
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. تسا عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام 
يواعد هب  یگدیـسر  دروم  رد  يرتسگداد  ياههاگداد  تیحالـص  مدـع  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار 

هرامش 1370.2.14-13441 یمسر  همانزور  تقوم ) تشک  یضارا  نوناق  هرامش 546 -  يار  تقوم  تشک  یضارا  لومش  مدع  ای  لومش 
نوناق ییارجا  هماـننییآ  هداـم 3  قبط  رب  تقوـم  تشک  یـضارا  صیخـشت  یموـمع  تاـیه   60.69 فـیدر :  1370.1.10 ه ـ 1343  . هرامش

هدام نیا  هرـصبت  رد  هدش و  لوحم  نیمز  يراذـگاو  تایه  هدـهع  هب  ناریزو  تایه  نابآ 1365  بوصم 8  ریاب  ریاد و  ياهنیمز  يراذـگاو 
ضارتعا هک  یتروص  رد  یسررب و  تایه  فرط  زا  تقوم  تشک  یضارا  لومش  مدع  ای  لومش  هب  طوبرم  تاضارتعا  هک  هدیدرگ  حیرـصت 

1367 هامرویرهش خروم 15  هسلج  رد  روبزم  هماننییآ  دوشیم  عاجرا  نیمز  يراذگاو  يزکرم  داتس  هب  ییاهن  یگدیـسر  تهج  دشاب  یقاب 
يانبم رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 14  يار  نیاربانب  دراد  ییارجا  رابتعا  هدیدرگ و  بیوصت  یسررب و  ماظن  تحلصم  صیخـشت  عمجم 
بعش يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخشت  حیحص  هدیدرگ  رداصهبوصم  نیا 
دروم رد  روشک  یلاـع  ناوید  یموـمع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد  روـشک و  یلاـع  ناوـید 
لاقتنا هب  مازلا  يواعد  هب  یگدیـسر  رد  تبث ، نوناق  یحالـصا  هدام 147  عوضوم  ياهتایه  دوجو  اب  يرتسگداد  همکاحم  ماـع  تیحـالص 

35.67 فیدر :  1370.2.2 1353ه ـ  . هرامش هرامش 1370.2.28-13453  یمسر  همانزور  تبث ) نوناق  هدام 147  هرامش 551 -  يار  کلم 
هزاجا نیعم  طیارـش  اـب  تقوم و  تدـم  يارب  هک  نآ  ياههرـصبت  هامریت 1365 و  بوصم  تبث  نوناـق  یحالـصا  هدام 147  یمومع  تاـیه 

مازلا يوعد  اذل  دنکیمن و  یفن  ار  يرتسگداد  مکاحم  ماع  تیحالص  تسا  هداد  نوناق  نیا  رد  ررقم  ياهتایه  هب  ار  دنس  یـضاقتم  هعجارم 
مهدزناپ مشـش و  بعـش  زا  هرداص  ارآ  دریگ و  رارق  یگدیـسر  دروم  دـیاب  دوشیم  هماقا  يرتسگداد  ياـههاگداد  رد  هک  کـلم  لاـقتنا  هب 

ییاضق هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباـطم  رظن  نیا  اـب  هک  روشک  یلاـع  ناوید 
ناوید یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328 

هیور تدحو  يار  هفوقوم  یلوتم  نییعت  فاصوا و  طیارـش و  هب  طوبرم  يوعد  رد  صاخ  یندـم  هاگداد  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاع 
هک یتافوقوم  رد  یمومع  تایه   131.67 فیدر :  1370.2.23 1362ه ـ  . هرامش هرامش 1370.3.26-13475  یمسر  همانزور  هرامش 552 
رب یلوتم  نییعت  روبزم و  فاصوا  طیارـش و  هب  عجار  يوعد  هب  یگدیـسر  دـشاب  هداد  رارق  یلوتم  يارب  یـصاخ  فاـصوا  طیارـش و  فقاو 

هدام دشابیم و  صاخ  یندم  هاگداد  تیحالـص  رد  بالقنا  ياروش  بوصم 1358  صاخ  یندـم  هاگداد  ینوناق  هحیال  هدام 3  دنبقبط 2 
يار نیاربانب  دنکیمن  یفن  ار  صاخ  یندم  هاگداد  تیحالص  هامید 1363  بوصم  هیریخ  روما  فاقوا و  جحنامزاس و  لیکشت  نوناق   14

تدـحو نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اـب  هک  روشک  یلاـع  ناوید  مهدزون  هبعش 
تایه هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداديارب  روشک و  یلاع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور 

زا يراددوخ  دروم  رد  يرادرهش  زا  مدرم  تایاکش  هب  یگدیسر  رد  يرادا  تلادع  ناوید  تیحالص  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع 
1370.2.23 ه ـ 1366  . هرامـش هرامـش 1370.3.25-13474  یمـسر  هماـنزور  هرامـش 556  هیور  تدـحو  يار  ناـمتخاس  هـناورپ  رودـص 
ای یقیقح  صاخـشا  تاضارتعا  تاملظت و  تایاکـش و  هب  یگدیـسر  رد  يرادا  تلادـع  ناوید  تیحالـص  یمومع  تاـیه   17.68 فیدر :

حرـشب اهیرادرهـش  زا  تیاکـش  هلمج  نآ  زا  هدش و  حیرـصت  هاـم 1360  نمهب  بوصم  يرادا  تلادـع  ناوید  نوناـق  هداـم 11  رد  یقوقح 
هک تسا  یفیاـظو  ماـجنا  زا  يراددوخ  اـی  تاررقمو  نیناوق  يارجا  رد  فلخت  تهج  هب  موقرم  هداـم  کـی  قـش  زا  پ )  ) دـنب ریخا  تمـسق 

نامتخاس هناورپ  رودص  زايراددوخ  دروم  رد  اهیرادرهش  زا  مدرم  تیاکش  هب  یگدیسر  نیاربانب  دوشیم  صاخشا  قوقح  عییـضت  بجوم 
نیا تسا . ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  ناهفصا  قباس  حلـص  هاگداد  مهن  هبعـش  يار  دشابیم و  يرادا  تلادع  ناوید  تیحالـص  رد 

هباـشم دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  هاـم 1337  دادرم  بوـصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هب  هدـش  هفاـضا  داوـم  زا  هداـم 3  قـبط  رب  يار 
هب یگدیـسر  رد  يرادا  تلادـع  ناوید  تیحالـص  دروـم  رد  روـشک  یلاـع  ناوـید  یموـمع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال 
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هرامش هرامـش 1370.4.16-13491  یمـسر  همانزور  هرامـش 558  هیور  تدـحو  يار  یکـشزپناد  کـمک  هناورپ  رودـصمدع  تاـیاکش 
زارحا یبرجت و  یکـشزپ  نادـند  کـمک  هناورپ  رودـص  تساوخرد  هب  یگدیـسر  یموـمع  تاـیه   25.68 فـیدر :  1370.3.25 ه ـ 1375.
مزلتسم ات  درادن  یعفارت  هبنج  تسا و  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  ترازو  يرادا  تارایتخا  فیاظو و  هلمج  زا  یـضاقتم  طیارش 

دنب قبط  رب  هک  نارهت  یقوقح  هاگداد  مهدزاود  مهدزای و  بعـش  زا  رداص  ارآ  نیارباـنب  دـشاب  يرتسگداد  یمومع  مکاـحم  رد  یگدیـسر 
صیخشت يرادا  تلادع  ناوید  تیحالص  رد  ار  یگدیسر  هام 1360  نمهب  بوصم  يرادا  تلادع  ناوید  نوناق  هدام 11  کی  قش  زا  فلا 

بوصم يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  تسا . ینوناق  نیزاوم  اـب  قبطنم  حیحـص و  دـناهداد 
تیحالـص دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوـید  یموـمع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد  يارب   1337

هرامش 13512- یمـسر  همانزور  هرامـش 559  هیور  تدـحو  يار  ثلث  رب  هدایز  هب  تیـصو  ذوفن  هب  یگدیـسر  رد  صاخ  یندـم  هاـگداد 
هحیال هدام 3  دنب 2  فیدر 12.70  روشک  یلاـع  ناوید  یموـمع  تاـیه  هیور  تدـحو  هدـنورپ   1370.4.1 1383ه ـ  . هرامـش  1370.5.12
یندم هاگداد  تیحالـص  رد  قالطالا  یلع  ار  تیـصو  هب  عجار  يوعد  هب  یگدیـسر  هام 1358  رهم  بوصم  صاخ  یندـم  هاگداد  ینوناـق 
یمسر ریغ  ای  یمسر  دوشیم و  زین  یندم  ینوناق  هدام 842  عوضوم  ثلث  رب  هدایز  هب  تیصو  ذوفن  مدع  يوعد  لماش  هک  هداد  رارق  صاخ 

رب يار  نیا  دوشیم . صیخشت  حیحـص  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 25  يار  نیاربانب  درادن . هاگداد  تیحالـص  رديریثأت  همان  تیـصو  ندوب 
عابتالامزال هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط 

میظنت مازلا  يوعد  هب  یگدیـسر  رد  صاخ  یندم  هاگداد  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدحو  يار  تسا .
1370.4.1 1382ه ـ  . هرامـش هرامـش 1370.5.12-13512  یمـسر  همانزور  هرامـش 560  هیور  تدـحو  يار  جاودزا  تبث  یمـسر و  دـنس 

يوعد تاـعرفتم  زا  یمـسر  رتاـفد  رد  جاودزا  هعقاو  تبث  هماـنحاکن و  یمـسر  دنـس  میظنت  هب  مازلا  يوعد  یمومع  تاـیه   20.69 فیدر :
تیحالص رد  هام 1358  رهم  بوصم  صاخ  یندـم  هاگداد  ینوناق  هحیـال  هدام 3  دـنب 2 قبط  رب  نآ  یگدیـسر  دـشابیم و  حاکن  هب  عجار 

هدام قبط  رب  يار  نیا  تسا . ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  وحیحـص  روشک  یلاع  ناوید  مهد  هبعـش  يار  نیاربانب  تسا . صاـخ  یندـم  هاـگداد 
. - تسا عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  روشک و  یلاع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو 

هرامش هیور  تدحو  يار  هیحالـصا  ------------------------------------------------------------------- 
يار هیحالصا  ه 71.1.22   - 470  . هرامش  71.2.21 هرامش 13737 -  یمـسر  همانزور  روشک  یلاعناوید  یمومع  تایه   1370.3.21-560

هرامـش رد  جردنم  هرامـش 70.3.21-559  يار  هیحالـصا  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تاـیه   70.3.21  - 1 هرامـش 560 -  هیور  تدحو 
، مود هحفص  هرامـشیمسر 70.5.12-13512  هماـنزور  رد  هدـش  جرد  هرامـش 70.3.21-560  يار  نکی و  مـل  ناـک   70.10.11-13640

 ...( هدام 3 دـنب 1  قبطرب  هب ...(  هحیال )...  هدام 3  دنب 2  قبط  رب  هدش ...( : هتـشون  هک  رطس 2 ، يار ) تمسق  مشـش  فارگاراپ  مود ، نوتس 
یگدیـسر رد  يرتسگداد  ياههاگداد  ماع  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  ددرگیم . حالـصا 

هرامش 1370.10.26-13653 یمسر  همانزور  هرامـش 568  هیور  تدـحو  يار  یتعارز  قسن  هلماعم  يوعد  هلمج  زا  تایاکـش  تاملظت و 
، مهن هاـجنپ و  دـصکی و  لـصا  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  یمومع  تاـیه   40.69 فـیدر :  1370.10.8 1433ه ـ  . هرامش
رد یتعارز  قسن  هلماعم  هب  عجار  يوعد  هب  یگدیـسر  لصا ،  نیا  ساسا  رب  هداد و  رارق  تایاکـش  تاملظت و  یمـسر  عجرم  ار  يرتسگداد 

هتخانش یگدیسر  هب  حلاص  ار  يرتسگدادهک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 13  يار  نیا  ربانب  تسا  يرتسگداد  یمومع  ياههاگداد  تیحالص 
یلاع ناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا . ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و 

مکاحم تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و 
یمسر همانزور  هرامـش 569  هیور  تدحو  يار  تسا  هدیـسرن  تبث  هب  هک  یکلم  تیکلام  لصا  رد  فالتخا  هب  یگدیـسر  رد  يرتسگداد 

هب یگدیـسر  یمـسر  عجرم  يرتـسگداد  یموـمع  تاـیه   27.70 فـیدر :  1370.10.23 ه ـ 1437  . هرامـش هرامش 1370.11.16-13667 
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ینوناق مازلا  دراد . دیکأت  رما  نیا  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  مهن  هاجنپ و  دصکی و  لصا  دـشابیم و  تایاکـش  تاملظت و 
یموـمع مکاـحم  هک  دـشابیمن  نیا  زا  عناـم  هدـش  یهگآ  كـالما  یموـمع  تبث  هک  یطاـقن  رد  دوـخ  کـلم  تـبث  ياـضاقت  هـب  نیکلاـم 

روشک یلاع  ناوید  هبعش 22  يار  نیاربانب  دنیامن  یگدیسر  هدیـسرن  تبث  هب  هک  یکلم  تیکلام  لصا  رد  نییعادتم  فالتخاهب  يرتسگداد 
يارب بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشتحیحص  دراد  تقباـطم  رظن  نیا  اـب  هک 
دروم رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعش 

هرامش 13772- یمـسر  همانزور  هرامـش 574  هیور  تدـحو  يار  هیرهم  هبلاطم  يوعد  هب  یگدیـسر  رد  صاخ  یندـم  هاگداد  تیحـالص 
لوا بوصم  صاخ  یندـم  هاگداد  ینوناق  هحیال  هدام 3  کی  دـنب  یمومع  تایه   5.71 فیدر :  1371.2.28 ه ـ  1473  . هرامش  1371.4.3

يوعد عون  ره  لماش  قالطالا  یلع  هک  هداد  رارق  صاخ  یندم  هاگداد  تیحالـص  رد  ار  رهم  هب  عجار  يوعد  هب  یگدیـسر  هام 1358  رهم 
دراد تقباطمرظن  نیا  اـب  هک  روشک  یلاـع  ناوید  هبعـش 29  يار  نیارباـنب  دوشیم . زین  هیرهم  هبلاـطم  يوـعد  هلمج  نآ  زا  رهم و  هب  عـجار 

روشک و یلاع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  ددرگیم . صیخـشت  حـیحص 
ياـههاگداد تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یموـمع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد 

هیور تدحو  يار  تسا  هدش  هرداصم  بالقنا  ياههاگداد  مکح  اب  هک  یلاوما  هب  تبسن  تیکلام  يوعد  هب  یگدیـسر  رد  یقوقح  یمومع 
تیکلاـم يوعد  یمومع  تاـیه   34.70 فـیدر :  1371.3.6 ه ـ  1475  . هرامـش هرامـش 1371.5.5-13799  یمـسر  همانزور  هرامش 575 
دـشابیم یقوقح  يواعد  هلمج  زا  هدـش  هرداصم  یمالـسا  بالقنا  ياههاگداد  مکح  اب  هک  یلاوما  هب  تبـسن  یقوقح  ای  یقیقح  صاخـشا 

یعطق مـکح  ساـسا  رب  یمالـسا  بـالقنا  ياـههاگداد  تـسا و  یقوـقح  یموـمع  ياـههاگداد  هصاـخ  تیحالــص  رد  نآ  یگدیــسرهک 
يارجا هوحن  نوناق  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لصا 49  هب  ادنتـسم  دوش  رداص  یعدـمتیکلام  رب  هک  یقوقح  ياههاگداد 

روشک یلاع  ناوید  بعـش 22 و 23 و 32  ارآ  نیاربانب  دنیامنیم  مادـقا  نآ  بحاصهب  لام  در  دروم  رد  هام 1363  دادرم  بوصم 17  نآ 
ینوناق نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  دـناهدومن  صیخـشت  یقوقحياههاگداد  تیحالـص  رد  ار  صاخـشا  تیکلام  يوعد  هب  یگدیـسر  هک 

دراوم رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا  تسا .
رد هتـساوخ  ياهب  يانبم  رب  اههاگداد  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباـشم 

هرامـش 1371.9.12-13908 یمـسر  همانزور  هرامـش 579  هیور  تدـحو  يار  دـشاب  فـالتخا  دروم  ثروم  تیکلاـم  لـصا  هک  يدروـم 
موس بوصم  ود  کی و  یقوقح  ياههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام 7  کی  دنب  یمومع  تایه   12.71 فیدر :  1371.8.9 ه ـ  . 1525 هرامش :

هب نآ  میـسقت  مـالعا و  ثروم  هب  قلعتم  میـسقت  تساوخرد  دروم  لاوـما  هک  تسا  يدروـم  هب  رظاـن  هکرت  میـسقت  هب  عـجار  هامرذآ 1364 
فالتخا وا  توفلا  نیح  ثروم  تیکلام  رد  ددرگ و  حرطم  تیکلاـم  ياـعدا  لاوما  نیا  هب  عجار  رگا  نکیل  دوش . اـضاقت  هثرو  مهـسلاردق 

ینوناق باصن  هتـساوخ و  ياـهب  عباـت  هاـگداد  تیحالـص  بوسحم و  یلاـم  يواـعد  زا  موقرم  هداـم  دـنب 3  قبط  رب  تیکلاـم  يوعد  دوـش 
هکرت و میـسقت  تساوخرد  هب  یگدیـسر  هک  يراس  کی  یقوقح  هاگداد  لوا  هبعـش  يار  نیاربانب  . دوب دهاوخ  یقوقح 1 و 2  ياههاگداد 

نیزاوم اب  قبطنم  حیحص و  هدومن  صیخشت  کی  یقوقح  ياههاگداد  تیحالصرد  هتساوخ  ياهب  يانبم  رب  ار  نآ  هب  عجار  تیکلام  يوعد 
رد اههاگداد  يارب  هامدادرم 1337  لوا  بوصم  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  تسا . ینوناق 
رد بـالقنا  ياـه  هاـگداد  تیحالـص  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوـید  یموـمع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوـم 

هرامـش 581 هیور  تدـحو  يار  تسا  هدـش  هرداصم  روکذـم  ياههاگداد  فرط  زا  هک  یلاوما  هب  تبـسن  صاخـشا  يواـعد  هب  یگدیـسر 
نامرف هب  هک  یمالـسا  بـالقنا  ياـههاگداد   8571 فـیدر :  1372.1.16 ه ـ 1576  . هرامـش هرامـش 1372.2.16-14026  یمـسر  همانزور 
دصکی لصا  قبط  رب  دناهدش  لیکشت  بالقنا  ياروش  هام 1358  دادرخ  متفه  تسیب و  هبوصم  هیلع و  یلاعت  ناوضر ا .. لحار  ماما  كرابم 

نوناق مهن  لهچ و  لصا  رد  هک  یمیارج  هب  روشک  یلاع  ناوید  تراظن  تحت  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  مکی  تصـش و  و 
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نیعم یمالسا  ياروش  سلجم  هام 1362  تشهبیدرا  مهدزای  بوصم  بالقنا  ياههاگداد  اهارسداد و  تیحالـص  دودح  نوناق  یـساسا و 
عوـن زا  يرفیک  یقوـقح و  زا  مـعا  يرتـسگداد  یموـمع  ياـههاگداد  تیحالـص  هـب  تبـسن  اـهنآ  تیحالـص  دنیامنیمیگدیـسر و  هدـش 

هبنج دـجاو  بکترم  تازاجم  يرفیک و  هبنج  رب  هوـالع  دراوم  یـضعب  رد  بـالقنا  ياـههاگداد  زا  هرداـص  ماـکحا  . تسا یتاذ  تیحـالص 
ای یقیقح  صاخـشا  فرط  زا  هک  یقح  ياـعدا  عون  ره  يدروم  نینچ  رد  دوشیم . لـماشزین  ار  وا  عورـشمان  لاوما  دـشابیم و  مه  یقوقح 
رب نآ  یگدیـسر  دـشاب  هیلع  موکحم  عورـشمان  ییاراد  زا  لاـم  نآ  ندوب  جراـخ  ياـعدا  هب  ولو  دوش  ناونع  لاوـما  نیا  هب  تبـسن  یقوـقح 
اب هامدادرم 1363  بوصم 17  یـساسانوناق  مهن  لهچ و  لصا  يارجا  هوحن  نوناق  هدام 5  هرصبت  هدام 8 و  قبط  یکاش و  تیاکـش  بسح 

مهن لهچ و  لصا  لیذ  قبط  رب  دهد  صیخشت  ار  اعدا  تحص  رگا  یگدیسر  زا  سپ  بالقنا  هاگداد  دشابیم و  مکح  هدننک  رداص  هاگداد 
یلاع ناوید  هیور  تدـحو  یمومع  تایه  روبزم  بتارم  هب  انب  دـهدیم . لاملاتیب  هب  الاو  دـنکیم . در  شبحاص  هب  ار  لام  یـساسا  نوناـق 

دیدجت هرامش 71.2.29-575  هیور  تدحويار  رد  هامریت 1328  بوصم 7  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  لیذ  ساسا  رب  روشک 
عورـشمان بالقنا  ياههاگداد  هک  یلاوما  هب  تبـسن  ار  یقوقح  ای  یقیقح  صاخـشا  ياعدا  هب  یگدیـسر  روبزم  يار  رییغت  اـب  هدومن و  رظن 

رظن نیااب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 24  يار  نیاربانب  دهدیم  صیخشت  بالقنا  ياههاگداد  تیحالص  رد  دناهدومن  هرداصم  هتخانش و 
يارب بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا . ینوناـق  نیزاوم  اـب  قبطنم  حیحـص و  دراد  تقباـطم 
دروم رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعش 

هرامــش 14180- زا  لـقن  هرامـش 585  هـیور  تدـحو  يار  هنابـصاغ  دـی  عـلخ  يوـعد  هـب  یگدیـسر  رد  ود  یقوـقح  هاـگداد  تیحـالص 
هدام 7 دنب 3  تحارـص  هب  لوقنم  ریغ  نایعا  زا  دـی  علخ  يوعد  یمومع  تایه   22.72 فیدر :  1372.7.29 ه ـ  1630  . هرامش  1372.8.20

ياههاگداد تیحالـص  رد  نآ  یگدیـسرو  یلام  ریغ  يواـعد  زا  هاـمرذآ 1364  موس  بوصم  و 2  یقوقح 1  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق 
تاراهظا ساـسارب  يواـعد  عون  نیا  هب  یگدیـسر  رد  هک  نیا  رگم  دوشیم  لـماش  زین  ار  هنابـصاغ  دـی  علخ  يوعد  دـشابیم و  ود  یقوقح 

هبعـش يار  نیاربانب  تسا . ربتعم  یقوقح  ياههاگداد  باصن  تروص  نیا  رد  هک  دوش  فالتخا  تیکلام  رما  رد  یگدیـسر  عقوم  رد  نیفرط 
بعش يارب  بوصم 328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  حیحـص  روشک  یلاـعناوید  موس 

عنامالب دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید 
هرامـش 14293- زا  لقن  هرامـش 589  هیور  تدـحو  يار  مرجم  يارب  تازاجم  رثکادـح  نییعت  دوجو  اـب  هدـنرادزاب  تازاـجم  نییعت  ندوب 
هدام 17 رد  روکذم  هدـنرادزاب  ياهتازاجم  یمومع  تایه   24.72 فیدر :  1372.11.25 ه ـ هرامش 1673 -  یمـسر  همانزور   1373.1.14
هک دوشیم  لامعا  یناسک  هرابرد  عاـمتجا  تحلـصم  مظن و  ظـفح  ترورـض  هب  هامدادرم 1370  متـشه  بوصم  یمالـسا  تازاجم  نوناق 

هاگداد تروص  نیا  رد  هک  دـشابن  یفاک  بکترم  هبنت  هیبنت و  يارب  نوناـق  رد  ررقم  يریزعت  تازاـجم  نییعت  هدـش و  يدـمع  مرج  بکترم 
نییعت دیامن و  دـیق  دوخ  مکح  رد  تازاجم  میمتت  ناونع  هب  مه  ار  هدـنرادزاب  تازاجم  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام 19  قبط  رب  دناوتیم 

تقباطم رظن  نیا  اب  اتجیتن  هک  روشک  یلاعناوید  هبعـش 12  يار  نیاربانب  دشابیمن . دنرادزاب  تازاجم  نییعت  عنام  يریزعت  تازاجم  رثکادح 
بعـش اـههاگداد و  يارب  بوصم 1328  ییاـضق  هیور  تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قـبط  رب  يار  نیا  دوـشیم . صیخـشت  حیحـص  دراد 

دادرارق قابطنا  مدـع  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاـعناوید 
هرامـش زا  لقن  درکراک ) مایا  دزمتـسد  هبلاطم  هرامـش 604  هیور  تدـحو  يار  راک  نوناق   157 هدام تاررقم  اب  راـکنامیپ  اـمرفراک و  نیب 

نوناق هدام 2  رد  رگراک  فیرعت  هب  رظن  یمومع  تایه   37.74 فیدر : هرامش 1824 ه 1375.1.20  یمسر  همانزور   1375.2.3  - 14895
دزمتسد و هبلاطم  هدیدرگ  ظوحلم  راکنامیپ  رگراک و  يارب  روکذم  نوناق  رد  هک  یفیلاکت  قوقح و  هب  هجوت  اب  لاس 1369 و  بوصم  راک 

رگراک نیب  فالتخا  اب  یقابطنا  تسا  ییاضق  رظن  ناعما  مزلتـسم  هک  یمیظنت  دادرارق  ساسا  رب  هدـش  ماجنا  راک  هب  تبـسن  راکنامیپ  قوقح 
جراخ راک  نوناق  هدام 157  لومش  زا  يوعد  دنتسم  ياهدادرارق  تیفیک  هحورطم و  يواعد  حرش  هب  هجوت  اب  عوضوم  هتـشادن و  امرفراکو 

 ( روشک تاررقم  نیناوق و  هیور (  تدحو  زا 102يارآ  هحفص 44 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ساسا نیا  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مشـش  هبعـش  يار  بتارم  هب  انب  تسا  یمومع  مکاحم  تیحالـص  رد  عوضومهب  یگدیـسر  هجیتنلاب  و 
لاس بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  هتفای  رودص 

روشک یلاـع  ناوـید  هـیور 605  تدـحو  يار  تـسا . عاـبتالامزال  هباـشمدراوم  رد  اـههاگداد  روـشک و  یلاـع  ناوـید  بعــش  يارب   1328
هرامش 1835هـ یمـسر 14939ـ1375.3.30  همانزور  رظندـیدجت  هاگداد  یمومع و  هاگداد  نیب  فالتخا  لح  هحلاـص  عجرم  صوصخرد 

اـساسا هکنیا  ینوناق و  تامومع  یندم و  یـسرداد  نییآ  نوناق  و 4  نیتداـم 3  لولدـم  هب  رظن  یمومع  تییه   40.74 فیدر :  1375.2.25
ياههاگداد لیکشت  نوناق  هدام 33  ددرگیم و  فالتخا  لح  حرطم و  رتیلاع  ییاضق  عجرم  رد  تیحالـص  رما  رد  اههاگداد  نیب  فـالتخا 

هیف فلتخم  هلیـسم  رد  تسا و  ناتـسا  کی  ییاضق  هزوح  رد  عقاو  یمومع  هاگداد  ود  فـالتخا  هب  رظاـن  ساـسا  نیا  رب  بـالقنا  یمومع و 
هک دح  نیا  رد  روشک  یلاعناوید  لوا  هبعش  يار  اذل  دناهدرک . تیحالـص  یفن  دوخ  زا  ود  ره  یمومع  هاگداد  ناتـسا و  رظندیدجت  هاگداد 

يار نیا  دشابیم  دییات  دروم  صیخشت و  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  دشابیم  روشک  یلاعناوید  رد  فالتخا  دروم  ندوب  حرط  لباق  رب  رعـشم 
دراوم رد  اههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  هامریت 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناق  هدـحاو  هداـم  بجومب 

همانزور یمومع  ياـههاگداد  یگدیـسر  تیحالـص  صوصخرد  روشک  یلاـع  ناوید  هیور 610  تدـحو  يار  تسا . عابتالا  مزـال  هباـشم 
ارآ رظندیدجت  نوناق  هدام 3  لیذ  هرـصبت  قبط  یمومع  تییه   18.75 فیدر :  1375.9.18 هرامش 1873ه ـ یمسر 15112ـ1375.10.25 

عجرم دیامنیم  یگدیـسر  یقوقح 2  هاـگداد  تیحالـص  رد  يواـعد  هب  کـی  یقوقح  هاـگداد  هک  يدراوم  رد  بوصم 1372  اـههاگداد 
هاگداد زا  هرداـص  مکح  تسا و  ضرع  مه  هاـگداد  نیرتکیدزن  رگید  هبعـش  ندوبن  تروص  رد  هاـگداد و  ناـمه  رگید  هبعـش  رظندـیدجت 

هب یگدیسر  لحم  نیا  یمومع  هاگداد  هبعش 8  عاجرا و  لیبدرا  کی  یقوقح  هاگداد  هب  روبزم  هرـصبت  يارجا  رد  زین  بارـس  کی  یقوقح 
هدیدرگ تیبثت  لیبدرا  یمومع  هاگداد  تیحالـص  یندم  یـسرداد  نییآ  نوناق  هداـم 46  قبط  نوچو  هداد  همادا  ار  رظندـیدجت  تساوخرد 

ناتسا ییاضق  هزوح  زا  ناتسا  نیا  هعبات  ياهناتسرهش  عازتنا  لیبدرا و  ناتساسیسات  بارس و  رد  یمومع  هاگداد  لیکـشت  ساسا  نیا  رب  اذل 
هبعش يار  بتارم  هبانب  دیامنیمن  یفن  ار  لیبدرا  یمومع  هاگداد  تیحالص  هدش  یلمع  رکذلا  قوف  تابیترت  بقاعتم  هک  یقرش  ناجیابرذآ 

بجوم هب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشتینوناق  نیزاوم  اب  قفاوم  حیحـص و  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اـب  هک  يدـح  رد  روشک  یلاـعناوید  موس 
يار تسا . عابتالامزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام 

هب یگدیـسر  تیحالـص  هاـشنامرک و  هیریخ  روما  فاـقوا و  قیقحت  هرادا  زا  هرداـص  ارآ  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  هیور 612  تدحو 
همان نییآ  هدام 16  بجومب  یمومع  تاـیه   20.75 فیدر :  1376.3.3 ه ـ هرامش 1898 ـ   1376.3.31 یمـسر 15233 ـ  همانزور  توعد 

صاخشا نینچمه  هیریخ و  روما  فاقوا و  جح و  تارادا  بوصم 65.9.30  فاقوا  جح و  نامزاس  قیقحت  بعش  رد  قیقحت  تیفیک  ینوناق 
هک ییاوعد  نینچ  دنیامن و  يوعد  هماقا  يرتسگداد  ياههاگداد  رد  دنناوتیم  دنهدیم  صیخشت  دوخ  ررـضب  ار  قیقحت  تایه  ارآ  هک  عفنیذ 
اب همزالم  تسا و  یقوقح  يواعدـب  عجار  یمومع  دـعاوق  عبات  ددرگیم  حرط  صاخـشا ، اـی  فاـقوا و  تارادا  اـی  هفوقوم و  یلوتم  تیفرطب 

دنا عقاو  ناکرـسیوت  ییاضق  هزوح  رد  هحورطم  يواعد  هب  طوبرم  تافوقوم  نوچ  درادن و  يار  هدننک  رداص  قیقحت  بعـش  رارقتـسا  لحم 
رظنب دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  ما  یـس  هبعـش  يار  اذـل  تسالـحم  ناـمه  مکاـحم  تیحالـص  رد  نآ  هب  یگدیـسر 

هب طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  دانتـساب  يار  نیا  دـشابیم  دـییات  دروم  صیخـشت و  حیحـص  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  اضعا  تیرثکا 
تدـحو يار  تسا .  عابتا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  هامریت 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو 

یمـسر هماـنزور  لوقنم  ریغ  لاـم  يوعد  هب  یگدیـسر  تهج  رادتیحالـص  هاـگداد  صوصخ  رد  روـشک  یلاـع  ناوـید  هرامـش 643  هیور 
قبطرب الوصا  هک  رما  نیا  دادرارق  ظاحل  دروم  اب  یمومع  تاـیه   16.78 فیدر :   1378.10.30 ه ـ هرامش 2095 -   1378.11.28-16016

رد رظن  راهظارد  روشک  یلاع  ناوید  بالقنا ، یمومع و  ياههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام 23  دنب 2  یندم و  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 559 
زا معا  لوقنمریغ  هب  هعجار  يواعد  هب  یگدیسر  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 23  بجومب  نوچ  دوشیمن  دراو  یلحم  تیحالص  دروم 
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یعدم و هچ  رگا  تسا  عقاو  نآ  هزوح  رد  لوقنم  ریغ  لام  هک  دمآ  دهاوخ  لمع  هب  یهاگداد  نآ  هب  هعجار  قوقح  ریاس  تیکلام و  يوعد 
تکرش نیب  يواعد  تکرش و  لصا  هب  طوبرم  يواعد  هب  تسا  رظان  افرـص  هک  روبزم  نوناق  هدام 36  دنشابن و  هزوح  نآ  میقم  هیلع  یعدم 

اعبط دوشیمن و  رکذـلارام  نوناـق  هداـم 23  عوضوم  لوـقنم  ریغ  هب  طوـبرم  يواـعد  لـماش  اکرـش و ... نیبهلـصاح  تاـفالتخا  اکرـش و  و 
يار روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  تیرثکا  رظن  هب  اذل  دوب . دهاوخ  لوقنم  ریغلام  عوقو  لحم  هاگداد  تیحالص  رد  نآ  هب  یگدیـسر 

لوقنم ریغ  عوقو  لحم  هاگداد  تیحالـص  رد  ار  تکرـش  هبطوبرم  لوقنم  ریغ  لاـم  يوعد  هب  یگدیـسر  هک  روشک  یلاـع  ناوید  هبعش 24 
هداـم قبطرب  يار  نیا  ددرگیم . صیخـشتینوناق  نیزاوم  قفاوم  حیحـص و  هدرک ، دـییأت  هنیمز  نیا  رد  ار  یمومع  هاـگداد  مکح  هتـسناد و 

عابتالا مزال  اههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  لاس 1378  بوصم  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناـق   270
اـهنامتخاس و هب  طوبرم  فـالتخا  عفر  تهج  یگدیـسر  عجرم  صوصخ  رد  روـشک  یلاـع  ناوـید  هرامـش 646  هیور  تدـحو  يار  تسا .

یموـمع تییه   1.78 فـیدر :  1378.10.30 ه ـ هرامـش 2094 -  یمـسر 1378.11.28-16016  همانزور  یتلود  ياههاگتـسد  تاسیـسات 
فالتخا عفر  تهج  ار  یصاخ  نویسیمک  رازگ  نوناق  روشک  لک  لاس 1374  هجدوب  نوناق  هرصبت 12  بجومب  دنچره  روشک  یلاع  ناوید 
یماظتنا ياهورین  یمالسا ، بالقنا  ياهداهن  یتلود و  ياههاگتسد  اههناخترازو و  هب  طوبرم  یـضاراو  تاسیـسات  اهنامتخاس و  هب  طوبرم 

طبریذ ياههاگتـسد  يارب  ار  نآ  يار  نییعت و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رمحا  لاله  نامزاس  یعامتجا و  نیمات  ناـمزاس  اـه ، يرادرهـش  ، 
عجرم ار  يرتسگداد  ياههاگداد  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لصا 159  هب  هجوت  اب  نکیل  تسا  هدرک  مالعا  ارجـالا  مزـال 

تیعجرم رب  ینتبم  هنیمز و  نیمه  رد  البق  مه  تایه  نیا  هرامش 67.10.20-516  هیور  تدحو  يار  هتخانش و  تایاکش  تاملظت و  یمسر 
هلاسکی رابتعا  ياراد  لوصالا  یلع  هجدوب  نیناوق  هکنیا  افاضم  تسا ، هتفای  رادـصا  هحورطم  يواعد  هب  یگدیـسر  رد  ییاـضق  عجارم  ماـع 

ناوید هبعـش 17 يار  اذهیلع  انب  دراد  رازگ  نوناق  ددجم  بیوصت  هب  زاین  لاسکی  تدم  ندش  يرپس  زا  دـعب  نآ  ددـجم  يارجا  دنـشابیم و 
صیخـشت ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  هتـسناد ،  يواعد  لیبق  نیا  هب  یگدیـسر  عجرم  ار  يرتسگداد  ياههاگداد  هک  روشک  یلاـع 

يارب لاـس 1378  بوصم  يرفیکروما ) رد  بـالقنا  یمومع و  ياـههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هداـم 270  قـبطرب  يار  نیا  ددرگیم .
روشک یلاع  ناوید  یمومع  تایه   19/1/1382 هرامـش 660 ـ  هیور  تدحو  يار  تسا . عابتالامزال  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش 
هرامش یمـسر 16976_24/3/1382  همانزور  ییاضقریغ  ییاضق و  عجارم  نیب  یگدیـسر  تیحالـص  نییعت  فالتخا و  ثودـح  دروم  رد 

زا یماـظن  بـالقنا و  یمومع و  ياـههاگداد  یمومع  تییه   81/21 فیدر : ییاضق  هیور  تدـحو  هدـنورپ   6/3/1382 خروـم : ه ـ 2257 ـ
ياههاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 28  قبط  رب  تیحالص  دروم  رد  اهنآ  نیب  فالتخا  ثودح  تروص  رد  نیاربانب  دنربارب  هجرد  ثیح 

زا ییاضقریغ  عجارم  تیحالـص  هب  اههاگداد  نیا  هاگره  و  دـیامنیم . فالتخا  لـح  روشک  یلاـعناوید  یندـم  روما  رد  بـالقنا  یمومع و 
ثودـح هب  يزاین  ییاضقریغ  عجارمب  تبـسن  اهنآ  ییاـضق  راـبتعا  يرترب  ظاـحلب  دـننادب  حـلاص  ار  دوخ  اـی  دـننک و  تیحالـص  یفن  دوخ 

یلاعناوید مود  هبعـش  يار  بتارمب  انب  دوشیم . لاسرا  روشک  یلاعناوید  هب  تیحالـص  صیخـشت  يارب  امیقتـسم  هدـنورپ  هدوبن و  فـالتخا 
یمومع ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدامب 270  ادنتسم  اذهیلع  تسا . لاکشا  زا  یلاخ  حیحص و  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک 

 - هرامــش 655 يار  تـسا . عاــبتالامزال  روـشک  یلاــعناوید  بعــش  اــههاگداد و  يارب  هباــشم  دراوـم  رد  يرفیک  روــما  رد  بــالقنا  و 
قبط دیامن . یمن  یفتنم  ار  يرتسگداد  عجارم  ماع  تیحالص  يرتسگدادریغ ،  عجارم  تیحالـص   80/22  : فیدر هرامش  655ـ27/9/1380 

هرامش هیور  تدحو  يار  رد  البق و  روشک  یلاعناوید  یمومع  تایه  هک  يروطنامه  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لصا 159 
 ، يرتسگدادریغ عجارم  تیحالص  تسا و  تایاکـش  هب  یگدیـسر  تاملظت و  یمـسر  عجرم  يرتسگداد  هدومن  مالعا  569ـ10/10/1370 

یلوتم نییعت  عوضوم  هب  یگدیـسر  رد  فاقوا  قیقحت  هرادا  تیحالـص  ساسا ،  نیا  رب  دـیامن و  یمن  یفتنم  ار  يرتسگداد  ماع  تیحـالص 
یلاعناوید هبعـش 22  هرامـش 78/272/22ـ31/5/1378  هماـنداد  نیارباـنب  . دـیامن یگدیـسر  روبزم  يوعد  هب  هاـگداد  هک  تسین  نیازا  عناـم 

ياه هاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 270  دانتـسا  هب  هک  يار  نیا  دوشیم . هداد  صیخـشت  حیحـصدراد  تقباـطم  رظن  نیااـب  هکروشک 
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. تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراومرد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  هدیدرگرداص  يرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و 

هقرفتم لئاسم  هب  طوبرم 

نوناق ( 6  ) هدام حیرص  هب  هجوت  اب  خروم 3/8/1338  هرامش 3746  يراذگاو  كالما  هب  تبسن  تیفقو  ای  تیکلام  ناونع  هب  فرصت  ياعدا 
كـالما نیع  هب  تبـسن  تیفقو  اـی  تیکلاـم  زا  معا   ) ناوـنع ره  هب  سکره  هک  يراذـگاو  كـالما  هب  تبـسن  صاخـشا  يواـعد  هـب  عـجار 

ترـضحیلعا هطـساوالب  ای  هطـساو  اب  تافرـصت  تایلمع و  هب  عجار  یتیاکـش  ای  اعدا  هباقح  تاونق و  ای  نآ  دودح  تاقلعتم و  ای  يراذـگاو 
نتفرگ رظن  رد  اب  دیامن و  تیاکش  نوناق  نآ  رد  هدش  ینیبشیپ  یگدیسر  ياهتأیه  هب  روبزم  نوناق  رد  ررقم  بیترت  هب  دشاب  هتـشاد  دیقف 

ياه تاـیه  هک  تسا  زرحم  دـشابیم  تیفقو  اـب  تیکلاـم  ناونع  هب  فرـصت  زا  دوصقم  هک  نیا  هب  روکذـم  نوناـق  ( 15  ) هدام ) 2  ( هرصبت
دـشابیم يوعد  دروم  تیفقو  ای  تیکلام  ناونع  هب  فرـصت  قوف  حرـش  هب  هک  یکاش  ياـعدا  تیفیک  هب  يراذـگاو  كـالما  هب  یگدیـسر 

دهاوخ ظوحلم  عازن  دروم  یگـصلاخ  ياعدا  عوضوم  ارهق  تسا  هدوب  تلود  لاح  ره  رد  يواـعد  نیا  فرط  نوچ  دـیامنیم و  یگدیـسر 
تیفیک هب  دوخ  مکح  نآ  عوضوم  رد  هک  يراذـگاو  كالما  هب  یگدیـسر  مکح  هل  موکحم  تبث  ياضاقت  هب  تلود  ضارتعا  هیلع  اـنب  دوب 

ناوید مجنپ  هبعـش  يار  اذل  دشابیم  یندم  یـسرداد  نییآ  نوناق  ( 198  ) هدام زا  ( 4  ) دـنب قیداصم  زا  دـشابیم  هدوب  يوعد  فرط  موقرم 
رد هامریت 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  بجوم  هب  يار  نیا  دـشابیم . ینوناـق  نیزاوم  اـب  قبطنم  دروم  نیا  رد  روشک  یلاـع 

فیدر هرامـش 1554 –  دادرتسا  قح  اب  هلماعم  رد  هدنریگ  لاقتنا  فرط  زا  رایخ  تدم  رد  روجا  هبلاطم  دـشابیم . عابتالامزال  هباشم  دراوم 
مدـع اـی  قاقحتـسا  هب  عجار  روشک  یلاـع  ناوید  مود  هبعـش  لوا و  هبعـش  ناـیم  لاـح  هیور  فـالتخا  عوـضوم  رد  خروـم 26/7/1344   23

بوصم تبث  ینوناق  یحالصا  ( 34  ) هدام هب  رظن  دادرتسا  قح  اب  هلماعم  رد  هدنریگ  لاقتنا  فرط  زا  رایخ  تدـم  رد  روجا  هبلاطم  قاقحتـسا 
رظن هدش و  هتخانـش  هدنریگ  لاقتنا  قح  قلعتم  رایخ  تدم  رد  هلماعم  دروم  لام  روجا  نمث و  هجو  لصا  نآ  بجوم  هب  هک  هام 1320  دادرم 

لاقتنا دشاب ،  هدـنریگ  لاقتنا  فرـصت  رد  هلماعم  دروم  لام  هک  یتروص  رد  نآ  بجوم  هب  هک  یندـم  یـسردادنییآ  نوناق  ( 722  ) هدام هب 
هدحاو هدام  قبط  يار  نیا  تسا . دـییأت  دروم  اتجیتن  مهد  هبعـش  يار  درادـن . هدـنریگ  لثملا  ترجا  هبلاطم  قح  فرـصت  تدـم  رد  هدـنهد 

رد روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دروم  رد  هامریت 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو 
هرامش 10676- یمـسر  همانزور  فـیدر 64.56  هرامـش 17400 -  هاوخ  شهوژپ  فرط  زا  هدـناوخ  شهوژپ  تماـقا  لـحم  نییعت  دروـم 

هقباس رازگنوناق  هک  تسا  نیا  یندم  یـسرداد  نییآ  نوناق  یحالـصا  داوم 491 و 496 و 531 و 534  تاررقم  زا  طبنتـسم   1365.7.30
کی ره  رد  هک  تسا  هتسناد  یضتقم  هتسنادن و  یفاک  یماجرف  یشهوژپ و  ياهتساوخداد  غالبا  ياربار  یـسرداد  يودب  هلحرم  رد  غالبا 

فلکم ار  هاوخماجرف  هاوخ و  شهوژپ  راذـگنوناق  هک  تسا  رظن  نیمه  زا  دوشنییعت و  يوعد  فرط  هاگتماقا  یناشن  یـسرداد  لـحارم  زا 
در رارق  رودص  دراوم  زا  نیعم  تدم  فرظ  رد  ار  فیلکتنیا  ماجنا  مدع  هدرک و  هدـناوخماجرف  هدـناوخ و  شهوژپ  تماقا  لحم  نییعت  هب 

نارهت ناتـسرهش  هاـگداد  مود  هبعش  هماـنداد 1356.3.2-209 روـبزم  بتارمهب  اـنب  تسا  هداد  رارق  یماـجرف  یـشهوژپ و  ياـهتساوخداد 
مکی بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  داوم  زا  موس  هدام  يانبم  رب  يار  نیا  تسا .  ینوناق  نیزاوم  اب  قباطم  حـیحص و 
هباشم دروم  رد  دـیاب  اههاگداد  فرط  زا  هدـیدرگ و  رداص  روشک  یلاـع  ناویدیمومع  تییه  خروـم 1360.4.6  هسلج  رد  دادرم 1337 و 

رد البق  هک  يواعد  رد  ود  کـی و  یقوقح  هاـگداد  باـصن  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  دوش . يوریپ 
هرامش یمسر  همانزور  یقوقح 2  هاگداد  باصن  دح  دروم  رد  فیدر 50.65  هرامش 482 –  تسا  هدوب  یقوقح  یمومع  هاگدادتیحالص 
يواعد زا  فرصنم  هام 1364  رذآ  بوصم  ود  کی و  یقوقح  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 14  خروم 1365.7.14   65.7.30-12131

هک کی  یقوقح  ياههاگداد  نیاربانب  تسا  هتفرگ  رارق  ود  یقوقح  ياههاگدادباصن  دح  رد  هک  دشابیم  لایر  نویلیم  ود  اس  هتساوخ  هب 
سپ دیاب  روبزم  نوناق  هدام 6  كالم  تدحو  زا  هدافتسا  اب  دنشابیم  یگدیـسر  همادا  هب  فلکم  يواعد  لیبق  نیا  هب  تبـسن  هدام 16  قبط 
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حیحـص و هدـش  رداص  ساسانیا  رب  هک  يدـح  ات  روشک  یلاـع  ناوید  هبعـش 24  يار  دـنیامن و  يار  اشنا  هب  تردابم  یگدیـسر  همتاـخ  زا 
روشک یلاعناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  نوناق  اب  قبطنم 

زا مکح  رودـص  موزل  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تاـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  و 
هرامـش 553 دـنکیم  لمع  ود  یقوقح  هاگداد  ماـکحا  رظن  دـیدجت  ماـقم  رد  روبزم  هاـگدادهک  يدراوم  رد  کـی  یقوقح  هاـگداد  هیحاـن 

هامرذآ بوصم  ود  کی و  یقوقح  ياههاگداد  لیکـشت  نوناـق  هدام 14  خروم 1370.2.23  هرامش 1370.3.26-13475  یمسر  همانزور 
هدش رکذ  موقرم  هدام  رد  هک  یحرـشب  روشک  یلاعناوید  هب  هدـنورپ  لاسرا  کی و  یقوقح  هاگداد  ییاضق  طابنتـسا  رظن و  هب  عجار   1364

دیدجت یگدیـسر  ماقمرد  کی  یقوقح  هاگداد  رگا  اما  دـهدیم  ماجنا  نیتسخن  یگدیـسر  کی  یقوقح  هاگداد  هک  تسا  يدروم  هب  رظان 
دیدـجت دراوم  نییعت  نوناق  هدام 10  قبط  رب  یگدیـسر  همتاخ  زا  سپ  دیاب  دـشاب  ارـسداد  مکح  ای  یقوقح 2  هاگداد  مکح  هب  تبـسن  رظن 

روشک یلاع  ناوید  مهدفه  هبعـش  يار  نیاربانب  دـیامن . رداص  مکح  هام 1367  رهم  بوصم  اهنآ  یگدیـسر  هوحن  اههاگداد و  ماـکحارظن 
یلاع ناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا . ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و 
لباـق ریغ  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تأـیه  هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  روـشک و 

هرامش 1370.3.25-13474 یمـسر  همانزور  هرامـش 555  روشک  یلاـع  ناوید  ردیـسرداد  هداـعا  تساوخرد  در  رارق  ندوب  رظن  دـیدجت 
رظن دیدجت  یگدیسر  هلحرم  رد  کی  یقوقح  هاگداد  هک  یمکح  زا  یسرداد  هداعا  تساوخرد  در  رارق   4.70 فیدر : خروم 1370.2.23 

روشک یلاـع  ناوید  رد  رظن  دـیدجت  یگدیـسر  لـباق  بوسحم و  یعطق  يوعدلـصا  هب  عجار  مکح  ندوـب  یعطق  راـبتعا  هب  دـیامن  رداـص 
هیور تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  حیحـص  روشک  یلاـع  ناوید  مهدزیـس  هبعـش  يار  نیارباـنب  تسین .
تایه هیور  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالامزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق 

هرامش 586 لاـس 1368  بوصم  و 2  يرفیک 1  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هداـم 35  لاـمعا  هوحن  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع 
هام رویرهش  خـیرات 27  زا  هک  اههاگداد  ارآ  رظن  دـیدجت  نوناـق   30.72 فیدر هرامـش 1372.9.10-14197  زا  لقن   1372.8.18 خروم : 

هامرذآ بوصم 13  هدام  نیا  ینوناق  ریـسفتو  بوصم 1368  يرفیک 2-1  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 35  دشابیم  ارجالامزال   1372
تاـماقم زا  یکی  تساوخردبسح  رب  خیرات 72.6.27  زا  لبق  هک  ار  ییاههدنورپ  هب  یگدیـسر  هوحن  هک  نیا  نودـب  هدرک  خـسن  ار   1370
نوناقرثا هک  درادیم  ررقم  یندم  نوناق  هدام 4  هکنیا  هب  رظن  دهد و  رییغت  دشابیم  حرطم  روشک  یلاعناوید  بعـش  رد  هدام 35  رد  روکذم 

ذاختا عوضوم  نیا  هب  تبـسن  یـصاخ  تاررقم  نوناق ، دوخ  رد  هک  نیا  رگم  درادـن  رثا  دوخ  لبقام  هب  تبـسن  نوناق  تسا و  هیتآ  هب  تبـسن 
بعـش رد  دوجوم  هداـم 35  ياههدـنورپ  هب  یگدیـسر  هوحن  هب  عجار  یـصاخ  تاررقم  اـههاگداد  ارآ  رظن  دـیدجت  نوناـقرد  دـشاب  هدـش 

هدام ینوناق  ریسفت  رد  ررقم  هطباض  عبات  ناکامک  هدام 35  مامتان  ياههدنورپ  عون  نیا  هب  یگدیسرهوحن  اذل  هدشن  ذاختا  روشک  یلاعناوید 
هیور تدـحو  يار  دوشیم . صیخـشت  حیحـص  روشک  یلاعناوید  مراهچ  هبعـشيار  دـشابیم و  يوهام ) تروص  هب  ضقن  تروص  رد   35

: خروم 15170ـ1376.1.14  یمـسر :  هماـنزور  یمومع  ياـههاگداد  لیکـشت  نوناـق  ( 31  ) هداـم صوصخرد  روـشک  یلاـع  ناوـید   613
سلجم بوصم 73.4.15  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام 31  عضو  زا  رازگنوناق  دوصقم   31.75 فیدر :  1375.12.20

صیخـشت هب  هک  تسا  یماکحا  يارجا  زا  يریگولج  دارفا و  قوقح  عییـضت  زا  تعناـممنآ  رد  روکذـم  تاراـبع  هنیرق  هب  یمالـسا  ياروش 
مدـع بجوم  هکنآ  زا  تسا  معا  یماـکحا  نینچ  تساهدـش و  رداـص  مالـسا  رونا  عرـش  نیزاوم  اـی  نوناـق و  ریاـغم  روـشک  لـک  ناتـسداد 
يارب یتیصوصخ  دیامن و  فلکميرما  ماجنا  ای  لام و  هیدات  هب  قح  فالخ  رب  ار  نانآ  ای  دشاب و  دارفا  ینوناق  یعرـش و  قوقحب  یـسرتسد 

ای ناـهاوخلماش و  روبزم  هداـم  رد  هیلع  موـکحم  هملک  داـفم  ساـسا  نیا  رب  تسین و  ییاـضق  لوادـتم  هیور  حالطـصا و  رد  هیلع  موـکحم 
ینوناق حیحـص و  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاـع  ناوید  هبعـش 9  يار  اذهیلع  دوشیم . زین  دشاب  هدـش  در  وا  ياعدا  هک  یکاش 

