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ایوپ داصتقا  دادرم 1395 -   31

دش غالبا  يزرواشک  شخب  تاراسخ  تالیهست  تخادرپزاب  هلاس  لاهمتسا 3  ییارجا  همان  نییآ 

تئیه بیوصت  هب  هک  ار  روشک  لک  لاس 1395  هجدوب  نوناق  ( 13  ) هرصبت و )  ) دنب ییارجا  همان  نییآ  روهمج ، سیئر  لوا  نواعم  يریگناهج ، قاحـسا 

و)  ) دنب ییارجا  همان  نییآ  تسا : ریز  حرـش  هب  همان  نییآ  نیا  نتم  تلود ، یناسر  عالطا  هاگیاپ  زا  انلیا  شرازگ  هب.درک  غالبا  ارجا  يارب  هدیـسر ، ناریزو 

روشک لک  لاس 1395  هجدوب  نوناق  ( 13  ) هرصبت

: دنور یم  راک  هب  طوبرم  حورشم  یناعم  رد  ریز  تاحالطصا  همان  نییآ  نیا  رد  هدام 1 -

شخب تالیهست  یتیامح ، ياه  قودنـص  لماع و  ياه  کناب  زا  هک  یتلودریغ  یقوقح  یقیقح و  صاخـشا  هیلک  نازرواشک و  لومـشم : ناعفن  يذ  فلا -

ثداوح رثا  رد  اهنآ  هب  هدراو  تراسخ  هدومن و  تفایرد  يراد ) عترم  يراد و  لگنج  نایزبآ ، رویط و  ماد و  شرورپ  ینابغاب ، تعارز ، لـماش   ) يزرواـشک

، یگدزامرس گرگت ، فرب ، لیس ، یلاسکـشخ ، هبقرتمریغ : ثداوح  ب.دشاب - هدیـسر  همان  نییآ  نیا  ( 3  ) هدام عوضوم  هورگراک  دـییأت  هب  هبقرتمریغ ،

ناعفن يذ  يزرواشک  تیلاعف  زا  یـشان  يراظتنا  دـمآرد  هک  نآ  ریاظن  یماد و  یهایگ و  ریگ  همه  ياه  يراـمیب  تاـفآ و  هلزلز ، دـمعریغ ، يزوس  شتآ 

زا زوجم  ياراد  یلام  تاسـسؤم  یتلودریغ و  یتلود و  ياه  کناب  هیلک  لماع : کناب  پ.تسا - هدومن  هجاوم  يدج  هرطاخم  اب  ار  همان  نییآ  نیا  لومـشم 

.دنا هدومن  تخادرپ  تالیهست  يزرواشک  شخب  هب  هک  ناریا  یمالسا  يروهمج  يزکرم  کناب 

تیریدم نامزاس  طسوت  دـنا ، هتـشاد رارق  هبقرتمریغ  ثداوح  ریثأت  تحت  لاس 1394  زا  هک  یقطانم  اه و  ناتـسا  تسرهف  یلم ، حطـس  رد  هدام 2 -

دییأت يا ، هقطنم  حطس  رد  هدام.دش 3 - دهاوخ  مالعا  همان  نییآ  نیا  ( 3  ) هدام عوضوم  هورگراک  لیکشت  تهج  اه  يرادناتسا  هب  نییعت و  روشک  نارحب 

تیریدـم هورگراـک ،) سییر   ) ناتـسرهش يرادـنامرف  زا  لکـشتم  یهورگراـک  هدـهعرب  هماـن ، نییآ  نیا  لومـشم  ناـعفن  يذ  هب  هدراو  ترا  ـ ـسخ

ناتسرهش رد  یتیامح  ياه  قودنـص  ای  لماع و  کناب  يزرواشک و  تالوصحم  همیب  قودنـص  ناگدنیامن  هورگراک ،) ریبد   ) ناتـسرهش يزرواشکداهج 

نازیم يزرواشک و  ياه  تیلاعف  عون  هدراو ، تراسخ  نازیم  اب  بسانتم  هدش ، دیسررس  تالیهست  لاهمتسا  تدم  ای  هرود  نییعت  هرصبت.دوب 1 - دهاوخ 

.تسا همان  نییآ نیا  ( 3  ) هدام عوضوم  هورگراک  هدهعرب  همان ، نییآ  نیا  لومشم  ناعفن  يذ  هب  يزرواشک  همیب  قودنص  طسوت  هدش  تخادرپ  تمارغ 

اهنآ هب  هدراو  تاراسخ  يزرواشک ، تیلاعف  عون  ساسارب  همان  نییآ  نیا  ( 3  ) هدام عوضوم  هورگراک  صیخشت  هب  هک  ینازرواشک  زا  هتسد  نآ  هرصبت 2 -

تسرهف هورگراک ، ریبد  هرـصبت.دنوش 3 - یمن هدام  نیا  مکح  لومـشم  تسا ، هدـش  تخادرپ  نیمأت و  يزرواشک  تالوصحم  همیب  قودنـص  قیرط  زا 

هدام.دـیامن 4- یم  مالعا  یتیامح  ياه  قودنـص  لماع و  ياه  کناب  هب  طوبرم ، یلام  تاعالطا  هارمه  هب  ار  همان  نییآ نیا  لومـشم  ناعفن  يذ  یماـسا 

هب همان  نییآ  نیا  لومشم  ناعفن  يذ لاس 1394  هدش  دیسررس  تالیهست  لاهما  هب  تبـسن  طوبرم ، هورگراک  دییأت  زا  سپ  دنفظوم  لماع  ياه  کناب 

نامزاس هب  ساکعنا  تهج  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يزکرم  کناب  هب  ار  روکذـم  لاهما  ياه    هنیزه رامآ  دـنیامن و  مادـقا  لاس  هس  ات  رثکادـح  تدـم 

هب نآ  غالبا  هب  تبـسن  همان ، نییآ  نیا  غالبا  زا  سپ  هتفه  ود  فرظ  دـنفظوم  لماع  ياه  کناب  هرـصبت.دنیامن - مالعا  روشک  يزیر  هماـنرب  تیریدـم و 

شخب رد  يراذگ  هیامرس هعسوت  زا  تیامح  قودنص  یـصصختردام  تکرـش  هدام.دنیامن 5 - مادقا  یناتسرهش  یناتـسا و  بعـش  رد  دوخ  ناگدنیامن 

يذ لاس 1395  هدش  دیـسررس  تالیهـست  لاهما  هب  تبـسن  يزرواشک  شخب  زا  تیامح  یتلودریغ  ياه  قودنـص قیرط  زا  تسا  فظوم  يزرواشک 

زا لماع  کناب  مالعا  زا  سپ  همان ، نییآ  نیا  ( 5  ) و ( 4  ) داوم یلام  راب  هدام.دیامن 6 - مادقا  لاس  هس  ات  رثکادح  تدم  هب  همان  نییآ  نیا  لومـشم  ناعفن 

هدام.دوش 7- یم  نیمأت  هدشن  ینیب  شیپ  تارابتعا  ای  و  بوصم 1387 - روشک –  نارحب  تیریدم  نامزاس  لیکشت  نوناق  ( 12  ) هدام تارابتعا  لحم 

دنفظوم يزرواشک  شخب  رد  يراذگ  هیامرس  هعسوت  زا  تیامح  قودنص  یصصختردام  تکرش  روشک و  ترازو  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يزکرم  کناب 

سییر لوا  نواعم  يریگناهج ، قاحـسا.دنیامن  هیارا  روشک  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هب  ههام  هس  عطاقم  رد  ار  همان  نییآ  نیا  درکلمع  شرازگ 
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يزیر همانرب  تیریدـم و  نامزاس  روشک –  ترازو  ییاراد –  يداـصتقا و  روما  ترازو  يزرواـشکداهج –  ترازو  هب  ارجا  يارب  ار  هبوصم  نیا  روهمج ،

زا معا  روشک  ياه  کناب  هیلک  لاس 1395، هجدوب  همانرب  نوناق  هرصبت 13  (و ) دنب ساسا  رب.درک  غالبا  ناریا  یمالسا  يروهمج  يزکرم  کناب  روشک و 

ياه ماو  تخادرپزاب  دـنفظوم  دـنا ، هدومن تخادرپ  تالیهـست  يزرواشک  شخب  هب  هک  یتیامح  ياه  قودنـص یلاـم و  تاسـسؤم  یتلودریغ و  یتلود ،

ای هبقرتمریغ و  ثداوح  ای  ریگ و  همه ياه  يرامیب تافآ و  اـی  یگدزامرـس  اـی  یلاسکـشخ  تراـسخ  راـچد  هک  یتلودریغ  یقوقح  یقیقح و  صاخـشا 

قودنص ناتسرهش ، رد  هطوبرم  کناب  ناتسرهش ، يزرواشک  داهج  ناگدنیامن  زا  لکـشتم  یهورگراک  دییأت  اب  ار  دنـشاب  هدش  يدمعریغ  يزوس  شتآ

تیریدم نامزاس  لیکشت  نوناق  ( 12  ) هدام تارابتعا  لحم  زا  یفاضا  یلام  راب  نیمأت  هب  طورشم  ناتسرهش  يرادنامرف  ناتـسرهش و  يزرواشک  همیب 

.دننک  لاهما  لاس  هس  تدم  هب  هجدوب  نوناق  هدشن  ینیب شیپ تارابتعا  روشک و  نارحب 
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ایوپ داصتقا  دادرم 1395 -   31

دوش یم تخادرپ  يدوز  هب  ناراک  مدنگ  ناگتسشنزاب و  تابلاطم 

مدنگ تابلاطم  تفگ : میناسرب  رفـص  هب  میناوت  یم  ار  ناراکمدـنگ  تابلاطم  همه  هدـنیآ  هام  ود  یکی ، فرظ  هللاءاش  نا هک  نیا  نایب  اب  تلود  يوگنخس 

رد یساسا  ياهالاک  تمیق  راهم  هکنیا  رب  دیکات  اب  تخبون  رقابدمحم  مینـست ، شرازگ  هب.دش  دهاوخ  تخادرپ  يدوز  هب  روشک  ناگتـسشنزاب  ناراک و 

هـضرع دش و  دهاوخ  رازاب  دراو  یلخاد  ياه  جنرب  هدنیآ  هام  ات  رثکادـح  میتسه و  لوصحم  نیا  تشادرب  لاح  رد  تفگ : جـنرب  صوصخرد  تسا  نایرج 

.درک دهاوخ  لیدعت  رازاب  رد  ار  تمیق  ناراکجنرب  يوس  زا  جنرب  ناوارف 

تیاعر هب  نازرواشک  قوقح  تیاعر  اب  رازاب  میظنت  يارب  موزل  تروصرد  یلو  مینزن ؛ جـنرب  تادراو  هب  تسد  هک  میراد  شـالت  یلیخ  هتبلا  داد : همادا  يو 

.تفرگ میهاوخ  تسد  هب  ار  رازاب  میظنت  یساسا  ياهالاک  تادراو  اب  تخادرپ و  میهاوخ  زین  ناگدننک  فرصم  قوقح 

: تفگ تسا  تلود  راک  روتـسد  رد  ناموت  درایلیم  و 800  رازه  رابتعا 12  اب  مدنگ  نت  رازه  و 500  نویلیم  دـیرخ 10  هکنیا  هب  هراشا  اب  نینچمه  يو 

یـشخب میدرک  شالت  نیا  ربانب  تسا  لوا  هام  دنچ  نیمه  رد  ناراکمدنگ  تابلاطم  یلو  دیآ  یم  تسد  هب  لاس  لوط  رد  یجیردت  تروص  هب  تلود  عبانم 

شخب درک : حیرـصت  تخبونهدـنیآ  هام  ود  یکی ، ات  نازرواشک  تابلاطم  تخادرپ  .مینک * تخادرپ  یمومع  هنازخ  قیرط  زا  ار  ناراکمدـنگ  تاـبلاطم  زا 

درک میهاوخ  تخادرپ  يزکرم  کناب  تالیهـست  لحم  زا  تدم  هاتوک  تروص  هب  میتفرگ  يزکرم  کناب  زا  نوناق  قبط  هک  يرابتعا  طخ  کی  زا  زین  يرگید 

دـسر یم  ام  ياه  لوپ  هک  لاس  نایاپ  ات  مینک و  تخادرپ  ار  اهنآ  تابلاطم  میوش و  راکهدـب  اه  کناب  هب  ام  دنـشاب  رظتنم  ناراکمدـنگ  هکنیا  ياج  هب  ات 

همانرب و نویسیمک  رد  هجدوب 95  نوناق  حالـصا  یـسررب  رد  مه  يا  هبوصم  هناتخبـشوخ  تشاد : راهظا  يو.مینک  تخادرپ  ار  اه  کناب  هب  دوخ  یهدب 

ار ناراکمدـنگ  تاـبلاطم  میتـفرگ  سلجم  زا  هک  يا  هبوصم  ناـموت  دراـیلیم  رازه  لـحم 40  زا  میناوتب  اـت  داد  هزاـجا  اـم  هب  دـش و  بیوصت  هجدوب 

نمض يومیناسرب  رفـص  هب  میناوت  یم  ار  ناراکمدنگ  تابلاطم  همه  هدنیآ  هام  ود  یکی ، فرظ  هللاءاش  نا تفگ : هجدوب  همانرب و  نامزاس  سیئر.میزادرپب 

قیرط زا  ار  مدنگ  يدربهار  يالاک  میوش  یمن  یضار  تقو  چیه  ام  یلو  دوش  یم  مامت  رت  نازرا ام  يارب  بتارم  هب  تادراو  دوزفا : نازرواشک  زا  ینادردق 

زا رتشیب  نازرواشک  تامحز  تسین و  نارگ  مقر  نیا  دنچ  ره  میرخب  نازرواشک  زا  یلو  رت  نارگ تروص  هب  ار  الاک  نیا  میرضاح  ام  مینک و  نیمأت  تادراو 

هدنیآ هام  ود  یکی ، فرظ  ار  اهنآ  تابلاطم  مامت  هللاءاش  نا دننک و  كرد  ار  ام  زیزع  نازرواشک  میراد  راظتنا  درک : دیکات  تخبون.دراد  شزرا  ام  يارب  اهنیا 

ناراک و مدنگ  تابلاطم  تفگ : سلجم  قیفلت  نویسیمک  رد  هعـسوت  مشـش  همانرب  هحیال  بیوصت  هب  هراشا  اب  تلود  يوگنخـس.درک  میهاوخ  تخادرپ 

يارب نالوئسم  شالت  زا  تخبونتلود  راک  روتسد  رد  يروشک  ياه  هتـسشنزاب  تابلاطم  تخادرپ  .دش * دهاوخ  تخادرپ  يدوز  هب  روشک  ناگتـسشنزاب 

نانکراک یگتسشنزاب  شاداپ  تخادرپ  يارب  ناموت  درایلیم  رازه و 500 رب 4  غلاب  درک : حیرصت  دادربخ و  تلود  هتسشنزاب  نانکراک  تابلاطم  تخادرپ 

ای ود  رد  زین  ناموت  درایلیم  رازه  زا  شیب  رضاح  لاحرد  هدش و  عورش  اه  تخادرپ  مه  هامدادرم  زا  هدش و  هتفرگرظنرد  رابتعا  لاس 95  هجدوب  رد  تلود 

هدش و تخادرپ  ناموتدرایلیم  رب 170  غلاب  ناضمر  هام  رد  ییاذغ  تینما  دبـس  دش : روآدای  تلود  يوگنخـس.تسا  هدش  هداد  صیـصخت  هلحرم  هس 

.میراد  راکروتسد  رد  ار  دبس  نیا  هیارا  مه  مود  همین  يارب 
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یمالسا يروهمج  همانزور  دادرم 1395 -   30

تسا یساسا  ياهالاک  تمیق  راهم  لابند  هب  تلود  تخبون :

دوش  یم نازرا  هدنیآ  هام  ات  جنرب  : * ربخ هحفص 

.دنک یم لیدعت  رازابرد  ار  جنرب  تمیق  ، ناوارف هضرع  نیمه  هک  دوشیم  رازاب  دراو  هدنیآ  هام  ات  یلخاد  ياه  جنرب : تفگ تلود  يوگنخس 

رد جنرب  صوصخرد  تفگ : تسا ، نایرج  رد  یـساسا  ياهالاک  تمیق  راهم  هکنیا  رب  دیکات  اب  امیـسوادص  يرازگربخاب  هبحاصم  رد  تخبون  رقابدـمحم 

ار تمیق  ناراکجنرب  يوس  زا  جنرب  ناوارف  هضرع  دش و  دهاوخ  رازاب  دراو  یلخاد  ياه  جنرب هدـنیآ  هام  ات  رثکادـح  میتسه و  لوصحم  نیا  تشادرب  لاح 

