
 پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ٖبًَى الغبٖٖ(  14) هبؿُ ارلاٖٗ ًبهِ آٗ٘ي

 اكائِ إ ام هَسسِ عَٖٖٗ ؿاؿ ٍ هْل ٖبًًَوـاك

 

 :كًٍـ هٖ ٚبك ثِ هلثَـ هطلٍط هًبًٖ ؿك مٗل اغكالعبت ًبهِ آٗ٘ي اٗي ؿك ـ1هبؿُ

 

 .آى ثًـٕ الغبٖبت ٍ اغالعبت ٍ ـ1386 هػَة ـ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ٖبًَى: ٖبًَى ـ1

 

( 4) هبؿُ ؿك هقَٚك تلٍكٗسن، هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ رلاٗن ام پ٘طگ٘لٕ ٍ هٗبثلِ يبلٖ ضَكإ: ضَكا ـ2

 .ٖبًَى

 

 .ٖبًَى هٛلك( 7) هبؿُ ؿك هقَٚك هبلٖ اقاليبت هلٚن: هلٚن ـ3

 

 اهل هتَلٖ يٌَاى  ثِ  ِٚ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ٍاعـ: پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ٍاعـ ـ4

 ؿك هٗلك تٛبلّ٘ ؿاك يْـُ هطوَل، اضؾبظِ ؿاؽلٖ سبؽتبك ؿك تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ

 .است ًبهِ آٗ٘ي اٗي( 37) هبؿُ

 

 ؽبكرٖ ّبٕ ثبًٙ ًوبٌٗـگٖ ٍ ضًت ٍ اٗلاًٖ ّبٕ ثبًٙ ام اين) ّب ثبًٙ: ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسِ ـ 5

 ،(ٚطَك ام ؽبكد ؿك اٗلاًٖ ّبٕ ثبًٙ هستٗل ٍاعـّبٕ ٍ ضًت ً٘ن ٍ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ ؿك هستٗل

 پقٗل، سلهبِٗ ّبٕ ضلٚت الغسٌِ، ٖلؼ ّبٕ غٌـٍٔ ايتجبك، ّبٕ تًبًٍٖ َ٘لثبًٖٛ، ايتجبكٕ هإسسبت



 ٗب ًْبل٘ت صٌـ ٗب ٗٙ ٍٚبك، ٚست ٗٙ ٖبلت ؿك ِٚ عَٖٖٗ اضؾبظ ٚلِ٘ ٍ سلهبِٗ تأه٘ي ّبٕ ضلٚت

 :ؿٌّـ هٖ اًزبم ٍٕ ام ًوبٌٗـگٖ ثِ ٗب كرَو  اكثبة  ثلإ كا مٗل يول٘بت

 

 .هلؿم ام ثبمپلؿاؽت ٖبثل اهَال سبٗل ٗب ٍ سپلؿُ پقٗلش ـ الّ

 

 .تسْ٘الت اكاِٗ ـ ة

 .هبلٖ ٍاسپبكٕ ؽـهبت ـ ح

 .اكمش ٗب ٍرَُ اًتٗبل ؽـهبت ـ ت

 هسبْلتٖ، صٙ  صٙ،  ايتجبكٕ، ٍ ثـّٖ ّبٕ ٚبكت هبًٌـ) پلؿاؽت اثناكّبٕ هـٗلٗت ٍ غـٍك ـ ث

 (.الٛتلًٍٖ٘ٛ پَل ٍ عَالِ

 .هبلٖ تًْـات ٍ ّب ًبهِ ؾوبًت غـٍك ـ د 

 :ضبهل هجبؿالت، ـ س

 

 (. … ٍ هطتٗبت ٍ سپلؿُ گَاّٖ  عَالِ،  صٙ،)  هبلٖ ٍ  پَلٖ ثبماك اثناكّبٕ ـ1

 اكمٕ؛ ـ2

 ضبؽع؛ اثناكّبٕ  سَؿ، ًلػ  اكم، ـ3 

 اًتٗبل؛ِ  ٖبثل ثْبؿاك اٍكأ ـ4 

 ٚبال؛ آتٖ هًبهالت ـ 5 



 

 اٍكأ؛ اٗي ثِ هلتجف هبلٖ ؽـهبت اكاِٗ ٍ ثْبؿاك اٍكأ غـٍك ؿك هطبكٚت ـ ط

 گلٍّٖ؛ ٗب ضؾػٖ ّبٕ ؿاكاٖٗ سجـ هـٗلٗت ـ ػ

 اضؾبظ؛ سبٗل ام ًوبٌٗـگٖ ثِ ًٗـ ثْبؿاك اٍكأ ٗب ٍ ًٗـ پَل هـٗلٗت ٍ ًگْـاكٕ ـ ؿ

 اضؾبظ؛ سبٗل ام ًوبٌٗـگٖ ثِ اهَال اؿاكُ ٗب هـٗلٗت  گقاكٕ، سلهبِٗ هَاكؿ سبٗل ـ ف

 ث٘وِ؛ ثِ هلثَـ ٕ ّب ٕ گقاك ِٗ سلهب ٗل سب ٍ يول ث٘وِ ثِ هلثَـ ؽـهبت ـ ك

 .اكم ٍ پَل تجـٗل ـ م

 

 .ًٌٛـ تزبٍم سبيت( 8 4)  ام اٌِٗٛ ثل هطلٍـ ٚبكٕ كٍم ٗٙ نلِ: تأؽ٘ل ثـٍى ـ 6

 .ٖبًَى( 1) هبؿُ( ث) ثٌـ هَؾَو هطبَل: َ٘لهبلٖ هطبَل ـ7

 .ٖبًَى( 6) ٍ( 5) هَاؿ ؿك هقَٚك اضؾبظ: هطوَل اضؾبظ ـ 8

 هلٚنٕ ث٘وِ اٗلاى، اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ٖج٘ل ام  ّبٖٗ ؿستگبُ: ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ9

 ، تزبكت ٍ هًـى ، غًٌت ّبٕ ٍماكتؾبًِ ، ثْبؿاك اٍكأ ٍ ثَكس سبمهبى اٗلاى، اسالهٖ روَْكٕ

 ٚبًَى ، ؿاؿگستلٕ ٍٚالٕ ٚبًَى هبًٌـ ًْبؿّب ؿٗگل ٍ ٚطَك اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت سبمهبى ٚطَك،

 ٍ ٍٚال ، عَٖٖٗ هطبٍكاى اهَك هلٚن ، ؿاؿگستلٕ كسوٖ ٚبكضٌبسبى ٚبًَى ، ؿْتلٗبكاى ٍ سلؿْتلاى

 ، پنضٖٛ  ًهبم سبمهبى اٗلاى،  كسوٖ عسبثـاكاى ربهًِ ، عسبثلسٖ سبمهبى ، ٖؿبِٗ٘ َُٖ  ٚبكضٌبسبى

 يولٛلؿ ثل هٗلكات، ٍ َٖاً٘ي هكبثٕ ِٚ إ علِْ ٍ غٌٖٓ ّبٕ ًهبم سبٗل ٍ هٌْـسٖ ًهبم ّبٕ سبمهبى

 ٍنِ٘ٓ اٌِٗٛ ثل يالٍُ ّب ؿستگبُ اٗي. ٌٌٚـ هٖ  ًهبكت ؽَؿ مٗلهزوَيِ  عَٖٖٗ ٍ عٖٗ٘ٗ اضؾبظ

 ثل كا ؽَؿ ًهبكت هٛلٌٓـ ؿاكًـ، يْـُ ثل كا تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ

 .ؿٌّـ اًزبم هإحل ًغَ  ثِ ًهبكت تغت هطوَل اضؾبظ تَسف هٗلكات اٗي ارلإ



 

 ّبٕ ؿستگبُ ام ٖٗٛ ًهبكت تغت ِٚ هطوَل اضؾبظ ام ّلٗٙ:  ًهبكت تغت هطوَل اضؾبظ ـ10

 .ؿاكؿ يْـُ ثل كا تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ ٍن٘ٓٔ ًهبكت، هتَلٖ

 

 ثلإ ِٚ ٍٕ ٖبًًَٖ ًوبٌٗـُ ٗب ٍٚ٘ل اغ٘ل، ام اين عَٖٖٗ ٗب عٖٗ٘ٗ ضؾع ّل: كرَو اكثبة ـ11

 ًْبل٘ت ّلگًَِ اًزبم ٗب ايتجبك تأه٘ي اهَال، ٍاًتٗبل ًٗل هًبهلِ، اًزبم اهت٘بمات، ٍ ؽـهبت ام ثلؽَكؿاكٕ

 .ٌٚـ هٖ هلارًِ هطوَل اضؾبظ ثِ اٖتػبؿٕ ٍ هبلٖ

 

 ٗب ْ٘نٖٗٛ ام اين هبل پلؿاؽت ٗب ؿكٗبْت هًبهلِ، ًَو ّل ضبهل: هطَٛ٘ يول٘بت ٍ هًبهالت ـ12

 قلْ٘ي ٗب هَؾَو اكمش، هبًٌـ اعَالٖ ٍ اٍؾبو ٍ ٖلاٗي اسبس ثل ِٚ است آًْب ثِ ضلٍو ٗب الٛتلًٍٖ٘ٛ

 :ًه٘ل ٌٚـ؛ اٗزبؿ كا رلم ٍَٖو ني هتًبكِ قَك  ثِ  اًسبى ثلإ آى،

 

 هَكؿ ًْبل٘ت سكظ ام ث٘ص ْبعص قَك ثِ  ِٚ كرَو  اكثبة ثِ هلثَـ هبلٖ يول٘بت ٍ هًبهالت ـ الّ

 .ثبضـ اٍ ام اًتهبك

 

 آًِٛ ام پس ٗب پ٘ص كرَو اكثبة سَٕ ام ٍاٖى ؽالِ گناكش ٗب ٍ ٚقة انْبك رًل، ٚطّ ـ ة

 .پبِٗ ؽـهبت اؽق مهبى ؿك ً٘ن ٍ گ٘لؿ غَكت إ هًبهلِ

 

 ضؾع هبلٙ ٍ ثَؿُ نبّلٕ ٗب غَكٕ ضَؿ هطؾع تلت٘ت ّل  ثِ ِٚ هبلٖ يول٘بت ٗب هًبهالت ـ ح

 .است ؿٗگلٕ



 

 پلؽكل هٌبقٕ ؿك قلْ٘ي ام ّلٗٙ  ٖبًًَٖ اٖبهتگبُ ِٚ هبلٖ يول٘بت ٗب هًبهالت ـ ت

 .است ضـُ ٍاٖى( تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ًهل ام)

 

 يول٘بت ٗب هًبهلِ ع٘ي ٗب پ٘ص كرَو اكثبة ّلصٌـ هٗلك، سّٗ ام ث٘ص هبلٖ يول٘بت ٗب هًبهالت ـ ث

 اٖـام ٖلاكؿاؿ ْسؼ ثِ ًسجت هٌكٖٗ ؿل٘ل ثـٍى هًبهلِ، اًزبم ام ثًـ ٗب ٍ ؿّـ اًػلاِ آى اًزبم ام هنثَك

 .ٌٚـ

 

 غَكت  ثِ ؽلؿ، هًبهالت اًزبم رْت هٌبٖػبت ثلگناكٕ ٖبًَى ؿك هٗلك سّٗ هجلٍ: هٗلك سّٗ ـ13

( 1) تجػلُ استٌبؿ ثِ ٍمٗلاى ّ٘أت تَسف ّلسبلِ ِٚ گلاًجْب ٚبالٕ ٍ اكمّب سبٗل ثِ آى هًبؿل ٗب ًٗـ ٍرِ

 .گلؿؿ هٖ تػَٗت هٌبٖػبت ثلگناكٕ ٖبًَى( 3) هبؿُ

 

 تغت كرَو اكثبة ٗب است ًْبٖٗ هبلٛ٘ت ؿاكإ ِٚ عٖٗ٘ٗ( اضؾبظ) ضؾع ّل :ٍاًٖٖ هبلٙ ـ14

 ضـُ اًزبم ٍٕ قلِ ام يول٘بت ٍ هًبهلِ ٗب ًوبٗـهٖ اٖـام ٍٕ َ٘لهستٗ٘ن ٗب هستٗ٘ن( ٌٚتلل) ٍاپبٗص

. ؿاكؿ ًْبٖٗ ٍ هإحل( ٌٚتلل) ٍاپبٗص عَٖٖٗ ضؾع ٗٙ ثل ِٚ عٖٗ٘ٗ( اضؾبظ) ضؾع ّوضٌ٘ي. است

 .ضَؿهٖ ً٘ن گقاكٕسلهبِٗ ّبٕث٘وِ سبٗل ٗب يول ّبٕ ث٘وِ ًْبٖٗ ًٓىفٕ ضبهل تًلّٗ اٗي

 

 سبتٌب، ٖج٘ل ام اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ّبٕ سبهبًِ: هلٚنٕ ثبًٙ پلؿاؽت ّبٕ سبهبًِ ـ15

 اًزبم آًْب قلٕٗ ام ثبًٛـاكٕ ًهبم ؿك ٚالى ٍ ؽلؿ الٛتلًٍٖ٘ٛ ّبٕ پلؿاؽت ِٚ ضبپل٘ ٍ پبٗب ضتبة،

 .پقٗلؿ هٖ



 

 هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ رلاٗن ٍَٖو( كٗسٙ) ؽكل ِٚ رُلاْ٘بٖٗ هٌبقٕ ٍ ٚطَكّب: پلؽكل هٌبقٕ ـ16

 .ضَؿ هٖ ايالم ٍ تً٘٘ي ضَكا سَٕ ام پلؽكل هٌبقٕ ْْلست. است ثبال آًْب ؿك تلٍكٗسن

 

 ثبًٙ ام كا ؽَؿ ًْبل٘ت هزَم ِٚ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـُ اكاِٗ ضلٚت: پلؿاؽت ؽـهبت ضلٚت ـ17

 .است ٚلؿُ ؿكٗبْت اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ

 

 ؽكل( ٌٚتلل) ٍاپبٗص رْت  ثِ آًْب هطؾػبت ٍ اسبهٖ ِٚ اضؾبغٖ ّوِ: هلاٖجت تغت اضؾبظ ـ18

 آى قلٕٗ ام ٍ تً٘٘ي هلٚن سَٕ ام تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ّبٕ ًْبل٘ت ثب آًْب اكتجبـ( كٗسٙ)

 .ضَؿ هٖ ايالم ًهبكت تغت هطوَل اضؾبظ ثِ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ٗب ٍ

 

 ّبٕ ًْبل٘ت ثب اكتجبـ ثِ ني رْت  ثِ آًْب هطؾػبت ٍ اسبهٖ ِٚ اضؾبغٖ: ههٌَى اضؾبظ ـ19

 آًْب ٖجبل ؿك تب ضَؿ هٖ ايالم هطوَل اضؾبظ ثِ هلٚن سَٕ ام تلٍكٗسن، هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ

 ايوبل تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ هؾبقلات ٚبّص رْت كا ًبهِ آٗ٘ي اٗي هَؾَو تأهٌٖ٘ اٖـاهبت

 .ٌٌٚـ

 

 ضَكإ ّبٕ تغلٗن هطوَل عَٖٖٗ ٗب عٖٗ٘ٗ اضؾبظ هطؾػبت ام ْْلستٖ: تغلٗوٖ ْْلست ـ20

 ؿك هٌـكد اضؾبظ ٍ آى هتًبٖت ّبٕ ٖكًٌبهِ ٍ( 1267)  ٖكًٌبهِ هَؾَو هتغـ هلل سبمهبى اهٌ٘ت

 تً٘٘ي ضلاٗف ثلاسبس هلٖ اهٌ٘ت يبلٖضَكإ تَسف ِٚ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ ّبٕ تغلٗن ْْلست

 ٖكًٌبهِ ثِ تَرِ ثب ٍ آى ثًـٕ اغالعبت ٍ ـ1394 هػَة ـ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي  ثب هجبكمُ ٖبًَى ؿك ضـُ

 .ضَؿ هٖ تً٘٘ي هتغـ هلل سبمهبى اهٌ٘ت ضَكإ( 1373)  ضوبكُ



 

 آًْب ؽػَظ ؿك مٗل اهَال تَّٖ٘ ؿستَك ِٚ اضؾبغٖ ْْلست: تَٖٖ٘ٓ ْْلست ـ21

 :ثبضـ ضـُ غبؿك

 

 ؿاضتِ ٍرَؿ( هٌطأ رلاٗن ٍ پَلطَٖٗ ام اين) رلم اكتٛبة قلٕٗ ام آًْب عػَل ني ِٚ اهَالٖ ـ الّ

 .ثبضـ

 

 .ثبضـ ؿاضتِ ٍرَؿ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي رْت آًْب اؽتػبظ ثِ ني ِٚ اهَالٖ ـ ة

 

 .ثبضـ ؿاضتِ ٍرَؿ آًْب ثَؿى ًبهطلٍو ثِ ني ِٚ اهَالٖ ـ ح

 

 ع٘ي ٗب ضـُتغػ٘ل رلم احل ؿك ٗب ثَؿُ رلم اكتٛبة ٍس٘لِ هقَٚك، رلاٗن ْلآٌٗـ ؿك ِٚ اهَالٖ ـ ت

 .ثبضـ ٗبْتِ اؽتػبظ استًوبل ثلإ ٗب استًوبل اكتٛبة،

 

 َّٗتٖ، اقاليبت تطبثِ كَن ثِ ِٚ ًْبؿّبٖٗ ٗب اضؾبظ هطؾػبت ام ْْلستٖ: ّب هُبٗلت ْْلست ـ22

 هٌهَك  ثِ ٍ ً٘ست تَٖٖ٘ٓ ٍ تغلٗوٖ ههٌَى، هلاٖجت، تغت اضؾبظ ّبٕ ْْلست ؿك هَكؿًهل ضؾع

 ٖلاك هطوَل اضؾبظ اؽت٘بك ؿك( س٘ستوٖ) سبهبًِ غَكت  ثِ هلٚن تَسف حبلج اضؾبظ عَٗٔ عٓم

 . گلْت ؽَاّـ

 



 ؿك هَرَؿ تْـٗـّبٕ ٍ ّب آس٘ت ثلكسٖ ثب آى ؿك ِٚ گناكضٖ(: كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ هلٖ سٌـ ـ23

 ٍ اٖـاهبت ٍ اكمٗبثٖ عَمُ ّل ؿك تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ( كٗسٙ) ؽكل اغلٖ، ّبٕ عَمُ

 .گلؿؿ هٖ اتؾبف هَرَؿ ّبٕ( كٗسٙ) ؽكل ٚبّص ٍ( ٌٚتلل) ٍاپبٗص رْت تـاث٘لٕ

 

 ؽ٘لِٗ، هإسسبت ٍ ثٌ٘بؿّب َ٘لهبلٖ، هطبَل ث٘وِ، ثبماك سلهبِٗ، ثبماك ثبًٖٛ، ًهبم ام اين: اغلٖ عَمُ ـ24

( كٗسٙ) ؽكل ،(كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ هلٖ ٚبكگلٍُ تطؾ٘ع ثِ ِٚ ّب عَمُ سبٗل ٍ ّب غلاْٖ

 .ضَؿ  هٖ اكمٗبثٖ ثبال آًْب ؿك تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ

 

 رْت هطؾع رُلاْ٘بٖٗ هٛبى ٗٙ ؿك كرَو اكثبة ثب هطوَل ضؾع ث٘ي تًبهل: ٚبكٕ تًبهل ـ25

 .هًبهلِ اًزبم ٗب ؽـهبت اكاِٗ

 

 ًبعِ٘ ام ِٚ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٗب پَلطَٖٗ ٍَٖو( كٗسٙ) ؽكل: كرَو اكثبة( كٗسٙ) ؽكل ـ26

 ًْبل٘ت هبّ٘ت ٍ ًَو هبلٖ، ٍؾً٘ت ضُلٖ، ٍ ارتوبيٖ هًَٖ٘ت صَى يَاهلٖ ٍاسكِ  ثِ كرَو  اكثبة

 .است هتلتت هطوَل ضؾع ثل اغلٖ هَقي ٍ پ٘طٌِ٘ إ، علِْ

 

 هًَٖ٘ت ٍاسكِ  ثِ ِٚ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٗب پَلطَٖٗ ٍَٖو( كٗسٙ) ؽكل: هٌكِٗ( كٗسٙ) ؽكل ـ27

 .است هتلتت هطوَل ضؾع ثل گ٘لؿ، هٖ ضٛل آى ؿك ٚبكٕ تًبهل ِٚ رُلاْ٘بٖٗ

 



 ٗب ًَو ٍاسكِ  ثِ ِٚ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٗب پَلطَٖٗ ٍَٖو( كٗسٙ) ؽكل: ؽـهت( كٗسٙ) ؽكل ـ28

 ثل ضَؿ، هٖ اكاِٗ كرَو  اكثبة ثِ ٚبكٕ تًبهل ٗٙ ؿك ِٚ إ هًبهلِ ٗب ؽـهت( ٚبًبل) اكاِٗ كٍش

 .است هتلتت هطوَل ضؾع

 

 اضؾبظ تَسف ؽـهبت سبٗل اكاِٗ المهِ ٍ ً٘بم  پ٘ص هلثَـ، هٗلكات قجٕ ِٚ ؽـهبتٖ: پبِٗ ؽـهبت ـ29

 هطوَل اضؾبظ ثِ هتوبؿٕ، ٍ هٛلك ؽـهبت اؽق هٌهَك  ثِ كرَو  اكثبة آى، ام پس ٍ است هطوَل

 .ٌٚـ هٖ  هلارًِ

 

 .هبؿُ اٗي( 29) ثٌـ ؿك هنثَك تًلّٗ رن  ثِ ّلؽـهتٖ: َ٘لپبِٗ ؽـهبت ـ30

 

 ٍ ًطـُ هستٌـ آًْب اًتٗبل ٍ  ًٗل ِٚ ّبٖٗ صٙ اًَاو ٍ اسٌٛبس ٍ هسَٛ٘ ّلگًَِ: ًٗـ ٍرَُ ـ31

 ام َ٘ل آى ؿاكًـُ ِٚ ّبٖٗ صٙ سبٗل ٍ عبهل ٍرِ ؿك يبؿٕ ّبٕ صٙ ٖج٘ل ام ثبضـ؛ كؿٗبثٖ  َ٘لٖبثلِ

 صٙ ٍ پَل صٙ اًَاو حبلج، اضؾبظ تَسف ضـُ ًَٗسٖ پطت ّبٕ صٙ هبًٌـ) ثبضـ اٍلِ٘ ًٓى فٕ

 .است اكمٕ ٍ كٗبلٖ ًٗـ ٍرَُ ضبهل ًٗـ ٍرَُ. هطبثِ هَاكؿ ٍ ًبم ثٖ پلؿاؽت ّبٕ ٚبكت ٍ( هسبْلتٖ

 

 َ٘لهغسَس، ٗب هغسَس َ٘لهبؿٕ، ٗب هبؿٕ ام اين اٖتػبؿٕ هٌبثى ٗب ٍرَُ ؿاكاٖٗ، ًَو ّل: اهَال ـ32

 ًٗـ ام اين ٍرَُ ٗب هبلٖ اهت٘بم ٗب هًٌٓت ّلًَو ٍ َ٘لهطلٍو ٗب هطلٍو َ٘لًٗـ، ٗب ًٗـ َ٘لهٌَٗل، ٗب هٌَٗل

 ٗب سْبم، تزبكٕ، اسٌبؿ ًه٘ل الٛتلًٍٖ٘ٛ ٗب ٚبَقٕ ام اين عٕ هج٘ي ٖبًًَٖ اسٌبؿ ٚلِ٘ ّوضٌ٘ي ٍ َ٘لًٗـ ٍ

 .ثْبؿاك اٍكأ

 



 اكمٗبثٖ ٍ َّٗت اعلام ثب هلتجف  كرَو، اكثبة  اقاليبت هستول ثلكسٖ ٍ ؿكٗبْت ْلاٌٗـ:  ضٌبسبٖٗ ـ33

 ٍ هًوَل سبؿُ، سكظ سِ ضبهل ضٌبسبٖٗ سكَط. تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي  ٍ پَلطَٖٗ(  كٗسٙ) ؽكل

 .است هؿبيّ

 

 ثِ ؽلٗـاكاى ام ّب پلؿاؽت تولٚن ؽـهبت مهٌِ٘ ؿك ِٚ عَٖٖٗ اضؾبظ ّوِ: ٍرَُ هتولٚنٌٌٚـُ ـ34

 ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ٗب پلؿاؽت ؽـهبت ّبٕ ضلٚت ثب هطبكٚت قلٕٗ ام ٗب هستٗ٘وبً ْلٍضٌـگبى،

 ّبٕ پلؿاؽت اضؾبظ اٗي. ٌٌٚـ  هٖ ٗب اًـ ٚلؿُ ًْبل٘ت ٚطَك هٗلكات ٍ ؾَاثف َٖايـ، صْبكصَة ؿك

 كا هزبمٕ ٗب ّولاُ ّبٕ مٗلسبؽت ثل هجتٌٖ إ ثلًبهِ ؿكٍى ّبٕ پلؿاؽت امرولِ ٚبكت عؿَك ثـٍى

 .ٌٌٚـ هٖ اكسبل ثبًٖٛ ًهبم ؿك پلؿاؽت ّبٕ سبهبًِ ثِ ٍ ؿكٗبْت

 

 ٍ هبلٖ هإسسِ)  ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسِ ٗٙ سَٕ ام ثبًٖٛ ؽـهبت اكاِٗ: ٚبكگناكٕ كٍاثف ـ35

 (.ٌٌٚـُ ؿكؽَاست ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسِ) ؿٗگل ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسِ ثِ( ٚبكگناك ايتجبكٕ

 

 كس٘ـُ حجت ثِ ٍ گلْتِ هزَم آى ؿك ِٚ ٖلولٍٖٗ ؿك ْ٘نٖٗٛ عؿَك ِٚ ثبًٖٛ: إ پَستِ ثبًٙ ـ36

 ٖلاك إ ٗٛپبكصِ ٍ هإحل ًهبكت تغت ِٚ هبلٖ ؽـهبت ٌٌٚـُ اكاِٗ گلٍُ ّ٘ش ثِ ٍ ثبضـ ًـاضتِ است،

( هٌبقٕ ٍ ٚطَكّب) ٖؿبٖٗ ٖلولٍ ؿك ّب ثبًٙ ٖج٘ل اٗي اغلٖ ثـًِ ٍ هـٗلٗت. ًجبضـ ٍاثستِ ً٘ن ؿاكؿ

 ؿك ؿٗگلٕ تطٛ٘الت ضـُ،  حجت ًوبٌٗـگٖ ٗٙ رن  ثِ إ پَستِ ثبًٙ ٗٙ. است هستٗل ؿٗگلٕ

 ثبًٙ عَٖٖٗ اهَك اًزبم ثلإ كا هغلٖ ْٗف آى ًوبٌٗـُ ٍ ًـاكؿ است، كس٘ـُ حجت ثِ آى ؿك ِٚ ٚطَكٕ

 .آٍكؿ هٖ ْلاّن( هٌبقٕ ٍ ٚطَكّب) ٖؿبٖٗ ٖلولٍ آى ؿك هنثَك

 



 ٍ هبلٖ هإسسبت ِٚ اثناكٕ ٍ كٍش ّل ٗب ٍ هزبمٕ ٗب ْ٘نٖٗٛ ّبٕ ٚبكت اًَاو: پلؿاؽت اثناك ـ37

 ثِ كا ٍرِ اًتٗبل ٗب ٍ پلؿاؽت ؿكٗبْت، اهٛبى ٍٕ ثلإ ٍ ؿٌّـ هٖ ٖلاك آى ؿاكًـُ اؽت٘بك ؿك ايتجبكٕ

 .سبمًـ هٖ ْلاّن ؿٗگل ضؾع

 

 پلؿاؽت اثناك ام استٓبؿُ ثب تَاى هٖ ِٚ الٛتلًٍٖ٘ٛ إ سبهبًِ ٗب ْ٘نٖٗٛ ؿستگبّٖ: پقٗلش اثناك ـ38

 .ٚلؿ اٖـام ٍرِ اًتٗبل ٗب ٍ پلؿاؽت/ؿكٗبْت يول٘بت اًزبم ثِ ًسجت

 

 ٗب ٍ ٚبال ْلٍش ثِ ًسجت پقٗلش، اثناك ام استٓبؿُ ثب ٍ ثبًٖٛ ٚبكت پقٗلش ثب ِٚ ضؾػٖ: پقٗلًـُ ـ39

 .ٌٚـ هٖ اٖـام ٚبكت ؿاكًـگبى ثِ ؽـهبت اكاِٗ

 

 صْبكصَة ؿك ِٚ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ َٖاً٘ي ٍْٕ ضـُ حجت عَٖٖٗ ضؾع: ٗبك پلؿاؽت ـ40

 پلؿاؽت ًهبم ؿك ضـُ پطت٘جبًٖ پقٗلًـگبى ٍ ٗبكاى پلؿاؽت ًْبل٘ت ارلاٖٗ ْلاٌٗـ ٍ ؾَاثف الناهبت،

 ثب هًٌٗـُ تَاٌْٗبهِ ٍ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـُ اكاِٗ ّبٕ ضلٚت ثب هًٌٗـُ ٖلاكؿاؿ ثلاسبس ٍ ٚطَك

 .ٌٚـ هٖ ًْبل٘ت ضبپل٘ ضلٚت

 

 هلٚنٕ ثبًٙ هزَم اسبس ثل ِٚ اضؾبغٖ ّوِ: اكمٕ ؽـهبت ؿٌّـگبى اكاِٗ ـ41

 ٗب هلمٕ ؿكٍى اًتٗبالت ٍ  ًٗل ٍ تجبؿل ْلٍش، ٍ ؽلٗـ ثِ هلثَـ ؽـهبت اكاِٗ ثِ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ

 .يبهل ّبٕ ثبًٙ ٍ ّب غلاْٖ ًه٘ل پلؿامًـ؛ هٖ اكمٕ اكمش ٗب ٍرَُ هلمٕ ثلٍى

 



 ٗب پَلطَٖٗ ثِ هطَٛ٘ اهَال ربٖٗ ربثِ ٗب تُ٘٘ل تجـٗل، اًتٗبل، ٍ  ًٗل ام هَٖت رلَگ٘لٕ: تَّٖ٘ ـ42

 هلرى ٗب ؿاؿگبُ تَسف غبؿكُ ؿستَك ثلاسبس ضٛل ّل ثِ آًْب ؿك تػلِ ٗب تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي

 .ؿاك غالع٘ت

 

 ٗب پَلطَٖٗ ثِ هطَٛ٘ اهَال ربٖٗ ربثِ ٗب تُ٘٘ل تجـٗل، اًتٗبل، ٍ  ًٗل ام هَٖت رلَگ٘لٕ: اًسـاؿ ـ43

 .سبيت( 24) هـت  ثِ هلٚن ؿستَك قجٕ ضٛل ّل ثِ آًْب ؿك تػلِ ٗب تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي

 

 (كٗسٙ) ؽكل ثل هجتٌٖ كٍٗٛلؿ اتؾبف ٍ( كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ ـ ؿٍم ْػل

 

( كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ هٌهَك ثِ ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ سِ نلِ است هٛلّ ضَكا ـ2هبؿُ

 ،(كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ هلٖ ٚبكگلٍُ اٗزبؿ ثِ ًسجت هلٖ، سكظ ؿك تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ

 ٚبكگلٍُ اٗي ٍنِ٘ٓ. ٌٚـ اٖـام غالط فٕ ًْبؿّبٕ سبٗل ٍ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ام هتطٛل

 .است اغلٖ ّبٕ عَمُ ؿك( كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ ثِ هلثَـ سبمٍٚبكّبٕ ٍ ّب ًْبل٘ت ٚلؿى ّوبٌّگ

 

 ٚبكگلٍُ ام اين تؾػػٖ ّبٕ ٚبكگلٍُ است هٛلّ( كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ هلٖ ٚبكگلٍُ ـ تجػلُ

 اٍكأ ثؾص پقٗلٕ آس٘ت ثبًٛـاكٕ، ثؾص پقٗلٕ آس٘ت هلٖ، پقٗلٕ آس٘ت تْـٗـ، اكمٗبثٖ ّبٕ

 ثؾص پقٗلٕ آس٘ت ٍ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت سبٗل پقٗلٕ آس٘ت ث٘وِ، ثؾص پقٗلٕ آس٘ت ثْبؿاك،

. ؿّـ تطٛ٘ل تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ( كٗسٙ) ؽكل ثلكسٖ رْت كا َ٘لهبلٖ  هطبَل ّبٕ

 فٕ ًْبؿّبٕ عَمُ، ّل ثِ هلثَـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ًوبٌٗـگبى ضبهل ّب ٚبكگلٍُ اٗي ايؿبٕ

 تَسف ِٚ است يوَهٖ ٗب ؽػَغٖ ثؾص ام اين ًهبكت تغت هطوَل اضؾبظ ًوبٌٗـگبى ٍ غالط

 . گلؿؿ هٖ تً٘٘ي( كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ هلٖ ٚبكگلٍُ



 

 هلٖ سٌـ تطٛ٘ل، ام پس سبل ٗٙ نلِ است هٛلّ( كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ هلٖ ٚبكگلٍُ ـ3هبؿُ

 كٍمكسبًٖ ثِ پٌزسبلِ تب سِ مهبًٖ ّبٕ ؿٍكُ ؿك ٍ تـٍٗي هلٚن ّوٛبكٕ ثب كا( كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ

 .ٌٚـ

 

 ثلكسٖ ٍ ٚطَك ضلاٗف ؿكًهلگلْتي ثب است هٛلّ( كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ هلٖ ٚبكگلٍُ ـ تجػلُ

 كٍٗٛلؿ ايوبل ؽػَظ ؿك المم ّبٕ تَغِ٘ اكاِٗ ثِ ًسجت اغلٖ، ّبٕ عَمُ تْـٗـّبٕ ٍ ّب آس٘ت

 هجتٌٖ هَرَؿ اهٛبًبت تؾػ٘ع ٍ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ؿك( كٗسٙ) ؽكل ثل هجتٌٖ

 .ٌٚـ اثالٌ كثف فٕ ّبٕ ؿستگبُ ثِ ٍ اٖـام ضـُ ضٌبسبٖٗ ّبٕ( كٗسٙ) ؽكل ثل

 

 هلٚن ٚطَك، تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ًهبم پقٗلٕ آس٘ت ٚبّص هٌهَك  ثِ ـ4هبؿُ

 سٌـ ثل هجتٌٖ اٖـام ثلًبهِ ،(كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ هلٖ سٌـ تٌه٘ن ام پس هبُ ضص نلِ است هٛلّ

 ثبٗـ ثلًبهِ اٗي. ٌٚـ كٍمكسبًٖ ثِ سبلِ پٌذ تب سِ مهبًٖ ّبٕ ؿٍكُ ؿك عـاٚخل كا آى ٍ تـٍٗي كا هنثَك

 ثبٗـ ّوضٌ٘ي،. ثبضـ اٖـاهبت اٗي ارلإ ثٌـٕ مهبى ٍ هطوَل اضؾبظ ثلإ ضٓبِ ٍ ؿٖٕ٘ اٖـاهبت ضبهل

 ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ًهبم آس٘ت ٍ تْـٗـ آتٖ ْؿبٕ ثل هجتٌٖ الوللٖ، ث٘ي استبًـاكؿّبٕ ٚلؿى  لغبل ثب

 ثب هتٌبست ٍ ثبضـ هؾتلّ ّبٕ عَمُ ؿك ضـُ ضٌبسبٖٗ ّبٕ( كٗسٙ) ؽكل ٍ ٚطَك تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي

 .ضَؿ تٌه٘ن هَرَؿ اهٛبًبت ٍ هٌبثى

 

  ًغَُ اكمٗبثٖ ٍ هطوَل اضؾبظ اٖـاهبت تً٘٘ي هٌهَك  ثِ هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ1تجػلُ

 .ٌٌٚـ ّوٛبكٕ هلٚن ثب اضؾبظ، اٗي تَسف اٖـاهبت اٗي ارلإ

 



 هـٗلٗت رْت كا إ سبهبًِ اٖـام، ثلًبهِ ضـى  ًْبٖٗ ام پس هبُ ضص نلِ است هٛلّ هلٚن ـ2تجػلُ

 اضؾبظ تَسف هبؿُ اٗي هَؾَو اٖـاهبت ارلإ ًغَُ ثل ًهبكت ٍ اٖـام ثلًبهِ( ٌٚتلل) ٍاپبٗص ٍ

 ْلاّن ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ثلإ كا آى ثِ ؿستلسٖ اهٛبى ٍ ٌٚـ ثلؿاكٕ ثْلُ ٍ ارلا تِْ٘، هطوَل

 .ٌٚـ

 

 هستٌـات ٍ ّب ضبؽع تً٘٘ي ثِ ًسجت ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ هلٚن ـ 5هبؿُ

 .ٌٚـ اٖـام ًبهِآٗ٘ي اٗي( 4) هبؿُ هَؾَو ثلًبهِ پ٘طلْت ه٘ناى تً٘٘ي ٍ اكمٗبثٖ رْت المم

 

 هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ تْـٗـّبٕ ٍ ّب آس٘ت ؽػَظ ؿك گناكضٖ سبالًِ است هٛلّ هلٚن ـ 6هبؿُ

 ؽػَظ ؿك هَرَؿ ّبٕ صبلص ٍ ؿاؽلٖ اٖـام ثلًبهِ سبمٕ پ٘بؿُ كًٍـ ً٘ن ٍ ٚطَك ؿك هَرَؿ تلٍكٗسن

 ثبٗـ گناكش اٗي. ؿّـ ٖلاك كّجلٕ هًهن هٗبم ؿْتل ً٘ن ٍ گبًِ سِ َٖإ كؤسبٕ اؽت٘بك ؿك ٍ ٌٚـ تِْ٘ آى

 ؽكل اكمٗبثٖ هلٖ سٌـ سبمٕ پ٘بؿُ ؽػَظ ؿك هَرَؿ ّبٕ صبلص كْى ؽػَظ ؿك پ٘طٌْبؿّبٖٗ ضبهل

 .ثبضـ( كٗسٙ)

 

 ثب كا ؽَؿ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ؿاؽلٖ ّبٕ ثلًبهِ هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ7هبؿُ

 هَؾَو اٖـام ثلًبهِ ً٘ن ٍ( كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ هلٖ سٌـ ثب ّوسَ ٍ( كٗسٙ) ؽكل ثل هجتٌٖ كٍٗٛلؿ

 ثِ سبلِ پٌذ تب سِ مهبًٖ ثبمُ ؿك ثبٗـ هنثَك ؿاؽلٖ ّبٕ ثلًبهِ. ٌٌٚـ ارلا ٍ تـٍٗي ًبهِ آٗ٘ي اٗي( 4) هبؿُ

 .ضَؿ گناكش هلٚن ثِ ثبك ٗٙ هبُ ضص ّل ٍ كٍمكسبًٖ

 

 اضؾبظ تلٍكٗسن، هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ّبٕ( كٗسٙ) ؽكل ٚبّص ٍ هـٗلٗت هٌهَك  ثِ ـ 8هبؿُ

 ؽكل ثٌـٕ قجِٗ ٍ اكمٗبثٖ ثِ ًسجت كرَو، اكثبة ثِ ؽـهت ّلگًَِ اكاِٗ ام پ٘ص هٛلٌٓـ هطوَل



 ؽـهت اكاِٗ ًغَُ ؽػَظ ؿك ضـُ اكمٗبثٖ( كٗسٙ) ؽكل ثب هتٌبست ٍ اٖـام ٚبكٕ تًبهل( كٗسٙ)

 .ثگ٘لًـ ًهل ؿك كا ؽـهت ٍ هٌكِٗ كرَو، اكثبة( كٗسٙ) ؽكل ثبٗـ اضؾبظ اٗي. ٌٌٚـ گ٘لٕ تػو٘ن

 

 ثبضـ؛ هبًى ٍ ربهى ضٓبِ، ثبٗـ هطوَل اضؾبظ تَسف ٚبكٕ تًبهل( كٗسٙ) ؽكل ثٌـٕ قجِٗ ـ1تجػلُ

 رْت گلْتِ غَكت اٖـاهبت ً٘ن ٍ ؿكٗبْتٖ اقاليبت ه٘ناى ثٌـٕ، قجِٗ اٗي هجٌبٕ ثل ِٚ إ گًَِ ثِ

 .ثبضـ پقٗل تَرِ٘ هٌكٖٗ ًهل ام تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ

 

 ؿك كرَو اكثبثبى تًبهالت ام ْْلستٖ هلٚن، ّوٛبكٕ ثب هٛلٌٓـ ً٘ن ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ2تجػلُ

 هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ هٌهل ام تًبهالت اٗي( كٗسٙ) ؽكل ثٌـٕ قجِٗ ثِ ٍ تِْ٘ ؽَؿ ًهبكت تغت عَمُ