یلاع ناوید  بعـش  يارب  هاـمریت 1328  بوصم  ییاـضق  هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا  دوشیمصیخـشت 
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نوناق هدام 18  دـنب 2  صوصخرد  روشک  یلاـع  ناوید  هیور 622  تدـحو  يار  تسا . عاـبتالا  مزـالهباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و 
هدام 18 تاررقم   29.76 فیدر :  1376.12.18 خروم :  1377.1.29 15476 ـ  یمـسر :  همانزور  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  لیکـشت 

ماکحا ندوب  يراع  مکاحم و  ارآ  تحص  نیمأت  تهج  رد  تسا  ینیمـضت  لاس 73  بوصم  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق 
نآ هرداص  يار  رد  هابتشا  هک  تسنیا  نآ  ریخا  تمسق  رد  جردنم  هیطرـش  هلمج  هنیرق  هب  روبزم  نوناق  هدام 18  دنب 2  زا  دافتسم  هابتشازا و 
هب رکذـت  موزل  تیمتح  نکیل  ددرگ  يو  هبنت  بجوم  دوش  هداد  رکذـت  يار  هدـننک  رداص  یـضاق  هب  هچنانچ  هک  دـشابنیب  حـضاو و  ناـنچ 
هک تسا  یماـقم  رد  اـنوناق  اـناش و  هک  يرگید  یـضاق  هک  ردـقنیمه  دوشیمن  طابنتـسانآ  زا  وا  هبنت  لوصحو  يار  هدـننک  رداـص  یـضاق 

ار رظن  دیدجت  عجرم  دنک  ناونع  الدتسم  ابتک و  ار  بلطم  درببهرداص و  يار  هابتشا  هب  یپ  دیامن  تراظن  نیناوق  حیحص  يارجا  رب  دناوتیم 
رظن دیدجت  هاگداد  متسیب  هبعش   76.2.9 120 ـ  هرامش يار  تیفیک  نیا  اب  دیامنیم و  فلکم  هدام 18  لیذ  هرصبت  تاررقم  لامعا  هب  اسار 

زا هدام 3  قبط  يار  نیا  ددرگیم . صیخشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  ارآ  تیرثکا  هب  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  نارهت  ناتـسا 
تدـحو يار  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  لاس 1337  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  داوم 

1377.11.15-15715 یمـسر :  همانزور  جراخ 602  هیـسروب  نایوجـشناد  دـهعت  ياـفیا  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  هرامـش 627  هیور 
هرـصبت 17 دنب و ) رد  انیع  روشک  لک  لاس 74  هجدوب  نوناق  هرـصبت 17  دنب ه ـ تاررقم  هکنیا  هب  رظن   32.76 فیدر :  1377.11.3 خروم :

لک لاس 76  هجدوب  هحیال  هب  تبـسن  رظن ، راهظا  ماقم  رد  نابهگن  مرتحم  ياروشو  هدش  رارکت  روشک  لک  ياهلاس 76 و 75  هجدوب  نوناق 
درادن و یلاکشا  تسا  دادرارق  دروم  تاراسخ  زج  رگا  هرصبت 17  ودنب  هتشاد  مالعا  احیرصت  هرامش 75.11.11-75.21.1388  یط  روشک 

تراسخ حورطم  يواعد  دنتسم  یمسر  دانـسا  نتمرد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  یعرـش  نیزاوم  فالخ  تسا  تاراسخ  نآرب  هوالع  رگا 
هرامـش 572.76- همانداد  ناریایمالـسا ، يروهمج  یـساسا  نوناق  مراهچ  لصا  هب  تیانع  اب  بتارم و  هب  اـنب  تسا  هدـشن  روظنم  يدادرارق 

هقیثو یمـسر  دنـس  رد  حرـصم  دهعت  افیا  اب  هقیثو  کف  موزل  نمـضتم  هک  يدح  رد  نارهت  ناتـسا  رظن  دیدجت  هاگداد  مودهبعـش   76.5.12
هفاضا داوم  زا  موس  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخشت  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  لالدتـسا ، تیفیک  زا  رظن  عطق  اتجیتن و  دشابمیم ،

. تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  هامدادرم 37  بوصم  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش 

يرفیک يارآ 

يرفیک هیور  تدحو  يارآ 

یصاصتخا يازج  يارآ 

روکذم هناورپ  زا  روظنم  تسا .  همانیهاوگ  نودب  یگدننار  مکح  رد  هجرد 2  هناورپ  اب  نویماک  یگدننار   1334 / 3/2  - 167 هرامش :  يار 
طیاسو ندنار  رد  صیخـشت و  هجرد  ثیح  زا  هدننار  تیحالـص  نآ  بجومب  هک  تسا  يا  ه  ـــ قرو ناگدننار ،  تازاجم  دـیدشت  نوناق  رد 

زا دـیامن  نویماک  ندـنار  هب  تردابم  ود  هجرد  هناور  ــ نتـشاد پ اب  صخـش  هک  یتروص  رد  نیا  ربانب  ددرگیم  زاجم  صوصخب  عون  زا  هیلقن 
هرامش يار  تسا  هدوب  یگدننار  هناورپ  دقاف  هدننار  هک  تسنیا  مکح  رد  تسا  مزال  کی  هجرد  هناورپ  نویماک  ندنار  يارب  هک  نیا  ظاحل 

لمع لوعجم ،  دنس  زا  هدافتسا  نوچ  دوشیم .  بوسحم  هدحیلع  مرج  زین  لعاج  هب  تبـسن  لوعجم  دنـس  زا  هدافتـسا   20/3/1336  - 1188
 ( دـهد رارق  هدافتـسا  دروم  ریوزت  هب  ملع  اـب  تراـبع (  تسا و  بوسحم  هناگادـج  مرج  زین  لـعاج  هب  تبـسن  یتح  هک  تسا  يا  هناگادـج 
ار مهوت  هنوگره  عفر  ییازج  تاـمکاحم  لوصا  هب  هقحلم  هدام 2  هکنیا  رب  افاضم  هدـش  رکذ  نوناق  رد  لعاج  ریغ  هب  تبـسن  میمعت  روظنمب 

فلا دـنب  رب  ثانا  اب  طاول   30/3/1336  - 1189 هرامـش :  يار  دـسریم .  رظنب  حیحـص  تهج  نیا  زا  روشک  ناوید  هبعـش 5  يار  اذل  هدومن 
نوناق هدام 208  رد  روکذـم  سومان  کته  زا  ریغ  تفع  یفانم  لـمع  تراـبع  زا  روظنم  تسا .  قبطنم  یمومع  تازاـجم  نوناـق  هدام 207 
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ای نزاب  فنع  هب  هعقاوم  باکترا  الا  دـشاب و  هدـش  ماجنا  هعقاوم  زا  ریغ  تفع  یفاـنم  لاـمعا  اـهیلع  ینجم  اـب  هک  تسنیا  یمومع  تازاـجم 
یمومع تازاجم  نوناـق  هداـم 207  فلا  دـنب  لوا  زارف  لومـشمو  هدوب  سوماـن  کـته  ربد )  لـبق و  زا  معا  تیجوز (  هطبار  نودـب  رتـخد 

یلاع ناوید  هبعـش 2  مکح  نیا  ربانب  دشاب  مزال  دراد  روکذ  سنج  هب  صاصتخا  هک  روکذم  هدام  قش 7  هب  دانتسا  هکنیا  نودب  دوب  دهاوخ 
هرامش 1683–  يار  تسا  حیحص  هجیتنلاب  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 207  هب  لمع  قبطت  ثیح  زا  ییانج  هاگداد  مکح  ماربا  رب  روشک 

نوناق داوم 1و2  نوچ  تسا .  ناگدـننار  تازاجم  دـیدشت  نوناق  لومـشم  زین  هخرچود  اب  یگدـننار  رثا  رد  يدـمع  ریغ  لتق   1336 / 24/4
مرج و معاو  یلک  روطب  يدمع  ریغ  لتق  تروص  رد  ار  هیلقن  طیاسو  هدـننار  تراهم  مدـع  ای  یطایتحا و  یب  ناگدـننار ،  تازاجم  دـیدشت 

راوس هخرچود  هب  هدشن و  لیاق  يروتوم  ریغ  هیلقن  طیاسو  يارب  ییانثتسا  هتـسناد و  روبزم  نوناق  دودح  رد  دروم  بسحرب  رفیک  بجوتـسم 
بوچ  7/9/1336 هرامش 4668 -  يار  دسریم .  رظنب  حیحص  تهج  نیا  زا  روشک  ناوید  مهن  هبعـش  يار  نیاربانب  دوشیم  قالطا  هدننار  مه 
هلیـسو یمومع ،  تازاجم  نوناق  هدام 171  رد  روکذـم   ، تلآ هملک  زا  دوصقم  دوشیم .  بوسحم  هلاتق  تلآ  عضوم ،  تیـساسح  راـبتعا  هب 

زا هکنآ  اـی  دـشاب و  هدنـشک  ـالومعم ،  روبزم  هلیـسو  هکنیا  زا  تسا  معاو  دـشاب  هدـش  یهتنم  گرم  هب  هدرب و  راـکب  بکترم  هک  تسا  يا 
افرع تلا  هک  يدرومب  روبزم  هدام  ریخا  تمـسق  نتخاس  دودحمو  ددرگ  یهتنم  هیلع  ینجم  گرم  هب  تباصا ،  عضوم  ندوب  ساسح  تهج 
هبعش  14/3/1336 12/3/1336 و 3101 -  هرامـش 21/3104 -  مکح  ود  نیا  ربانب  تسین  روبزم  هدام  روظنم  اب  قفاوم  دوش  هتخانـش  هلاـتق 

همیرج لومشم  كایرت  هتخوس   27/2/1337  - 230 هرامش :  يار  دوشیم .  هتخانـش  نوناق  قفو  رب  هدوب و  حیحـص  روشک  یلاع  ناوید  موس 
بوصم كایرت  لامعتسا  شاخـشخ و  تشک  عنم  نوناق  زا  نیفلختم  تازاجم  زرط  ییارجا و  همان  نییآ  هدام 9  دنب 3  رد  هچرگ  دشابیمن . 

هدـیدرگ و ررقم  سبح  رفیک  لاـم ،  نیع  طبـض  رب  وـالع ه  دـنوش  ینویفا  داوـم  لـمح  يرادـهگن و  بکترم  هکیناـسک  يارب   ، لاس 1334
 ، رفیک نیا  رب  هوالع  نوچ  یلو  دوب  دهاوخ  روکذم  رفیک  لومشم  هدش  هتخانش  ینویفا  داوم  هلمج  زا  هک  كایرت  هتخوس  لمحو  يرادهگن 

ربانب هدش  نییعت  يدقن  همیرج  نییوره ،  نییدک و  نییابت و  نییـسران و  نینوید و  نیفرم و  هریـش و  كایرت و  لمح  يرادهگن و  يارب  طقف 
هیور تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دشابیمن .  كایرت  هتخوس  هلمج  زا  رگید و  ینویفا  داوم  لماش  روبزم  رفیک  نیا 

عوضوم لاوما  قاـچاق  نیبکترم  زا  همیرج  لوصو  بیقعت و   19/3/1337  - 1521 هرامـش :  يار  تسا  عابتالا  مزال  بوصم 1328  ییاضق 
بابسا هدنراد  يارب  هک  قاچاق  نیبکترم  رفیک  نوناق  هدام 23  هب  هجوت  اب  دوشیمن .  لامعتسا  تاودا  بابسا و  هدنراد  لماش  تلود  تادیاع 

تافیرشت تسا  هتشاد  ررقم  يدقن  يازج  نآ  ازجا  ای  هریـش  لامعتـسا  تالآ  غارچ و  ای  یلام  كایرت  یناشوج و  هریـش  صوصخم  تاودا  و 
یم قاچاق  مکح  رد  هک  یلامعا  ای  تلود  تادـیاع  عوضوم  لاوما  قاچاق  نیبکترم  زا  همیرج  لوصو  بیقعت و  يارب  روبزم  نوناق  رد  ررقم 

اه هاگداد  یگدیسر  عنم  رد  یتحارص  روکذم  نوناق  هلمجلاب  هدوبن و  هدیدرگ  نیعم  يدقن  يارج  بکترم  يارب  هک  دروم  نیا  لماش  دشاب 
هبعـش يار  نیا  ربانب  درادن  دشاب  هدش  اضاقت  تلود  تادیاع  لوصو  نیرومام  تارادا و  فرط  زا  هکنیا  نودب  امیقتـسم و  روما  لیبق  نیا  هب 
ياجب يروتوم  لیاسو  يدصت  قح  زا  هدـننار  تیمورحم   30/2/1337  - 1079 هرامـش :  يار  دسریم .  رظنب  حیحـص  روشک  یلاع  ناوید   3
ماکحا ضقن  یلک  روطب  يرفیک  یـسرداد  نییآ  داوم 430 و 449  رد  هچرگ  تسین  يار  ضقن  تاـبجوم  زا  یگدـننار  قـح  زا  تیمورحم 

هدومن و ضرف  ییازج  تامکاحم  نیناوق  لوصا و  تیاعر  مدـع  اـی  نآ و  تازاـجم  ریـصقت و  باـب  رد  نیناوق  ضقن  دراوم  رد  ار  هنع  زیمم 
فلخت هک  تسا  یتاهج  هب  رظان  مکح  ضقن  یلک  دعاوق  لوصا و  زا  طبنتسم  بسح  رب  نکیل  تسا و  هدشن  ینیب  شیپ  نوناق  رد  نآ  دراوم 

تنایـصایو يوعد  باحـصا  قوقح  ظـفح  روظنمب  یگدیـسر  دـیدجت  رثا  رد  دوش و  رثوم  همکحم  مکح  رد  هک  دـشاب  مهم  يا  هزادـنا  هب 
يرسای ینلع و  همکاحم  يارجا  مدع  ای  یتاذ  تیحالص  مدع  ای  ینوناق  تاررقم  قباطم  مکاحم  لیکـشت  مدع  لیبق  زا  ددرگ  ناربج  ینوناق 

باحـصا زا  کیره  هتـساوخ  هب  تبـسن  فیلکت  نییعت  يار و  اشنا  زا  هاگداد  عانتما  هحماسم و  اـی  مکح  ندوبن  لدتـسم  اـی  ررقم  دراوم  رد 
ناکرارب یللخ  هک  همهم  روما  ریاس  يوعد و  زا  عافد  ایو  تابثا  روظنمب  لیالد  هب  هجوت  مدـعای  رداـص  ماـکحا  رد  ضقاـنت  دوجواـی  يوعد 

تاقوا لاغـشا  لیوطت و  هیاـم  هک  رگید  هاـگداد  رد  ددـجم  یگدیـسر  مکارت و  زج  مهم  ریغ  لـلع  رثارد  ضقن  ـالاو  دزاـس  یم  دراو  مکح 
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قح زا  تیمورحم   ، ناگدـننار تازاجم  دـیدشت  نوناق  داوم 1و2  نوچ  درومنیا  ردو  تشاد  دـهاوخن  يا  هجیتن  دـشابیم  هعماـج  مکاـحم و 
يروتوم هلیـسو  يدـصتم  هب  هدـننار  هب  تبـسن  فلخت  عون  هب  عجار  بیترت  هب  ررقم  تدـم  رد  ار  يروـتوم  هلیـسو  يدـصت  اـی  یگدـننار و 

قح زا  تـیمورحمربریاد  يار  اـشنا  نمــض  رد  هاـگداد  هـکنیا  ضرفب  تـسین  نآ  رد  یلاـمجا  ماـهبا و  هدوـمن و  دـیقو  ینیب  شیپ  اـتحارص 
افرـص روکذم  هلمج  دیق  دـناسریم  دـیامن  رکذ  اهابتـشا  تسا  يرگید  مرج  هب  رظان  هک  ار  يروتوم )  لیاس  يدـصت و  ای  هلمج (  یگدـننار 
متشه هبعش  مکح  نیا  ربانب  تسین  لوصا  زا  طبنتسم  قوف و  ینوناق  داوم  روظنم و  اب  قفاوم  تلع  نیا  هب  نآ  ضقن  هدوب و  هابتشا  رب  لومحم 

دیدشت نوناق  هدام 9  قبط  رب  هناورپ  نودب  روتکارت  ندـنار   6/7/1337 هرامش 3701 -  يار  دوشیم .  هتخانـش  نوناق  قفو  رب  هدوب و  حیحص 
تردـق خرچ و  نتـشاد  رابتعا  هب  دـشاب  یم  هریغ  یتعارز و  رومارد  هکرحم  هوق  روتکارت  هک  لاح  نیعرد  تسا .  مرج  ناگدـننار  تازاجم 

نوناق هدام 9  قبط  رب  هناورپ  نودب  نآ  ندنار  دشابیم و  زین  يروتوم  هیلقن  لیاسو  وزج  نآ  ندنار  رد  تراهم  موزل  روتوم و  هلیسوب  تکرح 
 : هرامش يار  تسا .  لاکشا  یب  هدش و  رداص  احیحـص  روشک  یلاع  ناوید  هبعـش 8  مکح  نی  اربانب  تسا  مرج  ناگدننار  تازاجم  دیدشت 

فعض تخادرپ  هلمجنم  هک  وا  ینوناق  تازاجم  زا  عنام  نسلتخم  طسوت  مکح  رودص  زا  لبق  سالتخا  دروم  لام  در   28/4/1338  - 1797
تازاجم نوناق  لوا  هداـم  قش 2و3  یمومع و  رفیک  نوناـق  هدام 152  تحارـص  هبانب  تسین .  دـشاب  یم  تمارع  ناونعب  سالتخادروم  لاـم 

سبح و سالتخا و  دروم  لاـم  فعـض  لداـعم  یتمارغ  هیداـت  نیـسلتخم  تازاـجم  هاـم 1306 ،  رذآ  بوصم 16  یتـلود  لاوما  نیـسلتخم 
لاـم سلتخم  هک  ضرف  رب  هیلع  اـنب  دـش  دـنهاوخ  موکحمزین  سـالتخا  دروم  لاـم  در  هب  هوـالعب  دـشابیم  یتـلود  تامدـخ  زا  دـبا  لاـصفنا 

سالتخا دروم  لام  فعـص  تخادرپ  هلمجنم  هکوا  ینوناق  تازاجم  زا  عنام  رما  نیا  دـشاب  هدرک  در  مکح  رودـص  زا  لبقار  سـالتخادروم 
دوشیم دییات  تسا و  لاکشا  الب  هدش  رداص  قوف  دراوم  يانبم  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  موس  هبعـش  مکح  تسین و  دشابیم  تمارغ  ناونعب 

ماـنب کـلم  نآ  تبث  هب  لوکوم  تبث  نوناـق  هداـم 109  عوضوم  ریغ  کـلم  تبث  هزب  عوـقو  قـقحت   13/9/1338  - 4253 هرامــش :  يار  . 
عوضوم ریغ  یفرصتم  کلم  تبث  هزب  عوقو  ققحت  دوشیم .  عورش  کلم  تبث  خیرات  زا  نامز  رورم  أدبمو  دشابیم  كالما  رتفد  رد  یضاقتم 

تبث خیرات  روکذم  هزب  نامز  رورم  أدـبم  نیاربانب  دـشابیم  كالما  رتفد  رد  یـضاقتم  انب م  کلم  نآ  تبث  هب  لوکوم  تبث  نوناق  هدام 109 
ییاضق هیور  تدحو  نوناق  قبط  يار  نیا  تسا .  حیحـص  درومنیا  رد  روشک  یلاع  ناوید  مجنپ  هبعـش  يار  تسا و  كالما  رتفد  رد  کلم 

زا یضعب  يرتسگداد  طباض  ناونع  نتشاد   27/1/1339  - 231 هرامـش :  يار  تسا .  عابتالا  مزال  هباـشم  دراوم  رد  هام 1328  ریت  بوصم 
ینابلگنج هب  طوبرم  ياهدـمآ  رد  لوصو  رومام  هک  ینابلگنج  نامزاسو  يرادلگنجرـس  نیرومام  تیاک  ـــ ـش زا  عنام  ینابلگنج  نیروماـم 
نیرومام هب  قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناـق  هدام 7  هک  ار  یقح  رایتخا و  يرتسگداد ،  طباض  ناونع  نتـشاد  نوچ  دوب .  دـهاوخن  دنتـسه 

عنام يرتسگداد  طباض  ناونعب  ینابلگنج  نیرومام  زا  یـضعب  هفیظو  ماجنا  دنیامن و  یمن  بلـس  نانآ  زا  تسا  هداد  تلود  تادیاع  لوصو 
هب طوبرم  ياهدـمآ  رد  تادـیاع و  لوـصو  روماـم  هک  یناـبلگنج  ناـمزاس  يرادـلگنج و  رـس  نیروماـم  یـصوصخ  يوـعدو  تیاکـش  زا 
هدا ــ بجومب م يار  نیا  تسا .  هدوب  نوناق  اب  قبطنم  حیحص و  روشک  یلاعناوید  موس  هبعـش  مکح  ورنیا  زا  دوب  دهاوخن  دنتـسه  ینابلگنج 

دروم رد  ضراعت  مدع   9/5/1339  - 1412 هرامش :  يار  تسا .  عابتالا  مزال  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو 
 - هرامـش 443 يار  هب  یهتنم  نادـب  یگدیـسر  هـک  یفلخت  ماـهتا  هـفیظو  ماـجنا  رد  هحماـسم  عـقاو و  فـالخ  شرازگ  هـب  عـجار  يار  ود 

ناونع هک  هدوب  هفیظو  ماجنا  رد  هحماسم  افرـص   ، راک عجرم  صیخـشت  بسح  رب  هدیدرگ  نارهت  ناتـسرهش  هاگداد  موس  هبعـش   23/10/37
نمهب 1335 بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  هدام 125  یحالـصا  هرـصبت  دشاب و  هتـشاد  تسا  هتـسناوتیمن  عقاو  فالخ  یهاوگ  يرفیک و 

هبعش  25/10/1337 هرامش 16 -  رارق  هکیلاح  رد  هتشادن  نآ  رب  لومش  تسا  عقاو  فالخ  یهاوگ  هب  رظان  هک  نیسلجم  كرتشم  نویسیمک 
يرفیک یسرداد  نییآ  هدام 125  یحالصا  هرصبت  لومش  رابتعا  هب  يرفیک  هاگداد  تیحالـص  زارحا  ربانب  هک  نارهت  ناتـسرهش  هاگداد   26
خیرات رد  نیعم  صخـش  هب  راطخا  غالبا  هقباس  دوجو  اب  هکنیا  هب  تسا  هدوب  مهتم  رومام  هک  تسا  يدروم  هب  رظان  اـساسا  هدـیدرگ  رداـص 
روکذم حیـضوت  حرـشب  ثحب  دروم  يار  ود  نوچ  هدشن و  هتخانـش  روبرم  هدنوش  راطخا  هک  تسا  هدرک  یهاوگ  يدـعب  راطخا  لیذ  رخوم 
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یـسرداد نییآ  هب  هدـش  هفاضا  داوم  زا  موس  هدام  لومـشم  هیـضق ،  ظاحل  نیدـبو  دـیآ  یمن  رظنب  ضراعم  تسا  توافتم  تاـعوضوم  ـالاب 
روشک یلاع  ناوید  یمومع  تایه  رد  هدـیقع  راـهظا  یگدیـسر و  لـباق  دـحاو  هیور  ذاـختا  روظنمب  اـت  تسین  بوـصم 1/5/1337  يرفیک 

يا هیور  ذاـختا  تهج  حرط  لـباق  هدوبن و  هیور  تدـحو  يار  نیا  تسا  هدـمآ  يار  نتمرد  هک  یحیرـصت  هب  تیاـنع  اـب  ددرگ .  صیخـشت 
لامعا ار  یفلتخم  ياه  هیور  مکاحم  دیآ و  یم  شیپ  لمع  رد  روفو  هب  يار  نیا  قیداصم  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  تسا  هدشن  هتخانش  دحاو 

انتعا لباق  هک  تیرثکا  هیرظن  ناونعب  تسا و  هدش  هدروآ  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  طابتساو  لالدتـسا  زا  هدافتـسا  تهج  دننک  یم 
هکنیا رب  ینبم  غالبا  رومام  مادـقا   23/10/1337 هرامـش 443 –  يار  رد  نارهت  ناتـسرهش  موس  هبعـش  هاگداد  تسا .  هدیدرگ  رکذ  دـشاب 

رب دوب و  هدادن  تدوع  هتـشادهگن و  دوخ  دزن  زور  تسیب  رب  دـیاز  بطاخم ،  هب  غالبا  زا  دـعب  ار  هدـنورپ  کی  هب  طوبرم  راطخا  گرب  کی 
فلخت ار  يو  لمع  هدرک  راتفر  بوصم 1379 )  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 68  قباس (  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 90  فالخ 

وا زرحم و  هیراطخا  نداد  تدوع  رد  زور  ود  رب  دـیاز  ریخات  ظاـحل  هبار  يو  يرادا  فلخت  هداد و  رارق  يرادا  درگیپ  دروم  یقلت و  يرادا 
جراخ هب  مهتم  دصق  زارحا  اب  الط  قاچاق  هزب  ققحت   13/7/1339 هرامش 3067 -  يار  تسا .  هدومن  موکحم  قوقح  موس  کی  رـسک  هب  ار 

تازاجم نوناـق  هداـمریخا 45  تمــسق  دـشاب .  هداد  ماـجنا  نآ  ندرک  یلمع  يارب  هـک  یمادـقا  هنوـگره  قـیرط  زا  تـکلمم  زا  نآ  ندرک 
رگید صخش  ره  ای  لقنو و  لمح  يدصتم  هب  نآ  میلست  رودصلا 2 - عونمم  ایشا  ندرک  جراخ  - 1 لیذ :  مادقازا  کیره  قاچاق  نیبکترم 
اذهیلع هتسناد  رودصلا  عونمم  ایـشا  قاچاق  باکترا  ییاهنت  هبار  تکلمم  زا  ندرک  جراخ  يارب  رگید  مادقا  عون  ره  ندرک 3 - جراخ  يارب 
دراوم زا  قش 3  لومـشم  دشاب  هداد  ماجنا  نآ  ندرک  یلمع  يارب  هک  یمادقا  هنوگره  تکلمم  زا  الط  ندرک  جراخ  هب  مهتم  دصق  زارحا  اب 

هک درومنیا  رد  روشک  یلاعناوید  مود  هبعـش  مکحو  ددرگیم  یقلت  هتفاـی  ماـجنا  لـماک  روطب  ـالط  قاـچاق  هزبو  هدوب  رکذـلا  قوف  هناـگ  هس 
هام ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  بجومب  يار  نیا  تسا  هدش  رداص  حیحـص  روطب  دشابیم  رکذلا  قوف  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم 
رد بکترم  مزاج  یعطق و  هدارا  نیبم  هک  یتامادـقا  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب   1328
رد همان  راهظا  غـالبا   27/10/1341 هرامـش 4212 -  يار  ندرک .  جراخ  روظنمب  نآ  لمحو  ـالط  دـیرخ  لـیبق :  زا  تسا  لـمع  باـکترا 
در رد  هحنج  هاگداد  لالدتسا  رظن و  دوش .  بوسحم  نآ  تخادرپ  مدعرب  هجوم  رذع  کچ و  هجو  تخادرپ  عنام  دناوتیمن  مهتم  هب  نادنز 

یـصخش نینچ  هب  همان  راهظا  غالبا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هدوب  ینادـنز  لحمالب  کچ  هب  طوبرم  همان  راهظا  غـالبا  عقوم  هک  یـصخش  ماـهتا 
دـسریمن رظنب  حیحـص  دشاب  یمومع  تازاجم  نوناق  ررکم  هدام 238  ب )  دنب ( هب  لومـش  تین و  وس  تبثم  دـناوتیمن  ندوب  ینادـنز  تلعب 

هک لحم  یب  ياهکچ  ینوناق  هحیال  تاجردـنم  هب  هجوت  ابو  تسا  هدـش  کچ  زا  تراجت  نوناق  هدام 310  رد  هک  یفیرعت  هب  هجوت  اـب  اریز 
ار کچ  هدـننک  رداص  تین  وس  هک  روبزم  هدام  ب ) دـنب (  تاجردـنم  رد  تقد  نینچمه  هتـسناد و  ارجـالا  مزـال  دانـسا  مکح  رد  ار  کـچ 

مامتا مه  همان  راهظا  غالبا  زا  ضرغ  تسا و  هدومن  ینیب  شیپ  هماـن  راـهظا  غـالبا  زا  لـبق  ارنآ  تازاـجم  کـچ و  رودـص  ناـمز  هب  طوبرم 
هب مهتم  نودب  ینادنز  دناسرب و  تابثا  هب  ار  دوخ  تین  وس  مدـع  ینوناق  هجرف  رد  هجو  تخادرپ  هلیـسوب  ات  هدـش  مهتم  هب  هک  تسا  یتجح 
نآ تخادرپ  مدـع  رب  هجوم  رذـعو  کچ  هجو  تخادرپ  عنام  دـناوتیمن  دراد  نآ  لاـثماو  هبتاـکم  هدـنیامنو و  لـیکو  نییعت  رد  هک  ییدازآ 

هعماج و عافد  روظنمب  هکلب  هدوبن  یـصوصخ  يونعمو  يدام  ياهنایز  ناربج  نییعت و  روظنمب  تازاجم  نییعت  هک  صوصخب  دوش  بوسحم 
تسا روشک  یناگرزاب  يداصتقا و  روما  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  یعامتجا  عفانم  زا  تیامحو  یعامتجا  مظن  تنایص  یمومع و  قوقح  ظفح 

تمسق نیا  رد  يزکرم  ناتسا  هاگداد  مود  هبعش  يار  اذهیلع  دراد  ییازس  هب  دایز و  ریثات  نآ  رد  یتراجت  دانـسا  قاروا و  ریاس  کچ و  هک 
هدوب یمومع  تازاجم  نوناـق  ررکم  هدام 38 2  ب )  دـنب (  هب  دروم  لومـش  ینادـنز و  صخـش  هب  همان  راهظا  غالبا  ندوب  رثوم  رب  ریاد  هک 
تسا عابتالا  مزال  اههاگ  داد  يارب  بو 1337  ـــــ صم يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  داوم  هب  هدش  هفاضا  هدام 3  قبط  يار  نیا  دوشیم  دییات 
نیقراس تازاجم  دیدشت  نوناق  هدحاو  هدام  موس  هرصبت  لومش  زا  راغـص  هلیـسوب  یباکترا  ياهتقرـس   28/7/1344 هرامـش 2902 -  يار  . 

ود هب  یبیدات  سبح  هب  ياهتیموکحم  هدیدرگ  لالدتسا  متشه  مود و  بعش  ارا  رد  هک  روطنامه  تسا .  جراخ  هامریت 1333  بوصم  حلسم 
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لومش زا  دوشیم  باکترا  راغص  هلیسوب  هک  ییاهتقرس  زین  دشاب و  قالـش  ای  لایر  رازه  تسیبات  يدقن  تیموکحم  نمـضتم  ولو  رتمکای  هام 
مزال هباـشم  دراوم  رد  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تد  ـــ حو نوناق  بجومب  يار  نیا  تسا  جراخ  رکذـلا  قوف  هدـحاو  هداـم  موس  هرـصبت 

هدام 14 هکنیا  هبرظن  دنتسه .  مه  زا  زیامتمو  لقتسم  لمع  ود  ینویفا  داوم  افتخا  يرادهگن و   29/10/1344 هرامش 4717 -  تسا .  عابتالا 
مه زا  زیامتمو  لقتـسم  لمع  ود  ار  ینویفا  داوم  افخاو  يرادهگن  هزب  لاس 1338 ،  بوصم  كایرت  لامعتساو  شاخـشخ  تشک  عنم  نوناق 
لاس نوناق  ییارجا  همان  نییآ  هدام 9  دـنب 3  تاررقم  هکنیاو  تسا  توافتمو  فلتخم  افرع  زین  افخا  يرادـهگن و  يانعمو  موهفمو  هتخانش 

تـسا یقاب  دوخ  ینوناق  رابتعا  هب  تسا و  هدشن  خسن  انمـض  ای  احیرـص  درادـن و  روبزم  نوناق  اب  یتریاغم  يرادـهگن  هزب  تمـسق  رد   1334
تمسق رد  روبزم  همان  نییآ   9 هدام دنب 3  تموکح  رارقتسا  دانتسا و  ساسارب  هک  روشک  یلاع  ناوید  متـشه  مود و  بعـش  ماکحا  نیا  ربانب 

هامریت بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  لوصا و  قبطرب  هدوب و  حیحـص  هتفای  رودص  يرادـهگن  هزب 
نواعم دشابن  نآ  بحاص  هچنانچ  ردخم  داوم  هدـننک  یفخم   29/8/1347 – 131 هرامـش : يار  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراومرد   1328

میارج تخادرپ  هک  شاخشخ  تشک  عنم  نوناق  هدام 8  ریخا  تمـسق  هب  رظن  تسا . فاعم  همیرج  تخادرپ  زا  دش و  دهاوخ  بوسحم  مرج 
ربانب تسا  ناسکی  نآ  هدننک  یفخم  هردـخمداوم و  لماح  تازاجم  نوناق ،  نآ  هدام 7  قبط  هکنیا  هتـسناد و  لام  بحاص  هدهع  رب  طقف  ار 
نوناق هدام 8  قبطو  هدوب  داوم  نآ  لماح  مکح  رد  تازاجم  ثیح  زا  دـشابن  نآ  بحاص  هکیتروص  رد  زین  ردـخم  داوم  هدـننک  یفخم  نیا 
نوناق قبط  يار  نیا  تسا و  حیحـص  وشک ر  یلاعناوید  مهن  هبعـش  يار  اذـل  تسا  فاعم  همیرج  تخادرپ  زاو  بوسحم  مرج  نواعم  روبزم 

 : هرامش يار   7/10/1347 هرامش 6954 -  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم 
ره رد  قاـچاق  نیبکترم  تازاـجم  نوناـق  متفه  هداـم  قبط  دزادرپـن .  ار  هقلعتم  همیرج  هک  قاـچاق  بکترم  تشادزاـب   13/8/1349  – 227

ياضاقت هب  دـنزادرپن  ار  هتفر  نیب  زا  لام  ياهب  ای  هررقم و  همیرج  تسا  قاچاق  مکح  رد  هک  یلامعا  نیبکترم  ای  قاچاق  نیبکترم  هک  دروم 
یعطق رارق  نیا  دـنوشیم و  فیقوت  طوبرم  سرپ  زاب  رارقاب  باـکترا  لـیالد  دوجو  تروص  رد  تلود  تادـیاع  لوصو  نیروماـم  تارادا و 
هدـشن رداص  اهنآ  تیارب  رب  یعطق  مکح  ای  هدومنن  نیمات  هطوبرم  هرادا  تقفاوم  اب  ار  هتفر  نیب  زا  لام  ياـهب  اـی  همیرج  هک  یماداـم  تسا و 

ود زا  لاح  ره  رد  دشاب و  زور  کی  زا  شیب  یهدب  لایر  هاجنپ  ره  لباقم  رد  دـیابن  اهنآ  فیقوت  تدـم  نکل  دوب  دـنهاوخ  فیقوت  رد  تسا 
سبح رفیک  نییعت  يارب  طقف  رما  هدنورپ  هدام 6 ،  رد  روکذم  قافرا  دروم  ریغ  رد  مهد  هدام  قبط  تروصنیا  ردو  درک  دهاوخن  زواجت  لاس 
ياهب ای  همیرج  نتخادرپن  تلعب  قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  متفه  هدام  بجوم  هب  یمهتم  هچنانچ  اذهیلع  دوش  هداتسرف  ارسداد  هب  دیاب 

یهیدب دشابیم  نوناق  نآ  مهد  هدام  فالخ  رب  هتفر  نیب  زا  لام  تمیقو  همیرج  تخادرپب  وا  تیموکحم  دشاب  هدـش  فیقوت  هتفر  نیب  زا  لام 
هرصبت روکذم و  نوناق  متـشه  هدام  تاررقم  تیموکحم  تروص  رد  دنک  هعجارم  ناتـسرهش  هاگداد  هب  فیقوت  زا  سپ  مهتم  هچنانچ  تسا 

قبط يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  ادافم  روشک  یلاـعناوید  بعـش 8و11و 12  ارآ  اذل  دش  دهاوخ  ارجا  وا  هرابرد  نآ 
رد هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزـال  هباـشم  راوم د  رد  اـههاگداد  وروشک  یلاـعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناـق 
زا زجع  تیعطق  خـیرات  زا  ارتفا  مرج  رد  ناـمز  رورم  عورـش   20/8/1349  - 228  : هرامـش يار  لاس 1349  هرامش 7531  یمـسر  همانزور 

حیرـص دانـسا  تروص  رد  ارتفا  هزب  ققحت  نوچ  هزب  دانـساو  تیاکـش  مالعا  فرـص  هن  تسا  یکاش  تیاکـش  بذـک  توبث  دانـسا و  تابثا 
نیا اب  هک  تسا  ییاضق  عجارم  رد  یباستنا  لمع  توبث  مدع  تمهت و  بذـک  زارحا  هب  قلعم  تین  وس  اب  يرگید  هب  یـسک  فرط  زا  یمرج 

خیرات زا  اعبط  ارتفا  مرج  نامز  رورم  عورـش  نیا  ربانب  دوشیم  موکحم  نوناق  رد  ررقم  تازاـجم  هب  بوسحم و  يرتفم  هدـنهد  دانـسا  فصو 
یلاعناوید متشه  هبعـش  يار  اذل  هزب  دانـساو  تیاکـش  مالعا  فرـص  هن  تسا  یکاش  تیاکـش  بذک  توبث  دانـسا و  تابثا  زا  رجع  تیعطق 
یلاعناوید بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  قبط  يار  نیا  تسا .  ینوناق  نیزاوم  اـب  قبطنمو  حیحـص  اـتجیتن  روشک 

زین يار و  نیا  رودـص  هب  یهتنم  ياه  هدـنورپ  تاـیوتحم  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  تسا  عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و 
يار  9/10/1349 هرامش 7547 -  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  دوش .  هعجارم  روشک  لک  تقو  ناتـسداد  یملع  یقرتم و  تارظن  زا  هدافتـسا 
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تازاجم دـیدشت  نوناق  هدام 2  لومـشم  دـمع  ریغ  لـتق  هب  رجنم  فداـصت  زاـجم و  ریغ  هناورپ  اـب  یگدـننار   2/10/1349  - 233  : هرامش
هلیـسو ره  اب  دـهاوخب  سک  ره  نآ  بجومب  هک  لاس 1347  بوصم  یگدـننار  ییامنهار و  هماـن  نییآ  هداـم 21  هب  رظن  تسا .  ناگدـننار 
طیارـش هکنیا  هب  رظن  دـشاب و  هیلقن  هلیـسو  نآ  هب  طوبرم  یگدـننار  هماـنیهاوگ  ياراد  دـیاب  دـنک  یگدـننار  يروتوم  ریغ  يروتوم و  هیلقن 

نیا ربانب  تسا  توافتم  رگیدکی  اب  همان  نییآ  هدام 22  قش 4و5  رد  جردنم  حرشب  یناگمه  هیاپ 2  هناورپ  اب  یصخش  هیاپ 2  هناورپ  لیصحت 
هناورپ دقاف  نوچ  وا  لمع  دوش  دمع  ریغ  لتق  بکترم  هدومن و  یمومع  هیلقن  لیاسو  اب  یگدـننار  هب  تردابم  یـصخش  هیاپ 2  اب  هک  یسک 

اب قباطم  حیحـص و  هنیمز  نیا  رد  روشک  یلاع  ناوید  مهن  هبعـش  يار  تسا و  ناگدننار  تازاجم  دـیدشت  نوناق  هدام 2  لومشم  هدوب  مزال 
دراو فیدر 36  هرامش   17/3/1351  - 14 هرامش :  يار   22/10/1349 هرامش 7557 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  ینوناق  نیزاوم 

حالـصا ینوناق  هحیال  لوا  هدام  هرـصبت 1  بجومب  تسا .  شاخـشخ  تشک  عنم  نوناق  حالـصا  هحیال  هدام 4  قیداصم  زا  شیـشح  ندرک 
دراو روکذ  ــــ نوناق م هدام 4  قبطو  هدـش  هتخانـش  ردـخم  ینویفا و  داوم  فیدر  رد  شیـشح  بوصم 1338  شاخـشخ  تشک  عنم  نوناق 

هدام 31 زا  هرـصبت 1  تحارـصب  دش و  دهاوخ  موکحم  هدام  نآ  رد  ررقم  تازاجم  هب  شیـشح )  هلمجنم  هردخم (  داوم  زا  کی  ره  هدننک 
نیناوق قبط  تسین و  هدام  نآ  رد  روکذم  تاررقم  عبات  هدـش  هتخانـش  مرج  نآ  دورو  هک  ییالاک  لاس 1350  بوصم  یکرمگ  روما  نوناق 
بکترم صخـش  یـصخش  فرـصم  رب  دیاز  رادقمب  هنابلقتم و  وحنب  شیـشح  ندرک  دراو  اذهیلع  دش .  دهاوخ  لمع  نآ  هب  تبـسن  طوبرم 

دروـم نـیا  رد  دـشابیم و  لاـس 1338  بوصم  شاخـشخ  تشک  عـنم  نوناـق  حالـصا  هحیـال  هداـم 4  قیداـصم  زا  روـشک  لـخاد  هب  داـتعم 
ماکحا تسین و  حیحـص  تسا  روشک  لخاد  رد  هردخم  داوم  افخا  لمح و  هب  رظان  هک  روکذـم  نوناق  هدام 7  قبط  هدننک  دراو  تیموکحم 

نوناق قبط  يار  نیا  دیامن  یم  دییات  ار  دروشک  یلاع  ناوید  مشـش  هبعـش   24/7/1350 هرامش 607/6 -  مکحو  متـشه  مود و  لوا و  هبعش 
همانزور رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباـشمدراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  لاس 1328  بوصم  هیور  تدـحو 

نوناق هدام 117  عوضوم  ضراعم  هلماعم  قیداصم   6 فیدر :  هرامش   10/8/1351  - 43 هرامش :  يار   15/4/1351 هرامش 7995 -  یمسر 
دهعت ای  هلماعم  ود  ضراعت  تیلباق  كالماو  دانـسا  تبث  نوناق  هدام 117  لومشم  هزب  ققحت  طرش  هکنیا  هب  رظن  نآ .  ققحت  طیارـش  تبث و 

هدام 47 لوا  دـنب  بجومب  لوقنم  ریغ  لاوما  تالماعم  دوقع و  هب  طوبرم  دانـسا  یمـسر  تبث  هک  یطاقن  ردو  دـشابیم  لام  کـی  هب  تبـسن 
هتفریذـپ مکاحم  تارادا و  زا  کیچیه  رد  نوناـق  ناـمه  هدام 48  قبط  لاوما  نآ  هلماعم  هب  عجار  يداع  دنـس  دـشاب  يراـبجا  روبزم  نوناـق 

دانسا یمسر  تبث  ندوب  يرابجا  دوجو  اب  طاقن  لیبق  نیا  رد  یسک  هچنانچ  نیا  ربانب  تشاد  دهاوخن  یمسر  دنس  اب  ضراعت  تیلباقو  هدشن 
رد لوا  هلماعم  اب  ضراعم  يا  هلماعم  یمسر  دنس  بجومب  سپس  دهد و  ماجنا  يداع  دنس  هلیسوب  لوقنم  ریغ  لام  هب  تبـسن  يا  هلماعم  البق 

هدام اب  تینوس  زارحا  ضرف  رب  تسا  نکمم  هکلب  دوب  دهاوخن  دانسا  تبث  نوناق  هدام 117  قیداصم  زا  وا  لمع  دزاس  عقاو  لام  نامه  دروم 
رد اههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  لاس 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  قبط  يار  نیا  دـشاب  قاـبطنا  لـباق  يرگید  يرفیک 

هرامش  16/12/1351  - 70  : هرامـش يار   16/10/1351 هرامـش 8144 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزـال  هباـشم  دراوم 
داوم تسرهف  رد  هکنیا  هب  رظن  تسا .  شاخـشخ  تشک  عنم  حالـصا  نوناـق  هدام 7  اب  قبطنم  كایرت  هریـش  تیکلام  لـمح و   75 فیدر : 

دیدـشت نوناق  زا  دـنب 5  تسا و  هدـش  فیرعت  هناگادـج  كاـیرت  كاـیرت و  هریـش  هلمجنم  داوم  نیا  زا  کـیره  هردـخم ،  داوـم  ینوـیفا و 
كایرت و هدام  هب 4  رظان  ارصحنم  هامریت 1348  بوصم  شاخـشخ  تشک  عنم  حالـصا  نوناق  رد  جردنم  میارج  یلـصا  نیبکترم  تازاجم 

دـسریمن رظنب  يرـست  لباق  ردخم  ینویفا و  داوم  تسرهف  رد  روکذم  داوم  ریاس  هب  نوناق  نیا  مکح  دشابیم و  نییاکوک  نییوره و  نیفرم و 
مکاحم و مامت  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  يار  نیا  دوشیم .  دییات  روشک  یلاع  ناوید  مهدزاود  هبعـش  يار  اذـل 

 - 34 هرامش :  يار   29/1/1352 هرامش 8223 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  ردروشک  یلاع  ناوید  بعش 
 . تسین جراخ  بوصم 1344  کچ  رودـص  نوناق  هدام 3  لومـش  زا  دودسم  باسح  زا  کچ  رادـصا  فیدر 53/2  هرامـش   29/3/1352

اریز تسین  جراخ  هام 1344  دادرخ  بوصم  کچ  رودص  نوناق  هدام 3  لومش  زا  اعوضوم  تسا  هدش  رداص  دودسم  باسح  زا  هک  یکچ 
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لاحم کناب  رد  رابتعا  دقن و  زا  لحم  هدـننک ،  رداص  کچ ،  هجو  لداعم  هکنیا  زا  تسا  معا  لحمالب  کچ  روبزم  هدام  لولدـم  بسح  رب 
لباق اضما  صقن  ای  نتم  یگدروخ  طـخ  لـیبق :  زا  يرگید  لـلع  هب  کـچ  اـی  هدـش و  رداـص  دودـسم  باـسح  زا  کـچ  اـیو  هتـشادن  هیلع 

بجومب يار  نیا  تسا .  ینوناق  نیزاوم  اـب  قباـطمو  حیحـص  هنیمز  نیا  رد  روشک  یلاـع  ناوید  مود  هبعـش  يار  نیا  رباـنب  دـشابن  تخادرپ 
رد هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق 
زا يرادرب  هرهبو  تظاـفح  نوناـق  هداـم 55  دروم  رد   29/3/1352  - 35 هرامــش :  يار   10/5/1353  – 8612 هرامـش :  یمـسر  همانزور 
زا ( 1  ) مشش ناتسا  هاگداد  مراهچ  هبعش  طابنتسا  دشاب .  هدش  ارجا  هدام 56  تاررقم  هک  تس  ازاجم  یتروصر  ییاز د  ــ بیقعت ج  ، اهلگنج

هجیتن رد  هک  لاس 1348  بوصم  اهلگنج  زا  يرادرب  هرهبو  تظافح  نوناق  هدام 55  لاس 1341 و  بوصم  اهلگنج  ندش  یلم  نوناق  هدام 1 
قفو نوناق  تاررقم  لوصا و  اب  دـنا  هتـسناد  بیقعت  لباقار  هدـش )  یلم  عبانم  هب  زواجت  لگنج (  بیرخت  ( ، 2  ) هدام 56 دافم  يارجا  نودب 

هدهعب هدـش  یلم  عبانم  صیخـشت  لاـس 1348 ،  بوصم  اـهلگنج  زا  يرادرب  هرهبو  تظاـفح  نوناـق  هدام 56  حیرـص  قباطم  اریز  دـهدیمن 
بیترت نینچمهو  یهگآ  اـی  یبـتک  راـطخا  زا  سپ  نیعم  تدـم  فرظ  رد  عفنیذ  صاخـشا  ضارتـعا  بیترتو  لوحم  یعیبـط  عباـنم  ترازو 

هک دوب  دـهاوخ  زاجم  یتروص  رد  ییازج  بیقعت  موقرم ،  هدام 55  دروم  رد  نیا  ربانب  تسا  هدیدرگ  نیعم  هدراو  تاضارتعا  هب  یگدیـسر 
مود لوا و  هبعش  میمصت  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه  ظاحل  نیمهب  دشاب و  هدش  ارجا  یلم  عبانم  صیخشت  ثیح  زا  هدام 56  تاررقم 

يرفیک یسرداد  نییآ  هب  هدش  هفاضا  هدام 3  روتسدب  يار  نیا  دنادیم  حیحص  دنا  هتـسناد  مزال  ار  هدام 56  يارجا  هک  مشش  ناتسا  هاگداد 
 - 81 رامــش ه :  يار   10/5/1353 هرامـش 8612 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  دوش . يوریپ  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  فرط  زا  دـیاب 
وا هب  قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  هدام 8  هک  یقح  زا  همیرج  تخادرپ  زا  سپ  دناوتیم   ، قاچاق بکترم  فیدر 48  هرامش   3/11/1352

لوصو يارب  ای  هدش  هتفرگ  وا  زا  همیرج  هکیـسک  قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  هدام 8  بجومب  هکنیا  هب  رظن  دنک .  هدافتـسا  تسا  هداد 
خیراــت زا  سپ  زور  اـی 10  هـمیرج  تـخادرپ  زا  سپ  زور  ات 10  دـشاب  قاـچاق  باـکترا  رکنم  هکیتروص  رد  دـناوتیم  هدـش  تشادزاـب  نآ 

هاگداد هب  تشاد  زاب  خـیرات  زا  زور  فرظ 10  مهتم  رگا  نیا  ربانب  دـیامن  هعجارم  يرتسگداد  هاگدادـب  ینوناق  تفاسم  تیاعر  اب  تشادزاب 
الب روبزم  تیاکش  هب  هاگداد  یگدیسر  دیامن  هدافتسا  هداد  وا  هب  هدام 8  هک  یقحزا  دهاوخب  هتخادرپ و  ار  همیرج  ادعب  یلو  دنکن  هعجارم 
يار نیا  تسا .  ینوناـق  نیزاوم  اـب  قباـطمو  حیحـص  هدـش  رداـص  هنیمز  نیمه  رد  هک  روـشک  یلاـعناوید  مود  هبعـش  يار  تسا و  لاکـشا 

تـسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  لاس 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناـق  بجومب 
یندب همدـص  داریا  فیدر 61  هرامـش   16/11/1353  - 106  : هرامـش يار   30/11/1352 هرامـش 8478 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم 

هب رظان  ناگدـننار  تازاجم  دـیدشت  نوناق  هدام 11  هکنیا  هب  رظن  تسا  تشذـگ  لباق  ناگدـننار  تازاجم  دـیدشت  نوناـق  هدام 4  عوضوم 
داریا نیا  ربانب  تسین  هناگادج  مرج  نییعت  نمضتم  دشابیم و  نوناق  نآ  نیتدام 3و4  عوضوم  هک  تسا  ییاهتازاجم  هددشم  تایفیک  نییعت 

دوب دهاوخ  تشذـگ  لباق  زین  روکذـم  نوناق  هدامرد 11  ررقم  تاهج  اب  ناگدـننار  تازاجم  دـیدشت  نوناق  هدام 4  عوضوم  یندب  همدـص 
رد روکذم  لامعا  باکترا   76 فیدر :  هرامش   21/7/1355  - 10 هرامش :  يار   6/12/1353 هرامش 8780 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم 

لباق دشاب  تین  وس  اب  زاجمریغ  عفانم  بلج  ای  رارضا  دصقب  نورقم  هکیتروص  رد  کلم  کیرش  هلیـسوب  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 262 
نآ رد  روکذم  لامعا  باکترا  ددرگیم  دافتـسم  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 262  مومعو  قالطا  زا  هکیروطب  تسا .  تازاـجم  بیقعت و 

لاوما تیکلام  دنچ  ره  تسا  تازاجم  بیقعت و  لباق  دـشاب  تینوساب  زاجم  ریغ  عفانم  بلج  ای  رارـضا و  دـصقب  نورقم  هکیتروص  رد  هدام 
رد لاس 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دـشاب  هعاشا  كارتشا و  روطب  قوف  هداـم  لومـشم  مرج  عوضوم 

فیدر هرامش   10/7/1356  - 51 هرامش :  يار   22/9/1355 هرامش 9310 -  یمسر  همان  زور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشمدراوم 
ارجالا فوقوم  يارب  یبجومو  تسا  جراخ  یحالـصا  یمومع  تازاجم  نوناـق  هدام 19  هرـصبت  لومـش  زا  یگدننار  قح  زا  تیمورحم   34

مامت ندومن  ارجالا  فوقوم  ای  تدم  لیلقت  هب  عجار  مکح  يرجم  ناتسداد  داهنشیپ  بسح  رب  هاگداد  رایتخا  نوچ  تسین .  تازاجم  ندنام 
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یمومع تازاجم  نوناـق  هدام 19  هرـصبترد  جردـنم  تایفیکو  حرـشب  ینیماـت  تامادـقا  اـی  یلیمکت  اـی  یعبت و  ياـهتازاجم  زا  یتمـسق  اـی 
قح زا  تیمورحم  اذل  هدش  هراشا  اهنآ  هب  روبزم  هرـصبت  رد  هک  تسا  ینیمات  تامادقا  اهتازاجم و  نامه  هب  دودحم  بوصم 1352 یحالصا 
نیا دشابیمن .  روبزم  تازاجم  ندنام  ارجالا  فوقوم  يارب  یبجومو  هدوب  جراخ  قوف  رد  روکذم  نوناق  هدام 19  هرصبت  لومش  زا  یگدننار 

هرـشتنم تسا  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  لاس 1337  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  یفاضا  هدام 3  قبط  يار 
ریغ قیرط  زا  هک  یلاوما  طبـض   11  / فیدر 59 هرامش   1360 / 30/3  - 18 هرامش : يار   17/9/1356 هرامش 9603 -  یمسر  همانزور  رد 

نافعضتسم داینب  تیفرطب  ینیموکحم  نینچ  نوید  هب  عجار  يواعد  هب  یگدیسرو  هدوب  بالقنا  هاگداد  تیحالص  رد  هدمآ  تسدب  عورشم 
هلمج زا  بـالقنا  ياروش  هاـم 1358  ریت  بوصم  بـالقنا  اـههاگداد ي  اهارـسداد و  هماـن  نییآ  هداـم 12  قبط  نوچ  تسا .  اکـشا ل  ـالب 

دوب و دهاوخ  نوید  هیوست  زا  سپ  هدمآ  تسدب  عورشم  ریغ  هار  زا  هک  یلاوما  طبض  هدش  ررقم  مالسا  عرش  دودح  قبط  رب  هک  ییاهتازاجم 
دنب 3 لیذ  هرصبت  زا  طبنتسم  هکنیا  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  اروش ي  بوصم 1359  نافعضت  ـ سم داینب  همانـساسا  ینوناق  هحیال  هب  هجوت  اب 
زا یسرباسح  زا  سپ  هک  هتسناد  نآ  رب  فقوتم  داینب  فرط  زا  ار  اهتکرش  ماهـس  ای  يداصتقا  دحاو  ای  لام  ره  لوبق  هک  هحیال  نآ  مود  هدام 

قیقد یگدیسر  یـسرباسح و  تسا  داینب  فادها  تهجرد  نافعـضتسم و  حالـص  رد  اهنآ  لوبق  هک  دوش  زارحا  شخب  نانیمطا  ياه  هقیرط 
هب عجار  يواعد  هب  تبسن  یگدیسر  عامتـسا و  اذلف  هدش  هداد  نانآ  لاوما  طبـض  روتـسد  هک  تسا  ینیموکحم  نوید  تابلاطم و  هب  تبـسن 

رظن يانبم  رب  هک  نارهت  حلـص  هاگداد  هبعـش 20  يار  نیا  ربانب  دسریم  رظنب  لاکـشا  الب  نافعـضتسم  داینب  تیفرطب  ینیموکحم  نینچ  نوید 
يرفیک یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  ددرگیم  صیخـشت  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحـص  هدـیدرگ  رداـص  قوف 

يار  29/5/1360 هرامـش 10625 -  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  هاـم 1337  دادرم  بوصم 
رازاب رد  روفو  هب  دـنچ  ره  دـشابیم  تازاجم  لباق  یقلت و  قاچاق  هیناخد ،  سانجا  لمح   60/22 فیدر :  هرامش   13/2/1361  - 5 هرامش : 

زا هیناخد و  سانجا  يرادهگنو  شورف  دـیرخ و  لاس 1310 ،  بوصم  تایناخد  راصحنا  نوناق  حالـصا  نوناق  هدام 1  بجومب  دوش  تفای 
هیحان زا  روبزم  لامعا  باـکترا  قاـچاق ،  نیبکترم  تازاـجم  نوناـق  هداـم 26  هب  هجوـت  اـب  هتفرگ و  رارق  تلود  راـصحنا  رد  راگیـس  هلمج 

تکلمم لخاد  فشک  لحم  ریخای و  هدوب  هدننک  دراو  بکترم ،  هکنیا  زا  معا  وشک ر  هطقن  ره  رد  تلود  هزاجاو  تلاخد  نودب  صاخـشا 
ياهراگیس ریاظن  هابشا و  دوجو  ضرفب  تسا و  تازاجم  لباق  روکذم  هدام  تحارصب  بکترم  بوسحم و  قاچاق .  دشاب  يزرم  طاقن  ردای 

یلاع ناوید  مود  هبعش   22/6/59 هرامش 1199/2 -  يار  نیا  ربانب  دوب  دهاوخن  بکترم  ییازج  تیلویـسم  عفار  رما  نیا  رازاب ،  رد  یجراخ 
بعش يارب  لاس 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناـق  قبط  يار  نیا  دوشیم  دـییات  هدوب و  هجوم  نوناـق و  قباـطم  حیحـص و  روشک 
هرامش يار  هرامش 10871 – 2/4/1361  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا .  ابتالا ع  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید 
درگل ناداتعم و  هب  رظان  ارـصحنم  ردخم  داوم  نیبکترم  تازاجم  دـیدشت  ینوناق  هحیال  هدام 8   61/5 فیدر :  هرامش   28/9/1361  - 14 : 
یفرعم ناگیاسمه  نادـنواشیوخ و  هلیـسوب  ای  ریگتـسد  ناروماـم  طـسوت  هک  ردـخم  داوم  هب  داـتعم  صخـش  دروم  رد  هکنیا  هب  رظن  تسا . 

