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یلم تراکو  لاوحا  تبث  نوناق 

تایلک لوا –  لصف 

.تسا ریز  رارق  هب  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  فیاظو  هدام ١ -
.همانسانش رودص  تدالو و  تبث  فلا – 

.تافو یهاوگ  رودص  توف و  هعقاو  تبث  ب – 
.مدرم تسد  رد  دوجوم  یاه  همانسانش ضیوعت  ج – 

.تالوحت لقن  قالط و  جاودزا و  تبث  د – 
.یجراخ عابتا  یارب  تدالو  یهاوگ  رودص  ه – ـ

.یگداوناخ مان  عیاقو و  لک  هیهت  یروآ و  عمج  لک  تبث  رت  افد میظنت  و – 
.نآ راشتنا  روشک و  رسارس  یناسنا  رامآ  هیهت  یروآ و  عمج  ز – 

(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) تسا هدش  هتشاذگ  نامزاس  هدهع  هب  نوناق  قبط  هک  یرگید  ررقم  فیاظو  ح – 

اه و نآ راشتنا  یروآ و  عمج  هوحن  یرامآ و  یلجس و  یاه  هنومن اه و  مرف رییغت  ای  حالصا  هرابرد  رظن  راهظا  ینف و  یاه  شور داهنشیپ  هعلاطم و  یارب  هدام ٢ – 
لاوحا تبث  نامزاس  زکرم  رد  یلجس  کرادم  دانسا و  تظافح  یرادهگن و  میظنت و  هلطاب و  قاروا  یروآ  عمج  زرط  یلجس و  ینف  یاهشور  اه و  لمعلاروتسد هیهت 

مئاق ای  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  سیئر  زا  دوب  دنهاوخ  ترابع  لاوحا  تبث  یلاع  یاروش  یاضعا  .دوش  یم لیکشت  لاوحا  تبث  یلاع  یاروش  مان  هب  یئاروش  روشک 
نادنمراک زا  رفن  کی  یرتسگداد و  ریزو  باختنا  اب  یرتسگداد  تاضق  زا  رفن  کی  نارهت و  هاگشناد  سیئر  باختنا  هب  قوقح  هدکشناد  ناداتسا  زا  رفن  کی  وا و  ماقم 

ای روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  سیئر  روشک و  ترازو  نواعم  اب  اروش  تسایر  ناریا ، رامآ  زکرم  هدنیامن  لاوحا و  تبث  نامزاس  سیئر  باختنا  هب  لاوحا  تبث  علطم 
.دوب دهاوخ  ارجالا  مزال  تیرثکا  یار  دشاب و  یم وا  ماقم  مئاق 

بیوصت ناریا و  رامآ  زکرم  رظن  بلج  زا  سپ  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  داهنشیپ  هب  طوبرم  یاه  هنومن هیهت  یناسنا و  رامآ  راشتنا  یروآ و  عمج  هوحن  هرصبت – 
.دش دهاوخ  نییعت  لاوحا  تبث  یلاع  یاروش 

یکی نانآ و  ناگدنیامن  ای  نینواعم و  ای  یناگیاب  لووسم  لاوحا و  تبث  هرادا  سیئر  زا  بکرم  فالتخا  لح  تئیه  مان  هب  یتئیه  لاوحا  تبث  هرادا  ره  رقم  رد  هدام ٣ – 
: تسا ریز  رارق  هب  فالتخا  لح  تئیه  فیاظو  دوش  ، یم لیکشت  ناتسا  لاوحا  تبث  هرادا  سیئر  باختنا  هب  روبزم  هرادا  علطم  نادنمراک  زا 

زا دنس  لیمکت  تافو و  ای  تدالو  یهاوگ  همانسانش و  میلست  زا  لبق  دنس و  ءاضما  زا  دعب  تافو  عیاقو و  لک  تبث  رتفد  تاجردنم  ریرحت  رد  هابتشا  عون  ره  حیحصت  - ١
.نوناق نیا   ٢٩  / هدام رد  جردنم  تسا  هدوب  مولعمان  هک  یتاصخشم  رظن 

.رت افد ریاس  عیاقو و  لک  تبث  رت  افد هب  کرادم  اه و  هیمالعا دانسا و  تاجردنم  لقن  ای  عیاقو  تبث  نمض  ریرحت  زا  یشان  تاهابتشا  عفر  - ٢
.دوش یم مالعا   ۴۴  / هدام قبط  دنا و  هداد رارق  هدافتسا  دروم  ناگناگیب  هک  یئاه  همانسانش  دانسا و  لاطبا  - ٣

.عونمم یاهمان  رییغت  دنس و  بحاص  سنج  تبث  رد  هابتشا  حیحصت  موهوم و  ای  ررکم و  دانسا  لاطبا  - ۴
تامیمصت غالبا  یگدیسر و  هوحن  اه و  تئیه رت  افد راک  شدرگ  اضاقت و  بیترت  .صاخشا  یلجس  دانسا  رد  هابتشا  زا  یشان  ای  یرورض و  ریغ  دیاز ، تاملک  فذح  - ۵

.دش دهاوخ  نییعت  نوناق  نیا  یئارجا  همان  نییآ  رد 
دیآ و یم لمع  هب  دنس  هیشاح  رد  بتارم  حیضوت  اب  دشاب  ءاضما  زا  لبق  رگا  تافو  عیاقو و  لک  تبث  رتفد  تاجردنم  ریرحت  رد  هابتشا  عون  ره  حیحصت  هرصبت – 

(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دومن دنهاوخ  ءاضما  ار  حیضوت  لیذ  دنس  ناگدننک  ءاضما 

ای ناتسرهش  هاگداد  اب  لاوحا  تبث  دانسا  هب  عجار  یواعد  ریاس  هب  یگدیسر  نینچمه  فالتخا و  لح  تایه  تامیمصت  زا  عفنیذ  صاخشا  تایاکش  هب  یگدیسر  هدام ۴ – 
.تسا ریذپ  شهوژپ  طقف  هاگداد  یار  دیآ و  یم لمع  هب  ناهاوخ  تماقا  لحم  لقتسم  شخب  هاگداد 

.تسا غالبا  خیرات  زا  زور  هد  فالتخا  لح  تئیه  میمصت  زا  تیاکش  تلهم 
تماقا دنس و  میظنت  لحم  رگا  دنس و  رودص  لحم  هاگداد  اب  یگدیسر  دشاب  روشک  زا  جراخ  میقم  عفنیذ  هدش و  میظنت  ناریا  رد  لاوحا  تبث  دنس  هاگره  هرصبت – 

.دوب دهاوخ  نارهت  ناتسرهش  هاگداد  اب  روشک  زا  جراخ  رد  ود  ره  ناهاوخ 

دوجوم یمالسا  بالقنا  یاهداهنو  اه  ناگرا یتلود و  یاهنامزاس  نانکراک  دوجو  زا  دناوت  یم دراد  هدهع  رب  هک  یفیاظو  یارجا  رد  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  هدام ۵ -
.دیامن هدافتسا  لحم  رد 

.دنیامن یراکمه  ینوناق  فیاظو  یارجا  رد  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  اب  دنفلکم  اه  ناتسروگ اه و  ناتسرامیب نانکراک  تلود و  نارومام  هرصبت ١ -
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دوب دهاوخ  نوناق  نیا  یئارجا  همان  نییآ  بجوم  هب  اه  داهن اه و  ناگرا اه و  نامزاس دارفا و  تامدخ  زا  هدافتسا  هوحن  هرصبت ٢ -

