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هيأت در اظهارنظر در هورد اليحه اصالح قانوى كار كه از سوي وزارت تعاوى، كار و رفاه اجتواعي تهيه گرديده و 

 هحترم دولت تصويب و به هجلس شوراي اسالهي تقدين گرديده است.

 

اظ  زض اليحِ انالح ٢بًَى ٦بض ت٣سيوي ثِ هزلؽ قَضاي اؾالهي ثطذي اظ هَاز ٢بًَى ٦بض ٍرَز ًساضز. چٌب٧ًِ

هبزُ هَضز تَرِ ٢طاض گطٞتِ اؾت ٍ هكرم ًيؿت ٦ِ آى هَاز حصٜ  86تجهطُ ٢بًَى ٞٗلي تٌْب  125هبزُ ٍ  203

قسُ اؾت يب هَضز ٢جَل اؾت ٍ ايطازي ثط آْى ٍاضز ًيؿت ٍ لصا ًجبيس تٛييط يبثس. زض ّط حبل ثْتط اؾت ايي هَئَ 

گَيي ثبيس پصيطٞت هَازي ٦ِ اظ آى ش٦طي ثِ هيبى  ضٍقي گطزز. گطچِ زض ٌَٖاى هَئَ ؾري اظ انالح اؾت لصا

 ًيبهسُ اؾت پصيطٞتِ قسُ اؾت.

 گيطز. پؽ اظ ثطضؾي هَئَ ٠َٞ، اليحِ ت٣سيوي هَضز ثطضؾي ٢طاض هي

٢بًَى ثطًبهِ پٌزن تَؾِٗ  72زض آٚبظ اليحِ ٍ ثٌَٗاى ه٣سهِ ٍ تَريِ انالح ٢بًَى ٦بض هُبلجي ثِ اؾتٌبز هبزُ 

 ثيبى گطزيسُ اؾت. روَْضي اؾالهي ايطاى

زض ايي هبزُ زٍلت ه٧لٝ گطزيسُ اؾت ٦ِ ثوٌَٓض ًيل ثِ اّساٜ شيل، ًؿجت ثِ انالح ٢بًَى ٦بض ٍ تأهيي 

 ارتوبٖي ٍ ضٍاثٍ ٦بض ا٢سام ًوبيس: 

 ايزبز اًُٗبٜ ثطاي حل اذتالٞبت ٦بضگطاى ٍ ٦بضٞطهبيبى ٍ ٖوؿ٦َطزى هٌبٕٞ زٍَطٜ. .1

 اظ تبهيي ارتوبٖي ٍ قٛلي ٦بضگطاى ت٣َيت ثيوِ ثي٧بضي ثٌَٗاى ثٌَٗاى ثركي .2

 گصاضي ت٣َيت ّوؿَيي هٌبٕٞ ٦بضگطاى ٍ ٦بضٞطهبيبى ٍ ت٧بليٝ زٍلت ثب ضٍي٧طز حوبيت اظ تَليس ٍ ؾطهبيِ .3

 ّبي رسيس ٦بض ثب تَرِ ثِ تٛييطات ت٧ٌَلَغي ت٣َيت قطايٍ ٍ ٍيٗيت .4

ل آهسُ ٍ انالحبت هٗوَلِ زض ّبي ٦بضگطي ٍ ٦بضٞطهبيي ٍلي ثبيس گٟت ٦ِ ٖليطٚن تٛييطات ثٗو ت٣َيت تك٧ل .5

هزوٕ تكريم ههلحت ًٓبم ٍ اضائِ هَاز رسيسي ثوٌَٓض انالح ٢بًَى هص٦َض. ٍلي  ٢1369بًَى ٦بض ههَة 

ًجَزُ ٍ ثِ ّيچ ٍرِ ٢بزض ًيؿت آًچِ ضا ٦ِ هَضز  73انالحيِ هص٦َض ًيع پبؾرگَيي تَريْبت يبز قسُ زض هبزُ 

ِٗ اؾت ربهِ ٖول پَقس ٍ اگط هَازي ٦ِ اظ ٢بًَى هَرَز ثب٢ي هبًسُ ًٓط هبزُ هص٦َض زض ٢بًَى ثطًبهِ پٌزن تَؾ

 ثساى ثيبٞعايين هك٧ل ّوبى اؾت ٦ِ ثَز.
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 اًذ قاًَى كاس كِ دس اليحِ تقذيوي بِ هجلس اصالح ضذُهَادي اص  اي جذٍل هقايسِ

 اظْاسًظش هتي هادُ اصالحي هتي هادُ قاًَى كاس فؼلي سديف

يب   اظ ٢طاضزاز ٦تجي  جبضتؿت٢طاضزاز ٦بض ٖ  ـ7  هادُ  1

  زضيبٞت  ٦بضگط زض ٢جبل  آى  هَرت ثِ  ٦ِ  قٟبّي

  ٚيطه٢َت  يب هست  ه٢َت  هست  ضا ثطاي  ٦بضي  الؿٗي ح١

 زّس. هي  ٦بضٞطهب اًزبم  ثطاي

  ٦ِ  ٦بضّبيي  ثطاي  ه٢َت  حسا٦خط هست  ـ1  تبصشُ 

 ٦بض ٍ  ٍظاضت  ٚيطهؿتوط زاضز تَؾٍ  آًْب رٌجِ  َجيٗت

ذَاّس   ٍظيطاى  ّيأت  تهَيت  ٍ ثِ  تْيِ  اهَض ارتوبٖي

 ضؾيس.

هؿتوط   آًْب رٌجِ  َجيٗت  ٦ِ  زض ٦بضّبيي  ـ2  تبصشُ 

زض ٢طاضزاز ش٦ط ًكَز، ٢طاضزاز   هستي  ٦ِ زاضز، زض نَضتي

 قَز. هي  تل٣ي  زائوي

٢طاضزاز ٦بض ٖجبضتؿت اظ ٢طاضزاز ٦تجي يب قٟبّي  -7هبزُ

الؿٗي ٦بضي  زض ٢جبل زضيبٞت ح١ ٦ِ ثوَرت آى ٦بضگط

ضا ثطاي هست ه٢َت يب ٚيط ه٢َت ثطاي ٦بضٞطهب اًزبم 

 زّس. هي

زض ٦بضّبيي٧ِ َجيٗت آًْب رٌجِ هؿتوط زاضز زض  -تجهطُ

نَضتي٧ِ هستي زض ٢طاضزاز ش٦ط ًكَز ٢طاضزاز زائوي تل٣ي 

 قَز. هي

٢بًَى ٦بض ٦ِ هطثٌَ ثِ تٗطيٝ اظ ٢طاضزاز  7زضهبزُ 

٧ًتِ ضا ثبيس هَضز تَرِ ٢طاض زاز اٍال ٦بض اؾت. زٍ 

الؿٗي ٦ِ ثزبي هعز ٍ ح٠َ٣ ث٧بض  انُالح ح١

٢بًَى  34ضٞتِ ثبيس انالح گطزز ظيطا ثوَرت هبزُ 

ّبي  الؿٗي ٖجبضتؿت اظ ٦ليِ زضيبٞت ٦بض هَرَز ح١

٢بًًَي ثِ ٦بضگط ٦ِ ثِ اٖتجبض ٢طاضزاز ٦بض اٖن اظ هعز 

ؿ٧ي، اي ه هٌسي ّعيٌِ ٦و٥ ٖبئلِ –يب ح٠َ٣ 

ذَاضثبض، ايبة ٍ شّبة، هعايبي ٚيط ٣ًسي پبزاـ 

ّب زضيبٞت  اٞعايف تَليس، ؾَز ؾبالًِ ٍ ًٓبيط ايي

٦ِ زض ٢طاضزاز ٦بض ثؿيبضي اظ  زاضز. ٧ًتِ هْن ايي هي

قَز ٍ ثِ ثؿيبضي اظ  ٌٖبٍيٌي ٦ِ ش٦ط قس زضد ًوي

ًوبيٌس ّوِ ايي  ٦بضگطاى ٦ِ ٢طاضزاز ٦بض ه٣ٌٗس هي

 قَز. يّب اًزبم ًو پطزاذت

ّب ثوَرت ٢َاًيي ٍ  ٍاًگْي ثًٗي اظ ايي پطزاذت

قَز ٍ  اي پطزاذت هي ه٣طضات ذبل ٍ رساگبًِ

رعء ح٠َ٣ هكرهِ ٦بضگطاى اؾت ٍ زض ظهطُ هطظ 

 گطزز. هحؿَة ًوي

ّبي رْبى  ٦ِ زض ٢َاًيي ّوِ ٦كَض ؾطاًزبم ايي
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 اظْاسًظش هتي هادُ اصالحي هتي هادُ قاًَى كاس فؼلي سديف

ثٌْگبم تٗطيٝ ٢طاضزاز ٦بض اظ هعز ٍ ح٠َ٣ ثٌَٗاى 

گط ٍ ض ٢جبل ظحوبت ٍي ؾري هبثِ اظا، ٦بض ٍ ٦بض

گٟتِ قسُ اؾت. قبيؿتِ اؾت زض تٗطيٝ ٢طاضزاز 

 الؿٗي، اظ هعز يب ح٠َ٣ اؾتٟبزُ قَز. ٦بض ثزبي ح١

زض تٗطيٝ ٢طاضزاز ٦بض يوي ثيبى ٍ ش٦ط اًَأ  -1-2

٦بض، ه٢َت يب ٚيط ه٢َت ثبيس اظ ٦بض هٗيي ًبم ثطزُ 

ّبي ٦بض، ٦بض هٗيي اؾت ٦ِ  قَز. ظيطا ي٧ي اظ ضٍـ

ض اى ًَٔ ٍ هست ٦بضي ٦ِ ٦بضگط اًزبم ذَاّس زاز ز

هكرم اؾت ٍ ّط ظهبى ٦ِ ٦بض هٗيي پبيبى يبثس 

 ٢طاضزاز ًيع پبيبى ذَاّس يبٞت.

اق٧بلي ٍرَز  7ّبي هبزُ  زض هَضز حصٜ تجهطُ

 ّبي زيگطي اٞعٍز. تَاى تجهطُ ًساضز ٍلي هٌي

٢طاضزاز ٦بض ٖالٍُ ثط هكرهبت َطٞيي ثبيس  .1

 قس:حبٍي هَاضز شيل ثب

اي ٦ِ ٦بگط ثبيس  ًَٔ ٦بض يب حطِٞ يب ٍْيِٟ -الٝ

 اًزبم زّس.

 ح٠َ٣ يب هعز هجٌب ٍ لَاح١ آى -ة

 هحل اًزبم ٦بض -د

 تبضيد ا٣ًٗبز ٢طاضزاز -ز
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 اظْاسًظش هتي هادُ اصالحي هتي هادُ قاًَى كاس فؼلي سديف

هست ٢طاضزاز  چٌبًچِ ٦بضي ثطاي هست هٗيي  -ُ

 ثبقس.

زض هَاضزي ٦ِ ٢طاضزاز ٦بض ٦تجي ثبقس زض  -تجهطُ

ؿرِ آى ثِ ازاضُ گطزز ٦ِ ي٥ ً چْبضًؿرِ تٌٓين هي

تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي هحل ٍ ي٥ ًؿرِ ًعز 

٦بضگط ٍ ي٥ ًؿرِ ٦بضٞطهب ٍ ًؿرِ زيگط زض اذتيبض 

ّبي ٢بز قَضا زض  قَضاي اؾالهي ٦بض ٍ زض ٦بضگبُ

 گيطز. اذتيبض ًوبيٌسُ ٦بضگط ٢طاض هي

قَز ثٌس د هبزُ ؟؟؟ ٢بًَى ٦بض  ثَُضي٧ِ هالحِٓ هي

ت. هبزُ هص٦َض حصٜ گطزيسُ اؾ 1369ههَة 

غهطثٌَ ثِ ؾبٖبت ٦بض ٍ تُٗيالت ٍ 

 ّبؾت. هطذهي

ايي هَئَ اظ هؿبئل هْوي اؾت ٦ِ زض ٢بًَى ا٦خط 

ثيٌي قسُ اؾت ٦ِ ثبيس زض  ّبي رْبى پيف ٦كَض

٢طاضزاز ٦بض ش٦ط قَز ٍ ٦بضگع ثساًس ٦ِ هست ٦بض 

ضٍظاًِ ٍ ّٟتگي ٍي، ّوچٌيي ضٍظّبي تُٗيل ٍ 

 بؾت.هطذهي ٍي چ٣سض ٍ ٦سام ضٍظّ

ّبي  ٧ًتِ هْن ايي ٦ِ زض ّوِ ٢َاًيي ٦بض ٦كَض

ثيٌي قسُ اؾت ٍ زض  هرتلٝ رْبى ايي هَئَ پيف
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 اظْاسًظش هتي هادُ اصالحي هتي هادُ قاًَى كاس فؼلي سديف

ثيٌي قسُ  ٢َاًيي ٦بض ٦كَض هب ًيع ايي هَئَ پيف

حبل هٗلَم ًيؿت حصٜ آى اظ ايي اليحِ ثِ چِ 

 زليل اؾت.

  ٍ ِزض هَضز تٌٓين ٢طاضزاز ٦تجي زض چْبض ًؿر

قَضاي اؾالهي ٍ ازاضُ  هب،طزازى آى ثِ ٦بضگط، ٦بضٞ

ؾبظز ٦ِ اضؾبل ٢طاضزاز ثِ ازاضُ  ٦بض. ذبَط ًكبى هي

٦بض ٍ قَضاي اؾالهي ٦بض ثَُضي٧ِ تزطثِ ًكبى زازُ 

اؾت ًتيزِ هُلَة ٍ هَضز ًٓط ضا ًساضز ٍ ٚبلجب 

ضٍز. تٌْب الظم اؾت ٦بضگط  ثبيگبًي قسُ ٍ اظ هيبى هي

ٍ اگط اي اظ ٢طاضزاز ضا زاقتِ ثبقٌس  ٍ ٦بضٞطهب ًؿرِ

هَضزي پيف آيس ٦ِ اضائِ ٢طاضزاز ٍ يب اؾتٟبزُ اظ آى 

تَاى اظ ًؿرِ ًعز ٦بضگط ٍ ٦بضٞطهب  يطٍضي ثبقس هي

 اؾتٟبزُ ٦طز.

  اًزبم  ه٣بَِٗ  ٦بض اظ َطي١  ٦ِ  زض هَاضزي  ـ13  هادُ  2

٢طاضزاز ذَز ضا ثب   اؾت  ه٧لٝ  زٌّسُ يبثس، ه٣بَِٗ هي

٦بض  ه٣بَِٗ  زض آى  س ٦ِه٣ٌٗس ًوبي  ًحَي ٦بض ثِ ه٣بَِٗ

ضا زض هَضز   ٢بًَى  ايي  ه٣طضات  توبهي  هتْٗس گطزز ٦ِ

 ًوبيس.  ذَز اٖوبل  ٦بض٦ٌبى

ٍ   ثَزُ  هوتبظُ  ٦بضگط رعء زيَى  هُبلجبت  ـ1  تبصشُ 

زض هَاضزي ٦ِ ٦بض اظ َطي١ پيوبى اًزبم  -13هادُ 

زٌّسُ ه٧لٝ اؾت نطٞب ثب پيوب٧ًبض هَضز  يبثس پيوبى هي

تأئيس ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ٢طاضزاز ه٣ٌٗس 

ٍ زض ٢طاضزاز پيوب٧ًبض ضا هتْٗس ثِ ارطاي ايي ٢بًَى ٍ 

ز ٦بضگطاى ذَز ثٌوبيس. ؾبيط ه٣طضات هطتجٍ زض هَض

نالحيت پيوب٧ًبضاى اظ حيج ضٖبيت ايي ٢بًَى ٍ 

  تجهطُ ي٥ هُبلجبت ٦بضگط ضا رعء زيَى

قوبضز، ايي ًٓط ٢بثل اًت٣بز اؾت ظيطا زض  هوتبظُ هي

ت ًِ زيگط هعز ٦بضگط رعء زيَى هوتبظُ اؾ ٢َاًيي

 ّوِ هُبلجبت اٍ.

  ُثَُض٦لي ثب تَرِ ثِ ايي تجهطُ ٍ تجهط

زيگط هتْٗس ٦طزى ٦بضٞطهب ثِ پطزاذت هعز ٦بضگط 
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 اظْاسًظش هتي هادُ اصالحي هتي هادُ قاًَى كاس فؼلي سديف

  ثِ  پيوب٧ًبضاى  ثبقٌس ثسّي هي  هَْٝ  ٦بضٞطهبيبى

  جبتهُبل  اظ هحل  ٢بًًَي  هطارٕ  ضا ثطاثط ضأي  ٦بضگطاى

  ٦بض، پطزاذت  اًزبم  حؿي  يوبًت  هٌزولِپيوب٧ًبض، 

 ًوبيٌس.

٠َٞ   تطتيت  ثط ذالٜ  زٌّسُ ه٣بَِٗ  چٌبًچِ  ـ2  تبصشُ 

  اظ پبيبى  ٦بض ثپطزاظز ٍ يب ٢جل  ا٣ًٗبز ٢طاضزاز ثب ه٣بَِٗ  ثِ

  ًوبيس، ه٧لٝ  حؿبة  ، تؿَيِ ه٢َت  ضٍظ اظ تحَيل 45

ذَاّس   ٦بضگطاى  بض زض ٢جبل٦  ه٣بَِٗ  زيَى  پطزاذت  ثِ

 ثَز

ه٣طضا تجٗي آى َج١ يَاثُي ٦ِ ثِ پيكٌْبز قَضاي 

ٖبلي ٦بض ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي 

 ضؾس ثطضؾي قَز. هي

ٍ   ثَزُ  هوتبظُ  ٦بضگط رعء زيَى  هُبلجبت  ـ1  تبصشُ 

  ٦بضگطاى  ثِ  پيوب٧ًبضاى  ثسّي ثبقٌس هي  هَْٝ  ٦بضٞطهبيبى

  هُبلجبت  اظ هحل هطارٕ حل اذتالٜ  ضا ثطاثط ضأي

 ٍ زض نَضت ٖسم ت٧بٍي هُبلجبت اظ هحلپيوب٧ًبض، 

 ًوبيٌس.  ٦بض، پطزاذت  اًزبم  حؿي  يوبًت

٠َٞ   تطتيت  ثط ذالٜ  زٌّسُ ه٣بَِٗ  چٌبًچِ  ـ2  تبصشُ 

  اظ پبيبى  اظز ٍ يب ٢جل٦بض ثپطز  ا٣ًٗبز ٢طاضزاز ثب ه٣بَِٗ  ثِ

  ثِ  ًوبيس، ه٧لٝ  حؿبة  ، تؿَيِ ه٢َت  ضٍظ اظ تحَيل 45

 ذَاّس ثَز  ٦بضگطاى  ٦بض زض ٢جبل  ه٣بَِٗ  زيَى  پطزاذت

ّب زض ٢جبل پيوب٧ًبض ٍ ٚيطُ ثِ  ٍ زيگط هؿئَليت

 ّيچ ٍرِ ه٣ٌُي ًيؿت.

زض رْت تؿْيل اهَض  اي ٦ِ ًبهِ آيييالجتِ تجهطُ ٍ

٦بضٞطهب زض ايي ظهيٌِ تهَيت قسُ تب حسٍزي 

٦ٌس ٍلي زض ّط حبل ثبيس ايي  ٧ل ضا حل هيهك

 هك٧ل حل قَز.

گطزز ٍ  هي  ت٢َيٝ  ٦ِ  ٢طاضزاز ٦بضگطي  ـ17  هادُ 3

  قَز زض هست ًوي  هح٧َهيت  ح٧ن  ثِ  هٌتْي  ٍي  ت٢َيٝ

  اظ ضٕٞ  آيس ٍ ٦بضگط پؽ زض هي  تٗلي١  حبل  ثِ  ت٢َيٝ

 گطزز. ٦بض ذَز ثبظ هي ثِ  ت٢َيٝ

  گطزز ٍ ت٢َيٝ هي  ت٢َيٝ  ٦ِ  ز ٦بضگطي٢طاضزا  ـ17  هادُ

  ت٢َيٝ  قَز زض هست ًوي  هح٧َهيت  ح٧ن  ثِ  هٌتْي  ٍي

  ت٢َيٝ  اظ ضٕٞ  آيس ٍ ٦بضگط پؽ زض هي  تٗلي١  حبل  ثِ

 گطزز. ٦بض ذَز ثبظ هي ثِ

چٌبًچِ ت٢َيٝ ٦بضگط هٌزط ثِ هزبظات حجؽ  –تجهطُ 

ثب پطزاذت  تَاًس ٢طاضزاز ٦بض ضا يب ثيكتط قَز ٦بضٞوب هي

ح١ ؾٌَات ثِ اظاي ّط ؾبل ؾبث٣ِ ٦بض هٗبزل ي٥ هبُ 

ايطاز ثِ ايي هبزُ ٍ تجهطُ هَئَ انلي تٗلي١ ٦بض 

٧بض پؽ اظ هستي ٍ العام ٦بضٞطهب ثِ پصيطـ ٦بضگط ث

ت٢َيٝ ٍ ظًساى ٍ پؽ اظ تُٗيلي ٦بضگبُ ٍ زض هَاضز 

ثبقس ٍ زض  تٛييط ذٍ تَليس ٍ تٛييط ٞٗبليت ٦بضگبُ هي

ّب٢بًَى ٦بض  ٢َاًيي گصقتِ ٍ ًيع زض زيگط ٦كَض

 حبٍي چٌيي هُلجي ًيؿت.
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آذطيي ح٠َ٣ ٞؿد ًوبيس، زض نَضت هزبظات ٦وتط اظ 

ّب ٦بضگط ثسٍى زضيبٞت هعز  هيعاى ٠َٞ يب ؾبيط هزبظات

 گطزز. ث٧بض ؾبث١ ثبظ هي

  اظ َط٠ ظيط ذبتوِ  ي٧ي  ٢طاضزاز ٦بض ثِ  ـ21  هادُ 4

 يبثس: هي

 ط٦بضگ  ـ َٞت الٝ 

 ٦بضگط  ـ ثبظًكؿتگي ة 

 ٦بضگط  ٦لي  ـ اظ ٦بض اٞتبزگي د 

ٍ   ه٢َت  ٦بض ثب هست  زض ٢طاضزازّبي  زـ ا٣ًًبء هست 

  آى  يب يوٌي  تزسيس نطيح  ٖسم

  ٦بض هٗيي ثِ  هطثٌَ  ٦ِ  ٦بض زض ٢طاضزازّبيي  ـ پبيبىُ  

  اؾت

 ٦بضگط.  ٍـ اؾتٟٗبي 

  ي٥  اؾت  ٦ٌَْٝس ه اؾتٟٗبء هي  ٦ِ  ٦بضگطي  ـ تبصشُ 

  ذَز ضا ٦تجبً ثِ  ٍ ثسٍاً اؾتٟٗبي  زازُ  ٦بض ذَز ازاهِ ثِ  هبُ

  هست  حسا٦خط ْطٜ  ٦ِ زّس ٍ زض نَضتي  ٦بضٞطهب اَالٔ

ًوبيس   ٦بضٞطهب اٖالم  ذَز ضا ٦تجبً ثِ  ضٍظ اًهطاٜ 15

  اؾت  قَز ٍ ٦بضگط هَْٝ هي  تل٣ي  هٌتٟي  ٍي  اؾتٟٗبي

  اؾالهي  قَضاي  ضا ثِ اظ آى  اؾتٟٗب ٍ اًهطاٜ  ضًٍَقت

  اظ َط٠ ظيط ذبتوِ  ي٧ي  ٢طاضزاز ٦بض ثِ  ـ21  هادُ

 يبثس: هي

 ٦بضگط  ـ َٞت الٝ 

 ٦بضگط  ـ ثبظًكؿتگي ة 

 ٦بضگط  ٦لي  ـ اظ ٦بض اٞتبزگي د 

ٍ   ه٢َت  ثب هست ٦بض  زض ٢طاضزازّبي  زـ ا٣ًًبء هست 

  آى  يب يوٌي  تزسيس نطيح  ٖسم

  اؾت  ٦بض هٗيي ثِ  هطثٌَ  ٦ِ  ٦بض زض ٢طاضزازّبيي  ـ پبيبىُ  

 ٦بضگط.  ٍـ اؾتٟٗبي 

 -ظ

 -ح

ٌ- 

  ي٥  اؾت  ٦ٌس هَْٝ اؾتٟٗبء هي  ٦ِ  ٦بضگطي  ـ 1تبصشُ 

  ذَز ضا ٦تجبً ثِ  ٍ ثسٍاً اؾتٟٗبي  زازُ  ٦بض ذَز ازاهِ ثِ  هبُ

  هست  حسا٦خط ْطٜ  ٦ِ زّس ٍ زض نَضتي  ٞطهب اَال٦ٔبض

ًوبيس   ٦بضٞطهب اٖالم  ذَز ضا ٦تجبً ثِ  ضٍظ اًهطاٜ 15

ظيط ذبتوِ  َط٠اظ  ثِ ي٧ي٢طاضزاز ٦بض  -21هبزُ 

 يبثس: هي

 -ثبظًكؿتگي ٦بضگط، د -َٞت ٦بضگط، ة -الٝ

ا٣ًًبء هست زض  -اظ ٦بضاٞتبزگي ٦لي ٦بضگط، ز

ّبي ٦بض ثب هست ه٢َت ٍ ٖسم تزسيس  ٢طاضزاز

 نطيح يب يوٌي آى ايطازات ٍاضزُ اؾت.

 ً زّس ثبيس  ويٌّگبهي ٦ِ ٦بضگط اؾتٟٗبء

اؾتٟٗبي ٍي ثِ تهَيت ٦بضٞطهب ثطؾس ٍ ًيع 

اًهطاٜ ًيع  زّس، ٌّگبهي ٦ِ اظ اؾتٟٗب اًهطاٜ هي

ثبيس ثِ تهَيت ٦بضٞطهب ثطؾس ٍ ٦بضٞطهب ثب آى 

 هَا٣ٞت ًوبيس.

  ايي اؾتٟٗب ٍ يب اًهطاٜ اظ اؾتٟٗب چطا ثبيس

ثِ اَالٔ قَضاي اؾالهي ٦بض ٍ يب اًزوي نٌٟي 

اهط ثٌحَي زذبلت زض اهط ٦بضگطاى ثطؾس. ايي 

ضاثُِ ٦بضگط ٍ ٦بضٞطهبؾت . زض نَضت تهوين 

ّبي هص٦َض  ٦بضگط ثِ اؾتٟٗب ، اًهطاٜ ؾبظهبى



    

  

 

8 

 

 اظْاسًظش هتي هادُ اصالحي هتي هادُ قاًَى كاس فؼلي سديف

  تحَيل  ٦بضگطاى  ٍ يب ًوبيٌسُ  نٌٟي  ٍ يب اًزوي  ٦بضگبُ

 زّس.

  اؾت  قَز ٍ ٦بضگط هَْٝ هي  تل٣ي  هٌتٟي  ٍي  اؾتٟٗبي

  اؾالهي  قَضاي  ضا ثِ اظ آى  اؾتٟٗب ٍ اًهطاٜ  ضًٍَقت

  حَيلت  ٦بضگطاى  ٍ يب ًوبيٌسُ  نٌٟي  ٍ يب اًزوي  ٦بضگبُ

 زّس.

  -2تبصشُ 

 تَاًٌس ٣ًكي زاقتِ ثبقٌس. ًوي

  ِزض هَضز ٞؿد ٢طاضزاز ٦بض ثب تهوين ٦ويت

اًًجبَي ٦بض ايي ايطاز ٍاضزات ٦ِ ٦ويتِ هص٦َض زض 

ت ًوبيس ٍ تَاًس زض ايي ظهيٌِ زذبل چِ هَاضزي هي

ٍ ًتيزِ آى ثب ظ ّن  ثسّسح٧ن ثِ اذطاد ٦بضگط 

 ق٧بيت هطارٕ اؾت.

ًيع ايي ايطاز ٍاضز اؾت ٦ِ زض  2زض هَضز تجهطُ 

ٍي، ضئيؽ  يب هٗبٍى ضچٌيي هَاضزي زذبلت اؾتبًسا

بُ نبزض٦ٌٌسُ هزَظ گ٦ل زازگؿتطي، هسيط ٦ل زؾت

٦بض ٣ًف اؾبؾي ٍ هْوي زض ايي ظهيٌِ ًساضز، ثل٧ِ 

ازاضُ ٦ل اهَض ا٢تهبزي ٍ يب ّط ؾبظهبى  ًوبيٌسُ

ارتوبٖي  -زيگطي ٦ِ زض ظهيٌِ هؿبئل ا٢تهبزي

زذبلت ٍ هكبض٦ت زاضًس ٍ ازاضُ ٦ل تٗبٍى، ٦بض ٍ 

ضٞبُ ارتوبٖي ٍ ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى ٍ ٦بضٞطهبيبى زض 

ايي ظهيٌِ هإحط ٍزُ ٍ ّيئت يبز قسُ اظ ًوبيٌسگبى 

 زز.ّب تك٧يل گط ايي ٢جيل هإؾؿبت ٍ ؾبظهبى

اظ   ًبقي  ٦ِ  هُبلجبتي  ٦بض، ٦ليِ  زض پبيبى  ـ22  هادُ 5

٦بضگط زض هَاضز   اقتٛبل  زٍضُ  ثِ  ٢طاضزاز ٦بض ٍ هطثٌَ

  ٍاضث  اٍ ثِ  َٞت  ٦بضگط ٍ زض نَضت  ، ثِ ٠َٞ اؾت

ًبقي اظ ٢طاضزاز  زض پبيبى ٦بض ٦ليِ هُبلجبتي ٦ِ -22هبزُ 

٦بض هطٌٍ ثِ زٍضُ اقتٛبل ٦بضگط زض هَاضز ٠َٞ اؾت ثِ 

٦بضگط ٍ زض نَضت َٞت اٍ ثِ ٍاضث ٢بًًَي اٍ پطزاذت 

اي شيطثٍ  ايي تجهطُ ضٍقي ًيؿت نٌس٠ٍ ثيوِ

چيؿت ٍ ؾبظهبى تبهيي ارتوبٖي چِ ٣ًكي زاضز. 

ثؿتِ ٍااگط هو٧ي اؾت ي٥ ٦بضگط زض ٖيي حبل زض 
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 ذَاّس قس.  پطزاذت  ٍي  ٢بًًَي

  هطاحل  ٍ اًزبم  ٢بًًَي  ٍضاث  ت٧ليٝ  تب تٗييي  ـ تبصشُ 

  تأهيي  ؾبظهبى  تَؾٍ  هؿتوطي  ٍ ثط٢طاضي  يازاض

  پطاذت  ثِ  ًؿجت  اؾت  هَْٝ  ؾبظهبى  ، ايي ارتوبٖي

ََض  ، ثِ ح٠َ٣ زضيبٞتي  آذطيي  هيعاى  ثِ  ح٠َ٣ هتَٞي

  ٍي  ت٧ٟل  تحت  ٖبئلِ  ثِ  هبُ  ؾِ  هست  ٍ ثِ  الحؿبة ٖلي

 ًوبيس.  ا٢سام

 ذَاّس قس.

