
يمالسا ياروش سلجم تابوصم
يمالسا ياروش سلجم :بيوصت عجرم
١١٩۵ :همان هژيو هرامش

١٣٩٨ رويرهش ٧،هبنشجنپ

٢١۶٨٧ هرامش جنپ و داتفه لاس

روشک نارحب تيريدم نوناق

۴۴۴٧٣/٩٠٣/۶/١٣٩٨هرامش

یناحور نسح رتکد یاقآ بانج نيملسملاو مالسالاتجح

ناریا یمالسا یروهمج مرتحم تسایر

یمالسایروهمج یساسا نوناق )١٢٣(موس و تسيب و دصکی لصا یارجا رد ٣١/١/١٣٩۴ خروم ١٠٠٠١/۵١١١۴ هرامش همان هب فطع
اب ،دوب هدش میدقت یمالسا یاروش سلجم هب روشک هبقرتمريغ ثداوح تیریدم هحیال ناونع ابهکروشک نارحب تیریدم نوناق ناریا
.دوشیم غالبا تسويپهب ،نابهگن مرتحم یاروش ديیأت و ٧/۵/١٣٩٨ خروم هبنشود زور ینلع هسلج رد بیوصت

یناجیرال یلع ـ یمالسا یاروش سلجم سيئر

۶٨٧٣٩۴/۶/١٣٩٨هرامش

روشک ترازو

هسلج رد هک »روشک نارحب تیریدم نوناق«تسويپ هب ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق موس و تسيب و دصکی لصا یارجا رد
ديیأتهب ٢٣/۵/١٣٩٨ خیرات رد و بیوصت یمالسا یاروش سلجم تشه و دون و دصيس و رازهکی هامدادرم متفه خروم هبنشود زور ینلع

غالبا ارجا تهج ،هدیدرگ لصاو یمالسا یاروش سلجم ٣/۶/١٣٩٨ خروم ۴۴۴٧٣/٩٠ هرامش همان یط و هديسر نابهگن یاروش
.ددرگیم

یناحور نسح ـ روهمج سيئر

روشک نارحب تیریدم نوناق

تايلک :لوا لصف

تارطاخم ربارب رد رثؤم خساپ ،یریذپبيسآ و رطخ شهاک ،یريگشيپ و ینيبشيپ روما رد هعماج یدنمناوت یاقترا روظنمهب ـ١هدام
و یگنهامه داجیا ،یزیرهمانرب ،یراذگتسايس رما رد هچراپکی تیریدم داجیا اب یروآبات تیوقت ،ینمیا نيمأت ،اهنارحب و ثداوح ،یعيبط
تيلاعف رب قيقد تراظن و هدیدبيسآ قطانم یزاسزاب و یهدناماس ،زکرمتم یناسرعالطا ،یشهوژپ و یئارجا یاههنيمز رد ماجسنا
.دوشیم عضو ریز ماکحا روشک نارحب تیریدم یارب رادیاپ هعسوت هب کمک و حناوس و ثداوح هزوح رد طبریذ یاههاگتسد

یعافتنا تاسسؤم ،یتلود یاهتکرش وتاسسؤم ،اهنامزاس ،اههناخترازو زا معا ناریا یمالسا یروهمج هناگهس یاوق ـ٢هدام
،یتلودريغ یمومع یاهداهن و تاسسؤم نينچمه و یتلود هميب یاهتکرش ،یتلود یرابتعا تاسسؤم و اهکناب ،تلود هب هتسباو
ماقم رظن ریز یاهدحاو و اهداهن هيلک ،یماظتنا و یتينما ،یماظن یاهورين ،یمالسا بالقنا یاهداهن و اهداينب ،یمومع تاسسؤم
نوناق هکنیا زا معا ،تسا مان حیرصت ای رکذ مزلتسم اهنآ رب نوناق لومش هک ییاهدحاو و اههاگتسد و هلٌمظعم نذا اب یربهر مظعم
.دنشابیم نوناق نیا لومشماهنآ هعبات ای هتسباو یاهتکرش و تاسسؤم و دننک تيعبت ماع تاررقم و نيناوق زا ای هتشاد ار دوخ صاخ

:تسا ریز حرشهب نوناق نیا رد هتفر راکهب یراصتخا تارابع و ناگژاو موهفم ـ٣هدام

هعماج ای طيحم رد عوقو تروص رد هک)یعامتجا و یتينما ـ یماظن دراوم زجهب( یناسنا شنک ای یعيبط هدیدپ :هرطاخم ـ فلا
.دوش رابتراسخ هثداح و نارحب کی هب لیدبت دناوتیم ریذپبيسآ

هدرتسگ یفنمتارثاوتاراسخهبرجنمو تسا هرطاخم عوقو زا یشان هک هعماجکیدرکلمعیدجیگتخيسگمهزا :نارحب ـ ب
عوضوم لوؤسم یاههاگتسد و رثأتمهعماجییاناوتزارتارفنآابههجاومهکیروطهب،دوشیم یطيحمتسیزاییداصتقا،یناسنا
.دشاب نوناق نیا )٢( هدام

ثعاب هک تسا هعماج رد یطيحمتسیز و یداصتقا ،یعامتجا ،یکیزيف لماش یدامريغ و یدام یاهدوبمک و فعض :یریذپبيسآ ـ پ
.دوش نارحب هب رجنم تارطاخم عوقو دوشیم
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.تسا ریذپبيسآ هعماج رد هرطاخم کی عوقو تروصرد ،یلامتحا یدام و یناسنا تاراسخ هزادنا ای رادقم :رطخ ـ ت

،رطخ شهاک و یريگشيپ ،ینيبشيپ فده اب هک تسا یتامادقا و اههمانرب ،اهدرکیور ،اهدربهار رب مکاح ماظن :نارحب تیریدم ـ ث
.دريگیم تروص یاهخرچ تروصهب ،حناوس و ثداوح عوقو زا سپ یزاسزاب و یناوتزاب و دمآراک خساپ و یگدامآ

،تارطاخم ليلحت و تخانش ،ییاسانش لماش هک دوشیم هتفگ یتامادقا و ريبادت هعومجم هب :رطخ شهاک و یريگشيپ ـ ج
شهاک تیریدم یريگراکهب مازلا ،اهیریذپبيسآ
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شهاک یاههمانرب یارجا و نیودت ،نوگانوگ یاهشخب یاهتیولوا و اهدربهار نييعت ،یاهعسوت یاهشخب هجدوب و همانرب نیودت رد رطخ
.تسا روشک رد حناوس و ثداوح رطخ

شیازفا حناوس و ثداوح هب رثؤم خساپ یارب ار لوؤسم یاههاگتسد و هعماج تيفرظ هک تسا یتامادقا و ريبادت هعومجم :یگدامآ ـ چ
.دناسرب لقادح هب ار نآ زا یشان یدام و یناسنا تاراسخ هک یروطهب دهدیم

،دادما و تاجن ،وجتسج ،هيلخت ،عیرس رادشه لماش و هدش زاغآ هثداح عوقو اب هک تسا یتامادقا و اهتيلاعف هعومجم :خساپ ـ ح
.دشابیم نارحب ره یاهیگژیو اب بسانتم ،اهنیا ریاظن و تينما نيمأت

ویدنمناوت ،تشيعم،اهراتخاس و تامدخدوبهبوميمرتیارب هک دوشیم هتفگ یتامادقا و ريبادت هعومجم هب :یناوتزاب و یزاسزاب ـ خ
رطخ شهاک تهج رد اهنآ تيفرظ و ییاناوت یاقترا بجوم هک یوحن هب ؛دوشیم ماجنا حناوس و ثداوحزارثأتمعماوجیگدنزطیارش
.دوش یتآ ثداوح

یناوتزاب و حناوس و ثداوح ربارب رد یراگزاس و لمحت ،یگداتسیا یارب ،تارطاخم ضرعم رد هعماج ای ماظن کی ییاناوت هب :یروآبات ـ د
.دوشیم هتفگ هدیدبيسآ هعماج عقومهب و رثؤم یزاسزاب و

هب زاين و دوشیم داجیا نآ عوقو زا دعب ای هثداح ندوب عوقولابیرق و تارطاخم عوقو یپ رد هک تسا یتيعضو :یرارطضا طیارش ـ ذ
.دراد خساپ یارب هداعلاقوف تامادقا

روشک نارحب تیریدم یلاعیاروش :یلاعیاروش ـ ر

روشک نارحب تیریدم نامزاس :نامزاس ـ ز

نارحب هب خساپ تايلمع یهدنامرف و یگنهامه ،یريگشيپ داتس :داتس ـ ژ

:دوشیم نیودت و هيهت ریز حرشهب نوناق نیا زاين دروم یناتسا و یلم دانسا ـ۴هدام

اهرايعم ،لوصا ،اهیريگتهج ،تاررقم و نيناوق ریاس و نوناق نیا بوچراهچ رد هک تسا یدنس :نارحب تیریدم یلم دربهار دنس ـ فلا
هوحن و نوناق نیا لومشم یاههاگتسد طسوت یزاسزاب و یناوتزاب و خساپ ،یگدامآ ،رطخ شهاک و یريگشيپ ،ینيبشيپ یاهشور و
اب دنس نیا .دنکيم صخشم روشک هعسوتیاههمانرب و یربهر مظعم ماقم یغالبا یلک یاهتسايس اب گنهامه ار مدرم تکراشم
.دسریم یلاعیاروش بیوصت هب یلم داتس ديیأت

نیا )٢( هدام عوضوم لوؤسم یاههاگتسد هيلک تکراشم اب نامزاس هک تسا یدنس :حناوس و ثداوح رطخ شهاک یلم همانرب ـ ب
و ثداوح رطخشهاکهژیوفادهاو دنکیم هيهت نارحب تیریدم یلم دربهار دنس بوچراهچ رد و تاررقم و نيناوق تیاعر اب ،نوناق