هدش بوصنم  تامالعا  تفایرد  ای  عیاقو  تبث  یارب  هعبات  تارادا  ای  روشک و  لاوحا  تبث  نامزاس  فرط  زا  هک  تسا  یسک  لاوحا  تبث  رومام  ای  هدنیامن  هدام ۶ – 
.دشاب

.دیامن مالعا  ار  هعقاو  وا  فرط  زا  ات  دهد  تلاکو  ًامسر  یرگید  صخش  هب  دناوت  یم دشاب و  یم هعقاو  مالعا  هب  فلکم  هک  تسا  یسک  هدننک  مالعا  هرصبت ١ -
.دنک یم یهاوگ  ار  هدننک  مالعا  تاراهظا  تحص  هک  تسا  یسک  نوناق  نیا  ظاحل  زا  هاوگ  هرصبت ٢ -

.دشاب مامت  لاس  زا ١٨  رتمک  دیابن  هدننک  مالعا  هاوگ و  نس  هدام ٧ -
.دنیامن مالعا  ار  دوخ  دنزرف  تافو  ای  تدالو  دنناوت  یم دنا  هدرک جاودزا  مامت  لاس  نس ١٨  هب  ندیسر  زا  لبق  هک  یردام  ردپ و 
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ات تسا و  یمسر  دانسا  زا  یگداوناخ  مان  عیاقو و  لک  تبث  رت  افد اه و  هیعالطا اه و  هیمالعا تدالو و  یهاوگ  همانسانش و  تافو و  عیاقو و  لک  تبث  رتفد  هدام ٨ -
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دشاب یم یقاب  دوخ  توق  هب  هدشن  لطاب  ای  حیحصت  دروم  بسح  رب  هاگداد  یار  اب  فالتخا  لح  تئیه  میمصت  بجوم  هب  هک  ینامز 

اه نآ تاعجارم  ماجنا  یارب  هک  یصوصخ  شخبو  یرادرهش  یتلود و  تاسسوم  تارادا و  هب  نیعجارم  تدالو  یهاوگ  ای  همانسانش  یپکوتف  ای  تشونور  هدام ٩ – 
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دش دهاوخ  هیهت  عجارم  نآ  طسوت  ًامیقتسم  دراد  ترورض 

لاوحا تبث  کرادم  دانسا و  مود –  لصف 

.دسر یم تبث  هب  ریز  حرش  هب  یرتافد  رد  تافو ) تدم ، لذب  عوجر ، قالط ، جاودزا ، تدالو ،  ) درف ره  یتایح  عیاقو  هدام ١٠ – 
دالوا تافو  تدالو و  رـسمه ، تافو  تدـم و  لذـب  عوجر و  قالط ، جاودزا ، هب  طوبرم  عیاقو  تبث و  درف  ره  تدـالو  ًاودـب  نآ  رد  هک  عیاـقو –  لـک  تبث  رتفد  فلا – 

.ددرگ یم تبث  نآ  رد  کرادم  اه و  هیمالعا تاجردنم  یور  زا  دنس  بحاص  تافوو 
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دسر یم تبث  هب  درف  ره  تافو  هب  طوبرم  هعقاو  نآ  رد  هک  تافو –  تبث  رتفد  ب -

وا هدنیامن  ای  ناتـسداد  ءاضما  هب  هدش و  هنگنم  برـس و  یـشک و  خن  تاحفـص  لک  دادعت  نیعت  اب  دوش و  یراذگ  هرامـش  دـیاب  عیاقو  لک  تبث  رتفد  تاحفـص  هرصبت ١ -
.دسرب

.دوش یم لقتتنم  دکار  یناگیاب  هب  جراخ و  نایرج  زا  لاس  تسیب  دص و  تدم  یاضقنا  زا  سپ  لاس  ره  عیاقو  لک  تبث  رتفد  هرصبت ٢ -
قبط یهگآ  هلیـسو  هب  دانـسا  نابحاص  توعد  اب  هقباس  ندوبن  تروص  رد  قباوس و  یور  زا  هقباس  دوجو  تروص  رد  دورب  نیب  زا  رت  افد اـی  دانـسا  هاـگره  هرصبت ٣ -

.ددرگ یم دیدجت  مودعم  دانسا  ای  رت  افد یگدیسر  زا  سپ  نانآ  تسد  رد  دوجوم  کرادم 

دوجو تروص  رد  دوش و  رهم  دسرب و  لاوحا  تبث  هدنیامن  ای  رومام  ناهاوگ و  هدننک و  مالعا  ءاضما  هب  دیاب  تبث  زا  سپ  تافو  عیاقو و  لک  تبث  رتفد  هدام ١١ -
نوناق نیا  تاررقم  بجوم  هب  ًارصحنم  نآ  تاجردنم  رییغت  ای  حیحصت  روبزم  دانسا  ءاضما  لیمکت و  زا  سپ  .دوب  هاوخن  ناهاوگ  هب  یزاین  کشزپ  ای  امام  یهاوگ 

(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دوب دهاوخ 

تدالو تبث  موس –  لصف 

نایناریا لافطا  تدالو  دوش و  مالعا  لاوحا  تبث  رومام  ای  هدنیامن  هب  دیاب  دنشاب  یجراخ  ای  یناریا  لفط  ردام  ردپ و  هکنیا  زا  معا  ناریا  رد  لفط  ره  تدالو  هدام ١٢ -
.دوش یم مالعا  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  هب  ای  یلوسنک و  رومام  نیرت  کیدزن هب  دشابن  رگا  تماقا و  لحم  رد  ناریا  یلوسنک  رومام  هب  روشک  زا  جراخ  میقم 

عیاقو لک  تبث  رتفد  رد  ناریا  یلوسنک  نارومام  هلیسو  هب  روشک  زا  جراخ  رد  عقاو  تدالو  لاوحا و  تبث  رومام  ای  هدنیامن  هلیسو  هب  ناریا  رد  عقاو  تدالو  هدام ١٣ -
: دوش یم دیق  ریز  تاعالطا  رتفد  نیا  رد  .دسر  یم تبث  هب 

.نآ تبث  خیرات  و  رهش ) اتسور /   ) ناتسهد شخب ، ناتسرهش ، ناتسا ، تدالو  لحم  لاس و  هام ، زور ، تعاس ، - ١
.سنج دنس و  بحاص  یگداوناخ  مانو  مان  - ٢

.ردام ردپ و  تماقا  لحم  همانرذگ و  ای  تماقا و  هناورپ  ای  همانسانش  رودص  لحم  همانرذگ و  ای  تماقا و  هناورپ  هرامش  ای  همانسانش  هرامش  یگداوناخ و  مانو  مان  - ٣
.دشاب دنس  بحاص  ردام  ردپ و  زا  ریغ  هک  یتروص  رد  هدننک  مالعا  تبسن  همانسانش و  لحم  همانسانش و  هرامش  تماقا و  لحم  یگداوناخ و  مانو  مان  - ۴

.ناهاوگ تماقا  لحم  همانسانش و  رودص  لحم  همانسانش و  هرامش  یگداوناخ و  مانو  مان  - ۵
.لاوحا تبث  رهم  رومام و  ای  هدنیامن  ءاضما  یگداوناخ و  مانو  مان  - ۶