تب تٗييي ت٧ليٝ ٍاضث ٢بًًَي ٍ اًزبم هطاحل  -تجهطُ

 اي شيطثٍ نٌس٠ٍ ثيوِازاضي ٍ ثط٢طاضي هؿتوطي تَؾٍ 

ح٠َ٣ ايي ؾبظهبى هَْٝ اؾت ًؿجت ثِ پطزاذت 

هتَٞي ثِ هيعاى آذطيي ح٠َ٣ زضيبٞتي ثِ ََض 

الحؿبة ٍ ثِ هست ؾِ هبُ ثِ ٖبئلِ تحت ت٧ٟل ٍي  ٖلي

 ا٢سام ًوبيس.  

 ِ ضٍقي ًيؿت.ثِ زٍ نٌس٠ٍ ثبقس، هؿئل

ح٠َ٣ يب   زضيبٞت  ٦بضگط اظ لحبِ  ـ23  هادُ 6

،  ، ثبظًكؿتگي ، ثيوبضي اظ َٞت  ًبقي  ّبي هؿتوطي

  ٍ يب ه٣طضات  ٍ رعئي  ٦لي  ، اظ٦بضاٞتبزگي ، تٗلي١ ثي٧بضي

  تأهيي  ٢بًَى  آًْب تبثٕ  ثِ  هطثٌَ  ٍ قطايٍ  حوبيتي

 ذَاّس ثَز.  ارتوبٖي

وِ ٢طازاز ٦بض ثِ ٖلت تَا١ٞ ثيي زض نَضت ذبت -23هبزُ 

٦بضگط ٍ ٦بضٞطهب ٍ يب ٞؿد ٢طاضزاز ٦بض ثب تهوين ٦ويتِ 

اًًجبَي ٦بضگبُ ٦بضٞطهب ثبيس ثط اؾبؼ آذطيي هعز ٦بضگع 

ثِ ًؿجت ٦بض٦طز ثِ اظاي ّط ؾبل ؾبث٣ِ ٦بض ح١ ؾٌَات 

 ثويعاى ؾي ضٍظ هعز ثِ ٦بضگط پطزاذت ًوبيس.

 

يب   ٢طاضزاز ٦بض، ٦بض هٗيي  ذبتوِ  زض نَضت  ـ24  هادُ 7

  هُبث١  ٦ِ  ٦بضگطي  ثِ  اؾت  ، ٦بضٞطهب ه٧لٝ ه٢َت  هست

  اؾت  زاقتِ  ٦بض اقتٛبل يب ثيكتط، ثِ  ؾبل  ٢طاضزاز، ي٥

  ثطاؾبؼ  يب هتٌبٍة  اظ هتَالي  ، اٖن ؾبث٣ِ  ّط ؾبل  ثطاي

  ٌَٖاى ثِ ح٠َ٣  هبُ  ي٥  هٗبزل  ح٠َ٣ هجلٛي  آذطيي

 ًوبيس.  پطزاذت  ٍي  ٦بض ثِ  پبيبى  هعايبي

زض نَضت ذبتوِ ٢طاضزاز ٦بض هٗيي يب هست  -24هبزُ 

ثطاي  ثِ ًؿجت هست ٦بض٦طزه٢َت ٦بضٞطهب ه٧لٝ اؾت 

ّط ؾبل ؾبث٣ِ اٖن اظ هتَالي يب هتٌبٍة ثط اؾبؼ آذطيي 

ثِ ٌَٖاى هعايبي پبيبى ٦بض  هٗبزل ي٧وبُ هعزح٠َ٣ هجلٛي 

 ثپطزاظز. ٦بضگطثِ 

 

پيكٌْبز هؿبٖسي اؾت ٍلي ثبيس قطايٍ ثٌحَي ٦بضٞطهبيبى هٌَْٟس ح١ ؾٌَات ٦بضگطاى  -ه٧طض 24هبزُ   8
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زاضاي ٢طاضزاز ه٢َت يب ٚيطه٢َت )زائن( ضا ثِ 

ّب يب هإؾؿبت  ّبي ؾپطزُ ثلٌسهست ٦ِ ًعز ثب٥ً حؿبة

هبلي ٍ اٖتجبضي هَضز تأئيس قَضاي ٖبلي ٦بض ثٌبم ٦بضگط 

تَاًس ح١ ؾٌَات  قَز ٍاضيع ٦ٌٌس. ٦بضٞطهب هي اٞتتبح هي

لي يب ؾبالًِ يب زض پبيبى ٦بض ٍاضيع ضا ثَُض هبّبًِ يب ٞه

ًبهِ  ثيٌي قسُ زض آييي ًوبيس. ٦بضگط رع زض هَاضز پيف

ارطايي ايي هبزُ نطٞب زض ظهبى ثبظًكؿتگي يب اظ 

٦بضاٞتبزگي ٦لي هزبظ ثِ ثطزاقت اظ ايي حؿبة ذَاّس 

ًبهِ ارطايي ايي هبزُ ثب پيكٌْبز قَضاي ٖبلي  ثَز. آييي

٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ذَاّس  ٦بض ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى،

 ضؾيس. 

ٞطاّن گطزز ٦ِ زض نَضت ٞؿد ٢طاضزاز ٦بضگط ثْط 

تطتيت ٍ اؾتح٣ب٠ ٍ ثطاي زضيبٞت ح١ ؾٌَات ٍ 

پبزاـ پبيبى ٦بض ٍ ٚيطُ، هبًٗي ثطاي ايي ٦بض پيف 

ًيبيس ٍ ٦بضگط ثب هك٧لي ضٍثطٍ ًكَز ٍلي هؿألِ 

اي ايي هبزُ ثَؾيلِ ٦بضٞطهبيبى اؾت ظيطا رطهْن ا

هزجَضًس ٍرَّي ضا زض هَا٢ٕ هٗيي اظ ؾطهبيِ ذَز 

 ثِ حؿبة ّبي ثب٧ًي ثٌبم ٦بضگطاى ثپعزاضًس.

ٍ يب   ه٢َت  هست  ٢طاضزاز ٦بض ثطاي  ّطگبُ  ـ25  هادُ 9

اظ   ي٥ ثبقس ّيچ  ، ه٣ٌٗس قسُ ٦بض هٗيي  اًزبم  ثطاي

 ضا ًساضز. آى  دٞؿ  ح١  تٌْبيي  ثِ  َطٞيي

  ايي  اظ ًَٔ  ًبقي  اذتالٞبت  ثِ  ضؾيسگي  ـ تبصشُ 

  ٍ حل  تكريم  ّبي ّيأت  ٢طاضزازّب زض نالحيت

 . اؾت  اذتالٜ

ّطگبُ ٢طاضزاز ٦بض ثطاي هست ه٢َت ٍ يب  -25هبزُ 

ثطاي اًزبم ٦بض هٗيي ه٣ٌٗس قسُ ثبقس. ّيچي٥ اظ 

ض هَاضز هگط زضا ًساضز  َطٞيي ثِ تٌْبيي ح١ ٞؿد آى

 ايي ٢بًَى. 27ٍ هبزُ  21هَئَ ثٌس ٍ هبزُ 

 

ٍ هبزُ ايطازي ًساضز ٍلي قبيؿتِ اؾت هَاضز ثٌس 

 آق٧بضا زٍثبضُ ش٦ط قَز. 27ٍ  21هبزُ 

  ٦بض ٦ِ  زض قطايٍ  تٛييط ٖوسُ  ّط ًَٔ  ـ26  هادُ 11

  ٦بض ثبقس پؽ  ٍ يب هحل  ٦بضگبُ  هٗوَل  ٖطٜ  ثطذالٜ

ّط ًَٔ تٛييط ٖوسُ زض قطايٍ ٦بض ٦ِ ثط  -26هادُ 

ذالٜ ٢طاضزاز ٦بض يب ٖطٜ هٗوَل ٦بضگبُ ٍ يب هحل ٦بض 

ثب تَرِ ثِ ٣ًف ٍ هؿئَليت هسيطيت زض ازاضُ ٍاحس 

ّبي  ّب ٍ يطٍضت تَليسي ٍ زض ًٓط گطٞتي ًيبظ
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،  هحل  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ازاضُ  ي٦تج  هَا٣ٞت  اظ اٖالم

  ّيأت  ، ضأي ثطٍظ اذتالٜ  . زض نَضت ارطاؾت  ٢بثل

 . االرطا اؾت ٍ الظم  ٢ُٗي  اذتالٜ  حل

 

اٖالم ثبقس. زض نَضت ٖسم تَا١ٞ َطٞيي پؽ اظ 

هَا٣ٞت ٦تجي ازاضُ تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ٢بثل 

ارطاؾت. زض نَضت ثطٍظ اذتالٜ ضأي ّيأت حل 

 االرطاؾت. اذتالٜ ٢ُٗي ٍ الظم

ههبزي١ تٛييط ٖوسُ ٍ ؾبيط هَاضز هطتجٍ ثب  -تجهطُ

اي ذَاّس ثَز ٦ِ ثَؾيلِ  ًبهِ ايي هبزُ ثوَرت آييي

تٗبٍى،  قَضاي ٖبلي ٦بض تسٍيي ٍ ثِ تهَيت ٍظيط 

 ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ذَاّس ضؾيس.

ٍاحس زض هَاضز لعٍم تٛييطاتي زض تَليسٜ تٗساز 

٦بضگطاى ٍ ترهم ٍ هْبضت آًبى ثوٌَٓض 

ّبي ا٢تهبزي ٦كَض ثبيس اه٧بى  ّوبٌّگي ثب پيكطٞت

تٛييطات زض ًٓط گطٞتِ قَز. زض ٖيي حبل ٦ِ ثِ ايي 

ي ٍاضز  اهٌيت قٛلي ٦بضگط ٍ زضآهس ٍي ًيع لُوِ

 ًكَز.

٢هَض   هحَلِ  ٍْبئٝ  ٦بضگط زض اًزبم  ّطگبُ  ـ27  هادُ 11

اظ   ضا پؽ  ٦بضگبُ  اًًجبَي  ّبي ًبهِ ٍضظز ٍ يب آئيي

  زاضز زض نَضت  ًوبيس ٦بضٞطهب ح١  ، ٣ًى ٦تجي  تص٦طات

ٍ   ثط هُبلجبت  ٦بض ٖالٍُ  اؾالهي  قَضاي  ًٓط هخجت  الماٖ

  هبُ  ي٥  ٦بض هٗبزل  ؾبث٣ِ  ّط ؾبل  ًؿجت  ثِ  ح٠َ٣ ه٢َِٗ

  ٍي  ثِ   » ؾٌَات  ح١»  ٌَٖاى ح٠َ٣ ٦بضگط ضا ثِ  آذطيي

 ًوبيس.  ٍ ٢طاضزاز ٦بض ضا ٞؿد  پطزاذتِ

٦بض ّؿتٌس ًٓط   اؾالهي  ٞب٢س قَضاي  ٦ِ  زض ٍاحسّبيي 

. زض ّط هَضز اظ هَاضز يبز  اؾت  الظم  نٌٟي  اًزوي  هخجت

  تكريم  ّيأت  ًكس ثِ  حل  ثب تَا١ٞ  اگط هؿبلِ  قسُ

  ّيأت  اظ َطي١  اذتالٜ  حل  ٖسم  ٍ زض نَضت  اضربٔ

ترلٟبت ٦بضگطاى زض ٦ويتِ آًجبَي ٦بضگبُ  -27هبزُ 

گيطي ذَاّس قس. زض  آى تهوينهُطح ٍ زض هَضز 

نَضتي٧ِ ٦بضگبُ ٞب٢س ٦ويتِ اًًجبَي ثبقس هَئَ 

هؿت٣يوب زض هطارٕ حل اذتالٜ هُطح ٍ ضؾيسگي 

 ذَاّس قس.

تسٍيي ٍ  ،ه٣طضات هطثٌَ ثِ هَاضز ٢هَض -تجهطُ

ًبهِ اًًجبَي ٍ چگًَگي تك٧يل، تط٦يت ٍ  تهَيت آييي

بز قَضاي ّب ثب پيكٌْ ضؾيسگي زض ٦ويتِ اًًجبَي ٦بضگبُ

ٖبلي ٦بض ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بضٍ ضٞبُ ارتوبٖي 

 ذَاّس ضؾيس.

 

زض اٚبظ زض هبزُ ؾري اظ ترلٟبت اؾت ٍ هؿلوب 

ثًٗي هَاضز ترلٟبت زض حسي اؾت ٦ِ ٦ويتِ 

اًًجبَي نالحيت ضؾيسگي زض آى ضا ًساضز. ثَيػُ 

٦ِ زض تجهطُ ايي هبزُ ؾري اظ ٢هَض اؾت ٍ  اى

تط اظ  هَرَز هطاحلي پبييي٢هَض ثط اؾبؼ ه٣طضات 

ظيبزي  زض آى ؾْن٦بضگط  اضازُترلٝ اؾت ٍ زض 

ٍ تجهطُ ثطَطٜ  هبزُ ًساضز. ثبيس ايي تٌب٢ى زض 

گطزز ٍ هبزُ ٍ تجهطُ ثِ ًحَي تٌٓين گطزًس ٦ِ زض 

٢هَض ٍ ترلٝ هَاضز اظ ي٧سيگط ت٧ٟي٥ قَز ٍ 

ٍيٕ ٦بضگط ثٌحَي ه٣ٌُي زض ّط ي٥ اظ هَاضز ٠َٞ 

٢جلي ضا  27هبزُ هك٧الت هبزُ هكرم قَز. ايي 
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  ذَاّس قس. زض هست  ٍ ا٢سام  ضؾيسگي  اذتالٜ  حل

  حبلت  ، ٢طاضزاز ٦بض ثِ اذتالٜ  حل  هطارٕ  ضؾيسگي

 آيس. زضهي  ي١تٗل

  قَضاي  ٢بًَى  هكوَل  ٦ِ  ٦بضگبّْبيي  ـ1  تبصشُ 

  ٦بض ٍ يب اًزوي  اؾالهي  ٍ يب قَضاي  ٦بض ًجَزُ  اؾالهي

  ثبقس يب ٞب٢س ًوبيٌسُ  ًگطزيسُ  تك٧يل  زض آى  نٌٟي

  )هَئَ  تكريم  ّيأت  ًٓط هخجت  ٦بضگط ثبقٌس اٖالم

 . اؾت  ٦بض العاهي ٢طاضزاز  ( زض ٞؿد ٢بًَى  ايي158  هبزُ

  ّبي ًبهِ هَاضز ٢هَض ٍ زؾتَضالٗولْب ٍ آئيي  ـ2  تبصشُ 

ثب پيكٌْبز   ٦ِ  اؾت  ه٣طضاتي  هَرت ٦بضگبّْب ثِ  اًًجبَي

  ٍظيط ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  تهَيت  ٦بض ثِ  قَضايٗبلي

 ذَاّس ضؾيس.

ضٕٞ ٦طزُ ٍلي ثبظ ّن ٦بضٞطهب ٍ ٦بضگط ٍ ٦ويتِ 

تَاًس ٖليِ ضأي  ٦ِ ٦بضگط هي ٍرَز زاضزاًًجبٌ ٦بض 

 آى ثِ هطارٕ حل اذتالٜ ق٧بيت ًوبيس.

  ٍ اًٖبي  ٦بضگطاى  ٢بًًَي  ًوبيٌسگبى  ـ28  هادُ 12

  يٍٍارس قطا  زاٍَلجبى  ٦بض ٍ ّوچٌيي  اؾالهي  قَضاّبي

  ٦بض، زض هطاحل  اؾالهي  ٍ قَضاّبي  ٦بضگطاى  ًوبيٌسگي

  تكريم  ّيأت  ًٓط ٢ُٗي  اظ اٖالم  ٢جل  اًتربة

  ٦بض( ٍ ضأي  اؾالهي  قَضاّبي  ٢بًَى 22  هبزُ  )هَئَ

  ذَز زض ّوبى  ٞٗبليت  ثِ  ، ٦وب٦بى اذتالٜ  حل  ّيأت

بض ٍ ٦  هكَٛل  ٍ هبًٌس ؾبيط ٦بضگطاى  زازُ  ٍاحس ازاهِ

اًٖبي ّيأت هسيطُ اًزوي نٌٟي ٦بضگطاى ٍ  -28هادُ 

ّبي هطثٌَ ثِ ًوبيٌسگبى ٢بًًَي ٦بضگطاى ٍ اًٖبي  ٦بًَى

ٍ ّوچٌيي زاٍَلجبى ٍارس قطايٍ  قَضاي اؾالهي ٦بض

ّبي نٌٟي ٦بضگطاى ٍ ًوبيٌسگي ٦بضگطاى ٍ  اًزوي

قَضاي اؾالهي ٦بض زض هطاحل اًتربة ٢جل اظ اٖالم ًٓط 

٢بًَى تك٧يل  ٢22ُٗي ّيأت تكريم )هَئَ هبزُ 

( ٍ ضأي ٢ُٗي هطارٕ 1363قَضاي اؾالهي ٦بض ههَة 

ّبي ٦بضگطي  حّٟ ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى ٍ ؾبظهبى

تحت ثط ٌَٖاًي الظم ٍ يطٍضي اؾت ٍ زض ٢َاًيي 

ثيٌي قسُ  ّبي رْبى ايي هَئَ پيف ٦بض ا٦خط ٦كَض

 اؾت.

 ٍلي زض ايي هبزُ زٍ هؿألِ ٢بثل ايطاز اؾت.

قَضاي اؾالهي ٦بض ٦ِ زض انالحيِ رسيس  -اٍال

٢بًَى ٦بض هط٦ت اظ ًوبيٌسُ ٦بضگط ٍ هسيطيت اؾت 
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 ذَاٌّس ثَز.  ٍ اهَض هحَلِ  ٍْبيٝ  اًزبم  ّوچٌيي

  پؽ  اذتالٜ  حل  ٍ ّيأت  تكريم  ّيأت  ـ1  تبصشُ 

يب   ًوبيٌسُ  ٞيوبثيي  زض هَضز اذتالٜ  ق٧بيت  اظ زضيبٞت

اظ   ٍ ٦بضٞطهب، َٞضاً ٍ ذبضد  ٦بضگطاى  ٢بًًَي  ًوبيٌسگبى

  ا اٖالمذَز ض  ٍ ًٓط ًْبيي  ضؾيسگي  هَئَ  ثِ  ًَثت

  اذتالٜ  حل  ّيأت  . زض ّط نَضت ذَاٌّس زاقت

  اظ تبضيد  هبُ  ي٥  هست  حسا٦خط ْطٜ  اؾت  هَْٝ

 ًوبيس.  ضؾيسگي  هَئَ  ثِ  ق٧بيت  زضيبٞت

٦بض   اؾالهي  قَضاي  ٦ِ  زض ٦بضگبّْبيي  ـ2  تبصشُ 

  تكريم  ّيأت  ٦ِ  ٍ يب زض هٌب٣َي  ًگطزيسُ  تك٧يل

  ٦بض( تك٧يل  اؾالهي  قَضاّبي  ٢بًَى 22  هبزُ  )هَئَ

  ٢بًَى  هَضز ًٓط هكوَل  ٦بضگبُ  ٍ يب اي٧ٌِ  ًكسُ

ٍ يب   ٦بضگطاى  ثبقس، ًوبيٌسگبى ٦بض ًوي  اؾالهي  قَضاّبي

  ّيأت  ًٓط ٢ُٗي  اظ اٖالم  ، ٢جل نٌٟي  اًزوي  ًوبيٌسگبى

  اؾالهي  قَضاّبي  ٢بًَى 22  هبزُ  )هَئَ  تكريم

  ٞٗبليّت  ثِ  ٦وب٦بى  اذتالٜ  حل  ّيأت  ًْبيي  ٦بض( ٍ ضأي

  ٦بض ٍ ّوچٌيي  ٍ هكَٛل  زازُ  ٍاحس ازاهِ  ذَز زض ّوبى

 ذَاٌّس ثَز  ٍ اهَض هحَلِ  ٍْبيٝ  اًزبم

ليت ذَز حل اذتالٜ ثِ اٖتجبض ٢طاضزاز٦بض ٦وب٦بى ثِ ٞٗب

زض ّوبى ٍاحس ازاهِ زازُ ٍ هبًٌس ؾبيط ٦بضگطاى هكَٛل 

 ثِ ٦بض ٍ اًزبم ٍْبيٝ ٍ اهَض هحَلِ ذَاٌّس ثَز.

ّيأت تكريم ٍ ّيأت حل اذتالٜ پؽ اظ  -تبصشُ

زضيبٞت ق٧بيت زض هَضز احتالٜ ثيي ًوبيٌسُ يب 

ًوبيٌسگبى ٢بًًَي ٦بضگطاى ٍ ٦بضٞطهب َٞضا ٍ ذبضد اظ 

سگي ٍ ًٓط ًْبيي ذَز ضا اٖالم ًَثت ثِ هَئَ ضؾي

ذَاٌّس زاقت. زض ّط نَضت ّيأت حل اذتالٜ 

هَْٝ اؾت ْطٜ ي٧وبُ اظ تبضيد زضيبٞت ق٧بيت ثِ 

 .هَئَ ضؾيسگي ًوبيس.

 

زيگط رٌجِ تك٧ل ٦بضگطي ًساضز ٍ ثب تهَيت هبزُ 

رسيس ٢بًَى تك٧يل قَضاّبي اؾالهي ٦بض ًيع  135

آى  22تكريم هبزُ  ثبيس تٛييط يبثس ٍ لصا ّيأت

 ٢بًَى اظ اٖتجبض ذبضد اؾت.

ٍاًگْي حوبيت اظ زاٍَلجبى ًوبيٌسگي تب تٗييي 

ًتيزِ اًتربثبت ًيع اظ هَاضزي اؾت ٦ِ ثَُضي٧ِ 

ّبي ارطاي ٢بًَى ًكبى زازُ اؾت  تزطثِ ؾبل

گطزز  هَرت ؾَء اؾتٟبزُ ثطذي اظ اٞطاز هترلٝ هي

ًٓط ضا ّبي هَضز  ٦ِ زاٍَلجي ثطاي اًتربة زض ّيأت

 قًَس. ٢طاض زازُ ٍ هطت٧ت ترلٝ هي هؿتوؿ٥

چٌيي هَضز ٦وتط اتٟب٠ اٞتبزُ اؾت، لصا ٢بثل تَرِ حل  هطارٕزض نَضتي٧ِ ثٌب ثِ تكريم  -29هبزُ   حل  ّيأت  تكريم  ثٌب ثِ  زض نَضتي٧ِ  ـ29  هادُ 13
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٦بضگط   ٢طاضزاز اظ ًبحيِ  تٗلي١  ٦بضٞطهب، هَرت  اذتالٜ

 اظ  ًبقي  ذؿبضت  قَز ٦بضگط اؾتح٣ب٠ زضيبٞت  قٌبذتِ

٦بضگط   اؾت  ٍ ٦بضٞطهب ه٧لٝ  ضا ذَاّس زاقت  تٗلي١

 ثبظ گطزاًس.  ٍي   ٦بض ؾبث١ اظ ٦بض ضا ثِ  يتٗلي٣

اذتالٜ ٦بضٞطهب هَرت تٗلي١ ٢طاضزاز ٦بض اظ ًبحيِ ٦بضگط 

 الؿٗي ايبم ح١قٌبذتِ قَز ٦بضگط اؾتح٣ب٠ زضيبٞت 

تٗلي١ ضا ذَاّس زاقت ٍ ٦بضٞطهب ه٧لٝ اؾت ٦بضگط ضا 

 .ثِ ٦بض ؾبث١ ٍي ثبظگطزاًس

 ًيؿت.

اظ   لحبِ ٢طاضزاز ٦بض ثِ  ذبتوِ  چٌبًچِ  ـ31  هادُ  14

٦بضگط ثبقس، ٦بضٞطهب   ٍ يب ثبظًكؿتگي  ٦لي  ٦بضاٞتبزگي

  ؾبث٣ِ  ّط ؾبل  ًؿجت  هعز ٦بضگط ثِ  آذطيي  ثبيس ثطاؾبؼ

  پطزاذت  ٍي  ضٍظ هعز ثِ 30  هيعاى  ثِ  ح٢َ٣ي  ذسهت

 ًوبيس.

ٍ يب   اظ٦بضاٞتبزگي  ثط هؿتوطي  ٖالٍُ  ٍرِ  ايي 

  تأهيي  ؾبظهبى  تَؾٍ  ٦ِ  ٦بضگط اؾت  ثبظًكؿتگي

 قَز. هي  پطزاذت  ارتوبٖي

  َٞت ٍ  لحبِ ٢طاضزاز ٦بض ثِ  ذبتوِ  چٌبًچِ  ـ31  هادُ 

٦بضگط ثبقس، ٦بضٞطهب   ٍ يب ثبظًكؿتگي  ٦لي  اظ ٦بضاٞتبزگي

  ؾبث٣ِ  ّط ؾبل  ًؿجت  هعز ٦بضگط ثِ  آذطيي  ثطاؾبؼثبيس 

ٍ يب   ٍي  ضٍظ هعز ثِ 30  هيعاى  ثِ هعايبي ؾٌَات ذسهت

 ًوبيس.  پطزاذتزض نَضت َٞت ثِ ٍضاث ٦بضگط 

ٍ   اظ٦بضاٞتبزگي  ثط هؿتوطي ثبظهبًسگبى  ٖالٍُ  ٍرِ  ايي 

  تأهيي  ؾبظهبى  تَؾٍ  ٦ِ  ٦بضگط اؾت  يب ثبظًكؿتگي

 قَز. هي  پطزاذت  يارتوبٖ

 

  ، ٦بّف ٢طاضزاز ٦بض زض ًتيزِ  اگط ذبتوِ  ـ32  هادُ 15

اظ ٦بض ٦بضگط ثبقس )ثٌب   ًبقي  ٍ ٧ٞطي  رؿوي  تَاًبييْبي

  ٍ زضهبى  ثْساقت  ؾبظهبى  پعق٧ي  ٦ويؿيَى  تكريم  ثِ

  ٦بض ٍ يب ًوبيٌسگبى  اؾالهي  قَضاي  ثب هٗطٞي  ه٣ٌُِ

  ّط ؾبل  ًؿجت  ثِ  اؾت  ه٧لٝ ٦بضگط( ٦بضٞطهب  ٢بًًَي

  ٍي  ح٠َ٣ ثِ  آذطيي  زٍ هبُ  ، هٗبزل ذسهت  ؾبث٣ِ

 ًوبيس.  پطزاذت

اگط ذبتوِ ٢طاضزاز ٦بض زض ًتيزِ ٦بّف  -32هبزُ 

ّبي رؿوي ٍ ضٍاًي ًبقي اظ ٦بض ثبقس )ثٌب ثِ  تَاًبيي

اي هطثٌَ(  تكريم ٦ويؿيَى پعق٧ي نٌس٠ٍ ثيوِ

ط ؾبل ؾبث٣ِ ذسهت ٦بضٞطهب ه٧لٝ اؾت ثِ ًؿجت ّ

هٗبزل زٍ هبُ آذطيي ح٠َ٣ ثِ ٍي پطزاذت ًوبيس. 

تهوين ٦ويؿيَى يبز قسُ ٢بثل اٖتطاو زض قَضاي 

پعق٧ي زاًكگبُ ٖلَم پعق٧ي هطثٌَ اؾت. تهوين 

چطا قَضاي پعق٧ي زاًكگبُ ٖلَم پعق٧ي ٦ِ ه٣بم 

يًَْبي ثبيس اْْبضًٓط ٦ٌس . ٦ويؿ ٖلوي اؾت

 پعق٧ي حًَض زاضًس؟



    

  

 

15 

 

 اظْاسًظش هتي هادُ اصالحي هتي هادُ قاًَى كاس فؼلي سديف

 االرطاؾت. قَضاي هص٦َض ٢ُٗي ٍ الظم

ٍ زض ضٍظ   هطتت  ظهبًي  هعز ثبيس زض َٞانل  ـ37  هادُ 16

٦كَض   ٣ًس ضايذ ٍرِ  ٦بض ثِ  ؾبٖبت  ٍ يوي  ٚيطتُٗيل

ٍ ثب   ثب٥ً  ْٖسُ  چ٥  ٍؾيلِ ثِ  َطٞيي  يب ثب تطايي

 قَز:  پطزاذت  شيل  قطايٍ  ضٖبيت

  ، هجلٙ ضگب٦ُب  ٢طاضزاز يب ٖطٜ  ثطاؾبؼ  ـ چٌبًچِ الٝ 

ثبقس،   قسُ  تٗييي  يب ؾبٖتي  ضٍظاًِ  نَضت هعز ثِ

يب   ضٍظ يب ّٟتِ  زض پبيبى  اظ هحبؾجِ  ثبيس پؽ  آى  پطزاذت

  ٦بض ٍ يب ضٍظّبي  ؾبٖبت  ًؿجت  ضٍظ ي٧جبض ثِ  پبًعزُ

 گيطز.  ٦بض٦طز نَضت

،  ٦بضگبُ  ٢طاضزاز يب ٖطٜ  ثطاؾبؼ  ة ـ زض نَضتي ٦ِ 

ثبيس زض   پطزاذت  ثبقس،ايي  هبّبًِ  نَضت هعز ثِ  پطزاذت

هعز هص٦َض ح٠َ٣   حبلت  گيطز. زض ايي  نَضت  آذط هبُ

 قَز. هي  ًبهيسُ

هعايب ٍ ح٠َ٣ ثبيس   ضٍظُ  ٍ ي٥  ؾي  زض هبّْبي  ـ تبصشُ

  ٦بضگط پطزاذت  ٍ ثِ  ضٍظ هحبؾجِ  ٍي٥  ؾي  ثطاؾبؼ

 قَز.

ٍ زض ضٍظ   هطتت  ظهبًي  هعز ثبيس زض َٞانل  ـ37  هادُ

٦كَض يب   ٣ًس ضايذ ٍرِ  ٦بض ثِ  ؾبٖبت  ٍ يوي  ٚيطتُٗيل

  ٍ ثب ضٖبيت  ثب٥ً  ْٖسُ  چ٥  ٍؾيلِ ثِ  َطٞيي  ثب تطايي

 قَز:  پطزاذت  شيل  قطايٍ

هعز   ، هجلٙ ٦بضگبُ  ٢طاضزاز يب ٖطٜ  ثطاؾبؼ  ـ چٌبًچِ الٝ 

  آى  ثبقس، پطزاذت  قسُ  تٗييي  يب ؾبٖتي  ضٍظاًِ  نَضت ثِ

ضٍظ   يب پبًعزُ  ضٍظ يب ّٟتِ  زض پبيبى  اظ هحبؾجِ  ثبيس پؽ

  ٦بض٦طز نَضت  ٦بض ٍ يب ضٍظّبي  ؾبٖبت  ًؿجت  ي٧جبض ثِ

 گيطز.

،  ٦بضگبُ  ٢طاضزاز يب ٖطٜ  ثطاؾبؼ  ة ـ زض نَضتي ٦ِ 

ثبيس زض   پطزاذت  ثبقس،ايي  هبّبًِ  نَضت هعز ثِ  پطزاذت

هعز هص٦َض ح٠َ٣   حبلت  گيطز. زض ايي  نَضت  آذط هبُ

 قَز. هي  ًبهيسُ

هعايب ٍ ح٠َ٣   ضٍظُ  ٍ ي٥  ؾي  زض هبّْبي  ـ  1تبصشُ

  ٦بضگط پطزاذت  ٍ ثِ  ضٍظ هحبؾجِ  ٍي٥  ؾي  ثبيس ثطاؾبؼ

 قَز.

