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 )19/9/1390 خروم 57620/11 هرامش( داسف اب هلباقم و يرادا ماظن تمالس ءاقترا نوناق

)19/9/1390 خروم بوصم( داسف اب هلباقم و يرادا ماظن تمالس ءاقترا نوناق

 يروهمج يساسا نوناق )123( موس و تسيب و دصكي لصا يارجا رد 13/4/1384 خروم 21952/2861 هرامش همان هب فطع
 ناونع اب هك يعامتجا نويسيمك 17/2/1387 خروم هسلج بوصم داسف اب هلباقم و يرادا ماظن تمالس ءاقترا نوناق ناريا يمالسا

 هس تدم هب نآ يشيامزآ يارجا اب سلجم 29/2/1387 خروم هبنشكي زور ينلع هسلج رد و ميدقت يمالسا ياروش سلجم هب هحيال
 لاسرا ماظن تحلصم صيخشت عمجم هب ناريا يمالسا يروهمج يساسا نوناق )112( مهدزاود و دصكي لصا قباطم و تقفاوم لاس
.ددرگ يم غالبا تسويپ هب 7/8/1390 خيرات رد عمجم نآ دييأت و حالصا اب دوب هديدرگ

لومشم صاخشا و فيراعت -لوا لصف

:فيراعت -1 هدام

 ينامزاس اي يعمج ،يدرف تروص هب يقوقح اي يقيقح صخش ره طسوت هك تسا يلعف كرت اي لعف هنوگره نوناق نيا رد داسف -فلا
 يروشك تاررقم و نيناوق ضقن اب ،يرگيد اي دوخ يارب ميقتسمريغ اي ميقتسم زايتما اي تعفنم هنوگره بسك فده اب وً ادمع هك
 ، ءاشترا ، ءاشر ريظن ديامن دراو مدرم زا يعمج اي و يمومع تينما و تمالس اي عبانم ،عفانم ،لاوما هب ار ينايز و ررض اي دريذپ ماجنا
 يمومع عبانم زا ينوناقريغ ياهتخادرپ و تفايرد ،تاعالطا اي تاناكما ،يسايس ،يرادا تيعقوم اي ماقم زا هدافتساءوس ،ينابت ،سالتخا
يلام و يرادا قباوس و دانسا ءافتخا اي بيرخت ،لعج ،ينوناقريغ ياهصيصخت تمس هب عبانم نيا زا فارحنا و

 زا يشخب ،تاررقم و نيناوق قباطم هك دنشاب يم يتلودريغ تاسسؤم ،يمومع تيرومأم راد هدهع يا هفرح يصوصخ تاسسؤم -ب
يسدنهم ماظن نامزاس و يكشزپ ماظن نامزاس ،يرتسگداد يمسر ناسانشراك نوناك ريظن دنراد هدهع رب ار يتيمكاح فياظو

15/9/1367 بوصم يرادربهالك و سالتخا و ءاشترا نيبكترم تازاجم ديدشت نوناق )2( هدام عوضوم ،عورشمان لام ليصحت - ج
.ماظن تحلصم صيخشت عمجم

:زا دنترابع نوناق نيا لومشم صاخشا -2 هدام

8/7/1386 بوصم يروشك تامدخ تيريدم نوناق )5( ات )1( داوم رد روكذم دارفا -فلا

ناشيا تقفاوم اب سدقم ياهناتسآ تيلوت و يماظنريغ و يماظن زا معا يربهر ماقم رظن ريز ياهدحاو -ب

يمومع تيرومأم راد هدهع يا هفرح يصوصخ تاسسؤم و اتسور و رهش يمالسا ياهاروش -ج

نوناق نيا عوضوم يتلودريغ يقوقح و يقيقح صاخشا هيلك -د

يرادا دسافم زا يريگشيپ رد اههاگتسد فيلاكت -مود لصف

:دنفلكم اهنآ نالوؤسم و ناريدم و نوناق نيا )2( هدام )ج( و )ب( ،)فلا( ياهدنب لومشم ياههاگتسد -3 هدام

 ريظن يدنورهش قوقح اب طبترم تاميمصت ،اه هيور ،اه همانشخب ،اهلمعلاروتسد ،اه همان بيوصت زا معا تاررقم و نيناوق هيلك -فلا
 ياهدحاو و اههاگتسد فياظو حرش ،اهتيرومأم ،لمع دروم ياهصخاش و رايعم ،اهدرادناتسا ،اهراك ماجنا يدنب نامز و يراك ياهدنيآرف
 لوادج و اهرهش يليصفت ياه هشقن ،يئاطعا تاليهست ،اهباسحاصافم ،يلوصا ياهتقفاوم ،اهزوجم ذخا فلتخم لحارم نينچمه ،طوبرم
 تادراو هب طوبرم لحارم ،تلود قوقح و ضراوع ،اهتايلام هب طوبرم تابساحم و ينامتخاس ياه هناورپ رد لاغشا حطس و مكارت نازيم
.دنناسرب مومع عالطا هب كينورتكلا ياههاگراديد رد دياب ار الاك تارداص و

.تسين نيعجارم يرورض و ماگنه هب يناسر عالطا يارب رگيد بسانم ياهشور يرادرب هرهب زا عنام كينورتكلا ياههاگراديد داجيا
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 كرت ،هديازم ،هصقانم شور هب هك تاصقانم يرازگرب نوناق عوضوم رتالاب و طسوتم تالماعم هب طوبرم ياهدادرارق نتم -ب
 مئامض و دانسا نينچمه و ددرگ يم دقعنم نوناق نيا )2( هدام )ج( و )ب( ،)فلا( ياهدنب لومشم ياههاگتسد طسوت هريغ و تافيرشت
 تاعالطا هاگياپ هب دياب ،اهتخادرپ هيلك زين و نآ رييغت و دعوم زا شيپ دادرارق همتاخ و لاطبا ،خسف ،حالصا ،قاحلا هنوگره و اهنآ
.ددرگ دراو اهدادرارق

 نآ يئارجا همان نييآ نوناق نيا غالبا زا سپ هام هس فرظ رثكادح تسا فظوم روهمج سيئر يدربهار تراظن و يزير همانرب تنواعم
 ناريزو تأيه بيوصت هب و دنك هيهت ار اهدادرارق تاعالطا هب مدرم مومع يسرتسد نازيم و هوحن ، ءانثتسا دراوم و طباوض لماش
.ديامن داجيا ار اهدادرارق تاعالطا هاگياپ لاس كي فرظ و دناسرب

 اي و دشاب يم عونمم اهنآ تاعالطا ءاشفا ،نيناوق بجوم هب هك يدراوم زين و دراد يتينما اي يماظن تيهام هك يياهدادرارق -1 هرصبت
 زا بكرم يهورگراك هدهع رب روكذم ياهدادرارق ندوب هنامرحم صيخشت .تسا ينثتسم مكح نيا لومش زا هنامرحم ياهدادرارق
 بسح طوبرم هاگتسد نواعم و روهمج سيئر يدربهار تراظن و يزير همانرب نواعم و يياراد و يداصتقا روما و تاعالطا ءارزو نينواعم
.تسا دروم