.درک دهاوخ  لیدعت  رازاب  رد 

تیاعر هب  نازرواشک  قوقح  تیاعر  اب  رازاب  میظنت  يارب  موزل  تروصرد  یلو  ؛ مینزن جـنرب  تادراو  هب  تسد  هک  میراد  شـالت  یلیخ  هتبلا  داد : همادا  يو 

.تفرگ میهاوخ  تسد  هب  ار  رازاب  میظنت  یساسا  ياهالاک  تادراو  اب  تخادرپ و  میهاوخ  زین  ناگدننک  فرصم  قوقح 

: تفگ تسا  تلود  راک  روتـسد  رد  ناموت  درایلیم  و 800  رازه  رابتعا 12  اب  مدنگ  نت  رازه  و 500  نویلیم  دـیرخ 10  هکنیا  هب  هراشا  اب  نینچمه  يو 

زا یشخب  میدرک  شالت  نیا  ربانب  تسا  لوا  هام  دنچ  نیمه  رد  ناراکمدنگ  تابلاطم  یلو  دیآ  یم تسد  هب  لاس  لوط  رد  یجیردت  تروص  هب  تلود  عبانم 

.مینک تخادرپ  یمومع  هنازخ  قیرط  زا  ار  ناراکمدنگ  تابلاطم 

هدنیآ هام  ود  یکی ، ات  نازرواشک  تابلاطم  تخادرپ  * 

کناب تالیهـست  لحم  زا  تدم  هاتوک  تروص  هب  میتفرگ  يزکرم  کناب  زا  نوناق  قبط  هک  يرابتعا  طخ  کی  زا  زین  يرگید  شخب  درک : حیرـصت  تخبون 

لاس نایاپ  ات  مینک و  تخادرپ  ار  اهنآ  تابلاطم  میوش و  راکهدب  اه  کناب هب  ام  دنـشاب  رظتنم  ناراکمدنگ  هکنیا  ياج  هب  ات  درک  میهاوخ  تخادرپ  يزکرم 

.مینک تخادرپ  ار  اه  کناب هب  دوخ  یهدب  دسر  یم ام  ياه  لوپ هک 

ات داد  هزاجا  ام  هب  دـش و  بیوصت  هجدوب  همانرب و  نویـسیمک  رد  هجدوب 95  نوناق  حالصا  یـسررب  رد  مه  يا  هبوصم هناتخبـشوخ  تشاد : راهظا  يو 

.میزادرپب ار  ناراکمدنگ  تابلاطم  میتفرگ  سلجم  زا  هک  يا  هبوصم ناموت  درایلیم  رازه  لحم 40  زا  میناوتب 

.میناسرب رفص  هب  میناوت  یم ار  ناراکمدنگ  تابلاطم  همه  هدنیآ  هام  ود  یکی ، فرظ  هللاءاش  نا تفگ : هجدوب  همانرب و  نامزاس  سیئر 

ار مدنگ  يدربهار  يالاک  میوش  یمن یضار  تقو  چیه  ام  یلو  دوش  یم مامت  رت  نازرا ام  يارب  بتارم  هب  تادراو  دوزفا : نازرواشک  زا  ینادردق  نمض  يو 

نازرواشک تامحز  تسین و  نارگ  مقر  نیا  دنچ  ره  میرخب  نازرواشک  زا  یلو  رت  نارگ تروص  هب  ار  الاک  نیا  میرضاح  ام  مینک و  نیمات  تادراو  قیرط  زا 

.دراد شزرا  ام  يارب  اهنیا  زا  رتشیب 

.درک میهاوخ  تخادرپ  هدنیآ  هام  ود  یکی ، فرظ  ار  اهنآ  تابلاطم  مامت  هللاءاش  نا دننک و  كرد  ار  ام  زیزع  نازرواشک  میراد  راظتنا  درک : دیکات  تخبون 

هب روشک  ناگتسشنزاب  ناراک و  مدنگ  تابلاطم  تفگ : سلجم  قیفلت  نویسیمکرد  هعـسوت  مشـش  همانرب  هحیال  بیوصت  هب  هراشا  اب  تلود  يوگنخس 

.دش دهاوخ  تخادرپ  يدوز 

تلود راک  روتسد  رد  يروشک  ياه  هتسشنزاب تابلاطم  تخادرپ  * 

يارب ناموت  درایلیم  و 500 رازه  رب 4  غلاب  درک : حیرـصت  دادربخ و  تلود  هتـسشنزاب  نانکراک  تابلاطم  تخادرپ  يارب  نالوئـسم  شـالت  زا  تخبون 

رضاح لاحرد  هدش و  عورـش  اه  تخادرپ مه  هامدادرم  زا  هدش و  هتفرگرظنرد  رابتعا  لاس 95  هجدوب  رد  تلود  نانکراک  یگتـسشنزاب  شاداپ  تخادرپ 

.تسا هدش  هداد  صیصخت  هلحرم  هس  ای  ود  رد  زین  ناموت  درایلیم  رازه  زا  شیب 

رد ار  دبـس  نیا  هیارا  مه  مود  همین  يارب  هدش و  تخادرپ  ناموتدرایلیم  رب 170  غلاب  ناضمر  هام  رد  ییاذغ  تینما  دبـس  دش : روآدای  تلود  يوگنخس 
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.میراد راکروتسد 

  

راک بسک و  همانزور  دادرم 1395 -   31

 : يزرواشک ریزو  ماقم  مئاق 

دنک دروخرب  رکش  نارکتحم  اب  تیامح  نامزاس 

زا تادراو  رد  ریخات  تفگ : يزرواشک  ریزو  ماقم  مئاق  تسا ، هدش  رکش  ینارگ  لماع  نایوجدوس  یخرب  راکتحا  دندقتعم  رکش  دنق و  عیانص  هک  یلاح  رد 

.دنا  هدش رکش  ینارگ  لماع  هک  دننک  دروخرب  نارکتحم  اب  دیاب  یتراظن  ياه  هاگتسد هتفرگ و  تروص  اه  هناخراک ناگدننکدراو و  یخرب  يوس 

يدج رثا  هک  هدوبن  دایز  ردقنآ  اهریخات  اما  هتفرگ  تروص  رکش  تادراو  رد  اه  ریخات  یخرب  هچرگ  درک : راهظا  انسیا ، اب  وگو  تفگ رد  درفرهم  ربکا  یلع     

هک ارچ  تسا ، هداتفا  قافتا  دنا  هتشاد تادراو  تیلوئسم  هک  ییاه  هناخراک ناگدننکدراو و  دوخ  يوس  زا  تاریخات  یخرب  اما  .دشاب  هتشاد  رکش  رازاب  يور 

.دنا هدادن ماجنا  ار  دوخ  فیلاکت  عقوم  هب  اه  نآ

تکرش یخرب  یتلود و  یناگرزاب  تکرش  يوس  زا  رکـش  هضرع  هامریت  مهدزاود  زا  ینعی  دش ، زاغآ  رکـش  رازاب  هنیمز  رد  نارحب  هک  یماگنه  دوزفا : يو 

.دریگ یم تروص  رازاب  رد  یفاک  هزادنا  هب  هضرع  رضاح  لاح  رد  دش و  زاغآ  سروب  رازاب  رد  مجح  رپ  تروص  هب  رکشین  دننام  رگید  ياه 

شمارآ هب  ور  یلخاد  رازاب  رد  رکش  تمیق 

عقاو رد  .دسر  یمن شورف  هب  دوش  یم هضرع  سروب  رد  رکش  هک  ینازیم  هب  داد : همادا  تسا ، شمارآ  هب  ور  نونکا  مه  رکش  رازاب  تمیق  هکنیا  نایباب  يو 

هبوصم ساسا  رب  رضاح  لاح  رد  تیمق  دریگ و  یم  تروص  هلماعم  یصوصخ  شخب  یتلود و  یناگرزاب  تکرش  يوس  زا  سروب  رد  رکـش  هضرع  زا  رتمک 

.تسا ناموت  رکش 2520  مرگولیک  ره  تمیق  رازاب  میظنت  هورگراک 

تالوصحم ناگدننکدراو  زا  يرایـسب  زین  نونکا  مه  دوش و  یم هضرع  رازاب  رد  لاسما  لخاد  دیلوت  رکـش  هام ، رویرهـش  مهد  ات  مجنپ  زا  تفگ : درفرهم 

تسا و شمارآ  هب  ور  رکـش  رازاب  تفگ  ناوت  یم تسا و  صیخرت  لاح  رد  رگید  یخرب  هدـش و  صیخرت  یخرب  ناـیم  نیا  رد  هک  دـنا  هدرک  دراو  ار  دوخ 

.درادن دوجو  هنیمز  نیا  رد  یلکشم 

ناگدننکدیلوت ناگدننک و  فرـصم تیامح  نامزاس  دنا  هدرک  رکـش  راکتحا  هب  مادقا  یـصاخشا  ای  صخـش  رگا  درک : دیکات  يزرواشک  ریزو  ماقم  مئاق 

هزوح رد  دناوت  یم  اهنت  يزرواشک  داهج  ترازو  اما  تسا  یتموکح  تاریزعت  نامزاس  هب  نارکتحم  ياه  هدنورپ  لاسرا  هنیمز و  نیا  هب  یگدیسر  فظوم 

.درک    دهاوخ  یفرعم  لوئسم  ياه  هاگتسد هب  ار  اه  نآ اما  درادن  نیرکتحم  اب  دروخرب  يارب  يرازبا  دنک و  رظن  راهظا  رازاب  نیمات 
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سدق همانزور  دادرم 1395 -   30

يزرواشک : داهج  ریزو  نواعم 

دوب نارادماد  تساوخرد  لیلد  هب  زمرق  تشوگ  تمیق  يدصرد  شیازفا 10 

مشش همانرب  رد  زمرق  تشوگ  دیلوت  شیازفا  تفگ : يراجلاس  رد  زمرق  تشوگ  تمیق  يدصرد  شیازفا 10  هب  هراشا  اب  يزرواشک  داهج  ریزو  نواعم 

.تسا  هدش  ینیب  شیپ  ماد  دادعت  شیازفا  نودب 

رد کیناگرا  تالوصحم  یهاوگ  رودص  یللملا  نیب یـشزومآ  هاگراک  هیحاتتفا  هیـشاح  رد  زورما  ینکر  نسح  مینـست ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

تشوگ فرصم  نت  رازه  زا 900  نت  رازه  دودح 800  درک : راهظا  دراد ، دوجو  هدنز  ماد  تارداص  يور  شیپ هک  یـشاوح  صوصخ  رد  ناراگنربخ  عمج 

شیازفا لابند  هب  مشـش  همانرب  رد  دوزفا : يو  .دبای  یم شیازفا  نت  نویلیم  کی  هب  مشـش  همانرب  رد  دـیلوت  نازیم  هک  دوش  یم دـیلوت  لخاد  رد  زمرق 

نیمات لخاد  رد  روشک  یماد  زاین  ات  مینک  یم لابند  ار  شخب  نیا  رد  يرو  هرهب شیازفا  اما  میهاـک  یم نآ  دادـعت  زا  یتح  میتسین و  روشک  یماد  تیعمج 

دصرد لخاد و 10  دیلوت  ساسارب  ار  دوخ  زاین  ام  درادن و  یلکشم  زین  روشک  ینونک  رازاب  میظنت  داد : همادا  يزرواشک  داهج  ریزو  ماد  روما  نواعم  .دوش  

یتوافت ناریا  دیفس  زمرق و  تشوگ  فرصم  عومجم  درک : حیرصت  ینکر  .مینک  یم نیمات  یتلود  یصوصخ و  شخب  طسوت  تادراو  ساسارب  ار  هدنامیقاب 

يو تفای  شیازفا  دصرد  يراج 10  لاس  رد  زمرق  تشوگ  تمیق  .تسا   * یناهج  ربارب  ود  ام  دیفس  تشوگ  فرـصم  هتبلا  .درادن  یناهج  نیگنایم  اب 

رد لوصحم  نیا  تمیق  شیازفا  مدع  لیلد  هب  نارادـماد و  تساوخرد  لابند  هب  رما  نیا  هک  دراد  شیازفا  يراج 10  لاس  رد  زمرق  تشوگ  تمیق  تفگ :

نونکا مه  اریز  دوش  عطق  ام  تارداص  دنور  دیابن  یتارداص  ياهرازاب  ظفح  يارب  درک : حیرصت  يزرواشک  داهج  ریزو  نواعم  .تسا  هدوب  هتشذگ  لاس  ود 

.مینک  ظفح  ار  رازاب  نیا  میناوت  یم ماد  رودص  اب  هک  میتسه  یتارداص  تیزم  ياراد  سراف  جیلخ  هیشاح  ياهروشک  رد 
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داصتقا رصع  دادرم 1395 -   31

.دنوش یم ناریا  يزرواشک  بطق  مالیا  ناتسزوخ و 

مالیا و ناتسزوخ و  يراتکه  رازه  یضارا 550  يایحا  يا  هعسوت  ياه  حرط  داجیا  اب  تفگ : رصن  داهج  هسسؤم  لماعریدم  داصتقا : رصع  ینادزی : هیقر 

لیدبت يزرواشک  بطق  هب  ناتـسا  ود  نیا  اه  درگزیر  هدـیدپ  اب  هلباقم  يزرواشک و  ياه  هاچ  ندرک  یقرب  سفق ، رد  یهام  شرورپ  ياه  حرط  نینچمه 

حرط رصن ، داهج  هسسوم  فیاظو  فادها و  تشاد : راهظا  يربخ  تسشن  کی  رد  هتـشذگ  زور  یلیامـش  هللادی  داصتقا ، رـصع  شرازگ  هب  .دش  دنهاوخ 

فرـصم يارب  يزرواشک  ياه  هاچ  ندرک  یقرب  سفق ، رد  یهام  شرورپ  تیولوا  اب  يرورپ  يزبآ مالیا ، ناتـسزوخ و  يراتکه  رازه  یضارا 550  يایحا 

حرط يارجا  هب  هراشا  اب  یلیاـمش  .تسا  هسـسوم  ماهـس  يراذگاو  نینچمه  ییادز و  نابایب اهدرگزیر و  هدیدپ  زورب  اب  هلباقم  هعـسوت  تخوس ، هنیهب 

هب لاس 75  رد  يربهر  مظعم  ماقم  دوزفا : تسا ، رـصن  داهج  هسـسؤم  تیرومأم  نیرت  یلـصا نیرت و  مهم هک  مالیا  ناتـسزوخ و  يراتکه  رازه   550

.دنا هدرک  دیکات  دراد  دوجو  ناتسا  نیا  رد  هک  ییاه  لیسناتپ  بسانم و  ياوه  كاخ و  بآ و  عبانم   زا  هدافتسا  هب  ساسا  نیا  رب  هدرک و  رفس  ناتـسزوخ 

هعسوت قودنص  لحم  زا  رالد  درایلیم  تشادرب 1.5  هزاجا  ناتسزوخ و  هب  دیما  ریبدت و  تلود  رفس  نیلوا  اب  لاس 92  رد  تیرومام  نیا  ساسا  نیمه  رب 

يایحا لماش  نآ  لوا  زاف  هک  تسا  هدش  لیدبت  زاف  ود  هب  حرط  نیا  يارجا  داد : همادا  يو  .تفرگ  تعرس  ناتسزوخ  يراتکه  رازه  حرط 550  يارب  یلم 

، بآ لاقتنا  ياه   هکبـش  لماش  هک  اه  تخاسریز  یـضارا  نیا  زا  راتکه  رازه  رب 208  نونکات  هک  تسا  مالیا  ناتـسزوخ و  یـضارا  زا  راتکه  رازه   312

يو .دوش  یم  ماجنا  لاس 96  نایاپ  ات  زین  یقاب  تسا و  هدـش  ماجنا  يزاس  هچراپکی  يزاسون و  زیهجت ،  ینیمزریز ، یـشک  هز  ياه  هکبـش  ثادـحا 

دوب یتالکشم  راچد  مود  زاف  بآ  صیصخت  يارب  ورین  ترازو  تشاد و  دوجو  روشک  رد  هک  یبآ  عبانم  تیدودحم  هب  هجوت  اب  حرط  نیا  مود  زاف  رد  : تفگ

مود زاف  بآ  صیصخت  يراج  لاس  هام  تشهبیدرا  رد  یلم  یناتسا و  نیلوئسم  يزرواشک و  داهج  ریزو  روهمج و  سیئر  لوا  نواعم  ياه  يریگیپ  اب  هک 

