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ھب ھتفای  نامزاس مرج  دـشاب و  یم ھنامرجم  هورگ  فصو  ھتفاـی » ناـمزاس   » تراـبع تسا و  هدـش  فیرعت  بوصم 1392  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام 13  هرـصبت 1  رد  ھناـمرجم  هورگ  - 1
دننام ھتفر  راـک  ھب  تاراـبع  ھب  ھجوت  اـب  بوصم 1367 ، یرادربھالک  سالتخا و  ءاـشترا و  نیبکترم  تازاـجم  دـیدشت  نوناـق  هدام 4  .دوش  یم قالطا  ھتفای  ناـمزاس هورگ  ھناـمرجم  تیلاـعف 

.تسا بوصم 1392  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 130  رد  روکذم  ھتفای  نامزاس ھنامرجم  هورگ  ھب  رظان  ھکبش » یربھر  ای  لیکشت  »

دادعت نیا  لماش  زین  هورگ  هدننک  هرادا هدنھد و  لیکشت ھتـسدرس ، تسا و  رتشیب  ای  رفن  ھس  زا  لکـشتم  ھنامرجم  هورگ  بوصم 1392  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 130  هرصبت 1  قباطم  - 2
تایلمع رد  امازلا  هدنھد  لیکشت ای  هدننک  هرادا ای  ھتـسدرس  دناد  یم هورگ  هدننک  هرادا ای  یھد  نامزاس ای  یحارط  ای  لیکـشت  زا  ترابع  ار  یگتـسدرس  ھک  هدام  نیمھ  هرصبت 2  قبط  انمض  .تسا 

.دشاب ھتشاد  تکراشم  مھ  یدراوم  رد  تسا  نکمم  دنچرھ  درادن ؛ تکراشم  مرج  ییارجا  یدام و 

ھتـسدرس دادـعت  رد  ناریا  یرفیک  نیناوق  رد  .دـشاب  یم مرج  باـکترا  یارب  هرادا  اـی  یھد و   ناـمزاس اـی  یحارط  زا  معا  یربھر »  » تسا و هورگ  داـجیا  رد  تیریدـم  یاـنعم  ھب  لیکـشت » - » 3
. دنوش یم بوسحم  ھتسدرس  یگمھ  دیامن ، هرادا  یرگید  لیکشت و  یصخش  ای  هداد  لیکشت  ار  ھتفای  نامزاس ھنامرجم  هورگ  رفن  دنچ  ای  ود  رگا  نیاربانب  درادن ؛ دوجو  تیدودحم 

نیبکترم تازاجم  دـیدشت  نوناق  هدام 4  رد  هدـش  رکذ  تازاجم  دـشاب و  ھتـشادن  ای  دـشاب  ھتـشاد  تلاخد  مرج  ییارجا  تایلمع  رد  ھک  نیا زا  تسا  معا  یرفن  دـنچ  ھکبـش  یربھر  اـی  لیکـشت  - 4
تازاجم ھب  ءاکرـش  زا  کی  رھ  دروم  نیا  رد  تسا و  مرج  زا  هدش  لیـصحت  لام  عومجم  لداعم  یدـقن  یازج  هدـش و  لیـصحت  لام  نازیم  ھب  لام  در  ثیح  زا  یرادربھالک  سالتخا و  ءاشترا و 

.تسا رما  نیا  دیؤم  بوصم 1392  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 125  دافم  دنوش و  یم موکحم  مرج  لقتسم  لعاف 

ءاشترا و نیبکترم  تازاجم  نوناـق  هدام 4  تسا و  میارج  ھیلک  رد  ھنامرجم » هورگ  کـی  یگتـسدرس   » صاـخ ناونع  ناـیب  ماـقم  رد  بوصم 1392  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام 130  - 5
هدام نیا  ھک  تفگ  ناوت  یم یمالسا 1392 ، تازاجم  نوناق  هدام 013  یاھ 1 و 2  هرـصبت رد  یگتـسدرس »  » و هورگ »  » فیرعت ھب  ھجوت  اب  و  تسا ؛ صاخ  نوناق  ھک  یرادربھالک  سالتخا و 

.دنشاب یم عمج  لباق  مھ  اب  تسا و  یرادربھالک  سالتخا و  ءاشترا و  نیبکترم  تازاجم  نوناق  هدام 4  هدننک  لیمکت یعون  ھب 

زا فرصنم  هرـصبت  نیا  رد  روکذم  مکح  ھک  دسر  یم رظن  ھب  بوصم 1367  یرادربھالک  سالتخا و  ءاشترا و  نیبکترم  تازاجم  دـیدشت  نوناق  هدام 5  هرصبت 3  قایـس  ھب  ھجوت  اب  فلا ) - 6
.تسا یدناب  ھتفای و  نامزاس میارج  نیبکترم  تازاجم  دیدشت  ماقم  رد  ھک  تسا  موقرم  نوناق  هدام 4  عوضوم 