 روكذم ياههاگياپ رد عقاو فالخ رب تاعالطا دورو اي تاعالطا صقان دورو اي قوف ياهدنب رد روكذم تاعالطا دورو رد ريخأت -2 هرصبت
 )ج( و )ب( ،)فلا( ياهدنب عوضوم ياههاگتسد رد تمدخ زا تقوم لاصفنا لاس هس ات هام شش هب فلختم و دوش يم بوسحم فلخت
.ددرگ يم موكحم نوناق نيا )2( هدام

 و مهم طاقن تسا فظوم تاعالطا ترازو ،نوناق نيا )1( هدام فيرعت قبط داسف يريگ لكش زا يريگشيپ روظنم هب -4 هدام
 ،گرزب ياه يراذگ هيامرس ،يجراخ گرزب ياهدادرارق و تالماعم دننام يمومع و يتلود يداصتقا نالك ياهتيلاعف رد ريذپ بيسآ
 اي و قثوم شرازگ دوجو تروص رد ار يئارجا ياههاگتسد رد روشك يلوپ و يداصتقا يريگ ميمصت مهم زكارم زين و يلم ياهحرط
.دهدب بسانم و يفاك يتاعالطا ششوپ مزال يئاضق زوجم بسك اب ،دركلمع ءوس اي فلخت رب ينبم ربتعم نئارق

.دوش يم بوسحم هيئاضق هوق هطباض نالك يلام داسف ياه هدنورپ رد زين تاعالطا ترازو -1 هرصبت

.تسا هناخريبد رد دوجوم يتاعالطا كناب زا ينابيتشپ هب فظوم تاعالطا ترازو -2 هرصبت

:تسا ريز رارق هب يقوقح اي و يقيقح زا معا ،تيمورحم لومشم صاخشا و نوناق نيا عوضوم ياه تيمورحم -5 هدام

:اه تيمورحم - فلا

 نيا )2( هدام )ج( و )ب( ،)فلا( ياهدنب عوضوم ياههاگتسد اب دادرارق داقعنا اي هلماعم ماجنا اي اه هديازم و اه هصقانم رد تكرش -1
25/1/1383 بوصم تاصقانم يرازگرب نوناق رد روكذم گرزب تالماعم باصن اب نوناق

نوناق نيا )2( هدام )ج( و )ب( ،)فلا( ياهدنب عوضوم ياه هاگتسد زا يرابتعا و يلام تاليهست تفايرد -2

هسسؤم اي تكرش عون ره يسرزاب و تيريدم و هريدم تأيه رد تيوضع و يراجتريغ هسسؤم ،يراجت تكرش سيسأت -3

يناگرزاب تراك زا هدافتسا اي و تفايرد -4

تارداص و تادراو زوجم اي و يلوصا همانتقفاوم ذخا -5

اهاروش و يفنص ،يا هفرح ياهلكشت رد يتراظن و يتيريدم ناكرا رد تيوضع -6

يتيريدم لغاشم هب باصتنا و يماظتنا ،يرادا تافلخت هب يگديسر ياه تأيه رد تيوضع -7

:نانآ تيمورحم نازيم و تيمورحم لومشم صاخشا - ب

 ات ود هب يدمع فلخت عون اب بسانتم دندرگ يم ريز لامعا بكترم يتلود اي و يمومع قوقح تخادرپ زا رارف دصق هب هك يصاخشا -1
:دنوش يم موكحم ريز حرش هب تيمورحم لاس جنپ
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 جردنم ياه تيمورحم زا يكي هب ،طبر يذ يمسر عجارم هب يتايلام و يلام ياه همانراهظا ،يلام ياه تروص ،دانسا هنابلقتم هئارا -1-1
اهنآ هس ره اي و هدام نيا )فلا( دنب )3( و )2( ،)1( ياهءزج رد

 ،يعقاوريغ تالماعم تبث اي تسا يمازلا ،تاررقم ساسارب ،يداصتقا هاگنب ينوناق رتافد رد اهنآ تبث هك يتالماعم ندركن تبث -2-1
اهنآ هس ره اي و ود عمج اي هدام نيا )فلا( دنب )6( و )2( ،)1( ياه ءزج رد جردنم ياه تيمورحم زا يكي هب

 هب ،هاگنب ينوناق رتافد رد يعقاوريغ اي طبترمريغ صاخشا ياه هسانش اب نويد و اه هنيزه تبث اي ،يهاو نويد و اه هنيزه تبث -3-1
اهنآ هس ره اي ود عمج اي و هدام نيا )فلا( دنب )5( و )2( ،)1( ياهءزج رد روكذم ياه تيمورحم زا يكي

 زا يكي هب ،تاررقم رد هدش ينيب شيپ نامز زا لبق اهنآ ءاحما اي ينوناق عجارم هب يرادباسح دانسا ندركن هئارا -4-1
اهنآ ود ره اي هدام نيا )فلا( دنب )6( و )3( ياهءزج رد جردنم ياه تيمورحم

( ،)2( ،)1( ياهءزج رد جردنم ياه تيمورحم زا يكي هب ،طوبرم زاجم لحمريغ رد يتلود تازايتما و يكناب تاليهست زا هدافتسا -5-1
اهنآ رتشيب اي ود عمج اي هدام نيا )فلا( دنب )6( و )4

 زا يكي هب ،هجوم رذع نتشادن و يلام نكمت تروص رد ينوناق يعطق ضراوع اي يتايلام قوعم يهدب تخادرپ زا فاكنتسا -6-1
اهنآ رتشيب اي ود عمج اي هدام نيا )فلا( دنب )4( و )3( ،)2( ،)1( ياهءزج رد جردنم ياه تيمورحم

( ءزج رد جردنم تيمورحم هب ،دشاب يروشك تامدخ تيريدم نوناق )5( هدام عوضوم ياههاگتسد نانكراك زا ،بكترم رگا -1 هرصبت
.دوش يم موكحم زين )فلا( دنب )7

 رتشيب اي گرزب تالماعم باصن ربارب هد لداعم ،ًاعومجم اي يياهنت هب تيمورحم لامعا يارب روكذم دراوم يلام باصندح -2 هرصبت
.تسا يلام لاس ره رد تاصقانم يرازگرب نوناق عوضوم

 ،يأر تيعطق خيرات زا لاس هس تدم هب ،نوناق نيا رد هدش حيرصت يدمع يلام مئارج رد ،ريز يعطق ياهتازاجم هب ناموكحم -2
 عوضوم ياه تيمورحم هب هاگداد يعطق مكح رد هكنيا رب طورشم ،دنوش يم هدام نيا )فلا( دنب رد جردنم ياه تيمورحم هيلك لومشم
:دنشاب هدشن موكحم نوناق نيا

