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حلسم یاهورین  تازاجم  نوناق 

حلسم یاهورین  مئارج  تازاجم  نوناق 

یمتاخ دمحمدیس  یاقآ  بانج  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ترضح 

ناریا یمالسا  یروهمج  مرتحم  تسایر 

خروم هبنشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  نآ  تیروف  کی  هک  حلسم  یاهورین  مئارج  تازاجم  دروم  رد  تلود  خروم ١٣٨١/١٢/٢۶  هرامش ۶۶٣١٣/٢۵٩٨٣  هحیال 
هدیسر نابهگن  یاروش  دییات  هب  بیوصت و  یتاحالصا  اب  یمالسا  یاروش  سلجم  خروم ١٣٨٢/١٠/٩  هبنش  هس  زور  ینلع  هسلج  رد  دوب ، هدش  بیوصت   ١٣٨٢/۵/٢٩

.ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یساسا  نوناق  ( ١٢٣  ) موسو تسیبودصکی  لصا  یارجا  رد  تسا ،

یبورک یدهم  یمالسا –  یاروش  سلجم  سییر 

هرامش ۶٢٠٨۴ ١٣٨٢/١١/٧

یرتسگداد ترازو 

رد بیوصت و  یمالسا  یاروش  سلجم  ود  داتشه و  دصیس و  رازهکی و  هام  ید  مهن  خروم  هبنش  هس  زور  ینلع  هسلج  رد  هک  حلسم  یاهورین  میارج  تازاجم  نوناق 
یم غالبا  ءارجا  تهج  تسویپ  هب  تسا ، هدیدرگ  لصاو  خروم ١٣٨٢/١١/١  هرامش ٨٠٣۵۶  همان  یط  هدیسر و  نابهگن  یاروش  دییات  هب  خیرات ١٣٨٢/١٠/٢۵ 

.ددرگ

یمتاخ دمحمدیس  روهمج –  سییر 

حلسم یاهورین  مئارج  تازاجم  نوناق 

یمومع داوم  لوا –  لصف 

یگدیسر دنوش  یم  هدناوخ  یماظن )  ) راصتخا هب  نوناق  نیا  رد  هک  ریز  دارفا  هیلک  یماظتنا  یماظن و  صاخ  فئاظو  هب  طوبرم  مئارج  هب  یماظن  یاههاگداد  هدام ١ – 
: دننک یم 

.هتسباو یاهنامزاس  ناریا و  یمالسا  یروهمج  حلسم  یاهورین  لک  داتس  نانکراک  فلا – 

.هتسباو یاهنامزاس  ناریا و  یمالسا  یروهمج  شترا  نانکراک  ب – 

.یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  جیسب  یاضعا  هتسباو و  یاهنامزاس  ناریا و  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  نانکراک  ج – 

.هتسباو یاهنامزاس  حلسم و  یاهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  نانکراک  د – 

.ناریا یمالسا  یروهمج  یماظتنا  یورین  نوناق  لومشم  نانکراک  ه – 

.نآ نایاپ  ات  تمدخ  عورش  خیرات  زا  هفیظو  نانکراک  و – 

عافد ترازو  شزومآ  زکارم  زین  روشک و  زا  جراخ  لخاد و  رد  یماظتنا  یماظن و  شزومآ  زکارم  حلسم –  یاهورین  یمادختسا  نیناوق  عوضوم  نالصحم –  ز – 
.حلسم یاهورین  ینابیتشپ  و 

ءاضعا زا  روبزم  تدم  رد  حلسم  یاهورین  یمادختسا  نیناوق  قبط  دنتسه و  ناریا  یمالسا  یروهمج  حلسم  یاهورین  تمدخ  رد  تقوم  روط  هب  هک  یناسک  ح – 
.دنوش یم  بوسحم  حلسم  یاهورین 

.دوش یم  یگدیسر  یماظن  یاههاگداد  رد  دننک  یم  تمدخ  رگید  یاهنامزاس  رد  هک  روکذم  نانکراک  یماظتنا  یماظن و  مئارج  هرصبت ١ – 

.دوش یمن  لاغتشا  نامز  مئارج  هب  یگدیسر  عنام  تمدخ  زا  یئاهر  هرصبت ٢ – 

زین لیدبت  فیفخت و  لامعا  .دیامن  رداص  مکح  نوناق  نیا  دانتسا  هب  تسا  هدش  رکذ  نوناق  نیا  رد  یمرج  تازاجم  هک  یدراوم  رد  تسا  فلکم  یماظن  هاگداد  هدام ٢ – 
.دوب دهاوخ  نوناق  نیمه  بجوم  هب 

نوناق قبط  یماظن  هاگداد  دشاب ، یماظن  هاگداد  تیحالص  رد  مرج  نآ  هب  یگدیسر  هچنانچ  دشاب  هدشن  رکذ  نوناق  نیا  رد  یمرج  تازاجم  هک  یدراوم  رد  هرصبت – 
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دیامن یم  رفیک  نییعت  مرج ، نآ  هب  طوبرم 

.دوب دهاوخ  نوناق  نامه  بجوم  هب  زین  لیدبت  فیفخت و  لامعا  و 

موس کی  ات  ار  سبح  تازاجم  هففخم  تاهج  دوجو  تروص  رد  دناوتیم  هاگداد  تسا  لاس ) ود  ات   ) نوناق نیا  رد  سبح  تازاجم  رثکادح  هک  یدراوم  هیلک  رد  هدام ٣ – 
: دیامن لیدبت  یلصا  تازاجم  اب  بسانتم  لیذ  یاهتازاجم  زا  یکی  هب  ای  هداد و  فیفخت  مرج  ینوناق  تازاجم  لقادح 

: رویاپ نانکراک  دروم  رد  فلا – 

.لاس کی  ات  هام  شش  زا  مراهچ  کی  نازیم  هب  ایازم  قوقح و  رسک   – ١

.لایر ( ٠٠٠‚٠٠٠‚٢٠  ) نویلیم تسیب  ات  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚٢  ) نویلیمود زا  یدقن  یازج   – ٢

.لاس کی  ات  هام  هس  زا  عیفرت  زا  تیمورحم   – ٣

.هام شش  ات  هام  هس  زا  تمدخ  زا  تقوم  لاصفنا   – ۴

.لاس کی  ات  هام  شش  زا  نیعم  طاقن  ای  هطقن  کی  رد  تمدخ  هب  لاغتشا  عنم   – ۵

: هفیظو نانکراک  دروم  رد  ب – 

.هام راهچ  ات  هام  ود  زا  تمدخ  هفاضا   – ١

.لایر ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٠  ) نویلیم هد  ات  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١  ) نویلیم کی  زا  یدقن  یازج   – ٢

نایاپ ات  رثکادح  هام و  شش  تدم  هب  لقادح  نیعم  طاقن  ای  هطقن  کی  رد  تمدخ  هب  لاغتشا  عنم   – ٣

.دهد رارق  مکح  دروم  ار  هدنامیقاب  تدم  دناوت  یم  هاگداد  دشاب  هام  شش  زا  رتمک  ترورض  هرود  تمدخ  هدنامیقاب  هک  یتروص  رد  هفیظو و  تمدخ 

.دشاب یم  طوبرم  نامزاس  ای  ناگی  هدهع  هب  دیدج  تمدخ  لحم  نییعت  نیعم ، طاقن  ای  هطقن  کی  رد  تمدخ  هب  لاغتشا  عنم  هب  تیموکحم  تروص  رد  هرصبت ١ – 

هیلک رد  هدام ۴ –  .دشاب  یم  یدقن  یازج  هب  سبح  تازاجم  لیدبت  هب  فلکم  یضاق  دشاب ، یم  هام  هس  ات  سبح  ینوناق  تازاجم  هک  یمئارج  هیلک  رد  هرصبت ٢ – 
کی ات  ار  سبح  تازاجم  هففخم ، تاهج  دوجو  تروص  رد  دناوت  یم  هاگداد  تسا  لاس ) جنپ  ات  لاس  ود  زا  شیب   ) نوناق نیا  رد  سبح  تازاجم  رثکادح  هک  یدراوم 

: دیامن لیدبت  یلصا  تازاجم  اب  بسانتم  لیذ  یاهتازاجم  زا  یکی  هب  ای  دهد و  فیفخت  مرج  ینوناق  تازاجم  لقادح  موس 

: رویاپ نانکراک  دروم  رد  فلا – 

.لایر ( ۵٠٠٠‚٠٠٠‚٠  ) نویلیم هاجنپ  ات  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٠  ) نویلیم هد  زا  یدقن  یازج   – ١

.لاس ود  ات  هام  شش  زا  عیفرت  زا  تیمورحم   – ٢

.هبتر ای  هجرد و  کی  لیزنت   – ٣

.لاس کی  ات  هام  شش  زا  تقوم  لاصفنا   – ۴

: هفیظو نانکراک  دروم  رد  ب – 

.لایر ( ٠٠٠‚٠٠٠‚٣٠  ) نویلیم یس  ات  لایر  ( ۵‚٠٠٠‚٠٠٠  ) نویلیم جنپ  زا  یدقن  یازج   – ١

.هام شش  ات  هام  هس  زا  تمدخ  هفاضا   – ٢

ات ار  سبح  تازاجم  هففخم ، تاهج  دوجو  تروص  رد  دناوت  یم  هاگداد  تسا  لاس ) جنپ  زا  شیب   ) نوناق نیا  رد  سبح  تازاجم  رثکادح  هک  یدراوم  مامت  رد  هدام ۵ – 
: دیامن لیدبت  یلصا  تازاجم  اب  بسانتم  لیذ  یاهتازاجم  زا  یکی  هب  ای  فیفخت و  مرج  ینوناق  تازاجم  لقادح  موس  کی 

: رویاپ نانکراک  دروم  رد  فلا – 

.لایر ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٠٠  ) نویلیم دصکی  ات  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚٣٠  ) نویلیم یس  زا  یدقن  یازج   – ١

.لاس راهچ  ات  لاس  ود  زا  عیفرت  زا  تیمورحم   – ٢

.هبتر ای  هجرد و  ود  ات  کی  لیزنت   – ٣
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.لاس کی  تدم  هب  تقوم  لاصفنا   – ۴

: هفیظو نانکراک  دروم  رد  ب – 

.لایر ( ۵٠٠٠‚٠٠٠‚٠  ) نویلیم هاجنپ  ات  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٠  ) نویلیم هد  زا  یدقن  یازج   – ١

.لاس کی  ات  هام  شش  زا  تمدخ  هفاضا   – ٢

یاهورین یطابضنا  یرفیک و  تاررقم  هلمج  زا  تمدخ  هب  طوبرم  تاررقم  هیلک  دنوش ، یم  موکحم  تمدخ  هفاضا  هب  هفیظو  نانکراک  هک  دروم  ره  رد  هدام ۶ – 
.تسا یراج  نانآ  هراب  رد  تمدخ  هفاضا  لمحت  نامز  رد  حلسم 

ریز حرش  هب  هففخم ، تاهج  دوجو  تروص  رد  هدش  ینیب  شیپ  یلصا  تازاجم  ناونع  هب  سبح  زا  ریغ  یرگید  یاهتازاجم  نوناق ، نیا  رد  هک  یدراوم  رد  هدام ٧ – 
: دشاب یم  فیفخت  لیدبت و  لباق 

.هبتر ای  هجرد و  ود  لیزنت  هب  یتلود  تامدخ  ای  تمدخ و  زا  مئاد  لاصفنا  ای  تمدخ  زا  جارخا  تازاجم  فلا – 

.هبتر ای  هجرد  کی  لیزنت  هب  هبتر  ای  هجرد  ود  لیزنت  تازاجم  ب – 

.عیفرت زا  تیمورحم  لاس  ود  ات  هام  شش  هب  هبتر  ای  هجرد  کی  لیزنت  تازاجم  ج – 

.نآ ینوناق  تازاجم  لقادح  فصن  ات  تمدخ  هفاضا  ای  عیفرت  زا  تیمورحم  ای  تقوم  لاصفنا  ای  یدقن  یازج  تازاجم  د – 

.یدقن یازج  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٠  ) نویلیم هد  ات  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١  ) نویلیم کی  هب  یریزعت  قالش  تازاجم  ه – 

هدام دانتسا  هب  ار  نآ  دناوت  یمن  هاگداد  دوش ، یم  لامعا  سبح  تازاجم  صوصخرد  نوناق  نیا  ( ۵  ) و ( ۴ (، ) ٣  ) داوم رد  ررقم  یاهفیفخت  هک  یدراوم  رد  هدام ٨ – 
.دهد فیفخت  اددجم  نوناق  نیا  ( ٧)

.تسا بوصم ١٣٧٠/٩/٧  یمالسا  تازاجم  نوناق  هففخم  تاهج  نامه  نوناق  نیا  رد  جردنم  هففخم  تاهج  هدام ٩ – 

تیحالص رد  یریثات  یلیدبت  نینچمه  رگید و  یاهتازاجم  اب  سبح  ندوب  ماوت  تسا و  مرج  یلصا  تازاجم  یماظن ، یاههاگداد  تیحالص  نییعت  کالم  هدام ١٠ – 
.درادن

هک ار  یو  سبح  تدم  زاب  همین  زاب و  نادنز  هب  طوبرم  تاررقم  تیاعر  ناتسداد و  داهنشیپ  هیلع و  موکحم  تساوخرد  هب  دنناوت  یم  یماظن  یاههاگداد  هدام ١١ – 
یم نییعت  تمدخ  یارب  حلسم  یاهورین  هک  یزکارم  ای  طوبرم  ناگی  هب  روکذم  ناموکحم  تروص  نیا  رد  .دنیامن  لیدبت  تمدخ  اب  سبح  هب  دشابن  لاس  کی  زا  شیب 

هوحن تمدخ ، اب  سبح  یئارجا  تاررقم  هرصبت –  .دنوش  یم  یرادهگن  هدش  نییعت  هک  یزکرم  ای  ناگی  هاگتشادزاب  رد  هنازور  تمدخ  نایاپ  زا  سپ  هدش و  یفرعم  دننک 
نامزاس طسوت  نوناق  نیا  بیوصت  زا  سپ  هام  هس  تدم  فرظ  هک  دوب  دهاوخ  یلمعلاروتسد  بجوم  هب  دارفا  هنوگ  نیا  یتمدخ  تیعضو  طوبرم و  هدنامرف  اب  یگنهامه 

.دیسر دهاوخ  هیئاضق  هوق  سیئر  بیوصت  هب  هیهت و  حلسم  یاهورین  لک  داتس  یراکمه  اب  حلسم  یاهورین  یئاضق 

زا مکح  تیعطق  نامز  زا  دنوش  یم  موکحم  ریز  یاهتازاجم  هب  یدمع  مئارج  رد  اههاگداد  یعطق  ماکحا  بجوم  هب  هک  حلسم  یاهورین  تباث  یاضعا  هدام ١٢ – 
: دندرگ یم  جارخا  تمدخ 

.لاس جنپ  رب  دئاز  یقیلعتریغ  سبح  هب  ددعت ) تروص  رد   ) یاهتیموکحم ای  تیموکحم  فلا – 