ثوٌَٓض ضٖبيت ه٣طضات ٠َٞ ٍ اَويٌبى اظ  -2تبصشُ 

پطزاذت هعز ٍ هعايبي ٦بضگطاى يَاثٍ الظم تَؾٍ 
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ي ٍ ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ قَضاي ٖبلي ٦بض تسٍي

 ضؾس. ضٞبُ ارتوبٖي هي

  هؿبٍي  زض قطايٍ  ٦ِ  هؿبٍي٦بض   اًزبم  ثطاي  ـ38  هادُ 17

ٍ هطز هعز   ظى  گيطز ثبيس ثِ هي  اًزبم  ٦بضگبُ  زض ي٥

هعز   هيعاى  زض تٗييي  قَز. تجٗيى  پطزاذت  هؿبٍي

  ؾيبؾي  تٍ اٖت٣بزا  ، ًػاز ٍ ٢َهيت ، رٌؽ ؾي  ثطاؾبؼ

 . اؾت  هؤٌَ  ٍ هصّجي

 زض ي٥ ٦بضگبُ ثبيسّن اضظـ ثطاي اًزبم ٦بض  -38هبزُ 

ثِ ظى ٍ هطز هعز هؿبٍي پطزاذت قَز. تجٗيى زض تٗييي 

هيعاى هعز ثط اؾبؼ ؾي، رٌؽ، ًػاز،  ٢َهيت ٍ 

 اٖت٣بزات هصّجي ٍ ؾيبؾي هؤٌَ اؾت.

 

،  اؾت  هَْٝ  ؾبلِ  ٦بض ّوِ  قَضايٗبلي  ـ41  هادُ  18

٦كَض   هرتلٝ  ٣ًبٌ  ضا ثطاي  هعز ٦بضگطاى  حسا٢ل  هيعاى

  تٗييي  شيل  هٗيبضّبي  ثِ  ثب تَرِ  هرتلٝ  ٍ يب نٌبيٕ

 ًوبيس:

اظ   ٦ِ  زضنس تَضهي  ثِ  ثب تَرِ  هعز ٦بضگطاى  ـ حسا٢ل1 

  اٖالم  ايطاى  اؾالهي  روَْضي  هط٦عي  ثب٥ً  َطٜ

 قَز. هي

  ٍ ضٍحي  رؿوي  هكرهبت  ٧ِآً  هعز ثسٍى  ـ حسا٢ل2 

  ضا هَضز تَرِ  قسُ  ٦بض هحَل  ّبي ٍ ٍيػگي  ٦بضگطاى

،  ذبًَازُ  ي٥  ثبقس تب ظًسگي  اي اًساظُ  ٢طاض زّس ثبيس ثِ

قَز  هي  اٖالم  ضؾوي  هطارٕ  تَؾٍ  آى  تٗساز هتَؾٍ  ٦ِ

 ًوبيس.   ضا تأهيي

قَضاي ٖبلي ٦بض هَْٝ اؾت ّوِ ؾبلِ هَاضز  -41هبزُ 

 ًوبيس.ظيط ضا تٗييي 

هيعاى حسا٢ل هعز ٦بضگطاى ٍ تٛييطات ؾبيط ؾَُح  -الٝ

 ّبي شيل: ٞطزي ثب تَرِ ثِ قطايٍ ٍ هٗيبض

 زضنس تَضم اٖالهي اظ ؾَي هطارٕ شيهالح ٢بًًَي -1

تأهيي حسا٢ل هٗيكت ي٥ ذبًَازُ ٦ِ تٗساز هتَؾٍ  -2

 گطزز. اًٖبي آى تَؾٍ هطارٕ ضؾوي هٗيي هي

 قطايٍ ا٢تهبزي ٦كَض -3

 ٢بًَى 112ضآهَظاى هَئَ ثٌس ة هبزُ د: حسا٢ل هعز ٦ب

التحهيل هطا٦ع  ز: حسا٢ل ٦و٥ ّعيٌِ ٦بض ضٍظاًِ ٞبض٘

 آهَظـ ٖبلي.

٦بض   اًزبم  زض اظاي  اًس ٦ِ هَْٝ  ٦بضٞطهبيبى  ـ1 تبصشُ 

ل هعز زٍ ّبي تٗييي حسا٢ ثِ ٌّگبم قوطزى هٗيبض

 َز:ق هٗيبض شيل ًيع ايبِٞ هي

 ٍيٕ ا٢تهبزي ٍ اه٧بى پطزاذت ٦بضٞطهب -الٝ

 ّب ّب زض زيگط ثرف ٍيٕ پطزاذت -ة

تٗييي زٍ ًَٔ حسا٢ل هعز ثط اؾبؼ ه٢َت ٍ زاين 

ثَزى ٢طاضزاز ٚيطه٣ٌُي اؾت ٍ ثب اهٌيت قٛلي 

ّب ًيع ًٓيط  زاضز ٍ زض زيگط ٦كَض هٛبيطت٦بضگطاى 

 چٌيي تجٗيًي ٍرَز ًساضز.
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٦بض زض   اًزبم  زض اظاي  اًس ٦ِ هَْٝ  ٦بضٞطهبيبى  ـ تبصشُ 

٦وتط اظ   ٦بضگطي  ّيچ  ثِ  ٢بًًَي  قسُ  تٗييي  ؾبٖبت

ًٌوبيٌس ٍ زض   رسيس پطزاذت  قسُ  هعز تٗييي  حسا٢ل

  هعز پطزاذت  التٟبٍت هبثِ  تأزيِ  ، يبهي ترلٝ  نَضت

 ثبقٌس. هعز رسيس هي  ٍ حسا٢ل  قسُ

٦وتط اظ   ٦بضگطي  ّيچ  ثِ  ٢بًًَي  قسُ  تٗييي  زض ؾبٖبت

ًٌوبيٌس ٍ زض   رسيس پطزاذت  قسُ  هعز تٗييي  حسا٢ل

  هعز پطزاذت  التٟبٍت هبثِ  تأزيِ  ، يبهي ترلٝ  نَضت

 ثبقٌس. هعز رسيس هي  ٍ حسا٢ل  قسُ

حسا٢ل هعز ٦بضگطاى ثب ٢طاضزاز ه٢َت تب زُ  -2تبصشُ

زضنس ثيكتط اظ حسا٢ل هعز ٦بضگطاى زاضاي ٢طاضزاز زاين 

 اؾت.

ثبقس   ذَز هسيَى  ٦بضٞطهبي  ٦بضگط ثِ  چٌبًچِ  ـ44  هادُ 19

هعز   هبظاز ثط حسا٢ل  تَاى ، تٌْب هي ٍي  زيَى  ايي  زض ٢جبل

  ايي   ًوَز. زض ّط حبل  ثطزاقت  زازگبُ  ح٧ن  هَرت ضا ثِ

 هعز ٦بضگط ثيكتط ثبقس.  ٦ل  چْبضم ًجبيس اظ ي٥  هجلٙ

  ٖس٦ُبضگط اظ ٢ب  ال٣ٌِٟ اٞطاز ٍارت  ٍ ٦ؿَُ  ٣ًِٟ  ـ تبصشُ 

 ثبقس هي  هسًي  ٢بًَى  ه٣طضات  ٍ تبثٕ  هؿتخٌي

تَاى هبظاز ثط  تٌْب هي زض ٢جبل زيَى ٦بضگط -44هبزُ 

حسا٢ل هعز ضا ثوَرت ح٧ن زازگبُ ثطزاقت ٦طز زض ّط 

حبل ايي هجلٙ ًجبيس اظ ي٥ چْبضم ٦ل هعز ٦بضگط ثيكتط 

 ثبقس.

 

 

ظ هعز تَاًس ا هي  زض هَاضز شيل  ٦بضٞطهب ٣ٍٞ ـ45  هادُ 21

 ًوبيس:  ٦بضگط ثطزاقت

 ثبقس.  زازُ  نطاحتبً اربظُ  ٢بًَى  ٦ِ  ـ هَضزي الٝ

  ثِ  ٍرْي  هؿبٖسُ  ٌَٖاى ٦بضٞطهب ثِ  ٦ِ  ـ ٌّگبهي ة 

 ثبقس.  ٦بضگط زازُ

  َج١  اؾت  ٦بضگط زازُ  ٦بضٞطهب ثِ  ٦ِ  ٍاهْبيي  ـ ا٢ؿبٌ د 

تَاًس اظ هعز  ٦بضٞطهب ٣ٍٞ زض هَاضز شيل هي -45هبزُ 

 ٦بضگط ثطزاقت ًوبيس.

 ُ ثبقس.هَاضزي٧ِ ٢بًَى نطاحتب اربظُ زاز -الٝ

ٌّگبهي ٦ِ ٦بضٞطهب ثٌَٗاى هؿبٖسُ ٍرْي ثِ  -ة

 ٦بضگط زازُ ثبقس.

ّبيي ٦ِ ٦بضٞطهب ثِ ٦بضگط زازُ اؾت  ا٢ؿبٌ ٍام -د
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 . هطثََِ  يَاثٍ

  پطزاذت  ايبِٞ  هجلٛي ِ هحبؾج  زض احط اقتجبُ  زـ چٌبًچِ 

 ثبقس.  قسُ

  ثب تَا١ٞ  آى  هيعاى  )٦ِ  ؾبظهبًي  ذبًِ  االربضُ ـ هبلُ  

ثبقس   اي اربضُ  ٦ِ (زض نَضتي اؾت  گطزيسُ  تٗييي  َطٞيي

 گطزز. هي  تٗييي  َطٞيي  ثب تَا١ٞ

ذطيس   ٦بضگط ثطاي  اظ َطٜ  آى  پطزاذت  ٦ِ  ٍـ ٍرَّي 

  ٦بضگبُ  ّوبى  ههطٜ  تٗبًٍي  اظ قط٦ت  يطٍضي  ارٌبؼ

 . اؾت  تْٗس قسُ

  ثب تَا١ٞ  هص٦َض زض ثٌس د  ٍام  زضيبٞت  ٌّگبم  ـ تبصشُ 

 گطزز.  تٗييي  پطزاذتي  ا٢ؿبٌ  ثبيس هيعاى  َطٞيي

 َج١ يَاثٍ هطثٌَ 

چٌبًچِ زض احط اقتجبُ هحبؾجِ هجلٛي ايبِٞ پطزاذتِ  -ز

 ثبقس.

االربضُ ذبًِ ؾبظهبًي زض نَضتي٧ِ اربضُ ثبقس  هبل -ُ

 تٗييي گطزز.ٍ ثب تَا١٢ َطٞيي 

ٍرَّي ٦ِ پطزاذت آى اظ َطٜ ٦بضگط ثطاي ذطيس  -ٍ

ارٌبؼ يطٍضي اظ قط٦ت تٗبًٍي ههطٜ ّوبى 

 ٦بضگبُ تْٗس قسُ اؾت.

اٖالم هَا٣ٞت ٦تجي ٦بضگط ثِ ٦بضٞطهب ثطاي ٦ؿط  -ظ

 ح٠َ٣ زض ٢جبل ؾبيط زيَى ٍ تْٗسات ٦بضگط

  ثب تَا١ٞ  هص٦َض زض ثٌس د  ٍام  زضيبٞت  ٌّگبم  ـ تبصشُ 

 گطزز.  تٗييي  پطزاذتي  ا٢ؿبٌ  ثبيس هيعاى  َطٞيي

تَليس ثيكتط ٍ   ثطاي  هٌَٓض ايزبز اًگيعُ ثِ  ـ47  هادُ 21

ٍ   ٖال٢وٌسي  ٍ اٞعايف  يبيٗبت  ثْتط ٍ ت٣ليل  ٦يٟيت

  ، ٢طاضزاز زضيبٞت ، َطٞيي زضآهس ٦بضگطاى  ؾُح  ثبالثطزى

  ٦ِ  اي ًبهِ ييآئ  تَليس ضا هُبث١  اٞعايف  پبزاـ  ٍ پطزاذت

قَز  هي  تٗييي  ٍظيط ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  تهَيت  ثِ

 ًوبيٌس. ه٣ٌٗس هي

ثوٌَٓض ايزبز اًگيعُ، تَليس ثيكتط، ٦يٟيت  -47هبزُ 

ثْتط، ت٣ليل يبيٗبت، اٞعايف ٖال٢وٌسي ٍ ثبالثطزى 

تَاًٌس ٢طاضزاز اٞعايف  ؾُح زضآهس ٦بضگطاى َطٞيي هي

٦بض  اي ٦ِ تَؾٍ قَضايٗبلي ًبهِ ٍضي ضا هُبث١ آييي ثْطُ

تسٍيي ٍ ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي 

 ضؾس، ه٣ٌٗس ًوبيٌس. هي

 

  ايي هبزُ، زض ٢بًَى ٞٗلي، ثٌَٗاى پبزاـ

ثيٌي گطزيسُ ٍ تزطثِ ًكبى زازُ  اٞعايف تَليس پيف

اؾت ٦ِ ايي پبزاـ تأحيطي زض اٞعايف تَليس 

َضت هعز ًساقتِ ٍ هجلٙ پطزاذتي ثِ ٦بضگطاى ثه

 رٌجِ زائوي يبٞتِ اؾت.

 ٍُضي زضاهس ٦ِ  اي٥ٌ ثهَضت اٞعايف ثْط

ٍضي زض هحبٞل  تط اؾت ٍلي هؿألِ ثْطُ ه٣ٌُي
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ا٢تهبزي ٦كَض، ثسضؾتي قٌبذتِ ًكسُ اؾت ٍ 

ٍضي ثؿيبض اًس٤ ٍ  ازثيبت تٗطيٝ ٍ تٗييي ثْطُ

قوبض اؾت ٍ لصا ارطاي ايي هبزُ اگط  اًگكت

 ؾت.ٚيطٖولي ًجبقس، ثؿيبض هك٧ل ا

اظ ٦بض   ٦كي اظ ثْطُ  هٌَٓض رلَگيطي ثِ  ـ48  هادُ 22

  ًٓبم  اؾت  هَْٝ  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ٍظاضت  زيگطي

اظ اؾتبًساضز   ضا ثب اؾتٟبزُ  هكبٚل  ثٌسي ٍ َج٣ِ  اضظيبثي

ًوبيس ٍ   زض ٦كَض تْيِ  ٦بضگطي  هكبٚل  ٍ ٖطٜ  هكبٚل

 ارطاء زضآٍضز.  هطحلِ  ثِ

ض اؾت٣طاض هٌبؾجبت نحيح زض ظهيٌِ ثوٌَٓ  -48هبزُ 

هعز ٍ هكرم ثَزى قطح ٍْبيٝ ٍ زاهٌِ هؿئَليت 

هكبٚل هرتلٝ زض ٦بضگبُ ٍ هطتجٍ ؾبذتي زضآهس 

ّبي  ٍضي ًيطٍي اًؿبًي زؾتَضالٗول ٦بضگطاى ثب ثْطُ

ّبي رجطاى ذسهت قبهل ًٓبم اضظيبثي ٍ  هطثٌَ ثِ ًٓبم

ول٧طز ثٌسي قبٚليي ٍ ًٓبم ٖ ثٌسي هكبٚل ٍ َج٣ِ َج٣ِ

٦بضگطاى تَؾٍ قَضاي ٖبلي ٦بض تسٍيي ٍ ثِ تهَيت 

 ضؾس. ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي هي

ثٌسي هكبٚل هتًوي  ًٓبم اضظيبثي ٍ َج٣ِ -تجهطُ ي٥

تٗييي هعز هكبٚل هرتلٝ ثَزُ ٦ِ ثب ضٍي٧طز 

پصيطي ًٓبم هعزي ٍ اضتجبٌ هعز ثب ٦بضايي  اًٗٓبٜ

يي ٦ِ تَؾٍ ّب تسٍيي قسُ ٍ ارطاي آى زض ٦بضگبُ

قَز  ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي تٗييي هي

 العاهي اؾت.

ٍضي  ثوٌَٓض هطتجٍ ؾبذتي زضاهس ثب ثْطُ -2تجهطُ 

ّبي هرتلٝ هَضز ايطاز  ايي هبزُ اظ ٣ًُِ ًٓط

 اؾت.

ثٌسي هكبٚل  ٦ِ َطح َج١ اظ لحبِ ايي -اٍال

هَيَٖي اؾت ٦ِ زض ضاثُِ ٦بضٞطهب ٍ ٦بضگط ثَزُ 

ضا حل  ٍ زض ٍا٢ٕ ايي زٍ ثبيس هؿبئل هطثٌَ ثِ آى

ٍ ٞهل ٦ٌٌس ٍ زذبلت ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ 

 ارتوبٖي ثبيس رٌِ ًٓبضتي زاقتِ ثبقس.

 َِطح اؾت ثٌبم  زض ايي هبزُ ؾري اظ ؾ

ثٌسي  ثٌسي هكبٚل، َطح َج٣ِ َطح اضظيبثي ٍ َج٣ِ

قبٚليي، ًٓبم اضظيبثي ٖول٧طز ٦بضگطاى اؾت. 

ّبي هص٦َض ثبيس  ثسيْي اؾت ٦ِ ّط ي٥ اظ َطح

 هكرهبت ٍيػُ ٍ هكرهي زاقتِ ثبقس.

 ُاضتجبٌ آى ثب هعز، اضظيبثي ٍضي،  هؿألِ ثْط

 زضاهس ... ّط ي٥ هَْٟم هكرهي زاضًس ٖول٧طز،

اًس ٦ِ ربي ثحج  ٍ زض ايي هبزُ ي٧زب ٞطاّن آهسُ
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تَاًٌس ثب ارطاي َطح اضظيبثي  ًيطٍي ٦بض ٦بضٞطهبيبى هي

ثٌسي هكبٚل ٍ َطح اضظيبثي ٖول٧طز، ثركي اظ  ٍ َج٣ِ

ٗييي هكبٚل ت ثٌسي هعز ٦بضگطاى ضا ٦ِ زض َطح َج٣ِ

 ٦بضائي آًبى هطتجٍ ؾبظًس. ،ٖول٧طز، قَز ثب هْبضت هي

زض ثٌسي هكبٚل  ّبئي٧ِ ٢جال َطح َج٣ِ ٦بضگبُ -3تجهطُ 

تَاًٌس ثطاي ارطاي َطح  هيآًْب ثِ ارطا زضآهسُ اؾت 

زض آًْب ٍ َطح اضظيبثي ثٌسي قبٚليي  اضظيبثي ٍ َج٣ِ

هطتجٍ ؾبذتي ثركي اظ زضاهس آًبى ثب  ارطا قسُ اؾت

ٍضي ًؿجت ثِ تُجي١ َطح  ، ٦بضايي ٍ ثْطُهْبضت

 ثٌسي هكبٚل ثب ه٣طضات رسيس ا٢سام ًوبيٌس. َج٣ِ

ثٌسي  اذتالٞبت ًبقي اظ ارطاي َطح َج٣ِ -4تجهطُ 

هكبٚل ٍ قبٚليي ٍ َطح اضظيبثي ٖول٧طز ٦بضگطاى ٍ 

ٍضي زض هطارٕ حل اذتالٜ ٢بثل  ٢طاضزاز اٞعايف ثْطُ

 ضؾيسگي اؾت.

 اؾت.

ثب   ٦بضگبُ  نحيح  هٌَٓض اؾت٣طاض هٌبؾجبت ثِ  ـ49  هادُ 23

ٍ   ٍْبيٝ  قطح  ثَزى  هعز ٍ هكرم  ثبظاض ٦بض زض ظهيٌِ

  ، ٦بضٞطهبيبى زض ٦بضگبُ  هرتلٝ  هكبٚل  هؿئَليت  زاهٌِ

  يت٦ِو  اًس ثب ّو٧بضي هَْٝ  ٢بًَى  ايي  هكوَل

  َطح  شيهالح  ٍ يب هَؾؿبت  ٦بضگبُ  هكبٚل  ثٌسي َج٣ِ

تأئيس نالحيت ٍ نسٍض هزَظ ٞٗبليت  -49هبزُ 

ّبي  اقربل ح٣ي٣ي ٍ ح٢َ٣ي ٦ِ ثِ تْيِ َطح

ل٧طز ٦بضگطاى ثٌسي هكبٚلٝ قبٚليي ٍ اضظيبثي ٖو َج٣ِ

پطزاظًس ثط ْٖسُ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ  ّب هي زض ٦بضگبُ

ًبهِ ارطايي ايي هبزُ ثب  ثبقس. آييي ضٞبُ ارتوبٖي هي
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  اظ تأييس ٍظاضت  ٦ٌٌس ٍ پؽ  ضا تْيِ  هكبٚل  ثٌسي َج٣ِ

 ارطاء زضآٍضًس.  هطحلِ  ثِ  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي

ٍ   زؾتَضالٗول  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ٍظاضت  ـ1  تبصشُ 

  ضگبّْبي٦ب  هكبٚل  اضظيبثي  َطح  ارطائي  ّبي ًبهِ آئيي

  ٍ تبضيد  تٗساز ٦بضگطاى  ًبْط ثِ  ضا ٦ِ  هبزُ  ايي  هكوَل

 ذَاّس ٦طز  ٍ اٖالم  تٗييي  اؾت  َطح  ارطاي

  تْيِ  ثِ  ٦ِ  ٍ اٞطازي  هَؾؿبت  نالحيت  ـ2  تبصشُ

پطزاظًس ثبيس  زض ٦بضگبّْب هي  هكبٚل  ثٌسي َج٣ِ  َطحْبي

 س.ثبق  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  هَضز تأييس ٍظاضت

  ثٌسي َج٣ِ  َطح  اظ ارطاي  ًبقي  اذتالٞبت  ـ3  تبصشُ 

  زض ّيأت   ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ثب ًٓط ٍظاضت  هكبٚل

 . اؾت  ضؾيسگي  ٢بثل  اذتالٜ  حل

ٖبلي ٦بض ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ  پيكٌْبز قَضاي

 ضؾس. ضٞبُ ارتوبٖي هي

زض   ٢بًَى  ايي  هكوَل  ٦بضٞطهبيبى  چٌبًچِ  ـ51  هادُ  24

٦بض ٍ اهَض   ٍظاضت  اظ َطٜ  قسُ  ٗيييت  ّبي هْلت

  ٧ًطزُ  ذَز ضا اضظيبثي  ٦بضگبّْبي  هكبٚل  ارتوبٖي

  اهط ضا ثِ   ايي  ، اًزبم ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ثبقٌس ٍظاضت

ٍ يب   هكبٚل  اضظيبثي  هكبٍض ٌٞي  اظ زٞبتط هَؾؿبت  ي٧ي

( 49  هبزُ 2  تجهطُ  هَئَ)  نالحيت  نبحت  اقربل

 اّس ٦طز.ٍاگصاض ذَ

زض  چٌبًچِ ٦بضٞطهبيبى هكوَل ايي ٢بًَى -50هبزُ 

٦بض ٍ ضٞبُ  ،اضت تٗبٍىّبي تٗييي قسُ اظ َطٜ ٍظ هْلت

ّبي ذَز ضا اضظيبثي ٧ًطزُ  گبُ ارتوبٖي هكبٚل ٦بض

ارتوبٖي اًزبم ايي اهط  ٦بض ٍ ضٞبُ ،ثبقٌس. ٍظاضت تٗبٍى

ضا ثِ ي٧ي اظ زٞبتط ٍ هإؾؿبت هكبٍضُ ٌٞي اضظيبثي 

 49هَئَ هبزُ هكبٚل ٍ يب اقربل نبحت نالحيت 

 ٍاگصاض ذَاّس ٦طز.

 ٦ِ ٖسم ارطاي َطح اضظيبثي  ثب تَرِ ثِ ايي

ظ ٖسم ضيبيت ٍ يب ثٌسي هكبٚل ًبقي ا ٍ َج٣ِ

هربلٟت ٦بضگطاى اؾت ٍ ًيع ثب تَرِ ثِ لعٍم ٖسم 

زذبلت زض ايي ظهيٌِ رطيوِ ٦بضٞطهب ثُطي٣ي ٦ِ 

 زض ايي هبزُ ه٣طض گطزيسُ نحيح ًيؿت.

 ِالتٟبٍت هعز ًبقي اظ ارطاي  پطزاذت هبث

ثٌسي هكبٚل ٦بهال ضٍقي اؾت ٍ  َطح َج٣ِ
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  هطثٌَ  ّبي ّعيٌِ  ثط پطزاذت  ٦بضٞطهب ٖالٍُ  ـ تبصشُ 

% 50  هٗبزل  اي رطيوِ  پطزاذت  ثِ  اهط ه٧لٝ  ايي  ثِ

٦كَض ًعز   زضآهس ٖوَهي  حؿبة ثِ  هكبٍضُ  ّبي ّعيٌِ

٦بض ٍ   ٍظاضت  تَؾٍ  ٦ِ  . اظ تبضيري اؾت  ٦ل  زاضي ذعاًِ

  التٟبٍت ب ثبيس هبثِقَز ٦بضٞطه هي  تٗييي  ا هَض ارتوبٖي

ضا   هكبٚل  اضظيبثي  َطح  اظ ارطاي  هعز ًبقي  احتوبلي

 ثپطزاظز.

ي هطثٌَ ثِ ّب ٦بضٞطهب ٖالٍُ ثط پطزذت ّعيٌِ -تجهطُ

زضنس   50اي هٗبزل  ذت رطيوِايي اهط ه٧لٝ ثِ پطزا

س ٖوَهي ٦كَض ًعز ّبي هكبٍضُ ثِ حؿبة زضاه ّعيٌِ

زاض ٦ل اؾت اظ تبضيري ٦ِ تَؾٍ ٍظاضت تٗبٍى،  ذعاًِ

قَز ٦بضٞطهبيبى ثبيس  ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي تٗييي هي

التٟبٍت احتوبلي هعز ًبقي اظارطاي َطح اضظاثي ٍ  هبثِ

 ثٌسي هكبٚل ضا ثپطزاظز. َج٣ِ

تبضيد تهَيت ٍ ارطاي َطح تٟبٍت ثبيس 

ي ثِ تٗييي تبضيد اظ ؾَي  گطزز ٍ ًيبظ پطزاذت

ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ًيؿت ٍ تٌْب 

ٍظاضتربًِ هص٦َض ثط ارطاي ايي اهط ًٓبضت ذَاّس 

 ٦طز.

،   آٍض ٍ ظيطظهيٌي ٍ ظيبى  ؾرت  ٦بضّبي  زض  ـ52  هادُ 25

  ؾبٖت 36زض ضٍظ ٍ   ؾبٖت  ٦بض ًجبيس اظ قف  ؾبٖبت

 .تزبٍظ ًوبيس  زض ّٟتِ

  آٍض ٍ ظيطظهيٌي ٍ ظيبى  ؾرت  ٦بضّبي  ـ تبصشُ 

  قَضايٗبلي  تَؾٍ  ذَاّس ثَز ٦ِ  اي ًبهِ آئيي  هَرت ثِ

  ٍ ثِ  تْيِ ٦بض  قَضايٗبليٍ ٦بض   ٍ ثْساقت  ٌٞي  حٟبْت

  ، زضهبى ٍ ثْساقت  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ٍظضاي  تهَيت

 ذَاّس ضؾيس.  پعق٧ي  ٍ آهَظـ

آٍض ٍ ظيطظهيٌي  ؾرت ٍ ظيبى ّبي زض ٦بض -52هبزُ 

 ؾبٖبت ٦بض ًجبيس اظ قف ؾبٖت ثيكتط ثبقس.

آٍض ٍ ظيطظهيٌي ثوَرت  ّبي ؾرت ٍ ظيبى ٦بض -تجهطُ

قَضاي ٖبلي حٟبْت ٍ اي ذَاّس ثَز ٦ِ تَؾٍ  ًبهِ آييي

تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ  تْيِ ٍ ثِ تهَيت ٍظضايايوٌي ٦بض 

 ارتوبٖي ٍ ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعق٧ي ذَاّس

 ضؾيس.

 

آٍض ٍ  ٍ ظيبى  ، ؾرت ذُطًب٤  ٦بضّبي  اًزبم  ـ75  هادُ 26

  اؾتٟبزُ  ٍ ثسٍى  ثبض ثيكتط اظ حس هزبظ ثب زؾت  ًيع حول

.  اؾت  هؤٌَ  ظى  ٦بضگطاى  ، ثطاي ه٧بًي٧ي  اظ ٍؾبيل

هَاضز ثب   ٢جيل  ايي  ٍ هيعاى  ًَٔ  ٍ تٗييي  زؾتَضالٗول

آٍض ٍ  ّبي ؾرت ٍ ذُطًب٤ ٍ ظيبى اًزبم ٦بض -75هبزُ

٦بض قت ٍ ًيع حول اثط ثيكتط اظ حس هزبظ ثب زؾت ٍ 

ثسٍى اؾتٟبزُ اظ ٍؾبئل ه٧بًي٧ي ثطاي ٦بضگطاى ظى هؤٌَ 

الٗول تٗييي ًَٔ ٍ هيعاى ايي ٢جيل هَاضز ٍ  اؾت. زؾتَض
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ٍظيط ٦بض ٍ اهَض   َيتته  ٦بض ثِ  پيكٌْبز قَضايٗبلي

 ذَاّس ضؾيس.  ارتوبٖي

٦بض قجبًِ ثِ ظًبى زض آى هزبظ اؾت ثب  هكبٚلي ٦ِ اضربٔ

پيكٌْبز قَضاي ٖبلي حٟبْت ٌٞي ٍ ايوٌي ٦بض ثِ 

 ضٞبُ ارتوبٖي ذَاّس ضؾيس. ٦بض ٍ تهَيت ٍظيط تٗبٍى،

  ؾبظهبى  پعق٥  تكريم  ثِ  ٦ِ  زض هَاضزي  ـ77  هادُ 27

يب   ٦بضگط ثبضزاض ذُطًب٤  ٦بض ثطاي  ، ًَٔ ارتوبٖي  تأهيي

  زٍضُ  قَز، ٦بضٞطهب تب پبيبى  زُزا  تكريم  ؾرت

٦بض هٌبؾجتط ٍ   الؿٗي ٦ؿط ح١  ، ثسٍى ٍي  ثبضزاضي

 ًوبيس. هي  اٍ اضربٔ  ثِ  ؾج٧تطي

زض هَاضزي٧ِ ثِ تكريم پعق٥ ؾبظهبى تأهيي  -77هبزُ 

ارتوبٖي ًَٔ ٦بض ثطاي ٦بضگط ثبضزاضذُطًب٤ يب ؾرت 

ُ ثبضزاضي ٍي ضتكريم زازُ قَز ٦بضٞطهب تب پبيبى زٍ

تطي ثِ اٍ  تط ٍ ؾج٥ الؿٗي ٦بض هٌبؾت ثسٍى ٦ؿط ح١

 ًوبيس. اضربٔ هي

زض زٍضُ ثبضزاضي اذطاد ظًبى ٦بضگط تحت ّط  -تجهطُ

 قطايُي هؤٌَ اؾت.