.عیاقو لک  تبث  رتفد  صوصخم  گرب  یرس  هرامش و  - ٧
.دنس بحاص  ناتشگنا  راثآ  نامسالک  هرامش  تبث و  صوصخم  لحم  - ٨

.رسمه تافو  ای  قالط و  جاودزا ، هب  عجار  تاعالطا  هصالخ  تبث  صوصخم  لحم  - ٩
.هرداص یاه  همانسانش یرس  لسلسم و  هرامش  تبث  صوصخم  لحم  - ١٠

.دالوا هب  عجار  تاعالطا  هصالخ  تبث  صوصخم  لحم  - ١١
.تافو تبث  صوصخم  لحم  - ١٢

.تاحیضوت لحم  - ١٣
ردپ و صوصخم  هحفص  عیاقو  لک  تبث  رتفد  رد  هعقاو  تبث  یارب  هیمالعا  ددرگ و  یم میلست  رداص و  همانسانش  دشاب  یناریا  لفط  رگا  تدالو  تبث  زا  سپ  هرصبت – 

یحالصا  ) ددرگ یم میلست  رداص و  یهاوگ  دشاب  یجراخ  لفط  هک  یتروص  رد  دوش و  یم هداتسرف  نانآ  همانسانش  رودص  لحم  لاوحا  تبث  هرادا  هب  ردام 
(. ١٨/١٠/۶٣

وا لاوحا  تبث  هب  طوبرم  کرادم  هیلک  صخش و  ره  همانسانش  هرامش  ددرگ و  یم نییعت  دوب  دهاوخ  وا  هب  صوصخم  هک  همانسانش  هرامش  درف  ره  یارب  هدام ١۴ -
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) ددرگ دیق  دیاب 

قیدصت هب  هعقاو  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب ، تسا  هدیدرگ  دلوتم  اجنآ  رد  لفط  هک  یا  هسسوم اب  یمسر  یامام  ای  کشزپ  قیدصت  هب  دنتسم  دیاب  تدالو  تبث  هدام ١۵ – 
.دوش یم تبث  هاوگ  رفن  ود 

هک یتروص  رد  دیآ و  یمن باسح  هب  تلهم  زور  نیرخآ  زا  دعب  یمسر  لیطعت  تدالو و  زور  .تسا  لفط  تدالو  خیرات  زا  زور  هدزناپ  تدالو  مالعا  تلهم  هرصبت – 
.دوش یم بوسحم  دصقم  هب  ندیسر  خیرات  زا  نآ  مالعا  تلهم  دهد  خر  یئایرد  ای  یئاوه  ای  ینیمز  رفس  یانثا  رد  تدالو 

: دوب دهاوخ  ریز  صاخشا  هدهع  هب  بیترت  هب  عیاقو  لک  تبث  رتفد  ءاضما  مالعا و  هدام ١۶ -
یردپ دج  ای  ردپ  - ١

.دشاب هفیظو  نیا  ماجنا  هب  رداق  هک  یعقوم  نیلوا  رد  ردپ و  تبیغ  تروص  رد  ردام  - ٢
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نیما ای  میق  ای  یصو  - ٣
دشاب لفط  یرادهگن  راد  هدهع  ًانوناق  هک  یصاخشا  - ۴

.تسا هدش  هدرپس  اجنآ  هب  لفط  هک  یا  هسسوم هدنیامن  ای  یدصتم  - ۵
.١٨/١٠/۶٣ یحالصا  ) دشاب الاب  هب  مامت  لاس  زا ١٨  وا  نس  هک  هعقاو  بحاص  - ۶

ردپ قافتا  هاگره  دوب و  دهاوخ  ردام  ردپ و  هدهع  هب  ًاقفتم  دانسا  ءاضما  تدالو و  مالعا  دشاب  هدیسرن  تبث  هب  لفط  ردام  ردپ و  جاودزا  هک  یتروص  رد  هرصبت – 
هدننک مالعا  ردام  رگا  .دش  دهاوخ  میظنت  بئاغ  فرط  کچوک  مان  دیق  اب  دنک  یم هعجارم  هک  نیوبا  زا  یکی  مالعا  اب  لفط  دنس  دشابن  رس  یم تدالو  مالعا  رد  ردامو 

.دوش یم هداد  لفط  هب  ردام  یگداوناخ  مان  دشاب 

لیمکت ای  یضرف  یماسا  حیحصت  .ددرگ  یم میظنت  نیوبا  یماسا  لحم  رد  یضرف  یاهمان  دازآ و  یگداوناخ  مان  اب  دنس  دنشابن  مولعم  لفط  نیوبا  هاگره  هدام ١٧ -
ماکحا قبط  یگداوناخ  مان  دمآ و  دهاوخ  لمع  هب  تثارو  رصح  کرادم  ای  هاگداد  مکح  ای  یندم  نوناق  هدام ١٢٧٣  عوضوم  همانرارقا  بجوم  هب  صقان  تاصخشم 

.دش دهاوخن  سکعنم  همانسانش  رد  ردامو  ردپ  یماسا  ندوب  یضرف  عوضوم  .دش  دهاوخ  حالصا  یگداوناخ  مان  هب  طوبرم 

.داد دهاوخ  عالطا  ناتسداد  هب  ینوناق  مادقا  یارب  ار  بتارم  تبث و  ار  یلو  دقاف  لفط  تدالو  لاوحا  تبث  رومام  ای  هدنیامن  هدام ١٨ – 
، هریغ تیبرت و  حالصا  نوناک  هاگتمادن ، ریظن  دشاب  صوصخم  هزاجا  هب  جاتحم  ای  عونمم  نآ  زا  جورخ  هک  دوش  دلوتم  یناکم  رد  لفط  هک  یتروص  رد  هرصبت – 

.دنشاب یم هعقاو  بحاص  فیاظو  ماجنا  یارب  مزال  تالیهست  داجیا  هعقاو و  عالطا  هب  فلکم  اه  نامزاس نیا  نایدصتم 

رد لحم  لاوحا  تبث  هب  نآ  زا  هخسن  کی  لاسرا  تدالو و  یهاوگ  رودص  هب  فلکم  هتشاد  تلاخد  نامیاز  رد  روضح و  تدالو  نیح  رد  هک  یکشزپ  ای  امام  هدام ١٩ -
.دشاب یم مالعا  تلهم 

دهاوخ باختنا  دوش  یم بوسحم  مان  کی  ًافرع  هکنآ  دننام  یدهم و  دمحم  نیسح ،  ) بکرم ای  هداس  مان  کی  یراذگمان  یارب  تسا ، هدننک  مالعا  اب  مان  باختنا  هدام ٢٠ -
(. هرصبت قاحلا ۶  اب  یحالصا ۶٣/١٨/١٠   ) دش

سنج اب  بسانمان  ای  نجهتسم  هدننز و  یاهمان  باقلا و  نیوانع و  باختنا  نینچمه  ددرگ و  یم یمالسا  تاسدقم  تیثیح  کته  بجوم  هک  یئاهمان  باختنا  هرصبت ١ -
.تسا عونمم 

.دنک یم مالعا  نامزاس  هب  نییعت و  ار  نآ  یاه  هنومن اروش  نیا  دشاب و  یم لاوحا  تبث  یلاع  یاروش  اب  عونمم  یاهمان  صیخشت  هرصبت ٢ -
.تسا نانآ  ینید  گنهرف  نابز و  عبات  یساسا  نوناق  رد  هدش  هتخانش  ینید  یاهتیلقا  دروم  رد  مان  باختنا  هرصبت ٣ -