رتشيب و سبح لاس ود -1-2

تاصقانم يرازگرب نوناق عوضوم ،رتشيب اي و گرزب تالماعم باصن ربارب هد نازيم هب يدقن يازج -2-2

.دشاب رتشيب )2-2( اي و )2-1( ياهءزج زا نانآ تازاجم عومجم هك رتشيب اي راب ود يعطق تازاجم هب ناموكحم -3-2

 ،تاعالطا ترازو ،يياراد و يداصتقا روما ترازو هدنيامن ،هيئاضق هوق سيئر باختنا هب يضاق رفن كي زا بكرم يتأيه -6 هدام
 قاتا و ناريا نداعم و عيانص و يناگرزاب قاتا ،ناريا يمالسا يروهمج يزكرم كناب ،روشك تابساحم ناويد ،روشك لك يسرزاب نامزاس
 شرازگ ،نوناق نيا )5( هدام لومشم دارفا هرابرد هحورطم دراوم صيخشت و يگديسر زا سپ ات دوش يم ليكشت ناريا نواعت
 هوق .ديامن هموتخم ار هدنورپ تروص نيا ريغ رد و داهنشيپ هيئاضق هوق هب يگديسر يارب هناخريبد قيرط زا ار دوخ دنتسم و لدتسم
 نييآ لوصا تياعر اب دنوش يم باختنا هيئاضق هوق سيئر طسوت هك يضاق رفن هس زا بكرم يا هبعش رد تسا فظوم هيئاضق
.تسا يعطق هاگداد نيا زا هرداص مكح .دنك يگديسر روكذم تأيه ياه شرازگ هب يسرداد

 عوضوم هرابرد هچ هاگداد ،دشاب هدرك يرثؤم تامادقا ،روما نايرج نسح اي يمومع اي يتلود قوقح نيمأت يارب فلختم رگا -1 هرصبت
 عجارم زا مهتم رگا .دهد شهاك لاس كي لقادح هب ار تيمورحم تدم دناوت يم ،دشاب حوتفم هدنورپ اي و دشاب هدرك يريگ ميمصت
.دنك يم مادقا تيمورحم عفر يارب هناخريبد ،دنك تفايرد بيقعت عنم اي تئارب مكح يئاضق

 عاضوا و بكترم تيصخش ،تافلخت عون هب هجوت اب ،دشاب هدش )5( هدام عوضوم تافلخت زا دروم دنچ بكترم ،صخش رگا -2 هرصبت
 لاس جنپ زا شيب ،تازاجم ،تروص ره رد و دوش يم موكحم )5( هدام )فلا( دنب رد روكذم تازاجم دنچ اي ود هب ،هيضق لاوحا و
.تسين تيمورحم
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 تأيه هب ار تافلخت دنفظوم ،يياراد و يداصتقا روما ترازو و تاسسؤم و اهتكرش ينوناق ناسرزاب ،يتراظن ياههاگتسد -3 هرصبت
.دننك مالعا هدام ردص رد روكذم

 يارجا ،ليكشت زرط ،تأيه ليكشت لحم ،دادعت ،دشاب هتشاد هدام نيا ردص هباشم بيكرت اب ددعتم بعش دناوت يم تأيه -4 هرصبت
 بجوم هب ،يئارجا روما رياس و يسرتسد هوحن زين و نانآ مان جورخ اي و تيمورحم تسرهف رد صاخشا مان جرد هب طوبرم تاميمصت
 و دوش يم هيهت هدام نيا رد روكذم ياههاگتسد رياس يراكمه اب روشك لك يسرزاب نامزاس طسوت هام هس فرظ هك تسا يا همان نييآ
.دسر يم هيئاضق هوق سيئر بيوصت هب

 عجارم رد نيبكترم يباكترا مئارج و يرادا تافلخت هب يگديسر عنام نوناق نيا )5( هدام رد روكذم ياه تيمورحم لامعا -5 هرصبت
 نودب و رثؤم وحن  هب ار دوخ هاگتسد قوقح نيمأت هب طوبرم تاعوضوم ،تاررقم قبط دنفظوم زين طبر يذ ياههاگتسد و تسين حالص يذ
.دننك يريگيپ هفقو

 ليكشت روشك لك يسرزاب نامزاس لحم رد تيمورحم تسرهف يتاعالطا هاگياپ عوضوم ،طوبرم تاعالطا كناب و هناخريبد -6 هرصبت
.دوش يم

 بسانتم و يمالسا عبانم ساسارب يرادا ماظن تمالس ءاقترا و يزاس گنهرف روظنم هب اوق رياس يراكمه اب تسا فظوم تلود -7 هدام
 نيودت ار »ماظن نارازگراك يا هفرح قالخا روشنم« نوناق نيا بيوصت زا سپ هام شش فرظ ايند زور تايبرجت و مولع هعسوت اب
.ديامن

 رد دوخ ياهتيرومأم و فياظو ساسارب دنفلكم نوناق نيا )2( هدام )ج( و )ب( ،)فلا( ياهدنب عوضوم ياههاگتسد هيلك - هرصبت
 تيريدم نوناق )71( هدام عوضوم تاماقم يقالخا و يا هفرح راتفر« نيودت هب »ماظن نارازگراك يا هفرح قالخا روشنم« بوچراهچ
.دنيامن مادقا دوخ »نانكراك و ناريدم رياس و يروشك تامدخ

 و يدربهار تراظن و يزير همانرب ياه تنواعم هدهع رب دروم بسح ليذ فيلاكت ،داسف يريگ لكش زا يريگشيپ روظنم هب -8 هدام
:تسا روهمج سيئر يناسنا هيامرس و تيريدم هعسوت

 دنتسم و روما يزاسدرادناتسا و يتاعالطا ياهماظن تيوقت و رارقتسا و تاعالطا يزاس فافش ياهراكهار و اهتسايس نيودت هب -فلا
 نيمأت نينچمه و مدرم مومع هب مزال يناسر عالطا ،تايلمع هيلك عماج و فافش طبض و تبث يارب يئارجا ياههاگتسد ياهتيلاعف ندومن
.ديامن مادقا روشك يتاعالطا و يتراظن ياههاگتسد يتاعالطا ياهزاين

 زوجم ذخا ،يديلوت ياهدحاو و اهتكرش تبث ،لوقنمريغ لاوما لاقتنا و لقن هلمج زا يرادا ياهدنيآرف زا هتسد نآ هرابرد -ب
 يزادنا هار و داجيا هب ،ددرگ يم طوبرم نامزاس دنچ هب نآ ماجنا هك هناگيب عابتا هب طوبرم روما و تادراو و تارداص فلتخم لحارم
.ديامن مادقا ،دباي شهاك لقادح هب روبزم تارادا هب صاخشا هعجارم هب زاين هك يا هنوگ هب هزيناكم و طبترم ياهدنيآرف