.دسریم یلاعیاروش بیوصتهب یلم داتس ديیأت اب دنس نیا .دنکیمنايبهطوبرمتامادقاهارمههبار حناوس

اب و تاررقم و نيناوق تیاعر اب ناتسا نارحب تیریدم لک هرادا هک تسا یدنس :حناوس و ثداوح رطخ شهاک یناتسا همانرب ـ پ
حناوس و ثداوح رطخ شهاک یلم همانرب ساسا رب ،ناتسا رد رظانتم نوناق نیا )٢( هدام عوضوم لوؤسم یاههاگتسد هيلک تکراشم
ديیأت زا سپ دنس نیا .دريگیم ربرد ار ناتسا رطخ شهاک یاهراکهار و اهتيفرظ ،اهیریذپبيسآ ،تارطاخم تخانش و دنکیم هيهت

.تسا ءارجالامزال نامزاس

عوضوم لوؤسم یاههاگتسد هيلک تکراشم اب و تاررقم و نيناوق تیاعر اب نامزاس هک تسا یدنس :خساپ و یگدامآ یلم همانرب ـ ت
هوحن و لوؤسم یاههاگتسد تامادقا و فیاظو و دنکیم هيهت نارحب تیریدم یلم دربهار دنس بوچراهچ رد ،نوناق نیا )٢( هدام
داتس ديیأت اب دنس نیا .دنکیم نييبت اهنارحب و ثداوح هب عقومهب و رثؤم خساپ و بولطم یگدامآ تهج ار ینامزاسنيب یگنهامه
.دسریم یلاعیاروش بیوصت هب یلم

هيلک تکراشم اب و تاررقم و نيناوق تیاعر اب ناتسا نارحب تیریدم لک هرادا هک تسا یدنس :خساپ و یگدامآ یناتسا همانرب ـ ث
و فیاظو و هدرک هيهت خساپ و یگدامآ یلم همانرب ساسا رب ،ناتسا رد رظانتم نوناق نیا )٢( هدام عوضوم لوؤسم یاههاگتسد
اهنارحب و ثداوح هب عقومهب و رثؤم خساپ و بولطم یگدامآ تهج ار ینامزاسنيب یگنهامه هوحن و لوؤسم یاههاگتسد تامادقا
.تسا ءارجالامزال نامزاس ديیأت زا سپ دنس نیا .دنکیم نييبت

یزاسزاب یاهحرط هيهت و یناوتزاب رثؤم یاهشور و اهوگلا ،اهبوچراهچ ،طباوض هک تسا یدنس :یناوتزاب و یزاسزاب یلم همانرب ـ ج
اب نوناق نیا )٢( هدام عوضوم لوؤسم یاههاگتسد هيلک تکراشم اب و نامزاس طسوت و دريگیمربرد ار حناوس و ثداوح زا دعب و لبق
بیوصت هب یلم داتس ديیأت اب دنس نیا .دوشیم هيهت نارحب تیریدم یلم دربهار بوچراهچ رد ،تاررقم و نيناوق ریاس تیاعر

.دسریم یلاعیاروش

ای یلم یاهحرط زا کی ره یارجا و یزیرهمانرب رد حناوس و ثداوح رطخ شهاک یگنوگچ هک تسا یدنس :رطخ شهاک تسويپ ـ چ
هک نوناق نیا )٢( هدام عوضوم یاههاگتسد طسوت دنس نیا .دنکیم نييبت دهاوش رب ینتبم و یناديم تاعلاطم قیرط زا ار نآ زارتمه
.دسریم نامزاس سيئر بیوصت هب و دوشیم هيهت ،دنراد هدهعرب ار روکذم یاههمانرب تيلوؤسم

لحارم و هيهت هامشش تدم فرظ رثکادح نوناق نیا ندشءارجالامزال نامز زا هدام نیا رد هدشرکذ یاههمانرب و اهدنس هيلک ـ هرصبت
.دوشیم یط نآ بیوصت

ناکرا :مود لصف

:زا دنترابع بيترت هب نوناق نیا عوضوم ناکرا ـ ۵هدام

یلاعیاروشـفلا

نامزاس ـ ب

داتس ـ پ
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،یربهر مظعم ماقم یغالبا یلک یاهتسايس هدودحم رد ،روشک نارحب تیریدم هنيمز رد یئارجا یراذگتسايس روظنمهب ـ ۶هدام
:دوشیم ليکشت ریز صاخشا تیوضع اب روشک نارحب تیریدم یلاعیاروش

)اروش سيئر( روهمجسيئر لوا نواعم ای روهمجسيئر ـ١

)اروش سيئربئان(روشک ریزو ـ٢

حلسم یاهورين ینابيتشپ و عافد ریزو ـ٣

یزاسرهش و هار ریزو ـ۴

یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ریزو ـ ۵

ورين ریزو ـ ۶

یزرواشک داهج ریزو ـ ٧

تاعالطا ریزو ـ ٨

حلسم یاهورين لک داتس سيئر ـ٩

روشک هجدوب و همانرب نامزاس سيئر ـ١٠

ناریا یمالسا یروهمج یاميس و ادص نامزاس سيئر ـ١١

)اروش ريبد( نامزاس سيئر ـ١٢

ناریا یمالسا یروهمج رمحا لاله تيعمج سيئر ـ١٣

یمالسا یاروش سلجم باختنا هب نارمع نويسيمک یاضعا زا رفن کی و اهاروش و روشک یلخاد روما نويسيمک یاضعا زا رفن کی ـ١۴
)رظان ناونع هب(

روهمجسيئر مکح اب و روشک ریزو ديیأت ،نامزاس سيئر داهنشيپ هب نارحب تیریدم ناصصختم زا رفن ود ـ١۵

نيفعضتسم جيسب نامزاس سيئر ـ١۶

.دنک لاسرا اوق یاسؤر یارب ار اروش نآ تابوصم شرازگ تسا فظوم یلاعیاروش ريبد ـ١هرصبت

سيئر داهنشيپ هب ترورض بسح رب نآ هداعلاقوف تاسلج و رابکی هام هس ره لقادح یداع تروص هب یلاعیاروش تاسلج ـ٢هرصبت
تیرثکا اب نآ تاميمصت و هتفای تيمسر ءاضعا کی هوالعهب فصن روضح اب تاسلج نیا .دوشیم ليکشت روشک ریزو ديیأت و نامزاس

.دوشیم ذاختا ءارآ یبسن

.تسارقتسم )روشک نارحب تیریدم نامزاس( روشک ترازورد یلاعیاروشهناخريبد ـ٣هرصبت

ای روهمج سيئر( هسلج سيئر ديیأت اب تابوصم نیا .تسا نآ تابوصم یارجا یريگيپ و غالبا لوؤسم ،یلاعیاروش هناخريبد ـ۴هرصبت
.تسا ءارجالامزال روشک ریزو یو بايغ رد و )روهمج سيئر لوا نواعم

            :زا تسا ترابع یلاعیاروش فیاظو ـ٧هدام

نآ نیودت زا سپ  هامهس تدم فرظ نارحب تیریدم یلم دربهار دنس یناسرزورهب و بیوصت ـ فلا

یناوتزاب و یزاسزاب یلم همانرب و خساپ و یگدامآ یلم همانرب ،حناوس و ثداوح رطخ شهاک یلم همانرب یناسرزورهب و بیوصت ـ ب
اهنآ نیودت زا سپ هامهس تدم فرظ

رد حرط هب زاين و هدوب نارحب تیریدم یئارجا یاهتسايس هزوح هب طوبرم هک ار یتاعوضوم ریاس ،یلاع یاروش ريبد ـ هرصبت
.دنکیم داهنشيپ اروش نآ هب دشاب هتشاد یلاعیاروش

،دوب هدش ليکشت ٣١/٢/١٣٨٧ بوصم روشک نارحب تیریدم نامزاس ليکشت نوناق بجومهب نیا زا شيپ هک ،نامزاس ـ ٨هدام
.دراد هدهعرب ار نآ یشخبرثا یاقترا و روشک نارحب تیریدم لامعا رد یگچراپکی تيلوؤسم

دنراد نارحب تیریدم هنيمز رد یصصخت راک هقباس لاستفه لقادح و طبترم یهاگشناد تاليصحت هک یناسک نايم زا ،نامزاس سيئر
و روشک ریزو داهنشيپ اب و دوشیم بوصنم روهمج سيئر مکح اب ناریزو تأيه بیوصت و روشک ریزو داهنشيپ هب هلاسجنپ هرود کی یارب
.ددرگیم لزع روهمج سيئر شریذپ

و رادناتسا رظن ریز  بيترت هب یناتسرهش و یناتسا حوطس رد نامزاس فیاظو یارب رظانتم و بسانم ینامزاس راتخاس ـ١هرصبت
یحارط نامزاس داهنشيپ هب یاهقطنم یاهتيساسح و یميلقا طیارش ،ییايفارغج هرتسگ ،فیاظو مجح اب بسانتم ،رادنامرف
.دسریم روشک یمادختسا و یرادا نامزاس بیوصت هب ینوناق لحارم یط زا دعب و دوشیم

:دوشیم هفاضا لیذ هحورشم یلاع یاهاروش یاضعا بيکرت هب نامزاس سيئر ـ٢هرصبت

بوصم ناریا یرامعم و یزاسرهش یلاعیاروش سيسأت نوناق )٣( هدام مکح عوضوم ناریا یرامعم و یزاسرهش یلاعیاروش ـ فلا
یدعب تاقاحلا و تاحالصا اب٢٢/١٢/١٣۵١

و تاحالصا اب ٢٨/٣/١٣۵٣ بوصم تسیزطيحم یزاسهب و تظافح نوناق )٢(هدام مکح عوضوم تسیزطيحم تظافح یلاعیاروش ـ ب
یدعب تاقاحلا