یداصتقا میارج  تسین و  قیلعت  لباق  نویلیم لایر  دـصکی  زا  شیب  مرج  عوضوم  اـب  یداـصتقا  میارج  تازاـجم  یارجا  بوصم 1392 ، یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام 47  ج »  » دـنب قباطم  ب )
ھب هدش  هراشا  هرـصبت  فلا »  » دنب .تسا  رکذـلاریخا  هدام  رد  ررقم  غلبم  تیاعر  اب  نوناق  نیا  هدام 36  هرـصبت  عوضوم  میارج  یرادربھالک و  لماش  روکذم  نوناق  هدام 109  ب »  » دـنب قبط 

عوضوم اب  مالعتسا  رد  هدش  هراشا  میارج  رد  تازاجم  یارجا  بوصم 1392  یمالسا  تازاجم  نوناق  ندش  ءارجالا  مزال اب  نیاربانب  .دراد  حیرصت  سالتخا  ھب  نآ  ب »  » دنب ءاشترا و  اشر و 
نوناق هدام 728  ھب  ھجوت  اب  اذـل  تسا ؛ قیلعت  لباق  نویلیم لایر  دـصکی  زا  رتمک  مرج  عوضوم  اب  میارج  نیا  تازاـجم  یارجا  ھجیتن  رد  تسین و  قیلعت  لـباق  نویلیم لایر  دـصکی  زا  شیب  مرج 

.دریگ یم تروص  تسا ، مھ  رخؤم  ھک  نوناق  نیا  تاررقم  قباطم  ًافرص  روکذم  میارج  تازاجم  یارجا  قیلعت  نوناق ، نیا  ندش  ءارجالا  مزال خیرات  زا  بوصم 1392  یمالسا  تازاجم 

یاھدنب حرـش  ھب  ار  یریزعت  تازاجم  فیفخت ، تاھج  زا  تھج  دنچ  ای  کی  دوجو  تروص  رد  ھک  تسا  هداد  رایتخا  هاگداد  ھب  بوصم 1392  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 37  رد  راذگ  نوناق - 7
میارج زا  مرج  ھچنانچ  دـیامن و  لیدـبت  یرگید  تازاجم  ھب  ار  سبح  دـناوت  یمن هاگداد  تسا ، هدـش  زیوجت  سبح  لیلقت  ًافرـص  ھک  فلا »  » دـنب دروم  رد  .دـیامن  لیدـبت  ای  هداد  لیلقت  هدام  نیمھ  لـیذ 
تیاعر اب  دیاب  رکذلاردص  نوناق  هدام 37  فلا »  » دـنب قبط  ھففخم  تاھج  دوجو  تروص  رد  فیفخت  لامعا  دـشاب ، یرادربھالک  سالتخا و  ءاشترا و  نیبکترم  تازاجم  دـیدشت  نوناق  عوضوم 

.دشاب یرادربھالک  سالتخا و  ءاشترا و  نیبکترم  تازاجم  دیدشت  نوناق  هدام 1  هرصبت 1 

یم تردابم  یرادربھالک  سالتخا و  ءاشترا و  رما  ھب  یرفن  دـنچ  ھکبـش  لیکـشت  اب  ھک  تسا  یناسک  ھب  رظان  یرادربھالک  سالتخا و  ءاشترا و  نیبکترم  تازاجم  دـیدشت  نوناـق  هدام 4  - 8
رد ھنامرجم » هورگ  کی  یگتسدرس   » صاخ ناونع  نایب  ماقم  رد  ھک  بوصم 1392  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 130  ھب  تیانع  اب  .دوش  یم بوسحم  ھنامرجم » صاخ  ناونع   » و دنزرو ،

.دشاب یم عمج  لباق  مھ  اب  تسا و  رکذلاردص  نوناق  هدام 4  هدننک  لیمکت یعون  ھب  نآ  یاھ  هرصبت هدام و  نیا  دسر  یم رظن  ھب  رکذلاریخا ، هدام  یاھ 1 و 2  هرصبت تسا و  میارج  ھیلک 

ھب تردابم  ھشقن  حرط و  اب  ھک  تسا  رفن  ھس  لقادـح  زا  لکـشتم  روکذـم  ھکبـش  هراشا و  یرفن  دـنچ  ھکبـش  ھب  یرادربھالک  سالتخا و  ءاشترا و  نیبکترم  تازاجم  دـیدشت  نوناق  هدام 4  - 9
روکذم نوناق  هدام 4  عوضوم  ھکبـش  صیخـشت  کالم  رفن ) ھس  زا  شیب   ) دارفا ترثک  راب و  نایز جـیاتن  هدـش و  بحاـصت  لاوما  نازیم  نیارباـنب  .دـنیامن  هداـم  نیا  رد  روکذـم  میارج  باـکترا 