.دوش یم دیق  نانآ  نید  عون  یساسا  نوناق  رد  هدش  هتخانش  ینید  یاهتیلقا  یلجس  دانسا  رد  هرصبت ۴ – 
ددرگ تباث  یعرش  لئالد  اب  نانآ  تدایس  ای  دشاب و  جردنم  یردپ  دج  ای  ردپ و  یلجس  دانسا  رد  نانآ  تدایس  هک  یتاداس  یلجس  دانسا  رد  تدایس  رکذ  هرصبت ۵ – 

.دوش زارحا  ًاعرش  نانآ  تدایس  مدع  ای  دننادن و  دیس  ار  دوخ  هکیناسک  رگم  تسا  یمازلا 
.دوش تبث  یلجس  دانسا  رد  نانآ  یگداوناخ  مانو  مان  هب  طوبرم  تارییغت  اب  هارمه  مالسا  نیبم  نید  هب  رگید  نایدا  ناوریپ  فرشت  بتارم  هرصبت ۶ – 

دش دهاوخ  میظنت  تدالو  تعاس  رکذ  اب  دلوت و  بیترت  هب  هناگادج  عیاقو  لک  تبث  رتفد  کی  ره  یارب  دوش  دلوتم  لفط  کی  زا  شیب  لمح  عضو  زا  هاگره  هدام ٢١ -
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠ )

تافو تبث  مراهچ –  لصف 

لاوحا تبث  هدنیامن  ای  رومام  هب  دیاب  دریمب  تدالو  زا  سپ  هلصافالب  ای  هدمآ  ایند  هب  هدرم  هک  یلفط  تدالو  نینچمه  یجراخ و  ای  یناریا  زا  معا  سکره  تافو  هدام ٢٢ -
مالعا روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  هب  ای  ناریا  یلوسنک  نارومام  نیرت  کیدزن هب  ای  تماقا  لحم  یلوسنک  نارومام  هب  روشک  زا  جراخ  رد  نایناریا  تافو  .دوش  مالعا 

نارومام مالعا  لحم  بسح  رب  ار  روشک  زا  جراخ  رد  نایناریا  تافو  لاوحا و  تبث  ناگدنیامن  نارومام و  ار  روشک  نکاس  نایجراخ  نایناریا و  تافو  دوش  یم
هتشذگ رد  هب  طوبرم  تاحفص  رد  عیاقو  لک  تبث  رتفد  رد  نینچمه  تافو و  تبث  دنس  رد  دیاب  تافو  .دننک  یم تبث  لاوحا  تبث  ناگدنیامن  ای  نارومام و  ای  ناریا  یلوسنک 
تبث نامزاس  هب  یهاوگ  هخسن  کی  دوش و  یم مالعا  لحم  ینابرهش  هب  تبث  زا  سپ  نایجراخ  تافو  .ددرگ  رهم  ءاضما و  تبث و  یفوتم  همانسانش  وا و  ردام  ردپ و  و 

(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) ددرگ لاسرا  هجراخ  روما  ترازو  هب  هک  دش  دهاوخ  هداتسرف  روشک  لاوحا 
.ددرگ یم میلست  دنک  تساوخرد  هک  یصخش  ره  هب  تافو  یهاوگ  هرصبت – 

: ددرگ دیق  ریز  تاعالطا  دیاب  تافو  تبث  دنس  رد  هدام ٢٣ -
.تبث خیرات  تافو و  لاس  هام و  زور ، لحم ، - ١

.هتشذگ رد  تماقا  هناورپ  ای  همانسانش  رودص  لحم  خیرات و  تماقا و  هناورپ  ای  همانسانش  هرامش  لغش و  دلوت و  خیرات  سنج و  یگداوناخ و  مانو  مان  - ٢
.دشاب صخشم  هک  یتروص  رد  توف  تلع  - ٣

.هتشذگ رد  ردام  ردپ و  همانسانش  رودص  لحم  همانسانش و  هرامش  یگداوناخ و  مان  مان و  - ۴
.هدننک مالعا  تمس  تماقا و  لحم  همانسانش و  رودص  لحم  همانسانش و  هرامش  یگداوناخ و  مان  مان و  - ۵

.ناهاوگ لغش  تماقا و  لحم  همانسانش و  رودص  لحم  همانسانش و  هرامش  یگداوناخ و  مان  مان و  - ۶
.رهم رثا  لاوحا و  تبث  رومام  ای  هدنیامن  ءاضما  یگداوناخ و  مان  مان و  - ٧

.تافو تبث  صوصخم  گرب  یرس  هرامش و  - ٨
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) تاحیضوت لحم  - ٩

هلصافالب ای  هدمآ  ایند  هب  هدرم  هک  یلفط  دروم  رد  .ددرگ  تبث  هاوگ  رفن  ود  روضح  اب  کشزپ  ندوبن  تروص  رد  کشزپ و  قیدصت  قبط  دیاب  تافو  هعقاو  هدام ٢۴ -
عوقو هک  یکشزپ  .تسا  یفاک  رفن  ود  یهاوگ  کشزپ  ندوبن  تروص  رد  تسا و  یرورض  کشزپ  قیدصت  لحم  رد  کشزپ  دوجو  تروص  رد  دریمب  دلوت  زا  سپ 
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قیدصت دیاب  تافو  تلع  صیخشت  ناکما  تروص  رد  دشاب و  یم رظن  راهظا  ای  قیدصت  رودص  دسج و  هنیاعم  هب  فلکم  دروم  ره  رد  دوش  یم هداد  عالطا  وا  هب  تافو 
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دیامن لاسرا  ررقم  تلهم  رد  لحم  لاوحا  تبث  هب  دیاب  ار  دوخ  رظن  راهظا  ای  قیدصت  زا  هخسن  کی  لاح  ره  هب  دوش و 

یتروص رد  دیآ و  یمن باسح  هب  تلهم  زور  نیرخآ  زا  دعب  یمسر  لیطعت  تافو و  زور  .تسا  نآ  رب  فوقو  ای  عوقو  خیرات  زا  زور  هد  تافو  مالعا  تلهم  هدام ٢۵ – 
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دش دهاوخ  باستحا  دصقم  هب  ندیسر  خیرات  زا  نآ  مالعا  تلهم  دهد  خر  رفس  ءانثا  رد  تافو  هک 

.دش دهاوخ  نییعت  نوناق  نیا  یئارجا  همان  نییآ  رد  دوش  مالعا  ررقم  تلهم  اضقنا  زا  سپ  هک  تافو  تدالو و  عیاقو  تبث  بیترت  هرصبت – 

: تسا ریز  صاخشا  زا  یکی  هدهع  هب  بیترت  هب  تافو  تبث  دنس  ءاضما  تافو و  مالعا  هدام ٢۶ -
.تسا هدوب  رضاح  تافو  عقوم  رد  هک  یفوتم  دنواشیوخ  نیرت  کیدزن - ١

.وا هدنیامن  ای  تسا  هداد  خر  نآ  رد  تافو  هک  یناکم  بحاص  ای  یدصتم  - ٢
.تسا هدوب  رضاح  تافو  عقوم  رد  هک  یصخش  ره  - ٣

.ادخدک ای  یماظتنا  نارومام  - ۴
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دنتسه لاوحا  تبث  هب  تافو  عالطا  هب  فلکم  نفد  ای  ناتسروگ  نایدصتم  هرصبت – 