 ث٘بًگل گلؿؿ، هٖ اثالٌ هطوَل اضؾبظ ثِ هلٚن تأٗ٘ـ ام پس ِٚ ْْلست اٗي. ٌٌٚـ اٖـام تلٍكٗسن

 .است الناهٖ هطوَل اضؾبظ ثلإ آى كيبٗت ِٚ است ّبٖٗ عـاٖل

 

 تطؾ٘ع ٖجَل ٖبثل سكظ ام ث٘ص كا إ هًبهلِ ٗب ؽـهت( كٗسٙ) ؽكل هلٚن ِٚ ؿكغَكتٖ ـ3تجػلُ

 .ٌٌٚـ ؽَؿؿاكٕ آى اكاِٗ ام هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ؿّـ،

 

 هبؿُ اٗي ارلإ ؽػَظ ؿك هطوَل اضؾبظ يولٛلؿ ثل هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ4تجػلُ

 كتجِ ؿك كا ّب گناكش اٗي است هٛلّ هلٚن. ٌٌٚـ ايالم هلٚن ثِ كا ؽَؿ اكمٗبثٖ ّبٕ گناكش ٍ ًهبكت

 .ٌٚـ لغبل( 44) هبؿُ هَؾَو ثٌـٕ

 



 ؿك كرَو  اكثبة( كٗسٙ) ؽكل تً٘٘ي هٌهَك ثِ كثف فٕ ّبٕ ًْبؿ ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ هلٚن ـ9هبؿُ

 ٍ ٌٚـ اٖـام ثبال( كٗسٙ) ؽكل ثب اضؾبظ ْْلست تِْ٘ ثِ ًسجت هطوَل، اضؾبظ ثب ٚبكٕ تًبهالت

 هطوَل اضؾبظ اؽت٘بك ؿك( س٘ستوٖ) إسبهبًِ قَك  ثِ  ٍ اهٌ٘تٖ هالعهبت كيبٗت ثب كا هنثَك ْْلست

 :گ٘لؿ ًهل ؿك كا مٗل ّبٕ ضبؽع ًه٘ل هَاكؿٕ ثبٗـ هلٚن هٌهَك، اٗي ثِ. ؿّـ ٖلاك

 

 ٗب ّستٌـ پ٘ض٘ـُ ٗب َ٘لهًوَل هبلٛ٘ت سبؽتبك ٍ اٖتػبؿٕ ًْبل٘ت ضَُ٘ ؿاكإ ِٚ عَٖٖٗ اضؾبظ ـ1

 . ثبضـ ًـاضتِ تٌبست اسبسٌبهِ ؿك هٗلك اّـاِ ثب آًْب هبلٖ ٍ اٖتػبؿٕ ًْبل٘ت ِٚ اضؾبغٖ

 

 .ؿاكًـ سلٍٚبك مٗبؿ ًٗـ ٍرِ ثب ِٚ هطبَلٖ غبعجبى ـ2

 

 .س٘بسٖ( كٗسٙ) ؽكل ؿاكإ اضؾبظ ـ3

 

 .پلؽكل هٌبقٕ ثِ پلتلؿؿ اْلاؿ ـ4

 

 .اهٌ٘تٖ ٗب پَلطَٖٗ هغَٛه٘ت سبثِٗ ؿاكإ اضؾبظ ـ 5

 

 .پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ؽبظ ؾبثكبى تطؾ٘ع ثِ ثبال( كٗسٙ) ؽكل ثب اضؾبظ ـ 6

 



 اهَك ٍماكت تزبكت، ٍ هًـى غًٌت، ٍماكت ، ٚطَك ٍماكت ٖج٘ل ام ارلاٖٗ ّبٕ ؿستگبُ ّوِ ـ1تجػلُ

 اٗلاى، اسالهٖ روَْكٕ اًتهبهٖ ً٘لٍٕ ؿاؿگستلٕ، ٍماكت ؽبكرِ،

 اقاليبتٖ ٍ اهٌ٘تٖ ًْبؿّبٕ ٍ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ اٗلاى، اسالهٖ روَْكٕ گول٘

 .ٌٌٚـ ْلاّن هبؿُ اٗي هَكؿً٘بم اقاليبت ثِ كا هلٚن ؿستلسٖ اهٛبى هٛلٌٓـ

 

 اضؾبظ تً٘٘ي هً٘بكّبٕ ، ًبهِ آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس سبل ٗٙ نلِ است هٛلّ ضَكا ـ2تجػلُ

 اٗي( 1) تجػلُ هَؾَو) هبؿُ اٗي ارلإ رْت هلٚن هَكؿً٘بم اقاليبت ٍ س٘بسٖ( كٗسٙ) ؽكل ؿاكإ

 .ٌٚـ اثالٌ ٍ تِْ٘ كا( هبؿُ

 

 اكمٗبثٖ ثبال كا آى( كٗسٙ) ؽكل هلٚن ِٚ ٚبكٕ تًبهالت ؽػَظ ؿك هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ10هبؿُ

 .ٌٌٚـ يول هلٚن تَسف ضـُ ايالم ّبٕ كٍِٗ هكبثٕ ٌٚـ، هٖ

 

 ٖج٘ل ام ّبٖٗ ضبؽع هكبثٕ پلؽكل هٌبقٕ اسبهٖ آٍكٕ روى ثِ ًسجت است هٛلّ هلٚن ـ11هبؿُ

 : ٌٚـ اثالٌ هطوَل اضؾبظ ثِ ضَكا، تػَٗت ام پس كا آًْب ٍ اٖـام مٗل ّبٕ ضبؽع

 

 تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٗب پَلطَٖٗ ًهل ام ِٚ هلمٕ هٌبقٕ ثلؽٖ ٍ آماؿ هٌبقٕ ّب، گول٘ هبًٌـ هٌبقٖٗ ـ1

 .ؽكلًـ هًلؼ ؿك

 

 .اًـ ًطـُ ؿاؿُ تطؾ٘ع ٚبْٖ ؾـپَلطَٖٗ ّبٕ ًهبم ؿاكإ ِٚ ٚطَكّبٖٗ ـ2

 



 .اًـ ضـُ ؿاؿُ تطؾ٘ع رٌبٖٗ ّبٕ ًْبل٘ت ٗب هبلٖ ْسبؿ ثبالٕ سكظ ؿاكإ ِٚ ٚطَكّبٖٗ ـ3

 

 ٗب اًـ ضـُ ؿاؿُ تطؾ٘ع تلٍكٗستٖ اٖـاهبت عبهٖ ٗب هبلٖ ٌٌٚـگبى تأه٘ي ِٚ هٌبقٖٗ ٗب ٚطَكّب ـ4

 .ٌٌٚـ هٖ ًْبل٘ت آًْب ؿك تلٍكٗستٖ ّبٕ سبمهبى ِٚ ٚطَكّبٖٗ

 

 . ضـ ؽَاّـ كٍمكسبًٖ ثِ سبلِ  پٌذ تب سِ مهبًٖ ّبٕ ثبمُ ؿك هلٚن تَسف پلؽكل هٌبقٕ اسبهٖ ـ1تجػلُ

 

 كٍمكسبًٖ ثِ ثِ ًسجت پلؽكل، هٌبقٕ اسبهٖ ؿكٗبْت ام پس ثالْبغلِ هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ2تجػلُ

 ؿك ّوَاكُ آى اغالعبت آؽلٗي ّولاُ ثِ هٌبقٕ اٗي اسبهٖ ِٚ ًغَٕ ثِ ٌٌٚـ، اٖـام پ٘ط٘ي ْْلست

 .ثبضـ ؿاضتِ ٖلاك كثف فٕ ٚبكٌٚبى اؽت٘بك

 

 ام پس تٌْب ؽـهت اكاِٗ ِٚ ٌٌٚـ قلاعٖ إ گًَِ  ثِ كا ؽَؿ اْناكّبٕ ًلم ثبٗـ هطوَل اضؾبظ ـ12هبؿُ

 اقاليبت ّوضٌ٘ي،. گ٘لؿ غَكت ٚبكٕ تًبهالت( كٗسٙ) ؽكل تً٘٘ي ثلإ المم اقاليبت حجت

 هلٚن، ؿكؽَاست غَكت ؿك ٍ ضَؿ حجت اْناكّب ًلم اٗي ؿك ثبال( كٗسٙ) ؽكل ثب ٚبكٕ تًبهالت

 .گلؿؿ اكسبل آى ثلإ ٌٚـ، هٖ تً٘٘ي هلٚن ِٚ ضٛلٖ  ثِ آى ناكشگ

 

 غَكت  ثِ ٍ پَ٘ستِ كا ثبال( كٗسٙ) ؽكل ثب تًبهالت ثبٗـ هطوَل اضؾبظ ـ13هبؿُ

 اٗي ثِ هلٚن ايالهٖ ّبٕ كٍِٗ هكبثٕ كا تًبهالت اٗي ثِ هلثَـ اقاليبت ٍ پبٗص( س٘ستوٖ) إسبهبًِ

 .ٌٌٚـ اكسبل ًْبؿ

 



 هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ؿاؽلٖ ّبٕ ثلًبهِ ٍ هٗلكات ارلإ ثل هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ14هبؿُ

 ؽَؿ سكَط ّوِ ؿك گلْتِ غَكت اٖـاهبت ثب ٚبكٕ تًبهالت( كٗسٙ) ؽكل تٌبست امرولِ تلٍكٗسن

 ثلقلِ ٍ اغالط ثِ ًسجت اًغلاِ، ّلگًَِ هطبّـُ غَكت ؿك ٍ ٚلؿُ ًهبكت...( ٍ ٚل اؿاكات ضًت،)

 .ٌٌٚـ اٖـام آى ٚلؿى

 

 ًغَُ ؿاؽلٖ، ٍاسف اضؾبظ قلٕٗ ام اضؾبظ ثِ ؽـهت اكاِٗ ٌّگبم هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ15هبؿُ

 ؽكل سكظ اكمٗبثٖ ؿك كا ٍاسف اضؾبظ تَسف تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ

 .ٌٌٚـ لغبل ٚبكٕ تًبهالت(  كٗسٙ)

 

 هلٖ ّوبٌّگٖ ٍ ّوٛبكٕ ـ سَم ْػل

 

 پبٗگبُ ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ ضص نلِ است هٛلّ ٚطَك اعَال حجت سبمهبى ـ16هبؿُ

 استًالم اهٛبى ّوَاكُ ِٚ ٌٚـ سبهبًـّٖ ًغَٕ  ثِ كا اٗلاًٖ عٖٗ٘ٗ اضؾبظ َّٗتٖ اقاليبت ٗٛپبكصِ

 .ثبضـ ْلاّن هطوَل اضؾبظ ثلإ آًْب هلتجك٘ي ٍ َّٗتٖ پبِٗ اقاليبت آؽلٗي هغـٍؿٗت ثـٍى ٍ ثلؽف

 

 ًبم ًبم، هلٖ، ضوبكُ ضبهل عـاٖل َّٗتٖ پبِٗ اقاليبت اٖالم عٖٗ٘ٗ، اضؾبظ هَكؿ ؿك ـ1تجػلُ

 هغل اعلامضـُ پستٖ(ٚـ) ضٌبسِ ٍ َْت تبكٗؼ ٍ ع٘بت، ٍؾً٘ت تَلـ، تبكٗؼ پـك، ًبم ؽبًَاؿگٖ،

 ؿكرِ سججٖ ٍ ًسجٖ هلتجك٘ي َّٗتٖ پبِٗ اقاليبت اٖالم ضبهل عـاٖل هلتجك٘ي اقاليبت اٖالم ٍ اٖبهت

 تطؾ٘ع عست هَكؿً٘بم اقاليبتٖ اٖالم سبٗل. است كاثكِ ايتجبك هـت ٍ آَبم تبكٗؼ كاثكِ، ًَو ٗٙ،

 .ضـ ؽَاّـ تً٘٘ي هلٚن

 



 ضٌبسِ ْْلست ٍ اضؾبظ َّٗتٖ پبِٗ اقاليبت تُ٘٘لات است هٛلّ ٚطَك اعَال حجت سبمهبى ـ2تجػلُ

 اضؾبظ اؽت٘بك ؿك كٍماًِ تًلٕ٘، ٗب اثكبل يلت ٍ تبكٗؼ ّولاُ  ثِ كا ضـُ تًلٕ٘ ٗب اثكبل َّٗتٖ ّبٕ

 .ؿّـ ٖلاك ًهبكت هتَلٖ هطوَل

 

 ٍ ّب سبمهبى ٍ ٚطَك ٖبًًَٖ پنضٖٛ سبمهبى ٍ پنضٖٛ آهَمش ٍ ؿكهبى ثْـاضت، ٍماكت ـ3تجػلُ

 ؿك ثلؽف غَكت  ثِ هبؿُ اٗي ارلإ ؽػَظ ؿك كا المم اقاليبت هٛلٌٓـ ّلٗٙ  تبثى ّبٕ ضلٚت

 .ؿٌّـ ٖلاك ٚطَك اعَال حجت سبمهبى اؽت٘بك

 

 ْلاّن ٚطَك اعَال حجت سبمهبى تَسف ًغَٕ ثِ اٗلاًٖ عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ًطبًٖ استًالم كٍِٗ ـ4تجػلُ

 حجت سبمهبى ّوضٌ٘ي،. ضَؿ اكاِٗ آى ثب هتٌبنل پستٖ( ٚـ) ضٌبسِ هلٖ، ضوبكُ اكاِٗ غَكت ؿك ِٚ ضَؿ

 ًطبًٖ كٍمكسبًٖ ثِ رْت اٗلاًٖ اتجبو النام ؽػَظ ؿك كا المم توْ٘ـات توبم است هٛلّ ٚطَك اعَال

 ـ اٗلاًٖ اتجبو ٚلِ٘ ثلإ ٚـپستٖ ٍ هلٖ ضوبكُ اؽتػبظ النام ٖبًَى( 3) هبؿُ تجػلُ ثلاسبس ؽَؿ پستٖ

 .آٍكؿ ْلاّن ـ1376 هػَة

 

 سبل ٗٙ نلِ ٚطَك، ٍماكت ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ اقاليبت ٌْبٍكٕ ٍ اكتجبقبت ٍماكت ـ17هبؿُ

  ثِ كا عَٖٖٗ ٍ عٖٗ٘ٗ اضؾبظ هغَك هٛبى اؽتػبغٖ ًطبًٖ سبهبًِ ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس

 ثل كا هٛبًٖ هًَٖ٘ت ًوبٗص ٍ استًالم اهٛبى ّب، ًطبًٖ استبًـاكؿسبمٕ ؾوي ِٚ ٌٚـ اًـامٕ كاُ ًغَٕ

 هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ كاستبٕ ؿك هطوَل اضؾبظ ثلإ رُلاْ٘بٖٗ ًٗطِ كٍٕ

 . آٍكؿ ْلاّن تلٍكٗسن

 



 اضؾبظ هلٖ ضوبكُ هٛلٌٓـ ٚطَك اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت سبمهبى ٍ ٚطَك اعَال حجت سبمهبى ـ تجػلُ

 اهال٘ عـًگبك ًٗطِ ّوضٌ٘ي ٍ پستٖ( ٚـ) ضٌبسِ ّل ثِ هتػل عَٖٖٗ اضؾبظ هلٖ ضٌبسِ ٍ عٖٗ٘ٗ

 .ؿٌّـ ٖلاك اقاليبت ٌْبٍكٕ ٍ اكتجبقبت ٍماكت اؽت٘بك ؿك ثلؽف غَكت  ثِ كا ٚطَك

 

 هلٚنٕ ثبًٙ ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ تزبكت ٍ هًـى غًٌت، ٍماكت ـ18هبؿُ

 إسبهبًِ حجت اهٛبى ،  ًبهِ آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس سبل ٗٙ نلِ اٗلاى، اسالهٖ روَْكٕ

 تزبكت ربهى سبهبًِ قلٕٗ ام كا ربت يتِ٘ٗ ٍ ٖ٘وت گلاى ّبٕ سٌگ ٍ ْلنات ، قال هًبهالت( س٘ستوٖ)

 .ٌٚـ ْلاّن

 

 روَْكٕ گول٘ ٚطَك، ٍماكت ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ تزبكت ٍ هًـى غًٌت، ٍماكت ـ19هبؿُ

 إسبهبًِ حجت اهٛبى ، ًبهِ آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس سبل ٗٙ نلِ اٗلاى، اغٌبِ اتبٔ ٍ اٗلاى اسالهٖ

 .ٌٌٚـ ْلاّن تزبكت ربهى سبهبًِ قلٕٗ ام كا ٖ٘وت گلاى ّبٕ ْلش ً٘ن ٍ ؽَؿكٍ هًبهالت( س٘ستوٖ)

 

 تطؾ٘ع هً٘بكّبٕ ٍ ّب ضبؽع ، هبُ سِ نلِ است هٛلّ تزبكت ٍ هًـى غًٌت، ٍماكت ـ1تجػلُ

 .ٌٚـ اثالٌ ٍ تً٘٘ي كا ٖ٘وت گلاى ّبٕ ْلش

 

 تًَٗؽ ٗب تؾػ٘ع هبؿُ، اٗي هَؾَو سبهبًِ ؿك( س٘ستوٖ) إسبهبًِ حجت اهٛبى اٗزبؿ ام پس ـ2تجػلُ

 ؿك ٍ سبهبًِ اٗي ام استًالم ام پس ْٗف اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ اًتهبهٖ ً٘لٍٕ تَسف ؽَؿكٍ پال٘

 .گلْت ؽَاّـ غَكت آى ؿك ؽَؿكٍ هًبهلِ حجت غَكت

 



 ٖ٘وت گلاى ّبٕ ْلش ٍ ؽَؿكٍ ؿاؽلٖ تَل٘ـٌٌٚـگبى ّوِ ٍ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ گول٘ ـ3تجػلُ

 كا ؿاؽل تَل٘ـ ٗب ٍ ٍاكؿاتٖ ام اين ٖ٘وت گلاى ّبٕ ْلش ً٘ن ٍ ؽَؿكٍّب ثِ هلثَـ اقاليبت ٚلِ٘ هٛلٌٓـ

 .ؿٌّـ ٖلاك ؿستگبُ اٗي اؽت٘بك ؿك تزبكت ٍ هًـى ، غًٌت ٍماكت ّبٕ ً٘بمهٌـٕ هكبثٕ

 

 ٍ ؽَؿكٍ اًتٗبالت ٍ  ًٗل مًز٘لُ ِٚ گلؿؿ اًـامٕ كاُ إ گًَِ ثِ ثبٗـ تزبكت ربهى سبهبًِ ـ4تجػلُ

 حجت اهٛبى اضؾبظ ّوِ ٍ ضَؿ حجت سبهبًِ اٗي ؿك هًبهلِ قلْ٘ي ٍ هجلٍ ام اين آى هًبهالت رنٗ٘بت

 .ثبضٌـ ؿاضتِ سبهبًِ اٗي ؿك كا ؽَؿ هًبهالت

 

 ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ ضص نلِ است هٛلّ ٚطَك اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت سبمهبى ـ20هبؿُ

 اهٛبى ّوَاكُ ِٚ ٌٚـ سبهبًـّٖ ًغَٕ  ثِ كا اٗلاًٖ عَٖٖٗ اضؾبظ َّٗتٖ اقاليبت ٗٛپبكصِ پبٗگبُ

 اضؾبظ ثلإ آًْب هلتجك٘ي ٍ ًطبًٖ َّٗتٖ، پبِٗ اقاليبت آؽلٗي هغـٍؿٗت ثـٍى ٍ ثلؽف استًالم

 . ثبضـ ْلاّن هطوَل

 

 ًْبؿ ًَو، ًبم، هلٖ، ضٌبسِ ضبهل عـاٖل َّٗتٖ پبِٗ اقاليبت اٖالم عَٖٖٗ، اضؾبظ هَكؿ ؿك ـ1تجػلُ

 ٍ( ضـُ تػِٓ٘ ؽتن ٍ ضـُ هٌغل ًْبل، ام اين) ٍؾً٘ت تأس٘س تبكٗؼ ًْبل٘ت، هَؾَو ٌٌٚـُ، حجت

 اٖبهت هغل اعلامضـُ پستٖ( ٚـ) ضٌبسِ ضبهل عـاٖل ًطبًٖ اقاليبت اٖالم تػِٓ٘،   ؽتن/اًغالل تبكٗؼ

 هـٗلٗتٖ هلتجك٘ي َّٗتٖ پبِٗ اقاليبت اٖالم ضبهل عـاٖل هلتجك٘ي اقاليبت ٍ هلٚنٕ ؿْتل ٖبًًَٖ

 ٍ( آى ًهبٗل ٍ عسبثلس ٍ عسبة فٕ هبلٖ، هـٗل هـٗليبهل، هٗبم ٖبئن هـٗليبهل، هـٗلُ، ّ٘أت ايؿبٕ)

 هـت ٍ آَبم تبكٗؼ كاثكِ، ًَو هَكؿًهل، عَٖٖٗ ضؾع( هإحل ٍ يوـُ ، كاّجلؿٕ سْبهـاكاى) هبلٛ٘تٖ

 .ضـ ؽَاّـ تً٘٘ي هلٚن تطؾ٘ع عست هَكؿً٘بم اقاليبتٖ اٖالم سبٗل. است كاثكِ ايتجبك

 



 عَٖٖٗ اضؾبظ َّٗتٖ پبِٗ اقاليبت تُ٘٘لات است هٛلّ ٚطَك اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت سبمهبى ـ2تجػلُ

 اثكبل، يلت ٍ تبكٗؼ ّولاُ ثِ كا( تػِٓ٘ ؽتن ٍ اًغالل ام اين) ضـُ اثكبل َّٗتٖ ّبٕ ضٌبسِ ْْلست ٍ

 .ؿّـ ٖلاك ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ اؽت٘بك ؿك كٍماًِ

 

 ِٚ ضَؿ ْلاّن ٚطَك اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت سبمهبى تَسف ًغَٕ  ثِ ثبٗـ هلتجك٘ي استًالم كٍِٗ ـ3تجػلُ

 اهٛبى هَكؿًهل، عَٖٖٗ ضؾع ّل ثب هلتجف عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ٚلِ٘ ْْلست استًالم اهٛبى ثل يالٍُ

 .ثبضـ ْلاّن ً٘ن هَكؿًهل عٖٗ٘ٗ ضؾع ّل ثب هلتجف عَٖٖٗ اضؾبظ ٚلِ٘ ْْلست استًالم

 

 ْلاّن ٚطَك اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت سبمهبى تَسف ًغَٕ  ثِ عَٖٖٗ اضؾبظ ًطبًٖ استًالم كٍِٗ ـ4تجػلُ

 .ضَؿ اكاِٗ آى ثب هتٌبنل پستٖ( ٚـ) ضٌبسِ هلٖ، ضٌبسِ اكاِٗ غَكت ؿك ِٚ ضَؿ

 

 عَٖٖٗ ٍ عٖٗ٘ٗ اضؾبظ َّٗتٖ اقاليبت ٗٛپبكصِ پبٗگبُ  است هٛلّ اقاليبت ٍماكت ـ21هبؿُ

 آؽلٗي هغـٍؿٗت ثـٍى ٍ ثلؽف استًالم اهٛبى ّوَاكُ ِٚ ٌٚـ سبهبًـّٖ ًغَٕ  ثِ كا ؽبكرٖ

 . ثبضـ ْلاّن هطوَل اضؾبظ ثلإ آًْب هلتجك٘ي ٍ ًطبًٖ َّٗتٖ، پبِٗ اقاليبت

 

 ًبم ،(الت٘ي ٍ ْبكسٖ) ًبم ضبهل هَكؿ، عست عٖٗ٘ٗ ؽبكرٖ اضؾبظ َّٗتٖ پبِٗ اقاليبتٖ اٖالم ـ1تجػلُ

 ٍ ْبكسٖ) رـ ًبم ،(الت٘ي ٍ ْبكسٖ) هبؿك ًبم ،(الت٘ي ٍ ْبكسٖ) پـك ًبم ،(الت٘ي ٍ ْبكسٖ) ؽبًَاؿگٖ

 اًٗؿبٕ تبكٗؼ هـك٘، غـٍك تبكٗؼ هـك٘، ضوبكُ ضٌبسبٖٗ، هـك٘ ًَو َْت، ٍ تَلـ تبكٗؼ ،(الت٘ي

 پبِٗ اقاليبتٖ اٖالم ً٘ن عَٖٖٗ اضؾبظ ؽػَظ ؿك ٍ رٌس٘ت ٍ تبثً٘ت تَلـ، هغل ٚطَك هـك٘،

 ًَو ًْبل٘ت، ًَو حجت، تبكٗؼ حجت، ضوبكُ حجت، هغل ٚطَك تبثً٘ت، ،(الت٘ي ٍ ْبكسٖ) ًبم ضبهل َّٗتٖ

 .است تلٓي ٍ ًطبًٖ ضلٚت، ًَو هبلٛ٘ت،



 

 ٍماكت پنضٖٛ، آهَمش ٍ ؿكهبى ثْـاضت، ٍماكت ، ؽبكرِ اهَك ٍماكت ٚطَك، ٍماكت ـ2تجػلُ

 ٍماكت پلٍكش، ٍ  آهَمش ٍماكت تبثى، ّبٕضلٚت ٍ ّبسبمهبى ٍ اقاليبت ٌْبٍكٕ ٍ اكتجبقبت

 ً٘لٍٕ تزبكت، ٍ هًـى غًٌت، ٍماكت ؿاكاٖٗ، ٍ اٖتػبؿٕ اهَك ٍماكت ارتوبيٖ، كْبُ ٍ ٚبك تًبٍى،

 حجت سبمهبى ٚطَك، اعَال حجت سبمهبى ٚطَك، ٖبًًَٖ پنضٖٛ سبمهبى اٗلاى، اسالهٖ روَْكٕ اًتهبهٖ

 فٕ ّبٕ ؿستگبُ سبٗل ٍ اٖتػبؿٕ ٍٗژُ ٍ غًٌتٖ ـ تزبكٕ آماؿ هٌبقٕ ّبٕٚطَك،سبمهبى اهال٘ ٍ اسٌبؿ

 ؽبظ، ؾبثكبى ّبٕ ً٘بمهٌـٕ هكبثٕ ٍ ًبهِ آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ ضص نلِ هٛلٌٓـ كثف

 ٍماكت اؽت٘بك ؿك هغـٍؿٗت ثـٍى ٍ ثلؽف غَكت  ثِ هبؿُ اٗي ارلإ ؽػَظ ؿك كا المم اقاليبت

 .ؿٌّـ ٖلاك اقاليبت

 

 ضٌبسِ اًَاو ثلاسبس ٍرَ رست اهٛبى ِٚ ضَؿ اٗزبؿ إ گًَِ  ثِ ثبٗـ هبؿُ اٗي هَؾَو پبٗگبُ ـ3تجػلُ

 . ثبضـ ؿاضتِ ٍرَؿ هًتجل َّٗتٖ هـاك٘ ؿك هٌـكد َّٗتٖ ّبٕ

 

 ضٌبسِ ْْلست ٍ ؽبكرٖ اضؾبظ َّٗتٖ پبِٗ اقاليبت تُ٘٘لات است هٛلّ اقاليبت ٍماكت ـ4تجػلُ

 ٖلاك ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ اؽت٘بك ؿك كٍماًِ ، اثكبل يلت ٍ تبكٗؼ ّولاُ  ثِ كا ضـُ اثكبل َّٗتٖ ّبٕ

 .ؿّـ

 

 اتجبو اؽتػبغٖ ضوبكُ ًبهِ آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پ٘ص ِٚ ؽبكرٖ اتجبو ام ؿستِ آى ؽػَظ ؿك ـ 5تجػلُ

 ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس سبل ٗٙ نلِ است هٛلّ اقاليبت ٍماكت اًـ، ٚلؿُ اؽق ؽبكرٖ

 لغبل ثب َّٗتٖ، پبِٗ اقاليبت تأه٘ي يـم غَكت ؿك ٍ ٌٚـ كٍمكسبًٖ ثِ كا آًْب َّٗتٖ اقاليبت

 .ًوبٗـ اٖـام ؽبكرٖ اتجبو اؽتػبغٖ ضوبكُ تًلٕ٘ ثِ ًسجت اهٌ٘تٖ هالعهبت



 

 ثب ؽبكرٖ، اضؾبظ ثِ هًتجل ضٌبسبٖٗ هـك٘ ّلگًَِ ايكبٕ ام پ٘ص هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ 6تجػلُ

 اضؾبظ هًتجل ضٌبسبٖٗ هـاك٘. ٌٌٚـ اٖـام اؽتػبغٖ ضوبكُ استًالم ثِ ًسجت المم، اقاليبت اكاِٗ

 ٍ تً٘٘ي ؽبكرِ اهَك ٍماكت ٍ ٚطَك ٍماكت اقاليبت، ٍماكت ام هتطٛل ٚبكگلٍّٖ تَسف ؽبكرٖ

 .ضَؿ   هٖ اثالٌ

 

 ؽبكرٖ، اضؾبظ ثلإ كٍاؿٗـ غـٍك ام پس تأؽ٘ل ثـٍى است هٛلّ ؽبكرِ اهَك ٍماكت ـ7تجػلُ

 .ؿّـ ٖلاك اقاليبت ٍماكت اؽت٘بك ؿك ثلؽف ٍ الٛتلًٍ٘ٙ غَكت  ثِ كا كٍاؿٗـٕ اقاليبت

 

 ٍماكت ٍ ؽبكرِ اهَك ٍماكت ٚطَك، ٍماكت ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ اقاليبت ٍماكت ـ 8تجػلُ

 غَكت  ثِ ؽبكرٖ عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ضٌبسبٖٗ اهٛبى اٗزبؿ ثِ ًسجت اقاليبت، ٌْبٍكٕ ٍ اكتجبقبت

 ٍ ٌٚـ اٖـام اؽتػبغٖ ضوبكُ تً٘٘ي ام پ٘ص( ثَ٘هتلٗٙ) سٌزٖمٗست اقاليبت اؽق ٍ عؿَكٕ

 سٌزٖمٗست اقاليبت ثلاسبس اضؾبظ اٗي ضٌبسبٖٗ اهٛبى اٗزبؿ هٌهَك  ثِ كا المم توْ٘ـات

 اضؾبظ( ثَ٘هتلٗٙ) سٌزٖمٗست ضٌبسبٖٗ اهٛبى اٗزبؿ مهبى تب است ثـْٖٗ. آٍكؿ ْلاّن( ثَ٘هتلٗٙ)

 .گلْت ؽَاّـ غَكت هَرَؿ ّبٕ كٍِٗ هكبثٕ ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ ؽبكرٖ،

 

 آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس سبل ٗٙ نلِ است هٛلّ اقاليبت ٌْبٍكٕ ٍ اكتجبقبت ٍماكت ـ22هبؿُ

 ّولاُ تلٓي ضوبكُ ٗٙ تً٘٘ي رْت كا المم ثستل ، ّولاُ تلٓي ضوبكُ هلٖ سبهبًِ اًـامٕ كاُ ؾوي ًبهِ،

 ثـٍى ٍ ثلؽف استًالم اهٛبى ٍ ٌٚـ اٗزبؿ ؽبكرٖ ٗب اٗلاًٖ ام اين عَٖٖٗ ٗب عٖٗ٘ٗ ضؾع ّل ثِ

 .آٍكؿ ْلاّن هطوَل اضؾبظ ثلإ كا آى هغـٍؿٗت

 



 ً٘ن ٍ كرَو اكثبة ضٌبسبٖٗ ثلإ ضـُ حجت ّولاُ تلٓي ضوبكُ ام هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ تجػلُ

 .ٌٌٚـ استٓبؿُ( ؽبكرٖ ٗب اٗلاًٖ/ عَٖٖٗ ٗب عٖٗ٘ٗ) اضؾبظ ثب اكتجبـ ثلٖلاكٕ

 

 ٚطَك، اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت سبمهبى ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ تزبكت ٍ هًـى غًٌت، ٍماكت ـ23هبؿُ

 هستُالت ٍ اهال٘ هًبهالت حجت هغَك هٛبى سبهبًِ ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ ضص نلِ

 هًبهالت حجت اهٛبى عَٖٖٗ ٍ عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ٚلِ٘ ثلإ ِٚ ٌٚـ سبمٕ پ٘بؿُ إ گًَِ  ثِ كا ٚطَك

 . گلؿؿ ْلاّن ثبضـ، َ٘لكسوٖ  ٗب كسوٖ سٌـ ؿاكإ اٌِٗٛ ام اين َ٘لهٌَٗل،  اهَال ثِ هلثَـ

 

 سبمٕ پ٘بؿُ ام پس هبُ ضص نلِ هٛلٌٓـ َ٘لكسوٖ اسٌبؿ ؿاكإ َ٘لهٌَٗل اهَال هبلٛبى ّوِ ـ تجػلُ

 .ٌٌٚـ ثبكگقاكٕ سبهبًِ اٗي ؿك كا ؽَؿ هًبهالت ثل ؿال هخجتِ اسٌبؿ سبهبًِ،

 

 آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ ضص نلِ است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ اًتهبهٖ ً٘لٍٕ ـ24هبؿُ

 سبهبًـّٖ ًغَٕ  ثِ كا ٚطَك هلمّبٕ ام عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ؽلٍد ٍ ٍكٍؿ اقاليبت ٗٛپبكصِ پبٗگبُ ًبهِ،

 ِٚ ؽبكرٖ اتجبو ْْلست امرولِ ٚطَك، ؿاؽل ؿك اْلاؿ عؿَك ٍؾً٘ت استًالم اهٛبى ّوَاكُ ِٚ ٌٚـ

 ْلاّن كٍماًِ غَكت ثِ ؽبظ ؾبثكبى ٍ هلٚن ثلإ است، گقضتِ ؿاؽل ؿك عؿَكضبى ٖبًًَٖ هْلت

 .ثبضـ

 

 ّبٕ ًبهِ ٍٚبلت اقاليبت ٗٛپبكصِ پبٗگبُ است هٛلّ ٚطَك اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت سبمهبى ـ25هبؿُ

 ثلإ آى ٍؾً٘ت ثلؽف استًالم اهٛبى ّوَاكُ ِٚ ٌٚـ سبهبًـّٖ ًغَٕ  ثِ سبل ٗٙ نلِ كا كسوٖ

 .ثبضـ ْلاّن هطوَل اضؾبظ

 



 ٍ ًبهِ ٍٚبلت ًَو هَٚل، ٍ ٍٚ٘ل َّٗتٖ پبِٗ اقاليبتٖ اٖالم ًبهِ ٍٚبلت ٍؾً٘ت ام هٌهَك ـ1تجػلُ

 .است آى ايتجبك هـت

 

 پ٘ط٘ي ؽـهبت اكاِٗ اؿاهِ ٍ رـٗـ ٍٚبلتٖ ؽـهبت ّلگًَِ اكاِٗ پبٗگبُ، اٗي اًـامٕ كاُ ام پس ـ2تجػلُ

 .ثَؿ ؽَاّـ هقَٚك پبٗگبُ ؿك ًبهِ ٍٚبلت حجت ثِ هٌَـ هطوَل اضؾبظ تَسف كرَو اكثبة ثِ

 

  ثِ ِٚ كا ّب ًبهِ ٍٚبلت ام ؿستِ آى ْْلست است هٛلّ ٚطَك اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت سبمهبى ـ3تجػلُ

 اؽت٘بك ؿك كٍماًِ آى، يلت ٍ تبكٗؼ ّولاُ  ثِ اًـ، ضـُ تًلٕ٘ ٗب اثكبل ايتجبك هـت پبٗبى رن  ثِ ؿالٗلٖ

 .ؿّـ ٖلاك هطوَل اضؾبظ

 

 پبٗگبُ ارلاٖٗ، ّبٕ ؿستگبُ ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ ارتوبيٖ كْبُ ٍ ٚبك تًبٍى، ٍماكت ـ26هبؿُ

 ّوَاكُ ِٚ ٌٚـ سبهبًـّٖ ًغَٕ  ثِ كا ؽبكرٖ ٍ اٗلاًٖ ام اين عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ضُلٖ اقاليبت ٗٛپبكصِ

 .ثبضـ ْلاّن هطوَل اضؾبظ ثلإ آًْب ضُلٖ ًْبل٘ت ٍؾً٘ت آؽلٗي استًالم اهٛبى

 

 ّبٕ كؿّٗ ٚلِ٘ ثلإ هلٖ، ضوبكُ ّل امإ  ثِ ِٚ ضَؿ ْلاّن ًغَٕ  ثِ ثبٗـ استًالم اهٛبى ـ1تجػلُ   

 يٌَاى ٍ كستِ ،(ثبمًطستِ ٗب ث٘ٛبك ٚبك، ثِ  هطَُل ام اين) اضتُبل ٍؾً٘ت اقاليبتٖ اٖالم ْلؿ، ضُلٖ

 ؿك ضُلٖ ًْبل٘ت ام آًػبل تبكٗؼ ضُلٖ، هزَم ايتجبك هـت ٍ اؽق تبكٗؼ هبّبًِ، ؿكآهـ ه٘بًگ٘ي ضُلٖ،

 .ثَؿ ؽَاّـ هلٚن ايالم ثل ثٌب هَكؿً٘بم اقاليبت اٖالم سبٗل. گلؿؿ هطؾع استًالم ًت٘زِ

 



 استؾـاهٖ اقاليبت ؽػَظ ؿك) هلتجف ّبٕ غٌـٍٔ سبٗل ٍ ارتوبيٖ تأه٘ي سبمهبى ـ2تجػلُ

 ّبٕ غٌـٍٔ ،(ؿٍلت ٚبكهٌـاى ؽػَظ ؿك) ٚطَك استؾـاهٖ ٍ اؿاكٕ اهَك سبمهبى ،(ٚبكگلاى

 ٚست رَامّبٕ ؽػَظ ؿك) تزبكت ٍ هًـى غًٌت، ٍماكت ،(ثبمًطستگبى ؽػَظ ؿك) ثبمًطستگٖ

 ًهبم سبمهبى ،(ثبمكگبًٖ ّبٕ ٚبكت ؿاكًـگبى ٍ تَل٘ـٕ ٍ هًـًٖ غًٌتٖ، ٍٕاعـّب هزَمّبٕ اغٌبِ،

 اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ پنضٖٛ ًهبم سبمهبى ،(هٌْـسبى اضتُبل ّبٕ پلٍاًِ ؽػَظ ؿك) ٚطَك هٌْـسٖ

 هًبهالتٖ ّبٕ( ٚـ) ضٌبسِ ؽػَظ ؿك) ثْبؿاك اٍكأ ٍ ثَكس سبمهبى ٍ( قجبثت پلٍاًِ ؽػَظ ؿك)

 هبؿُ اٗي ارلإ ؽػَظ ؿك كا المم اقاليبت هٛلٌٓـ ّلٗٙ  تبثى ّبٕ ضلٚت ٍ بّ سبمهبى ٍ( اضؾبظ

 .ؿٌّـ ٖلاك ارتوبيٖ كْبُ ٍ ٚبك تًبٍى، ٍماكت اؽت٘بك ؿك هبّبًِ غَكت  ثِ

 

 كٍاثف ٚطَك هبل٘بتٖ اهَك سبمهبى ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ ارتوبيٖ كْبُ ٍ ٚبك تًبٍى، ٍماكت ـ3تجػلُ

 اضؾبظ ضُلٖ هلتجك٘ي استًالم اهٛبى ّوَاكُ ِٚ ًغَٕ  ثِ ٌٚـ، ضٌبسبٖٗ ٗٛـٗگل ثب كا اضؾبظ ضُلٖ

 .ثبضـ ْلاّن اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ٍ هلٚن ثلإ هَكؿًهل

 

 هبل٘بتٖ ّبٕ انْبكًبهِ ّوِ هبِّ سِ مهبًٖ ّبٕ ثبمُ ؿك است هٛلّ ٚطَك هبل٘بتٖ اهَك سبمهبى ـ27هبؿُ

 ٖلاك هطوَل اضؾبظ اؽت٘بك ؿك كا هإؿٗبى هبل٘بتٖ پلًٍـُ ٍؾً٘ت آؽلٗي ٍ عَٖٖٗ ٍ عٖٗ٘ٗ اضؾبظ

 .ؿّـ

 

 هَؾَو ضُلٖ اقاليبت ٗٛپبكصِ پبٗگبُ اقاليبت ام است هٛلّ ٚطَك هبل٘بتٖ اهَك سبمهبى ـ1تجػلُ

 يٌَاى  ثِ  ٍ هستٗ٘ن ّبٕ هبل٘بت ٖبًَى هٛلك( 169) هبؿُ( ث) ثٌـ ٖبلت ؿك ًبهِ،آٗ٘ي اٗي( 26) هبؿُ

 .ٌٚـ استٓبؿُ هإؿٗبى هبل٘بت تطؾ٘ع ثلإ هبل٘بتٖ ٖلاٗي

 