 صاخشا تاصقانم نوناق رد جردنم گرزب تالماعم هيلك نوناق نيا بيوصت زا سپ لاس كي فرظ هك ديامن ذاختا ار يتابيترت -ج
.دريگ تروص يكناب ماظن قيرط زا يلاير رابتعا شياشگ اب اهنت )2( هدام )ج( و )ب( ،)فلا( ياهدنب لومشم

:تسا فلكم يياراد و يداصتقا روما ترازو -9 هدام

 ار نايرج ءوس هنوگره و مادقا يقوقح و يقيقح صاخشا يداصتقا ياهتيلاعف رب تراظن لامعا هب دوخ ينوناق فياظو يارجا رد -فلا
.ديامن سكعنم طبر يذ عجارم هب يحالصا ياهداهنشيپ هارمه هب

 ياه هتفس و لحمالب ياهكچ تاعالطا هاگياپ و يتايلام تاعالطا عماج ماظن نوناق نيا بيوصت زا سپ لاس ود رثكادح فرظ -ب
.ديامن يزادنا هار ار نوناق نيا )2( هدام )ج( و )ب( ،)فلا( ياهدنب رد روكذم صاخشا هب قوعم ياهيهدب و يتساوخاو

 سرتسد رد ار نآ و ديامن يزادنا هار ار تراجت نوناق رد روكذم راجت زين و يقوقح صاخشا يرابتعا يدنب هبتر يتاعالطا هاگياپ -ج
.دهد رارق صاخشا و يرابتعا تاسسؤم
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 ليلحت يارب اههاگتسد يراكمه هوحن و يرابتعا تاسسؤم و صاخشا يسرتسد دودح يدنب هبتر هوحن هب طوبرم همان نييآ -هرصبت
 قاتا و ناريا نداعم و عيانص و يناگرزاب قاتا و يياراد و يداصتقا روما ترازو طسوت )ج( و )ب( ياهدنب رد روكذم هاگياپ تاعالطا
.دسر يم ناريزو تأيه بيوصت هب و دوش يم هيهت ناريا نواعت

 و يراجت هژيو و دازآ قطانم ،يزرم ياه هچرازاب دروم رد صخشم يدربهار همانرب نوناق نيا بيوصت زا سپ لاس كي فرظ -د
.دناسرب ناريزو تأيه بيوصت هب و ديامن نيودت صاخ ياه هلكسا و يداصتقا

 كرمگ ،يتايلام نامزاس قيرط زا ار سروب و يكرمگ ،يتايلام تاعالطا لدابت ياهدادرارق نوناق نيا بيوصت زا لاس هس فرظ -ـه
 ار مزال ينوناق تامادقا و ديامن دقعنم رگيد ياهروشك رد رظانتم ياهنامزاس اب راداهب قاروا سروب نامزاس و ناريا يمالسا يروهمج
.دروآ لمع هب يمالسا ياروش سلجم رد بيوصت يارب

 اب هزرابم و يريگشيپ هنيمز رد داهن مدرم ياهنامزاس تيوقت و هعسوت هرابرد ار مزال تاديهمت تسا فظوم روشك ترازو -10 هدام
 هب ار نآ هنالاس شرازگ و دروآ مهارف طوبرم تاررقم و نيناوق بوچراهچ رد و ماظن حلاصم تياعر اب داسف ياهصخاش شجنس و داسف
.ديامن هئارا يمالسا ياروش سلجم

:تسا فظوم هيئاضق هوق -11 هدام

 فده اب عماج يا هحيال ،دوجوم ياهألخ يسررب و نوناق نيا عوضوم مئارج اب طبترم يئازج نيناوق يرگنزاب نمض لاس كي فرظ -فلا
 تابيترت تياعر اب تلود ات دهد رارق تلود رايتخا رد و ديامن نيودت ،مئارج اب اهتازاجم بسانت قيرط زا مرج عوقو زا رثؤم يريگشيپ
.دروآ لمع هب ار مزال مادقا ينوناق

 يتلود ياههاگتسد نانكراك و ناريدم يلام و يداصتقا دسافم هب طوبرم مئارج هب يگديسر روظنم هب يعماج هحيال لاس كي فرظ -ب
 دنك هيهت طوبرم تاعوضوم رياس و يسرداد نييآ ،اهتيحالص ،تاليكشت لماش دنوش يم بكترم هفيظو اي و لغش ببس هب هك يمومع و
.دراد لومعم ار ينوناق تامادقا ات دهد هئارا تلود هب و

 اي هبعش ،نوناق نيا عوضوم يلام و يداصتقا مئارج مجح هب هجوت اب يئاضق هزوح ره رد روكذم تاليكشت داجيا نامز ات -1 هرصبت
 دياب بعش نيا تاضق .دهد صاصتخا روكذم مئارج هب يگديسر يارب ينوناق ياهتيحالص تياعر اب اههاگداد و اهارسداد رد يبعش
.دنشاب هدنارذگ ار يصصخت ياهشزومآ بوصم ياه هرود

 طسوت هام هس فرظ هك تسا يا همان نييآ بجوم  هب يصصخت يشزومآ ياه هرود نينچمه و هاگداد و ارسداد تاضق طيارش -2 هرصبت
.دسر يم هيئاضق هوق سيئر بيوصت  هب و دوش يم هيهت يرتسگداد ريزو

:هك يا هنوگ هب ديامن يزادنا هار لاس ود فرظ ار يئاضق هاگتسد رد هحورطم ياه هدنورپ تيريدم تاعالطا هاگياپ -ج

 هناماس رد تفايرد اي ديلوت زا سپ تعاس راهچو تسيب رثكادح هحورطم ياه هدنورپ و دانسا ،تاعالطا زا يكينورتكلا هخسن  -1
.ددرگ تبث )متسيس(

.دشاب يريگيپ و يبايدر لباق اه هدنورپ هب يگديسر دنيآرف و دوش ديلوت هناماس طسوت اه هدنورپ هب يگديسر يهد تبون -2

 يئاضق دحاو ره رد زكرمتم تروص هب صاخشا تيوه زارحا اب يئاضق عجارم هب يلاسرا حياول و هدراو ياه همان هيلك تبث -3
.ددرگ ريذپ ناكما

 هدش هتخانش زاجم ،نيناوق قباطم اوعد باحصا يارب نآ هعلاطم هك هدنورپ قاروا هيلك كينورتكلا هخسن ليوحت اي لاسرا ناكما -   4
.ددرگ رسيم تسا