دنس رد  همان  مالعا  خیرات  هرامش و  دوش  مالعا  تاماقم  ریاس  ای  یئاضق و  ای  یماظتنا  نارومام  فرط  زا  یمسر  همان  یط  تدالو  ای  تافو  هک  یتروص  رد  هدام ٢٧ – 
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) .دوب دهاوخ  دنس  ءاضما  هلزنم  هب  جرد و 

: تسا ریز  تاماقم  هدهع  هب  تافو  مالعا  ریز  دراوم  رد  هدام ٢٨ – 
هعقاو دنفلکم  لحم  رد  رضاح  یدادما  یاههورگ  ای  یماظتنا  تاماقم  دوش  یزوس  شتآ  نافوط و  لیس ، هلزلز ، لیبق  زا  حناوس  زورب  رثا  رد  تافو  هک  یتروص  رد  - ١

.دنیامن مالعا  یفوتم  نس  همانسانش و  رودص  لحم  همانسانش و  هرامش  رودقملا  یتح  یگداوناخ و  مانو  مان  یواح  تروص  لاسرا  نمض  ار  تافو 
مان مان و  نییعت  اب  تمسق  هدنامرف  هلیسو  دوش  یم عقاو  گنج  نامز  رد  ای  یماظن  یاهرونام  نمض  ای  هناخزابرس و  رد  حلص  نامز  رد  هک  ینایماظن  تافو  - ٢

(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) ددرگ یم مالعا  همانسانش  رودص  لحم  همانسانش و  هرامش  یگداوناخ و 

تاصخشم یاج  هب  تافو  دنس  رد  دشابن  یسرتسد  دوش  دیق  دنس  رد  دیاب  هک  یتاعالطا  زا  یضعب  هب  ای  دوشن  مولعم  یفوتم  تاصخشم  هک  یدراوم  رد  هدام ٢٩ – 
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دوب دهاوخ  فالتخا  لح  تئیه  اب  مولعمان  تاصخشم  لیمکت  دوش  یم هتشون  مولعمان )  ) ترابع

نآ زا  رثالا  دوقفم  بئاغ  یضرف  تافو  یعطق  مکح  هک  ییاههاگداد  رت  افد ناریدم  تسا  هاگداد  یعطق  مکح  رثالا  دوقفم  بئاغ  یضرف  تافو  تبث  کردم  هدام ٣٠ -
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دنراد لاسرا  لحم  لاوحا  تبث  هب  یمسر  همان  یط  ار  هرداص  یار  زا  هخسن  کی  دنفلکم  هدش  رداص  هاگداد 

قالط جاودزا و  مجنپ –  لصف 

جرد و زین  نیجوز  همانسانش  رد  دننک  یم تبث  طوبرم  رت  افد رد  هک  ار  عوجر  قالطو و  جاودزا  عیاقو  دنفلکم  قالطو  جاودزا  یمسر  رت  افد ناگدنراد  هدام ٣١ -
تبث هب  هیهت و  طوبرم  یاه  هنومن یور  دسر  یم تبث  هب  رت  افد رد  هک  ار  یعوجر  قالط و  جاودزا و  عیاقو  رابکی  زور  هدزناپ  ره  رثکادحو  دنیامن  رهم  ءاضما و 

تبث فرط  زا  هک  یرتافد  رد  طوبرم  یاهیرگلوسنک  هلیسو  هب  دیاب  روشک  زا  جراخ  رد  نایناریا  عوجر  قالطو و  جاودزا  .دنراد  تفایرد  دیسر  لیوحت و  لحم  لاوحا 
قیرط زا  هیهت و  صوصخم  یاه  هنومن یور  دسر  یم تبث  هب  رت  افد رد  هک  ار  یعوجر  قالط  جاودزا و  عیاقو  رابکی  هام  کیره  رثکادح  تبث و  دوش  یم هیهت  لاوحا 

.دوش هداتسرف  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  هب  هجراخ  روما  ترازو 
.دش دهاوخ  تبث  نیفرط  لاوحا  تبث  دانسا  رد  یمسر  همانرارقا  هئارا  اب  دشاب  هدیسرن  تبث  هب  قالط  یمسر  رتفد  رد  هک  تدم  لذب  عوجر و  قالط ، هدام ٣٢ -

.دش دهاوخ  تبث  رهوش  نز و  یلجس  دانسا  رد  ریز  طیارش  دوجو  تروص  رد  دشاب  هدیسرن  تبث  هب  جاودزا  یمسر  رت  افد رد  هکیئاهجاودزا 
.جاودزا هعقاو  تبث  نایضاقتم  نیب  تیجوز  هطبار  دوجو  رب  ینبم  یمسر  همانرارقا  هئارا  - ١

.دشابن رتمک  مامت  لاس  هدجیه  زا  هجوز  نس  مامت و  لاس  تسیب  زا  جاودزا  نس  همانرارقا  میظنت  عقوم  رد  - ٢
.دشاب یمن یرگید  جاودزا  دیق  رد  نیفرط  هعقاو  مالعا  خیرات  رد  هکنیا  هب  نیجوز  یاه  همانسانش رودص  لحم  لاوحا  تبث  تارادا  یهاوگ  - ٣

.دنیامن لاسرا  لحم  یارسداد  هب  ار  همانرارقا  تشونور  هعقاو  تبث  زا  سپ  دنفلکم  لاوحا  تبث  ناگدنیامن  هرصبت – 
حرش هب  همانسانش  رد  یلو  دوش  تبث  عیاقو  لک  تبث  رت  افد رد  دیاب  حاکن  خسف  تدم و  لذب  عوجر و  هجوز و  ای  جوز  تافو  ای  قالط  جاودزا و  عیاقو  لک  هدام ٣٣ -
یقاب دوخ  توق  هب  هک  جاودزا  دادعت  نآ  تاجوز  ددعت  تروص  رد  تدم و  لذب  ای  قالط  حاکن و  نیرخآ  درم  ای  نز  همانسانش  یانثملا  رد  .تفای  دهاوخ  ساکعنا  ریز 

.دش دهاوخن  جرد  همانسانش  یانثملا  رد  هلوخدم  ریغ  قالط  جاودزا و  .دش  دهاوخ  سکعنم  تسا 
.تسا عونمم  حالص  یذ  یتلود  یئاضق و  تاماقم  دنس و  بحاص  یارب  زج  یلجس  دانسا  عیاقو و  لک  تبث  رت  افد رد  روکذم  تاعالطا  یاشفا  هدام ٣۴ -

همانسانش رودص  مشش –  لصف 

همان نییآ  بجوم  هب  تامدخ  نیا  عون  نازیم و  هوجو و  ذخا  هوحن  هک  دش  دهاوخ  ماجنا  هجو  تفایرد  لباقم  رد  یلجس  تامدخ  ریاس  همانسانش و  رودص  هدام ٣۵ -
یحالصا ۶٣/١٨/١٠)  ) دوب دهاوخ  نوناق  نیا  یئارجا 

.دشاب یم ریز  تاعالطا  تاصخشم و  یاراد  رداص و  عیاقو  لک  تبث  رت  افد یور  زا  همانسانش  هدام ٣۶ -
.ناریا یمالسا  یروهمج  مرآ  - ١