 هلتٛت اضؾبظ استبًـاكؿ ٍ َّضوٌـ اقاليبت پبٗگبُ است هٛلّ ٚطَك هبل٘بتٖ اهَك سبمهبى ـ2تجػلُ

 ايالم ؾَاثف هكبثٕ كا هبل٘بتٖ ثـّٛبكاى ٍ هستٗ٘ن ّبٕ هبل٘بت ٖبًَى( 274) هبؿُ هَؾَو هبل٘بتٖ رلم

 هتَلٖ ؿستگبُ هلٚن، ثلإ كا ْْلست اٗي ثِ ثلؽف ؿستلسٖ اهٛبى ٍ ؿّـ تطٛ٘ل ضَكا تَسف ضـُ

 ايكبٕ تسْ٘ل ٖبًَى( 8) ٍ( 5) هَاؿ هَؾَو ايتجبكسٌزٖ ضلٚت ً٘ن ٍ ٖبًَى ؽبظ ؾبثكبى ًهبكت،

 ٍ هبلٖ هٌبثى اْناٗص ٍ تَل٘ـٕ ّبٕ قلط ارلإ ؿك تسلٗى ٍ قلط ّبٕ ّنٌِٗ ٚبّص ٍ ثبًٖٛ تسْ٘الت

 هلثَـ اقاليبت است هٛلّ ٚطَك هبل٘بتٖ اهَك سبمهبى. ًوبٗـ ْلاّن ـ1386 هػَة ـ ّب ثبًٙ ٚبكاٖٗ

 .ٌٚـ كٍمكسبًٖ ثِ كٍماًِ كا اضؾبظ اٗي ْْلست ثِ

 

 ٍ اهال٘ ّلگًَِ هبل٘بتٖ هٓبغبعسبة ايكبٕ است هٛلّ ٚطَك هبل٘بتٖ اهَك سبمهبى ـ3تجػلُ

 .ٌٚـ هٌَـ ًبهِ آٗ٘ي اٗي( 23) هبؿُ هَؾَو سبهبًِ ؿك آى هًبهالت حجت ثِ كا هستُالت

 

  اكاِٗ اقاليبت ٍ اسٌبؿ غغت اعلام ٍ كرَو  اكثبة اقاليبت ثِ ؿستلسٖ سَْلت هٌهَك  ثِ ـ28هبؿُ

 هٌهَك  ثِ كا المم ّبٕ ّوٛبكٕ ٍ ّب پ٘گ٘لٕ هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ اضؾبظ، سَٕ ام ضـُ

 اًزبم ًبهِ آٗ٘ي اٗي هٗلكات ارلإ رْت هَكؿً٘بم اقاليبت ثِ ًهبكت تغت هطوَل اضؾبظ ؿستلسٖ

 .ً٘ست ًبهِ آٗ٘ي هٗلكات اًزبم رْت ًهبكت تغت هطوَل اضؾبظ هسئَل٘ت ًبْٖ هَؾَو اٗي. ؿٌّـ

 

 آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ ضص نلِ است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ـ29هبؿُ

 تطٛ٘ل هلٚن ؿكؽَاست ثب هكبثٕ ٍ هطوَل اضؾبظ ّوٛبكٕ ثب كا اضؾبظ كٍاثف ضٌبسبٖٗ سبهبًِ ًبهِ،

 .ٌٚـ ْلاّن ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ سبٗل ٍ هلٚن ثلإ كا استًالم اهٛبى ٍ ؿّـ

 



 اين) ؾوبًت كاثكِ ٗٛـٗگل ثب ِٚ است اضؾبغٖ ضٌبسبٖٗ ، اضؾبظ كٍاثف ضٌبسبٖٗ ام هٌهَك ـ1تجػلُ

 تًْـات ٍ تسْ٘الت ،(هطتل٘ عسبة ٍ ضلاٚتٖ ضُلٖ ًْبل٘ت ام اين) ضلاٚت ،(تًْـات ٍ تسْ٘الت ام

  كاثكِ ؿاكإ كرَو اكثبة انْبكات ثلاسبس ٗب ٍ ؿاكًـ ًسجٖ ٗب سججٖ ؽَٗطبًٍـٕ ٍ ٍٚبلت ،(ّب ؾبهي)

 .ّستٌـ

 

 ٍ ثَكس ٚطَك، اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت ٚطَك، اعَال حجت ّبٕ سبمهبى ام اين هطوَل اضؾبظ ـ2تجػلُ

 هٛلٌٓـ ارتوبيٖ كْبُ ٍ ٚبك تًبٍى، ٍماكت ٍ اقاليبت ٍماكت ٚطَك، هبل٘بتٖ اهَك ٍ ثْبؿاك اٍكأ

 .آٍكًـ ْلاّن هبؿُ اٗي ارلإ رْت كا اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ هَكؿً٘بم اقاليبت

 

 غَكت هغـٍؿٗت ثـٍى ٍ ثلؽف استًالم اهٛبى است هٛلّ اٗلاى كسوٖ عسبثـاكاى ربهًِ ـ30هبؿُ

 گناكش سبٗل ٍ ٖبًًَٖ ثبمكس ّبٕ گناكش عسبثلسٖ، ّبٕ گناكش ؾوبٗن، ٍ ضـُ عسبثلسٖ هبلٖ ّبٕ

 .ٌٚـ ْلاّن هطوَل اضؾبظ ثلإ كا هبلٖ ّبٕ غَكت ثِ هٌؿن ّبٕ

 

 ٍ ّب كٍِٗ ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ ضص نلِ هلٚن، ّوٛبكٕ ثب ٖؿبِٗ٘ َٖٓ  ـ31هبؿُ

 اضؾبظ ؿكؽػَظ ٖؿبٖٗ اقاليبت ثلؽف تجبؿل رْت كا المم( س٘ستوٖ) إسبهبًِ كاّٛبكّبٕ

 اكاِٗ اهٛبى آى قلٕٗ ام ِٚ ٌٚـ ْلاّن ًغَٕ  ثِ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٗب پَلطَٖٗ اكتٛبة ثِ ههٌَى

 ٍ تَّٖ٘ كْى ٗب تَّٖ٘ رولِ ام المم ٖؿبٖٗ ؿستَك اؽق رْت هلثَـ ٖؿبٖٗ هلرى ثِ هلٚن ؿكؽَاست

  ثِ ٖلاك ٍ عٛن ام اين ٖؿبٖٗ هلرى غبؿكُ آكإ اثالٌ ّوضٌ٘ي ٍ ٖؿبٖٗ ؾبثكبى ثِ كسبًٖ اقالو

 .ضَؿ ْلاّن هلثَـ هطوَل اضؾبظ ٍ هلٚن ثلإ( س٘ستوٖ) إسبهبًِ غَكت

 



 ٖؿبٖٗ هلارى ثِ هلٚن گناكش هجٌبٕ ثل ِٚ ّبٖٗ پلًٍـُ ؿك ؽَؿ ثلكسٖ ًت٘زِ ٖؿبٖٗ هٗبهبت ـ32هبؿُ 

 .ٌٌٚـهٖ  اثالٌ هلٚن ثِ ثبضـ، عٛن ٗب ٖلاك غَكت  ثِ آًِٛ ام اين گلؿًـ، هٖ هكلط

 

 تَسف هٗتؿٖ آهبكّبٕ تـاك٘ ؿك هقَٚك، هٗبهبت سَٕ ام غبؿكضـُ ٖؿبٖٗ تػو٘وبت ـ1تجػلُ

 ؿك اكمٗبثٖ هَكؿ ّبٕ ضبؽع استبًـاكؿسبمٕ ،(كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ هلٖ سٌـ تِْ٘ رْت هلٚن،

 ثِ المم ثبمؽَكؿ اكاِٗ هَكؿ عست ّوضٌ٘ي ٍ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي  ٍ پَلطَٖٗ  ثِ ههٌَى هَاكؿ تطؾ٘ع

 مٗلهزوَئ ؿستگبّبٕ ؿك هقَٚك رلاٗن ثِ هلثَـ َٖاً٘ي كيبٗت ٍ كًٍـ اغالط رْت هطوَل اضؾبظ

 . ضـ ؽَاّـ گلْتِ ٚبك ثِ ؽَؿ

 

  ٍ پَلطَٖٗ  ثب هجبكمُ عَمُ ؿك هؾتَهِ ٍ هكلٍعِ ّبٕ پلًٍـُ ٚلٖ آهبك سبالًِ ٖؿبِٗ٘ َُٖ ـ2تجػلُ

 . ٌٚـ ايالم ضَكا ثِ هلٚن، تَسف اكسبلٖ ّبٕ پلًٍـُ ثل يالٍُ كا تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي

 

 ؿك غبؿكضـُ ٖكًٖ هغَٛه٘ت اعٛبم تب ٌٚـ ْلاّن سبمٍٚبكٕ هلٚن ّوٛبكٕ ثب ٖؿبِٗ٘ َُٖ ـ33هبؿُ

 ؿك اًتطبك ثل يالٍُ ،1392/2/ 1 هػَة اسالهٖ هزبمات ٖبًَى( 36) هبؿُ ثب هكبثٕ پَلطَٖٗ، ؽػَظ

 ٖبًَى هطوَل اضؾبظ ثِ هلٚن تَسف( س٘ستوٖ) إسبهبًِ قَك ثِ ٚخ٘لاالًتطبك، ّبٕ كٍمًبهِ ام ٖٗٛ

 .ضَؿ ايالم

 

( 7) هبؿُ( ة) ثٌـ هَؾَو ّبٕ ؿستگبُ ً٘ن ٍ ًبهِ آٗ٘ي اٗي هَؾَو ّبٕ ؿستگبُ ٍ ًْبؿّب ٚلِ٘ ـ34هبؿُ

 ّبٖٗ سبهبًِ ثِ كا المم ّبٕ ؿستلسٖ ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس سبل ٗٙ نلِ هٛلٌٓـ ٖبًَى هٛلك

 رْت هقَٚك ٖبًًَٖ ثٌـ هَرت  ثِ ِٚ ّبٖٗ سبهبًِ ٍ ضًَـ هٖ اٗزبؿ ًبهِ آٗ٘ي اٗي هَرت  ثِ ِٚ

 هلٚن ثلإ است هَكؿً٘بم هطَٛ٘ ّبٕ تلاٌٚص ٍ هًبهالت ثب هلتجف تٛو٘لٖ اقاليبت ثِ ؿستلسٖ



 ثلإ اقاليبت آؽلٗي ثِ هغـٍؿٗت ثـٍى ٍ ثلؽف ؿستلسٖ اهٛبى ّوَاكُ ِٚ ًغَٕ ثِ ٌٌٚـ، ْلاّن

 .ثبضـ ه٘سل هلٚن

 

 اهٛبى ثبٗـ ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ سِ نلِ هَرَؿ، ّبٕ سبهبًِ ؽػَظ ؿك ـ تجػلُ

 .ضَؿ ْلاّن هلٚن ثلإ ؿستلسٖ

 

 غلْبً گ٘لؿ، هٖ ٖلاك هطوَل اضؾبظ اؽت٘بك ؿك ًبهِ آٗ٘ي اٗي هَرت  ثِ ِٚ اقاليبتٖ ٚلِ٘ اكاِٗ ـ35هبؿُ

 ؿك ٍ تَسًِ ضطن ثلًبهِ ٖبًَى( 67) هبؿُ( ث) ثٌـ( 2) تجػلُ هَؾَو اقاليبت تجبؿل هلٖ هلٚن ثستل ام

 اضؾبظ ٍ پقٗلْت ؽَاّـ اًزبم تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ كاستبٕ

 هـٗلٗت هلٚن سَٕ ام ضـُ ايالم ؾَاثف هكبثٕ كا اقاليبت تجبؿل ٍ تَل٘ـ ْؿبٕ اهٌ٘ت هٛلٌٓـ هطوَل

 ٖلاكگلْتي ًغَُ ؾَاثف سبٗل. ٌٌٚـ اؽق كا المم هزَمّبٕ ٍ كيبٗت روَْكٕ  كٗبست اْتبٕ كاّجلؿٕ

 اضؾبظ ام ّلٗٙ ؿستلسٖ سكظ ٍ استًالم ّنٌِٗ تً٘٘ي ًغَُ ًه٘ل هالعهبتٖ كيبٗت ثب اقاليبت اٗي

 .ضَؿ هٖ تأٗ٘ـ ضَكا تَسف ٍ تً٘٘ي هلٚن تَسف هطوَل

 

 اضؾبظ ام ّلٗٙ ؿستلسٖ سكظ ٍ ًبهِ آٗ٘ي اٗي هَاؿ هَؾَو اقاليبت ثِ ؿستلسٖ اهٛبى ـ تجػلُ

 ِٚ ثَؿ ؽَاّـ ؿستَكالًولٖ هَرت  ثِ ضؾع آى سبمهبًٖ سبؽتبك ٍ ًْبل٘ت ًَو ثِ تَرِ ثب هطوَل

 .گلؿؿ هٖ تأٗ٘ـ ضَكا تَسف ٍ تً٘٘ي هلٚن سَٕ ام ًبهِ آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ سِ نلِ

 

 ثل هتلتت ّبٕ پ٘ض٘ـگٖ ٍ ًْبل٘ت ًَو سبمهبًٖ، سبؽتبك ثِ تَرِ ثب هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ36هبؿُ

 ٍ ربهى ٚبْٖ،( س٘ستوٖ) إسبهبًِ كاّٛبكّبٕ ام هلثَـ، ّبٕ( كٗسٙ) ؽكل ّوضٌ٘ي ٍ ّب ًْبل٘ت

 .ٌٌٚـ استٓبؿُ ًبهِ آٗ٘ي اٗي هٓبؿ ارلإ ثلإ ٚبكآهـ



 

 ّبٕ كٍش ام استٓبؿُ اهٛبى ؽَؿ ؽبظ ضلاٗف ثل ثٌب ًهبكت تغت هطوَل اضؾبظ صٌبًضِ ـ تجػلُ

 تأٗ٘ـ ثِ ٍ ٌٌٚـ اًتؾبة ٚبكآهـ ربٗگنٗي كٍش ٗٙ ثبٗـ ثبضٌـ، ًـاضتِ كا اقاليبت ٌْبٍكٕ ثل هجتٌٖ

 .ثلسبًٌـ هلثَـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ

 

 ًهبكتٖ ّبٕ كٍِٗ ٍ سبؽتبك ـ صْبكم ْػل

 

 يٌَاى  ثِ  ؽَؿ سبمهبًٖ سبؽتبك ٍ ًْبل٘ت ًَو ثِ تَرِ ثب كا ٍاعـٕ هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ37هبؿُ

 پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ٍاعـ هسئَل. ٌٌٚـ هًلْٖ هلٚن ثِ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هسئَل

 هقَٚك ٍاعـ اّو٘ت ثلاسبس است هٛلّ هلٚن. ضَؿ اًتؾبة هطوَل اضؾبظ اكضـ هـٗلاى ام ثبٗـ

 . ٌٚـ ثلكسٖ كا ٍاعـ اٗي هسئَل تؾػػٖ غالع٘ت

 

 ، اهٛبًبت رولِ ام المم تلت٘جبت ؽَؿ، تطٛ٘الت گستلؿگٖ ثب هتٌبست هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ1تجػلُ

 ٍ َٖاً٘ي ارلإ ثلإ المم اقوٌ٘بى ِٚ ٌٌٚـ ْلاّن إ گًَِ  ثِ كا ثَؿرِ ٍ اًسبًٖ هٌبثى ، اؽت٘بكات

 . ضَؿ عبغل تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ثِ هلثَـ هٗلكات

 

 ٍاعـّب اٗي هسئَل. است الناهٖ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ؿك پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ٍاعـ تطٛ٘ل ـ2تجػلُ

 .ثبضٌـ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسِ هـٗليبهل مٗلًهل هستٗ٘وبً ثبٗـ

 



 ثب ، هلٚن ام ٍاعـ هسئَل تؾػػٖ غالع٘ت تأٗ٘ـِٗ ؿكٗبْت ثل يالٍُ هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ3تجػلُ

 ٌٌٚـ اٖـام ً٘ن آًبى يوـَهٖ ٍ اهٌ٘ـتٖ غالع٘ت اعلام ثِ هلثَـ َٖاً٘ي هكبثٕ كثف، فٕ هلارى ام استًالم

. 

 

 ثب هجبكمُ ٍاعـ هسئَل٘ت ٍ ٍنبّٗ هطوَل، ضؾع ؿك پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ٍاعـ ًجَؿِ غَكت ؿك ـ4تجػلُ

 يْـُ ثل تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ّبٕ كٍِٗ ٍ ّب س٘بست ّوِ ارلإ ً٘ن ٍ پَلطَٖٗ

 . است هطوَل ضؾع ارلاٖٗ هٗبم ثبالتلٗي

 

 ارلاٖٗ هٗبم ثبالتلٗي ّبٕ هسإل٘ت ًبْٖ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ٍاعـّبٕ ّبٕ هسإل٘ت ٍ ٍنبّٗ ـ 5تجػلُ

 . ثَؿ ًؾَاّـ ٖبًَى ٍ ًبهِآٗ٘ي اٗي ارلإ ؿك هطوَل ضؾع

 

 ّوٛبكٕ ثب هلٚن تَسف سبل ٗٙ نلِ هبؿُ اٗي ارلاٖٗ ؿستَكالًول ـ 6تجػلُ

 .گلؿؿ هٖ اثالٌ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ تَسف ٍ تـٍٗي ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ

 

 :است مٗل ضلط ثِ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ٍاعـّبٕ ٍنبّٗ ـ38هبؿُ

 

 .هطَٛ٘ هًبهالت ضٌبسبٖٗ هٌهَك  ثِ هلثَـ هطوَل اضؾبظ ٍ كرَو اكثبة ًْبل٘ت ثل ًهبكت ـ1

 

 .كثف فٕ ؿستگبُ ٚبكٌٚبى اكسبلٖ ّبٕ گناكش هَكؿ ؿك ًهل ايالم ٍ ثٌـٕ اٍلَٗت تغٕٗ٘، ثلكسٖ، ـ2



 

 هلٚن تَسف ضـُ هطؾع سبمٍٚبكّبٕ ٍ( ْلم) ثلگِ ٖبلت ؿك هقَٚك ّبٕ گناكش َْكٕ اكسبل ـ3

 .كرَو اكثبة اقالو ثـٍى

 

 ٍ ٖبًَى ارلإ ؿك هَكؿً٘بم اقاليبت ثِ سلٗى ؿستلسٖ ؿك تسْ٘ل هٌهَك  ثِ المم اْناكّبٕ ًلم تِْ٘ ـ4

 .هطَٛ٘ هًبهالت( س٘ستوٖ) إسبهبًِ ضٌبسبٖٗ ً٘ن ٍ هٗلكات

 

 ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ْلاٌٗـّبٕ( ٌٚتلل) ٍاپبٗص ٍ ًهبكت ثٌـٕ، اٍلَٗت رْت المم سبمٍٚبك قلاعٖ ـ 5

 ٍ( َ٘لُ ٍ آهَمش ً٘لٍّب، استؾـام اقاليبت، تغل٘ل ٍ آٍكٕ روى ْلاٌٗـّبٕ) تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي

 .هلثَـ ؿستگبُ ؿك آى ارلإ ه٘ناى هو٘نٕ ٍ اكمٗبثٖ

 

 تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ اهل ؿك غالطفٕ هلارى سبٗل ٍ هلٚن ً٘بم هَكؿ تٛو٘لٖ اقاليبت تأه٘ي ـ 6

 .تلٍكٗسن هبلٖ

 

 تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ثِ هلثَـ هٗلكات ٍ ٖبًَى ارلإ ؽػَظ ؿك المم ّبٕ ثؾطٌبهِ غـٍك ـ7

 .تبثى ّبٕ ؿستگبُ ثلإ تلٍكٗسن هبلٖ

 

 ثب هجبكمُ هٗلكات ٍ َٖاً٘ي ٚبهل ارلإ ام اقوٌ٘بى هٌهَك  ثِ اهل تغت ٍاعـّبٕ ام ًهبكت ٍ ثبمكسٖ ـ 8

 .تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ

 



 ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ ؽػَظ ؿك تبثى ّبٕ سبمهبى اٖـاهبت ثِ هلثَـ ّبٕ گناكش ٍ آهبكّب تِْ٘ ـ9

 .آى ًتبٗذ ٍ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ

 

 ثِ آى ايالم ٍ ٖؿبٖٗ ٍ اؿاكٕ هلارى ثِ ٖبًَى( 4) هبؿُ( 3) تجػلُ ؿك هقَٚك اضؾبظ پلًٍـُ اكسبل ـ10

 .هلٚن

 

 ثِ هلثَـ هَاكؿ ؽػَظ ؿك هتجَو ؿستگبُ ثِ هلثَـ هٛبتجبت ّبٕ گناكش ٍ سَاثٕ ًگْـاكٕ ـ11

 .تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ

 

 ٍ هطوَل ضؾع ؿك تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ سبالًِ ثلًبهِ تْـِ٘ ـ12

 .آى ارلإ ه٘ناى هبّبًِ( ٌٚتلل) ٍاپبٗص

 

 .ٖبًَى اٗي هَؾَو ؽػَظ ؿك ًْبل٘ت ًَو ثلعست آهَمضٖ ّبٕ ثلًبهِ تِْ٘ ـ13

 

 تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هٗلكات ثب هطوَل ضؾع ؿاؽلٖ ّبٕ كٍِٗ ٍ هٗلكات اًكجبٔ ٍ ثلكسٖ ـ14

 .هَرَؿ اٗلاؿّبٕ كْى رْت المم اٖـاهبت اتؾبف ٍ هٌبست ثبمؽَكؿّبٕ اكاِٗ ٍ تلٍكٗسن هبلٖ

 

 .ٖبًَى اٗي هٗلكات صْبكصَة ؿك هلٚن سَٕ ام هغَلِ ٍنبّٗ سبٗل اًزبم ـ15

 



 هطوَل، اضؾبظ ام هلٚن ؿكؽَاست غَكت ؿك المم اقاليبت ثِ ؿستلسٖ ؿك تسلٗى هٌهَك  ثِ ـ39هبؿُ

 اقاليبت ّوِ ثِ ؿاضتي  ؿستلسٖ اؽت٘بك ثب هطوَل، ضؾع پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ٍاعـ ايؿبٕ ام ٖٗٛ

  ّ٘ش  ثِ ٗبؿضـُ ْلؿ. ٌٚـ تأه٘ي كا هلٚن اٍلِ٘ ً٘بمّبٕ تب ضـ ؽَاّـ هستٗل هلٚن ؿك هطوَل، ضؾع

 .ؿاضت ًؾَاّـ ؿستلسٖ هلٚن اقاليبت ثِ يٌَاى

 

 ضؾع ؿك گلْتِ  غَكت يول٘بت ٍ هًبهالت ّوَاكُ است هٛلّ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ٍاعـ ـ40هبؿُ

 ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ ام تؾلّ ّلگًَِ هطبّـُ غَكت ؿك ٍ ٌٚـ اكمٗبثٖ ٍ ثلكسٖ كا هطوَل

 اٖـام ًهبكت هتَلٖ ؿستگبُ ٗب هلٚن ثِ گناكش اكسبل ثِ هَكؿ عست تلٍكٗسن، هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ

 . ًوبٗـ

 

 هطوَل اضؾبظ ؿك تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ رْت اتؾبفضـُ ّبٕ كٍِٗ توبم ـ تجػلُ

 هٛلّ ٍاعـ اٗي. گ٘لؿ غَكت هطوَل ضؾع پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ٍاعـ ًهبكت تغت ٍ ّوبٌّگٖ ثب ثبٗـ

 آًْب ارلإ ًغَُ ٍ هقَٚك ّبٕ كٍِٗ ؽػَظ ؿك كا هلثَـ ًهبكت هتَلٖ ؿستگبُ ٍ هلٚن ًهلّبٕ است

 .ٌٚـ ايوبل

 

 ٍ ربهى ًهبكتٖ ًهبم اٗزبؿ هٌهَك  ثِ هلٚن ثب ّوبٌّگٖ ثب هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ41هبؿُ

 هٌهَك  ثِ كا المم ّبٕ سبهبًِ ٍ هٌبست ّبٕ كٍِٗ ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ ضص نلِ ٚبكآهـ،

 ثبمؿاكًـُ، ٍ هإحل هتٌبست، ّبٕ هزبمات ايوبل ٍ المم اؽكبكّبٕ غـٍك تؾلّ، ٚطّ هستول، پبٗص

 . ٌٌٚـ ارلا ٍ قلاعٖ ؽَؿ ًهبكت تغت عَمُ ؿك ّب ًبٚبكآهـٕ ٍ ًَاٖع كْى رْت

 



 ّبٕ پ٘ض٘ـگٖ ٍ ًْبل٘ت ًَو سبمهبًٖ، سبؽتبك ثِ تَرِ ثب هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ1تجػلُ

 ٍ اكمٗبثٖ كا تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ( كٗسٙ) ؽكل ًهبكت، تغت عَمُ ؿك ّب ًْبل٘ت ثل هتلتت

 . ٌٌٚـ يول آى ثلاسبس ٍ قلاعٖ ضـُ اكمٗبثٖ ّبٕ( كٗسٙ) ؽكل هجٌبٕ ثل كا ؽَؿ ًهبكتٖ اٖـاهبت

 

(  كٗسٙ) ؽكل ه٘ناى ثلاسبس كا ؽـهبت ثٌـٕ قجِٗ ًغَُ هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ2تجػلُ

 ثِ آى ؽػَظ ؿك كا المم ثبمؽَكؿّبٕ ٍ ايالم ًهبكت تغت عَمُ ؿك تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ

 . ٌٌٚـ اكاِٗ هطوَل اضؾبظ

 

 ّوِ ٗبثٌـ اقوٌ٘بى إ، ؿٍكُ ّبٕ ثلكسٖ ٍ ثبمكسٖ اًزبم ثب هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ3تجػلُ

 يول٘بت ٍ هًبهالت ضٌبسبٖٗ رْت هٌبسجٖ ّبٕ كٍِٗ ؿاكإ آًْب ًهبكت تغت هطوَلِ اضؾبظ

 اكسبل ثِ ًسجت هًبهالت، اٗي ٚطّ غَكت ؿك ٍ ّستٌـ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٗب ٍ پَلطَٖٗ ثِ هطَٛ٘

 . ٌٌٚـ هٖ اٖـام هلٚن ثلإ گناكش

 

 هطوَلِ اضؾبظ ٗبثٌـ اقوٌ٘بى هٌبست، ّبٕ كٍِٗ ايوبل ثب هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ4تجػلُ

 هلٚن اؽت٘بك ؿك ضَؿ، هٖ ؿكؽَاست ِٚ ًغَٕ  ثِ كا هلٚن سَٕ ام ؿكؽَاستٖ اقاليبت ًهبكت تغت

 . ؿٌّـ هٖ ٖلاك

 

 ثب هجبكمُ هٗلكات غغ٘ظ ارلإ ام تؾلّ غَكت ؿك هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ 5تجػلُ

 ام هٌتذ تْـٗـ ه٘ناى ثلاسبس ًهبكت، تغت هطوَل اضؾبظ تَسف تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ

 . ٌٌٚـ اٖـام هلٚن ثِ إ ؿٍكُ ٗب َْكٕ ّبٕ گناكش اكسبل ثِ ًسجت گلْتِ،  غَكت تؾلّ

 



 تغت هطوَل اضؾبظ ثِ ؽـهت ّلگًَِ اكاِٗ ٌّگبم هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ 6تجػلُ

 اضؾبظ اٗي امسَٕ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ عسي ثِ ًسجت ًهبكت،

 .ٌٌٚـ ؽَؿؿاكٕ ؽـهبت اكاِٗ ام غَكت  اٗي َ٘ل  ؿك ٍ ٗبثٌـ اقوٌ٘بى

 

 ثِ ًسجت هلٚن، تَسف ضـُ هطؾع مهبًٖ ّبٕ ثبمُ ؿك هٛلٌٓـ ًهبكت تغت هطوَل اضؾبظ ـ42هبؿُ

 اٖـام تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ّبٕ كٍِٗ ٍ هٗلكات ارلإ اكمٗبثٖ( ْلم) ثلگِ تٛو٘ل

 . ٌٌٚـ

 

 هلٚن ِٚ اغٌبْٖ ٍ َ٘لهبلٖ هطبَل َ٘لتزبكٕ، هإسسبت تزبكٕ، ّبٕ ضلٚت ام ؿستِ آى ْٗف ـ1تجػلُ

 . ّستٌـ هبؿُ اٗي هَؾَو( ْلم) ثلگِ تٛو٘ل ثِ هٛلّ ٌٚـ، هٖ تً٘٘ي

 

 كا هبؿُ اٗي هَؾَو( ْلم) ثلگِ هلٚن، تأٗ٘ـ ٍ ّوٛبكٕ ثب هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ2تجػلُ

 . ٌٌٚـ كٍمكسبًٖ ثِ سبلِ پٌذ تب  سِ مهبًٖ ّبٕ ثبمُ ؿك ٍ قلاعٖ ًهبكت تغت هطوَل اضؾبظ ثلإ

 

 ّبٕ( ْلم) ثلگِ اقاليبت غغت هلٚن، ثب ّوبٌّگٖ ثب هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ3تجػلُ

 هلٚن ثلإ كا ًت٘زِ ٍ اكمٗبثٖ هَكؿٕ، ثبمكسٖ ًه٘ل ثبمكسٖ ّـْوٌـ ّبٕ كٍش قلٕٗ ام كا هقَٚك

 اضؾبظ تَسف ًبؿكست ّبٕ گناكش اكاِٗ ام رلَگ٘لٕ رْت هٛلٌٓـ ّب ؿستگبُ اٗي. ٌٌٚـ اكسبل

 . ٌٌٚـ قلاعٖ كا هإحلٕ ٍ ثبمؿاكًـُ سبمٍٚبك هطوَل،

 



 ؿك هبؿُ اٗي هَؾَو ّبٕ( ْلم) ثلگِ سٌزٖ غغت ٍ اكمٗبثٖ ثِ ًسجت هٛلٌٓـ عسبثلسبى ـ4تجػلُ

 هٗلكات كيبٗت ًغَُ هَكؿ ؿك ؿاكًـ ٍنِ٘ٓ هٗلكات قجٕ ِٚ عَٖٖٗ اضؾبظ ام ؿستِ آى ؽػَظ

 هلٚن مهٌِ٘، اٗي ؿك. ًوبٌٗـ اٖـام ٌٌٚـ، انْبكًهل آًْب تَسف تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ

 ًهبكت هتَلٖ ؿستگبُ ٍ اٗلاى كسوٖ عسبثـاكاى ربهًِ ،  عسبثلسٖ سبمهبى ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ

 . ٌٚـ اٖـام تجػلُ اٗي هَؾَو اكمٗبثٖ ّبٕ( ْلم) ثلگِ تـٍٗي ٍ قلاعٖ ثِ ًسجت هلثَـ

 

 قلٕٗ ام( س٘ستوٖ) إسبهبًِ غَكت  ثِ كا هبؿُ اٗي هٓبؿ ارلإ اهٛبى است هٛلّ هلٚن ـ 5تجػلُ

 .ٌٚـ ْلاّن ًبهِ آٗ٘ي اٗي( 4) هبؿُ هَؾَو سبهبًِ

 

 پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ ٍاعـ ٗبثـ اقوٌ٘بى المم اٖـاهبت اًزبم ثب است هٛلّ ًهبكت هتَلٖ ؿستگبُ ـ43هبؿُ

 ٍ است ثلؽَكؿاك ٚبْٖ ٍ المم ّبٕ ؿستلسٖ ٍ اؽت٘بكات ام ًهبكت تغت هطوَل اضؾبظ ام ّلٗٙ ؿك

 ٍ تأٗ٘ـ ثِ هٌَـ كثف فٕ هلارى سبٗل ٍ هلٚن ثِ ٍاعـّب اٗي سَٕ ام گناكش اكاِٗ ٍ تغٗ٘ٗبت اًزبم

 .ً٘ست ؿٗگلٕ هلرى تػَٗت

 

 غَكت ّبٕ اكمٗبثٖ ثل هجتٌٖ ٍ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ هلٚن ـ44هبؿُ

 تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ ًهل ام هطوَل اضؾبظ ثٌـٕ كتجِ ثِ گلْتِ،

 . ٌٚـ اٖـام

 

 ثٌـٕ كتجِ ٍ اكمٗبثٖ كٍش ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس سبل ٗٙ نلِ است هٛلّ هلٚن ـ1تجػلُ

 اضؾبظ اؽت٘بك ؿك ٍ ٌٚـ تً٘٘ي عَمُ ّل ؿك ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ّوٛبكٕ ثب كا هبؿُ اٗي هَؾَو

 . ؿّـ ٖلاك هطوَل



 

 تسْ٘الت، ايكبٕ ؿك هلٚن ايالهٖ سبمٍٚبك اسبس ثل هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ2تجػلُ

 غَكتٖ  ثِ ٌٌٚـ؛ لغبل كا هبؿُ اٗي هَؾَو ثٌـٕ كتجِ هطوَل، اضؾبظ ثِ هزَمّب ٗب اهت٘بمات ايتجبكات،

 هتٌبسجٖ ّبٕ هغـٍؿٗت است، ضـُ اكمٗبثٖ ؾًّ٘ آًْب يولٛلؿ ِٚ هطوَلٖ اضؾبظ ؽػَظ ؿك ِٚ

 . ضَؿ ايوبل

 

 ؿك ِٚ هطوَلٖ اضؾبظ ام ؿستِ آى ثب ؽَؿ ٚبكٕ تًبهالت ؿك هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ّوِ ـ3تجػلُ

 كا اضؾبظ اٗي ٍ ٌٌٚـ ايوبل تلٕ سؾتگ٘لاًِ تـاث٘ل اًـ، ضـُ اكمٗبثٖ ؾًّ٘ هبؿُ اٗي هَؾَو ثٌـٕ كتجِ

 .ثگ٘لًـ ًهل ؿك ثبال( كٗسٙ) ؽكل ثب اضؾبظ

 

 عَمُ ؿك گلْتِ  غَكت اٖـاهبت ام هبِّ  ضص گناكش هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ45 هبؿُ

 هٛلّ هلٚن. ٌٌٚـ اكاِٗ هلٚن ثِ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ رْت ؽَؿ ًهبكت تغت

( ػ) ثٌـ هَؾَو گناكش ؿك كا ًت٘زِ ٍ اكمٗبثٖ كا ؿستگبُ اٗي يولٛلؿ گناكش، اٗي ثلكسٖ ثب است

 .ٌٚـ لغبل  ٖبًَى هٛلك( 7) هبؿُ تجػلُ

 

 ٍ قلاعٖ ثِ اٗلاى، كسوٖ عسبثـاكاى ربهًِ ٍ عسبثلسٖ سبمهبى ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ هلٚن ـ46هبؿُ

 تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ ًغَُ ام عسبثلسبى اكمٗبثٖ ّبٕ كٍِٗ تـٍٗي

 ٍ ّب كٍِٗ اٗي ٍ ٌٚـ اٖـام هطَٛ٘ يول٘بت ٍ هًبهالت هً٘بكّبٕ تً٘٘ي ٍ عَٖٖٗ اضؾبظ تَسف

 . ٌٚـ كٍمكسبًٖ ثِ ثبك ٗٙ سبل سِ ّل كا هً٘بكّب

 



 هً٘بكّبٕ ٍ ّب كٍِٗ اثالٌ ؾوي هٛلٌٓـ اٗلاى كسوٖ عسبثـاكاى ربهًِ ٍ عسبثلسٖ سبمهبى ـ1تجػلُ

 ٍ هًبهالت گناكش ٍ ّب كٍِٗ اٗي اًزبم عسي ام عسبثلسبى، ثِ المم ّبٕ آهَمش ٍ هبؿُ اٗي هَؾَو

 . ٌٌٚـ عبغل اقوٌ٘بى ربم سبهبًِ ؿك عسبثلسبى تَسف هٗلكات هكبثٕ هطَٛ٘ يول٘بت

 

 هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ ًغَُ ام ؽَؿ ّبٕ اكمٗبثٖ ؿك هٛلٌٓـ عسبثلسبى ـ2تجػلُ

 ً٘ن كا ًبهِ آٗ٘ي( 42) هبؿُ هَؾَو اكمٗبثٖ( ْلم) ثلگِ تٛو٘ل ًغَُ عَٖٖٗ، اضؾبظ تَسف تلٍكٗسن

 . ٌٌٚـ لغبل

 

 ًهبكت عسبثلسبى تَسف هبؿُ اٗي ارلإ ًغَُ ثل است هٛلّ اٗلاى كسوٖ عسبثـاكاى ربهًِ ـ3تجػلُ

 . ٌٚـ

 

 ثلإ كا عسبثلسبى هَكؿً٘بم اقاليبت هٛلٌٓـ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ٍ ارلاٖٗ ّبٕ ؿستگبُ ـ4تجػلُ

 ثب هلٚن تَسف تجػلُ اٗي ؿك اقاليبت اٗي هػبؿٕٗ. ؿٌّـ ٖلاك آًبى اؽت٘بك ؿك هبؿُ اٗي تٛبلّ٘ ارلإ

 . ضـ ؽَاّـ تً٘٘ي اٗلاى كسوٖ عسبثـاكاى ربهًِ ٍ عسبثلسٖ سبمهبى ّوٛبكٕ

 

 رْت كا هَكؿً٘بم ّبٕ مٗلسبؽت هٛلٌٓـ اٗلاى كسوٖ عسبثـاكاى ربهًِ ٍ عسبثلسٖ سبمهبى ـ 5تجػلُ

 .ٌٌٚـ ْلاّن هبؿُ اٗي هٓبؿ ارلإ

 

 كيبٗت ثل هجٌٖ تًْـ اؽق ثِ هٌَـ َ٘لهبلٖ  هطبَل ثلإ غٌٖٓ هزَم ّلگًَِ توـٗـ ٍ غـٍك ـ47هبؿُ

 غبعجبى ٍ هتٗبؾ٘بى غالع٘ت اعلام ًغَُ ٍ است تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ َٖاً٘ي



 ٍ هًـى ، غًٌت ٍماكت ّوٛبكٕ ثب هلٚن تَسف ايالهٖ سبمٍٚبك ثل ثٌب مهٌِ٘ اٗي ؿك َ٘لهبلٖ هطبَل

 .ضـ ؽَاّـ هطؾع تزبكت

 

 ثلًبهِ هلٚن، تَسف ضـُ تً٘٘ي ّبٕ اٍلَٗت صْبكصَة ؿك هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ48هبؿُ

 اكاِٗ هلٚن ثِ تأٗ٘ـ ٍ ثلكسٖ رْت كا ؽَؿ هتجَو ؿستگبُ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ سبالًِ

 . ٌٌٚـ

 

 ه٘ناى ٍ ضـُ اًزبم اٖـاهبت ام گناكضٖ هٛلٌٓـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ سبل، ّل پبٗبى ؿك ـ تجػلُ

 .ٌٌٚـ اكاِٗ هلٚن ثِ ثلكسٖ رْت كا ضـُ اكاِٗ ّبٕ ثلًبهِ پ٘طلْت

 

 اهٛبى ِٚ ٌٌٚـ اٗزبؿ كا اقاليبت هـٗلٗت ام ربهًٖ( س٘ستن) سبهبًِ هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ49 هبؿُ

  ثب هجبكمُ ٍاعـّبٕ ثلإ كا تٗلت ٚطّ ٍ پبٗص ،(ٌٚتلل) ٍاپبٗص ام اين ضـُهغَل تٛبلّ٘ اًزبم

 .آٍكؿ ْلاّن پَلطَٖٗ

 

 كرَو اكثبة ضٌبسبٖٗ ـ پٌزن ْػل

 

 كا هٗتؿٖ ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ ٚبكٕ، تًبهل ّلگًَِ ثلٖلاكٕ ام پ٘ص هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ 50هبؿُ

 هوٌَو ٚبكٕ تًبهل ّلگًَِ ثلٖلاكٕ ً٘ست، پقٗل اهٛبى ّب كٍِٗ اٗي اًزبم ِٚ هَاكؿٕ ؿك ٍ ؿٌّـ اًزبم

 .ضَؿ هٖ هغسَة تؾلّ ٍ است

 



 كرَو  اكثبة هٗتؿٖ ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًزبم تؿو٘ي هٌنلِ  ثِ كرَو اكثبة ثِ ؽـهبت اكاِٗ ـ1تجػلُ

 اضؾبظ يْـُ ثل مهٌِ٘ اٗي ؿك تؾكٖ ّلگًَِ ٍرَؿ هسئَل٘ت ٍ است هطوَل اضؾبظ ٚبكٌٚبى تَسف

 .است كثف فٕ ٚبكٌٚبى ٍ هطوَل

 

 ثب ٗب ٍ ًبم ثٖ غَكت  ثِ كا پبِٗ ؽـهبت اكاِٗ ؿك استولاك ٍ ًگْـاكٕ هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ2تجػلُ