.دودح هب  تیموکحم  ب – 

.روشک یجراخ  یلخاد و  تینما  هیلع  مئارج  باکترا  ببس  هب  تیموکحم  ج – 

.وضع عطق  ای  سفن  صاصق  هب  تیموکحم  د – 

لئالد و رکذ  اب  دناوت  یم  هاگداد  ناتسداد ، ای  طوبرم  هدنامرف  یاضاقت  اب  تمدخ  زا  جارخا  تحلصم  مدع  یتمدخ و  صاخ  طئارش  دوجو  تروص  رد  هرصبت ١ – 
.دیامن قلعم  بوصم ٣/٢/١٣٧۵  یمالسا  تازاجم  نوناق  رد  قیلعت  هب  طوبرم  تاررقم  قبط  ار  مکح  یعبت  رثا  یارجا  مکح ، نتم  رد  حیرصت 

.دش دهاوخ  هداد  نایاپ  قوف  یاهتیموکحم  ندش  یعطق  ضحم  هب  حلسم  یاهورین  یدادرارق  ای  ینامیپ  یاضعا  تمدخ  هب  هرصبت ٢ – 

( یگتسشنزاب ای  یدیرخزاب و  لاصفنا ،  ) تمدخ زا  جارخا  دنوش ، موکحم  لاس  جنپ  ات  لاس  ود  زا  سبح  هب  حلسم  یاهورین  رویاپ  نانکراک  هک  یتروص  رد  هرصبت ٣ – 
.دوب دهاوخ  حلسم  یاهورین  یطابضنا  یاهنویسیمک  یار  اب  حلسم  یاهورین  یمادختسا  تاررقم  تیاعر  اب  مرج و  عون  هب  هجوت  اب 

.دشاب هدش  حیرصت  هکنیا  رگم  ددرگ  یمن  نآ  یعبت  راثآ  لماش  یماظن  ناموکحم  وفع  هدام ١٣ – 

مامتا هب  ار  دوخ  هفیظو  تمدخ  هک  ینامیپ  نانکراک  هفیظو و  ناراد  هجرد  نارسفا و  هدام ١۴ – 
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یارجا زا  سپ  ار  دوخ  هفیظو  تمدخ  هیقب  دنوش  موکحم  نوناق  نیا  ( ١٢  ) هدام رد  روکذم  یاهتازاجم  زا  یکی  هب  یدمع  مئارج  باکترا  تلع  هب  هچنانچ  دنا  هدناسرن 
.داد دنهاوخ  ماجنا  هفیظو  تمدخ  تروص  هب  رت  نییاپ  هبتر  ای  هجرد  ود  اب  تازاجم 

لیذ یاهتازاجم  زا  یکی  هب  ار  مهتم  مکح ، میمتت  ناونع  هب  تازاجم ، نییعت  رب  هوالع  هدنرادزاب  یریزعت و  مئارج  رد  دنناوت  یم  یماظن  یاههاگداد  هدام ١۵ – 
: دنیامن موکحم 

: رویاپ نانکراک  دروم  رد  فلا – 

.لاس ود  ات  هام  هس  زا  نیعم  طاقن  ای  هطقن  رد  تمدخ  هب  لاغتشا  عنم   – ١

.لاس کی  ات  هام  هس  زا  عیفرت  زا  تیمورحم   – ٢

: هفیظو نانکراک  دروم  رد  ب – 

.هام هس  تدم  هب  رثکادح  تمدخ  هفاضا   – ١

.هفیظو ناراد  هجرد  نارسفا و  هجرد  کی  لیزنت   – ٢

ترورض هرود  تمدخ  هدنامیقاب  هک  یتروصرد  هفیظو و  تمدخ  تدم  نایاپ  ات  رثکادح  هام و  هس  تدم  هب  لقادح  نیعم  طاقن  ای  هطقن  رد  تمدخ  هب  لاغتشا  عنم   – ٣
.دهدرارق مکحدروم  ار  هدنامیقاب  تدم  دناوت  یم  هاگداد  دشاب  هام  هس  زا  رتمک 

دناوت یمن  دشاب  هدرک  لیدبت  قوف  دراوم  زا  یکی  هب  ار  سبح  تازاجم  ای  هدومن  هدافتسا  یلصا  تازاجم  ناونع  هب  قوف  یاهتازاجم  زا  هاگداد  هک  درومرهرد  هرصبت – 
.دهد رارق  مکحدروم  یمیمتت  تازاجم  ناونع  هب  ار  تازاجم  نامه 

قباطم یراک  نودب  قوقح  زا  تازاجم  نیا  هب  ناموکحم  تسا و  لاس  کی  حلسم  یاهورین  رویاپ  نانکراک  دروم  رد  تقوم  لاصفنا  هب  تیموکحم  رثکادح  هدام ١۶ – 
.درک دنهاوخ  هدافتسا  طوبرم  یمادختسا  تاررقم 

یجراخ یلخاد و  تینما  هیلع  مئارج  مود –  لصف 

یتیعمج روظنم  نیا  هب  هدومن و  مادقا  نادب  ای  یحارط  ار  ناریا  یمالسا  یروهمج  ماظن  ساسا  یدوبان  رییغت و  موهفم  هب  یزادنارب  همانرب  هک  یماظنره  هدام ١٧ – 
.دوش یم  بوسحم  براحم  دشاب  هتشاد  رثوم  تنواعم  ای  تکرش  یتیعمج  نینچ  رد  ای  دیامن  هرادا  ای  دهد  لیکشت 

رایتخا رد  ار  شتاعالطا  دنک و  یفرعم  نارومام  هب  ار  دوخ  دیامن و  هبوت  یریگتسدو ، هئطوت  فشک  زا  لبق  ( ١٧  ) هدام رد  روکذم  صاخشا  زا  کیره  هدام ١٨ – 
میب ای  هعماج  تینما  تنایص و  مظن و  رد  لالخا  بجوم  بکترم  مادقا  هچنانچ  هدش و  طقاس  وا  زا  هبراحم  دح  دوش  زرحم  هاگداد  رد  یو  هبوت  هک  یوحن  هب  دراذگب 

یم موکحم  زین  مرج  نآ  تازاجم  هب  دشاب  هدش  یرگید  مرج  بکترم  هک  یتروص  رد  دش و  دهاوخ  موکحم  لاس  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  ددرگ ، نارگید  ای  یو  یرجت 
.دوش

براحم هچنانچ  دنک ، هرادا  ای  دهد  لیکشت  رفن  ود  زا  شیب  اب  یتیعمج  لتق ،) بوشآ و  بعر ، داجیا   ) روشک تینما  ندز  مهرب  روظنم  هب  هک  یماظن  ره  هدام ١٩ – 
ات ود  هب  دنوشن  هتخانش  براحم  هک  یتروصرد  دنراد  یهاگآ  نآ  فادها  هب  تبسن  هک  تیعمج  یاضعا  .ددرگ  یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دوشن  هتخانش 

.دندرگ یم  موکحم  سبح  لاس  جنپ 

ای یضرا  تیمامت  هب  ندرکدراو  همطل  یارب  ای  ناریا  یمالسا  یروهمج  تیمکاح  ورملق  زا  یتمسق  ندرک  ادج  یارب  ءاحنا  زا  یوحن  هب  هک  یماظن  ره  هدام ٢٠ – 
.دوش یم  موکحم  براحم  تازاجم  هب  دیامن  مادقا  ناریا  یمالسا  یروهمج  روشک  لالقتسا 

نیاریغ رد  براحم و  تازاجم  هب  دشاب  نمشد  اب  یراکمه  ماظن و  یزادنارب  روظنم  هب  نانآ  مرج  باکترا  هچنانچ  دنوش  ریز  مئارج  بکترم  هک  ینایماظن  هدام ٢١ – 
: دندرگ یم  موکحم  یریزعت  سبح  لاس  هدزناپ  ات  هس  هب  تروص 

اه هشقن  ای  یماظن  گرب  زاس و  تازیهجت و  تاسیسات و  ای  هدش  هدرپس  وا  هدهع  هب  نآ  تظافح  هک  یلحم  ای  هاگیاپ  ای  دوخ  یهدنامرف  تحت  دارفا  هک  یماظن  ره  فلا – 
.دیامن ءاشفا  ای  میلست  نمشد  هب  ار  اهنآ  رئاظن  یماظن و  رارسا  دانسا و  و 

.دنک ینابت  وا  اب  نمشد  دصاقم  ماجنا  یارب  هک  یماظن  ره  ب – 

هب قاحلا  هب  ار  دارفا  ریاس  ای  دیامن  کمک  ای  ورین  یروآ  عمج  دسفم  براحم و  تاجتسد  ای  اههورگ  یارب  ای  ناریا  اب  گنج  لاح  رد  تلود  یارب  هک  یماظن  ره  ج – 
.دروآ مهارف  ار  نانآ  قاحلا  لئاسو  المع  ای  دنک  قیوشت  اوغا و  نادسفم  نابراحم و  ای  نانمشد 

.دوش یم  بوسحم  براحم  دیامن ، هناحلسم  مادقا  ناریا  یمالسا  یروهمج  ماظن  هیلع  هک  یماظن  ره  هدام ٢٢ – 

یماظن فئاظو  یارجا  مدع  ای  میلست  ای  رارف  هب  کیرحت  ای  رابجا  دنتسه  حلسم  یاهورین  تمدخ  رد  یوحن  هب  هک  ار  یصاخشا  ای  نایماظن  هک  یماظن  ره  هدام ٢٣ – 
لباقم رد  یدوخ  یاهورین  تسکش  ای  تموکح  یزادنارب  روظنم  هب  هک  یتروص  رد  دیامن  یفخم  ار  نانآ  ندوب ، یرارف  هب  ملع  اب  ای  لیهست  ار  رارف  تابجوم  ای  دنک 

.دوش یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  الاو  براحم  تازاجم  هب  دشاب  نمشد 
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: دنوش یم  موکحم  لیذ  یاهتازاجم  هب  بوسحم و  سوساج  ریز  دارفا  هدام ٢۴ – 

هب تبسن  ای  یماظن  تایلمع  یارب  رما  نیا  دهد و  رارق  هناگیب  ای  نمشد و  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  شزرا  یاراد  یایشا  ای  تاعالطا  ای  دانسا  هک  یماظن  ره  فلا – 
لئاسو ای  اهامیپاوه  اهیتشک ، یماظن ، یاهنامتخاس  تقوم ، یاههاگفقوت  یتاحیلست ، یتقوم  ای  یمئاد  یاهرابنا  تاجناخراک ، اههاگیاپ ، تاماکحتسا ، تاسیسات ، تینما 

.دش دهاوخ  موکحم  براحم  تازاجم  هب  دشاب  رضم  روشک  یعافد  تاسیسات  تینما  ای  یماظن  ینیمز  هیلقن 

.ددرگ یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دوشن  نآ  میلست  هب  قفوم  یلیلدره  هب  هدرک ، لیصحت  ناگناگیب  ای  نمشد  یارب  تاعالطا  ای  دانسا  هک  یماظن  ره  ب – 

نانآ عبانم  ای  ناگناگیب  ای  یجراخ  ای  یلخاد  نانمشد  هب  ار  حلسم  یاهورین  هب  طوبرم  یتعنص  ای  یداصتقا و  یتینما ، یسایس ، یماظن ، رارسا  هک  یماظن  ره  ج – 
.دش دهاوخ  موکحم  براحم  تازاجم  هب  دزاس  هاگآ  نآ  دافم  زا  ار  نانآ  ای  میلست و 

هب هچنانچ  دوش ، لخاد  تاعالطا  ای  دانسا  یرادهگن  لحم  هب  هناگیب  ای  نمشد و  عفن  هب  هدش ، یدنب  هقبط  تاعالطا  ای  دانسا  ندروآ  تسد  هب  یارب  هک  یماظن  ره  د – 
.ددرگ یم  موکحم  لاس  هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دشابن  یرتدیدش  تازاجم  بجوتسم  رگید  نیناوق  بجوم 

.ددرگ یم  موکحم  لاس  هس  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دوش  دراو  روکذم  لحم  هب  زاجمریغ  تروص  هب  طقف  ادماع  املاع و  هک  یماظن  ره  هرصبت – 

یاههاگفقوت حلسم ، یاهورین  یاهناگی  یماظن ، یاههاگودرا  یتاحیلست ، یاهرابنا  تاجناخراک ، اههاگیاپ ، هب  نمشد  عفن  هب  تاعالطا  بسک  یارب  هک  هناگیبره  ه – 
رد مادعا و  هب  دوش  لخاد  تاعالطا  ای  دانسا  یرادهگن  یاهلحم  هب  ای  هدش  دراو  یئایرد  یئاوه و  ینیمز ، هیلقن  طئاسو  یماظن و  یعافد  یاهنامتخاس  یماظن ، یتقوم 

.ددرگ یم  موکحم  لاس  هد  ات  کی  زا  سبح  هب  تروص  نیاریغ 

یارب هک  یتازاجم  نامه  هب  همکاحم و  یماظن  یاههاگداد  رد  یماظن  یلصا  نامرجم  عبت  هب  دیامن  تکراشم  نایماظن  اب  یسوساج  مئارج  رد  سکره  هرصبت ١ – 
.دوش یم  موکحم  تسا  ررقم  نایماظن 

یماظن یاههاگداد  رد  یماظن  یلصا  نامرجم  عبت  هب  بکترم  بوسحم و  مرج  سوساج  هب  نداد  هانپ  ندومن و  یفخم  ای  یسوساج و  رما  رد  تنواعم  هرصبت ٢ – 
.دوش یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  لاس  هس  زا  سبح  هب  تسا  مادعا  ای  براحم و  تازاجم  سوساج  تازاجم  هک  یدراوم  رد  همکاحم و 

دنراد و ار  نآ  یزادنارب  دصق  ای  هدوب  گنج  لاح  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  ماظن  اب  هک  یئاهتلود  اههورگ و  رارشا ، زا : تسا  ترابع  نمشد  زا  روظنم  هدام ٢۵ – 
.تسا یلم  تینما  دضرب  نانآ  تامادقا  ای 

یاروش رظن  مالعتسا و  یلم  تینما  یلاع  یاروش  زا  هیئاضق  هوق  قیرط  زا  عوضوم  دشابن  زرحم  مصاختم  تلود  ای  نمشد  صیخشت  هاگداد ، یارب  هاگره  هرصبت – 
.دوب دهاوخ  کالم  روکذم 

، دنرادن ار  اهنآ  هب  تبسن  عالطا  تیحالص  هک  یدارفا  رایتخا  رد  ار  هدش  یدنب  هقبط  تاعالطا  ای  تامیمصت  تارکاذم ، کرادم ، دانسا و  هک  یماظن  ره  هدام ٢۶ – 
: دوش یم  موکحم  لیذ  بیترت  هب  دزاس  علطم  نآ  دافم  زا  ار  نانآ  وحن  ره  هب  ای  دهد  رارق 

.لاس هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دشاب  هتشاد  یرس  یلک  هب  ناونع  تاعالطا ، ای  تامیمصت  تارکاذم ، دانسا ، هاگره  فلا – 

.لاس هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دشاب  هتشاد  یرس  ناونع  تاعالطا ، ای  تامیمصت  تارکاذم ، دانسا ، هاگره  ب – 

.لاس کی  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دشاب  هتشاد  هنامرحم  یلیخ  ناونع  تاعالطا ، ای  تامیمصت  تارکاذم ، دانسا ، هاگره  ج – 

.دش دهاوخ  یطابضنا  هیبنت  طوبرم  سیئر  ای  هدنامرف  فرط  زا  دشاب  هتشاد  هنامرحم  ناونع  تاعالطا ، ای  تامیمصت  تارکاذم ، دانسا ، هاگره  هرصبت ١ – 