  اظ لحبِ ازثي ايي هبزُ ثبيس انالح قَز ظيطا

ثِ تكريم پعق٥ تكريم زازُ قَز زضؾت 

ًيؿت يِ تكريم پعق٥ ٦بضي ذُطًب٤ يب 

 اؾت. ؾرت قوطزُ قَز ثْتط

 

ّؿتٌس   ٦بضگط ظى  زاضاي  ٦ِ  زض ٦بضگبّْبيي  ـ78  هادُ 28

  زٍ ؾبلگي  تب پبيبى  قيطزُ  هبزضاى  ثِ  اؾت  ٦بضٞطهب ه٧لٝ

قيط   ٞطنت  ؾبٖت  ، ًين ؾبٖت  اظ ّط ؾِ  پؽ  ٦َز٤

  هحؿَة  ٦بض آًبى  رعء ؾبٖبت  ٞطنت  ثسّس. ايي  زازى

ثب   هتٌبؾت  اؾت  ٦بضٞطهب ه٧لٝ  قَز ٍ ّوچٌيي هي

آًْب هطا٦ع   ؾٌي  گطٍُ  ٍ ثب زضًٓط گطٞتي  تٗساز ٦َز٦بى

،  قيطذَاضگبُ  )اظ ٢جيل  ٦َز٦بى  ًگْساضي  ثِ  هطثٌَ

 ٍ ...( ضا ايزبز ًوبيس.  هْس٦َز٤

  ٍ ازاضُ  تأؾيؽ  ، يَاثٍ ارطايي  ًبهِ آئيي  ـ تبصشُ 

ظًبى ؾطپطؾت ذبًَاض ثب تَا١ٞ ٦بضٞطهب  -ه٧طض -78هبزُ 

تَاًٌس توبهي ؾبٖبت ٦بض ّٟتگي يب ٢ؿوتي اظ آى ضا  هي

 ثهَضت زٍض٦بضي اًزبم زّس.
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  ٦ل  ثْعيؿتي  ؾبظهبى  تَؾٍ  ٍ هْس٦َز٤  قيطذَاضگبُ

  ٍظيط ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  اظ تهَيت  ٍ پؽ  تْيِ ٦كَض

 قَز. هي  ارطاء گصاقتِ  هطحلِ  ثِ

  هبزي  بثٍٕ هٌ  اًؿبًي  ًيطٍي  نيبًت  ثطاي  ـ85  هادُ  29

  قَضايٗبلي  اظ َطي١  ٦ِ  زؾتَضالٗولْبيي  ٦كَض ضٖبيت

  ٍ ٍظاضت ( ٌٞي  حٟبْت   تأهيي  )رْت  ٌٞي  حٟبْت

  رلَگيطي  )رْت    پعق٧ي  ٍ آهَظـ  ، زضهبى ثْساقت

٦بض ٍ ٦بضگط ٍ   ثْساقت  ٍ تأهيي  اي حطِٞ  اظ ثيوبضيْبي

بّْب، ٦بضگ  ٦ليِ  قَز، ثطاي هي  ٦بض( تسٍيي  هحيٍ

 . اؾت  العاهي  ٍ ٦بضآهَظاى  ، ٦بضگطاى ٦بضٞطهبيبى

  ه٣طضات  ًيع هكوَل  ذبًَازگي  ٦بضگبّْبي  ـ تبصشُ 

ٍ   ٌٞي  انَل  ضٖبيت  ثِ  ٍ ه٧لٝ  ثَزُ  ٞهل  ايي

 ثبقٌس. ٦بض هي  ثْساقت

ثطاي نيبًت ًيطٍي اًؿبًي ٍ هٌبثٕ هبزي  -85هبزُ 

َي ٍظاضت ؾّبئي ٦ِ اظ  الٗول ٦كَض ضٖبيت زؾتَض

تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ثطاي تأهيي حٟبْت ٌٞي ٍ 

ٍ ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعق٧ي   ايوٌي ٦بض

اي ٍ تأهيي  ّبي  حطِٞ ثطاي رلَگيطي اظ ثيوبضي

قَز ثطاي  ثْساقت ٦بض ٍ ٦بضگط ٍ هحيٍ ٦بض تسٍيي هي

 ٦بضٍضظاىّب، ٦بضٞطهبيبى ٍ ٦بضآهَظاى ٍ  گبُ ٦ليِ ٦بض

 ؾت.العاهي ا

  ه٣طضات  ًيع هكوَل  ذبًَازگي  ٦بضگبّْبي  ـ تبصشُ 

ٍ   ٌٞي  انَل  ضٖبيت  ثِ  ٍ ه٧لٝ  ثَزُ  ٞهل  ايي

 ثبقٌس. ٦بض هي  ثْساقت

 

  هَاظيي  تْيِ  هؿإٍل  ٌٞي  حٟبْت  قَضايٗبلي  ـ86  هادُ 31

  ثبقس ٍ اظ اًٖب شيل هي   ٌٞي  حٟبْت  ّبي ًبهِ ٍ آئيي

 گطزز: هي  تك٧يل

  ضئيؽ  اٍ ٦ِ  يب هٗبٍى  ٍظيط ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي ـ1 

 قَضا ذَاّس ثَز

قَضاي ٖبلي حٟبْت ٌٞي ٍ ايوٌي ٦بض هؿئَل  -86هبزُ 

ّبي حٟبْت ٌٞي ايوٌي ٍ  ًبهِ تْيِ هَاظيي ٍ آييي

 ثْساقت ٦بض هيجبقس ٍ اظ اًٖبي شيل تك٧يل قسُ اؾت.

 ٍظيطاى تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي -1

 هٗبٍى شيطثٍ ٍظيط نٌٗت، هٗسى ٍ تزبضت -2

 



    

  

 

25 

 

 اظْاسًظش هتي هادُ اصالحي هتي هادُ قاًَى كاس فؼلي سديف

  نٌبيٕ  ٍظاضت  ـ هٗبٍى2 

  ؾٌگيي  نٌبيٕ  ٍظاضت  ـ هٗبٍى3 

  ٦كبٍضظي  ٍظاضت  ـ هٗبٍى4 

  ًٟت  ٍظاضت  ـ هٗبٍى5 

  ٍ ٞلعات  هٗبزى  ٍظاضت  ـ هٗبٍى6 

  رْبز ؾبظًسگي  ٍظاضت  ـ هٗبٍى7 

  ظيؿت هحيٍ  ٟبْتح  ؾبظهبى  ـ ضئيؽ8 

  ّبي زض ضقتِ  زاًكگبُ  ثب تزطثِ  ـ زٍ ًٟط اظ اؾتبزاى9 

  ٌٞي

  نٌبيٕ  ـ زٍ ًٟط اظ هسيطاى10 

  ٦بضگطاى  ـ زٍ ًٟط اظ ًوبيٌسگبى11 

  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ٦بض ٍظاضت  ثبظضؾي  ـ هسيط ٦ل12 

 زثيط قَضا ذَاّس ثَز.  ٦ِ

ٍظيط ٦بض ٍ   تتهَي  قَضا ثِ  پيكٌْبزات  ـ1  تبصشُ 

تَاًس  هي  لعٍم  ٍ قَضا زض نَضت  ضؾيسُ  اهَض ارتوبٖي

  ٌٞي  حٟبْت  ثِ  هطثٌَ  ّبي ًبهِ آئيي  َطح  تْيِ  ثطاي

  ثِ  هطثٌَ  ؾبيط ٍْبيٝ  ٦بض ٍ اًزبم  زض هحيٍ  ٦بضگطاى

  تك٧يل  اظ ٦بضقٌبؾبى  هط٦ت  ترههي  ّبي قَضا، ٦ويتِ

 ز

 ثٍ ٍظيط رْبز ؾبظًسگيشيط هٗبٍى -3

هٗبٍى شيطثٍ ٍظيط ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ  -4

 پعق٧ي

 هٗبٍى شيطثٍ ضئيؽ حٟبْت هحيٍ ظيؿت -5

ّبي ٌٞي  زٍ ًٟط اظ اؾتبزاى ثب تزطثِ زاًكگبُ زض ضقتِ -6

 هطثٌَ

 زٍ ًٟط اظ ًوبيٌسگبى ٦بضٞطهبيبى -7

 زٍ ًٟط اظ ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى -8

ت ضئيؽ هط٦ع تح٣ي٣بت ٍ تٗليوبت حٟبْت ٍ ثْساق -9

 ٦بض ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي

هسيط ٦ل ثبظضؾي ٦بض ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ  -10

 ارتوبٖي )زثيط قَضا(

پيكٌْبزّبي قَضا ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى،  -تجهطُ ي٥

٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ضؾيسُ ٍ قَضا ز نَضت لعٍم 

ًبهِ هطثٌَ ثِ حٟبْت ٌٞي  تَاًس ثطاي تْيِ آييي هي

٦بض ٍ اًزبم ؾبيط ٍْبيٝ هطثٌَ ثِ ٦بضگطاى زض هحيٍ 

ّبي ترههي هط٦ت اظ ٦بضقٌبؾبى  قَضا ٦بضگطٍُ

 تك٧يل زّس.

ًبهِ زاذلي قَضا ثب پيكٌْبز قَضاي ٖبلي  آئيي-تجهطُ زٍ



    

  

 

26 

 

 اظْاسًظش هتي هادُ اصالحي هتي هادُ قاًَى كاس فؼلي سديف

  قَضا ثب پيكٌْبز قَضايٗبلي  زاذلي  ًبهِ آئيي  ـ2  تبصشُ

  ٍظيط ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  تهَيت  ثِ  ٌٞي  حٟبْت

 ذَاّس ضؾيس.

  ٦بضگطاى  ، ًوبيٌسگبى اؾبتيس زاًكگبُ  اًتربة  ـ3  تبصشُ 

ذَاّس   زؾتَضالٗولي  هُبث١  نٌبيٕ  هسيطاى  ٍ ًوبيٌسگبى

  تهَيت  ٍ ثِ  تْيِ  ٌٞي  حٟبْت  قَضايٗبلي  تَؾٍ  ثَز ٦ِ

 ذَاّس ضؾيس.  ظيط ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖيٍ

حٟبْت ٌٞي ٍ ايوٌي ٦بض ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ 

 ضؾس. ضٞبُ ارتوبٖي هي

ًحَُ اًتربة اؾتبزاى زاًكگبُ ٍ ًوبيٌسگبى  -3تجهطُ 

الٗولي ذَاّس ثَز ٦ِ  بضگطاى ٍ ٦بضٞطهبيبى هُبث١ زؾتَض٦

تَؾٍ قَضاي ٖبلي حٟبْت ٌٞي ٍ ايوٌي ٦بض تْيِ ٍ ثِ 

 تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ذَاّس ضؾيس..

ثرَاٌّس   ٦ِ  ٍ ح٢َ٣ي  ح٣ي٣ي  اقربل  ـ87  هادُ 31

هَرَز   ًوبيٌس ٍ يب ٦بضگبّْبي  احساث  رسيسي  ٦بضگبُ

  ّبي ٦بض ٍ ٣ًكِ  زٌّس، ه٧لٌٟس ثسٍاً ثطًبهِ  َؾِٗضا ت

زض   ثيٌي پيف  هَضز ًٓط ضا اظ لحبِ  ٍ َطحْبي  ؾبذتوبًي

اْْبضًٓط ٍ تأييس   ، ثطاي٦بض  ٍ ثْساقت  ٌٞي  حٟبْتاهط 

٦بض   زاضًس. ٍظاضت  اضؾبل  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ٍظاضت  ثِ

 ٜ ذَز ضا ْط  ًٓطات  اؾت  هَْٝ  ٍ اهَض ارتوبٖي

  اظ ٦بضگبّْبي  ثطزاضي ًوبيس. ثْطُ  اٖالم  هبُ ي٥  هست

  ٍ ثْساقتي  حٟبْتي  ه٣طضات  ضٖبيت  ثِ  هعثَض هٌٌَ

 ذَاّس ثَز.

اقربل ح٣ي٣ي ٍ ح٢َ٣ي ٦ِ ثرَاٌّس  -87هبزُ 

ّبي هَرَز  ٦بضگبُ رسيسي احساث ًوبيٌس ٍ يب ٦بضگبُ

ّبي ٦بض ذَز ٍ  ضا تَؾِٗ زٌّس ه٧لٌٟس ثسٍا ثطًبهِ

ّبي هَضز ًٓط ضا اظ لحبِ  ّبي ؾبذتوبًي ٍ َطحِ ٣ًك

 حٟبْت ٌٞي ايوٌي ٍ ثْساقت ٦بضثيٌي زض اهط  پيف

ثطاي اْْبض ًٓط ٍ تأييس ثِ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ 

ارتوبٖي اضؾبل زاضًس. ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ 

ارتوبٖي هَْٝ اؾت ًٓطات ذَز ضا ْطٜ ي٧وبُ 

ّبي هعثَض هٌٌَ ثِ  گبُثطزاضي اظ ٦بض اٖالم ًوبيس. ثْطُ

 ضٖبيت ه٣طضات حٟبْتي ٍ ثْساقتي ذَاّس ثَز.

 

يب   ؾبذت  ثِ  ٦ِ  يب ح٢َ٣ي  ح٣ي٣ي  اقربل  ـ88  هادُ 32

هَاضز   ضٖبيت  ثِ  پطزاظًس ه٧لٝ هي  هبقيي  ٍضٍز ٍ ٖطيِ

 آالتي اقربل ح٣ي٣ي يب ح٢َ٣ي ه٧لٌٟس هبقيي -88هبزُ 

حٟبْت ٌٞي ٍ ضا تَليس، ٍاضز ٍ ٖطيِ ًوبيٌس ٦ِ انَل 
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 ّب ٦بهال ضٖبيت قسُ ثبقس. زض آى ايوٌي ٦بض ثبقٌس. هي  هٌبؾت  ٍ حٟبْتي  ايوٌي

اظ   ثطزاضي اظ ثْطُ  ه٧لٌٟس پيف  ٦بضٞطهبيبى  ـ89  هادُ  33

آًْب   آظهبيف  ٦ِ  هبقيٌْب، زؾتگبّْب، اثعاض ٍ لَاظهي

  ٌٞي  حٟبْت  قَضايٗبلي  ههَة  ّبي ًبهِ آئيي  هُبث١

  ضا تَؾٍ  الظم  آظهبيكْبي  اؾت  قسُ  قٌبذتِ  طٍضيي

  حٟبْت  آظهبيكگبّْب ٍ هطا٦ع هَضز تأييس قَضايٗبلي

  ًؿرِ  ٍ ي٥  ضا حّٟ  هطثََِ  ٍ هساض٤  زازُ  اًزبم  ٌٞي

  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ٍظاضت  ثِ  اَالٔ  اظ آًْب ضا ثطاي

 ًوبيٌس.  اضؾبل

ثطزاضي اظ  ظ ثْط٦ُبضٞطهبيبى هٌَْٟس پيف ا -89هبزُ 

ب ّ ّب، اثعاض ٍ لَاظهي ٦ِ آظهبيف آى ّب، زؾتگبُ هبقيي

حٟبْت ٌٞي ٍ يٗبلي قَضاّبي ههَة  ًبهِ هُبث١ آييي

ّبي الظم  يطٍضي قٌبذتِ قسُ اؾت آظهبيف ايوٌي ٦بض

هطارٕ شيهالح هَضز تبييس ٍظاضت  ٍهطا٦ع ضا تَؾٍ 

ظم ضا تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي اًزبم زٌّس ٍ گَاّي ال

 ًوبيٌس. اذص

 

ثرَاٌّس   ٦ِ  يب ح٢َ٣ي  ح٣ي٣ي  اقربل  ٦ليِ  ـ91  هادُ 34

ضا ٍاضز يب تَليس ٦ٌٌس، ثبيس   ٍ ثْساقتي  ٌٞي  حٟبْت  لَاظم

  آى  ّبي ثب ًوًَِ  هَضز ّوطاُ  ضا حؿت  ٍؾبيل  هكرهبت

،  ثْساقت  ٍ ٍظاضت  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ٍظاضت  ثِ

  اظ تأييس، ثِ  زاضًس ٍ پؽ  اضؾبل  يپعق٧  ٍ آهَظـ  زضهبى

 ًوبيٌس.  ا٢سام  ٍؾبيل  ايي  يب ٍاضز ٦طزى  ؾبذت

٦ليِ اقربل ح٣ي٣ي يب ح٢َ٣ي ٦ِ ثرَاٌّس  -90هبزُ 

ضا ٍاضز يب تَليس  حٟبْت ٌٞي، ايوٌي ٦بض ٍ ثْساقتيلَاظم 

٦ٌٌس ثبيس هكرهبت ٍؾبيل ضا حؿت هَضز ّوطاُ ثب 

٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ٍ ّبي آى ثِ ٍظاضت تٗبٍى،  ًوًَِ

ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعق٧ي اضؾبل زاضًس 

ٍ پؽ اظ تأييس ثِ ؾبذت يب ٍاضز ٦طزى ايي ٍؾبيل ا٢سام 

 ًوبيٌس.

گوط٤ روَْضي اؾالهي ايطاى ه٧لٝ اؾت پؽ  -تجهطُ

اظ احطاظ اَويٌبى اظ اذص هزَظ ٍاضزات لَاظم حٟبْت 

اضت تٗبٍى، ٞطزي، تزْيعات ايوٌي ٍ ثْساقت ٦بض اظ ٍظ
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٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي يب ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ 

پعق٧ي ٍ ؾبظهبى هلي اؾتبًساضز حؿت هَضز ًؿجت ثِ 

 تطذيم ٦بالي ٍاضزاتي ا٢سام ًوبيس.

  ٍاحسّبي  ٦ليِ   ٍ هؿٍَالى  ٦بضٞطهبيبى  ـ91  هادُ 35

  ههَثبت  ه٧لٌٟس ثطاؾبؼ  ٢بًَى  ايي 85  هبزُ  هَئَ

ٍ   حٟبْت   تأهيي  ثطاي  ٌٞي  حٟبْت  يٖبل  قَضاي

ٍ   ٦بض، ٍؾبيل  زض هحيٍ  ٦بضگطاى  ٍ ثْساقت  ؾالهت

ٍ   ٢طاض زازُ  ٍ زض اذتيبض آًبى  ضا تْيِ  الظم  اه٧بًبت

ثيبهَظًس ٍ   آًبى  ٢َٞبلص٦ط ضا ثِ  ٦بضثطز ٍؾبيل  چگًَگي

  ٍ ثْساقتي  حٟبْتي  ه٣طضات  ضٖبيت  زض ذهَل

ٍ   اؾتٟبزُ  ثِ  ٞطاز هص٦َض ًيع هلعمًوبيٌس. ا  ًٓبضت

  ٍ ارطاي  ٞطزي  ٍ ثْساقتي  حٟبْتي  اظ ٍؾبيل  ًگْساضي

 ثبقٌس. هي  ٦بضگبُ  هطثٌَ  زؾتَضالٗولْبي

ّبي  ٦بضٞطهبيبى ٍ هؿئَالى ٦ليِ ٍاحس -91هبزُ 

ايي ٢بًَى ه٧لٌٟس ثط اؾبؼ ههَثبت  85هَئَ هبزُ 

اقت حٟبْت ٌٞي، ايوٌي ٦بض ٍ ثْسقَضاي ٖبلي 

ضا تْيِ ٍ  الظم٦بضگطاى زض هحيٍ ٦بض ٍؾبيل ٍ اه٧بًبت 

زض اذتيبض آًبى ٢طاض زازُ ٍ چگًَگي ٦بضثطز ٍؾبيل 

الص٦ط ضا ثِ آًبى ثيبهَظًس ٍ زض ذهَل ضٖبيت  ٠َٞ

ه٣طضات حٟبْتي ٍ ثْساقتي ًٓبضت ًوبيٌس ٍ اٞطاز 

هص٦َض ًيع هلعم ثِ ضٖبيت اؾتٟبزُ ٍ ًگْساضي اظ 

قتي ٞطزي ٍ ارطاي ثْسا -ٍؾبيل حٟبْتي

 ثبقٌس. ّبي هطثََِ ٦بضگبّي هي الٗول ؾتَضز

 

  ٦ِ  ٢بًَى  ايي 85  هبزُ  هَئَ  ٍاحسّبي  ٦ليِ  ـ92  هادُ 36

ثطٍظ   ٦بض زض هٗطو  ًَٔ  ا٢تًبي  زض آًْب ثِ  قبٚليي

اٞطاز   ّوِ  اظ ٦بض ٢طاض زاضًس ثبيس ثطاي  ًبقي  ثيوبضيْبي

  ؾبلي  زٌّس ٍ حسا٢ل  تك٧يل  پعق٧ي  هص٦َض پطًٍسُ

ٍ   اظ آًْب هٗبيٌِ  زضهبًي  هطا٦ع ثْساقتي  ثبض تَؾٍ ي٥

  ضا زض پطًٍسُ  آٍضًس ٍ ًتيزِ  ٖول ضا ثِ  الظم  آظهبيكْبي

ّبي هَئَ هبزُ  ٍاحس٦بضٞطهبيبى ٍ هؿئَالى  -92هبزُ 

ّب ثِ ا٢تًبي ًَٔ ٦بض زض  ايي ٢بًَى ٦ِ قبٚليي زض آى 85

ّبي ًبقي اظ ٦بض ٢طاض زاضًس ثبيس  هٗطو ثطٍظ ثيوبضي

ل زٌّس ٍ ثطاي ثيوِ اٞطاز هص٦َض پطًٍسُ پعق٧ي تك٧ي

ّب  حسا٢ل ؾبلي ي٧جبض تَؾٍ هطا٦ع ثْساقتي زضهبًي اظ آى

ّبي لعٍم ضا ثٗول آٍضًس ٍ ًتيزِ ضا زض  هٗبيٌِ ٍ آظهبيف
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 ًوبيٌس  يجٍ  هطثٌَ

  ًٓط زازُ  پعق٧ي  قَضاي  ثب تكريم  چٌبًچِ  ـ1  تبصشُ

تال يب اظ ٦بض هج  ًبقي  ثيوبضي  ثِ  قسُ  ٞطز هٗبيٌِ  قَز ٦ِ

  هطثََِ  اثتال ثبقس ٦بضٞطهب ٍ هؿإٍليي  زض هٗطو

هص٦َض   پعق٧ي  قَضاي  ًٓطيِ  ه٧لٌٟس ٦بض اٍ ضا ثطاؾبؼ

  زيگطي  هٌبؾت  ، زض ٢ؿوت الؿٗي ح١  ٦بّف  ثسٍى

 ًوبيٌس.  تٗييي

  ٍظاضت،  ثيوبضاًي  چٌيي  هكبّسُ  زض نَضت  ـ2  تبصشُ 

ٍ تأييس هزسز  ثبظزيس  ثِ  ه٧لٝ  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي

 ٦بض ذَاّس ثَز.  هحيٍ  ٍايوٌي  ٍ ثْساقت  ٌٞي  قطايٍ

 پطًٍسُ هطثََِ يجٍ ًوبيٌس.

چٌبًچِ ثِ تكريم قَضاي پعق٧ي ًٓط  -تجهطُ ي٥

زازُ قَز ٦ِ ٞطز هٗبيٌِ قسُ ثِ ثيوبضي ًبقي اظ ٦بض هجتال 

قس ٦بضٞطهب ٍ هؿئَليي هطثََِ يب زض هٗطو اثتال ثب

ه٧لٌٟس ٦بض اٍ ضا ثط اؾبؼ ًٓطيِ قَضاي پعق٧ي هص٦َض 

الؿٗي زض ٢ؿوت هٌبؾت زيگطي تٗييي  ثسٍى ٦بّف ح١

 ًوبيٌس.

ٍظاضت زض نَضت هكبّسُ چٌيي ثيوبضاًي  -تجهطُ زٍ

تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي يب ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ 

بظزيس ٍ ؾٌزف آهَظـ پعق٧ي حؿت هَضز ه٧لٝ ثِ ث

ٍ تبييس هزسز قطايٍ ٌٞي ٍ ثْساقت ٍ  آٍض َٖاهل ظيبى

 ايوٌي هحيٍ ٦بض ذَاٌّس ثَز.

  ٍ ًٓبضت   ٦بضگطاى  هكبض٦ت  هٌَٓض رلت ثِ  ـ93  هادُ  37

  زض هحيٍ  ٍ ثْساقتي  حٟبْتي  ه٣طضات  ارطاي  ثط حؿي

  ٍثيوبضيْب، زض ٦بضگبّْبيي  اظ حَازث  ٍ پيكگيطي  ٦بض

،  ثْساقت  ٍ ٍظاضت  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  اضتٍظ  ٦ِ

  زٌّس ٦ويتة  تكريم  يطٍضي  پعق٧ي  ٍ آهَظـ  زضهبى

 ذَاّس قس.  ٦بض تك٧يل  ٍ ثْساقت  ٌٞي  حٟبْت

  زض ظهيٌِ  هص٦َض اظ اٞطاز هترهم  ٦ويتِ  ـ1  تبصشُ 

ثوٌَٓض رلت هكبض٦ت ٦بضگطاى ٍ ًٓبضت ثط  -93هبزُ 

حٟبْت ٌٞي، ايوٌي ٍ ثْساقت طاي ه٣طضات حؿي ار

ّب  زض هحيٍ ٦بض ٍ پيكگيطي اظ حَازث ٍ ثيوبضي ٦بض

زض ٦بضگبّْبئي٧ِ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ٍ 

ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعق٧ي يطٍضي 

تكريم زٌّس ٦ويتِ حٟبْت ٌٞي، ايوٌي ٍ ثْساقت 

 اي تك٧يل ذَاّس قس. حطِٞ
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  ٦بضگبُ  ٍ اهَض ٌٞي  اي حطِٞ  ٍ ثْساقت  ٌٞي  حٟبْت

ٍارس   اًٖب، زٍ ًٟط قرم  ثييقَز ٍ اظ  هي  تك٧يل

٦بض ٍ اهَض   ّبي هَضز تأييس ٍظاضتربًِ  ٦ِ  قطايُي

ثبقٌس   پعق٧ي  ٍ آهَظـ  ، زضهبى ٍ ثْساقت  ارتوبٖي

  هيبى  اضتجبٌ  ثط٢طاضي  قبى ٍْيِٟ  گطزًس ٦ِ هي  تٗييي

   ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  هص٦َض ثب ٦بضٞطهب ٍ ٍظاضت  ٦ويتِ

 ثبقس. هي  پعق٧ي  ٍ آهَظـ  ى، زضهب ثْساقت  ٍ ٍظاضت

  اًٖب ثطاؾبؼ  ٍ تط٦يت  تك٧يل  ًحَُ  ـ2  تبصشُ 

٦بض ٍ   ٍظاضت  تَؾٍ  ذَاّس ثَز ٦ِ  زؾتَضالٗولْبيي

  ٍ آهَظـ  ، زضهبى ثْساقت  ٍ ٍظاضت  اهَض ارتوبٖي

 ذَاّس قس.  ٍ اثال٘  تْيِ  پعق٧ي

هص٦َض اظ اٞطاز هترهم زض ظهيٌِ ٦ويتِ  -1تجهطُ 

ٍ اهَض ٌٞي اي  حٟبْت ٌٞي، ايوٌي ٍ ثْساقت حطِٞ

قَز ٍ اظ ثيي اًٖب زٍ ًٟط قرم  ٦بضگبُ تك٧يل هي

ّبي تٗبٍى، ٦بض ٍ  ٍارس قطايُي ٦ِ هَضز تبييس ٍظاتربًِ

ضٞبُ ارتوبٖي ٍ ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعق٧ي ثبقٌس 

اضتجبٌ هيبى ٦ويتِ  قبى ثط٢طاضي گطزًس ٦ِ ٍْيِٟ تٗييي هي

هص٦َض ثب ٦بضٞطهب ٍ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ٍ 

 ّاقس. ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعق٧ي هي

  يب چٌس ًٟط اظ ٦بضگطاى  ي٥  ٦ِ  زض هَاضزي  ـ94  هادُ  38

  اه٧بى  ٢بًَى  ايي 85  هبزُ  هَئَ  ٍاحسّبي  يب ٦بض٦ٌبى

يب ٍاحس   اظ ٦بض ضا زض ٦بضگبُ  قيًب  يب ثيوبضي  حبزحِ  ٢ٍَٔ

  ٦ويتِ  ضا ثِ  تَاًٌس هطاتت ًوبيٌس هي  ثيٌي پيف  هطثََِ

ٍ   ٌٞي  حٟبْت  ٦بض يب هؿإٍل  ٍ ثْساقت  ٌٞي  حٟبْت

  تَؾٍ  اهط ًيع ثبيؿتي  زٌّس ٍ ايي  ٦بض اَالٔ  ثْساقت

  هٌَٓض ًگْساضي  ّويي  ثِ  ٦ِ  زض زٞتطي  قسُ ٞطز هُلٕ

 گطزز.  قَز حجت هي

٦ِ ي٥ يب چٌس ًٟط اظ ٦بضگطاى يب  زض هَاضزي -94هبزُ 

ايي ٢بًَى اه٧بى  85ّبي هَئَ هبزُ  ٦بض٦ٌبى ٍاحس

زض ٦بضگبُ يب ٍاحس  ضاي اظ ٦بض قًب  ٢ٍَٔ حبزحِ يب ثيوبضي

تَاًٌس هطاتت ضا ثِ ٦ويتِ  ثيٌي ًوبيٌس هي هطثََِ پيف

حٟبْت ٌٞي ايوٌي ٍ ثْساقت ٦بض يب هؿئَل حٟبْت 

ٌي ايوٌي ٍ ثْساقت ٦بض اَالٔ زٌّس ٍ ايي اهط ًيع ٞ

ٞتطي ٦ِ ثِ ّويي ثبيؿتي تَؾٍ ٞطز هُلٕ قسُ زض ز

تب زض ٦ويتِ حٟبْت َز حجت گطزز هٌَٓض ًگْساضي هيك
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 گيطي قَز. ٌٞي، ايوٌي ٍ ثْساقت ٦بض هُطح ٍ تهوين 

ٍ   ٌٞي  يَاثٍٍ   ه٣طضات  ارطاي  هؿإٍليت  ـ95  هادُ  39

  ٍاحسّبي  ٦بضٞطهب يب هؿإٍليي  طْٖس٦ُبض ث  ثْساقت

ذَاّس ثَز.   ٢بًَى  ايي 85  زض هبزُ  ش٦ط قسُ  هَئَ

  هص٦َض اظ ؾَي  ه٣طضات  ضٖبيت  ثط احط ٖسم  ّطگبُ

  زّس، قرم  ضخ  اي ٍاحس، حبزحِ  ٦بضٞطهب يب هؿإٍليي

ٍ ًيع   ٍ ح٢َ٣ي   هص٦َض اظ ًٓط ٦يٟطي  ٦بضٞطهب يب هؿإٍل

 . اؾت  هؿإٍل  ٢بًَى  زض ايي  هٌسضد  هزبظاتْبي

  هبزُ  هَئَ  ٍاحسّبي  ٦بضٞطهب يب هؿإٍالى  ـ1  تبصشُ

اظ ٦بض ضا زض   ًبقي  حَازث  هٌَْٟس ٦ليِ  ٢بًَى  ايي 85

٦بض ٍ اهَض   ٍظاضت  اظ َطي١  آى  ٞطم  ٦ِ  اي زٞتط ٍيػُ

ضا ؾطيٗبً   ٍ هطاتت  گطزز حجت هي  اٖالم  ارتوبٖي

  هحل  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ازاضُ  اَالٔ  ثِ  ٦تجي  نَضت ثِ

 ثطؾبًٌس.