همانرب تیریدم و  نامزاس  تیروحم  اب  مود  زاف  يارجا  يارب  مزال  یلام  عبانم  نیمات  ریگیپ  يزرواشک  داهج  ترازو  دش و  تقفاوم  راتکه  رازه  رد 238 

هسسؤم لماعریدم  .دوش  ماجنا  و 96  ياه 95  لاس  رد  لوا و  زاف  تازاوم  هب  زین  زاـف  نیا  يارجا  میتسه  راودـیما  تسا و  ورین  ترازو  روشک و  يزیر 

هک دش  دهاوخ  هفاضا  مالیا  ناتسزوخ و  يزرواشک  تالوصحم  هب  نت  نویلیم  زا 9,5  شیب  يراتکه ، رازه  حرط 550  يارجا  اب  درک : حیرصت  رصن  داهج 

تروص هب  هقطنم  رد  لغـش  رازه  هکنیا 300  نمـض  دش ؛ دهاوخ  هدوزفا  نازرواشک  دـمآرد  هب  ناموت  درایلیم  رازهود و 100  هنایلاس  ساـسا  نیا  رب 

.تفرگ دهاوخ  لکش  مالیا  ناتسزوخ و  ناتـسا  رد  ناریا  يزرواشک  بطق  نیرتگرزب  داجیا  درک : هفاضا  یلیامش  .دوش  یم داجیا  میقتسمریغ  میقتسم و 

يرایبآ نازیم  شهاک  اتـسار ، نیمه  رد  میتسه و  بآ  زا  هنیهب  هدافتـسا  لابند  هب  ام  حرط ، نیا  يارجا  رد  تفگ : بآ  زا  هنیهب  هدافتـسا  صوصخ  رد  يو 

، یمومع کبس  تالآ  نیشام زا  هاگتسد  رازه و 500  هس درک : ناونع  یلیامش  .میراد  همانرب  رد  ار  راشف  مک  راـشف و  تحت  يراـیبآ  شیازفا  یحطس و 

رد هک  دننک  یم راک  یبناج  عیانص  دیلوت  رد  زین  هناخراک  دودح 9  دنتسه و  لاعف  حرط  نیا  هدودحم  رد  یصصخت  تالآ  نیشام  نیگنـس و  همین نیگنس و 

يوگلا ثحب  لئاسم ، نیا  رانک  رد  تسا  مزال  هتبلا  دنا و  هدمآرد مادختـسا  هب  هقطنم  نآ  یموب  دارفا  زا  میقتـسم  يورین  رفن  ور 500  ازه  تشه عومجم 

درک و هراشا  سفق  رد  نایزبآ  یهام و  شرورپ  هب  يو  .دوش  لابند  زین  تالوصحم  شورف  يارب  یجراخ  یلخاد و  یبایرازاب  جـیورت و  شزومآ و  تشک ،

جیلخ نامع و  رزخ ، يایرد  ياه  بآ  تیفرظ  زا  هدافتسا  اب  دنا  هداد ماجنا  یلخاد  یـصوصخ  شخب  اب  يژورن  ياه  تکرـش هک  یتاعلاطم  ساسارب  تفگ :

ياه همانرب  زا  یکی  دراد و  دوجو  ایرد  لحاوس  رد  سفق  رد  شرورپ  شور  هب  نایزبآ  یهام و  نت  نویلیم  کی  هنـالاس  شرورپ  لقادـح  ناـکما  سراـف 

رتمولیک رازه و 800  زا 5  شیب  هک  ارچ  تسا  سفق  رد  یهاـم  نت  رازه  شرورپ 200  شور  هب  زین  هعسوت  مشـش  همانرب  رد  يزرواشک  داهج  ترازو 

هک هتشاداو  نآ  رب  ار  ام  نیریش  بآ  یلخاد  عبانم  تیدودحم  دوزفا : يو  .تسا  راک  نیا  رایتخا  رد  ار  سراف  جیلخ  ریازج  فارطا  یبونج و  یلامش ، لحاوس 

هعسوت داد : همادا  دراد ، يدایز  ياه  تیزم  سفق  رد  یهام  شرورپ  حرط  يارجا  هکنیا  هب  هراشا  اب  یلیامش  .میورب  ایرد  بآ  عبانم  زا  هدافتسا  تمس  هب 
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روکذم حرط  هک  تسا  ییاه  تیزم  هلمج  زا  روشک  ياهزرم  تینما  شیازفا  لاغتـشا و  ییاذغ ، تینما  شیازفا  تادـیلوت ، نیا  لحم  زا  یتفنریغ  تارداص 

، یلخاد ياهرازاب  داجیا  دـننام  دـیلوت  هریجنز  لیکـشت  اب  حرط  نیا  تفگ : درک و  دـیکات  نایزبآ  هزوح  رد  دـیلوت  هریجنز  داجیا  رب  يو   .دراد  لابند  هب 

ورین ترازو  يراکمه  اب  هک  يزرواشک  داهج  ترازو  ياه  هماـنرب زا  یکی  داد : همادا  يو  .دش  دهاوخ  قفوم  یبناج  عیانص  هعسوت  يدنب و  هتـسب  یجراخ ،

: دوزفا رصن  داهج  هسسوم  لماع  ریدم  .تسا  نازرواشک  ياه  هنیزه  شهاک  يارب  روشک  رد  رادزوجم  هاچ  هقلح  رازه  ندرک 220  یقرب  دوش ، یم ماجنا 

هب زاجم  هاچ  هقلح  ندرک 100  یقرب  يارب  ام  ور  نیا  زا  تسا و  اه  هاچ  نیا  ندرک  یقرب  لابند  هب  نازرواشک  زا  تیامح  يارب  يزرواـشک  داـهج  ترازو 

نازیم اه و  نآ  رارقتـسا  لحم  هلمج  زا  اه  هاچ  دروم  رد  تاعالطا  راـمآ و  يروآ  عمج  لاـح  رد  نونکا  تفگ : يو  .میا  هدرک  يزیر  همانرب  تولیاپ  تروص 

یم نیمات  لییوزاگ  فرصم  ییوج  هفرـص  لحم  زا  يزرواشک  زاجم  ياه  هاچ  ندرک  یقرب  عبانم  تشاد : راهظا  یلیامش  .میتسه  تخوس  تراک  فرصم 

، قارع ياهروشک  هب  نآ  هدمع  شخب  هک  تسا  یلم  ارف  یلم و  لکشم  اهدرگ ، زیر  درک : حیرـصت  هراشا و  زین  اهدرگ  زیر  عوضوم  هب  همادا  رد  يو  .دوش 

تفن و ترازو   ، عتارم اه و  لگنج  نامزاس  اب  اهدرگ  زیر  اب  هلباقم  يارب  ناتـسزوخ ، رد  روضح  تلع  هب  اـم  ددرگ و  یم  زاـب  تیوک  هیروس و  ناتـسبرع ،

اب اهدرگ  زیر  عوضوم  هب  يا  هژیو  هجوت  تلود  دش : راتساوخ  یلیامش  .درک  میهاوخ  يراکمه  زبس  ياضف  ثادحا  یشاپ و  چلام   هنیمز  رد  تسیز  طیحم 

.دشاب  هتشاد  یضارا  نیا  رد  تالوصحم  درکلمع  يراتکه و  رازه  حرط 550  رب  نآ  ریثات  هب  یهاگن 

يرالاس مدرم  دادرم 1395 -   31

ات 1404 یسفق  نایزبآ  ینت  نویلیم  کی  دیلوت 

روتـسد اب  مهدزای  تلود  ندمآ  راک  يور  يادتبا  زا  درذـگ و  یم نآ  زا  لاس   20 دودح هک  مالیا  ناتـسزوخ و  يراتکه  رازه   550 ياه تشد يایحا  حرط 

هاچ هقلح  رازه  ندرک 220  یقرب  هتـشاد و  یکیزیف  تفرـشیپ  دصرد  رـصن 37.8  داهج  هسـسوم  لماعریدم  هتفگ  هب  دش ، زاغآ  يربهر  مظعم  ماقم 

تسشن رد  یلیامـش  هللادی  انـسیا ، شرازگ  هب.تسا  هسـسوم  نیا  يارجا  تسد  رد  ياه  حرط رگید  زا  ییادز  نابایب سفق و  رد  یهام  دیلوت  رادزوجم ،

رازه ياه 550  تشد يایحا  حرط  يارجا  رـصن ، داهج  هسـسوم  تیرومأم  نیرت  یلـصا نیرت و  مهم درک : راـهظا  تلود  هتفه  تبـسانم  هب  دوخ  يربخ 

زاین دروم  رابتعا  لک  هک  هدیـسر  نایاپ  هب  تسخن  زاف  راتکه  رازه  بلاق 312  رد  نآ  زا  راـتکه  رازه  نونکات 208  هک  تسا  مالیا  ناتـسزوخ و  يراتکه 

نایاپ هب  هدـنیآ  لاس  نایاپ  ات  زین  تسخن  زاف  هدـنامیقاب  هتبلا  تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یلم  هعـسوت  قودنـص  لحم  زا  رالد  دراـیلیم  نآ 1.5  يارب 

کی دـیلوت  تیفرظ  هتفرگ  تروص  ياه  یبایزرا ساسارب  تفگ : رـصن  داهج  هسـسوم  رد  يرورپ  يزبآ ياه  حرط يارجا  تیعـضو  هرابرد  يو.دـسر  یم

رازه شش دیلوت  هسسوم  نیا  اتسار  نیا  رد  دوش و  ققحم  نآ  نت  رازه  دیاب 200  مشش  همانرب  نایاپ  ات  هک  دراد  دوجو  سفق  رد  یهام  عاونا  نت  نویلیم 

يرایسب ياه  سفق یبونج  یلامش و  ياهایرد  رد  اتسار  نیا  رد  هتفرگ و  هدهعرب  يراج  لاس  يارب  ار  يزرواشک  داهج  ترازو  دهعت  نت  رازه  زا 20  نت 

.تسا    هتخادنا  بآ  هب  ار 
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تاعالطا همانزور  دادرم 1395 -   30

دوش یم  یقرب  يزرواشک  بآ  زاجم  هاچ  هقلح  رازه   220

لحم زا  نوناق  ساسارب  حرط  نیا  يارجا  هنیزه  تفگ : يزرواشک  زاجم  هاـچ  هقلح  رازه  ندش 220  یقرب  هب  هراشا  اب  رصن  داهج  هسسوم  لماع  ریدم 

هعسوت حرط  تشاد : راهظا  يربخ  تسشن  کی  رد  یلیامـش  هللادی  مینـست ، شرازگ  هب  .دوش  یم نیمات  لیئوزاگ  فرـصم  رد  هدش  ماجنا  ییوج  هفرص

لاح رد  رـصن  داهج  هسـسوم  طسوت  هک  تسا  ناریا  يزرواشک  شخب  هژورپ  نیرتگرزب  ناونع  هب  مالیا  ناتـسزوخ و  ياـه  تشد يراـتکه  رازه   550

دهعت تسا ، هدـش  فیلکت  يزرواشک  داهج  ترازو  هب  هک  سفق  رد  یهام  شرورپ  تیولوا  اب  يرورپ  يزبآ هعـسوت  ياتـسار  رد  نینچمه  .تسا  ماـجنا 

مه قرب  هب  لیئوزاگ  تخوس  زا  يزرواشک  زاـجم  هاـچ  هقلح  رازه  ندرک 220  یقرب  داد : همادا  يو  .دوـش  یم ارجا  قـفا 1404  رد  نت  رازه  ماجنا 80 

رد يو  .دوش  یم  ماجنا  هسـسوم  نیا  طسوت  دراد ، نازرواشک  يارب  هک  ییاه  هنیزه شهاک  هب  هجوت  اب  رما  نیا  هک  تسا  هسـسوم  نیا  رگید  تیروماـم 

رد دوش و  یم ماجنا  نارهت  رایرهـش  رد  تولیاپ  تروص  هب  حرط  نیا  رما  يادـتبا  رد  تفگ : يزرواشک  ياـههاچ  ندرک  رادـقرب  حرط  يارجا  صوصخ 

دیکات رـصن  داهج  هسـسوم  لماع  ریدم.دیآ  یمرد ارجا  هلحرم  هب  حرط  همادا  تیریدم  نامزاس  يزرواشک و  داهج  ورین ، ترازو  يراکمه  اب  دـعب  هلحرم 

يو .تسا  ماجنا  لاح  رد  ناتسزوخ  ناتسا  رد  یگزات  هب  صوصخ  نیا  رد  یتامادقا  هک  تسا  هسـسوم  نیا  فیاظو  رگید  زا  مه  اهدرگزیر  اب  هلباقم  درک :

لاس 92 رد  دش و  لوحم  رصن  داهج  هسسوم  هب  لاس 88  رد  حرط  نیا  يارجا  تفگ : مالیا  ناتسزوخ و  يراتکه  رازه  حرط 550  صوصخ  رد  نینچمه 

دیکات هدربمان  .دش  تقفاوم  یلم  هعسوت  قودنص  زا  حرط  نتفرگ  باتش  يارب  رالد  درایلیم  صاصتخا 5ر1  اب  قطانم  نیا  هب  تلود  تایه  رفس  نایرج  رد 

نیا مود  زاف  .دوش  یم ارجا  دبای ، یم صاصتخا  هسـسوم  نیا  هب  لاس 96  ات  هک  يدرایلیم  ساسارب 5ر1  راتکه  رازه  حرط 312  نیا  لوا  زاف  رد  درک :

لوا نواعم  ياه  يریگیپ ساسارب  دـش : روآدای  يو  .دوش  یم ماجنا  دـهد ، یم رارق  حرط  نیا  رایتخا  رد  ورین  ترازو  هک  یبآ  عباـنم  ساـسارب  مه  حرط 

زاف يارجا  طیارش  یسررب  لاح  رد  يزرواشک  داهج  ترازو  تفای و  صاصتخا  راتکه  يارب 238  زاین  دروم  بآ  يزرواشک  داهج  ریزو  يروهمج و  سیئر 

يزرواشک تالوصحم  هب  نت  نویلیم  هدش 5ر9  دای  حرط  يارجا  اب  هدش  ماجنا  دروآرب  ساسارب  .تسا  لاس 95 و 96  رد  نامأوت  روط  هب  نآ  مود  لوا و 

حرط 300 نیا  يارجا  ياتسار  رد  تفگ : یلیامـش  .دوش  یم هدوزفا  هقطنم  نازرواشک  دمآرد  هب  ناموت  درایلیم  هدش و 2100  هفاضا  ناتسزوخ  مالیا و 

بسانم و تاعبت  یگنهرف  یعامتجا و  ظاـحل  زا  هکدوش  یم داـجیا  روشک  يزرواـشک  حرط  نیرتگرزب  يارجا  رد  میقتـسمریغ  میقتـسم و  لغـش  رازه 

میقتسمریغ میقتسم و  تروص  هب  ورین  رفن  یبناج و8500  عیانص  ثادحا  هناخراک  حرط 9  نیا  يارجا  يارب  رـضاح  لاح  رد  .دراد  هقطنم  رد  يریظن  یب

.دنتسه  راک  ماجنا  لاح  رد 
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ایوپ داصتقا  دادرم 1395 -   31

میرادن اه  لگنج يزوس  شتآ راهم  يارب  زهجم  ییاوه  ناگوان 

خر ایند  مقر  مجنپ  تسیب و  کی  دـتفا  یم قافتا  روشک  ياه  لـگنج رد  هک  يزوس  شتآ حطـس  تفگ : يرادزیخبآ  عتارم و  اـه ، لـگنج ناـمزاس  سیئر 

.میا  هدرک داهنشیپ  ار  هلئسم  نیا  هعسوت  مشش  همانرب  رد  هک  میرادن  اه  لگنج يزوس  شتآ راهم  يارب  زهجم  ییاوه  ناگوان  اما  دهد ، یم

لیلد هب  اه  لگنج زا  يدایز  مجح  روشک  رد  یلاسکـشخ  هب  هجوت  اـب  ریخا  لاـس  دـنچ  یط  هکنیا  هب  خـساپ  رد  سراـف ، وگو  تفگ رد  یلـالج  مرکادـخ 

لک رد  هلاس و  همه  هک  تسا  يا  هدـیدپ يزوس  شتآ تفگ : تسا ، هداد  ماجنا  يراک  هچ  نامزاس  نیا  هتفر و  نیب  زا  راـهم  مدـع  ناـکما  يزوس و  شتآ

ام روشک  رد  اه  لگنج يزوس  شتآ ایند  اب  هسیاقم  رد  دوش  یم يزوس  شتآ راچد  ایند  رد  لاس  ره  اه  لگنج حطـس  زا  دـصرد  کی  دـیآ و  یم شیپ  ناهج 