 َ٘لٖبثل ٗب ًبم ثٖ الٛتلًٍٖ٘ٛ هبلٖ هًبهالت ٍ تلاٌٚص ّلگًَِ اًزبم ّوضٌ٘ي ٍ رًلٖ ٗب هزَْل َّٗت

 .ٌٌٚـ هتَّٖ كا كؿٗبثٖ

 

 ضٌبسِ ِٚ اضؾبغٖ ٗب ٖبًًَٖ َّٗت ْبٖـ اضؾبظ ثِ ؽـهت اكاِٗ ام هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ3تجػلُ

 ؽَؿؿاكٕ است، ضـُ اثكبل كثف فٕ هلارى تَسف َ٘لُ ٍ َْت ام اين ؿالٗلٖ  ثِ آًْب َّٗتٖ ٗٛتبٕ

 .ٌٌٚـ

 

 ٚبكٕ تًبهالت( كٗسٙ) ؽكل ضٌبسبٖٗ، ْلاٌٗـّبٕ ارلإ رْت هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ 51هبؿُ

 ّبٕ كٍِٗ ٍ ٌٌٚـ ثٌـٕ قجِٗ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هٗلكات اسبس ثل كا كرَو اكثبة

. گقاكًـ ارلا ثِ هؿبيّ ٍ هًوَل  سبؿُ، سكظ سِ ؿك( كٗسٙ) ؽكل اٗي ثب هتٌبست كا ضٌبسبٖٗ

 ؽكل كٍٗٛلؿ ثل هجتٌٖ ثبٗـ كرَو اكثبة ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ ٍ ّب هطٖ ؽف  ّب، س٘بست ّوضٌ٘ي،

 سكظ ٍ آٗـ پـٗـ كرَو اكثبة ٚبكٕ تًبهل ثل ّـْوٌـ ٍ هستول ًهبكت تب ثبضـ هغَك(  كٗسٙ)

 ؽكل ثب هتٌبست( عَٖٖٗ اضؾبظ ٍاًٖٖ هبلٙ اقاليبت امرولِ)  كرَو اكثبة ام اؽقضـُ اقاليبت

 .ضَؿ كٍمكسبًٖ ثِ ٍ ًگْـاكٕ تً٘٘ي، ٍٕ( كٗسٙ)

 



 ٍ ْلاٌٗـّب كرَو،  اكثبة ضٌبسبٖٗ ارلإ ؿك هٛلٌٓـ ّب غلاْٖ ٍ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ 52هبؿُ

 ِٚ ٌٌٚـ سبهبًـّٖ إ گًَِ  ثِ كا( هؿبيّ ٍ هًوَل سبؿُ، ضٌبسبٖٗ ضبهل) هٗتؿٖ ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ

 اكمٗبثٖ اهٛبى ،(ٚبكٕ تًبهل قَل ؿك ّوضٌ٘ي)  ٚبكٕ تًبهل آَبم ٌّگبم ؿك ٚبْٖ اقاليبت اؽق ع٘ي

 . ضَؿ ْلاّن هتٌبست ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اتؾبف ٍ كرَو  اكثبة ثب ٚبكٕ تًبهل ثلٖلاكٕ( كٗسٙ) ؽكل

 

 تبثً٘ت ،(عَٖٖٗ ٗب عٖٗ٘ٗ) ضؾع ًَو ًه٘ل هَاكؿٕ ضبهل عـاٖل ثبٗـ هَكؿً٘بم اقاليبت ـ1تجػلُ

 تلاٌٚص هَكؿاًتهبك هٗػـ ٍ هجـأ ٖبًًَٖ، اٖبهت هغل ٍ سًَٛت هغل رُلاْ٘بٖٗ هٌكِٗ كرَو،  اكثبة

  اكاِٗ ٗب تٗبؾب هَكؿ ؽـهبت اهَال، هٌبثى ٍ ؿكآهـ ه٘ناى ًْبل٘ت، ًَو ٍ ضُل كرَو،  اكثبة يول٘بت ٍ ّب

 ام ٍاسكِ ثب ٗب هستٗ٘ن استٓبؿُ ٚبكٕ، تًبهل اٗزبؿ ٗب عسبة اْتتبط ام ّـِ كرَو،  اكثبة سَٕ ام ضـُ

 ؽكل ٍ ّـِ هبّ٘ت، ِٚ ثبضـ َ٘لعؿَكٕ غَكت  ثِ ؽـهبت ؿكٗبْت ٗب استٓبؿُ ٍ ؿكٗبْتٖ ؽـهبت

 .سبمؿ هطؾع كا كرَو اكثبة ثب ٚبكٕ تًبهل( كٗسٙ)

 

 ثب ٚبكٕ تًبهل ثلٖلاكٕ( كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ ثِ هٗلك سّٗ ام ٚوتل َ٘لپبِٗ  ؽـهبت اكاِٗ ـ2تجػلُ

 .ًـاكؿ ً٘بم كرَو اكثبة

 

 ِٚ هَاكؿٕ ؿك تٌْب ،(كٗسٙ) ؽكل ربهى اكمٗبثٖ ٗٙ اًزبم ام پس تَاًٌـ هٖ هطوَل اضؾبظ ـ 53هبؿُ

 ؿك. ٌٌٚـ اٚتٓب سبؿُ ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًزبم ثِ ضَؿ هٖ اكمٗبثٖ  پبٗ٘ي ٚبكٕ تًبهالت( كٗسٙ) ؽكل

 الناهٖ ًبهِ آٗ٘ي هٗلكات ثب هكبثٕ هؿبيّ ضٌبسبٖٗ ٗب ٍ هًوَل  ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًزبم هَاكؿ، سبٗل

 . است

 



 ّبٕ كٍِٗ آًْب ؽػَظ ؿك ِٚ ٚبكٕ تًبهالت ام ؿستِ آى هػبؿٕٗ هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ تجػلُ

 .ثلسبًٌـ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ تأٗ٘ـ ثِ ضَؿ، هٖ گقاضتِ ارلا ثِ سبؿُ ضٌبسبٖٗ

 

 ضٌبسبٖٗ گ٘لاًِ سْل تـاث٘ل هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ سبؿُ، ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًزبم هٌهَك  ثِ ـ 54هبؿُ

 سبٗل ًبٖؽ ًجبٗـ تـاث٘ل اٗي. ٌٌٚـ اتؾبف كرَو اكثبة( كٗسٙ) ؽكل سكظ ثب هتٌبست كا كرَو  اكثبة

 :ام يجبكتٌـ تـاث٘ل اٗي ام ثلؽٖ. ثبضـ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ پَلطَٖٗ ثب هجبكمُ هٗلكات

 

 .كرَو  اكثبة ضٌبسبٖٗ اقاليبت كٍمكسبًٖ ثِ ؿًْبت تًـاؿ ٚبّص ـ1

 

 اكثبة هَكؿاًتهبك ًْبل٘ت سكظ اسبس ثل ّب تلاٌٚص هَضٛبْبًٔ ثلكسٖ ٍ هستول پبٗص ه٘ناى ٚبّص ـ 2

 كرَو؛

 

 هبّ٘ت ٍ ّـِ ضٌبؽت ثلإ ؽبظ اٖـاهبت اًزبم ٗب ثبرنئ٘بت، ٍ ؿٖٕ٘ اقاليبت آٍكٕ روى يـم ـ3

 كٍاثف ٗب ّب تلاٌٚص ًَو قلٕٗ ام ّب تلاٌٚص هبّ٘ت ٍ ّـِ ِٚ هَاكؿٕ ؿك تزبكٕ، كٍاثف هَكؿًهل

 .ثبضـ استٌجبـ ٖبثلِ اٗزبؿضـُ ٚبكٕ

 

 امرولِ هٗلك سّٗ ام ٚوتل عتٖ ٚبكٕ تًبهالت ّؤ اكائِ ٌّگبم هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ 55هبؿُ

 اًَاو غـٍك تسْ٘الت، اكائِ صٙ، پلؿاؽت ٍ غـٍك ٍرِ، عَالِ پلؿاؽت، ٍ ؿكٗبْت ّلگًَِ اًزبم

 اٍكأ ٍ سپلؿُ گَاّٖ اٍكأ ٍ اكم ؽلٗـٍْلٍش ًبهِ، ؾوبًت اًَاو غـٍك پلؿاؽت، ٍ ؿكٗبْت ٚبكت

 اسٌبؿٕ، ايتجبكات ٍ ثلٍات سٓتِ، اهؿبٕ ٖج٘ل ام ضٛل ّل ثِ ؾبهٌ٘ي تًْـ ٍ ؾوبًت ٖجَل هطبكٚت،



 اكائِ گقاكٕ، سلهبِٗ اٍكأ ؽلٗـ ٍاسپبكٕ، ؽـهبت إ، ث٘وِ ؽـهبت اًَاو اكائِ سْبم، ؽلٗـٍْلٍش

 ام ؽـهبت اًَاو اكائٔ ٍ ٖبًًَٖ ؿْبتل تغلٗل ٍ هبل٘بتٖ انْبكًبهٔ تٌه٘ن ٍ تِْ٘ امرولِ هبل٘بتٖ ؽـهبت اًَاو

 گقكٕ،/ؿائن ام اين) كرَو اكثبة َّٗت اعلام ْلاٌٗـ ارلإ ثِ َ٘لؿٍلتٖ، يوَهٖ ًْبؿّبٕ سَٕ

 اٗي. ٌٌٚـ حجت ؽَؿ اقاليبتٖ ّبٕ( س٘ستن) سبهبًِ ٗب ٍ ؿْبتل ؿك كا آى اقاليبت ٍ ٖـاما( عَٖٖٗ/عٖٗ٘ٗ

 .ضَؿ اًزبم تلاٌٚص ّلگًَِ اًزبم ٗب ؽـهت ٗب هغػَل ّل اكائٔ ٍ ٚبكٕ تًبهل اٗزبؿ ام پ٘ص ثبٗـ اٖـام

 

 ثِ ضَكا ايالهٖ هَاكؿ سبٗل ٍ هٗلك سٗـّ ام ٚوتل ضْلٕ ؽـهبت ٍ ؿٍلتٖ ٖجـَؼ پـلؿاؽت ـ تجػلُ

 .ًـاكؿ ًـ٘بمٕ َّٗت اعلام

 

 اقاليبت اؽق ثِ كرَو، اكثبة َّٗت اعلام ْلاٌٗـ ارلإ هٌهَك ثِ هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ 56هبؿُ

 .ٌٌٚـ اٖـام هًتجل ضٌبسبٖٗ هـاك٘ ثب اقاليبت اٗي تكبثٕ ثلكسٖ ٍ ٍٕ َّٗتٖ

 

 ٍلٖ، امرولِ) يٌَاى ّل تغت اغ٘ل ضؾع ام ًوبٌٗـگٖ ثِ ِٚ اضؾبغٖ َّٗت اعلام هٌهَك ثِ ـ1تجػلُ

 هطوَل اضؾبظ ٌٌٚـ، هٖ هلارًِ هطوَل اضؾبظ ثِ( عَٖٖٗ ضؾع ًوبٌٗـٓ ٍ ٍٚ٘ل ٖ٘ن، ٍغٖ،

 ًوبٌٗـگٖ هج٘ي كسوٖ ٍ هًتجل اسٌبؿ ًوبٌٗـُ، ؽػَظ ؿك َّٗت اعلام ْلاٌٗـ ارلإ ثل يالٍُ هٛلٌٓـ

 .ٌٌٚـ ثلكسٖ كا آى تكبثٕ ٍ اؽق كا ًبهِ ٍٚبلت هبًٌـ

 

 اثناك پقٗلش ،( اٌٗتلًتٖ ؽـهبت هبًٌـ) َ٘لعؿَكٕ ٍ الٛتلًٍٖ٘ٛ ؽـهبت ؽػَظ ؿك ـ2تجػلُ

 هٌنلٔ ثِ ّب ى آ اًكجبٔ ٍ( ٚبكت اًٗؿبٕ تبكٗؼ كهن، ؿكٗبْت هبًٌـ) هلتجف اقاليبت ؿكٗبْت ، پلؿاؽت

 .است َّٗت اعلام ْلاٌٗـ ارلإ

 



 ٍ تً٘٘ي هلٚن تَسف اٗلاًٖ عَٖٖٗ ٍ عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ؽػَظ ؿك هًتجل ضٌبسبٖٗ هـاك٘ ـ3تجػلُ

 .ضَؿ هٖ ايالم

 

 ثـٍى تَاًٌـ هٖ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت تأس٘س، ضلِ ؿك عَٖٖٗ اضؾبظ ؽػَظ ؿك ـ 57هبؿُ

 اسٌبؿ حجت سبمهبى كسوٖ ًبهٔ هًلْٖ ِٚ اهل اٗي ثِ هٌَـ ٌٌٚـ، اٖـام عسبة اْتتبط ثِ هلٖ ضٌبسٔ ؿكٗبْت

 .ًوبٌٗـ هسـٍؿ ثلؿاضت رْت هلٖ ضٌبسٔ ؿكٗبْت مهبى تب كا هقَٚك عسبة ٍ اؽق كا ٚطَك اهال٘ ٍ

 

 ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت كسوٖ، حجت ام تأس٘س ضلِ ؿك عَٖٖٗ اضؾبظ اًػلاِ غَكت ؿك ـ1تجػلُ

 سپلؿُ ٍؿًٗٔ استلؿاؿ ٍ عسبة ثستي ثِ تَاًٌـ هٖ ٚطَك اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت سبمهبى ايالم ثب غلْبً

 ًوبٌٗـٓ ٗب عسبة ٌٌٚـٓ اْتتبط عٖٗ٘ٗ ضؾع ثِ غلْبً ضـُ گقاكٕ سپلؿُ ٍؿًٗٔ. ٌٌٚـ اٖـام ضـُ گقاكٕ

 .ضَؿ هٖ ثبمپلؿاؽت ٚطَك اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت سبمهبى تَسف ايالهٖ هزبم

 

 اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت سبمهبى ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ـ2تجػلُ

 اٗي ارلإ رْت كا المم( س٘ستوٖ) سبهبًِ مٗلسبؽت ًبهِ، آٗ٘ي تػَٗت ام پس هبُ سِ نلِ ٚطَك

 .آٍكؿ ْلاّن تأس٘س ضلِ ؿك عَٖٖٗ اضؾبظ اقاليبت تجبؿل ٍ هبؿُ

 

 كٍِٗ كٍمكسبًٖ ثِ ٗب اًزبم ثِ ًسجت مٗل هَاكؿ ؿك هٛلٌٓـ ّب غلاْٖ ٍ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ 58 هبؿُ

 :ٌٌٚـ اٖـام هًوَل ضٌبسبٖٗ ّبٕ

 

 ؛( … ٍ عسبة اْتتبط ام اين) پبِٗ ؽـهبت اكائٔ ام پ٘ص ـ1



 

 ثبالتل ّبٕ تلاٌٚص ثلإ گقكٕ كرَو اكثبة ثب ٚبكٕ تًبهل ثلٖلاكٕ ٍ َ٘لپبِٗ  ؽـهبت اكائٔ ام پ٘ص ـ2

 ّن ثِ هلتجف تلاٌٚص صٌـ ٗب ٍ ٍاعـ تلاٌٚص ٗٙ يٌَاى ثِ  تلاٌٚص اٌِٗٛ ثِ تَرِ ثـٍى هٗلك، سّٗ ام

 ضَؿ؛ هٖ اًزبم

 

 الوللٖ؛ ث٘ي الٛتلًٍٖ٘ٛ ٍاًتٗبالت ًٗل اًزبم ام پ٘ص ـ3

 

 تلٍكٗسن؛ هبلٖ تأه٘ي ٗب ٍ ضَٖٗ پَل هَكؿ ؿك ني سَء ٍرَؿ ـ4

 

 ؛ كرَو اكثبة ام ضـُ ؿكٗبْت ٖجل ام اقاليبتِ ٚٓبٗت ٗب غغت هَكؿ ؿك تلؿٗـ ٍ ضٙ ٍرَؿ ـ 5

 

 ٍ ًهبكت ّبٕ كٍِٗ اًزبم ع٘ي كرَو اكثبة اقاليبت ٍ ٍؾً٘ت ؿك تُ٘٘ل ثل هجٌٖ ؿالٗلٖ ٍرَؿ ـ 6

 .پبٗص

 

 اكثبة ثلإ اقاليبت كٍمكسبًٖ ثِ مهبًٖ َْاغل هًوَل، ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ ارلإ هٌهَك ثِ ـ تجػلُ

 ثِ اٗي ثبٗـ( پلكٗسٙ)پلؽكل اضؾبظ ؽػَظ ؿك اًزبهـ؛ قَل ثِ سبل ٗٙ ام ث٘ص ًجبٗـ  كرَو

 .پقٗلؿ اًزبم تلٕ َٚتبُ مهبًٖ َْاغل ؿك كٍمكسبًٖ

 



 تب ٌٌٚـ اتؾبف هٌبسجٖ تـاث٘ل هًوَل، ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًزبم هٌهَك ثِ هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ 59هبؿُ

 :ضَؿ عبغل اقوٌ٘بى كرَو اكثبة ؽػَظ ؿك مٗل اٖـاهبت اًزبم ام

 

 هًتجل؛ هـاك٘ اؽق ٍ هستٗل ٍ اقوٌ٘بىِ ٖبثل هٌبثى ام استٓبؿُ ثب تٌْب كرَو اكثبة َّٗت اعلام ـ1

 

 اتٛب؛ِ ٖبثل اسٌبؿ ٍ اقاليبت ثل هجتٌٖ ٍاًٖٖ هبلٙ ضٌبسبٖٗ ام اقوٌ٘بى ـ2

 

 ٚبكٕ؛ تًبهل ثلٖلاكٕ قٖ كرَو اكثبة ًْبل٘ت ه٘ناى ٍ ّـِ هبّ٘ت، ضٌبؽت ـ3

 

 ًوبٌٗـٓ ٍ ٍٚ٘ل ٖ٘ن، ٍغٖ، ٍلٖ، امرولِ) يٌَاى ّل تغت ِٚ اضؾبغٖ هخجتٔ هـاك٘ ٍ اسٌبؿ ثلكسٖ ـ4

 ثل يالٍُ اًـ، ٚلؿُ هلارًِ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ثِ ؿٗگل اضؾبظ ام ًوبٌٗـگٖ ثِ( عَٖٖٗ ضؾع

 اضؾبظ؛ اٗي ؽػَظ ؿك َّٗت اعلام ّبٕ كٍِٗ اًزبم

 

 ثَؿى ثٌْگبم ام اقوٌ٘بى ًه٘ل هٗتؿٖ اٖـاهبت اًزبم ثب هستول غَكت ثِ هًوَل ضٌبسبٖٗ ْلاٌٗـ ارلإ ـ 5

 اكثبة هَكؿاًتهبك ًْبل٘ت سكظ اسبس ثل كرَو اكثبة هستول پبٗص كرَو، اكثبة ام اؽقضـُ اقاليبت

 ّب؛ آى ام اؽقضـُ اقاليبت ثب كرَو اكثبة ّبٕ تلاٌٚص تكبثٕ ٍ كرَو

 

 .ٚبكٕ تًبهالت( كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ ثِ هلثَـ اقاليبت ًگْـاكٕ ٍ آٍكٕ روى ـ 6

 



 ؽػَظ ؿك هًوَل ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ ارلإ هٌهَك ثِ هٛلٌٓـ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ 60هبؿُ

 هبلٙ ٍ اٖتػبؿٕ َّٗتٖ، اقاليبت ٚلٖ ؿستٔ سِ ٍ ٌٌٚـ كيبٗت كا مٗل عـاٖلٖ تـاث٘ل عٖٗ٘ٗ، اضؾبظ

 ّبٕ ؿستگبُ ٗب كرَو اكثبة ام هَكؿ عست هًتجل، هـاك٘ ٍ اسٌبؿ ثب ّولاُ كا هبؿُ اٗي هَؾَو ٍاًٖٖ

( س٘ستوٖ) إسبهبًِ غَكت ثِ كا ّب آى اقاليبت، اغبلت ٍ غغت ام اقوٌ٘بى ام پس ٍ اؽق كثف فٕ

 .ٌٌٚـ ًگْـاكٕ ؽَؿ هطتلٗبى( پلٍْبٗل) ًوبٕكػ ؿك

 

 ضلط ثِ اٗلاًٖ عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ؽػَظ ؿك ٍاًٖٖ هبلٙ ٍ اٖتػبؿٕ َّٗتٖ، اقاليبت عـاٖل ـ1تجػلُ

 :است مٗل

 

 هلٖ، ضوبكٓ تَلـ، سبل ؽبًَاؿگٖ، ًبم ٍ ًبم ام اين َّٗتٖ اقاليبت اؽق ٍ كرَو اكثبة َّٗت اعلام ـ1

 ٍ اسٌبؿ ؿكٗبْت ثب اٖبهت، هغل پستٖ( ٚـ) ضٌبسِ آى، تبكٗؼ َْت غَكت ؿك ٍ ع٘بت ٍؾً٘ت پـك، ًبم

 هًتجل؛ ضٌبسبٖٗ هـاك٘

 

 تً٘٘ي رْت( انْبكات غغت ثل هجٌٖ تًْـ اؽق ٍ ٚتجٖ انْبك ؿكٗبْت ًه٘ل) هٗتؿٖ اٖـاهبت اًزبم ـ2

 ٍرَؿ غَكت ؿك ٍ ٌٚـ هٖ ًْبل٘ت ؿٗگلٕ ٍاًٖٖ هبلٛبى قلِ ام ٗب ؽَؿ قلِ ام كرَو اكثبة اٌِٗٛ

 هبؿُ؛ اٗي هٗلكات قجٕ ٍاًٖٖ هبلٙ َّٗتٖ اقاليبت اؽق ٍاًٖٖ، هبلٙ

 

 ؿك اضتُبل هغل هإسسٔ/ سبمهبى/ ٚبكْلهب هطؾػبت هبًٌـ) ضُلٖ اقاليبت ضبهل اٖتػبؿٕ اقاليبت ـ3

 ،(آماؿ هطبَل ؽػَظ ؿك ًْبل٘ت هزَم ضوبكٓ ٍ ضُلٖ ًْبل٘ت يٌَاى ٍ ٚبكگلاى ٍ ٚبكهٌـاى ؽػَظ

 پ٘ص عسبة، ام ثلؿاضتٖ ٍ ٍاكٗنٕ سبالًٔ هجبلٍ هزوَو ام ثٌٖ٘ پ٘ص سبالًِ، ؿكآهـ ه٘ناى ام ثٌٖ٘ پ٘ص

 ثَكس هًبهالتٖ( ٚـ) ضٌبسِ هبًٌـ) ؿكآهـٕ هٌبثى سبٗل اقاليبت تلاٌٚص، ّل هجلٍ عـاٚخل ام ثٌٖ٘



 ٖبًًَٖ عسبثلس ٍ ثبمكس گناكش ،(هستُالت ٍ اهال٘ ًبهٔ اربكُ كّگ٘لٕ( ٚـ) ضٌبسِ ثْبؿاك، اٍكأ

 ٍ هبل٘بتٖ انْبكًبهٔ ،(كرَو اكثبة ثلإ ٖبًًَٖ عسبثلس ٗب ثبمكس ؿاضتي ثَؿى ارجبكٕ غَكت ؿك)

 (.ٍرَؿ غَكت ؿك) اٖتػبؿٕ( ٚـ) ضٌبسِ

 

 مٗل ضلط ثِ ؽبكرٖ عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ؽػَظ ؿك ٍاًٖٖ هبلٙ ٍ اٖتػبؿٕ َّٗتٖ، اقاليبت ـ2تجػلُ

 :است

 

 ضوبكٓ رـ، ًبم پـك، ًبم ؽبًَاؿگٖ، ًبم ٍ ًبم َّٗتٖ اقاليبت اؽق ٍ كرَو اكثبة َّٗت اعلام ـ1

 ٍٕ ٍكٍؿ تبكٗؼ ٍ ضؾع اٖبهت ٍؾً٘ت َْت، تبكٗؼ ٍ ع٘بت ٍؾً٘ت تَلـ، هغل ٍ تبكٗؼ اؽتػبغٖ،

 ثب هل٘ت، َّٗتٖ، هـاك٘ ايتجبك هـت َّٗتٖ، هـك٘ ًَو اٖبهت، هغل پستٖ(ٚـ) ضٌبسِ ٚطَك، ثِ

 هًتجل؛ ضٌبسبٖٗ هـاك٘ ٍ اسٌبؿ ؿكٗبْت

 

 تً٘٘ي رْت( انْبكات غغت ثل هجٌٖ تًْـ اؽق ٍ ٚتجٖ انْبك ؿكٗبْت ًه٘ل) هٗتؿٖ اٖـاهبت اًزبم ـ2

 ٍرَؿ غَكت ؿك ٍ ٌٚـ هٖ ًْبل٘ت ؿٗگلٕ ٍاًٖٖ هبلٛبى قلِ ام ٗب ؽَؿ قلِ ام كرَو اكثبة اٌِٗٛ

 .هبؿُ اٗي هٗلكات قجٕ ٍاًٖٖ هبلٙ َّٗتٖ اقاليبت اؽق ٍاًٖٖ، هبلٙ

 

 كْبُ ٍ ٚبك تًبٍى، ٍماكت ام اؽقضـُ ًْبل٘ت هزَم ٍ ضُلٖ اقاليبت ضبهل اٖتػبؿٕ اقاليبت ـ3

 ٍ ٚبكگلاى ٍ ٚبكهٌـاى ؽػَظ ؿك اضتُبل هغل هإسسٔ/ سبمهبى/ ٚبكْلهب هطؾػبت هبًٌـ) ارتوبيٖ

 سبالًِ، ؿكآهـ ه٘ناى ام ثٌٖ٘ پ٘ص ،(آماؿ هطبَل ؽػَظ ؿك ًْبل٘ت هزَم ضوبكٓ ٍ ضُلٖ ًْبل٘ت يٌَاى

 تلاٌٚص، ّل هجلٍ عـاٚخل ام ثٌٖ٘ پ٘ص عسبة، ام ثلؿاضتٖ ٍ ٍاكٗنٕ سبالًٔ هجبلٍ هزوَو ام ثٌٖ٘ پ٘ص

 كّگ٘لٕ( ٚـ) ضٌبسِ ثْبؿاك، اٍكأ ثَكس هًبهالتٖ( ٚـ) ضٌبسِ هبًٌـ) ؿكآهـٕ هٌبثى سبٗل اقاليبت



 ؿاضتي ثَؿى ارجبكٕ غَكت ؿك) ٖبًًَٖ عسبثلس ٍ ثبمكس گناكش  ،(هستُالت ٍ اهال٘ ًبهٔ اربكُ

 غَكت ؿك) اٖتػبؿٕ( ٚـ) ضٌبسِ ٍ هبل٘بتٖ انْبكًبهٔ ،(كرَو اكثبة ثلإ ٖبًًَٖ عسبثلس ٗب ثبمكس

 (.ٍرَؿ

 

 ؽػَظ ؿك هًوَل ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ ارلإ هٌهَك ثِ هٛلٌٓـ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ 61هبؿُ

 هبلٙ ٍ اٖتػبؿٕ َّٗتٖ، اقاليبت ٚلٖ ؿستٔ سِ ٍ ٌٌٚـ كيبٗت كا مٗل عـاٖلٖ تـاث٘ل عَٖٖٗ، اضؾبظ

 ّبٕ ؿستگبُ ٗب كرَو اكثبة ام هَكؿ عست هًتجل، هـاك٘ ٍ اسٌبؿ ثب ّولاُ هبؿُ اٗي ضلط ثِ كا ٍاًٖٖ

 غَكت ثِ هلثَـ اسٌبؿ ّولاُ ثِ كا ّب آى اقاليبت، اغبلت ٍ غغت ام اقوٌ٘بى ام پس ٍ اؽق كثف فٕ

 .ٌٌٚـ ًگْـاكٕ ؽَؿ هطتلٗبى( پلٍْبٗل) ًوبٕ كػ ؿك( س٘ستوٖ) إسبهبًِ

 

 :هـاك٘ ٍ اسٌبؿ ؿكٗبْت ثب مٗل َّٗتٖ اقاليبت اؽق ٍ كرَو اكثبة َّٗت اعلام ـ1

 

  ٗب اًتٓبيٖ/ َ٘لتزبكتٖ ٗب تزبكتٖ) عَٖٖٗ ضؾع ًَو عَٖٖٗ، ضؾع ًبم هلٖ، ضٌبسٔ ـ الّ

 هغـٍؿ، هسئَل٘ت ام اين آى ًَو تزبكتٖ ّبٕ ضلٚت ؽػَظ ؿك/ َ٘لؿٍلتٖ ٗب ؿٍلتٖ/ َ٘لاًتٓبيٖ

 َ٘لتزبكتٖ، هإسسبت ٍ ّب ضلٚت حجت ام اين) ٌٌٚـُ حجت ًْبؿ ،(َ٘لُ ٍ ؽبظ سْبهٖ يبم، سْبهٖ

 تبكٗؼ ٍ( ضـُ تػِٓ٘ ؽتن ٍ ضـُ هٌغل ًْبل، ام اين) ٍؾً٘ت تأس٘س، تبكٗؼ ،(َ٘لُ ٍ ٚطَك، ٍماكت

 ٍ اسبسٌبهِ ًه٘ل عَٖٖٗ ضؾع هَرَؿٗت ثل ؿال هًتجل هـاك٘ ٍ اسٌبؿ ثل تِٛ٘ ثب تػِٓ٘   ؽتن/اًغالل

 ًبهِ؛ ضلٚت

 



 ايؿبٕ يوـُ، سْبهـاكاى اقاليبت ضبهل كرَو اكثبة( ٌٚتللٖ) ٍاپبٗطٖ سبؽتبك ٍ هبلٛ٘ت سبؽتبك ـ ة

 ثل عبٚن هٗلكات ثل تِٛ٘ ثب عسبثلسبى ٗب ثبمكسبى هَكؿ عست ٍ ارلاٖٗ اكضـ هـٗلاى هـٗلُ، ّ٘ئت

 ؛(اسبسٌبهِ ًه٘ل) ضًَـ هٖ ًهبكت آى اسبس ثل ٍ ؿّـ هٖ اًتهبم ّب آى ثِ ِٚ عَٖٖٗ ضؾع

 

 ثل تِٛ٘ ثب ًْبل٘ت اغلٖ هغل ٍ هلٚنٕ ؿْتل ٖبًًَٖ اٖبهت هغل اعلامضـٓ پستٖ(ٚـ) ضٌبسِ ٍ ًطبًٖ ـ ح

 .عَٖٖٗ ضؾع هَرَؿٗت ثل ؿال هًتجل هـاك٘ ٍ اسٌبؿ

 

 :مٗل اضؾبظ َّٗتٖ اقاليبت اؽق اسبس ثل عَٖٖٗ اضؾبظ ٍاًٖٖ هبلٙ ضٌبؽت ـ2

 

 هًٌٓت ؿاكإ عـاٖل َ٘لهستٗ٘ن ٗب هستٗ٘ن  ِٚ عَٖٖٗ اضؾبظ ام گلٍُ آى ٗب عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ـ الّ

 ٍاًٖٖ هبلٙ ثبضٌـ، عَٖٖٗ ضؾع هـٗلٓ ّ٘ئت ؿك هـٗلٗتٖ ٚلسٖ ٗٙ ٗب سْبم هبلٛ٘ت ام ؿكغـ( 25)

 .ضًَـ هٖ ضٌبؽتِ

 

 هٖ عَٖٖٗ اضؾبظ( ٌٚتلل) ٍاپبٗص ثِ ًبهِ ٍٚبلت ًه٘ل ؿٗگل اثناكّبٕ ام استٓبؿُ ثب ِٚ اضؾبغٖ ـ ة

 ٌٚتلل اهٛبى هبلٛ٘ت قلٕٗ ام ِٚ عٖٗ٘ٗ ضؾع ًجَؿِ ٗب( الّ) ثٌـ هَكؿ ؿك تلؿٗـ غَكت ؿك پلؿامًـ،

 .ثبضـ ؿاضتِ كا عَٖٖٗ اضؾبظ

 

 (.ة) ٍ( الّ) ثٌـّبٕ ً٘بْتي تغٕٗ غَكت ؿك عَٖٖٗ اضؾبظ اكضـ هـٗلاى ـ ح

 



 هبًٌـ) ًْبل٘ت مهٌ٘ٔ ًه٘ل اقاليبتٖ اؽق ثب كرَو اكثبة ًْبل٘ت ه٘ناى ٍ هبّ٘ت هَؾَو، ضٌبؽت ـ3

 ْلٍش ٍ گقاكٕ سلهبِٗ ام عبغل ؿكآهـ هبًٌـ ؿكآهـ هٌبثى ام ثٌٖ٘ پ٘ص ،(ثبمكگبًٖ ٍ تَل٘ـٕ

 ثٌٖ٘ پ٘ص ٍاكؿات، ٍ غبؿكات ه٘ناى ام ثٌٖ٘ پ٘ص ؿكآهـ، ٍ ّنٌِٗ ْلٍش، ه٘ناى ام ثٌٖ٘ پ٘ص هغػَالت،

 ثل تِٛ٘ ثب سبالًِ هَكؿاًتهبك ّبٕ تلاٌٚص تًـاؿ ام ثٌٖ٘ پ٘ص ٍ سبالًِ هَكؿاًتهبك عسبة گلؿش ه٘ناى ام

 ثْلُ پلٍأً ٚست، رَام تأس٘س، رَام) عَٖٖٗ ضؾع ًْبل٘ت هزَم ام اين هًتجل هـاك٘ ٍ اسٌبؿ

 ام ٖٗٛ ٗب ٍ هبل٘بتٖ انْبكًبهٔ آؽلٗي ،(الٛتلًٍٖ٘ٛ ايتوبؿ ًوبؿ هزَم ٍ ثبمكگبًٖ ٚبكت ٗب ثلؿاكٕ

 .ثبضـ اٗلاى كسوٖ عسبثـاكاى ربهًٔ ام استًالمِ ٖبثل ِٚ هبلٖ ّبٕ غَكت ثِ هٌؿن ّبٕ گناكش

 

 است، ضٓبِ ّب آى هبلٛ٘ت ٍ ضَؿ هٖ يلؾِ ثَكس ؿك ّب آى سْبم ِٚ عَٖٖٗ اضؾبظ ثلإ ـ1تجػلُ

 .ً٘ست ٍاًٖٖ هبلٙ ٍ سْبهـاكاى َّٗت تأٗ٘ـ ٍ ضٌبسبٖٗ ثِ ً٘بمٕ

 

 اٗي ارلإ ؽػَظ ؿك كا المم اقاليبت است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ـ2تجػلُ

 .ؿّـ ٖلاك هطوَل اضؾبظ اؽت٘بك ؿك ًبهِ آٗ٘ي اٗي( 29) هبؿٓ هَؾَو سبهبًٔ قلٕٗ ام هبؿُ

 

 ضـُ، سبؿُ) ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًزبم ثل يالٍُ اًـ هٛلّ ث٘وِ ؽـهبت ؿٌّـٓ اكائِ هإسسبت ـ3تجػلُ

 سبٗل ٗب ٍ يول ث٘ؤ ًًٓبى فٕ ضٌبسبٖٗ ثِ هلثَـ تـاث٘ل ٍاًٖٖ، هبلٙ ضٌبسبٖٗ هبًٌـ( هؿبيّ ٗب هًوَل،

 :ؿٌّـ اًزبم مٗل ضلط ثِ كا گقاكٕ سلهبِٗ هَاكؿ،

 

 عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ام اين) است ضـُ تً٘٘ي غلٗظ قَك ثِ  ًبهِ ث٘وِ ؿك ّب آى ًبم ِٚ ًًٓبًٖ فٕ ضٌبسبٖٗ ـ1

 ؛(عَٖٖٗ ٗب ٍ

 



 ؿك ْلمًـ ٗب ّوسل هبًٌـ) است ضـُ فٚل ؽبغٖ ٍٗژگٖ ٗب قجِٗ ثب ّب آى ًبم ِٚ ًًٓبًٖ فٕ ضٌبسبٖٗ ـ2

 هَكؿ ؿك ٚبْٖ اقاليبت است المم  ،(ًبهِ ٍغ٘ت هبًٌـ) عَٖٖٗ اثناكّبٕ سبٗل ٗب ٍ( گقاكٕ ث٘وِ ٌّگبم

 .است ًٓى فٕ ضٌبسبٖٗ ثِ ٖبؿك پلؿاؽت ٌّگبم ؿك ضَؿ هتٗبيـ گقاك ث٘وِ هإسسٔ تب ضَؿ اؽق ًٓى فٕ

 

 هغؽ ثِ ِٚ( تزبكت ٖبًَى( 587) هبؿٓ هَؾَو) ثلـٕ ٍ ؿٍلتٖ تطٛ٘الت ٍ هإسسبت هَكؿ ؿك ـ4تجػلُ 

 سبمٍٚبك قجٕ هٗتؿٖ ضٌبسبٖٗ كٍٗٔ ضًَـ، هٖ عَٖٖٗ ضؾػ٘ت ؿاكإ حجت ثِ اعت٘بد ثـٍى ٍ اٗزبؿ

 .ثَؿ ؽَاّـ هلٚن ايالهٖ

 

 ٍرَؿ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٗب ٍ ضَٖٗ پَل ثِ ني ِٚ هَاكؿٕ ؿك اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ 62هبؿُ

 هـٗلٗت ؾوي ضَؿ، هٖ كرَو اكثبة ضٙ ثبيج هًوَل ضٌبسبٖٗ ْلاٌٗـّبٕ اًزبم صٌبًضِ ثبضـ، ؿاضتِ

 ٍ گناكش هلٚن ثِ َْكاً كا هلاتت ٍٕ، اقوٌ٘بى رلت رْت هٗتؿٖ اٖـاهبت اًزبم ٍ ضٌبسبٖٗ ْلاٌٗـ

 .ٌٌٚـ يول هلٚن ؿستَكات هكبثٕ

 

 آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ سِ نلِ هلٚن ّوٛبكٕ ثب اًـ هٛلّ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ 63هبؿُ

 ّبٕ عَمُ ام ّلٗٙ  ؿك ٍاًٖٖ هبلٙ ٍ اٖتػبؿٕ َّٗتٖ، اقاليبت اؽق ثِ هلثَـ استبًـاكؿ ؾَاثف ًبهِ،

 هطوَل اضؾبظ. ٌٌٚـ اثالٌ ٍ تـٍٗي تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل هٗلكات ثب هكبثٕ كا اغلٖ

 َّٗتٖ، اقاليبت اؽق ّبٕ( ْلم) ثلگِ  قلاعٖ ؿك كا ّب آى ؾَاثف، اٗي اثالٌ ام پس اًـ هٛلّ

 .ٌٌٚـ لغبل كرَو اكثبة ام ٍاًٖٖ هبلٙ ٍ اٖتػبؿٕ

 

 كرَو، اكثبة اقاليبت آمهبٖٗ كاستٖ ٍ سبمٕ هستٌـ هٌهَك ثِ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ 64هبؿُ

 .ٌٌٚـ حجت ٍ استًالم كثف فٕ هلارى ام كا ٍٕ ام ضـُ اؽق اسٌبؿ ٍ اقاليبت اغبلت ٍ غغت



 

 ّبٕ مٗلسبؽت ِٚ هَاكؿٕ ؿك ٍ هلثَـ اقاليبتٖ ّبٕ پبٗگبُ ٍ ّب سبهبًِ اًـامٕ كاُ مهبى تب ـ1تجػلُ

 هزبم اهؿبٕ غبعت تَسف كرَو اكثبة ام ضـُ اؽق هلتجف هـاك٘ ٍ اسٌبؿ تػَٗل ًـاكؿ، ٍرَؿ المم

 .گلؿؿ هٖ اغل ثلاثل هطوَل اضؾبظ ؿك هستٗل

 

 ًبهِ آٗ٘ي اٗي( 3) ْػل ؿك هٌـكد اقاليبتٖ ّبٕ پبٗگبُ ٍ ّب سبهبًِ كثف، فٕ هلارى ام هٌهَك ـ2تجػلُ

 تَسف استًالم هَكؿ اقاليبتٖ اٖالم ٍ ًغَُ ّوضٌ٘ي ٍ ّب پبٗگبُ اٗي ْْلست ؿك تُ٘٘ل ّلگًَِ. است

 .ضـ ؽَاّـ ايالم ٍ تً٘٘ي هلٚن

 

 ؽبًَاؿگٖ ًبم ، ًبم ام اين) َّٗتٖ اقاليبت اًكجبٔ يـم غَكت ؿك اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ3تجػلُ

 اكائٔ ام پقٗلْتِ، غَكت ّبٕ استًالم ثب كرَو اكثبة تَسف ضـُ اكائِ(  … ٍ پستٖ(ٚـ) ضٌبسِ ،

 .ٌٌٚـ ؽَؿؿاكٕ هُبٗلت اغالط تب ؽـهت ّلگًَِ

 

 هٌهَك ثِ ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس سبل ٗٙ عـاٚخل اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ّؤ ـ4تجػلُ