  ٍاحسّبي  ٦بضٞطهب يب هسيطاى  چٌبًچِ  ـ2  تبصشُ 

ٍ   ٌٞي  حٟبْت  ثطاي  ٢بًَى  ايي 85  هبزُ  هَئَ

ضا زض اذتيبض ٦بضگط   الظم  ٍ اه٧بًبت  ٦بض، ٍؾبيل  ثْساقت

ٍ   الظم  ثبقٌس ٍ ٦بضگط ثب ٍرَز آهَظقْبي  ٢طاض زازُ

  ٍ ه٣طضات  زؾتَضالٗول  ثِ  تَرِ  ثسٍى  ٢جلي  اتتص٦ط

يَاثٍ حٟبْت هؿئَليت ارطاي ه٣طضات ٍ  -95هبزُ 

يب هؿئَليي ثط ْٖسُ ٦بضٞطهب  ٍ ثْساقت ٦بضٌٞي، ايوٌي 

َاحسّبي هَئَ ش٦ط هص٦َض اظؾَي ٦بضٞطهب يب هؿئَليٌ

ايي ٢بًَى ذَاّس ثَز ّطگبُ ثط احط ٖسم  85قسُ زض هبزُ 

  ٦بضٞطهب يب هؿإٍليي  هص٦َض اظ ؾَي ضٖبيت ه٣طضات

اي ضخ زّس قرم ٦بضٞطهب يب هؿئَل هص٦َض  ٍاحس حبزحِ

ّبي هٌسضد زض  اظ ًٓط ٦يٟطي ٍ ح٢َ٣ي ٍ ًيع هزبظات

 ٢بًَى هؿئَل اؾت. ايي

ّبي هَئَ هبزُ  ٦بضٞطهب يب هؿئَالى ٍاحس – 1تجهطُ 

ايي ٢بًَى هٌَْٟس ٦ليِ حَازث ًبقي اظ ٦بض ضا زض  85

اي ٦ِ ٞطم آى اظ َطٜ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ  زٞتط ٍيػُ

گطزز حجت ٍ هطاتت ضا ؾطيٗب ثِ  ضٞبُ ارتوبٖي اٖالم هي

ُ ارتوبٖي نَضت ٦تجي ثِ اَالٔ ازاضُ تٗبٍى، ٦بض ٍضٞب

 ثطؾبًٌس.

ّبي هَئَ  چٌبًچِ ٦بضٞطهب يب هسيطاى ٍاحس -2تجهطُ 

ايي ٢بًَى ثطاي حٟبْت ٌٞي ٍ ثْساقت ٦بض  85هبزُ 

ٍؾبيل ٍ اه٧بًبت الظم ضا زض اذتيبض ٦بضگط ٢طاض زازُ 

٢جلي ّبي الظم ٍ تص٦طات  ثبقٌس ٍ ٦بضگط ثب ٍرَز آهَظـ
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ًرَاّس   ًٌوبيس ٦بضٞطهب هؿئَليتي  هَرَز اظ آًْب اؾتٟبزُ

  حل  ّيأت  ، ضأي ثطٍظ اذتالٜ  . زض نَضت زاقت

 ًبٞص ذَاّس ثَز.  اذتالٜ

ّب  الٗول ٍ ه٣طضات هَرَز اظ اى ثسٍى تَرِ ثِ زؾتَض

اؾتٟبزُ ًٌوبيس. ٦بضٞطهب هؿئَليتي ًرَاّس زاقت ٍ زض 

 166زازگبُ ٦بض هَئَ هبزُ نَضت ثطٍظ اذتالٜ ضأي 

 ًبٞص ذَاّس ثَز.ه٧طض 

  يَاثٍٍ   ٢بًَى  ايي  نحيح  هٌَٓض ارطاي ثِ  ـ96  هادُ  41

٦بض ٍ اهَض   ٍظاضت  ثبظضؾي  ٦ل  ، ازاضُ ٌٞي  حٟبْت

 قَز: هي  تك٧يل  شيل  ثب ٍْبيٝ  ارتوبٖي

  ٦بض ثِ  قطايٍ  ًبْط ثِ  ه٣طضات  ثط ارطاي  ـ ًٓبضت الٝ 

ٍ   ؾرت  ٦بضّبي  ثِ  هطثٌَ  حوبيتي  ه٣طضات  ٍيػُ

  ٦بضگط، اقتٛبل  ٦بض، هعز، ضٞبُ  ، هست آٍض ٍ ذُطًب٤ ظيبى

  ًَرَاى  ٍ ٦بضگطاى  ظًبى

٦بض ٍ    ٢بًَى  ه٣طضات  نحيح  ثط ارطاي  ٓبضتـ ً ة 

  ٌٞي  حٟبْت  ثِ  هطثٌَ  ّب ٍ زؾتَضالٗولْبي ًبهِ آئيي

  ٍ ضاٌّوبيي  ٌٞي  حٟبْت  ثِ  هطثٌَ  هؿبئل  ـ آهَظـ د 

  زض هٗطو  ٦ِ  اٞطازي  ٍ ٦ليِ  ، ٦بضٞطهبيبى ٦بضگطاى

اظ   ًبقي  ٍ ذُطات  اظ حَازث  ًبقي  ٍ يبيٗبت  نسهبت

 ٢طاض زاضًس. ٦بض

  اظ ارطاي  ًبقي  اق٧بالت  پيطاهَى  ٍ تح٣ي١  زـ ثطضؾي 

  انالح  رْت  پيكٌْبز الظم  ٍ تْيِ  ٌٞي  حٟبْت  ه٣طضات

اثٍ يَثوٌَٓض ارطاي نحيح ايي ٢بًَى ٍ  -96هبزُ 

ازاضُ ٦ل ثبظضؾي ٍظاضت  حٟبْت ٌٞي ٍ ايوٌي ٦بض

تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ثب ٍْبيٝ شيل تك٧يل 

 گطزز: هي

ًٓبضت ثط ارطاي ه٣طضات ًبْط ثِ قطايٍ ٦بض  -الٝ

ّبي ؾرت ٍ  ثَيػُ ه٣طضات حوبيتي هطثٌَ ثِ ٦بض

آٍض ٍ ذُطًب٤، هست ٦بض هعز، ضٞبُ ٦بضگط، اقتٛبل  ظيبى

 رَاى.ظًبى ٍ ٦بضگطاى 

ًٓبضت ثط ارطاي نحيح ه٣طضات ٢بًَى ٦بض ٍ  -ة

 ّبي هطثٌَ ثِ حٟبْت ٌٞي. الٗول ّب ٍ زؾتَض ًبهِ اييي 

آهَظـ هؿبئل هطثٌَ ثِ حٟبْت ٌٞي ٍ ضاٌّوبيي  -د

٦بضٞطهبيبى ٍ ٦ليِ اٞطازي ٦ِ زض هٗطو  ،٦بضگطاى

سهبت ٍ يبيٗبت ًبقي اظ حَازث ٍ ذُطات ًبقي ن

 اظ ٦بض ٢طاض زاضًس.

ضؾي ٍ تح٣ي١ پيطاهَى اق٧بالت ًبقي اظ ارطاي ثط -ز
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هَاضز هص٦َض،   ثِ  هطثٌَ  ّبي ّب ٍ زؾتَضالٗول هيعاى

   ت٧ٌَلَغي  ٍ پيكطٞتْبي  ثب تحَالت  هٌبؾت

 

ٍ تْيِ پيكٌْبز الظم رْت انالح  ه٣طضات حٟبْت ٌٞي

ّبي هطثٌَ ثِ هَاضز هص٦َض،  الٗول ّب ٍ زؾتَض هيعاى

 ّبي ت٧ٌَلَغي. هٌبؾت ثب تحَالت ٍ پيكطٞت

  ٦بض ح١  ثْساقت  ٦بض ٍ ٦بضقٌبؾبى  ثبظضؾبى  ـ99  هادُ 41

ثب   ٦بضگطاى  ٦ِ  هَازي  اظ تط٦يجبت  هٌَٓض اَالٔ زاضًس ثِ

  ٦بض هَضز اؾتٟبزُ  ثبقٌس ٍ يب زض اًزبم هي  آًْب زض توبؼ

  اؾت  الظم  آظهبيف  ثطاي  ٦ِ  اي اًساظُ  گيطًس، ثِ ٢طاض هي

ذَز   هؿت٣ين  ضٍؾبي  ثگيطًس ٍ ثِ  ضؾيس، ًوًَِ  زض ه٣بثل

 ًوبيٌس.  تؿلين

٦بض   ثبظضؾي  گًَگيچ  ثِ  هطثٌَ  ؾبيط ه٣طضات  ـ تبصشُ 

  قَضايٗبليثب پيكٌْبز   ذَاّس ثَز ٦ِ  اي ًبهِ آئيي  هُبث١

  تهَيت  هَضز ثِ  ٦بض حؿت  ٍ ثْساقت  ٌٞي  حٟبْت

ٍ   ، زضهبى ٍ ٍظيط ثْساقت  ٍظيط ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي

 ذَاّس ضؾيس.  پعق٧ي  آهَظـ

ثبظضؾبى ٦بض ٍ ٦بضقٌبؾبى ثْساقت ٦بض ح١  -99هبزُ 

َضاَالٔ اظ تط٦يت هَازي ٦ِ ٦بضگطاى ثب زاضًس ثوٌٓ

ثبقٌس ٍ يب زض اًزبم ٦بض هَضز  ّب زض توبؼ هي آى

٦ِ ثطاي آظهبيف  اي گيطًس ثِ اًساظُ اؾتٟبزُ ٢طاض هي

لعٍم اؾت زض ه٣بثل ضؾيس ًوًَِ ثگيطًس ٍ ثِ ضؤؾبي 

 هؿت٣ين ذَز تؿلين ًوبيٌس.

ؾبيط ه٣طضات هطثٌَ ثِ چگًَگي ثبظضؾي ٦بض  -تجهطُ

قَضاي ذَاّس ثَز ٦ِ ثِ پيكٌْبز  ّبيي ًبهِ آييي هُبث١

ثط حؿت ٍ ثْساقت ٦بض  ٖبلي حٟبْت ٌٞي ٍ ايوٌي ٦بض

هَضز ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ٍ 

 ٍظيط ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعق٧ي ذَاّس ضؾيس.

 

 

  تكريم  ، ثِ ثبظضؾي  زض حيي  ّطگبُ  ـ115  هادُ 42

  ٢ٍَٔ  احتوبل  اي حطِٞ  ثْساقت  ٌبؼ٦بض يب ٦بضق  ثبظضؼ

٦بض   قَز، ثبظضؼ  زازُ  ٍ يب ثطٍظ ذُط زض ٦بضگبُ  حبزحِ

ضا   ّؿتٌس هطاتت  ه٧لٝ  اي حطِٞ  ثْساقت  يب ٦بضقٌبؼ

  ضئيؽ  اٍ ٍ ًيع ثِ  ٦بضٞطهب يب ًوبيٌسُ  َٞضاً ٍ ٦تجبً ثِ

ّطگبُ حيي ثبظضؾي ثِ تكريم ثبظضؼ  -105هبزُ 

اي احتوبل ٢ٍَٔ حبزحِ  ساقت حطِٞيب ٦بضقٌبؼ ثْ بض٦

يب  بضيب ثطٍظ ذُط زض ٦بضگبُ زازُ قَز ثبظضؼ ٦

اي ه٧لٝ ّؿتٌس هطاتت ضا  ٦بضقٌبؼ ثْساقت حطِٞ

َٞضا ٍ ٦تجب ثِ ٦بضٞطهب يب ًوبيٌسُ اٍ ٍ ًيع ثِ ضئيؽ 
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 زٌّس  ذَز اَالٔ  هؿت٣ين

  ٍ ٍظاضت  ٖي٦بض ٍ اهَض ارتوب  ٍظاضت  ـ1  تبصشُ

هَضز   ، حؿت پعق٧ي  ٍ آهَظـ  ، زضهبى ثْساقت

اظ   اي حطِٞ  ثْساقت  ٦بض ٍ ٦بضقٌبؾبى  ثبظضؾبى  گعاضـ

 زازؾطا  تك٧يل  ٖسم  ٍ زض نَضت  هحل  ٖوَهي  زازؾطاي

ت٣بيب ذَاٌّس ٦طز َٞضاً ٢طاض   هحل  ٖوَهي  زازگبُاظ 

ضا نبزض   اظ ٦بضگبُ  يب ٢ؿوتي  ٍ هْط توبم  ٍ ال٤  تُٗيل

ٍ   نسٍض ٢طاض ا٢سام  ثِ  ًؿجت  ثالٞبنلِ  زازؾتبىًوبيس. 

 . ارطاؾت  ٢بثل  اظ اثال٘  ٢طاض هص٦َض پؽ

  هعثَض زض نَضتي  هطرٕ  تَؾٍ  تُٗيل  زؾتَض ضٕٞ 

  ثْساقت  ٦بض يب ٦بضقٌبؼ  ثبظضؼ  نبزض ذَاّس قس ٦ِ

  ًَا٢م  ضٕٞ  زازگؿتطي  شيطثٍ  ٍ يب ٦بضقٌبؾبى  اي حطِٞ

 ثبقٌس.  هَرَز ضا تأييس ًوَزُ  هٗبيت ٍ

  ٖلت ثِ  ٦ِ  زض ايبهي  اؾت  ٦بضٞطهب ه٧لٝ  ـ2  تبصشُ 

 ضا ثپطزاظز.  ٦بضگبُ  قَز هعز ٦بضگطاى هي  ٠َٞ ٦بض تُٗيل

زض   هبزُ  ايي  هَئَ  اظ ٢طاضّبي  هتًطضاى  ـ3  تبصشُ 

  ٦بض ٍ يب ٦بضقٌبؼ  ثبظضؼ  گعاضـ  ثِ  اٖتطاو  نَضت

  تَاًٌس اظ هطارٕ هي  ٦بضگبُ  ٍ تُٗيل  اي حطِٞ  ثْساقت

  ه٧لٝ  ٦ٌٌس ٍ زازگبُ  ق٧بيت  نبلح  زازگبُ  هعثَض، ثِ

 هؿت٣ين ذَز اَالٔ زٌّس.

ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ٍ  -1تجهطُ 

آهَظـ پعق٧ي حؿت  ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ

هَضز گعاضـ ثبظضؾبى ٦بض ٍ ٦بضقٌبؾبى ثْساقت 

ت٣بيب  ه٧طض 196زازگبُ ٦بض هَئَ هبزُ اي اظ  حطِٞ

يب ذَاّس ٦طز َٞضا ٢طاض تُٗيل ٍ ال٤ ٍ هْط توبم 

ًوبيس. زازگبُ ثالٞبنلِ  نبزض اظ ٦بضگبُ ضا ٢ؿوتي

هص٦َض پؽ اظ اثال٘  ٢طاضًؿجت ثِ نسٍض ٢طاض ا٢سام ٍ 

 . رطاؾتاال الظم

زض نَضتي نبزض  هعثَضزؾتَض ضٕٞ تُٗيل تَؾٍ 

ذَاّس قس٦ِ ثبظضؼ ٦بض يب ٦بضقٌبؼ ثْساقت 

ٍ  ٣ًبيماي ٍ يب ٦بضقٌبؼ ٍظيط زازگؿتطي ضٕٞ  حطِٞ

 هٗبيت هَرَز ضا تأييس ًوَزُ ثبقس.

٦بضٞطهب ه٧لٝ اؾت زض ايبهي ٦ِ ثٗلت ٠َٞ  -2تجهطُ 

 پطزاظز.   قَز هعز ٦بضگطاى ٦بضگبُ ضا ث ٦بض تُٗيل هي

هتًطضاى اظ ٢طاضّبي هَئَ ايي هبزُ زض  – 3تجهطُ 

نَضت اٖتطاو ثِ گعاضـ ثبظضؼ ٦بض ٍ يب ٦بضقٌبؼ 

تَاًٌس اظ هطارٕ  اي ٍ تُٗيل ٦بضگبُ هي ثْساقت حطِٞ

ه٧طض ق٧بيت  166هص٦َض ثِ زازگبُ ٦بض هَئَ هبزُ 
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  ضؾيسگي  هَئَ  ثِ  اظ ًَثت  ٍ ذبضد  َٞضيت  ثِ  اؾت

 . ارطاؾت  ٍ ٢بثل  ٢ُٗي  زازگبُ  ًوبيس. تهوين

٦ٌٌس ٍ زازگبُ ه٧لٝ اؾت ثِ َٞضيت ٍ ذبضد اظ ًَثت 

سگي ًوبيس. تهوين زازگبُ ٢ُٗي ٍ ثِ هَئَ ضؾي

 االرطاؾت. الظم

 دس ايي فصل هَاسد صيش قابل تاهل ٍ ايشاد است:

بيٌي كشدُ ٍ ٍصاست تؼاٍى، كاس ٍ سفاُ اجتواػي سا بشاي ايي  پيص 85ٍظايفي بشاي اضحاظ حقيقي ٍ حقَقي هَضَع هادُ  93ٍ  92، 91، 91، 89، 88، 87طي هَاد 

 ٌذُ قشاس دادُ است ٍ دقيقاً هؼلَم ًيست كِ ايي ٍظيفِ سا دس ٍصاست كاس چِ كسي اًجام خَاّذ داد.كٌ ٍظايف ًاظش ٍ كٌتشل

اي ٍ ديگش  ّاي فَق تطكيل گشدد اػن اص باصسساى كاس ٍ كاسضٌاساى بْذاضت حشفِ ّاي هختلف هَسد ًياص هادُ ضايستِ است كويتِ با كويسيًَي اص كاسضٌاساى دس صهيٌِ

كَس بش اساس گام هشاجؼِ هتقاضياى كاسضٌاساى ايي كويتِ اظْاسًظش كشدُ ٍ ًظش خَد سا بِ ٍصاست تؼاٍى، كاس، ٍ سفاُ اجتواػي اػالم داسًذ ٍ ٍصاست هزكاسضٌاساى ٍ بِ ٌّ

 گيشي ًوايذ. آى تصوين

ضَد.  كاسي ٍ دخالت دس اهَس يكذيگش هي شٍُ هَجب دٍباسُاي ًام بشدُ ضذُ كِ اًجام ٍظيفِ بِ ٍسيلِ ايي دٍ گ دس ايي فصل اص باصسساى كاس ٍ كاسضٌاساى بْذاضت حشفِ

 ّا ّن ػول كٌٌذ تا هؼايب سفغ گشدد. اي هاًٌذ باصسساى كاس كاهالً تؼلين يافتِ ٍ هاًٌذ آى ضايستِ است كِ كاسضٌاساى بْذاضت حشفِ

اصهاى ٍظايف خَد سا با دقت ٍ ضايستگي اًجام دّذ ٍ ضوي ٍابستگي بِ كِ ايي س« اي ساصهاى آهَصش حشفِ»ضايستِ است بشاي باصسسي كاس ساصهاًي ايجاد گشدد هاًٌذ 

 ٍصاست تؼاٍى، كاس ٍ سفاُ اجتواػي اصًَػي استقالل اداسي ٍ هالي ٍ... بشخَسداس ضَد.

هٌَٓض  ٍ ثِ  اؾبؾي  ٢بًَى  اّساٜ  زض ارطاي  ـ117  هادُ 43

  ٦بض ٍ ًيع ثبال ثطزى  هَلس ٍ هؿتوط رَيٌسگبى  اقتٛبل

  ه٧لٝ  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ، ٍظاضت ٦بضگطاى  ٌٞي  زاًف

 ؾبظز.  ضا ٞطاّن  الظم  آهَظقي  اه٧بًبت  اؾت

  ثِ  هَْٝ  شيٌٟٕ  ّب ٍ ؾبظهبًْبي ٍظاضتربًِ  ـ تبصشُ 

زٍلت ه٧لٝ اؾت ثِ هٌَٓض  – 117هادُ 

اًؿبًي هَضز ًيبظ ثبظاض ٦بض ٍ تَاًوٌسؾبظي ًيطٍي 

زؾتطؾي ثطاثط ٍ آؾبى ثطاي ّوِ ا٢كبض اظ َطي١ 

اًؿزبم ٍ توط٦ع زض ؾيبؾتگصاضي ٍ هسيطيت 

ّبي هْبضتي ثطاي اؾت٣طاض ًٓبم ربهٕ آهَظـ  آهَظـ
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  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ثب ٍظاضت  الظم  ّو٧بضيْبي

 ثبقٌس. هي

هْبضت ٍ ٌٞبٍضي )ًٓبم آهَظـ ، ًٓبم اقتٛبل ٍ ًٓبم 

اي( ًيطٍي اًؿبًي ثب هكبض٦ت ثرف  نالحيت حطِٞ

 ا٢سام ًوبيس.ٚيطزٍلتي 

هط٦ع آهَظـ هْبضت ٍ ٌٞبٍضي پبيِ ثطاي  –الٝ 

 آهَظـ ٦بضگطاى ٍ ٦بضرَيبى ٚيطهبّط.

هط٦ع آهَظـ هْبضت ٍ ٌٞبٍضي ت٧ويل هْبضت ٍ  –ة 

اضت٣بي هْبضت ٍ  ظيّبي هَضزي ثطاي ثبظآهَ ترهم

ّبي پيكطٞتِ ثِ ٦بضگطاى ٍ  ٦بضرَيبى  ن ترهميتٗل

 اي. ِٞهبّط  هبّط ٍ هطثيبى آهَظـ حط ًيوِ

هطا٦ع تطثيت هطثي ثطاي آهَظـ هطثيبى هطا٦ع  –د 

 آهَظـ هْبضت ٍ ٌٞبٍضي

هطا٦ع آهَظـ هْبضت ٍ ٌٞبٍضي ذبل هٗلَالى ٍ  –ز 

ّبي  ّب ٍ ؾبظهبى ربًجبظاى ثب ّو٧بضي ٍظاضتربًِ

 ضثٍ. شي

  اؾت  هَْٝ  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ٍظاضت  ـ118  هادُ 44

هَرَز   نٌٗت  ٣طاض ًَٔاؾت  ثِ  ٍ ثب تَرِ ًيبظ  ثطحؿت

هطا٦ع   ايزبز ٍ تَؾِٗ  ٦كَض ثطاي  هرتلٝ  زض ٣ًبٌ

 ًوبيس:  ا٢سام  هْبضت  هرتلٝ  زض ؾَُح  شيل  ٦بضآهَظي

ٍ   ٦بضگطاى  آهَظـ  ثطاي  پبيِ  ـ هطا٦ع ٦بضآهَظي الٝ 

  اؾت  هَْٝ  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ٍظاضت  ـ118  هادُ

  نٌٗت  اؾت٣طاض ًَٔ  ثِ  ٍ ثب تَرِ يطٍضت  ثطحؿت

  ايزبز ٍ تَؾِٗ  ٦كَض ثطاي  هرتلٝ  هَرَز زض ٣ًبٌ

ثب   هْبضت  هرتلٝ  زض ؾَُح  شيل  هطا٦ع ٦بضآهَظي

 ًوبيس:  ا٢سام ّو٧بضي تك٧ل ّبي ٦بضگطي ٍ ٦بضٞطهبيي
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 ٚيطهبّط  ٦بضرَيبى

  ٍ ترههْبي  هْبضت  ت٧ويل  ـ هطا٦ع ٦بضآهَظي ة 

  ٍ تٗلين  ، اضت٣بء هْبضت هَظيثبظآ  ثطاي  هَضزي

هبّط،  ًيوِ  ٍ ٦بضرَيبى  ٦بضگطاى  ثِ  پيكطٞتِ  ترههْبي

  اي حطِٞ  آهَظـ  هبّط ٍ هطثيبى

هطا٦ع   هطثيبى  آهَظـ  ثطاي  هطثي  ـ هطا٦ع تطثيت د 

  ٦بضآهَظي

ثب   ٍ ربًجبظاى  هٗلَليي  ذبل  زـ هطا٦ع ٦بضآهَظي 

  )هبًٌس ٍظاضت  شيطثٍ  يّب ٍ ؾبظهبًْب ٍظاضتربًِ  ّو٧بضي

، ثٌيبز قْيس، ثٌيبز  پعق٧ي  ٍ آهَظـ  ، زضهبى ثْساقت

 ٍ ...(  ربًجبظاى

ٍ   ٦بضگطاى  آهَظـ  ثطاي  پبيِ  ـ هطا٦ع ٦بضآهَظي الٝ 

 ٚيطهبّط  ٦بضرَيبى

  ٍ ترههْبي  هْبضت  ت٧ويل  ـ هطا٦ع ٦بضآهَظي ة 

  ٍ تٗلين  ، اضت٣بء هْبضت ثبظآهَظي  ثطاي  هَضزي

هبّط،  ًيوِ  ٍ ٦بضرَيبى  ٦بضگطاى  ثِ ِ پيكطٞت  ترههْبي

  اي حطِٞ  آهَظـ  هبّط ٍ هطثيبى

هطا٦ع   هطثيبى  آهَظـ  ثطاي  هطثي  ـ هطا٦ع تطثيت د

  ٦بضآهَظي

ثب   ٍ ربًجبظاى  هٗلَليي  ذبل  زـ هطا٦ع ٦بضآهَظي 

   شيطثٍ  ّب ٍ ؾبظهبًْبي ٍظاضتربًِ  ّو٧بضي

  ٍ ذسهبتي  تَليسي،  نٌٗتي  ٍاحسّبي  ـ111  هادُ  45

٦بضگط هبّط ٍ   زض اهط آهَظـ  هٌَٓض هكبض٦ت ثِ

ايزبز هطا٦ع   ثِ  ه٧لٌٟس ًؿجت  هبّط هَضز ًيبظ ذَيف ًيوِ

  ، ّو٧بضيْبي ٦بضگبّي  ٍ يب ثيي  رَاض ٦بضگبُ  ٦بضآهَظي

 آٍضًس.  ٖول ثِ  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ضا ثب ٍظاضت  الظم

، اؾتبًساضزّب ٍ  رتوبٖي٦بض ٍ اهَض ا  ٍظاضت  ـ1  تبصشُ 

رَاض   ٦بضآهَظيزض هطا٦ع   اهط آهَظـ  ثِ  هطثٌَ  رعٍات

  ٍ تأهيي  ٍ زض هَضز تٗلين  ضا تْيِ  ٦بضگبّي  ٍ ثيي  ٦بضگبُ

ٍاحسّبي نٌٗتي، تَليسي ٍ ذسهبتي ثِ  – 111هادُ 

هبّط  هٌَٓض هكبض٦ت زض اهط آهَظـ ٦بضگط هبّط ٍ ًيوِ

هَضز ًيبظ ذَيف ه٧لٌٟس ًؿجت ثِ ايزبز هطا٦ع آهَظـ 

٦بضگبّي،  رَاظ ٦بضگبُ ٍ يب ثييهْبضت ٍ ٌٞبٍضي 

، ٦بض ٍ ضٞبُ  ّبي الظم ضا ثب ٍظاضت تٗبٍى ّو٧بضي

 آٍضًس. ارتوبٖي ثِ ٖول

ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي  – 1تجهطُ 

هطثٌَ  هٌبثٕ آهَظقي ٍ ٦و٥ آهَظقياؾتبًساضزّب ٍ 
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 ًوبيس. هي  هطا٦ع هعثَض ا٢سام  هطثيبى

ايزبز   ثِ  هطثٌَ  زؾتَضالٗولْب ٍ ه٣طضات  ـ2  تبصشُ 

  ثطحؿت  ٦بضگبّي  ييٍ ث  رَاض ٦بضگبُ  هطا٦ع ٦بضآهَظي

  تهَيت  ثِ  پيكٌْبز ٍظيط ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  هَضز ثِ

 ذَاّس ضؾيس.  ٍظيطاى  ّيأت

ضا تسٍيي ٍ زض  ثِ هطا٦ع آهَظـ هْبضت ٍ ٌٞبٍضي

 ًوبيس. هطا٦ع هعثَض ا٢سام هي هَضز تٗلين ٍ تبهيي هطثيبى

ّب ٍ ه٣طضات هطثٌَ ثِ ايزبز  زؾتَضالٗول – 2تجهطُ 

٦بضگبّي  هطا٦ع آهَظـ هْبضت ٍ ٌٞبٍضي رَاض ٍ ثيي

ثط حؿت هَضز ثِ پيكٌْبز ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ 

 ارتوبٖي ٍ تهَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس.

  تَؾٍ  َظي٦بضآه  هطا٦ع  ثط تك٧يل  ٖالٍُ  ـ111  هادُ  46

  اي ٍ حطِٞ  ٌٞي  ، آهَظقگبُ ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ٍظاضت

  ٍؾيلِ ، ثِ هٗيي  يب حطِٞ  نٌٗت  هٌَٓض آهَظـ آظاز ًيع ثِ

  اظ ٍظاضت  پطٍاًِ  ، ثب ٦ؿت يب ح٢َ٣ي  ح٣ي٣ي  اقربل

 قَز. هي  تأؾيؽ  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي

ٍ   يٌٞ  نالحيت  تكريم  ثِ  هطثٌَ  ًبهِ آئيي  ـ تبصشُ

  ٍ هطثيبى  هؿإٍل  آظاز ٍ نالحيت  ٦بضآهَظي  هَؾؿبت

  ثط ايي  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ٍظاضت  ًٓبضت  ٍ ًيع ًحَُ

  ثِ  ثب پيكٌْبز ٍظيط ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  هَؾؿبت

 ذَاّس ضؾيس.  ٍظيطاى  ّيأت  تهَيت

آظاز ثِ  هْبضت ٍ ٌٞبٍضيّبي  آهَظقگبُ – 111هادُ 

حطِٞ هٗيي ثِ ٍؾيلِ  هٌَٓض آهَظـ نٌٗت يب

اقربل ح٢َ٣ي ثب ٦ؿت پطٍاًِ اظ ٍظاضت ٍظاضت 

 قَز. تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي تبؾيؽ هي

ًبهِ هطثٌَ ثِ تكريم نالحيت ٌٞي  آييي –تجهطُ 

ّبي هْبضت ٍ ٌٞبٍضي آظاز ٍ نالحيت  آهَظقگبُ

هؿئَالى ٍ هطثيبى ٍ ًيع ًحَُ ًٓبضت ٍظاضت تٗبٍى، 

ّب ثِ تهَيت  ايي آهَظقگب٦ُبض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ثط 

 ٍظيط تٗبٍى ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ذَاّس ضؾيس.