یدعب تاقاحلا و تاحالصا اب ۶/١٠/١٣٧٩ بوصم یزرواشک داهج ترازو ليکشت نوناق )١٠( هدام مکح عوضوم بآ یلاعیاروش ـ پ
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یدعب تاقاحلا و تاحالصا اب ٣٠/٣/١٣۵٠بوصم ناریا یزکرم هميب سيسأت نوناق )١٠( هدام مکح عوضوم هميب یلاع یاروش ـ ت

.تسا یأر قح نودب هدام نیا )٢( هرصبت »ت« دنب و »فلا« دنب عوضوم یلاع یاهاروش رد نامزاس سيئر تیوضع ـ٣هرصبت

      :زا تسا ترابع نامزاس فیاظو ـ ٩هدام

همانرب و خساپ و یگدامآ یلم همانرب ،حناوس و ثداوح رطخ شهاک یلم همانرب ،نارحب تیریدم یلم دربهار دنس نیودت و هيهت ـ فلا
یلاعیاروش بیوصت تهج یناوتزاب و یزاسزاب یلم

یتاعالطا کناب ليکشت قیرط زا نالک فادها ققحت و ییازفامه داجیا روظنم هب ینامزاسنيب یگنهامه و یراکمه یاقترا ـ ب
،ینف طباوض هيهت ،یبایتلع و یزاسدنتسم ،تاعالطا تیریدم عماج ماظن هببسانتم یسرتسد و نارحب تیریدم یصصخت
یلم داتس رد بیوصت تهج نوناق نیا زاين دروم یاهلمعلاروتسد و اهدرادناتسا

نیودت و یعيبط تارطاخم یلم سلطا هيهت هلمج زا روشک حطس رد حناوس و ثداوح رطخ کرد و تارطاخم ییاسانش ناوت یاقترا ـ پ
یلم داتس بیوصت تهج یناتسا حناوس و ثداوح رطخ شهاک یاههمانرب

نوناق نیا )٢( هدام عوضوم طبترم یاههاگتسد رد عیرس رادشه و تارطاخم شیاپ زکارم و اهتيفرظ یاقترا و داجیا هب کمک ـ ت

یاهماظن رارقتسا تهج یگنهامه داجیا و یزیرهمانرب هلمج زا نارحب هب خساپ یارب یتايلمع و ینامزاس بولطم یگدامآ داجیا ـ ث
یطابترا هکبش داجیا ،اهنآ هب هتسباو تاسيسأت و یصوصخ ،یتلودريغ یمومع ،یتلود تاسسؤم رد ینمیا و یگدامآ نانيمطا لباق
تهج مزال یاهلمعلاروتسد و ینف طباوض نیودت و اهناتسا خساپ و یگدامآ یاههمانرب هيهت ،یرارطضا طیارش یارب یصاصتخا
روشک حطس رد یدادما یاهنامزاس تامدخ ندرک درادناتسا

یساسا نوناق )٨٠( مداتشه لصا تیاعر اب یجراخ و یلخاد یتلود یاهکمک و تاناکما عیزوت و تیاده ،بذج ـ ج

نیودت و مزال یاهتخاسریز داجیا یريگيپ هلمج زا اهنارحب و ثداوح عوقو زا سپ یزاسزاب و یناوتزاب یارب روشک ییاناوت یاقترا ـ چ
هدام عوضوم یاههاگتسد ریاس و درادناتسا یلم نامزاس یراکمه اب یزاسزاب و یناوتزاب زاين دروم یاهدرادناتسا و اهدنیآرف ،طباوض
نوناق نیا )٢(

یاهراکوزاس و یلام یاهتیامح ،اههميب زا هدافتسا ريظن تراسخ ناربج یاهشور یاقترا و داجیا تهج تیامح و تیاده ،یزیرهمانرب ـ ح
نيناوق بوچراهچ رد یتیامح یاهقودنص و هژیو تاليهست ،یقیوشت

نیون یاهیروانف یريگراکهب جیورت هلمج زا روشک رد نارحب تیریدم یاقترا یاتسار رد یروانف و شناد هعسوت و دشر هب کمک ـ خ
و اههاگشناد اب هبناجدنچ ای هبناجود یاهیراکمه قیرط زا یملع ینابهدید ماظنداجیا و یهوژپهدنیآ ،اهزاسوتخاس ردهناريگشيپ
یشهوژپ تاسسؤم

یاهکمک عیزوت و بذج یاهلمعلاروتسد هيهت هلمج زا یللملانيب و یاهقطنم حطس رد رثؤم یراکمه یارب مزال یاهبوچراهچ داجیا ـ د
یساسا نوناق )٨٠( مداتشه لصا تیاعر اب یجراخ

و یزیرهمانرب قیرط زا هعماج رد ینمیا گنهرف جیورت و روحمهعماج نارحب تیریدم تیوقت یارب یمدرم یاهتکراشم هعسوت ـ ذ
یاهورين ،یشزرو یاهنويساردف ،یتلودريغ یاهداهن ،یمدرم یاهلکشت تيفرظ زا هدافتسا و یهدنامزاس ،شزومآ یارب یگنهامه
رد مدرم یگدامآ یاقترا و شزومآ تهج یقیوشت و یتیامح یاهراکوزاس نیودت ،نارحب تیریدم رد یصوصخ شخب و یمدرم بلطواد
نارحب ربارب

و روشک هجدوب و همانرب نامزاس هب مالعا و روشک نارحب تیریدم هب طوبرم یدادما مالقا و تازيهجت ،یلام یاهزاين هنالاس ینيبشيپ ـ ر
اهنآ نيمأت تهج نوناق نیا )٢( هدام عوضوم لوؤسم یاههاگتسد ریاس

ریاس و ناگدیدبيسآ هب تامدخ هئارا هوحن رب تراظن هلمج زا نارحب تیریدم رد نوناق نیا لومشم یاههاگتسد درکلمع رب تراظن ـ ز
نوناق نیا یارجا هب طوبرم فیاظو

هامشش تدم فرظ ینوناق لحارم یط یارب زاين دروم یاههمانبیوصت و یئارجا یاههماننيیآ ،حیاول سیونشيپ هيهت ـ ژ

،نارحب تیریدم رد نوناق نیا لومشم یاهداهن و اههاگتسد یاهتيلاعف ییازفامه و یگنهامه ،ماجسنا ليهست روظنمهب ـ١٠هدام
:دوشیم داجیا ریز حرشهب اهیرادنامرف و اهیرادناتسا ،نامزاس رد یناتسرهش و یناتسا ،یلم حوطس رد نارحب تیریدم یاهداتس

و هار ،ورين ،روشک یاههناخترازو طبریذ نانواعم تیوضع اب و نامزاس سيئر یريبد ،روشک ریزو تسایر هب یلم حطس رد داتس ـ فلا
و تاقيقحت ،مولع ،یزرواشک داهج ،تفن ،تاعالطا یروانف و تاطابترا ،تاعالطا ،یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ،یزاسرهش
و ندعم ،تعنص ،یرتسگداد ،یمالسا داشرا و گنهرف ،هجراخروما ،ییاراد و یداصتقا روما ،حلسم یاهورين ینابيتشپ و عافد ،یروانف
یمالسا یروهمج رمحا لاله تيعمج ،یمتا یژرنا نامزاس ،روشک هجدوب و همانرب نامزاس و یعامتجا هافر و راک ،نواعت و تراجت
و ادص نامزاس ،روشک یسانشاوه نامزاس ،روشک یتسیزهب نامزاس ،یمالسا بالقنا نکسم داينب ،حلسم یاهورين لک داتس ،ناریا

عوضوم طبترم یاههاگتسد ریاس و )هر(ینيمخ ماما دادما هتيمک ،نيفعضتسم جيسب نامزاس ،ناریا یمالسا یروهمج یاميس
.دوشیم ليکشت داتس ريبد توعد و صيخشت هب ،نوناق نیا )٢(هدام

و یلم داتس رظانتم یاههاگتسد رد ناریدم تیوضع اب رادنامرف تسایر هب ناتسرهش داتس و رادناتسا تسایر هب ناتسا داتس ـ ب
،ناتسرهش و ناتسا نارحب تیریدم ناریدم .دوشیم ليکشت داتس سيئر توعد وصيخشت هب طبترم یاههاگتسد ریاس نينچمه
.دوب دنهاوخ ناتسرهش و ناتسا یاهداتس ناريبد

نامز ره رد داتس سيئر توعد و صيخشت هب نارحب عوقو و یرارطضا طیارش رد و رابکی هامهس ره لقادح یداع روطهب داتس ـ هرصبت
.دهدیم ليکشت هسلج

سيئر .دنبای روضح ناتسرهش داتس رد دنفظوم داتس سيئر توعد اب هثداح لحم هقطنم رادشخب و رادرهش ،یرارطضا طیارش رد ـ پ
.دنباییم روضح ناتسرهش داتس رد رظان وضع ناونعهب هثداح لحم هقطنم شخب یاروش سيئر و رهش یاروش

ریزو اب داتس تسایر و دوشیم هفاضا داتس بيکرت هب زين نارهت رادرهش و رادناتسا ،رادنامرف رب هوالع نارهت رهشنالک رد ـ١هرصبت
.تسا روشک
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نیرضاح یارآ تیرثکا اب داتس تاميمصت و دباییم تيمسر ءاضعا  موسود لقادح روضح اب یداع طیارش رد داتس تاسلج ـ٢هرصبت
شزومآ و نامرد ،تشادهب ،یزاسرهش و هار ،ورين ،روشک یاههناخترازو هب دودحم داتس بيکرت ،یرارطضا طیارش رد .دوشیم ذاختا
یمالسا یروهمج یاميس و ادص نامزاس ،ناریا یمالسا یروهمج رمحا لاله تيعمج و تفن و تاعالطا یروانف و تاطابترا ،یکشزپ
یاههاگتسد ناگدنیامن .تسا داتس سيئر توعد و صيخشت هب نارحب اب طبترم یاههاگتسد ریاس و حلسم یاهورين لک داتس ،ناریا
و ذاختا داتس سيئر طسوت یرارطضا طیارش رد داتس تاميمصت .دنتسين یرارطضا طیارش رد داتس تاسلج رد تبيغ هب زاجم هدشدای
 .تسا ءارجالامزال و دوشیم غالبا