گرب ینزوس  ایند  ياه  لگنج رتشیب  درک : ناشن  رطاخ  عوضوم  نیا  رتشیب  حیضوت  رد  يو.دتفا  یم قافتا  ایند  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  مجنپ  تسیب و  کی 

يزوس شتآ هک  يدح  ات  تسا  از  شتآ اه  گرب ینزوس یهایگ  هریـش  نیزر و  هک  ارچ  تسین ، هداس  نآ  لرتنک  دهد ، یم خر  يزوس  شتآ یتقو  هک  دنتـسه 

لاس قفاوت  هب  عتارم  اه و  لگنج نامزاس  سیئر.دیـشک  لوط  زور  ات 25  نآ 20  راهم  درب و  نیب  زا  ار  راـتکه  رازه  زا 300  شیب  اداناک  ياه  لگنج رد 

امیپاوه رتپوک و  یله هلمج  زا  اهنآ  ییاوه  ناگوان  زا  ات  دـش  رارق  يدادرارق  یط  تفگ : درک و  هراشا  حلـسم  ياهورین  لک  هرادا  عافد و  ترازو  اب  هتـشذگ 

دوبمک ًارهاظ  دیسرپ ، عتارم  اه و  لگنج نامزاس  سیئر  زا  سراف.دنتـشاد  ام  اب  یبوخ  يراکمه  زین  نونک  ات  هک  مینک  هدافتـسا  اه  لگنج شتآ  راهم  يارب 

يامیپاوه دوبمک  اب  هنافـسأتم  تفگ : عوضوم  نیا  دـییأت  اب  وا  تسا ، روشک  رد  اه  لگنج شتآ  راهم  ندرب  رب  ناـمز لـیالد  زا  یکی  شاـپ  بآ ياـمیپاوه 

زا فلتخم  ياهروشک  یلو  میرادـن ، دنـشاب ، اه  لگنج نامزاس  دوخ  رایتخا  رد  هک  ییاوه  ناگوان  میهجاوم و  اه  لگنج شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  شاپ  بآ

اه و لگنج يارب  زهجم  ییاوه  ناگوان  ات  میا  هداد داهنشیپ  هعسوت  مشش  همانرب  رد  هک  درک  هراشا  مه  هتکن  نیا  هب  یلالج.دنتسه  دنم  هرهب تاناکما  نیا 

ساسح و قطانم  مامت  رد  ار  شیاپ  یناب و  هدـید متـسیس  تفگ : درک و  هراشا  نامزاس  نیا  تامادـقا  زا  يرگید  شخب  هب  يو  .میـشاب  هتـشاد  عتارم 

هیلوا قیاقد  رد  يزوس  شتآ رگا  هک  ارچ  تسا ، هدرک  کمک  اه  لگنج يزوس  شتآ راـهم  رد  تعرـس  هب  هلئـسم  نیا  هک  میا  هدرک رقتـسم  روشک  ینارحب 

يراذـگاو ار  شعوبتم  نامزاس  تامادـقا  زا  رگید  یکی  عتارم  اه و  لگنج نامزاس  سیئر.درک  راـهم  ار  نآ  ناوت  یم رت  عیرـس رایـسب  دوش ، ییاـسانش 

راذگاو مدرم  هب  ار  اه  هصرع نیا  زا  راتکه  نویلیم  زا 5  تظافح  هتشذگ  لاس  رد  دوزفا : درک و  ناونع  مدرم  دوخ  هب  عتارم  اه و  لگنج زا  یتظافح  تامادقا 

رد مینک و  راذـگاو  مدرم  دوخ  هب  ار  اه  لگنج عتارم و  زا  راتکه  نویلیم  تظافح 10  ات  میراد  انب  مه  لاـسما  میتفرگ و  باوج  مه  بوخ  یلیخ  هک  میدرک 

.مینک  یم راذگاو  دننک ، یم تظافح  اه  هصرع نیا  زا  هک  يدارفا  هب  ار  يرادرب  هرهب تاناکما  يرسکی  نآ  يازا 
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ناهیک همانزور  دادرم 1395 -   30

تسا هدوسرف  يزرواشک  شخب  ناگوان  دصرد   50

.دراد  ینیزگیاج  هب  زاین  روشک  يزرواشک  شخب  ناگوان  دصرد  50  تفگ : يزرواشک  داهج  ترازو  نویسازیناکم  زکرم  سیئر 

تالیهست لایر  درایلیم  رازه  صاصتخا 12  زا  يراس  رد  روشک  ياه  ناتسا يزرواشک  داهج  یهایگ  تادیلوت  دوبهب  نانواعم  تسشن  رد  یـسابع  زیبماک 

دوس هدش و  بذـج  عبانم ، نیا  زا  اضاقت  لایر  درایلیم  رازه  دودح 5  نونکات  دوزفا : داد و  ربخ  يراج  لاس  رد  روشک  يزرواشک  نویـسازیناکم  شخب  هب 

.تفای  شهاک  دصرد  هب 15  لاسما  دصرد ، زا 18  يزرواشک  داهج  ریزو  يریگیپ  اب  نویسازیناکم  تالیهست  یکناب  هرهب 

زا راتکه  رازه  تشادرب 240  يراـکاشن و  زا  راـتکه  رازه  نونکا 70  تفگ : روشک  رد  جـنرب  تشادرب  يراکاشن و  هزیناکم  هعـسوت  هب  هراـشا  اـب  يو 

.دریگ  یم تروص  هزیناکم  تروص  هب  يراکیلاش 

تشادرب دصرد  زورما 85  هک  يروط  هب  دنک  یم لابند  يدج  تروص  هب  ار  نالیگ  ناردنزام و  ناتـسا  رد 2  يراکجنرب  هب  هجوت  تلود  یـسابع  هتفگ  هب 

.تسا  هدش  هزیناکم  ناردنزام  رد  جنرب 

هاگتسد رازه و 100  کی  لاسما  داد : همادا  دننک ، یم يزرواشک  هتفرشیپ  تالآ  نیشام زا  هدافتـسا  رد  یبوخ  لابقتـسا  نازرواشک  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو 

.تسا  هدش  هفاضا  روشک  يزرواشک  تالآ  نیشام ناگوان  هب  تالغ  تشادرب  هژیو  نیابمک 

.دننک  یم دیلوت  ار  روشک  جنرب  دصرد  دودح 85  دیفس  جنرب  نت  رازه  بیترت 950 و 800  هب  نالیگ  ناردنزام و 

يالاب رمع  روشک  ياه  نیابمک اهروتکارت و  زا  یمین  تشاد : راـهظا  درک و  هراـشا  هکرحم  يورین  هزوح  رد  يزرواـشک  تـالآ  نیـشام یگدوسرف  هب  يو 

.تسا  هتفر  الاب  تالآ  نیشام نیا  رمع  لوط  ینف ، هنیاعم  حیحص  يارجا  يرادهگن و  ریمعت و  اب  اما  دنراد ، درادناتسا 

مک هدوسرف  تالآ  نیشام مهس  تفگ : درک و  هراشا  روشک  يزرواشک  تالآ  نیـشام ناگوان  هب  ریخا  لاس  هس  رد  روتکارت  هاگتـسد  رازه  دورو 58  هب  يو 

.تسا  هتفای  شهاک  يزرواشک  تالوصحم  تاعیاض  دیدج  تالآ  نیشام يژولونکت و  اب  هدش و 
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ایوپ داصتقا  دادرم 1395 -   31

تسین نکمم  قاچاق  ياه  هویم تمالس  دییات 

مـسیرورتورگا ثحب  هنیمز  نیاردو  تسین  نکمم  قاچاق  ياـه  هویم تمالـسدییات  هکنیا  نا  ـ یب اـب  تاـتابن  ظـفح  نا  ــ مزاـس هنیطنرقرتفد  لکریدـم 

.دوشن  یشخب  متاحارقف  هب  قاچاق  ياه  هویمزا تسا  رتهب  : تفگ تسا ، حرطم  مسیرورتویبو 

راشقا عفن  هب  قاچاق  ياه   هویم هکنیا  رب  ینبم  ناسانـشراک   یخرب  يوس  زا  هدـش  حرطم  ثحاـبم  هب  شنکاو  رد  رهم  ، اـب  وگ  تفگ و  رد  نارگنهآ  ربکا 

زین ار  راک  نیا  شور  دنک ، دییات  ار  هعونمم  ياه  هویم تمالـس  دناوت  یم دنک  یم اعدا  هک  تسه  یـسک  رگا  تشادراهظا : دـنوش ، هرداصم  ریذـپ  بیـسآ 

، دراد دوجو  زین  مسیرورتورگا )  ) يدمع یگدولآ  ناکما  اه  يرامیب تفآ و  هب  يوهس  یگدولآ  ناکما  رب  هوالع  اه  هویم نیا  هرابرد  هکنیا  نایب  اب  يو  .دیوگب 

يدمع یگدولآ  اعطق  دراد و  دوجو  زین  مسیرورتویب )  ) یناسنا ياه  يرامیب هب  قاچاق   ياه  هویم يدمع  یگدولآ  ناکما  یتح  هنیمز  نیا  رد  درک : حیرـصت 

فیعض راشقا  هکنیا  رب  دیکات  اب  تاتابن  ظفح  نامزاس  هنیطنرق  رتفد  لکریدم  .دشاب  هتشاد  دوجو  نآ  فشک  ناکما  يرادرب  هنومن  اب  هک  تسین  یلکش  هب 

اهنآ رکف  هب  رگا  ام  دوشن و  یـشخب  متاح  ارقف  هب  قاچاق  ياه  هویم زا  تسا  رتهب  تفگ : دنراد ، یگدنز  قح  دنتـسه و  ناسنا  ام   همه  دـننام  زین  هعماج 

تروص هب  هک  هویم  ياه  هلومحم اب  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  زرواشک  هناخ  لکریبد  اریخا  رهم ، شرازگ  هب.مینک  دوخ  بیج  رد  تسد  دـیاب  میتسه 

درک هرداصم  ار  اه  هویم نیا  دیاب  نم  رظن  هب  دوش ، دروخرب  نوناق  قبط  اه  هلومحم نیا  اب  دیاب  تسا : هدرک  مالعا  درک ؟ دیاب  هچ  دنا  هدـش دراو  ینوناقریغ 

.داد  رارق  ریذپ  بیسآ  راشقا  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  و 

13



تراجت همانزور  دادرم 1395 -   30

هویم نایچقاچاق  میارج  ندرک  نیگنس  هنیزه و  شیازفا 

دنناسرب نامزاس  نیا  عالطا  هب  هویم  قاچاق  هرابرد  ار  دوخ  تاشرازگ  هدش  تساوخرد  يزرم  ياه  ناتـسا زا  هکنیا  مالعا  اب  تاتابن  ظفح  نامزاس  نواعم 

.دشاب  هتشاد  شقن  هلئسم  نیا  لرتنک  رد  هدنرادزاب  لماع  کی  ناونع  هب  هک  تسین  نیگنس  ردقنآ  هویم  نایچقاچاق  يارب  مئارج  هنیزه و  تفگ :

دنناسرب نامزاس  نیا  عالطا  هب  هویم  قاچاق  هرابرد  ار  دوخ  تاشرازگ  هدش  تساوخرد  يزرم  ياه  ناتـسا زا  هکنیا  مالعا  اب  تاتابن  ظفح  نامزاس  نواعم 

نیاربانب دشاب ؛ هتشاد  شقن  هلئسم  نیا  لرتنک  رد  هدنرادزاب  لماع  کی  ناونع  هب  هک  تسین  نیگنـس  ردقنآ  هویم  نایچقاچاق  يارب  مئارج  هنیزه و  تفگ :

ار قاچاق  تروص  هب  هویم  تادراو  هزاجا  دوخ  هب  سک  چیه  هک  دوش  نیگنـس  يردق  هب  اه  نآ مئارج  دبای و  شیازفا  نایچقاچاق  يارب  قاچاق  هنیزه  دـیاب 

اب هویم  قاچاق  درک : راهظا  انـسیا ، اب  وگو  تفگ رد  نایمئاق  يدـهم.دشاب  هتـشادن  يداصتقا  هفرـص  یچقاچاق  يارب  قاچاق  زین  رگید  يوس  زا  دـهدن و 

یتقو عقاو  رد  دراد و  هارمه  هب  ار  روشک  کی  يارب  بیسآ  تراسخ و  لیسناتپ  هشیمه  قاچاق  هویم  هک  ارچ  تسا ، توافتم  یکاروخ  ریغ  یتعنص و  لیاسو 

نیرفآرطخ يزرواشک  يارب  دشاب و  هتشاد  يرامیب  تفآ و  عونره  تسا  نکمم  درادن  صخـشم  أدبم  هک  اجنآ  زا  دوش  یم دراو  روشک  هب  قاچاق  هویم  کی 

ياه هناخراک رد  هکنیا  ای  دنک  ادیپ  قاچاق  هزاجا  تمالـس  دییات  زا  سپ  دوش و  شیامزآ  قاچاق  هویم  رگا  هک  دننک  یم روصت  یخرب  هکنیا  نایب  اب  يو.دشاب 

یلامتحا ياه  يرامیب  تافا و  یـسررب  ناکما  تفگ : درادـن  يزرواشک  شخب  يارب  يرطخ  دوش ، هئارا  رازاب  هب  لیدـبت و  هیوناث  تالوصحم  هب  يروآرف 

ادیپ روشک  هب  دورو  هزاجا  قاچاق  ياه  هویم رگا  درادن و  دوجو  تسین  صخشم  تالوصحم  نیا  هدننک  رداص  هدننکدیلوت و  هکنیا  لیلد  هب  قاچاق  ياه  هویم 

هاگدید دیاب  نیاربانب  دراد ؛ دوجو  يزرواشک  شخب  رد  يرامیب  تفا و  هنوگره  زورب  عویش و  لامتحا  دنوش  فرـصم  هضرع و  سپـس  يروآرف و  ات  دننک 

ياه هویم روبع  دورو و  هزاجا  هک  تسا  نیا  هار  نیرت  نما  نیرتهب و  درک : دـیکات  نایمئاق.دـنک  رییغت  قاچاق  هویم  هب  تبـسن  نالوئـسم  ات  مدرم  زا  همه 

ماقم هتفگ  هب  هک  تسا  تخس  شیارب  يراک  نینچ  يارجا  اهزرم  یگدرتسگ  تعـسو و  نیا  اب  ناریا  دننام  يروشک  اما  دوشن  هداد  روشک  زرم  زا  قاچاق 

.دنوش  هیبنت  ات  مینازوسب  نایچقاچاق  نامشچ  يولج  ار  قاچاق  ياه  هلومحم هک  تسا  نیا  تلاح  نیرتهب  يربهر  مظعم 

قرش همانزور  دادرم 1395 -   31

تفرگ سپ  ار  نارهت  ناتسا  یلم  یضارا  زا  عبرمرتم  نویلیم  تلود 19 

یلم یـضارا  زا  عبرمرتم  نویلیم  زا 19  شیب  ندـش  هدـنادرگزاب زا  نارهت  ناتـسا  يرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  یـضارا  روما  تظافح و  نواعم 

عبانم لک  هرادا  یناسر  عالطا هاگیاپ  شرازگ  هب  .داد  ربخ  ریخا  لاس  ود  رد  هدـحاو  هدام  نویـسیمک  هب  لـک  هرادا  نیا  ضارتعا  قیرط  زا  نارهت  ناتـسا 

، یـضارا ندش  یلم عتارم و  اه و  لگنج زا  تظافح  نوناق  هدام 56  يارجا  رد  درک : راهظا  مدقم  يزیورپ یفطـصم  نارهت ، ناتـسا  يرادزیخبآ  یعیبط و 

نوناق و يارجا  هشقن  ییاوه ، ياه  سکع قیبطت  یـسررب و  زا  سپ  هک  دوب  هدـش  هداد  صیخـشت  تاینثتـسم  ءزج  یلم و  ریغ هابتـشا  هب  ییاـه  هصرع

نازیم نیا  ینوناق  تادنتـسم  هارمه  هب  تسا و  لافنا  ءزج  یلم و  عبانم  فیراعت  دـجاو  اه  هصرع نیا  هک  دـش  صخـشم  تعیبط  اب  يا  هراوهام ریواـصت 

.دش  هدنادرگزاب  تلود  هب  هعطق  رد 19  یضارا 
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زورما نطو  دادرم 1395 -   30

دهد یمن ار  نارادماد  ریش  لوپ  تلود 

ناگدـننکدیلوت زا  یقفاوت  تروص  هب  ناموت  دراـیلیم  شزرا 10 هب  ماخریـش  نترازه  7 نونکات هکنیا  نایب  اب  نارادماد  يرـسارس  هیداحتا  لماعریدـم 