 

  ، ٦بضآهَظ ثِ ٢بًَى  ايي  ه٣طضات  اظ لحبِ  ـ112  هادُ 47

 قَز: اَال٠ هي  اٞطاز شيل

،  ذبل  حطِٞ  ٞطاگطٞتي  ثطاي  ٣ٍٞ  ٦ِ  ـ ٦ؿبًي الٝ 

اظ لحبِ ه٣طضات ايي ٢بًَى ٦بضآهَظ ثِ  – 112هادُ 

 قَز: طاز  شيل اَال٠ هياٞ

٦ؿبًي ٦ِ ٣ٍٞ ثطاي ٞطا گٟتي حطِٞ ذبل  –الٝ 

اي زض  حطِٞ-اًت٣بزي ٦ِ ثِ ضٍـ آهَظـ ٌٞي

 قطايٍ ٦ًٌَي ٍاضز اؾت ٖجبضتٌس اظ:

اي زض ٦كَض  تٗساز ايٌگًَِ هطا٦ع آهَظـ حطِٞ-
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زض هطا٦ع   هٗيي  هست  ثطاي  يب اضت٣بء هْبضت  ثبظآهَظي

 ثيٌٌس. هي  آظاز آهَظـ  ٍ يب آهَظقگبّْبي  بضآهَظي٦

هٌَٓض  ثِ  ٢طاضزاز ٦بضآهَظي  هَرت ثِ  ٦ِ  ـ اٞطازي ة 

ظايس ثط   ٦ِ  هٗيي  هست  ، ثطاي ذبل  اي حطِٞ  ٞطاگطٞتي

ثب   تَام  ٦بضآهَظي  ثِ  هٗيي  ًجبقس، زض ٦بضگبّي  ؾِ ؾبل

  ؾبل 15اظ آًْب   ؾي  ثط آ٧ًِ  زاضًس، هكطٌٍ  ٦بض اقتٛبل

 ثيكتط ًجبقس.  توبم  ؾبل 18ٍ اظ   ٦وتط ًجَزُ

  ٦بضگطاًي  اؾت  ( هو٧ي )ثٌس الٝ  ٦بضآهَظاى  ـ1  تبصشُ 

هطا٦ع   ثب ٦بضٞطهب ثِ  ه٣ٌٗسُ  ٦تجي  تَا١ٞ  هُبث١  ثبقٌس ٦ِ

  ثبقٌس ٦ِ  قًَس ٍ يب زاٍَلجبًي هي  هٗطٞي  ٦بضآهَظي

  هطارِٗ  َظيهطا٦ع ٦بضآه  ًيؿتٌس ٍ ضأؾبً ثِ  قبٚل

 ًوبيٌس. هي

،  پصيطـ  قطايٍ  ثِ  هطثٌَ  زؾتَضالٗولْبي  ـ2  تبصشُ 

هص٦َض زض   زاٍَلجبى  ٦بضآهَظي  زٍضُ  ح٠َ٣ ٍ ت٧بليٝ

ٍظيط ٦بض   تهَيت  ٦بض، ثِ  ثب پيكٌْبز قَضايٗبلي»  ة»ثٌس 

 ضؾس. هي  ٍ اهَض ارتوبٖي

ثبظآهَظي يب اضت٣بي هْبضت ثطاي هست هٗيي زض هطا٦ع 

ّبي آظاز  آهَظـ هْبضت ٍ ٌٞبضٍي يب آهَظقگبُ

 ثيٌٌس. آهَظـ هي

اٞطازي ٦ِ ثِ هَرت ٢طاضزاز آهَظـ هْبضت ٍ  –ة 

ي هست اي ذبل ثطا ٌٞبٍضي ثِ هٌَٓض ٞطا گطٞتي حطِٞ

هٗيي ٦ِ ظايس ثط ؾِ ؾبل ًجبيس زض ٦بضگبّي هٗيي ثِ 

٦بضآهَظي تَام ثب ٦بض اقتٛبل زاضًس هكطٌٍ ثط آ٧ًِ 

ؾبل ثيكتط  18ؾبل ٦وتط ثَزُ ٍ اظ  15ؾي آًبى اظ 

 ًجبقس.

٦بضآهَظاى ثٌس الٝ هو٧ي اؾت ٦بضگطاًي  – 1تجهطُ 

ثبقٌس ٦ِ هُبث١ تَا١ٞ ٦تجي ه٣ٌٗسُ ثب ٦بضٞطهب ثِ هطا٦ع 

ٍ يب  قًَس َظـ هْبضت ٍ ٌٞبضٍي هٗطٞي هيآه

زاٍَلجبًي ثبقٌس ٦ِ قبٚل ًيؿتٌس ٍ ضاؾبً ثِ هطا٦ع 

 ًوبيٌس. آهَضـ هْبضت ٍ ٌٞبٍضي هطارِٗ هي

قًَس ثبيس  اٞطازي ٦ِ ثِ ٦بض گوبضزُ هي – 2تجهطُ 

ثِ تبييس ؾبظهبى آهَظـ ٌٞي ٍ ٦ِ هْبضت اًزبم ٦بض ضا 

اؾت زاقتِ اي ٍ ؾبيط هطارٕ ٢بًًَي ضؾيسُ  حطِٞ

نَضت تب ظهبى ٦ؿت ايي تبييسيِ ٦ِ  ثبقٌس زض ٚيط ايي

٦بضآهَظ  ثبقسؾبل  3حسا٦خط ظهبى آى ًجبيس ثيف اظ 

ّبي هرتلٝ ّؿتٌس ثؿيبض  ٦ِ ٍاثؿتِ ثِ ؾبظهبى

ظيبز اؾت ٍ ايي پطا٦ٌسگي هَرت گًَبگًَي 

قَز  ّبي آهَظقي ٍ ثًٗبً هتٟبٍت هيِ ٍتٌَٔ ثطًبه

گطزز.  ٍ اظ ؾَي زيگط هَرت اتالٜ ؾطهبيِ هي

ّبي  ٦ٌس توبهي ايي زٍضُ يطٍضت ايزبة هي

اي تحت ازاضُ ي٥ ؾبظى ٢طاض  حطِٞ-آهَظـ ٌٞي

 ّبي آهَظ زاًكگبّي رسا ثبقس. گيطز ٍ زٍضُ

ّبي  ايطاز زيگط آ٧ًِ زض ازاضُ اهَض ايي زٍضُ -

ثبيس زذبلت ٦وتطي زاقتِ  آهَظقي ٍظاضت ٦بض

 ثبقس.

ّبي آهَظقي ثطاي ٦ؿبًي ٦ِ ثِ ٦بض اقتٛبل  زٍضُ-

 زاضًس ثبيس رعٍ ؾبٖت ٦بض هحؿَة گطزز.

ي ٦ِ زض ؾٌيي پبييي ثسٍى اقتٛبل ثِ بًثِ رَاً -

 ٦بض ثِ آهَظـ هي پطزاظًس ثبيس ٦و٥ هبلي ثكَز.

ّبي آهَظقي ثط حؿت هيعاى آهَظـ  ثِ زٍضُ -

 ـ گَاّي اُٖب گطزز.هست ٍ ٦يٟيت آهَظ
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 قًَس. قٌبذتِ هي

ّبي هطثٌَ ثِ قطايٍ پصيطـ،  زؾتَضالٗول – 3تجهطُ 

ح٠َ٣ ٍ ت٧بليٝ زٍضُ آهَظـ هْبضت ٍ ٌٞبٍضي 

بض زاٍَلجبى هص٦َض زض ثٌس ة ثب پيكٌْبز قَضاي ٖبلي ٦

 ضؾس. ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍضٞبُ ارتوبٖي هي

  تَاًس ًؿجت هي  ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي  ٍظاضت  ـ122  هادُ 48

  ا٢سام  ٦بض اٞطاز شيل  نسٍض، توسيس ٍ تزسيس پطٍاًة  ثِ

 ًوبيس:

  زض ايطاى  هساٍم  ؾبل  زُ  حسا٢ل  ٦ِ  اي ثيگبًِ  ـ تجِٗ الٝ 

 ثبقس.  زاقتِ  ا٢بهت

 ثبقس.  يّوؿط ايطاً  ٦ِ  اي ثيگبًِ  ـ تجِٗ ة 

  ذهَنبً ٦كَضّبي  ثيگبًِ  ٦كَضّبي  ـ هْبرطيي د 

هٗتجط   ٦بضت  زاقتي  قطٌ  ثِ  ؾيبؾي  ٍ پٌبٌّسگبى  اؾالهي

  ٦تجي  اظ هَا٣ٞت  ٍ پؽ  ٍ يب پٌبٌّسگي  هْبرطت

 . ٦كَض ٍ اهَض ذبضرِ  ّبي ٍظاضتربًِ

ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي  – 122هادُ 

ض، توسيس يب تزسيس پطٍاًِ ٦بض تَاًس ًؿجت ثِ نسٍ هي

 اٞطاز شيل ا٢سام ًوبيس:

زض  هؿتوطؾبل  ٦10ِ حسا٢ل  ذبضريتجِٗ  –الٝ 

 زاقتِ ثبقس. ٢بًًَيايطاى ا٢بهت 

 ٦ِ زاضاي ّوؿط ايطاًي ثبقس. ذبضريتجِٗ  –ة 

ذهَنبً ٦كَضّبي  ذبضريهْبرطاى ٦كَضّبي  –د 

 ٦بضت هٗتجط ي ٍ پٌبٌّسگبى ؾيبؾي ثِ قطٌ زاقتياؾاله

هْبرطت يب پٌبٌّسگي ٍ پؽ اظ هَا٣ٞت ٦تجي 

 ّبي ٦كَض ٍ اهَض ذبضرِ . ٍظاضتربًِ

 

 

حسا٦خط   ٢بًَى  هَاز ايي  ٦بض ثب ضٖبيت  پطٍاًِ  ـ124  هادُ 49

نبزض يب توسيس ٍ يب تزسيس   ؾبل  ي٥  هست  ثطاي

 قَز. هي

پطٍاًِ ٦بض ثب ضٖبيت هَاز ايي ٢بًَى  – 124هادُ 

ؾبل نبزض يب توسيس يب تزسيس حسا٦خط ثطاي هست ي٥ 

 قَز. هي

ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي  –تجهطُ ي٥ 
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ّبي نسٍض، توسيس ٍ  هَْٝ اؾت ّوِ ؾبلِ تٗطِٞ

تزسيس پطٍاًِ ٦بض ضا تْيِ ٍ ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى 

 ثطؾبًس.

ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي هَْٝ  – 2تجهطُ 

جت ثِ تسٍيي اؾت ثب ّو٧بضي ٍظاضت اهَض ذبضرِ ًؿ

هبُ پؽ اظ  6ًبهِ نسٍض ضٍازيس ٦بض ْطٜ هست  آييي

االرطا قسى ايي ٢بًَى ا٢سام ٍ ثِ تهَيت ّيبت  الظم

 ٍظيطاى ثطؾبًس.

زض ارطاي انل ثيؿت ٍ قكن ٢بًَى اؾبؾي  -131هبزُ 51

روَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ثِ هٌَٓض حّٟ ح٠َ٣ ٍ هٌبٕٞ 

ضگطاى ٍ هكطٍٔ ٍ ٢بًًَي ٍ ثْجَز ٍيٕ ا٢تهبزي ٦ب

٦بضٞطهبيبى ، ٦ِ ذَز هتًوي حّٟ هٌبٕٞ ربهِٗ ثبقس ، 

٦بضگطاى هكوَل ٢بًَى ٦بض ٍ ٦بضٞطهبيبى ي٥ حطِٞ يب 

نٌٗت هي تَاًٌس هجبزضت ثِ تك٧يل اًزوٌْبي نٌٟي 

 .ًوبيٌس

ثِ هٌَٓض ّوبٌّگي زض اًزبم ٍْبيٝ هحَلِ ٍ  -1تجهطُ

٢بًًَي ، اًزوٌْبي نٌٟي هي تَاًٌس ًؿجت ثِ تك٧يل 

َى اًزوٌْبي نٌٟي زض اؾتبى ٍ ٦بًَى ٖبلي ٦بً

 .اًزوٌْبي نٌٟي زض ٦ل ٦كَض ا٢سام ًوبيٌس

ٍقكن ٢بًَى اؾبؾي  زض ارطاي انل ثيؿت – 131هادُ 

روَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ثِ هٌَٓض حّٟ ح٠َ٣ ٍ هٌبٕٞ 

تَاًٌس  هكطٍٔ ٍ ٢بًًَي ٦بضگطاى هكوَل ٢بًَى ٦بض هي

ًؿجت ثِ تك٧يل اًزوي نٌٟي ٦بضگطي يب اًتربة 

ًوبيٌسُ ٦بضگطاى زض ٦بضگبُ ا٢سام ٍ ٦بضٞطهبيبى ي٥ حطِٞ 

اًٌس هجبزضت ثِ تك٧يل اًزوي نٌٟي تَ يب نٌٗت ًيع هي

 ٦بضٞطهبيي ًوبيٌس.

ثِ هٌَٓض ّوبٌّگي زض اًزبم ٍْبيٝ هحَلِ  – 1تجهطُ 

تَاًٌس ًؿجت ثِ تك٧يل  ّبي نٌٟي هي ٍ ٢بًًَي، اًزوي

ّب  ّبي نٌٟي ٍ ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى ٦بضگبُ ٦بًَى اًزوي

ًيع ًؿجت ثِ تك٧يل هزوٕ ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى زض ؾُح 
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٦ليِ اًزوٌْبي نٌٟي ٍ ٦بًًَْبي هطثََِ ثِ  -2تجهطُ

ٌّگبم تك٧يل ، هَْٝ ثِ تٌٓين اؾبؾٌبهِ ثب ضٖبيت 

ه٣طضات ٢بًًَي ٍ َطح ٍ تهَيت آى زض هزوٕ ٖوَهي 

حجت هي  ٍ تؿلين ثِ ٍظاضت ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي رْت

 .ثبقٌس

٦ليِ ًوبيٌسگبى ٦بضٞطهبيبى ايطاى زض قَضايٗبلي  -3تجهطُ

٦بض ، قَضايٗبلي تبهيي ارتوبٖي ، قَضايٗبلي حٟبْت 

ٌٞي ٍ ثْساقت ٦بض، ٦ٌٟطاًؽ ثيي الوللي ٦بض ٍ ًٓبيط آى 

تَؾٍ ٦بًَى ٖبلي اًزوٌْبي نٌٟي ٦بضٞطهبيبى ، زض 

نَضت تك٧يل،اًتربة ٍ زض ٚيط ايي نَضت تَؾٍ 

 .ظيط ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي هٗطٞي ذَاٌّس قسٍ

٦بضگطاى ي٥ ٍاحس ، ٣ٍٞ هيتَاًٌس ي٧ي اظ ؾِ  -4تجهطُ

هَضز قَضاي اؾالهي ٦بض، اًزوي نٌٟي يب ًوبيٌسُ 

 .٦بضگطاى ضا زاقتِ ثبقٌس

آئيي ًبهِ چگًَگي تك٧يل ، حسٍز ٍْبيٝ ٍ  -5تجهطُ

اذتيبضات ٍ ًحَُ ٖول٧طز اًزوٌْبي نٌٟي ٍ ٦بًًَْبي 

َِ، حسا٦خط ْطٜ هست ي٧وبُ اظ تبضيد تهَيت هطثَ

ايي ٢بًَى تَؾٍ قَضايٗبلي ٦بض تْيِ ٍ ثِ تهَيت 

 .ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس

 ؾتبى ٍ ٦كَض ا٢سام ًوبيٌس.قْطؾتبى، ا

ّبي هطثََِ ٍ  ّبي نٌٟي ٍ ٦بًَى اًزوي – 2تجهطُ 

هزبهٕ ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى ثِ ٌّگبم تك٧يل هَْٝ ثِ 

تٌٓين اؾبؾٌبهِ ثب ضٖبيت ه٣طضات ٢بًًَي ٍ َطح ٍ 

تهَيت آى زض هزوٕ ٖوَهي ٍ تؿلين ثِ ٍظاضت تٗبٍى، 

تٗبٍى، ثبقٌس. ٍظاضت  ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ثطاي حجت هي

٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ثب ضٖبيت يَاثٍ ٍ ضٖبيت ه٣طضات 

 ٢بًًَي ًؿجت ثِ حجت آى ّب ا٢سام هي ًوٌبي.

ًوبيٌسگبى ٦بضٞطهبيبى ٍ ٦بضگطاى ايطاى زض  – 3تجهطُ 

قَضاي ٖبلي ٦بض، قَضاي ٖبلي اقتٛبل، قَضاي ٖبلي 

الوللي ٦بض تَؾٍ  حٟبْت ٌٞي ٍ ايوٌي ٦بض ٍ ؾبظهبى ثيي

ّبي  ي ٦بضگطي ٍ ٦بًَى ٖبلي اًزويّبي ٖبل تك٧ل

نٌٟي ٦بضٞطهبيي زض نَضت ٍرَز، اًتربة ٍ زض ٚيط 

ايي نَضت تَؾٍ ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي اظ 

ّبي هَرَز ٦بضگطي ٍ ٦بضٞطهبيي  ثيي ًوبًيسگبى تك٧ل

 اًتربة ٍ هٗطٞي ذَاٌّس قس.

تب ظهبًي ٦ِ زض ٦بضگبّي تك٧ل نٌٟي ٍرَز  – 4تجهطُ 

تَاًٌس ًؿجت ثِ اًتربة ًوبيٌسُ ذَز  گطاى هيًساضز ٦بض

 ا٢سام ٦ٌٌس.
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آئيي ًبهِ ًحَُ اًتربثبت ًوبيٌسگبى هص٦َض زض  -6تجهطُ

ايي هبزُ ، ْطٜ ي٥ هبُ پؽ اظ تهَيت ايي  3تجهطُ 

٢بًَى ثِ تهَيت ٍظيط ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي ذَاّس 

 .ضؾيس

ّبي هطثٌَ ثِ چگًَگي تك٧يل  ًبهِ آييي – 5تجهطُ 

ّب ٍ  نسٍض ٍْبيٝ ٍ اذتيبضات ٍ ًحَُ ٖول٧طز تك٧ل

ّبي هص٦َض ٍ چگًَگي اًتربة ٍ تك٧يل حسٍز ٍ  ٦بًَى

ٍْبيٝ، اذتيبضات ٍ ًحَُ ٖول٧طز ًوبًيسگبى ٦بضگطاى 

هزبهٕ ٍ ّوچٌيي چگًَگي اًتربة ّب ٍ  زض ٦بضگبُ

الوللي  ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى ٍ ٦بضٞطهبيبى زاذلي ٍ ثيي

تَؾٍ قَضاي ٖبلي ٦بض تْيِ ٍ ثِ  3هَئَ تجهطُ 

 تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ذَاّس ضؾيس.

ثِ هٌَٓض ايزبز ٍحست ضٍـ ٍ ّوبٌّگي زض  -135هبزُ 51

ٍْبيٝ ٍ اهَض ٍ تجبزل ًٓط زض چگًَگي ارطاي 

اذتيبضات ، قَضاّبي اؾالهي ٦بض هي تَاًٌس ًؿجت ثِ 

تك٧يل ٦بًَى ّوبٌّگي قَضاّبي اؾالهي ٦بض زض اؾتبى 

ٍ ٦بًَى ٖبلي ّوبٌّگي قَضاّبي اؾالهي ٦بض زض ٦ل 

 .٦كَض ا٢سام ًوبيٌس

آئيي ًبهِ چگًَگي تك٧يل ، حسٍز ٍْبيٝ ٍ  -تجهطُ

الهي اذتيبضات ٍ ًحَُ ٖول٧طز ٦بًًَْبي قَضاّبي اؾ

٦بض هَئَ ايي هبزُ ثبيس تَؾٍ ٍظاضتيي ٦كَض ٍ ٦بض ٍ 

اهَض ارتوبٖي ٍ ؾبظهبى تجليٛبت اؾالهي تْيِ ٍ ثِ 

 .تهَيت ّيبت ٍظيطاى ثطؾس

زض ضاؾتبي انل ي٧هسٍچْبضم ٢بًَى  – 135هادُ 

اؾبؾي روَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ثِ هٌَٓض اضت٣بي 

 ّب ٍ ٍضي ٍ ّو٧بضي زض پيكطٞت اهَض ٦بضگبُ ثْطُ

حّٟ ٍ تَؾِٗ ٦بض، قَضايي هط٦ت اظ ًوبيٌسگبى 

٦بضگطاى، ٦بض٦ٌبى ٍ ًوبيٌسُ هسيطيت زض ٍاحسّبيي ثب 

» قَضاي اؾالهي ٦بض»ًٟط قبٚل ثِ ًبم  35ثيف اظ 

 قَز. تك٧يل هي

ًبهِ چگًَگي ارطاي ايي هبزُ ثب پيكٌْبز  آييي –تجهطُ 

قَضاي ٖبلي ٦بض ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ 

 ذَاّس ضؾيس. ارتوبٖي

ّبي ٦بضگطي ٍ ٦بضٞطهبيي ٍ تك٧يل ٍ  زض ظهيٌِ تك٧ل
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ّب ايطازاتي ثِ قطح ظيط اٖالم   حسٍز ٍ اذتيبضات آى

 گطزز. هي

ّبي ٦بضگطي زض ايطاى، ؾٌسي٧ب، اتحبزيِ ٍ  ؾبظهبى ًبم

٦ٌٟسضاؾيَى ثَزُ اؾت ٍ زض ٢َاًيي ٦بض گصقتِ ايي 

يع ٌٖبٍيي ٍرَز زاقتِ ٍ زض توبم ٦كَضّبي رْبى ً

ّبي ٦بضگطي ٍ ٦بضٞطهبيي ؾٌسي٧ب، ٞسضاؾيَى ٍ  ؾبظهبى

ٍلي ثب تٛييط ٢بًَى ٦بض زض ؾبل  ثبقس هي٦ٌٟسضاؾيَى 

٦بًَى »ّبي  هطاتت ثِ ًبم ْبّطاً ايي ؾلؿلِ 1369

ًبهيسُ قسُ اؾت ٍ » ٦بًَى ٖبلي اًزوي»ٍ »  اًزوي

ثطاي ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى ًيع هزبهٕ ٍ ٦بًَى هزبهٕ 

 .ثيٌي قسُ اؾت پيف

ضؾس ٦ِ ايي اثساٖي اؾت زض ٢بًَى ٦بض  ْبّطاً ثِ ًٓط هي

 ٦ٌس. ٦ِ حبنلي ًساضز ٍ ٍيٕ ضا ثْتط ًوي

ّبي ٦بضگطي ٍ ٦بضٞطهبيي ه٣طض  زض هَضز تك٧يل اًزوي -

زاضز ٦ِ ٦بضگطاى هكوَل ٢بًَى ٦بض ٍ ٦بضٞطهبيبى  هي

تَاًٌس هجبزضت ثِ تك٧يل  ي٥ نٌٗت يب حطِٞ هي

ثِ  131هَئَ زض هبُ  ّبي نٌٟي ًوبيٌس. ايي اًزوي

هخبثِ ايزبز هحسٍزيت ثطاي ٦بضگطاى ٍ ٦بضٞطهبيبى 

، ثسيي هٌٗي ٦ِ چطا ٦بضگطاًي ٦ِ هكوَل ثبقس هي
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 َاًٌس اًزوي تك٧يل زٌّس؟ ت وي٢بًَى ٦بض ًيؿتٌس ً

چطا ٦بضٞطهبيبى نٌبيٕ ٍ حِطٜ هرتلٝ ًتَاًٌس اًزوي  -

ّبي  ا٦ٌَى چٌيي اًزوي تك٧يل زٌّس ٍ حبل آ٧ًِ ّن

طهبيي ٍرَز زاضز ٦ِ ٦بضٞطهبيبى ٍ هسيطاى نٌبيٕ ٦بضٞ

هرتلٝ زض آى ًَٖيت زاضًس )اًزوي هسيطاى نٌبيٕ( 

ٍ هتبؾٟبًِ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ثطاي آى 

٦ٌس ٍ ثًٗبً  آى ضا ثِ ضؾويت  هحسٍزيت ايزبز هي

 قٌبؾس. ًوي

تٌٓين اؾبؾٌبهِ ٍ تهَيت زض هزوٕ ٖوَهي ٍ اضؾبل  -

ضؾس ايي ًَٖي زذبلت زٍلت  ًٓط هي آى رْت حجت. ثِ

ّبي ٦بضگطي ٍ ٦بضٞطهبيي اؾت ٦ِ اگط  زض ؾبظهبى

ؾبظهبًي زض ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ثِ حجت 

ًطؾس ضؾويت ًرَاّس يبٞت ٍ حبل آ٧ًِ اضؾبل 

اؾبؾٌبهِ ثِ ٍظاضت ٦بض نطٞبً ثِ هٌَٓض اَالٔ اظ 

 تك٧يل ؾبظهبى هص٦َض اؾت.

اي اظ  يل ٦كَض ٞطاًؿِ ًؿرِزض زيگط ٦كَضّب اظ ٢ج -

قَز ٍ ّطگًَِ ا٢سام  اؾبؾٌبهِ ثِ قْطزاضي اضؾبل هي

 گيطز. الظم زض ايي ظهيٌِ اظ َطي١ قْطزاضي اًزبم هي

تك٧يل قَضاي اؾالهي ٦بض ثب تط٦يجي ٦ِ زض ٢بًَى ٦بض  -
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٢بًَى  104پيكٌْبزي ًيع اٖالم قسُ ٍ ثط اؾبؼ انل 

٦ِ ثِ  اؾبؾي ايزبز قسُ اؾت، اثت٧بض رسيسي اؾت

ّبي ٦بضگطي اضتجبَي ًساضز ثل٧ِ  ٍرِ ثِ ؾبظهبى ّيچ

ي٥ ؾبظهبى هكَضتي هط٦ت اظ ًوبيٌسگبى زٍ َطٜ 

الوللي ٦بض ًيع ايي قَضا ضا ثِ ٌَٖاى  اؾت. ؾبظهبى ثيي

 قٌبؾس. تك٧ل ٦بضگطي ثِ ضؾويت ًوي

ّبي ٦بضگطي زض قطايٍ ٞٗلي ٍ   زض هزؤَ ؾبظهبى -

ّبي آى  ٍ تهوينزذبلت زٍلت زض اًتربة هسيطاى آى 

تَاًٌس ٣ًف ذَز ضا ثِ زضؾتي ايٟب ٦ٌٌس. زض ٖيي  ًوي

ّبي ٦بضگطي  حبل ٦بضٞطهبيبى اظ ًحَُ ٖول ؾبظهبى

ضايي ًيؿتٌس ظيطا زض اهَض هسيطيت ٍاحس زذبلت 

 ٦ٌٌس ٍ ًوًَِ ضٍقي آى قَضاي اؾالهي ٦بض اؾت. هي

 

٦ليِ ًوبيٌسگبى ضؾوي ٦بضگطاى روَْضي  -136هادُ 52

يطاى زض ؾبظهبى رْبًي ٦بض، ّيبتْبي تكريم، اؾالهي ا

ّيبتْبي حل اذتالٜ ، قَضايٗبلي تبهيي ارتوبٖي 

قَضايٗبلي حٟبْت ٌٞي ٍ ًٓبيط آى ، حؿت هَضز، 

تَؾٍ ٦بًَى ٖبلي قَضاّبي اؾالهي ٦بض، ٦بًَى ٖبلي 

اًزوٌْبي نٌٟي ٦بضگطاى ٍ يب هزوٕ ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى 

  ايي هبزُ حصٜ هي قَز.
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 .اًتربة ذَاٌّس قس

ًبهِ ارطايي ايي هبزُ ثب پيكٌْبز آئيي  -1جهطُت

 .قَضايٗبلي ٦بض ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس

زض نَضتي ٦ِ تك٧لْبي ٖبلي ٦بضگطي ٍ  -2تجهطُ

٦بضٞطهبيي هَئَ ايي ٞهل ايزبز ًكسُ ثبقٌس ، ٍظيط 

٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي هي تَاًس ًؿجت ثِ اًتربة 

ٖبلي  ًوبيٌسگبى هعثَض زض هزبهٕ ، قَضاّب ٍ ّيبت ّبي

 .ا٢سام ًوبيس

ًٓط زض هَضز هَاز  زض نَضتي ٦ِ اذتالٜ – 142هادُ  53

ّبي ٢جلي ٍ يب ّط ي٥ اظ  هرتلٝ ايي ٢بًَى ٍ يب پيوبى

هَيَٖبت هَضز زضذَاؾت َطٞيي ثطاي ا٣ًٗبز پيوبى 

رسيس هٌزط ثِ تُٗيل ٦بض يوي حًَض ٦بضگط زض 

اظ ؾَي ٦بضگطاى قَز  ٦بضگبُ ٍ يب ٦بّف ٖوسي تَليس 

ّيبت تكريم هَْٝ اؾت ثط اؾبؼ زضذَاؾت ّط 

ّبي ٦بضگطي ٍ  ي٥ اظ َطٞيي اذتالٜ ٍ يب ؾبظهبى

ضا ؾطيٗبً هَضز ضؾيسگي ٢طاض   ٦بضٞطهبيي هَئَ اذتالٜ

 ًٓط ًوبيس. زازُ ٍ اٖالم

ثِ هٌَٓض پيگيطي ح٠َ٣ نٌٟي، تك٧ل  -ه٧طض 142هبزُ 

تطاو نٌٟي ّبي ٦بضگطي ٍ ٦بضٞطهبيي اظ ح١ اٖ

ثطذَضزاضًس. ه٣طضات ٍ يَاثٍ هطثٌَ، ثب پيكٌْبز قَضاي 

 ٖبلي ٦بض ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس.

ايي هبزُ هطثٌَ ثِ ٢بًَى تبهيي ارتوبٖي اؾت، ثبيس  -

زض آى ٢بًَى ثبقس. ش٦ط آى زض ٢بًَى ٦بض الظم ٍ 

 يطٍضي ًيؿت.

 

بًَى ٦بضٞطهبيبى ٦بضگبّْبي هكوَل  ايي ٢ -148هادُ  54

ه٧لٌٟس ثط اؾبؼ ٢بًَى تبهيي ارتوبٖي، ًؿجت ثِ ثيوِ 

٦بضٞطهبيبى ٦بضگبّْبي هكوَل  ايي ٢بًَى  -148هبزُ

ًؿجت ثِ ثيوِ ًوَزى ٦بضگطاى ٍاحس ذَز هُبث١  ه٧لٌٟس
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٢بًَى تبهيي ارتوبٖي ًعز ؾبظهبى تبهيي ارتوبٖي يب ؾبيط  ًوَزى ٦بضگطاى ٍاحس ذَز ا٢سام ًوبيٌس.

ي ثط اؾبؼ يَاثٍ هطثٌَ ا٢سام ا نٌس٠ٍ ّبي ثيوِ

 ًوبيٌس

٦ليِ ٦بضٞطهبيبى هٌَْٟس ثب هكبض٦ت  – 154هادُ  55

ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ٍ ٍظاضت ٍضظـ 

ٍ رَاًبى، هحل هٌبؾت ثطاي اؾتٟبزُ ٦بضگطاى 

 ّبي هرتلٝ ٍضظقي ايزبز ًوبيٌس. زضضقتِ

ًبهِ ًحَُ ايزبز ٍ يَاثٍ هطثٌَ ثِ آى  آييي –تجهطُ 

ٍ ّوچٌيي هست قط٦ت ٦بضگطاى زض هؿبث٣بت 

٢ْطهبًي ٍضظقي، ٌّطي ٍ ؾبٖبت هتٗبضٜ توطيي 

ؾبظهبى تَؾٍ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ٍ 

تْيِ ٍ ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى  تطثيت ثسًي ٦كَض

 ذَاّس ضؾيس.

 

٦ليِ ٦بضٞطهبيبى هٌَْٟس ثب هكبض٦ت  – 154هادُ 

ٍ ٍظاضت ٍضظـ ٍ  ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي

رَاًبى، هحل هٌبؾت ثطاي اؾتٟبزُ ٦بضگطاى 

 ّبي هرتلٝ ٍضظقي ايزبز ًوبيٌس. زضضقتِ

ًبهِ ًحَُ ايزبز ٍ يَاثٍ هطثٌَ ثِ آى ٍ  آييي –تجهطُ 

ّوچٌيي هست قط٦ت ٦بضگطاى زض هؿبث٣بت ٢ْطهبًي 

ٍضظقي، ٌّطي ٍ ؾبٖبت هتٗبضٜ توطيي تَؾٍ 

ٍ ٍظاضت ٍضظـ ٍ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي 

 رَاًبى تْيِ ٍ ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس.