داتس رد و ناتسا نامه ناگدنیامن باختنا هب ناتسا ناگدنیامن نيب زا هدنیامن کی ،ناتسا داتس رد ،یرارطضا طیارش رد ـ٣هرصبت
زا رظان وضع ناونع هب ناتسرهش نامه ناگدنیامن باختنا هب ،ناتسرهش ناگدنیامن نيب زا هدنیامن کی ای ناتسرهش هدنیامن ،ناتسرهش
.دنباییم روضح یمالسا یاروش سلجم

:دوشیم ماجنا ریز بيترت هب یلم و ناتسا ،ناتسرهش حوطس رد داتس یهدنامرف و یرارطضا طیارش همتاخ و عورش مالعا ـ١١هدام

،رادناتسا هب یناسرعالطا نمض ناتسرهش رادنامرف ،ناتسرهش کی ورملق رد هثداح ای هرطاخم عوقو لابند هب :ناتسرهش حطس ـ فلا
طیارش عفر تروص رد رادنامرف .دريگیم هدهعرب ار نارحب هب خساپ تايلمع یهدنامرف و دنکیم یرارطضا طیارش مالعا موزل تروص رد
.دنکیم مالعا ار نآ همتاخ ،یرارطضا

صيخشت هثداح عوقو لحم ناتسرهش خساپ تيفرظ زا رتارف ار نارحب ای هثداح تدش ای نازيم ،رادنامرف هک یتروص رد :ناتسا حطس ـ ب
یهدنامرف ،نامزاس سيئر هب یناسرعالطا نمض ،یو شرازگ ديیأت تروص رد رادناتسا .دهدیم شرازگ رادناتسا هب ار بتارم ،دهد
رد .دنکیم مالعا ار نآ همتاخ ،یرارطضا طیارش عفر تروص رد رادناتسا ،ريخا تلاح رد .دريگیم هدهعرب ار نارحب هب خساپ تايلمع
طیارش همتاخ مالعا و نارحب هب خساپ تايلمع یهدنامرف تيلوؤسم رادنامرف ،دنکن ديیأت ار رادنامرف شرازگ رادناتسا هک یتروص
.تشاد دهاوخ هدهعرب ار یرارطضا

طیارش موزل تروصرد ،نامزاس سيئر هب یناسرعالطا نمض رادناتسا ،ناتسرهش کی ورملق زا رتارف رد هثداح ای هرطاخم عوقو تروصرد
مالعا ار نآ همتاخ ،یرارطضا طیارش عفر تروص رد و دريگیم هدهعرب ار نارحب هب خساپ تايلمع یهدنامرف و دنکیم مالعا یرارطضا
.دنکیم

صيخشت هثداح عوقو لحم ناتسا خساپ تيفرظ زا رتارف ار نارحب ای هثداح نازيم ای تدش ،رادناتسا هک یتروص رد :یلم حطس ـ پ
.دهدیم عالطا روشک ریزو هب ار بتارم ،یو شرازگ ديیأت تروص رد نامزاس سيئر .دهدیم شرازگ نامزاس سيئر هب ار بتارم ،دهد
دريگیم هدهع رب ار نارحب هب خساپ تايلمع یهدنامرف ،یرارطضا طیارش مالعا نمض ،نامزاس سيئر شرازگ ديیأت تروص رد روشک ریزو
نامزاس سيئر شرازگ ،بيترت هب ،نامزاس سيئر و روشک ریزو هک یتروص رد .دنکیم مالعا ار نآ همتاخ ،یرارطضا طیارش عفر زا سپ و
.تشاد دهاوخ هدهعرب ار نآ همتاخ و یرارطضا طیارش یهدنامرف تيلوؤسم رادناتسا ،دننکن ديیأت ار رادناتسا و

ًالامتحا و روشک رسارس یاهتيفرظ و عبانم هيلک جيسب هب زاين اهنآ هب خساپ هک یلم یاهنارحب زا هتسد نآ صوصخ رد ـ١هرصبت
ديیأت تروص رد یلاعیاروش سيئر و دهدیم شرازگ یلاعیاروش سيئر هب ار طیارش روشک ریزو ،دراد یللملانيب یاهکمک تساوخرد
اب یرارطضا طیارش همتاخ مالعا ،تلاح نیا رد .دريگیم هدهع رب ار نارحب هب خساپ تايلمع یهدنامرف ًاميقتسم ،یو شرازگ
.تسا روهمجسيئر

.دشابیم روشک ریزو هدهع رب نارهت رهش رد نارحبهب خساپ تايلمع یهدنامرف و یرارطضا طیارش همتاخ و عورش مالعا ـ٢هرصبت

                   :زا تسا ترابع داتس فیاظو ـ١٢هدام

یلم حطس رد ـ فلا

همانرب و خساپ و یگدامآ یلم همانرب ،حناوس و ثداوح رطخ شهاک یلم همانرب ،نارحب تیریدم یلم دربهار دنس ديیأت و یسررب ـ١
یلاعیاروش بیوصت تهج یناوتزاب و یزاسزاب یلم

نارحب تیریدم رد زاين دروم یاهدرادناتسا و اهلمعلاروتسد ،اهدنیآرف ،ینف طباوض بیوصت و یسررب ـ٢

یرارطضا طیارش رد یناسرتامدخ عیرست و لوؤسم یاههاگتسد نيب یگنهامه ليهست ـ٣

.دراد داتس وضع یاهداهن و اههاگتسد تکراشم و یگنهامه هب زاين داتس سيئر صيخشت هب هک یدراوم ریاس ـ۴

فلتخم یاهشخب هب هدشدراو تراسخ ناربج تهج یزیرهمانرب ـ ۵

ناتسرهش و ناتسا حطس رد ـ ب

زاين دروم یناتسا یاههمانرب ریاس و خساپ و یگدامآ یناتسا همانرب ،حناوس و ثداوح رطخ شهاک یناتسا همانرب بیوصت و یسررب ـ١

یرارطضا طیارش رد یناسرتامدخ عیرست و لوؤسم یاههاگتسد نيب یگنهامه ليهست ـ٢

یلم داتس یغالبا تاميمصت و اههمانرب یارجا ـ٣

.دراد نوناق نیا لومشم یاهداهن و اههاگتسد تکراشم و یگنهامه هب زاين داتس سيئر صيخشت هب هک یدراوم ریاس ـ۴

هبقرتمريغ حناوس رثا رب فلتخم یاهشخب هب هدراو تراسخ نازيم و تاعالطا و رامآ نیودت و هيهت ـ ۵

یتلودريغ یمومع یاهداهن و تاسسؤم و اهینواعت ،یتلودريغ ،یتلود یاههاگتسد فیاظو :موس لصف

:دننک ءارجا ار لیذ تامادقا دنفظوم نوناق نیا )٢( هدام عوضوم یاههاگتسد هيلک ـ١٣هدام

نيب زا مزال یناسنا یورين هک دننک لاسرا نامزاس هب و نييعت یاهنوگهب ار نارحب تیریدم یارب بسانم ینامزاس دحاو راتخاس ـ فلا
.دوش نيمأت دوجوم ینامزاس یاهتسپ

.دننک مادقا نارحب تیریدم صوصخ رد دوخ نانکراک شزومآ هب تبسن ،نامزاس یغالبا یاهدرادناتسا ساسارب ـ ب
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طیارش .دننک یط ار تدمهاتوک و تدمدنلب یشزومآ یاههرود دنفظوم ثداوح تیریدم رما رد لوؤسم ناسانشراک و ناریدم هيلک ـ پ
.دسریم یلاعیاروش بیوصت هب و هدش هيهت نامزاس طسوت هک دوشیم نييعت یلمعلاروتسد قبط نانآ زا کیره تيحالص زارحا

یناتسا و یلم یاههمانرب ،حناوس و ثداوح رطخ شهاک یناتسا و یلم یاههمانرب ،نارحب تیریدم یلم دربهار نیودت و هيهت رد ـ ت 
یاهدرادناتسا و اهدنیآرف ،ینف طباوض ،زاين دروم یناتسا و یلم یاههمانرب ریاس و یناوتزاب و یزاسزاب یلم همانرب ،خساپ و یگدامآ
نامزاس اب ار مزال یراکمه ،یئارجا یاههماننيیآ و اهلمعلاروتسد ،حیاول سیونشيپ ،یبایزرا و شیاپ یاهصخاش ،نارحب تیریدم
.دنشاب هتشاد

،نامزاس ديیأت اب و هيهت حناوس و ثداوح رطخ شهاک یلم همانرب بوچراهچ رد ار دوخ فیاظو هزوح رد رطخ شهاک یاهراکوزاس ـ ث
.دننک یئارجا

.دننک یئارجا ،نامزاس ديیأت اب و هيهت خساپ و یگدامآ یلم همانرب بوچراهچ رد ار دوخ هاگتسد خساپ و یگدامآ یاهراکوزاس ـ ج

و لوقنم لاوما هيلک هب تبسن یاهميب ششوپ هعسوت هنيمز روشک هعسوت مشش همانرب نایاپ ات رثکادح ،حناوس و ثداوح ربارب رد ـ چ
و یداصتقا روما ترازو و نامزاس کرتشم داهنشيپ هب دنب نیا یئارجا هماننيیآ .دننک مهارفیسانشراک تميق هب ار دوخ لوقنمريغ
.دسریم ناریزو تأيه بیوصت هب نوناق نیا ندش ءارجالامزال خیرات زا هامشش تدم فرظ هجدوب و همانرب نامزاس و ییاراد