.ديامن يزادنا هار ار يئاضق هرداص ءارآ تاعالطا هاگياپ -5

 هيلك هب مزال تاعالطا يهد سيورس و زكرمتم هيئاضق هوق رد صخشم يلحم رد هحورطم ياه هدنورپ هيلك تاعالطا هصالخ -6
.ددرگ ريذپ ناكما يتراظن ياههاگتسد
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 مظن و تفع ،قالخا فالخ قيداصم ،يتينما دراوم لماش ءانثتسا دراوم زين و نآ يارجا يدنب نامز و هناماس نيا همان نييآ -هرصبت
 طسوت هام هس فرظ رثكادح ،طبترم تاعوضوم رياس و يتراظن ياههاگتسد و صاخشا يسرتسد هوحن و يگداوناخ تافالتخا و يمومع
.دسر يم هيئاضق هوق سيئر بيوصت هب و دوش يم هيهت يرتسگداد ريزو

 تهج و هيهت ار ناريا يمالسا يروهمج اب يراجت دادرارق فرط مهم ياهروشك تيولوا اب يئاضق تدضاعم حياول لاس هس فرظ -د
:دريگربرد ار ريز دراوم زا يكي لقادح دروم بسح دياب هبناج ود ياهدادرارق .ديامن لاسرا تلود هب ينوناق مزال مادقا

يلام دسافم نامرجم و نامهتم دادرتسا -1

هنامرجم تامادقا زا لصاح و عورشمان ياه يياراد و لاوما دادرتسا -2

يلام دسافم دروم رد يريگيپ لاح رد اي هدش تابثا دراوم هرابرد تاعالطا لدابت -3

:تسا فظوم روشك كالما و دانسا تبث نامزاس -12 هدام

 رد ار مزال تاعالطا و مادقا مزال ينوناق تابيترت رياس و )رتساداك( يراگندح حرط يارجا و ليمكت هب تبسن لاس ود فرظ -فلا
.دنك يم صخشم يئارجا همان نييآ ار هاگياپ نيا هب صاخشا يسرتسد دودح .ديامن دراو طوبرم يتاعالطا هاگياپ

 و عافد و تاعالطا ياه هناخترازو و روشك كالما و دانسا تبث نامزاس يراكمه اب و يرتسگداد ترازو طسوت يئارجا همان نييآ
.دسر يم هيئاضق هوق سيئر بيوصت هب و دوش يم هيهت حلسم ياهورين ينابيتشپ

.ديامن داجيا ار يقوقح صاخشا تاعالطا هاگياپ لاس كي فرظ -ب

 هديسر تبث هب عجارم رياس رد هك يقوقح صاخشا زا هتسد نآ هب عجار )ب( دنب رد روكذم يتاعالطا هاگياپ تاعالطا دورو -1 هرصبت
.تسا هدننك تبث هاگتسد هدهع رب دروم بسح دنسر يم اي

 و روشك كالما و دانسا تبث نامزاس يراكمه اب و يرتسگداد ترازو طسوت نآ )1( هرصبت و )ب( دنب يئارجا همان نييآ -2 هرصبت
.دسر يم ناريزو تأيه بيوصت هب و دوش يم هيهت روشك ترازو

 ،ديامن يزادنا هار ار روشك كالما و دانسا تبث نامزاس و يمسر دانسا رتافد نيب كرتشم يتاعالطا هاگياپ و هكبش لاس كي فرظ - ج
 ليهست روكذم زكرمتم ماظن قيرط زا روشك كالما و دانسا تبث نامزاس و يمسر دانسا رتافد عياقو هيلك لدابت و تبث هك يوحن هب
.ددرگ

يمومع فيلاكت - موس لصف

 ،ءاشترا هب طوبرم مئارج عوقو اي عورش زا تقو توف نودب دنفظوم نوناق نيا لومشم ياههاگتسد نالوؤسم هيلك -13 هدام
 و قح فالخرب ذوفن لامعا ،يجراخ اي يلخاد تالماعم رد )تناسروپ( دصرد ذخا ،يتلود تالماعم رد ينابت ،يرادربهالك ،سالتخا
 فرصت اي زاجمريغ هدافتسا ،عورشمان لام ليصحت ،دراد ينوناق تيعونمم هك يدراوم رد يتلود تالماعم رد تلاخد ،ينوناق تاررقم
 ذخا هب رما اي ينوناقريغ لام اي هجو ذخا ،يتلود تالماعم رد سيلدت ،اهنآ عييضت اي و يمومع اي يتلود لاوما اي هوجو رد ينوناقريغ
 اي هديازم اي هلماعم رد لمعلا قح اي همحزلا قح ،شاداپ ،نويسيمك زا معا ناونع ره تحت يرگيد اي دوخ يارب يعفن ندومن روظنم ،نآ
 يرادا و يئاضق تاماقم هب ار بتارم دياب هلصافالب دوخ تيرومأم هزوح رد يداصتقا دسافم اب طبترم مئارج رياس و هصقانم
 يمالسا تازاجم نوناق )606( هدام رد ررقم تازاجم لومشم تروص نيا ريغ رد ،دنيامن شرازگ تافلخت و مئارج هب هدننك يگديسر
.دنوش يم

 دوخ عوبتم هاگتسد رد روكذم مئارج عوقو زا دوخ فياظو هطيح رد هك نوناق نيا عوضوم ياههاگتسد نانكراك زا كي ره -هرصبت
 ديامن شرازگ يتراظن دحاو اي و دوخ رتالاب لوؤسم هب يروف و بوتكم تروص هب ار بتارم نيرياس عالطا نودب تسا فلكم دوش علطم
.دوش يم قوف تازاجم لومشم تروص نيا ريغ رد

 اي تبث لوؤسم هك يصاخشا رياس و نيرظان ،اهباسح يذ ،نيزيمم ،نارادباسح و ناسرباسح ،يمسر ناسانشراك ،ناسرزاب -14 هدام
 هنوگره هدهاشم تروص رد دنفظوم دنشاب يم دوخ فياظو هطيح رد يقوقح و يقيقح صاخشا ياهتيلاعف و رتافد ،دانسا هب يگديسر
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 نيفلختم .دنيامن مالعا حالص يذ يئاضق اييتراظن عجرم هب ار بتارم ،دشابن رگيد نيناوق رد يتابيترت هچنانچ ،نوناق نيا عوضوم داسف
 تالماعم غلبم ربارب هد ات ود نازيم هب يدقن يازج اي و نوناق نيا لومشم ياههاگتسد رد تمدخ زا لاصفنا اي تيمورحم لاس هس هب
 تازاجم ود ره اي و يا هفرح و يفنص ياه هيداحتا و تاسسؤم ،اهنمجنا رد تيوضع وغل زين و تاصقانم يرازگرب نوناق رد روكذم گرزب
.دنوش يم موكحم