دیرخ هکنیا  نایب  اب  رهم  اب  وگو  تفگ رد  یهللازیزع  اـضریلع  .تسا  هدرکن  تخادرپ  ار  نارادـماد  تاـبلاطم  زونه  تلود  تفگ : تسا ، هدـش  يرادـیرخ 

رایتخا رد  ار  حرط  نیا  بوصم  هجدوب  یلام ، عبانم  هدننک  نیمات ياه  هاگتسد هنافساتم  تشاد : راهظا  دراد ، همادا  نانچمه  نارادماد  زا  ماخریـش  یقفاوت 

یلوپ هکنیا  نودب  دنک ، یم يرادیرخ  نارادماد  زا  ار  ماخریش  تسا  هام   3 نامزاس ، نیا  رضاح  لاح  رد  دنا و  هدادن رارق  ییاتسور  نواعت  يزکرم  نامزاس 

: تفگ دنک ، نیمات  یلم  هعسوت  قودنص  عبانم  لحم  زا  ار  حرط  نیا  هجدوب  دوب  هدرک  ینیب  شیپ تلود  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو  .دشاب  هدرک  تخادرپ  نانآ  هب 

ریـش یقفاوت  دیرخ  نازیم  يو  .تسا  هدادن  رارق  ییاتـسور  نواعت  يزکرم  نامزاس  رایتخا  رد  یلوپ  هتفریذپن و  ار  هلاسم  نیا  مه  یلم  هعـسوت  قودنص 

هب ناموت  درایلیم  دودح 10  تلود  رـضاح  لاح  رد  درک : هفاضا  مالعا و  ناموت  مرگولیک 1300  ره  تمیق  طسوتم  اـب  نت  رازه  دودح 7  نونکات  ار  ماخ 

هب تبـسن  هتبلا  درک : هفاضا  تسناد و  بولطمان  ار  ریـش  رازاب  عضو  یهللازیزع  .تسا  هدرکن  تخادرپ  زین  ار  نآ  زا  یلایر  یتح  هک  دراد  یهدب  نارادماد 

هب 1250 ماخریش  تمیق  هدش و  رتهب  يدودح  ات  طیارش  دوب ، هدیـسر  ناموت  هب 1150  الاک  نیا  خرن  هک  یقفاوت  دـیرخ  حرط  يارجا  زا  لبق  ياهزور 

.دنا  هدیسرن بولطم  طیارش  هب  نارادماد  دراد و  يدایز  توافت  زونه  یناموت  بوصم 1440  خرن  اب  ددع  نیا  اما  هدیسر  ناموت 
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سدق همانزور  دادرم 1395 -   30

نارادماد زا  ماخریش  نت  رازه  دیرخ 7

ناگدـننکدیلوت زا  یقفاوت  تروص  هب  ناموت  درایلیم  شزرا 10 هب  ماخریـش  نت  رازه  نونکات 7  هکنیا  نایب  اب  نارادماد  يرـسارس  هیداحتا  لماعریدـم 

.تسا  هدرکن  تخادرپ  ار  نارادماد  تابلاطم  زونه  تلود  تفگ : تسا ، هدش  يرادیرخ 

: تشاد راهظا  دراد ، همادا  نانچمه  نارادـماد  زا  ماخریـش  یقفاوت  دـیرخ  هکنیا  نایب  اب  یهلازیزع  اضریلع  رهم ، زا  لقن  هب  نیـالنآ  سدـق  شرازگ  هب 

رضاح لاح  رد  دنا و  هدادن رارق  ییاتسور  نواعت  يزکرم  نامزاس  رایتخا  رد  ار  حرط  نیا  بوصم  هجدوب  یلام ، عبانم  هدننک  نیمات  ياه  هاگتسد هنافـساتم 

تلود هکنیا  هب  هراشا  اب  يو  .دشاب  هدرک  تخادرپ  نانآ  هب  یلوپ  هکنیا  نودب  دنک ، یم يرادیرخ  نارادماد  زا  ار  ماخریـش  هک  تسا  هام  هس  نامزاس ، نیا 

یلوپ هتفریذپن و  ار  هلاسم  نیا  مه  یلم  هعسوت  قودنص  تفگ : دنک ، نیمات  یلم  هعسوت  قودنـص  عبانم  لحم  زا  ار  حرط  نیا  هجدوب  دوب  هدرک  ینیب  شیپ

دودح نونکات  ار  ماخ  ریش  یقفاوت  دیرخ  نازیم  نارادماد ، يرسارس  هیداحتا  لماعریدم  .تسا  هدادن  رارق  ییاتسور  نواعت  يزکرم  نامزاس  رایتخا  رد 

هک دراد  یهدب  نارادماد  هب  ناموت  درایلیم  دودح 10  تلود  رضاح  لاح  رد  درک : هفاضا  مالعا و  ناموت  مرگولیک 1300  ره  تمیق  طسوتم  اب  نت  رازه   7

دیرخ حرط  يارجا  زا  لبق  ياهزور  هب  تبسن  تفگ : تسناد و  بولطمان  ار  ریش  رازاب  تیعضو  یهلازیزع  .تسا  هدرکن  تخادرپ  زین  ار  نآ  زا  یلایر  یتح 

خرن اب  ددع  نیا  اما  هدیسر ؛ ناموت  هب 1250  ماخریش  تمیق  هدش و  رتهب  يدودح  ات  طیارش  دوب ، هدیـسر  ناموت  هب 1150  الاک  نیا  خرن  هک  یقفاوت 

صاصتخا تیعض  نیرخآ  هرابرد  يو  .دنا  هدیسرن هدوب ، ناشرظندم  هک  یبولطم  طیارش  هب  نارادماد  دراد و  يدایز  توافت  زونه  یناموت ، بوصم 1440 

یقاب هتفرگ و  رارق  يزرواشکداهج  ترازو  رایتخا  رد  عبانم  نیا  زا  یشخب  میا ، هدش علطم  ام  هک  روط  نآ تشاد : راهظا  زین  تاینبل  يارب  یتارداص  قوشم 

طابترا تفگ : زین  هدنز  ماد  رازاب  تیعضو  هرابرد  نارادماد  يرسارس  هیداحتا  لماعریدم  .تفرگ  دهاوخ  رارق  هناخ  ترازو نیا  رایتخا  رد  جیردت  هب  زین  نآ 

تاناسون نیا  اما  هتشاد ؛ یتاناسون  هدنز  ماد  تمیق  هکنیا  نایب  اب  یهلازیزع  .درادن  دوجو  فرـصم  رازاب  رد  تشوگ  خرن  هدنز و  ماد  تمیق  نیب  ینادنچ 

رد ار  زمرق  تشوگ  تمیق  شیازفا  ناوت  یمن لئاسم  نیا  ندرک  حرطم  اب  دوزفا : دراذگب ، ریثات  رازاب  رد  زمرق  تشوگ  تمیق  رب  هک  هدوبن  ریگمشچ  ردقنآ 

: تشاد راهظا  زین  رازاب  رد  یماد  ياه  هداهن تمیق  هرابرد  يو  .تسا  رترثوم  رت و  گنررپ نالالد  اه و  هطـساو شقن  نایم  نیا  رد  هتبلا  درک ؛ هیجوت  رازاب 

دنک یم لامعا  تالوصحم  نیا  تادراو  رد  ار  ییاه  تیدودحم لخاد ، دیلوت  زا  تیامح  روظنم  هب  تلود  ترذ  وج و  تشادرب  لصف  ندیـسر  ارف  اب  لاس  ره 

زا 1000 شیب  هب  ترذ  ات 830 و  دودح 810  هب  رازاب  رد  وج  تمیق  هکنیا  نایب  اب  یهلازیزع  .دوش  یم رازاب  رد  اهنآ  تمیق  شیازفا  ببس  رما  نیمه  هک 

هب وج  تمیق  رـضاح  لاحرد  هدـش و  عقاو  رثوم  هک  هدرک  زاغآ  هنیمز  نیا  رد  ار  یتامادـقا  داهج  ترازو  ریخا ، زور  هد  رد  درک : هفاضا  دوب ، هدیـسر  ناموت 

، دنک یم هضرع  ناموت  مرگولیک 750  ره  تمیق  هب  ار  ترذ  زین  ماد  روما  ینابیتشپ  تکرـش  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  يو  .تسا  هتفای  شهاک  ناـموت   700

.دشاب   هارمه  يرتشیب  شهاک  اب  هدنیآ  ياهزور  یط  زین  ترذ  خرن  میتسه  راودیما  دوزفا :

16



تراجت همانزور  دادرم 1395 -   30

درک دوبان  ار  غرم  تارداص  رازاب  يرابتعا ، تیامح  دوبن 

لیلد هب  تفگ : تسناد و  یتارداص  رابتعا  تفایرد  رد  ناوتان  ار  يزرواشک  داهج  ریزو  ناردـنزام ، غرم  مخت  غرم و  ناگدـننکدیلوت  هیداحتا  لماعریدـم 

.تسا  هتسب  یتارداص  ياهرابتعا  تفایرد  يارب  ریزو  تسد  ینوناق  رتسب  دوبن 

لیلد هب  تفگ : تسناد و  یتارداص  رابتعا  تفایرد  رد  ناوتان  ار  يزرواشک  داهج  ریزو  ناردـنزام ، غرم  مخت  غرم و  ناگدـننکدیلوت  هیداحتا  لماعریدـم 

رویط تعنص  هکنیا  نایب  اب  انـسیا ، اب  وگو  تفگ رد  هداز  نسح  هللااطع  .تسا  هتـسب  یتارداص  ياهرابتعا  تفایرد  يارب  ریزو  تسد  ینوناق  رتسب  دوبن 

نت نویلیم  کی  دیلوت  هب  هجوت  اب  درک : راهظا  تسا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  اهروشک  ییاذـغ  تینما  يداصتقا و  ییاز ، لاغتـشا  ياه  صخاش  یمامت 

هب فوطعم  ار  هدـمآ  دوجو  هب  ياه  تیفرظ  يو ، .میراد  یناوارف  یتارداص  تیفرظ  اریز  میشاب  ناتسا  رویط  تعنـص  هعـسوت  دهاش  دیاب  فرـصم  دازام 

یم هنیزه  نآ  هعسوت  يارب  تعنص  نیا  دمآرد  زا  رویط  تعنص  ناگدننکدیلوت  درک : ناشنرطاخ  تسناد و  نالوئسم  ناگتخومآ و  شناد  ناراذگ ، هیامرس 

رگا درک : حیرصت  دراد ، ییارجا  ياه  همانرب هب  زاین  رویط  تعنص  زورما  هکنیا  نایب  اب  ناردنزام  غرم  مخت  غرم و  ناگدننکدیلوت  هیداحتا  لماعریدم  .دننک 

رد ناوتان  ار  يزرواشک  داهج  ریزو  هداز  نسح .تسا  یگنیدقن  دنمزاین  مهم  نیا  هک  میهد  اقترا  ار  تیفیک  دیاب  میشاب  هتـشاد  غرم  تارداص  میهاوخ  یم 

هریدم تئیه  سیئر  .تسا  هتـسب  یتارداص  ياهرابتعا  تفایرد  يارب  ریزو  تسد  ینوناق ، رتسب  دوبن  لیلد  هب  تفگ : تسناد و  یتارداص  رابتعا  تفایرد 

دصرد هک 34  دراد  دوجو  ناتسا  رویط  يدیلوت  ياه  هخرچ  یمامت  رد  یلاخ  تیفرظ  نویلیم   9 درک : حیرصت  روشک  یتشوگ  غرم  ناگدننکدیلوت  هیداحتا 

ياه تیامح  دوبن  تفگ : تسناد و  دـصرد  کی  زا  رتمک  ار  یناـهج  رازاـب  رد  یناریا  غرم  مهـس  يو ، .تسا  لاـعفریغ  يزیر  هجوج  رد  هیامرـس  نیا  زا 

دوجو يرابتعا  اما  میراد  رازاب  رد  لوپ  دوجو  زاین  میهدـب ، تسد  زا  زین  ار  دوجوم  یتارداص  ياهرازاب  زا  يرایـسب  هدـش  بجوم  تارداص  يارب  يراـبتعا 

ناگدنیامن یمالـسا و  ياروش  سلجم  زا  تفگ : تسناد و  یندوتـس  دوجوم  طیارـش  هب  هجوت  اب  ار  غرم  ناگدـننکدیلوت  تیلاعف  همادا  هداز  نسح .درادن 

هیداحتا لماعریدم  .دنـشاب  هتـشاد  يا  هژیو  هاگن  يزرواـشک  داـهج  ترازو  هب  یتارداـص  ياـهرابتعا  نیماـت  رد  هک  مینک  یم تساوخرد  یناردـنزام 

تعنـص مینادب  درک : ناشنرطاخ  تسناد و  نت  رازه  ار 200  ناتسا  رویط  ياه  هاگراتـشک  یتارداص  تیفرظ  ناردنزام  غرم  مخت  غرم و  ناگدننکدیلوت 

دوبن لیلد  هب  دیلوت  تیریدـم  درک : ناشنرطاخ  هداز  نسح  .میـشیدنیب  يا  هراچ نآ  يارب  مینک و  ییاسانـش  ار  نآ  تالکـشم  دراد ، یهاگیاج  هچ  رویط 

لاح رد  هک  ارچ  دراد  همادا  تسایـس  نیا  دوش و  يریگولج  يدیلوت  ياهدحاو  نایز  ررـض و  يولج  زا  ات  تفرگ  رارق  راک  روتـسد  رد  یتارداص  ياهرتسب 

نیا ققحت  دنک و  یم لح  ار  دیلوت  دازام  تالکشم  زا  رایسب  ینت  رازه  یتارداص 200  تیفرظ  دوزفا : يو  .تسا  یملع  یقطنم و  لح  هار  اهنت  نیا  رضاح 

.تسا  هدادن  خر  زورما  هب  ات  هک  تسا  یتارداص  ياه  قوشم تخادرپ  رابتعا و  قیرزت  دنمزاین  مهم 
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ماخریش نترازه  دیرخ 7

ناگدـننکدیلوت زا  یقفاوت  تروص  هب  ناـموتدرایلیم  شزرا 10 هب  ماخریـش  نترازه  7 نونکات هکنیا  نایب  اب  نارادـماد  يرـسارس  هیداحتا  لماعریدـم 

.تسا  هدرکن  تخادرپ  ار  نارادماد  تابلاطم  زونه  تلود  : تفگ ، تسا هدش  يرادیرخ 

نیمات ياه  هاگتسد هنافساتم  تشاد : راهظا  دراد ، همادا  نانچمه  نارادماد  زا  ماخریـش  یقفاوت  دیرخ  هکنیا  نایب  اب  رهم  اب  وگتفگ  رد  یهلازیزع  اضریلع 

هک تسا  هام  هس  نامزاس ، نیا  رضاح  لاحرد  دنا و  هدادن رارق  ییاتسور  نواعت  يزکرم  نامزاس  رایتخا  رد  ار  حرط  نیا  بوصم  هجدوب  یلام ، عبانم  هدننک 

نیا هجدوب  دوب  هدرک  ینیب  شیپ تلود  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو  .دشاب  هدرک  تخادرپ  نانآ  هب  یلوپ  هکنیا  نودب  دنک ، یم يرادیرخ  نارادماد  زا  ار  ماخریش 

نواعت يزکرم  نامزاس  رایتخا  رد  یلوپ  هتفریذپن و  ار  هلاسم  نیا  مه  یلم  هعسوت  قودنص  تفگ : دنک ، نیمات  یلم  هعسوت  قودنص  عبانم  لحم  زا  ار  حرط 

ره تمیق  طسوتم  اب  نت  رازه  دودح 7  نونکات  ار  ماخ  ریش  یقفاوت  دیرخ  نازیم  نارادماد ، يرسارس  هیداحتا  لماعریدم  .تسا  هدادن  رارق  ییاتسور 

تخادرپ زین  ار  نآ  زا  یلایر  یتح  هک  دراد  یهدب  نارادماد  هب  ناموت  درایلیم  دودح 10  تلود  رضاح  لاح  رد  درک : هفاضا  مالعا و  ناموت  مرگولیک 1300 

هب الاک  نیا  خرن  هک  یقفاوت  دیرخ  حرط  يارجا  زا  لبق  ياهزور  هب  تبسن  هتبلا  تفگ : تسناد و  بولطمان  ار  ریش  رازاب  تیعضو  یهلازیزع  .تسا  هدرکن 