.دننک مادقا دوخ یاهعسوت یاهحرط یارب رطخ شهاک تسويپ هيهت هب تبسن ،نامزاس یغالبا لمعلاروتسد ساسا رب ـ ح

.دنهد رارق داتس رايتخا رد ار دوخ دوجوم تازيهجت و تاناکما هيلک ،داتس سيئر تساوخرد اب ،نارحب هب خساپ ماگنه ـ خ

نیا هب نامزاس یدنبنامز اب قباطم و هيهت ناریزو تأيه بوصم یبایزرا و شیاپ یاهصخاش بوچراهچ رد ار دوخ درکلمع شرازگ ـ د
.دننک هئارا نامزاس

:زا تسا ترابع نارحب تیریدم رد لوؤسم یاهداهن و اههاگتسد فیاظو ـ١۴هدام

لاله تيعمج یراکمه اب دنفظوم یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و یروانف و تاقيقحت ،مولع ،شرورپ و شزومآ یاههناخترازو ـ فلا
هئارا و یحارط هب تبسن ،نامزاس یاهدرادناتسا ساسا رب و روشک یاهفرح و ینف شزومآ نامزاس و ناریا یمالسا یروهمج رمحا
.دننک مادقا یشهوژپ تاسسؤم و اههاگشناد ،سرادم یشزومآ همانرب بلاق رد »حناوس و ثداوح لباقم رد یگدامآ« یسرد دحاو
   .تسا یمازلا نایوجشناد و نازومآشناد یمامت یارب سرد نیا ندنارذگ

:تسا فظوم ناریا یمالسا یروهمج رمحا لاله تيعمج ـ ب

ترازو ،ناریا یمالسا یروهمج یاميس و ادص نامزاس ،اهیرايهد ،اهیرادرهش ،اتسور و رهش یمالسا یاهاروش یراکمه اب ـ١
یاهدرادناتسا ساسا رب و حلسم یاهورين لک داتس و یغيلبت و یگنهرف روما رد لوؤسم یاهنامزاس ،یمالسا داشرا و گنهرف

.دنک مادقا حناوس و ثداوح ربارب رد داهن مدرم یاهنامزاس و هعماج داحآ شزومآ هب تبسن ،نامزاس

،اتسور و رهش یمالسا یاهاروش ،حلسم یاهورين ،روشک ترازو ،یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو یراکمه اب ـ٢
ساسا رب و یشزرو یاهدوعص و یدرونهوک و یصاوغ و قیرغ تاجن هلمج زا یشزرو یاهنويساردف ،اهیرايهد ،اهیرادرهش

نيمأت و یرارطضا ناکسا ،ینامرد زکارم هب اهنآ لاقتنا و حناوس و ثداوح زا ناگدیدبيسآ تاجن هب تبسن ،نامزاس یاهدرادناتسا
.دنک مادقا روکذمتامدخ هب طوبرم یدادما مالقا هريخذ و زاين عفر ات ناشیا جاتحیام

ریاس و هجراخ روما ترازو ،روشک یتسیزهب نامزاس ،نيفعضتسم جيسب نامزاس ،)هر(ینيمخمامادادماهتيمکیراکمه اب ـ٣
اب ار یجراخویلخادیتلودريغیاهکمکعیزوتوتیاده،بذجهنيمز رد مزال تامادقا ،نوناق نیا )٢( هدام عوضوم طبترم یاههاگتسد
صاخشاطسوتهدشداییاهکمکبحاصتوهدافتسا،فرصتولخدهنوگره.دهد ماجنا یساسا نوناق )٨٠( مداتشه لصاتیاعر
هدش بوسحم یتلود ای یمومع لاوما رد ینوناقريغ فرصت هنامرجم لمع ناونعهب و تساعونمم زاجمريغ تروصهبیقوقحویقيقح
.دوشیم تازاجم یمالسا تازاجم نوناق ربارب بکترم و

:تسا فظوم ورين ترازو ـ پ

یاهبآ لرتنک تهج مزال یاهراکوزاس ،)روشک یاهیرايهد و اهیرادرهش نامزاس(روشک ترازو و یزرواشک داهج ترازو یراکمه اب ـ١
.دنک داجیا ار یناتسا و یلم حطس رد )باليس(یحطس

هب تبسن ،نوناق نیا )٢( هدام عوضوم طبترم یاههاگتسد ریاس و روشک یسانشاوه نامزاس ،یزرواشک داهج ترازو یراکمه اب ـ٢
.دهد ماجنا ار مزال تامادقا یلاسکشخ زا یريگشيپ

.دنک مادقا یرارطضا طیارش یارب بآ یزاسهريخذ هب تبسن ـ٣

یراکمه اب ار یرارطضا طیارش رد یتيعمج زکارم قرب و بآ نيمأت تهج مزال یاهراکوزاس ،نمیا و بسانم یاهتخاسریز داجیا اب ـ۴
.دنک لامعا و یزیرهمانرب روشک ترازو

و یسانشهلزلز یللملانيب هاگشهوژپ ،کیزيفوئژ هسسؤم هلمج زا هتسباو تاسسؤم قیرط زا یروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو ـ ت
:تسا فظوم یوج مولع ویسانشسونايقا یلم هاگشهوژپ ،هلزلز یسدنهم

،تاقيقحت هعسوت هب تبسن یملعیاهنمجنا و )یسانشميلقا و یسانشاوه هدکشهوژپ( یسانشاوه نامزاس یراکمه اب ـ١
.دنک مادقا حناوس و ثداوح رطخ شهاک ویريگشيپ هرابرد یصصخت یتاعالطا یاههکبش و تاعلاطم

،هار تاقيقحت زکرم( یزاسرهش و هار ترازو یراکمه اب ،تخاسنيمز تارطاخم عوقو ماگنههب رادشه و قيقد ینيبشيپ روظنمهب ـ٢
،)روشک یرادزيخبآ و عتارم ،اهلگنج نامزاس( یزرواشک داهج ترازو ،)یسانشميلقا و یسانشاوه هدکشهوژپ ،یزاسرهش و نکسم
نیا )٢(هدام عوضوم طبترم یاههاگتسد ریاس و )روشک یندعم تافاشتکا و یسانشنيمز نامزاس( تراجت و ندعم ،تعنص ترازو
 .دنک مادقا روشک رد نيمز شزغل و یمانوس ،ناشفشتآ ،هلزلز رادشه و شیاپ زکارم تیوقت ای داجیا هب تبسن ،نوناق

     :تسا فظوم یزاسرهش و هار ترازو ـ ث

و لقن و لمح هچراپکی تیریدم لامعا یارب بسانم یاهراکوزاس ناریا یمالسا یروهمج یماظتنا یورين و روشک ترازو یراکمه اب ـ١
.دنک یتايلمع و یزیرهمانرب ار یرارطضا طیارش رد یرهش یاهراطق یزاسنمیا نينچمه و یتالصاوم یاهنایرش )تیزنارت(روبع
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.دنک مادقا ینامرد زکارم یزاسنمیا روظنم هب یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو یراکمه اب ـ٢

)روشک یاهیرايهد و اهیرادرهش نامزاس(روشک ترازو ،اهیرايهد ،اهیرادرهش یراکمه اب یمالسا بالقنا نکسم داينب قیرط زا ـ٣
رد ،هدیدبيسآ نکاما و تاثدحتسم یرادربراوآ نمض ،یناوتزاب و یزاسزاب یلم همانرب بوچراهچ رد حلسم یاهورين لک داتس و
رد مواقم ینوکسم یاهدحاو تخاس زانانيمطا اب هک دنک لمع یاهنوگهب ،حناوس و ثداوح زا هدیدبيسآ ییاتسور قطانم یزاسزاب
.دوش تیاعر هقطنم یموب حلاصم و ميلقا ،موسر و بادآ ،گنهرف ،نمیا قطانم

:دهد ماجنا ار لیذ تامادقا روشک یسانشاوه نامزاس قیرط زا ـ۴

یاههاگتسد ریاس و یزرواشکداهج ترازو یراکمه اب ،ییاوه و بآ تارطاخم عوقو ماگنههب رادشه و قيقد ینيبشيپ روظنم هب ـ١ ـ۴
)مرگ داب و داب( امرگ جوم ،گرگت ،هقعاص ،دابدرگ ،نافوط ،نمهب رادشه و شیاپ زکرم داجیا هب تبسن ،نوناق نیا )٢( هدام عوضوم طبترم
.دنک مادقا روشک رد امرس و

.دنک ليمکت ار روشک حطس رد ليس رادشه و شیاپ هکبش یزرواشک داهج ترازو و ورين ترازو یراکمه اب ـ٢ ـ۴

.دنک مادقا یلاسکشخ رادشه و شیاپ زکارم تیوقت هب تبسن ،مزال یاهرادشه مالعا و قيقد ینيبشيپ روظنمهب ـ٣ ـ۴

:تسا فظوم یزرواشک داهج ترازو ـ ج

زکارم ،ماد و ناسنا کرتشم و یروناج و یهايگ یاهیراميب و تافآ )یمديپا(یريگهمه هنيمز رد هناريگشيپ تامادقا ماجنا روظنمهب ـ١
،یسانشاوه نامزاس تکراشم اب ار ماد و ناسنا کرتشم و یناويح و یهايگ یاهیراميب و تافآ)یمديپا(یريگهمه رادشه و شیاپ
.دنک داجیا نوناق نیا )٢(هدام عوضوم اب طبترم یاهداهن و اههاگتسد ریاس و ورين ترازو ،یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو

.دننک مادقا عتارم و اهلگنج رد قیرح یافطا هب تبسن ،حلسم یاهورين یراکمه اب ـ٢

:تسا فظوم  ناریا یمالسا یروهمج یاميس و ادص نامزاس ـ چ

یشزومآ یاههمانرب هيهت هب تبسن ،نامزاس یاهدرادناتسا ساسا رب و ناریا یمالسا یروهمج رمحا لاله تيعمج تکراشم اب ـ١
.دنک مادقا نارحب ربارب رد مدرم یهاگآ حطس یاقترا یارب

.دنک مادقا اهنارحب و تارطاخم صوصخ رد مدرم هب هناهاگآ یناسرعالطا و مزال یاهرادشه مالعا هب تبسن نامزاس یگنهامه اب ـ٢

نیا )٢(هدام عوضوم اب طبترمیاههاگتسدیراکمه ونامزاسیگنهامهابتسافظوم )یزکرم هميب(ییاراد و یداصتقا روما ترازو ـ ح
.دنک مهارف ار هلزلزو ليس ،یزوسشتآتیولوااب حناوس و ثداوحهميبشرتسگ تهج مزال یاهراکوزاس ،نوناق

،زاگ( یژرنا یاهلماح بسانم هريخذ یارب ،نمیا و بسانم یاهتخاسریز داجیا اب ،روشک ترازو یراکمه اب تسا فظوم تفن ترازو ـ خ
.دنک مادقا یرارطضا طیارش رد هدیدبيسآ قطانم زاين دروم تخوس نيمأت و )ليئوزاگ و نیزنب ،ديفس تفن

:تسا فظوم روشک ترازو ـ د

طیارش رد لوؤسم یاهنامزاس و مدرم یلام و یناج تينما نيمأت و روما ماظتنا هب تبسن حلسم یاهورين لک داتس یراکمه اب ـ١
.دنک مادقا یرارطضا

:دهد ماجنا ار لیذ تامادقا روشک یاهیرايهد و اهیرادرهش نامزاس قیرط زا ـ٢

و اهرهش رد )کيفارت( ددرت تیریدم لامعا یارب مزال یاهراکوزاس ،یزاسرهش و هار ترازو  و یماظتنا یورين یراکمه اب ـ١ ـ٢
.دنک ءارجا و ذاختا ار هدیدبيسآ یاهاتسور

)١٣( مهدزيس و )١٢( مهدزاود لوصا عوضوم یبهذم و ینید نايلوتم و یماظتنا یورين ،ینوناق یکشزپ نامزاس یراکمه اب ـ٢ ـ٢
.دنک مادقا ناشیا یبهذم و یلحم بادآ تیاعر اب نارحب عوقو زا یشان نايفوتم نيفدت و تیوه صيخشت ،لاقتنا یارب یساسا نوناق

.دنک مادقا یتيعمج زکارم رد ییاتسور و یرهشثداوح زا ناگدیدبيسآ تاجن و وجوتسج ،قیرح یافطا ،ینمیا هعسوت یارب ـ٣ ـ٢

مزال یاهتخاسریز داجیا هب تبسن روشک ترازو یراکمه اب و نامزاس یگنهامه اب تسا فظوم تاعالطا یروانف و تاطابترا ترازو ـ ذ
یاهنوگ هب ؛دنک مادقا یرارطضا طیارش رد )یریوصت و یتوص زا معا ميسیب و هارمه نفلت ،ميساب ،یاهراوهام(تاطابترا نيمأت تهج
.دشاب روکذم طیارش یاهتنا ات ءادتبا زا تاطابترا ظفح هب رداق هک

:تسا فظوم یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو ـ ر

مادقا یرارطضا طیارش رد حناوس و ثداوح زاناگدیدبيسآ نامرد تهج یکشزپ تازيهجت و نسکاو ،وراد یزاسهريخذ هب تبسن ـ١
.دنک

نیا )٢( هدام عوضوم طبترم یاههاگتسد یراکمه اب اهنآ نامرد و دایز دادعت اب نيمودصم لاقتنا و هيلخت ،هيلوا یاهکمک هب تبسن ـ٢
.دنک مادقا ،نوناق

هب تبسن ،یناسنا یاهیراميب )یمديپا(یريگهمه هنيمز رد هناريگشيپ تامادقا ماجنا و عقوم هب رادشه ،قيقد ینيبشيپ روظنم هب ـ٣
.دنک مادقا تسیزطيحم تظافح نامزاس و یزرواشک داهج ترازو یراکمه اب رادشه و شیاپ زکارم داجیا

مزال یاهراکوزاس ،حلسم یاهورين لک داتس و روشک یتسیزهب نامزاس ،ناریا یمالسا یروهمج رمحا لاله تيعمج یراکمه اب ـ۴
.دنک لامعا و یزیرهمانرب ار یرارطضا طیارش رد ناگدیدبيسآ )یحور و یمسج( نامرد و تشادهب نيمأت تهج

:تسا فظوم حلسم یاهورين لک داتس ـ ز

ءارجا و ذاختا ار روشک حطس رد ییاوه قیرح یافطا تهج مزال یاهراکوزاس ،حلسم یاهورين ینابيتشپ و عافد ترازو یراکمه اب ـ١
.دنک

اب قباطم و هداد ليکشت روشک حطس رد یاهژیو یاهناگی ،یرارطضا طیارش رد یدادما یاهنامزاس زا ینابيتشپ تهج ـ٢
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نیرتهاتوک رد دنناوتب اهناگی نیا هک یاهنوگهب ؛دنک مادقا اهنآ یارب بسانم تازيهجت نيمأت و شزومآ هب تبسن نامزاس یاهدرادناتسا
و یدادما تامادقا و دنوش مازعا نارحب لحم هب ،داتس سيئر هب یناسرعالطا نمض ،حناوس و ثداوح عوقو زا سپ ینامز هلصاف
.دنناسر ماجنا هب ،داتس سيئر طسوت زاين عفر یبتک مالعا ات ار یتظافح

مازعا نارحب لحم هب رگید یاهروشک حلسم یاهورين زا هک یدادما یاههورگ یتايلمع تراظن و یربهار ،شریذپ هب تبسن ـ٣
    .دنک مادقا ،دنوشیم

یاهفرح و ینف شزومآ نامزاس قیرط زا ،حناوس و ثداوح رطخ شهاک روظنم هب تسا فظوم یعامتجا هافر و راک ،نواعت ترازو ـ ژ
.دهد ماجنا ار مزال تامادقا زاس و تخاس هزوح رد یناسنا یورين یاهتراهم هعسوت و شزومآ یارب روشک

یاهورين ینابيتشپ و عافد ،یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ،یزرواشک داهج ،تراجت و ندعم ،تعنص ،ورين ،تفن یاههناخترازو ـ س
ار دوخ عوبتم هاگتسد فیاظو هزوح رد کانرطخ داوم فرصم و لمح ،یرادهگن رد ینمیا تیاعر تيلوؤسم یمتا یژرنا نامزاس و حلسم
.دنراد هدهع رب

،تسیزطيحم تظافح نامزاس و )روشک نارحبتیریدم نامزاس( روشک ترازو کرتشم داهنشيپهب دنب نیا یئارجا هماننيیآ ـ هرصبت
.دسریم ناریزو تأيه بیوصتهب نوناق نیا ندشءارجالامزال زا هامشش تدم فرظ

هب طوبرم تاررقم و نيناوق یارجا رد دنفظوم اهیرايهد و اهیرادرهش ،نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس ،یزاسرهش و هار ترازو ـ ش
.دننک لامعا ار نامزاسیاهدرادناتسا ،اهنامتخاس ندوبمواقم

یورين یريگراکهب یگنوگچ و نازيم ،ینیرفآشقن و دورو هوحن و هبقرتمريغ ثداوح رد حلسم یاهورين یاهنامزاس یاهتيلوؤسم ـ ص
دهاوخ یاهماننيیآ قباطم ،یساسا نوناق )١۴٧( متفه و لهچ و دصکی لصا رب ینتبم ،روکذم ثداوح رد اهنآ تاناکما و عبانم و یناسنا
.دسریم اوق لک مظعم هدنامرف بیوصتهب و هدش هيهت تلود یگنهامه اب حلسم یاهورين لکداتس طسوت هک دوب

:تسا فظوم )یزاسرهش و نکسم ،هار تاقيقحت زکرم( یزاسرهش و هار ترازو  ـ ض

ینف یاهلمعلاروتسد هارمه هب اهرهشنالک تیولوا اب ار اهلسگ میرح هشقن ،یزاسرهش و یرامعم یلاعیاروش طباوض تیاعر اب ـ١
.دنک هيهت اهلسگ میرح رد زاس و تخاس هوحن

یاههشقن و دنک بیوصت و هيهت ار یرهش و یناتسا ،یلم حوطس رد یاهزرل )کسیر( یریذپرطخ ،هلزلز رطخ یدنبهنهپ یاههشقن ـ٢
.دهد رارق ینيبزاب دروم ساسا نآ رب ار یرهش یليصفت یاهحرط

.دنک یزادناهار اهرهشنالک رد روشک یراگنباتش یلم هکبش هعسوت قیرط زا ار هلزلز عیرس خساپ یاههناماس ـ٣

نیا زا یدراوم و یحطسریز یاهیرافح ،یرادربدوگ ،تاونق تارثا نتفرگرظن رد اب ار تسشنورف و شزیرورف رطخ اب )یاهنوز( قطانم ـ۴
رد یسدنهم تاديهمت و نييعت ردانب و اههاگدورف رد و یلیر و یاهداج لقن و لمح یاههناماس ريسم رد و یرهش یاههزوح رد ليبق
.دنک مهارف طبترم یاههماننيیآ و طباوض نیودت فده اب ار نيمز تسشنورف و یرهش یاهشزیرورف اب هلباقم صوصخ

،هلزلز ،یزوسشتآ ربارب رد اهرهشنالک یدنبتیولوااب ار فلتخم یاهیربراک اب هبترمدنلب و مهم یاهنامتخاس ینمیا یبایزرا ـ ۵
.دهدماجنا نيمز شزیرورف و تسشنورف