 تيلوؤسم بسانت هب نوناق نيا )2( هدام )فلا( دنب يتلود ياهنامزاس رد دحاو ره ميقتسم ناتسرپرس و ناريدم ،تاماقم -15 هدام
 مالعا و نآ دراوم يياسانش ،يرادا داسف اب هلباقم و يريگشيپ ،يتسرپرس تحت ياهدحاو رب تراظن هب فظوم دوخ يتسرپرس و
 هب فظوم طوبرم ياههاگتسد لنسرپ تظافح و تسارح و يسرزاب ،يقوقح ياهدحاو .دنشاب يم حالص يذ عجارم هب دروم بسح بتارم
.دنشاب يم هجيتن لوصح ات عوضوم يريگيپ

 تاعالطا تبث و هئارا لوؤسم هك يدارفا هچنانچ نوناق نيا رد روكذم تاعالطا ياههاگياپ زا كي ره يزادنا هار زا سپ -16 هدام
.دوش يم راتفر طوبرم تاررقم و نيناوق قبط نانآ اب دنيامن روصق دوخ فياظو ماجنا رد دنشاب يم

 تحت هك يصاخشا تراسخ ناربج و تينما نيمأت و ينوناق تيامح هب تبسن نوناق نيا تاررقم قبط تسا فلكم تلود -17 هدام
 عجارم رايتخا رد ،بكترم يياسانش نينچمه و مرج تابثا اي فشك ،يريگشيپ يارب ار دوخ تاعالطا ،هدنهد شرازگ اي ربخم ناونع
 يتيامح تامادقا .ديامن مادقا ،دنريگ يم رارق هنايوج ماقتنا تامادقا و ديدهت ضرعم رد ليلد نيا هب و دنهد يم رارق حالص يذ
:زا دنترابع

 يضاق هك يدراوم رد رگم ،روكذم صاخشا تيلاعف اي تنوكس لحم و يگداوناخ تاصخشم و تيوه هب طوبرم تاعالطا ءاشفا مدع -فلا
 مدع يگنوگچ .دنادب مزال ار نانآ تيوه ءاشفا مهتم عافد قح نيمأت و هنالداع همكاحم اي يعرش ترورض ظاحل هب هدننك يگديسر
.دوش يم صخشم نوناق نيا يئارجا همان نييآ رد ،عفن يذ صاخشا يسرتسد نينچمه و هدش داي صاخشا تيوه ءاشفا

 يئارجا ياههاگتسد رد هك يتروص رد رگيد بسانم لحم هب نانآ تساوخرد اب روكذم دارفا لاقتنا تابجوم ندروآ مهارف -ب
 ديابن لاقتنا نيا و تسا رما نيا ماجنا هب فظوم طوبرم هاگتسد ،دنشاب لغاش نوناق نيا )2( هدام )ج(  و )ب( ،)فلا( ياهدنب عوضوم
.ددرگ مدختسم هبستكم قوقح و يلغش هورگ ،ايازم ،قوقح ليلقت بجوم هجو چيه هب

 نكمم تراسخ اي همدص هدننكدراو هيحان زا نآ يروف ناربج ناكما هك يدراوم رد يلام اي يمسج تاراسخ و تامدص ناربج -ج
.ديامن هبلاطم ار هدش تخادرپ تراسخ دناوت يم و دوش يم بوسحم هديد نايز نيشناج تلود تروص نيا رد .دشابن

 يبايشزرا ،يياج هباج ،تيعضو رييغت ،دعوم زا شيپ ندومن هتسشنزاب ،ندرك ديرخزاب ،جارخا هلمج زا زيمآ ضيعبت راتفر هنوگره -د
 حالص يذ تاماقم هب ار يحيحص تاعالطا هك يعبنم و هدنهد شرازگ ،ربخم يايازم و قوقح شهاك اي عطق ،دادرارق وغل ،هنافصنمريغ
.تسا عونمم دنيامن يم سكعنم ينوناق

 عجارم دييأت دروم نانآ تامادقا و حيحص اهنآ تاعالطا هك دنوش يم نوناق نيا تاررقم لومشم يتروص رد قوف صاخشا -هرصبت
.دشاب حالص يذ

 ترازو يراكمه اب و تاعالطا ترازو طسوت هك تسا يتاررقم قبط ،نانآ تراسخ ناربج نازيم و نآ عون ،يتيامح تامادقا هوحن
 تامادقا و دوش يم هيهت روهمج سيئر يناسنا هيامرس و تيريدم هعسوت و يدربهار تراظن و يزير همانرب ياه تنواعم و يرتسگداد
.ديآ يم لمع هب يمالسا ياروش سلجم رد بيوصت يارب مزال ينوناق

 )ج( و )ب( ،)فلا( ياهدنب رد جردنم ياههاگتسد هيلك يارب ميقتسمريغ و ميقتسم تروص هب يداصتقا تيلاعف عون ره -18 هدام
.تسا عونمم ،هدشن ينيب شيپ يداصتقا ياهتيلاعف اهنآ ينوناق تارايتخا و فياظو رد هك نوناق نيا )2( هدام

 رد بسانم وحن هب دياب تسا هدش رابتعا نيمأت يمومع هجدوب لحم زاً الك هك هنامرحمريغ تاقيقحت و اهشهوژپ زا يا هخسن -19 هدام
.دريگ رارق صاخشا سرتسد

 نوناق نيا بيوصت زا سپ لاس ود فرظ دنفلكم نوناق نيا )2( هدام )ج( و )ب( ،)فلا( ياهدنب لومشم صاخشا هيلك -20 هدام
.دنيامن هزيناكم ار دوخ يرادا تابتاكم و يلام روما دنيآرف
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 رد هك يرادا و يلام ياهرازفا مرن زا طقف دنفظوم نوناق نيا )2( هدام )ج( و )ب( ،)فلا( ياهدنب لومشم صاخشا هيلك -21 هدام
.دنيامن هدافتسا تسا هديسر تبث هب كيتامروفنا يلاع ياروش

.تسا ينثتسم هدام نيا لومش زا روبزم ياروش يوس زا يمالعا يجراخ ياهرازفا مرن ديرخ -1 هرصبت

.ديامن لصاح نانيمطا بوصم ياهدرادناتسا و اهرايعم تياعر زا رازفا مرن ره تبث زا لبق دياب كيتامروفنا يلاع ياروش -2 هرصبت

 طيارش اب ار دوخ يلعف هدافتسا دروم ياهرازفا مرن نوناق نيا بيوصت زا لاس كي فرظ دنفظوم لومشم صاخشا هيلك -3 هرصبت
.دنيامن راگزاس روبزم

 اي و نوناق نيا )2( هدام )ج( و )ب( ،)فلا( ياهدنب روكذم صاخشا زا معا ينوناق ناسرزاب و نارادباسح ،اهباسح يذ هيلك -22 هدام
 لصاح نانيمطا دوخ هعومجم رد هدافتسا دروم ياهرازفا مرن تلاصا زا كيتامروفنا يلاع ياروش رظن ساسارب دياب يصوصخ شخب
.دنيامن