.دش دهاوخ  موکحم  رتدیدش  تازاجم  هب  بکترم  دشاب  یرتدیدش  تازاجم  مزلتسم  رگید  نیناوق  بجوم  هب  قوف  لامعا  هاگره  هرصبت ٢ – 

تسا یلمعلاروتسد  بجوم  هب  هدش  یدنب  هقبطدانسا  یرادهگن  زرط  تاعالطا و  تامیمصت و  تارکذم ، کرادم ، دانسا و  یدنب  هقبط  رییغت  یدنب و  هقبط  هرصبت ٣ – 
.ددرگ یم  غالبا  ءارجا  تهج  اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت  زا  سپ  هیهت و  حلسم  یاهورین  لک  داتس  طسوت  هک 

نیب زا  ای  نادقف  ای  تامیمصت  تاعالطا و  ءاشفا  بجوم  یتلود  تاماظن  تیاعر  مدع  ای  یراگنا  لهس  ای  یتالابم  یب  ای  یطایتحا  یب  رثارب  هک  یماظن  ره  هدام ٢٧ – 
: دوش یم  موکحم  لیذ  بیترت  هب  هدش  ءاشفا  دانسا  یدنب  هقبط  هب  هجوت  اب  دوش  نوناق  نیا  ( ٢۶  ) هدام رد  روکذم  کرادم  دانسا و  نتفر 

.لاس ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دشاب  هتشاد  یرس  یلک  هب  ناونع  تامیمصت ، ای  تاعالطا  تارکاذم ، دانسا ، هچنانچ  فلا – 

.لاس کی  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دشاب  هتشاد  یرس  ناونع  تامیمصت ، ای  تاعالطا  تارکاذم ، دانسا ، هچنانچ  ب – 

.هام شش  ات  هام  ود  زا  سبح  هب  دشاب  هتشاد  هنامرحم  یلیخ  ناونع  تامیمصت ، ای  تاعالطا  تارکاذم ، دانسا ، هچنانچ  ج – 

.دش دهاوخ  یطابضنا  هیبنت  طوبرم  سیئر  ای  هدنامرف  فرط  زا  دشاب  هتشاد  هنامرحم  ناونع  تامیمصت ، ای  تاعالطا  تارکاذم ، کرادم ، دانسا و  هاگره  هرصبت – 

ای نانمشد و  طسوت  یتظافح ، لوصا  تیاعر  مدع  یتالابم و  یب  رثا  رد  هدش ، یدنب  هقبط  تاعالطا  ظفح  درومرد  مزال  شزومآ  زا  سپ  هک  یماظن  ره  هدام ٢٨ – 
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.ددرگ یم  موکحم  سبح  هام  شش  ات  کی  هب  دوش ، یتاعالطا  هیلخت  ناگناگیب 

یماظن فیلاکت  فالخرب  مئارج  موس –  لصف 

یم موکحم  براحم  تازاجم  هب  بکترم  دوش ، یدوخ  دارفا  ای  عضاوم  ای  یضارا  رب  نمشد  طلست  ببس  یماظن  فیلاکت  زا  یچیپرس  فلخت و  هاگره  هدام ٢٩ – 
.ددرگ

هدرک یم  باجیا  وا  یماظن  هفیظو  هک  یتامادقا  ماجنا  زا  هدوب  وا  رایتخا  رد  هک  هیعافد  لئاسو  مامت  زا  هدافتسا  نودب  یماظن  لووئسم  ای  هدنامرف  ره  هدام ٣٠ – 
ای تامهم  هحلسا و  نزاخم  رابنا و  تاجناخراک ، هناخزابرس ، تاماکحتسا ، تاسیسات ، لیبق  زا  هدش  هدرپس  وا  هب  نآ  زا  عافد  ای  تظافح  هک  ار  هچنآ  دیامن و  یراددوخ 

.دوش یم  موکحم  براحم  تازاجم  هب  دیامن  میلست  نمشد  هب  ءاحنا  زا  یوحن  هب  یضارا  یدابآ و  رهش ، یتشک ، امیپاوه ، یماظن ، تاموزلم  ای  تخوس  ای  هقوذآ 

ای یهدنامرف  تحت  یاهورین  حالس  علخ  بجوم  هذختم  میمصت  هک  یتروص  رد  دیامن  دقعنم  میلست  دادرارق  نمشد  اب  هک  یماظن  لووسم  ای  هدنامرف  ره  هدام ٣١ – 
.ددرگ یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  براحم و  تازاجم  هب  دوشب  تسا ، وا  هدهع  هب  شتظافح  عافد و  هچنآ  میلست  ای  اهنآ  تراسا 

ددرگ یلامعا  بکترم  اراکشآ  ای  دیامن  یراددوخ  هزرابم  یارب  یماظن  تاناکما  ریاس  ای  تامهم  ای  حالس  ندرب  راک  هب  زا  نمشد ، لباقم  رد  هک  یماظن  ره  هدام ٣٢ – 
هنوگره ای  اهامیپاوه  اهیتشک ، اهورین ، نتخاس  مدهنم  ای  ندومن  ریسا  ندیگنج ، ندش ، وربور  یارب  ششوک  زا  ادمع  ای  دوش  رگید  دارفا  هیحور  لزلزت  بجوم  هک 

هب الاو  براحم  تازاجم  هب  ددرگ  مالسا  ههبج  تسکش  بجوم  هچنانچ  دیامن  یراددوخ  هدرک  یم  باجیا  وا  یماظن  هفیظو  ای  هدوب  وا  هدهع  هب  هک  نمشد  رگید  لئاسو 
.ددرگ یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح 

: دنوش یم  موکحم  لیذ  بیترت  هب  بوسحم و  هدننک  شروش  دشاب  رفن  هس  لقادح  نانآ  دادعت  هک  ریز  نایماظن  هدام ٣٣ – 

زا سبح  هب  کیره  دنشابن  براحم  قادصم  هچنانچ  دننک  یچیپرس  دوخ  یاسور  ای  ناهدنامرف  تعاطازا  یعمج  هتسد  تروص  هبای  ینابت  اب  هک  یحلسم  نایماظن  فلا – 
.لاس هدزناپ  ات  هس 

هچنانچ دنیامن  زواجت  ای  یدعت  یمومع  لاوما  ای  مدرم  سومان  ای  لام  ای  ناج  هب  درس  ای  مرگ  حالس  اب  یعمج و  هتسد  تروص  هب  تمدخ  اب  طابترا  رد  هک  ینایماظن  ب – 
.لاس هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دنوشن  بوسحم  براحم 

ینوناق تامیمصت  هیلع  ای  تازایتما  ایازم و  زا  یدنم  هرهب  روظنم  هب  ای  یهورگ و  یفنص و  یصخش ، فادها  هب  یبایتسد  روظنم  هب  هک  یحلسم  نایماظن  ج – 
ات هس  زا  سبح  هب  دنوش  مظن  رد  لالخا  بجوم  یوحن  ره  هب  ای  هدومن و  باصتعا  ای  نصحت  عامتجا ، رگید  لحم  ره  رد  ای  یماظن  یاهناگی  رد  نآ  رئاظن  نالووسم و 

.لاس هدزناپ 

حلسم یهورگ  مادقا  کی  رد  قوف  مئارج  نابکترم  زا  رفن  کی  هاگره  هرصبت –  .لاس  هس  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دنشاب  حلسمریغ  قوف  مئارج  نابکترم  هچنانچ  د – 
.دش دنهاوخ  موکحم  هدام  نیا  ج )  ) و ب ) (، ) فلا  ) یاهدنب تازاجم  هب  دروم  بسح  دارفا  هیلک  دشاب 

اب هک  یتلود  عابتا  ای  یماظن  یاهورین  هیلع  دشاب  هدش  راداو  لباقتم  مادقا  هب  هک  نیا  نودب  ای  هزاجا  ای  رما  نودب  یماظن  نالووسم  ای  ناهدنامرف  زا  کیره  هدام ٣۴ – 
دشابن گنج  لاح  رد  ناریا  اب  هک  یتلود  یضارا  رد  دوخ  یهدنامرف  تحت  یورین  اب  ای  دیامن  هلمح  هب  راداو  ار  یا  هدع  ای  هلمح  هناحلسم  دشابن  گنج  لاح  رد  ناریا 

زا سبح  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  براحم و  تازاجم  هب  ددرگ  روشک  یجراخ  ای  یلخاد  تینما  رد  لالخا  بجوم  قوف  تامادقا  هاگره  دوش  هنامصخ  تایلمع  بکترم 
.دوش یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس 

لالخا بجوم  یو  لمع  هک  یتروص  رد  دهد  همادا  ار  تایلمع  یگنج ، تایلمع  فقوت  روتسد  تفایرد  زا  سپ  هک  یماظن  نالووسم  ای  ناهدنامرف  زا  کیره  هدام ٣۵ – 
.دوشیم موکحم  سبح  لاس  هد  ات  ود  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  براحم و  تازاجم  هب  ددرگ  مالسا  ههبج  تسکش  ای  و  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن رد 

ات ود  زا  سبح  هب  دهد  همادا  ار  یتمسق  یهدنامرف  قوفام ، رما  فالخرب  ای  دریگ و  هدهع  هب  ار  یتمسق  یهدنامرف  ینوناق ، زوجم  ای  رما  نودب  هک  یماظن  ره  هدام ٣۶ – 
.دش دهاوخ  موکحم  زین  مرج  نآ  تازاجم  هب  ددرگ  یرگید  مرج  بکترم  هچنانچ  موکحم و  لاس  هد 

: دوش یم  موکحم  ریز  بیترت  هب  دیامن  وغل  ار  طوبرم  یاسور  ای  ناهدنامرف  رماوا  هک  یماظن  ره  هدام ٣٧ – 

مهب  ) ماظن رد  لالخا  بجوم  ای  دشاب و  نمشد  اب  یراکمه  زا  یکاح  هچنانچ  دزرو ، عانتما  نادسفم  نابراحم و  ای  نمشد  فرط  هب  تکرح  رما  زا  هاگره  فلا – 
.لاس هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  تروص  نیاریغ  رد  براحم و  تازاجم  هب  ددرگ  مالسا  ههبج  تسکش  ای  و  روشک ) تینما  ندروخ 

تلاح تاررقم  ای  یگنج  روما  هب  طوبرم  تفلاخم  نآ  هدش و  مالعا  یرورض  یاهتیدودحم  ای  یگنج  تلاح  نآ  رد  هک  تسا  یا  هیحان  رد  رماوااب  تفلاخمرگا  ب – 
هب الاو  براحم  تازاجم  هب  دشاب  مالسا  ههبج  تسکش  ای  و  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن رد  لالخا  بجوم  وا  لمع  هک  یتروص  رد  دشاب  یرورض  یاهتیدودحم 

.لاس هد  ات  ود  زا  سبح 

هب ددرگ  یم  بوسحم  یطابضنا  فلخت  افرص  هک  یدراوم  ءانثتسا  هب  دیامن  وغل  ار  یروتسد  نوناق  نیا  ( ٣٧  ) هدام رد  روکذم  دراومریغ  رد  یماظن  ره  هدام ٣٨ – 
.دوشیم موکحم  لاس  کی  ات  هام  ود  زا  سبح 

هام هس  زا  سبح  هب  دشاب ، دنوش ، یم  بوسحم  ناریا  هعبت  جاودزا  ببس  هب  هک  یا  هناگیب  عابتا  اب  ای  هناگیب  عابتا  اب  جاودزا  عنم  هب  طوبرم  روتسد  وغل  هاگره  هرصبت – 
.ددرگ یم  موکحم  تمدخ  زا  جارخا  لاس و  کی  ات 
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نیمات یاهاروش  روشک و  تینما  یاروش  یلم ، تینما  یلاع  یاروش  تابوصم  دروم  بسح  هک  یماظتنا  ای  یماظن  نالووسم  ناهدنامرف و  زا  کیره  هدام ٣٩ – 
نیناوق ریاس  بجوم  هب  ای  دنشابن  براحم  تازاجم  لومشم  هچنانچ  دننکن ، ءارجا  دنشاب  یم  نآ  یارجا  هب  فظوم  نوناق  قبط  هک  یدراوم  رد  ار  ناتسرهش  ای  ناتسا 

.دنوشیم موکحم  لاس  ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دندرگن  یرتدیدش  تازاجم  بجوتسم 

یسایس یاه  هشقانم  اهیدنب و  هتسد  رد  نانآ  تیلاعف  ای  تکرش و  ای  هلخادم  یسایس و  یاهتیعمج  بازحا و  اهنامزاس ، رد  حلسم  یاهورین  نانکراک  تیوضع  هدام ۴٠ – 
تسا عونمم  یتاباختنا  تاغیلبت  و 

تافلخت هب  یگدیسر  یاهتایه  هدهع  هب  تمدخ  زا  دارفا  هنوگ  نیا  یئاهر  ای  تمدخ  همادا  لاح  ره  رد  دندرگ و  یم  موکحم  سبح  لاس  هس  ات  هام  شش  هب  نابکترم  و 
.دشاب یم  حلسم  یاهورین 

زا سبح  هب  هدراو  تاراسخ  ناربج  رب  هوالع  دیامن  یزادناریت  هب  تردابم  ادمع  طباوض  تاررقم و  فالخرب  تیرومام  ای  تمدخ  نیح  رد  هک  یماظن  ره  هدام ۴١ – 
ددرگ و یم  موکحم  هید  ای  صاصق  هب  دروم  بسح  روکذم ، تازاجم  رب  هوالع  دوش  حرج  ای  لتق  هب  رجنم  هک  یتروص  رد  دوش و  یم  موکحم  لاس  کی  ات  هام  هس 

.دشدهاوخ موکحم  روکذم  داوم  رد  جردنم  تازاجم  هب  دشاب   ١٣٧۵/٣/٢ بوصم یمالسا  تازاجم  نوناق  ( ۶١۴  ) و ( ۶١٢  ) داوم قیداصم  زا  هچنانچ 

رصقم حورجم  ای  لوتقم  رگا  دوبدهاوخ و  فاعم  تراسخ  هید و  تخادرپ  تازاجم و  زا  بکترم  دشاب  هتفرگ  تروص  تاررقم  قباطم  یزادناریت  هچنانچ   – ١ هرصبت
.دشدهاوخ تخادرپ  لاملا  تیب  زا  هید  دشاب  هانگ  یب  هدوبن و 

دراوم رد  حلسم  یاهورین  نیرومام  طسوت  حالس  یریگراک  هب  نوناق   ) بجوم هب  تاراسخ  هید و  تخادرپ  هوحن  یزادناریت و  هب  طوبرم  تاررقم   – ٢ هرصبت
.دوبدهاوخ طوبرم  یاه  همان  نیئآ  و  ( ١٣٧٣/١٠/١٨ بوصم یرورض 

: دوش یم  موکحم  ریز  بیترت  هب  ددرگن  رضاح  ررقم  تقو  رد  هجوم  رذع  نودب  ادمع و  دورب  تیرومام  هب  یعمج  ای  یدارفناروط  هب  دیاب  هک  یماظن  ره  هدام ۴٢ – 

ای و  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن رد  لالخا  بجوم  بکترم  لمع  دشاب و  نادسفم  رارشا و  اب  هلباقم  ای  یگنج  هقطنم  هب  تمیزع  یارب  تکرح  هاگره  فلا – 
.لاس هد  ات  ود  زا  سبح  هب  تروص  نیاریغرد  براحم و  تازاجم  هب  ددرگ  مالسا  ههبج  تسکش 