،هلزلز رطخ هاگدید زا ار یاهداج و یلیر ،ییایرد ،ییاوه لقن و لمح )یاهناملا( یاهناشن یدنبتیولوا و یریذپبيسآ یبایزرا ـ ۶
.دهد ماجنا اهنآ یروآبات یاقترا و یئارجا تامادقا عورش فده اب نيمز شزیرورف ،تسشنورف

اب طبترم یاههعومجم و یتايح یاهنایرش یريگرارق ،تاعالطا یروانف و تاطابترا و ورين ،تفن یاههناخترازو یراکمه اب ـ ٧
و هدومن یبایزرا نيمز شزیرورف و تسشنورف ،هلزلز یالاب رطخ اب )یاهنوز( قطانم و اهلسگ میرح رد ار اهتکرش و یتلود یاهنامزاس
.دهد هئارا یئارجا تامادقا عورش تهج ار دراوم

و »ر« دنب )٣( ءزج و »ج« دنب )١( ءزج ،»ت« دنب )٢( ءزج عوضوم رادشه و شیاپ زکارم تیوقت ای داجیا یارب مزال عبانم ـ هرصبت
.دوشیم نيمأت نوناق نیا )١۶( هدام عوضوم تارابتعا لحم زا هدام نیا »ث« دنب )٢( ءزج رد ینامرد زکارم یزاسنمیا یارب نينچمه

ییاهنت هب یتلودريغ یمومع و یتلود یاهداهن و اههاگتسد تاناکما و تامدخ هچنانچ ،نارحب هب خساپ و یرارطضا طیارش رد ـ١۵هدام
و یصوصخ یاهشخب ،دشاب هتشاد دوجو یدام و یناج تاراسخ عوقو لامتحا هک یوحن هب هدوب ربنامز اهنآ هئارا ای و هدوبن یفاک
 هدشهئارا تاناکما و تامدخ هنیزه ،دراوم نیا رد .دنهد هئارا داتس سيئر تساوخرد هب ار ناشدوجوم تاناکما و تامدخ دنفظوم ینواعت

.دوشیم تخادرپ هدنهدشرافس هاگتسد یوس زا ،فرع ساسا رب ،دوجو مدع تروص رد و ینوناق یاههفرعت قبط

تارابتعا :مراهچ لصف

ربارب رد یگدامآ و رطخ شهاک و یريگشيپ هب طوبرم تامادقا ماجنا روظنمهب ،تسا فلکم روشک هجدوب و همانرب نامزاس ـ١۶هدام
و لوصف رد هدشجرد تارابتعا و دنک داجیا »روشک نارحب تیریدم« ناونع تحت یلصف ،یتاونس هجدوب رد یداصتقا روما لیذ ،نارحب
یاههمانرب لیذ نوناق نیا )٢(هدام عوضوم یاهداهن و اههاگتسد زاين دروم تارابتعا .دنک عيمجت لصف نیا رد ار یلعف یاههمانرب
.دوشیم روظنم هنالاس هجدوب هحیال رد )نارحب تیریدم نامزاس( روشک ترازو داهنشيپ هب انب لصف نیا رد یصخشم

هب و دننک هيهت هنالاس و ههامشش تروص هب ار روکذم تارابتعا فرصم هوحن شرازگ دنفظوم هدشدای یاهداهن و اههاگتسد ـ١هرصبت
.دنهد هئارا )روشک نارحب تیریدم نامزاس( روشک ترازو

و یرهش ینوکسم یاهدحاو ناکلام قیوشت روظنمهب »حناوس و ثداوح رطخ شهاک« یلم همانرب بوچراهچ رد تلود ـ٢هرصبت
داهنشيپهب ار مزال ینف یاهکمک و تاليهست هلاس همه ،ناشینوکسم یاهدحاو یزاسون هب هدوسرف تفاب و رادیاپان ییاتسور
رد ناریزو تأيه بیوصت اب )روشک نارحب تیریدم نامزاس(روشک و ییاراد و یداصتقا روما و یزاسرهش و هار یاههناخترازو کرتشم
.دنکیم ینيبشيپ روشک لک هنالاس هجدوب هحیال

هب داوم یخرب قاحلا نوناق )٢٨( هدام »م« دنبعوضوم تارابتعا زا ،اهنارحب و ثداوح هب خساپ روظنم هب تسا فلکم تلود ـ١٧هدام
،هثداح عوقو ضحم هب رابتعا نیا .دنک هدافتسا روکذم دنب تیاعر اب ،۴/١٢/١٣٩٣ بوصم )٢( تلود یلام تاررقم زا یشخب ميظنت نوناق
یرابتعا هب زاين تروص رد .دوشیم هنیزه خساپ و یگدامآ یاههمانرب بوچراهچ رد خساپ یارب نامزاس ديیأت اب و هنازخ هاوخنت قیرط زا
،رابتعا صيصخت زا سپ هامکی رثکادح هکنیا رب طورشم ،دهد صيصخت ار مزال رابتعا ناریزو تأيه بیوصت اب دناوتیم تلود ،نآ رب دازام
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.دهد ماجنا ار هجدوب حالصا ینوناق دنیآرف

هب روشک ترازو رايتخا رد )صيصخت )%١٠٠( دصرددص تروصهب( لاس ره یادتبا رد هدام نیا رابتعا زا )%٣٠( دصردیس ـ١هرصبت
.دوش هنیزه خساپ و یگدامآ یاههمانرب بوچراهچ رد ،اهنارحب و ثداوح عوقو تروص رد ات دريگیم رارق هاوخنت تروص

ای هيحالصا هئارا قیرط زا ای یئارجا یاههاگتسد ای هقرفتم یاهفیدر تارابتعا شهاک قیرط زا لاس نایاپ رد روکذم هاوخنت ـ٢هرصبت
.دوشیم هیوست هجدوب ممتم

بجوم هب هک یتارابتعا ندرکهنیزه هوحن نوناق« تیاعر اب تاررقم ریاس و یمومع تابساحم نوناق لومش زا روکذم تارابتعا ـ٣هرصبت
دنب )٣( ءزج تیاعر اب »۶/١١/١٣۶۴ بوصم دنتسه ینثتسم تلود یمومع تاررقم ریاس و یمومع تابساحم نوناق تیاعر زا نوناق
.تسا ینثتسم )٢( تلود یلام تاررقم زا یشخب ميظنت نوناق هب یداوم قاحلا نوناق )٢٨( هدام »ط«

زا هک ار ییاههاگتسد مان و نازيم و هاوخنت رابتعا نيمأت هوحن تسا فلکم )روشک نارحب تیریدم نامزاس( روشک ترازو ـ۴هرصبت
یلخاد روما نويسيمک و تابساحم و هجدوب و همانرب نويسيمک هب لاس نامه نایاپ ات یشرازگ بلاق رد تسا هدش رسک اهنآ تارابتعا
.دهد هئارا یمالسا یاروش سلجم اهاروش و روشک

هب یراج تارابتعا بوچراهچ رد ،اهنارحب و ثداوحهب خساپ ماگنه دنزاجم ناتسا و یلم حطس رد یئارجا یاههاگتسد ناریدم ـ١٨هدام
ریزو ديیأت اب رايتخا تحت یاهیامرس یاهییاراد کلمت و یاهنیزه تارابتعا مشش و لوا لوصف عوضوم »دزمتسد و قوقح« یانثتسا
نيمأت روشک ترازو قیرط زا یرارطضا طیارش عفر زا سپ هلصافالب ات دننک هنیزه )ناتسا حطس رد( نارادناتسا و )یلم حطس رد( روشک

.دوش

و یرهش ینوکسم یاهنامتخاس یزاسمواقم و یزاسون ماجنا روظنمهب و نامزاس داهنشيپ هب انب ،تسا فظوم تلود ـ١٩هدام
ضوعالب یاهکمک بلاق رد ار زاين دروم تارابتعا ،حناوس و ثداوح زا هدیدبيسآ دارفا یناوتزاب و هدیدتراسخ قطانم یزاسزاب ،ییاتسور
هدام »م« دنب عوضوم هنازخ هاوخنت ای هنالاس هجدوب رد هدشینيبشيپ یاهفیدر قیرط زا یکناب تاليهست دزمراک و دوس توافتلاهبام و
هاوخنت .دنک تخادرپ و نيمأت روکذم دنب تیاعر اب و )٢( تلود یلام تاررقم زا یشخب ميظنت نوناق هب داوم یخرب قاحلا نوناق )٢٨(
.دوشیم هیوست هنالاس هجدوب ممتم ای هيحالصا هئارا ،یمومع فراصم رد ییوجهفرص لحم زا لاس نامه نایاپ ات رثکادح روکذم

یاههتسب دیرخ یارب مدرم کمک و قیوشت نمض هک دنک یزیرهمانرب یاهنوگهب طبریذ یاههاگتسد یگنهامه اب نامزاس ـ هرصبت
تاراسخ زا یشخب ناربج رد ضوعالب یاهکمک هب تبسن نآ تادهعت و تامدخ حطس یاقترا و هميب ششوپ دروم رد ثداوح هميب
.دبای شهاک اهکمک نیا نازيم ،هميب لماک ششوپ اب و دبای شیازفا هنالاس یتلودريغ یقوقح و یقيقح صاخشا

تافلخت و تامدخ ناربج :مجنپ لصف

رد روشک نارحب تیریدم نامزاس تساوخرد هب ای هنابلطواد هک یصاخشا و نوناق نیا )٢( هدام عوضوم یاههاگتسد نانکراک ـ٢٠هدام
فیاظو ماجنا زا یشان توف ای بيسآ تروص رد ،دننکیم یراکمه وحن ره هب نامزاس نیا تیریدم تحت ،اهنارحب و ثداوح هب خساپ
ای دوخ یرمتسم و توف ،وضع صقن ،یمسج همدص تمارغ و یکشزپ یاههنیزه .دنوشیم هتخانش »تمدخ راکادف« ناونع هب هلوحم
:دوشیم تخادرپ لیذ حرشهب ،ناشیا هداوناخ