زونه یناموت ، بوصم 1440  خرن  اب  ددع  نیا  اما  هدیسر ؛ ناموت  هب 1250  ماخریش  تمیق  هدش و  رتهب  يدودح  ات  طیارش  دوب ، هدیـسر  ناموت   1150

تاینبل يارب  یتارداص  قوشم  صاصتخا  تیعض  نیرخآ  هرابرد  يو  .دنا  هدیسرن هدوب ، ناشرظندم  هک  یبولطم  طیارش  هب  نارادماد  دراد و  يدایز  توافت 

رایتخا رد  جـیردت  هب  زین  نآ  یقاب  هتفرگ و  رارق  يزرواشک  داهج  ترازو  رایتخا  رد  عبانم  نیا  زا  یـشخب  میا ، هدش علطم  ام  هک  روط  نآ تشاد : راهظا  زین 

هرابرد نارادماد  يرسارس  هیداحتا  لماعریدم  درادن   هدنز  ماد  خرن  هب  یطبر  رازاب  رد  زمرق  تشوگ  تمیق  شیازفا  .تفرگ  دهاوخ  رارق  هناخ  ترازو نیا 

ماد تمیق  هکنیا  نایب  اب  یهلازیزع  .درادن  دوجو  فرصم  رازاب  رد  تشوگ  خرن  هدنز و  ماد  تمیق  نیب  ینادنچ  طابترا  تفگ : زین  هدـنز  ماد  رازاب  تیعضو 

لئاسم نیا  ندرک  حرطم  اب  دوزفا : دراذگب ، ریثات  رازاب  رد  زمرق  تشوگ  تمیق  رب  هک  هدوبن  ریگمـشچ  ردـقنآ  تاناسون  نیا  اما  هتشاد ؛ یتاناسون  هدنز 

تمیق هرابرد  يو  .تسا  رترثوم  رت و  گنررپ نالالد  اه و  هطساو شقن  نایم  نیا  رد  هتبلا  درک ؛ هیجوت  رازاب  رد  ار  زمرق  تشوگ  تمیق  شیازفا  ناوت  یمن

ار ییاه  تیدودحم لخاد ، دیلوت  زا  تیامح  روظنم  هب  تلود  ترذ  وج و  تشادرب  لصف  ندیسرارف  اب  لاس  ره  تشادراهظا : زین  رازاب  رد  یماد  ياه  هداهن

هب رازاب  رد  وج  تمیق  هکنیا  نایب  اـب  یهلازیزع  .دوش  یم رازاب  رد  اـهنآ  تمیق  شیازفا  ببـس  رما  نیمه  هک  دـنک  یم لامعا  تالوصحم  نیا  تادراو  رد 

هک هدرک  زاغآ  هنیمز  نیا  رد  ار  یتامادقا  داهج  ترازو  ریخا ، زور  هد  رد  درک : هفاضا  دوب ، هدیسر  ناموت  زا 1000  شیب  هب  ترذ  ات 830 و  دودح 810 

تمیق هب  ار  ترذ  زین  ماد  روما  ینابیتشپ  تکرش  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو  .تسا  هتفای  شهاک  ناموت  هب 700  وج  تمیق  رضاح  لاحرد  هدش و  عقاو  رثوم 

.دشاب   هارمه  يرتشیب  شهاک  اب  هدنیآ  ياهزور  یط  زین  ترذ  خرن  میتسه   راودیما  دوزفا : دنک ، یم هضرع  ناموت  مرگولیکره 750 
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دش راذگاو  یناتسا  ياهدحاو  هب  يزرواشک  داهج  ترازو  يوس  زا  رایتخا   14

لیمکت و زیهجت ، حرط  فیاظو  تارایتخا و  تارابتعا ، نیب  نیا  رد  .تسا  هدش  راذگاو  یناتـسا  ياهدـحاو  هب  دروم  يزرواشک 14  داهج  ترازو  يوس  زا 

غالبا ناتسا و  ره  هعسوت  يزیر و  همانرب ياروش  داهنشیپ  اب  ینیمضت  ياهدیرخ  يدنب  نامز ییاهن  دییات  ییاتسور ، دیلوت  ینواعت  ياه  تکرش يزادنا  هار

.تسا  هدش  راذگاو  اه  ناتسا هب  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  اه  هناخلگ میرح  نییعت  نایزبآ و  هیلک  دیلوت  يارب  زوجم  رودص  يزرواشک ، داهج  ریزو 

هب لاس 96  نایاپ  ات  یـساسا  نوناق  لصا 138  بجوم  هب  ار  ییارجا  ياه  هاگتـسد تارایتخا  زا  یـشخب  دوخ ،   هتـشذگ  هتفه  هسلج  رد  ناریزو  تایه

هب .درک  یبایزرا  مهدزای  تلود  يوس  زا  ییادز  مکارت ياتسار  رد  یماگ  ار  نآ  ناوت  یم هک  یمیمصت  .درک  راذگاو  اه  ناتـسا رد  طوبرم  یناتـسا  ياهدحاو 

زا روکذم  میمصت  .تسا  هدرک  ضیوفت  یناتسا  ياهدحاو  هب  هاگتـسد  يوس 10  زا  ار  دوخ  راـیتخا  يراج 34  هام  متـسیب  خیرات  رد  تلود  بیترت ، نیا 

، ییادز مکارت ياتـسار  رد  تلود  تکرح  اه  ناتـسا هب  تلود  تارایتخا  زا  یـشخب  يراذـگاو  ناقفاوم ، داقتعا  هب  .دراد  ینافلاخم  ناقفاوم و  تلود  يوس 

هدادرارق دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  نآ  مهدزای  تلود  دـسر  یم رظن  هب هک  یعوضوم  .تسا  یلحم  تیمکاح  تیوقت  یـسارکوروب و  شهاک  تهجرد  یماـگ 

تسا هدرکن  مهارف  اه  ناتـسا هب  تسد  نیا  زا  يروما  يراذگاو  يارب  ار  مزال  رتسب  زونه  تلود  هک  دنرظن  نیا  رب  هبوصم  نیا  نافلاخم  همه  نیا  اب  .تسا 

.دنک  مهارف  يا  هقطنم برخم  ياه  تباقر داسف و  يارب  ار  هنیمز  دناوت  یم يا  هبوصم نینچ  و 

ناوج همانزور  دادرم 1395 -   30

 : داد ربخ  ناهفصا  ناتسا  يرادزیخبآو  یعیبط  عبانم  لکریدم 

دوش یم  حاتتفا  تلود  هتفه  رد  صخاش  ینارمع  هژورپ   79

داد .  ربخ  تلود  هتفهرد  ناتسا  حطسرد  صخاش  ینارمع  هژورپ  دادعت 79  حاتتفازا  ناهفصا  ناتسا  يرادزیخبآو  یعیبط  عبانم  لکریدم 

لیدبت دنس ،  ذخا  لگنج ،  يزاس  ینغ  یلیسف ،  تخوس  ینیزگیاج  یتالم ،  گنس  يرادزیخبآ  هژورپ  يراکلاهن ،  تایلمع  دوزفا : یلماش  نیسح  دمحم 

زا 72 شیب  ار  اه  هژورپ  نیا  يارجا  يارب  هدـش  هنیزه  راـبتعا  يو ،  .تسا  تلود  هتفهرد  حاتتفا  لباق  ياه  هژورپزا  گرب ،  کـت  هب  يا  هچرتفد  دانـسا 

 ، مریمس رهشنودیرف ، راسناوخ ،  ناشاک ،  ناهفـصا ،  نییان ،  راوخرب ،  لگدیبو ،  نارآ  ياهناتـسرهشرد  اه  ژورپ ه  نیا  دوزفاودومن : مالعا  لایردرایلیم 

 ، ندیرف تشدـنایمو ،  نیئوب  اضرهـش ،  هکرابم ،  کنابایبوروخ ،  ناتـسدرا ،  نورکو ،  ناریت  ناجروالف ،  رهـش ،  نیهاش  ناقاهد ،  دابآ ،  فجن  ناجنل ، 

هرادا نیا  یلصا  تیرومأمو  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  یعیبط  عبانم  ار  ناهفصا  ناتسا  حطسزا  دصرد  90 زا شیب  تسا  ینتفگ  تسا .  هدش  ارجا  ناگیاپلگ 

.دشاب  یم  عتارمو  اه  لگنجزا  يرادرب  هرهبو  هعسوت   ، ءایحا  ، ظفح لک 
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ناریا يالاک  سروب  رد  رکش  نت  شورف 4700 

يزرواشک تالوصحم  رالات  رد  هتـشذگ  هبنـشراهچ  .دش   يرادیرخ  ناریا  يالاک  سروب  رد  نایرتشم  يوس  زا  دیفـس  رکـش  نت  هتشذگ 4700  هتفه 

سروب یتارداص  رالات  .تفرگ  رارق  هلماعم  دروم  یتادراو  ياـیوس  هلاـجنک  نت  و 200  یلخاد  ترذ  نت   2270 یماد ، وـج  نت  رازه   9 رکش ، رب  هوالع 

رتشگ و یمیش  نموف  تکرش  ریق 6070  نت  رازه   2 قیاع ، مابرهش  تکرـش  یتبوطر  قیاع  نت  هلماعم 200  دـهاش  زور  نامه  رد  زین  ناریا  يالاک 

رب هوالع  زین  یمیـشورتپ  یتفن و  ياه  هدروآرف یلخاد  رالات  رد  .دوب  یناهج  ياهرازاب  هب  تارداـص  يارب  اـپژد  هار  ریق  تکرـش  ریق 6070  نت  رازهکی 

يوس زا  موتاـب  مویکو  نت  رازه  و 10  هخولک   درگوـگ  نت   500 نوگرآ ، زاگ  نت   100 ریق ، عاونا  نت   212 ییایمیـش ، داوم  عاونا  نت  رازه  هلماعم 19 

هبنـشراهچ زور  یط  الاک  سروب  رد  نت  نازیم 300  هب  هدش  هلماعم  ياهالاک  هلمج  زا  زین  کلخن  ندـعم  برـس  هرتناسنک  .تفر   شورف  هب  نارازگراک 

.دوب  هتشذگ 
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اه هناخراک هن  دنتسه ، ناشورف  هدمع رکش  ینارگ  رصقم 

ینارگ تیلوئسم  دنا و  هدرک هضرع  رازاب  رد  ار  دوخ  تالوصحم  یمامت  رکـش  دنق و  ياه  هناخراک هک  درک  ناونع  رکـش  دنق و  عیانـص  زکرم  لماع  ریدم 

.تسا  رازاب  رد  رکش  هدمع  یلصا و  ناگدننک  هضرع هدهع  رب  رکش  تمیق  یلعف 

فرط زا  هنیمز  نیا  رد  دنا و  هدرک هضرع  ار  ناشیاهرکش  یمامت  رکش  دنق و  ياه  هناخراک تسا  صخشم  هچنآ  تفگ : انسیا ، اب  وگو  تفگ رد  دازهب  لیلخ 

چیه هب  اه  هناخراک .تسا  هدش  تبث  ناشرتافد  رد  صخشم و  الماک  اه  هناخراک لوصحم  تمیق  نینچمه  دوزفا : يو.درادن  دوجو  یلکشم  چیه  اه  هناخراک

ریدم .دنرادن    ار  یمادقا  نینچ  ناکما  الـصا  دندرک  یم تخادرپ  ار   ناراکردنغچ  لوپ  دیاب  هکنیا  لیلد  هب  دـنا و  هدرکن راکتحا  ار  ناش  تالوصحم ناونع 

زا رکش  نیا  رگا  .تسا  هدرک  یم هضرع  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  هتـشاد  اهرابنا  رد  رکـش  يرادقم  تلود  هتبلا  درک : ناونع  رکـش  دنق و  عیانـص  زکرم  لماع 

نیا تیلوئـسم  يو  هتفگ  هب.تسا  هداتفا  قافتا  رازاب  رد  تمیق  شیازفا  نیا  هنوگچ  اقیقد  هک  تسین  صخـشم  دشاب  هدـش  هضرع  رازاب  رد  تلود  يوس 

یشورف نارگ  هب  مادقا  اه  یشورف هدرخ  یخرب  افرـص  تفگ  ناوت  یمن دننک و  یم رازاب  هناور  ار  رکـش  هک  تسا  یلـصا  ناگدننک  هضرع  هدهع  رب  ینارگ 

ترازو نالوئسم  هچنآ  قبط  هک  یلاح  رد  تسا و  هدش  وربور  رازاب  حطس  رد  تمیق  شیازفا  اب  رکش  هک  تسا  هام  ود  دودح  انـسیا ، شرازگ  هب  .دنا   هدرک

ییولیک هب  ریخا  هتفه  یط  رـضاح و  لاح  رد  اما  دـشاب  ناـموت  رثکادح 2500  دیاب  رکـش  مرگولیک  ره  یقطنم  تمیق  دـنا  هدرک مالعا  يزرواشک  داهج 

فلتخم لئاسم  مغریلع  تسین و  رادروخرب  تابث  زا  لوصحم  نیا  رازاب  هک  هداد  خر  یلاـح  رد  رکـش  تمیق  شیازفا  .تسا  هدیـسر  مه  ناـموت   5000

 – يزرواشک داهج  ریزو  نواعم  درف -  رهم  ربکا  یلع  رگید  يوس  زا.درادن  دوجو  نآ  تمیق  ندرک  لداعتم  اب  طابترا  رد  مزال  يزیر  همانرب هدـش ، حرطم 

هک دننک  دروخرب  نارکتحم  اب  دـیاب  یتراظن  ياه  هاگتـسد هتفرگ و  تروص  اه  هناخراک ناگدـننکدراو و  یخرب  يوس  زا  تادراو  رد  ریخات  هک   تسا  هتفگ 

یشورفنارگ اب  دروخرب  ناگدننکدیلوت ، ناگدننک و  فرصم تیامح  نامزاس  فیاظو  زا  یکی  هک  تساجنیا  هجوت  لباق  عوضوم.دنا  هدش رکـش  ینارگ  لماع 

زا ناگدننک  فرـصم نانچمه  تسا و  هدادن  ماجنا  رازاب  ندرک  لداعتم  يارب   یمادقا  چـیه  هکلب  هدرک  توکـس  نامزاس  نیا  اما  تسا  راکتحا  اب  هلباقم  و 

تیعضو نیا  زا  دنتسه  یمک  هدع  هک  نارگراکتحا  نالالد و  نایم  نیا  رد  دننیب و  یم نایز  رکـش  جنرب و  غرم ، نوچمه  یفرـصم  رپ  مالقا  یـشورفنارگ 

.دنوش  یم عفتنم 
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يد همانزور 19  دادرم 1395 -   30

اه هناخراک هن  دنتسه ، ناشورف  هدمع رکش  ینارگ  رصقم 

ینارگ تیلوئسم  دنا و  هدرک هضرع  رازاب  رد  ار  دوخ  تالوصحم  یمامت  رکـش  دنق و  ياه  هناخراک هک  درک  ناونع  رکـش  دنق و  عیانـص  زکرم  لماع  ریدم 

.تسا  رازاب  رد  رکش  هدمع  یلصا و  ناگدننک  هضرع هدهع  رب  رکش  تمیق  یلعف 

فرط زا  هنیمز  نیا  رد  دنا و  هدرک هضرع  ار  ناشیاهرکش  یمامت  رکش  دنق و  ياه  هناخراک تسا  صخشم  هچنآ  تفگ : انسیا ، اب  وگو  تفگ رد  دازهب  لیلخ 

چیه هب  اه  هناخراک .تسا  هدش  تبث  ناشرتافد  رد  صخشم و  الماک  اه  هناخراک لوصحم  تمیق  نینچمه  دوزفا : يو.درادن  دوجو  یلکشم  چیه  اه  هناخراک

ریدم .دنرادن    ار  یمادقا  نینچ  ناکما  الـصا  دندرک  یم تخادرپ  ار   ناراکردنغچ  لوپ  دیاب  هکنیا  لیلد  هب  دـنا و  هدرکن راکتحا  ار  ناش  تالوصحم ناونع 

زا رکش  نیا  رگا  .تسا  هدرک  یم هضرع  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  هتـشاد  اهرابنا  رد  رکـش  يرادقم  تلود  هتبلا  درک : ناونع  رکـش  دنق و  عیانـص  زکرم  لماع 

نیا تیلوئـسم  يو  هتفگ  هب.تسا  هداتفا  قافتا  رازاب  رد  تمیق  شیازفا  نیا  هنوگچ  اقیقد  هک  تسین  صخـشم  دشاب  هدـش  هضرع  رازاب  رد  تلود  يوس 

یشورف نارگ  هب  مادقا  اه  یشورف هدرخ  یخرب  افرـص  تفگ  ناوت  یمن دننک و  یم رازاب  هناور  ار  رکـش  هک  تسا  یلـصا  ناگدننک  هضرع  هدهع  رب  ینارگ 