یمالسا يروهمج  بالقنا  ياروش  بوصم 19/3/59  ردخم  داوم  میارج  نیبکترم  تازاجم  دیدشت  ینوناق  هحیال  هدام 8  تحارصب  دوشیم 
درگلو هکیتروص  ردو  دریگب  رارق  ینوناق  یکـشزپ  دییات  دروم  وا  دایتعاو  دـشاب  درگلو  مهتم  هک  تسنیا  هب  لوکوم  يرفیک  بیقعت  ناریا ، 

روکذـم ینوناق  هحیال  هداـم 20  رد  هکنیا  هب  رظن  دوب و  دـهاوخ  هداـم  نیا  حیرـص  فلاـخم  وا  يرفیک  بیقعت  دـشابن  قـقحم  داـتعم  ندوـب 
ینوناق هحیال  هدام 8  عوضوم  درگلو  ناداتعم  هب  رظانارصحنم  هدام  نیا  هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ  تسا  هدشن  ینیب  شیپ  یـصاخ  تازاجم 

صیخـشت ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  تسا  قفاوم  رظن  نیا  اب  هک  نادمه  ناتـسا  هاگداد  لوا  هبعـش  يار  نیا  ربانب  تسا .  هدـش  دای 
عابتالا مزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب  لاس 1337  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  یقاـحلا  هداـم 3  قبط  يار  نیا  دوشیم 

ندوب مرج   20  / 61 فیدر :  هرامش   30/11/1361  - 29 هرامش :  يار   2/11/1361 هرامش 11042 –  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .
بوصم 18/10/1311 و اهسایقم  نازوا و  نوناق  يارجا  زا  سپ  نوچ  اهنآ  اب  دتـسو  داد  گنر و  دقاف  یبلقت  ياهـسایقم  نازوا و  يرادهگن 
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روبزم نوناق  هدام 4  قبط  رب  اهنآ  اب  دتس  وداد  هبسک و  راجت و  فرط  زا  گنر  دقاف  یبلقت  ياهـسایقم  نازوا و  يرادهگن  هطوبرم  همان  نییآ 
حیحص هتفای  رودص  ساسا  نیا  رب  هک  ناهفصا  ناتـسرهش  هاگداد  هبعـش 11  زا  هرداص  يار  نیا  ربانب  تسا  تازاجم  لباق  بوسحم و  مرج 

يارب لاس 1337  بوصم  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناقب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  هتخانـش  نوناق  قفو  رب  تسا و 
فیدر هرامش   16/12/1361  - 31 هرامش :  يار  هرامش 11106 – 25/1/1362  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  اههاگداد 

ذخا هتـشادن و  حیرـصت  هب  زاین  یگدـنیامن  نیا  تسا  کـچ  هجو  لوصو  روماـم  کـچ ،  هدـنراد  فرط  زا  کـناب  هک  يدراوم  رد   2/58 : 
تاجردنم تحارـصب  هکنیا  هب  رظن  تسین .  کناب  هب  هدـننک  هعجارم  نیلوا  يرفیک  تیاکـش  قح  بلاس  کناب  نآ  طسوت  تشگرب  یهاوگ 

تسا هداد  هیارا  کناب  هب  ار  کچ  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  یـصخش  هدام  نآ  رد  کچ  هدنراد  زا  روظنم  ( 1) کچ رودص  نوناق  هدام 10 
رکذـلا ریخا  کناب  دـیامن و  لاسرا  يرگید  کناب  هب  لوصو  يارب  ارنآ  يرتشم  زا  کچ  تفاـیرد  زا  سپ  هیلا  عوجرم  کـناب  هچناـنچ  اذـل 

ار کچ  راب  نیلوا  يارب  هک  یسک  زا  يرفیک  تیاکش  قح  بلـس  بجوم  دناوتیمن  رما  نیا  دیامن  رداص  لوا  کناب  مانب  ار  تشگرب  یهاوگ 
يدـیدرت  ، اهنآ فیاظوو  تاسـسوم  نآ  لومعم  هیور  اهکناب و  تیلاعف  هوحن  هب  هجوت  اب  هکنیا  هباـفاضم  ددرگ .  تسا  هداد  هیارا  کـناب  هب 

کچ تشگرب و  یهاوگ  هاگچیه  دنیامنیم  مادقا  نآ  هجو  لوصوب  تبـسن  کچ  هدننک  زاربا  زا  یگدنیامن  ناونعبالومعم  اهکناب  هک  تسین 
لوصو و روماـم  کـچ  دـنراد ه  فرط  زا  اـهکناب  هک  يدراوم  رد  بتارم  هب  اـنب  دـنیامن .  یمن  میلـست  رگید  صاخـشا  هبار  دوخ  هب  قـلعتم 

يار نیا  تسا  حیحـص  ناسارخ  ناتـسا  هاگداد  مجنپ  هبعـش  يار  اذـل  درادـن و  حیرـصتب  زاین  یگدـنیامن  نیا  دنـشابیم  اهکچ  هجو  لاـصیا 
روشک یلاـع  ناوید  یمومع  تییه  دنفسا 1361  خروم 16  هسلج  رد  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هب  قاـحلا  نوناـق  موس  هداـم  بجومب 

يار  10/2/1362  - 11118 هرامـش :  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا  عابتالا  مزال  اههاگداد  هیلک  يارب  هباشم  دراوم  رد  هدـش و  رداـص 
الـش ق تازاجم  وغل  نوناق  هدحاو  هدام  دـنب ج  زراب  قیداصم  زا  دراک  اب  حرج  داریا   61/21 فیدر :  هرامش   16/12/1361  - 32 هرامش : 

بوصم قالـش  تازاجم  وغل  نوناق  هدحاو  هدام  دـنب ج  دافم  زراب  قیداصم  زا  كالم  تدـحو  هب  هجوت  اب  دراک  اب  حرج  داریا  ماهتا  تسا . 
هبادنتـسم يار  نیا  تسا . للدم  هجوم و  ریالم  ناتـسرهش  هاگداد  لوا  هبعـش   61 هرامـش 119 –  همانداد  ثیح  نیا  زا  دـشابیم  لاس 1344 

هرـشتنم تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  فرط  زا  هامریت 1337  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام 3 
رد هدننار  تیلویـسم  مدع   62/15 فیدر :  هرامـش   6/7/1362  - 13 هرامـش :  يار   10/2/1362 هرامـش 11118 –  یمـسر  همانزور  رد 

داد ه تبـسن  وا  هب  نآ  باکترا  هک  یـسک  دشاب و  ییطخ  لتق  هچنانچ  دشاب .  لوتقم  فلخت  ظاحلب  نا  عوقو  هدوب و  ییطخ  لتق  هکیتروص 
هبعـش يار  هجیتنلاب  تسین  لوئـسم  هدننار  دشاب  لوتقم  فلخت  ظاحل  هبافرـص  مه  لتق  عوقو  دشاب و  هدشن  بکترم  یفالخ  هنوگچیه  هدـش 

لاس بوصم  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .  دییات  ارآ  قافتا  هب  دهشم  يرفیک 2  هاگداد   21
هرامش 11365 یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم   . ? تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاع  ناوید  بعـش  اههاگداد و  هیلک  يارب   1337
 ) ناوختسا یگتـسکش  هید  فیدر 63/24  هرامـش   26/9/1363  - 40 هرامــش :  يار   23/12/1362 هرامـش 11377 -  9/12/1362 و  - 

نیعم تاید  نوناق  هدام 91  رد  ینیب  ناوختـسا  یگتـسکش  هید  دراد .  دوخ  هب  صاخ  ینوناق  هداـم  تسا  هتفاـی  دوبهب  هک  ینیب  صوصخم ) 
تییه اـضعا  تیرثـکا  رظنب  ناوید  هبعـش 12  يار  ددرگیمن و  نآ  لـماش  تاـید  نوناـق  هداـم 186  دـنب ه ـ داوم 151 و  مومعو  تسا  هدـش 

بوصم هدـحاو  هدام  بجومب  يار  نیا  تسا .  ینوناق  نیزاوم  اـب  قبطنم  هدـش و  رداصاحیحـص  تهج  نیا  زا  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع 
 - هرامش 11666 یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب  هباشم  دراوم  رد  هامریت 1328 

ماما ترضح  هلیسولا  ریرحتاصوصخ  یهقف  عبانم  رد  هدش و  هراشا  اهنآ  هب  هدام  رد  هک  دنتـسه  ینیب  داسف  زا  یقیداصم  ینیب   20/12/1363
ینیب نتـسکش  ای  ندـنازوس  زا  يادـج  ینیب  داـسف  هجوچیهب  و  تسا .  هتفرگ  رارق  هراـشا  دروم  رما  نیا  ینیب »  هید  باـب «  رد  هر )  ینیمخ ( 

 : هرامش يار  تسا .  هدیدرگ  بوسحم  نآ  یگتـسکش  دننامه  ینیب  داسف  قیداصم  زا  یقادصم  ناونعب  هکلب  هدماین  اهنیا  لباقم  رد  هدوبن و 
مرج عویـش  نوـچ  دوـشیمن .  فوـقوم  یــصوصخ  یکاـش  تشذـگ  اـب  يرادربهـالک  مرج   63/50 فـیدر :  هرامــش   1/11/1363  - 52
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هماع شیاسآ  هعماج و  تینما  مظن و  یمومع و  قوقح  اب  هطبار  رد  تاریزعت )  یمالـسا (  تازاجم  نوناق  هدام 116  عوضوم  يرادربهالک 
بیقعت و تساوخ  رد  یـصوصخ  نایعدم  ای  نایکاش  هکنیا  زا  معا  دیامنیم  باجیا  هک  تسا  يا  هدـنیازفو  بولطمان  قیمع  رثا  نانچ  ياراد 

تازاجم بیقعت و  هک  تسنآ  مزلتسم  رما  نیاو  دناسرب  رفیک  هب  بیقعت و  ارنآ  نیبکترم   ، دوخ ناتـسداد  دنـشاب  هدرکن  ای  هدرک  يوعد  هماقا 
ناشیا فرط  زا  يوعدو  تیاکش  دادرتسا  اب  ات  دشابن  نانآ  ینوناق  ماقم  میاق  ای  قح  نابحاص  ياضاقت  رب  ینتبمافرص  یمرج  نینچ  نیبکترم 

زا هک  مرج  نیا  نیموکحم  اذلف  درادن  رما  نیا  اب  یتافانم  مه  هطوبرم  يرفیک  تاررقم  نیناوق و  ددرگ و  فوقوم  تازاجمو  يرفیک  بیقعت 
هام 56 دادرم  بوصم  يرتسگداد  نیناوق  زا  يا  هراپ  حالـصا  نوناـق  هدام 25  هزاجا  اب  دنناوتیم  دی  ایمن  رامـشب  تشذـگ  لباق  میارج  عاونا 

دننک تساوخرد  هدرک  رداصار  یعطق  مکح  هک  یهاگداد  زا  یصوصخ  نایعدمو  نایکاش  فرط  زا  يوعد  تیاکـش و  دادرتسا  هبادنتـسم 
هبعـش يار  نیا  ربانب  دهد  فیفخت  نوناق  دودح  رد  ارنانآ  رفیک  اضتقا  تروص  رد  هدومن و  رظن  دیدجت  نانآ  تازاجم  نازیم  رد  هاگداد  هک 
داوم زا  هداـم 3  قـبط  رب  يار  نیا  ددرگیم .  صیخـشت  نیزاوـم  قـفاوم  تسا  ینعم  نیا  نمـضتمالآم  هک  نارهت  يرفیک  اـههاگداد ي   193

همانزور رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  اههاگداد  يارب  هباـشم  دراوم  رد  هام 1337  دادرم  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  هب  هدـش  هفاضا 
زا لبق  يدـمع  ریغ  لـتق  باـکترا   63/78 فـیدر :  هرامـش   20/3/1364  – 11 هرامــش :  يار   26/12/1363 هرامش 11671 -  یمـسر 

هخروم 24/9/61 رد  تاید  نوناـق  هدام 2  بیوصت  زا  سپ  دـشابیمن .  يریزعت  تازاـجم  لومـشم   ، لاس 1361 تاریزعت  نوناق  تیمکاـح 
دیدـشت نوناـق  هلمج  زا  دراد  تریاـغم  نآ  اـب  هک  ینیناوق  هیلک  روـبزم  نوناـق  هداـم 211  بجومبو  هدـش  نیعم  هید  يدـمع  ریغ  لـتق  يارب 

نوناـق بیوصت  زا  لـبق  هک  یمهتم  یمالـسا  تازاـجم  هب  عجار  نوناـق  هدام 6  دانتـسا  هب  تسا  هدـیدرگ  خسناتحارـص  ناگدـننار  تازاجم 
نیا تسا  هدش  رداص  احیحص  روشک  ناوید  هبعش 14  رظن  تسین و  روبزم  نوناق  رد  ریزعت  قحتـسم  هدش  يدمع  ریغ  لتق  بکترم  تاریزعت 

همانزور رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  هام 1328  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  دانتـسا  هب  يار 
یتلود فلتخم  ياهتمـس  رد  هکیناسک  هب  تناـها   63/82 فیدر :  هرامـش   20/3/1364  – 12  : هرامـش يار   4/8/1364 هرامش 11843 – 
نوناق هداـم 87  رد  رازگ  نوناـق  هک  يرفیک  دوش .  فوقوم  یگدیـسر   ، یکاـش تشذـگ  اـب  هک  تسین  یمیارج  زا  دـنیامنیم  هفیظو  ماـجنا 

دنریگیم رارق  تناها  دروم  تبـسانم  نآ  هب  دـنهدیم و  ماـجنا  ار  یفیاـظو  یتلود  فلتخم  ياهتمـس  رد  هکیناـسک  هب  تناـها  يارب  تاریزعت 
مظن ظـفح  رما  نیا  ردو  هدـش  نییعت  لویـسم  ریغ  دارفا  هب  تناـها  يارب  نوناـق  ناـمه  هداـم 86  رد  هک  تسا  یتازاـجمزا  دـشا  هدرک  نیعم 

فوقوم الک  ار  ییازج  بیقعت  تیاکش  زا  انآ ن  فارصنا  هک  تسین  يدرف  یصخش و  قحو  هدوب  ظوحلم  روشک  يرادا  تسایس  یمومع و 
يار نیا  تسا .  هدـش  رداصاحیحـص  هدوب و  ینوناـق  نیزاوـم  اـب  قـبطنم  تهج  نیا  زا  نارهت  يرفیک 2  هاـگداد  هبعـش 193  رظن  اذل  دیامن 

 . تسا عاـبتالا  مزـال  اـههاگ  داد  فرط  زا  هباـشم  دراوم  رد  بوصم 1337  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاـضا  هدام 3  بجومب 
لمح شورف و  دیرخ و   63/83 فیدر :  هرامش   26/9/1364  - 29 هرامش :  يار   30/9/1364 هرامش 11888 -  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم 

زا شورفو  هضرع  زا  سپ  یلخاد  دـیلوت  ياهراگیـس  هکنیا  هب  رظن  دـشابیمن .  قاـچاق  هدـش  هضرع  تلود  فرط  زا  هک  یلخاد  ياـهراگیس 
نیا رباـنب  ددرگیم .  جراـخ  تلود  قـلطم  راـصحناو  کـلمت  زا  عـیزوت  يارب  نیلماـع  ناگدـنیامن و  هب  تاـیناخد )  تارادا  تـلود (  هیحاـن 
دنچ ره  دـشابیمن  قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  داوم 1 و 26  عوضوم  قاچاق  قیداصم  زا  اهنآ  يدعب  يرادـهگنو  لمحو  شورفودـیرخ 

رد مق  يرفیک 2  هاگداد  هبعـش 7  رظن  هجیتنلاب  دـشاب  هتـشاد  يرگید  مرج  ناونع  اهنآ  شورف  هضرع و  تاررقم  زا  فلخت  تسا  نکمم  هک 
داوم زا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  ینوناـق  نیزاوم  اـب  قبطنم  تسا  یمومع  مکاـحم  تیحالـص  زارحا  نمـضتم  هک  يدـح 

یمسر همانزور  رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  بوصم 1337  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا 
یگدیسر هک  بوصم 1316  تلود  يراصحنا  يالاک  راکتحا  هب  عجار  نوناـق  هدام 10  عوضوم  هزب  لیبقزا   18/2/1365 هرامش 11998 - 

اب يدمع  حرج  داریا  تازاجم  فیدر 64/5  هرامش   2/2/1365  - 1 هرامش :  يار  بالقنا .  هن  تسا  یمومع  مکاحم  تیحالـص  رد  نآ  هب 
ای درس  هحلـسا  لمح  تاررقم  لومـشم  یـشک  وقاچ  هب  مادقا  هکنیا  رگم  دوشیم  نیعم  صاصق  دودح و  نوناق  نیتدام 55 و 63  قبط  وقاچ 
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ظاحل اب  دـیاب  وقاچ  اب  يدـمع  حرج  تازاجم  لاس 1361  رد  تاید  صاصق و  دودـح و  نوناق  بیوصت  اـب  دـشاب .  یمومع  مظنرد  لـالخا 
رد روکذـم  نیوانع  ریظن  يرگید  میارج  قیداصم  زا  یـشک  وقاچ  هب  مادـقا  هکنیا  رگم  دوش  نییعت  صاصق  دودـح و  نوناـق  داوم 55 و 63 

نییعت تروصنیارد  هک  دشاب  بوصم 1336  یمومع  شیاسآ  تینما و  مظن و  رد  لالخا  درـس و  هحلـسا  رگید  عاونا  وقاچ و  لـمح  نوناـق 
تیلباق دروم  نیارد  لاس 1344  یحالـصا  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 173  هرـصبت  نیاربانب  تسا  لاکـشا  الب  مه  ناونع  نیا  هب  تازاجم 

نیا دوشیم . صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  اجنآ  ات  نامرک  يرفیک  هاگداد  هبعش 8  يرفیک 1و  هاگداد  ارا  درادـن و  لامعا 
 . تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  بوصم 1337  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3  ربارب  يار 

ایلوا رگا  يدمع  لتق  رد   64/8 فیدر :  هرامش   20/8/1365 31 ـ  هرامش :  يار   27/5/1365 هرامش 12079 -  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم 
مد ایلوا  زا  یضعب  رگا  يدمع  لتق  دروم  رد  دننک . صاصق  تساوخ  رد  دنناوتی  راغص مـ مهس  نیماتاب  ریبک  دار  ــ فا دنشاب  ریغـص  ریب و  مد کـ

صاصقار یناج  دنناوتیم  یعرـش  هید  زا  راغـص  مهـس  نیمات  اب  دـنیامن  صاصق  ياضاقت  ریبک  مد  ایلوا  دنـشاب و  ریغـص  رگید  یـضعبو  ریبک 
رب يار  نیا  تسا .  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  دراد  تقباـطم  رظن  نیا  اـب  هک  روشک  یلاـع  ناوید  بعـش 11 و 16  ارآ  اذلف  دنیامن 
 . تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاع  ناوید  بعش  اههاگداد و  يارب  لاس 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط 

یگدننار رد  لتق  عون   64/22 فیدر :  هرامش   20/8/1365  - 32 هرامش :  يار   1/10/1365 هرامش 12180 -  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم 
هناورپ نتشاد  نودب  يروتوم  هیلقن  هلیسو  یگدننار  رد  یطایتحا  یب  رثا  رد  يدمع  ریغ  لتق  تسا .  دمع )  هبش  مکح  رد  همانیهاوگ (  نودب 

نآ زا  هدش  نیعم  یمالسا  ياروش  سلجم  ییاضق  نویـسیمک  بوصم 18/8/62  تاریزعت  نوناق  هدام 153  رد  نآ  تازاجم  هک  یگدـننار 
بوصم تاید  نوناـق  هداـم 8  دـنب ب  لومـشم  هید  تخادرپ  ظاـحل  زا  هدوب و  دـمع  هبـش  مکح  رد  تسا  سفن  هب  طـیرفت  اـعون  هک  تهج 

نیا تسا  نوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  هدیدرگ  رداص  ساسا  نیارب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 14  يار  نیا  ربانب  دشابیم   20/4/61
مزال هباشم  دراوم  رد  اههاگدادوروشک  یلاعناوید  بعش  يارب  هام 1328  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار 

رد هدـننار  فلخت  زارحااب   23/12/1367  - 522 هرامـش :  يار   1/10/1365 هرامش 12180 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا 
رد تسین .  حیحـص  فلختم  هدـننار  يریزعت  تازاجم  زا  هید  نییعت  کیکفت  وضع )  صقن  ای  حرج  ای  لتق  هب  یهتنم  فداـصت  مرج (  عوقو 

هدننار فلخت  مرج و  عوقو  هاگداد ،  ددرگ و  وضع  ضقن  ای  حرج  ای  لتق  هب  یهتنم  هک  یطایتحا  یب  رثا  رب  يروتوم  هیلقن  طیاسو  یگدننار 
يریزعت تازاـجم  هید و  عون  دروـم  رد  ار  دوـخ  یطابنتـسا  رظن  دـیاب  دـشاب  يریزعت  تازاـجم  هید و  تخادرپ  مزلتـسم  هک  دـیامن  زارحا  ار 

یلاع اوید ن  مهدراهچ  هبعـش  يار  نیا  ربانب  تسین .  حیحـص  يریزعت  تازاجم  زا  هید  کیکفتو  دـیامن  مالعا  روشک  یلاع  ناوید  هباـماوت 
بوصم ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبطرب  يار  نیا  تسا .  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  هدـش  رداص  رظن  نیا  ساسارب  هک  روشک 

هرامـش 12869–  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا . عابتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب   1328
قراس هتخابلام )  یکاش (  تیاضر  مـالعا  مغریلع  تقرـس  مرج  رد   66/75 فیدر :  هرامش   1/12/1368 هرامش 530 -  يار   13/2/1368

یلا عفرو  هاگداد  زا  لبق  لـحارم  رد  تیاکـش  بیقعت  زا  وا  فارـصن  اـی  لاـم  بحاـص  تیاـضر  هچ  رگا  تقرـس  مرجرد  دوش . ریزعت  دـیاب 
ياوتف زا  دافتـسم  یمومع  شیاسآ  بلـس  هعماج و  تینما  رد  لالخا  ظاـحل  زا  یلو  دوشیم  ریزعت  اـی  یعرـش  دـح  طوقـس  بجوم  مکاـحلا 

 : دشابیم ترابع  نیا  هب  هک  يرفیک  ياههاگداد  تائاتفتـسا  هعومجم  زا  هلیسم 12  رد  جردنم  حرشب  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ماما  ترـضح 
ریزعت دیاب  دنک  یم  رارکت  ار  تیانج  دوشن  ریزعت  رگا  هک  دیآ  یم  تسدب  نیارق  زا  رگا  ای  عرش  مکاح  دنادیم (  مزال  مظن  ظفح  يار  رگا بـ

بوصم يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاـضا  داوم  زا  هداـم 3  قبطرب  يار  نیا  تسا .  يرورـض  هاـگداد  رد  هدـنورپ  حرط  دوـش ) 
536 هرامش :  يار   2/2/1369 هرامش 13145 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا . .  عابتالا  مزال  هباشم  دراو  رد مـ اههاگداد  يارب   1337
هب زور  تدـم 15  رد  هک  کچ  هجو  هیدات  مدـع  هب  ریاد  کناب  یهاوگو  هیلع  لاحم  کناب  هفیظو  کچ و  هدـنراد  فیلکت   10/7/1369 - 
ات داوم 310  حرشب  تراجت  نوناق  نیتدامرد 2و3 و  بوصم 1355  کچ  رودص  نوناق  دـشاب .  یم  تساوخاو  هلزنمب  هدـش  هعجارم  کناب 
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هعجارم دعوم  ظاحل  زا  کچ  هدنراد  فیلکت  کچ و  رودص  تیفیک  هلمج  نآ  زا  هک  هتشاد  ررقم  کچ  درومرد  ار  یـصاخ  طیارـش   315
راطخا رب  ریاد  کناب  ینوناق  هفیظوو  نآ  هجو  هیدات  مدـع  یهاوگ  رودـص  اـی  کـچ  هجو  تخادرپب  هیلع  لاـحم  کـناب  مادـقا  کـناب و  هب 

یم ققحت  طیارـش  نیا  ساسا  رب  مه  تراجت  نوناق  هدام 314  عوضوم  کچ  سیون  رهظ  تیلوئـسم  دشابیم  کچ  هدـننک  رداص  هب  بتارم 
کناب یهاوگ  نیا  ربانب  دنک  یمن  ادیپ  کچ  اب  یطابترا  هدش  دیق  تراجت  نوناق  هدامرد 280  هک  یبیترت  هب  هتفس  تارب و  تساوخاوو  دبای 

مـشش هبعـش  يار  دشاب و  یم  تساوخاو  هلزنم  هب  هدـش  هعجارم  کناب  هب  زور  تدـم 15  رد  هک  کچ  هجو  هیدات  مدـع  هب  ریاد  هیلع  لاحم 
نیا تسا .  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحـص  هتـشاد  تقفاوم  نآ  اـب  مه  روشک  یلاـع  ناوید  یقوقح  یمومع  تییه  هک  روشک  یلاـعناوید 
مزال هباـشم  دراوم  رد  اـههاگدادو  روشک  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبطرب  يار 

دنب 1  69/38 فیدر :  هرامش   29/8/1349  - 540 هرامش :  يار   15/9/1369 هرامش 13331 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا 
هدحاو هدام  هرصبت 17  دنب 1  تسا .  لامعا  لباق  مه  رظن  دـیدجت  هلحرم  رد  لاس 1368  بوصم  يداصتقا  هعـسوت  همانرب  نوناق  هرصبت 17 

عوضوم يریزعت  تازاجم  هک  هام 1368  نمهب  بوصم  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا ،  يداصتقا ،  هعـسوت  لوا  همانرب  نوناق 
لباق دـشاب  رظن  دـیدجت  یگدیـسر  هلحرم  رد  يرفیک  هاـگداد  مکح  هک  مه  يدراوم  رد  هدرک  ررقم  يدـقن  يازج  ار  یگدـننار  تاـفلخت 
هیور تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .  صیخـشت  حیحـص  روشک  یلاع  ناوید  مراهچ  هبعـش  يار  نیا  ربانب  تسا  لامعا 
هرامش یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشمدراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق 

هب لصا 49  يارجا  هوحن  هاگدادرد  دـیاب  هک  عورـشمان  لاوما  لیـصحت  قرط   1370 / 1/11  - 572 هرامـش :  يار   1/11/1369  - 13370
هداد يو  هبو  روظنم  ییایازم  دوخ  دنمراک  يرادا  تامدـخ  ماجنا  رد  لیهـست  يارب  یتلود  نامزاس  هک  دوشیمن  يدروم  لماش  دـسرب  تابثا 
هدش حیرصت  هام 1363  دادرم  مهدفه  بوصم  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لصا 49  يارجا  هوحن  نوناق  مود  هدام  رد  دـشاب . 
دوش تباث  نآ  فالخ  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا  نوصم  ضرعت  زا  دشابیم و  تیعورشم  هب  موکحم  یقوقحو  یقیقح  صاخشا  ییاراد  هک 

نامزاس هک  دوشیمن  يدروم  لماش  هدـش و  نیعم  نوناق  نیا  رد  دـسرب  تاـبثا  هب  هاـگداد  رد  دـیاب  هک  مه  عورـشمان  لاوما  لیـصحت  قرط  . 
روشک یلاع  ناوید  هبعش 32  يار  نیا  ربانب  دشاب .  هداد  وا  هب  روظنم و  ییایازم  دوخ  دنمراک  يرادا  تامدخ  ماجنا  رد  لیهـست  يارب  یتلود 
نوناق اب  قبطنم  حیحص و  هتخانـشن  یـساسا  نوناق  لصا 49  يارجا  هوحن  نوناق  لومشمو  هتـسنادن  عورـشمان  ار  یلغـش  يایازم  عون  نیا  هک 
دراوم رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا  تسا 

 : فیدر هرامش   14/10/1372  - 587 هرامش :  يار   20/12/1370 هرامش 13694 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم 
نیبـکترم تازاـجم  نوناـق  لوا  هداـمزا  دافتـسم  قاـچاق  عوضوم  تلود  دـمآ  رد  ربارب  ود  تخادرپ  دروم  رد  فیفخت  لاـمعا  مدـع   72/31

قاـچاق عوضوم  لاـم  نیع  در  هک  تسنیا  هطوـبرم  هرـصبتو  روـبزم  نوناـق  هداـم 6  نآ و  ياـه  هرـصبتو  دنفـسا 1353  بوصم 29  قاـچاق 
لیکـشت قاچاق  نیبکترم  هیلع  ار  یلاـم  هب  موکحم   ، عومجم رد  هدـیدرگ  ررقم  تلود  يارب  نوناـق  قبط  هک  يدـمآ  رد  ربارب  ود  تخادرپو 

دشابیم یلام  ياهتیموکحم  ریاس  يارجا  هوحن  دننام  هدش  نیعم  قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  هدام 10  رد  هک  نآ  لوصو  هوحنو  دهدیم 
تیفاعم ای  قاـفراو و  فیفخت  لومـشم  تسا  نکمم  سبح  لاـس  وداـت  قاـچاق  نیبکترم  يرفیک  تازاـجم  نکیل  دوشیمن  فیفخت  لـماشو 

يار نیا  تسا .  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش 32  يار  نیا  ربانب  ددرگ  نیبکترم 
تسا عابت  الا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط 
یمسر عجرم   71/37 فیدر :  هرامـش   14/10/1372  - 588 هرامـش :  يار   20/11/1372 هرامش 14255 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  . 
بوصم یمـسر  ناـمجرتم  نوناـق  هماـن  نییآ  هداـم 30  تسا .  فـلخت  عوـقو  هزوـح  هاـگداد  فـلختم  یمـسر  ناـمجرتم  یماـظتنا  بیقعت 

ناسانـشراک نوناق  همان  نییآ  قبط  رب  ات  هتخانـش  فلختم  یمـسر  نامجرتم  یماـظتنا  بیقعت  عجرم  ار  يرتسگداد  ینف  هرادا   ، 11/2/1348
ینف هرادا  هک  هدش  حیرـصت  مه  بوصم 18/4/1341 یمـسر  ناسانـشراک  نوناق  همان  نییآ  هب  یقاحلا  موس  هدام  رد  دیامن .  مادـقا  یمـسر 
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عجرم بیترت  نیا  اب  دراد  لاـسرا  فلخت  عوقو  هزوح  ناتـسرهش  هاـگداد  هب  یگدیـسر  ياربار  فلختم  یمـسر  ناسانـشراک  هدـنورپ  دـیاب 
بوصم 1341 همان  نییآ  ساسارب  ناـنآ  تاـفلخ  هب  یگدیـسر  عجرم  يرتسگداد و  ینف  هرادا  فلختم  یمـسر  ناـمجرتم  یماـظتنا  بیقعت 

یمسر ناسانشراک  نوناک  لالقتسا  نوناق  هحیال  هدام 27  يارجاو  دشابیم  فلخت )  عوقو  هزوح  کی  یقوقح  هاگداد  ناتـسرهش (  هاگداد 
رب ریاد  نارهت  یقوقح ا  هاـگداد  هبعـش 9  يار  نیا  ربانب  تسا .  هتفاـین  قیقحت  نیا  رد  یمـسر  ناـمجرتم  تیوضع  دروم  رد  بوصم 1358 

یسرداد نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  صیخـشت و  حیحـص  هدـیدرگ  رداص  رظن  نیا  ساسا  رب  هک  هاگداد  تیحالص 
يار  20/11/72 هرامـش 14255 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  بوصم 1337  يرفیک 

ریغ هدوب و  یمومع  حلاصمو  یـصوصخ  قوقح  هب  رـضم  میارج  زا  تناما  رد  تنایخ   73/1 فیدر :  هرامش   16/1/1373  - 591 هرامش : 
ای یـصوصخ  یعدـم  تیاضر  تسا .  یمومع  حـلاصم  یـصوصخ و  قوقح  هب  رـضم  میارج  زا  تناما  رد  تنایخ  دـشابیم .  تشذـگ  لـباق 

ریزعت یمومع  مظن  ظـفحو  ماـظن  تحلـصم  ترورـض  هب  نکیل  دزاـس  یم  یفتنم  روبزم  مرج  رد  ار  ساـنلا  قح  عوضوم  تیاکـش  دادرتـسا 
حیحـص دراد  تقباطم  رظن  نیا  اـب  هجیتن  رد  هک  نارهت  يرفیک 1  هاگداد  هبعـش 148  يار  نیاربانب  تسا .  مزال  مرجم  یتموکح  اـی  یعرش 

اههاگداد فرط  زا  بوصم 1337  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  داوم  زا  هداـم 3  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم و  هداد  صیخـشت 
فیدر هرامش   1/9/1373  - 594 هرامش :  يار   1/3/1373 هرامش 14333 -  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  دوش . يوریپ  هباشم  دراوم  رد  دیاب 

نیبکترم تازاجم  دـیدشت  نوناـق  لومـشم  رفیک  نییعت  ثیح  زا  دـنوشیم  بوسحم  يرادربهـالک  نوناـق  بجومب  هک  یمیارج   23  / 73 : 
بوصم 1308 ریغ  لام  لاقتنا  هب  عجار  تازاجم  نوناق  هدام 1  هکنیا  هب  رظن  دشابیم .  لاس  بوصم 1367 يرادربهالک  سالتخا و  ءاشترا و 

نوناق هداـم 238  نوناـق  نآ  بیوصت  خـیرات  رد  ار  يرادربهـالک  تازاـجمو  هدرک  بوـسحم  رادربهـالک  ار  ریغ  لاـم  ناگدـنهد  لاـقتنا  ، 
تازاـجم نییعت  ثـیح  زا  تاریزعت  نوناـق  هداـم 116  بوصم 1362  یمالـسا  تاریزعت  بیوصت  اـب  ودوب  هدوـمن  نیعم  یموـمع  تازاـجم 

بوصم يرادربهالک  سالتخا و  ءاشترا و  نیبکترم  تازاجم  دـیدشت  نوناق  کی  هدام  قبط  سپـس  قباس و  نوناق  نیزگیاج  يرادربهـالک 
هک یمیارج  اذـل  تسا  هدـیدرگ  وغل  روبزم  نوناق  اب  ریاغم  تاررقم  هیلک  نوناق  نامه  هدام 8  ربارب  دـیدشت و  يرادربهالک  تازاجم   1367

سـالتخا ءاـشترا و  نیبـکترم  تازاـجم  دــیدشت  نوناـق  لومــشم  رفیک  نـییعت  ثـیح  زا  دوـشیم  بوـسحم  يرادربهـالک  نوناـق  بجوـمب 
يار نیا  دوشیم  صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مراهچ  هبعـش  يارو  هدوب  بوصم 1367  يرادربهالکو 

عابتالا مزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاعناوید  بعـش  واـههاگداد  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  دـحو ت  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب 
نیبکترم  73/67 فیدر :  هرامـش   9/12/1373  - 595 هرامـش :  يار   9/11/1373 هرامش 14548 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا . 

نوناق هدام 1  بجومب  نوچ  دنـشابیم  همیرج  تخادرپ  هلمج  زا  رفیک و  بجوتـسم  یلکلا  تابورـشم  رودـصای  دورو و  اـی  دـیلوت   ، قاـچاق
رفیک بجوتسم  ینوناق  اررقم ت  قفو  نآ  نیبکترم  هدوب و  عونمم  یلکلا  تابورشم  رودص  ای  دورو و  ای  دیلوت  قاچ ،  اق  نیبکترم  تازاجم 
هدام اب  دروم  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تییه  ءاـضعا  تیرثکا  رظنب  اذـل  دـشاب  یم  همیرج  تخادرپ  هررقم  تازاـجم  هلمج  زا  دنتـسه و 

رب يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  هجوم  هدـیدرگ  رداص  رظن  نیا  ساسا  انبمرب و  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 34  يار  هتـشاد و  قابطنا  موقرم 
مزال اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعـش  يارب  هباشم  دراوم  رد  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط 

نییعت  75/12 فیدر :  هرامش   27/6/1375  - 608 هرامش :  يار   14/2/1374 هرامش 14611 –  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا  عابتالا 
دنوشیم یقلت  هباشم  میارج  هک  کچ  رودص  نوناق  عوضوم  ددعتم  میارج  يارب  نوناق ،  رد  ررقم  رثکادح  زا  شیب  هناگادـج و  ياهتازاجم 

کچ رودص  نوناق  داوم 3و7و10و13  عوضوم  هریغو  ینیمـضت  راد ،  هدعو   ، لحم الب  ياهکچ  رودص  هکنیا  هب  رظن  دشابیمن .  حیحـص  - 
میارج هکلب  هدوبن  فلتخم  میارج  عون  زا  دشاب  هدش  اجنا م  رفنکی  بناج  زا  هکیتروص  رد  لاس 1372 ،  رد  نآ  یحالصا  بوصم 1355 و 
نییعت اذل  دوشیم . فوقوم  هنع  یکتـشم  بیقعت   ، کچ هجو  تخادرپ  ای  یـصوصخ و  یکاش  تشذگ  اب  اهنآ  هیلک  رد  هک  دنتـسه  یهباشم 

هدام 47 تمـسق 2  قبط  رب  یتسیاب  دشابیم  هخوسنم   ، قباس یمومع  تازاجم  نوناق  داوم 31 و 32  هکنیا  هب  تیانع  اب  مهتم  يارب  تازاـجم 
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زین تسا و  ننقم  روظنم  فالخ  قوف  میارج  زا  کی  ره  يارب  هناگادـج  ياهتازاجم  نییعت  هجیتنرد  دـیآ و  لمعب  یمالـسا  تازاجم  نوناـق 
دقاف دشاب  هتـشاد  دوجو  صوصخ  نیارد  یحیرـص  صن  هکنیا  نودب  نوناق  رد  ررقم  تازاجم  رثکادـح  زا  شیب  مهتم  يارب  تازاجم  نییعت 
نوناق نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحـص  نارهت  ناتـسا  رظن  دیدجت  هاگداد  بعـش 3و 6  زا  هرداص  ءارآ  قوف ،  بتارم  هبانب  تسا  ینوناق  تهاـجو 

هیلک يارب  رداــص و  بوـصم 1337  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هب  هدـش  هفاـضا  داوـم  زا  هداـم 3  بجومب  يار  نیا  دوـشیم  صیخـشت 
1376 / 6/8  - 619 هرامـش :  يار   26/8/75 هرامـش 15064 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد 

دافتسم دشاب . هدشن  نییعت  هید  ندب  ءاضعا  هب  هدراو  تامدص  يارب  نوناق  رد  هک  دراد  يدراوم  هب  صاصتخا  شرا   76/15 فیدر :  هرامش 
ندب ءاضعا  هب  هدراو  تامدـص  يارب  نوناق  رد  هک  دراد  يدراوم  هب  صاصتخا  شرا  بوصم 1370 ،  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 367  زا 

نآ رد  صقن  بیعای و  هتفای و  لماک  يدوبهب  هکنآ  زا  معا  ناوختسا  یگتـسکش  يارب  روبزم  نوناق  هدام 442  رد  دشاب .  هدشن  نییعت  هید  ، 
تریاغم موقرم  هدام  اب  هید  رب  دـیاز  یغلبم  نییعت  ددرگ . تخادرپ  دـیاب  رادـقم  نامه  دروم  بسح  هک  تسا  هدـش  نیعم  هید  دـنامب ،  یقاـب 

داوم هدام 3 ا ز  قبط  رب  يار  نیا  دشابیم .  نوناق  اب  قبطنم  حیحـص و  ناتـسا  زکرم  رـشن  دـیدجت  هاگداد  مهدزاود  هبعـش  رظن  اذـهیلع  دراد 
یمسر همانزور  رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  بوصم 1337  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا 

میارج تازاجم  نوناق  ات 82  داوم 75  بجومب   30  / 76 فیدر :  هرامش   18/1/1377  - 624 هرامش :  يار  هرامش 15406 22/10/1376 
رظن تسا .  هناگادج  هزب  زین  لعاج  هب  تبسنو  بوسحم  لعج  زا  لقتسم  یلمع  لوعجم ،  دنس  زا  هدافتسا  بوصم 1371 ،  حلسم  ياه  ورین 

تازاجم لوعجم  دنس  زا  هدافتـسا  لعج و  يارب  بوصم 1371  حلـسم  ياه  ورین  میارج  تازاجم  نوناـق  ات 82  داوم 75  بجوـمب  هکنیا  هب 
هدافتـسا دوخ  لعاج  هک  يدراوم  رد  لوعجم  دنـس  زا  هدـننک  هدافتـسا  يارب  زین  روبزم  نوناـق  هدام 83  رد  هوالعب  هدـش و  نییعت  هناگادـج 

تبسن بوسحم و  لعج  زا  لقتسم  یلمع  لوعجم  دنس  زا  دافتـسا ه  روبزم  داوم  قبط  رب  نیا  ربانب  تسا  هدیدرگ  ررقم  تازاجم  دشاب  هدننک 
تازاجم نوناق  هدامو 47  ددـعت  تیاعر  اب  نآ  بجومب  هک   2/76  / 28 هرامـش 6 ـ  همانداد  بتارم  هبانب  تسا .  هناگادـج  هزب  زین  لعاج  هب 

قبط رب  يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحـص  هدش  نییعت  هناگادـج  ياهرفیک  لوعجم  دنـس  زا  هدافتـسا  لعج و  يارب  یمالـسا 
یمـسر همان  زور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  هدـیدرگ و  رداص  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هب  هدـش  هفاـضا  هدام 3 
دیدشت نوناق  هداــمرد 1  سبح )  ررقم (  رفیک   77/4 فیدر :  هرامـش   31/6/1377  - 628 هرامـش :  يار   14/5/1377 هرامش 15563 - 

ررقم تدم  لقادح  زارتمک  هففخم  ایفیکو ت  للع  دوجو  تروص  رد  بوصم 1367  يرادربهالکو  سالتخا  ءاشترا و  نیبکترم  تازاجم 
عمجم بوصم 1367  يرادربهالک  سالتخا و  ءاشترا و  تازاجم  دیدشت  نوناق  کی  هدام  رد  ررقم  سبح  رفیک  هکنیا  هبرظن  دوب .  دهاوخن 

للع دوجو  تروص  رد   ، موقرم هدا  ــ کـی م هرـصبت  بجوـمب  هدـش و  نییعت  لاـس  رثکادح 7  لاسکی و  لقادـح  ماظن  تحلـصم  صیخـشت 
یمالـسا تازاجم  نوناق  هدام 22  هب  کسمت  دـنهد  فیفخت  ررقم  تدـم  لقادـح  ات  ار  سبح  نازیم  دـنزاجم  اـههاگداد  هففخم  تاـیفیکو 

نیزاوم اـب  ریاـغم  ماـظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  هبوصم  رد  ررقم  دـح  زا  رتـمک  سبح  نییعتو  یمالـسا  ياروش  سلجم  بوصم 1370 
تایه اضعا  تیرثکا  رظنب  دـشابیم  رظن  نیا  اـب  قباـطم  هک  نارهت  ناتـسا  زکرم  رظن  دـیدجت  هاـگداد  مجنپ  هبعـش  يار  اذـهیلع  تسا  ینوناـق 

یسرداد نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  دراومزا  هدام 3  دانتسا  هب  يار  نیا  دوشیم .  دییات  صیخشت و  هجومو  حیحص  روشک  یلاعناوید  یمومع 
 - هرامـش 15684 یمـسر  هماـنزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد  يار  ــ هاـم 1337 ب ریت  بوـصم  يرفیک 
هدام دانتسا  هب  یگدننار  همانیهاوگ  نتـشاد  نودب  يدمع  ریغ  لتق  رد   78/7 فیدر :  هرامش   9/6/1378  - 638 هرامش :  يار   7/10/1377
داوم هب  رظان  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 718  تحارـصب  دوشیم .  نییعت  مهتم  يارب  تازاجم  هرقفکی  طقف  یمالـسا  تازاجم  نوناق   718
دمع ریغ  لتق  بکترم  یگدـننار  نیح  رد  هک  يروتوم  لیاسو  يدـصتم  ای  هدـننار  هاگره  هتـشاد ( ررقم  هک  نونا  نا قـ ـــ مه یلا 717   714

موکحم قوف  داوم  رد  روکذـم  تازاـجم  رثکادـح  موس  ود  زا  شیب  هب  دـشاب …  هتـشادن  هناورپ  اـی  هدوب  تسم  مرج  عوقو  عقوم  رد  هدـش ، 
مرج يدام  ددعت  هب  طوبرم  تاررقم  لامع  ارب  ننقم  رظن  هچنانچ  اریز  دشاب  یم  مرج  يونعم  ددعت  زراب  قیداصم  زا  عوضوم  دش )  دـهاوخ 
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تازاجم نوناق  و 47  و 723  داوم 714  دوجو  اـب  دـشاب  یم  روـبزم  میارج  زا  کـی  ره  يارب  هناگادـج  تازاـجم  نییعت  مزلتـسم  هک  هدوـب 
تابجوم زا  یتیعـضو  نینچ  رد  یگدـننار  هناورپ  نتـشادن  فاـصوا  نیا  اـب  هدوبن و  نوناـق  نآ  هداـم 718  عضو  هب  زاـین ي  رگید   ، یمالـسا

ناوید یمومع  تییه  راعشالا  قوف  بتارم  هبانب  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  یـصاخ  تازاجم  نوناق  دوخ  رد  هک  تسا  مرج  هددشم 
يدمع ریغ  لتق  ماهتا  دروم  رد  هک  ار  یقرـش  ناجیابرذآ  ناتـسا  زکرم  رظن  دـیدجت  هاگداد  مشـش  هبعـش  يار  ءارا  تیرثکا  هب  روشک  یلاع 

تاررقم و اـب  قبطنم  هدرک  نییعت  مهتم  يارب  تازاـجم  هرقفکی  رکذـلا  راـم  نوناـق  هدام 718  دانتـسا  هب  یگدننار  همانیهاوگ  نتـشاد  نودب 
لاس 1337 بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  هدام 3  بجومب  يار  نیا  دـهدیم .  صیخـشت  حیحـص  ینوناق و  نیزاوم 

 - 641 هرامش :  ار ي   11/8/1378 هرامش 15930 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  هیلک  يارب 
هجوم هدام 11  رد  ررقم  بیترت  لومش  زا  کچ  رودص  نوناق  هدام 13  اب  قبطنم  دراوم  ندومن  جراخ   78/10 فیدر :  هرامش   25/8/1378
تسا يرفیک  بیقعت  لباق  یتروص  رد   ، هدننک رداص   ، کچ هب  طوبرم  میارج  هیلک  رد  کچ  نوناق  هدام 11  قبط  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسین .
خیرات زا  هام  شـش  تدـم  ردو  هعجارم  هیلع  لاحم  کناب  هب  کـچ  هجو  لوصو  يارب  رودـص  خـیرات  زا  هاـم  شـش  تدـم  رد  هدـنراد  هک 

قوف بیترت  لومش  زا  کچ  نوناق  یحالـصا  هدام 13  اب  قبطنم  دراوم  ندومن  جراخ  دیامن و  تیاکـش  زین  تخادرپ  مدـع  یهاوگ  رودـص 
ءارآ تیرثکا  هب  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  نارهت  ناتـسا  رظن  دـیدجت  هاگداد  هبعش 28  يار  اذهل  تسین  لیلد  هب  دنتـسمو  هجوم   ، رکذلا

بعـش يارب  هباـشم  دراوـم  رد  رفیک ي  یـسرداد  نـییآ  نوناـق  هداـم 270  قبط  رب  يار  نیا  ددرگیم . صیخـشت  ینوناـق  نیزاوـم  اـب  قـفاوم 
 –642 هرامــش :  يار   4/11/1378 هرامـش 15996 -  یمـسر  هماـنزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عاـبتالا  مزـال  اـههاگدادو  روشک  یلاـعناوید 
ننقم و رظن  فلاخم   ، يرفیک تاعوضوم  رد  مهتم  يارب  زور  کی  دون و  زا  رتمک  سبح  تازاجم  نییعت   78/2 فیدر :  هرامش   9/9/1378

هام دنفـسا  بوصم  نیعم  دراومرد  نآ  فرـصمو  تلود  ياهدـمارد  زا  یخرب  لوصو  نوناـق  هدام 3  دنب 2  تحارـصب  دـشابیم  نوناق  حور 
تسا ریخم  هاگداد  دشاب  نیا  زارتمک  نآ  لقادح  سبح و  زور  زا 91  شیب  تازاجم  رثکادح  هکیتروص  رد  يرفیک ،  تاعوضومرد   1373

رتمک سبح  تازاجم  نییعت  اذلف  دهدب .  لایر  نویلیم  هس  ات  لایر  کیو  رازه  داتفه  زا  يدـقن  يازج  ای  سبح  هام  هس  زا  شیب  هب  مکح  هک 
یم دشاب  روبزم  تدم  زا  رتمک  تازاجم  نییعت  هب  هاگداد  رظن  هچنانچ  دشاب و  یم  نوناق  حور  ننقم و  رظن  فلاخم   ، مهتم يارب  زور  زا 91 

سبح هام  هس  مکح  هک  ناـسارخ  اتـسا ن  زکرم  رظن  دـیدجت  هاـگداد  هبعـش 12  يار  تایفیک  نیا  اب  دـهدب  يدـقن  يازج  هب  مکح  یتسیاـب 
ینوناـق نیزاوـم  قـفاوم  ءارآ  تیرثـکا  هب  تسا و  رظن  نیا  اـب  قـبطنم  هدرک  موـکحم  يدـقن  يازج  هب  ار  مـهتمو  خـسف  ار  یموـمع  هاـگداد 