مادقا نوناق نیا ماکحا قبط ،یدعب تاقاحلا وتاحالصا اب ٨/٧/١٣٨۶ بوصم یروشک تامدخ تیریدم نوناق نالومشم دروم رد ـ١
.دوشیم

قباطم ،دنتسين یروشک تامدخ تیریدم نوناق لومشم هک نوناق نیا )٢( هدام عوضوم یاههاگتسد نانکراک زا هتسد نآ دروم رد ـ٢
زا دعب نآ نازيم هک دوش مادقا یاهنوگهب یرمتسم تخادرپرد هک یوحن هب ،دوشیم مادقا ناشعوبتم هاگتسد تاررقم و نيناوق
تسا فظوم نامزاس .دشابن رتمک روکذم نوناق نالومشم هب یتخادرپ غلبم زا ،یروشک تامدخ تیریدم نوناق اب یزاسناسمه
.دنک تخادرپ نوناق نیا )١۶( هدام عوضوم تارابتعا لحم زا ار نآ توافتلاهبام

.دوشیم مادقا هميب نیا تاررقم قبط ،دنراد رارق تيلوؤسم هميب ششوپ تحت هک یصاخشا دروم رد ـ٣

تمارغ ،ريگارف ثداوح هميب هید لداعم ،نوناق نیا )١۶( هدام عوضوم تارابتعا لحم زا تسا فلکم نامزاس ،صاخشا ریاس دروم رد ـ۴
غلبم زا ،یروشک تامدخ تیریدم نوناق اب یزاسناسمه زا دعب نآ نازيم هک دنک لمع یاهنوگهب یرمتسم تخادرپ رد و دنک تخادرپ
.دشابن رتمک روکذم نوناق نالومشم هب یتخادرپ

ءارجالامزال زا سپ هامشش تدم فرظ یزکرم هميب و روشک یمادختسا و یرادا نامزاس یراکمه اب تسا فلکم نامزاس ـ١هرصبت
.دناسرب ناریزو تأيه بیوصت هب و دنک هيهت ار هدام نیا یئارجا هماننيیآ ،نوناق نیا ندش

اب روشک نارحب تیریدم نامزاس طسوت ،هدام نیا عوضوم ناگتخابناج یراپسکاخ و میرکت هوحن صوصخ رد مزال راک و زاس ـ٢هرصبت
.دوشیم ینيبشيپ روشکیاهیرايهد و اهیرادرهش نامزاس یراکمه

زا فلخت تروص رد و دشابیم نوناق نیا )٢( هدام عوضوم یاههاگتسد زا کی ره ماقم نیرتالاب اب نوناق نیا یارجا تيلوؤسم ـ٢١هدام
ای و نامزاس سيئر ،روشک ریزو ،نوناق نیا لومشم یاهداهن و اههاگتسد نادنمراک ای و نالوؤسم ،تاماقم زا کی ره طسوت ررقم فیاظو
هئارا روکذم هاگتسد یرادا تافلخت هب یگديسر یاهتأيه هب ار هتفرگتروص تافلخت شرازگ دنفلکم دروم بسح نارادنامرف و نارادناتسا
زا یکی هدراو یاهنایز و فلخت نازيم تبسن هب ،فلخت تروص رد و یگديسر هدنورپ هب هامکی تلهم فرظ دنفلکم روبزم یاهتأيه .دنهد
.دننک لامعا ار ٠٧/٠٩/١٣٧٢ بوصم یراداتافلختهب یگديسر نوناق )٩( هدام »ک« ات »د« یاهدنب یاهتازاجم

هدام قباطم یراداتافلختهب یگديسر تأيه دشاب هتشاد زين هنامرجم ناونع ،نانکراک ای و تاماقم زا کیره فلخت هاگره ـ١هرصبت
.دنکیم لمع یراداتافلختهب یگديسر نوناق )١٩(

دوخ هب طوبرم تاررقم قباطم دنتسه جراخ یرادا تافلخت هب یگديسر نوناق لومش زا هک ییاهداهن و اههاگتسد درومرد ـ٢هرصبت
.دوشیم لمع

هب ینوناق فيلاکت یارجا مدع و فلخت شرازگ ،داهن کی تافلخت هب یگديسر تهج حلاص عجرم ینيبشيپ مدع تروصرد ـ٣هرصبت
.دوشیم لاسرا یئاضق عجارم

عجارم هب ار بتارم و دوش علطم ،نارحب تیریدم رد ررقم فیاظو اب طبترم یمرج ای فلخت عوقو زا هک روبزم تاماقم زا کی ره ـ۴هرصبت
هب رارکت تروصرد و تقوم لاصفنا لاسود ات هامشش هب و بوسحم یرادا فلخت ناونعهب مادقا نیا دنکن مالعا یرادا ای یئاضق حالصیذ
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.دوشیم موکحم یمومع و یتلود تامدخ زا مئاد لاصفنا

نیا بوچراهچ رد و بوتکم تاروتسد و تابوصم دنفظوم فلتخم حوطس رد نوناق نیا لومشم یاههاگتسد نالوؤسم زا کی ره ـ٢٢هدام
و تاناکما هيلک ندومنلاعف و کرادت اب ار یناتسرهش و یناتسا ،یلم یاهداتس یاسؤر و نامزاس سيئر ،روشک ریزو نوناق
یاهداتس یاسؤر و نامزاس سيئر هب ار دوخ درکلمع شرازگ و دنک یئارجا هدشنييعت ینامز هزاب رد هطوبرم هاگتسد یاهیدنمناوت
هدام رد جردنم ماکحا لومشم و بوسحم فلخت ،درکلمع شرازگ هئارا مدع ای روبزم تاروتسد و تابوصم یارجا مدع .دهد هئارا روکذم
  .دوب دهاوخ نوناق نیا )٢١(

طیارش رد تاسلج زا زاجمريغ تبيغ تروصرد نوناق نیا )١٠( هدام لیذ )٣( هرصبت عوضوم داتس وضع یاههاگتسد ناگدنیامن ـ هرصبت
هام کی ات زور هدزناپ زا یتلود تامدخ زا لاصفنا هب دروم بسح و یفرعم یرادا تافلخت تأيه هب )داتس سيئر صيخشت هب( یرارطضا
.دنوشیم موکحم

بکترم هفيظو ماجنا رد و دشاب هدش لوحم اهنآ هب یتیرومأم و هفيظو ،نوناق نیا یارجا یاتسار رد هک یدارفا ای درف هچنانچ ـ٢٣هدام
.دوب دهاوخ یرفيک و یندم تيلوؤسم بجوم دروم بسح ،دوش لصاح یتراسخ و همدص ،ثيح نیا زا و دوش ريصقت

یبایزرا و شیاپ :مشش لصف

یحارط ار نارحب تیریدم یبایزرا و شیاپ ماظن ،نوناق نیا لومشم یاههاگتسد درکلمع رب تراظن تهج تسا فظوم نامزاس ـ٢۴هدام
بیوصت زا سپ و هدرک نیودت ار درکلمع یاهصخاش ،نوناق نیا لومشم یاههاگتسد یراکمه اب نامزاس ،اتسار نیا رد .دنک ءارجا و
.دنکیم مادقا روکذم یاهداهن و اههاگتسد زا نيعم ینامز یاههزاب رد شرازگ تفایرد هب تبسن ناریزو تأيه

روهمج سيئر هب روشک ریزو قیرط زا ار نوناق نیا لومشم یاهداهن و اههاگتسد هنالاس درکلمع شرازگ تسا فظوم نامزاس ـ هرصبت
و هجدوب و همانرب یاهنويسيمک  زا کی ره هب روشک هنالاس هجدوب هحیال میدقت ماگنه روکذم شرازگ زا هخسن کی .دهد هئارا
.دوشیم لاسرا یمالسا یاروش سلجم یاهاروش و روشک یلخاد روما و تابساحم

،نوناق نیا لومشم یاهداهن و اههاگتسد یراکمه اب تسا فظوم نامزاس ،نوناق نیا فادها ققحت رب تراظن روظنمهب ـ٢۵هدام
تاراسخ نازيم ،حناوس و ثداوح زا یشان ريم و گرم نازيم لماش روشک رد نارحب تیریدم یشخبرثا یبایزرا نالک یاهصخاش

و هيهت روکذم یاهداهن و اههاگتسد یراکمه اب ار نآ هنالاس شرازگ و نیودت ار نآ دننام و حناوس و ثداوح زا یشان ميقتسم یداصتقا
یاروش سلجم هب روشک هنالاس هجدوب هحیال میدقت ماگنه و روهمج سيئر هب روشکریزو قیرط زا شرازگ نیا زا هخسن کی .دنک رشتنم
.دوشیم هئارا یمالسا

تاررقم ریاس :متفه لصف

بوصم روشک نارحب تیریدم نامزاس ليکشت نوناق ماکحا رب ینتبم طبریذ یاههاگتسد ریاس و نامزاس تاميمصت ـ٢۶هدام
.دوشیم ذيفنت نوناق نیا ندش ءارجالامزالنامز ات ١٣٩۴ یاهلاس لوط رد ٣١/٢/١٣٨٧

دون و دصيس و رازهکی هامدادرم متفه خروم هبنشود زور ینلع هسلج رد هرصبت ود و یس و هدام شش و تسيب رب لمتشم قوف نوناق
.ديسر نابهگن یاروش ديیأت هب ٢٣/۵/١٣٩٨ خیرات رد و دش بیوصت یمالسا یاروش سلجم تشه و

یناجیرال یلع ـ یمالسا یاروش سلجم سيئر
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