نوناق ( ٧٩  ) مهن داتفه و  لصا  عوضوم  یرورض  یاهتیدودحم  مالعا  ای  یمزر  شاب  هدامآ  ای  گنج  تلاح  رد  هک  یا  هقطنم  هب  تمیزع  یارب  تکرح  هاگره  ب – 
.لاس جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دشاب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یساسا 

.لاس کی  ات  هام  ود  زا  سبح  هب  دوش  یم  بوسحم  یطابضنا  فلخت  افرص  هک  یدراوم  ءانثتسا  هب  دراوم  ریاس  رد  ج – 

هدام نیا  تاررقم  قباطم  دنکریخات  هجوم  رذع  نودب  هدش  هداد  وا  هب  هک  یتلهم  زا  شیب  نآ  هب  دوخ  یفرعم  رد  دیدج  ناگی  هب  لاقتنا  زا  سپ  هک  یماظن  ره   – ١ هرصبت
.دشدهاوخ راتفر  یو  اب 

لاس جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  ددرگن  رضاح  نیعم  لحم  رد  هجوم  رذع  نودب  یمزر  شاب  هدامآ  مالعا  عقوم  ای  یگنج  تایلمع  هقطنم  رد  هک  یماظن  ره   – ٢ هرصبت
.دوش یم  موکحم 

رد لالخا  بجوم  یو  لمع  ای  دشاب  ینابت  ای  یراکمه  اب  نمشد  لباقم  رد  هک  یتروصرد  دیامن  کرت  زوجم  نودب  ار  دوخ  ینابهگن  لحم  هک  نابهگن  ره  هدام ۴٣ – 
: دوش یم  تازاجم  ریز  حرش  هب  تروص  نیا  ریغرد  موکحم ، براحم  تازاجم  هب  ددرگ  مالسا  ههبج  تسکش  ای  و  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن

.لاس هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دشاب  نادسفم  نابراحم و  ای  نمشد  لباقم  رد  هاگره  فلا – 

یمالسا یروهمج  یساسا  نوناق  ( ٧٩  ) مهن وداتفه  لصا  عوضوم  یرورض  یاهتیدودحم  تیعضو و  مالعا  ای  گنج و  تلاحرد  هک  دشاب  یا  هیحان  رد  هاگره  ب – 
.لاس هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دشاب  یمزر  شاب  هدامآ  تلاح  ای  ناریا و 

.لاس ود  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دوش  یم  بوسحم  یطابضنا  فلخت  افرص  هک  یدراوم  ءانثتسا  هب  دراوم  ریاس  رد  ج – 

.دشاب هدشراذگاو  وا  هب  نیعم  ماقم  کی  ای  هقطنم  کی  ای  لحم  کی  تظافح  تبقارم و  هک  تسا  یحلسم  یماظتنا ) یماظن و  زا  معا   ) رومام نابهگن ، هرصبت – 

: دوش یم  موکحم  ریز  حرش  هب  دباوخب  یداراروط  هب  ینابهگن  نیح  رد  هک  یماظن  ره  هدام ۴۴ – 

هب ددرگ  مالسا  ههبج  تسکش  ای  و  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن رد  لالخا  بجوم  یو  لمع  هک  یتروص  رد  دشاب  نابراحم  نمشد و  لباقم  رد  هاگره  فلا – 
.لاس هد  ات  ود  زا  سبح  هب  تروص  نیاریغرد  براحم و  تازاجم 

هدامآ ای  ناریا  یمالسا  یروهمج  یساسا  نوناق  ( ٧٩  ) مهنو داتفه  لصا  عوضوم  یرورض  یاهتیدودحم  مالعا  ای  گنج  تلاح  رد  هک  دشاب  یا  هیحان  رد  هاگره  ب – 
.لاس ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دشاب  یمزر  شاب 

.لاس کی  ات  هام  ود  زا  سبح  هب  دوش  یم  بوسحم  یطابضنا  فلخت  افرص  هک  یدراوم  ءانثتسا  هب  دراوم  ریاس  رد  ج – 

: ددرگ یم  موکحم  ریز  بیترت  هب  دیامن  ضرعت  یو  هفیظو  ماجنا  اب  هطبار  رد  بقارم  ای  نابهگن  هب  نآ  اب  طابترا  رد  ای  تمدخ  نیح  رد  یماظن  ره  هدام ۴۵ – 
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.لاس هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دیامن  ضرعت  حالس  اب  بکترم  هچنانچ  فلا – 

.لاس جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دیامن  ضرعت  حالس  نودب  بکترم  هچنانچ  ب – 

زین هید  ای  صاصق  هب  دروم  بسح  بکترم  دوش  وضع  صقن  ای  حرج  ای  لتق  بجوم  هک  دیآدراو  بقارم  ای  نابهگن  هب  یا  همدص  ضرعت  رثا  رد  هچنانچ  هرصبت – 
.ددرگ یم  موکحم 

، ددرگ یم  موکحم  لاس  کی  ات  هام  ود  زا  سبح  هب  دیامن  تناها  یو  هفیظو  ماجنا  اب  هطبار  رد  بقارم  ای  نابهگن  هب  یوحن  هب  تمدخ  نیح  رد  یماظن  ره  هدام ۴۶ – 
.دوش یم  موکحم  نآ  تازاجم  هب  هک  دشاب  فذق  قادصم  وا  تناها  هک  نآرگم 

هب تیموکحم  رب  هوالع  دوش  لتق  ای  وضع و  صقن  ای  حرج  ای  برض  بکترم  ادمع  دوخ  قوفام  هب  تبسن  نآ  اب  طابترا  رد  ای  تمدخ  نیح  هک  یماظن  ره  هدام ۴٧ – 
: دوش یم  موکحم  لیذ  حرش  هب  دروم  بسح  هید ، ای  صاصق 

.لاس هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دشاب  حالس  اب  هک  یتروصرد  فلا – 

نیاریغ رد  لاس و  هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دوش  وضع  صقن  ای  حرج  بجوم  رگا  لاس و  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  ددرگ  لتق  بجوم  دشاب و  حالس  نودب  هچنانچ  ب – 
.لاس جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  تروص 

.ددرگ یم  موکحم  لاس  کی  ات  هام  ود  زا  سبح  هب  دیامن  تناها  دوخ  قوفام  هب  نآ  اب  طابترا  رد  ای  تمدخ  نیح  یماظن  ره  هدام ۴٨ – 

.دوش یم  موکحم  نآ  تازاجم  هب  دشاب  فذق  قادصم  یو  تناها  هک  یتروص  رد  هرصبت – 

هیبنت ار  نانآ  یطابضنا  همان  نیئآ  یهدنامرف و  تارایتخا  هدودحم  زا  جراخ  ای  تناها و  دوخ  رما  تحت  دارفا  هب  یماظن  نالووسم  ناهدنامرف و  زا  کی  ره  هدام ۴٩ – 
.ددرگ یم  موکحم  زین  تازاجم  نآ  هب  دشاب  هید  ای  صاصق  ای  دح  مزلتسم  رگید  یئازج  نیناوق  بجوم  هب  هاگره  موکحم و  لاس  کی  ات  هام  ود  زا  سبح  هب  دیامن 

رد ار  ینابهگن  ای  بقارم  ای  دوخ  قوفام  نآ ، اب  طابترا  رد  ای  تمدخ  نیح  هک  یماظن  ره  هدام ۵٠ – 

.دوش یم  موکحم  لاس  کی  ات  هام  ود  زا  سبح  هب  دیامن ، دیدهت  نانآ  هفیظو  ماجنا  اب  طابترا 

ای تمدخ و  زا  تیفاعم  لیصحت  یارب  ای  رگید  قوفام  ره  ای  سیئر و  ای  هدنامرف  دیدهت  باعرا و  ای  هفیظو و  ماجنا  ای  راک  زا  رارف  یارب  هک  یماظن  ره  هدام ۵١ – 
هب انب  دوشرذعتم و  یحور  ای  یمسج  یئاناوت  مدع  هب  ای  دیامن  ینزدوخ  هب  دیدهت  ای  دروآدراو  همدص  دوخ  هب  ادمع  رگید  تازایتما  بسک  ای  رتبسانم و  قطانم  هب  لاقتنا 

رد هک  یوحن  هب  دنکرهاظ  ددعتم  دراوم  رد  ار  دوخ  یگقالع  یب  یماظن  فیاظو  ماجنا  رد  ای  ددرگ و  تباث  وا  ضرامت  ینوناق  ناکشزپ  ای  یماظن  کشزپ  یهاوگ 
: ددرگ یم  موکحم  ریز  بیترت  هب  هدراو  تراسخ  ناربج  رب  هوالع  دشاب ، رثوم  یماظن  یاهورین  ریاس  فیعضت 

براحم و تازاجم  هب  ددرگ  مالسا  ههبج  تسکش  ایو  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن رد  لالخا  بجوم  یو  لمع  هچنانچ  دشاب  نانمشد  لباقم  رد  هاگره  فلا – 
.لاس هد  ات  ود  زا  سبح  هب  تروص  نیاریغرد 

.لاس جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دشابن  نانمشد  لباقم  رد  دشاب و  گنج  نامز  رد  هاگره  ب – 

.لاس کی  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دوش  یم  بوسحم  یطابضنا  فلخت  افرص  هک  یدراوم  ءانثتسا  هب  دراوم  ریاس  رد  ج – 

همادا هک  نآرگم  داددنهاوخ  ماجنا  تاررقم  قباطم  ار  دوخ  تمدخ  دندرگ و  یمنرادروخرب  یزایتما  چیه  زا  قوف  لامعا  هجیتن  رد  روکذم  مئارج  نابکترم  هرصبت – 
.دشابن رودقم  هجو  چیه  هب  تمدخ 

دیامن هلمح  نانآ  هب  ای  تمواقم  نانآ  هفیظو  ماجنا  نیح  یماظتنا  یماظن و  نارومام  لباقم  رد  یهاگآ  ملع و  اب  نآ  اب  طابترا  رد  ای  تمدخ  نیح  یماظن  ره  هدام ۵٢ – 
: دوش یم  موکحم  ریز  بیترت  هب  بوسحم و  درمتم 

.لاس جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دشاب  هتفرگ  تروص  هحلسا  اب  درمت  هک  یتروص  رد  فلا – 

.لاس هس  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دیآ  لمع  هب  حالس  نودب  درمت  هک  یتروصرد  ب – 

.ددرگ یم  موکحم  زین  نآ  تازاجم  هب  دوشب  مه  یرگید  مرج  بکترم  درمت  عقوم  رد  درمتم  رگا  هرصبت – 

: دوش یم  موکحم  لاس  هس  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  درومرهرد  ددرگ ، لیذ  مئارج  بکترم  هفیظو  ماجنا  نیح  هک  یماظن  ره  هدام ۵٣ – 

.دنک دراو  یندب  همدص  ای  یحور  رازآرامیب  ای  حورجم  هب  تبسن  هچنانچ  فلا – 

.دیامن بحاصت  ار  یا  هدرم  ای  رامیب  ای  حورجم  لاوما  هچنانچ  ب – 

.دنک یراددوخ  کمک  زا  تسوا  فیاظو  زا  یناسر  کمک  هک  یلاحرد  دنرادرارق  یناج  رطخ  ضرعم  رد  هک  یصاخشا  ای  ناحورجم  هب  تبسن  هچنانچ  ج – 
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دادرتسا ای  هید  صاصق ، هبدروم  بسح  دشاب  هدرک  بحاصت  ار  یلاوما  ای  دشاب  زین  هید  ای  صاصق  قیداصم  زا  دروم  هک  یتروصرد  رکذلا ، قوف  دراوم  رد  هرصبت – 
.ددرگ یم  موکحم  زین  لاوما 

یاهورین فلتخم  یاه  هدر  نالووسم  ناهدنامرف و  طسوت  یتمدخ  روما  اب  طابترا  رد  یتلود  تاماظن  تیاعر  مدع  ای  یتالابم  یب  ای  یطایتحا  یب  هاگره  هدام ۵۴ – 
زا سبح  هب  بکترم  دشابن  رتدیدش  تازاجم  مزلتسم  نیناوق  ریاس  ای  نوناق و  نیا  رگید  داوم  بجوم  هب  هچنانچ  ددرگ  یندب  تامدص  ای  یناج و  تافلت  بجوم  حلسم 

.دوش یم  موکحم  لاس  هس  ات  کی 

هام ود  زا  سبح  هب  دزاس  مهارف  حلسم  یاهورین  هب  تبسن  ار  مدرم  ینیبدب  تابجوم  ءاحنا  زا  یوحن  هب  یماظن  نووش  فالخرب  دوخ  مادقا  اب  هک  یماظن  ره  هدام ۵۵ – 
.دوش یم  موکحم  لاس  کی  ات 

تمدخ زا  رارف  مراهچ –  لصف 

حلص نامز  رد  رارف  لوا –  شخب 

بوسحم و یرارف  دنشاب  هتشادن  یهجوم  رذع  هدش و  تبیغ  بکترم  یلاوتم  زور  هدزناپ  زا  شیب  حلص  نامز  رد  هاگره  حلسم  یاهورین  تباث  یاضعا  هدام ۵۶ – 
: دنوش یم  موکحم  لیذ  یاهتازاجم  هب  دروم  بسح 

.هام شش  ات  هس  زا  عیفرت  زا  تیمورحم  ای  هام  شش  ات  ود  زا  سبح  هب  دنیامن  یفرعم  ار  دوخ  اصخش  هچنانچ  فلا – 

.لاس ود  ات  هام  شش  زا  عیفرت  زا  تیمورحم  ای  لاس  ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دنوشریگتسد  هاگره  ب – 

هاگره دنتسه  روشک  زا  جراخ  ای  لخاد  رد  یشزومآ  هرود  ندنارذگ  لوغشم  ای  یصخرم  ای  تیرومام  رد  حلص  نامز  رد  هک  حلسم  یاهورین  تباث  یاضعا  هدام ۵٧ – 
یاهتمسق هب  تمدخ  لحم  هب  تشگزاب  تهج  ار  دوخ  زور  هدزناپ  هلصاف  هب  نآ  همتاخ  زا  لبق  یناوخارف  زا  سپ  ای  یشزومآ  هرود  ای  یصخرم  ای  تیرومام  همتاخ  زا  سپ 
دنشاب هتشادن  یهجوم  رذع  دنیامنن و  یفرعم  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  تلود  یمئاد  یاهیگدنیامن  ای  اهیرگلوسنک و  ای  اه و  هناخترافس  ای  لخاد و  رد  طوبرم 

.دوبدنهاوخ نوناق  نیا  ( ۵۶  ) هدام رد  روکذم  یاهتازاجم  زا  یکی  لومشم  دروم  بسح  بوسحم و  یرارف 

یم یمزر  شاب  هدامآ  رد  طوبرم  ناگی  هک  یماگنه  ای  یمومع  ناوخارف  جیسب و  ای  گنج  نامز  رد  هاگره  هدوب  یرارف  هک  حلسم  یاهورین  تباث  یاضعا  هدام ۵٨ – 
فاعم رفیک  بیقعت و  زا  دننک  یفرعم  ار  دوخ  یمزر ، شاب  هدامآ  مالعا  ای  یمومع  ناوخارف  جیسب و  ای  گنج  عورش  خیرات  زا  هام  کی  تدم  فرظ  هچنانج  دشاب 