هباشم دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعـش  يارب  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 270  قبط  رب  يار  نیا  ددرگیم  صیخـشت 
78/20 فیدر :  هرامش   23/9/1378 – 644 هرامش :  يار  هرامش 15996 – 4/11/1378  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال 

تازاجم دیدشت  نوناق  لومـش  زا  دـشاب  هقرتحم  هرجفنم و  داوم  لومـشم  هک  تسین  يدـحب  اهنآ  راجفنا  تردـق  هک  ییاه  هقرت  يرادـهگن 
زا هتـسد  نآ  يرادـهگن  یلو  دـشاب  یم  راجفنا  تیلباق  ياراد  هقرت  هک  دـنچره  تسا .  جراخ  حلـسم  نایچقاچاقو  تامهم  هحلـسا و  قاچاق 

هرـصبت 2 عوضوم  عافد  ترازو  فرط  زا  یمالعا  هقرتحم  هرجفنم و  داوم  لومـشم  هک  تسین  يدـح  رد  ناشراجفنا  تردـق  هک  ییاه  هقرت 
هدش مدرم  ءاذیا  تشحوو و  بعر  ببس  دشاب و  بوصم 1350  حلسم  نایچقاچاق  تامهمو و  هحلسا  قاچاق  تازاجم  دیدشت  نوناق  هدام 1 

نایچقاچاق تامهم و  هحلـسا و  قاچاق  تازاجم  دیدشت  نوناق  لومـش  زا  ددرگ  دارفا  هب  ندناسر  بیـسآ  همدـصایو و  بیرخت  تابجومایو 
رظنب دراد  تقباطم  رظن  نیااب  هک  يدح  رد  ناتـسلگ  ناتـسا  رظن  دیدجت  هاگداد  مراهچ  هبعـش  يار  اذلف  تسا  جراخ  بوصم 1350  حلسم 

یمومع و ياههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناق  هداـم 270  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .  دـییات  روشک  یلاـعناوید  یمومع  تییه  ءاـضعا  تیرثکا 
هرامش 645 يار  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  بوصم 1378  يرفیک  روما  رد  بالقنا 
زا عیزوت  تراجت و  دـصق  نودـب  ویدیو 000  امنیـس و  راون  یـشاقن ،  حرط ،  يرادـهگن  فرـص   14 / 78 فیدر :  هرامـش   23/9/1378 - 
لاس بوصم  اریزعت ت ) یمالسا (  تازاجم  نوناق  هدام 640  قبط  رب  هکنیا  هب  رظن  تسا .  جراخ  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 640  لومش 
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روطبای ویدیو  امنیس و  راون  یشاقن ،  حرط ،  يرادهگن  هدش ( ،  یغلم  نآ  اب  ریاغم  تاررقم  هیلک  نوناق  نامه  هدام 729  بجومب  هک   1375
اذلف دوشیم )  بوسحم  مرج  دشاب  عیزوتو  تراجت  روظنمب  هکیتروص  رد  دـیامن  راد  هحیرج  ار  یمومع  قالخ  او  تفع  هک  يزیچ  ره  یلک 
هدوب جراخ  روکذم  نوناق  هدام 640  لومـش  زا  دشابن  عیزوت  يراجت و  رما  هب  دعم  نآدادعت  هکیتروص  رد  روبزم  لیاسو  يرادهگن  فرص 

نیا اب  هک  يدح  رد  كارا )  يزکرم (  ناتـسا  رظن  دیدجت  هاگداد  مراهچ  هبعـش  زا  هرداص  همانداد  بتارم  هبانب  تسا .  ییازج  هبنج  دـقافو 
. دوشیم دییات  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه  ءاضعا  تیرثکا  رظنب  دراد .  تقباطم  رظن 

یمومع يازج  يارآ 

تسا روکذم  نوناق  هدام 162  هب  رظان  هک  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 165  دروم  رد  تازاجم  فیفخت   4/3/1336 هرامش 1136 -  يار 
رکذ ماقم  رد  یمومع  تازاـجم  نوناـق  هدام 165  نوچ  دوب . دـهاوخ  زیاـج  هدام 162  لقادـح  نازیم  ات  نوناـق  ناـمه  ررکم  هدام 45  قبط 
هدام تازاجم  نوچ  رثکادح و  لقادح و  ودب ن  یـصاخ  تازاجم  نییعت  هن  هدش  عضونآ  لبق  هدام  هس  دروم  رد  رفیک  دیدشت  هوحنو  تهج 

هدام 162 هب  رظاـن  هک  هداـم 165  دروم  رد  تازاـجم  فیفخت  نیا  رباـنب  دـشابیم  رثکا  لقادـح و  ياراد  تسا  هداـم  هسنآ  زا  یکی  هک   162
متشه هبعـش  يار  هجیتن  ردو  دوب  دهاوخ  زیاج  هدام 162  لقادـح  نازیمات  روبزم  نوناق  ررکم  هدام 45  قبط  تسا  یمومع  تازاجم  نوناـق 

رد هدـش  ینیب  شیپ  مرج  رارکت  دروم  رد  فیفخت   17/6/1337 هرامش 3389 -  يار  تسا .  حیحـص  صوصخ  نیا  رد  روشک  یلاع  ناوید 
دنب رد  هدش  ینیب  شیپ  مرج  رارکت  دروم  رد  دیا .  یم  لمعب  روکذـم  نوناق  ررکم  هدام 45  قبط  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 25  موس  دنب 

ياهتازاجم  20/4/1339  - 1929 هرامـش :  يار  دیا . یم  لمعب  نوناق  ررکم  هدام 45  قبط  فیفخت  یمومع  تازاجم  نوناـق  هدام 25  موس 
نوناق هدام 18  هرـصبت 5  لامعا  اـب  یندـیماشآ  ییاذـغ و  داوم  دروم  رد  ییوراد  یکـشزپ و  تاررقم  نوناـق  هدام 19  رد  جردـنم  یبیداـت 

ج ب ،  فلا ،  ياهدنب  رد  جردنم  ياهتازاجم  ییوراد ،  یکـشزپ و  تاررقم  نوناق  هدام 19  قبط  دوب .  دهاوخ  اهتازاجمنآ  فصن  روکذم 
هرـصبت 5 نوچ  فیفخت و  هجرد  کی  اب  یلو  ییوراد  داوم  ياهتازاجم  نامه  زا  تسترابع  یندیماشآ  ییاذـغ و  داوم  دروم  رد  و  ه ،  د ،  ، 

میارج ینعی  دراوم  ریاـس  رد  هجرد و  کـی  اـت  ییاـنج  ياـهتازاجم  درومردار  تازاـجم  فیفخت  هففخم  لـلع  دوجو  تروص  رد  هدام 18 
نیاربانب تسا .  مزـال  یلـصا  تازاـجم  نییعت  يارب  هداـم 19  رد  هداـم 18  هرـصبت 5  تیاعر  هتـسناد و  زیاـج  ار  تازاـجم  فصن  اـت  هجنج 

هدام بجوم  هب  يار  نیا  دوب .  دهاوخ  اهتازاجمنآ  فصن  یندیماشآ ،  ییاذغ و  داوم  دروم  رد  رکذلا  قوف  ياه  دنب  رد  یبیدات  ياهتازاجم 
تیلوئسم عفر  ضرف  رب   17/9/1338 هرامـش 4391 -  يار  تسا .  عابتالا  مزال  هام 1328  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو 

تازاجم نوناق  ررکم  هدام 238  مومع  قالطا و  اب  دشابیمن  هیلاراشم  يرفیک  تیلوئـسم  عفار  رما  نیا  لحم ،  یب  کچ  هدننک  رداص  یندـم 
هدوبن هیلاراشم  يرفیک  تیلویسم  عفار  رما  نیا  ددرگ  عفر  لحم  یب  کچ  هدننک  رداص  یندم  تیلویـسم  ینوناق  تهج  هب  ضرف  رب  یمومع 

مکح نیا  تسا  یهیدب  دشاب  یم  لامعا  لباقوا  هراب  رد  خروم 16/12/1337  لحم  یب  کچ  هب  عجار  نوناق  هدام 7  روبزم و  هدام  مکح  و 
رداص رابجا  کچ و  لعج  تقرـس و  نادـقفدراوم و  لیبق  زا  هدـیدرگن  رداص  تراجت  نوناق  هدام 310  بجومب  کچ  هک  يدراوم  لـماش 

 : هرامش يار  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  لاس 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  بجومب  يار  نیا  دوب  دهاوخننآ  هدننک 
هدام دـنب ب  قبط  نوچ  نکمم  وحن  رهب  هیلاراشم  تین  وس  زارحا  اب  لحمالب  کچ  هدـننک  رداص  تازاـجم  دـیدشت   27/12/1342  - 6250

هتـشاد تین  وس   ، یکچ نینچ  رودصرد  هک  دوشیم  دـیدشت  لحمالب  کچ  هدـننک  رداص  رفیک  یعقوم   ، یمومع تازاجم  نوناق  ررکم   238
نییعت ناوتیمن  دوشن  یعقاو  غالبا  مهتم  صخـش  هب  همانراهظا  ات  الوصا  تسوا و  هب  همان  راهظا  غـالبا  تین  وس  زارحا  قرط  زا  یکی  دـشاب و 

درومنیا رد  همانراهظا  غالبا  اذـلف  تسا  هدرک  يراددوخ  کچ  غلبم  تخادرپ  زا  همانراهظا  رودـص  زا  عالطا  ملعاب و  هکنیا  هب  درک  لصاح 
رودـص ای  دافم  زا  مهتم  هک  دـیامن  زارحا  رگید  لیالدای  مهتم  رارق  لیبق ا  زا  يرگید  قرطب  هاگداد  هکنیا  رگم  ینوناق  هن  تسا  یعقاو  غالبا 
ییاضق هیور  تدـحو  نوناق  قبط  يار  نیا  تسا .  هدومن  عانتما  کچ  هجو  تخادرپ  زا  ررقم  عقوم  رد  اذـهعم  تسا  هدـش  علطم  همان  راهظا 
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مکاحمرد یگدیـسر  زا  دعب  نونج  ياعدا   28/10/1345 هرامـش 1995 -  يار  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراومرد  هام 1328  ریت  بوصم 
تاـماهتا هب  یگدیـسر  يرفیک ،  یـسرداد  نییا  تاررقم  قباـطم  نوچ  درادـن .  دروم  یبـسح ،  روـما  نوناـق  دانتـسا  هبنآ  تیعطق  ییازج و 

رصنع هلمج  زا  مرج  هدنهد  لیکشت  رصانع  هیلک  هب  یگدیسر  مزلتسم   ، نیمرجمرفیک نییعتو  تسا  يرفیک  هاگداد  تیحالص  رد  ناراکهزب 
هدام 89 و 90 قباطم  دومن و  نیعم  صخشم و  ار  مرجم  يرفیک  تیلویسم  نازیم  دودح  اتجیتن  ناوتب  ات  تس  اهنآ  یحور  تیعضو  يونعم و 

روبزم ياهیرامیب  هب  یسردادای  یسرپ  زاب  ماگنه  ای  هدوب و  نونجم  باکترا  لاح  رد  مرج  بکترم  هاگره  يرفیک 1 ،  یسرداد  نییا  نوناق 
نییا نوناق  هدا 483  ــ قش 1 م زا  دافت  ـ سم قبط  تسا . ییانج  هحنج و  ياههاگداد  ناسرپ و  زاب  هدهع  رد  نونج  رما  هب  یگدیسر  دوش  التبم 
مکح يرجم  ناتسداد  فیاظو  زا  ارجا  عنم  روتسدو  یگدیـسر  یعطق ،  مکح  رودص  زا  سپ  نونج  ثودح  دروم  رد   ، يرفیک 2 یسرداد 

ار وا  هیلاراشم  ناردارب   ، ییازج لحارم  رد  مهتم  ماـهتا  هب  یگدیـسر  ماـگنه  طوبرم  اـه ي  هدـنورپ  تلـالد  قبط  هیـضق  نیا  رد  دـشاب .  یم 
یقلت تباث  يو  نونج  یلو  هدـمآ  لـمعب  یگدیـسر  لـحارمنآ  رد  راـهظا  نیا  هب  دوش و  فاـعم  تازاـجم  زا  اـت  دـنا  هدومن  یفرعم  نونجم 
دروم هنیمز  نیمه  رد  مهتم  یـسرداد  هداعا  تساوخداد  تسا و  هدـیدرگ  ماربا  روشک  یلاع  ناوید  رد  هرداص  تازاـجم  مکح  هدـیدرگن و 

لاح تامدقم ،  نیا  اب  تسا و  هدرک  ادیپ  ار  اهب  موکحم  هیـضق  رابتعا  یعطق و  روبزم  ماکحا  بیترت  نیا  هب  هتـشگ و  در  هدشن و  عقاو  هجوت 
هاگداد دـشابیم و  تازاجم  زا  تیفاعم  يارب  مهتم  ندومن  یفرعم  نونجم  زاـب  یبسح ،  روما  نوناـق  هدام 44  هب  ادنتسم   ، نیـضرتعم ضارتعا 

نونج توبث  مدع  هنیمز  ردار  ییازج  عجرم  رظن  هرداص  رارق  یط  رد  هدش و  یگدیـسر  دراو  صوصخ  نیا  رد  هجوت  نودب  یندم  شهوژپ 
ندوب ضارتعا  لباق  هب  عجار  یبسح  روما  نوناق  هدام 44  تسین  مولعم  هکنیا  رب  هوالع  هداد  همادا  یگدیسر  هب  هتسنادن و  ماقمردرثوم  مهتم 

رد یبسح  روما  تاررقم  الوصا  نوچ  دشاب  دراوم  لیبق  نیا  هب  يرست  لباق  ررـض  هجوت  دروم  رد  صاخـشا  هیحان  زا  یندم  هاگداد  میمـصت 
یم ناـنآ  لاومارد  هطبغو  هفرـص  قوقح و  ظـفحو  میق  بصن  نییعت و  بیترت  اـهنآ و  روما  هرادا  فیکو  مک  هب  طوـبرم  نیروـجحم  دروـم 

هب هجوت  اب  نیا  ربانب  تسین  تسا  یعطق  ماکحا  اب  هلباقم  هضراعم و  يارب  قیرط  حاتتفا  هجیتنلاب  هک  يواعد  عون  نیا  لـماش  روماـنآ  دـشاب و 
رگیدو دراو  قوف  تاهج  زا  طابنتـسا  وس  عوقو  رب  ینبم   3 لک ناتسداد  ياقآ  بانج  داریا  یعطق ،  ییازج  ماکحا  دافمو  راعـشالا  قوف  داوم 

تسا هدش  درو  هدیدرگ  یگدیسر  ییازج  لحارم  ردنآ  هب  تبسن  هک  تازاجم  زا  وا  تیفاعم  يارب  هدازکلم  هلا  حتف  نونج  رما  هب  یگدیسر 
هرامـش يار  دـیامن . راتفر  رظن  نیا  قبط  تسا  فلکم   ( رظن دـیدجت  یـشهوژپ (  هاـگداد  یبسح  روما  نوناـق  هداـم 43  قبط  درادـن و  دروم 

 . تسا هتفای  ققحت  ردـخم  داوم  تسرهف  راشتنا  زا  لبق  مرج ،  هکیتقو  قباـس  نوناـق  رد  فخا  تازاـجم  لاـمعا  موزل   22/4/1346  - 4859
بوصم ینویفا  داوم  لامعتسا  شاخشخ و  تشک  عنم  حالصا  نوناق  لوا  هدام  رد  هک  دحتم )  للم  نامزاس  هردخم  هیودا  تسرهف  ترابع ( 
بیوصت زا  سپات  میظنت  کیکفت  هب  ار  روکذم  هردخم  داوم  تسرهف  هک  هدومن  فلکم  ار  يرادـهب  ترازو  هدـیدرگ  رکذ  هام 1338 ،  ریت 

ریثـک دـیارج  زا  یکی  رد  یلاوتم  تبون  هس  یهاـشنهاش و  روشک  یمـسر  هماـنزور  رد  تبون  کـی  نوناـق ،  نیا  اـب  ناـمزمه  ناریزو  تییه 
هب ناریزو  تییه  بوصم  تسرهف  رد  هکنیا  اـمک  دـشابیمنآ  ریغ  ینویفا و  زا  معا  هردـخم  داوم  هیلک  هب  رظاـن  ددرگ  رـشتنم  زکرم  راـشتنالا 

يارب تسرهفنآ  رد  هکنیاو  هدـیدرگ  ررقم  نوناق  اب  نامزمه  روکذـم  تسرهف  راـشتنا  قوف  حرـشب  نوچ  تسا و  هدـش  لـمع  تیفیک  نیمه 
عنم نوناق  ارجا  تسا  هدماین  نایم  هبنآ  زا  يرکذ  نوناق  نتم  رد  هک  هدش  رکذ  یتایـصوصخ  لیـصفت  هبو  هناگادج  ردخم ه  داوم  زا  کیره 

هک ردـخم  داوم  هب  طوبرم  میارج  هب  تبـسن  هیلع  انب  تسا  هتـشاد  تسرهفنآ  راشتنا  بیوصت و  اب  همزـالم  بوصم 1338  شاخشخ  تشک 
قح نوناق ال  زا  فخانآ  رد  ررقم  اهتازاجم  هک  بوصم 1334  قباس  نوناق  هتفای ،  عوقو  روکذم  تسرهف  ندش  ارجالا  مزال  راشتنا و  زا  لبق 

نوناق بجومب  يار  نیا  تسا .  حیحـص  تسا  هدش  رداص  قوف  نیزاوم  هب  هجوتاب  هک  روشک  ناوید  مهن  هبعـش  يار  دشابیم و  يرجم  تسا 
يار ررکم  تسا .  عابتالا  مزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  لاس 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو 

نمـض راذـگنوناق  هکنیا  هب  رظن  تسا .  قیلعت  لـباق  هدوب و  یلیمکت  تازاـجم  یگدـننار  قح  زا  تیمورحم   20/12/1348  - 203 هرامش : 
قلطم دنتـسه  یلـصا  ياهتازاجم  زا  هک  ار  تمارغ  سبح و  تازاجم  تسا  هداد  رایتخا  هاگداد  هب  تازاـجم  يارجا  قیلعت  نوناـق  زا  هدام 1 
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هدومن حیرصت  هدام 7  نتم  رد  اصحا و  احیرـص  ار  روبزم  نوناق  لومـش  زا  تاینثتـسم   ، هدربمان نوناق  هدام 6  نمـض  رد  هکنیا  هبرظنو  دیامن 
زا لوا  با ــ  زا بـ مود  لصف  هب  هجوت  اب  هکنیا  هبرظنو  دوب  دـهاوخ  زین  یلیمکت  یعبت و  ياهتازاجم  لـماش  تازاـجم  يارجا  قیلعت  هک  تسا 
 ، موـس لـصف  ردو  رکذـتم  یلیمکت  یلـصا و  زا  معا  ار  تیاـنج  هحنج و  ياـهتازاجم  قـلطم  ادـتبا  زا  راذـگنوناق  یموـمع  تازاـجم  نوناـق 

ياهتازاجم دادـع  زا  ار  روبزم  تازاـجم  بیترت  نی  اـب  مـالعا و  یلیمکت  یعبت و  ياـهتازاجم  زا  احیرـص  ار  یعاـمتجا  قوقح  زا  تیمورحم 
عوضوم هزب  نیبـکترم  يارب  تازاـجم  زا  ییزج  ناونعب  هک  یگدـننار  هب  لاغتـشا  زا  تیمورحم  هکنیا  هب  رظن  تسا و  هدومن  راـخ ج  یلـصا 

یلاعناوید هبعـش 11  يار  اذـهیلع  تسا  یلیمکت  ياهازج  قیداصم  زا  فصو  نیا  اب  هدـش  ررقم  ناگدـننار  تازاجم  دـیدشت  نوناق  هدام 2 
بعش يارب  هباشم  دراوم  رد  هام 1328  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  رب  يار  نیا  دـسریم .  رظنب  هجوم  هنیمز  نیا  رد  روشک 

 - هرامــش 1255 يار   9/2/1349 هرامـش 7346 -  یمـسر  هماـنزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عاـبتالا  مزـال  اـههاگداد  روـشک و  یلاـع  ناوـید 
تازاجم دیدشت  هدـحاو  هدام  عضو  نوچ  شترا  یـسرداد  تیحالـص  ققحت  تهج  تقرـس  مرج  رارکت  تاعفد  زارحا  طرـش   23/2/1346

ماقم رد  دنکیم  تیاکح  روبزم  نوناق  ناونع  هک  روطنامهنآ  لیذ  ياه  هرصبت  دنوشیم و  صاخشا  نکـسم  ای  لزنم  دراو  هک  حلـسم  نیقراس 
بجوـمب هدـش و  رداـص  هیور  تدـحو  ماـقم  رد  هک  یموـمع  تییه   28/7/44 هرامـش 2902 -  يار  هظحالم  اـبو  هدوب  تازاـجم  دـیدشت 

مراهچ هبترم  رد  تقرـس  باکترا  هک  نیا  هنیرق  هبو  هدـیدرگ  ریـسفت  یعطق  رثوم  تیموکحم  هب  ثحب  دروم  هرـصبت  رد  تقرـس  باکترانآ 
رثوم دشابیم  تازاجم  دیدشت  لماوع  زا  هک  مرج  رارکت  دروم  رد  طقف  تیموکحم  تیمکو  هتفرگ  رارق  شترا  یـسرداد  تیحالـص  كالم 

دنشابیم یمومع  تاملظت  عجرم  يرتسگداد  مکاحم  نآ  بجومب  هک  یـساسا  نوناق  ممتم  لصا 71 هب  رظن  مرج و  ددـعت  دروم  رد  هن  تسا 
هک تقرـس  هب  ارجالا  مزال  رثوم  یعطق  تیموکحم  هبترم  هس  هقباس  هدوب و  مرج  رارکت  تلاـح  هب  رظاـن  ثحب  دروم  هدـحاو  هداـم  هرصبت 3 
رد تقرـس  ماهتا  هب  یگدیـسر  ات  تسا  مزال  دشاب  هدـش  يرپسنآ  تازاجم  تدـمای  هدـیدرگ  ارجا  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 24  قبطرب 
هب هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3  قبط  رب  هدش  رداص  هیور  تدحو  ماقم  رد  هک  يار  نیا  دشاب و  شترا  یـسرداد  تیحالـص  رد  مراهچ  هبترم 

15/3/1353  - 26 هرامـش :  يار  تسا .  عابتالا  مزال  اـههاگداد  يارب  هباـشم  دراوم  رد  لاس 1337  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق 
بوصم یمومع  تازاجم  نوناق  یحالـصا  هدام 46  لولدـم  هب  هجوت  اـب  تسا .  فیفخت  لـباق  ریغ  يراـبجا  تماـقا  فیدر 53/19  هرامش 

هدام 16 هدـشن و  يرابجا  تماـقا  تازاـجم  فیفخت  زا  يرکذ  هدـیدرگ  مولعم  اـهتازاجم  رد  فیفخت  بیترت  نآ  رد  هک  هام 1352  دادرخ 
لیذ هرـصبت  رد  روکذم  تازاجم  رد  يریثات  تسا  يرابجا  تماقا  تدم  نایب  ماقم  رد  هدـیدرگ  بیوصت  قباس  تروصب  هک  روکذـم  نوناق 

دوشیم و هتخانش  عجرم  ارا ،  قافتا  هب  ناتـسا  هاگداد  هبعش 16   13/8/52 هرامـش 1166 -  ياراذل  درادن  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 173 
رد هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزـال  اـههاگداد  يارب  لاس 1337 بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هب  هدـش  هفاـضا  هداـم 3  قـبط  يار  نیا 
ای فالخ و  صیخـشت  رد  كـالم   17/53 فیدر :  هرامـش   15/3/1353  - 27 هرامـش :  يار   14/6/53 هرامش 8640 -  یمـسر  همانزور 

دیوگ یم  یبسن  يدقن  ياز  ــ فیرعت ج ماقم  رد  هام 1352  دادر  ـــ بوصم خ یمومع  يازج  نوناق  هدام 13  رد  یباکترا  مرج  ندوب  هحنج 
هک یبسن  يدـقن  يازج  نوچ  و  ددرگیم )  باـستحا  ینوناـق  صاـخ  ياـنبم  اـی  دـحاو  ساـسا  ربـنآ  نازیم  هک  تسنا  یبـسن  يدـقن  يازج  ) 
ایو ندرک  نک  هشیرای  ندـیرب  يارب  عتارم ،  اهلگنج و  زا  يرادرب  هرهبو  تظافح  نوناق  بوصم 20/1/1348  یحالصا  هدام 42 (  بجومب 

قلطم  ، ازج نوناق  نیتدام 9 و 12  بجومب  دشابیم و  لاهن  ره  لایر  هاجنپ  رثکادح  ذـخام  انبم و  رب  هدـیدرگ  نییعت  یلگنج  لاهن  ندـنازوس 
رد يدـقن  يازج  هکنیا  زا  معا  هدـش  هتخانـش  يا  هحنج  رفیک  الاب  هب  لایر  زا 5001  یفالخ و  رفیک  اـیر ل  ات 5000  رثکاّدح  يدـقن  يازج 

یلگنج د ر لاهن  ندـنازوسایو  ندرک  نک  هشیرای  عطق  مرج  ندوب  يا  هحنج  ای  یفالخ و  صیخـشت  كالم   ، تباـثاب دـشاب و  یبسن  نوناـق 
لایر رثکادـح 50  ساسا  رب  هک  دوب  دـهاوخ  یبسن  يدـقن  يازج  غلبم  عومجم  رثکادـح   ، زواجت مدـع  اـی  زواـجت  هدـحیلع ،  مرج  ره  دروم 
يار نیا  دراد  نییعت  تیلباـق  اـنوناق  هاـگداد  فرط  زا  فوصوم  نوناـق  یحالـصا  هدامرد 42  حرـصم  یبسن  دقن ي  يازج  هبـساحم  دـحاو 

عابتالا مزال  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  نمض  دش ه  ینیب  شیپ  دح  ردو  يرفیک  یـسرداد  نییا  هب  یقاحلا  هدام 3  بجومب 
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تـشذگ لباق  دوشیمن و  یقلت  وضع  ضقن  نادـند ،  کی  نتـسکش  فیدر 54/68  هرامش   26/3/1354 هرامـش 24 - :  يار  دوب .  دهاوخ 
دـنب 1 لومـشم  دروم  یـصوصخ  یکاش  تشذـگ  دوجو  اب  اذـل  ددرگیمن  یقلت  وضع  صقن  افرع  نادـند  کی  نداـتفا  هکنیا  هب  رظن  تسا . 

لباق دروم و   1352 بوصم 2/11 / یمومع  يرفیک  یسرداد  نییآ  نیناوق  زا  یتمـسق  حالـصا  یـسرداد و  عیرـست  نوناق  هدام 1  هرصبت 2 
رد اههاگداد  يارب  بوصم 1337  يرف  ــ یک یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  موس  هدام  دانتـسا  هب  يار  نیا  دـشابیم .  تشذـگ 
 : فیدر هرامش   13/12/1354 هرامش 46 -  يار   18/8/1354 هرامش 8987 -  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم 

رفیک نوچ  تسا .  تشذـگ  لـباق  دوشن  وضع  ضقن  هب  یهتنم  رگا  یمومع  تازاـجم  نوناـق  ررکم  هدام 175  لومـشم  حرج  برـض و   16
بـسح رب  دـشاب  مولعم  یلـصا  بکترم  هکنیا  نودـب  هعزانم  دروم  ریغ  رد  عقاو  حرج  برـض و  داریا  هزب  رد  ناگدـننک  تلاخد  زا  کـیره 
هرصبت دنب 1  قباطم  هدیدرگ و  فوطعم  نوناق  نآ  هدام 172 و 173  ود  هب  یلک  روطب  یمومع ،  رفیک  نوناق  ررکم  هدام 175  ریخا  تمسق 

هب رظان  هک  یمومع  رفیک  نوناق  هدام 172  زا  تمسق  نآ  لومشم  حرج  برـض و  بوصم 2/11/1352  یسرداد  عیرـست  نوناق  لوا  هدام   2
رد هچنانچ  نیاربانب  تسا .  هدش  هتخانـش  تشذگ  لباق  ياهه  زب  هلمج  زا  ددرگوضع  ضقن  هب  یهتنم  هکنیا  نودـب  دـشابیم  وضع  نتـسکش 

تشذگ ددرگن  وضع  ضقن  هب  یهتنم  یلو  دوش  ثداح  وضع  یگتـسکش  یمومع  رفیک  نوناقررکم  هدام 175  لومشم  حرج  برـض و  رثا 
هام 1328 ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  بجومب  يار  نیا  دوب .  دهاوخ  مهتم  يرفیک  بیقعت  یفوقوم  بجوم  یصوصخ  یکاش 
18/1/1355 هرامش 9105 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعـش  يارب 

مرجرارکت هب  طوـبرم  اررقم ت  لومـش  زا  يدـمع  ریغ  میارج  هب  تیموـکحم   55/79 فیدر :  هرامـش   20/11/1355  - 25 هرامـش :  يار 
هک تسا  لاـمعا  لـباق  یناـسک  هب  تبـسن  مرج  رارکت  تاررقم  یمومع ،  تازاـجم  نوناـق  هداـم 24  بجوـمب  هکنیا  هب  رظن  تسا .  جراـخ 
هب هجوت  اب  دنوش و  يدـیدج  تیانج  ای  هحنج  بکترم   ، نامز رورم  لوصح  ای  تیثیح  هداعا  نامز  ات  یلبق  تازاجم  مکح  تیعطق  خـیراتزا 
ریغ میارج  هب  تیموکحم  اتجیتن  تسا  هدش  ررقم  يدمع  میارج  دروم  رد  طقف  نآ  هداعا  تیثیح و  بلـس  روکذم  نوناق  هدام 57  رد  هکنیا 

ربانب دوب .  دهاوخ  جراخ  مرج  رارکت  هب  طوبرم  تاررقم  لومـش  زا  درادـن  تیثیح  هداعا  نامز  هدوبن و  تیثیح  بلاس  هکنیا  رظن  زا  يدـمع 
نییعت رد  مرج  رارکت  تاررقم  لاـمعا  بجوـم  يدــمع  ریغ  مرج  باـکترا  هـب  مـهتم  یلبق  تیموـکحم  هـکنیا  رب  ینبم  هبعـش 11  يار  نیا 
تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  هام 1328  ریت  بوصم  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  يار  نیا  دسریم .  رظنب  هجوم  تسین  يدعب  مرج  تازاجم 

تاضق یماظتنا  بیقعت   58/5 فیدر :  هرامش   28/8/1358 هرامش 42 -  يار   18/12/1355 هرامش 9381 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  . 
لاس بوصم  تاضق  مادختـسا  نوناق  هدام 31  قبط  رب  نوچ  دـشابیم .  ینوناق  نامز  رورم  لومـشم  تاض ،  ــ یماظتنا ق یلاع  هاـگداد  قباـس 
یلاع هاگداد  تاضق  تسا و  لاس  ود  ینوناـق  یبیقعت  مادـقا  نیرخآ  اـی  فلخت  عوقو  خـیرات  زا  یماـظتنا  بیقعت  ناـمز  رورم  تدـم   1306

خیرات هکیلاـح  رد  دـنا  هدومن  ذاـختا  خـیراترد 18/2/1351  یکاش  تیاکـش  عوضوم  هدـنورپ  یناـگیاب  رب  ینبم  ار  دوخ  میمـصت  یماـظتنا 
یلاع هاگ  داد  قباس  تاضق  نایاقآ  یماظتنا  بیقعت  اذلف  تسا .  هدـمآ  لمعب  خـیرات 13/7/1357  رد  هاگداد  نآ  تاضق  زا  یکاش  تیاکش 

 : فیدر هرامش   17/11/1358  - 52 هرامـش :  يار  ددرگیم . مالعا  ناگدربمان  بیقعت  یفوقومو  هدوب  ینوناق  نامز  رورم  لومـشم  یماظتنا 
هرـصبت 2 بجومب  هک  يدـمع  لتق  ياهتیموکحم  میارج و  زا  روظنم  مرج  هب  عورـش  رد  نآ  لومـش  طیارـش  یمومع و  وفع  هحیـال   58/23
زا ناریا  یمالـسا  يروهمج  بـالقنا  ياروش  بوصم 13/6/1358  ییازج  ناموکحم  نامهتم و  یمومع  وفع  ینوناـق  هحیـال  هدـحاو  هداـم 

نیاربانب دـشاب  هدـش  هیلع  ینجم  توف  هب  یهتنمو  هدیـسر  ماـجنا  هلحرم  هب  هک  تسا  یمیارج  هدـیدرگ  ینثتـسم  نوناـق  نآ  تاررقم  لومش 
اهنا رد  نانآ  هدارا  هک  یجراخ  عناوم  هطساوب  ناشباکترا  دصق  هدومن و  هروکذم  میارج  يارجا  هب  ورش ع  هکیناسک  ياهتیموکحم  میارج و 

هرـصبت تاینثتـسم  وزج  دشاب  هدحاو  هدام  لومـشم  هکیتروص  رد  تسا  هدشن  عقاو  روظنم  تیانج  هدنام و  رثا  یب  قلعم و  هتـشادن  تیلخدم 
بوصم ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوب .  دـهاوخ  فاعم  تازاجم  بیقعت و  زا  هدومن و  بوسحم  روبزم 

 - هرامـش 10617 یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب   1328
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زا دافتـسم  تسا .  یمومع  وفع  هحیال  تاینثتـسم  زا  دـمع  لتق  رد  تنواعم  هزب   17/11/1358  - 58/24 فیدر :  هرامـش  يار   20/5/1360
زین لتق  رد  تنواعم  هزب   ، ناریا یمالسا  بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 13/6/1358  يرفیک  ناموکحمو  نامهتم  یمومع  وفع  ینوناق  هحیال 

هدـحاو هدام  بجومب  يار  نیا  تسا  حیحـص  روشک  یلاع  ناوید  لوا  هبعـش  مکح  هجیتنلاب  تسا و  ینوناق  هحیـال  نیا  تاینثتـسم  هلمج  زا 
يار تسا 1 .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  لاس 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق 
راثآ لاـس 1358  بوـصم  ییازج  ناـموکحمو  ناـمهتم  یموـمع  وـفع  ینوناـق  هحیــال  ورملق   16/12/1359  - 59/24 فـیدر :  هراـمش 
لیاز یمومع  وفع  نوناق  بیوصت  اـب  یمومع  تازاـجم  نوناـق  هداـم 55  قبط  دـشابیم  زین  یعبت  ياـهتازاجم  لـماش  هک  يرفیک  تیموکحم 

لاس بوصم  ییازج  ناموکحم  نامهتم و  یمومع  وفع  ینوناق  هحیال  بیوصت  زا  لـبق  هب  طوبرم  يرفیک  ياـهتیموکحم  نیا  رباـنب  ددرگیم 
ردو هدوب  يرفیک  راثآ  دقاف  دشابن  روکذـم  ینوناق  هحیال  رد  هحرـصم  تاینثتـسم  زا  اهتیموکحم  نیا  عوضوم  ياههزب  هکیتروص  رد   1358

روشک یلاعناوید  مود  هبعـش  يار  تسین و  زیاج  مرج  رارکت  هب  طوبرم  تاررقم  تیاعر  هیلع  موکحم  هیحان  زا  دیدج  هزب  باکترا  تروص 
ییاضق هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبط  يار  نیا  ددرگیم .  صیخـشت  هجوم ،  حیحـص و  هدـش  رداـص  ساـسا  نیا  رب  هک 

هرامش یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا 2  عابتالا  مزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  لاس 1328  بوصم 
هک ییاه  هدـنورپ  هب  تبـسن  یمومع  وفع  ینوناق  هحیـال  لومـش  ورملق   16/12/1359  - 59/25  : فیدر هرامـش  يار   20/5/60  - 10617

فرط زا  بوـصم 1358  ییازج  ناـموکحم  ناـمهتم و  یموـمع  وـفع  ینوناـق  هحیـال  رد  هکنیا  هب  رظن  دـنا .  هدـشن  مک  ــ رودـصب ح رجنم 
یهزب بکترم  روکذم  ینوناق  هحیال  بیوصت  خیرات  زا  لبق  هکیناسک  هیلک  لوصالا  یلعو  هدـیدرگ  رایتخا  یمومع  وفع  ناونع  راذـگنوناق 
بیقعت دروم  هک  یمهتم  یتقو  هکنیا  هب  رظنو  دنشابیم  یمومع  وفع  لومشم  هدیدرگ  ینثتسم  نوناق  رداحیرص  هک  يدراوم  رد  زج  دنا  هدش 
یمومع وفع  لومـشم  زین  تسا  هدشن  عقاو  بیقعت  دروم  هک  یمهتم  اقطنم  دنکیم  هدافتـسا  یمومع  وفع  زا  هدـیدرگ  موکحم  ای  هتفرگ  رارق 
بیقعتو هدـش  عقاو  ییازج  ناموکحم  نامهتم و  یمومع  وفع  ینوناق  هحیال  بیوصت  خـیرات  زا  لبق  یهزب  هاـگ  ره  نیا  رباـنب  دوب .  دـهاوخ 
لومشم دشابن  نوناق  رد  ینثتـسم  دراوم  زا  ماهتا  عوضوم  هکیتروص  رد  دشاب  هدمآ  لمعب  ییاضق  عجارم  رد  روکذم  خیرات  زا  دعب  بکترم 
ددرگیم صیخـشت  هجوم  حیحـص و  هدیدرگ  رداص  رظن  نیا  يانبم  رب  هک  روشک  یلاعناوید  مود  هبعـش  يار  دوشیم و  هدرمـش  یمومع  وفع 

مزال اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  هباشم  دراوم  رد  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا 
تازاـجم و يارجا  قیلعت   1359 / 2/12  - 1460 هرامـش :  يار   14/2/1360 هرامش 10537 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا 
دـشاب و هدـش  یعطق  قلعم و  یـسک  تازاجم  مکح  يارجا  هکیتروص  رد  تازاجم  يارجا  قیلعت  نوناـق  هدام 10  قبط  مرج  ددـعت  تاررقم 

تیموکحم هب  یهتنم  هک  دوش  یهزب  بکترم  هدـیدرگ  ررقم  هاـگداد  فرط  زا  هک  یتدـم  رد  قیلعت  مکح  رودـص  خـیرات  زا  هیلع  موـکحم 
ارجا وا  راب ه  رد  زین  قلعم  رفیک  ریخا ،  مرج  تازاجم  رب  هوالع  ات  دوشیم  وغل  هاگداد  فرط  زا  تازاـجم  يارجا  قیلعت  ددرگ  وا  رثوم  یعطق 

زا یـضعب  يارجا  هکیتروص  رد  نآ  بیترت  هک  تسا  مرج  ددـعت  دراوم  زا  فرـصنم  هدام  نیا  عوضوم  صاـخ  مکح  هکنیا  هب  رظن  ددرگ و 
تازاجم نوناق  هدام 32  دـنب ب  تاررقم  اذـل  تسا  هدـیدرگ  نیعم  تازاجم  يارجا  قیلعت  نوناق  هدامرد 16  دشاب  هدـش  قلعم  اهتیموکحم 

دوب دـهاوخ  لامعا  لباق  تازاجم  يارجا  قیلعت  نوناق  هدام 10  لومـشم  دراوم  رد  تسا  مرج  ددـعت  هب  طوبرم  دـعاوق  هب  رظان  هک  یمومع 
هجوم حیحـص و  هدـیدرگ  رثوم  یعطق و  تیموکحم  مکح  رودـصب  یهتنم  يوناث  هزب  هکنیا  هب  هجوت  اب  وشک ر  یلاـعناوید  هبعش 12  يارو 
بعـش يارب  هباـشم  دراوـم  رد  بوصم 1328  ییاـضق  هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناـق  هدـحاو  هداـم  بجوـمب  يار  نیا  دوـشیم  صیخـشت 

29/1/1360  - 2 هرامش :  يار   14/2/1360 هرامش 10537 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا  عابتالا  مزال  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید 
یندم نوناق  داوم 1216 و 1183  قباطم  يو  دوخ  لاوما  زا  ریغص  مهتم  یباکترا  مرج  زا  یشان  نایز  ررـض و  افیتسا   60/1 فیدر :  هرامش 

دنیاـمن ریغـص ،  تیلها  مدـع  تلعب  وا  یلو  تسا و  تراـسخ  ناربج  لویـسم  نماـض و  دوخ  دوش  ریغ  ررـض  ثعاـب  ریغـص  هکیتروص  رد  ) 
زا یلام ،  هب  موکحم  تسا و  ریغـص  مهتم  صخـش  هدهعب  زج ا  هاگداد  رد  مرج  زا  یـشان  نایزو  ررـض  ناربج  نیا  ربانب  دـشابیم ) وا  ینوناق 
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مرج زا  یشان  تراسخ  ناربج  تیلویـسم  هجوت  رظن  زا  روشک  یلاع  ناوید  مود  هبعـش  يار  روکذم  بتارم  هبانب  دش  دهاوخ  افیتسا  وا  لاوما 
رد بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اـب  قب  ـ طنم حیحـص و  ریغـص ،  صخـش  هب 

يار  14/3/1360 هرامش 10562 -  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب  هباشم  دراوم 
ددـعت تاررقم  لومـشمو  بوسحم  دـحاو  لعف  هقفنلا  بجاو  دالوا  نز و  قافنا  كرت   60/13 فیدر :  هرامـش   3/8/1360  - 34 هرامش : 

كرتشم یگدنز  هک  هقفنلا  بجاو  دالوا  نز و  هقفن  هکنیا  هب  رظن  يونعم )  ددعت  دشاب (  یم  ددعتم  نیوانع  ياراد  دحاو  هزب  تسین و  مرج 
تلاح نینچ  رد  رهوش  هیحان  زا  دـنزرف  نز و  قافنا  كرت  دوشیم  هتخادرپ  نانآ  زا  کیره  مهـس  کـیکفت  نودـب  اـجکی و  ـالومعم  دـنراد 
لامعا بجوم  دـحاو  لعف  ددـعتم  حـیاتن  راثآ و  تسا و  یمومع  تازاـجم  نوناـق  هدام 31  تیاعر  مزلتـسم  بوسحم و  دـحاو  لـعف  كرت 

اب قبطنم  حیحـص و  هدش  رداص  رظن  نیا  يانبم  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مود  هبعـش  يار  اذلف  دوب  دـهاوخن  مرج  ددـعت  هب  طوبرم  تاررقم 
يارب هباـشم  دراوم  رد  لاس 1328  بوصم  ییاـضق  هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناـق  هدـحاو  هداـم  بجومب  يار  نیا  تسا  ینوناـق  نیزاوم 

 - 35 هرامش :  يار   12/11/1360 هرامش 10735 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش 
میارج زا  کی  ره  تازاجم  یلو  دوشیمن  اهنآ  تازاجم  دـیدشت  بجوم  لافطا  یباکترا  میارج  ددـعت   60/21 فیدر :  هرامش   10/9/1360

هب طوبرم  تاررقم  لامعا  افرـص  یمومع  تازاـجم  نوناـق  هدام 32  دـنب 1  هکنیا  هب  رظن  دـش .  دـهاوخ  لامعا  نییعت و  هناگادـج  یباکترا 
درادن فلتخم  میارج  يارب  ددعتم  رفیک  نییعت  هب  يرـست  هدرک و  عنم  راکهزب  لافطا  هرابرد  رفیک  دـیدشت  ظاحل  زا  ار  مرج  ددـعت  رارکت و 

هدش یعطق  تازاجم  ندراذگ  ارجا  عقومب  رفیک و  دیدشت  تیاعر  نودب  لافطا  ددـعتم  میارج  زا  کی  ره  يارب  ینوناق  تازاجم  نییعت  اذـل 
يار نیا  تسا .  حیحـص  هتفای  رودـص  ساـسا  نیارب  هک  روشک  یلاـع  ناوید  متـشه  هبعـش  يار  صیخـشت و  ینوناـق  نیزاوم  قفاوم  دـشا ، 

هرامش یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام  بجومب 
بسح مهتم  هب  راکش  دیص و  لیاس  دادرتسا و  ای  طبـض   60/28 فیدر :  هرامش   12/11/1360  - 39 هرامش :  يار   7/11/1360  - 10756

بوصم دیص  راکش و  نوناق   13 - 12 داوم 10 – 11 -  بجومب  راذـگنوناق  هکنیا  هب  رظن  هیـضق  صاخ  لاوحا  عاضوا و  هب  هجوت  اب  دروم 
هناورپ و نودب  ندرکراکش  هعونمم و  قیرط  لیاسواب و  هعونمم و  تاعاسو  لوصف  رد  دیص  راکـش و  لیبق  زا  یلامعا  باکترا  لاس 1346 
زج هرجفنم و  داوم  زا  هدافتـسا  اب  راکـش  لباق  تاناویح  ندرب  نیب  زا  ای  دیـص –و  دـنک و  دوبان  ار  ناـیزبآ  هک  يداوم  هب  اـهبآ  ندرک  هدولآ 

لیاسو تسا ( :  هدرک  اشنا  نایب  نیا  هب  صاخ  مکح  راکـش ،  لیاسو  هراب  رد  نوناـق  نیمه  هدام 14  بجومب  تسا و  هتخانـش  مرج  ار  اهنیا 
دراوم 10 – 11 رد  روکذم  لامعا  نیبکترم  هک  نآ  لاثما  يریگیهام و  بالق  روت و  نکفا و  رون  گنشف و  گنفت و  لیبق  زا  دیص  راکش و 

مکح رودص  یگدیـسر و  همتاخ  ات  لیاسو  نیا  دوشیم و  هحلاص  تاماقم  لیوحت  رما  شرازگ  اباروف  طبـض و  دـنراد ،  هارمه   13  – 12 - 
زا دافتـسم  دنکیم )  فیلکت  نییعت  روبذم  لاوما  هب  تبـسن  مکح  رودـص  نمـض  هاگداد  دـش .  دـهاوخ  يرادـهگن  نامزاس  رظن  ریز  یعطق 

دیـص و لیاسو  دروم  رد  هدـش  دای  داوم  قبط  رب  مهتم  تازاـجم  مکح ،  رودـص  تروص  رد  هاـگداد  هک  تسنیا  روبزم  هداـم  ریخا  تمـسق 
لاوحا عاضوا و  ریاس  مهتم و  هقباس  دیـص و  تیمک  تیفیک و  هتفر و  راکب  هک  يا  هلیـسو  عون  یباکترا و  لمع  وحن ه  هب  تیانع  اـب  راـکش 
هقحلم هدام 3  بجومب  يار  نیا  دیامن .  ذاختا  مهتم  هب  نآ  درای  راکش و  هلیسو  طبض  رب  ینبم  یـضتقم  میمـصت  لیلد  رکذ  اب  هیـضق  صاخ 

24/1/1360 هرامش 10813 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتال  مزال ا  اههاگداد  يارب  هباشم  دراوم  رد  يرفیک  یـسرداد  نییآ  هب 
ینوناق هحیال  هدحاو  هدام  هرصبت 2  تاینثتسم  قیداصم  زا  هبلغ  رهقاب و  فرصت  مرج   63/73 فیدر :  هرامش   30/2/1364  - 9 رامش :  يار 

ناموکحم ناـمهتم و  یمومع  وفع  ینوناـق  هحیـال  هدـحاو  هداـم  ربارب  هکنیا  هب  رظن  دـشابیمن .  هام 1358  رویرهـش  یحالـصا  یمومع  وفع 
هکنیا زا  معا  دـنا  هتفرگ  رارق  بیقعت  دروـم  ییاـضق  عـجارم  رد  خـیرات 18/2/1358  ات  هکیناـسک  هیلک  رویرهش 1358  یحالـصا  ییازج ، 
فاعم تازاجم  ای  بیقعت  زا  نآ  هرصبت 2  عوضوم  ياهتیموکحم  میارج و  يانثتـسا  هب  دشاب  هدشن  ای  هدش  رداص  نانآ  هرابرد  یعطق  مکح 

تازاجم نوناق  هداـم 268  عوضوم  هبلغ  رهقاـب و  فرـصت  هدـنورپ (  رد  هدـش  ناونع  یناودـع  فرـصت  مرج  هکنیا  هب  هجوتاـب  دـنا و  هدـش 
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هبعـش يار  ریخا  تمـسق  هدوب و  روکذم  هدحاو  هدام  لومـشم  دروم  نیا  ربانب  دشابیمن .  هدشدای  هرصبت 2  تاینثتـسم  قیداصم  زا  یمومع ) 
قبطنم هتسناد  هدشدای  هحیال  لومش  ار مـ نامهتم  خیرات 12/11/57  رد  یباکترا  یناودع  فرصت  مرج  هک  یتمـسق  رد  زاوها  يرفیک 2   16
دراوم رد  بوصم 1337  يرفیک  ی  ـــ ـسرداد نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام 3  قبط  هردا  ــــ ـص يار  دوشیم .  صیخـشت  ینوناق  نیزاوم  اب 

25/10/1365  – 45 هرامش :  يار   13/5/1364 هرامـش 11776 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا ،  عابتالا  مزال  اههاگداد  يارب  هباشم 
یمالسا تازاجم  نوناق  هدام 6  تسا .  یهلا  ماکحا  نیناوق و  زا  فرصنم  یمالسا  تازاجم  هب  عجار  نوناق  هدام 6   58  / 64 فیدر :  هرامش 

دـشاب هدـش  عضو  مرج  عوقو  زا  لـبق  هک  هداد  رارق  ینوناـق  قبط  رب  ار  یتـیبرت  ینیماـت و  تامادـقا  تازاـجم و  هک  هاـم 1361  رهم  بوصم 
مهدراهچ هبعـش  يار  نیا  ربانب  دنا  هدش  عیرـشت  مالـسا  ردـص  زا  هک  دـشابیم  صاصق  هب  عجار  هلمج  زا  یهلا  ماکحا  نیناوق و  زا  فرـصنم 

هب انبم  نیا  رب  بابل )  الا  یلوا  ای  تاـیح  صاـصقلا  یف  مکلو  هفیرـش (  هیآ  مکح  هب  مد و  اـیلوا  تساوخرد  بسح  هک  روشک  یلاـع  ناوید 
ناوید بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدح  نوناق و  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  صیخـشت و  حیحـص  هدـیدرگ  رداص  صاصق 

584 هرامش :  يار   21/2/1366 هرامش 12290 -  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع 
بیقعت هب  تبسن  لاس 1352  یمومع  تازاجم  نوناق  یحالصا  هدام 48  ندوب  لامعا  لـباق  ریغ  ه ـ  / 1631 فیدر :  هرامش   13/7/1372 - 

ادرخ د یمومع  تازاجم  نوناق  یحالصا  هدام 48  اهنیا  هیلع  تیاکش  رط ح  يارب  تلهم  دوجو  مدع  يزرا و  ياهنامیپ  زا  نیفلختم  ییازج 
ياهنامیپ زا  نیفلختم  ییازج  بیقعت  هب  تبـسن  هدـمآ  لمعب  يرفیک  نیناوق  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  هک  یتاحالـصا  اب  هام 1352 

نوناق نیتداـم 5 و 7  زا  نیفلختم  رفیک ي  بیقعت  ارب ي  مه  بوصم 1336  يزرا  تالماعم  هب  عجار  نوناق  رد  تسین و  لامعا  لـباق  يزرا 
ار يزرا  ياـهنامیپ  زا  نیفلختم  ییازج  بیقعت  هک  روشک  یلاـعناوید  مهدزاود  هبعـش  يار  نیا  رباـنب  هدـشن  نیعم  یتدـم  اـی  تلهم  موقرم ، 
هب وبرم ط  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبطرب  يار  نیا  تسا  ینوناـق  نیزاوماـب  قبطنم  حیحـص و  هتـسناد  یگدیـسر  لـباق  تلهم ،  تیاـعر  نودـب 

همانزور رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو 
هدام رد  جردنم  هدنرادزاب  ياهتازاجم  نییعت  فیدر 72/24  هرامش   5/11/1372  - 590 هرامش :  يار   20/8/1372 هرامش 4180 -  یمسر 

ياهتازاجم نوناق  ناـمه  هدام 19  دانتـسا  هبو  تازاجم  میمتت  باـب  زا  يدـمع  میارج  نیمرجم  صوصخ  رد  یمالـسا  تازاـجم  نوناـق   17
یناسک هرابرد  یعامتجا  تحلـصم  مظن و  ظفح  ترورـض  هب  بوصم 8/5/1370  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام 17  رد  روکذم  هدـنرادزاب 

نیا رد  هک  دشابن  یفاک  بکترم  هبنت  هیبنت و  يارب  نوناق  رد  ررقمو  يریزعت  تازاجم  نییعت  هدش و  يدـمع  مرج  بکترم  هک  دوشیم  لامعا 
دیق دوخ  مکح  رد  تازاجم  می  ـ متت ناونعب  مه  ار  دـنرادزاب ه  تازاجم  یمالـسا ،  تازاجم  نوناق  هدام 19  قبط  رب  دـناوتیم  هاگداد  تروص 
نیا اب  اتجیتن  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش 12  يار  نیا  ربانب  دشابیمن  هدنرادزاب  تازاجم  نییعت  عنام  يریزعت  تازاجم  رثکادح  نییعت  دیامن و 

اههاگداد و يارب  هام 1328  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  دحو ت  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب  يار  نیا  صیخـشت و  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن 
نوناق هداـم 11   76/5 فـیدر :  هرامـش   6/3/1376  - 616 هرامــش :  يار   1 تـسا عابتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  روشک  یلاـعناوید  بعش 