.تسین

هدراو و تراسخ  نازیم  ظاحل  رب  هوالع  روکذـم ، دراوم  ندوب  ناوارف  ای  ندوب  نالک  ای  هدـمع  صیخـشت  رد  روشک » یداصتقا  ماظن  رد  نارگ  لالخا تازاجم  نوناق   » هدام 1 هرصبت  ربارب  - 10
.تسا هدننک  یگدیسر یضاق  اب  قادصم  صیخشت  لاح  رھ  رد  یلو  تسا ؛ رثؤم  زین  الاک  عون  بسح  طبر  یذ یدابم  زا  مالعتسا  هدافتسا ، ءوس  دروم  غلابم 

دمآرد بسک  روظنم  ھب  یریگوضع  یگدـنیامن و  لوبق  سیـسات ، فرـص  تسا و  قـلطم  یقاحلا 1384  یداصتقا  ماظن  رد  نارگ  لـالخا تازاـجم  نوناـق  رد  هداـم 1  ز »  » دـنب عوضوم  مرج  - 11
.تسا مرج  نیا  ققحت  بجوم  اضعا  شیازفا  زا  یشان 

زارحا یضاق  طسوت  بکترم  لاح  ھتشذگ و  راتفر  لامعا و  ینوریب و  تارھاظت  اب  ھک  تسا  ینورد  یرما  نآ » اب  ھلباقم  دصق   » ای ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ھب  ندز » ھبرـض  دصق  - » 12
« ماظن  » ناگژاو ھب  ھجوت  اب  لاح  رھ  رد  دوش  یم ریبعت  هدننک  یگدیـسر یـضاق  ھلیـسو  ھب  اھ  نآ فراعتم  یناعم  ظاحل  اب  زین  هدمع » تراسخ   » و دیدش » لالخا  «، » هدرتسگ  » ناگژاو دوش و  یم

.دریگ تروص  روشک  حطس  رد  دیاب  مادقا  لالخا و  هدام ، نیا  رد  روشک » و«

لامعا تازاجم  نیا  دنـشاب  ضرالا  یف دـسفم  قادـصم  ھک  یتروص  رد  تسا  هدـش  نایب  یرادربھالک  سالتخا و  اشترا و  نیبکترم  تازاجم  دـیدشت  نوناـق  هدام 4  لیذ  ھک  نآ ھب  تیاـنع  اـب  - 13
موکحم نآ  ھب  دح ، لومـش  مدع  تروص  رد  ھک  یریزعت  تازاجم  مود ، و  تسا ؛ هدمآ  هدام  لیذ  ھک  یدح  تازاجم  تسخن ، تسا ؛ هدومن  نییعت  بکترم  یارب  تازاجم  ھنوگود  ننقم  دـش ، دـھاوخ 
لامعا دشاب ، داسفا  طیارـش  یاراد  درف  ھک  یتروص  رد  دشاب ، یم یریزعت  تازاجم  یعون  یدـقن  یازج  بوصم 1392  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 19  قبط  ھک  نآ ھب  تیانع  اب  و  دـنوش ؛ یم

.دوش یمن بوسحم  تازاجم  دراوم  نیا  اریز  تفرگ ؛ دھاوخ  تروص  مرج  زا  لصاح  لاوما  در  دادرتسا و  طبض ، تروص  رھ  رد  نکیل  تسا ؛ ینوناق  تھاجو  دقاف  بکترم  رب  نآ 

سالتخا و اشترا و  نیبکترم  تازاجم  دـیدشت  نوناق   » هدام 4 عوضوم  مرج  تسا ، هدـشن  مالعا  یتسرد  ھب  مالعتـسا  زا  دـنب  نیا  رد  روکذـم  نوناق  رد  رخأت  مدـقت و  ھک  نیا زا  رظن  فرص  - 14
لیکشت ناکرا  تسا و  تاحالصا 1384 » اب  بوصم 1369  روشک  یداصتقا  ماظن  رد  نارگ  لالخا تازاجم  نوناـق   » هدام 1 ج »  » دـنب عوضوم  مرج  زا  یاوس  بوصم 1367 » یرادربھالک 
باکترا ھک  دروم  رھ  رد  حیـضوت  نیا  اب  تسین ؛ یرگید  خـسان  کی  چـیھ دراد و  ارجا  لامعا و  تیلباق  دوخ  لحم  رد  روکذـم  یاھ  هررقم زا  کی  رھ  نیاربانب  .دـشاب  یم تواـفتم  مرج  ود  هدـنھد 