 تلٓي ثل هجتٌٖ مٗلسبؽت ام ْٗف كرَو، اكثبة ثب َ٘لعؿَكٕ اكتجبـ ثلٖلاكٕ ٗب پ٘بم ّلگًَِ اكسبل

 .ٌٌٚـ استٓبؿُ ًبهِآٗ٘ي اٗي( 22) هبؿٓ سبهبًٔ هَؾَو ّولاُ

 

 اغ٘ل ضؾع ام ًوبٌٗـگٖ ثِ ِٚ اضؾبغٖ ثِ ؽـهت ّلگًَِ اكائٔ هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ 65هبؿُ

 اعلام ْلاٌٗـ ارلإ ثِ ٌٌٚـ، هٖ هلارًِ ّب آى ثِ( ٍٚ٘ل ٍ ٖ٘ن ٍغٖ، ٍلٖ، امرولِ) يٌَاى ّل تغت

 اسٌبؿ ؿْبتل ؿك ضـُ تٌه٘ن ًبهٔ ٍٚبلت هبًٌـ) ًوبٌٗـگٖ هج٘ي هًتجل كسوٖ اسٌبؿ اؽق ٍ ًوبٌٗـُ َّٗت

 .ًوبٌٗـ هٌَـ( ٖ٘وَه٘ت ٍ ٍغبٗت ثل هجٌٖ ٖؿبٖٗ هلارى اعٛبم ٍ كسوٖ



 

 ّلگًَِ اكائٔ ام پ٘ص هًوَل، ضٌبسبٖٗ ْلاٌٗـ ارلإ هٌهَك ثِ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ تجػلُ

 ٍ ًوبٌٗـُ هًتجل ضٌبسبٖٗ هـاك٘ اغبلت ٍ غغت استًالم ثِ ًسجت اغ٘ل، ضؾع ًوبٌٗـٓ ثِ ؽـهت

 ؿك ً٘ن كا ًوبٌٗـُ اعلامضـٓ اقاليبت ٍ اٖـام هلثَـ ّبٕ سبهبًِ ام ٍٕ ًوبٌٗـگٖ هج٘ي كسوٖ اسٌبؿ

 .ٌٌٚـ حجت كرَو اكثبة( پلٍْبٗل) ًوبٕكػ

 

 هبُ ٗٙ هـت ام ٚوتل ؿك ِٚ ٌٌٚـ اتؾبف كا ّبٖٗ كٍِٗ اًـ هٛلّ پبِٗ ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ـ 66هبؿُ

 عزل، َْت، ًه٘ل) ضَؿ هٖ عَٖٖٗ ٗب عٖٗ٘ٗ ضؾع ؿك َّٗتٖ ضٌبسٔ تًلٕ٘ ٗب اثكبل ثِ هٌزل ِٚ تُ٘٘لاتٖ

. ٌٌٚـ هتَّٖ هٌـ ًهبم غَكت ثِ كا ؽـهت اكائٔ اؿاهٔ ٍ اعلام كا( ضـى الوًبهلِ هوٌَو ٗب ٍ اًغالل

 اكثبة تَسف هٗلك سّٗ ام ثبالتل هًبهلٔ ٗب تلاٌٚص َّٗتٖ، ضٌبسٔ تًلٕ٘ ٗب اثكبل ام پس ِٚ ؿكغَكتٖ

 .ؿٌّـ گناكش هلٚن ثِ كا هلاتت اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ثبضـ، ضـُ اًزبم كرَو

 

 اًـ هٛلّ اقاليبت ٍماكت ٍ ٚطَك اهال٘ ٍ اسٌبؿ حجت سبمهبى ٚطَك، اعَال حجت سبمهبى ـ1تجػلُ

 .ؿٌّـ ٖلاك هطوَل اضؾبظ اؽت٘بك ؿك هبؿُ اٗي ارلإ ؽػَظ ؿك كا المم اقاليبت

 

 ٖ٘ـ ثب عسبة اًسـاؿ يبهل ضـى ثلقلِ هغؽ ثِ اًـ هٛلّ پبِٗ ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ـ2تجػلُ

 .ٌٌٚـ اٖـام ؽـهبت اكائٔ ام هغـٍؿٗت كْى ثِ ًسجت َْكٗت،

 

 ً٘ن ٍ هًوَل ضٌبسبٖٗ ْلاٌٗـ ؿك كرَو اكثبة هستول پبٗص هٌهَك ثِ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ67 هبؿُ

 اكثبة ًْبل٘ت سكظ تً٘٘ي ثِ ًسجت ّب، آى ثب ٚبكٕ تًبهالت ثلٖلاكٕ( كٗسٙ) ؽكلپقٗلٕ اكمٗبثٖ



  ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ّوٛبكٕ ثب هلٚن تَسف ضـُ تً٘٘ي الناهبت سبٗل ٍ ًبهِ آٗ٘ي اٗي هكبثٕ كرَو

 .ٌٌٚـ اٖـام

 

 ثِ ًسجت ًبهِآٗ٘ي اٗي( 26) هبؿٓ هَؾَو سبهبًٔ قلٕٗ ام اًـ هٛلّ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ1تجػلُ

 هَاكؿ، اٗي تأٗ٘ـ يـم غَكت ؿك. ٌٌٚـ اٖـام ًْبل٘ت سكظ تٌبست اكمٗبثٖ ٍ اقاليبت سٌزٖ غغت

 ثِ هلثَـ هخجتٔ اسٌبؿ اكسبل ٍ كرَو اكثبة هزـؿ سكظ تً٘٘ي ثِ ًسجت َْكاً اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ

 .ٌٌٚـ اٖـام ًهبكت هتَلٖ ؿستگبُ

 

 اضؾبظ ضـُ، تً٘٘ي هَكؿاًتهبك ًْبل٘ت سكظ ثب كرَو اكثبة هبلٖ كْتبك هُبٗلت غَكت ؿك ـ2تجػلُ

 اٗطبى ثِ ًْبل٘ت سكظ ثب هُبٗلت( ْلم) ثلگِ اكائٔ ٍ كرَو اكثبة ام ؿيَت ثِ ًسجت اًـ هٛلّ هطوَل

 غَكت ؿك اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ. ٌٌٚـ ثلكسٖ تٛو٘ل، ام پس كا هلثَـ( ْلم) ثلگِ ٍ اٖـام

 .ٌٌٚـ اٖـام ٍٕ هَكؿاًتهبك ًْبل٘ت سكظ كٍمكسبًٖ ثِ ثِ ًسجت كرَو، اكثبة اؿيبٕ غغت تطؾ٘ع

 

 اكثبة هلارًٔ مهبى تب ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت كرَو، اكثبة هبلٖ كْتبك هُبٗلت غَكت ؿك ـ3تجػلُ

 :ّستٌـ مٗل ّبٕ هغـٍؿٗت ايوبل ثِ هٛلّ كرَو

 

 كرَو؛ اكثبة پلؿاؽت اثناكّبٕ ّؤ ثِ ؽـهت اكائٔ ؽػَظ ؿك هغـٍؿٗت ايوبل ـ الّ

 

 هبلٖ هإسسٔ ًنؿ كرَو اكثبة عؿَكٕ هلارًٔ ثِ ثبًٖٛ يول٘بت ٍ هًبهالت ّؤ اًزبم ضـى هٌَـ ـ ة

 .هخجتِ اسٌبؿ اكائٔ ٍ هلثَـ ّبٕ( ْلم) ثلگِ ؿك ثبثت ؿكد ٍ ايتجبكٕ ٍ



 

( 3) تجػلُ هَؾَو( ْلم) ثلگِ ، هلٚن تأٗ٘ـ ٍ ّوبٌّگٖ ثب است هٛلّ ًهبكت هتَلٖ ؿستگبُ ـ4تجػلُ

 ٖلاك هطوَل اضؾبظ اؽت٘بك ؿك ٍ ٌٚـ تـٍٗي ًبهِ آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ سِ نلِ كا هبؿُ اٗي

 .ؿّـ

 

 هٖ استٌٛبِ ًبهِ آٗ٘ي الناهبت ثب هكبثٕ اٖتػبؿٕ اقاليبت اكائٔ ام ِٚ اضؾبغٖ ؽػَظ ؿك ـ 5تجػلُ

 .ضـ ؽَاّـ تً٘٘ي هلٚن ايالهٖ ؾَاثف ثب هكبثٕ عـاٖلٖ غَكت ثِ هَكؿاًتهبك ًْبل٘ت سكظ ٌٌٚـ،

 

 اهبًبت غٌـٍٔ ؽـهت اكائٔ ؽػَظ ؿك مٗل تـاث٘ل اتؾبف ثِ ًسجت اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ 68هبؿُ

 :ٌٌٚـ اٖـام پستٖ غٌـٍٔ ٍ

 

 .پستٖ غٌـٍٔ ٍ اهبًبت غٌـٍٔ اكائٔ ام پ٘ص هًوَل ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًزبم ـ1

 

 اقاليبت ام اين) اهبًبت غٌـٍٔ هطتلٗبى اقاليبت تزو٘ى هٌهَك ثِ ٗٛپبكصِ( س٘ستن) سبهبًِ استٗلاك ـ2

 ِٚ إ گًَِ ثِ ،(اضؾبظ ًوبٌٗـگٖ ٍ ٍٚبلت ثِ هلثَـ اقاليبت ٍ غٌـٍٔ( ّبٕ)ٌٌٚـُ اربكُ ضٌبسبٖٗ

 ٍ َٖاً٘ي صْبكصَة ؿك ٍ َْكاً كا كثف فٕ هلارى هَكؿًهل اقاليبت ثتَاًـ هقَٚك( س٘ستن) سبهبًِ

 ؿّـ؛ ٖلاك ّب آى اؽت٘بك ؿك هلثَـ هٗلكات

 

 هلارًبت ِٚ إ گًَِ ثِ اهبًت، غٌـٍٔ ام استٓبؿُ رْت كرَو اكثبة هلارًبت توبم مهبى حجت ـ3

 ثبضـ؛ گ٘لٕ گناكش ٍ هطبّـُِ ٖبثل( س٘ستوٖ) إسبهبًِ غَكت ثِ كرَو اكثبة ّل ثِ هلثَـ



 

 يَاٗـ ًگْـاكٕ ٍ كرَو اكثبة تَسف تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٗب ضَٖٗ پَل اكتٛبة ثِ َٖٕ ني صٌبًضِ ـ4

 ثِ تأؽ٘ل ثـٍى كا هلاتت است هٛلّ هطوَل ضؾع ثبضـ، ؿاضتِ ٍرَؿ اهبًبت غٌـٍٔ ؿك آى ام عبغل

( 24) تب عـاٚخل هلٚن ؿستَك ٍغَل مهبى تب كرَو اكثبة ثِ هنثَك ؽـهت اكائِ ام ٍ ٌٚـ ايالم هلٚن

 .آٍكؿ يول ثِ هوبًًت سبيت،

 

 هـاك٘ غغت ٗب اغبلت ثِ ًسجت ِٚ هَاكؿٕ ؿك اًـ هٛلّ كرَو اكثبة ضٌبسبٖٗ هتػـٗبى ـ 69هبؿُ

 ام تغٕٗ٘ قلٕٗ ام ثبضٌـ، ؿاضتِ اثْبم( عَٖٖٗ ٍ عٖٗ٘ٗ ام اين) كرَو اكثبة تَسف ضـُ اكائِ ضٌبسبٖٗ

 اٖـام اثْبم كْى ثِ سجتً هكلى، ٖبًًَٖ كثف فٕ هلارى ام استًالم ٗب ٍ اقاليبتٖ ّبٕ پبٗگبُ ٍ ّب ًهبم سبٗل

 .گلؿؿ هٖ هتَّٖ اثْبم كْى تب ؽـهت اكائٔ. ٌٌٚـ

 

 ضَؿ هطؾع( هؿبيّ ٍ هًوَل سبؿُ،) ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًزبم هلاعل ام ّلٗٙ  ؿك صٌبًضِ ـ تجػلُ

 اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ است، ٚلؿُ هجبؿكت اغبلت ٗب غغت ْبٖـ اقاليبت اكائٔ ثِ كرَيٖ اكثبة

 .ٌٌٚـ اٖـام هلٚن ثلإ هطَٛ٘ هَاكؿ گناكش اكسبل ثِ ًسجت هٗلكات ثب هكبثٕ

 

 ضؾع ثلإ ٍ ؿاكؿ تَرِ٘ تزبكٕ ّبٕ ًْبل٘ت ؿك غلْبً ّب آى ٚبكثلؿ ِٚ ؽـهبت ّلگًَِ اكائِ ـ70هبؿُ

 ٍ پقٗلش اثناك ّلگًَِ ايكبٕ ًبهِ، ؾوبًت ّلگًَِ غـٍك اسٌبؿٕ، ايتجبك گطبٗص ًه٘ل) است تًْـآٍك

 هٗلكات صْبكصَة ؿك هغزَكٗي ثِ ؽـهبت سبٗل اكائٔ. است هوٌَو هغزَكٗي ثِ( صٙ ؿستِ اكائٔ

 كٗسٙ) ؽكلپقٗلٕ ٍ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ثب هجبكمُ هٗلكات كيبٗت ثِ هٌَـ ٍ ٚطَك

 .است ثالهبًى هتلتجِ ّبٕ(

 



 فٚلضـُ هـاك٘ ثل يالٍُ ؽَؿ ؿاؽلٖ ّبٕ ؿستَكالًول ؿك تَاًٌـ هٖ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ71هبؿُ

 .ٌٌٚـ هكبلجِ ٌٚـ، هٖ ٚوٙ هطتلٕ تل ؿٖٕ٘ ضٌبسبٖٗ ثِ ِٚ كا تٛو٘لٖ هـاك٘ ًبهِ، آٗ٘ي اٗي ؿك

 

 ٍ ْ٘نٖٗٛ ام اين پقٗلش اثناك ّلگًَِ ايكبٕ ام اًـ هٛلّ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ـ72هبؿُ

 اٗي( 26) هبؿٓ سبهبًٔ هَؾَو ضُلٖ اقاليبت ٗٛپبكصٔ پبٗگبُ ام استًالم اسبس ثل ِٚ اضؾبغٖ ثِ هزبمٕ

 اًـ، هبل٘بتٖ پلًٍـٓ ْبٖـ هبل٘بتٖ اقاليبت پبٗگبُ ام استًالم اسبس ثل ٗب ٍ ضُلٖ هزَم ْبٖـ  ًبهِ آٗ٘ي

 .ٌٌٚـ ؽَؿؿاكٕ

 

 ايكبضـُ پقٗلش اثناكّبٕ ٚل٘ٔ ًْبل٘ت اؿاهٔ است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ـ تجػلُ

 .ٌٚـ هتَّٖ كا هقَٚك ضلاٗف اعلام ثـٍى

 

 ؽبكرٖ اتجبو اؽتػبغٖ ضوبكٓ ؿاكإ ؽبكرٖ اضؾبظ ثِ غلْبً هزبمًـ هطوَل اضؾبظ ـ73هبؿُ

 ِٚ است اضؾبظ اٗي( كٗسٙ) ؽكل ثب هكبثٕ ؽبكرٖ اضؾبظ ثِ ؽـهبت اكائٔ ًغَٓ. ٌٌٚـ اكائِ ؽـهت

 ّوٛبكٕ ثب اقاليبت ٍماكت تَسف ًبهِ آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ سِ نلِ آى ارلاٖٗ ؾَاثف

 ؿك اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ٍ ؽبكرِ اهَك ٍماكت ، ٚطَك ٍماكت ًه٘ل هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ

 .ضَؿ هٖ اثالٌ ضَكا، ؿك تػَٗت ام پس ٍ تً٘٘ي اغلٖ عَمٓ ّل

 

 ضـُ تً٘٘ي ضٌبسبٖٗ هـاك٘ هجٌبٕ ثل كا ؽبكرٖ اضؾبظ ضٌبسبٖٗ هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ1تجػلُ

 هقَٚك هبؿٓ هَؾَو سبهبًٔ ام استًالم ام پس ٍ ًبهِ آٗ٘ي( 21) هبؿٓ( 6) تجػلٓ هَؾَو ٚبكگلٍُ تَسف

 .ؿٌّـ اًزبم

 



 سبمهبى ّبٕ ًوبٌٗـگٖ رن ثِ ؽبكرٖ تزبكٕ ّبٕ ضلٚت ّبٕ ًوبٌٗـگٖ ٍ عَٖٖٗ اضؾبظ ـ2تجػلُ

 هلٖ ضٌبسٔ اؽق ٍ ًوبٌٗـگٖ حجت ام پس تٌْب هطبثِ، عَٖٖٗ اضؾبظ ٍ ّب ؽبًِ سٓبكت الوللٖ، ث٘ي ّبٕ

 .ّستٌـ ؽـهبت ؿكٗبْت ثِ هزبم( 20) هبؿٓ هَؾَو

 

 سبٗل ٍ ّب سٓبكتؾبًِ الوللٖ، ث٘ي ّبٕ سبمهبى ّبٕ ًوبٌٗـگٖ ثِ اؽتػبغٖ ضوبكٓ ايكبٕ ـ3تجػلُ

 .است هزبم ؽبكرِ اهَك ٍماكت تأٗ٘ـ ام پس اقاليبت، ٍماكت تَسف هطبثِ عَٖٖٗ اضؾبظ

 

 هـٗلاى ْٗف ِٚ ٌٌٚـ سبهبًـّٖ إ گًَِ ثِ كا ؽَؿ ؿاؽلٖ ّبٕ كٍِٗ هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ74هبؿُ

( پلٍْبٗل) ًوبٕكػ ؿك تُ٘٘ل اٗزبؿ اهٛبى ّب آى تَسف ضـُ تً٘٘ي غالع٘ت غبعت ٚبكٌٚبى ٍ اكضـ

 .ثبضٌـ ؿاضتِ كا كرَو اكثبة

 

 المم تًْـات اؽق ثِ ًسجت كرَو، اكثبة ثِ پبِٗ ؽـهبت اكائٔ ٌّگبم اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ75هبؿُ

 :ٌٌٚـ اٖـام مٗل هَاكؿ ؿك

 

 ٍ ٌٌٚـ اكائِ است، ضـُ هطؾع ًبهِ آٗ٘ي اٗي ؿك ِٚ كا هطوَل اضؾبظ ؿكؽَاست هَكؿ اقاليبت ـ1

 ثِ كا المم ّبٕ ّوٛبكٕ هطوَل اضؾبظ ثب ًبهِ، آٗ٘ي ٍ ٖبًَى هَؾَو اقاليبت كٍمكسبًٖ ثِ ٍ اؽق ؿك

 .آٍكًـ يول

 

 ام اقالو غَكت ؿك ٍ ًـٌّـ ؿكٗبْتٖ پبٗٔ ؽـهبت ام ؽَؿ ام َ٘ل ثِ كا اضؾبظ سبٗل استٓبؿٓ اربمٓ ـ2

 امرولِ) ٖبًًَٖ هَاكؿ. ؿٌّـ اقالو هطوَل ضؾع ثِ كا هَؾَو ثالْبغلِ اضؾبظ، سبٗل ثلؿاكٕ ثْلُ



 ٍ ًوبٌٗـُ هطؾػبت ؿكد ضلـ ثِ( عَٖٖٗ ضؾع ًوبٌٗـگٖ ٍ ٍٚبلت، ٖ٘وَه٘ت، ٍغبٗت، ٍالٗت،

 .ً٘ست ثٌـ اٗي ضبهل هٗتؿٖ، ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًزبم

 

 ثْلُ يـم ٍ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ثب هجبكمُ هٗلكات كيبٗت ؽػَظ ؿك كا المم تًْـات ـ3

 .ٌٌٚـ اؽق تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل هٌهَك ثِ ؿكٗبْتٖ ؽـهبت ام ثلؿاكٕ

 

 پبٗص ّبٕ كٍِٗ اًزبم ٍ ضَٖٗ پَل( كٗسٙ) ؽكل ٚبّص هٌهَك ثِ ايتجبكٕ، ٍ هبلٖ هإسسبت ـ1تجػلُ

 َ٘لهبلٖ هطبَل ايتجبكٕ، ٍ هبلٖ هإسسبت سبٗل ثِ پبِٗ ؽـهبت اكائٔ ٌّگبم هطوَل، اضؾبظ ثل ًهبكت ٍ

 هًوَل سبؿُ، ام اين) هٗتؿٖ ضٌبسبٖٗ ثِ هلثَـ هـاك٘ ؿكٗبْت ؾوي ثبٗـ ؽ٘لِٗ، هإسسبت ٍ ثٌ٘بؿّب ٍ

 هٗلكات ٍ ٖبًَى ارلإ ٍ هلٚن تَسف ايالهٖ الناهبت اًزبم ؽػَظ ؿك كا المم تًْـات ،(هؿبيّ ٍ

 ام هقَٚك اضؾبظ ؽَؿؿاكٕ غَكت ؿك. ٌٌٚـ اؽق ّب آى ام تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ثب هجبكمُ

 ّب آى ثِ ؽـهت اكائٔ ام ثبٗـ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسٔ تًْـات، ثِ يول ام ؽَؿؿاكٕ ٗب ٍ تًْـ اٗي اكائٔ

 .ٌٚـ ؽَؿؿاكٕ

 

 ًٛلؿى ٖجَل غَكت ؿك. ضَؿ ؿاؿُ تَؾ٘ظ كرَو اكثبة ثِ ؿٖٕ٘ ٍ غلٗظ ثبٗـ َْٔ تًْـات ـ2تجػلُ

 .گلؿؿ هتَّٖ ٍٕ ثِ ؽـهبت اكائٔ ؽَؿ، تًْـات ثِ كرَو اكثبة تَرْٖ ثٖ ٗب ٍ كرَو اكثبة

 

 ؿك كا هٗتؿٖ ضٌبسبٖٗ اٖـاهبت ًبهِ، آٗ٘ي اثالٌ ام پس هبُ ضص نلِ هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ76هبؿُ

 المم  ًجبضٌـ، اهل اٗي ارلإ ثِ ٖبؿك هطوَل اضؾبظ صٌبًضِ. ٌٌٚـ ايوبل پ٘ط٘ي كرَو اكثبة ؽػَظ

 ام ايالهٖ ّبٕ كٍِٗ قجٕ ٍ ٌٌٚـ ؿاكٕ ؽَؿ پ٘ط٘ي كرَو اكثبة ثِ رـٗـ پبٗٔ ؽـهبت اكائٔ ام است

 هطوَل اضؾبظ ّوضٌ٘ي،. ؿٌّـ ؽبتوِ پبِٗ ؽـهبت ّؤ اكائٔ ثِ ًهبكت، هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ سَٕ



 گناكش هلٚن ثِ كا هَؾَو است، ؾلٍكٕ اقاليبت ْبٖـ ِٚ پ٘ط٘ي كرَو اكثبة ؽػَظ ؿك هٛلٌٓـ

 .ٌٌٚـ

 

 ، ضَؿ هٖ اكمٗبثٖ ثبال ٚبكٕ تًبهالت( كٗسٙ) ؽكل ِٚ هَاكؿٕ ؿك اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ77هبؿُ

 . ٌٌٚـ اتؾبف كا هؿبيّ ضٌبسبٖٗ اٖـاهبت ٍ ّب كٍِٗ

 

 ثِ كا هؿبيّ ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ مٗل، هَاكؿ ؿك عـاٖل اًـ هٛلّ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ1تجػلُ

 :گقاكًـ ارلا

 

 ايالم هكبثٕ ِٚ( ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت امرولِ) عَٖٖٗ ٍ عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ثب ٚبكٕ تًبهالت ؿك ـ1

 هلٖ؛ اهٌ٘ت يبلٖ ضَكإ تأٗ٘ـ ام پس ٍ است ثبالتل ّب آى( كٗسٙ) ؽكل الوللٖ ث٘ي هلارى

 

 است؛ عَٖٖٗ تلت٘جبت ًٓى فٕ ٗب عَٖٖٗ، ضؾع يول، ث٘ؤ ًٓى فٕ ِٚ هَاكؿٕ ؿك ـ2

 

 ؽبكرٖ؛ ٚبكگناكٕ ّبٕ عسبة ؽػَظ ؿك ـ3

 

 اؽتػبغٖ؛ ثبًٛـاكٕ ؽـهبت اكائٔ ـ4

 

 س٘بسٖ؛( كٗسٙ) ؽكل ؿاكإ اضؾبظ ثِ پبِٗ ؽـهبت اكائٔ ٌّگبم ـ 5



 

 اٖتػبؿٕ ٗب ٖبًًَٖ ّـِ ِٚ َ٘لهًوَلٖ تلاٌٚص الگَّبٕ ٗب َ٘لهًوَل ّبٕ تلاٌٚص ٌّگبم ؿك ـ 6

 .ًـاكؿ هطؾػٖ

 

 اٗي تػَٗت ام پس سبل ٗٙ نلِ هلٚن، ّوبٌّگٖ ثب اًـ هٛلّ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ2تجػلُ

 كا آى ٍ ايالم ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ثِ كا َ٘لهًوَل  ّبٕ تلاٌٚص الگَّبٕ ٍ ضبؽع ًبهِ، آٗ٘ي

 . ٌٌٚـ كٍمكسبًٖ ثِ سبالًِ غَكت ثِ عـاٖل

 

 ضَاّـ ٍ ٖلاٗي ٗب ٍ اقاليبت ؿاضتي ؿكؿست ثب ِٚ هَاكؿٕ ؿك اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ78هبؿُ

 ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ ؿاكؿ، اًكجبٔ تَٖٖ٘ٓ ْْلست ثب ًْبؿ ٗب ْلؿ ٗٙ َّٗت ِٚ ٌٌٚـ پ٘ـا ني هٌكٖٗ

 پَل ثب هجبكمُ ٍاعـ تَسف تَٖٖ٘ٓ ْْلست ثب َّٗت اًكجبٔ صٌبًضِ. ٌٌٚـ ارلا ٍٕ هَكؿ ؿك كا هؿبيّ

 اٗي هكبثٕ ضؾع اهَال تَّٖ٘ ؾَاثف ثبٗـ ضَؿ، تأٗ٘ـ هطوَل ضؾع هسئَل هٗبم ثبالتلٗي ٗب ضَٖٗ

 . ضَؿ ارلا ًبهِ آٗ٘ي

 

 عـاٖل ِٚ ٌٌٚـ ايوبل إ گًَِ ثِ كا هؿبيّ ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ79هبؿُ

 : گ٘لؿ غَكت مٗل اٖـاهبت

 

 اقاليبت كٍمكسبًٖ ثِ ٍ اهَال عزن ٍ اٖتػبؿٕ ًْبل٘ت هبًٌـ هطتلٕ ام ث٘طتل اقاليبت ٚست ـ 1

 تل؛ َٚتبُ مهبًٖ َْاغل ؿك ٍاًٖٖ هبلٙ اقاليبت ام اين ٍٕ( پلٍْبٗل) ًوبٕكػ

 



 ٚبكٕ؛ تًبهل هبّ٘ت ؽػَظ ؿك ث٘طتل اقاليبت ٚست ـ2

 

 كرَو؛ اكثبة اهَال هٌجى ٗب سلهبِٗ هٌجى ؿكثبكٓ اقاليبت ٚست ـ3

 

 ثبال؛ هجبلٍ ثب ّبٕ تلاٌٚص ؿالٗل ؿكثبكٓ اقاليبت ٚست ـ4

 

 ٚبكٕ؛ تًبهل تـاٍم ٍ ضلٍو ثلإ اكضـ هـٗل تأٗ٘ـٗٔ اؽق ـ 5

 

 اقاليبتٖ؛ ربهى ّبٕ ثبًٙ ٗب ٍ هَكؿً٘بم اقاليبتٖ ّبٕ سبهبًِ ام استًالم ـ 6

 

 اْناٗص ،(ٌٚتللٖ) ٍاپبٗطٖ ّبٕ گلَگبُ اْناٗص قلٕٗ ام پبٗص ٍ( ٌٚتلل) ٍاپبٗص ؿك ؿٖت اْناٗص ـ7

 ثِ ِٚ ّبٖٗ تلاٌٚص الگَّبٕ ضٌبسبٖٗ ٍ تً٘٘ي ً٘ن ٍ ٚبكٕ تًبهل اقاليبت ثلكسٖ ٍ اؽق ؿًْبت تًـاؿ

 ؿاكًـ؛ ً٘بم ث٘طتل ثلكسٖ

 

 ثبًٖٛ ؿك هطتلٕ ًبم ثِ عسبة ٗٙ ام ٍاكٗن ام پس تٌْب ضـُ، اْتتبط تبمُ عسبة ثِ ؽـهت اكائٔ آَبم ـ 8

 . ؿاكؿ ٖجَل ٖبثل هًوَل ضٌبسبٖٗ استبًـاكؿّبٕ ِٚ

 

 ضٌبسبٖٗ( ْلم) ثلگِ تٛو٘ل ام است يجبكت ؽـهبت اكائٔ ثلإ هؿبيّ ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ ـ 80هبؿُ

 ثِ( ْلم) ثلگِ ؿك ضـُ  اكائِ انْبكات احجبت ثلإ المم هستٌـات اكائٔ ٍ كرَو اكثبة تَسف هؿبيّ



 ؿك ضَٖٗ پَل ثب هجبكمُ ٍاعـ تَسف كرَو اكثبة هستٌـات ٍ انْبكات تأٗ٘ـ ٍ ثلكسٖ ٍ هطوَل اضؾبظ

 . هطوَل ضؾع

 

 هٛلّ هطوَل ضؾع ضَٖٗ پَل ثب هجبكمُ ٍاعـ هلٚن، تَسف ضـُ تً٘٘ي ؽـهبت ؽػَظ ؿك ـ1تجػلُ

 .ٌٚـ هٌَـ هلٚن ام هزَم اؽق ثِ كا ؽـهبت اكائٔ كرَو، اكثبة هستٌـات ٍ انْبكات اكسبل ثب است

 

 ثلگِ اقاليبتٖ اٖالم امرولِ هبؿُ اٗي ارلاٖٗ ؾَاثف اًـ هٛلّ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ2تجػلُ

 . ٌٌٚـ اثالٌ هلٚن تأٗ٘ـ ام پس ٍ تً٘٘ي سبل ٗٙ نلِ كا هقَٚك ّبٕ( ْلم)

 

 ًـاكؿ، ٍرَؿ هؿبيّ ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًزبم اهٛبى ِٚ هَاكؿٕ ؿك هٛلٌٓـ هطوَل اضؾبظ ـ3تجػلُ

 . ٌٌٚـ ؽَؿؿاكٕ اضؾبظ اٗي ثِ ؽـهت اكائٔ ام

 

 پس سبل ؿٍ نلِ اًـ هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ٍ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ 81هبؿُ

 هًبهالت ٗب هبلٖ يول٘بت ضٌبسبٖٗ رْت ؽَؿٚبك ًهبكت ْلاٌٗـ اٗزبؿ هٌهَك ثِ ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام

 ّؤ كٍٕ ثل تٗلت ٚطّ اْناكّبٕ ًلم استٗلاك ثِ ًسجت تلٍكٗسن، هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ثِ هطَٛ٘

 . ٌٌٚـ اٖـام هبلٖ كْتبك الگَٕ استبًـاكؿ ثب هكبثٕ ٍ ٚبٍٕ ؿاؿُ ّبٕ كٍش ثل هجتٌٖ ؽَؿ ّبٕ سبهبًِ

 

 ثل ث٘طتل ٍ هستول ًهبكت ثِ ًسجت ؽـهبت، اكائٔ ٌّگبم ؿك اًـ هٛلّ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ 82هبؿُ

 . ٌٌٚـ اٖـام ضًَـ، هٖ ايالم ّب آى ثِ هلٚن قلٕٗ ام ِٚ هلاٖجت، تغت اضؾبظ

 



 تلٖٗ هغلهبًِ كا هلاٖجت تغت اضؾبظ هطؾػبت ٍ اسبهٖ اًـ هٛلّ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ تجػلُ

 كٍمكسبًٖ ثِ ثِ ًسجت هلاٖجت، تغت اضؾبظ هطؾػبت ٍ اسبهٖ ؿكٗبْت ام پس ثالْبغلِ ٍ ٌٌٚـ

 آى اغالعبت آؽلٗي ّولاُ ثِ هلاٖجت تغت اضؾبظ ْْلست ِٚ ًغَٕ ثِ ٌٌٚـ، اٖـام پ٘ط٘ي ْْلست

 ام َ٘لهزبم استٓبؿٓ ّلگًَِ ٍ اْطب غَكت ؿك.  ثبضـ ؿاضتِ ٖلاك هزبم ٚبكٌٚبى اؽت٘بك ؿك ّوَاكُ

 .ضـ ؽَاّـ كْتبك ٖبًَى ثلاثل هتؾلٓبى ثب هقَٚك، اقاليبت

 

  ثِ ٍ ٌٚـ تـٍٗي كا ههٌَى اضؾبظ تطؾ٘ع ّبٕ كٍِٗ ٍ  هً٘بكّب ؾَاثف، است هٛلّ هلٚن ـ 83 هبؿُ 

 .ثلسبًـ ضَكا تأٗ٘ـ

 

 اقالو ثِ هوٛي مهبى عـاٖل ؿك كا ههٌَى اضؾبظ ْْلست تُ٘٘لات است هٛلّ هلٚن ـ1تجػلُ 

 .ثلسبًـ هطوَل اضؾبظ

 

 ضـُ تً٘٘ي مهبى هـت ٍ ٖبلت ؿك كا هَكؿً٘بم هستٌـات ٍ اقاليبت اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ2تجػلُ

 ؿاكًـ، ٖلاك ثلكسٖ ْلاٌٗـ  ؿك ِٚ اضؾبغٖ ثلإ كا هستٌـات اكائٔ اهٛبى ٍ ؿٌّـ ٖلاك هلٚن اؽت٘بك ؿك

 . ٌٌٚـ ْلاّن

 

 ثِ هلارًِ ثب تَاًٌـ هٖ ؿاكؿ، ٖلاك ههٌَى اضؾبظ ْْلست ؿك ّب آى اسبهٖ ِٚ اضؾبغٖ ـ 84هبؿُ

 اكائِ كا ْْلست اٗي ام ؽلٍد ثل هجٌٖ ؽَؿ ؿكؽَاست المم، هستٌـات اكائٔ ٍ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت

 ام ضؾع ًبم ٚلؿى ؽبكد ثِ ًسجت است هٛلّ هستٌـات، اٗي تأٗ٘ـ ٍ ثلكسٖ ام پس هلٚن. ٌٌٚـ

 .ٌٚـ اٖـام ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ثِ آى ايالم ٍ ههٌَى اضؾبظ ْْلست

 



 اكائٔ ام َْكاً ههٌَى، اضؾبظ ْْلست ايالم ام پس اًـ هٛلّ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ 85هبؿُ

 ؽػَظ ؿك كا هلٚن تَسف ضـُ ايالم ّبٕ هغـٍؿٗت ٍ ؽَؿؿاكٕ اضؾبظ اٗي ثِ رـٗـ پبٗٔ ؽـهبت

 . ٌٌٚـ ايوبل ّب آى

 

 ٍ ضَؿ ايوبل ثبٗـ ههٌَى اضؾبظ ْْلست ثِ ضؾع ٍكٍؿ تبكٗؼ ام اٗزبؿضـُ ّبٕ هغـٍؿٗت ـ تجػلُ

 هٖ ؽبكد هقَٚك ْْلست ام هلٚن، ثِ ههٌَى ضؾع سَٕ ام ضـُ اكائِ هستٌـات تأٗ٘ـ غَكت ؿك تٌْب

 . گلْت ؽَاٌّـ ٖلاك هلاٖجت تغت اضؾبظ ْْلست ؿك سبل ٗٙ هـت ثِ اضؾبظ اٗي. ضَؿ

 

 ٚلؿُ ؿكٗبْت كرَو اكثبة هؿبيّ ضٌبسبٖٗ ٌّگبم ِٚ اقاليبتٖ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ 86هبؿُ

 . ؿّـ ٖلاك آى اؽت٘بك ؿك سبمؿ، هٖ هطؾع هلٚن ِٚ ًغَٕ ثِ ٍ هلٚن ايالم غَكت ؿك اًـ،

 

 ام پ٘ص هلٚن، ٍ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ّوٛبكٕ ثب اًـ هٛلّ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت  ـ 87هبؿُ

 تـاث٘ل تلٍكٗسن، هبلٖ تأه٘ي  ٍ ضَٖٗ پَل  ًهل ام پلؽكل ٚطَكّبٕ ؿك ًوبٌٗـگٖ ٗب ضًجِ ّلگًَِ اٗزبؿ

 .ٌٌٚـ اتؾبف( كٗسٙ) ؽكل( ٌٚتلل) ٍاپبٗص رْت كا هٗتؿٖ

 

 ؽبكرٖ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ثِ هزَم اكائٔ ام پ٘ص اًـ هٛلّ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ 88هبؿُ

 پَل ثب هجبكمُ ًهل ام اغلٖ ٚطَك ٍؾً٘ت ؽػَظ ؿك هلٚن ام ٚطَك، ؿك ًوبٌٗـگٖ ٗب ضًجِ اٗزبؿ ثلإ

 هلٚن ّوٛبكٕ ثب اًـ هٛلّ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ. ٌٌٚـ استًالم تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ

 پلؽكل، ٚطَكّبٕ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ًوبٌٗـگٖ ؿْبتل ٗب ضًت ؽػَظ ؿك كا هٗتؿٖ تـاث٘ل

 . ٌٌٚـ اتؾبف ،(كٗسٙ) ؽكل( ٌٚتلل) ٍاپبٗص رْت

 



 كٍاثف ؽػَظ ؿك هستول پبٗص ٍ ًهبكت ؾوي اًـ هٛلّ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ 89هبؿُ

 ٍ ضَٖٗ پَل ًهل ام پلؽكل ٚطَكّبٕ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ثب ٚطَك ؿاؽل ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت

 كا هٗتؿٖ اٖـاهبت ضَؿ، هٖ اكمٗبثٖ ثبال كٍاثف اٗي( كٗسٙ) ؽكل ِٚ هَاكؿٕ ؿك تلٍكٗسن، هبلٖ تأه٘ي

 . ٌٌٚـ رلَگ٘لٕ اكتجبـ ثلٖلاكٕ اؿاهٔ ام لنٍم غَكت ؿك ٍ ؿٌّـ غَكت

 

 ِٚ ٌٌٚـ تـٍٗي ًغَٕ ثِ كا كرَو اكثبة ثب هًٌٗـُ ٖلاكؿاؿّبٕ ّؤ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ90هبؿُ

 ّبٕ كٍِٗ ام اين تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ اهٛبى آى، اسبس ثل

 اؽق آى ؽػَظ ؿك كرَو اكثبة ام المم تًْـات ٍ ضَؿ ْلاّن  سبؿُ ٍ هًوَل هؿبيّ، ضٌبسبٖٗ

 . گلؿؿ

 

 اكائٔ ؽػَظ ؿك هٗتؿٖ ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًزبم هٌهَك ثِ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ّؤ ـ91هبؿُ

 . ٌٌٚـ يول َ٘لعؿَكٕ ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ ٍ ؾَاثف ثب هكبثٕ َ٘لعؿَكٕ، ؽـهبت

 

 اقاليبت ٌّْبٍكٕ ٍ اكتجبقبت ٍماكت ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ تزبكت ٍ هًـى غًٌت، ٍماكت ـ1تجػلُ

 سكظ ثب هتٌبست ٚطَك ؿك كا كرَو اكثبة َ٘لعؿَكٕ ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ ٍ ؾَاثف هلٚن، ٍ

 هلٖ ٚبكپَضٔ ًه٘ل هَرَؿ ّبٕ مٗلسبؽت ٍ اثناكّب لغبل ثب ٍ ٚبكٕ تًبهالت( كٗسٙ) ؽكلپقٗلٕ

 ًبهِ آٗ٘ي تػَٗت ام پس هبُ ضص نلِ هلٖ ّولاُ تلٓي ٍ( ؿٗز٘تبل) كَٖهٖ اهؿبٕ گَاّٖ اٗلاً٘بى،

 .آٍكؿ ْلاّن هطوَل اضؾبظ ثلإ كا آى ارلإ اهٛبى ٍ ٌٚـ تـٍٗي

 

 ٍماكت ثب هبؿُ اٗي ارلإ كاستبٕ ؿك كا المم ّبٕ ّوٛبكٕ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ّؤ ـ2تجػلُ

 . آٍكًـ يول ثِ تزبكت ٍ هًـى غًٌت،



 

 .است هوٌَو َ٘لعؿَكٕ غَكت ثِ هطوَل اضؾبظ تَسف كرَو اكثبة ثِ پبِٗ ؽـهبت اكائٔ ـ3 تجػلُ

 

 ثبًٖٛ ٚبكگناكٕ ٍ ٍرَُ الٛتلًٍٖ٘ٛ ٍاًتٗبل ًٗل ـ ضطن ْػل

 

 هطبثِ، كٍاثف سبٗل ٍ هلمٕ ثلٍى ثبًٖٛ ٚبكگناكٕ كٍاثف ؿك هٛلٌٓـ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ92هبؿُ