بجومب تسین .  لامعا  لباق  دوشیم  عضو  نیعم  تدـم  ياربو  هنـالاس  هک  روشک  تادراو  تارداـص و  نوناـق  دروم  رد  یمالـسا  تازاـجم 
ناگدننک رداص  نآ  کی  هرـصبت  لاس 1336 و  هام  دنفـسا  بوصم  ناریا  یلم  کناب  هب  يزرا  تالماعم  يراذـگاو  هب  عجار  نوناـق  هدام 5 
دنـشورفب یتلود  زاجم  ياهکناب  هب  هداد و  لاقتنا  ناریا  هب  ار  دوخ  تارداص  زا  لصاح  زرا  هک  دنوش  دـهعتم  رودـص  عقوم  رد  یتسیاب  الاک 

هدام 13 و  ددرگیم .  بوسحم  مرج  دوشیم  هدیمان  يزرا  دهعتای  نامیپ  احالطـصا  هک  نامیپ  دافم  زا  فلختم  روکذم  نوناق  هدام 7  قباطمو 
نآ یتسد  نییاپ  ياه  هدروارف  ماخ و  تفن  يانثتسا  هب  الاک (  ناگدننک  رداص  هک  لاس 1372  بوصم  تادراو  تارداص و  تاررقم  نوناق 

تازاجم نوناق  هدام 11  لومـشم  ات  تسین  هررقم  تازاجم  رد  فیفخت  ای  لمع و  نتـسنادن  مرج  يانعمب  هدومن ،  فاعم  يزرا  دـهعت  زا  ار 
هدام هک  صوصخب  دـشابیم  لاس 1372  نامه  رد  يزرا  نامیپ  داقعنا  مدـع  هب  رظانافرـص  هکلب  دوش  فاعم  تازاـجم  زا  هدـیدرگ  یمالـسا 

اذهیلع تسا  هدرک  دیق  تحارـصب  هدیدرگ  عضو  صاخ  دراوم  نیعم و  تدم  يارب  هک  نیناوق  دروم  رد  ارنآ  دافم  لامعا  مدع  رکذـلا  ریخا 
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اتجیتن دشابیم  يو  تیموکحم  يزرا و  دـهعت  زا  فلختم  تیارب  مکح  ضقن  نمـضتم  هک  نارهت  ناتـسا  رظن  دـیدجت  هاگداد  هبعش 22  يار 
لاس بوصم  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام 3  دانتساب  هک  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحص 

 - هرامـش 14293 یمـسر  هماـنزور  رد  هرــشتنم  تـسا 2 .  عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد  هـیلک  يارب  هدـیدرگ  رداـص   1337
ياراد مهتم  هکیتروص  رد  یحیحـصت  مکح  رودص  هب  حلاص  هاگداد  فیدر 77/5  هرامش   24/1/1378  - 631 هرامش :  يار   14/1/1373

دعب هاگره  هک  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 47  زا  دافتسماب  ددرگ .  مولعم  مکح  رودص  زا  سپ  ودشاب  مه  يرگید  يرفیک  ياهتیموکحم 
هتفرگن رارق  هجوت  دروم  يار  اـشنا  عقوم  رد  هک  هدوب  زین  يرگید  يرفیک  ياـهتیموکحم  ياراد  هیلع  موکحم  دوش  ولعم م  مکح  رودـص  زا 

رد دشا و  مکح  هدننک  رداص  هاگداد  اهتازاجم ،  ندوب  فلتخم  تروص  رد  مرج ،  ددعت  هب  طوبرم  تاررقم  يارجا  لامعا و  روظنمب  تسا 
يار اذـهیلع  دـیامن .  یحیحـصت  مکح  رادـصا  هب  تردابم  یتسیاب  هدرک  رداص  ار  مکح  نیرخآ  هک  یهاگداد  اهتازاجم ،  يواست  تروص 

هب صیخـشت و  ینوناـق  نیزاوم  لوصا و  نیناوق و  حور  اـب  قـبطنمو  حیحـص  دراد  تقباـطم  رظن  نیا  اـب  هک  روـشک  یلاـع  ناوـید  هبعش 28 
یلاع ناوید  بعـش  يارب  هامریت 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  بجومب  يار  نیا  ددرگیم .  دـییات  ارآ  تیرثکا 

 - 635 هرامـش :  يار   14/4/1378 هرامـش 15832 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراومرد  اـههاگداد  روشک و 
لماش دراد و  قادصم  یمالـسا  تازاجم  نوناق  یلا 654  دراوم 651  رد  طقف  تقرس  رد  مرجب  عورـش   77/40 فیدر :  هرامش   8/4/1378

یتروص رد  مرجب  عورـش  یمالـسا ،  تازاجم  نوناق  هدام 41  تحارـصب  دوشیمن .  نوناق  ناـمه  هدام 656  عوض  وم  هلمج  زا  اهتقرـس  ریاـس 
هب عورش  طقف  ریغ  لام  ندوبر  تقرس و  هب  طوبرم  لصف  ردو  دشاب  هدش  هراشا  نآ  هب  ینیب و  شیپ  نوناق  رد  هک  تسا  تازاجم  لباقو  مرج 

مدـع تهج  هب  روبزم  نوناق  هداـم 656  هلمج  زا  روکذـم  دراومریغ  ردو  تسا  هدـش  هتخانـش  مرج  یلا 654  داوم 651  عوضوم  ياـهتقرس 
تازاجم هب  ارـصحنم  تروصنیا  رد  هک  دـشاب  مرج  هدـش  ماجنا  لمع  هکنآ  رگم  دـشابیمن  تازاجم  لباقو  هدوبن  مرج  نوناـق ،  رد  حیرـصت 

نیزاوم قفاوم  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  يدح  رد  نارهت  یمومع  هاگداد  هبعش 12  يار  بتارم  هبانب  دش .  دهاوخ  موکحم  لمع  نامه 
اههاگداد يارب  لاس 1337  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  داوم  هب  هدش  هفاضا  هدام 3  دانتسا  هب  يار  نیا  ددرگیم  صیخـشت  ینوناق 

رسک  1380 / 10/7  - 654 هرامش :  يار   22/6/1378 هرامـش 15889 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد 
هرـصبت بجومب  تسا .  ینوناق  يدقن  يازج  هب  نآ  لیدبتو  باستحاو  يدـقن  يازج  هب  تیموکحم  زا  هیلع  موکحم  یلبق  تشاد  زاب  تدـم 

ياـهتازاجم زا  ار  مکح  دروم  هدـنورپ  رد  هیلع  موکحم  یلبق  تشادزاـب  ماـیا  هک  تسا  فلکم  هاـگداد  یمالـسا  تازاـجم  نوناـق  هدام 18 
مدع دنـشابیم و  هدنرادزاب  يریزعت و  ياهتازاجم  زا  عون و  کی  ود  ره  يدقن ،  يازج  سبح و  نوچ  دیامن و  رـسک  هدـنراد  زابایو  يریزعت 

تدـم رـسک   ، روکذـم هرـصبت  مکح  هب  اذـهیلع  تسا  يدرف  ياهیدازآو  قوقح  فـالخرب  یلبق  تشادزاـب  ماـیا  نتـشادن  یعرم  هبـساحم و 
کی یماظن  هاگداد  مود  هبعش  يار  نیا  ربانب  تسا .  ینوناق  يدقن  يازج  هب  نآ  لیدبتو  باستحاو  يدقن  يازج  هب  تیموکحمزا  تشادزاب 

اب قبطنمو  حیحـص  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه  اضعا  ارآ  تیرثکا  هب  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اـب  هک  هرامشب 591 – 3/11/78  سراف 
روما رد  بالقناو  یمومع  ياههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هدام 270  دانتـسا  هب  يار  نیا  ددرگیم .  صیخـشت  یعرـش  ینوناق و  نیزاوم 

 . تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  بوصم 1378  يرفیک 

تلاکو يرفیک و  روما 

تروص هحیال  میدـقت  ای  يو  روضح  اب  تلاخد  نیا  هکنیا  زا  تسا  معا  یـسرداد  رد  لیکو  هلخادـم   25/10/1335  - 3976 هرامش :  يار 
هک يدراوـم  زا  یکی  لاس 1328  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  داوم  زا  یـضعب  حالـصا  نوناق  هدام 3  قش 4  قبط  نوـچ  دـشاب .  هتفرگ 

تلاخد اب  یـسرداد  هک  تسا  یتروص  رد  هدـش  هتخانـش  ضارتعا  لـباق  ریغ  یـشهوژپ  يودـب و  هلحرم  رد  هحنج  روما  رد  هرداـص  ماـکحا 
ربانب دشاب  هتفرگ  تروص  یسرداد  يارب  هحیال  میدقت  ای  روضح و  هلیـسوب  تلاخد  نی  هکنیا ا  زا  تسا  معا  دریگ و  یم  ماجنا  مهتم  لیکو 
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لیکو روضح   62/71 فیدر :  هرامـش   1363 / 28/6  - 15 هرامـش :  يار  دـسریم .  رظنب  حیحـص  روشک  یلاـع  ناوید  مهن  هبعـش  يار  نیا 
يرورض دشابیم ،  دبا  سبح  ای  مادعا  یباکترا  مرج  یلصا  تازاجم  هک  يدراوم  رد  مهتم  طسوت  لیکو  یفرعم  مدع  تروص  رد  يریخست 

تسا هدیدرگ  روظنم  یصاخ  تیمها   ، لیکو زا  هدافتسا  قح  يارب  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  لصا 35  رد  هکنیا  هب  رظن  تسا . 
لیکـشت ینوناق  هحیال  هداـم 12  هدام 7 و  هرـصبت 2  تاررقم  زا  طبنتـسم  ییانج و  مکاحم  لیکـشت  نوناـق  هداـم 9  هب  هجوت  اـب  یفرط  زا  و 

ياراد نابهگن  ياروش  خروم 17/7/61  همانـشخب  ظاحل  هب  نآ  يدعب  ياه  هیحالـصا  رویرهش 1358 و  بوصم 20  یمومع  ياـههاگداد 
هک يدروم  رد  يرفیک و  مکاحم  رد   . دشاب هدرکن  نییعت  لیکو  اصخـش  مهتم  هکیتروص  رد  يریخـست  لیکو  هلخادم  تسا ،  ینوناق  رابتعا 

دروم صوصخ  رد  هک  روشک  یلاـع  ناوـید  هبعـش 16  يار  نیا  ربانب  تسا .  يرورـض  دشاب  دـبا  سبح  ای  مادـعا  مرج  نآ  یلـصا  تازاجم 
ییاضق هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبطرب  يار  نیا  ددرگیم .  صیخـشت  هجوم  ینوناـق و  هدـش  رداـص  رظن  نیا  ساـسارب 

هرامش یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا . )  عابتالا  مزال  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  هباشم  دراومرد  لاس 1328 (  بوصم 
هک يدراوم  رد  مهتم  يارب  يریخست  لیکو  نییعت  موزل  فیدر 65/119  هرامش   20/1/1366  - 501 هرامش :  يارآ   24/8/1363  - 11570

مکح هک  بوصم 1361  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  يداوم  حالصا  نوناق  هدام 284  قالطا  مومع و  هب  رظن  تسا .  هدومن  مازلا  نوناق 
 - هرامـش 15 هیور  تدـحو  يار  زا  لبق  یگدیـسر  بتارم  هزب و  عوقو  هچنانچ  هتخانـش  ضقن  رظن و  دـیدجت  لـباق  دروم  هس  رد  ار  يودـب 

دـشاب لیلکو  تلاخد  نودب  روکذـم و   ) هیور تدـحو  يار )  زا  دـعب  يار  ءاشنا  یلو  هدوب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه   28/6/1363
حیحص دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 12  يار  نیا  ربانب  تسا  لامعا  لباق  راعـشالا  قوف  نوناق  هدام 284  تاررقم 

یلاعناوید بعش  يارب  لاس 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  بجوم  هب  يار  نیا  دوشیم .  صیخشت  نوناق  اب  قباطمو 
 - 598 هرامش :  يار   19/3/1366 هرامـش 12314 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و 
هب غالبا  خیرات  زا  مکح ،  هب  ضارتعا  تدم  هدـش ،  نییعت  يریخـست  لیکو  مهتم  يارب  هک  يدراوم  رد  فیدر 73/74  هرامش   12/2/1374
رد هاگداد  سییر  هک  يدراوم  رد  ییانج  مکاحم  لیکشت  نوناق  هدام 12  ریخا  تمسق  تحارص  هب  نوچ  دوشیم .  باستحا  روکذم ،  لیکو 

لیکو ادـعب  مهتم  هکنیا  زا  معا  لاح  ره  رد  ضارتعا ،  تدـم  دـیامنیم  نییعت  يریخـست ،  لـیکو  مهتم ،  يارب  عوقرم  نوناـق  هدام 9  يارجا 
اـضعا تیرثکا  رظنب  اذـل  تسا  هدـش  لیاق  یهاوخ ،  رظن  دـیدجت  قح  يریخـست  لیکو  هب  غالبا  خـیرات  نامه  زا   ، هن ای  دـنک  نییعت  يرگید 

هدام اب  قباـطم  يار  نیا  ددرگیم  صیخـشت  حیحـص  تس  اـنعم  نیا  نمـضتم  هک  ناوید  مراـهچ  هبعـش  يار  روشک  یلاـعناوید  يومع  تییه 
مزال هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  هام 1328  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناق  هدـحاو 

25/4/1374 هرامش 14668 -  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا  عابتالا 

يرفیک فالتخا  لح  هب  طوبرم  يارآ 

. تسا يرادربهالکو  اشترا  سالتخا و  عوضوم  هب  رصحنم   ، تلود نانکراک  رفیک  ناوید  تیحالـص   27/7/1330 – 2598 هرامش :  يارآ 
يرادربهالک اشترا و  سالتخا و  میارج  هب  رصحنم  دودحم و  ار  رفیک  ناوید  تیحالص  هام 1328  دادرم  نوناق 2  زا  لوا  هدام  هکنیا  هب  رظن 

انثتسا احیرـص  هچنآ  رگم  تسا  يرتسگداد  یمومع  ياههاگداد  یگدیـسر ،  رد  راد  تیحالـص  عجرم  هک  یلک  لصا  هب  هجوت  اب  هدومن و 
 ) صوصخ صخا و  ینعم  زا  دراوم  نیا  رد  نیا  رباـنب  درک . لودـع  یلک  لـصا  زا  ناوتیمن  رظن  فـالتخ  دـیدرت و ا  دروم  ردو  دـشاب  هدـش 

میارج هب  یگدیـسر  يارب  رفیک  ناوید  تیحالـص  مدـع  رب  ینبم  روشک  یلاع  ناوید  مهن  هبعـش  رظن  اذـل  دومن .  زواجت  ناوتیمن  سـالتخا ) 
دروم رد  يرتسگداد  مکاحم  تیحالـص   5/9/1335  - 3498 هرامـش :  يار  دوشیم .  دـییات  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 153  رد  روکذم 

نامزاس هک  هدوب  یعقوم  رد  شترا  رفیک  یسرداد و  نوناق  هدام 91  رد  هینما  هملک  دیق  هکنیا  هب  رظن  مرادناژ  دارفا  نارسفا و  یمومع  میارج 
روبزم نامزاس  لاس 1320  روشک  لـک  هجدوب  نوناـق  حالـصا  نوناـق  موس  هداـم  بجوم  هب  ـالعف  هدوب و  گـنج  ترازو  عباـت  يرمرادـناژ 
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یمومع ياـههاگداد  رد  شترا  دارفا  نارـسفا و  یموـمع  میارج  هب  یگدیـسر  نوناـق  رد  تهج  نیمهب  هدـیدرگ و  روـشک  ترازو  همیمض 
نیطباض زا  مرادناژ  دارفا  نارسفا و  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 19  بجومب  هکنیا  هدشن و  مرادناژ  ای  هینما  زا  يرکذ  بوصم 1322 

هرامش يار  تسا .  يرتسگداد  ياههاگداد  تیحالص  رد  روکذم  نیمدختسم  یمومع  میارج  هب  یگدیسر  نیا  ربانب  دنشاب  یم  يرتسگداد 
هزوح يرتسگداد و  ترازو  تالیکـشت  تیاعر  اب  هاگداد  نیرتکیدزن  اب  یگدیـسر  سرداد ،  عانتما  تروص  رد   10/10/1335  – 3837 : 
عوقو ای  تسا و  هدش  عقاو  نآ  هزوح  رد  مرج  هک  دشاب  یهاگداد  رد  دیاب  میارج  هب  یگدیـسر  الوصا  هکنیا  زا  هوالع  تسا .  ییاضق  يدنب 

ینوناق دنتسم  تسا  مشش  ناتـسا  ییاضق  هزوح  زج  هک  درجورب  ناتـسرهش  هاگداد  رد  نآ  هب  یگدیـسر  ناتـسا 5 ،  ییاضق  هزوح  رد  مرج 
تسا ریز  حرشب  هک  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 214  لولدم  هدومن و ا ز  لالدتسا  روشک  ناوید  هبعش 8  هک  روطنامه  اساسا  درادن و 
روظنم دوشیم  طابنتـسا  دوشیم ) عاجرا  لدبلا  یلع  سرداد  هب  الا  هاگداد و  نامه  رگید  هبعـش  هب  یگدیـسر  سرداد ،  عانتما  تروصرد  : ) 

يار دـشابیم .  هاگداد  نآ  ییاضق  يدـنب  هزوح  يرتسگداد و  ترازو  تالیکـشت  تیاعر  اـب  دروم  ره  رد  هاـگداد  نیرتکیدزن   ، راذـگنوناق
دیاب دراد  نایرج  يرفیک  ياههاگداد  رد  هک  رفیک  ناوید  لیکشت  هب  طوبرم  نوناق  لومـشم  ياه  هدنورپ   11/10/1335  - 38415 هرامش :
رفیک ناوید  لیکـشت  هب  طوبرم  ینوناـق  هحیـال  هداـم 5  زا  دافنتـسم  يرتـسگداد  رفیک ي  ياـههاگداد  هن  دوش  یگدیـسر  رفیک  ناوـید  رد 

تاررقم لومشم  هک  ییاه  هدنورپ  زا  تمـسق  نآ  موقرم ،  نوناق  بیوصت  خیرات  رد  هک  تسنآ  لاس 19/2/1334  بوصم  تلود  نانکراک 
رودصب هلمج (  دریگ و  رارق  یگدیسر  دروم  هدش و  زکرمتم  رفیک  ناوید  رد  دراد  نایرج  يرفیک  ياههاگداد  رد  تسا و  فوصوم  نوناق 

هک ییانج  ياههاگداد  زا  هرداص  ماکحا  هک  دوشن  روصت  ات  هدوب  لـخد  عفر  هدـش ،  رکذ  روکذـم  هداـم  رد  هک  دـشاب )  هدـشن  رجنم  مکح 
ینعی تروصنیا  ریغ  رد  دنتسه و  ینوناق  ریغ  هدش  مکح  رودص  هب  یهتنم  ییانج ،  هاگداد  رد  هدوب و  رفیک  ناوید  ینوناق  تاررقم  لومشم 

هتـشادن و ضوقنم  مکح  رودص  هب  يرظن  راذـگنوناق  دـنام و  دـهاوخن  یقاب  رفیک  ناوید  رد  یگدیـسر  يارب  یلحم  مکح  رودـص  زا  سپ 
هرشتنم دشابیم . رفیک  ناوید  تیحالص  رد  یگدیـسر  زاب  مه  دروم  نیا  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه  تیرثکا  رظن  رد  ظاحل  نیدب 

يداع صاخشا  تمواقم  هلمح و  ماهتا  هب  یگدیـسر   6/7/1337  - 3703 هرامش :  يار   8/2/1355 هرامش 10194 -  یمـسر  همانزور  رد 
نآ دعب  لبق و  داوم  شترا و  رفیک  یسرداد و  نوناق  هدام 335  زا  نوچ  دریگ .  یم  تروص  یمومع  مکاحم  رد  یتلود  نیرومام  هب  تبـسن 
رد یماظن  تمواقم  هلمح و  هن (  دـشابیم  یتلود )  حلـسم  نیرومام  لباقم  رد  یماظن  تمواقمو  هلمح  هب (  رظان  روبزم  هدام  هک  تسا  مولعم 

نیا زا  روشک  یلاعناوید  مهن  بعش  يار  نیا  ربانب  تسا  هدش  ینیب  شیپ  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 160  رد  هک  يداع )  صاخشا  لباقم 
لاح رد  هک  یهاگداد  ییاـضق  هزوح  زا  هزب  عوقو  لـحم  عازتنا   52 فیدر :  هرامش   30/3/1352 هرامش 33 –  يار  تسا .  حیحـص  تهج 

نآ بجوم  هب  هک  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 201  هب  هجوت  اب  دشاب .  یمن  هاگداد  نآ  زا  تیحالـص  یفن  بجوم  تسا  یگدیـسر 
هب تافتلا  دوشیم و  لمع  یقوقح  تامکاحم  نوناق  داوم  قفاوم  دوشیم  لصاح  مکاحم  نیباـمیف  تیحالـص  هلیـسم  رد  هک  یتاـفالتخا  يارب 

تیحالص یفن  بجوم  تسا  یگدیسر  لاح  رد  هک  یهاگداد  ییاضق  هزوح  زا  هزب  عوقو  لحم  عازتنا  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 46 
رد اههاگداد  يارب  بوصم 1337  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3  قبط  يار  نیا  دـشاب .  یمن  هاـگداد  نآ  زا 
 : فیدر هرامش   3/1362  / 23  - 10 هرامش :  يار  هرامش 8306 – 3/5/1352  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم 

يزوجم هاگداد  نامه  رد  مرج  زا  یـشان  نایزو  ررـض  هبلاـطم  ددـجم  حرط  ییازج ،  رما  هب  یگدیـسررد  يرفیک  هاـگداد  تغارف  اـب   62/9
تراسخ ياعدا  هکنیا  زا  رظن  فرص  دیامن . هعجارم  تساوخداد )  میدقت  اب  یقوقح (  هحلاص  همکحم  هب  دیاب  یصوصخ  یعدم  هتـشادن و 
تیعطقاب نآ  ندوب  هید  ضرفاب  نوچ  مرج ،  زا  یـشان  ناـیز  ررـض و  راذـگنوناق و  رظندروم  یعرـش  هید  زا  تسا  معا  یـصوصخ  نایعدـم 

اب رگید  فرط  زاو  درادن  يزوجم  يرفیک  هاگدادرد  هید  هبلاطم  ددجم  حرط  ییازج ،  رما  رد  روبزم  عجرم  تغارف  يرفیک و  هاگداد  مکح 
هکلب دهد  رارق  دوخ  تیحالـص  مدع  رارق  رودص  كالم  ارنآ  دناوتیمن  قوقح  همکحم  رودصلا ، قباس  ییازج  مکح  ندـشن  یقلت  عورـشم 
ناوید هبعـش  يار  ثیح  نیازا  دیامن  هدیقع  نایب  رما  تیهامرد  هیـضق  تاهج  مامت  نتـشاد  روظنم  دوجوم و  مکاح  تاررقم  هب  هجوتاب  دیاب 
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هدام بجوم  هب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  هجوم  حیحـص و  هدومن  رظن  راهظا  یقوقح  مکاحم  تیحالـصب  هیف  نحن  اـم  رد  هکروشک  یلاـع 
هرشتنم تسا . عابتالا  مزال  هباشم  دراومرد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو 
هاگداد ناوختسا و  یگتسکش   62/13 فیدر :  هرامش   13/4/1362  – 12 هرامش : يار   9/5/1362 هرامش 11192 -  یمسر  همانزور  رد 
بوصم نآ  تاررقم  صاصق و  دودـح و  نوناق  داوم 55 و 56  مومع  قالطا و  زا  دافتـسم  دشابیم .  کی  يرفیک  هک  یگدیـسر  هب  حـلاص 

زا يداوم  حالصا  نوناق  هدام 198  مومع  هب  هجوت  اـب  زینو  تسا  صاـصق  بجوم  وضع و  حرج  عاونا  زا  یکی  ناوختـسا  نتـسکش   ، 1361
دـشاب صاصق  باب  زا  اـهنآ  رفیک  هک  یمیارج  هب  یگدیـسر  نآ  لـیذ  ياـه  هرـصبت  لاـس و  ناـمه  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق 
نیزاوم اب  قباطم  هدیدرگ و  رداص  احیحص  هنیمز  نیا  رد  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 12  يار  اذلف  تسا  يرفیک 1  ياههاگداد  تیحالصرد 
یـشعرم هللا  هیآ  روشک  یلاعناوید  مود  هبعـش  تسایر  هیحاـن  زا  يار  نیا  هب  تبـسن  رکذـت :  دوشیم .  دـییات  ارآ  تیرثکا  هب  تسا و  ینوناـق 

یمومع تییه  رد  عوضوم  اتیاهن  دیدرگ و  جرد   11/6/1363 هرامش 11509 -  یمسر  همانزور  رد  داریا  نتم  هک  دش  دراو  داریا  يرتشوش 
يار تسا :  هدـیدرگ  رداص  لیذ  حرـشب   6/4/1363 هرامشب 13 –  نآ  هیحالـصا  هک  حالـصا  هرامـش 12  يار  حرطم و  روشک  یلاـعناوید 

صاصق يارجا  ناوختسا  یگتـسکش  رد  دنچره   62/68 فیدر :  هرامش   62 / 13/4 هرامش 12 -  يار  هیحالصا   1363 / 6/4 هرامش 13 - 
هدام قبط  تسین و  ریذپ  ناکما  وضع )  ای  سفن  هب  ریزعت  ددرگ (  تیانج  هزادنا  زا  هدایز  ای  یناج و  فلت  بجوم  تسا  نکمم  هکنیا  تلعب 
نوچ هدام  نیمه  لولدـم  هب  هجوت  اب  اما  دوشیم  لیدـبت  هید  هب  صاـصق  يدراوم  نینچ  رد  لاس 1361  بوصم  صاصق  دودـح و  نوناق   63

هرامـش 12–  هیور  تدـحو  يار  زا  تمـسق  نآ  نیا  رباـنب  ددرگ .  یم  لیدـبت  هید  هـب  هـک  هدوـب  صاـصق  نوناـق  بـسح  رب  یلـصا  مـکح 
نتـسکش میارج  هب  یگدیـسر  رد  يرفیک 1  هاـگداد  تیحالـص  رب  تسا  رعـشم  افرـص  هک  روـشک  یلاـعناوید  یموـمع  تییه   13/4/1362

هب نآ  رد  جردنم  لالدتسا  زا  رظنفرص  بوصم 1361  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  يداوم  حالصا  نوناق  هدام 198  هب  هجوت  اب  ناوختسا 
ناوختسا نتسکش  میارج  هب  یگدیـسر  رد  يرفیک 1  هاگداد  تیحالـص  طـقف  مه  یلبق  يار  زا  روظنم  دوشیم  هفاـضا  دـییات و  ارآ  تیرثکا 

روشک یلاعناوید  بعش  يارب  هام 1328  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  یحالصا  يار  نیا  تسا  هدوب 
5/11/1362  - 25 هرامش :  يار   11/6/63 هرامش 11509 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  و 

هکنیا هب  رظن  دیآ  لمعب  یگدیـسر  ناتـسا  زکرم  ییازج  ياههاگداد  رد  دـیاب  تلود  نانکراک  رفیک  ناوید  تیحالـص  رد  لخاد  میارج  هب 
رفیک ناوـید  تیحالـص  رد  لـخاد  میارج  هـب  بوصم 20/6/58  یمومع  ياـههاگداد  لیکـشت  ینوناـق  هحیـال  هداـم 8  لـیذ  هرـصبت  ربارب 

 ، موقرم هدام 1  هب  هدش  هفاضا  هلمج  بسح  هکنیا  هب  رظنو  دیآ  لمعب  یگدیـسر  ناتـسا  زکرم  ییازج  ياههاگداد  رد  دیاب  تلود  نانکراک 
يرفیک ياههاگداد  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  زا  يداوم  حالـصا  نوناق  بیوصت  اب  هک  یمومع (  هاگداد  تیعم  رد  یمومع  يارـسداد 

زاریش سراف (  ناتسا  زکرم  يرفیک  هاگداد  تیحالص  رد  عوضوم  هب  یگدیسر  اذهیلع  انب  دیامن  یم  هفیظو  ماجنا  هدش )  نآ  نیـشناج  1و2 
هب يار  نیا  ددرگ .  یم  دـییات  ارآ  تیرثکا  اب  تسا و  ینوناـق  نیزاوم  اـب  قبطنم  هنیمز  نیا  رد  روشک  یلاـع  ناوید  هبعـش 11  يار  هدوب و  ( 

هباشم دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناق  هدـحاو  هدام  بجوم 
تیحالـص دودح   4/1363  / 13  – 14 هرامــش :  يار   17/12/1362 هرامـش 11372 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزـال 

قبط تسین .  روبزم  هاگداد  يارب  تیحالـص  دـجوم  دـشاب  صاصق  بجوم  هک  یلمع  ره  تسا و  مولعم  صاـصق  رما  رد  يرفیک 1  هاگداد 
هب حلاص  صاصق ،  زا  یصاخ  دراوم  رد  يرفیک 1  ياههاگداد  يرفیک ،  یسرداد  نییآ  نوناق  يداوم ا ز  حالـصا  نوناق  هدام 198  دنب ب 

هرامـش 12–  يار  دـنکیمن و  ادـیپ  طاـبترا  روکذـم  ياـههاگداد  هب  دـشاب  صاـصق  لـمع  رفیک  هک  يدراوـم  ماـمت  دنـشابیم .  یگدیـسر 
انوناق اهنآ  تازاجم  هکنآ  ول  هداس و  ياهتحارج  هدوب و  ناوختـسا  یگتـسکش  دروم  رد  اهنت  روشک  یلاـعناوید  یمومع  تییه   13/4/1362

بجومب يار  نیا  تسا .  حیحص  تهج  نیا  زا  روشک  یلاعناوید  متسیب  هبعـش  يار  اذل  تسا .  روکذم  يار  لومـش  زا  جراخ  دشاب  صاصق 
 . تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام 
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ياههاگداد تیحالص   63/2 فیدر :  هرامش   11/7/1363  – 17 هرامش : يار   11/6/1363 هرامش 11509 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم 
قاچاق زا  دوصقم  قاچاق ( ،  نیبکترم  تازاجم  نوناق  هدام 45  تحارص  هب  هجوت  اب  نآ  يرادهگن  لمح و  هحلسا و  قاچاق  رما  رد  بالقنا 

رد تسنآ  نتشادهگن  ای  ندرک و  یفخم  ای  لقن و  لمح و  ای  شورف و  دیرخ و  ای  نآ ،  زا  ندرک  رداص  ای  تکلمم و  هب  ندرک  دراو  هحلسا 
اب زین  تسا و  هدـش  اصحا  راذـگنوناق  رظن  دروم  قاـچاق  مرج  دراوم  زا  زین  زاـجم ،  ریغ  هحلـسا  يرادـهگن  اـفخا و  نوچ  تکلمم .)  لـخاد 

میارج هیلک  هب  یگدیـسر  بوصم 11/2/1362  بالقنا  ياههاگداد  اهارـسداد و  تیحالـص  دودـح  نوناق  هدـحاو  هداـم  دـنب 3  هب  تیانع 
روشک یلاع  ناوید  هبعـش 12  يار  تاهج  نیا  زا  تسا  هدش  هداد  رارق  بالقنا  ياههاگداد  تیحالـص  رد  قاچاق  ردخم و  داوم  هب  طوبرم 

ییاضق هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  يار  نیا  دوشیم . دـییات  هدوب و  ینوناق  هجوم و  هدـش  رداص  رظن  نیا  ساسارب  هک 
هرامـش یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعـش  يارب  هباشم  دراوم  رد  لاس 1328  بوصم 

ود نیب  یگدیـسر  تیحالـص  رد  فالتخا  لح  عجرم   63/12 فیدر :  هرامـش   30/7/1363  - 22  : هرامـش يار   11/10/1363  - 11608
ینوناق هحیال  هدام 32  زا  طبنتـسم  یلک و  لوصا  قبط  دراد .  رارق  رت  الاب  هبترم  رد  هجرد  ثیح  زا  هک  تسا  یهاگداد  اـب  حطـس  مه  عجرم 

ود نیب  یگدیسر  تیحالص  رد  فالتخا  لح  یندم ،  یـسرداد  نییآ  نوناق  ات 52  داومو 49  بوصم 1358  یمومع  ياههاگداد  لیکشت 
بالقنا يارسداد  یمومع و  يارسداد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد و  رارق  رتالاب  هبترم  رد  هجرد  ثیح  زا  هک  تسا  یهاگداد  اب  حطس  مه  عجرم 
يرتشیب تیمها  دجاو  اضعب  هدش  هدرمش  بالقنا  هاگداد  تیحالص  رد  اهنآ  هب  یگدیسر  هک  یمیارج  یتقو  دنتسه  يواسم  هجرد  ثیح  زا 

هاگداد هب  بالقنا  یمومع و  يارـس  داد  نیب  فالتخا  لـح  عاـجرا  نیا  رباـنب  دـشاب .  یم  يرفیک 2  هاـگداد  رد  یگدیـسر  دروم  میارج  زا 
هبعش يار  تسا و  روشک  یلاع  ناوید  اب  عوضوم  هب  یگدیسر  رد  ییاضق  عجرم  تیحالـص  صیخـشت  دسر و  یمن  رظنب  هجوم  يرفیک 2 ، 

نوناق هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا .  ییاـضق  نیزاوم  اـب  قبطنمو  حیحـص  هدـیدرگ  رداـص  اـنبم  نیمهرب  هک  روشک  یلاـع  ناوید   11
همانزور رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو 

صوـصخ رد  اـههاگداد  ماـکحا   63/43 فـیدر :  هرامــش   10/10/1363  - 44 هرامـــش :  يار   22/9/1363 هرامش 11592 –  یمـسر 
هبرظن تسا .  یعطق  هدـش ،  لوتقم  مد  ایلوا  تشذـگ  هب  یهتنم  هک  دـمع  ریغ  لتق  دروم  رد  لاـس  هد  زا  رتمک  يریزعت  سبح  هب  تیموکحم 
ندـش فوقوم  موزل  ظاحل  هب  دوجوم ،  مکاـح  تاررقم  هب  تیاـنع  اـب  تاریزعت  نوناـق  هداـم 149  رد  ررقم  سبح  هید و  ياـهرفیک  هـکنیا 

مه زا  کفنم  لقتـسم و  ياهتازاجم  سبح ،  رفیک  دروم  رد  نآ  ندوبن  تشذـگ  لباق  هید و  صوصخ  رد  یکاش  تشذـگ  اب  مرجم  بیقعت 
رتمک ياهسبح  يرفیک ،  سرداد  نییآ  نوناق  زا  يداوم  حالصا  نوناق  نیتدام 198 و 287  تحارص  هب  هجوت  اب  یفرط  زا  دنسر و  یم  رظنب 

قبط يار  نیا  دوشیم .  صیخـشت  حیحـص  ینوناق و  هدش  رداص  انبم  نیا  رب  هک  روشک  یلاعناوید  هبعـش 16  يار  اذل  تسا  یعطق  لاس  هد  زا 
یمـسر همانزوررد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباـشم  دراومرد  لاس 1328  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناق  هدـحاو  هداـم 

میارج درومرد  يرفیک 1و2  مکاحم  تیحالـص   71 / 63 فیدر :  هرامـش   23/3/1364  - 6 هرامـش : يار   1/12/1363 هرامش 11650 – 
هب يرفیک  ياـههاگداد  بوصم 1361  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  زا  يداوم  حالـصا  نوناـق  هداـم 194  بجوم  هب  هکنیا  هب  رظن  لاـفطا 

هدش و دای  نوناق  رد  ررقم  بیترت  هب  صاخشا  میارج  هب  یگدیسر  روبزم  نوناق  هدام 193  قبط  دنا و  هدش  میسقت  يرفیک 1و2  ياههاگداد 
 ، موقرم ياههاگداد  زا  کی  ره  تیحالـص  كالم  روبزم ،  نوناـق  داوم 198 و 217  زا  دافتـسم  تسا و  روبزم  ياههاگداد  تیحالـص  رد 

تازاجم هب  عجار  نوناق  هدامو 26  دشابیم  نیمهتم  تیعـضو  تیـصوصخ و  زا  رظن  عطق  یباکترا ،  مرج  يارب  هدش  ینیب  شیپ  ینوناق  رفیک 
يراصحنا تیحالص  يانعم  هب  مرج  باکترا  تروص  رد  يرفیک  تیلوئـسم  زا  لافطا  ندوب  يربم  رب  ینبم  هام 1361  رهم  بوصم  یمالسا 

میارج هک  يدراوـم  رد  اذـلف  تسین  دـنوش  یم  یفرعم  لـفط  هک  یـصاخشا  هب  یباـستنا  تاـماهتا  هیلک  هب  یگدیـسر  رد  يرفیک 2  هاـگداد 
یسرداد نییآ  نوناق  زا  يداوم  حالـصا  نوناق  هدام 198  عوضوم  میارج  هلمج  زا  هدیسرن )  یعرـش  غولب  دح  هب  هکیـسک  لافطا (  یباکترا 

هب حـلاص  يرفیک 2  هاـگداد  تروـصنیا  ریغ  رد  تـسا  يرفیک 1  هاـگداد  تیحالـص  رد  نآ  هـب  یگدیـسر  دـشاب  نآ  هرـصبت 1  يرفیک و 
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همانزور رد  هرـشتنم  ددرگیم .  صیخـشت  نیزاوم  قباطم  تسا  ینعم  نیمه  نمـضتم  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش 11  يار  تسا و  یگدیـسر 
هب دناوتیم  یکاش  یـشاحف ،  مرج  دروم  رد   94  / فیدر 64 هرامش   5/9/1364  – 26 هرامش :  يار   31/4/1364 هرامش 11766 -  یمسر 

یمن ارـسداد  تیحالـص  یفن  يانعمب  عوضوم  نیا  هب  یگدیـسر  رد  يرفیک 2  هاگداد  تیحالـص  دیامن و  تیاکـش  وا  نیـشناج  ای  سرپزاب 
یمال ــ سا تازاجم  هب  ع  ــ جار نوناق  هدام 7  يرفیک و  یـسرداد  نییآ  نوناق  زا  يداوم  حالـصا  نوناق  هدام 192  ربارب  هکنیا  هب  رظن  دـشاب . 

تیانج هجنج و  فالخ و  هن  دـنا  هدـش  میـسقت  تاریزعت  تاید و  صاصق و  دودـح  هب  اهنآ  عون  بسح  اهتازاجم  میارج و   ، بوصم 1361
هدام 217 تسا و  هدیدرگ  نییعت  قالش  تاریزعت ،  نوناق  هدام 86  رد  ارفا د  هب  نیهوت  تازاجم  قباس و  یمومع  تازاجم  نوناق  رد  جردنم 

تیحالص رد  ار  یشاحف  يرفیک 1 ،  هاگداد  لباقم  رد  يرفیک 2  ياههاگداد  تیحالص  دودح  نییعت  اقم م  رد  هک  راعـش  الا  ردص  نوناق 
ینوناق فیاظو  دودح  رد  روبزم  تیاکش  هب  یگدیسر  رد  وا  نیشناج  ای  سرپزاب  تیحالص  یفن  يانعم  هب  تسا .  هتسناد  يرفیک 2  هاگداد 

رب یضتقم  رظن  راهظا  دیامن و  تیاکش  ارسداد  هب  اسار  یکاش  هچنانچ  ارس  داد  رد  یشاحف  تناها و  هب  یگدیـسر  نیا  ربانب  دشاب  یمن  اهنآ 
انبم نیمه  رب  اـتجیتن  هک  زیربت  يرفیک 2  هاگداد  هبعـش 22  يار  تسا و  ارـسداد  تاضق  ینوناق  فیلکت  تیمرجم  ای  بیقعت  عنم  ای  یفوقوم 

 - 36 هرامش :  يار   13/11/1364 هرامش 11925 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  دوش .  یم  صیخـشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  هدش  رداص 
تیحالـص نوناق  هدحاو  هدام  دنب 6  یـشورفنارگ .  مرج  هب  یگدیـسر  رد  بالقنا  هاگداد  تیحالـص   85  / فیدر 65 هرامـش   20/9/1365

راکتحا مرج  یشورفنارگ و  مرج  زا  تسترابع  هک  دشاب  یم  لقتـسم  مرج  ود  هب  رظان  لاس 1362  بوصم  بالقنا  ياههاگداد  اهارسداد و 
متفه هبعـش  يار  نیارباـنب  تـسا  بـالقنا  ياـههاگداد  تیحالـص  رد  قـالطالا  یلع  یــشورفنارگ  مرج  هـب  یگدیــسر  یموـمع و  قازرا 

ییاضق هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  يار  نیا  ددرگیم .  صیخـشت  حیحـص  هدـش  رداص  رظن  نیا  ساـسارب  هک  روشک  یلاـعناوید 
هرامش 12253 یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  زال م  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328 

کی رد  عقاو  ياهناتسرهش  هاگداد  نیب 2  فالتخا  لح  عجرم   97 فیدر 65 /  هرامش   25/10/1365 – 46  : هرامش يار   28/12/1365– 
ود نیب  تیحالص  رد  فالتخا  لح  عجرم  تسا .  ناتـسا  نامه  زکرم  يرفیک 1  هاگداد  دنیامن  یگدیـسر  رفیک ي  رما  هب  هک  ناتـسا  هزوح 

دنب 3 ردص  هب  هجوت  اب  دـنیامن  یگدیـسر  يرفیک  رما  هب  تبـسن  یماقم  میاق  هب  ای  هلاصالاب  هکنیا  زا  معا  ناتـسا  کی  ياهناتـسرهش  هاگداد 
ناـمه زکرم  کـی  يرفیک  هاـگ  داد  تیوـلوا ،  بیترت و  بسح  رب  بوصم 1358 و  یمومع  ياههاگداد  لیکـشت  ینوناق  هحیـال  هدام 32 

هدام قبط  رب  يار  نیا  دوش .  یم  صیخشت  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  يدح  ات  روشک  یلاعناوید  هبعش 20  يار  اذلف  تسا  ناتسا 
هرـشتنم تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رداههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو 

دروم لاـم  اـی  هجو  در   151 فیدر 64 /  هرامـش   4/3/1367  - 509 هرامــش :  يار   21/2/1366 هرامـش 12290 -  یمـسر  همانزور  رد 
هدام 57 رد  سالتخا  مرج  يرفیک  تازاجم  درادـن .  تیحالـص  رما  رد  يریثاـتو  هدوبن  بوسحم  يدـقن  يازج  دـشاب  ینازیم  رهب  سـالتخا 

بوسحم تازاجم  ای  يدـقن  يارج  دـشاب  هک  ینازیم  ره  هب  سالتخا  دروم  لام  ای  هجو  در  هدـش و  نیعم  سبح  لاس  جـنپ  تاریزعت ،  نوناق 
يار دـشاب و  یم  يرفیک 2  هاگداد  تیحالـص  رد  سالتخا  مرج  هب  یگدیـسر  نیاربانب  درادـن  يریثاـت  هاـگداد  تیحالـص  رما  رد  هدوبن و 

ییاضق هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاـعناوید   11 هبعش
هرامش  30/9/1367  - 514  : هرامش يار   . 1 تـسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328 
صاخ دروم  رد  هاگداد  تیحالص  یفان  دشاب  یمومع  ياههاگداد  تیحالص  رد  نآ  مها  هک  ددعتم  میارج  هب  یگدیـسر   22 فیدر 65 / 

تیحالـص رد  هک  تـسا  یمیارج  هـب  رظاـن  بوـصم 1361  يرفیک  یـسرداد  نـییآ  نوناـق  زا  يداوـم  حالـصا  نوناـق  هداـم 202  تـسین . 
یلاع ناوید  هبعـش 11  يار  نیا  ربانب  تسا  یمالـسا  بالقنا  هاگداد  صاـخ  میارج  زا  فرـصنم  دـشاب و  یم  یمومع  يرفیک  ياـههاگداد 
بـال ــ قنا هاـگداد  یموـمع و  يرفیک  ياـههاگداد  تیحالـص  هب  دروـم  بسحرب  هتـسناد و  کـفنم  رگیدـکی  زا  ار  میارج  نیا  هک  روـشک 

 - 521 هرامــش :  يار   4/4/67 هرامـش 12619 -  یمـسر  هماـنزور  رد  هرـشتنم   . 2 دوشیم صیخـشت  حیحـص  هدومن  رظن  راـهظا  یمالـسا 
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اهارسداد و تیحالص  رد  تسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یلخاد  تینما  اب  طابترا  رد  اناونع  هک  یمیارج   66/40 فیدر :  هرامش   9/12/67
هدحاو هدام  دـنب 1  عوضوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یلخاد  تینما  اب  طابترا  رد  اـناونع  هدـش  مـالعا  میارج  تسا .  بـالقنا  ياـههاگداد 

بالقنا يارسداد  تیحالص  رد  اهنآ  هب  یگدیسر  هک  دشاب  یم  بوصم 1362  بالقنا  ياههاگداد  اهارسداد و  تیحالص  دودح و  نوناق 
نیا دوشیم .  صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 20   29/4/64 هرامش 823/20 -  يار  نیا  ربانب  تسا 

 . تسا عابتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاـضق  هیور  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار 
ماهتا هب  یگدیـسر   62 فیدر 68 /  هرامـش   21/12/1368  - 533 هرامـش :  يار   13/2/68 هرامش 12869 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم 

هب یهتنم  هدراو  یندب  همدـص  ماهتا  هب  یگدیـسر  دـشابیم .  يرفیک 2  مکاحم  تیحالـص  رد  ناوختـسا  یگتـسکش  هب  یهتنم  هدراو  همدص 
يرفیک 1و2 و ياههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام 7  دنب ه ـ دروم  رد  رگم  دشابیم .  يرفیک 2  ياههاگداد  تیحالص  رد  ناوختسا  یگتسکش 

مود هبعـش  يار  نیاربانب   . دوش یگدیـسر  يرفیک 1  هاـگداد  رد  دـیاب  هدـنورپ  تروص  نیا  رد  هک  بوصم 1368  روشک  یلاـعناوید  بعش 
ییاضق هیور  تدـحو  هدـحاو  هداـم  قبط  يار  نیا  دوشیم .  صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباـطم  رظن  نیا  اـب  هک  يدـح  رد  روشک  یلاـعناوید 

هرامش  3/7/1369  - 535 هرامـش :  يار  تسا  عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328 
اب تسا  هدـشن  لیکـشت  یهاـگداد  نینچ  هـک  یطاـقن  رد  يرفیک 1  هاـگداد  تیحالـص  رد  لـخاد  میارج  هـب  یگدیـسر   28 فیدر 69 / 

هاگداد هک  یطاـقن  رد  يرفیک 1و2 ، ياههاگداد  لیکـشت  نوناـق  هدام 5  لیذ  هرـصبت  ساـسا  رب  دـشاب  یم  رفیک ي 1  هاـگداد  نیرتکیدزن 
هکنیا رگم  دشابیم  يرفیک 1  هاگداد  نیرتکیدزن  اـب  يرفیک 1  هاگداد  تیحالـص  رد  لخاد  میارج  هب  یگدیـسر  هدشن  لیکـشت  يرفیک 1 
عزتنم ار  يرفیک 1  هاگداد  ییاضق  هزوح  زا  یتمسق  یساسا ،  نوناق  لصا 158  زا  دنبو 1  روبزم  نوناق  هدام 5  يانبم  رب  هییاضق  هوق  سییر 

رظن نیا  اب  هک  يدحات  روشک  یلاعناوید  هبعش 12  يار  نیا  ربانب  دنیامن  راذگاو  یقوقح 1  هاگداد  هب  فوصوم  نوناق  هدام 9  يارجا  رد  و 
رد اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب  ییاضق  هیور  تدحو  هدحاو  هدام  قبط  يار  نیا  دوشیم .  صیخـشت  حیحـص  دراد .  تقباطم 

فیدر 69 هرامش   4/10/69  - 541  : هرامش يار   9/2/69 هرامش 13151 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم   . 2 تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم 
دورو تسا  بالقنا  هاگداد  تیحالـص  رد  باعرا  دـیدهت و  اب  تقرـس  باکتراو  ینوکـسم  لزانم  هب  هناحلـسم  یعمج و  هتـسد  دورو   /55
تسا یمیارج  زا  تشحو ،  باعرا و  دیدهت و  اب  لاوما  تقرـس  مدرم و  ینوکـسم  لزانم  هب  بش  عقوم  رد  فنع  هب  حلـسم  یعمج و  هتـسد 

تیحالص رد  بوصم 1362  نوناق  هدـحاو  هدام  دـنب 1  قبطرب  نآ  هب  یگدیـسر  دزاـس و  یم  لـتخم  ار  یمومع  تینما  هعماـج و  مظن  هک 
قبط رب  يار  نیا  صیخشت و  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش 20  يار  نیا  ربانب  تسا  بالقنا  هاگداد  ارسداد و 
يار تسا .  عابتالا  مزال  اههاگدادو  روشک  یلاعناوید  بعش  يارب  هباشم  دراوم  رد  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام 

وـضع صقن  هب  یهتنم  يدـمع  میارج  هب  یگدیـسر  رد  يرفیک 1  هاگداد  تیحالـص   61  / فیدر 69 هرامـش   7/12/69  – 548 هراـمش : 
تیحالص رد  يرفیک 1 و 2  ياههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام 7  دنب 7  قبط  رب  دوش  یهتنم  وضع  صقن  هب  هک  يدـمع  میارج  هب  یگدیـسر 

قبط رب  يار  نیا   . دوشیم صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاعناوید  مراهچ  هبعـش  يار  اذلف  دشابیم  يرفیک 1  هاگداد 
رد هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  ناوید و  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام 

لحم سرپ  زاـب  فـیلکت   69/64 فـیدر :  هرامـش   7/12/1369  - 547 هرامــش :  يار   1369 / 14/11 هرامش 13379 -  یمـسر  همانزور 
یعدم تیاکش  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 60  دنب 1  یکاش .  تیاکـش  هب  یگدیـسر  رد  لمح ،  روظنم  هب  هدـننار  هب  الاک  لیوحت 

زاب نیا  ربانب  دراد .  دیکات  رما  نیا  ماجنا  هب  مه  روبزم  نوناق  هدام 63  هتخانش و  یسرپ  زاب  تاقیقحت  هب  عورش  تاهج  زا  یکی  ار  یصوصخ 
تیاکـش لوصو  اب  هک  دـشابیم  فلکم  هدیـسرن  دـصقم  هب  یلو  هدـش  هدـننار  لیوحت  دـصقم  هب  لمح  يارب  الاک  اجنآ  رد  هک  یلحم  سرپ 

مادقا فوصوم  نوناق  نیتدام 54 و 56  قبط  رب  مرج  عوقو  زارحا  سپ ا ز  ات  دهد  همادا  دیامن  عورش  ار  هیلوا  تاقیقحت  یـصوصخ ،  یعدم 
هدـحاو هدام  قبط  رب  يار  نیا  صیخـشت و  حیحـص  هدـش  رداص  رظن  نیا  يانبم  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  بعـش 2 و 12  ارآ  اذلف  ددرگ . 
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رد هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق 
طونم نآ  ققحت  هک  یمرج   80  / 670 فیدر :  هرامش   21/12/1369  - 549 هرامش :  يار   14/2/1370 هرامش 13441 -  یمسر  همانزور 

لعف هب  طونم  نآ  ققحت  هک  یمرج  دنکیم .  یگدیسر  رت  مهم  مرج  هب  هک  تسا  یهاگداد  تیحالص  رد  دحاو و  مرج  دشاب  رفن  ود  لعف  هب 
مهتم ماهتا  هب  یگدیسر  دشاب  يرفیک 1  هاگداد  تیحالص  رد  نامهتم  زا  یکی  ماهتا  هب  یگدیسر  هچنانچ  تسا و  دحاو  مرج  دشاب  رفن  ود 

نیاربانب دوب .  دهاوخ  روبزم  هاگداد  تیحالص  رد  يرفیک 1 و 2  هاگداد  لیکشت  نوناق  هدام 7  هرصبت 1  زا  دافتسم  همزالملاب و  مه  رگید 
هدام قبط  رب  يار  نیا  صیخـشت و  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  دراد  تقباـطم  رظن  نیا  اـب  هک  روشک  یلاـعناوید  بعـش 2 و 12  زا  هرداص  ارآ 
يار تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  دحو ت  نوناق  هدـحاو 
لحم نامه  هاگداد  ناتسرهش ،  زکرم  ریغ  رادرهـش  یباستنا  میارج  هب  حلاص  هاگداد   50  / فیدر 66 هرامش   21/12/1369  - 550 هرامش : 

حالصا نوناق  هداـم 2  رد  روکذـم  میارج  زا  ناتـسرهش )  زکرم  ریغ  رادرهـش  زنطن (  دورد  اـب  رادرهـش  هب  یباـستنا  میارج  تسا .  هزب  عوقو 
یمن مه  بوصم 1358  یمومع  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 8  هرصبت 2  لومـشم  هدوبن و  بوصم 1355  رفیک  ناوید  لیکـشت  نوناق 

نیزاوم اب  قبطنم  حیحص و  هتسناد  هزب  عوقو  لحم  هزوح  تیحالصرد  ار  یگدیسر  هک  ناهفـصا  يرفیک 1  هاگداد  هبعش 15  ياراذل  دشاب 
روشک و یلاـع  ناوـید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاـضق  هیور  تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  ینوناـق 
 –563  : هر امـش  يار   28/2/1370 هرامـش 13453 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا 3-2 .  عابتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد 
 ) ثارو هچ  ـ نانچ دـنا ،  هدومن  مداصت  مهاب  هک  يروتوم  هیلقن  هلیـسو  ود  ناگدـننار  توف  تروصرد   26 فیدر 69 /  هرامش   28/3/1370
رد یتسیاب  تسا  یقوقح  هبنج  دـجاو  يوعد  نیا  نوچ  دـنیامن  حرطم  هید  هبلاطم  يوعد  يرگید  هثرو  هیلع  اـه  هدـننار  زا  یکی  مد )  اـیلوا 

ببس هب  هک  تسا  یلام  هید  درادیم (  ررقم  هک  هام 1361  رذآ  بوصم 24  تاید  نوناق  لوا  هدام  هب  رظن  دوش .  یگدیسر  یقوقح  مکاحم 
لیکشت نوناق  هدام 16  هرصبت  لیذ  هلمج  فلاخم  موهفم  هب  هجوت  ابو  دوشیم )  هداد  وا  مد  ایلوا  هب  ای  هیلع  ینجم  هب  وضع  ای  سفنرب  تیانج 

 ، يروتوم هیلقن  هلیـسو  ود  نیب  مداـصت  رثا  رب  هچناـنچ  هام 1368  ریت  بوصم  روشک  یلاـعناوید  بعـش  ود و  کـی و  يرفیک  ياـههاگداد 
هثرو هیلع  اه  هدـننار  زا  یکی  مد  اـیلوا  يوعد  هب  یگدیـسر  دـشاب  فوقوم  فلختم  هدـننار  يرفیک  بیقعت  دـنوش و  توف  اـهنآ  ناگدـننار 

هک روشک  یلاع  ناوید  مراهچ  هبعش  يار  نیا  ربانب  تسا  یقوقح  ياههاگداد  تیحالص  رد  دراد  یلام  هبنج  هک  تهج  نآ  زا  رگید  هدننار 
يارب بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .  صیخـشت  حیحـص  هدـش  رداص  رظن  نیا  ساسا  رب 

يار  30/5/1370 هرامـش 13528 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعش 
یگدیـسر هب  حلاص  یمومع  مکاحم  اذـلف  تسا  یمومع  میارج  زا  اشترا  مرج  نوچ   71 فیدر 70 /  هرامش   1/11/1370  - 571 هرامش : 

بوصم 15/9/1367 يرادربهالک  سالتخا و  اشترا ،  نیبکترم  تازاجم  دـیدشت  نوناق  هدام 3  رد  نآ  تازاجم  هک  اشترا  مرج  دنـشابیم . 
تیحالـص رد  نآ  هب  یگدیـسر  تسا و  یموـمع  میارج  زا  هدـش  نـیعم  هذوخاـم  هـجو  اـی  لاـم  تـمیق  بساـنت  هـب  طوـبرم  ياـه  هرـصبتو 

دنچ هکبـش  يربهر  ای  لیکـشت  اب  هک  دشابیم  یناسک  تازاجم  دـیدشت  هب  رظان  نوناق  نیا  هدام 4  تسا .  يرتسگداد  یمومع  ياـههاگداد 
صیخـشت هاگداد  هچنانچ  اما  درادن  یمومع  ياههاگداد  تیحالـص  رد  يریثات  تازاجم  دـیدشت  دـنیامن ،  یم  تردابم  اشترا  رما  هب  يرفن 

یم موقرم  هدام  لیذ  لومـشم  دروم  دشابیم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  لالخا  يارب  يرفندـنچ  هکبـش  يربهر  ای  لیکـشت  هک  دـهد 
دراد تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  يدح  رد  روشک  یلاعناوید  هبعش 31  يار  نیا  ربانب  تسا  یمالسا  بالقنا  ياههاگداد  اب  یگدیسر  و  ددرگ . 