رد تسا ؛ یرادربھالک  سالتخا و  اشترا و  نیبکترم  تازاجم  دـیدشت  نوناـق  هدام 4  لومـشم  عوضوم  ھن ، ای  دشاب  هدمع  ھک  نیا زا  معا  دریگ  تروص  ھکبـش  لیکـشت  اب  ءاشترا  ءاشر و  مرج 
.ددرگ روشک  یدیلوت  یاھ  تسایس رد  لالخا  ھب  رجنم  ھک  دریگ  تروص  یوحن  ھب  دیاب  یداصتقا  ماظن  رد  نارگ  لالخا تازاج  نوناق مـ هدام 1  ج »  » دن عوضوم بـ ءا  ـ شترا ءا و  ـ شر ھک  یلاح

؛ دیامن هدام  نیا  لومشم  ار  صخش  دناوت  یمن بوصم 1392  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 286  عوضوم  یاھراتفر  ندوب  هدرتسگ  فرـص  دیدرگ ، مالعا  دـنب 12  رد  ھک  ھچنآ  ھب  ھجوت  اب  - 15
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ای داسف  ھعاشا  ای  یـصوصخ  یمومع و  لاوما  ای  دارفا  ینامـسج  تیمامت  ھب  هدـمع  تراسخ  دورو  ای  ینماان  روشک ، یمومع  مظن  رد  دـیدش  لـالخا  تسا  یرورـض  هداـم  لـیذ  قبط  ـالوا ، ھکلب 
ھب ملع  ای  عیـسو و  دـح  رد  اشحف  ای  داسف  ھعاشا  ای  هدـمع و  تراسخ  داریا  ینماان ، داجیا  یمومع ، مظن  رد  هدرتسگ  لالخا  دـصق  هدام ، نامھ  هرـصبت  قبط  دوش و  ققحم  عیـسو  دـح  رد  اـشحف 

.ددرگ زارحا  زین  هدش  ماجنا  تامادقا  ندوب  رثوم 

ندوب لصا  دننام  تسا  ارجا  لباق  رگید  روما  ھب  زاین  نودب  ھک  ییاھ  هررقم ـت ، ـسخن ـت : ـسا ھتـسد  ود  دـنناسر  یم بیوصت  ھب  ار  نآ  اھروشک  ھک  یللملا  نیب دانـسا  رد  دوجوم  یاھ  هررقم - 16
ار نآ  امیقتـسم  دنناوت  یمن نآ  بیوصت  اب  اھ  تلود ھک  ییاھ  هررقم مود ، تسا ؛ هدـش  رکذ  یـسایس  یندـم و  قوقح  قاثیم  رـشب و  قوقح  یناھج  ھیمالعا  رد  ھک  دـمآ  تفر و  یدازآ  قح  ای  تئارب 
زا .نویسناونک  نآ  داوم 21 و 22  ھلمج  زا  بوصم 2003 » داسف  اب  هزرابم  نویسناونک   » داوم یخرب  دننام  .دنک  یم ارجا  تامدقم  کرادت  ھب  مزلم  ار  اھ  نآ دراوم ، نیا  بیوصت  هدرک و  ارجا 

یاھروشک اھنت  نویسناونک  نآ  داوم 21 و 22  دوش و  رکذ  نوناق  رد  قیقد  روط  ھب  دـیاب  نآ  صخـشم  تازاجم  ھنامرجم و  راتفر  دراد  یم ررقم  تازاجم  مرج و  ندوب  ینوناـق  لـصا  ھک  اـجنآ 
تازاجم نوناق  13 و 18  ، 12 داوم 2 ، ریاـغم  نآ  نتـسناد  مرج  راـتفر ، نیا  اـب  بساـنتم  رفیک  قیقد  نییعت  نوناـق و  بیوصت  ناـمز  اـت  تسا ، هدرک  بساـنم  نیناوق  نیودـت  ھب  مزلم  ار  وضع 

.تسا ناریا  یمالسا  یروھمج  یساسا  نوناق  مشش  یس و  لصا  بوصم 1392 و  یمالسا 

یاھدنب رد  ھک  یناور  رصنع  بکترم و  هزیگنا  تیلاعف ، هوحن  ھب  ھجوت  اب  دراوم  نیا  صیخـشت  هدوب و  ینوناق  قیقد  رایعم  دقاف  ھنامرجمریغ  ھنامرجم و  یمرھ  یاھ  یبایرازاب صیخـشت  - 17
.تسا هدننک  یگدیسر ییاض  ما قـ ـ قم هد  ـ ھع رب  نایب شـد ، قوف 
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