 ٚبكگناكٕ ّبٕ ًْبل٘ت ثب هلتجف تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ّبٕ( كٗسٙ)ؽكل ام هٌبسجٖ اكمٗبثٖ

 يول  ثِ( ٌٌٚـُ ؿكؽَاست ثبًٙ) هطتلٕ ضٌبسبٖٗ ثلإ كا المم اٖـاهبت هتًبٖجبً ٍ ؿٌّـ اًزبم ثبًٖٛ

 ٍ ٚبكٕ تًبهل ثلٖلاكٕ ام پ٘ص كا ٚبْٖ اقاليبت اًـ هٛلّ ٚبكگناك ّبٕ ثبًٙ اسبس، ثلاٗي. آٍكًـ

 آٍكٕ روى ٚبكگناكٕ كٍاثف ٌٌٚـٓ ؿكؽَاست ّبٕ ثبًٙ هَكؿ ؿك آى اٗزبؿ ام پس هستول قَك ثِ

 ٍ ضَٖٗ پَل ّبٕ( كٗسٙ) ؽكل هكلَة، ًغَ ثِ ٍ ثطٌبسٌـ ٚبهالً كا ثبًٙ آى ًْبل٘ت هبّ٘ت تب ٌٌٚـ

 ٍ هبلٖ هإسسٔ ِٚ اٖـاهبتٖ ٗب يَاهل عـاٖل. ٌٌٚـ اكمٗبثٖ هستول غَكت ثِ كا تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي

 :ام يجبكتٌـ ؿّـ ٖلاك هَكؿًهل ٌٌٚـُ ؿكؽَاست ثبًٙ ؽػَظ ؿك ثبٗـ ايتجبكٕ

 

 ؿاكؿ؛ ٖلاك آى ؿك ٌٌٚـُ ؿكؽَاست ثبًٙ ِٚ ٖؿبٖٗ عَمٓ ٗب ٚطَك ـ1

 

 ٚبهل ضٌبؽت ّـِ ثب ٚبكگناكٕ ؽـهبت ٌٌٚـٓ ؿكؽَاست ثبًٙ ؿكثبكٓ ٚبْٖ اقاليبت آٍكٕ روى ـ2

 ؿك هَرَؿ اقاليبت هجٌبٕ ثل ثبًٙ ضْلت ضٌبؽت ٍ ثبًٙ آى ّـِ ثبماك ٍ ٍٚبك ٚست هبّ٘ت

 يوَم؛ ؿستلس

 



 ؿك ًهبكتٖ اٖـاهبت سبٗل ٗب تغٗ٘ٗبت ارلإ ًجَؿِ ٗب ٍرَؿ ثلكسٖ امرولِ ثبًٙ ثل ًهبكت ٚ٘ٓ٘ت ـ3

 ثبًٙ؛ ؽػَظ ؿك تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ثب اكتجبـ

 

 ٍاعـّبٕ ٍ ضًت ِٚ ٖؿبٖٗ عَمٓ ٍ ٚطَك ٍ ؿاكؿ تًلٕ آى ثِ ٌٌٚـُ ؿكؽَاست ثبًٙ ِٚ هبلٖ گلٍُ ـ4

 اًـ؛ ٍاٖى آى ؿك گلٍُ تبثى

 

 ٗب ٍاًٖٖ هبلٛبى ٍرَؿ ٍٗژُ ثِ) ٌٌٚـُ ؿكؽَاست ثبًٙ هبلٛ٘ت ٍ هـٗلٗت هَكؿ ؿك اقاليبتٖ ـ 5

 ؛(س٘بسٖ( كٗسٙ) ؽكل ؿاكإ اضؾبظ

 

 ٌٌٚـُ؛ ؿكؽَاست ثبًٙ ثِ ضـُ اكائِ ؽـهبت ام ّـِ ـ 6

 

 ثب هجبكمُ َٖاً٘ي ٍٗژُ ثِ) ٌٌٚـُ ؿكؽَاست ثبًٙ ٚطَك ؿك ثبًٖٛ ًهبكت ٍ هٗلكات ٚ٘ٓ٘ت ٍ ضلاٗف ـ7

 ؛(تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل

 

 ؿكؽَاست ثبًٙ ؿك تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ضٌبسبٖٗ ٍ پ٘طگ٘لٕ ّبٕ س٘بست ٍ ّب كٍِٗ ـ 8

 هطتلٗبى؛ ٚبْٖ ضٌبسبٖٗ ثلإ ثبًٙ آى اٖـاهبت ضبهل ٌٌٚـُ

 

  ثبًٙ يٌَاى ثِ  ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسٔ ؽـهبت ام هزبمًـ ِٚ حبلج اضؾبظ َّٗت اعلام اهٛبى ـ9

 ٌٌٚـ؛ استٓبؿُ ٚبكگناك



 

 ثلإ ٚبكگناكٕ ؽـهبت ٌٌٚـٓ ؿكؽَاست ثبًٙ تَسف ِٚ( ٌٚتللٖ) ٍاپبٗطٖ اٖـاهبت اكمٗبثٖ ـ10

 .ضَؿ هٖ اًزبم تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ثب هجبكمُ

 

 هبؿُ اٗي ارلاٖٗ ّبٕ كٍِٗ ٍ ؾَاثف عـاٖل است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ـ1تجػلُ

 .ٌٚـ اثالٌ ٍ تـٍٗي هبُ ضص نلِ كا

 

 ّبٕ كٍِٗ ٍ ّب هطٖ ؽف هَكؿ ؿك هَكؿً٘بم اقاليبت اًـ هٛلّ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ2تجػلُ

 ثبًٙ ِٚ إ ًبهِ پلسص قلٕٗ ام كا ٚبكگناك ثبًٙ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ثب هجبكمُ

 ؿست ثِ ٍٕ، تَسف ضـُ اكائِ هَرَؿ يوَهٖ اقاليبت اسبس ثل ٗب است ٚلؿُ تٛو٘ل ٌٌٚـُ ؿكؽَاست

 .ٌٌٚـ ثلكسٖ ٍ آٍكًـ

 

 هإسسٔ اكضـ هـٗلٗت تأٗ٘ـ ثِ ثبٗـ ثبًٖٛ ٚبكگناكٕ كاثكٔ ٗٙ اؿاهٔ ٗب پقٗلش ثلإ تػو٘ن ـ3تجػلُ

 ؽكلپقٗلٕ ثب ثبًٖٛ ٚبكگناكٕ كٍاثف ام هٌهن قَك ثِ  ثبٗـ اكضـ هـٗلٗت ٍ ثلسـ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ

 .ضَؿ هكلى ّب آى ثل ًهبكت ًغَٓ ٍ ثبال( كٗسٙ)

 

 إ پَستِ ّبٕ ثبًٙ ثب ٚبكگناكٕ كاثكٔ ّلگًَِ ثلٖلاكٕ ام اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ93 هبؿُ 

 .ٌٌٚـ ؽَؿؿاكٕ

 



 پَستِ ّبٕ ثبًٙ ثب ٚبكگناكٕ كاثكٔ ام اقالو غَكت ؿك اًـ هٛلّ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ تجػلُ

 . ًوبٌٗـ اٖـام ًْبؿ آى تَسف ايالهٖ كٍِٗ هكبثٕ ٍ ًوَؿُ ايالم هلٚنٕ ثبًٙ  ثِ كا هلاتت ، إ

 

 حبلج اضؾبظ هستٗ٘ن هَكؿاستٓبؿٓ ٚبكگناكٕ ّبٕ عسبة ثب اكتجبـ ؿك ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسٔ ـ94هبؿُ

 :ٚبكگناكٕ ؽـهبت ٌٌٚـٓ ؿكؽَاست ثبًٙ ٗبثـ اقوٌ٘بى ثبٗـ( ٌٌٚـُ ؿكؽَاست ثبًٙ هطتلٗبى)

 

 ّبٕ عسبة ثِ هستٗ٘ن ؿستلسٖ ِٚ هطتلٗبًٖ هَكؿ ؿك كا كرَو اكثبة ضٌبسبٖٗ ثِ هلثَـ ٍنبّٗ ـ1

 ٌٚـ؛ هٖ ايوبل ؿاكًـ، ٚبكگناك ثبًٙ

 

 ؿك كرَو اكثبة ام اؽقضـُ اقاليبت ، ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسٔ ؿكؽَاست غَكت ؿك است ٖبؿك ـ2

 .ؿّـ ٖلاك ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسٔ آى اؽت٘بك ؿك كا ضٌبسبٖٗ ْلاٌٗـ

 

 ام كا هلمٕ ثلٍى اكمٕ الٛتلًٍٖ٘ٛ ٍاًتٗبالت ًٗل ٚل٘ٔ اًـ هٛلّ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ95هبؿُ

 روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ًهبكت تغت ّبٕ هس٘ل ٍ تأٗ٘ـ هَكؿ كسبى پ٘بم ّبٕ( س٘ستن) سبهبًِ قلٕٗ

 :ٌٌٚـ ؿكٗبْت كا مٗل اقاليبت هقَٚك، ٍاًتٗبالت ًٗل ٚل٘ٔ اكسبل ٌّگبم ٍ ؿٌّـ اًزبم اٗلاى اسالهٖ

 

 ؽبكرٖ، اتجبو اؽتػبغٖ ضوبكٓ/ هلٖ ضٌبسٔ/ هلٖ ضوبكٓ ؽبًَاؿگٖ، ًبم ٍ ًبم ضبهل ْلستٌـُ هطؾػبت ـ1

 ضَؿ؛ هٖ اًزبم آى قلٕٗ ام تلاٌٚص ِٚ عسبثٖ ضوبكٓ ٍ آؿكس تَلـ، هغل ٍ تبكٗؼ ضْبة، ضوبكٓ

 



 عسبة ضوبكٓ ٍ ثبًٙ ًبم ، ضلٚت ًبم/ ؽبًَاؿگٖ ًبم ٍ ًبم ضبهل( ًٓى فٕ) گ٘لًـُ هطؾػبت ـ2

 (.هٗػـ عسبة)

 

 ٖبثلِ تلاٌٚص ِٚ ًغَٕ ثِ ثبضـ، ْلؿ ثِ هٌغػل تلاٌٚص اكربو ضوبكُ عبٍٕ ثبٗـ اكسبلٖ عَالِ ـ1تجػلُ

 .ثبضـ كؿٗبثٖ

 

 ام ؿستِ اٗي اًزبم ثلإ هزبم اضؾبظ ٍ هلمٕ  ثلٍى الٛتلًٍٖ٘ٛ ٍاًتٗبل ًٗل هزبم هػبؿٕٗ ـ2تجػلُ

 .ثَؿ ؽَاّـ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ تطؾ٘ع ثِ يول٘بت

 

 غلْبً كا ثبًٖٛ ث٘ي ؿاؽلٖ الٛتلًٍٖ٘ٛ ٍاًتٗبالت ًٗل ٚل٘ٔ اًـ هٛلّ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ96هبؿُ

 ضتبة ٍ پبٗب سبتٌب، ٖج٘ل ام اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ پلؿاؽت هلٖ ّبٕ مٗلسبؽت قلٕٗ ام

 هلٚنٕ ثبًٙ هلثَـ ّبٕ سبهبًِ ؿك كا مٗل اقاليبت ٍاًتٗبالت، ًٗل اٗي ٚل٘ٔ اكسبل ٌّگبم ٍ ؿٌّـ اًزبم

 :ٌٌٚـ حجت اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ

 

 ؽبكرٖ، اتجبو اؽتػبغٖ ضوبكٓ/ هلٖ ضٌبسٔ/ هلٖ ضوبكٓ ؽبًَاؿگٖ، ًبم ٍ ًبم ضبهل ْلستٌـُ هطؾػبت ـ1

 ضَؿ؛ هٖ اًزبم آى قلٕٗ ام تلاٌٚص ِٚ عسبثٖ ضجبٕ ضوبكٓ/عسبة ضوبكٓ ٍ آؿكس ضْبة، ضوبكٓ

 

 ضجب ضوبكٓ/عسبة ضوبكٓ ؽبًَاؿگٖ، ًبم ٍ ًبم ضبهل( ًٓى فٕ) گ٘لًـُ هطؾػبت ـ2

 (.هٗػـ عسبة)

 



 آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس سبل ٗٙ نلِ است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ـ تجػلُ

 .ٌٚـ ْلاّن هبؿُ اٗي ٚلؿى ارلاٖٗ رْت كا المم ّبٕ مٗلسبؽت ًبهِ،

 

 ثبًٖٛ، ؿكٍى الٛتلًٍٖ٘ٛ ٍاًتٗبالت ًٗل ٚل٘ٔ اًزبم ٌّگبم اًـ هٛلّ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ97هبؿُ

 :ٌٌٚـ حجت ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسٔ هلثَـ ّبٕ سبهبًِ ؿك كا مٗل اقاليبت

 

 ؽبكرٖ، اتجبو اؽتػبغٖ ضوبكٓ/ هلٖ ضٌبسٔ/ هلٖ ضوبكٓ ؽبًَاؿگٖ، ًبم ٍ ًبم ضبهل ْلستٌـُ هطؾػبت ـ1

 هٖ اًزبم آى قلٕٗ ام تلاٌٚص ِٚ عسبثٖ) عسبة ضوبكٓ ٍ آؿكس تَلـ، هغل ٍ تبكٗؼ ضْبة، ضوبكٓ

 ؛(ضَؿ

 

 اتجبو اؽتػبغٖ ضوبكٓ/ هلٖ ضٌبسٔ/ هلٖ ضوبكٓ ؽبًَاؿگٖ، ًبم ٍ ًبم ضبهل( ًٓى فٕ) گ٘لًـُ هطؾػبت ـ2

 (.هٗػـ عسبة) عسبة ضوبكٓ ٍ آؿكس تَلـ، هغل ٍ تبكٗؼ ضْبة، ضوبكٓ ؽبكرٖ،

 

 هلمٕ ثلٍى الٛتلًٍٖ٘ٛ ٍاًتٗبالت ًٗل ٍاسكٔ يٌَاى ثِ  صٌبًضِ هٛلٌٓـ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ98هبؿُ

 كا تلاٌٚص ؾلٍكٕ اقاليبت ٍ گ٘لًـُ ٍ ْلستٌـُ ثب هلتجف ؿكٗبْتٖ اقاليبت ٌٌٚـ، هٖ يول ؿاؽلٖ ٗب

 .ٌٌٚـ ًگْـاكٕ هلتجف ّبٕ پ٘بم ٍ ٍاًتٗبل ًٗل ْلاٌٗـ ؿك ٍ پلؿاؽت مًز٘لٓ سلتبسل ؿك

 

 تِْ٘ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ تَسف َْٔ هَؾَو ثِ هلثَـ ّبٕ گقاكٕ س٘بست ـ تجػلُ

 ثؾطٌبهِ هقَٚك، اًتٗبالت ٍ ًٗل ؽػَظ ؿك اًـ هٛلّ ّب ثبًٙ ٍ كسـ هٖ ضَكا تأٗ٘ـ  ثِ ٍ ضَؿ هٖ

 .ٌٌٚـ كيبٗت كا ؽػَظ اٗي ؿك اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ّبٕ



 

 ،(ثبٍاسكِ ٗب هستٗ٘وبً) الٛتلًٍٖ٘ٛ اًتٗبالت ٍ  ًٗل ٌّگبم ؿك هٛلٌٓـ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ99هبؿُ

 اًتٗبالت ٍ  ًٗل ام ؿستِ آى ضٌبسبٖٗ ثلإ كا ٍَٖو ام پس ًهبكت ٗب لغهِ ؿك ًهبكت هبًٌـ المم اٖـاهبت

 ٍرِ گ٘لًـٓ ٗب ْلستٌـُ ثِ هلثَـ اقاليبت امرولِ تلاٌٚص ؾلٍكٕ اقاليبت ْبٖـ ِٚ الٛتلًٍٖ٘ٛ

 ّبٕ كٍِٗ ٍ ّب هطٖ ؽف ٍاًتٗبالت، ًٗل اٗي هَكؿ ؿك يول ًغَٓ ؽػَظ ؿك ّوضٌ٘ي ٍ اتؾبف ّستٌـ،

 .ٌٌٚـ تـٍٗي كا( كٗسٙ) ؽكل ثل هجتٌٖ المم

 

 اهٛبى ِٚ ٌٌٚـ قلاعٖ إ گًَِ ثِ كا ؽَؿ ّبٕ سبهبًِ اًـ هٛلّ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ1تجػلُ

 ثِ است، تلاٌٚص قلْ٘ي ؾلٍكٕ اقاليبت ْبٖـ ِٚ كا الٛتلًٍٖ٘ٛ ٍاًتٗبالت ًٗل ام ؿستِ آى ضٌبسبٖٗ

 .ٌٌٚـ رلَگ٘لٕ تلاٌٚص اًزبم ام ٍ ْلاّن ؽَؿٚبك قَك

 

 سبمٍٚبك اٗزبؿ ثب اًـ هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ٍ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ2تجػلُ

 ؿكٗبْت ٗب ْلستٌـُ ِٚ الٛتلًٍٖ٘ٛ ٍاًتٗبالت ًٗل ام ؿستِ آى اًزبم ام ؽَؿ، پلؿاؽت ّبٕ سبهبًِ ؿك المم

 رلَگ٘لٕ( س٘ستوٖ) إسبهبًِ غَكت ثِ است، تغلٗوٖ ْْلست ؿك هَرَؿ اضؾبظ ام ٖٗٛ آى ٌٌٚـٓ

 .ٌٌٚـ اكسبل هلٚن ثلإ كا آى گناكش ٍ

 

 هجٌٖ پقٗلًـُ ام المم تًْـات ؿكٗبْت ثِ ًسجت اًـ هٛلّ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ   ـ100هبؿُ 

 هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ثب هجبكمُ هٗلكات كيبٗت ً٘ن ٍ پقٗلش اثناكّبٕ ام َ٘لهزبم استٓبؿٓ يـم ثل

 روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ الناهبت اسبس ثل ، ّب آى تَسف تؾلّ ثلٍم غَكت ؿك ٍ ٌٌٚـ اٖـام تلٍكٗسن

 .ضَؿ اٖـام اٗلاى اسالهٖ

 



 ًٗكٔ ام ؽبكد ؿك استٓبؿُ ؿٗگلاى، ثِ پقٗلش اثناك ٍاگقاكٕ هبًٌـ َ٘لهزبم استٓبؿٓ هػبؿٕٗ ـ1تجػلُ

 ثب اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ تَسف ًٗـ، ٍرِ اكائٔ ثلإ پقٗلش اثناك ام استٓبؿُ ٍ ؿستلسٖ

 .ضـ ؽَاّـ هطؾع هلٚن ّوٛبكٕ

 

 غَكت ؿك ِٚ گلؿؿ تػلٗظ پقٗلًـُ ثب پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ٖلاكؿاؿ ؿك است المم ـ2تجػلُ

 قَك ثِ  كا پقٗلًـُ ثِ ؽـهبت اكائٔ تَاًـ هٖ پلؿاؽت ؽـهبت ضلٚت پقٗلش، اثناك ام َ٘لهزبم استٓبؿٓ

 .ٌٚـ هتَّٖ پقٗلًـُ اقالو ثـٍى ٍ ؿائن

 

 ثبضـ هتًـؿ هزبمٕ ٗب ْ٘نٖٗٛ پقٗلش اثناكّبٕ ؿكٗبْت هتٗبؾٖ كرَو اكثبة ِٚ ؿكغَكتٖ ـ3تجػلُ

 ّب ًوبٌٗـگٖ هلٚنٕ، ؿْتل ثلإ اثناكّب اٗي ؿكٗبْت هتٗبؾٖ عَٖٖٗ ضؾع ٗٙ ِٚ هَاكؿٕ ؿك امرولِ

 هقَٚك اثناكّبٕ ام ّلٗٙ  هَكؿ ؿك ًبهِ آٗ٘ي اٗي ؿك هٗلك تٛبلّ٘ توبم است المم ثبضـ، ؽَؿ ضًت ٍ

 .ضَؿ ارلا

 

 . است هوٌَو سبل( 18) سي مٗل اضؾبظ ثِ پقٗلش اثناك ٍاگقاكٕ ـ4تجػلُ

 

 ٍ ًبم ثٖ ؽلٗـ ّبٕ ٚبكت ّـِٗ، ّبٕ ٚبكت غـٍك ام اًـ هٛلّ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ101 هبؿُ

 ث٘ي اكتجبـ ٍ ؽَؿؿاكٕ هنثَك هإسسٔ ًنؿ عسبة ْبٖـ كرَو اكثبة ثلإ هطبثِ پلؿاؽت ّبٕ ٚبكت

 .ٌٌٚـ هطؾع ؽَؿ ّبٕ سبهبًِ ؿك كرَو اكثبة عسبة ثب كا هقَٚك پلؿاؽت ّبٕ ٚبكت

 



 ٚبكت غـٍك ثِ هلثَـ ؾَاثف سبٗل ٍ است ًٗـ ٍرِ ثِ هلثَـ ؾَاثف هطوَل ّب ٚبكت اٗي ـ تجػلُ

 هلٚنٕ ثبًٙ سَٕ ام تلٍكٗسن، هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل( كٗسٙ) ؽكل ٚبّص هٌهَك ثِ هقَٚك، ّبٕ

 .ضـ ؽَاّـ اثالٌ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ثِ هلٚن ّوٛبكٕ ثب اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ

 

 ؾوي ْ٘نٖٗٛ، پقٗلش اثناك ّلگًَِ اكائِ ام پ٘ص هٛلٌٓـ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ـ102هبؿُ

 هلارى ام استًالم ام پس ٍ ؿكٗبْت پقٗلًـُ ام ً٘ن كا مٗل اقاليبت كرَو، اكثبة هًوَل ضٌبسبٖٗ اًزبم

 :ٌٌٚـ حجت كرَو اكثبة( پلٍْبٗل) ًوبٕكػ ؿك كثف، فٕ

 

 احجبت هلثَـ ٍٚبك ٚست ثلإ كا پقٗلًـُ هزَم ِٚ ٚست پلٍأً هبًٌـ اٖتػبؿٕ ًْبل٘ت رَام تػَٗل ـ1

 هزَمّب؛ ٍ هـاك٘ اغل ثب تكجٕ٘ ام پس عَٖٖٗ ضؾع ثلإ حجتٖ هـاك٘ ّوضٌ٘ي ٍ ًوبٗـ

 

 هغل ثب ثبٗـ ِٚ هبؿُ اٗي( 1) ثٌـ ؿك ضـُ گلْتِ هـاك٘ ثب هكبثٕ پستٖ(ٚـ) ضٌبسِ ٍ ٚبهل ًطبًٖ ـ2

 ثبضـ؛ ٗٛسبى پقٗلش اثناك ًػت

 

 ؿاضتِ تكبثٕ پقٗلًـُ ثب آى غبعت هطؾػبت ثبٗـ ِٚ پقٗلش اثناك ثِ هتػل هزبم عسبة ضوبكُ ـ3

 ثبضـ؛

 

 .اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ؿكؽَاست ثِ اقاليبت سبٗل ـ4

 



 ؾوي هزبمٕ، پقٗلش اثناك ّلگًَِ اكائٔ ام پ٘ص اًـ هٛلّ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ـ103هبؿُ

 هلارى ام استًالم ام پس ٍ ؿكٗبْت پقٗلًـُ ام ً٘ن كا مٗل اقاليبت كرَو، اكثبة هًوَل ضٌبسبٖٗ اًزبم

 :ٌٌٚـ حجت كرَو اكثبة( پلٍْبٗل) ًوبٕكػ ؿك كثف، فٕ

 

 غٌٖٓ ًهبم ٖبًَى( 87) هبؿٓ هَؾَو ٚست پلٍأً ٗب ٍ پقٗلًـُ الٛتلًٍٖ٘ٛ ايتوبؿ ًوبؿ هزَم اقاليبت ـ1

 آى؛ ثًـٕ اغالعبت ٍ ـ1382 هػَة ـ ٚطَك

 

 سبهبًِ ٗب تزْ٘نات ِٚ هغلٖ ٗب ؿْتل) پقٗلًـُ عؿَك ٍ ًْبل٘ت هغل پستٖ(ٚـ) ضٌبسِ ٍ ٚبهل ًطبًٖ ـ2

( است هستٗل آًزب ؿك عَٖٖٗ ضؾع حجتٖ هـاك٘ ٗب ٍٚبك ٚست هزَم ثب هكبثٕ هزبمٕ پلؿامش ّبٕ

 ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ تَسف ٍ ثبضـ ٗٛسبى الٛتلًٍٖ٘ٛ ايتوبؿ ًوبؿ ؿك انْبكضـُ هغل ثب ثبٗـ ِٚ

 ضَؿ؛ ثلكسٖ ه٘ـاًٖ غَكت ثِ هزبمٕ پلؿاؽت

 

 اٌٗتلًتٖ؛ پبٗگبُ ه٘نثبى ًطبًٖ ٍ َّٗتٖ هطؾػبت ٍ پقٗلًـُ ؿٖٕ٘ اٌٗتلًتٖ ًطبًٖ ٍ هطؾػبت ـ3

 

 ثبضـ؛ هٌكجٕ پقٗلًـُ ثب آى غبعت هطؾػبت ثبٗـ ِٚ پقٗلش اثناك ثِ هتػل هزبم عسبة ضوبكُ ـ4

 

 .اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ؿكؽَاست ثِ اقاليبت سبٗل ـ 5

 



 ثلؽف ٍ( س٘ستوٖ) إسبهبًِ استًالم اهٛبى است هٛلّ تزبكت ٍ  هًـى ، غًٌت ٍماكت ـ1تجػلُ

 اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ٍ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ثلإ كا الٛتلًٍٖ٘ٛ ايتوبؿ ًوبؿ

 .آٍكؿ ْلاّن

 

 ام اين) هقَٚك ًوبؿّبٕ ايتجبكٕ ٍؾً٘ت تُ٘٘لات است هٛلّ تزبكت ٍ هًـى غًٌت، ٍماكت ـ2تجػلُ

 اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ اؽت٘بك ؿك( س٘ستوٖ) إسبهبًِ غَكت ثِ كا( اثكبل ٍ اًٗؿب تًلٕ٘،

 . ٌٚـ ٘لٕرلَگ هزبمٕ پقٗلش اثناك ثِ ؽـهبت اكائٔ اؿاهٔ ام است هٛلّ هقَٚك ثبًٙ ٍ ؿّـ ٖلاك

 

 ام اين ، پقٗلش اثناك اًـامٕ كاُ ٍ ًػت ام پ٘ص است هٛلّ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـٓ اكائِ ـ104هبؿُ

 :ٌٚـ حجت پقٗلًـُ إ ؿاؿُ سَاثٕ ؿك ٍ اؽق پقٗلًـُ انْبك ثب هكبثٕ كا مٗل اقاليبت هزبمٕ، ٗب ْ٘نٖٗٛ

 

 هبلٖ؛  تلاٌٚص ّل آًلاؿٕ سّٗ ـ1

 

 .پقٗلش اثناكّبٕ ام ّلٗٙ  هبّبًٔ گلؿش سّٗ ـ2

 

 اكائِ پقٗلًـُ، اٖتػبؿٕ ٍ َّٗتٖ اقاليبت ثب انْبكضـُ ًْبل٘ت سكظ تٌبست يـم غَكت ؿك ـ1تجػلُ

 ِٚ كٍضٖ ثب ٍ هقَٚك اقاليبت اسبس ثل كا تلاٌٚص آًلاؿٕ سّٗ است هٛلّ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـٓ

 .ٌٚـ تً٘٘ي كسـ، هٖ هلٚن تأٗ٘ـ ثِ

 



 اثناك ثلإ ضـُ تً٘٘ي سّٗ ام ث٘ص ّبٕ تلاٌٚص است هٛلّ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـٓ اكائِ ـ2تجػلُ

 .ؿّـ گناكش آى ايالهٖ سبؽتبك هكبثٕ هلٚن ثِ كا پقٗلش

 

 تُ٘٘ل هزبمٕ، ٗب ْ٘نٖٗٛ هٛبى تُ٘٘ل ام اين پقٗلًـُ، ّبٕ ؿاؿُ ٍ اقاليبت ؿك تُ٘٘ل ّلگًَِ ـ105هبؿُ

 ًػت پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـٓ اكائِ اقالو ثِ پقٗلًـُ تَسف ٍٖت اسلو ؿك ثبٗـ آى ًه٘ل ٍ ًْبل٘ت هبّ٘ت

 ّٓتِ ٗٙ نلِ است هٛلّ ً٘ن هنثَك پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـٓ اكائِ ضلٚت ٍ ثلسـ پقٗلش اثناك ٌٌٚـٓ

 هَكؿ اٗي. ٌٚـ اٖـام ؽَؿ اقاليبتٖ ّبٕ سبهبًِ ؿك هنثَك ّبٕ ؿاؿُ ٍ اقاليبت كٍمكسبًٖ ثِ ثِ ًسجت

 .گلؿؿ تػلٗظ پقٗلش اثناكّبٕ ًػت ٖلاكؿاؿّبٕ ؿك كٍضٌٖ ثِ ثبٗـ

 

 ًٗكٔ ام َ٘ل  ًطبًٖ ّل ٗب پقٗلًـُ انْبكٕ غٌّ رن ثِ  غٌٖٓ ّل ؿك پقٗلش اثناك ام استٓبؿُ ـ106هبؿُ

 ٍ است هوٌَو پقٗلًـگبى ربهى سبهبًٔ ام تأٗ٘ـِٗ اؽق ثـٍى ، پقٗلًـُ ثب ٖلاكؿاؿ ؿك ضـُ تً٘٘ي ؿستلسٖ

 اكائٔ يـم ؾوي اًـ هٛلّ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ پقٗلًـُ، تَسف اهل اٗي ثِ اٖـام غَكت ؿك

 ثِ ؽـهت اكائٔ. ؿٌّـ گناكش هلٚن ثِ هطَٛ٘ يول٘بت يٌَاى ثِ  كا هَؾَو ، پقٗلًـُ ثِ ؽـهت

 هلٚنٕ ثبًٙ تأٗ٘ـ غَكت ؿك تٌْب اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلمّبٕ ام ؽبكد ؿك پقٗلش اثناكّبٕ

 .است هزبم اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ

 

 تب ٌٌٚـ تًلّٗ ؿستلسٖ ًٗكٔ پقٗلش، اثناك ّل ثلإ اًـ هٛلّ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ـ1تجػلُ

 ؿكٗبْت اهٛبى پلؿاؽت، ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ثب ّوبٌّگٖ ثـٍى پقٗلش، اثناك ًطبًٖ تُ٘٘ل غَكت ؿك

 .ثبضـ ًـاضتِ ٍرَؿ ؽـهبت

 



 هتػل پقٗلش اثناك هَكؿ ؿك ِٚ ثبضـ إ گًَِ ثِ ثبٗـ ْ٘نٖٗٛ پقٗلش اثناك ثلإ ؿستلسٖ ًٗكٔ ـ2تجػلُ

 اتػبل ٗب ٍ تلٓي ؽف ثلإ ضـُ حجت هغل ثب هتٌبنل آى هًَٖ٘ت حبثت، اٌٗتلًت اتػبل ٗب ٍ تلٓي ؽف ثِ

 هبلٛ٘ت ّولاُ، اٌٗتلًت اتػبل ٍ ّولاُ تلٓي ؽف ثِ هتػل پقٗلش اثناك هَكؿ ؿك ٍ ثبضـ حبثت اٌٗتلًت

 غبعت ٍ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ًنؿ ضـُ حجت َّٗت ثب هتٌبنل اٌٗتلًت، اتػبل ٗب ٍ ّولاُ تلٓي

 .ثبضـ پقٗلش اثناك ثِ هتػل ثبًٖٛ عسبة

 

 ٍ تلٓي ثِ هتػل ْ٘نٖٗٛ پقٗلش اثناك ايكبٕ ٌّگبم اًـ هٛلّ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ـ3تجػلُ

 غَكت ؿك ٍ تً٘٘ي ٖلاكؿاؿ ؿك كا پقٗلًـُ ًْبل٘ت ثلإ هزبم رُلاْ٘بٖٗ هغـٍؿٓ ّولاُ، اٌٗتلًت اتػبل

 اٖـام هلٚن ثلإ هطَٛ٘ يول٘بت گناكش اكسبل ثِ ًسجت ، هغـٍؿُ ام ؽبكد ؿك اثناك اٗي ام استٓبؿُ

 تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل( كٗسٙ) ؽكل ه٘ناى هٌكِٗ، ٍسًت ثب هتٌبست ثبٗـ ّب هغـٍؿُ. ٌٌٚـ

 .ضَؿ تًلّٗ هَرَؿ اهٛبًبت ٍ آى ؿك

 

 قلٕٗ ام غلْبً آى ام استٓبؿُ ِٚ ثبضـ إ گًَِ ثِ ثبٗـ هزبمٕ پقٗلش اثناك ثلإ ؿستلسٖ ًٗكٔ ـ4تجػلُ

 الٛتلًٍٖ٘ٛ ايتوبؿ ًوبؿ ٍ پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ًنؿ ضـُ حجت اٌٗتلًتٖ ًطبًٖ ٍ هطؾػبت

 .ثبضـ پقٗل اهٛبى

 

 اًـ هٛلّ مٗلسبؽت ٍ( اپلاتَك) ٚبكٍك ّبٕ ضلٚت ٍ اقاليبت ٌّْبٍكٕ ٍ اكتجبقبت ٍماكت ـ 5تجػلُ

 ثبًٙ اؽت٘بك ؿك كا هبؿُ اٗي تٛبلّ٘ ارلإ ثلإ هَكؿً٘بم( ّبٕ سلٍٗس) ؽـهبت ٍ اهٛبًبت ّؤ

 . ؿٌّـ ٖلاك پلؿاؽت ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ٍ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ

 



 ارلإ ثل ًهبكت ٍ ْلاٌٗـ تسْ٘ل هٌهَك ثِ است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ـ107هبؿُ

 اهٛبى ٍ ثبضـ هلٚن ؿستلس ؿك ِٚ ٌٚـ اًـامٕ كاُ ًغَٕ ثِ كا پقٗلًـگبى ربهى سبهبًٔ ْػل، اٗي هٓبؿ

 تؾلٓبت ٖؿبٖٗ پ٘گلؿ ٍ( 40) هبؿٓ ّبٕ كٍِٗ اسبس ثل پلؿاؽت ؽـهبت ّبٕ ضلٚت ثٌـٕ كتجِ

 .گلؿؿ ْلاّن پلؿاؽت ؽـهبت ّبٕ ضلٚت ٍ پقٗلًـگبى

 

 اكمش ٗب ٍرَُ اًتٗبل ثِ هلثَـ ؽـهبت ـ ّٓتن ْػل

 

 صٙ، ٍرِ، ؿكٗبْت امرولِ اكمش ٗب( اكمٕ ٗب كٗبلٖ) پَل اًتٗبل ثلإ هبلٖ ؽـهبت ثِ اضتُبل ـ108هبؿُ

 ثِ ٍ ًٗـ ٍرِ ام اين ضٛل ّل ثِ هتٌبنل هجلٍ پلؿاؽت ٍ اكمش ّبٕ فؽ٘لُ ٗب پَلٖ اثناكّبٕ سبٗل ، عَالِ

 ؿك ؽـهت ؿٌّـٓ اكائِ ِٚ تسَِٗ ضجٛٔ ٗٙ قلٕٗ ام ٗب ٍاًتٗبل ًٗل پ٘بم، اكسبل ، هٛبتجِ ٖج٘ل ام) قلٕٗ ّل

 .است هلثَـ ًهبكت هتَلٖ ؿستگبُ ام المم هزَم اؽق ثِ هٌَـ ،( ٌٚـ هٖ  ًْبل٘ت ثستل آى

 

 ام المم هزَم ؿاضتي ثِ هٌَـ غلاْٖ يول٘بت ثِ اٖـام ٍ اكمٕ ٍاًتٗبل ًٗل ؽـهبت ّلگًَِ اًزبم ـ1تجػلُ

 غلاْٖ، هزَم امرولِ هزَم ّلگًَِ تَاًـ  هٖ ثبًٙ اٗي ٍ است اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ

 ؿاضتي ثـٍى غلاْٖ يول٘بت اًزبم. ٌٚـ غبؿك هٌهَك اٗي ثِ كا ؿٗگلٕ هزَم ّل ٗب ٚبكگناكٕ، هزَم

 هلثَـ َٖاً٘ي هكبثٕ هتؾلٓبى ثب ٍ است هوٌَو اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ام المم هزَمّبٕ

 .ضـ ؽَاّـ ثلؽَكؿ تَسًِ ضطن ثلًبهٔ ٖبًَى ٍ اكم ٍ ٚبال ٖبصبٔ ثب هجبكمُ ٖبًَى امرولِ

 

 ؿاضتي ثِ هٌَـ ٍ ضَؿ هٖ هغسَة ثبًٖٛ يول٘بت كٗبلٖ ٍاًتٗبل ًٗل ؽـهبت ّلگًَِ اًزبم ـ2تجػلُ

 ؿاضتي ثـٍى هقَٚك ؽـهبت اًزبم ثِ اٖـام ٍ است اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ام المم هزَم



 َٖاً٘ي هكبثٕ اهل اٗي هتؾلٓ٘ي ثب. است هوٌَو اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ام المم هزَمّبٕ

 .ضـ ؽَاّـ ثلؽَكؿ پَلٖ َ٘لهتطٛل ثبماك تٌه٘ن ٖبًَى امرولِ  هلثَـ

 

 هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ثب هجبكمُ تًْـات ّؤ ارلإ ثِ هٛلّ اكمٕ ؽـهبت ؿٌّـگبى  اكائِ ـ109هبؿُ

 ٍ تًبهالت توبم ؿك هطَٛ٘ يول٘بت گناكش ٍ سَاثٕ ًگْـاكٕ كرَو، اكثبة ضٌبسبٖٗ ًه٘ل تلٍكٗسن

. ٗبثٌـ اقوٌ٘بى ً٘ن ؽَؿ ٚبكگناكاى ٍ ًوبٌٗـگبى تَسف هقَٚك هَاكؿ كيبٗت ام ثبٗـ ٍ ّستٌـ ؽَؿ تجبؿالت

 ثبًٙ ام هزَم ؿاكًـگبى ثل هستول پبٗص اًزبم ثب است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ

 تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ثب هجبكمُ هٗلكات اًزبم عسي ثل اٗلاى، اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ

 هإحل، اًؿجبقٖ اٖـاهبت ، هٗلكات اًزبم يـم غَكت ؿك ٍ ًهبكت ، اكمٕ ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ تَسف

 . ٌٚـ ارلا ٍ قلاعٖ إ ثبمؿاكًـُ ٍ هتٌبست

 

 ٚست ٍ تأٗ٘ـ ام پس تٌْب اكمٕ ؽـهبت اكائٔ رْت رـٗـ ّبٕ( اكائِ كٍش) ٚبًبل ام استٓبؿُ ـ1تجػلُ

 .است هزبم اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ سَٕ ام هزَم

 

 اًزبم ِٚ كا ؽَؿ ٚبكگناكاى ٗب ًوبٌٗـگبى هطؾػبت اًـ هٛلّ اكمٕ ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ـ2تجػلُ

 هلٚنٕ ثبًٙ ِٚ ؾَاثكٖ هكبثٕ ضَؿ، هٖ اًزبم ّب آى قلٕٗ ام اكمٕ اًتٗبل ؽـهبت اكائٔ ٍ هًبهالت

 اكمٕ ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ؽػَظ ؿك. ٌٌٚـ اكسبل ٍٕ ثلإ ٌٚـ، هٖ تً٘٘ي اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ

 است المم ًـاكًـ، ٖلاك اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ًهبكت تغت ِٚ ٚطَكٕ ام ؽبكد

 ام كا غلاْٖ يول٘بت اًزبم هزَم ٌٌٚـ،  هٖ ًْبل٘ت ٚطَك ؿاؽل ؿك ِٚ ّب  آى ٚبكگناكاى ٍ ًوبٌٗـگبى

 ؿك هزَم اؽق يـم ٗب هطؾػبت اكسبل يـم غَكت ؿك. ٌٌٚـ اؽق اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ

 َٖاً٘ي هكبثٕ هتؾلٓبى ثب ٍ ضَؿ هٖ تلٖٗ َ٘لهزبم  ٚبكگناكاى ٗب ًوبٌٗـگبى هبلٖ يول٘بت هنثَك، هَاكؿ

 .ضـ ؽَاّـ ثلؽَكؿ تَسًِ ضطن ثلًبهٔ ٖبًَى ٍ اكم ٍ ٚبال ٖبصبٔ ثب هجبكمُ ٖبًَى امرولِ هلثَـ



 

 ؿٌّـگبى اكائِ ثل هستول پبٗص ٍ ًهبكت ثب است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ـ110هبؿُ

 َ٘لهزبم ًْبل٘ت ؿاكإ اضؾبظ  ثب كا ّب آى تًبهالت ،(س٘ستوٖ) إسبهبًِ غَكت ثِ اكمٕ ؽـهبت