.نآ نامسالک  هرامش  یراگن و  تشگنا  صوصخم  لحم  - ٢
.سکع قاصلا  لحم  - ٣

.همانسانش هرامش  - ۴
.نآ هدنراد  سنج  یگداوناخ و  مان  مان و  - ۵

.یرمق یسمش و  یرجه  لاس  هام و  زور و  بیترت  هب  دلوت  خیرات  - ۶
.تسا یمازلا  نادازون  یارب  همانسانش  ضیوعت  حرط  یارجا  ماگنه  زا  یرمق  یرجه  خیرات  رکذ  هرصبت – 
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(. اتسور رهش /   ) ناتسهد شخب ، ناتسرهش ، بیترت  هب  دلوت  لحم  - ٧
.نیوبا همانسانش  رودص  لحم  همانسانش و  هرامش  مان و  - ٨

.یسمش یرجه  لاس  هام و  زور و  بیترت  هب  دنس  میظنت  خیرات  - ٩
(. اتسور رهش /  ، ) ناتسهد شخب ، ناتسرهش ، هزوح ، بیترت  هب  دنس  میظنت  لحم  - ١٠
.هرادا رهم  رودص و  رومأم  ءاضما  دنس و  هدننک  میظنت  رومأم  یگداوناخ  مان  مان و  - ١١

.همانسانش صوصخم  یرس  لسلسم و  هرامش  - ١٢
.همانسانش بحاص  تافو  نادنزرف و  تدالو  رسمه ، تافو  قالط و  جاودزا ، تبث  صوصخم  لحم  - ١٣

.تاحیضوت لحم  - ١۴
(. تاحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) .تاباختنا رهم  صوصخم  لحم  - ١۵

بحاص یراگن  تشگنا  نامسالک  تشگنا و  رثا  لاس و  نامه  سکع  هب  قصلم  دیاب  دنسر  یم مامت  لاس  نس ١۵  هب  هک  یدارفا  دیدج  هنومن  یاه  همانسانش هرصبت ١ – 
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دشاب نآ 

فرظ تسا  فلکم  لاس  یس  نس  هب  ندیسر  زا  سپ  همانسانش  بحاص  .دوش  دیدجت  نآ  بحاص  لاس  نامه  سکع  اب  مامت  یگلاس  یس  رد  دیاب  هیلوا  همانسانش  هرصبت ٢ -
(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دیامن هعجارم  نآ  دیدجت  یارب  لاسکی 

(. یقاحلا ۶٣/١٨/١٠  ) دوب دهاوخ  نوناق  نیا  یئارجا  همان  نییآ  تاررقم  قباطم  هجراخ  عابتا  تدالو  یهاوگ  ای  ددجم و  همانسانش  وردص  هرصبت ٣ -
هرادا روشک ، زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  تلود  یاهیگدنیامن  قالط ، جاودزا و  یمسر  دانسا  رت  افد روشک ، لاوحا  تبث  نامزاس  یانثتسا  هب  هرصبت ۴ -

بلطم هنوگچیه  جرد  رهم و  شقن  قح  یصوصخ  شخب  یتلود و  تاسسؤم  اه و  داهن اه و  ناگرا زا  کیچیه  تاباختنا  لک  هرادا  للملا و  نیب  سیلپ  تیوه و  صیخشت 
(. یقاحلا ۶٣/١٨/١٠  ) تفرگ دهاوخ  رارق  ینوناق  درگیپ  تحت  رما  نیا  زا  فلختم  .دنرادن  همانسانش  یور  رب  یرگید  راثآ  ای  و 

تیعبات کرت  هجراخ  روما  ترازو  فرط  زا  صاخشا  تیعبات  زا  جارخا  ای  تیعبات و  کرت  مالعا  لوصو  درجم  هب  تسا  فلکم  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  هدام ٣٧ -
.دیامن مودعم  ار  همانسانش  ای  سکعنم  هطوبرم  دانسا  ای  رت  افد رد  ار  تیعبات  جارخا  ای 

یئاسانش تراک  رودص  متفه –  لصف 

هتشاد هارمه  ار  نآ  هشیمه  هدوب و  یئاسانش  تراک  یاراد  دیاب  تسا  الاب  هب  لاس  زا ١۵  اه  نآ نس  هک  یناسک  دنک  مالعا  دنادب و  یضتقم  تلود  هک  یطاقن  رد  هدام ٣٨ -
جرد بیترت  رودص و  بیترت  .دوب  دهاوخ  نوخ  یلصا  یاههورگ  تنوکس و  لحم  یناشن  سکع و  تشگنا و  رثا  تاصخشم و  یواح  یئاسانش  تراک  دنشاب 

نیناجم راغص و  یارب  هک  یصاخشا  نوخ و  هورگ  لیبق  زا  تاعالطا  ریاس  تنوکس و  هب  طوبرم  تاعالطا  لیصحت  یگنوگچ  یئاسانش و  تراک  هدنراد  تاصخشم 
.دش دهاوخ  نییعت  یئارجا  همان  نییآ  رد  دنیامن  ذخا  یئاسانش  تراک 

(. ناریا یمالسا  یروهمج  بالقنا  یاروش  ینوناق ۵٨/١٣/١١ ) هحیال   ) دش فذح  هدام ٣٩ -

یگداوناخ مان  متشه –  لصف 

.دوب دهاوخ  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  بیوصت  اب  یگداوناخ  مان  رییغت  هدام ۴٠ -
.دشاب یم نوناق  نیا  یئارجا  همان  نییآ  قباطم  یگداوناخ  مان  رییغت  دراوم  هرصبت :

هب لاوحا  تبث  تارادا  یگداوناخ  مان  صوصخم  رت  افد رد  نانآ  مانب  هک  تسا  یصاخشا  صتخم  دانسا  رودص  مدقت  خیرات  تیاعر  اب  یگداوناخ  مان  مدقت  قح  هدام ۴١ -
ثارو زا  کی  ره  .دبای  یم لاقتنا  ینوناق  هثرو  هب  تافو  زا  سپ  قح  نیا  مدقت و  قح  هزاجا  اب  رگم  درادن  هرادا  نآ  رد  ار  نآ  رایتخا  قح  یرگید  دسر و  یم تبث 

هب دنناوت  یم قافتالاب  ثارو  یلو  دهاوخب  هاگداد  زا  ار  وا  یگداوناخ  مان  رییغت  هداد و  رارق  ضارتعا  دروم  هدرک  رایتخا  ار  وا  یگداوناخ  مان  هک  یصخش  دناوت  یم
.دیامن رایتخا  رد  ار  نانآ  یگداوناخ  مان  هک  دنهد  هزاجا  یرگید 

دنناوت یم ریبک  نادنزرف  .ددرگ  رداص  یرگید  لاوحا  تبث  هرادا  ورملق  رد  دنزرف  همانسانش  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  ردپ  یگداوناخ  مان  نامه  دنزرف  یگداوناخ  مان  هرصبت :
.دنیامن باختنا  یرگید  یگداوناخ  مان  دوخ  یارب 

رد دنک و  هدافتسا  مدقت  قح  تیاعر  نودب  دوخ  رسمه  یگداوناخ  مان  زا  دشاب  یم تیجوز  دیق  رد  هک  ینامز  ات  دوخ  رسمه  تقفاوم  اب  دناوت  یم هجوز  هدام ۴٢ – 
.دوب دهاوخ  رسمه  هزاجا  هب  لوکوم  یگاوناخ  مان  زا  هدافتسا  همادا  قالط  تروص 