روـشک و یلاـعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاـضق  هیور  تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قـبط  رب  يار  نیا  دوـشیم  صیخـشت  حـیحص 
 - 573 هرامـــش :  يار   19/12/1370 هرامـش 13693 -  یمـسر  هماـنزور  رد  هرـشتنم  تـسا .  عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوـم  رداـههاگداد 

مکاحم هدهعب  اهنآ  هب  یگدیـسر  هدوب و  یمومع  میارج  زا  تاریزعت  نوناق  هدام 104  عوضوم  میارج   70/33 فیدر :  هرامش   1/11/1370
ياـههاگداد تیحالـص  رد  اـهنآ  یگدیـسر  دـشابیم و  یمومع  میارج  زا  تاریزعت  نوناـق  هداـم 104  رد  روکذـم  میارج  تـسا .  یموـمع 
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ماع الم  رد  اهنآ  زا  هدافتـسا  هک  ییاهـسابل  ناگدنـشورف  تازاجم  تافلخت و  هب  یگدیـسر  هوحن  نوناق  هداـم 5   . تسا يرتسگداد  یمومع 
سکعو و ملیف  ندرک  مودـعم  هب  رظان  بوصم 28/12/1365  نآ  هرـصبت 1  دنکیم و  راد  هحیرج  ار  یمومع  تفعای  تسا و  عرـش  فالخ 

دـشاب یم   … ریثکت )  لیاسو  ویدـیو –  ریثکت (  طبـض و  لیاسو  نتفرگ  رارق  تلود  رایتخا  رد  تاریزعت و  نوناق  هدام 104  عوضوم  رتسوپ 
یلاع ناوید  هبعـش 32  يار  نیا  ربانب  دنک .  یمن  یفن  ار  یمومع  ياههاگداد  تیحالـص  تسا و  هاگداد  مکح  يارجا  تاعبت  راثآ و  زا  هک 

قبط رب  يار  نیا  دوشیم .  صیخشت  حیحص  هتخانـش  يرتسگداد  یمومع  ياههاگداد  تیحالـص  رد  ار  میارج  نیا  هب  یگدیـسر  هک  روشک 
 . تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاع  ناوید  بعـش  اـههاگداد و  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام 
هب حلاص  هاگداد   16  / 72 فیدر :  هرامش   6/7/1372  - 583 هرامـش :  يار   19/12/1370 هرامش 13693 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم 

یعطق مـکح  یعطق  یمکح  زا  روـظنم  بوصم 1356 و  يرتسگداد  نیناوق  زا  يا  هراـپ  حالـصا  نوناـق  هدام 25  عوضوم  فیفخت  لاـمعا 
معا دوشیم  رداص  تشذگ  لباقریغ  يریزعت  میارج  رد  هک  بوصم 1356  يرتسگداد  نیناوق  زا  يا  هراپ  حالصا  نوناق  هدام 25  رد  روکذم 

یگدیـسر زا  سپ  هدوب و  رظندیدجت  لباق  ای  دـنک و  رداص  یعطق )  رظن (  دـیدجت  لباق  ریغ  تروصب  نیتسخن  هاگداد  هک  تسا  یمکح  زا 
عجرم ار  رظندـیدجت  هاگداد  هک  روشک  یلاع  ناوید  مراهچ  هبعـش  يار  نیا  ربانب  تسا .  هدرک  ادـیپ  تیعطق  راـبتعا  رظن  دـیدجت  هلحرم  رد 

 . دراد تقباطم  ینوناق  نیزاوم  اب  حیحـص و  هتخانـش  بکترم  تازاجم  فیفخت  تساوخرد  يارب  تیحالـص  دجاو  یعطق و  مکح  رودـص 
مزال هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا 

هـ  / 1526 فیدر :  هرامـش   28/7/1371  - 578 هرامـش :  يار   18/8/1372 هرامش 14178 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا 
اههاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  لوا  هدام  يرفیک 1  هاگداد  هیحان  زا  رارق  ضقن  زا  سپ  يرفیک 2  هاگداد  یگدیسر  موزل 

رظن دیدجت  لبا  هدومن قـ نیعم  نوناق  هک  يدراوم  رد  ار  اه  رارق  زین  اههاگداد و  ماکحا   ، 1367  / هامرهم بوصم 14/ اهنا  یگدیسر  هوحن  و 
ياههاگداد ماکحا  دروم  رد  مکح  رودص  ضقن و  رظن و  دیدجت  عجرم  ار  کی  يرفیک  ياههاگداد  مه  نوناق  نیا  هدام 4  تسا .  هتخانش 

ود رد  کـی  يرفیک  يرفیک 2 و  ياـههاگداد  رد  يرفیک  روما  هب  یگدیـسر  ترورـض  هب  راذـگ  نوناـق  رظن  نیبم  هک  هداد  رارق  يرفیک 2 
يارب هدنورپ  هک  دیامن  یم  باجیا  يرفیک 1 ،  هاگداد  رد  يرفیک 2  هاگداد  رارق  ضقن  زا  سپ  رظن ،  نیا  ساسا  رب  تسا و  يوهاـم  هلحرم 

زا سپ  عوضوم  لصا  هب  کی  يرفیک  هاگداد  یگدیـسر  اریز  ددرگ  هداعا  رارق  هدـننک  رداص  هاگداد  هب  نیتسخن  هلحرم  يوهام  یگدیـسر 
هبعش يار  نیا  ربانب  تسا  نوناق  فالخ  دوش و  یم  يوهام  یگدیسر  هلحرم  ود  زا  هدافتـسا  رد  نییعادتم  قح  تیوفت  بجوم  رارق ،  ضقن 

هدومن صیخـشت  رارق  هدـننک  رداص  هاگداد  تیحالـص  رد  رارق  ضقن  سپ ا ز  ار  عوضوم  لصا  هب  یگدیـسر  هک  روشک  یلاـع  ناوید  مود 
ناوید بعش  يارب  هام 1328  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب  يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حـیحص 

580 هرامش :  يار   12/9/1371 هرامش 13908 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگدادو  روشک  یلاع 
مدـع ظاحل  هب  يرفیک 2  مکح  ضقن  دانتـسا  هب  کـی  يرفیک  مـکح  ندوـب  رظن  دـیدجت  لـباق  ه ـ  / 1574 فیدر :  هرامـش   27/11/71– 

ار يرفیک 2  هاگداد  تیحالص  بوصم 31/3/1368  روشک  یلاع  ناوید  بعشو  يرفیک 1و2  ياههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام 8  تیحالص 
موزل  . دشاب نآ  ياه  هرـصبت  نوناق و  نیا  هدام 7  رد  روکذم  ياهرفیک  زا  ریغ  اهنآ  تازاجم  هک  هداد  رارق  یمیارج  یگدیـسر  هب  ارـصحنم 
یمرج هب  يرفیک 2  هاگداد  رگا  هک  دیامنیم  باجیا  دـشاب  یم  یـسرداد  همهم  لوصا  زا  هک  اههاگداد  تیحالـص  هب  عجار  دـعاوق  تیاعر 

حلاص عجرم  ماقم  رد  کی  يرفیک  هاگداد  دیامن .  رداص  مکحو  دنک  یگدیـسر  دشاب  یم  کی  رفیک ي  هاگداد  هصاخ  تیحالـص  رد  هک 
مکح بوصم 14/7/1367  اهنآ  هب  یگدیسر  هوحنو  اههاگداد  ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  هدام 10  فلا  دنب  هب   ) ادنتسم ضقن 
روشک یلاع  ناوید  بعش  يرفیک 1و2 و  ياههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام 7  قبطرب  سپس  دنک و  ضقن  هاگداد  تیحالـص  یفناب  ار  روبزم 
هیلوا يوهام  ماکحا  ریاس  دننام  کی  يرفیک  هاگداد  مکح  یتلاح  نینچ  رد  دیامن  رداص  یـضتقم  مکح  دـهد و  ماجنا  ار  هیلوا  یگدیـسر  ،

دیدجت لباق  اهنآ  هب  یگدیـسر  هوحنو  اههاگداد  ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  نیتدام 6و8  رد  روکذم  دراوم  ردو  روبزم  هاگداد 
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اب قبطنم  حیحـص و  هدـیدرگ  رداص  ساسا  نیا  رب  اتجیتن (  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعـش 31  يار  نیاربانب  تسا  روشک  یلاع  ناویدرد  رظن 
روـشک و یلاـع  ناوـید  بعـش  يارب  بوـصم 1328  ییاـضق  هیور  تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قـبط  رب  يار  نیا   . تسا ینوناـق  نیزاوـم 

 - 602 هرامـــش :  يار   31/1/1372 هرامـش 14013 -  یمـسر  هماـنزور  رد  هرــشتنم  تـسا .  عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد 
راک ترازورد  رقتسم  فالتخا  لح  ياهتایه  ارآ  هب  تبسن  یتلود  ياهتکرش  تایاکش  هب  یگدیسر   19 / 74 فیدر :  هرامش   26/10/1374

لصا 173 ساسا  رب  هک  يرادا  تلادع  ناوید  تارایتخا  تیحالـص و  دودح  تسین .  يرادا  تلادـع  ناوید  رد  حرط  لباق  یعامتجاروما  و 
هدش صخشمو  نیعم  لاس 1360  بوصم  يرادا  تلادع  ناوید  نوناق  هدام 11  رد  هدیدرگ  لیکشت  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق 

یتلود ياه  دحاو  تامادقا  تامیمـصت و  زا  یقوقحو  یقیقح  صاخـشا  تاضارتعا  تاملظت و  تایاکـش و  هب  یگدیـسر  رب  ینتبم  تسا و 
هب عجار  روما  رد  روکذم  ياهدحاو  نیرومام  تامادقا  تامیمصت و  زین  یتلود و  ياهتکرش  تاسسوم و  اهنامزاس و  اه و  هناخترازوزا  معا 

نوناق روبزم و  نوناق  هدام 5  لیذ  هرصبتو  لاس 1366  بوصم  روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  نیتدام 4و5  تحارصب  تساهنآ و  فیاظو 
نآ ممتم  اـهکناب و  روما  هرادا  هوـحنو  اـهکناب  ندـش  یلم  نوناـق  بوصم 19/4/1373 و  یتـلود  ریغ  یمومع  تاسـسومو  اـهداهن  تسرهف 
نیا اب  تسا و  لقتسم  یقوقح  تیصخش  دجاو  بوسحم و  یتلود  تکرش   ، یلم کناب  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  بالقنا  ياروش  بوصم 
راک نوناق  هدام 159  عوضوم  یعامتجا  روماو  راک  ترازو  رد  رقتسم  فالتخا  لح  ياهتایه  زا  هرداص  ارا  هب  تبـسن  نآ  تیاکـش  فص  و 
رظن نیا  اب  هک  يدـح  رد  روشک  یلاع  ناوید  لوا  هبعـش  يار  بتارم  هبانب  تسین .  يرادا  تلادـع  ناویدرد  حرط  لباق  لاس 1369  بوصم 
يارب بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .  دـییات  صیخـشت و  ینوناق  حیحـص و  دراد  تقباطم 

يار  8/1/1375 هرامش 14875 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش 
اتلاـصا لاـیر  نویلیم  تسیب  زا  شیب   ، مرج زا  یـشان  ناـیزو  ررـض  يوعد  رد  رظن  دـیدجت  فیدر 75/3  هرامـش   1/3/1375 هرامش 606 - 
یقوقح ناونع  مرج ،  زا  یـشان  نایز  ررـض و  هبلاطم  يوعد  هکنیا  هب  رظن  تسا .  روشک  یلاـع  ناوید  اـب  اـعبت (  نآ  ياـنبم  يرفیک  مکحو  )

هب هجوت  اب  دیامن  یم  یگدیسر  مه  مرج  زا  یـشان  نایزو  ررـض  ياوعد  هب  يرفیک  رما  هب  یگدیـسر  نمـض  هاگداد  هک  يدراوم  رد  دراد ، 
نویلیم تسیب  غبلم  زا  شیب  مرجزا  یشان  نایز  ررض و  هتساوخ  هاگره  بالقناو ،  یمومع  ياههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام 21  دنب 5  قالطا 

یـسرداد نییآ  نوناق  هدام 316  هرـصبت  لیذ  ترابع  زا  دافتـسم  اب  دوب و  دـهاوخ  روشک  یلاـع  ناوید  نآ  رظن  دـیدجت  عجرم  دـشاب  لاـیر 
يار بتارم  هباـنب  تسا  روشک  یلاـع  ناوید  رد  رظن  دـیدجت  یگدیـسر  لـباق  یقوقح  رما  عـبت  هب  دراوـم  نیا  رد  مه  ییازج  مکح   ، يرفیک

نوناق هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .  صیخـشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قفاوم  هدـش  رداص  ساسا  نیارب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 11 
رد هرـشتنم  تسا .  عابت  الا  مزال  رو  ـــ ـشک یلاع  ناوید  بعـش  مکاحم و  مامت  يارب  هباـشم  دراوم  رد  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو 
زا یهاوخ  رظن  دیدجت  هب  یگدیسر  فیدر 75/32  هرامش   30/11/1375  - 614 هرامش :  يار   18/4/75 هرامش 14954 -  یمسر  همانزور 
هب رظن  تساروشک . یلاع  ناوید  تیحالـص  رد  تسا  سبح  لاس  هدزا  شیبای  مادعا  نوناق ،  رد  نآ  تازاجم  هک  یمیارج  رد  تیارب  مکح 

دـنیامن ه ای  یـصوصخ  یکاش  يارب  لاس 1373  بوصم  بالقنا  یمومع و  ياـههاگداد  لیکـشت  نوناـق  هدام 26  زارف 2  زا  دـنب ب  هکنیا 
هب ضارتعا  لماش  قالطالا  یلع  قح  نیاو  تسا  هدـش  لیاق  یمومع  ياههاگداد  يرفیک  ماکحا  زا  رظن  دـیدجت  تساوخرد  قح  وا  ینوناـق 

نوناق هدام 22  ردـص  بجوم  هب  اتـسا ن  زکرم  رظندـیدجت  ياههاگداد  هکنیا  هب  رظن  دـشاب و  یم  ودره  تیموکحم  مکح  اـی  تیارب  مکح 
رد هلصفم  دراوم  لماش  روما  نیا  هک  تسا  یهیدب  دنیامن و  یم  یگدیسر  هتفرگ  رارق  نانآ  تیحالص  رد  انوناق (  هک  يروما  هب  اهنت  روبزم 

دیدجت تساوخرد  هب  هتفای و  رادـصا  انبم  نیا  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  متـسیب  هبعـش  يار  اذـهیلع  ددرگ  یمن  موقرم  نوناق  هدام 21  لیذ 
ددرگیم صیخـشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  دومن ه  رظن  راهظا  یگدیـسر و  طاول  باکترا  هب  مهتم  تیارب  مکح  زا  یـصوصخ  یکاـش  رظن 

دراوم رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا 
فیدر هرامش   21/11/1376  – 622 هرامش :  يار   23/4/1376 هرامش 15252 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم 
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بوصم بالقناو  یمومع  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 18  تاررقم  تسین  بجاو  هابتـشا  يار  هدننک  رداص  یـضاق  هب  رکذـت   29  / 76
هب روبزم  نوناق  هدام 18  دنب 2  زا  دافتسم  هابتـشا و  زا  ماکحا  ندوب  يراع  مکاحم و  ارآ  تحـص  نیمات  تهج  رد  تسا  ینیمـضت  لاس 73 

رداص یضاق  هب  هچنانچ  هک  دشاب  نیب  حضاو و  نانچنا  هرداص  يار  رد  هابتـشا  هک  تسنیا  نآ  ریخا  تمـسق  رد  جردنم  هیطرـش  هلمج  هنیرق 
نآ زا  هبنت ا و  لوـصح  يار و  هدـننک  رداـص  یـضاق  هب  رکذـت  موزل  تیمتح  نکیل  ددرگ  يو  هـبنت  بجوـم  دوـش  هداد  رکذـت  يار  هدـننک 

دیامن تراظن  نیناوق  حیحـص  يارجا  رب  دناوتیم  هک  تسا  یماقم  رد  انوناق  و   ) اناش هک  يرگید  یـضاق  هک  ردق  نیمه  دوش و  یمن  طابنتـسا 
هدام لیذ  هرصبت  تاررقم  لامعا  هب  اسار (  ار  رظن  دیدجت  عجرم  دنک ،  ناونع  الدتـسم (  و  ابتکار (  بلطمو  دربب  هرداص  يار  هابتـشا  هب  یپ 

هب دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  نارهت  رظن  دـیدجت  هاگداد  هبعش 20   9/2/76 هرامـش 129 -  يار  تیفیک  نیا  اب  و  دیامن .  یم  فلکم   18
یـسرداد نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3  قبط  يار  نیا  ددرگ .  یم  صیخـشت  ینوناق  نیزاوم  اـب  قبطنم  حیحـص و  ارآ  تیرثکا 

يار  29/1/1377 هرامش 15476 -  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  بوصم 1337  يرفیک 
ددرگ یم  طبـض  نوناق  مکحب  ییازج و  رما  عبت  هب  هک  یلاوما  مرج و  تاودا  تالا و   31  / 76 فیدر :  هرامش   1377 / 8/2  - 625 هرامش : 

یمومع ياههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام 21  دنب 3  تسا .  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 21  دنب 3  قیداصم  زا  جراخ 
یساسا نوناق  لصا 49  بجوم  هب  روکذـم و  نوناق  هدام 5  دـنب 6  بجوم  هب  هک  تسا  یلاوما  طبـض  هرداصم و  ماکحا  هب  رظان  بـالقنا  و 

ییازج و رما  عبت  هب  هک  یلاوما  مرج و  تاوداو  تالا  هب  ددرگ و  یم  رداص  یمالـسا  بـالقنا  ياـههاگداد  رد  ناریا ،  یمالـسا  روهمج ي 
اذل تسا  مرج  لصا  هب  یگدیسر  دعاوق  عبات  اهنآ  رظن  دیدجت  تساوخرد  هب  یگدیسر  درادن و  يرـست  ددرگ  طبـض  یتسیاب  نوناق  مکحب 

يرادرب هرهب  تظافح و  نوناق  تاررقم  زا  فلخت  زا  یشان  هک  دیـص  تاودا  تالاو و  يدایـص  تالوصحمو  اهروانـش  هرداصم  هب  ضارتعا 
حیحص دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهدزون  هبعش  يار  تسا و  جراخ  موقرم  هدام  دنب 3  لومش  زا  هدوب  يزبا  عبانم  زا 

رد اههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  هام 1328  ریت  بوصم  هدـحاو  هدام  دانتـسا  هب  يار  نیا  تسا  ینوناـق  نیزاوم  اـب  قبطنم  و 
رظن دیدجت  ياههاگداد  ارآ  هب  یگدیسر  عجرم  فیدر 77/38  هرامش   29/10/1377 – 629 هرامش :  يار  تسا  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم 

 ) هلمج رکذ  زا  ننقم  روظنم  تسا .  روشک  یلاعناوید  بالقناو ،  یمومع  ياههاگداد  لیکـشت  نوناـق  هدام 18  دنب 2  لامعا  ماقمرد  ناتسا 
بوصم بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 18  لیذ  هرـصبت  رد  دیامنیم )  یگدیـسر  ضقن و  ار  يار  رظن ،  دـیدجت  عجرم 

اب دشاب و  رتیلاع  ماقم ،  ناش و  ثیح  زا  هدش  نآ  رد  هابتـشا  ياعدا  هک  ییار  هدننک  رداص  هاگداد  هب  تبـسن  هک  تسا  یعجرم   ، لاس 1373
روشک یلاع  ناوید  تراظن  قح  صوصخرد  ناریا .  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  مکی  تصـش و  دصکی و  لصا  هب  رظن  تیفیک و  نیا 

يار ضقن  قح  هک  یماقم   ، دـشاب ناتـسا  رظن  دـیدجت  هاگداد  ییاوعد ،  رظن  دـیدجت  عجرم  هچنانچ   ، مکاحم رد  نیناوق  حیحـص  يارجا  رب 
يار ضقن  قح  لوصالا  یلع  يار ،  هدـننک  رداص  هاگداد  هک  اـصوصخ (  دوب  دـهاوخ  روشک  یلاـع  ناوید  دراد  ار  هاـگداد  نا  زا  هرداـص 

نوناق هدام 18  دـنب 2  لامعا  ماقم  رد  ناوید  هبعـش 21  يار  اذـهیلع  تسا  ماربا  ضقن و  عجرم  روشک  یلاـع  ناوید  نوچ  درادـن و  ار  دوخ 
قفاوم دـشابیم  نادـمه  ناتـسا  رظن  دـیدجت  هاگداد  زا  هرداص  مکح  ضقن  نمـضتم  هک  يدـح  رد  هابتـشا  دوجو  صیخـشت  زا  سپو  روبزم 
ناوید بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبطرب  يار  نیا  ددرگیم .  صیخـشت  نوناـق  نیزاوم  لوصا و 

630 هرامش :  يار   12/12/77 هرامش 15736 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع 
مکح ردررقم  تازاجم  هن  تسا  كالم  نوناـق  رد  جردـنم  تازاـجم  رظن ،  دـیدجت  عجرم  نییعت  رد  فیدر 77/35  هرامش   6/11/1377 - 

قبطرب دـشاب و  یم  مجر  نا  تازاجم  هعوضوم  تاررقم  بسح  رب  تابثا ،  تروص  رد  هک  هدوب  نصحمو  هنـصحم  ياـنز  یباـستنا ،  میارج 
رظن دیدجت  عجرم   ، 4/7/74 هرامـش 600 –  هیور  تدحو  يار  كالم  تدحو  بالقنا و  یمومع و  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 21 

دح زا  رتـمک  هب  هنـصحم  ياـنز  ماـهتا  دروم  رد  اـهیلع  موکحم  نوچ  یلو  تسا  روشک  یلاـعناوید  دروم  صوصخ  رد  تیارب  تیموکحم و 
یمالـسا تازاجم  نوناق  هداـم 68  دانتـسا  هب  سبح  لاـس  هد  زا  رتـمک  هب  اـهیلا  راـشم (  تیموـکحم  هدرک ،  رارقا  ینوناـقو  یعرـش  باـصن 
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اب قبطنم  حیحص و  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مود  هبعـش  يار  اذهیلع  دشاب  رظن  دیدجت  عجرم  رییغت  بجوم  دناوتیمن 
یلاع ناوید  بعش  يارب  لاس 1328  بوصم  ییاضق  هیور  دحو ت  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  ددرگیم .  صیخشت  ینوناق  نیزاوم 

 : هرامـش يار  عبانم :  ریاس   5/2/78 هرامش 15774 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و 
نیا ندش  یقلت  قاچاق  اهایرد و  زا  زاجم  ریغ  دیص  هب  یگدیسر  رد  يومع  هاگداد  تیحالـص  فیدر 77/12  هرامش   14/2/1378  – 632

 ) يرایواخ یهام  دیـص  بوصم 15/5/1358  سراف  جـیلخ  رزخ و  يایرد  زا  زاـجم  ریغ  دیـص  ینوناـق  هحیـال  هدام 2  حرـشب  هچرگ  مرج 
ناریا تالیـش  یماهـس  تکرـش  هزاجا  نودـب  اهنآ  رودـص  يرادـهاگنو و  لمح  شورف ،  هضرع ،  نینچمه  راـیواخ ،  هیهت  نایهامـسات . ) 

 ) دنب تاررقم  نوچ  نکل  دنوشیم  تازاجم  بیقعت و  قاچاق ،  نیبکترم  تازاجم  نوناق  قبط  نیبکترم ،  هدیدرگ ،  حیرـصت  مالعا و  عونمم 
خیرات زا  هک  یمالسا  ياروش  سلجم  بوصم 14/6/74  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يزبا  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  تظافح و  نوناق  هدام 22  د 
بوصم قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  یحالـصا  کی  هدام  رد  ررقم  تازاجم  زا  فخا  تازاجم ،  رظن  زا   ، هدـش ارجالا  مزال   1/8/1374
بوصم یمالـسا  تازاجم  نوناق  هداـم 11  مکح  هب  نیا  رباـنب  تسا  بکترم  لاـح  هب  دـعاسم  رگید  تاـهج  زا  دـشاب و  یم   29/12/1353

رد روکذم   ، هاگداد هژاو  قلطم  هک  اجنا  زا  دوب و  دهاوخ  رثوم  یعطق  مکح  رودصات  روکذـم  نوناق  عضو  رب  قباس  میارج  دروم  1370 د ر 
رد روهظ  تسین و  بالقنا  دیق  هب  دـیقم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يزبا  عبانم  زا  يرادرب  هرهبو  تظافح  نوناق  هدام 22  دنب د  ریخا  تمسق 

بتارم هبانب  دیامنیم .  دییات  ار  بلطم  نیا  مه  بالقنا  یمومع و  اههاگداد  لیکـشت  نوناق  داوم 1و3  تاررقم  دراد و  یمومع  ياههاگداد 
تیحالـص هب  فالتخا  لح  ماقم  رد  نآ  حرـشب  هک  نارادنزام  ناتـسا  رظن  دـیدجت  هاگداد  لوا  هبعـش   31/4/1375 هرامش 355 -  همانداد 

قبط رب  يار  نیا  دوشیم  صیخـشت  نوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحـص  اتجیتن (  ارآ  تیرثکا  هب  هدش  رظن  راهظا  نمکرت  ردـنب  یمومع  هاگداد 
رد هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  يارب  بوصم 1337  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3 

رظن دـیدجت  عجرم  هچنانچ   78/29 فیدر :  هرامـش   19/11/1378  - 648 هرامـش :  يار   18/3/1378 هرامش 15809 -  یمـسر  همانزور 
نوناق دارم  تسا .  روشک  یلاعناوید  دراد  ار  هاگداد  نیا  زا  هرداص  يار  ضقن  قح  هک  یماقم  دـشاب  ناتـسا  رظن  دـیدجت  هاگداد  ییاوعد ، 

رد درک )  دـهاوخ  يوهاـم  یگدیـسر  ضقن و  ار  هرداـص  يار  يزاربا ،  لـیلد  هب  هجوت  اـب  رظن  دـیدجت  هاـگداد  هلمج … (  رکذ  زا  راذـگ 
رداص هاگداد  هب  تبسن  هک  تسا  یعجرم  لوصالا  یلع  بالقنا ،  یمومع و  ياههاگداد  رفیک ي  یـسرداد  نییا  نوناق  هدام 235  هرصبت 3 

قح  ، ضرع مه  ياههاگداد  هکنیا  هب  هجوت  اب  نیا و  ربانب  دشاب .  رتیلاع  ناش  هج و  رد  ثیح  زا  هدـش  نآ  رد  هابتـشا  مالعا  هک  ییار  هدـننک 
یلاع ناوید  هیلاع  تراظن  صوصخ  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لصا 161  هب  رظن  دنرادن و  ار  رگیدـکی  هرداص  ارآ  ضقن 
عجرم هچناـنچ  تسا .  ماربا  ضقن و  عجرم  ثیح  نیا  زا  روشک  یلاـع  ناوـید  هکنیا  هب  رظنو  مکاـحم  رد  نیناوـق  حیحـص  يارجا  رب  روـشک 

وـشک یلاـع  ناوید  دراد  ار  هاـگ  داد  نیا  زا  هرداـص  يار  ضقن  قح  هک  یماـقم  دـشاب  ناتـسا  رظن  دـیدجت  هاـگداد   ، ییاوـعد رظن  دـیدجت 
يار ضقن  نمـضتم  هک  يدحر  روبزم د  نوناق  هدام 235  لامعا  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  بعـش 11  يار  بتارم  هبانب  دوب .  دهاوخر 
نییا نوناق  هدام 270  دانتسا  هب  يار  نیا  وشیم د . صیخشت  نوناق  اب  قبطنم  تسا  نارادنزام  ناتسا  رظن  دیدجت  هاگداد  مهن  هبعـش  زا  هرداص 

هرامش 16068 یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشمدراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعش  يارب  يرفیک  یـسرداد 
بالقنا یمومع و  ياـههاگداد  لیکـشت  نوناـق  مجنپ  هداـم  بجوم  هب   82/21 فـیدر :  30/10/1382  - 664 هرامـش : يار   8/2/1379 - 

رد اـقلطم  لـیذ  میارج  هب  یگدیـسر  يدـعب ، تاـقاحلا  تاحالـصا و  اـب  هس  داـتفه و  دصیـس و  رازه و  هاـم  ریت  مهدزناـپ  بوصم  یمالـسا 
هب نیهوت   2 . - ضرالا یف  داسفا  ای  هبراحم  یجراخ و  یلخاد و  تینما  هیلع  میارج  هیلک   1 . - تسا یمالسا  بالقنا  ياههاگداد  تیحالص 

بیرخت رورت و  هناحلـسم و  مادـقا  اـی  یمالـسا  يروهمج  هیلع  هیطوت   3 . - يربهر مظعم  ماقم  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  ماـقم 
هب طوبرم  يواعد   6 . - ردـخم داوم  قاچاق و  هب  طوبرم  میارج  هیلک   - 5 بناجا . عفن  هب  یـسوساج   - 4 ماظن . اب  هلباقم  روظنم  هب  تاسـسوم 

لـصاح رییغت  هدوب و  یقاب  دوخ  توق  هب  ناکامک  هداـم  نیا  خروم 28/7/1381  تاقاحلا  تاحالصا و  مغریلع  و  یـساسا . نوناق  لصا 49 
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روط هب  هک  دوخ  زا  دـعب  هدام  هب  تسا و  هطوبرم  هدام  حاضیا  ماـقم  رد  افرـص  موقرم  نوناـق  یحالـصا  هدام 4  لیذ  هرـصبت  تسا و  هدومنن 
دای نوناق  هدامب 4  یقاحلا  کی  هرصبت  تاررقم  اذهل  درادن . طابترا  تسا  هدومن  اصحا  ار  یمالـسا  بالقنا  ياههاگداد  تیحالـص  حضاو 
رارق ناتـسا  يرفیک  ياههاگداد  تیحالـص  رد  ار  دشاب  یم  مادـعا  اهنآ  ینوناق  تازاجم  هک  یمیارج  هب  یگدیـسر  نآ  بجومب  هک  هدـش 

رب هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 31  يار  بتارم  هب  انب  دشاب  یم  یمالسا  بالقنا  ياههاگداد  یتاذ  تیحالص  دراوم  زا  فرصنم  تسا  هداد 
نییآ نوناق  هدام 270  بجومب  يار  نیا  دوش . یم  دییات  هدیدرگ و  صیخـشت  تاررقم  نیزاوم و  اب  قبطنم  حیحـص و  هدش  رداص  ینبم  نیا 

تـسا عابتالا  مزال  روشک  یلاع  ناوید  بعـش  اههاگداد و  يارب  هباشم  دراوم  رد  يرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یـسرداد 
هدـش هداد  رایتخا  کچ  هدـنراد  هب  اهکناب ، هچراپکی  متـسیس  لوادـتم  هیور  رد  هرامـش 669ـ2171383  يار  یمومع  تایه  فیدر 8216 
تلهم رد  کچ  هدنراد  هعجارم  تروص  رد  نیاربانب  دـیامن . هبلاطم  زین  بعـش  ریاس  زا  ار  نا  هجو  باسح ، حاتتفا  هبعـش  رب  هوالع  هک  تسا 

، مرج عوقو  لحم  هاگداد  ققحم و  لحمالب  کچ  رودص  هزب  هیلاعوجرم ، کناب  زا  تخادرپ  مدع  یهاوگ  رودص  رگید و  بعـش  هب  ررقم ،
روشک یلاع  ناوید  مجنپویـس  هبعـش  يار  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  ياضعا  تیرثکا  هدیقع  هب  دوب و  دهاوخ  یگدیـسر  هب  حـلاص 

یـسرداد نییا  نوناـق  هداـم 270  ساـسارب  يار  نیا  ددرگیم . صیخـشت  ینوناـق  نیزاوـم  قـفاوم  حیحـص و  دراد ، قاـبطنا  رظن  نـیا  اـب  هـک 
. دشابیم عابتالا  مزال  هباشم ، دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  هیلک  يارب  يرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد 

هقرفتم لئاسم 

نوناق هدام 281  روتـسد  تیاعر  تقوم ،  یماظن  ياههاگداد  زا  هرداـص  ماـکحا  هب  تبـسن  یـسرداد  هداـعا  تساوخرد  حرط  ناـکما  يارب 
حم ندومن  مورحم  يارب  يزوجم  بجوم و  هک  نیا  رب  هوـالع   19/3/1331 – 938 هرامش : يار  دوب . دهاوخن  مزال  شترا  رفیک  یـسرداد 

يارب هک  نیا  زا  هتشذگ  دوشیمن  هدید  ییازج  تامک  احم  لوصا  نوناق  هدام 466  زا  هدافتسا  زا  تقوم  یماظن  تموکح  هاگداد  رد  نیموک 
رد ینوناـق  رما  تهج و  تقوم  ریغ  یماـظن  هاـگداد  ماـکحا  ریغ  هب  تبـسن  شترا  رفیک  یـسرداد و  نییآ  نوناـق  هدام 281  روتسد  لامتـشا 
ات شترا  رفیک  یـسرداد و  نوناق  تاررقم  هک  درادـن  راعـشا  نیا  زا  شیب  زین  تقوم  یماـظن  تموکح  هماـن  نییآ  هدام 25  دـشابیمن . تسد 

ناوید لماش  مکح  نیا  هتبلا  هک  دشاب  یم  هیاعرلا  مزال  تقوم  یماظن  ياههاگداد  اه و  ارـسداد  رد  درادـن  تافانم  همان  نییآ  اب  هک  ییاجنآ 
هب تبسن  یـسرداد  هداعا  تساوخداد  حرط  ناکما  يارب  هدومن  لالدتـسا  روشک  ناوید  متـشه  هبعـش  هک  روطنامه  اذلف  دوب  دهاوخن  روشک 

یگدیسر هرابرد  دوب . دهاوخن  مزال  شترا  رفیک  یـسرداد و  نوناق  هدام 281  روتـسد  تیاعر  تقوم  یماظن  ياههاگداد  زا  هرداص  ماکحا 
ریاد ناتـسا  هاـگداد  يار  هک  يدروم  رد   25/10/1335 هرامـش 3973 –  يار  عوضوم  ندوبن  مرج  ظاـحل  زا  درگیپ  عـنم  رارق  هب  یماـجرف 
عنم رارق  هک  یتروصرد  تسا و  یماجرف  یگدیـسر  لباق  هیلک ،  لوصا  هبانب  دـشاب  ماهتا  عوضوم  ندوبن  مرج  ظاـحل  زا  مهتم  بیقعت  عنمرب 

بذـک ناونعب  همک  احم  هداعا  ياعدتـسا   6/7/1337 هرامـش 3700 –  يار  تسین . ماـجرف  لـباق  رارق  نیا  دـشاب  لـیلد  دـقف  تلعب  بیقعت 
لالدتسا دوخ  يار  ردروشک  یلاعناوید  متشه  هبعش  هک  يروطنامه  دوش  رداص  اهنآ  تیموکحم  رب  یعطق  مکح  هک  یتق  دوهـش و  تداهش 

بذـک ناونع  هب  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 466  قش 4  هب  رما  لومـش  طرـش  همک ،  اـحم  هداـعا  زیوجت  ياعدتـسا  درومرد  هدومن 
دشابیم یعطق  مکح  بجومب  يرفیک  هاگداد  رد  ناهاوگ  یهاوگ  بذک  توبث  تسا  هدوب  مکح  يانبم  نانآ  یهاوگ  هک  يدوهش  تداهش 

ضارتعا ندش  یقلت  ماجرف   6/7/1337  – 3697 هرامش :  يار  تسا . لاکشا  یب  هدش و  رداص  احیحـص  متـشه  هبعـش  مکح  نیا  نیا ، ربانب 
میلست مدع  ناتسا ،  هاگداد  یهاوخاو  لباق  ریغ  يار  هب  تبسن  شهوژپ  زا  دافتـسم  نوچ  ناتـسا  هاگداد  یهاوخاو  لباق  ریغ  يار  هب  یک  اش 

بوسحم ماجرف  یک  اش  ياضاقت  نیا  ربانب  دـشابیم  روشک  یلاع  ناوید  ینعی  رتالاب  هلحرم  زا  یگدیـسر  تساوخرد  نآ و  دافم  هب  یک  اـش 
میارج ماهتا و  هب  یگدیـسر   9/10/1338 هرامـش 5071 –  يار  تسا .  حیحـص  تهج  نیا  زا  روشک  یلاـعناوید  مود  هبعـش  يار  دوشیم و 

دارفا و نارـسفا و  تاماهتا  هب  تبـسن  یماظن  مک  احم  تیحالـص  هامنابآ 1322  بوصم  هدـحاو  هدام  قبط  نوچ  اهنآ  نافیدرمه  نارـسفا و 
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رد ماهتا  عوضوم  هب  یگدیسر  ّالا  دشاب و  هدش  ررقم  یتازاجم  فیلکت و  نییعت  شترا  یـسرداد  نوناق  رد  هک  تسا  یعقوم  اهنآ  نافیدرمه 
 –1799 هرامـش :  يار  دـسریم . رظنب  حیحـص  ارآ  تیرثک  هب ا  روشک  یلاـعناوید  مهن  هبعـش  يار  اذـلف  تسا  یمومع  مک  اـحم  تیحـالص 

نییآ نوناق  هدام 456  بجومب  ینوناق  تارایتخا  زا  روشک  یلاعناوید  هلیـسو  هب  حـلاص  عجرم  هب  صقن  زا  سپ  هدـنورپ  عاـجرا   9/4/1341
یـسرداد رد  هک  نیا  زا  معا  ییازج  ياه  هدنورپ  هب  یگدیـسر  هب  تبـسن  روشک  یلاعناوید  تیحالـص  زارحا  اب  دـشابیم . يرفیک  یـسرداد 

يرفیک یـسرداد  نییآ  تیاعر  اب  شترا  رفیک  یـسرداد و  نییآ  قبط  هک  روبزم  ناوید  یمومع ،  مک  احم  رد  اـی  دـشاب  هدـش  حرطم  شترا 
یسرداد و نییآ  نوناق  هدام 257  رب  رخوم  اعضو  يرفیک ،  یسرداد  نییآ  نوناق  یحالصا  هدام 456  نوچ  دیامن و  یم  یگدیسر  مادقا و 

عجرم هـب  ار  ددـجم  یگدیـسر  هدـنورپ و  عاـجرا  ضقن و  زا  سپ  تیحالـص  مدـع  دراوـم  هـب  عـجار  ار  فـیلکت  دـشاب و  یم  شترا  رفیک 
هب صقن  زا  دـعب  حـلاص  ماقم  هب  رما  هلاحا  رب  ینبم  روشک  یلاع  ناوید  متـشه  هبعـش  مکح  نیا  ربانب  دـیامن  یم  نییعت  احیرـص  رادـتیحالص 
 . تسا عابتالا  مزال  اههاگداد  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  روتـسد  هب  يار  نیا  دوش .  یم  ماربا  ارآ  قافتا 

هدام 12 بوصم 22/2/1364 (  ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  یسرداد  نوناق  بجومب  شترا  رفیک  یـسرداد و  نییآ  نوناق  هک 
روشک یلاعناوید  هب  هدنورپ  لاسرا  یگدیـسر و  یگنوگچ  هوحن و  نوناق ،  نیا  هدام 3  تسا و  هدیدرگ  خسن  نآ  يدعب  تاحالـصااب  نآ ) 

هدش حالصا  تروصنیدب  لاس 26/10/1368  رد  هدام  نیا  تسا ( .  هتـسناد  يرفیک 1و 2  مک  احم  تیحالص  لیکـشت و  تیفیک  دننامه  ار 
يار دشاب .  یم  نوناق  نیمه  لمع  ردم ك  نالا  یلبق ، نیناوق  ياجب  لاس 1378  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  ینیزگیاج  هب  رظن  و  تسا ) 

یمومع تییه  تیرثـک  رظنب ا  هحنج  هب  تیاـنج  زا  يوعد  ناونع  رییغت  تهج  زا  ناتـسداد  یهاوـخ  ماـجرف   30/11/1341 هرامش 4730 – 
رفیک ماهتا  ندوب  ییانج  رابتعا  هب  هک  يدراوم  ینعی  روبزم  ناوید  مهن  متشه و  هبعش  نایم  رظن  فالتخا  دروم  عوضومرد  روشک  یلاعناوید 

هب تیموکحم  نمـضتم  ول  رتـمک و  اـی  یبیدأـت  سبح  هاـم  ود  هب  تیموکحم  مکح  رودـصب  یهتنمو  دوش  هداد  ییاـنج  هاـگداد  هب  تساوخ 
ماجرف دـهاوخب ،  ماجرف  هحنج  هب  تیانج  زا  يوعد  ناونع  رییغت  تهج  زا  ناتـسداد  ددرگ و  قالـش  اـی  لاـیر  رازه  تسیب  اـت  يدـقن  يازج 

ثیح نیا  زا  روشک  ناوید  مهن  هبعش  مکح  هجیتنلاب  تسین و  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 431  لوا  هرصبت  لومشم  ناتسداد  یهاوخ 
هرامش 1995–  يار  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  روتـسدب  هدوب و  حیحص 

يرفیک یسرداد  نییآ  تاررقم  قباطم  نوچ  هرداص  مکح  ماربا  تیعطق و  زا  سپ  مهتم ،  نونج  ياعدا  هب  هرابود  یگدیـسر   28/10/1345
لیک شت  رصانع  هیلک  هب  یگدیـسر  مزلتـسم  نیمرجم  رفیک  نییعت  تسا و  يرفیک  هاگداد  تیحالـص  رد  ناراک  هزب  تاماهتا  هب  یگدیـسر 

صخـشم و ار  مرجم  يرفیک  تیلویـسم  نازیم  دودـح و  اتجیتن  ناوتب  ات  تسا  اهنآ  یحور  تیعـضو  يونعم و  رـصنع  هلمج  زا  مرج  هدـنهد 
یسرداد ای  یسرپ  زاب  ماگنه  ای  هدوب و  نونجم  باکترا ،  لاح  رد  مرج  بکترم  هاگره  روک  ذم  نوناق  داوم 89 و 90  قباطم  دومن و  نیعم 

قش 1 زا  دافتسم  قبط  تسا و  ییانج  هحنج و  ياههاگداد  ناسرپ و  زاب  هدهع  رد  نونج  رما  هب  یگدیـسر  ددرگ  التبم  روبزم  ياهیرامیب  هب 
فیاظو زا  ارجا .  عنم  روتـسد  یگدیـسر و  یعطق ،  مکح  رودص  زا  سپ  نونج  ثودح  دروم  رد  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 484 
ناردارب ییازج  لحارم  رد  ف )  ماهتا (  هب  یگدیسر  ماگنه  طوبرم ،  ياه  هدنورپ  تلالد  قبط  هیـضق  نیا  رد  تسا  مکح  يرجم  ناتـسداد 

نونج یلو  هدـمآ  لمعب  یگدیـسر  لـحارم  نآ  رد  راـهظا  نیا  هب  دوش و  فاـعم  تازاـجم  زا  اـت  دـنا  هدومن  یفرعم  نونجم  ار  وا  هیلاراـشم 
مهتم یـسرداد  هداعا  تساوخداد  تسا و  هدیدرگ  ماربا  روشک  یلاعناوید  رد  هدش و  رداص  تازاجم  مکح  هدیدرگن و  یقلت  تباث  هدربمان 

نیا اب  هدرک و  ادـیپ  اراهب  موکحم  هیـضق  رابتعا  یعطق و  روبزم  ماـکحا  بیترت  نیا  هبو  هتـشگ  درو  هدـشن  عقاو  هجوت  دروم  هنیمز  نیمه  رد 
 ، دـشابیم تازاجم  زا  تیفاعم  يارب  ف )  ندومن (  یفرعم  نونجم  اـب  یبسح  روما  نوناـق  هدام 44  هبادنتسم  نیـضرتعم  ضارتعا  تامدقم ، 

مدـع هنیمز  ردار  ییازج  عجارم  رظن  هرداـص  رارق  یط  رد  هدـش و  یگدیـسر  دراو  صوصخنیا  رد  هجوـت  نودـب  یندـم ،  شهوژپ  هاـگداد 
هب عجار  فوصوم  نوناـق  هداـم 44  تسین  مولعم  هک  نیارب  وـالع ه  هداد  همادا  یگدیـسر  هب  هتـسنادن و  ماـقم  رد  رثوم  ف )  نونج (  توبث 

الوصا نوچ  دـشاب  دراوم  لیبق  نیا  هب  يرـست  لـباق  ررـض  هجوت  دروم  رد  صاخـشا  هیحاـن  زا  یندـم  هاـگداد  میمـصت  ندوب  ضارتعا  لـباق 
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هفرص قوقح و  ظفح  میق و  بصن  میق و  نییعت  بیترت  اهنآ و  روما  هرادا  فیک  مک و  هب  طوبرم  نیروجحم  دروم  رد  یبسح  روما  تاررقم 
تـسا یعطق  ماکحا  اب  هلباقم  هضراعم و  يارب  قیرط  حاتتفا  هجیتنلاب  هک  يواعد  عون  نیا  لـماش  روما  نآ  دـشابیم و  ناـنآ  لاوما  رد  هطبغ  و 
تاهج زا  طابنتـسا  وس  عوقو  رب  ینبم  لک  ناتـسداد  بانج  داریا  یعطق ،  ییازج  ماکحا  دافم  راعـشالا و  قوف  دراوم  هب  هجوت  اب  اذلف  تسین 

هدش در  هدیدرگ و  یگدیسر  ییازج  لحارم  رد  نآ  هب  تبسن  هک  تازاجمزا  وا  تیفاعم  يارب  ف ) نونج (  هب  یگدیـسررگید  دراو و  قوف 
 –54 هرامـش :  يار  دـیامن .  راتفر  رظن  نیا  قبطرب  تسا  فلکم  یـشهوژپ  هاگداد   ، یبسحروما نوناـق  هدام 43  قبط  درادـن و  دروم  تسا 

ناوید نوناق  هداـم 11  رد  دراد و  نوناـق  رد  یـصاخ  دـعاوق  هدوب و  یـصاصتخا  يا  هکحم  رفیک ، ناوید  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب   15/6/1346
صقن تلع  هب  ضقن  لماش  روبزم  قـالطا  دورو و  دوش  یم  عوجر  رگید  هبعـش  هب  ضقن  زا  سپ  هدـنورپ  هک  هدـش  ررقم  قلطم  روطب  روبزم 

یـصاصتخا ياههاگداد  زا  یک  رفیک ي  ناوید  هک  اجنآ  زا  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه  هیور  تدحو  يار  دـشاب .  یمزین  تاقیقحت 
ددرگ و یمن  یصاصتخا  عجارم  لماش  یلک  روطب  يرفیک  یـسرداد  نییآ  داوم  رد  جردنم  دعاوق  تسا و  یـصاخ  دعاوق  نوناق و  ياراد  و 
، ضقن زا  سپ  تسا  هدـش  ررقم  قلطم  روطبو  هدـیدرگ  مولعم  ثحب  دروـم  هیـضق  فـیلک  احیرـص ت  موـقرم  هداـم 11  رد  هک  نیا  هـب  رظن 

یگدیسر هدرک ،  یگدیسر  اقباس  هک  رگید  هبعـش  مکح  هب  تبـسن  رظن  دیدجت  ناونعب  هبعـش  نآ  دوش و  یم  عوجر  رگید  هبعـش  هب  هدنورپ 
رد روشک  یلاـع  ناوید  لوا  هبعـش  رظن  نیا  رباـنب  دـشاب  یمزین  تاـقیقحت  صقن  تلع  هب  ضقن  لـماش  روبزم ، قـالطا  دورو و  دـیامن ،  یم 

يارب بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  رب  هدـش  رداص  هیور  تدـحو  ماقم  رد  هک  يار  نیا  دوشیم و  دـییات  حورطم  عوضوم 
احم نوناق  هدام 14  قش 2  یصاصتخا  طرش   15/9/1346  - 69 هرامش :  يار  تسا .  عابتالا  مزال  روشک  یلاع  ناوید  بعـش  رفیک و  ناوید 

یحالـصا تاررقم  زا  هدام 14  تحارـص  هب  هجوت  اب  هیـضق  ندوب  حرط  لباق  ریغ  ظاـحلب  تیحالـص  مدـع  رارق  رودـصب  عجار  ییاـنج  مک 
روبزم تاررقم  زا  هدام 38  هب  تیانع  اب  تسا و  يرادا  هسلج  کی  ییانج  هاگداد  یتامدـقم  هسلج  هک  نیا  هب  ییانج  تامک  احم  هب  طوبرم 

رد ار  دوخ  يار  لاح  ره  هب  هک  تسا  هدومن  فلکم  عونمم و  تیحالـص  مدـع  رارق  رادـصا  زا  یگدیـسر  هب  عورـش  زا  دـعب  ار  هاـگداد  هک 
جردنم تامیمصت  تامادقا و  هک  نیا  هب  تافتلا  ابو  دوش  صیخشت  فالخ  ای  هحنج  هجرد  زا  یباستنا  هزب  هچ  رگا  دیامن  رداص  هیضق  لصا 
بـسح يوعد  باحـصا  تاداریا  تاضارتعا و  هب  هجوت  اب  ایاسار  هاگداد  اـت  هدـیدرگ  ررقم  یتامدـقم  هسلج  رد  نآ  ذاـختا  هک  هدامرد 14 
عومجم زا  طبنتـسم  دـشابن  ماـهتا  تیهاـم  رد  ییاـضق  رظن  لاـمعا  هب  جاـتحم  هک  تسا  يروما  هب  رظاـن  دـیامن  مادـقا  نآ  هب  تبـسن  دروملا 

 ، هدـیدرگ زیوجت  نآ  رودـص  روک  ذـم  هداـم  زا  مود  قش  رد  هک  یتیحالـص  مدـع  رارق  هب  تبـسن  ییاـنج  تاـمک  اـحم  هب  طوبرم  تاررقم 
نودـب رظن و  يداب  رد  نآ  رد  هیـضق  ندوب  حرط  لباق  ریغ  ییاـنج و  هاـگداد  تیحالـص  مدـع  هک  تسا  يدراوم  هب  روبزم  قش  یـصاصتخا 

اهنآ هب  یگدیـسر  ینوناق  عجرم  هک  یتاـعوضوم  اـی  راغـص  ییاـنج  تاـماهتا  لـیبق  زا  دـشاب ( صخـشم  مولعم و  يوهاـم  رظن  لاـمعا  موزل 
یمومع تییه  تیرثک  رظن ا  هیف ،  فلتخم  ياه  هیور  صوصخ  رد  اذل  و  دنـشاب . ) یم  تلود  نانک  راک  رفیک  ناوید  ای  یماظن  ياههاگداد 