-  

هَاز ٠َٞ هطثٌَ ثِ ٞهل ّكتن ٢بًَى ٦بض ٍ 

ذسهبت ضٞبّي ٦بضگطاى اؾت. ْبّطاً اظ ٖسم 

گطزز ٦ِ  ت٧طاض هَاز ايي ٞهل چٌيي اؾتٌجبٌ هي

٦ليِ هَاز ايي ٞهل پصيطٞتِ قسُ اؾت. زض ايي 

ثيٌي  ت پيفؾبظز ٦ِ ذسهب ظهيٌِ ذبَطًكبى هي

قسُ زض ايي ٞهل اظ ٢جيل ٍضظـ، هؿبث٣بت 

ٍضظقي، ثبؾَاز ٦طزى ٦بضگطاى، تْيِ هؿ٧ي ثطاي  

ّبي ؾبظهبًي ، ٦و٥ ثِ ايزبز  ٦بضگطاى يب ذبًِ

آى ٍ اهخبل آى اظ  ٦و٥ ثِّبي تٗبًٍي ٍ  قط٦ت

ّب ٍ  ٍْبيٝ ؾبظهبى ثْعيؿتي ٍ زيگط ٍظاضتربًِ

هبيبى ثِ ؾطاًزبم زٍلت ذَاّس ثَز ٍ العام ٦بضٞط

اًزبم ٍْبيٟي اظ ايي ٢جيل هك٧التي ثطاي آًبى 

 ٦ٌس. ايزبز هي

ّطگًَِ اذتالٜ ٞطزي ثيي ٦بضگط ٍ  – 157هادُ  56

٦بضٞطهب يب ٦بضآهَظ ٦ِ ًبقي اظ ارطاي ايي ٢بًَى ٍ 

ؾبيط ه٣طضات ٦بض ٢طاضزاز ٦بض، ٢طاضزاز ٦بضآهَظي، 

ّطگًَِ اذتالٜ ٞطزي ثيي ٦بضگط ٍ  – 157هادُ 

٦بضٞطهب يب ٦بضآهَظ ٦ِ ًبقي اظ ارطاي ايي ٢بًَى ٍ 

ؾبيط ه٣طضات ٦بض ٢طاضزاز ٦بض، ٢طاضزاز ٦بضآهَظي، 
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روٗي ٦بض ثبقس  ّبي ٦بضگبّي يب پيوبى زؾتِ هَا٣ٞت

ثيي ٦بضٞطهب ٍ هؿت٣ين هطحلِ اٍل اظ َطي١ ؾبظـ  زض

٦بضگط يب ٦بضآهَظ ٍ يب ًوبيٌسگبى آًبى زض قَضاي 

 قَضاي اؾالهي ٦بضؾبظـ ٦بضگبُ ٍ زض نَضتي ٦ِ 

اًزوي نٌٟي ٦بضگطاى ٍ زض ٦بضگبّي ًجبقس اظ َطي١ 

ٍٞهل ذَاّس  حل يب ًوبيٌسُ ٢بًًَي ٦بضگطاى ٍ ٦بضٞطهب

ّبي  طي١ ّيبتقس ٍ زض نَضت ٖسم ؾبظـ اظ َ

تكريم ٍ حل اذتالٜ ثِ تطتيت آتي ضؾيسگي ٍ 

 ٍٞهل ذَاّس قس. حل

ض روٗي ٦بض ثبقس ز ّبي ٦بضگبّي يب پيوبى زؾتِ هَا٣ٞت

هطحلِ اٍل اظ َطي١ ؾبظـ ثيي ٦بضٞطهب ٍ ٦بضگط يب 

٦بضآهَظ ٍ يب ًوبيٌسگبى آًبى زض قَضاي ؾبظـ ٦بضگبُ 

زض ٦بضگبّي ًجبقس اظ  قَضاي ؾبظـٍ زض نَضتي ٦ِ 

ّبي ٦بضگطي  قَضاّبي ؾبظـ هَرَز زض تك٧لَطي١ 

ٍٞهل ذَاّس قس ٍ زض نَضت ٖسم  حل ٍ ٦بضٞطهبيي

ٍ حل اذتالٜ ثِ ّبي تكريم  ؾبظـ اظ َطي١ ّيبت

 ٍٞهل ذَاّس قس. تطتيت آتي ضؾيسگي ٍ حل

ح٠َ٣ ٍ هُبلجبت ٦بضگطاى ٍ  – هكشس 157هادُ   57

ّب  ٦بضٞطهبيبى هكوَل ايي ٢بًَى هتٌبؾت ثب اّويت آى

ؾبل اظ تبضيد اؾتح٣ب٠ ٢بثل پيگيطي ٍ  3حسا٦خط ْطٜ 

ًبهِ ارطايي  هُبلجِ زض هطارٕ حل اذتالٜ  اؾت. آييي

پيكٌْبز قَضاي ٖبلي ٦بض ثِ تهَيت ٍظيط  ايي هبزُ ثب

 تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ذَاّس ضؾيس.

اگط ذَاؾتِ ٦بضگط ثبظگكت ثِ ٦بض ثبقس  -تجهطُ 

ضٍظ اظ تبضيد اذطاد، ا٢بهِ زَٖي ٦15بضگط ثبيس ْطٜ 

٦ٌس هگط ايي ٦ِ زاليل هَرْي ثِ هطارٕ حل اذتالٜ 

ض اضايِ ٦ٌس ٦ِ ًكبى زّس ٖسم ت٣سين زازذَؾبت ز
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هَٖس ه٣طض ذبضد اظ اضازُ اٍ ثَزُ اؾت. زض ايي 

ضٍظ پؽ اظ  30نَضت ذَاؾتِ ثبظگكت ثِ ٦بض تب 

 اذطاد هؿؤَ ذَاّس ثَز.

ازاضُ تٗبٍى ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي هَْٝ  – 2تجهطُ 

اؾت ي٥ ًؿرِ اظ آضاي ٢ُٗي ثبظگكت ثِ ٦بض ضا ثِ 

٦بضگط، ٦بضٞطهب ٍ ارطاي زازگؿتطي اضؾبل ًوبيس. 

 20س ح٧ن ثبظگكت ثِ ٦بض ضا ْطٜ هست ٦بضگط ثبي

ضٍظ ثٗس اظ زضيبٞت ضاي ثِ ارطاي اح٧بم زازگؿتطي 

ت٣سين ًوبيس. زض ٚيط ايي نَضت ثِ ت٣بيبي ٍي زض 

 هَضز ثبظگكت ثِ ٦بض تطتيت احط زازُ ًرَاّس قس.

ّيبت تكريم هص٦َض زض ايي ٢بًَى اظ  – 158هادُ  58

 قَز: اٞطاز شيل تك٧يل هي

بيٌسُ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ي٥ ًٟط ًو – 1

 ارتوبٖي

٦بًَى ّوبٌّگي ي٥ ًٟط ًوبيٌسُ ٦بضگطاى اظ  – 2

 اؾتبى قَضاّبي اؾالهي ٦بض

ثِ اًتربة ٦بًَى  هسيطاى نٌبيٕي٥ ًٟط ًوبيٌسُ  – 3

 ّبي نٌٟي ٦بضٞطهبيبى ّط اؾتبى. اًزوي

ّب،  زض نَضت لعٍم ٍ ثب تَرِ ثِ هيعاى ٦بض ّيبت

ّيبت تكريم هص٦َض زض ايي ٢بًَى اظ  – 158هادُ 

 قَز: ل هياٞطاز شيل تك٧ي

ي٥ ًٟط ًوبيٌسُ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ  – 1

 ارتوبٖي

 ّبي ٦بضگطي تك٧لي٥ ًٟط ًوبيٌسُ ٦بضگطاى اظ  – 2

 اؾتبى

ثِ اًتربة ٦بًَى  ٦بضٞطهبيبىي٥ ًٟط ًوبيٌسُ  – 3

 ّبي نٌٟي ٦بضٞطهبيبى ّط اؾتبى. اًزوي

ّب،  زض نَضت لعٍم ٍ ثب تَرِ ثِ هيعاى ٦بض ّيبت
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تَاًس ًؿجت ثِ  ٞبُ ارتوبٖي هيٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ض

 تك٧يل چٌس ّيبت زض ؾُح ّط اؾتبى ا٢سام ًوبيس.

٦بضگطي ٦ِ هُبث١ ًٓط ّيبت تكريم ثبيس  -تجهطُ

اذطاد قَز، ح١ زاضز ًؿجت ثِ ايي تهوين ثِ ّيبت 

 حل اذتالٜ هطارِٗ ٍ ا٢بهِ زَٖي ًوبيس.

تَاًس ًؿجت ثِ  ٍ ضٞبُ ارتوبٖي هي ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض

 تك٧يل چٌس ّيبت زض ؾُح ّط اؾتبى ا٢سام ًوبيس.

ّيبت حل اذتالٜ اؾتبى اظ ؾِ ًٟط ًوبيٌسُ  - 160هبزُ  59

٦بضگطاى ثِ اًتربة ٦بًَى ّوبٌّگي قَضاّبي اؾالهي 

٦بضاؾتبى يب٦بًَى اًزوٌْبي نٌٟي ٦بضگطاى ٍ يب هزوٕ 

ٍ ؾِ ًٟط ًوبيٌسُ  ٣ٍُِاحسّبي هًٌوبيٌسگبى ٦بضگطاى 

ٞطهبًساض ٍ ضئيؽ زٍلت )هسيط٦ل ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي ، 

ؾبل 2ٍ يب ًوبيٌسگبى آًْب ( ثطاي هست زازگؿتطي هحل 

تك٧يل هي گطزز زض نَضت لعٍم ٍ ثب تَرِ ثِ هيعاى 

٦بض ّيبتْب ، ٍظاضت ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي هي تَاًس 

ى ًؿجت ثِ تك٧يل چٌسّيبت حل اذتالٜ زض ؾُح اؾتب

  . ا٢سام ًوبيس

ًٟط ًوبيٌسُ  3ّيبت حل اذتالٜ اؾتبى اظ  – 161هادُ 

٦بضگطاى ثِ اًتربة ٦بًَى ّوبٌّگي قَضاّبي اؾالهي 

ّبي نٌٟي ٦بضگطاى يب هزوٕ  ٦بض اؾتبى يب ٦بًَى اًزوي

ًٟط ًوبيٌسُ  3ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى ٍاحسّبي ه٣ٌُِ ٍ 

ّبي نٌٟي  ٦بًَى اًزوي٦بضٞطهبيبى ثِ اًتربة 

ًٟط ًوبيٌسُ زٍلت )هسيط٦ل  3ٍ  ٞطهبيبى اؾتبى٦بض

اؾتبًساض يب ًوبيٌسگبى ٍي، تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي، 

ضئيؽ ٦ل زازگؿتطي اؾتبى يب ٢ًبت هٌترت اظ ؾَي 

گطزز، زض نَضت  ؾبل تك٧يل هي 2( ثطاي هست اٍ

ّب، ٍظاضت تٗبٍى،  لعٍم ٍ ثب تَرِ ثِ هيعاى ٦بض ّيبت

اًس ًؿجت ثِ تك٧يل چٌس تَ ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي هي

 ّيبت حل اذتالٜ زض ؾُح اؾتبى ا٢سام ًوبيس.

 

ه٣طضات هطثٌَ ثِ اًتربة اًٖبء ّيبتْبي  - 164هبزُ  61

تكريم ٍ حل اذتالٜ ٍ چگًَگي تك٧يل رلؿبت 

ثِ چگًَگي تك٧يل ٍ ه٣طضات هطثٌَ  – 164هادُ 

ًحَُ ضؾيسگي قَضاّبي ؾبظـ ٍ ّوچٌيي آييي 
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آًْب تَؾٍ قَضايٗبلي ٦بض تْيِ ٍ ثِ تهَيت ٍظيط ٦بض 

  . ٍاهَض ارتوبٖي ذَاّس ضؾيس

زازضؾي هطارٕ حل اذتالٜ ٍ ه٣طضات هطثٌَ ثِ 

قطايٍ ًَٖيت، ًحَُ اًتربة حسٍز اذتيبضات هيعاى 

العحوِ چگًَگي ضؾيسگي ثِ ترلٟبت اًٖب ٍ  ح١

بؾبى هطتجٍ ثب آى هطارٕ ثب ٌالٗبزُ ترههي ٦بضق ٠َٞ

ِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض پيكٌْبز قَضاي ٖبلي ٦بض ث

 ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ذَاّس ضؾيس.

زض نَضتي٧ِ ّيبت حل اذتالٜ ، اذطاد  - 165هبزُ  61

٦بضگط ضا ٚيطهَرِ تكريم زاز ، ح٧ن ثبظگكت ٦بضگط 

اذطاري ٍ پطزاذت ح١ الؿٗي اٍ ضا اظ تبضيد اذطاد 

نبزض هي ٦ٌس ٍ زضٚيط ايٌهَضت ) هَرِ ثَزى اذطاد ( 

ذص ح١ ؾٌَات ثِ هيعاى هٌسضد زض ٦بضگط ، هكوَل ا

  . ايي ٢بًَى ذَاّس ثَز 27هبزُ 

چٌبًچِ ٦بضگط ًرَاّس ثِ ٍاحس هطثٌَ ثبظ  -تجهطُ 

گطزز ، ٦بضٞطهب ه٧لٝ اؾت ٦ِ ثطاؾبؼ ؾبث٣ِ ذسهت 

ضٍظ هعز ٍ ح٠َ٣ ثِ ٍي ٦45بضگط ثِ ًؿجت ّط ؾبل 

 . ثپطزاظز

زض نَضتي ٦ِ هطارٕ حل اذتالٜ اذطاد  – 165هادُ 

ضا ٚيطهَرِ تكريم زٌّس ح٧ن ثِ ثبظگكت  ٦بضگط

الؿٗي اٍ ضا اظ تبضيد  ثِ ٦بض اذطاري ٍ پطزاذت ح١

٦ٌس. زض ٚيط ايي نَضت )هَرِ ثَزى  اذطاد نبزض هي

اذطاد( ٦بضگط هكوَل اذص ؾٌَات ثِ ًؿجت ّط ؾبل 

 ضٍظ آذطيي هعز ذَاّس ثَز. 30ؾبث٣ِ ٦بض 

 

ٞهل هطثٌَ ثِ هطارٕ حل اذتالٜ ايطازاتي ثِ 

 ح ظيط ٍاضز اؾت:قط

ه٧طض زض هَضز  157هبزُ  2زض اضتجبٌ ثب تجهطُ 

٦بضگطي ٦ِ اذطاد قسُ ٍ هطارٕ حل اذتالٜ 

ح٧ن ثِ ثبظگكت ٍي ثِ ٦بض زازُ اؾت، زض اثتساي 

زاضز ٦ِ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ  تجهطُ ه٣طض هي

اي اظ ضاي ثبظگكت ثِ ٦بض ضا ثِ  ارتوبٖي ًؿرِ

گؿتطي ثسّس. ثسيي ٦بضگط، ٦بضٞطهب ٍ ارطاي زاز

اي اظ ضاي ضا  تطتيت ارطاي زازگؿتطي ًؿرِ

ثبظ ّن  2زضيبٞت زاقتِ اؾت ٍلي زض پبيبى تجهطُ 

زاضز ٦بضگط ثبيس ح٧ن ثبظگكت ثِ ٦بض ضا  ه٣طض هي

ضٍظ ثٗس اظ زضيبٞت ضاي ثِ ارطاي  20ْطٜ 

زازگؿتطي ت٣سين ًوبيس زض ٚيط ايي نَضت ثِ 
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يت احط زازُ ت٣بيبي اٍ ثطاي ثبظگكت ثِ ٦بض تطت

ًرَاّس قس. ايي ح٧ن ثؿيبض ًبٖبزالًِ ٍ 

ٚيطه٣ٌُي اؾت. ٦بضگطي ٦ِ ق٧بيت ٦طزُ ٍ 

ح٧ن ثِ ًٟٕ اٍ نبزض قسُ هؿلوبً زض ثسٍ اهط ثبيس 

ثِ ٦بضگبُ ذَز هطارِٗ ًوبيس ٍ زض ٖيي حبل ح٧ن 

ضا ثِ ارطاي زازگؿتطي ًيع ثجطز، زض حبلي ٦ِ 

ٍ ارطاي زازگؿتطي اظ هحتَاي ح٧ن آگبُ اؾت 

٦بضگط ًيع ا٢سام الظم ضا اًزبم ذَاّس زاز ّوبى 

ح٧ن نبزضُ اظ ؾَي  اين ََض ٦ِ يبزآٍض قسُ

 ٚيطه٣ٌُي اؾت. 2تجهطُ 

ٍٞهل اذتالٞبت ٦بض  ٢بًَى ٦بض ثِ هٌَٓض حل

ثيٌي ٦طزُ اؾت. ايي هطاحل ٖجبضتٌس  هطاحلي پيف

اظ هطحلِ ؾبظـ ٍ هطحلِ ضؾيسگي ٍ حل 

ذتالٜ ٍ اذتالٜ ٦ِ قبهل ّيبت تكريم حل ا

 زازاگبُ ٦بض اؾت.

ٍٞهل اذتالٜ ثؿيبض هْن  هطحلِ ؾبظـ ثطاي حل

اؾت. زض زيگط ٦كَضّبي رْبى ٍ ًيع زض ٢َاًيي 

٦بض ٦كَض هب ًيع هطحلِ ؾبظـ زض ًٓط گطٞتِ قسُ 

اؾت. زض گصقتِ ّيبت ؾبظـ ّوبًب ٦بضگط 
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ّب زض اهط اذتالٜ  ٦ٍبضٞطهب ٍ يب ًوبيٌسگبى آى

زًس. زض ٢بًَى ٦ط زذبلت ٍ هك٧ل ضا حل هي

ؾبظـ زض ٍاحس ٍ يب  ايپيكٌْبزي هطاحلي ثط

ّبي ٦بضگطي ٍ  قَضاي ؾبظـ زض تك٧ل

ثيٌي قسُ اؾت ٦ِ زض حبل حبيط  ٦بضٞطهبيي پيف

 ٍرَز ًساضز. 

ٍٞهل  ثيٌي قسُ ثطاي ضؾيسگي ٍ حل هطاحل پيف

اذتالٜ يٌٗي ّيبت تكريم ٍ ّيبت حل 

رٕ ح٢َ٣ي ًبهيس ظيطا اتَاى هط اذتالٜ ضا ًوي

ّب ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى ٍ  اًٖبي ايي ّيبت

ّؿتٌس ٦ِ ٞب٢س رٌجِ ح٢َ٣ي اؾت.  ٦بٞطهبيبى 

ٍاًگْي چَى آييي زازضؾي ثطاي ايي هطارٕ 

ٍرَز ًساضز ثًٗبً ايي هطاحل ثب تٗساز هٗيي 

قَز ٍ ٚبلجبً زيسُ قسُ ٦ِ ّيبت حل  تك٧يل ًوي

ًٟط تك٧يل قسُ ٍ زض ثطاثط  5يب  3اذتالٜ ثب 

 7ُ ٦بضٞطهب زض هَضز لعٍم حًَض اٖتطاو ًوبيٌس

ًٟط، هَئَ ضؾيسگي ثِ ثٗس ه٦ََل قسُ ٍ 

 اي هُلَة ًسازُ اؾت. ًتيزِ

ثيٌي  ّب پيف  قطايُي ٦ِ ثطاي اًٖبي ايي ّيبت
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ٍيػُ اظ لحبِ هٗلَهبت، تحهيالت ٍ  قسُ ثِ

اَالٖبت، ًٓط هب ضا زض هَضز ٚيطح٢َ٣ي ثَزى ايي 

 ٦ٌس. هطارٕ حبثت هي

٦ليِ ٦كَّبي رْبى ثطاي ؾري آذط اي٧ٌِ زض 

ّبي  ضؾيسگي ثِ اذتالٜ ٦بضگط ٦ٍبضٞطهب زازگبُ

ٍ ًوبيٌسگبُ  اى٦بض هط٦ت اظ ي٥ ٢بيي، هؿتكبض

 ٦بضگطاى ٍ ٦بضٞطهبيبى زض ًٓط گطٞتِ قسُ اؾت.

اثسأ ٍ اثت٧بض اليحِ پيكٌْبزي زض هَضز ايزبز 

زازگبُ ٦بض ثطاي هطحلِ ؾَم ربلت تَرِ اؾت، 

بهِ هطثٌَ ٍ ًيع اليحِ آييي ً ثِ قطٌ آ٧ًِ زض آييي

اي تْيِ قَز ٦ِ  زازضؾي هطثٌَ ثِ قيَُ

 پبؾرگَي ًيبظ ٍ يطٍضت ربهِٗ ثبقس. 

٦ٌس ٦ِ هطارٕ حل  شال٥ يطٍضت ايزبة هي هٕ

اذتالٜ ّوچٌبى ٦ِ زض ٢َاًيي زيگط ٦كَضّبي 

رْبى قبهل زازگبُ ثسٍي ٦بض، ٍرَز زاضز ثبيس 

٦ِ زض  زازگبُ تزسيسًٓط ٍ زازگبُ ٖبلي ٦بض ثبقس

ََض گؿتطزُ تك٧يل ٍ هك٧ل ًبقي  توبم ٦كَض ثِ

 اظ اذتالٜ ٦بضگط ٍ ٦بضٞطهب ضا حل ٍٞهل ًوبيس.

 ذَاّي اظ آضاي  ثِ هٌَٓض ٞطربم –ه٧طض  166هبزُ   62
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 قَز. ٢ُٗي هطارٕ حل اذتالٜ زازگبُ ٦بض تك٧يل هي

 5ّب ثبيس حسا٢ل زاضاي  ٢ًبت ايي زازگبُ –تجهطُ ي٥ 

 ي ٍ آقٌب ثِ ح٠َ٣ ٦بض ثبقٌس.ؾبل ؾبث٣ِ ٦بض ٢ًبي

تٗساز ٍ هحل اؾت٣طاض قٗت زازگبُ ثِ  – 2تجهطُ 

پيكٌْبز ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍضٞبُ ارتوبٖي ٍ ٍظاضت 

 قَز. زازگؿتطي ٍ تهَيت ضئيؽ ٢َُ ٢ًبييِ تٗييي هي

٢َُ ٢ًبييِ هَْٝ اؾت ثب ّو٧بضي  – 3تجهطُ 

هبُ  6ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ْطٜ هست 

ِ آييي زازضؾي ٍ ه٣طضات هطثٌَ ثِ ًحَُ تك٧يل اليح

ضٍيِ ايي زازگبُ ضا  ّيبت ٖوَهي ٍ نسٍض ضاي ٍحست

تْيِ ٍ اظ َطي١ زٍلت ت٣سين هزلؽ قَضاي اؾالهي 

ًوبيس تب ظهبى تك٧ل زازگبُ ٦بض ٍ تهَيت آييي 

 زازضؾي هعثَض هُبث١ ه٣طضات ؾبث١ ٖول ذَاّس قس.

ارتوبٖيي قَضائي  زض ٍظاضت ٦بض ٍ اهَض - 167ادُ ه 63

ثِ ًبم قَضاي ٖبلي ٦بض تك٧يل هي قَز . ٍْيِٟ قَضا 

اًزبم ٦ليِ ت٧بليٟي اؾت ٦ِ ثِ هَرت ايي ٢بًَى ٍ ؾبيط 

اًٖبي  ٢0َاًيي هطثََِ ثِ ْٖسُ آى ٍاگصاضقسُ اؾت 

  :قَضا ٖجبضتٌساظ

ٍظيط ٦بض ٍاهَض ارتوبٖيي ، ٦ِ ضيبؾت قَضا ضا  -الٝ 

ثِ هٌَٓض اًزبم ت٧بليٝ ه٣طض زض ايي ٢بًَى  – 167هادُ 

ٍ ؾبيط ٢َاًيي هطثٌَ، قَضاي ٖبلي ٦بض هط٦ت اظ 

اًٖبي ظيط زض ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي 

 قَز. تك٧يل هي

 ؽ قَضا(ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي )ضئي – 1

 ضثٍ اٍ ٍظض اهَض ا٢تهبزي ٍ زاضايي يب هٗبٍى شي – 2
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 ثِ ْٖسُ ذَاّس زاقت 

ًٟط اظ اٞطاز ثهيط ٍ هُلٕ زض هؿبئل ارتوبٖي زٍ  -ة 

ٍا٢تهبزي ثِ پيكٌْبز ٍظيط ٦بض ٍاهَض ارتوبٖي ٍ 

تهَيت ّيبت ٍظيطاى ٦ِ ي٥ ًٟط اظ آًبى اظ اًٖبي 

 . قَضايٗبلي نٌبيٕ اًتربة ذَاّس قس

ؾِ ًٟط اظ ًوبيٌسگبى ٦بضٞطهبيبى ) ي٥ ًٟط اظثرف  -د 

 ٦كبٍضظي ( ثِ اًتربة ٦بضٞطهبيبى

ط اظ ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى ) ي٥ ًٟط اظ ثرف ؾِ ًٟ -ز 

٦كبٍضظي ( ثِ اًتربة ٦بًَى ٖبلي قَضاّبي اؾالهي 

  . ٦بض

قَضايٗبل ي٧بض اظ اٞطاز ٠َٞ تك٧يل ٦ِ ثِ اؾتخٌبء ٍظيط 

٦بض ٍ اهَض ارتوبٖيي ث٣يِ اًٖبء آى ثطاي هست زٍ ؾبل 

تٗييي ٍ اًتربة هي گطزًس ٍ اًتربة هزسز آى ثالهبًٕ 

  0اؾت 

ّط ي٥ اظ اًٖبء قط٦ت ٦ٌٌسُ زض رلؿِ زاضاي  -تجهطُ 

  . ي٥ ضاي ذَاٌّس ثَز

 ضثٍ اٍ ٍظيط نٌٗت، هٗسى ٍ تزبضت يب هٗبٍى شي – 3

 ضثٍ اٍ  ٍظيط رْبز ٦كبٍضظي يب هٗبٍى شي – 4

زٍ ًٟط اظ اٞطاز ثهيط ٍ هُلٕ زض هؿبئل ارتوبٖي ٍ  – 5

ا٢تهبزي ثِ پيكٌْبز ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ٍ 

 يبت ٍظيطاى.تهَيت ّ

ؾِ ًٟط ًوبيٌسگبى ٦بضٞطهبيبى ثِ اًتربة ٦بًَى  – 6

 ّبي نٌٟي ٦بضٞطهبيبى ٦كَض. ٖبلي اًزوي

ّبي  ؾِ ًٟط ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى ثِ اًتربة تك٧ل – 7

 ٖبلي ٦بضگطي.

 2ًوبيٌسگبى ٦بضگطاى ٍ ٦بضٞطهبيبى ثطاي هست  –تجهطُ 

ّب  آى هزسز قًَس  ٍ اًتربة ؾبل تٗييي ٍ اًتربة هي

 ثالهبًٕ اؾت.

قَضايٗبلي ٦بض ّط هبُ حسا٢ل ي٧جبضتك٧يل  - 168هادُ  64

 رلؿِ هي زّس

زض نَضت يطٍضت ، رلؿبت ٠َٞ الٗبزُ ثِ زَٖت 

رلؿبت قَضا ثب حًَض ا٦خطيت اًٖب  – 168هادُ 

ّبي آى ًيع ثب ا٦خطيت  يبثس ٍ تهوين ضؾويت هي

 حبيطاى هٗتجط ذَاّس ثَز.

قَضاي ٖبلي ٦بض ًْبزي اؾت ٦ِ ٍْبيٟي زض 

ارتوبٖي زاضز ٍ ثبيس ًْبزي -ّبي ا٢تهبزي ظهيٌِ

هؿت٣ل ثبقس ٍ ثتَاًس ثِ ًحَي ه٣ٌُي اْْبضًٓط 
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ضئيؽ ٍ يب ت٣بيبي ؾِ ًٟط اظ اًٖبي قَضا تك٧يل هي 

قَز . رلؿبت قَضا ثب حًَض ّٟت ًٟط اظ اًٖبء 

ضؾويت هي يبثس ٍ تهويوبت آى ثب ا٦خطيت آضاء 

  . ذَاّس ثَزهٗتجط

م اؾت اظ ي٥ ؾَ ٍْبيٝ ايي قَضا زض ٦ٌس. الظ 

 ََض ضٍقي هكرم قَز. ّويي ٞهل ثِ

هترلٟبت اظ ّط ي٥ اظ هَاز هص٦َض زض هَاز  - 174هادُ  65

، ثطاي ّط هَضز ترلٝ  41ٍ تجهطُ هبزُ  59 - 45 - 38

حؿت هَضز ٖالٍُ ثط ضٕٞ ترلٝ يب تبزيِ ح٠َ٣ ٦بضگط 

وبيٌسُ ٍ يب ّط زٍ زض هْلتي ٦ِ زازگبُ ثب ٦ؿت ًٓط ً

ٍظاضت ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي تٗييي ذَاّس ٦طز ، ثِ اظاي 

  :ّط ٦بضگط ثِ تطتيت شيل هح٧َم ذَاٌّس قس

ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ي٥  50تب20ًٟط ، 10ثطاي تب - 1

 ٦بضگط

ثطاثط  10تب5ًٟط ،  10ًٟط ًؿجت ثِ هبظاز 100ثطاي تب - 2

  حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگط

 5تب 2ًٟط ، 100ًٟط ًؿجت ثِ هبظاز 100ثطاي ثبالتط اظ - 3

 . ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگط

هترلٟبى اظ ّط ي٥ اظ هَاضز هص٦َض زض  – 174هادُ 

ٍ تجهطُ هبزُ  92، ٍ 62،  59، 50، 45، 38، 13هَاز 

ثطاي ّط هَضز ترلٝ حؿت هَضز ٖالٍُ ثط ضٕٞ  41

ترلٝ يب تأزيِ ح٠َ٣ ٦بضگط ٍ يب ّط زٍ زض هْلتي ٦ِ 

ًٓط ًوبيٌسُ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ   گبُ ثب ٦ؿتزاز

ارتوبٖي تٗييي ذَاّس ٦طز ثِ اظاي ّط ٦بضگط ثِ 

 تطتيت شيل هح٧َم ذَاّس قس.

ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍاظًِ  20تب  10ثطاي تب زُ ًٟط  – 1

 ٦بضگط.

 10تب  5ًٟط  10ثطاي تب نس ًٟط ًؿجت ثِ هبظاز  – 2

 ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ٦بضگط.