عیاقو لک  تبث  رت  افد هب  نآ  لقن  دوجوم و  یاه  همانسانش ضیوعت  مهن –  لصف 

هک نیعم  یاه  تلهم رد  دنفلکم  زین  دارفا  هیلک  دیامن و  ضیوعت  جیردتب  ار  مدرم  تسد  رد  دوجوم  یاه  همانسانش تسا  فلکم  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  هدام ۴٣ -
تیوه مالعا  یارب  دوخ  تماقا  لحم  لاوحا  تبث  نارومأم  هب  دومن  دهاوخ  نییعت  ینس  هورگ  بیترت  هب  یعمج و  طابترا  لیاسو  یهگآ و  یط  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس 

هعجارم نیا  نمض  زین  نادنزرف  هجوز و  جوز و  هدشن  تبث  تافو  .دنیامن  هعجارم  دیدج  هنومن  همانسانش  تفایرد  کرادم و  هئارا  دوخ و  یتایح  عیاقو  دوخ و 
.دوش مالعادیاب 

قبط نانآ  یارب  دشابن  هورگ  نآ  دیدجت  هرود  لومشم  هک  دنیامن  همانسانش  ضیوعت  تساوخرد  ای  نادقف و  مالعا  یصاخشا  حرط ، یارجا  لوط  رد  هچنانچ  هرصبت – 
(. یقاحلا ۶٣/١٨/١٠  ) دش دهاوخ  رداص  تقوم  یهاوگ  تاررقم 

همانسانش تفایرد  ای  ریغ  همانسانش  زا  هدافتسا  ای  ررکم  همانسانش  نتشاد  زا  ار  لاوحا  تبث  نارومأم  هرشتنم  یهگآ  رد  نیعم  یاه  تلهم رد  هک  یصاخشا  هدام ۴۴ – 
روبزم میارج  هنیعم  یاهتلهم  اضقنا  زا  سپ  الاو  دوب  دهاوخ  فاعم  تازاجم  بیقعت و  زا  دنیامن  علطم  یجراخ  تیعبات  نتشاد  اب  یناریا  همانسانش  زا  هدافتسا  ای  موهوم 

ینوناق ناگدنیامن  ای  نابحاص و  باختنا  هب  ررکم  همانسانش  ناگدنراد  تیوه  .دوب  دنهاوخ  نوناق  نیا  داوم ۴٨-۴٩  رد  حرصم  تازاجم  لومشم  هدش و  هتخانش  رمتسم 
.دوب دهاوخ  دوش  یم رداص  هک  ینوناق  همانسانش  قالط و  جاودزا و  کرادم  نینچمه  دنا و  هدومن هدافتسا  ریغ  همانسانش  زا  هک  یصاخشا  تیوه  تیبثت و  نانآ 

تدالو تبث  عقوم  رد  نینچمه  دمآ و  دهاوخ  لمع  هب  دنک  یم هعجارم  ررقم  تلهم  رد  هک  یرسمه  ینس  هورگ  نمض  نادنزرف  رسمه و  همانسانش  ضیوعت  هرصبت – 
.دشاب هدشن  یهگآ  نیعم و  هعجارم  تلهم  هچ  رگا  دش  دهاوخ  ضیوعت  راوناخ  دارفا  ردام  ردپ و  همانسانش  لفط 

یماظتنا و عجارم  هب   » تیوه تابثا » یارب  بتارم  دوشن  هئارا  نآ  تابثا  تهج  مزال  کرادم  ددرگ و  عقاو  دیدرت  دروم  دارفا   » تیعبات تیوه  هاگ » ره هدام ۴۵ -
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(. یحالصا ۶٣/١٨/١٠  ) دش دهاوخ  مادقا  تاررقم  قبط  دییأت  تروص  رد  عاجرا و  ناتسرهش  نیمأت  یاروش  هب  تیعبات  تابثا  یارب 
تشاد دهاوخ  تکرش  یأر  قح  نتشاد  اب  زین  لحم  لاوحا  تبث  هرادا  سیئر  ددرگ  یم لیکشت  قوف  روظنم  هب  هک  ناتسرهش  نیمأت  یاروش  تاسلج  رد  هرصبت – 

یحالصا ۶٣/١٨/١٠) )
هدش مالعا  تلهم  نایاپ  زا  سپ  درک و  دهاوخ  یهگآ  یعمج  طابترا  لیاسو  قیرط  زا  ار  هرود  ره  همانسانش  ضیوعت  تلهم  نایاپ  روشک ، لاوحا  تبث  نامزاس  هدام ۴۶ -

دارفا تیعبات  تیوه و  یمسر  دنس  ناریا  یمالسا  یروهمج  دیدج  یاه  همانسانش ًارصحنم  دش و  دهاوخ  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  یلبق  هرداص  یاهیهاوگ  همانسانش و 
(. یحالصا ۶٨/١٨/١٠  ) دوب دهاوخ 

.دش دهاوخ  راتفر  نانآ  اب  تاررقم  قبط  مالعا و  هاگداد  هب  بتارم  فلخت  صیخشت  زا  سپ  دننکن  هعجارم  ررقم  یاهتلهم  رد  هک  یدارفا  هرصبت – 
نوناق یارجا  تامدقم  هیهت  مهد –  لصف 

مزال نانکراک  نیمأت  تازیهجت و  راک و  لیاسو  هیهت  ثیح  زا  ارنآ  یارجا  تامدقم  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  لاسکی  تدم  رد  تسا  فلکم  روشک  ترازو  هدام ۴٧ -
.دومن دهاوخ  نیمات  ار  نوناق  نیا  یارجا  یارب  مزال  رابتعا  تلود  .دیامن  مهارف  نانآ  شزومآ  و 

یرفیک تاررقم  مهدزای –  لصف 

رد اب  ای  دننک  یراددوخ  داوم ٣٨ و ۴٣  هدام ٣۶ و  کی  هرصبت  هرصبت ٢۶ و  داوم ١۶ و ١٩ و ٢۴ و ٢۶ و ٣۵ و  رد  روکذم  فیاظو  زا  هک  یصاخشا  هدام ۴٨ -
رازه جنپ  ات  رازه  کیو  تسیود  تخادرپ  هب  ررقم  فیلاکت  ماجنا  هب  مازلا  رب  هوالع  هتفرگ و  رارق  بیقعت  دروم  دنیامن  ینثملا  ذخا  هب  مادقا  همانسانش  نتشاد  تسد 

.دش دنهاوخ  موکحم  یدقن  یازج  لایر 
طباوض قبط  یماظتنا  ای  یرادا  یاههاگداد  رد  دنیامن  للعت  ای  ریخأت  نآ  یارجا  رد  دنراد  هدهع  رب  یفیاظو  نوناق  بجوم  هب  هک  ینیلؤسم  نارومأم و  هاگ  ره یلو 

.تفرگ دنهاوخ  رارق  بیقعت  تحت  طوبرم 
: دش دنهاوخ  موکحم  هام  شش  ات  زور  کی  تصش و  زا  یا  هحنج سبح  هب  ریز  صاخشا  هدام ۴٩ -

.دنیامن یراهظا  عقاو  فالخ  رب  تیوه  ای  تافو  ای  تدالو  مالعا  رد  هک  یصاخشا  فلا – 
هب ای  هیلع  یلوم  ای  دوخ  یارب  ررکم  همانسانش  تفایرد  هب  ای  هدافتسا و  ررکم  همانسانش  زا  مامت  لاس  نس ١٨  هب  ندیسر  زا  سپ  ًادماع  ًاملاع  هک  یصاخشا  ب -