. تسا عابتالا  مزال  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  قبط  يار  نیا  تسا و  قفاوم  روشک  یلاع  ناوید  مهن  هبعـش  رظن  اب 
رما عاجرا  دنشاب  یگدیسر  زا  عونمم  رظن  راهظا  هقباس  تلعب  ناتسا  هاگداد  رگید  بعش  هک  يدراوم  رد   28/3/1348 – 169 هرامش :  يار 

لاکشا زا  یلاخ  دنک  یم  یگدیسر  ییانج  روما  هب  هک  هزوح  نامه  ناتسا  هاگداد  هبعـش  هب  یماجرف  هلحرمرد  مکح  ضقن  زا  سپ  یقوقح 
ناوید عقوم  نیا  رد  ناتسا  هاگداد  دش و  دهاوخ  یگدیسر  ناتـسا  هاگداد  رد  ییانج  روما  هب  هیلدع  تالیکـشت  نوناق  قباطم  وچ ن  تسا . 
ناتـسا هاگداد  اضعا  زا  ییانج  هاگداد  هام 1337  دادرم  بوصم  ییانج  مک  احم  لیکـشت  نوناـق  هدام 2  بجومب  دوشیم و  هدـیمان  ییاـنج 
تـسا هاگداد  نآ  رگید  هبعـشاب  ددـجم  یگدیـسر  دوش  ضقن  هاگداد  مکح  هک  یتروص  رد  نوناـق  نیمه  هدام 8  قبط  ددرگیم .  لیکـشت 
هاگداد لک  سییر  باختنا  هب  ناتسرهش  هاگداد  ناتـسا و  هاگداد  اضعا  ریاس  زا  هزوح  نامه  ییانج  هاگداد  رگید  هبعـش  ندوبن  تروصرد 

هدام 5 قبط  هبعش  نامه  دشاب  هتشادن  هبعش  کی  زا  شیب  ناتـسا  هاگداد  هک  هزوح  ره  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دش و  دهاوخ  لیکـشت  ناتـسا 
روظنمب ییازج  یقوقح و  هب  ناتسا  هاگداد  بعش  میسقت  هک  تسا  ملسم  دیامنیم  یگدیـسر  ییانج  روما  هب  ییانج  مک  احم  لیکـشت  نوناق 
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هاگداد تیحالص  رد  هک  يروما  ریاس  هب  یگدیسر  رد  هبعش  نآ  زا  تیحالـص  یفن  هبعـش  ره  راک  عون  نییعتو  هتفرگ  تروص  راک  میـسقت 
یگدیـسر زا  عونمم  رظن  راهظا  هقباس  تلعب  هزوح  کی  ناتـسا  هاـگداد  رگید  بعـش  هک  يدروم  رد  نیا  رباـنب  درک  دـهاوخن  تسا  ناتـسا 

دنک یم  یگدیسر  ییانج  روما  هب  هک  هزوح  نامه  ناتسا  هاگداد  هبعـش  هب  ماجرف  هلحرم  رد  مکح  ضقن  زا  سپ  یقوقح  رما  عاجرا  دنـشاب 
هباشم دراوم  رد  اههاگداد  يارب  هام 1328  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام  بجومب  يار  نیا  تسا  لاکـشا  زا  یلاخ 
ندوب عامتسا  لباق  ریغ   19/9/1349  – 232 هرامش :  يار   17/4/1348  – 7100 هرامش :  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا . عابتالا  مزال 

بوصم 1337 يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام 1  عضو  زا  دارم  نوچ  مرج  زا  یـشان  نایز  وررـض  لابق  رد  راسعا  يوعد 
هیلع موکحم  يو ،  تساوخرد  هب  دنک  لوصو  ار  دوخ  تراسخ  دناوتن  هک  یتروص  رد  ات  تسا  هدوب  یـصوصخ  یعدـم  قوقح  زا  تیامح 

ییازج هاگداد  مکح  دروم  هک  مرج  زا  یشان  نایز  وررض  لابق  رد  راسعا  يوعد  عامتـسا  دوش و  فیقوت  زور  لایر ي ك  ره 50  يازا  رد 
زا فرصنمو  هیضق  یلک  نایب  ماقم  رد  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 490  هک  نیا  هب  رظن  تسا و  روبزم  هدام  حور  اب  ریاغم  هدـش  عقاو 
رم ناتـسا  هاگداد  مهد  هبعـش  يار  تسا  هداد  تسدب  ماکحا  لیبق  نیا  يارجا  تیفیک  باب  رد  صاخ  مکح  ننقم  دوخ  هک  تسا  ینعم  نیا 
 - هرامـش 7555 یمـسر  هماـنزور  رد  هرـشتنم  تـسا .  نیزاوـم  اـب  قباـطم  حیحـص و  تـسا  راـسعا  يوـعد  عامتـسا  مدـعرب  نیبـم  هـک  زک 

دروم رد  یهاوخ  ماجرف  باـصن  هب  عجار  یندـم  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هداـم 522  تا  ررقم   7/4/1351 هرامـش 23 –  يأر   21/9/1349
هاگداد هب  مرج  زا  یـشان  نایز  وررـض  هبلاطم  يارب  تسا  ریخم  انوناق  مرج  زا  هدـید  نایز  دـنچره  تس .  ارجا  لـباق  ناـیز  ررـض و  ماـکحا 

هب مهتم  هیلع  ار  نایزو  ررـض  يوعد  دوشیم  هماقا  يرفیک  يوعد  هک  یهاگداد  رد  ناتـسداد  تساوخ  رفیک  عبت  هب  ای  دیامن  هعجارم  یقوقح 
رد یندم  يوعد   1  : - هک ارچ  تسین  ناسکی  تهجره  زا  روک  ذـم  عجرم  ود  رد  نآ  رثا  یگدیـسر و  زرط  یلو  دـنک  حرط  مرج  باـکترا 
هک نآ  لاح  و  دشاب )  هدش  هتخانش  یعطق  يودب ، مکح  هک  يدروم  رد  رگم  دوشیم (  یگدیـسر  اتیهام  هلحرم  ود  رد  یقوقح  ياههاگداد 

رد ي دشاب  هک  غلبم  رهب  نایزو  ررض  يوعد  هتـساوخ  ییانج ،  هاگداد  رد  هک  نیا  امک  تسین  هیاعرلا  مزال  ییازج  ياههاگداد  رد  رما  نیا 
مک احم  زا  هرداص  ماـکحا  هب  موکحم  زا  دـناوت  یم  هیلع  موکحم   - 2 دریگ .  یم  رارق  مکح  قوحل  یگدیـسر و  دروم  یتیهاـم  هلحرم  ك 

هرامـشب 290–  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تییه  هیور  تدـحو  يار  بجوـمب  هک  نآ  لاـح  دـنک و  هدافتـسا  راـسعا  نوناـق  زا  یقوـقح 
موکحم هچنانچ  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام 1  قبط  تسا و  هدـش  بلـس  ییازج  هیلع  موکحمزا  قح  نیا  17/9/1350

ادـح هک  دوشیم  تشادزاب  زور  کی  لایر  دـصناپ  ره  لابق  رد  دـشابن  مه  وا  لاوما  هب  یـسرتسدو  دزادرپن  ار  یلام  هب  موکحم  ییازج ،  هیلع 
تاررقم ددرگ  هجاوم  نآ  اب  تسا  نکمم  لمع  رد  هک  یتالاکـشا  قوف و  بتارم  هبانب  درک .  دـهاوخن  زواـجت  لاـس  جـنپزا  نآ  تدـم  رثک 

نایزو ررـض  ماکحا  دروم  رد  دشابیم  یندم  ماکحا  صوصخم  هک  یهاوخ  ماجرف  باصن  هب  عجار  یندـم  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 522 
نیا دشاب و  یم  دییات  دروم  روشک  یلاعناوید  مهدزاود  هبعش  يار  اذل  تسین  ارجا  لباق  دننک  یم  رداص  ییارج  مک  احم  هک  مرج  زا  یـشان 

همانزور رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  اههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناـق  قبط  يار 
 : زا تستراـبع  يار  نـیا  نـتم  رد  يدانتـسا  هـیور  تدـحو  يار  رودـص  خـیرات  حیحــص و  هرامــش   3/7/1351 هرامش 8061 –  یمـسر 

هدام  - 1 تاحیضوت :  دوش .  هعجارم  هعومجم  نیمه  رد  يار  لصا  هب  تسا .  هدش  رک  هابتـشا ذ  يأر  نیارد  هک   19/9/1349  - 232 هرامش
یغلم بوصم 1351  یلام  ياهتیموکحم  ارجا  هوحن  نوناق  هدام 6  بجومب  بوصم 1337 ،  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا   1

بوصم یلام  ياـهتیموکحم  يارجا  هوحن  ینوناـق  تحارـصب  لاـس 1351 یلاـم  ياـهتیموکحم  يارجا  هوـحن  نوناـق  نیمه  هدـش .  خـسن  و 
هک هرامـش 232 – 19/9/49 (  هیور  تدحو  يار  هک  نیا  هب  تیانع  اب  تسا .  هدـیدرگ  مالعا  رثالا  یغلم  خـسن و  هدام 7 )   ) 10/8/1377

نوناق هب  هدش  هفاضا  هدام 1  هب  اکتا  اب  دانتسا و  هب  تسا )  هدش  دیق   17/9/50 هرامشب 290 -  ثحب  دروم  هیور  تدحو  يار  نتمرداهابتشا 
هرامـش هیور  تدحو  يار  اذلف  هدـیدرگ  خـسن  بتارم  هب  انب  فوصوم  هدام 1  تسا و  هدـش  رداـص  بوصم 1337  يرفیک  یـسرداد  نییآ 
راسعا ياعدا  لاس 1377  یلام  ياهتیموکحم  يارجا  هوحن  نوناق  هدام 3  هک  نیا  هب  رظنو  تسا .  هدش  مالعا  رثالا  یغلم  نآ  عبت  هب  زین   232
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زا جراخ  روطب  ارنآ  هب  یگدیسر  هتفریذپار و  یلام )  ياهتیموکحم  ریاس  مرج و  زا  یـشان  نایزو  ررـض  هب  موکحم  هیلع (  موکحم  هیحان  زا 
نایبار هیلع  موکحم  زا  هب  موکحم  ذـخا  هوحن  رک  ذـلا  ریخا  نوناـق  هدام 6  ییارجا  هماـن  نییآ  هداـم 18  نینچمه  تسا .  هدومن  مازلا  تبوـن 
هرامش هیور  تدحو  ارآ  بتارم  هبانب  اذهیلع  تسا .  هدرمـش  زاجم  ار  ییازج  هیلع  موکحم  راسعا  ياعدا  هب  یگدیـسر  هدام 19 ،  هدومن و 
نیناوق بجومب  دراد  هراشا  ییازج  هیلع  موکحم  راسعا  شریذـپ  مدـع  ناـیب  هب  هک  تمـسق  نآ  رد   4/1351  / 7 و 23 -   19/9/49  - 232
بوصم اههاگداد  ارآ  رظن  دـیدجت  نوناق  بجومب  هک  قباس  یندـم  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هدامو 522  هدوب  رثا  الب  خسن و  راعـشالا  ردـص 

خسن بوصم 1378  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  یلا 271  داوم 232  بجومب  زین  ریخا  نوناق  هدـش و  مالعا  رثالا  یغلم  خـسن و   17/5/72
زین فوصوم  هیور  تدحو  يار  اذهل  هدش  فذح  رک  ذلا  ریخا  نوناق  زا  زین  يرفیک  ماکحا  صوصخ  رد  یهاوخ  ماجرف  هلحرم  هدـیدرگ و 

تروصرد فیدر 38  هرامش   9/8/1352 هرامش 56 -  يار  تسا .  هدش  عوضوم  افتنا  هبلاسالمع و  هتـشادن و  ییارجا  تردق  بتارم ،  هبانب 
تسین و مولعم  حرج  ای  برض  بکترم  هک  لالدتسا  نیا  هب  دناوتیمن  هاگداد  يو ،  هب  تبسن  مکح  رودصو  هعزانم  رد  مهتم  هلخادم  تابثا 

 - داوم 9 قبط  هک  نیا  هب  رظن  دیامن .  در  ار  مرج  زا  یـشان  نایز  وررـض  یـصوصخ  يوعد  دشابیم  هیـضق  نیمرجم  هلمج  زا  دوخ  هاوخناوات 
 ، ناتـسداد ياعدا  عبت  هب  دـناوتیم  هدـش  نایزو  ررـض  لمحتم   ، مرج عوقو  زا  هک  یـصخش  یلک ،  لصا  يرفیک و  یـسرداد  نییآ  نوناق   14

تیاعر اب  هک  هاوخناوات  تساوخداد  هب  تسا  فلکم  دـهد  صیخـشت  مرجم  ار  مهتم  ازج ،  هاگداد  هاـگره  دـیامن و  ناـیز  ررـض و  هبلاـطم 
دیامن رداص  دوجوم  لیالد  هب  تیانع  اب  زین  اریو  نایزوررض  مکح  ییازج ،  مکح  رودص  نمض  یگدیـسر و  هدش  میدقت  ررقم  تافیرـشت 

بکترم هک  لالدتـسا  نیا  هب  دـناوتیمن  هاگداد  هتفرگ  رارق  مکح  قوحل  دروم  تباث و  هعزانمرد  مهتم  هلخادـم  هک  عوضوم  ریاـظن  رد  اذـل  .
ارآ تیرثک  اب ا  بتارم  هبانب  دیامن .  در  ار  یصوصخ  يوعد  دشابیم  هیضق  نیمرجم  هلمج  زا  دوخ  هاوخناوات  تسین و  مولعم  برـضای  حرج 

بوصم 1328 ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  قبط  يار  نیا  دوشیم  دـییات  صوصخ  نیا  رد  روشک  یلاعناوید  مشـش  هبعـش  زا  هرداص  همانداد 
3/9/1352  – 8405 هرامـش :  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب 

رـش نودب  تیانج  دروم  رد  لافطا  هاگداد  یماقم  میاق  هب  هحنج  هاگداد  یگدیـسر   84 فیدر :  هرامش   12/3/1354  – 17 هرامش :  يأر 
تیفیک هک  دوشیم  مولعم  لافطا  هاگداد  لیکـشت  نوناق  هظحالم  زا  دوب  دـهاوخ  رابتعا  دـقاف  هرداص  يأر  نوناـق و  فـالخ  نارواـشم  تک 

مه یتقو  هدام 1  بجومب  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  هک  يدـح  ات  هدوب  ننقم  صاخ  هجوت  دروم  یگدیـسر  تافیرـشت  هاگداد و  لیکـشت 
هب یگدیـسر  هک  نیا  هب  هدام 16  رد  حیرـصت  تسا و  هدـش  دـیک  ات  دـنک  یم  یگدیـسر  لافطا  هاگداد  یماقم  میاـق  هب  هحنج  هاـگداد  هک 

روبزم نوناق  هدام 3  تاررقم ،  نیا  هلمج  زا  تسا و  هدوب  تاررقم  نیمه  تیاعر  روظنمب  تسین  یـسرداد  نییآ  نوناـق  عباـت  لاـفطا  میارج 
شیپ نانآ  نییعت  بیترت  طیارش و  هک  رواشم  رفن  ود  هاگداد و  نآ  یضاق  زا  لافطا  هاگداد  تایانج ،  دروم  دراد د ر  تحارـص  هک  دشابیم 
نداد تک  رـش  نودب  تیانج  درومر  لافطا د  هاگداد  یماقم  میاق  هب  هحنج  هاگداد  یگدیـسر  نیا  ربانب  ددرگیم . لیکـشت  تسا  هدـش  ینیب 

دهاوخن ینوناق  رابتعا  يدـعب  هلحرم  رد  هاگداد  نآ  مکح  تروص  نیا  رد  تسا و  روبزم  نوناـق  تاحرـصم  روظنم و  فـالخ  رب  نارواـشم 
دراوم رد  دـیاب  اـههاگداد  فرط  زا  لاس 1337  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاـضا  هداـم 3  روتـسدب  يار  نیا  تشاد . 

رارق  79 فیدر :  هرامش   29/3/1354  - 14 هرامـش :  يأر   24/4/1354 هرامش 8893 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  دوش .  يوریپ  هباشم 
تیاکش هب  رظان  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق   171 هدام تسا .  یعطق  یفاک ،  لیلد  دـقف  تلعب  لافطا  هاگداد  هیحان  زا  رداص ه  بیقعت  عنم 

درگیپ عنم  رارق  روک  ذم  هدام  قش 2  قبط  هک  نیا  هبافاضم   ، تسین لافطا  هاگداد  میمصت  هب  يرـست  لباق  دشاب و  یم  سرپ  زاب  ياه  رارق  زا 
رودص زا  سپ  لافطا  میارج  رد  هک  یتروص  رد  دشاب  هدیسر  ناتسداد  تقفاوم  هب  هک  تسا  تیاکـش  لباق  یتقو  سرپزاب  فرط  زا  هرداص 

هزب لافطا  هاگداد  لیکشت  نوناق  داوم 1و2 و8و16  زا  طبنتسم  بسح  والعب ه  تسا .  هدشن  ینیب  شیپ  ناتـسداد  رظن  بلج  بیقعت  عنم  رارق 
دادـع رد  بیقعت  عنم  رارقو  تسا  تیاکـش  لباق  نوناـق ،  رد  صوصنم  دراوم  رد  طـقف  روبزم  هاـگداد  فرط  زا  هرداـص  تامیمـصت  راـک ، 

بوصم هیور  تدـحو  نوناق  بجومب  يار  نیا  تسا . ضارتعا  لباق  ریغ  یعطق و  نیا  رباـنب  تسا  هدـشن  اـصحا  تیاکـش  لـباق  تامیمـصت 
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هرامـش 8884 – 14/4/1354 همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگدادو  روشک  یلاع  ناوید  بعـش  يارب   1328
یماظن مک  احم  هرداص ا ز  شودخم  ياه  همانداد  هب  تبسن  یـسرداد  هداعا  لوبق   58/25 فیدر :  هرامش   1/2/1359 – 25 هرامش :  يار 

ياههاگداد ناموکحم  زا  یـضعب  تاماهتا  هب  تبـسن  یـسرداد  هداعا  زیوجت  ینوناق  هحیـال  هدـحاو  هداـم  قبط  هک  یـسرداد  هداـعا  دنتـسم 
یسرداد نوناق  زا  داوم 279  قوقش  هب  دودحم  افرص  تسا  هدمآ  لمعب  ناریا  یمالسا  يروهمج  بالقنا  ياروش  بوصم 20/5/58  یماظن 

اهج ت زا  یتهجب  هک  یتروص  رد  دـشابیمن و  لاس 56  بوصم  يرتسگداد  نیناوق  زا  يا  هراپ  حالـصا  نوناق  زا  هداـم 23  شترا و  رفیک  و 
هداعا لوبق  ددرگ  صیخـشت  شودخم  هدش  یـسرداد  هداعا  ياعدتـسا  نآ  هب  تبـسن  هک  یماظن  مک  احم  زا  هرداص  یعطق  همانداد  ینوناق ، 

اههاگدادو روشک  یلاع  ناوید  بعش  يارب  لاس 1328  بوصم  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  هبادنتسم  يار  نیا  تسا  عنامالب  یسرداد 
20/10/1359  – 58/4 هرامـش :  يار   17/12/1359 هرامـش 10496 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباـشم  دراوم  رد 
قالطا و هب  هجوت  اب  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هدام 129  عوضوم  نیمات  رارق  اـقبا  رب  ینبم  مهتم  تیاکـش  لوبق   58/4 فیدر :  هرامش 

هدام عوضوم  نیمات  ياه  رارق  زا  یکی  رودص  تلعب  هک  درومره  رد  درادیمررقم  هک  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 129  هرصبت  مومع 
رداص عجرم   ، دوشن رداص  تساوخ  رفیک  وا  هراب  رد  هام  ود  ات  هحنج  رما  رد  هام و  راهچ  اـت  ییاـنج  رما  ردو  ددرگ  فیقوت  مهتم   ، روک ذـم 
دوجو نیماترارق  ياقب  يارب  یهجوم  للع  ای  ینوناق  تاـهج  هک  نیا  رگم  دـهد  فیفخت  اـی  کـف  ار  نیماـت  رارق  تسا  فلکم  رارق  دـننک ه 

رظن تشاد و  دهاوخ  ار  میمصت  نیا  زا  تیاکـش  قح  مهتمو  دوشیم  اقبا  رارق   ، روک ذم  تاهج  للع و  رک  ذاب  تروصنیارد  هک  دشاب  هتـشاد 
انوناق نآ  رودص  هک  ار  يا  هقیثو  رارق  زا  یشان  فیقوت  زا  تیاکش  قح  هک  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 40  زا  تمسق  نآ  هک  نیا  هب 

مکح اـب  یتریاـغم  تسا و  هدـش  مهتم  فیقوت  هب  یهتنم  هک  تسا  يا  هقیثو  رارق  نیلوا  هب  رظاـن  ارـصحنم  تسا  هدرک  بلـس  هدوـب ،  یمازلا 
تـساوخرفیک رودص  مدـع  ییانج و  رما  رد  هام  راهچ  ات  هحنج  رما  رد  هام  ود  ات  مهتم  فیقوت  همادا  هب  رظان  هک  هدام 129  هرصبت  رد  ررقم 

هرصبت عو  ـ ضوم نیمات  رارق  اقبا  زا  مهتم  تیاکـش  لوبق  رب  ینبم  نارهت  هحنج  هاگداد  هبعـش 19  يار  اذل  درادن .  تسا  روک  ذم  ياهتدمرد 
نییآ نوناـق  هب  هد  ـ ـش هفاـضا  داومزا   3 هداـم قبط  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  هجوـم  حـی و  ـ حـص يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هدام 129 
روشک یلاع  ناوید  يوسزا  هرـشتنم  هیور  تدحو  يار  دوخ  رد  يار  هرامـش  تسا 0  عابتالا  زال م  اه  ـــ هاگداد فرط  زا  يرفیک  یـسرداد 

44  / فیدر 62 هرامش   21/10/1362 – 24 هرامش :  يار  هرامش 10537 – 14/2/1360  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا . هدشن  جرد  زین 
بجوم هب  نیفرط  یضارتاب  هید  نییعت  اید ت و  نوناق  هدام 3  ردروک  ذم  هناگـشش  روما  زا  یکی  تمیق  نییعتو  هید  یلایر  میوقت  موزل  مدع 

رب فیلکت  هاگدادو  تساریذـپ  ناکما  نیفرط  یـضارت  اب  نآ  عاونا  زا  یکی  ياـجب  هید  تمیق  تخادرپ  تاـید .  نوناـق  هدام 3  لیذ  هرـصبت 
ندوب ریذپ  ماجرف  يرفیک 1 و  مک  احم  رد  دمع  هب  هیبش  ییاطخ و  لتق  میارج  هب  یگدیسر  رد  تیحالص  طانم  و  درادن .  هید  شزرا  نییعت 
هبعـش يار  تسا و  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  يداوم ا ز  حالـصا  نوناـق  هداـم 285  هدام 198 و  هرـصبت 1  روبزم ، ياههاگداد  تارظن 

هب طوبرم  نوناق  دانتسا  هب  يار  نیا  ددرگیم .  دییاتو  هدش  رداص  ینوناق  نیزاوم  قفاوم  حیحـص و  تمـسق  نیا  رد  روشک  یلاعناوید  متـسیب 
همانزور رد  هرـشنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباـشم  دراومرد  اـههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو 

یگدیسر زاوج   62/64 فیدر :  هرامش   19/2/1363  - 5 هرامش :  يار   23/12/62 9/12/62 و 11377 -  هرامش 11365 -  یمسر  ياه 
تروص رد  بیقعت  یفوقوم  رارق  رودـص  هب  هاگداد  فیلکت  هدـنورپ و  ندوب  دـعم  تروص  رد  لحمالب  کچ  هدـننک  رداص  ماهتا  هب  یبایغ 

یگدیـسر و دشاب  رظن  راهظا  ياربدعم   ، ینوناق نیزاوم  قبط  لحمالب  کچ  رودص  ماهتا  هب  طوبرم  هدنورپ  هاگره  یک  اش  تشذـگ  مالعا 
تاریزعت و نوناق  هدام 159  بجومب  هاگداد  دیامن  تشذگ  یک  اش  هک  يدراوم  ردو  تسا  لاکـشا  زا  یلاخ  مهتم  بایغ  رد  مکح  رودص 
بعـش 89 و 53 و ارآ  نیا  ربانب  دشاب .  یم  بیقعت  یفوقوم  هب  يار  رودـصب  فلکم  هام 1355  ریت  بوصم  کچ  رود  ـ ـص نوناق  هدام 11 
رب يار  نیاو  هدش  رد  اصاحیحـص  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه  اضعا  تیرثک  رظنب ا  تهج  نیا  زا  نارهت  يرفیک 2  ياههاگداد   167

همانزور رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  اههاگداد  يارب  هباشم  دراوم  رد  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هد  ــ ـش هفاضا  داوم  زا  هدام 3  قبط 
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هید تخادرپ  صوصخ  رد  هاـگداد  مکح  فیدر 63/86  هرامش   12/9/1364  – 27 هرامـش :  يار   1363 / 9/4 هرامش 11457 -  یمسر 
هام 1361 رویرهـش  بوصم  صاصق  دودح و  نوناق  هدام 42  تسین .  روشک  یلاع  ناوید  رد  یلکـش  یگدیـسر  لباق  لاملا  تیب  زا  لوتقم 

يداوم حالصا  نوناق  هدامرد 198  روک  ذـم  دراوم  زا  یچیه ك  اـب  هداد  رارق  لاـملا  تیب  زا  یـصاخ  طیارـشاب  ار  لوتقم  هید  تخادرپ  هک 
نوناق و 287  نیتدام 285  قبطربار  روشک  یلاع  ناوید  یلکـش  یگدیـسرات  دـنک  یمن  قیبطت  لاس 1361  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناقزا 

نیزاوم اـب  قـبطنمو  حیحـص  تسا  ینعم  نیمه  نمـضتم  هک  روـشک  یلاـعناوید  هبعـش 16  يار  اذـلف  دـیامن  باجیا  يرفیک  یـسرداد  نییآ 
رد اههاگدادو  روشک  یلاع  ناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .  صیخشت 

هرامش  29/11/1364 هرامـش 32 :  يار   2/11/1364  – 11916 هرامـش :  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزـال  هباـشم  دراوم 
ییازج مکح  دشاب .  روشک  یلاع  ناوید  رد  یگدیسر  لباق  مرج  زا  یـشان  نایزو  ررـض  درومرد  يرفیک  هاگداد  مکح  رگا   64/2 فیدر : 

هک بوصم 1361  يرفیک  یـسراد  نییآ  نوناـق  زا  يداوم  حالـصا  نوناـق  تسا .  روشک  یلاـع  ناوید  رد  یگدیـسر  لـباق  نآ  عـبت  هب  مه 
يدراوم هب  رظان  هتخانـشن  رظن  دـیدجت  لباق  نوناق )  نیا  رد  هحرـصم  تاینثتـسم  ریغ  رد  ار (  يرفیک 1و 2  ياههاگداد  زا  هرداص  ماـکحا 

قبط رب  يرفیک 2  ياـههاگداد  هک  يدراوم  رد  اـما  دـنیامن  رداـص  يرفیک  رما  رد  ارـصحنم  ار  دوخ  يار  يرفیک 2  ياـههاگداد  هک  تسا 
هدوب و يرفیک  یقوقح و  هبنج  دجاو  هاگداد  يار  دنیامنیم و  یگدیـسر  مه  مرج  زا  یـشان  نایزو  ررـض  یقوقح  يوعد  هب  ینوناق  نیزاوم 

هدام هرصبت  لیذ  ترابع  تحارصب  مه  ییازج  مکح  دشاب  یماجرف  هلحرم  رد  ریس  لباق  یندم  یـسراد  نییآ  تاررقم  قف  یقوقح و  يوعد 
نیا رب  هک  روشک  یلاعناوید  بعش 14 و 19  ارآ  نیا  ربانب  دوب .  دهاوخ  ماجرف  لباق  یقوقح  رما  عبت  هب  يرفیک و  یسرداد  نییآ  نوناق   316
يارب بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب  يار  نیا  تسا .  ینوناق  نیزاوماب  قبطنم  حیحـص و  هدش  رداص  ساسا 

يار  18/2/1365 هرامـش 11998 –  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک  یلاـعناوید  بعش 
زارحا مدـع  تلعب  سرپ  زاب  طسوت  هرداص  درگیپ  عنم  رارق  دـییات  رب  ینبم  هاگداد  يار   65/41  : فیدر هرامش   1/7/1365 _  / 18 هرامش : 

هام 1361 رویرهش  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  زا  يداوم  حالـصا  نوناق  هدام 284  دشابیم . یماجرف  یگدیـسر  لباق  هزب ،  عوقو 
يانعم هب  يوهام  ماکحا  رد  روهظ  هدام  نیا  رد  هحرـصم  تاینثتـسم  زا  دافتـسم  يرفیک ،  يودب  اههاگداد ي  ماکحا  ندوب  یعطق  دروم  رد 

هک یتامیمصت  هب  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 180  رد  ننقم  نکیل  دوشیم  رداص  تیارب  ای  تازاـجم  نییعت  رب  هک  دراد  هملک  صخا 
صوصخ رد  هک  هدومن  قالطا  يار  اونع ن  دنیامنیم  ذاختا  مرج  عوقو  مدع  تلعب  درگیپ  عنم  ياه  هدنورپ  رد  هلمج  زا  يرفیک  ياههاگداد 

نیا ربانب  دنـشابیم .  یماجرف  یگدیـسر  لباق  رک  ذلارام  نوناق  هدام 180  تحارـصب  ارآ  عون  نیاو  دـنک  یمنار  يوهام  مکح  هداـفا  دروم ، 
هیور تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .  صیخـشت  ینوناق  نیزاوماب  قبطنم  حیحـص و  روشک  یلاـعناوید  هبعش 11  يار 
هرامش یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق 

هب یگدیـسر  رد  يرفیک  هاـگداد  سرداد  رظن   152  – 64 فیدر : هرامـش   18/11/1367  – 517 هرامـش : يار   20/10/1365  – 12196
نتـسناد بیقعت  لـباق  رب  يرفیک  هاـگداد  سرداد  رظن  دـشابیمن .  سرداد  در  دراوم  زا  هدوبن و  هدـیقع  راـهظا  درگیپ ،  عنم  رارق  هب  ضارتعا 
سرداد در  دراوم  زا  هدوبن و  بوسحم  ماهتا  عوضوم  رد  هدیقع  راهظا  دوش  زاربا  درگیپ  عنم  رارق  زا  تیاکش  هب  یگدیسر  نمـض  هک  مهتم 

هدحاو هدام  قبط  رب  يار  نیا  صیخشت و  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  يدح  ات  روشک  یلاعناوید  هبعش 11  يار  نیا  ربانب  دشابیمن 
رد هرـشتنم  تسا  عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناـق 

هاگداد مکحرد  رظن  دیدجت   67/58 فیدر :  هرامش   23/12/1367 – 523 هرامش :  يار   29/1/1368 هرامش 12856 –  یمسر  همانزور 
رب هاگداد  هداد و  رارق  یناج  رایتخا  رد  ار  تاید  عاونا  زا  کیره  باختنا  تاید  نوناق  هدام 3  درادن . يزوجم  هید  عون  رییغت  روظنمب  يودب 

روظنمب هاگداد  مکحرد  رظن  دیدجت  نیا  ربانب  دوش  ارجا  دـیاب  تاید  نوناق  هدام 9  حرـشب  هک  دیامن  یم  رداص  مکح  روبزم  باختنا  ساسا 
حیحـص هتفریذپن  مکح  رودص  زا  دـعب  ار  هید  عون  رییغت  تساوخرد  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعـش 26  يار  درادن و  يزوجم  هید  عون  رییغت 
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رد اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبطرب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت 
هرامش  1/1368  / 29 – 524 هرامش :  يار   2/1368  / 13  - 12869 هرامش :  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم 

سرداد در  تاـبجومزا  رما  هدـنورپ  رد  قباـس  رظن  راـهظا  يرفیک ،  روـما  رد  یـسرداد  هداـعا  تساوـخرد  هـب  یگدیـسر  رد  فیدر 68/1 
ینبم روشک  یلاعناوید  یگدیسر  هدش و  حیرصت  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 332  رد  ییازج  روما  رد  سرداد  در  تاهج  دشابیمن . 

هب یگدیـسر  يارب  سرداد  در  زوجم  اـت  دـنک  یمن  قیبطت  روبزم  تاـهج  زا  کـی  چـیه  اـب  يرفیک 1  هاگداد  رظن  ذـیفنت  مدـع  ای  ذـیفنت  رب 
در دراوم  زا  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 208  دنب 7  حرشب  هک  مه  يوعد  عوضوم  رد  هدیقع  راهظا  دشاب .  یسرداد  هداعا  تساوخرد 

یگدیسر هقباسو  هدشن  حرطم  البق  هک  دوشیم  ناونع  یلیاسم  یـسرداد  هداعا  رد  اریز  تسا  دروم  نیا  زا  فرـصنم  هدش  بوسحم  سرداد 
ینوناق نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  یسرداد  هداعا  تساوخرد  هب  یگدیسر  رب  ینبم  روشک  یلاع  ناوید  متـسیب  هبعـش  يار  نیا  ربانب  درادن . 

هباشم دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا 
ات  67  / 122 فیدر :  هرامش   29/1/1368 – 525  : هرامش يأر   26/2/68 هرامش 12879 -  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال 

نییآ نوناق  هدام 8  هب  رظن  دوب  دـهاوخ  یگدیـسر  لباق  يرفیک  يوعد  دوشن ،  زارحا  تشذـگ  لباق  میارج  رد  یک  اش  تشذـگ  هک  ینامز 
لباق میارج  رد  نیفرط  شزاس  حلص و  هلمج  نآ  زا  هک  هدومن  زیوجت  یصاخ  طیارش  اب  ار  ییازج  رما  بیقعت  یفوقوم  هک  يرفیک  یـسرداد 
ییازج تیاکـش  بیقعت  زا  هجوز  تشذگ  هک  ینامزات  اذل  دشابیم  سانلا  قوقح  زا  هجوز  هقفن  هبلاطم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  تشذـگ 

صیخشت حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش 12  يار  دوب و  دهاوخ  یگدیسر  لباق  يرفیک ،  يوعد  دوشن  زارحا 
هباشم دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب  يار  نیا  دوشیم 

فیدر 68/8 هرامـش   19/2/1368  – 526 هرامـش : يار   26/2/1368 هرامـش 12879 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزـال 
نییآ نوناق  زا  يداوم  حالصا  نوناق  ررکم  داوم 284 و 284  لامعا  اههاگداد ،  ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  ندش  ارجالا  مزالاب 
لبقام هب  تبـسن  نوناق  تسا و  هیتآ  هب  تبـسن  نوناق  رثا  درادـیم : ررقم  هک  یندـم  نوناق  هدام 4  هب  رظن  تسا .  زوجمـالب  يرفیک  یـسرداد 

ماکحا رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناقرد  هک  نیا  هب  رظن  دشاب و  هدـش  داختا  یـصاخ  تاررقم  نوناق  دوخ  رد  هک  نیا  رگم  درادـن  رثا  دوخ 
هیلع موکحم  رظن  دـیدجت  تساوـخرد  هب  یگدیـسر  يارب  یـصاخ  تاررقم  هام 1367  رهم  بوصم  اـهنآ  هب  یگدیـسر  هوحن  اـههاگداد و 

 ، هام 1349 رذآ  بوصم  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  یقاحلا  داومزا  دنب ب  قبط  رب  هدـشن و  دـیق  يرفیک  ياههاگداد  قباس  ماکحا  هب  تبـسن 
مکح هیلع  موکحم  اذـل  دـشابیم  نآ  رودـص  ناـمز  رد  يرجم  نوناـق  عباـت  ماـجرف ،  شهوژپ و  ضارتعا و  تیلباـق  ثیح  زا  اـههاگداد  ارآ 

دانتسا هب  اسأر  دناوتیمن  هدیدرگ  رداص   ( 4/9/67 اههاگداد (  ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  ندـشارجالا  مزال  زا  لبق  هک  يرفیک 
يارب بوصم 1337  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  یقاـحلا  داوم  زا  هدام 3  قبطرب  يأر  نیا  دـیامن  رظن  دـیدجت  تساوخرد  روبزم  نوناق 

 - 528 هرامــش :  يار   30/3/1368  – 12902 هرامـش :  یمـسر  هماـنزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد 
قباس ماکحا  زا  دـناوت  یم  اههاگداد  ماکحا  رظن  دـیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  هدام 8  دانتسا  هب  ناتـسداد   68/47 فیدر : هرامش   2/8/1368

يرفیک یـسرداد  نییآ  نوناق  زا  يداوم  حالـصا  نوناق  هدام 284  ساسا  رب  س   . دـهاوخب رظن  دـیدجت  يرفیک 1و2  ياههاگداد  رودـصلا 
نییعت نوناق  هدام 8  دـیامن .  رظن  دـیدجت  تساوخرد  يرفیک  ياههاگداد  ماـکحا  هب  تبـسن  تسا  هتـسناوت  یم  ناتـسداد  بوصم 1361 ، 

نیا رد  هحرـصم  دراوم  رد  ار  قح  نیااحیرـص  زین  هام 1367  رهم  بوصم  اهنآ  هب  یگدیـسر  هوحن  اههاگداد و  ماـکحا  رظن  دـیدجت  دراوم 
تبسن روک  ذم  نوناق  هدام 8  دانتسا  هب  دناوتیم  ناتـسداد  دشابیم و  یندم  نوناق  هدام 4  زا  فرصنم  دروم  اذل  تسا .  هداد  ناتـسداد  هب  هدام 
نییعت نوناق  رد  جردـنم  حرـشب  رظن  دـیدجت  عجرم  دـیامن و  رظن  دـیدجت  تساوخ  رد  يرفیک 1و2  ياههاگداد  رودـصلا  قباس  ماـکحا  هب 

اب قبطنمو  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  نارهت  يرفیک 1  هاگداد  هبعش 35  يار  نیا  ربانب  تسا  اههاگداد  ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم 
رد اههاگداد  يارب  لاس 1337  بوصم  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم 
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فیدر هرامش   2/8/1368 – 529 هرامش : يار  هرامش 13027 – 30/8/1368  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم 
هک يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 17  تسا .  لوقنمریغ  لاوما  هب  تبـسن  تیکلام  قحر  فـالتخا د  هب  رظاـن  يرفیک ،  هطاـنا   66/36 : 
قح رد  فالتخا  هب  رظان  تسا  یقوقح  مک  احم  صیاصخ  زا  نآ  توبث  همک و  احم  هک  هداد  رارق  یلیاـسم  هب  طونم  ار  مهتم  ریـصقت  توبث 

اب هک  زاریش  يرفیک 2  هاگداد  هبعـش 17  يار  اذلف  دنک  یمن  قدص  لوقنم  لاوما  دروم  ردو  دـشاب  یم  لوقنمریغ  لاوما  هب  تبـسن  تیکلام 
بوصم يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .  صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباـطم  رظن  نیا 

يار  30/8/1368 هرامـش 13027 –  یمــسر  هماـنزور  رد  هرــشتنم  تـسا .  عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد  يارب  لاس 1337 
دقاف  ، نآ لوبق  یسرداد و  هداعا  تساوخرد  هب  یگدیسر  زا  لبق  هاگداد ،  مکح  صقن  فیدر 69 – 34  هرامش   1/8/1369 – 538 هرامش
تهج زا  نانیمطا  زا  سپ  روشک  یلاعناوید  هک  تسنیا  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  نیتدام 468 و 469  زا  دافتـسم  تسا .  ینوناق  زوجم 

هک ضرع  مه  هاگداد  هب  ار  ددـجم  یگدیـسر  همک ،  احم  هداعا  تساوخرد  لوبقاب  هدـش  همک  احم  ياعدتـسا  ثعاب  هک  یلاوحا  عاـضوا و 
مکحو هدیسرن  اهتنا  هب  همک  احم  هداعا  هک  ینامز  ات  مکح  يارجا  مدع  هب  نوناق  حیرصت  دهدیم و  عاجرا  دشاب  هتشاد  یگدیسر  تیحالص 

تسا ینوناق  زوجم  دقاف  همک  احم  هداعا  ياعدتسا  هب  یگدیسر  زا  لبق  مکح  ضقن  نیا  ربانب  دراد  مکح  اقبا  هب  همزالم  هدشن  رداص  ددجم 
نوناق هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم . صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاـعناوید  بعـش 2و4و12و31  ارآ  و 

همانزور رد  هرـشتنم  تسا  عابتالا  مزـال  هباـشم  دراومرد  اـههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو 
رظن دیدجت  قح  یـصوصخ  یعدـم   70/14 فیدر :  هرامـش   28/3/1370  – 562 هرامــش :  يار   15/9/1369 هرامش 13331 -  یمـسر 

بوصم روشک  یلاعناوید  بعش  يرفیک 1و2 و  ياههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام 34  دراد .  يدمع ر ا  لتق  هب  مهتم  تیارب  مکح  زا  یهاوخ 
ذم رظن  دـیدجت  تاهج  دوجو  تروصرد  مهتم  تیارب  مکح  هب  تبـسن  هک  تسا  هداد  قح  یـصوصخ  یعدـم  ای  یک  اـش  هب  هام 1368  ریت 

دـهاوخب و رظن  دـیدجت  هاـم 67  رهم  بوصم 14  اـهنآ  یگدیـسر  هوحن  اـههاگداد و  ماـکحا  رظن  دـیدجت  دراوم و  نییعت  نوناـق  رد  روـک 
ربانب دنیامن  رداص  مهتم  تیموکحم  رب  مکح  مرج  عون  صیخشت  زا  سپ  يرفیک  ياههاگداد  هک  دوشیمن  يدروم  لماش  هدام  نیا  تاررقم 

حیحص و هتفریذپن  ار  هید  تخادرپ  هب  مهتم  تیموک  حم  مکح  زا  مد  ایلوا  رظن  دیدجت  تساوخ  رد  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش 12  يار  نیا 
روشک و یلاعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  تسا  ینوناـق  نیزاوم  اـب  قبطنم 
18/4/1370 – 564 هرامش :  يار  هرامش 13528 – 30/5/70  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد 

هاگداد ضرع  مه  هاگداد  روشک ،  یلاعناوید  طسوت  يودـب  اههاگداد ي  هدـش  ضقن  ماکحا  رظن  دـیدجت  عجرم   15 / 70 فیدر :  هرامش 
یگدیـسر هوحن  اههاگداد و  ماکحا  رظن  دـیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  هدام 5  هاگداد  نامه  دوخ  هن  دـشاب  یم  ضوقنم  مکح  هدـننک  رداص 

ضرعمه هاگداد   ، هدـش ضقن  روشک  یلاع  ناوید  طسوت  هک  ار  اههاگداد  ماـکحا  رظن  دـیدجت  عجرم  هاـم 1367  رهم  بوصم 14 –  اهنآ 
یگدیـسر عجرم  دـناوتیمن  هدوب  ضوقنم  مکح  هدـننک  رداص  هک  یلوا  هاگداد  نیاربانب  تسا  هداد  رارق  یلوا  مکح  هدـننک  رداـص  هاـگداد 

مهدزاـی هبعـش  يار  اذـلف  دـشاب  هدـش  نییعت  روـبزم ،  هاـگداد  يارب  يدـیدج  یـضاق  هک  دـنچ  ره  دـشاب  مکح  ضقن  زا  سپ  رظن  دـیدجت 
يار نیا   ، تسا ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحص  هتخانشن ،  مکح  ضقن  زا  سپ  یگدیـسر  هب  حلاص  ار  یلوا  هاگداد  هک  روشک  یلاعناوید 

تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط 
ارآ حرط  موزل   70/20 فـیدر :  هرامـش   2/7/1370  – 566 هرامــش :  يار   7/7/1370 هرامـش 13559 –  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  . 

حیحـص يارجا  رب  تراـظن  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  ینوناـق  لـصا 161  روشک  یلاـعناوید  یموـمع  تییه  رد  يرفیک  يرارـصا 
مک احم  ماکحا  ماربا  ضقن و  اب  روشک  یلاع  ناوید  هدادرارق و  روشک  یلاعناوید  تارایتخا  زا  ار  ییاضق  هیور  داجیا  مک و  اـحم  رد  نیناوق 

اب تفلاخم  يرارـصا و  يار  رودص  رد  يرفیک  ياههاگداد  ادقا م   ، دنک یم  داجیا  ییاضق  هیور  دنک و  یم  لامعا  ار  دوخ  ینوناق  تراظن  ،
رارق یسررب  دروم  حرطم و  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه  رد  عوضوم  هک  دیامن  یم  باجیا  روشک  یلاع  ناوید  ینوناق  تراظن  لامعا 
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تسا و هدـش  بیوـصت  نیا ،  ساـسارب  دراد  ییارجا  تردـق  ینوناـق و  راـبتعا  هـک  مـه  يرفیک  یـسرداد  نـییآ  نوناـق  هداــم 463  دریگ . 
ترورـض رب  ریاد  روشک  یلاـع  ناوید  هبعـش 28  يار  نیارباـنب  دـنیامن  مادـقا  یمومع  تییه  رظن  قبط  رب  هک  هتخاـس  فـلکم  ار  اـههاگداد 

قبط يار  نیا  تسا .  ینوناق  نیزاوماب  قبطنم  حیحـص و  يرفیک  يرارـصا  ياه  هدنورپ  هب  یگدیـسر  يارب  يرفیک  یمومع  تییه  لیکـشت 
 . تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام 

نوناق هدام 9  لامعا   70/52 فیدر :  هرامـش   19/9/1370 هرامش 567 -  يار   19/9/1370 هرامش 1362 –  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم 
نییعت نوناق  هدام 9  دـنک . یمن  ادـیپ  دروم  دـشاب  هدـش  لقتنم  رگید  لحم  هب  یـضاق  هک  یتقو  اههاگداد  ماـکحا  رظن  دـیدجتدراوم  نییعت 

رظان هدومن  نیعم  رظن  دیدجت  یضاقتم  تساوخرد  هب  تبسنار  مکح  هدننک  رداص  یـضاق  فیلکت  هک  اههاگداد  ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم 
 ، رگید ناونع  رهبای  هدش و  لقتنم  يرگید  لحم  هب  یـضاق  رگا  اما  دشاب  هتـشاد  همادا  هاگداد  نامه  رد  یـضاق  تمدـخ  هک  تسا  يدرومب 

دوش لاسرا  رظن  دیدجت  عجرم  هب  یگدیسر  يارب  دیاب  هدنورپ  دنک و  یمن  ادیپ  دروم  موقرم  هدام  لامعا  دشابن  دوخ  قباس  ییاضق  لغش  رد 
نوناق هدـحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .  صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباـطم  رظن  نیا  اـب  هک  روشک  یلاـعناوید  هبعـش 12  يار  نیاربانب  . 