ترازو نالوئسم  هچنآ  قبط  هک  یلاح  رد  تسا و  هدش  وربور  رازاب  حطس  رد  تمیق  شیازفا  اب  رکش  هک  تسا  هام  ود  دودح  انـسیا ، شرازگ  هب  .دنا   هدرک

ییولیک هب  ریخا  هتفه  یط  رـضاح و  لاح  رد  اما  دـشاب  ناـموت  رثکادح 2500  دیاب  رکـش  مرگولیک  ره  یقطنم  تمیق  دـنا  هدرک مالعا  يزرواشک  داهج 

فلتخم لئاسم  مغریلع  تسین و  رادروخرب  تابث  زا  لوصحم  نیا  رازاب  هک  هداد  خر  یلاـح  رد  رکـش  تمیق  شیازفا  .تسا  هدیـسر  مه  ناـموت   5000

 – يزرواشک داهج  ریزو  نواعم  درف -  رهم  ربکا  یلع  رگید  يوس  زا.درادن  دوجو  نآ  تمیق  ندرک  لداعتم  اب  طابترا  رد  مزال  يزیر  همانرب هدـش ، حرطم 

هک دننک  دروخرب  نارکتحم  اب  دـیاب  یتراظن  ياه  هاگتـسد هتفرگ و  تروص  اه  هناخراک ناگدـننکدراو و  یخرب  يوس  زا  تادراو  رد  ریخات  هک   تسا  هتفگ 

یشورفنارگ اب  دروخرب  ناگدننکدیلوت ، ناگدننک و  فرصم تیامح  نامزاس  فیاظو  زا  یکی  هک  تساجنیا  هجوت  لباق  عوضوم.دنا  هدش رکـش  ینارگ  لماع 

زا ناگدننک  فرـصم نانچمه  تسا و  هدادن  ماجنا  رازاب  ندرک  لداعتم  يارب   یمادقا  چـیه  هکلب  هدرک  توکـس  نامزاس  نیا  اما  تسا  راکتحا  اب  هلباقم  و 

تیعضو نیا  زا  دنتسه  یمک  هدع  هک  نارگراکتحا  نالالد و  نایم  نیا  رد  دننیب و  یم نایز  رکـش  جنرب و  غرم ، نوچمه  یفرـصم  رپ  مالقا  یـشورفنارگ 

.دنوش  یم عفتنم 
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راکتبا دادرم 1395 -   30

يراج  هتفه  رد  سلجم  یصصخت  ياه  نویسیمک راک  روتسد 

دنور یم ناتسراهب  هب  تلود  ریزو   9

ناگدـنیامن و تالاوس  هب  ییوگخـساپ  يارب  ارزو  یخرب  زا  توعد  دوخ  يراج  هتفه  تاسلج  رد  یمالـسا  ياروش  سلجم  یـصصخت  ياـه  نویـسیمک

.دنراد راک  روتسد  رد  ار  هعسوت  مشش  همانرب  هحیال  یسررب 

ندـعم و تعنـص ، ییاراد ، داصتقا و  روشک ، نامرد ،  تشادـهب و  یعامتجا ، هافر  راک و  نواعت ، يزاسرهـش ، هار و  يرتسگداد ، ، يزرواشک داهج  يارزو 

.دنبای یم روضح  سلجم  یصصخت  ياه  نویسیمک رد  ناگدنیامن  تالاوس  هب  ییوگخساپ  يارب  هتفه  نیا  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، تراجت و 

روتـسد رگید  زا  مشـش ، همانرب  قیفلت  نویـسیمک  اب  سلجم  هسیئر  تایه  تسـشن  ریزو و   روضح  اب  شزومآ  نویـسیمک  رد  یناف  حاضیتسا  یـسررب 

.تسا يراج  هتفه  رد  یصصخت  ياه  نویسیمک ياهراک 

هدش هئارا  ياه  حرط یسانشراک  یسررب  همادا  يارب  نویسیمک  تباث  ياضعا  تسشن  دوخ ، هتفه  نیا  تاسلج  رد  یساسا  نوناق  ( 90  ) لصا نویسیمک   

تیعونمم حرط  ناریدم و  تاماقم و  دزمتـسد  قوقح و  یهدناماس  حرط  روشک ، ناریدـم  یتفایرد  تیفافـش  یتیروف  کی  حرط  عوضوم  نویـسیمک  هب 

یسرباسح و نامزاس  یـسرزاب ، نامزاس  روشک ، تابـساحم  ناوید  تلود ، ناگدنیامن  روضحاب  صحفت  قیقحت و  زا  یـشان  ناموکحم  راک  هب  لاغتـشا 

.دراد راک  روتسد  رد  ار  اه  شهوژپ زکرم 

ناونع هب هدام  ود  قاحلا  حرط  یلخاد و   همان  نییآ نوناـق  هدام 42  هب  هرـصبت  کی  قاحلا  حرط  يراج   هتفه  رد  زین  یلخاد  همان  نییآ نیودت  نویـسیمک 

.دهد یم رارق  یسررب  دروم  ار  یلخاد  همان  نییآ نوناق  هب  ( 2 ررکم  192  ) و ( 1 ررکم هدام 192  )

.دراد راک  روتسد  رد  ار  نابهگن  ياروش  تاداریا  هب  یگدیسر  همادا  زین  درادناتـسا  یلم  ماظن  هعـسوت  تیوقت و  حرط  هب  یگدیـسر  كرتشم  نویـسیمک 

دهاوخ رازگرب  ار  یمالسا  ياروش  سلجم  هسیئر  تایه  اب  كرتشم  هسلج  هدنیآ  هتفه  رد  زین  هعسوت  مشش  همانرب  هحیال  هب  یگدیسر  قیفلت  نویـسیمک 

یـسررب هدننک ، حاضیتسا  ناگدنیامن  روضح  اب  شرورپ  شزومآ و  ریزو  حاضیتسا  حرط  یـسررب  هعـسوت ، مشـش  همانرب  هحیال  ییاهن  یـسررب  .درک 

صحفت و قیقحت و  یضاقتم  ناگدنیامن  هطوبرم و  نیلووسم  شرورپ و  شزومآ و  ریزو  روضح  اب  نایگنهرف  هریخذ  قودنـص  صحفت  قیقحت و  ياضاقت 

.دراد رارق  يروانف  تاقیقحت و  شزومآ ، نویسیمک  هدنیآ   هتفه  راک  روتسد  رد  زین  نویسیمک  ياه  تیولوا نییعت  عوضوم  اب  هناگ  جنپ  ياه  هتیمک تسشن 

ناریا یمالسا  يروهمج  تلود  تیوضع  هحیال  یسررب   ، ناملعم يدنب  هبتر ماظن  حرط  یسررب  هدنیآ  هتفه  تاسلج  رد  نینچمه  نویسیمک  نیا  ياضعا 

روتسد رد  ار  ناگدنیامن  تالاوس  هب  ییوگخساپ  تهج  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ریزو  زا  توعد  و   ایـسآ ،  یملع  عماجم  اه و  ناتـسگنهرف نمجنا  رد 

یسررب  ، یگنهرف یعامتجا و  يداصتقا ، هعسوت  مشش  همانرب  يارجا  زاین  دروم  ماکحا  هحیال  یـسررب  همادا  زین  سلجم  یعامتجا  نویـسیمک  .دراد  راک 

ناریدم ناسسوم و  همیب  حرط  هب  یگدیـسر  كرتشم  نویـسیمک  رد  تیوضع  تهج  ءاضعا  زا  رفن  هد  باختنا  یعامتجا ، نویـسیمک  یلخاد  همان  نییآ 

یمالسا يروهمج  یماظتنا  يورین  مادختسا  نوناق  كرتشم  نویسیمک  رد  تیوضع  تهج  اضعا  زا  رفن  هن  باختنا  دازآ و  يا  هفرح ینف و  ياههاگشزومآ 

.دراد راک  روتسد  رد  ار  ناریا 

دادرتسا روشک و  ناریدم  یتفایرد  تیفافش  حرط  یـسررب  يزرواشک  ، همیب  نارازگراک  فیلکت  نییعت  حرط  یـسررب  نویـسیمک  نیا  ياضعا  نینچمه 

لدابت وگو و  تفگ روظنم  هب  یکرتشم  تسـشن  دنراد و  راک  روتـسد  رد  ار  یمومع  شخب  ياهدزمتـسد  قوقح و  یهدناماس  حرط  دازام و   ياه  یتفایرد

شخب تلود و  تامدخ  ناوخشیپ  رتافد  حرط  یـسررب  .درک  دنهاوخ  رازگرب  هعـسوت  مشـش  همانرب  هحیال  درومرد  نویـسیمک  تابوصم  نوماریپ  رظن 

هتفه تاسلج  ياهراک  روتسد  رگید  زا  درکلمع  شرازگ  هئارا  تهج  ناریا  یمالسا  يروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  تسایر  زا  توعد  یتلودریغ و   یمومع 

.دوب دهاوخ  سلجم  یعامتجا  نویسیمک  هدنیآ 
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یگنهرف یعاـمتجا و  يداـصتقا ، هعـسوت  مشـش  هماـنرب  يارجا  زاـین  دروـم  ماـکحا  هحیـال  یــسررب  هـمادا  زین  يداـصتقا  نویــسیمک  ياـضعا 

هحیال یسررب  همادا  یهاگشورف ، هنایاپ  رب  تراظن  يرادهگن و  هدافتسا ، هوحن  هحیال  هب  یگدیسر  شرازگ ، هئارا  يدنب و  عمج ناریا ، یمالـسا يروهمج

.دنراد راک  روتسد  رد  ار  نویسیمک   یصصخت  ياه  هورگراک نییعت  یعیبط و   ثداوح  یناگمه  همیب  قودنص  سیسات 

لئاسم صوصخرد  نانآ  شرازگ  عامتسا  یسررب و  تهج  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ناسانـشراک  نالووسم و  زا  یخرب  اب  یتسـشن  نینچمه  

کی حرط  یسررب  همادا  اب  طابترا  رد  یتایلام  هورگراک  هسلج  فانصا ،  زا  یخرب  ناگدنیامن  روضح  اب  فانصا  تالکشم  لئاسم و  یـسررب  روشک  ، يراج 

هناخترازو ياه  همانرب  درکلمع و  شرازگ  عامتسا  ناشیا و  نینواعم  تراجت و  ندعم و  تعنص ، ریزو  اب  تسشن  روشک و   یتایلام  نیناوق  حیقنت  یتیروف 

تالاوس هب  ییوگخساپ  تهج  ییاراد  يداصتقا و  روما  ریزو  زا  توعد  .دوب  دهاوخ  يراج  هتفه  رد  نویسیمک  نیا  ياهراک  روتسد  رگید  زا  يراج  لاس  رد 

لحم رد  يراج  لاس  رد  هناخترازو  ياه  همانرب  درکلمع و  شرازگ  عامتسا  ناشیا و  نانواعم  ییاراد و  يداصتقا و  روما  ریزو  اب  تسـشن  و   ناگدنیامن  

هدنیآ هتفه  رد  زین  یجراخ  تسایـس  یلم و  تینما  نویـسیمک  ياضعا   .تسا  يراج  هتفه  رد  يداصتقا  نویـسیمک  ياهراک  روتـسد  رگید  زا  ترازو  نآ 

، یعاجرا حیاول  اه و  حرط یئاهن  يدنب  عمج  یـسررب و  هر  ،) ) ینیمخ ماما  دادـما  هتیمک  سیئر  شرازگ  عامتـسا  نویـسیمک ، یلخاد  همان  نییآ یـسررب 

.دنراد راک  روتسد  رد  ار  هاشنامرک  ناتـسا  ناگدنیامن  عمجم  اب  كرتشم   تسـشن   ناگدنیامن و  تالاوس  هب  ییوگخـساپ  تهج  روشک  ریزو  زا  توعد   

نآ یتآ  ياه  همانرب درکلمع و  صوصخرد  هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  تسایر  شرازگ  دوخ   هتفه  نیا  تاسلج  رد  سلجم  يژرنا  نویسیمک  ياضعا  

زا يرادرب  هرهب ثادـحا و  هب  عجار  ناتـسنمرا  يروهمج  تلود  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج  تلود  نیب  يراـکمه  هماـنتقفاوم  هحیـال  یـسررب  داـهن ،

ياروش سلجم  ياه  شهوژپ زکرم  هجراخروما و  ورین ، ياه  هناخترازو ناسانـشراک  نالووسم و  روضح  اب  سرا  هناخدور  يور  رب  ینایرج ، ياههاگورین 

نینچمه .دنراد  راک  روتسد  رد  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، هعسوت  مشش  همانرب  يدنب  عمج یسررب و  همادا  و   یمالـسا  

نادنمراک ریاس  اب  قرب  ياه  ( روتارپا  ) روراک نیعم  دادرارق  نانکراک  تازایتما  قوقح و  ایازم  يزاس  ناسکی حرط  یسررب  نویسیمک  نیا  وضع  ناگدنیامن  

هحیال یسررب  یمالسا  ، ياروش  سلجم  ياه  شهوژپ زکرم  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  ورین ، ترازو  ناسانشراک  نیلووسم و  روضح  اب  یمسر  ینامیپ و 

ياه هناخترازو ناسانشراک  نیلووسم و  روضح  اب  روشک  ياوه  یگدولآ  شهاک  حرط  یـسررب  نینچمه  اوه و  یگدولآ  زا  يریگولج  هوحن  نوناق  حالـصا 

.دنراد راک  روتسد  رد  ار  یمالسا  ياروش  سلجم  ياه  شهوژپ زکرم  تراجت و  ندعم و  تعنص ، تفن ،

مشش همانرب  هحیال  هب  یگدیسر  تابساحم ، ناوید  ناراشتسم  باختنا  تیحالص و  هب  یگدیسر  هتفه  نیا  زین  تابساحم  هجدوب و  همانرب و  نویـسیمک 

يدنب عمج یسررب و  هب  يراج  هتفه  رد  زین  سلجم  نامرد  تشادهب و  نویسیمک  ياضعا  .دنراد  راک  روتـسد  رد  ار  ناریا  ، یمالـسا  يروهمج  هعـسوت 

مود لوا و  ياه ) لکتورپ  ) تافیرشت هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  قاحلا  هحیال  یـسررب  هعـسوت  ،  مشـش  همانرب  يارجا  زاین  دروم  ماکحا  هحیال 

نامزاس مازلا  حرط  یسررب  و  روشک   تیعمج  دشر  شهاک  زا  يریگشیپ  يروراب و  خرن  شیازفا  حرط  یـسررب  ونژ 1977 ، ياه  نویسناونک هب  یقاحلا 

رخآ لاس  ود  ساسا  رب  بوصم 1386  تلود  نانکراک  دعوم  زا  شیپ  یگتسشنزاب  نوناق  لومشم  ناگتسشنزاب  يرمتسم  يرارقرب  هب  یعامتجا  نیمات 

عوضوم یـسررب  درکلمع و  شرازگ  هئارا  تهج  لماعریغ  دـنفادپ  نامزاس  تسایر  زا  توعد  .تخادرپ   دـنهاوخ  ناـنآ  یقاـفرا  تاونـس  يزادرپ  همیب 

تاغیلبت و عنم  حرط  یـسررب  ناگدنیامن و  تالاوس  هب  ییوگخـساپ  تهج  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، ریزو  زا  توعد  یتسیز ، تادـیدهت 

هتفه رد  تشادهب  نویسیمک  ياهراک  روتسد  رگید  زا  يا  هراوهام ياه  هکبش يزاجم و  ياهاضفرد  تمالس  هب  ناسر  بیسآ تامدخ  تالوصحم و  یفرعم 

نآ یتآ  ياه  همانرب درکلمع و  شرازگ  هئارا  تهج  یعامتجا  هافر  راک و  نواـعت ، ریزو  زا  توعد  نینچمه  نویـسیمک  نیا  ياـضعا  .دوب  دـهاوخ  يراـج 

يا هفرح ینف و  ياههاگشزومآ  ناریدم  ناسسوم و  همیب  حرط  یـسررب  كرتشم  نویـسیمک  رد  تیوضع  تهج  ءاضعا  زا  رفن  باختنا 13  هناخترازو ،

نییعت يروشک ،  تامدخ  تیریدم  نوناق  هدام 113  هیراسفتسا  حرط  یسررب  كرتشم  نویـسیمک  رد  تیوضع  تهج  ءاضعا  زا  رفن  باختنا 10  دازآ  ،