.دنیامن هدافتسا  دوخ  تیوه  مان  هب  دشاب  هدرم  ای  هدنز  نآ  بحاص  هاوخ  یرگید  همانسانش  زا  ای  دننک و  تردابم  موهوم  همانسانش  تفایرد 
.دنک رداص  عقاو  فالخ  یهاوگ  تافو  تدالو و  دروم  رد  هک  یکشزپ  ای  امام  ج -

(. یحالصا ۶٨/١٨/١٠  ) ددرگ تافو  ای  عیاقو و  لک  تبث  رتفد  میظنت  هب  رجنم  نانآ  تداهش  هک  دنهدب  غورد  تداهش  تافو  تدالو و  دروم  رد  هک  یصاخشا  د -
یا هحنج سبح  هب  دنوش  همانسانش  تفایرد  ای  یلجس  دانسا  میظنت  بجوم  دوخ  ندرک  دادملق  یناریا  روظنم  هب  یناریا  تیعبات  زارحا  زا  لبق  هک  هناگیب  دارفا  هدام ۵٠ -

.دش دنهاوخ  موکحم  لاسکی  ات  هام  هس  زا 
یا هحنج سبح  هب  دنک  تفایرد  همانسانش  راهظا و  لاوحا  تبث  رت  افد دانسا و  رد  یعقاو  ردام  ای  ردپ  زا  ریغب  ار  لفط  ردام  ای  ردپ  ًادماع  ًاملاع و  سک  ره  هدام ۵١ – 

.دش دهاوخ  موکحم  لاس  هس  ات  هام  زا ۶ 
.دشاب یم ینثتسم  هدام  نیا  لومش  زا  تسرپرس  نودب  ناکدوک  تیامح  نوناق  رد  روکذم  دراوم  نینچمه  دشابن و  مولعم  لفط  ردام  ای  ردپ  هک  یدراوم  رد  هرصبت – 
کالم ار  فالخ  یاه  یهاوگ ای  دنیامن  کمک  ءاحنا  زا  یوحن  ره  هب  نوناق  نیا  داوم ۴٩ و ۵٠ و ۵١  رد  روکذم  مئارج  رد  ًادماع  ًاملاع و  هک  ینارومأم  هدام ۵٢ -

.دش دنهاوخ  موکحم  یلصا  بکترم  تازاجم  هب  دنهد  رارق  دوخ  ینوناق  فیاظو  یارجا 
دهاوخ ناریزو  تئیه  بیوصت  هب  هیهت و  یرتسگداد  ترازو  روشک و  ترازو  هلیسو  طوبرم  دانسا  قاروا و  یاه  هنومن نوناق و  نیا  یئارجا  یاه  همان نییآ  هدام ۵٣ -

.دیسر
مود نمهب ١٣١٢ و  لوا  رذآ ١٣١٠ و  دادرم ١٣٠٧ و ١١  بوصم ٢٠  لاوحا  تبث  نیناوق  نیعم  یاه  تلهم نایاپ  نوناق و  نیا  یارجا  خیرات  زا  هدام ۵۴ -

.تسا رثاالب  دشاب  نوناق  نیا  ضراعم  ارجا  ماقم  رد  هک  ینوناق  ره  وغل و  تشهبیدرا ١٣١٩ 
.دنتسه نوناق  نیا  یارجا  رومأم  یرتسگداد  ترازو  هجراخ و  روما  ترازو  روشک ، ترازو  هدام ۵۵ -

یناریا عابتا  هیلک  یارب  یتسپدک  یلم و  هرامش  صاصتخا  مازلا  نوناق 
شش داتفه و  دصیس و  رازه و  کی  هام  تشهبیدرا  مهدفه 

.دنهد صاصتخا  یتسپدک  یلم و  هرامش  یناریا  عابتا  هیلک  یارب  تاررقم ، نیناوق و  تیاعر  اب  دنفظوم  نفلت  فارگلت و  تسپ و  روشک و  یاه  هناخترازو هدام ١ -

یاهداهن اه ، یرادرهش اه ، کناب اه ، هاگشناد تلود ، هب  هتسباو  یتلود و  تاسسؤم  اه و  تکرش اه ، نامزاس اه ، هناخترازو یقوقح ، یقیقح و  صاخشا  هیلک  هدام ٢ -
یلم و هرامش  زا  دنفظوم  تسا  مان  رکذ  مزلتسم  اه  نآ رب  نوناق  لومش  هک  یتاسسؤم  اه و  تکرش ناریا و  یمالسا  یروهمج  حلسم  یاهورین  یمالسا و  بالقنا 

دارفا و ییاسانش  یارب  ناریا  یمالسا  یروهمج  تسپ  تکرش  یراکمه  اب  ییاسانش و  تراک  بلاق  رد  روشک و  لاوحا  تبث  نامزاس  طسوت  هک  یمقر  هد  یتسپدک 
.دنریگ راکب  هدومن و  تیعبت  تفای  دهاوخ  صاصتخا  دروم  بسح  اه  نآ تنوکس  ای  راک  لحم  صاخشا و 

.دشاب نآ  بحاص  هارمه  هشیمه  دیاب  تسا و  طوبرم  یرفیک  یقوقح و  ماکحا  هیلک  لومشم  یناریا و  عابتا  ییاسانش  دنس  ناونعب  قوف  هدام  رد  هدش  دای  تراک  هدام ٣ -
.دهد عالطا  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  هب  نکمم  تصرف  نیلوا  رد  ار  بتارم  دیاب  دوخ ، راک  ای  تنوکس  لحم  رییغت  تروص  رد  تراک  هدنراد  هرصبت :

تسا عونمم  یتسپدک  یلم و  هرامش  جرد  نودب  اه ، نآ هباشم  یگدننار و  همانیهاوگ  ای  یفنص  ای  یرادا  ییاسانش  تراک  هنوگره  رودص  هدام ۴ -
یارب طیارش  هک  ینامز  ات  دنا  هدش رداص  نوناق  نیا  یارجا  بیوصت و  زا  لبق  هک  اه  نآ هباشم  یگدننار و  همانیهاوگ  ای  یفنص  یرادا ، یئاسانش  یاهتراک  هرصبت :

.دوب دنهاوخ  ربتعم  هدیدرگن  مهارف  دیدج  لکش  هب  اه  نآ ضیوعت 

.دیامن ینیب  شیپ  طوبرم  ییارجا  یاههاگتسد  هجدوب  رد  ار  یتسپدک  یلم و  هرامش  حرط  یارجا  یاه  هنیزه تسا  فظوم  تلود  هدام ۵ -
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.دیسر دهاوخ  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  هیهت و  هام  تدم ٢  فرظ  نفلت  فارگلت و  تسپ و  روشک و  یاه  هناخترازو طسوت  نوناق  نیا  یئارجا  همان  نیئآ  هدام ۶ -

یاروش سلجم  شش  داتفه و  دصیس و  رازه و  کی  هام  تشهبیدرا  مهدفه  خروم  هبنشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  هرصبت  ود  هدام و  شش  رب  لمتشم  قوف  نوناق 
.تسا هدیسر  نابهگن  یاروش  دیئات  هب  خیرات ٢/١٣٧۶/٢۴  رد  بیوصت و  یمالسا 
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