همانزور رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  زال م  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو 
ررض هرابرد  يرفیک  مک  احم  هب  یقوقح  تساوخداد  میدقت  موزل   2/12/1371  - 582 هرامش : يار  هرامش 13658 – 3/11/1370  یمسر 

ناوید بعش  يرفیک 1و2 و  ياههاگداد  لیک  شت  نوناق  هدام 16  هرصبت  قبط  هک  مرج  زا  یشان  نایزو  ررض  هبلاطم  مرج  زا  یـشان  نایزو 
يواـعد هب  یگدیـسر  عورـش  دراد ، یقوقح  يوعد  ناونع  دوشیم  حرطم  يرفیک  هاـگداد  رد  هاـم 1368  دادرخ  بوصم 31   ، روشک یلاـع 

نآ ینوناق  طیارش  اب  تساوخداد  نداد  مزلتسم  یندم ،  یـسرداد  نییآ  نوناق  دام ه 70  تحارـصب  مه  يرتسگداد  ياههاگداد  رد  یقوقح 
 ، هتفریذـپن تساوخداد  نداد  نودـب  ار  مرج  زا  یـشان  نایزو  ررـض  هبلاـطم  هک  نارهت  يرفیک 1  هاـگداد  هبعـش 140  يار  اذلف  دـشاب .  یم 
رد اههاگداد  يارب  بوصم 1337  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .  صیخـشت  حیحص 

هرامش  6/2/1373  – 592  : هرامـش يار   31/1/1372  - 14013 هرامـش :  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزـال  هباـشم  دراوم 
دیدجت نوناق  هدام 12  لومشم  دنا  هدشن  عقاو  یهاوخ  رظن  دیدجت  دروم  هدش و  غالبا  البق  هک  اههاگداد  رودصلا  قباس  ارآ   73/4 فیدر : 

رظن دیدجت  يارب  بوصم 17/5/72  اههاگداد  ارآ  رظن  دیدجت  نوناق  هدام 12  دنتسه . رظن  دیدجت  لباق  ریغ  دنـشابیم و  اههاگداد  ارآ  رظن 
اه و هدـنورپ  متخ  رد  عیرـست  تهج  رد  هک  هدومن  نیعم  تلهم  نوناـق  نیا  هداـم 9  عوضوم  يرفیک  یقوقح و  ياـههاگداد  ارآ  زا  یهاوخ 

تلهم تدم و  اههاگداد  ارآ  هب  تبسن  رظن  دیدجت  ضارتعا و  يارب  مه  یسرداد  نییآ  نیناوق  رد  تساههاگداد .  ارآ  هب  ندیـشخب  تیعطق 
شیپ تلهم  تدم و  تیاعر  نودبار  اههاگداد  ارآ  زا  رظن  دیدجت  ای  ضارتعا  هب  یگدیسر  قالطالا  یلع  هک  ینوناق  نونک  ات  هدش و  ررقم 
دروم عفنیذ  صاخـشا  فرط  زا  هدش و  غالبا  البق  هک  اههاگداد  رودصلا  قباس  ارآ  نیا  ربانب  تسا  هدشن  بیوصت  دـشاب  هدومن  هدـش ،  ینیب 

نیا هدامرد 12  ررقم  تلهم  لومـشم  اههاگداد  ارآ  رظن  دـیدجت  نوناق  ندـش  ارجـالا  مزـال  خـیراتزا  هتفرگن  رارق  رظن  دـیدجت  تساوخرد 
تـسا هدرک  در  هتفریذـپن و  ار  تلهم  زا  جراـخ  رظن  دـیدجت  تساوخرد  هک  روشک  یلاـعناوید  مهد  هبعـش  يار  هجیتن  رد  دـشابیم و  نوناـق 

روشک و یلاـعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاـضق  هیور  تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  يار  نیا  دوـشیم .  صیخـشت  حـیحص 
4/7/1374 – 600 هرامش :  يار  هرامش 14360 – 7/4/1373  یمـسر  همانزوررد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد 
ای یـصوصخ  یک  اش  هیحان  زا  تیارب ،  ای  تیموکحم  هب  ریاد  یمومع  مک  احم  زا  هرداص  ارآ  رظن  دـیدجت  تیلباـق   24 / 74 فیدر : هرامش 

هدام 21 دافم  هک  نیا  هب  رظن  هرداص  مکح  هن  تسا  ینوناق  تازاجم   ، تیحالـص الم ك  درادـن و  ینوناـق  حیرـص  عنم  وا  ینوناـق  هدـنیامن 
یـصاخ تیمها  ظاحلب  تسار  وشک  یلاعناوید  ردرظن  دیدجت  لباق  هک  ییارآ  صوصخ  رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق 

رارق هاگداد  مکح  دروم  هک  يرفیک  هن  هتـشاد  نوناق  رد  جردـنم  تازاجم  هب  رظن  تسا  لیاق  سوفن  امد  تنایـص  ظفح و  هب  راذـگنوناق  هک 
روطب هکلب  تسین  تیموکحم  هب  طورـشم   ، موقرم هدامرد 21  روک  ذـم  دراوم  هب  تبـسن  اه  هاگداد  نیا  ارآ  رظندـیدجت  تیلباق  دریگ و  یم 
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قح نوناق  نیا  رد  روک  ذم  دراوم  رد  هک  یصاخشا  هلمج  زا  روبزم  نوناق  هدام 26  دنب ب  قبطو  تیارب .  ای  تیموکحم  هب  تسارظان  قالطا 
حیرـص عنم   ، تیارب مکح  دروم  رد  قح  نیا  لامعاو  دـشاب  یم  يو  ینوناق  هدـنیامن  ای  یـصوصخ  یک  اش  دـنراد  رظن  دـیدجت  تساوخرد 

اب قبطنم  روشک  یلاعناوید  هبعش 27  رد  لتق  هب  تیارب  زا  رظندیدجت  تساوخرد  هب  یگدیسر  تیحالص  شریذپ  بتارم  هبانب  درادن  ینوناق 
يارب بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبطرب  يار  نیا  دوشیم .  دـییات  ارآ  تیرثک  هب ا  صیخـشت و  ینوناق  تاـهج 

يار هرامش 14785 – 12/9/1374  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاعناوید  بعـش  اههاگداد و 
یفالتخا یـضارا  نویـسیمک  يار  هب  تبـسن  ضارتعا  هب  یگدیـسر  رد  هاگداد  يار   31 فیدر 74 / هرامـش   25/7/1374  – 601 هرامش : 

نییعت نوناق  هدـحاو  هداـم  عوضوم  یـضاق  يار  زا  تیاکـش  هب  یگدیـسر  ماـقم  رد  کـی  یقوقح  هاـگداد  يار  تسا .  رظن  دـیدجت  لـباق  ،
دیدجت هن  دشابیم  ضارتعا  هب  یگدیسر  احالصا  بوصم 1367 ،  عتارم  اهلگنج و  نوناق  هدام 56  يارجا  عوضوم  یفالتخا  یضارا  فیلکت 

رد حماست  باب  زا  ضارتعا )  هملک ( زا  سپ  روک  ذم  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  یحالـصا  همان  نییآ  هدام 9  رد  رظن ) دیدجت  ناونع (  رظن و 
ارآ رظن  دـیدجت  نوناـق  ود و  کـی و  یقوقح  ياـههاگداد  لیکـشت  نوناـق  تقو (  هعوضوم  تاررقم  هب  تیاـنع  اـب  نیارباـنب  تسا .  ریبـعت 
رب هک  روشک  یلاعناوید  هبعش 24  میمـصت  روشک ،  یلاع  ناوید  رد  کی  یقوقح  ياههاگداد  ارآ  ندوب  رظن  دیدجت  لباق  لصا  اههاگداد و 

بوصم 1328 ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  يار  نیا  ددرگیم .  دـییات  ارآ  تیرثک  هب ا  حیحـص و  هدـش  رداص  ساسا  نیا 
هرامش 613–  يار  هرامـش  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاع  ناوید  اههاگداد و  بعـش  يارب 
زا ننقم  دوصقم  بالقناو ) یمومع  ياههاگداد  لیک  شت  نوناق  هدام 31  هیلع ( :  موکحم  قیداصم   31/75 فیدر :  هرامش   18/10/1375
نآ رد  روک  ذـم  تارابع  هنیرقب  یمالـسا  ياروش  سلجم  بوصم 15/4/73  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  لیکـشت  نوناـق  هدام 31  عضو 
عرش نیزاوم  ای  نوناق و  ریاغم  روشک  لک  ناتسداد  صیخـشت  هب  هک  تسا  یماکحا  يارجا  زا  يریگولج  دارفا و  قوقح  عییـضت  زا  تعنامم 
نانآ ای  دشاب و  دارفا  ینوناقو  یعرش  قوقح  هب  یسرتسد  مدع  بجوم  هک  نآ  زا  تسا  معا  یماکحا  نینچ  تسا و  هدش  رداص  مالـسا  رونا 

تسین ییاضق  لوادتم  هیورو  حالطـصا  رد  هیلع  موکحم  يارب  یتیـصوصخ  دیامن و  فلکم  يرما  ماجنا  ای  لام و  هیدأت  هب  قح  فالخ  ربار 
يار اذهیلع  دوشیم  زین  دشاب  هدش  در  وا  ياعدا  هک  یک  اش  ای  ناهاوخ و  لماش  روبزم  هدام  رد  هیلع )  موکحم  هملک (  دافم  ساسا  نیا  رب  و 

هب طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .  صیخشت  ینوناق  حیحص و  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش 9 
همانزور رد  هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو 

 ، لتق ندوب  دـمع  ریغ  رب  مکح  رودـص   76/20 فیدر :  هرامـش   4/9/1376  - 621 هرامـش :  يار   14/1/1376 هرامش 15170 –  یمسر 
هب رظان  هدام 26  دنب 2  فلا  تمسق  قالطا  بسحرب  دشابیمن .  لتق  ندوب  يدمع  ياعدا  تهج  زا  مد  ایلوا  یهاوخ  رظن  دیدجت  قح  طقـسم 

دمع ریغ  ار  لتق   ، يودـب هاگداد  هچنانچ  يدـمع ،  لتق  عوقو  مالعا  دروم  رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  لیکـشت  نوناـق  هدام 21  لیذ 
زا یصوصخ  یک  اش  یهاوخ –  رظن  دیدجت  قح  طقـسم  هاگداد  صیخـشت  ددرگ  رداص  ساسا  نیا  رب  تیموکحم  مکح  دهد و  صیخـشت 

روشک یلاـعناوید  موقرم ،  هدام 21  هب  هجوت  اـب  دروم  نیا  رد  رظن  دـیدجت  یگدیـسر  عجرم  دـشابیمن و  لـتق  ندوب  يدـمع  ياـعدا  تهج 
قبط رب  يار  نیا  دوشیم .  صیخـشت  ینوناق  حیحـص و  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اـب  هک  ناوید  مهدزون  هبعـش  يار  بتارم  هباـنب  دوب .  دـهاوخ 
مزال هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدـحو  هب  طوبرم  نوناـق  هدـحاو  هداـم 

فیدر 77/37 هرامش   18/3/1378  – 634  : هرامش يار   11/11/1376 هرامش 15421 –  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  دشاب .  یم  عابتالا 
ياههاگداد لیکـشت  نوناق  هدام 19  دـنب ب  لـیذ  رد  روک  ذـم  ياـه  رارق  بیقعت  عنم  هلمج  زا  يرفیک  ياـه  رارق  ندوب  رظن  دـیدجت  لـباق 

يواـعد رد  اـعون  هک  تسا  ییاـهرارق  دـشاب  یم  رظن  دـیدجت  تساوخرد  لـباق  يوعد  لـصا  هب  عجار  مکح  عبت  هب  هک  بـالقناو  یموـمع 
هک يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  داوم 171 و 172 و 180  هب  تیانعاب  نیاربانب و  درادن .  ییازج  روما  هب  یطابترا  دنوشیم و  رداص  یقوقح 

مراهچ و بعـش  زا  هرداص  ارآ  دنا  هدـش  یفرعم  تیاکـش  لباق  لمع ،  نتـسنادن  مرج  ای  لیلد و  تیافک  مدـع  تلعب  مهتم  بیقعت  عنم  رارق 
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قافتا هب  بیرق  تیرثک  اب ا  دنا  هداد  صیخـشت  رظن  دیدجت  یگدیـسر  لباقار  ییاه  رارق  نینچ  هک  لیبدرا  ناتـسا  رظن  دیدجت  هاگداد  مجنپ 
بوصم 1337 يرفیک  سرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  هدام 3  قبط  رب  يار  نیا  ددرگیم .  مالعا  ینوناق  نیزاوماب  قبطنم  حیحـص و  ارآ 
 –637 هرامـش :  يار   22/6/1378 هرامـش 15889 –  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباـشم  دراوم  رد  اـههاگداد  يارب 

مهتم يرفیک ،  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 171  دنب 4  بجومب  تقوم  تشادزاب  رارق  ندوب  ضارتعا  لباق   78/4 فیدر :  هرامش   2/6/1378
رد بالقناو  یمومع  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  بیوصت  ابو  دـنک  ضارتعا  یطایتحا ) فیقوت   ) ـت قوم تشادزاب  رارق  هب  تبـسن  دراد  قح 

هاگداد بناج  زا  رک  ذلا  ریخا  نوناق  بجومب  هک  تشادزاب  رارق  اعبط  هدشن و  داجیا  روبزم  قح  رد  يرییغت  اهارسداد  لالحنا  لاس 1373 و 
لباق ناک  امک  مهتم ،  ینوناق  قوقح  ظـفح  موزل  هب  رظن  روبزم و  نوناـق  هدام 171  اب  تریاغم  مدـع  تلعب  دوشیم  رداص  قیقحت  یـضاق  ایو 
هدام دنب ب  رد  ضارتعا  لباق  ياه  رارق  دادع  رد  تشادزاب  رارق  دیق  مدـع  هک  نیا  افاضم  دوب .  دـهاوخ  مهتم  فرط  زا  ضارتعا  تیاکش و 

روبزم هدام  رد  جردـنم  ياه  رارق  هک  نآ  هچ  درادـن  روک  ذـم  رارق  تیعطق  رب  تلالد  مه  بالقناو  یمومع  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق   19
اب هک  نارهت  ناتسا  رظن  دیدجت  هاگداد  متشه  هبعش  يار  اذهیلع  انب  درادن .  يرفیک  لیاسم  هب  یطابترا  تسا و  یقوقح  يواعد  هب  رظان  الک 

يار نیا  ددرگیم .  صیخـشت  ینوناـق  نیزاوم  اـب  قفاوم  ارآ  تیرثـک  هب ا  هدرک  یگدیـسر  تقوم  تشادزاـب  رارق  هب  تبـسن  مهتم  ضارتـعا 
همانزور رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  هیلک  يارب  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاـضا  هدام 3  قبطرب 

رظن دیدجت  یهاوخاو و  تلهم  هک  ینامز  ات  فیدر 78/9  هرامش   11/8/1378 – 639  : هرامش يار   11/8/1378 هرامش 15930 -  یمسر 
دقاف یبایغ  يار  هب  تبسن  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 18  تاررقم  لامعا  هدشن ،  يرپس  ماکحا  هب  تبـسن  یهاوخ 

هداـعلا قوف  قرط  زا  یکی  بـالقنا ،  یموـمع و  ياـههاگداد  لیکـشت  نوناـق  هداـم 18  تاررقم  هک  نیا  هـب  رظن  تـسا .  ینوناـق  تهاـجو 
قوف یگدیـسر  هلحرم  هب  دورو  يارب  یلاجم  دشاب  حوتفم  یگدیـسر  يداع  قرط  هک  ینامز  ات  تسا و  یعطق  ماکحا  هب  تبـسن  یگدیـسر 

ات تسا و  یهاوخ  رظن  دـیدجت  لباق  اضعب  تسا و  ضارتعا  لـباق  یعطق و  ریغ  مکح  یباـیغ ،  هماـنداد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسین و  هداـعلا 
تاررقم لامعا  دشاب  هدشن  یگدیـسر  یهاوخ  رظن  دیدجتو  ضارتعا  هب  ای  هدشن و  يرپس  یهاوخ  رظن  دیدجت  یهاوخاو و  تلهم  هک  یتقو 

رظن نیا  اب  هک  نارهت  ناتسا  رظن  دیدجت  هاگداد  مهن  هبعـش  مکح  بتارم  هب  انب  درادن  ینوناق  تهاجو  یبایغ ،  يار  هب  تبـسن  روک  ذم  هدام 
رفیک ي یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 270  قبط  رب  يار  نیا  ددرگ .  یم  دییات  روشک  یلاعناوید  یمومع  تییه  ارآ  تیرثک  هب ا  دراد  تقباطم 
4/11/1378 هرامـش 15996 –  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  اههاگدادو  روشک  یلاعناوید  بعـش  يارب  بوصم 1378 

يرفیک یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 13  عوضوم  هطانا  رارق  ندوب  رظن  دیدجت  لباق  فیدر 78/17  هرامش   18/8/1378 – 640 هرامش :  يار 
هب طوبرم  هدش  دای  هدام  رد  روک  ذم  ياه  رارق  هک  دوشیم  دافتـسم  نینچ  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 19  دنب ب  زا 

ار هطانا  رارق  هک  لاس 1290  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 171  زا  طبنتسم  طانم ،  حیقنت  رظن  زا  انمض  يرفیک ،  هن  تسا  یقوقح  روما 
مالعا یعطق  ار  ماکحا  افرص  هک  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام 7  هب  هجوتاب  زین  هتسناد و  تیاکـش  لباق  ياه  رارق  زج 

اب دزاس و  یم  مهارف  ار  يوعد  باحـصا  قوقح  هب  رارـضا  تابجوم  اهنآ  رادصا  هک  تسا  ییاه  رارق  ندوب  ضارتعا  لباق  رب  لصا  هدومن و 
ياههاگداد يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هداـم 13  رد  يرما  نینچ  دوـشیم و  رک  نوناـق ذ  رد  یعطق  ياـه  رارق  ـالومعم  هک  نیا  هب  هجوـت 

هاگداد هبعـش 18  يار  روشک  یلاعناوید  یمومع  تییه  اضعا  تیرثک  رظنب ا  تسا  هدـشن  ناـیب  هطاـنا  رارق  صوصخ  رد  بـالقنا  یمومع و 
هدام 270 دانتسا  هب  يار  نیا  دوشیم .  صیخشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  هطانا  رارق  ندوب  رظن  دیدجت  لباق  رب  ریاد  نارهت  ناتسا  رظن  دیدجت 

یمـسر همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق 
مکح رودـص  نمـض  تسا  فلکم  هاـگداد   79/14 فـیدر :  هرامـش   5/7/1379  – 649 هرامــش :  يار   28/11/1378 هرامش 16016 - 

زا دیامن .  یگدیسر  هدش  حرطم  هدنورپ  نآ  اب  ماوت  هک  زین  مرج  زا  یشان  نایزو  ررض  تساوخداد  هب  مهتم  تیارب  ای  تیموکحم  رب  يرفیک 
ناربج رد  عیرـست  روظنم  هب  ننقم  هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ  يرفیک  روما  رد  بالقناو  یمومع  ياههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 12 
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ییازج مکح  رودص  نمـض  تسا  فلکم  دهد  صیخـشت  مرجم  ار  مهتم  هاگداد  هک  یتروص  رد  هتـشاد (  ررقم   ، مرج زا  ررـضتم  تراسخ 
ررض مکح  هدنور ،  لیمکت پـ زا  سپ  تروص  ـ نیارد هک  دشابن  رظن  راهظا  يارب  ّدعم  هدنورپ  هک  نآ  رگم  دیامن  رداصار  نایزو  ررض  مکح  ،

تیارب مکح  رودص  تروص  رد  نایزو  ررـض  رما  هب  تبـسن  یگدیـسر  عنم  رب  یتلالد  روک  ذم  هدام  نیا  ربانب  دـش )  دـهاوخ  رداص  نایز  و 
یمومع و مک  احم  ماع  تیحالـص  صوصخ  رد  بالقنا  یمومع و  ياـههاگداد  لیکـشت  نوناـق  هدام 3  هب  هجوت  اب  بتارم و  هباـنب  درادـن 
هب ا دراد  رظن  نیا  اب  قابطنا  هک  ناردنزام  ناتسا  هاگداد  مراهچ  هبعـش  يار  هیبسحو ،  ییازج  یندم ،  روما  هیلک  هب  یگدیـسر  رد  بالقنا ، 

يرفیک یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 270  قبط  يار  نیا  دوشیم  هتخانـش  عرـش  نیزاوم  قباـطم  ینوناـق و  یمومع ،  تییه  اـضعا  ارآ  تیرثک 
هرامـش 16225–  یمـسر  هماـنزور  رد  هرــشتنم  تـسا .  عاـبتالا  مزـال  هباـشم  دراوـم  رد  اـههاگداد  روـشک و  یلاـع  ناوـید  بعــش  يارب 

لافطا هاگداد  رد  مامت  لاس  زا 18  رتمک  صاخـشا  میارج  هیلک  هب   18 فیدر 79 /  هرامش   3/8/1379  – 651 هرامش :  يار   15/8/1379
لاس 1378 بوصم  بالقنا  یمومع و  اههاگداد ي  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  اههاگداد  نیا  رد  ارجالا  مزال  نوناق  ودوشیم  یگدیـسر 
رب مامت  لاس  زارتمک 18  صاخشا  میارج  هیلک  هب  هک  هتشاد  ررقم  بوصم 1378  يرفیک  یسرداد  نییآ  وناق ن  هدام 220  هرصبت  دشابیم . 

بیذـهت تیبرت و  رب  ینتبم  لافطا  هاگداد  نوناق  عضو  هفـسلف  هک  نیا  هب  رظن  دوشیم و  یگدیـسر  لافطا  هاـگداد  رد  یمومع  تاررقم  قبط 
زا تیامح  هدعاق  تیاعراب  راذگنوناق  هک  هدرک  باجیا  راک  هزب  لافطا  تیلویسم  مدع  لصا  یناورو و  یمـسج  تایـصوصخ  زین  دشابیم و 
 ، روبزم نوناق  هدام 308  بجومب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـهد و  لیکـشت  اهنآ  میارج  قلطم  هب  یگدیـسر  دروم  رد  ار  یـصاخ  هاـگداد  مرجم 

یمومع و ياههاگداد  هب  تبسن  نوناق  نیا  اب  ریاغم  تاررقم  هیلک  دیامنیم و  لمع  نوناق  نیا  ساسا  رب  طقف  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد 
ارآ تیرثک  هب ا  دراد  قابطنا  رظن  نیا  اب  هک  ناتـسلگ  ناتـسا  رظن  دیدجت  هاگداد  موس  هبعـش  زا  هرداص  يار  اذل  تسا  هدـیدرگ  اغلا  بالقنا 

یسرداد نییآ  نوناق  هدام 270  قبط  رب  يار  نیا  دوشیم .  صیخـشت  عرـش  نیزاوم  قباطم  ینوناق و  روشک  یلاعناوید  یمومع  تییه  اـضعا 
مزال هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  بعش  روشک و  یلاعناوید  بعش  يارب  لاس 1378  بوصم  يرفیک  رومارد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد 

رایداد یهاوخ  رظن  دـیدجت   3/7/1380  – 653 هرامـش :  يار   29/8/1379 هرامـش 16236 -  یمـسر  همانزور  رد  هرـشتنم  تسا .  عابتالا 
تیادـه تساـیر و  تحت  اـجنآ  رد  ناراـیداد  هک  تسا  يدـحاو  ناـمزاس  ارـسداد  تسوا .  هب  هلوـحم  فیاـظو  زا  یکی  یماـظن  يارـسداد 

یم هدیقع  نایب  ناتسداد  مانب  هاگداد  رد  روضح  عقوم  رد  هدوب و  ناتسداد  رظن  عبات  هدیقع  راهظا  ثیح  زا  دنیامنیم و  هفیظو  ماجنا  ناتسداد 
فیاظو زا  اههاگداد  ارآ  رظن  دیدجت  نوناق  هدام 11  دنب ج  دانتسا  هب  یماظن  يارـسداد  رایداد  هیحان  زا  یهاوخ  رظن  دیدجت  نیاربانب  دننک 

روشک یلاعناوید  یمومع  تییه  اـضعا  ارآ  تیرثک  اـب ا  دراد  قاـبطنا  رظن  نیا  اـب  هک  روشک  یلاـعناوید  هبعـش 31  يار  تسوا و  هب  هلوـحم 
بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 270  دانتسا  هب  يار  نیا  ددرگیم .  صیخـشت  یعرـش  نیزاوم  اب  قبطنم  ینوناق و 

 –656 هرامـش :  يار  تسا .  عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اـه  ـ هاـگداد روشک و  یلاـعناوید  ـب  عـش يارب  بوـصم 1378  يرفیک  رو  ـ مارد
تسین و يرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناق  یماظن ،  ياههاگداد  ردارجـالا  مزـال  نوناـق   23/11/1380

يرفیک یسرداد  نییآ  نوناق  قف  یماظن و  ياههاگداد  یگدیسر  دنـشابیم .  بوصم 1290  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  عبات  مک  احم  نیا 
هدام ریخا  تمسق  بالقنا و  یمومع و  ياههاگداد  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  دریگ و  یم  ماجنا  يدعب  ياه  هیحالصا  بوصم 1290 و 

مک احم  رد  یگدیـسر  هب  تبـسن  هدش  دای  نوناق  هدام 173  لومـش  مدـع  لصا  هوالعب  تسا  ینعم  نیا  دـیؤم  زین  رک  ذـلا  ریخا  نوناق   308
یلاعناوید یمومع  تییه  اضعا  تیرثک  رظن ا  هب  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  نارهت  یماظن  هاگداد  هبعش 8  يار  بتارم  هبانب  تسا .  یماظن 

بوصم يرفیک  روما  رد  بالقناو  یمومع  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 270  دانتسا  هب  يار  نیا  دوشیم  صیخشت  حیحص  روشک 
 : فیدر هرامـش   14/12/1380  – 657 هرامـش يار  تسا . عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اـههاگدادو  روشک  یلاـعناوید  بعـش  يارب   1378

عفار اـی  هدوـمن و  لاـطبا  هلاـفکلا  هجو  لوـصو  دروـم  رد  ار  ییاـضق  هزوـح  سییر  ینوناـق  روتـسد  دـناوتیمن  يرفیک  مکح  يارجا   24/80
یمومع و ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدامو 140  يرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  ررکم  هدام 136  بجومب  س   . دشاب لیفک  تیلویسم 
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راذگ هقیثو  ای  لیفک  هیحان  زا  يو  یفرعم  مدع  ای  هجوم  رذع  نودب  وا  روضح  مدـع  مهتم و  راضحا  تروص  رد  يرفیک ،  روما  رد  بالقنا 
زا کیره  هچنانچ  دوشیم و  مادـقا  هقیثو  طبـضای  هلافکلا و  هجو  مازتلا  هجو  لوصو  هب  تبـسن  هدوب و  دـهعت  يارجا  هب  فلکم  ناـگدربمان  ،

تیاکش رظن  دیدجت  هاگداد  هب  روبزم  نوناق  هدام 116  رد  جردنم  تاهج  هب  دناوتیم  دنشاب  ضرتعم  رما  نیا  يارجا  هب  تبسن  روک  ذم  دارفا 
عفاراـی هدومن و  لاـطبا  هلاـفکلا  هجو  لوصو  دروـم  رد  ار  ییاـضق  هزوـح  سییر  ینوناـق  روتـسد  دـنناوتیمن  مکح  يارجا  نیارباـنب  دـننک . 

هک ياه 1319 – 7/10/1378 و 384 – 23/4/1379  هرامش  هب  رظن  دیدجت  هاگداد  بعش 2و12  ارآ  بتارم  هبانب  دشاب .  لیفک  تیلویسم 
یسرداد نییآ  نوناق  هدام 270  دانتسا  هب  صیخشت و  ینوناق  روشک  یلاعناوید  یمومع  تییه  اضعا  ارآ  تیرثک  هب ا  تسا  رظن  نیا  اب  قبطنم 

رد هرشتنم  تسا .  عابتالا  مزال  اههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعـش  يارب  هباشم  دراوم  رد  يرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد 
زاب عون  زا  اهنآ  هب  زواجت  یلم و  یضارا  فرصت  تازاجم   7/3/1381  - 659 هرامش :  يار  هرامش 16660 – 22/2/1381  یمسر  همانزور 

نوناق هدام 173  قبط  دش .  دهاوخن  نامز  رورم  لومـشم  عوضوم  دراد  همادا  فرـصت  هک  ینامز  ات  بوسحم و  رمتـسم  مرج  هدوب و  هدنراد 
نامز رورم  لوصح  اب  دـشاب  هدـنراد  زاب  عون  زا  اهنآ  تازاجم  هک  یمیارج  يرفیک  روما  رد  بالقناو  یمومع  ياـههاگداد  یـسرداد  نییآ 

هدام 17 ندادرارق  ظاحل  دروم  اب  یـضارا  نآ  یناودـع  فرـصت  هدـش و  یلم  یـضارا  هب  زواجت  هک  دـنچره  دوشیم .  فوقوم  اـهنآ  بیقعت 
همادا فرـصت  هک  یتقو  ات  دشابیم و  رمتـسم  میارج  زا  روک  ذـم  مرج  نوچ  یلو  تسا  هدـنرادزاب  تازاجم  ياراد  یمالـسا  تازاجم  نوناق 

يار ضقن  ثیح  زاافرـص  ناهفـصا  ناتـسا  رظن  دیدجت  هاگداد  متـشه  هبعـش  يار  اذهیلع  دـش  دـهاوخن  نامز  رورم  لومـشم  عوضوم  دراد 
صیخـشت و ینوناق  اتجیتن  روشک  یلاعناوید  یمومع  تییه  ارآ  تیرثک  هب ا  بیقعت ،  یفوقوم  رب  ریاد  یمومع  هاگداد  موس  هبعـش  زا  هرداص 

يار تسا .  عابتالا  مزال  اـههاگداد  روشک و  یلاـعناوید  بعـش  يارب  هباـشم  دراوم  رد  يرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هدام 270  هب  ادنتـسم 
رابتعا هب  هک  ییارجا  ياههاگتسد  نیب  تافالتخا  يواعد و  هدوب و  تایاکـش  تاملظت و  عجرم  يرتسگداد   20/10/1367 – 516 هرامش : 

ار يرتسگداد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لصا 159  دش .  دهاوخ  یگدیـسر  مک  احم  نیا  رد  زین  دوشیم  هماقا  اهنآ  تیلویـسم 
شیوخ فیاظو  لویسم  ناریزو  زا  کی  ره  هک  هدش  حیرصت  مه  نوناق  نامه   137 لصا رد  هداد و  رارق  تایاکش  تاملظت و  یمسر  عجرم 
هرامـش همان  بیوصت  نیاربانب  دـشابیم  زین  نارگید  لامعا  لویـسم  دـسرب  ناریزو  تییه  بیوصت  هب  هک  يروما  رد  تسا و  سلجم  ربارب  رد 
هلـصاح تافالتخا  عفر  رد  اهنآ  قفاوت  روظنمب  ییارجا و  ياههاگتـسد  داشرا  يارب  هک  ناریزو  تییه  16104 – ت – 335 – 8/5/1366 
دوشیم هماقا  اهنآ  ینوناق  تیلویسم  رابتعا  هب  هک  ییارجا  ياههاگتسد  نیب  تافالتخا  يواعد و  هب  يرتسگداد  یگدیسر  عنام  هدش  بیوصت 

قبط رب  يار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  يرتسگداد  ماع  تیحالص  ینبم  روشک  یلاعناوید  هبعش 14  يار  اذل  دوب  دهاوخن 
 . تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اههاگداد  روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  يارب  بوصم 1328  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدـحاو  هدام 

یلاعناوید یمومع  تییه  خروم 2/10/1382  هرامـش 663  هیور  تدحو  يار   21/2/1368 هرامش 12875 -  یمسر  همانزور  رد  هرـشتنم 
ترضح یمومع  تایه   82/11 فیدر : هیور  تدحو  هدـنورپ  هیلع  موکحم  ندـش  ینادـنز  زا  لبق  راسعا  يوعد  هماقا  صوصخ  رد  روشک 

رد هک  هلـصاو  شرازگ  ساسارب  دراد : یم  ضورعم  مارتحا  اب  روشک  یلاع  ناوید  مرتحم  تسایر  هتاک  رب  تماد  ینالیگ  يدمحم  هللا  تیآ 
19 هسالک 3/81/1657 و 5/82 -  ياه  هدـنورپ  رد  تسا ، هدـش  تبث  روشک  یلاـع  ناوید  رتفد  رد  هرامش 13557  هب  خیرات 17/4/1382 

خروم و 1382  خروـم 8/10/1381  هرامـش 1760  ياـه  هماـنداد  یط  لـیبدرا ، ناتـسا  رظن  دـیدجت  ياـه  هاـگداد  مـجنپ  موـس و  بـعش 
تسا هدیدرگرداص  تفاهتم  ارآ  نابآ 1377  بوصم 10  یلام  ياه  تیموکحم  يارجا  هوحن  نوناق  موس  هدام  زا  طابنتـسا  رد   18/1/1382

لیبدرا ناتسا  رظندیدجت  موس  هبعـش   1657 هسالک 81 -  هدـنورپ  تلالدـب  فلا -  ددرگ : یم  میدـقت  میظنت و  لیذ  حرـشب  نآ  نایرج  هک 
لایر تخادرپ 785/380/62  هب  لیبدرا  یمومع  هاگداد  مهدزناـپ  هبعـش  زا  هرداـص   26/6/1381 همانداد 989 -  یط  رـسفا  یلعنابرق  ياقآ 

تیموکحم هلاک ، ولا  قح  یسرداد و  هنیزه  تباب  زا  لایر  يدمحم و 700/541  لگ  انیم  مناخ  دوخ  یمیاد  رسمه  هیرهم  تباب  زا  دقن  هجو 
هماقا هیرهم ، طیـسقت  هب  مکح  رودص  هتـساوخب  هفوصوم ، هجوز  تیفرطب  اهب ، موکحم  هدحاو  اتعفد  تخادرپ  زا  زجع  راهظا  اب  هدرک و  ادیپ 
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نینچ هحورطم  يوعد  صوـصخرد   16/8/1381 همانداد 1325 -  بجومب  لیبدرا ، یمومع  هاـگداد  مهدزناـپ  هبعـش  تسا . هدومن  يوعد 
هوحن هدام 2  زا  دافتـسم  بجومب  هک  نیا  هب  رظن  تسا ، هب  موکحم  لباقم  رد  راسعا  يوعد  تقیقح  رد  طیـسقت  ياضاقت  تسا ( : هداد  يار 
موقرم نوناق  زا  هدام 3  تسا و  ناشیا  سبح  روتـسد  رب  مدـقم  هیلع ،  موکحم  راسعا  عوضومب  یگدیـسر  یلاـم ، ياـه  تیموکحم  يارجا 

هب رظان  هدام 3  عقاو  رد  درادـن ، هیلع  موکحم  سبح  مدـقت  رب  یتلالد  هنوگچیه  تسا و  هب  موکحم  زا  راسعا  هب  تبـسن  یگدیـسر  هب  رظاـن 
ماقم رد  راذگنوناق  هک  تسا  نیا  رگناشن  یبوخب  هدام  عقوم  نحل و  تسا و  ییاوعد  نینچ  هب  يروف  یگدیسر  موزل  یندم و  یسرداد  نییآ 

هییاضق هوق  نیناوق  نیودت  یقوقح و  لک  هرادا  یتروشم  هیرظن  رخآ  زارف  تسا . هدوبن  يو  راسعا  هب  یگدیسر  رب  هیلع  موکحم  سبح  مدقت 
هدحاو اتعفد  ار  هب  موکحم  تخادرپ  تعاطتسا  ناهاوخ  هک ...  نیا  هب  رظن  تسا ، همکحم  طابنتسا  دیوم  زین   15/1/1381 هرامش 18/7 -  هب 

دوش یم  ررقم  یندم  نوناق  هدام 277  راسعا و  نوناق  هدام 37  رد  جردنم  رایتخا  هدنورپ و ...  تایوتحم  عماج  هب  تیانع  اب  اذـهیلع  درادـن 
يارجا قیرط  زا  همانداد  تیعطق  خـیرات  زا  لایر  رازهدـصناپ  غلبم  هام  ره  لایر ، نویلیم  جـنپ  تخادرپ  اـب  هب  موکحم  لـصا  تباـب  ناـهاوخ 
همانداد نیا  زا  اسراپ  نمهب  ياقآ  تلاک  اب و  يدـمحم  لگ  انیم  مناـخ  دـیامن ) هدـناوخ )  ) اـهل موکحم  لـیوحت  يرتسگداد  یندـم  ماـکحا 

خروم همانداد 1760  رودـصب  لیذ  حرـشب  لیبدرا  ناتـسا  رظندـیدجت  هاـگداد  موس  هبعـش  رد  عوضوم  هک  تسا  هدومن  یهاوخرظندـیدجت 
هبعش 15  ... 16/8/1381 همانداد 1325 -  زا  يدمحم  لگ  انیم  مناخ  یهاوخرظندیدجت  صوصخ  رد  : ) تسا هدیدرگ  یهتنم   8/10/1381
اب تسا ...  هدومن  ضارتعا  هطوبرم  همانداد  شدوخ و  هیرهم  طیـسقت  هب  تبـسن  هاوخ  رظندـیدجت  نآ  بجومب  هک  لـیبدرا  یمومع  هاـگداد 

تسا هدیدرگن  هیارا  هاگداد  هب  دیامن  لزلزتم  ار  يودب  همانداد  ساسا  ناک و  را  هک  یـضارتعا  هاوخرظندیدجت  بناج  زا  هک  نیا  هب  تیانع 
ریاس اقبا  اـب  لاـیر و  نویلیم  هاـم ي ك  ره  هب  لاـیر  رازهدـصناپ  هاـم  ره  غلبم  حالـصا  اـب  یهاوخرظندـیدجت و  در  نمـض  هاـگداد  اذـل  ... 

ناتـسا رظندیدجت  هاگداد  مجنپ  هبعـش   19 هسالک 82 -  هدـنورپ  تایوتحم  بسح  ب -  دـیامن ). یم  دـییات  ار  يودـب  همانداد  تاجردـنم 
هب ار  شیوخ  هیرهم  ناغم  دابآ -  سراپ  یمومع  هاگداد  لوا  هبعش  هسالک 1/81/3219  هدنورپ  یط  دمحا  دنزرف  هداز  حالص  هیاس  لیبدرا ،

هدناوخ تیموکحم  هب  مکح   16/8/1381 همانداد 4216 -  بجومب  اتیاهن  هک  هدرک  هبلاطم  يدـیجم  سوواک  ياـقآ  شرهوش  زا  زور  خرن 
یـسرداد هنیزه  تباب  زا  لایر  هیرهم و 000‚710‚1  تباـب  زا  لاـیر  داـتفه  دصتـشه و  نویلیم و  تفه  داتـشه و  غلبم  تخادرپ  هب  يوـعد ،
هتساوخب هیاس  مناخ  تیفرطب  روبزم  هیلع  موکحم  ياعدا  هب  یگدیسر  ماقم  رد  موقرم  مکح  هدننک  رداص  هبعـش  تسا . هدش  مالعا  رداص و 
تاراـهظا هدـنورپ و  تاـیوتحم  هب  اـهجوت  تسا ...( : هداد  يار  نـینچ   24/10/1381  - هماـنداد 5003 یط  مکح ، عوـضوم  هیرهم  طیـسقت 

دراو ار  ناهاوخ  هتـساوخ  هاـگداد  اذـهیلع  درادـن  اـجک  روطب ي  ار  هیرهم  تخادرپ  نکمت  هیرهم  طیـسقت  یـضاقتم  هک  نیا  هب  رظن  نیفرط ،
همانداد عوضوم  هیرهم  طیـسقت  هب  مکح  يارجا  هوحن  نوناـق  هدام 3  ریخا  تمـسق  یندـم و  نوناق  زا  و 277  داوم 1083  دانتساب  هتـسناد و 
لیبدرا ناتـسا  رظندیدجت  هاگداد  مجنپ  هبعـش  رودصلاریخا  همانداد  هب  تبـسن  هیاس  مناخ  ضارتعا  اب  دراد .) یم  مالعا  رداص و  رک  ذـلارام 

هوحن نوناق  زا  هدام 3  زا  طبنتسم  هدنورپ و  تایوتحم  یسررب  اب  هتشاد ...( : مالعا  هدنورپ 82/19  رد  هرداص   18/1/1382 مکح 82 -  یط 
ندوب سبح  رد  روبزم  يوعد  هماقا  يارب  مزال  طرش  هدوب و  راسعا  قیداصم  زا  طیـسقت  بوصم 10/8/1377  یلام  ياه  تیموکحم  يارجا 

ییاناوت مدع  تهج  هب  طیسقت  یعدم  ندوب  سبح  رب  یلیلد  رما  هدنورپ  رد  دشاب و  یم  هب  موکحم  تخادرپ  زا  زجع  تهج  هب  هیلع  موکحم 
رظن زا  يودـب  يوعد  تسا  هدوبن  سبح  رد  روبزم  تهج  هب  يوعد  هماقا  ماگنهب  موقرم  یعدـم  هک  نیا  تهج  هب  درادـن ... دوجو  يو  یلام 

هظحالم هک  يروطب  ددرگ ) یم  مالعا  رداص و  يودب  ناهاوخ  يوعد  در  رارق  يودب ...  همانداد  ضقن  اب  هتـشادن ... عامتـسا  تیلباق  ینوناق 
ارآ قوف  حرشب  یلام ، ياه  تیموکحم  يارجا  هوحن  نوناق  موس  هدام  زا  طابنتـسا  رد  لیبدرا  ناتـسا  رظندیدجت  ياههاگداد  زا  دییامرف  یم 
زا لبق  ار  هیلع  موکحم  ندوب  سوبحم  هدش  دای  هدام  هب  ادنتـسم  رظندیدجت ، مجنپ  هبعـش  هک  حیـضوت  نیدـب  تسا  هدـیدرگ  رداص  یتفاهتم 

يوعد هماقا  مزال  طرـش  ار  هیلع  موکحم  ندوب  ینادـنز  عجرم  نآ  موس  هبعـش  هک  یلاح  رد  هداد  صیخـشت  يرورـض  راـسعا  يوعد  هماـقا 
روما رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 270  يارجا  رد  اذل  دناد ، یمن  هب  موکحم  طیـسقت  تساوخرد  راسعا و 
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ینوناق میمـصت  ذاختا  تهج  روشک ، یلاع  ناوید  یمومع  تایه  هسلج  رد  ار  هیـضق  حرط  ییاضق ، هیور  تدـحو  داجیا  روظنم  هب  يرفیک ،
هیور تدحو  هسلج  هبنش 2/10/1382  هس  زور  خیراتب  يرین  یلعنیسح  روشک -  یلاع  ناوید  تسایر  ییاضق  نواعم  دیامن . یم  تساوخرد 

روضح اب  روشک و  یلاعناوید  سییر  ینـالیگ  يدـمحم  دـمحم  تیآ ا ... ترـضح  تساـیر  هب  روشک ، یلاـعناوید  یمومع  تاـیه  ییاـضق 
نابانج لک و  یناتـسداد  لوا  نواعم  يرظتنم  رفعجدـمحم  ياقآ  بانج  روشک و  لک  مرتحم  ناتـسداد  يزاـمن ، هللا  یبن  هللا  تیآ  ترـضح 
تیارق عوضوم و  حرط  زا  سپ  دـیدرگ . لیکـشت  روشک ، یلاعناوید  يرفیک  یقوقح و  بعـش  نواعم  اـضعا  ناراشتـسم و  اـسور و  ناـیاقآ :

صوصخ رد  مارتحا : اب  رب ..( : ینبم  دـش  تیارق  يرظتنم  ياقآ  باـنج  طـسوت  هک  روشک  لـک  مرتحم  ناتـسداد  هدـیقع  عامتـسا  شرازگ و 
رد لیبدرا ، ناتـسا  رظندـیدجت  ياههاگداد  مجنپ  موس و  بعـش  نیب  رظن  فـالتخا  دروم  رد   82/11 هرامـش : فیدر  هیور  تدحو  هدنورپ 

: ـالوا دراد . یم  مـالعا  لـیذ  حرـشب  ار  دوخ  هیرظن   10/8/1377 بوصم : یلاـم ، ياـه  تیموکحم  يارجا  هوحن  نوناـق  هدام 3  زا  طابنتـسا 
هب موکحم  نازیم  هب  طبـض و  ار  نآ  دشاب  سرتسد  رد  وا  زا  یلام  رگا  هک  تسا  نیا  هب  لوک  وم  هیلع  موکحم  تشادزاب   2 هدام ردص  قباطم 

هچنانچ نیاربانب  دش ، دهاوخ  سبح  هیدات  نامز  ات  دشابن  رسعم  هک  یتروص  رد  هیلع ، موکحم  هک  نیا  افاضم  دوش  افیتسا  هدش  طبض  لام  زا 
، هل موکحم  هک  یتروص  رد  تسا . راسعا  تساوخداد  میدقت  راسعا  مکح  رودص  همزال  دوش ، تشادزاب  دـیابن  دـشاب ، رـسعم  هیلع  موکحم 

هاگره هدام 3  قبط  اـیناث : درادـن . ینوناـق  عنم  هداـم 2 ، قبط  راـسعا  تساوخداد  شریذـپ  دـشاب  هدرکن  تساوخرد  ار  هیلع  موـکحم  سبح 
2 هدام يارجا  رد  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دوش ، یم  یگدیـسر  وا  ياـعدا  هب  سبح ) يارجا  نمـض   ) دوش راـسعا  یعدـم  هیلع  موکحم 

دازآ تساوخداد  میدقت  اب  دـشاب  هدـش  تشادزاب  هل ، موکحم  تساوخرد  هب  دـشاب و  هدرکن  راسعا  ياضاقت  تشادزاب  زا  لبق  هیلع  موکحم 
مکح تیعطق  زا  لبق  یتح  هلصافالب و  ددرگ  رداص  يو  راسعا  مکح  هچنانچ  ات  دنامب  تشادزاب  رد  یگدیسر  نمـض  دیاب  هکلب  دوش ، یمن 

هب تروـص  نیا  رد  هک  دـنک  راـسعا  ياـضاقت  سبح  يارجا  نمـض  هیلع  موـکحم  هک  تسا  نـینچ   3 هدام ردـص  موهفم  اـثلاث : ددرگ . دازآ 
هب وا  تیموکحم  مکح  یلو  دـشاب  هدرکن  ار  وا  تشادزاب  تساوخرد  هل  موکحم  رگا  یلو  دوش  یگدیـسر  تبون  زا  جراخ  دـیاب  وا  ياـعدا 

خـسن ار  نآ  ینوناق  چیه  هک  هام 1313  رذآ  بوصم  راسعا  نوناـق  داوم 20 و 21  قباطم  هیلع  موکحم  دـشاب ، هدـش  رداص  یلام  تخادرپ 
نیا رگم  دیامن . یگدیـسر  راسعا  مکح  رودـص  تساوخرد  هب  تبون  زا  جراخ  دـناوت  یمن  هاگداد  دـهدب  راسعا  تساوخداد  تسا  هدرکن 

هاگداد یلو  دوش  یم  تشادزاب  تروصنیا  رد  هک  دیامنب  ار  يو  تشادزاب  ياضاقت  هل  موکحم  راسعا ، تساوخرد  هب  یگدیسر  نمـض  هک 
هاگداد موس  هبعش  يار  راعـشالا ، قوف  بتارمب  تیانع  اب  دیامن . یگدیـسر  تبون  زا  جراخ  هیلع  موکحم  يوعد  هب  هدام 3  ردص  قفو  دیاب 

82/11 فیدر : دنا : هداد  يار  حرـش  نیدب  قافتا  هب  بیرق  تیرثک  هدومن و ا  هرواشم  .( دسر یم  رظنب  دییات  لباق  لیبدرا  ناتـسا  رظندـیدجت 
هب یگدیـسر  زیوجت  لاـس 1377  بوصم  یلاـم  ياـهتیموکحم  يارجا  هوحن  نوناـق  هداـم 2  زا  دافتـسم   2/10/1382  - 663 هرامـش : يار 

راسعا تساوخرد  هب  تبون  زا  جراخ  یگدیسر  هب  رظان  هدشدای  نوناق  هدام 3  تسا و  هیلع  موکحم  ندش  ینادنز  زا  لبق  راسعا  تساوخرد 
ندوب ینادـنز  درادـن و  دوجو  ینوناـق  عـنم  سبح ، زا  لـبق  هیلع  موـکحم  تساوخردـب  یگدیـسر  يارب  اذـهیلع  تسا  ینادـنز  نیموـکحم 
هاگداد موس  هبعـش  يار  نیاربانب  دـشاب ، یمن  نآ  طیـسقت  تساوخرد  ای  هب  موکحم  زا  راسعا  يوعد  هماقا  تهج  مزال  طرـش  هیلع ، موکحم 

هدام 270 بجومب  يار  نیا  ددرگ . یم  صیخشت  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  هدیدرگ  رداص  رظن  نیا  قباطم  هک  لیبدرا  ناتـسا  رظندیدجت 
هرامـش 661 هیور  تدـحو  يار  تسا . عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  يرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناق 

یمومع تایه   82/5 فیدر : هیور  تدحو  هدنورپ   15/10/1382 ه - هرامش 2295 -  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه   22/7/1382 خروم
مرتحم نواعم  دـناسر : یم  راضحتـسا  هب  امارتحا ، ینالیگ  يدـمحم  تیآ ا ... ترـضح  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تاـیه  مرتحم  تساـیر 
نیناوق زا  يا  هراپ  حالـصا  نوناق  هدام 6  رابتعا  هب  تبـسن  هک  هدومن  مـالعا  د  // ك5 هرامش 81/س196 // همان  یط  نارهت  یماظن  ناتـسداد 
یمومع تایه  رد  ار  عوضوم  حرط  ياضاقت  هتفای و  رادـصا  نارهت  یماظن  هاـگداد  ناـسرداد  زا  یفلتخم  يارآ  بوصم 1356  يرتسگداد 
هـصالخ ادتبا  دش ، هداد  صیخـشت  روشک  یلاعناوید  یمومع  تایه  رد  حرط  لباق  عوضوم  هک  نیا  هب  رظن  تسا . هدومن  روشک  یلاع  ناوید 
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دنزرف یناجاقآ  جریا  یماظن  هسالک 79/1198  هدنورپ  رد   1 : - دیامن یم  رظنراهظا  سپـس  سک  عنم  ار  هطوبرم  ياه  هدنورپ  نایرج  زا  يا 
، هرداص يار  تیعطق  زا  سپ  تسا  هدـیدرگ  موکحم  سبح  زا  لدـب  تمدـخ  هفاضا  زور  لهچ  لمحت  هب  تمدـخ  زا  رارف  ماـهتا  هب  زرمارف ،
زا يا  هراپ  حالصا  نوناق  هدام 6  يارجا  رد  هدـنورپ  ارـسداد  تقفاوم  اب  هک  دـیامن  یم  ار  دوخ  تازاجم  فیفخت  تساوخرد  هیلع  موکحم 

هرامش همانداد  حرـش  هب  نارهت  کی  یماظن  هاگداد  هبعـش 10  تقو  سرداد  دوش . یم  لاسرا  هاگداد  هب  بوصم 1356  يرتسگداد  نیناوق 
دوخ زا  ار  یهاوخ  شهوژپ  قـح  هدرکن و  ضارتـعا  هرداـص  مکح  هب  هیلع  موـکحم  نوـچ  هک  لالدتـسا  نیا  اـب  خروم 15/8/1380   1606

ار یلوا  مکح  رد  جردنم  تمدخ  هفاضا  تازاجم  مراهچ  کی  لیلقت  فیفخت و  هب  يار  رک  ذـلا  قوف  نوناق  هدام 6  هب  ادنتسم  هدومن  طقاس 
هفاضا هام  ود  لمحت  هب  تمدـخ  زا  رارف  ماهتا  هب  یلع  دـنزرف  يدارم  دوعـسم  یماظن  هسالک 80/1311  هدنورپ  رد   - 2 تسا . هدومن  رداص 

هک دیامن  یم  ار  دوخ  تازاجم  فیفخت  تساوخرد  هیلع  موکحم  هرداص  يار  تیعطق  زا  سپ  تسا . هدش  موکحم  سبح  زا  لدـب  تمدـخ 
هرامـش 1417 همانداد  حرـش  هب  نارهت  کی  یماظن  هاگداد  هبعـش 10  تقو  سرداد  هدیدرگ . لاسرا  هاگداد  هب  هدـنورپ  ارـسداد  تقفاوم  اب 

نییآ نوناق  بیوصت  رد  ننقم  هک  نیا  هب  تیانع  اب  تیانج  هحنج و  ياهک  الم  خسن  زا  رظن  فرص  ) هک لالدتـسا  نیا  اب  خروم 17/7/1380 
رد هدرک و  باـختنا  ار  هدام 25  هلمج  زا  راعـشالا  قوف  ینوناق  داوم  زا  یخرب  يرفیک ، روما  رد  بـالقنا  یمومع و  ياـههاگداد  یـسرداد 

هاگداد داقتعا  هب  اذل  هدرک  ایحا ن  ار  هدام 6  تاررقم  هدوب  نایب  ماقم  رد  هک  فصو  نیا  اب  هدرک و  رک  دـیدج ذ  ك  نوناق آ.د . هدام 277 
هک هنوگنامه  هیرظن : ددرگ ) یم  رداص  هدربمان  تساوخرد  در  هب  مکح  تهج  نیدب  تسا  هدش  ینمـض  خـسن  راعـشالاردص  نوناق  هدام 6 

بوصم يرتسگداد  نیناوق  زا  يا  هراپ  حالـصا  نوناق  هدام 6  خسن ) مدع  خسن و   ) رابتعا مدـع  رابتعا و  صوصخ  رد  دـییامرف  یم  هظحالم 
ار هیلع  موکحم  ياضاقت  روک  ذم  هدام  دانتـساب  نانآ  زا  یکی  هک  يوحنب  هتفای  رادصا  یماظن  هاگداد  یـسرداد  ود  زا  یفلتخم  يارآ   1356

هیلع موکحم  ياضاقت  هتـسناد و  رابتعا  دـقاف  خوسنم و  ار  موقرم  هدام  يرگید  هدومن و  لامعا  ار  نآ  هتفریذـپ و  تازاجم  رد  فیفخت  يارب 
نوناق هدام 270  دانتـسا  هب  اذل  هتفای  ققحت  رک  ذـلاردص  نوناق  هدام 6  زا  طابنتـسا  رد  فالتخا  بیترت  نیدـب  تسا . هدرک  مـالعا  دودرم  ار 

دییاـمرف روتـسد  تسا  یعدتـسم  ییاـضق  هیور  تدـحو  داـجیا  روظنم  هب  يرفیک  روما  رد  بـالقنا  یمومع و  ياـههاگداد  یـسرداد  نییآ 
هیور تدـحو  هسلج   22/7/1382 هبنـش : هس  زور  خـیراتب  ددرگ . میمـصت  ذاـختا  حرطم و  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه  رد  عوضوم 

روضح اب  روشک و  یلاعناوید  سییر  ینالیگ  يدـمحم  دـمحم  تیآ ا ... ترـضح  تسایر  هب  روشک ، یلاـع  ناوید  یمومع  تاـیه  ییاـضق 
بعـش نواعم  اضعا  ناراشتـسم و  اسور و  نایاقآ : ناـبانج  روشک و  لـک  مرتحم  ناتـسداد  لوا  نواـعم  يرظتنم  رفعجدـمحم  ياـقآ  باـنج 

رفعجدمحم ياقآ  بانج  تانایب  عامتـسا  شرازگ و  تیارق  عوضوم و  حرط  زا  سپ  دـیدرگ . لیکـشت  روشک ، یلاعناوید  يرفیک  یقوقح و 
فالتخا دروم  رد   82/5 فیدر : هیور  تدـحو  هدـنورپ  صوصخ  رد  امارتحا : رب : ینبم  روشک  لک  مرتحم  ناتـسداد  لوا  نواـعم  يرظتنم ،

هیرظن يرتسگداد ، نیناوق  زا  هراـپ  حالـصا  نوناـق   6 هدام : راـبتعا  هب  تبـسن  نارهت ، کـی  یماـظن  هاـگداد  مهد  هبعـش  سرداد  ود  نیب  رظن 
راعشالا قوف  هدام 6  خـسن  رب  یحیرـص  صن  الوا :  دوش : یم  مالعا  لیذ  حرـشب  روشک ، لـک  مرتحم  ناتـسداد  يزاـمن ، تیآ ا ... ترـضح 

خـسن نکل  تسا  خوسنم  هحنج  ناونع  ییازج ، ربتعم  یلعف  نیناوق  رد  تسا و  هدش  حرطم  هحنج  ناونع  هدام  نیا  رد  دنچ  ره  درادن . دوجو 
ییاضق تالیکـشت  ياراد  هک  تسا  یماظن  هاگداد  زا  هرداص  ماکحا  اـیناث : دـشاب . یمن  مرج  تیهاـم  رییغت  مزلتـسم  نیناوق  زا  هحنج  ناونع 

درادن ار  يرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  همان  نییآ  تاررقم  يارجا  هب  مازلا  هدوب و  صاخ  تاررقم  ییارـسداد و 
ياههاگداد هب  تبـسن  نوناق ، نیا  اب  ریاـغم  تاررقم  نیناوق و  هیلک  دراد ( : یم  راعـشا  هک  روک  ذـم  نوناـق   308 هدام : حیرـصت  اب  اصوصخ 

رد هدـشن  نآ  خـسن  هب  حیرـصت  هک  قباـس  هطوبرم  نیناوق  هک  تسا  نآ  تراـبع  نیا  موـهفم  ینعم و  و  .( ددرگ یم  وـغل  بـالقنا  یموـمع و 
لاح رد  نوناق  نامه  تاررقم  زا  رگید  یخرب  رک ، ذلا  قوف  نوناق   6 هدام : رب  هوالع  اثلاث : دوب . دهاوخ  ارجالا  مزال  یماظن  هاگداد  ارسداد و 

یتراظن فیاظو  صوصخ  رد  هدام 17  دننام : دننک . یم  هفیظو  ماجنا  نآ  ساسا  رب  هییاضق  هوق  ياهداهن  زا  یـضعب  هدوب و  لومعم  رـضاح 
سیسات و صوصخرد  35 و 36  داوم : ای ، یماظن و  ياههاگداد  ماکحا  زا  یسرداد  هداعا  صوصخ  رد   24 هدام : ای  روشک و  لک  ناتسداد 
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. دشاب هدش  ینمض  ای  حیرص و  خسن  هک  يدراوم  رگم  دراد ، نوناق  نیا  رابتعا  رد  روهظ  دراوم  نیا  همه  هک  ییاضق  مولع  هدک  شناد  هرادا 
اب قبطنم  هتفریذـپ ، ار  تازاجم  فیفخت  ياضاقت  فیـصوتلا ، قوف  نوناق   6 هدام : دانتـسا  هب  هک   1606 هرامـش : يار  روک ، ذم  بتارم  رب  انب 

661 هرامش : يار  دنا : هداد  يار  حرش  نیدب  قافتا  هب  بیرق  تیرثک  هدومن و ا  هرواشم  دشاب ). یم  دییات  دروم  صیخـشت و  ینوناق  نیزاوم 
ياههاگداد یـسرداد  نییآ  نوناق  هداـم 277  یلو  هتفرن  راـکب  یلعف  ییازج  نیناوـق  رد  تیاـنج  هحنج و  نیواـنع  دـنچ  ره   22/7/1382 - 

هدرکن خسن  ار  يرتسگداد  نیناوق  زا  يا  هراپ  حالصا  نوناق  هدام 6  تاررقم  ینمض  ای  حیرص  روطب  مه  يرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و 
هرامـش هب  نارهت  یماظن ي ك  هاـگداد  هبعـش 10  يار  نیاربانب  درادـن  دوجوو  هداـم  ود  نیا  نیب  یتریاـغم  تسا و  یقاـب  دوخ  راـبتعا  هب  و 

نوناق اب  قبطنم  حیحـص و  روشک  یلاعناوید  یمومع  تایه  اضعا  ارآ  تیرثک  هب ا  هدـیدرگ  رداـص  ساـسا  نیا  رب  هک   15/8/1380  - 1606
هباشم دراوم  رد  يرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  ياـههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هدام 270  دانتـسا  هب  يار  نیا  دوش  یم  صیخـشت 

. تسا عابتالا  مزال  روشک  یلاعناوید  بعش  اههاگداد و  يارب 

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 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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