 ٖبًًَٖ هٗتؿٖ ارلاّبٕ ؾوبًت ٍ ّب هغـٍؿٗت هقَٚك، تًبهالت ام رلَگ٘لٕ ؾوي ٍ ضٌبسبٖٗ اكمٕ

 .ٌٚـ ايوبل اٗطبى ثِ ًسجت كا

 

 هًبهالت اًزبم رْت كا ؽَؿ سبمٍٚبكّبٕ است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ـ1تجػلُ

 ؿك كسوٖ تًبهالت ٍ هجبؿالت ّؤ ِٚ ًوبٗـ ارلا ٍ ؿّـ اكتٗب ٌٚـ، قلاعٖ إ گًَِ ثِ اكمٕ ؽـهبت ٍ

 ٚطّ ٍ هبلٖ كؿٗبثٖ اهٛبى تجبؿالت، ضٓبْ٘ت ؾوي ٍ پقٗلؿ غَكت ثبًٙ اٗي ًهبكت تغت اكم عَمٓ

 ثبًٙ ًهبكت اهٛبى ِٚ ثبضـ إ گًَِ ثِ ثبٗـ هَكؿًهل سبمٍٚبك. گلؿؿ اٗزبؿ اكمٕ عَمٓ ؿك تؾلّ

 سَاثٕ اقاليبت حجت ؿك اكمٕ ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ يولٛلؿ ثل اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ

 .گلؿؿ ْلاّن هبلٖ يول٘بت ٍ هًبهالت

 

 ه٘ناى ثب تكبثٕ ًه٘ل ّبٖٗ كٍش قلٕٗ ام است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ـ2تجػلُ

 ًبؿكست اقاليبت حجت ثِ اٖـام ِٚ اكمٕ ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ام ؿستِ آى ضٌبسبٖٗ ثِ عسبة، گلؿش

 يٌـاللنٍم ٍ ٌٚـ هجبؿكت ٌٌٚـ، هٖ هبلٖ يول٘بت ٍ هًبهالت سَاثٕ حجت ثِ هلثَـ ّبٕ سبهبًِ ؿك

 .ؿّـ گناكش ٖؿبٖٗ هلرى ثِ كا هَؾَو

 

 ثلإ كا( س٘ستوٖ) إسبهبًِ هإحل سبمٍٚبك است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ـ3تجػلُ

 آى اسبس ثل ٍ ٌٚـ ارلا ٍ قلاعٖ تجبؿالت، هزبم ثستلّبٕ ؿك اكمٕ ٍ كٗبلٖ هًبهالت ه٘بى تٌبنل اٗزبؿ

 .ًوبٗـ اٖـام ثبمؿاكًـُ تـاث٘ل اتؾبف ٍ تؾلّ ٚطّ ثِ



 

 ٗبثـ اقوٌ٘بى هستول، پبٗص ٍ ًهبكت اًزبم ثب است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ـ4تجػلُ

 ثل هجتٌٖ تٌْب اكمٕ، ؽـهبت ؿٌّـگبى  اكائِ ؿك پقٗلش اثناكّبٕ اًـامٕ كاُ ٍ اكمٕ ّبٕ ًْبل٘ت اًزبم

 ضٓبْ٘ت اْناٗص هٌهَك ثِ ّوضٌ٘ي. پقٗلؿ هٖ غَكت ضـُ هًلْٖ ٍ كسوٖ اكمٕ ٍ كٗبلٖ ّبٕ عسبة

 اًزبم ثلإ كا المم ّبٕ مٗلسبؽت است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ تجبؿالت،

 .ٌٚـ ارلا ٍ قلاعٖ اكمٕ ّبٕ عسبة قلٕٗ ام اكم تجبؿالت ٍ هًبهالت عـاٚخلٕ

 

 هًبهالتٖ ّبٕ قلِ َ٘لهزبمثَؿى  ثِ ني غَكت ؿك اًـ هٛلّ اكمٕ ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ـ 5تجػلُ

 تجبؿالت سَاثٕ ّولاُ ثِ كا هقَٚك اضؾبظ هطؾػبت اكمٕ، َ٘لهزبم ًْبل٘ت ؿاكإ اضؾبظ  ام اين

 ثِ هطَٛ٘ يول٘بت گناكش ٖبلت ؿك كا هَؾَو ٍ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ثِ ضـُ اًزبم

 .ؿٌّـ اكائِ هلٚن

 

 اكمش، ٗب ٍرَُ اًتٗبل ٍ ًٗل ٌّگبم ؿك اًـ هٛلّ اكمش ٗب ٍرَُ اًتٗبل ؽـهبت ؿٌّـگبى  اكائِ ـ111هبؿُ

 ثِ هلثَـ ؾلٍكٕ اقاليبت ْبٖـ ِٚ اًتٗبالت ٍ ًٗل ام ؿستِ آى ضٌبسبٖٗ ثلإ هٌكٖٗ ٍ هًَٗل تـاث٘ل

 كٍٗٛلؿ اسبس ثل اًتٗبالت، ٍ ًٗل اٗي ؽػَظ ؿك ٍ ٚلؿُ اتؾبف كا ثبضٌـهٖ  ٍرِ گ٘لًـٓ ٗب ْلستٌـُ

 يٌَاى ثِ  صٌبًضِ اًـ هٛلّ ؽـهبت اٗي ؿٌّـگبى اكائِ ّوضٌ٘ي،. ٌٌٚـ يول( كٗسٙ) ؽكل ثل هجتٌٖ

 ٗب ٍرِ اًتٗبل ٍ ًٗل ّولاُ ثِ ؾلٍكٕ اقاليبت ِٚ ٗبثٌـ اقوٌ٘بى ٌٌٚـ، هٖ يول اًتٗبل ٍ ًٗل ؿك ٍاسكِ

 .گلؿؿ هٖ اكسبل اكمش

 

 ّوٛبكٕ ثب ٍ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ تَسف هبؿُ اٗي هَؾَو ؾلٍكٕ اقاليبت ـ تجػلُ

 .گلؿؿ هٖ ايالم ٍ تـٍٗي هلٚن



 

 ، ٗبكٕ پلؿاؽت ، الٛتلًٍ٘ٙ پَل ّٚ٘ اكائٔ ٖج٘ل ام ٍرَُ اًتٗبل ؽـهبت اكائٔ ـ112هبؿُ

 ٍ ضَٖٗ پَل ثب هجبكمُ هٗلكات كيبٗت ثـٍى ٗبكٕ عسبة ٍ سبمٕ پلؿاؽت ، ٍرَُ هتولٚنٌٌٚـگٖ

 مًز٘لٓ سلاسل ؿك اقاليبت عٓم ، سَاثٕ ًگْـاكٕ ، هطتلٕ ضٌبسبٖٗ ام اين تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي

 .است هوٌَو  هطَٛ٘ هًبهالت گناكش ٍ پلؿاؽت

 

 پَل( كٗسٙ) ؽكل سكظ ٚبّص هٌهَك ثِ است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ ـ1تجػلُ

 عـاٚخل تً٘٘ي ٖج٘ل ام كا، هٗتؿٖ تـاث٘ل  ، ٍرَُ اًتٗبل ؽـهبت اكائٔ ؿك تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ

 ؽكل سكظ ثب هتٌبست ، هطتلٕ ّل ّبٕ تلاٌٚص ثلإ كٍماًِ هزبم تًـاؿ ٍ ؽـهت اكائٔ ثلإ هجلٍ سّٗ

 .ٌٚـ اتؾبف ٚبكٕ تًبهل( كٗسٙ)

 

 اكائِ تَسف تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ثب هجبكمُ هٗلكات ارلإ عسي هسئَل٘ت ـ2تجػلُ

 ؽـهبت ّبٕ ضلٚت ٗب ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ام ؿستِ آى يْـٓ ثل ٍرَُ اًتٗبل ؽـهبت ؿٌّـگبى

 .ؿٌّـ هٖ ٖلاك ّب آى اؽت٘بك ؿك كا ؽَؿ ّبٕ مٗلسبؽت ِٚ است پلؿاؽت

 

 اٗي اكائٔ گستلؿگٖ ٍ( كٗسٙ) ؽكل سكظ ثِ تَرِ ثب هبؿُ اٗي ارلإ هً٘بكّبٕ ٍ ؾَاثف ـ3تجػلُ

 ؽَاّـ اثالٌ ٍ تـٍٗي هلٚن تأٗ٘ـ  ٍ ّوبٌّگٖ ثب اٗلاى، اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ تَسف ؽـهبت

 .ضـ

 

 ًبم ثٖ ثْبؿاك اٍكأ ٍ ثبًٖٛ اسٌبؿ ، ًٗـ ٍرَُ ٌٌٚـگبى عول ـ ّطتن ْػل



 

 صْبكصَة ؿك غلْبً ٍكٍؿٕ هجبؿٕ ام ًبم ثٖ ثْبؿاك اٍكأ ٍ ثبًٖٛ اسٌبؿ ًٗـ، ٍرَُ ٍكٍؿ ـ113هبؿُ

 سَٕ ام اثالَٖ) «هسبْل ّولاُ ًبم ثٖ ثْبؿاك اٍكأ ٍ ثبًٖٛ اسٌبؿ/اكم ثل ًبنل ؾَاثف ارلاٖٗ ؿستَكالًول»

 ثب است هٛلّ اٗلاى  اسالهٖ روَْكٕ گول٘ ٍ است هزبم( اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ

 إسبهبًِ سبمٍٚبك اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ اًتهبهٖ ً٘لٍٕ ٍ  اٗلاى هلٖ ثبًٙ هلٚن، ّوٛبكٕ

 .ٌٚـ اٗزبؿ هقَٚك ؿستَكالًول ارلإ هٌهَك ثِ كا المم( س٘ستوٖ)

 

 انْبكات غغت ٗب هٌطأ رلاٗن ، تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ، ضَٖٗ پَل ثِ ني ٍرَؿ غَكت ؿك ـ تجػلُ

 ًگْـاكٕ ؾوي هنثَك، ؿستَكالًول صْبكصَة ؿك است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ گول٘ هسبْل،

 اًزبم هٌهَك ثِ تأؽ٘ل ثـٍى كا هلاتت اٗلاى، هلٖ ثبًٙ ًنؿ ًبم ثٖ ثْبؿاك اٍكأ ٍ ثبًٖٛ اسٌبؿ ٍرَُ،

 اسٌبؿ ٗب ٍرَُ هٌطأ تأٗ٘ـ يـم غَكت ؿك است هٛلّ هلٚن. ٌٚـ گناكش هلٚن ثِ ثًـٕ اٖـاهبت

 يـم رْت اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ گول٘ ثِ كا هلاتت ٖؿبٖٗ، هلرى ثِ گناكش اكسبل ؾوي هقَٚك،

 اسٌبؿ ٗب ٍرَُ هٌطأ تأٗ٘ـ غَكت ؿك. ٌٚـ ايالم تٛلّ٘ تً٘٘ي تب هسبْل ثِ هقَٚك اسٌبؿ ٗب ٍرَُ استلؿاؿ

 ايالم اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ گول٘ ثِ كا استلؿاؿ ثَؿى ثالهبًى تأؽ٘ل ثـٍى است هٛلّ هلٚن هقَٚك،

 .ٌٚـ

 

 هلٚنٕ ثبًٙ اكمٕ هٗلكات صْبكصَة ؿك ِٚ اكمٕ ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ ـ114هبؿُ

 ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًزبم ؾوي اًـ هٛلّ ٌٌٚـ، هٖ اٖـام اكم ْلٍش ثِ ًسجت اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ

 ٚلؿ ّنٌِٗ ًغَٓ ٍ هغل ام اين) ؽـهت ؿكٗبْت ّـِ ؽػَظ ؿك هتٗبؾٖ ام اقاليبت اؽق ٍ هٗتؿٖ

 ٍ ؿكٗبْت كرَو اكثبة ام كا هَاكؿ اٗي ثب اكتجبـ ؿك هَكؿً٘بم هـاك٘ ٍ اسٌبؿ ،(ؿكؽَاستٖ ًٗـٕ ٍرَُ

 غـٍك ثِ ًسجت ثبٗـ يبهل ّبٕ ثبًٙ. ٌٌٚـ ؿكد هلثَـ ّبٕ سبهبًِ ؿك ً٘ن كا هبؿُ اٗي هَؾَو اقاليبت



 ثِ اكائِ رْت هسبْل تَسف اكم ؽلٍد هٌهَك ثِ اسٌٛبس غَكت ثِ اكم ْلٍش ام عبٖٚ ثبًٖٛ اياله٘ٔ

 .ٌٌٚـ اٖـام اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ گول٘

 

 هلٚنٕ ثبًٙ اكم، ًٗـٕ اًتٗبالت ٍ  ًٗل( كٗسٙ) ؽكل ٚبّص هٌهَك ثِ ـ1تجػلُ

 ّبٕ ربٗگنٗي اكائٔ ٍ اكم ًٗـ ٍرِ تٗبؾبٕ ٚبّص هٌهَك ثِ كا المم توْ٘ـات اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ

 .ٌٚـ ْلاّن ٚطَك ام ؽبكد هسبْلاى ثِ َ٘لًٗـٕ

 

 ؽـهبت ؿٌّـگبى اكائِ تَسف كرَو اكثبة ثِ اكائِِ  ٖبثل اكمٕ ًٗـ ٍرِ ه٘ناى ثلإ هزبم سّٗ ـ2تجػلُ

 هٖ  ايالم ٍ هٗلك اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ تَسف ضلاٗف عست إ، ؿٍكُ غَكت ثِ اكمٕ،

 .گلؿؿ

 

 صْبكصَة ؿك غلْبً ؽلٍرٖ هجبؿٕ ام ًبم ثٖ ثْبؿاك اٍكأ ٍ ثبًٖٛ اسٌبؿ ًٗـ، ٍرَُ ؽلٍد ـ115هبؿُ

 اسالهٖ روَْكٕ گول٘ ٍ است هزبم( 113) هبؿٓ هَؾَو ؿستَكالًول ٍ اكمٕ هٗلكات ٍ ؾَاثف

 سبمٍٚبك اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ اًتهبهٖ ً٘لٍٕ ٍ هلٚن ، اٗلاى هلٖ ثبًٙ ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ اٗلاى

 .ٌٚـ اٗزبؿ هقَٚك ؿستَكالًول ارلإ هٌهَك ثِ كا المم( س٘ستوٖ) إسبهبًِ

 

 غَكت ثِ اكم ْلٍش ام عبٖٚ ثبًٖٛ اياله٘ٔ ٍ انْبكًبهِ) المم هـاك٘ ًـاضتي غَكت ؿك ـ1تجػلُ

 ٚطَك ام اكم ؽلٍد  ،( اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ هٗلكات ٍ ؾَاثف صْبكصَة ؿك اسٌٛبس

 .است هوٌَو هسبْل تَسف

 



 ثب است هٛلّ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ هلٚنٕ ثبًٙ هبؿُ، اٗي هَؾَو تٛبلّ٘ اًزبم هٌهَك ثِ ـ2تجػلُ

 ٖبًًَٖ تطؾ٘ع اهٛبى اٗزبؿ ؾوي ِٚ ٌٚـ اٗزبؿ سبمٍٚبكٕ اٗلاى اسالهٖ روَْكٕ گول٘ ّوٛبكٕ

 ثِ ٚطَك هلمٕ ّبٕ( گ٘ت) ٍكٍؿٕ الٛتلًٍٖ٘ٛ ؿستلسٖ اهٛبى اكم، ؽلٗـ ًغَٓ ثَؿى َ٘لٖبًًَٖ ٗب

 .ضَؿ ْلاّن هلثَـ اقاليبت

 

 ٍ هـاك٘ غغت ٗب هٌطأ رلاٗن ، تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ، ضَٖٗ پَل ثِ ني ٍرَؿ غَكت ؿك ـ3تجػلُ

 ًبم ثٖ ثْبؿاك اٍكأ ٍ ثبًٖٛ اسٌبؿ ٍرَُ، ًگْـاكٕ ؾوي اًـ هٛلّ هلثَـ ؾبثكبى ، ضـُ اكائِ هستٌـات

 هلٚن. ٌٌٚـ گناكش هلٚن ثِ ثًـٕ اٖـاهبت اًزبم هٌهَك ثِ تأؽ٘ل ثـٍى كا هلاتت اٗلاى، هلٖ ثبًٙ ًنؿ

 ٖؿبٖٗ، هلرى ثِ گناكش اكسبل ؾوي هقَٚك، اسٌبؿ ٗب ٍرَُ هٌطأ تأٗ٘ـ يـم غَكت ؿك است هٛلّ

. ٌٚـ ايالم تٛلّ٘ تً٘٘ي تب هسبْل ثِ هقَٚك اسٌبؿ ٗب ٍرَُ استلؿاؿ يـم رْت هلثَـ ؾبثف ثِ كا هلاتت

 ثِ كا استلؿاؿ ثَؿى ثالهبًى تأؽ٘ل ثـٍى است هٛلّ هلٚن هقَٚك، اسٌبؿ ٗب ٍرَُ هٌطأ تأٗ٘ـ غَكت ؿك

 .ٌٚـ ايالم هلثَـ ؾبثف

 

 ٍٗژُ ثِ) هطوَل اضؾبظ تَسف كٍم ّل ؿك هٗلك سّٗ ام ث٘ص كٗبلٖ ًٗـ ٍرِ پلؿاؽت ـ116هبؿُ

 ًٗـ ٍرَُ ؿكٗبْت ثل كرَو اكثبة ِٚ ؿكغَكتٖ. است هوٌَو كرَو اكثبة ثِ( ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت

 .ٌٌٚـ اكسبل هلٚن ثِ كا هلاتت اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ؿاضت، اغلاك هٗلك سّٗ ام ث٘ص

 

 اكتٗب إ گًَِ ثِ ًٗـٕ پلؿاؽت مهٌ٘ٔ ؿك كا ؽَؿ اْناكّبٕ ًلم ثبٗـ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ1تجػلُ

  هجلٍ ّولاُ ثِ كرَو اكثبة ثِ ضـُ اكائِ ًٗـ ٍرَُ تلٚ٘ت ٍ ًَو ثِ هلثَـ اقاليبت ضبهل ِٚ ؿٌّـ

 ّل ثلإ كٍم ّل ؿك هٗلك سّٗ ام ث٘ص ًٗـ ٍرِ پلؿاؽت يـم ام ِٚ إ گًَِ ثِ ثبضـ؛ ّب آى ام ّلٗٙ

 .ضَؿ عبغل اقوٌ٘بى كرَو اكثبة



 

 اهٛبى ِٚ ؿٌّـ اكتٗب إ گًَِ ثِ كا ؽَؿ اْناكّبٕ ًلم اًـ هٛلّ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ2تجػلُ

 َ٘لهوٛي( س٘ستوٖ) إسبهبًِ غَكت ثِ كرَو اكثبة ثِ هٗلك سّٗ ام ث٘ص ًٗـ ٍرِ كٍمأً پلؿاؽت

 .ضَؿ عبغل اقوٌ٘بى ٚبكٌٚبى تَسف المم تٛبلّ٘ اًزبم ام ٍ

 

 هَٖت اٖـاهبت ٍ تَّٖ٘ ـ ًْن ْػل

 

 پس ِٚ ٌٚـ تِْ٘ سبمٍٚبكٕ ٖؿبئِ٘ َٖٓ ٍ ؿاؿگستلٕ ؾبثكبى ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ هلٚن ـ117 هبؿُ 

 ثِ تغلٗوٖ ٗب تَٖٖ٘ٓ ْْلست تأؽ٘ل، ثـٍى تغلٗوٖ، ْْلست ؿك تُ٘٘ل اٗزبؿ ٗب تَّٖ٘ ؿستَك غـٍك ام

 هسئَل هٗبم ثبالتلٗي ٗب ضَٖٗ پَل  ثب هجبكمُ ٍاعـ ثِ( س٘ستوٖ) إسبهبًِ قَك ثِ ٍ ضَؿ كٍمكسبًٖ

 . ضَؿ ايالم هطوَل اضؾبظ

 

 قلٕٗ ام تغلٗوٖ ٗب تَٖٖ٘ٓ ْْلست كٍمكسبًٖ ثِ ام پ٘ص صٌبًضِ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ تجػلُ 

 ؿك كا ْػل اٗي هَؾَو اٖـاهبت ضـًـ، هكلى ّب   ْْلست اٗي تُ٘٘لات ام هًتجل اقاليبتٖ هٌبثى سبٗل

 . ضـ ؽَاّـ ايالم ٍ تً٘٘ي هلٚن تَسف هًتجل اقاليبتٖ هٌبثى. ٌٌٚـ اتؾبف ّب   آى ؽػَظ

 

 ؿستَك ِٚ ٌٚـ تِْ٘ سبمٍٚبكٕ ًهبكت، هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ هلٚن ـ118 هبؿُ

 . گ٘لؿ ٖلاك هطوَل اضؾبظ اؽت٘بك ؿك ـ( س٘ستوٖ) إسبهبًِ غَكت ثِ ٍ تأؽ٘ل ثـٍى ـ اًسـاؿ

 



 ٍ ؿاؽلٖ ّبٕ كٍِٗ ًبهِ، آٗ٘ي اٗي اثالٌ ام هبُ سِ نلِ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ٚل٘ٔ ـ119هبؿُ

 اًسـاؿ ٍ هَٖت تَّٖ٘ اهٛبى ِٚ ٌٌٚـ سبهبًـّٖ ًغَٕ ثِ كا ؽَؿ( س٘ستوٖ) إسبهبًِ ّبٕ مٗلسبؽت

 إسبهبًِ قَك ثِ اًسـاؿ ٗب تَّٖ٘ هَؾَو اهَال ٍ ضَؿ ْلاّن هلٚن ايالهٖ َٖايـ ثل ثٌب اهَال

 . ضَؿ ايالم هلٚن ثِ( س٘ستوٖ)

 

 ثِ تَرِ ثب اًـ هٛلّ هبؿُ، اٗي ارلإ كاستبٕ ؿك اٖـاهبت تسلٗى هٌهَك ثِ هطوَل اضؾبظ ـ تجػلُ

 ٗب ٍ اٖـام( ٚط٘ٙ) ٚبكٕ ًَثت ٍاعـّبٕ ٗب ضًت تؾػ٘ع ثِ ًسجت ؽَؿ، ٍٚبك ٚست عَمٓ ٍسًت

 .ٌٌٚـ سبمٕ پ٘بؿُ ؽػَظ اٗي ؿك ؿٗگلٕ ربٗگنٗي كاّٛبكّبٕ

 

 ثِ ًسجت اهَال، اًسـاؿ ثل هجٌٖ هلٚن ؿستَك ؿكٗبْت هغؽ ثِ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ120 هبؿُ 

 ٍ اٖالم تٓٛ٘ٙ ثِ كا هسـٍؿضـُ اهَال ْْلست ٍ اٖـام سبيت( 42) هـت  ثِ ّب آى اًسـاؿ ٍ ضٌبسبٖٗ

 ٖؿبٖٗ هلرى ثِ كا هَؾَو سبيت( 42) نلِ است هٛلّ هلٚن. ٌٌٚـ اكسبل هلٚن ثلإ تأؽ٘ل ثـٍى

 ثِ كا المم اٖـاهبت هطوَل ضؾع ضَؿ، غبؿك تَّٖ٘ ؿستَك هـت اٗي نلِ صٌبًضِ. ؿّـ گناكش

 يول ثِ اًسـاؿ كْى هَغَِ هبل ام غَكت اٗي َ٘ل ؿك ؿّـ؛ هٖ غَكت تَّٖ٘ ؿستَك ارلإ هٌهَك

 . آٗـ هٖ

 

 اٖـام تَٖٖ٘ٓ ْْلست ؿك هٌـكد اضؾبظ اهَال ضٌبسبٖٗ ثِ ًسجت اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ121 هبؿُ 

 اٖالم تٓٛ٘ٙ ثِ كا ضـُ ضٌبسبٖٗ اهَال ْْلست كرَو، اكثبة  ثِ كسبًٖ اقالو ثـٍى ٍ تأؽ٘ل ثـٍى ٍ

 . ٌٌٚـ يول هلٚن ؿستَك هكبثٕ ٍ اكسبل هلٚن ثلإ

 



 ْْلست ؿك هٌـكد اضؾبظ ًطـٓ ضٌبسبٖٗ اهَال ثب هَارِْ ؿك اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ1تجػلُ 

 هلٚن ايالهٖ َٖايـ هكبثٕ ٍ اكسبل هلٚن ثلإ اٖالم تٓٛ٘ٙ ثِ كا اهَال اٗي ْْلست تأؽ٘ل ثـٍى تَٖٖ٘ٓ،

 .   ٌٌٚـ يول

 

 ضؾع سَٕ ام اهَال اكائٔ ًت٘زٔ ؿك است هوٛي اضؾبظ ًطـٓ ضٌبسبٖٗ اهَال ثب هَارِْ ـ2تجػلُ

 اضؾبظ هلارًٔ ًت٘زٔ ؿك ٗب ٍ ثبضـ ؽـهت ؿكٗبْت رْت هطوَل ضؾع ثِ تَٖٖ٘ٓ ْْلست ؿك هَرَؿ

 هٖ تَٖٖ٘ٓ ْْلست ؿك هَرَؿ ضؾع ٗٙ ثِ اهَال اًتٗبل ثِ هٌزل ِٚ ثبضـ ؽـهبتٖ ؿكٗبْت رْت ؿٗگل

 . ضَؿ

 

 ْْلست اٗي تكجٕ٘ ؾوي هبؿُ،  اٗي هَؾَو اهَال ْْلست ؿكٗبْت ام پس است هٛلّ هلٚن ـ3تجػلُ

. ؿّـ غَكت هٗتؿٖ ؿستَك اؽق رْت غبلظ ٖؿبٖٗ هلرى ثب كا المم ّوبٌّگٖ تَٖٖ٘ٓ، ْْلست ثب

 اهَال ثبضـ، ًـاضتِ ٍرَؿ اهَال آى تَّٖ٘ ٍ ٖؿبٖٗ ؿستَك ارلإ اهٛبى ؿل٘ل ّل ثِ ِٚ ؿكغَكتٖ

 . ضـ ؽَاّـ تَّٖ٘ ٖؿبٖٗ هلرى ّوبٌّگٖ ثب ضـُ ضٌبسبٖٗ اهَال ْْلست ام آى هًبؿل اكمش ؿاكإ

 

 ْْلست ؿك هٌـكد اضؾبظ اهَال تَّٖ٘ ٍ ضٌبسبٖٗ ثِ ًسجت اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ122 هبؿُ 

 ثِ كا ضـُ ضٌبسبٖٗ اهَال ْْلست كرَو، اكثبة  ثِ كسبًٖ اقالو ثـٍى ٍ تأؽ٘ل ثـٍى ٍ اٖـام تغلٗوٖ

 اقالو ثِ كا هَؾَو است هٛلّ هلٚن. ٌٌٚـ يول هلٚن ؿستَك هكبثٕ ٍ اكسبل هلٚن ثلإ اٖالم تٓٛ٘ٙ

 ضؾع ثب ضـُ ايالم ضؾع َّٗت تكجٕ٘ يـم اعلام ام پس غلْبً ضـُ ايالم اهَال. ثلسبًـ ٖؿبٖٗ هلرى

 . ضَؿ هٖ تَّٖ٘ كْى تغلٗوٖ ْْلست ؿك هٌـكد

 



 تطٛ٘ل ام اين هٗتؿٖ هلنٍهبت ٖؿبٖٗ، كس٘ـگٖ ْلاٌٗـ  ؿك تسلٗى رْت است هٛلّ هلٚن ـ123 هبؿُ 

 ٍ ٌٚـ ْلاّن كا تَٖٖ٘ٓ ْْلست ثِ هلثَـ ؿكٗبْتٖ اسٌبؿ ٍ اقاليبت سبهبًـّٖ آٍكٕ،   روى پلًٍـُ،

 . ضَؿ اثالٌ هطوَل اضؾبظ ثِ ٖؿبٖٗ ؿستَك ِٚ ٌٚـ پ٘گ٘لٕ ًغَٕ ثِ كا هلاعل

 

 . آٍكًـ يول ثِ هبؿُ  اٗي ارلإ رْت هلٚن ثب كا المم ّوٛبكٕ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ1تجػلُ 

 

 تَّٖ٘ ثِ عٛن، غـٍك ثل هجٌٖ هلٚن ؿكؽَاست ؿكٗبْت هغؽ ثِ است هٛلّ ٖؿبٖٗ هٗبم ـ2تجػلُ

 ـ ٍٕ ؿستَك ِٚ ًغَٕ ثِ ٌٚـ، كس٘ـگٖ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل رلاٗن هَؾَو اهَال هَٖت

 هٛلك( 7) هبؿٓ( 1) تجػلٓ ؿك هقَٚك سبيتِ(24) مهبًٖ ثبمُ پبٗبى ؿك عـاٚخل ـ آى يـم ٗب تَّٖ٘ ام اين

 .ضَؿ اثالٌ هلٚن ثِ

 

 ؿك تَّٖ٘ ايوبل ًغَٓ ثبضـ، ًٛلؿُ هطؾع كا تَّٖ٘ ًغَٓ ٖؿبٖٗ هلرى ؿستَك صٌبًضِ ـ124 هبؿُ 

 :است مٗل اٖـاهبت ثِ هٌَـ عـاٖل اهَال، اًَاو ؽػَظ

 

 عسبة؛ ام الٛتلًٍٖ٘ٛ ٗب ًٗـٕ ثلؿاضت ام رلَگ٘لٕ: كٗبلٖ ٍ اكمٕ ّبٕ سپلؿُ اًَاو ـ1

 

 پطت٘جبى؛ ّبٕ عسبة ضـى َ٘لًْبل: ّـِٗ ٚبكت ام اين پلؿاؽت اثناكّبٕ ٍ ّب ٚبكت اًَاو ـ2

 

 سَؿ ام ضؾع اًتٓبو ّلگًَِ ٍ هبلٛ٘ت اًتٗبل ام رلَگ٘لٕ: َ٘لثَكسٖ ٍ ثَكسٖ ثْبؿاك اٍكأ اًَاو ـ3

 هبلٛ٘ت؛ ام عبغل



 

 ٍغَل ٗب اًتٓبو رْت ِٚ ًبهٖ ثٖ ٍ ثبًبم ّبٕ صٙ ثلٍات، ًبم، ثٖ اٍكأ ام اين تزبكٕ اسٌبؿ سبٗل ـ4

 تسَِٗ؛ ام ؽَؿؿاكٕ ٍ ٖؿبٖٗ پلًٍـٓ ؿك ًگْـاكٕ: ضَؿ اكائِ ضؾع قلِ ام ٗب ضؾع ًٓى ثِ

 

 ٖؿبئِ٘؛ َٖٓ ايالم ام پس هلٚن تَسف ضـُ تً٘٘ي عسبة ثِ ٍاكٗن: اكمٕ ٗب كٗبلٖ ام اين ًٗـ ٍرَُ ـ 5

 

 ضؾع؛ ًٓى ثِ تًْـ كْى اياله٘ٔ ٍ اكم تأه٘ي  اياله٘ٔ ّلگًَِ غـٍك ام ؽَؿؿاكٕ: اسٌبؿٕ ايتجبك ـ 6

 

 ٍاًٖٖ؛ هبلٙ ثِ پلؿاؽت اًزبم ام ؽَؿؿاكٕ: ثبًٖٛ ّبٕ ًبهِ ؾوبًت ـ7

 

 اٌِٗٛ ام اين ٍاًٖٖ هبلٙ ٗب هتٗبؾٖ ثِ تسْ٘الت هجلٍ پلؿاؽت ام ؽَؿؿاكٕ: ثبًٖٛ تسْ٘الت ـ 8

 إ؛ ؿٍكُ ٗب ثبضـ ٗٛزب پلؿاؽت

 

 كّي؛ ْٙ ام ؽَؿؿاكٕ: ثبًٖٛ تًْـات ٍ تسْ٘الت هَؾَو ٍحبٕٗ ـ9

 

 پلًٍـٓ ؿك ًگْـاكٕ: ثبمكگبًٖ ٚبكت ٍ ٚست رَام امرولِ  اٖتػبؿٕ ًْبل٘ت ّبٕ هزَم ٍ ّب پلٍاًِ ـ10

 اًـ؛ ضـُ تأس٘س آى هَرت ثِ ِٚ ّبٖٗ ٍاعـ ًْبل٘ت اؿاهٔ ٍ ثلؿاكٕ ثْلُ ام رلَگ٘لٕ ٍ ٖؿبٖٗ

 

 قلِْ؛ ؿٍ غَكت ثِ سبمٕ هسـٍؿ: ّولاُ ٍ حبثت اكتجبقٖ ؽكَـ ٍ اثناكّب ـ11



 

 غَكت ؿك ٍ ّب   آى هبلٛ٘ت اًتٗبل ام رلَگ٘لٕ: آثٖ ٍ مهٌٖ٘ َّاٖٗ، ام اين هَتَكٕ ًٗل٘ٔ ٍسبٗل ـ12

 هٌبست؛ هغل ؿك ًگْـاكٕ ؾلٍكت

 

 حجتٖ يول٘بت ٗب هًبهلِ ّلگًَِ  هوٌَي٘ت: كسوٖ سٌـ ْبٖـ ٗب ؿاكا( ي٘بى ٍ يلغِ) اهال٘ ٍ اكاؾٖ ـ13

 هبلٖ؛ ثلؿاكٕ ثْلُ ّلگًَِ ٗب ٍ اربكُ كّي، تزو٘ى، تٓٛ٘ٙ، اْلام، هبلٛ٘ت، ٍاًتٗبل ًٗل ٖج٘ل ام

 

: هسَٛٚبت ٍ ربت يتِ٘ٗ ٖ٘وتٖ، اض٘بء ثْب، گلاى ْلنات ٍ ّب سٌگ ًه٘ل ٖ٘وت گلاى ٚبالّبٕ ـ14

 ٖؿبئِ٘؛ َٖٓ ايالم ام پس هلٚن تَسف ضـُ تً٘٘ي ثبًٙ اهبًبت غٌـٍٔ ؿك ًگْـاكٕ

 

 .ْلٍش ٗب اًجبك ام ؽلٍد ثبكًبهِ، غـٍك گول٘، ام تلؽ٘ع ام رلَگ٘لٕ: تزبكٕ ٚبالّبٕ سبٗل ـ15

 

 ام رلَگ٘لٕ رْت ؿٗگلٕ تـاث٘ل صٌبًضِ ٍ ضَؿ هٖ هغسَة عـاٖلٖ اٖـاهبت اٖـاهبت، اٗي ـ1تجػلُ

 ؿك گلْتِ غَكت اٖـاهبت اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ. ضَؿ اتؾبف ثبٗـ ثبضـ، المم اهَال ٍاًتٗبل ًٗل

 . ثلسبًٌـ هلٚن اقالو ثِ كا هلثَـ اسٌبؿ تػبٍٗل ً٘بم غَكت ؿك ٍ كا هبؿُ  اٗي ارلإ ؽػَظ

 

 . ضـ ؽَاّـ يول هلٚن ايالهٖ ؾَاثف هكبثٕ اهَال، سبٗل تَّٖ٘ ايوبل ًغَٓ ؽػَظ ؿك ـ2تجػلُ 

 



 هٗبم ثبالتلٗي ٗب ضَٖٗ پَل  ثب هجبكمُ ٍاعـ تطؾ٘ع ثِ صٌبًضِ اهَال، اًَاو سبٗل ثب هَارِْ ؿك ـ3تجػلُ

 تلٍكٗستٖ ايوبل اكتٛبة ٗب تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي  رْت اهَال ام استٓبؿُ اهٛبى هطوَل، ضؾع هسئَل

 يول٘بت گناكش ٖبلت ؿك هلٚن ثِ كسبًٖ   اقالو ؾوي است هٛلّ هطوَل ضؾع ثبضـ، ؿاضتِ ٍرَؿ

 اهَال اًتٓبو ٍ تجـٗل ربٖٗ،   ربثِ ٍاًتٗبل، ًٗل ام رلَگ٘لٕ ؽػَظ ؿك كا هٗتؿٖ اٖـام هطَٛ٘،

 .ؿّـ اًزبم

 

 ضؾع ِٚ ثبضـ اهَالٖ ّؤ ضبهل ثبٗـ  تَٖٖ٘ٓ ْْلست ؿك هٌـكد ضؾع اهَال تَّٖ٘ ـ4تجػلُ

 ٗب ٍ ؿاكؿ اؽت٘بك ؿك كا آى ام ثؾطٖ ٗب ّوِ( ٌٚتلل) ٍاپبٗص ٗب هبلٛ٘ت َ٘لهستٗ٘ن، ٗب هستٗ٘ن هقَٚك،

 . است آى ٍاًٖٖ هبلٙ

 

 ًطـُ تٛلّ٘ تً٘٘ي ٖؿبٖٗ ؿستَك ؿك ضـُ تَّٖ٘ اهَال ًگْـاكٕ ضَ٘ٓ ؽػَظ ؿك صٌبًضِ ـ125 هبؿُ 

 هٗلكات ٍ َٖاً٘ي هكبثٕ اهَال ًگْـاكٕ ِٚ ٌٚـ پ٘گ٘لٕ ًغَٕ  ثِ كا هلاتت است هٛلّ هلٚن ثبضـ،

 . ضَؿ اًزبم آى ارلاٖٗ ًبهٔ آٗ٘ي ٍ ٚ٘ٓلٕ ؿاؿكسٖ آٗ٘ي ٖبًَى( 7 4 1)  هبؿٓ  ًه٘ل هلثَـ

 

 ام ؽلٍد هلتجف، اقاليبت سبٗل ٍ اهَال ْْلست اكسبل ٍ تـٍٗي ًغَٓ ثِ هلثَـ ؾَاثف ـ126 هبؿُ 

 ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ سِ نلِ عـاٚخل اهَال، ام تَّٖ٘ كْى ٍ تغلٗوٖ ٗب تَٖٖ٘ٓ ْْلست

 . ضَؿ    هٖ  اثالٌ هطوَل اضؾبظ ٚل٘ٔ ثِ ٍ تً٘٘ي هلٚن سَٕ ام

 

 ؿك هلٚن ثِ ٍاغل هطَٛ٘ يول٘بت ّبٕ گناكش تٛلّ٘ تً٘٘ي ٍ ثلكسٖ ؿك صٌبًضِ ـ127 هبؿُ 

 ْْلست ؿك ًهل هَكؿ ضؾع ثب هٌكجٕ ٍٕ َّٗت ِٚ ضَؿ هطؾع كرَو اكثبة  َّٗت ؽػَظ



 عست ٍ ؿكد ّب هُبٗلت ْْلست ؿك كا ٍٕ ؿٖٕ٘ َّٗتٖ اقاليبت ثبٗـ هلٚن ً٘ست، تغلٗوٖ ٍ تَٖٖ٘ٓ

 . ٌٚـ ايالم هطوَل اضؾبظ ّؤ ثِ هَكؿ

 

 هتًبكِ ٍ ؾلٍكٕ ّبٕ ّنٌِٗ تأه٘ي  رْت ضـُ تَّٖ٘ اهَال ام اًتٓبو ٍ ثلؽَكؿاكٕ ّلگًَِ ـ128 هبؿُ

 . ثَؿ ؽَاّـ هوٛي ٖؿبٖٗ هلرى ؿستَك هكبثٕ ٖؿبٖٗ، كس٘ـگٖ ْلاٌٗـ   اتوبم مهبى تب مًـگٖ

 

 . ضـ ؽَاّـ تً٘٘ي ضَكا تَسف مًـگٖ هتًبكِ ٍ ؾلٍكٕ ّبٕ ّنٌِٗ هػبؿٕٗ ـ تجػلُ

 

 ايتلاؾٖ ؽَؿ اهَال تَّٖ٘ ثِ ًسجت ً٘ت عسي ؿاكإ حبلجِ اضؾبظ ٗب كرَو اكثبة  صٌبًضِ ـ129 هبؿُ 

 هلٚن ٍ ٌٚـ اكسبل هلٚن ثلإ كا ضـُ ٍاغل ايتلاؼ گناكش است هٛلّ هطوَل ضؾع ثبضٌـ، ؿاضتِ

 ثِ كا ًت٘زِ ٖؿبٖٗ، هلرى ؿستَك ٍغَل ام پس ثالْبغلِ ثبٗـ  هلثَـ، ٖؿبٖٗ هٗبم ثب ّوبٌّگٖ ؾوي

 . ٌٚـ اثالٌ هطوَل ضؾع

 

 اكتٛبة ثِ ههٌَى ضؾع ام َ٘ل ْلؿٕ هبؿُ  اٗي ؿك ً٘ت عسي ؿاكإ حبلجِ ضؾع ام هٌهَك ـ1تجػلُ 

 غغت ثِ ٍ است ٚلؿُ عَٖٖٗ آحبك ٍارـ هبؿٕ يول ٗب عَٖٖٗ يول ثِ اٖـام ِٚ است ضَٖٗ پَل  رلم