.تشاددهاوخ ار  گنج  نامز  رد  رارف  مکح  دنوشریگتسد  نآ  زا  سپ  ای  تدم و  نیا  رد  ای  دشابروکذم  تدم  زا  سپ  یفرعم  هک  یتروصرد  .دوبدنهاوخ 

بوسحم و یرارف  دنشاب  هتشادن  یهجوم  رذع  هدش و  تبیغ  بکترم  یلاوتم  زور  هدزناپ  زا  شیب  حلص  نامز  رد  هاگره  حلسم  یاهورین  هفیظو  نانکراک  هدام ۵٩ – 
.دندرگ یم  موکحم  تمدخ  هفاضا  لاس  کی  ات  هام  هس  ای  لاس  کی  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دنشاب  هدشریگتسد  هچنانچ 

: دوش یم  راتفر  نانآ  اب  ریز  بیترت  هب  دنوش  تمدخ  لوغشم  یفرعم و  ار  دوخ  اصخش  هاگره  حلص  نامز  رد  یرارف  هفیظو  نانکراک  هدام ۶٠ – 

رد یئاضق  عجرم  هب  هدنورپ  عاجرا  نودب  دنیامن  تعجارم  تبیغ  عورش  زا  زور  تصش  تدم  فرظ  هدش و  تمدخ  زا  رارف  بکترم  راب  نیلوا  یارب  هچنانچ  فلا – 
.دوب دهاوخن  هام  هس  زا  شیب  تمدخ  هفاضا  نیا  .دوش  یم  هدوزفا  نانآ  ترورض  هرود  تمدخ  هب  زور  ود  رارف ، تبیغ و  زور  ره  لباقم 

هام شش  ات  ود  زا  سبح  هب  هاگداد  مکح  هب  دنشاب  هتشاد  تمدخ  زا  رارف  هقباس  ای  دننک و  یفرعم  ار  دوخ  هدام  نیا  فلا )  ) دنب رد  هدشدای  تدم  زا  سپ  هچنانچ  ب – 
.دندرگ یم  موکحم 

ای گنج  عورش  خیرات  زا  هام  ود  رثکادح  فرظ  دشاب و  یمزر  شاب  هدامآ  رد  طوبرم  ناگی  هک  یماگنه  ای  یمومع  ناوخارف  جیسب و  ای  گنج  نامز  رد  هچنانچ  ج – 
رد ای  دشاب  روکذم  تدم  زا  سپ  یفرعم  هک  یتروصرد  .دوبدنهاوخ  فاعم  رفیک  بیقعت و  زا  دننک  یفرعم  ار  دوخ  یمزر  شاب  هدامآ  مالعا  ای  یمومع  ناوخارف  جیسب و 

.تشاددنهاوخ ار  گنج  نامز  رد  یرارف  مکح  دنوشریگتسد  نآ  زا  سپ  ای  تدم و  نیا 

یسایس و یتدیقع  نالووسم  ناهدنامرف و  تکرش  اب  هک  یتایه  رد  نانآ  یاعدا  دنشاب ، یهجومرذع  یعدم  هک  یتروصرد  قوف  فلا )  ) دنب لومشم  نایرارف   – ١ هرصبت
تیرثکا رظن  هدش و  یسررب  ددرگ  یم  لیکشت  رتالاب  زارطمه و  یاه  هدر  یماظتنا و  یحاون  لقتسم ، یاهپیت  اهرگشل ، حطس  رد  نانآ  نانواعم  ای  تظافح  نالووسم 

.ددرگ یم  رسک  یو  تمدخ  هفاضا  زا  هجوم  یاهزور  بسانت  هب  روکذم ، تایه  صیخشت  هب  هجومرذع  تروص  رد  .تسا  یعطق 

یتمسق ای  مامت  هدام ، نیا  ( ١  ) هرصبت رد  هدشدای  تایه  بیوصت  اب  تسا  نکمم  دشاب  ناهدنامرف  تیاضر  دروم  دارفا  نیا  تمدخ  هیقب  ماجنا  هک  یتروص  رد   – ٢ هرصبت
.دوش هدیشخب  روبزم  تمدخ  هفاضا  زا 

یم غالبا  بیوصت و  هیهت و  حلسم  یاهورین  لک  داتس  طسوت  نوناق ، نیا  بیوصت  زا  سپ  هام  هس  فرظ  هدام  نیا  یاه  هرصبت  و  فلا )  ) دنب لمعلاروتسد   – ٣ هرصبت
.دوش

هناحلسم یاهیریگرد  گنج و  نامز  رد  رارف  مود –  شخب 

زا سپ  بوسحم و  یرارف  دنشاب  هتشادن  یهجوم  رذع  دنیامن و  تبیغ  یلاوتم  زور  جنپ  زا  شیب  گنج  نامز  رد  هاگره  حلسم  یاهورین  تباث  یاضعا  هدام ۶١ – 
.دندرگ یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  بوسحم و  یرارف  تبیغ  نامز  زا  دشاب  ههبج  زا  رارف  رگا  دنوشیم و  موکحم  لاس  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  یریگتسد 
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گنج نامز  رد  تمدخ  زا  نانآ  رارف  هک  یتروص  رد  دنوش  تمدخ  لوغشم  یفرعم و  ار  دوخ  اصخش  هچنانچ  نوناق ، نیا  ( ۶١  ) هدام رد  روکذم  نایرارف   – ۶٢ هدام
.دنوش یم  موکحم  سبح  لاس  جنپ  ات  ود  هب  دشاب  ههبج  زا  رارف  رگا  لاس و  هس  ات  کی  زا  سبح  هب  دشاب 

زا سپ  بوسحم و  یرارف  دنشاب  هتشادن  یهجوم  رذع  دنیامن و  تبیغ  یلاوتمزور  جنپ  زا  شیب  گنج  نامز  رد  هاگره  حلسم  یاهورین  هفیظو  نانکراک   – ۶٣ هدام
.دنوش یم  موکحم  لاس  جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  بوسحم و  یرارف  تبیغ  نامز  زا  دشاب  ههبج  زا  رارف  رگا  دندرگیم و  موکحم  لاس  هس  ات  کی  زا  سبح  هب  یریگتسد 

نامز رد  تمدخ  زا  رارف  نانآ  رارف  هک  یتروص  رد  دنوش  تمدخ  لوغشم  یفرعم و  ار  دوخ  اصخش  هاگره  نوناق ، نیا  ( ۶٣  ) هدامرد روکذم  نایرارف   – ۶۴ هدام
.دندرگ یم  موکحم  لاسود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دشاب  ههبج  زا  رارف  رگا  لاس و  کی  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دشاب  گنج 

.دشاب هدرک  تفایرد  ار  نآ  تیومام  ای  هتشاد  یمزر  عیرس  میقتسم و  یریگرد  یناگی  هک  تسا  یا  هقطنم  نوناق  نیا  رد  جردنم  ههبج  زا  روظنم  هرصبت – 

یدوخ یاهورین  هب  یناج  تافلت  ندش  دراو  ای  مالسا  ههبج  تسکش  بجوم  نوناق ، نیا  ( ۶۴  ) و ( ۶٣ (، ) ۶٢ (، ) ۶١  ) داوم رد  روکذم  دارفا  رارف  هچنانچ  هدام ۶۵ – 
.دنوش یم  موکحم  براحم  تازاجم  هب  دوش 

رد دیامن  رارف  یریگرد  هقطنم  ای  تیرومام و  لحم  زا  حلسم  نایچقاچاق  رارشا و  بالقنادض ، راکبارخ ، لماوع  هیلع  تایلمع  نایرج  رد  هک  یماظن  ره   – ۶۶ هدام
.دوب دهاوخ  شخب  نیا  رد  ررقم  یاهتازاجم  لومشم  دروم  بسح  بوسحم و  ههبج  زا  رارف  مکح 

همتاخ زا  سپ  هاگره  دنشاب ، یم  روشک  جراخ  ای  لخاد  رد  یشزومآ  هرود  ندنارذگ  لوغشم  ای  دنتسه  یصخرم  ای  تیومام  رد  گنج  نامز  رد  هک  ینایماظن   – ۶٧ هدام
رد طوبرم  یاه  تمسق  هب  تمدخ  لحم  هب  تشگزاب  تهج  ار  دوخ  زور  جنپ  هلصاف  هب  نآ  همتاخ  زا  لبق  یناوخارف  زا  سپ  ای  یشزومآ  هرود  ای  یصخرم  ای  تیومام 

یرارف دنشاب  هتشادن  یهجوم  رذع  هچنانچ  دنیامنن  یفرعم  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  تلود  یمئاد  یاهیگدنیامن  ای  اهیرگلوسنک  ای  اه  هناخترافس  ای  لخاد 
.دوب دنهاوخ  شخب  نیا  رد  ررقم  یاهتازاجم  لومشم  دروم  بسح  بوسحم و 

یاهتازاجم لومشم  دروم  بسح  دوش  رارف  بکترم  دشاب  یم  یمزر  شاب  هدامآ  تیرومام  رد  طوبرم  ناگی  هک  یماگنه  ای  جیسب  نامز  رد  هک  یماظنره  هدام ۶٨ – 
.دوب دهاوخ  شخب  نیا  رد  ررقم 

یفرعم ار  دوخ  هجوم  رذع  نودب  ناوخارف  ای  راضحا  خیرات  زا  زور  جنپ  هلصاف  هب  هدش و  راضحا  گنج  نامز  رد  هک  هریخذ  طایتحا و  هرود  هفیظو  دارفا   – ۶٩ هدام
هاگداد دنیامن ، یفرعم  ار  دوخ  اصخش  گنج  همتاخ  زا  لبق  هدشدای  دارفا  هک  یتروصرد  .دنوش  یم  موکحم  لاسود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  بوسحم و  یرارف  دننکن 

.دهد یم  فیفخت  ار  نانآ  تازاجم 

تروص رد  دنیامن و  هدافتسا  داوم  نیا  رد  ررقم  فیفخت  زا  دنناوتیم  تمدخ  زا  رارف  لواراب  یارب  طقف  نوناق ، نیا  ( ۶۴  ) و ( ۶٢  ) داوم لومشم  نایرارف   – ٧٠ هدام
.دش دنهاوخ  تازاجم  نوناق  نیا  ( ۶٣  ) و ( ۶١  ) داوم قباطم  دروم  بسح  تمدخ  زا  رارف  رارکت  ای  ددعت و 

کرتشم تاررقم  موس –  شخب 

نامز زا  دیامن  رارف  هب  تردابم  یگنج  حالس  هب  زهجم  ای  یگنج  یروتوم  لئاسو  کنات و  هچوان ، یتشک ، درگلاب ، امیپاوه ، مرگ ، حالس  اب  هک  یماظنره   – ٧١ هدام
هدزناپ ات  هس  زا  سبح  هب  تروص  نیاریغ  رد  براحم و  تازاجم  هب  دروآ  دراو  حلسم  یاهورین  تیرومام  هب  رثوم  هبرض  یو  لمع  هچنانچ  بوسحم و  یرارف  تبیغ 

.دوش یم  موکحم  لاس 

دیامن رارف  نوناق  نیا  ( ٧١  ) هدام رد  هدش  دای  دراوم  زا  ریغ  حلسم  یاهورین  هدافتسا  دروم  مزاول  لئاسو و  ریاس  ای  رگید  یروتوم  لئاسو  اب  یماظنره   – ٧٢ هدام
: دش دهاوخ  موکحم  لیذ  بیترت  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  براحم و  تازاجم  هب  دروآ  دراو  حلسم  یاهیورین  تیرومام  هب  رثوم  هبرض  یو  لمع  هچنانچ 

.لاس هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  بوسحم و  یرارف  تبیغ  هظحل  زا  دشاب  ههبج  زا  یو  رارف  هاگره  فلا – 

.لاس هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دشاب  گنج  نامز  رد  یو  رارف  هاگره  ب – 

.لاس جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  روکذم  دراومریغ  رد  ج – 

.دوش یم  موکحم  تازاجم  نآ  هب  دشاب  هتشاد  یرتدیدش  تازاجم  نوناق  نیا  رگید  داوم  بجوم  هب  یو  لمع  هچنانچ  هرصبت – 

هدزناپ ات  هس  هب  تروصنیا  ریغ  رد  براحم و  تازاجم  هب  ددرگ  نمشد  تیوقت  ای  مالسا  ههبج  تسکش  بجوم  دیامن و  رارف  نمشد  فرط  هب  هک  یماظن  ره  هدام ٧٣ – 
.دوش یم  موکحم  سبح  لاس 

تازاجم هب  دشاب  قداص  نانآ  مادقارب  هبراحم  ناونع  هچنانچ  ددرگ و  یم  بوسحم  هئطوت  اب  رارف  دریگ  تروص  یلبق  ینابت  اب  هک  رفنود  زا  شیب  رارف   – ٧۴ هدام
.دشاب یم  سبح  لاس  جنپ  ات  ود  حلص  نامز  رد  لاس و  هدزناپ  ات  هس  گنج  نامز  رد  نآ  تازاجم  تروص  نیاریغ  رد  موکحم و  براحم 

دنهد و یم  ماجنا  دنمراک  ای  یماظن  تروص  هب  ار  ینامیپ  تمدخ  حلسم  یاهورین  یمادختسا  تاررقم  قبط  هک  ینامیپ  یاضعاو  یشزومآ  زکارم  نالصحم   – ٧۵ هدام
لصف نیا  رد  جردنم  رفیک  ظاحل  زا  تمدخ  نامز  رد  نایجیسب  ریاس  حلسم و  یاهورین  تمدخ  دیرخ  نانکراک  تباث و  یاضعا  هب  طوبرم  تاررقم  عبات  هژیو  یجیسب 

.دنشاب یم  هفیظو  نانکراک  هب  طوبرم  تاررقم  عبات 
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: لیبق زا  تسا  یدراوم  نوناق  نیا  رد  جردنم  هجوم  رذع  زا  روظنم   – ٧۶ هدام

.روضح زا  عنام  یرامیب  فلا – 

یتروص رد   ) نانآ زا  یکی  تخس  یرامیب  نینچمه  و  دراد ) ترورض  هیلوا  مسارم  یارب  افرع  هک  ینامز  رد   ) دالوا رهاوخ و  ردارب ، ردام ، ردپ ، رسمه ، توف  ب – 
(. دشاب زاین  یو  تبقارم  هب  دشابن و  یرگید  بقارم  هک 

.هلزلز لیس و  قیرح ، دننام  گرزب  ثداوح  هب  ءالتبا  ج – 

.ندوب سبح  ای  فیقوت  رد  د – 

عالطا و ناگی  هب  ار  بتارم  نکمم ، تصرف  نیلوا  رد  تسا  فظوم  ددرگ  التبم  هدام  نیا  ج )  ) و ب ) (، ) فلا  ) یاهدنب رد  روکذم  ثداوح  هب  هک  یماظنره  هرصبت – 
رگا نینچمه  دنکن ، مادقا  دشاب و  هتشاد  دوجو  یصخرم  ذخا  ناکما  هک  یتروص  رد  .دیامن  مادقا  نآ  لاثما  یقاقحتسا و  یجالعتسا ، یصخرم  ذخا  هب  تبسن  دروم  بسح 