 2ًٟط  100ثطاي ثبالتط اظ نس ًٟط ًؿجت ثِ هبظاز  – 3

 ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ٦بضگط. 5تب 

 

ح٠َ٣ ٦بضگط ٍ يب زٍ زض هْلتي ٦ِ زازگبُ  -175هادُ  66

ثب ٦ؿت ًٓط ًوبيٌسُ ٍظاضت ٦بض ٍاهَض ارتوبٖيي تٗييي 

هترلٟبى اظ ّط ي٥ اظ هَاضز هص٦َض زض  – 175هادُ 

ثطاي ّط  83ٍ  82، 81،  80)٢ؿوت اٍل(  78هَاز 
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ذَاّس ٦طز ، ثِ اظاي ّط ٦بضگط ثِ تطتيت شيل هح٧َم 

  :ذَاٌّس قس

ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍظاًِ  100تب 30ًٟط ،  10بثطاي ت - 1

  . ي٥ ٦بضگط

 30تب 10ًٟط ، 10ًٟط ًؿجت ثِ هبظاز 100ثطاي تب - 2

 ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگط

 5ًٟط ،  100ًٟط ًؿجت ثِ هبظاز  100ثطاي ثبالتط اظ3 - 

  ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگط 10تب

 5/1تب 1/1َض اظزض نَضت ت٧طاض ترلٝ ، هترلٟبت هص٦

ضٍظ  19ثطاثطحسا٦خط رطائن ٣ًسي ٠َٞ ٍ يب ثِ حجؽ اظ

 ضٍظ هح٧َم ذَاٌّسقس 120تب

هَضز ترلٝ حؿت هَضز ٖالٍُ ثط ضٕٞ ترلٝ يب تأزيِ 

ِ زازگبُ ٦بض ثب ح٠َ٣ ٦بضگط ٍ يب ّط زٍ زض هْلتي ٦

٦ؿت ًٓط ًوبيٌسُ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي 

تٗييي ذَاّس ٦طز ثِ اظاي ّط ٦بضگط ثِ تطتيت شيل 

 هح٧َم ذَاٌّس قس.

ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍاظًِ  10تب  30ًٟط  10ثطاي تب 

 ٦بضگط.

ثطاثط  30تب  10ًٟط  10ًٟط ًؿجت ثِ هبظاز  100ثطاي تب 

 حسا٢ل هعز ٦بضگط.

 10تب  5ًٟط  100ًٟط ًؿجت ثِ هبظاز  100بالتط اظ ثطاي ث

 ثطاثط حسا٢ل هعز ٦بضگط.

زض نَضت ت٧طاض ترلٝ، هترلٟبى هص٦َض ثِ  –تجهطُ 

 ؾِ ثطاثط رطائن ٣ًسي ٠َٞ هح٧َم ذَاٌّس قس.

هترلٟبت اظ ّط ي٥ اظ هَاضز هص٦َض زض  - 176هادُ  67

ثطاي  84ٍ91 - 83 - 79 - 77 - 75 - 61 - 52هَاز 

هطٍز ترلٝ حؿت هَضز ٖالٍُ ثط ضٕٞ ترلٝ يب ّط 

تبزيِ ح٠َ٣ ٦بضگط يب ّط زٍ زض هْلتي ٦ِ زازگبُ ثب 

٦ؿت ًٓط ًوبيٌسُ ٍظاضت ٦بض ٍاهَض ارتوبٖي تٗييي 

ذَاّس ٦طز ، ثِ اظاي ّط ٦بضگط ثِ تطتيت شيل هح٧َم 

هترلٟبى اظ ّط ي٥ اظ هَضاز هص٦َض زض  – 176هادُ 

ثطاي ّط  91ٍ  84، 83، 79، 77، 75، 61، 52هَاز 

هَضز ترلٝ حؿت هَضز ٖالٍُ ثط ضٕٞ ترلٝ يب تأزيِ 

ح٠َ٣ ٦بضگط يب ّط زٍ زض هْلتي ٦ِ زازگبُ ثب ٦ؿت 

ًٓط ًوبيٌسُ ٍظاضت ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي تٗييي ذَاّس 

ل هح٧َم ذَاٌّس ٦طز، ثِ اظاي ّط ٦بضگط ثِ تطتيت شي
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 ذَاٌّس قس

ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍظاًِ  500تب200ًٟط ، 10ثطاي تب - 1

 ي٥ ٦بضگط

ثطاثط  50تب20ًٟط ، 10ًٟط ًؿجت ثِ هبظاز 100ثطاي تب - 2

 . حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگط

ًٟط ،  100ًٟط ًؿجت ثِ هبظاز  100ثطاي ثبالتط اظ - 3

 . ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگط20تب10

زض نَضت ت٧طاض ترلٝ ، هترلٟبى هص٦َض ثِ حجؽ 

  . ضٍظ هح٧َم ذَاٌّس قس 180ضٍظ تب 91اظ

 قس:

ثطاثط حسا٢ل هعز  500تب  200ًٟط،  10ثطاي تب  – 1

 ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگط

 50تب  20ًٟط،  10ًٟط ًؿجت ثِ هبظاز  100ثطاي تب  – 2

 ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگط.

ًٟط،  100ًٟط ًؿجت ثِ هبظاز  100ثطاي ثبالتط اظ  – 3

 .ثطاثط حسا٢ل هعش ضٍضاًِ ي٥ ٦بضگط 20تب  10

 91زض نَضت ت٧طاض ترلٝ، هترلٟبى هص٦َض ثِ حجؽ اظ 

 ضٍظ هح٧َم ذَاٌّس قس. 180ضٍظ تب 

هترلٟبى اظ ّط ي٥ اظ هَاضز هص٦َض زض هَاز  - 177هادُ  68

ثطاي ّط هَضزترلٝ  90) ٢ؿوت اٍل هبزُ ( ٍ 89 - 87

حؿت هَضز ٖالٍُ ثط ضٕٞ ترلٝ يب تبزيِ ح٠َ٣ ٦بضگط 

زگبُ ثب ٦ؿت ًٓط ًوبيٌِ ٍ يب ّط زٍ زض هْلتي ٦ِ زا

ٍظاضت ٦بض ٍاهَض ارتوبٖي تٗييي ذَاّس٦طز ، ثِ حجؽ 

ضٍظ ٍ يب رطيوِ ٣ًسي ثِ تطتيت شيل  120تب 91اظ

 :هح٧َم ذَاٌّس قس

ثطاثط حسا٢ل  600تب300ًٟط ،  10زض ٦بضگبّْبي تب - 1

 هعز ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگط

ثطاثط  1000تب 500ًٟط ،  100تب11زض ٦بضگبّْبي  - 2

هترلٟبى اظ ّط ي٥ اظ هَاضز هص٦َض زض هَاز  -177هادُ 

ّط هَضز ترلٝ  ثطاي 90)٢ؿوت اٍل هبزُ( ٍ  87-89

حؿت هَضز ٖالٍُ ثط ضٕٞ ترلٝ يب تأزيِ ح٠َ٣ 

٦بضگط ٍ يب ّط زٍ زض هْلتي ٦ِ زازگبُ ثب ٦ؿت ًٓط 

ًوبيٌسُ ٍظاضت ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي تٗييي ذَاّس ٦طز، 

ضٍظ ٍ يب رطيوِ ٣ًسي ثِ تطتيت  120تب  91ثِ حجؽ اظ 

 شيل هح٧َم ذَاٌّس قس:

ثطاثط حسا٢ل  600 تب 300ًٟط،  10ّب تب  زض ٦بضگبُ – 1

 هعز ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگط.

ثطاثط  1000تب  500ًٟط،  100تب  11ّبي  زض ٦بضگبُ – 2
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  عز ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگطحسا٢ل ه

ثطاثط  1500تب 800ًٟط ثِ ثبال ،  1000زض ٦بضگبّْبي  - 3

  حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگط

ضٍظ  121زض نَضت ت٧طاض ترلٝ ، هترلٟبى ثِ حجؽ اظ

  . ضٍظ هح٧َم ذَاٌّس قس 180تب

 حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگط.

 1500تب  800ًٟط ثِ ثبال،  1000ّبي  زض ٦بضگبُ – 3

 ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ي٥ ٦بضگط.

ضٍظ  121زض نَضت ت٧طاض ترلٝ، هترلٟبى ثِ حجؽ اظ 

 ٧َم ذَاٌّس قس.ضٍظ هح 180تب 

ّط ٦ؽ ، قرم يب اقربني ضا ثب ارجبض ٍ  - 178هادُ  69

تْسيس ٍازاضثِ ٢جَل ًَٖيت زض تك٧لْبي ٦بضگطي يب 

٦بضٞطائي ًوبيس ، يب هبًٕ اظ ًَٖيت آًْب زض تك٧لْبي 

هص٦َض گطزز ٍ ًيع چٌبًچِ اظايزبز تك٧لْبي ٢بًًَي 

رِ ثِ ٍاًزبم ٍْبئٝ ٢بًًَي آًْب رلَگيطي ًوبيس ، ثب تَ

قطايٍ ٍ اه٧بًبت ذبَي ٍ هطاتت رطم ثِ رطيوِ ٣ًسي 

زض تبضيد ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ٦بضگط  100تب 20اظ

ضٍظ ٍ يب ّط زٍ  120ضٍظ تب91نسٍض ح٧ن يب حجؽ اظ

  . هح٧َم ذَاّس قس

ّط ٦ؽ، قرم يب اقربل ضا ثب ارجبض ٍ  – 178هادُ 

ّبي ٦بضگطي  تْسيس ٍازاض ثِ ٢جَل ًَٖيت زض تك٧ل

ّب زض  ب ٦بضٞطهبيي ًوبيس، يب هبًٕ اظ ًَٖيت آىي

ّبي هص٦َض گطزز ٍ ًيع چٌبًچِ اظ ايزبز  تك٧ل

ّب  ّبي ٢بًًَي ٍ اًزبم ٍْبيٝ ٢بًًَي آى تك٧ل

رلَگيطي ًوبيس، ثب تَرِ ثِ قطايٍ ٍ اه٧بًبت ذبَي ٍ 

ثطاثط حسا٢ل  100تب  20هطاتت رطم ثِ رطيوِ ٣ًسي اظ 

 قس. هعز ضٍظاًِ ٦بضگط هح٧َم ذَاّس

زض نَضت ت٧طاض ترلٝ هترلٟبى هص٦َض ثِ ؾِ  -تجهطُ

 ثطاثط رطاين ٣ًسي ٠َٞ هح٧َ ذَاٌّس قس.

 

٦بضٞطهبيبى يب ٦ؿبًي ٦ِ هبًٕ ٍضٍز ٍ اًزبم  - 179هادُ  71

ٍْيِٟ ثبظضؾبى ٦بض ٍ هبهَضاى ثْساقت ٦بض ثِ 

٦بضگبّْبي هكوَيل ايي ٢بًَى گطزًس يب اظ زازى 

كبى ذَززاي ٦ٌٌس زض ّط اَالٖبت ٍهساض٤ الظم ثِ اي

٦بضٞطهبيبى يب ٦ؿبًي ٦ِ هبًٕ ٍضٍز ٍ اًزبم  – 179هادُ 

ثِ  اي حطِٞؾبى ٦بض ٍ هبهَضاى ثْساقت ٍْيِٟ ثبظض

ّبي هكوَل ايي ٢بًَى گطزًس يب اظ زازى اَالٖبت  ٦بضگبُ

ٍ هساض٤ الظم ثِ ايكبى ذَززاضي ٦ٌٌس، زض ّط هَضز ثب 
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هَضز ثب تَرِ ثِ قطايٍ ٍ اهبًبت ذبَي ثِ پطزاذت 

حسا٢ل هعز ضٍظاًِ  ثطاثط 300تب 100اظرطيوِ ٣ًسي 

٦بضگط پؽ اظ ٢ُٗيت ح٧ن ٍ زض نَضت ت٧طاض ثِ 

  هح٧َم ذَاٌّسقسضٍظ  120ضٍظ تب 91حجؽ اظ

تَرِ ثِ قطايٍ ٍ اه٧بًبت ذبَي ثِ پطزاذت رطيوِ 

ثطاثط حسا٢ل هعز ضٍظاًِ ٦بضگط پؽ  100تب  ٣ً20سي اظ 

ؾِ ثطاثط رطاين  ت٧طاض ثِاظ ٢ُٗيت ح٧ن ٍ زض نَضت 

 ضٍظ هح٧َم ذَاٌّس قس.٣ًسي ٠َٞ 

٦ِ اتجبٔ ثيگبًِ ضا ٦ِ ٞب٢س  ٦بضٞطهبيبًي – 181هادُ  71

پطٍاًِ ٦بضًس ٍ يب هست اٖجتبض پطٍاًِ ٦بضقبى ه٣ًٌي 

قسُ اؾت ثِ ٦بضگوبضًسٍ يب اتجبٔ ثيگبًِ ضا زض ٦بضي ٚيط 

س ٍ يب اظ آًچِ زض پطٍاًِ ٦بض آًْب ٢يس قسُ اؾت ثپصيطً

زض هَاضزي ٦ِ ضاثُِ اؾترساهي تجِٗ ثيگبًِ ثب ٦بضٞطهب 

٢ُٕ هي گطزز هطاتت ضا ثِ ٍظاضت ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي 

تجِٗ ثيگبًِ ثب ٦بضٞطهب ٢ُٕ هي گطزز هطاتت ضا ثِ ٍظاضت 

٦بضٍاهَض ارتوبٖي اٖالم ًٌوبيٌس ، ثب تَرِ ثِ قطايٍ 

 91ٍاه٧بًبت ذبَي ٍ هطاتت رطم ثِ هزبظات حجؽ اظ

  . ضٍظ هح٧َم ذَاٌّس قس 180ٍظ تبض

٦بضٞطهبيبًي ٦ِ اتجبٔ ذبضري ضا ٦ِ ٞب٢س  – 181هادُ 

پطٍاًِ ٦بضًس ٍ يب هست اٖتجبض پطٍاًِ ٦بضقبى ه٣ًٌي قسُ 

اؾت ثِ ٦بض ثگوبضًس ٍ يب اتجبٔ ذبضري ضا زض ٦بضي ٚيط 

اظ آًچِ زض پطٍاًِ آًبى ٢يس قسُ اؾت ثپصيطًس ٍ يب زض 

ساهي تجِٗ ذبضري ثب ٦بضٞطهب ٢ُٕ هَاضزي ٦ِ ضاثُِ اؾتر

قَز هطاتت ضا ثِ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي  هي

اٖالم ًٌوبيٌس، ثب تَرِ ثِ قطايٍ ٍ اه٧بًبت ذبَي ٍ 

ضٍظ تب  91اظ  ٢بثل ذطيسهطاتت رطم ثِ هزبظات حجؽ 

 ضٍظ هح٧َم ذَاٌّس قس. 180

 

ضؾيسگي ثِ رطائن هص٦َض زض هَاز  - 185هادُ  72

 زازگبّْبي ٦يٟطي زازگؿتطيزض نالحيت  184تب171

اؾت، ضؾيسگي هص٦َض زض زازؾطاٍزازگبُ ذبضد اظ ًَثت 

  . ثٗول ذَاّس آهس

تب  171ضؾيسگي ثِ رطائن هص٦َض زض هَاز  – 185هادُ 

 ه٧طض 166زازگبُ ٦بض هَئَ هبزُ زض نالحيت  184

 ثبقس. هي

 

 ثِ رطائن ٣ًسي ه٣طض زض ايي ٢بًَى ثِ  – 186هادُ ة رطائن ٣ًسي ه٣طض زض ايي ٢بًَى ثِ حؿب - 186هادُ  73
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هرهَني زض ثب٥ً ٍاضيع ذَاّس قس ٍ ايي ٍرَُ 

تحت ًٓط ٍظيط ٦بضٍ اهَضارتوبٖي ثِ هَرت آئيي ًبهِ 

اي ٦ِ ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هي ضؾس ، رْت اهَض 

ضٞبّي ، آهَظقي ٍ ٞطٌّگي ٦بضگطاى ثِ ههطٜ ذَاّس 

  ضؾيس

ض ٍاضيع ٍ ثِ ٌَٖاى زضآهس زاضي ٦ل ٦كَ حؿبة ذعاًِ

اذتهبني ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي 

 قَز. هحؿَة هي

زض ثرف ٦كبٍضظي ، ٞٗبليتْبي هطثٌَ ثِ  - 189هادُ  74

پطٍضـ ٍثْطُ ثطزاضي اظ زضذتبى هيَُ ، اًَأ ًجبتبت ، 

رٌگلْب ، هطاتٕ ، پبض٦ْبي رٌگلي ٍ ًيع زاهساضي ٍتَليس 

، نٌٗت ًَٚبى پطٍضـ آثعيبى ٍ پطٍضـ هب٦يبى ٍ َيَض 

ٍ ظًجَض ٖؿل ٦ٍبقت ، زاقت ٍ ثطزاقت ٍؾبيط 

ثِ پيكٌْبز قَضايٗبلي ٦بض ٍ ٞٗبليتْب زض ٦كبٍضظي ، 

هي تَاًس اظ قوَل ٢ؿوتي اظ ايي  تهَيت ّيئت ٍظيطاى

  . ٢بًَى هٗبٜ گطزز

ّبي هطثٌَ  زض ثرف ٦كبٍضظي ٞٗبليت – 189هادُ 

ى هيَُ، اًَأ ًجبتبت، ثطزاضي اظ زضذتب ثِ پطٍضـ ٍ ثْطُ

ّبي رٌگلي ٍ ًيع زاهساضي ٍ  ّب، هطاتٕ، پبض٤ رٌگل

تَليس ٍ پطٍضـ هب٦يبى ٍ َيَض ٍ نٌٗت ًَٚبى، 

پطٍضـ آثعيبى ٍ ظًجَ ٖؿل، ٦بقت، زاقت ٍ ثطزاقت 

ه٣طضات ربيگعيي ثب ّبي ٦كبٍضظي،  ٍ ؾبيط ٞٗبليت

پيكٌْبز قَضاي ٖبلي ٦بض ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض 

 ارتوبٖي ذَاّس ضؾيس.ٍ ضٞبُ 

 

هست ٦بض ، تُٗيالت ٍ هطذهي ّب ،  - 191هادُ  75

هعزح٠َ٣ نيبزاى ، ٦بض٦ٌبى حول ٍ ٣ًل ) َّائي ، 

ظهيٌي ٍزضيبئي ( ذسهِ ٍهؿترسهيي هٌبظل ، هٗلَليي ٍ 

ًيع ٦بضگطاًي ٦ِ َطظ ٦بضقبى ثٌحَي اؾت ٦ِ توبم يب 

ٗيي ٢ؿوتي اظ هعز ٍ زضآهس آًْب ثؿَيلِ هكتطيبى يبهطار

زض  "تبهيي هي قَزٍّوچٌيي ٦بضگطاًي ٦ِ ٦بض آًْب ًَٖب

ّب، هعز يب  هست ٦بض، تُٗيالت ٍ هطذهي – 191هادُ 

٣ًٍل )َّايي، ظهيٌي،  ح٠َ٣ نيبزاى، ٦بض٦ٌبى حول

زضيبيي( ذسهِ ٍ هؿترسهبى هٌبظل، هٗلَالى ٍ ًيع 

٦بضگطاًي ٦ِ َطظ ٦بضقبى ثِ ًحَي اؾت ٦ِ توبم يب 

٢ؿوتي اظ هعز ٍ زضآهس آًبى ثِ ثِ ٍؾيلِ هكتطيبى ٍ 

قَز ٍ ّوچٌيي ٦بضگطاًي ٦ِ ٦بض  هطارٗبى تبهيي هي
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ؾبٖبت هتٌبٍة اًزبم هي گيطز ، زض آئيي ًبهِ ّبئي ٦ِ 

 ّيبت ٍظيطاىتَؾٍ قَضايٗبلي ٦بض تسٍيي ٍ ثِ تهَيت 

ذَاّس ضؾيس تٗييي هي گطزز . زض هَاضز ؾ٧َت هَاز 

  0ايي ٢بًَى حب٦ن اؾت 

قَز زض  بٖبت هتٌبٍة اًزبم هيآًبى ًَٖبً زض ؾ

ّبيي ٦ِ تَؾٍ قَضاي ٖبلي ٦بض تسٍيي ٍ ثِ  ًبهِ آييي

ذَاّس ضؾيس  ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖيتهَيت 

 زض هَاضز ؾ٧َت، هَاز ايي ٢بًَى حب٦ن اؾت.

٦بضگبّْبي ٦َچ٥ ٦وتط اظ زُ ًٟط ضا هي  - 191هادُ  76

ظ اظ قوَل ثًٗي ا "تَاى ثط حؿت ههلحت ه٢َتب

ه٣طضات ايي ٢بًَى هؿتخٌي ًوَز . تكريم ههلحت ٍ 

ثِ هَرت آئيي ًبهِ اي ذَاّس ثَز ٦ِ ثب هَاضز اؾتخٌبء 

پيكٌْبز قَضايٗبلي ٦بض ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس 

 ضؾيس

ًٟط ضا  10ّبيي ٦َچ٥ ٦وتط اظ  ٦بضگبُ – 191هادُ 

تَاى ثط حؿت ههلحت ه٢َتبً اظ قوَل ثًٗي اظ  هي

ه٣طضات ربيگعيي َى هؿتخٌي ًوَز ٍ ه٣طضات ايي ٢بً

ز قَضاي ٖبلي ٦بض ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، بثِ پيكٌْ

 ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ذَاّس ضؾيس.

 

ٍظاضت ٦بض ٍاهَض ارتوبٖي ٍ ٍظاضت  - 193هادُ  77

ثْساقت ، زضهبى ٍ آهَظـ پعق٧ي حؿت هَضز ثِ 

هٌَٓض تبهيي ٦بزض هترهم ؾطپطؾتي زض نَضت لعٍم 

زض ٍاحسّب ثٌَٗاى ؾطپطؾت تٗييي قسُ  ثِ ا ٞطازي ٦ِ

اًس آهَظقْبي الظم ضا زض ظهيٌِ هؿبئل ًبْط ثِ ضٍاثٍ 

 . اًؿبًي ، ضٍاثٍ ٦بض ٍايوٌي ٍ ثْساقت ٦بض ذَاٌّس زاز

آئيي ًبهِ هجٌَ تَؾٍ قَضايٗبلي ٦بض تْيِ ٍ حؿت 

هَضزثِ تهَيت ٍظضاي ٦بض ٍاهَض ارتوبٖي ٍ ثْساقت ، 

 زضهبى ٍ آهَظـ پعق٧ي هي ضؾس

ّبي تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي  ٍظاضتربًِ – 193هادُ 

ٍ ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعق٧ي حؿت هَضز زض 

ظهيٌِ هؿبئل ًبْط ثط ضٍاثٍ ٦بض ٍ حٟبْت ٌٞي، ايوٌي 

ّبي الظم ضا ثِ ٦بض٦ٌبى،  ٍ ثْساقت ٦بض  آهَظـ

٦بضگطاى ٍ ٦بضٞطهبيبى ٍ ؾبيط اقربل هطتجٍ ذَاٌّس 

 زاز.

يبى هكوَل ايي ٢بًَى ثِ هٌَٓض ٦بضٞطهب – 1تجهطُ 

هكبض٦ت زض اهط آهَظـ ه٧لٌٟس ٦بضگطاى ذَز ضا ثطاي 

هست هٗيي ثِ ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ٍ يب 
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ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعق٧ي هٗطٞي 

 ًوبيٌس.

ّبي هَئَ ايي هبزُ حؿت هَضز  ًبهِ آييي – 2تجهطُ 

وبٖي يب ٍظيط ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارت

 ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعق٧ي ذَاّس ضؾيس.

٦بضٞطهبيبى ٦بضذبًِ ّب ه٧لٌٟس زض ظهيٌِ  - 194هادُ  78

آهَظـ ًٓبهي ٦بضگطاى ٍاحسّبي ذَز ثب ًيطٍي 

ه٣بٍهت ثؿيذ ؾپبُ پبؾساضاى ا٣ًالة اؾالهي 

  . ّو٧بضيْبي الظم ضا هجصٍل زاضًس

ّو٧بضي هكتط٤  آيئٌٌبهِ ارطائي ايي هبزُ ثب -تجهطُ 

ٍظاضتيي ٦بض ٍ اهَض ارتوبٖي ٍزٞبٔ ٍ پكتيجبًي ًيطٍّبي 

  . هؿلح ، تْيِ ٍ ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس

ّبي هكوَل ايي ٢بًَى  ٦بضٞطهبيبى ٦بضگبُ – 194هادُ 

ّبي  ه٧لٌٟس زض ذهَل ايزبز ت٣َيت ٍ پكتيجبًي ضزُ

ه٣بٍهت ثؿيذ ّو٧بضي الظم ضا ثب ؾبظهبى ثؿيذ 

 ٟٗيي ثِ ٖول آٍضًس. هؿتً

ًبهِ ارطاي ايي هبزُ ثب ّو٧بضي ٍظاضت  آييي –تجهطُ 

تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ٍ ٍظاضت زٞبٔ ٍ پكتيجبًي 

ًيطٍّبي هؿلح ٍ ؾبظهبى ثؿيذ هؿتًٟٗيي ْطٜ قف 

 هبُ تسٍيي ٍ ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس.

 

س ، ثِ هٌَٓض تكَي١ ًيطٍّبي ٦بضگطي هَل - 195هادُ  79

هترهم ، هرتطٔ ٍ هجت٧ط ، ٍظاضت ٦بض ٍاهَض 

ارتوبٖيي ه٧لٝ اؾت ّوِ ؾبلِ ثِ َط٠ ه٣تًي زض 

 . هَضزاًتربة ٦بضگطاى ًوًَِ ؾبل ا٢سام ًوبيس

يَاثٍ ارطائي ايي هبزُ ٍ چگًَگي تكَي١  -تجهطُ 

٦بضگطاى ًوًَِ ٍ ًحَُ ارطاي آى ٍ پيف ثيٌي ّعيٌِ 

ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ه٧لٝ  - 195هادُ 

اؾالهي ثب -اؾت ثِ هٌَٓض اٖتالي َّيت ايطاًي

ٍضي  گيطي اظ ٞطٌّگ ٌٚي اؾالهي، اضت٣بي ثْطُ ثْطُ

ًيطٍي ٦بض، گؿتطـ ٦بضآٞطيٌي، ض١ًٍ ٍ تكَي١ 

، ثٌيبى ثب تب٦يس ثط اذتطأ، اثت٧بض تَليسات زاًف

ؾبظي، اًت٣بل زاًف ٌٞي ٍ هْبضتي ٍ انالح  ثَهي
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ٍاهَض ارتوبٖي ّبي هتٗطاٜ هطثٌَ ، تَؾٍ ٍظاضت ٦بض 

  تٗييي ذَاّس گطزيس

الگَي ههطٜ ّوِ ؾبلِ ًؿجت ثِ قٌبؾبيي ٍ هٗطٞي 

ّبي هبًسگبض ٦بض، ٦بضآٞطيٌبى ثطتط،  هٟبذط ٍ چْطُ

ّبي  ّبي ٦بضي ًوًَِ، ٦بضگبُ ٦بضگطاى ًوًَِ، گطٍُ

ّبي ايوي ثطتط ٍ ًحَُ ارطاي آى ٍ  ًوًَِ ٍ ٦بضگبُ

اي اؾت  ًبهِ ثط اؾبؼ آييي ضثٍ ّبي شي ثيٌي ّعيٌِ پيف

٦ِ ثِ تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي  

 ذَاّس ضؾيس.

ٍظاضت ٦بض ٍاهَض ارتوبٖي ه٧لٝ اؾت زض  - 196هادُ  81

رْت آگبّي ٍ ق٧َٞبئي ٧ٞطي ثيكتط ٦بضگطاى ٍضقس 

٦بضّبي ٖلوي ، ٖولي ، ترههي زض ظهيٌِ ّبي ٖلن ٍ 

اؾاليسٍ  نٌٗت ، ٦كبٍضظي ٍ ذسهبتي ، ٞيلن ،

آهَظقْبي الظم زيگط ضا تساض٤ ثجيٌس ٍايي اهبًبت ضا 

اظَطي١ ضازيَ ، تلَيعيَى ٍ ضؾبًِ ّبي گطٍّي ٍ يب ّط 

 ًحَ زيگطي ٦ِ الظم ثبقس زض اذتيبض آًبى ٢طاض زُ

ٍظاضت تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ه٧لٝ  - 196هادُ 

اؾت ثِ هٌَٓض آگبّي ٍ ق٧َٞبيي ٧ٞطي ثيكتط 

ّبي  طهبيبى ذسهبت آهَظقي ٍ هكبٍض٦ُبضگطاى ٍ ٦بضٞ

الظم ضا ضاؾبً يب اظ َطي١ اقربل ح٣ي٣ي يب ح٢َ٣ي 

 نالح زض اذيتبض آًبى ٢طاض زّس. شي

اقربل ح٣ي٣ي يب ح٢َ٣ي هت٣بيي اضائِ  – 1تجهطُ 

اي ٍ آهَظقي زض ظهيٌِ ضٍاثٍ ٦بض ٍ  ذسهبت هكبٍضُ

حٟبْت ٌٞي ٍ ايوٌي ٦بض ه٧لٌٟس پطٍاًِ نالحيت اظ 

 بٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي اذص ًوبيٌس.ٍظاضت تٗ

ًبهِ ارطايي هَئَ ايي هبزُ ثِ  آييي – 2تجهطُ 

تهَيت ٍظيط تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ ارتوبٖي ذَاّس 

 ضؾيس.

ّب، ٧ًتِ هْن ٍ ٢بثل  زض هَضز رطائن ٍ هزبظات -

گبُ ًجبيس ثطاي هسيطاى ٍ هؿئَالى  ٦ِ ّيچ ايطاز آى

ي ٍاحس ثيٌي قَز ظيطا ثطا هزبظات ظًساى پيف

ثرف اؾت ٍ اظ ؾَي زيگط  تَليسي ظيبى

ثركس  قرهيت هسيطاى ٍ هؿئَالى ضا ٦بّف هي

  ٍ اظ لحبِ ازاضُ اهَض ثِ ٍاحس تعلعل ٍاضز هي

ؾبظز. ٍاًگْي آًچِ ترلٝ اظ ه٣طضات ٢بًَى ٦بض 

ًبم ثطزُ قسُ اؾت رٌجِ ح٢َ٣ي زاضز ٦ِ رعاي آى 

ًيع ثبيس رطيوِ ٣ًسي ثبقس هگط زض ًتيزِ ٞٗل يب 

ٖسم ٞٗل هسيطاى ٍ يب ٦بضٞطهبيبى رطهي ٦يٟطي 

ضخ زّس ٦ِ رعاي آى ثط اؾبؼ ٢َاًيي ٦يٟطي 

 ظًساى ثبقس.
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زض توبهي هَاز هطثََِ يِ ايي ٞهل هالحِٓ  - 

گطزز ٦ِ هسيطاى ٍ ٦بضٞطهبيبى ٍ ؾبيط هؿئَالى  هي

اًس ٍ ْبّطاً چٌيي ثِ ًٓط  هتْن قٌبذتِ قسُ

يط ٍ گًَِ ٢هَض ٍ ت٣ه ضؾس ٦ِ ٦بضگطاى ّيچ هي

ذُبيي ًساقتِ ٍ ًرَاٌّس زاقت. يطٍضت ايزبة 

٦ٌس ٦ِ زض هَاضز اذيط ثطاي ٦بضگطاى ًيع  هي

ّبيي زض ًٓط گطٞتِ قَز ظيطا ه٣طضات  هزبظات

 هطثٌَ ثِ ٦ويتِ اًًجبٌ ٦بٞي ًيؿت.

زض  192ٍ  191، 190، 189آًچِ زض هَاز  -

ّب، ٦بضگطاى ٍ ٦بضٞطهبيبى هؿتخٌي قسُ  هَضز ٦بضگبُ

هَاز ٢بًَى ٦بض رسا قًَس ٍ  اظثبيس اؾت انَالً 

 زض ٢بًَى زيگطي هَضز تَرِ ٢طاض گيطًس.
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