 دنيامن مادقا رازفا مرن رد رييغت هب بوصم ياهدرادناتسا فالخرب رازفا مرن هدننكديلوت ياهتكرش هك يتروص رد -23 هدام
 چيه يونعم و يدام قوقح تبث قح لاس جنپ تدم هب طبر يذ نالوؤسم هيلك و دوش يم وغل لاس هس تدم هب تكرش نآ يدنب هبتر
.تسا هدننك هدافتسا هجوتم تيلوؤسم و عونمم روكذم ياهرازفا مرن رد اهدرادناتسا فالخرب رييغت هنوگره .دنرادن ار يرازفا مرن

 عيي-ضت بجوم هك نوناق نيا لوم-شم ياههاگتسد هب يعقاوريغ كرادم و دانسا هئارا زين و عقاو فالخ راهظا هنوگره -24 هدام
 يارب هچنانچ .دوش يم بوسحم مرج ،ددرگ اوران زايتما بسك اي ضراوع تخادرپ زا رارف اي و ثلاث صخ-ش اي تلود ينوناق قوقح
 ،زايتما وغل رب هوالع تروص نيا ريغ رد .دوش يم موكحم تازاجم نامه هب دشاب هدش نييعت يتازاجم نيناوق رياس رد يباكترا لمع
.ددرگ يم موكحم عفن يذ هبلاطم اب هدراو نايز ناربج زين و هدش عييضت قوقح لداعم يدقن يازج هب بكترم

 ماقم ،دنيامن شرازگ رتالاب ماقم هب ار عوضوم دنفلكم دنوش هجاوم روكذم دراوم اب هفيظو بسح هك اههاگتسد نانكراك زا كي ره
 هب فيلكت نيا زا نيفلختم .ديامن يم مالعا يئاضق عجرم هب ار بتارم دهد صيخشت تحص هب نورقم ار شرازگ هك يتروصرد لوؤسم
.دنوش يم موكحم يمومع و يتلود تامدخ زا تقوم لاصفنا لاس هس ات كي تازاجم

 هناماس ددجم يسدنهم و يرگنزاب هب دنفظوم نوناق نيا )2( هدام )ج( و )ب( ، )فلا( ياهدنب رد روكذم ياههاگتسد -25 هدام
 هك يياهدحاو طسوت يروضحريغ روط هب تاياكش تفايرد هك دنيامن مادقا يوحن هب نآ ندومن هزيناكم و تاياكش هب ييوگخساپ
.ددرگ سكعنم هاگتسد رد هطوبرم دحاو هب دنراد ار مدرم تاياكش هب يگديسر و ييوگخساپ تيلوؤسم

 ييوگخساپ مدع تروصرد و ديامن مادقا يكاش اي يضاقتم هب خساپ هئارا هب هدش نييعت يدنب نامز ساسارب تسا فظوم روبزم دحاو
 دراو تروص رد دنفظوم روبزم ياهدحاو .دوش سكعنم هاگتسد ماقم نيرتالاب ات يرادا بتارم هلسلس رد عوضوم ،نيعم تلهم رد
.دنيامن مالعا يكاش هب تلع ركذ اب و بوتكم تروص هب ار عوضوم ،تياكش ندوبن

 هب عوضوم ساكعنا مدع اي تياكش هب يگديسر مدع .دباي همتاخ تياكش لوصو خيرات زا هام كي فرظ رثكادح دياب قوف لحارم هيلك
.دوش يم دروخرب هطوبرم نيناوق قبط نيبكترم اب و بوسحم فلخت ،روكذم تلهم رد يكاش هب بوتكم خساپ مدع اي حالص يذ عجارم

.تسا هدام نيا ءارجا نسح رب تراظن لوؤسم روشك لك يسرزاب نامزاس -1 هرصبت

 نيا لومش زا دراد دوجو صاخ مكح نانآ يارب يساسا نوناق رد هك يياههاگتسد زين و يربهر ماقم رظن تحت ياههاگتسد -2 هرصبت
.دنشاب يم ينثتسم هدام

:دندرگ يم قيوشت صاخشا ريز دراومرد -26 هدام

 ،دندرگ نوناق نيا رد روكذم فلختم دارفا يفرعم و فشك ،يياسانش هب قفوم هك يصاخشا اي و نانكراك ،ناتسرپرس ،ناريدم -فلا
.دوش تابثا حلاص عجارم رد مرج اي فلخت هك نآ رب طورشم

.دنشاب هتشاد هداعلا قوف شالت هزيناكم يتاعالطا هاگياپ لماك يزادنا هار رد هك نوناق نيا لومشم صاخشا و نانكراك و ناريدم -ب
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 دنب عوضوم ياهصخاش ساسارب ار يرادا تمالس نازيم لاس كي لوط رد دنوش قفوم هك نوناق نيا لومشم صاخشا زا كيره -ج
.دنهد ءاقترا دوخ يتسرپرس تحت دحاو نوناق نيا )28( هدام )فلا(

 و يدربهار تراظن و يزير همانرب ياه تنواعم طسوت نوناق نيا بيوصت خيرات زا هام هس فرظ رثكادح هدام نيا يئارجا همان نييآ -د
.دسر يم ناريزو تأيه بيوصت هب و دوش يم هيهت روهمج سيئر يناسنا هيامرس و تيريدم هعسوت

 همان نيئآ ساسارب دنيامن مادقا ركذلا قوف ياهدنب ققحت تهج رد نوناق نيا )2( هدام )د( دنب لومشم صاخشا هچنانچ -هرصبت
.دنوش يم يدام و يونعم تاقيوشت لومشم هدام نيا يئارجا

 ليكشت يربهر ماقم نامرف ءارجا رد هك يلام دسافم اب هزرابم داتس ياهتيلاعف يفان نوناق نيا رد ررقم فيلاكت و فياظو -27 هدام
.دشاب يمن ،تسا هدش

:تسا ريز تامادقا هب فظوم ،هعسوت مجنپ هلاسجنپ همانرب نوناق )221( هدام عوضوم يتراظن ياههاگتسد ياروش -28 هدام

 مالعا و نوناق نيا )2( هدام )د( و )ج( ،)فلا( ياهدنب عوضوم ياههاگتسد رد يرادا تمالس نازيم يريگ هزادنا ياهصخاش هيهت -فلا
.اهنآ يمومع

 هام رويرهش ناياپ ات رثكادح مدرم و نالوؤسم هب يسررب هجيتن مالعا و يدروم و يلك تروص هب يرادا تمالس نازيم يريگ هزادنا -ب
.دعب لاس