تاررقم قبط  دروم  بسح  تبیغ  تدم  هب  هجوت  اب  دیامنن  یفرعم  ار  دوخ  دراد  ترورض  هثداح  نآ  یارب  افرع  هک  یتدم  ندش  یرپس  رذع و  ندش  فرطرب  زا  سپ 
.دش دهاوخ  راتفر  وا  اب  یرفیک  ای  یطابضنا 

هک یتروص  رد  تشاد و  دهاوخ  رارمتسا  ناشرارف  دنیامنن  یفرعم  طوبرم  ناگی  هب  تمدخ  همادا  یارب  ار  دوخ  امسر  ات  حلسم  یاهورین  یرارف  نانکراک   – ٧٧ هدام
یلاوتم رارف  کی  رذع ، ثودح  زادعب  لبق و  رارف  عومجم  یلو  دش  دنهاوخن  تازاجم  هجوم  رذع  نامز  تدم  یارب  دوش  ثداح  هجوم  یاهرذع  زا  یکی  رارف  ءانثا  رد 

رارف ماهتا  هب  بوسحم و  یرارف  دنیامنن  یفرعم  طوبرم  ناگی  هب  ار  دوخ  نآ ، غالبا  هاگداد و  یئاهن  یار  رودص  زا  سپ  هک  یتروص  رد  .دوش  یم  بوسحم  رمتسم  و 
.دش دنهاوخ  بیقعت  زین  ددجم 

عقاو فالخ  شرازگ  مجنپ –  لصف 

اب ای  دنک و  نامتک  ار  قیاقح  ای  دیامن و  میدقت  لووسم  تاماقم  رگید  ای  ناهدنامرف  هب  عقاو  فالخرب  یشرازگ  ادمع  هفیظو  ماجنا  تبسانم  هب  یماظنره   – ٧٨ هدام
زا ای  دهدن و  شرازگ  حالصیذ  تاماقم  هب  ار  دوخ  رما  تحت  نانکراک  یباکترا  مئارج  ادمع  ای  دهد و  هئارا  صقان  روط  هب  ای  تیهام  رییغت  اب  یشرازگ  تینءوس 

: دوش یم  موکحم  ریز  بیترت  هب  دنکن  مالعا  عقوم  هب  ار  مئارج  اهشرازگ و  ای  دیامن  یریگولج  نآ  شرازگ 

.براحم تازاجم  هب  ددرگ  یناج  تافلت  ای  مالسا  ههبج  تسکش  بجوم  قوف  لامعا  هچنانچ  فلا – 

.لاس جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دشاب  طبترم  یجراخ  ای  یلخاد  تینما  لئاسم  ای  یگنج  روما  هب  عوضوم  هک  یتروص  رد  ب – 

.لاس کی  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دوش  یم  بوسحم  یطابضنا  فلخت  افرص  هک  یدراوم  یانثتسا  هب  دراوم  ریاس  رد  ج – 

.دش دهاوخ  موکحم  زین  هدراو  تاراسخ  ناربج  هب  قوف  تازاجم  رب  هوالع  بکترم  ددرگ  یلام  تاراسخ  بجوم  روکذم  لامعا  هچنانچ   – ١ هرصبت

ءاضعا ای  سفنرب  تیانج  بجوم  هک  یتروص  رد  دشاب  یراگنا  لهس  یتالابم و  یب  رثا  رد  هدام  نیا  ج )  ) و ب )  ) یاهدنب رد  هراشا  دروم  لامعا  هاگره  هرصبت ٢ – 
.دوش یم  لمع  یطابضنا  همان  نیئآ  قبط  تروص  نیا  ریغ  رد  دش و  دهاوخ  موکحم  روبزم  یاهتازاجم  رثکادح  فصن  ات  لقادح ، فصن  هب  بکترم  دشاب  هدش 

.دشاب یم  تاید  نوناق  تاررقم  قبط  هید  تخادرپ 

عقاو فالخ  یاه  همان  قیدصت  هفیظو و  ماظن  روما  رد  هسیسد  بلقت و  مشش –  لصف 

نوناق لومشم  هک  یسک  مان  دوش  ببس  ای  دزاس و  مهارف  تاررقم  فالخ  رب  یمومع  هفیظو  تمدخ  هب  ار  یلومشم  مازعا  ای  تیفاعم  تابجوم  هک  یماظنره   – ٧٩ هدام
ماظن روما  رد  عقاو  فالخ  همان  قیدصت  ای  یهاوگ  رودص  هب  مادقا  یرگید  هطساو  هب  ای  اصخش  ای  ددرگن و  رکذ  نالومشم  تسرهف  رد  تسا  یمومع  هفیظو  تمدخ 

(۶‚٠٠٠‚٠٠٠  ) نویلیم شش  ای  لاس و  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دشابن  یرتدیدش  تازاجم  مزلتسم  رگید  نیناوق  بجوم  هب  روکذم  لامعا  هچانچدیامن  نآ  ریغ  ای  هفیظو 
.دوش یم  موکحم  یدقن  یازج  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚٣٠  ) نویلیم یس  ات  لایر 

ات هام  شش  زا  سبح  هب  دنک  بسک  یتازایتما  ای  دیامن و  هدافتسا  هدام  نیا  رد  روکذم  عقاو  فالخ  یاه  همان  قیدصت  قاروا و  زا  عالطا ، ملع و  اب  سکره  هرصبت ١ – 
.ددرگ یم  وغل  هبستکم  زایتما  تروص  ره  رد  موکحم و  یدقن  یازج  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٨  ) نویلیم هدجه  ات  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚٣  ) نویلیم هس  ای  لاس و  هس 

.دندرگ یم  موکحم  زین  مرج  نآ  تازاجم  هب  دنشاب  هدش  زین  ءاشترا  مرج  بکترم  قوف  لامعا  ماجنا  یارب  هچنانچ  روکذم  مئارج  نابکترم   – ٢ هرصبت

حلسم یاهورین  لاوما  یماظن و  یایشا  یراذگاو  لیم و  فیح و  شورف و  متفه –  لصف 

ای هدش و  هدرپس  وا  هب  هفیظو  بسحرب  هک  ار  تلود  رایتخا  رد  ای  تلود  هب  قلعتم  هقرتحم  ای  هرجفنم  داوم  ای  تامهم  ای  نآ  یازجا  ای  هحلسا و  هک  یماظنره  هدام ٨٠ – 
لاس هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دیامن  یفخم  تین  ءوس  اب  ای  دهد  رارق  هلماعم  دروم  یرگید  وحن  هب  ای  دراذگب  نهر  هب  ای  دشورفب  هدرک  ادیپ  یسرتسد  نآ  هب  وحنره  هب 

.دوش یم  موکحم 

نآ هب  وحنره  هب  ای  هدش و  هدرپس  وا  هب  هفیظو  بسحرب  هک  ار  تلود  رایتخا  رد  ای  تلود  هب  قلعتم  لاوما  ریاسای  هیلقن  لئاسو  ای و  بکرم  هک  یماظن  ره   – ٨١ هدام
یم موکحم  لاس  ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دیامن  یفخم  تین  ءوس  اب  ای  دهدرارق  هلماعم  دروم  یرگید  وحن  هب  ای  دراذگب  نهر  هب  ای  دشورفب  هدرک  ادیپ  یسرتسد 
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.ددرگ

زاجمریغ طوبرم  نامزاسرظن  زا  نآ  دروم  رد  یرگید  هلماعم  عونره  ای  شورف و  تسا و  هدش  هدرپس  وا  هب  تمدخ  یارب  هک  ار  یماظن  هسبلا  یماظن  ره   – ٨٢ هدام
.دوش یم  موکحم  هام  شش  ات  ود  زا  سبح  هب  دهدرارق  هلماعم  دروم  یرگید  وحن  هب  ای  دشورفب  دشاب 

ریغ فرصم  هب  هدش  هدرپس  وا  هب  هفیظو  بسحرب  هک  ار  تلود  رایتخا  رد  ای  تلود  هب  قلعتم  یماظن  مزاول  لئاسو و  ای  تامهم  هحلسا و  هک  یماظن  ره   – ٨٣ هدام
عییضت ای  صقن  بجوم  طیرفت  ای  لامها  تلع  هب  ای  دراذگب  یرگید  رایتخا  رد  تاررقم  فالخرب  هزاجا و  نودب  ای  دهدرارق  زاجمریغ  هدافتسا  دروم  ای  دناسرب  زاجم 

.ددرگ یم  موکحم  لاس  هس  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  ددرگ  اهنآ 

ای دناسرب  زاجمریغ  فرصم  هب  هدش  هدرپس  وا  هب  هفیظو  بسحرب  هک  ار  تلود  رایتخا  رد  ای  تلود  هب  قلعتم  هوجو  لاوما و  لئاسو و  ریاس  هک  یماظن  ره   – ٨۴ هدام
یرابتعا نآ  یارب  نوناق  رد  هک  دناسرب  یفراصم  هب  ار  نآ  ای  دراذگب و  یرگیدرایتخا  رد  تاررقم  فالخرب  هزاجا و  نودب  ای  دهدرارق  زاجمریغ  هدافتسا  دروم 

.دوش یم  موکحم  لاس  ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دیامن  فرصم  رابتعا  رب  دئاز  ای  نیعم  درومریغ  رد  ای  تسا و  هدشنروظنم 

نویلیم هد  غلبم  زا  شیب  هدراو  تراسخ  دوش و  نوناق  نیا  ( ٨۴  ) هدام رد  روکذم  لاوما  عییضت  ای  صقن  بجوم  طیرفت  ای  لامها  تلع  هب  هک  یماظن  ره   – ٨۵ هدام
، هدراو تراسخ  ناربجرب  هوالع  دشاب ، غلبم  نیا  زا  رتمک  هدراو  تراسخ  هک  یتروص  رد  .دوش  یم  موکحم  لاس  ود  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  ( ١٠٠٠٠٠٠٠)

.دوش یم  راتفر  یطابضنا  همان  نیئآ  قباطم  یو  اب 

دشاب و یم  درومره  رد  طبر  یذ  یماظن  ناسانشراک  هدهع  هب  تسا  یماظن  مزاول  لئاسو و  ءزج  لصف  نیا  رد  روکذم  مزاول  لئاسو و  هک  نیا  صیخشت   – ٨۶ هدام
.درک دهاوخ  بسک  ار  روبزم  ناسانشراک  رظن  موزل  تروصرد  هاگداد 

براحم تازاجم  هب  بکترم  ددرگ  مالسا  ههبج  تسکش  ای  و  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن رد  لالخا  بجوم  لصف  نیا  رد  روکذم  لامعا  هاگره   – ٨٧ هدام
.دوش یم  موکحم 

تقرس متشه –  لصف 

.دوش یم  موکحم  لاس  هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دیامن  تقرس  ار  تلود  رایتخا  رد  ای  تلود  هب  قلعتم  هرجفنم  داوم  تامهم و  هحلسا و  هک  یماظن  ره  هدام ٨٨ – 

یاهورین رایتخا  رد  هچنآ  ای  تلود  هب  قلعتم  ءایشا  ای  سانجا  هوجو و  و  هرجفنم ) داوم  تامهم و  حالسزا و  ریغ   ) یماظن مزاول  لئاسو و  هک  یماظن  ره   – ٨٩ هدام
.ددرگ یم  موکحم  لاس  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دیامن  تقرس  ار  تسا  حلسم 

هقطنم رد  ای  یمزر  تایلمع  ای  یمزر  شاب  هدامآ  تیرومام  ای  یشکودرا  عقوم  رد  نوناق  نیا  ( ٨٩  ) و ( ٨٨  ) داوم رد  روکذم  یباکترا  یاه  هزب  هاگ  ره   – ٩٠ هدام
دنشاب یفخم  ای  رهاظ  حالس  لماح  تقرس  نیحرد  نانآ  زا  رفن  دنچ  ای  کی  ای  دیامن و  لالخا  داجیا  نآ  رد  رثوم و  ناگی ، هلوحم  تیرومام  رد  نآ  تقرس  ای  دشاب  یگنج 

.دندرگ یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  نابکترم  دنشاب  هتسکش  ار  زرح  ای 

دزن ای  ظوفحم  یماظن  نکاما  رد  ای  جردنم  حلسم  یاهورین  طبض  تبث و  رتافد  رد  هک  یبلاطم  ای  رتافدای  قاروا  ای  دانسا  ای  اه  هتشون  لک  ای  ضعب  یماظن  ره   – ٩١ هدام
.دوش یم  موکحم  لاس  هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دیابرب  ار  هدش  هدرپس  دنتسه  اهنآ  ظفح  رومام  امسر  هک  یصاخشا 

.ددرگ یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دوش  قوف  مرج  بکترم  ظفحتسم  ای  راد  تناما  هچنانچ   – ١ هرصبت

ای عقاو و  قوف  مرج  ظفحتسم ، راد و  تناما  ای  دانسا  طبض  تبث و  رشابم  طسوت  یتلود  تاماظن  تیاعر  مدع  ای  یتالابم  یب  یطایتحا ، یب  رثا  رد  هاگ  ره  هرصبت ٢ – 
.ددرگ یم  موکحم  لاس  هس  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  بکترم  ددرگ  بیرخت  ای  مودعم  ای  دوقفم  تاجتشون  کرادم و  دانسا و 

.دوش یم  موکحم  براحم  تازاجم  هب  بکترم  ددرگ ، مالسا  ههبج  تسکش  ایو  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن رد  لالخا  بجوم  قوف  یاه  هزب  هاگره   – ٩٢ هدام

فالتا بیرخت و  ندز و  شتآ  مهن –  لصف 

یتارباخم یطابترا و  رگید  لئاسو  ای  اههار  ای  اهرابنا  ای  اهنآ  لاثما  ای  امیپاوه  ای  یتشک  ای  یماظن  تاماکحتسا  ای  اهنامتخاس  ای  تاسیسات  ادمع  هک  یماظن  ره   – ٩٣ هدام
هحلسا یگنج و  تاموزلم  زا  یتمسق  ای  مامت  ای  هیعافد  لئاسو  ای  حلسم  یاهورین  هدافتسا  دروم  هدش  یدنب  هقبط  دانسا  ای  رتافد  دانسا و  یوتحم  زکارم  ای  یکینورتکلا  ای 

.دوش یم  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دیامن  نآ  هب  راداو  ار  یرگید  ای  دربب  نیب  زا  ای  دنک  بیرخت  ای  دنزب  شتآ  ار  هرجفنم  داوم  ای  تامهم  ای 

هب بکترم  دشاب  مالسا  ههبج  تسکش  ای  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن رد  لالخا  ای  تموکح  یزادنارب  دصق  هب  قوف  لامعا  ماجنا  هک  یتروص  رد   – ١ هرصبت
.ددرگ یم  موکحم  براحم  تازاجم 

.تسا ینثتسم  هدام  نیا  لومش  زا  ءارجالا  مزال  روتسد  قبط  ینیشن  بقع  ماگنه  هب  نمشد  یبایتسد  مدع  روظنم  هب  تاسیسات  تاناکما و  بیرخت  هرصبت ٢ – 

دنک فلت  ای  بیرخت  ای  دنزب  شتآ  تسا ، حلسم  یاهورین  رایتخا  رد  هک  ار  یلاوما  ریاس  ادمع  نوناق ، نیا  ( ٩٣  ) هدام رد  هدش  دای  دراومز  اریغ  هک  یماظن  ره   – ٩۴ هدام
ههبج تسکش  ایو  روشک ) تینما  ندروخ  مهب   ) ماظن رد  لالخا  بجوم  یو  لمع  رگا  دوش و  یم  موکحم  لاس  جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دیامن  نآ  هب  راداو  ار  یرگید  ای 