 . است ضـُ تَٖٖ٘ٓ اهَال ؿك عٖٗ غبعت تلت٘ت ثـٗي ٍ ؿاكؿ ايتٗبؿ ؽَؿ يول

 

 ٚل٘ٔ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ٍ است ٖؿبٖٗ هلرى ثب ْٗف ً٘ت عسي يـم تطؾ٘ع ـ2تجػلُ

 . ٌٌٚـ اكسبل هلٚن ثِ كا ايتلاؾبت

 



 ٖؿبٖٗ ؿستَك اثالٌ ام پس ِٚ ٌٌٚـ سبمٕ پ٘بؿُ كا سبمٍٚبكٕ ثبٗـ هلٚن ٍ هطوَل اضؾبظ ـ130 هبؿُ 

 . ضَؿ اًزبم كٍم ّوبى نلِ تَّٖ٘ كْى هلٚن، تَسف

 

 تَّٖ٘ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي  ٍ ضَٖٗ پَل  ثب هجبكمُ ٖبًَى كاستبٕ ؿك ِٚ اهَال ام تَّٖ٘ كْى ـ131 هبؿُ 

 پلًٍـُ ّوبى ثِ كس٘ـگٖ غالع٘ت ِٚ هلرًٖ ٗب  كإٔ ّوبى ٌٌٚـٓ غبؿك هلرى ؿستَك ثِ تٌْب اًـ، ضـُ

 . ثَؿ ؽَاّـ هوٛي ؿاكؿ كا

 

 اهَال تَّٖ٘ ثِ ً٘بم غَكت ؿك ضَٖٗ، پَل  ٍ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي  ّبٕرلم ثب اكتجبـ ؿك ـ132 هبؿُ 

 اهَك ٍماكت ٍ هلٚن ؿاؽلٖ، اهَال تَّٖ٘ ثل هجٌٖ ؽبكرٖ ٚطَكّبٕ ؿكؽَاست ٍغَل ٗب ٍ هلمٕ ثلٍى

 اهٌ٘ت يبلٖ ضَكإ ايالهٖ ّبٕ كٍِٗ هكبثٕ ٍ ٖؿبٖٗ هًبؾـت هَامٗي كيبٗت ؾوي كا هلاتت ؽبكرِ

 هٖ ً٘ن تَّٖ٘ كْى مهٌ٘ٔ ؿك. ضَؿ اًزبم ٍٖت اسلو ؿك اهَال تَّٖ٘ ِٚ ٌٌٚـ پ٘گ٘لٕ إ گًَِ ثِ هلٖ،

 . ضَؿ گلْتِ ًهل ؿك هتٌبنل تـاث٘ل ثبٗست

 

 ثِ اهَال تَّٖ٘ كْى ٗب ايوبل ثِ ًسجت هلٚن، ثب ّوبٌّگٖ ثـٍى ً٘ستٌـ هزبم هطوَل اضؾبظ ـ1تجػلُ 

 اهَال تَّٖ٘ كْى ٗب ايوبل رْت ؽبكرٖ ًْبؿّبٕ ثِ ؿكؽَاست قلط ٗب ٍ ؽبكرٖ ّبٕ ًْبؿ ؿكؽَاست

 . ٌٌٚـ اٖـام هلمٕ ثلٍى

 

 ْْلست ؿك هَرَؿ اضؾبظ ْلاهلمٕ اهَال ٚطّ غَكت ؿك اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ2تجػلُ

 . ثلسبًٌـ هلٚن اقالو ثِ ثالْبغلِ كا هلاتت تَٖٖ٘ٓ،

 



 ؿّـ اكتٗب ًغَٕ ثِ كا ؽَؿ ّبٕ سبهبًِ ًبهِ، آٗ٘ي اٗي هٓبؿ ارلإ هٌهَك ثِ است هٛلّ هلٚن ـ133 هبؿُ 

 : ٌٚـ ْلاّن كا مٗل هَاكؿ ارلإ اهٛبى ِٚ

 

 ّب؛ هُبٗلت ٍ تغلٗوٖ تَٖٖ٘ٓ، ْْلست كسبًٖ كٍم ثِ ٍ اثالٌ ـ1

 

 هسئَل هٗبم ثبالتلٗي ٗب ضَٖٗ پَل  ثب هجبكمُ ٍاعـ تطؾ٘ع ِٚ هَاكؿٕ ؿك هلٚن ام تأٗ٘ـِٗ  ؿكٗبْت ـ2

 ً٘ست؛ ٚبْٖ ٍ ٖكًٖ  تغلٗوٖ، ٍ تَٖٖ٘ٓ ْْلست ثب كرَو اكثبة  َّٗت تكجٕ٘ هَكؿ ؿك هطوَل ضؾع

 

 . هبلٖ اقاليبت هلٚن ثِ هطوَل اضؾبظ تَسف كرَو اكثبة  ضـٓ تَّٖ٘ اهَال اقاليبت ايالم ـ3

 

 ّب، هُبٗلت ٍ تغلٗوٖ تَٖٖ٘ٓ، ْْلست ؿكٗبْت ام پس ثالْبغلِ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ134 هبؿُ 

 آؽلٗي ّولاُ ثِ هقَٚك ْْلست ِٚ ًغَٕ ثِ ٌٌٚـ، اٖـام ؽَؿ ّبٕ سبهبًِ ؿك آى كٍمكسبًٖ ثِ ثِ ًسجت

 .ثبضـ ؿاضتِ ٖلاك كثف فٕ ٚبكٌٚبى اؽت٘بك ؿك ّوَاكُ آى اغالعبت

 

 ؿّٖ گناكش ـ ؿّن ْػل

 

 ٍ ًْبل٘ت ًَو ثلعست ٖبًَى( 6)  ٍ( 5)  هَاؿ هَؾَو هطوَل ّبٕ ؿستگبُ ٍ ًْبؿّب اضؾبظ، ـ135 هبؿُ 

 تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل ثِ هطَٛ٘ يول٘بت ٍ هًبهالت هطبّـٓ غَكت ؿك اًـ هٛلّ ؽَؿ سبمهبًٖ سبؽتبك

 ّل ؿك ضَٖٗ پَل  ثب هجبكمُ ٕ ٍاعـّب ثِ كرَو، اكثبة  اقالو ثـٍى ٍ ثالْبغلِ كا هلاتت تلٍكٗسن، هبلٖ



 ثب هكبثٕ هلٚن ثِ گناكش اكسبل ثِ ًسجت اٍلِ٘، ثلكسٖ ام پس ثبٗـ ً٘ن هقَٚك ٍاعـ. ؿٌّـ اقالو ؿستگبُ

 .ٌٚـ اٖـام هلرى اٗي تَسف ايالهٖ سبمٍٚبك

 

 قل ام كا ٘ هطَٛ هًبهالت گناكش است هٛلّ هطوَل ضؾع ضَٖٗ پَل  ثب هجبكمُ ٍاعـ ـ1تجػلُ

 تب ٚخل عـا ٌٚـ، هٖ اٗزبؿ ٘ هطَٛ هًبهالت گـناكش ٕ آٍك روـى هٌهَك ثِ هلٚن ِٚ إ سـبهبًِ ٗـٕ

 قلِ ام َٚك هق سبهبًٔ ثِ ؿستلسٖ ٚـِ  ؿكغـَكتٖ. ٌٚـ اكسبل هلٚن ٕ ثلا ٕ ٚبك  كٍم ّوبى ٗبى پب

 ِٚ  ٕ ًغَ ثِ اًـ هٛلّ ضَٖٗ پَل  ثب هجبكمُ ٕ ٍاعـّب ثبضـ ًطـُ ْلاّن هطوَل ضؾع ٕ ثلا هلٚن

 .ٌٚـ اٖـام گناكش اكسبل ثِ ًسجت سبمؿ، هٖ هطؾع هلٚن

 

 ٘، هطَٛ هًبهالت گناكش ٕ آٍك روى سبهبًٔ كٍمأً ثلكسٖ ثب اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ2تجػلُ

 كا هَكؿً٘بم اقاليبت ٍ اٖـام كٍم ٗٙ تب ٚخل عـا آى ؿك هٌـكد استًالهبت ثـِ گَٖٗ پبسـؼ ثـِ ًسـجت

 .ٌٌٚـ اكسبل سـبهبًِ ٗـٕ قل ام ٍ ضــُ تً٘٘ي ٖبلـت ؿك

 

 ث٘بى هً٘بكّبٕ ثل يالٍُ هطَٛ٘ يول٘بت اًزبم ثل هجٌٖ هطوَل اضؾبظ ٚبكٌٚبى تطؾ٘ع ـ136 هبؿُ 

 .ضَؿ هغسَة هطَٛ٘ يول٘بت ضٌبسبٖٗ ثلإ هً٘بكٕ تَاًـ هٖ هلٚن، تَسف ايالهٖ َٖايـ ٍ ضـُ

 

 اكسبل ثِ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ِٚ  ٖٗ ّب گناكش ٗل سب ً٘ن ٍ ٘ هطَٛ هًبهالت گناكش ـ1تجػلُ

 آٗ٘ي ٗي ا ٍ ٖبًَى ٕ هزل ً٘ت عسي ثب ؿٌّـگبى گناكش هتَرِ ثبثت ٗي ا ام كا اتْبهٖ ّ٘ش ّستٌـ، آى

 ٕ اْطب هلٚن، ثِ آى ايالم ٍ ً٘ست گناكش هَؾَو اْلاؿ ثِ اتْبهٖ گًَِ ّ٘ش ث٘بًگل ٍ ٚلؿ ًؾَاّـ ًبهِ

 .ضَؿ ًوٖ هغسَة ضؾػٖ اسلاك

 



 تَسف ايالهٖ رـٗـ هً٘بكّبٕ هقَٚك، َٖايـ تـٍٗي ٍ ثبمثٌٖ٘ مهبى ؿك است هٛلّ هلٚن ـ2تجػلُ

 .ٌٚـ استبًـاكؿسبمٕ ٍ ثلكسٖ كا هطوَل اضؾبظ

 

 ؽَؿ ٕ سبؽتبك هؾتلّ سكَط ٕ ثلا است هٛلّ ٕ ايتجبك ٍ هبلٖ هإسسٔ ـ3تجػلُ

  ام پس ٍ ٗي تـٍ ٘ هطَٛ هًبهالت تطؾ٘ع ٕ ثـلا هتٌبسـجٖ ٕ هً٘بكّـب(  … ٍ سلپلسـتٖ ضًجِ،)

 .ٌٚـ اثالٌ ّب آى ثِ هلٚن تأٗ٘ـ

 

 ايالهٖ َٖايـ تـٍٗي ؽػَظ ؿك كا هلٚن هَكؿً٘بم اقاليبت ٚل٘ٔ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ4تجػلُ

 .ٌٌٚـ ايالم هلٚن ثِ

 

 ثلإ هًبهلِ اًزبم ٗب ؽـهت اكائٔ ٌّگبم ِٚ ّبٖٗ ثلكسٖ ثل يالٍُ اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ137 هبؿُ 

 ّبٕ پبٗگبُ ؿك هَرَؿ اقاليبت تكجٕ٘ ٕٗ قل ام ؿٌّـ، هٖ اًزبم هطَٛ٘ يول٘بت ٍ هًبهالت ضٌبسبٖٗ

 .ٌٌٚـ اٖـام هطَٛ٘ يول٘بت ٍ هًبهالت ضٌبسبٖٗ ثِ ًسجت ً٘ن هطوَل ضؾع اقاليبتٖ

 

 هًبهالت اٍل٘ٔ ثلكسٖ ٍ اكمٗبثٖ ثِ ًسجت هٗتؿٖ كاّٛبكّبٕ اتؾبف ثب است هٛلّ هلٚن ـ138 هبؿُ 

 اٖـام كسـ، هٖ ضَكا تأٗ٘ـ  ثِ ِٚ كٍضي ٍ ضٓبِ ّبٕ ضبؽع ٍ هً٘بكّب ّب، كٍِٗ اسبس ثل هطَٛ٘

 .ٌٚـ

 

 هٗلك سّٗ ام ث٘ص ٚبكٕ تًبهالت توبم اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ اهل تغت ٌٚبى ٚبك ـ139 هبؿُ 

 كٍماًِ كا آى ٍرِ كرَو اكثبة  ِٚ  هًبهالتٖ ٍ ًٗـ ٍرِ اًتٗبل ّب، تلاٌٚص ٖج٘ل ام كا( تزوًٖ٘ ٗب ؽلؿ)



 ٍٕ تأٗ٘ـ  ثِ ِٚ كرَو اكثبة  تَؾ٘غبت ثب ّولاُ ٍ ٌٌٚـ حجت ٌٚـ، هٖ پلؿاؽت ٕ ًٗـ غَكت ثِ

 ثلگِ ؽالغٔ اًـ هٛلّ هقَٚك ٕ ٍاعـّب. ؿٌّـ اقالو ضَٖٗ پَل  ثب هجبكمُ ٕ ٍاعـّب ثِ است، كس٘ـُ

 ثِ كا آى اغل ٍ اكسبل سبمؿ هٖ هطؾع هلٚن ِٚ  ٕ ًغَ ثِ ّٓتِ ّل ٗبى پب ؿك كا هلثَـ ٕ ّب( ْلم)

 .ٌٌٚـ ٕ ًگْـاك ضـُ عٓبنت ٚبهالً  ًغَ

 

  ٗبْت ؿك اقاليبت ؽالغٔ ْْلست هلٚن، ايالم غَكت ؿك اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ140 هبؿُ 

 هلرى اؽت٘بك ؿك سبمؿ، هٖ هطؾع هلٚن ِٚ  ٕ ًغَ ثِ هبُ ّل ٗبى پب ؿك كا ِٗ پب ؽـهبت ٌٌٚـگبى

 .ؿٌّـ ٖلاك ٗبؿضـُ

 

 هبلٖ تأه٘ي  ٗب ضَٖٗ پَل  رلم اكتٛبة ثِ ني ِٚ هَاكؿٕ ؿك عَٖٖٗ ٍ عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ٚل٘ٔ ـ141 هبؿُ 

 .ٌٌٚـ ايالم هلٚن ثِ هستٗ٘وبً كا آى گناكش تَاًٌـ هٖ ٌٌٚـ، هٖ عبغل كا تلٍكٗسن

 

 ٍ ًبٖع اقاليبت ؿاكإ ٗب ٍ ً٘ست هطؾع ّب آى ؿٌّـگبى گناكش َّٗت ِٚ ّبٖٗ گناكش ـ1تجػلُ 

 ًهل ثِ ِٚ ثبضـ ٖلائٌٖ ثب ّولاُ آًِٛ هگل گلْت، ًؾَاّـ ٖلاك كس٘ـگٖ هَكؿ ثبضٌـهٖ  ًبؿكست ٗب

 .ٌٚـ ٚٓبٗت ثلكسٖ ثِ ضلٍو ثلإ هلٚن

 

 ثِ ًسجت اضؾبظ، ام هغلهبًِ ٍ هستٗ٘ن گ٘لٕ گناكش اهٛبى اٗزبؿ هٌهَك ثِ است هٛلّ هلٚن ـ2تجػلُ

 .ٌٚـ اٖـام آى كسبًٖ اقالو ٍ هٗتؿٖ سبمٍٚبك ٚلؿى ْلاّن

 

 اقاليبت ٍ سَاثٕ ًگْـاكٕ ـ ٗبمؿّن ْػل



 

 سبل( 10) هـت  ثِ كا ٚبكٕ تًبهالت ثِ هلثَـ سَاثٕ ٍ هـاك٘ اسٌبؿ، ثبٗـ هطوَل اضؾبظ ـ142  هبؿُ 

 َْكٗت ثِ هَاكؿ اٗي اكائٔ اهٛبى غالط، فٕ هلارى ؿكؽَاست غَكت ؿك ِٚ ٌٌٚـ ًگْـاكٕ إ گًَِ ثِ

 :است مٗل هَاكؿ ام اين هبؿُ  اٗي هَؾَو سَاثٕ ٍ هـاك٘ اسٌبؿ،. ثبضـ ؿاضتِ ٍرَؿ

 

  كرَو اكثبة  هؿبيّ ٍ هًوَل سبؿُ، ام اين ضٌبسبٖٗ ْلاٌٗـ   ثِ هلثَـ سَاثٕ ٍ هـاك٘ اسٌبؿ، ـ1

 ٌٌٚـ؛ هٖ احجبت كا ٍاًٖٖ هبلٙ ٍ كرَو اكثبة  َّٗت ِٚ اسٌبؿٕ تػَٗل امرولِ

 

 ؛ تزبكٕ هٛبتجبت ٍ ّب عسبة سَاثٕ ٍ هـاك٘ اسٌبؿ، ـ2

 

 اٗي ِٚ إ گًَِ ثِ الوللٖ، ث٘ي ٗب ؿاؽلٖ ام اين هبلٖ يول٘بت ٍ هًبهالت سَاثٕ ٍ هـاك٘ اسٌبؿ، ـ3

( هًبهلِ ّل ؿك هَكؿاستٓبؿُ اكمّبٕ ًَو هَكؿ، عست ٍ هجبلٍ امرولِ) اهَال ٚبْٖ اقاليبت عبٍٕ سَاثٕ

 ثلإ المم ضَاّـ ٍ هـاك٘ اقاليبت، ٍ ثَؿُ ْلاّن هًبهالت ام ّلٗٙ  ْلاٌٗـ   ثبمسبمٕ اهٛبى ٍ ثبضـ

 .ثبضـ اكائِ ٖبثلِ هزلهبًِ ّبٕ ًْبل٘ت ٖؿبٖٗ تًٗ٘ت

 

 ً٘ن هلثَـ تػٓ٘ٔ ّ٘أت ٗب اؿاكُ هَكؿ عست هطوَل، عَٖٖٗ اضؾبظ اًغالل غَكت ؿك ـ1تجػلُ 

 .است اًغالل ام پس سبل( 10) تب اسٌبؿ ٍ اقاليبت ًگْـاكٕ ثِ هٛلّ

 

 سبؽتِ الناهٖ ٗبؿضـُ هـت ام ث٘ص كا اسٌبؿ ًگْـاكٕ ِٚ ً٘ست هٗلكاتٖ سبٗل ًبٖؽ هبؿُ  اٗي ـ2تجػلُ

 .است



 

 ًگْـاكٕ ٍ ؾجف إ گًَِ  ثِ كا هـاك٘ ٍ سَاثٕ اقاليبت، اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ143 هبؿُ 

  اسٌبؿ آى اقاليبت ؽبظ، ؾبثكبى ام اين غالط فٕ ًْبؿّبٕ ٗب هلٚن ؿكؽَاست غَكت ؿك ِٚ ٌٌٚـ

 ٍ هلٚن ؿكؽَاست غَكت ؿك هـاك٘ ٍ اسٌبؿ اغل ّوضٌ٘ي،. ثبضـ ؿستلسٖ ٖبثل ٚبكٕ كٍم ؿٍ نلِ

 .ضَؿ اكائِ ّٓتِ ٗٙ نلِ ثبٗـ غالط، فٕ هلارى سبٗل

 

 ؿك ٍ هطوَل ضؾع ؽَؿ ثب عٖٗ٘ٗ اضؾبظ ؽػَظ ؿك اسٌبؿ ٍ اقاليبت اكائٔ هسئَل٘ت ـ1تجػلُ 

 .است هطوَل ضؾع هٗبم ثبالتلٗي ثب عَٖٖٗ اضؾبظ ؽػَظ

 

 اٗزبؿ ً٘بم غَكت ؿك كا هًبهالت مًز٘لٓ ْلاٌٗـ   ثبمسبمٕ ٖبثل٘ت ثبٗـ هقَٚك اسٌبؿ ٍ اقاليبت ـ2تجػلُ 

 .ٌٚـ

 

 ًغَٕ ثِ الٛتلًٍٖ٘ٛ غَكت ثِ ثبٗـ هلٚن سَٕ ام ضـُ ايالم ؽبظ سَاثٕ ٍ هـاك٘ اسٌبؿ، ـ3تجػلُ

 نلِ  غالط، فٕ ًْبؿّبٕ ؿكؽَاست غَكت ؿك اسٌبؿ، آى هغلهبًگٖ عٓم ؾوي تب ضًَـ ًگْـاكٕ

 .ثبضٌـ ؿستلس ؿك ّب ًوبٌٗـگٖ ٍ ضًت ام اؽق ثِ ً٘بم ثـٍى ٍ ٚبكٕ كٍم ٗٙ

 

 آهَمش ٍ كٌّوَؿّب ـ ؿٍامؿّن ْػل

 



 ارلإ رْت كا المم الناهبت ٍ كٌّوَؿّب ثبمؽَكؿّب، اًـ هٛلّ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ144 هبؿُ 

 ثِ ٍ تٌه٘ن هلٚن تأٗ٘ـ  ٍ ّوبٌّگٖ ثب تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي ٍ ضَٖٗ پَل  ثب هجبكمُ هٗلكات هكلَة

 .ٌٌٚـ اثالٌ ًهبكت تغت هطوَل اضؾبظ

 

 ٍ آهَمش ٕ ثلا كا ٕ هستول ّبٕ ثلًبهِ هلٚن، ّوبٌّگٖ ثب اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ145 هبؿُ 

 ارلا قلاعٖ، ً٘بمسٌزٖ، تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي  ٍ ضَٖٗ پَل  ثب هجبكمُ رْت ؽَؿ ٚبكٌٚبى تَاًوٌـسبمٕ

 .ٌٌٚـ ٗبثٖ اكمش ٍ

 

 آهَمضٖ ّبٕ ؿٍكُ ثل ًهبكت ٍ اكمٗبثٖ ؾوي اًـ هٛلّ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ1تجػلُ 

 .ٌٌٚـ اكسبل هلٚن ثِ هبِّ سِ غَكت ثِ كا ّب ؿٍكُ اٗي گناكش ثلگناكضـُ،

 

 عست هطوَل، اضؾبظ ؿك هلثَـ هطبَل ام ّلٗٙ  تػـٕ رْت المم ّبٕ آهَمش عـاٖل ـ2تجػلُ 

 . گلؿؿ هٖ ايالم هلٚن تَسف هَكؿ

 

 ارلاٖٗ ّبٕ ؿستگبُ ٚبكٌٚبى ٍ هـٗلاى ؽػَظ ؿك هبؿُ  اٗي ؿك هقَٚك آهَمضٖ ّبٕ ؿٍكُ ـ3تجػلُ

 هٖ ٖبًَى آى ًْن ْػل ؿك هٗلك هناٗبٕ هطوَل ٚطَكٕ، ؽـهبت هـٗلٗت ٖبًَى( 5)  هبؿٓ  هَؾَو

 .گلؿؿ

 

 ثب آى، فٗل ّبٕ تجػلُ  ٍ ٚ٘ٓلٕ ؿاؿكسٖ آٗ٘ي ٖبًَى( 30)  هبؿٓ  كيبٗت ؾوي ٖؿبئِ٘ َٖٓ ـ146 هبؿُ 

 ؿك ؿاؿگستلٕ ؾبثكبى ٍ ٖؿبٖٗ  ٚبكهٌـاى ٍ ٚبكٌٚبى ٍ هٗبهبت هستول آهَمش ثِ ًسجت هلٚن ّوٛبكٕ



 ؽَاّـ اٖـام هستٗل رلم يٌَاى ثِ آى عَٖٖٗ اثًبؿ ٍ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي  ٍ ضَٖٗ پَل  رلاٗن ؽػَظ

 .ًوَؿ

 

 .گلؿؿ هٖ تـٍٗي هلٚن ّوٛبكٕ ثب ٖؿبئِ٘ َٖٓ تَسف هبُ ضص نلِ هبؿُ  اٗي ارلاٖٗ ؾَاثف ـ تجػلُ 

 

 ًَٗي ٌّْبٍكٕ ـ س٘نؿّن ْػل

 

 هغػَل، ّلگًَِ اكائٔ ام پ٘ص ّوَاكُ اًـ هٛلّ َ٘لهبلٖ هطبَل ٍ ايتجبكٕ ٍ هبلٖ هإسسبت ـ147 هبؿُ 

 آى اكائٔ سبمٍٚبك تكجٕ٘ ٍ( كٗسٙ) ؽكل اكمٗبثٖ ثِ ًسجت ٍٗژُ، ٍ رـٗـ( ٚبًبل) اكاِٗ كٍش ٍ ؽـهت

 هتَلٖ ؿستگبُ ثِ كا آى گناكش ٍ ٌٌٚـ اٖـام تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي  ٍ ضَٖٗ پَل  ثب هجبكمُ  هٗلكات ثب ّب

 .ؿٌّـ اكائِ ؽَؿ ثب هلتجف ًهبكت

 

 ؽكل ؽَؿ، ًهبكت تغت هطوَل اضؾبظ اكمٗبثٖ ام ْبكٌ اًـ هٛلّ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ تجػلُ

 كٍش ٍ ؽـهبت هغػَالت، يلؾٔ ثب اكتجبـ ؿك ِٚ كا تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي  ٍ ضَٖٗ پَل  ّبٕ( كٗسٙ)

 هٌهَك، ثـٗي. ٌٌٚـ اكمٗبثٖ ٍ ضٌبسبٖٗ ّبست، آى ًهبكت تغت عَمٓ ؿك رـٗـ ّبٕ( ٚبًبل) اكاِٗ

 ؿك تَسًِ ؿكعبل ٗب رـٗـ ّبٕ ٌّْبٍكٕ ام استٓبؿُ ثلكسٖ ثل يالٍُ اًـ هٛلّ ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ

 رـٗـ سبمٍٚبكّبٕ ٍ ٍٚبك ٚست رـٗـ ّبٕ ضَُ٘ ًه٘ل هَاكؿٕ پ٘ط٘ي، ٍ رـٗـ هغػَالت ؽػَظ

 هـٗلٗت ثلإ هٌبسجٖ تـاث٘ل ثبٗـ ّب ؿستگبُ اٗي ًْبٗت، ؿك. گ٘لًـ ًهل ؿك ً٘ن كا ٚبال تغَٗل ٍ اًتٗبل ثلإ

 .ٌٌٚـ اثالٌ هلتجف هطوَل اضؾبظ ثِ ارلا، رْت ٍ اتؾبف ّب كٗسٙ اٗي ٚبّص ٍ

 



 ّب ؽ٘لِٗ ٍ َ٘لاًتٓبيٖ ّبٕ سبمهبى َ٘لهبلٖ، ّبٕعلِْ ٍ هطبَل ـ صْبكؿّن ْػل

 

 َ٘لاًتٓبيٖ ّبٕ سبمهبى ام سَءاستٓبؿُ يـم رْت كا المم اٖـاهبت است هٛلّ ٚطَك ٍماكت ـ148 هبؿُ 

 هبلٖ تأه٘ي  ٍ ضَٖٗ پَل  ثلإ َ٘لاًتٓبيٖ هإسسبت ٍ ؽ٘لِٗ ٖبلت ؿك ًْبل٘ت اهٛبى ٗب ٍ ؽ٘لِٗ ٍ

 ثِ ٖبًًَٖ هإسسبت ام تلٍكٗستٖ ّبٕ گلٍُ ٍ اْلاؿ ثلؿاكٕ ثْلُ هبًى ّوضٌ٘ي،.  ٌٚـ اتؾبف تلٍكٗسن

 .ثبضـ اهَال هسـٍؿٚلؿى ثل ًبنل اٖـاهبت ام گلٗن هٌهَك

 

 كا هبؿُ  اٗي ارلإ ثِ هلثَـ ّبٕ ؿستَكالًول هلٚن ّوبٌّگٖ ثب است هٛلّ ٚطَك ٍماكت ـ تجػلُ

 .ٌٚـ اكائِ ضَكا ثِ تػَٗت رْت هبُ ضص نلِ

 

 :ضًَـ هٖ هغسَة َ٘لهبلٖ هطبَل هػبؿٕٗ ام فٗل اغٌبِ ـ149 هبؿُ 

 

 ّب؛ غلاْٖ ـ1

 

 اهال٘؛ ْلٍضٌـگبى پ٘ص ٍ اهال٘ هطبٍكٗي ـ2

 

 ؽَؿكٍ؛ ْلٍضٌـگبى پ٘ص ٍ ْلٍضٌـگبى ـ3

 

 هسَٛٚبت؛ ٍ ًٗلُ قال، ْلٍضٌـگبى ـ4



 

 ٖ٘وتٖ؛ ّبٕ سٌگ ٍ ثْب گلاى ْلنات ْلٍضٌـگبى ـ 5

 

 ؿستجبِ؛ تبثلَْلش ٍ ْلش ْلٍضٌـگبى ـ 6

 

 .ٌّلٕ اض٘بء ٍ ؿستٖ غٌبٗى يتِ٘ٗ، ْلٍضٌـگبى ـ7

 

 كا َ٘لهبلٖ هطبَل هػبؿٕٗ سبٗل هلٚن، ّوٛبكٕ ثب است هٛلّ تزبكت ٍ هًـى غًٌت، ٍماكت ـ تجػلُ

 تب سِ مهبًٖ ثبمُ ؿك ٍ تً٘٘ي ًبهِ آٗ٘ي تػَٗت ام پس هبُ سِ نلِ ٖبًَى( 1)  هبؿٓ(  ث) ثٌـ ثِ تَرِ ثب

 .ٌٚـ كٍمكسبًٖ ثِ سبل پٌذ

 

 ّبٕ كٍِٗ كٍمكسبًٖ ثِ ٗب اًزبم ثِ ًسجت مٗل هَاكؿ ؿك اًـ هٛلّ َ٘لهبلٖ هطبَل غبعجبى ـ150 هبؿُ

 :ٌٌٚـ اٖـام هًوَل ضٌبسبٖٗ

 

 هستُالت؛ ٍ اهال٘ هًبهالت ثِ هلثَـ ؽـهبت اكائٔ ٌّگبم ـ1 

 

 ًٗـٕ؛ غَكت ثِ هٗلك سّٗ ثلاثل سِ ام ث٘ص هًبهالت اًزبم ٌّگبم ـ2 

 

 ؽَؿكٍ؛ هًبهالت ثِ هلثَـ ؽـهبت اكائٔ ٌّگبم ـ3 



 

 .ثبضـ ؿاضتِ ٍرَؿ تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي  ٗب ٍ ضَٖٗ پَل  هَكؿ ؿك ني سَء گبُ ّل ـ4 

 

 ؿك هًوَل ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ اًزبم ثِ ًسجت اًـ هٛلّ َ٘لهبلٖ هطبَل ِٚ هَاكؿٕ سبٗل ـ تجػلُ

 ٍ هًـى غًٌت، ٍماكت تَسف ًبهِ آٗ٘ي تػَٗت ام پس هبُ سِ نلِ ٌٌٚـ، اٖـام ّب آى ؽػَظ

 .ضـ ؽَاّـ كٍمكسبًٖ ثِ سبلِ پٌذ تب سِ مهبًٖ ّبٕ ثبمُ ؿك ٍ تً٘٘ي هلٚن تأٗ٘ـ  ٍ ّوبٌّگٖ ثب تزبكت

 

 مٗل ّبٕ ًْبل٘ت ثب اكتجبـ ؿك ِٚ عَٖٖٗ ٍ عٖٗ٘ٗ ضؾع ّل ٍ عسبثـاكاى سلؿْتلاى، ٍٚال، ـ151 هبؿُ

 ًسجت اًـ هٛلّ ٌٚـ، هٖ آى اًزبم هٗـهبت ٚلؿى ْلاّن ٗب كرَو اكثبة  ثلإ هًبهالت اًزبم ثِ اٖـام

 :ٌٌٚـ اٖـام هًوَل ضٌبسبٖٗ ّبٕ كٍِٗ كٍمكسبًٖ ثِ ٗب اًزبم ثِ

 

 هستُالت؛ ؽلٗـٍْلٍش ـ1

 

 ٗب ٍ( َ٘لُ ٍ گقاكٕ سلهبِٗ ّبٕ عسبة ام اين) ثبًٖٛ ّبٕ عسبة ثْبؿاك، اٍكأ ٍرَُ، هـٗلٗت ـ2 

 كرَو؛ اكثبة اهَال سبٗل

 

 عَٖٖٗ؛ اضؾبظ هـٗلٗت ٗب ًْبل٘ت، تأس٘س، رْت هطبكٚت سبهبًـّٖ ـ3 

 

 عَٖٖٗ؛ تلت٘جبت ٗب اضؾبظ هـٗلٗت ٗب ٍ ًْبل٘ت تأس٘س، ـ4 



 

 .تزبكتٖ ّبٕ ضلٚت ؽلٗـٍْلٍش ـ 5

 

   ارلإ هٌهَك ثِ كا ًبهِ آٗ٘ي اٗي( 59)  ٍ( 58)  هَاؿ هَؾَو تـاث٘ل اًـ هٛلّ ّب غلاْٖ ـ152 هبؿُ 

 ٍ َ٘لهبلٖ هطبَل سبٗل سَٕ ام هًوَل ضٌبسبٖٗ ْلاٌٗـ   ارلإ ًغَٓ. ٌٌٚـ اتؾبف هًوَل ضٌبسبٖٗ ْلاٌٗـ

 ثل هتلتت پ٘ض٘ـگٖ ٍ ًْبل٘ت ًَو سبؽتبك، ثِ تَرِ ثب ًبهِ آٗ٘ي اٗي( 149)  هبؿٓ  هَؾَو ّبٕ علِْ

 تَسف ًبهِ، آٗ٘ي اٗي تػَٗت ام پس هبُ ضص نلِ ِٚ ثَؿ ؽَاّـ ؿستَكالًولٖ هكبثٕ ّب آى ًْبل٘ت

 .ضَؿ هٖ اثالٌ ٍ تـٍٗي هلٚن تأٗ٘ـ  ٍ ّوبٌّگٖ ثب ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ

 

 اٗي( 23)  ٍ(  19) ،( 18)  هَاؿ هَؾَو ّبٕ سبهبًِ است هٛلّ تزبكت ٍ هًـى غًٌت، ٍماكت ـ تجػلُ

 ضٌبسبٖٗ هَؾَو اقاليبت ًگْـاكٕ ٍ حجت اهٛبى ِٚ ٌٚـ ارلا ٍ قلاعٖ إ گًَِ ثِ كا ًبهِ آٗ٘ي

 . ضَؿ ْلاّن هلثَـ َ٘لهبلٖ هطبَل ثلإ هًوَل

 

 سبٗل ـ پبًنؿّن ْػل

 

 تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي  ٍ ضَٖٗ پَل  ثب هجبكمُ ؽػَظ ؿك الوللٖ ث٘ي ّبٕ ّوٛبكٕ ًغَٓ ـ153 هبؿُ 

 إ ًبهِ آٗ٘ي هكبثٕ هلثَـ هٗلكات ٍ َٖاً٘ي سبٗل كيبٗت ثب ٍ ٖبًَى هٛلك( 7)  هبؿٓ(  ؿ) ثٌـ ثِ هستٌـ

 .كس٘ـ ؽَاّـ هلٖ اهٌ٘ت يبلٖ ضَكإ تػَٗت ثِ ٍ ضَؿ هٖ تِْ٘ ضَكا تَسف ِٚ ثَؿ ؽَاّـ

 



 ٍ عٓبنتٖ المم تـاث٘ل كرَو، اكثبة  اقاليبت ًگْـاكٕ ؾوي اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ـ154 هبؿُ 

 ّلگًَِ ام ٍ اتؾبف ًبهِ آٗ٘ي ٍ ٖبًَى هَؾَو اسٌبؿ ٍ اقاليبت تجبؿل ٍ عٓم گلؿآٍكٕ، ؿك كا اهٌ٘تٖ

 .ٌٌٚـ پ٘طگ٘لٕ اقاليبت اٗي ام َ٘لهزبم استٓبؿٓ ٍ اْطب

 

 سَٕ ام ايالهٖ ؾَاثف صْبكصَة ؿك ؽبكرٖ ّبٕ قلِ ثب هطوَل اضؾبظ ّوٛبكٕ ًغَٓ ـ تجػلُ 

 .ثَؿ ؽَاّـ هلثَـ هٗلاكت هكبثٕ ٍ ضَكا

 

 ؿستَك اسبس ثل كا ؽبظ ؾبثكبى ؿكؽَاست هَكؿ اقاليبت اًـ هٛلّ هطوَل اضؾبظ ّؤ ـ155 هبؿُ 

 ام ايالهٖ ؾَاثف صْبكصَة ؿك تلٍكٗسن هبلٖ تأه٘ي  ٍ ضَٖٗ پَل  ثب هجبكمُ هَؾَو ثب هلتجف ٖؿبٖٗ

 .ٌٌٚـ اكائِ ٖبًَى ؽبظ ؾبثكبى ّوٛبكٕ ثب هلٚن سَٕ

 

 ٍ تِْ٘ ًبهِ آٗ٘ي اٗي ارلإ عسي تأه٘ي  رْت كا المم ّبٕ ؿستَكالًول است هٛلّ ضَكا ـ156 هبؿُ 

 اضؾبظ اٗي سَٕ ام هنثَك ّبٕ ؿستَكالًول كيبٗت. ٌٚـ اثالٌ هطوَل اضؾبظ ثِ تػَٗت ام پس

 .است الناهٖ

 

 ٕ ّب ؿستَكالًول ٗس ًَ پ٘ص تْ٘ٔ ثِ ًسجت ً٘بم عست هٛلٌٓـ ً٘ن ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ ـ تجػلُ 

 ام پس  ّب ؿستَكالًول اٗي. ٌٌٚـ اكسبل هلٚن ثِ تأٗ٘ـ  رْت ٍ اٖـام ًبهِ ٗ٘ي آ اٗي ٕ ارلا ٕ ثلا المم

 . ضَؿ اثالٌ هطوَل اضؾبظ ثِ ٗـ ثب ضَكا ؿك ٗت تػَ

 



 ٍ ثَؿ ؽَاّـ پبسؾگَ ٖؿبٖٗ هلارى ثِ اكسبلٖ ّبٕ گناكش هغـٍؿٓ ؿك غلْبً هلٚن ـ157 هبؿُ 

 .است ؾبثكبى يْـٓ ثل رلم احجبت ثلإ المم تغٗ٘ٗبت سبٗل ٍ كؿٗبثٖ هسئَل٘ت

 

 هتؾلّ ٍ است االرلاالمم هطوَل اضؾبظ ٚلِ٘ ثلإ ٖبًَى( 5) هبؿُ هَرت ثِ ًبهِ آٗ٘ي اٗي ـ158هبؿُ

 ٍ كثففٕ ًْبؿّبٕ تطؾ٘ع ثِ ٚ٘ٓلٕ ٍ اؿاكٕ غٌٖٓ، ارلاّبٕ ؾوبًت ثِ هَكؿ عست اهل اٗي ام

 ٖبًَى( 4) هبؿُ( 3) تجػلُ ٍ اؿاكٕ تؾلٓبت ثِ كس٘ـگٖ ٖبًَى رولِ ام هلثَـ هٗلكات ٍ َٖاً٘ي ثب هكبثٕ

 .ضـ ؽَاّـ هغَٛم

 

 هطوَل اضؾبظ ؿك رلم ٗب تؾلّ ضٌبسبٖٗ غَكت ؿك هٛلٌٓـ ارلاٖٗ ّبٕ ؿستگبُ ٍ ًْبؿّب ـ1تجػلُ

 اسبس ثل ؽَؿ غالع٘ت عـٍؿ ؿك هتؾلّ ثب ٖبًًَٖ ثلؽَكؿ ثِ ًسجت هَكؿ عست ؽَؿ، ًهبكت تغت

 .ًوبٌٗـ اٖـام غبلظ َ٘لٖؿبٖٗ ٍ ٖؿبٖٗ هلارى ثِ آى ايالم ٗب ايوبل ٖبثل اًتهبهٖ ٍ اؿاكٕ ّبٕ هزبمات

 

 اضؾبظ سَٕ ام ًبهِ آٗ٘ي اٗي هٓبؿ كيبٗت يـم غَكت ؿك هٛلٌٓـ ارلاٖٗ ّبٕ ؿستگبُ ٚلِ٘ ـ2تجػلُ

 ثِ ِٚ ؽـهبتٖ اكاِٗ ام ؽػَغٖ، عَٖٖٗ اضؾبظ ً٘ن ٍ ٖبًَى هطوَل ّبٕ ؿستگبُ ؿك َ٘لضبَل عٖٗ٘ٗ

 هلثَـ هٗلكات ٍ َٖاً٘ي صْبكصَة ؿك است، گلْتِ ٖلاك پَلطَٖٗ هًلؼ ؿك هنثَك ضؾع آى ٍاسكِ

 تَسف هبؿُ اٗي لإار ًغَُ ؿستَكالًول.ًوبٌٗـ ايوبل كا هٗتؿٖ ّبٕ هغـٍؿٗت ٗب ٍ ًوَؿُ ؽَؿؿاكٕ

 ًهبكت تغت هطوَل اضؾبظ ثِ هلٚن تأٗ٘ـ ام پس ٍ ضـُ تِْ٘ عَمُ ّل ؿك ًهبكت هتَلٖ ّبٕ ؿستگبُ

 .گلؿؿ هٖ اثالٌ
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