 ،داسف اب هلباقم و هناريگشيپ ياه همانرب يارجا و دركلمع هرابرد شرازگ هيهت هار زا نوناق لومشم ياههاگتسد تامادقا يسررب -ج
لوؤسم ياههاگتسد هب داهنشيپ هئارا و اه فعض و اه توق مالعا

.دسر يم اوق نارس بيوصت هب و هيهت اروش طسوت نوناق نيا غالبا زا هام هس فرظ هدام نيا يئارجا همان نييآ -هرصبت

 يارب مزال تارابتعا و نوناق نيا تاررقم ءارجا يارب زاين دروم تارابتعا ،روشك لك هنالاس هجدوب رد تسا فظوم تلود -29 هدام
 رد ار ماكحا ءارجا و يسانشراك ،يسرداد هنيزه ليبق زا اهنآ يريگيپ و نوناق نيا عوضوم مئارج يواعد حرط ينوناق ياه هنيزه
 زا ار روبزم هنيزه دنفظوم دنيامن يمن هدافتسا روشك لك هنالاس هجدوب زا هك يياههاگتسد رياس .ديامن ينيب شيپ يئارجا ياههاگتسد
.دنيامن نيمأت دوخ هجدوب لحم

.دوش يگديسر تبون زا جراخ يرادا و يئاضق عجارم رد دياب يلام داسف اب هزرابم هب طوبرم يواعد و تاياكش -30 هدام

 تاقيقحت ،مولع ،شرورپ و شزومآ ،يمالسا داشرا و گنهرف ياه هناخترازو ،ناريا يمالسا يروهمج ياميس و ادص نامزاس -31 هدام
 ياه همانرب ءارجا ياتسار رد دنفظوم يغيلبت و يگنهرف و يشزومآ ياهداهن رياس و يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ،يروانف و
.دنروآ لمع هب ار مزال تامادقا ،ددرگ يم غالبا يداصتقا دسافم اب هزرابم داتس قيرط زا هك نوناق نيا يناسر عالطا و يمومع شزومآ

 ماقم نيرتالاب و ريزو اب لومشم ياههاگتسد رد يداصتقا دسافم اب هزرابم داتس تابوصم و نوناق نيا يارجا تيلوؤسم -32 هدام
 و يتراظن ياهشخب و اهدحاو تيفرظ رثكادح زا ،بسانم ياهراك و زاس و ريبادت ذاختا اب دنفلكم هدشداي دارفا و تسا طبر يذ هاگتسد
.دنيامن هدافتسا نوناق نيا يارجا لرتنك هب طوبرم ياهشخب رياس

 و يزير همانرب تنواعم طسوت هام شش فرظ ،تسا هدش فيلكت نييعت هك يدراوم ريغ رد ،نوناق نيا يئارجا همان نييآ -33 هدام
 ،تاعالطا ياه هناخترازو و روهمج سيئر يناسنا هيامرس و تيريدم هعسوت تنواعم يراكمه اب روهمج سيئر يدربهار تراظن
.دسر يم ناريزو تأيه بيوصت هب و دوش يم هيهت يياراد و يداصتقاروما و يرتسگداد

 تازاجم هب فلختم و تسا عونمم ،تاررقم و نيناوق فالخرب روكذم ياههاگتسد يتاعالطا ياههاگياپ تاعالطا ءاشفا هنوگره -34 هدام
.ددرگ يم موكحم 29/11/1353 بوصم يتلود يّرس و هنامرحم دانسا ءاشفا و راشتنا تازاجم نوناق رد جردنم

 سبح تازاجم هب دروم بسح فلختم و تسا عونمم نوناق نيا عوضوم يتاعالطا ياههاگياپ هب زاجمريغ يسرتسد هنوگره -35 هدام
.تسا هام شش ات زور كي و دون زا سبح تازاجم لومشم زين روبزم مرج هب عورش .دوش يم موكحم لاس كي ات هام شش زا
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eRelated News

 رازهكي هام  تشهبيدرا مهن و تسيب خروم هبنشكي زور ينلع هسلج رد هرصبت تشه و تسيب و هدام جنپ و يس رب لمتشم قوف نوناق
 يوس زا 7/8/1390 خيرات رد و بيوصت لاس هس تدم هب نآ يشيامزآ يارجا يمالسا ياروش سلجم تفه و داتشه و دصيس و
.دش هداد صيخشت ماظن تحلصم اب قفاوم ماظن تحلصم صيخشت عمجم

يناجيرال يلع - يمالسا ياروش سلجم سيئر

تالاقم نيرخا

 ياروش 10/2/1381 خروم  ط.18540/13 هرامش هبوصم( يرادا ماظن رد عوجر بابرا تياضر بلج و مدرم ميركت حرط
)يرادا يلاع
 هعسوت تنواعم 24/4/1393 خروم 5697/93/200 هرامش همانشخب( عوجر بابرا تياضر بلج و مدرم ميركت حرط
)روهمج سيير يناسنا هيامرس و تيريدم
 ـه50080ت/45146 هرامش همانبيوصت( داسف اب هلباقم و يرادا ماظن تمالس ياقترا نوناق )26( هدام ييارجا همان نييآ
)ناريزو تأيه 24/4/1393 خروم
 مدرم قوقح زا تنايص« :عوضوم يروشك تامدخ تيريدم نوناق )92( و )91( داوم رد ررقم ماكحا يارجا هوحن لمعلاروتسد
 يناسنا هيامرس و تيريدم هعسوت تنواعم 17/4/1393 خروم 5272/93/200 هرامش همانشخب( »يرادا تمالس و
)روهمج سيير
22 بوصم( يروشك و يتلود تالماعم رد تلود نادنمراك و نيسلجم ناگدنيامن و ءارزو هلخادم عنم هب عجار ينوناق هحيال
)يلم سلجم 1337 هام يد
 هب يگديسر نوناق ييارجا همان نيئآ )2( هدام )1( هرصبت عوضوم ياه هاگتسد تسرهف هب يعامتجا نيمأت نامزاس قاحلا
يرادا تافلخت
 عوضوم ،25/9/1387 خروـم ـه41324ت/م/87ـ21459 هرامش هبوصم صوصخ رد يمالسا ياروش سلجم سيير رظن
 ب/ـه25885 هرامش همان( »تراظن يلاع تأيه رد روهمج سيئر يناسنا عبانم و تيريدم هعسوت نواعم هدنيامن يزارتمه«
)15/4/1389 خروم
26/12/1392 خروم همانبيوصت( داسف اب هزرابم يارب دحتم للم نامزاس نويسناونك يگنهامه داهن و يلم عجرم همان نييآ

)ناريزو تأيه
زرا و الاك قاچاق اب هزرابم نوناق هيحالصا
 ـه50328ت/192087 هرامش همانبيوصت( هيرجم هوق رد يداصتقا دسافم اب رادياپ و دنم ماظن هلباقم و يريگشيپ همان نيئآ
 )ناريزو تأيه 28/12/1392 خروم
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