.دوش یم  موکحم  براحم  تازاجم  هب  ددرگ  مالسا 
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ریوزت لعج و  هدافتسا و  ءوس  مهد –  لصف 

هب دیامن  لامعتسا  ریوزت  ای  لعج  هب  ملع  اب  ای  دنک  لعج  یو  ماقم  رابتعا  هب  ار  اوق  لک  یهدنامرف  طختسد  ای  نامرف  ای  رهم  ایءاضما  ای  مکح  هک  یماظن  ره   – ٩۵ هدام
.دش دهاوخ  موکحم  لاس  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح 

لعج نانآ  ماقمرابتعا  هب  ار  رتالاب  زارطمه و  ای  ورین  هدنامرف  هدر  رد  حلسم  یاهورین  نالووسم  ای  ناهدنامرف  زا  یکی  رهم  ای  ءاضماای  مکح  هک  یماظن  ره   – ٩۶ هدام
.دوش یم  موکحم  لاس  هد  ات  کی  زا  سبح  هب  دیامن  لامعتسا  ریوزت  ای  لعج  هب  ملع  اب  ای  دنک 

لامعتسا ریوزت  ای  لعج  هب  ملع  اب  ای  دنک  لعج  نانآ  ماقم  رابتعا  هب  ار  حلسم  یاهورین  نالووسم  ناهدنامرف و  ریاس  رهم  ای  ءاضما  ای  مکح  هک  یماظن  ره   – ٩٧ هدام
.ددرگ یم  موکحم  لاس  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دیامن 

لاس هدات  کی  هب  دهد  رارق  هدافتسا  دروم  ریوزت  ای  لعج  هب  ملع  اب  ای  دنک  لعج  ار  حلسم  یاهورین  زا  یکی  رهم  هطساو ، هب  ای  ترشابم  اب  هک  یماظن  ره   – ٩٨ هدام
.دوش یم  موکحم  سبح 

سبح هب  دهد  رارق  هدافتسا  دروم  ریوزت  ای  لعج  هب  ملع  اب  ای  دنک  لعج  ار  حلسم  یاهورینزا  یکی  تمالع  ای  هنگنم  هطساو ، هب  ای  ترشابم  اب  هک  یماظن  ره   – ٩٩ هدام
.ددرگیم موکحم  لاس  جنپ  ات  کی  زا 

هب هدروآ و  تسد  هب  زوجم  نودب  ار  اهنآ  هب  هتسباو  یاهتکرش  تارادا و  ای  اهنامزاس  ای  حلسم  یاهورین  زا  یکی  تمالع  ای  ربمت  ای  رهم  هک  یماظن  ره   – ١٠٠ هدام
.دوش یم  موکحم  لاس  هسات  هام  شش  زا  سبح  هب  هدراو  تراسخ  ناربجرب  هوالع  دروآ ، مهارف  ارنآ  هدافتسا  تابجوم  ای  هدرک  هدافتسا  زاجمریغ  تروص 

هوالع دوش ، هدافتسا  ببس  ای  دنک  هدافتسا  زاجمریغ  تروص  هب  هدش  هدرپس  وا  هب  هک  لصف  نیا  لبق  داوم  رد  روکذم  مئالع  ای  ربمت  رهم ، زا  هک  یماظن  ره   – ١٠١ هدام
.ددرگ یم  موکحم  لاس  هس  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  هدراو  تراسخ  ناربجرب 

ای دننک  یفرعم  ار  نابکترم  ریاسو  دنهدب  عالطا  طبر  یذ  نالووسم  هب  ار  بتارم  بیقعت  زا  لبق  هاگره  لصف ، نیا  لبق  داوم  رد  روکذم  مئارج  نابکترم   – ١٠٢ هدام
.درک دهاوخ  فاعم  تازاجم  زا  ار  نانآ  ای  هداد  فیفخت  ار  نانآ  تازاجم  هاگداد  یباکترا ، لمع  عون  هب  هجوت  اب  دنیامن  مها  رف  ار  نانآ  یریگتسد  لئاسو  بیقعت ، زا  دعب 

روما هب  طوبرم  یمسر  قاروا  اه و  هتشون  زا  اهنآریغ  رتافد و  تابساحم و  رامآ و  تالجس و  دانسا و  اه و  هتشون  تاریرقت و  ماکحارد و  هک  یماظن  ره   – ١٠٣ هدام
ای دنک  قاحلا  ار  یا  هملک  ای  هدرک  فیرحت  ار  یطوطخ  ای  رهم  ای  ءاضما  ای  هتخاس و  ار  یرهم  ای  ءاضما  هکنیا  زا  معا  دنکریوزت  ای  لعج  شفیاظو  هب  عجار  ای  یماظن و 

.ددرگ یم  موکحم  لاس  جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دهد  رییغت  ار  صاخشا  یماسا 

نآ نومضم  ای  عوضوم  هکنیا  زا  معا  دوشریوزت  ای  لعج  بکترم  شفیاظو  هب  عجار  یاه  همان  هلواقم  اهدادرارق و  اه ، هتشون  ریرحت  رد  هک  یماظن  ره   – ١٠۴ هدام
رارقا نآ  هب  هک  ار  یزیچ  ای  لطاب  ار  یحیحص  ای  حیحص و  ار  یلطاب  رما  ای  دنک  فیرحت  ار  اهفرط  زا  یکی  تاریرقت  ای  تاماقم  زا  یکی  هتشون  هتفگای و  دهدرییغت  ار 

.دوشیم موکحم  لاس  جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دهد  هولج  هدشرارقا  هدشن 

هام شش  زا  سبح  هب  دهدرارق  هدافتسا  دروم  ریوزت  لعج و  هب  ملع  اب  ار  نوناق  نیا  ( ١٠۴  ) و ( ١٠٣  ) داوم رد  روکذم  لوعجم  قاروا  هک  یماظن  ره  هدام ١٠۵ – 
.ددرگ یم  موکحم  لاس  هسات 

لاس ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دنک  ریوزت  ای  لعج  یمسرریغ  یاه  هتشون  دانسا و  رد  روکذم  قرط  زا  یکی  هب  هفیظو  ماجنا  تبسانم  هب  هک  یماظن  ره   – ١٠۶ هدام
.دوش یم  موکحم 

یم موکحم  لاس  کی  ات  هام  هس  زا  سبح  هب  دهدرارق  هدافتسا  دروم  اهنآ  ندوب  یلعج  هب  ملع  اب  ار  نوناق  نیا  ( ١٠۶  ) هدام رد  روکذم  قاروا  هک  یماظن  ره   – ١٠٧ هدام
.ددرگ

رد سیلدت  هطساو  هب  هدوب و  حلسم  یاهورین  یارب  نآ  نتخاس  هب  رما  ای  نتخاس  رد  تراظن  ای  یزیچ  نتخاس  ای  هلماعم  ماجنا  راد  هدهع  هک  یماظن  ره   – ١٠٨ هدام
بجوم ای  دنک  لیصحت  یرگید  ای  دوخ  یارب  یعفن  زیچ ، نآ  نتخاس  رد  بلقت  ای  هلماعم  دروم  فراعتم  دح  زا  شیب  تمیق  ای  تفص  ای  رادقم  نییعت  تهج  زا  هلماعم 

: دوش یم  موکحمریز  بیترت  هب  سیلدت  دروم  لام  یاهب  لداعم  یدقن  یازج  هدراو و  تراسخ  ناربجرب  هوالعددرگ  حلسم  یاهورین  ررض 

.لاس ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٠  ) نویلیم هد  ات  هدراوررضای  هلصاح  دوس  هک  یتروصرد  فلا – 

.لاس جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٠٠  ) نویلیم دصکی  ات  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٠  ) نویلیم هد  زا  شیب  هدراو  ررض  ای  هلصاح  دوس  هچنانچ  ب – 

.لاس هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٠٠  ) نویلیم دصکی  زا  شیب  هدراو  ررض  ای  هلصاح  دوس  هاگره  ج – 

اب هطباررد  میقتسمریغ  ای  میقتسم  روط  هب  ناونع  ره  تحت  لام ، میلست  ای  هجو  تخادرپ  دنس  لام ، هجو ، لیبق  زا  هنادصرد  ای  زایتما  ای  هیده  هنوگره  لوبق   – ١٠٩ هدام
سبح هب  تلود  هب  نآ  لداعم  ای  هنادصرد  ای  زایتما  ای  هیدهدر  رب  هوالع  روکذم  بکترم  .تسا  عونمم  نایماظن  طسوت  یلخاد  یجراخ و  یاهدادرارقو  تالماعم 

.ددرگ یم  موکحم  هنادصرد  ای  زایتما  ای  هیده  ربارب  یدقن  یازج  لاس و  هد  ات  ود  زا  یریزعت 

.تسا هدام  نیا  رد  ررقم  سبح  تازاجم  لقادح  مرج ، نیا  هب  عورش  تازاجم   – ١ هرصبت
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دوش و یم  هدیناسر  طوبرم  لوئسم  عالطا  هب  البق  عوضوم  دزادرپ ، یم  هنادصرد  هلماعم ، فرط  یجراخ  یقوقح  ای  یقیقح  صخش  هک  یتروص  رد   – ٢ هرصبت
.دوب دهاوخن  هدام  نیا  لومشم  هدننک  مادقا  تروص  نیا  رد  .ددرگ  یم  زیراو  هنازخ  باسح  هب  امامت  تفایرد و  روبزم  هوجو 

زا سبح  هب  هدراو  تراسخ  ناربج  رب  هوالع  دیامن ، ینابت  نارگید  اب  حلسم  یاهورین  هب  طوبرم  یاه  هدیازم  اه و  هصقانم  ای  تالماعم  رد  هک  یماظن  ره   – ١١٠ هدام
.دوش یم  موکحم  تسا  هدرک  لیصحت  تاررقم  فالخرب  هچنآ  لداعم  یدقن  یازج  لاس و  هد  ات  ود 

هب دنیامن  تکرش  نوناق  نیا  ( ١١٠  ) و ( ١٠٩ (، ) ١٠٨  ) داوم رد  جردنم  مئارج  باکترا  رد  حلسم  یاهورین  رد  یلام  روما  نارظان  ای  ناسرزاب  هچنانچ   – ١١١ هدام
.دش دنهاوخ  موکحم  یلصا  نابکترم  سبح  تازاجم  هب  دنراد  یفخم  ار  نآ  عوقو ، زا  عالطا  ای  فشک  زا  سپ  رگا  موکحم و  یلصا  نابکترم  تازاجم 

ادمع ای  دیامن  بلقت  میقتسمریغ  ای  میقتسم  روط  هب  تسا  هدش  هدادرارق  وا  تراظن  ای  تظافح  تحت  هک  یتاعیام  هیودا و  یئاذغ و  داوم  رد  هک  یماظن  ره   – ١١٢ هدام
.دش دهاوخ  موکحم  لاس  هداتود  زا  سبح  هب  دنک  میسقت  یرگید  هطساو  هب  ای  اصخش  نایماظن  نیب  ار  یبلقت  تاعیام  هیودا و  یئاذغ و  داوم 

نایماظن نیب  میقتسمریغ  ای  میقسم  روط  هب  ار  هدش  عیاض  ای  دساف  یئاذغداوم  ای  یرسم  یاهیرامیب  هب  التبم  تاناویح  تشوگ  تین  ءوس  اب  هک  یماظن  ره   – ١١٣ هدام
.دوش یم  موکحم  لاس  هدزناپات  هس  زا  سبح  هب  دیامن  میسقت 

لاس ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  بکترم  دشاب  هتفرگ  تروص  یهجوت  یب  لامها و  رثا  رد  نوناق  نیا  ( ١١٣  ) و ( ١١٢  ) داوم رد  روکذم  لامعا  هچنانچ   – ١١۴ هدام
.ددرگ یم  موکحم 

دراو یماظن  تایلمع  ای  حلسم  یاهورین  رب  یریذپان  ناربج  همطل  نوناق  نیا  ( ١١٣  ) و ( ١١٢  ) داوم رد  روکذم  یاه  هزب  عوقو  رثا  رد  هک  یتروص  رد   – ١١۵ هدام
.دش دهاوخ  موکحم  براحم  تازاجم  هب  بکترم  دیآ 

وغل هلصاح  تازایتما  درتسم و  هبستکم  عفانم  دشاب  هتفرگ  یتازایتما  ای  هدرک  بسک  یعفانم  لصف ، نیا  رد  جردنم  مئارج  باکترا  رثا  رب  بکترم  هچنانچ   – ١١۶ هدام
.دوش یم 

رب هوالع  بکترم  دوش  یناسنا  هب  همدص  تحارج و  ای  وضع  صقن  ای  لتق  هب  یهتنم  هدش  ماجنا  تامادقا  هاگره  لصف ، نیا  رد  روکذمدراوم  مامت  رد   – ١١٧ هدام
.دش دهاوخ  موکحم  زین  هدراو  تاراسخ  هیدات  هب  لاح  ره  رد  هید و  تخادرپ  صاصق و  هب  دروم  بسح  روکذم  یاهتازاجم 

یذاخا سالتخا و  ءاشترا ، مهدزای –  لصف 

ای هجو  تخادرپ  دنس  ای  لام  ای  هجو  تسا  حلسم  یاهورین  نانکراک  زا  رگید  یکی  ای  وا  فیاظو  زا  هک  یرما  ماجنا  زا  یراددوخ  ای  ماجنا  یارب  یماظن  ره   – ١١٨ هدام
رتمک ای  ضوعالب  ار  یلام  میلست 

: دوش یم  موکحم  لیذ  بیترت  هب  تسا و  یشترم  مکح  رد  دشابن  نوناق  فالخرب  رما  ماجنا  زا  یراددوخ  ای  ماجنا  هچرگا  دیامن  لوبق  ناونعره  هب  لومعم  تمیق  زا 

لیزنت ذوخام و  لام  تمیق  ای  هجو  لداعم  یدقن  یازج  لاس و  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١  ) نویلیم کی  ات  ذوخام  هجو  ای  لام  تمیق  هاگره  فلا – 
.هبتر ای  هجرد  کی 

یدقن یازج  لاس و  هد  اتود  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٠  ) نویلیم هد  ات  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١  ) نویلیم کی  زا  شیب  ذوخام  هجو  ای  لام  تمیق  هاگره  ب – 
.هبتر ای  هجردود  لیزنت  ذوخام و  لام  تمیق  ای  هجو  لداعم 

ذوخام و لام  تمیق  ای  هجو  لداعم  یدقن  یازج  لاس و  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٠  ) نویلیم هد  زا  شیب  ذوخام  هجو  ای  لام  تمیق  هاگره  ج – 
.حلسم یاهورین  زا  جارخا 

یرگید ای  دوخ  عفن  هب  هدش  هدرپس  وا  هب  هفیظو  بسح  رب  هک  ار  لاوما  ریاس  ای  مزاول و  ءایشا و  دانسا و  ای  اه  هلاوح  ای  تابلاطم  ای  هوجو  یماظنره   – ١١٩ هدام
: دوش یم  موکحم  ریز  تازاجم  هب  دروم  بسح  سالتخا  دروم  لام  ای  هجو  در  رب  هوالع  بوسحم و  سلتخم  دیامن  بحاصت  ای  تشادرب 

لداعم یدقن  یازج  لاس و  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١  ) نویلیم کی  ات  سالتخا  دروم  لام  ءاهب  ای  هجو  ثیح  زا  سالتخا  نازیم  هاگره  فلا – 
.هبتر ای  هجرد  کی  لیزنت  سالتخا و  دروم  لام  ءاهب  ای  هجو  ربارب  ود 

زا سبح  هب  دشاب  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٠  ) نویلیم هد  ات  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١  ) نویلیم کی  زا  شیب  سالتخا  دروم  لام  ءاهب  ای  هجو  ثیح  زا  سالتخا  نازیم  هاگره  ب – 
.هبتر ای  هجرد  ود  لیزنت  سالتخا و  دروم  لام  ءاهب  ای  هجو  رباربود  لداعم  یدقن  یازج  لاس و  هداتود 

یدقن یازج  لاس و  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١٠  ) نویلیم هد  زا  شیب  سالتخا  دروم  لام  ءاهب  ای  هجو  ثیح  زا  سالتخا  نازیم  هاگره  ج – 
.حلسم یاهورین  زا  جارخا  سالتخا و  دروم  لام  ءاهب  ای  هجو  ربارب  ود  لداعم 

.دوش یم  موکحم  مرج  ود  ره  تازاجم  هب  بکترم  دشاب  نآ  ریاظن  دنس و  لعج  اب  ماوت  سالتخا  لمع  هچنانچ   – ١ هرصبت

دادرتسا رب  هوالع  دیامن  تدعاسم  نآ  عییضت  رد  ای  یرادیرخ  ار  نآ  دراد  قلعت  حلسم  یاهورین  هب  رکذلا  قوف  سالتخا  دروم  لاوما  هکنیا  هب  ملع  اب  سکره   – ٢ هرصبت
.دوش یم  موکحم  لاس  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  اهنآ  تمیق  ای  لثم  دروم  بسح  ای  لاوما 
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.تسا یفتنم  جارخا  دشاب  هفیظو  یاهورین  زا  نوناق  نیا  ( ١١٩  ) و ( ١١٨  ) داوم رد  روکذم  سلتخم  یشترم و  هچنانچ   – ١٢٠ هدام

تاعفد هب  ای  هدحاو  اتعفد  مرج  هک  تسا  نیا  زا  معا  مکاحم  تیحالص  ای  تازاجم و  نییعت  ثیح  زا  نوناق  نیا  ( ١١٩  ) و ( ١١٨  ) داوم رد  روکذم  غلابم   – ١٢١ هدام
.دشاب روبزم  باصن  دحرب  غلاب  غلبم  عمج  هدش و  عقاو 

یازج زا  یتمسق  ای  مامت  زا  ار  وا  هاگداد  دنک ، درتسم  ار  سالتخا  دروم  لام  ای  هجو  مامت  تساوخ  رفیک  رودص  زا  لبق  سالتخا  بکترم  یماظن  هچنانچ   – ١٢٢ هدام
.دومن دهاوخ  ءارجا  وا  هرابرد  ار  هبتر  ای  هجرد  لیزنت  مکح  یلو  قلعم  ار  سبح  تازاجم  یارجا  دیامن و  یم  فاعم  یدقن 

هام کی  تدم  هب  تقوم  تشادزاب  رارق  رودص  یفاک ، لئالد  هوجو  تروص  رد  دنک ، سالتخا  لایر  ( ٠٠٠‚٠٠٠‚١  ) نویلیم کی  رب  دئاز  هک  یماظنره   – ١٢٣ هدام
.دوب دهاوخن  لیدبت  لباق  یگدیسر  لحارم  زا  کی  چیه  رد  رارق  نیاو  تسا  یمازلا 

رفیک رودص  خیرات  زا  بکترم  یماظن  هدش ، ررقم  نآ  یارب  سبح  تازاجم  هک  نوناق ، نیا  ( ١١٩  ) و ( ١١٨  ) داوم رد  جردنم  یاه  هزب  زا  دروم  رهرد   – ١٢۴ هدام
.دشدهاوخ قلعم  دوخ  لغش  زا  تساوخ 

تمدخ ءزج  قیلعت  مایا  دنک ، لصاح  تئارب  یعطق  یار  بجوم  هب  مهتم  هک  یتروص  رد  .دراد  مالعا  طبر  یذ  نامزاس  هب  ار  تساوخ  رفیک  رودص  تسا  فلکم  ارسداد 
.درک دهاوخ  تفایرد  هتفرگن  شقیلعت  تلع  هب  هک  ار  یتدم  یایازم  قوقح و  بوسحم و  وا 

نودب  ) تیعضو ههام ، کی  تقوم  تشادزاب  نایاپزا  سپ  دنناوتیم  یماظن  رتالاب  تاماقم  حلسم و  یاهورینرد  وبرم ط  نامزاس  سیئر  ای  ورین  هدنامرف  هرصبت – 
دنیامن لامعا  یسرداد  یگدیسر و  نایاپ  ات  ار  حلسم –  یاهورین  یمادختسا  نیناوق  رد  روکذم  یراک – )

ای لامرب  قح ، نودب  ای  دیامن  دوخ  قح  ای  لام  هلماعم  هب  هارکا  ار  یرگید  رهق ، ربج و  هب  دوخ  لغش  ای  تیعقوم  سابل ، زا  هدافتسا  ءوس  اب  هک  یماظنره  هدام ١٢۵ – 
.دوش یم  موکحم  لاس  جنپ  ات  کی  زا  سبح  تازاجم  هب  دروم ، بسح  قح  ای  لام  تمیق  ای  لثم  نیع ، در  رب  هوالع  دوش ، طلسم  یرگید  قح 

یماظن یاهلادم  اهناشن و  مئالع و  ای  یمسر  هسبلا  ینوناقریغ  هدافتسا  مهدزاود –  لصف 

دوش هابتشا  بجوم  هک  یئزج  رییغت  اب  ای  رییغت  نودب  ار  یجراخ  ای  یلخاد  یماظن  یمسر  هسبلا  تاجرد و  مئالع و  اهلادم و  اهناشن و  انلع  هک  یماظنره  هدام ١٢۶ – 
لاس ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دنک  هدافتسا  ینوناقریغ  دصاقم  یارب  دوخ  یئاسانش  تراک  لغش و  تیعقوم ، سابل ، زا  ای  دیامن  هدافتسا  قح ، نودب  ای  زوجم  نودب 

.ددرگ یم  موکحم  تازاجم  نآ  هب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  یرتدیدش  تازاجم  مزلتسم  رگید  نیناوق  ای  نوناق و  نیا  بجوم  هب  هکنیا  رگم  دوش  یم  موکحم 

.دوب دهاوخن  هدام  نیا  تاررقم  لومشم  یشیامن  یاهرنه  یارجا  رد  هدام  نیا  رد  روکذم  ءایشا  هسبلا و  زا  هدافتسا  هرصبت – 

لاله مئالع  ریاس  ای  دنبوزاب  ای  مچرپ  تسا  هدش  قحلم  نآ  هب  ادعب  ای  هدومن  ءاضما  ار  خروم ١٩۴٩  ونژ  دادرارق  هک  یتلود  اب  گنج  نامز  رد  یماظنره  هدام ١٢٧ – 
.دوشیم موکحم  لاس  ود  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دهد ، رارق  هدافتسا  دروم  انلع  قح  نودب  یگنج  تایلمع  هقطنم  رد  ار  نآ  فیدرمه  ای  رمحا 

تاررقم ریاس  مهدزیس –  لصف 

، حلسم یاهورین  تاناکما  لیاسو و  ای  تامهم  هحلسا و  ای  تاسیسات  فالتا  ای  ندز  شتآ  ای  بیرخت  تقرس ، ریوزت ، لعج و  یریزعت  مئارج  هب  عورش  هدام ١٢٨ – 
تسا و مرج  یجراخ  یلخاد و  تینما  هیلع  مئارج  ای  یذاخا  سالتخا ، ءاشترا ، حلسم ، یاهورین  لاوما  زاجمریغ  شورف  هفیظو ، ماظن  روما  رد  هسیسد  بلقت و 

.دوش یم  موکحم  روکذم  مئارج  تازاجم  لقادح  هب  دروم  بسح  بکترم 

.ددرگ یم  موکحم  مرج  نامه  تازاجم  هب  بکترم  دشاب ، مرج  القتسم  دوخ  هدرک  نآ  یارجا  هب  عورش  هک  یتامادقا  تایلمع و  هک  یتروص  رد  هرصبت ١ – 

نوناق نیا  رد  هک  یتروص  رد  دوش  یم  یقلت  مرج  هب  عورش  هک  یتامادقا  دشاب ، هدش  ررقم  براحم  تازاجم  هدام  نیا  رد  روکذم  مئارج  یارب  هاگره  هرصبت ٢ – 
.دوش یم  موکحم  لاس  هد  ات  ود  زا  سبح  هب  تامادقا  نآ  بکترم  دشاب ، هدیدرگن  نییعت  یتازاجم  اهنآ  یارب 

رد مرج  نوناق  نیا  رظن  زا  دوش  یم  عقاو  حلص  دادرارق  ءاضما  زا  لبق  نمشد و  اب  یمزر  میقتسم  یاهیریگرد  همتاخ  یمسر  مالعا  زا  سپ  هک  یمئارج  هدام ١٢٩ – 
.ددرگ یم  بوسحم  حلص  نامز 

داتس طسوت  دوش  یم  بوسحم  یطابضنا  فلخت  افرص  نوناق  نیا  ( ٧٨  ) و ( ۵١ (، ) ۴۴ (، ) ۴٣ (، ) ۴٢  ) داوم ج )  ) دنب و  ( ٣٨  ) هدام بجوم  هب  هک  یلامعا  هدام ١٣٠ – 
.ددرگ یم  غالبا  اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت  زا  سپ  هیهت و  نوناق  نیا  بیوصت  زا  سپ  هام  هس  تدم  فرظ  حلسم  یاهورین  لک 

متسیس رد  نایماظن  طسوت  زاجمریغ  روط  هب  هک  نآ  ریاظن  یقیقح و  خیرات  هب  تبسن  خیرات  ریخات  ای  میدقت  قاحلا ، تاعالطا ، فذح  ای  رییغت  هنوگره  هدام ١٣١ – 
هب یسرتسد  تیحالص  هک  یدارفا  ای  نمشد  هب  یا  هنایار  هدش  یدنب  هقبط  تاعالطا  میلست  لیبق  زا  یتامادقا  نینچمه  دریگ و  تروص  طوبرم  یاهرازفا  مرن  هنایار و 
ءوس ای  اهنآ  ندرک  مودعم  ای  تاعالطا  یواح  یاهتکسید  ای  ید  یس  دننام  یتاعالطا  شزرا  یاراد  ءایشا  تقرس  تاعالطا ، زاجمریغ  ءاشفا  دنرادن ، ار  تاعالطا  نآ 

.دنشاب یم  نوناق  نیا  هب  طوبرم  داوم  رد  جردنم  یاهتازاجم  لومشم  دروم  بسح  بوسحم و  مرج  دنوش  بکترم  هنایار  هلیسو  هب  نایماظن  هک  یلام  یاه  هدافتسا 

بسح هدراو و  تراسخ  ناربج  هب  نوناق  نیا  رد  ررقم  یاهتازاجم  رب  هوالع  بکترم  دوش ، دراو  یتراسخ  مرج  باکترا  رثا  رد  هک  یدراوم  هیلک  رد  هدام ١٣٢ – 
تساوخداد میدقت  هب  زاین  یماظن  یاههاگداد  رد  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یگدیسر  .ددرگ  یم  موکحم  زین  لثملا  ترجا  تمیق و  ای  لثم  تخادرپ  ای  لام  ای  نیع  در  هب  دروم 

.درادن
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ار عوضوم  تسا  فظوم  هاگداد  دشابن ، صخشم  نآ  ریثات  نازیم  یباکترا و  مرج  ای  عوضوم  هک  یتروص  رد  نوناق  نیا  عوضوم  مئارج  زا  کیره  رد  هدام ١٣٣ – 
.دیامن بسک  ار  نانآ  رظن  عاجرا و  یسانشراک  تایه  ای  سانشراک  هب 

یسانشراک یاهتایه  بیکرت  دادعت و  سانشراک و  ای  روکذم و  تایه  رظن  مالعا  یسررب و  عاجرا ، سانشراک ، ای  هدش  دای  تایه  رظن  هب  زاین  صیخشت  هوحن  هرصبت – 
یم اوق  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  هیهت و  حلسم  یاهورین  ییاضق  نامزاس  یگنهامه  یراکمه و  اب  حلسم و  یاهورین  لک  داتس  طسوت  هک  یلمعلاروتسد  بجوم  هب 

.دشدهاوخ صخشم  دسر 

ناتسداد دشاب  هدش  حلسم  یاهورین  هجوتم  یلام  نایز  ای  تراسخ  تسا  یماظن  یاههاگداد  تیحالص  رد  نآ  هب  یگدیسر  هک  یهزب  عوقو  رثا  رد  هاگره  هدام ١٣۴ – 
.دوب دهاوخ  اراد  ار  حلسم  یاهورین  یگدنیامن  تمس  هاگداد ، رد  تاراسخ  تفایرد  ثیح  زا  یمومع  هبنج  ظاحل  زا  عوضوم  بیقعت  اب  یماظن 

.دشاب یم  یمومع  ییاضق  عجارم  رد  طوبرم  تاررقم  دننامه  یماظن  یئاضق  عجارم  رد  نآ  دیعاوم  نامز و  رورم  تاررقم  هدام ١٣۵ – 

ناهدنامرف و طسوت  یطابضنا  رظن  زا  فلخت  هب  یگدیسر  دشاب ، هتشاد  زین  یطابضنا  فلخت  هبنج  حلسم  یاهورین  نانکراک  یباکترا  مرج  هاگره  هدام ١٣۶ – 
عجرم هب  ار  مرج  عوقو  بتارم  دنفلکم  ناهدنامرف  دوب و  دهاوخن  ییاضق  عجرم  رد  مرج  هب  یگدیسر  عنام  عوضوم  نیا  دوش و  یم  ماجنا  حلسم  یاهورین  نالووسم 

.دنیامن مالعا  یئاضق 

رد هک  یمالسا  یاروش  سلجم  یقوقح  ییاضق و  روما  نویسیمک  بوصم ١٨/۵/١٣٧١  حلسم –  یاهورین  مئارج  تازاجم  نوناق  نوناق ، نیا  بیوصت  اب  هدام ١٣٧ – 
.دشاب یم  یغلم  نوناق  نیا  اب  ریاغم  نیناوق  هیلک  بوصم ١٣١٨/١٠/۴ و  شترا  رفیکو  یسرداد  نوناق  و  تسا –  هدش  دیدمت  خیرات ٨/١١/١٣٧۶ 

سلجم ود  داتشه و  دصیس و  رازهکی و  هام  ید  مهن  خروم  هبنش  هس  زور  ینلع  هسلج  رد  هرصبت  کی  هاجنپ و  هدام و  تفه  یس و  دصکی و  رب  لمتشم  قوف  نوناق 
.تسا هدیسر  نابهگن  یاروش  دییات  هب  خیرات ١٣٨٢/١٠/٢۵  رد  بیوصت و  یمالسا  یاروش 

یبورک یدهم  یمالسا –  یاروش  سلجم  سیئر 
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