( دصرد 4) دصرد راهچ  تفایرد  هیراسفتسا  حرط  یسررب  یمالسا و  ياروش  سلجم  ياهشهوژپ  زکرم  هب  هئارا  تهج  نویسیمک  ياهدربهار  اه و  تیولوا

.دنراد راک  روتسد  رد  ار  راکنامیپ   هب  راک  هدنراذگاو  زا  روآ  نایز  تخس و  لغاشم  همیب  قح 

هیراسفتسا حرط  ( 2  ) دنب یسررب  زیربت  ،  رهش  ياروش  تیعضو  نیرخآ  شرازگ  عامتسا  نمض  هتفه  نیا  زین  روشک  یلخاد  روما  اهاروش و  نویـسیمک   

یلام و عبانم  يزاس  فافش هحیال  تایلک  یسررب  ینلع ،  نحص  زا  هداعا  یمالـسا  ياروش  سلجم  تاباختنا  نوناق  ( 73  ) هدام و  ( 52  ) هدام ( 3  ) هرصبت
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ار اه  يرایهد حرط  تایلک  یسررب  و  روشک ، یمالـسا  ياهاروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  يروهمج ، تسایر  تاباختنا  نابلطواد  یتاباختنا  ياه  هنیزه

عیانص ناراکداتسا  نادنمرنه و  زا  تیامح  حرط  هب  یگدیسر  همادا  يراج  هتفه  رد  زین  سلجم  نداعم  عیانص و  نویسیمک  ياضعا  .درادراک  روتـسد  رد 

هئارا اوه و  یگدوْلآ  زا  يریگولج  هوحن  نوناق  حالصا  هحیال  ، رما نیلوسم  روضح  اب  ناجیابرذآ  نامرک و  سم  عیانص  تالکشم  لئاسم و  یسررب  یتسد  ،

.دنراد راک  روتسد  رد  ار  اه  همانرب درکلمع و  زا  ناریا  یندعم تافاشتکا  یسانش و  نیمز نامزاس  سیئر  شرازگ   

، هوابمیز يروهمج  تلود  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  تلود  نیب  ییاوه  لقن  لمح و  هبناـج  ود  هماـنتقفاوم  یـسررب   هب  مه  سلجم  نارمع  نویـسیمک 

تاحالصا بیوصت  ناتـسقازق ، يروهمج  تلود  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  تلود  نیب  هداج  قیرط  زا  الاک  رفاسم و  یللملا  نیب لقن  لمح و  همانتقفاوم   

نیب نویسناونک  میامض  تاحالصا  بیوصت  ایرد  ، رد  مداصت  زا  يریگولج  یللملا  نیب تاررقم  بیوصت  ایرد ، رد  صاخشا  ناج  ینمیا  یللملا  نیب تاررقم 

كرتشم تسشن  .تخادرپ  دهاوخ  روشک  لقن  لمح و  ینمیا  یلاع  ياروش  هحیال  تایلک  یـسررب  اه و   یتشک زا  یشان  ایرد  یگدولآ  زا  يریگولج  یللملا 

فادها لوصح  رد  هناخترازو  ياه  همانرب يراذگفده و  شرازگ  عامتـسا  تهج  هناخترازو  نینواعم  ورین و  ریزو  نایچ  تیچ نارمع و  نویـسیمک  ياضعا 

ياه همانرب يراذگفده و  شرازگ  عامتسا  ناگدنیامن و  تالاوس  هب  ییوگخساپ  تهج  يزاسرهش  هار و  ریزو  زا  توعد  .دش  دهاوخ  رازگرب  هتفه  نیا  زین 

هب هتفه  نیا  زین  سلجم  یگنهرف  نویسیمک  .دوب   دهاوخ  يراج  هتفه  رد  نویسیمک  نیا  ياهراک  روتسد  رگید  زا  هناخترازو  فادها  لوصح  رد  هناخترازو 

.تخادرپ دـهاوخ  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  یگنهرف  یعاـمتجا و  يداـصتقا ، هعـسوت  مشـش  هماـنرب  يارجا  زاـین  دروـم  ماـکحا  هحیـال  یـسررب 

، نامزاس نآ تسایر  روضح  اب  روشک  كالما دانسا و  تبث نامزاس درکلمع  شرازگ  هئارا  يراج   هتفه  رد  مه  سلجم  یقوقح  یئاضق و  نویسیمک  ياضعا 

هحیال یسررب  یلم  ، ارف  هتفای  نامزاس  مئارج  اب  هزرابم  يارب  دحتم  للم نامزاس  نویسناونک  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  قاحلا  هحیال  یـسررب 

هنیزه تخادرپ  هوحن  هحیال  یسررب  ونژ و   ياه  نویـسناونک هب  یقاحلا  مود  لوا و  ياهلکتورپ )  ) تافیرـشت هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  قاحلا 

.دنراد راک  روتسد  رد  ار  یئارجا  ياههاگتسد  یسرداد 

، يزرواشک نویسیمک  .دوب   دهاوخ  نویسیمک  نیا  يراج  هتفه  راک  روتسد  رد  زین  ناگدنیامن   تالاوس  هب  ییوگخساپ  تهج  يرتسگداد  ریزو  زا  توعد   

یگنهرف یعامتجا و  يداصتقا ، هعـسوت  مشـش  همانرب  يارجا  زاین  دروم  ماکحا  هحیال  یـسررب  نمـض  هتفه  نیا  تاـسلج  رد  مه  یعیبط  عباـنم  بآ و 

یگنهرف یعاـمتجا و  يداـصتقا ، هعـسوت  مشـش  هماـنرب  يارجا  زاـین  دروـم  ماـکحا  هحیـال  یــسررب  يدـنب  عـمج ناریا ،  یمالــسا  يروـهمج 

.دراد  راک  روتسد  رد  ار  ناگدنیامن  تالاوس  هب  ییوگخساپ  تهج  يزرواشک  داهج  ریزو  زا  توعدو  ناریا  یمالسا يروهمج
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دیما ریبدت و  تلود  ياه  تیولوا فیلکت  نییعت  يا و  هناودنه دشر  یتفن ، گنیپود 

مدآ   دالوا  هدنسیون : 

اب مه  نیمه  يارب  دراد و  یبآ  مک هب  میقتـسم  طبر  يداصتقا  دـشر  نیا  هک  درک  یم رکف  شدوخ  شیپ  یکلفط  .تسا  يا  هداـس مدآ  مه  مدآ  دـالوا  نیا 

رد یناریا  هناودنه  تارداص  دهد  یم ناشن  ناریا  كرمگ  رامآ  دینـش  هک  یتقو  زا  ینعی  .درادن  تفن  هب  یطبر  چیه  تسا و  هدش  ققحم  هناودنه  تارداص 

شدوخ شیپ  تسا ، هتشاد  شیازفا  دصرد  تفه  دودح  لبق  لاس  هباشم  تدم  هب  تبسن  هک  هدیـسر  نت  رازه  هب 327  يراج  لاس  تسخن  ههام  راهچ 

مه دصرد  زا 4/4  نام  يداصتقا دشر  مینک و  رداص  هناودنه  ام  ات  دیوش  دحتم  ناهج  نایناریا  ...تسا  رب  بآ  هناودنه  هک  هتفگ  یسک  هچ  ًالـصا  هک  تفگ 

میا ! هدیسرن يا  هناودنه دصرد  هب 7  زونه  هکارچ  رتالاب ! دنزب 

؟ تسا دنچ  ییولیک  هناودنه  رگم  تسا و  تفن  نامه  لام  ام  دشر  ریخن ، هک  دنداد  ترپار  وهکی  هک  دنیبن  دب  زور  ناتمـشچ  ای  دنیبن  دب  مشچ  ناتزور ، اما 

تـسا تقوم  یتلاح  یتفن  كوش  ای  یتفن  گنیپود  زا  لصاح  يداصتقا  دشر  تفگ  هک  قاحـسا  لآ ینعی  ! شتارداص هب  دسرب  هچ  دروآ  یمن رد ار  شبآ  لوپ 

یلایر دصکی  یلایر و  یلایر و 10  جنپ  یلایر و  ود  هرود  هک  داتفا  اج  مدآ  دالوا  یلایر  ود  درادن ، مدرم  داصتقا  تشیعم و  دوکر ، يور  ینادـنچ  يریثأت  هک 

.میا  هدش يرتدیدج  نارود  دراو  ام  هدش و  یط 

هک دیدیدن  رگم  دینک ! شوگ  بوخ  دینامب و  تکاس  امش  هک  تسا  یفاک  طقف  دنام و  یمن لاونم  نیمه  هب  عضو  هک  دهدب  تراشب  امـش  هب  مدآ  دالوا  هتبلا 

دراد تکلمم  درذگ و  یم ارجام  نآ  زا  تساه  لاس راگنا  الاح  دندیسر و  تازاجم  دشا  هب  نایطاخ  دش و  هتـسب  ینیعلا  هفرط هب  یموجن  ياه  شیف هدنورپ 

، یعیبر فیـس ، این ، بیط هن  رگید  ار  نیا  هدش و  صخـشم  مه  دـیما  ریبدـت و  تلود  ياه  تیولوا یتح  رگید  الاح  .ددرگ  یم زاب دوخ  یگدـنلاب  نارود  هب 

نپوک هکنآ  اب  دنچ  ره  .دنزب  فرح  ات  ولج  دنزادنا  یم ار  یکی  راب  ره  ینعی   ) .دیوگ یم تسا  تاطابترا  ریزو  هک  هداز  تمعن يدنوخآ و   نایدنواهن ، تخبون ،

دننز )! یم فرح  مه  زاب  هتخوس و  اه  یضعب ندز  فرح 

شماجنا هب  هنوگچ  دنهاوخ  یم هدش  فشک  هک  الاح  هدشن و  هدید  لاح  هب  ات  هک  هدوب  اجک  رد  تسیچ و  تیولوا  هک  دیمهفب  ات  دیا  هدـش قاتـشم  مناد  یم

ار ناشلد  ادخ  هک  مینک  یم اعد  مه  ام  دننک ، داش  ار  ناملد  اهنآ  .تسا  دیما  ریبدت و  تایـصوصخ  زا  ندرک  داش  لد  ًالوصا  .دننک  داش  ار  ام  لد  دنناسرب و 

.دنک  رتداش 

، ناتسرهش نیا  يرادا  ياروش  هسلج  رد  دوب ، هدرک  رفس  مرهج  ناتسرهش  هب  تلود  هتفه  هناتسآ  رد  هک  تاعالطا  يروانف  تاطابترا و  ریزو  بانج  یلب !

...و نامرد  تشادهب ، رفس ، نیـشام ، نکـسم ، ام ، تیولوا  هک  الاح  ینعی  .تسناد  مدرم  تشیعم  لاغتـشا و  ار  دیما  ریبدت و  تلود  یلـصا  ياه  تیولوا

.مینک  هدامآ  بوخ  تشیعم  لاغتشا و  يارب  ار  نامدوخ  میورب و  دیاب  نیاربانب  تسین ،

هچ یناشیپ  يور  دوش و  رتکد  دیاب  هک  تسا  هتشون  یسک  هچ  یناشیپ  يور  هک  دیوگب  تساوخ  یم یلیـصحت  تیاده  اب  هک  شرورپ  شزومآ و  لثم  دیاش 

دیاش ینعی  .دنک  یمن كرد  ار  دیما  ریبدت و  تلود  ياه  تیولوا مدآ  دالوا  هک  تسا  يروطنیمه  مه  نالا  دوش ، باصق  دورب و  دیاب  هک  تسا  هتشون  یـسک 

ناشدوخ نیب  ار  تشیعم  دنا و  هتسشن هرفس  رس  رب  دیاش  ای  لغش ! یب هک  دنا  هتشون مدآ  دالوا  یناشیپ  يور  دننک و  یم میسقت  ناشدوخ  نیب  ار  اه  لغش

....هک  دنسیون  یم ام  یناشیپ  يور  دننیب و  یم ای  دنهدب  راد  تیولوا ياه  تشیعم نیا  زا  هک  دننیب  یمن ار  وا  لاثما  مدآ و  دالوا  دننک و  یم میسقت 

اب دنیـشنب  دنک و  عایتبا  العا  درف  هناودنه  ددع  کی  دنا ، هدرکن رداص  ار  اه  هناودنه مامت  ات  دورب و  تسا  هدنام  مدآ  دالوا  اهزور  نیا  دـنامب ، نامدوخ  نیب 

دناوت یم ار  رمع  یقاب  دسر و  یم وا  هب  يا  هرهب تسا ، هدمآ  مقر  ود  ریز  هک  مروت  شهاک  نآ  يدـصرد و  دشر 4/4  نیا  زا  ای  دنک  يرپس  راگزور  هناودنه 

دشاب ؟ دیما  ریبدت و  تلود  يوگاعد  دنارذگب و  یلقادح  تاناکما  رد  ایند  مدرم  ریاس  دننام 
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يرامیب اب  هلباقم  يارب  تابکرم  شیاپ 

تـشد  » ياه غاب زا  هطقن  دنچ  رد  یبایرتکاب » رکناش   » يرامیب دوجو  دـییات  اب  یتشد  ناتـسرهش  يزرواشک  داهج  ریدـم  تاعالطا : راگنربخ  یکاک ـ    

سدنهم .مینک  شیاپ  ار  هقطنم  ناتخرد  یمامت  میراد  دصق  صصختم  ياهورین  شیازفا  اب  تسا و  هدش  مازعا  هقطنم  هب  سانـشراک  کی  تفگ : گنلپ »

تفای عویش  نامرک  بونج  سراف و  تابکرم  زا  یشخب  رد  سپس  دش و  هدهاشم  ناگزمره  تابکرم  ياه  غاب رد  ادتبا  يرامیب  نیا  دوزفا : يدمحا  هللارما 

هقطنم رد  تشک  يارب  ار  تلاصا  یهاوگ  ياراد  ياه  لاهن دننک و  تقد  لاهن  يرادیرخ  رد  یتشد  هقطنم  نارادغاب  دش  هیـصوت  دـیکات و  عقوم  نامه  زا  و 

تـشد  » ریخا ياه  لاس رد  هدش  ماجنا  ياه  تیلاعف اب  تفگ : روشک  بونج  رد  شرت  ومیل  دـیلوت  رد  گنلپ » تشد   » هاگیاج هب  هراشا  اب  يو  .دـننک  هیهت 

يرامیب نیا  درک : هفاضا  وا  .تسا  هدننک  نارگن  رایسب  ریخا  يرامیب  عویـش  تسا و  هدش  لدب  روشک  بونج  رهـشوب و  شرت  ومیل  دیلوت  بطق  هب  گنلپ »

ندرک نک  هشیر طقف  هتفرـشیپ  هلحرم  رد  نآ  اب  هلباقم  راکهار  دنک و  یم تیارـس  هویم  هب  تیاهن  رد  گرب و  هب  سپـس  دوش و  یم عورـش  هقاس  زا  ادتبا 

اب تسا و  هدش  ییاسانش  عیرـس  هقطنم  تابکرم  رد  يرامیب  نیا  هناتخبـشوخ  تفگ : يو  .تسا  هلاس  دنچ  شیآ  كاخ و  ضیوعت  ندنازوس و  تخرد و 

، ناراب دابدنت و  اب  يرامیب  نیا  دوزفا : وا  .مینک  يریگولج  هقطنم  رد  نآ  يریگ  همه تیارـس و  زا  میناوتب  میراودیما  اهنآ  ندنازوس  هدولآ و  ياه  هقاس عطق 

راشتنا و تلوهـس  هب  تابکرم  راوخ  گرب هناورپ  زونیم و  هلمج  زا  راوخ  گرب تافآ  تشادرب ، لـیاسو  رگراـک و  تسد  روتکارت ، یـشاپمس ، سره ، تاودا 

يایاقب ندنازوس  هقاس و  يالاب  زا  هدولآ  ناتخرد  ياحما  فذـح و  غاب ، تشادـهب  تیاعر  یهایگ ، هنیطنرق  تیاعر  درک : دـیکأت  يو  .دـبای  یم شرتسگ 

یملع و ياه  هتفای ساسارب  .دـنک  فذـح  ار  یگدولآ  نوناک  دـناوت  یم ییایمیـش  هزرابم  تیاهن  رد  یغاـب و  یعارز و  تاـظحالم  تیاـعر  هدـش  سره 

نیا نینچمه  دـنک  یم یگدولآ  داجیا  نیریـش  ومیل  تورف و  پیرگ  شرتومیل ، ناتخرد  يور  رتشیب  يرامیب  نیا  ناریا  رد  هدـش  ماـجنا  ياـه  شهوژپ

نیا هب  تابکرم  عاونا  تیساسح  يانبم  رب  .دروآ  یم دوجو  هب  اهنآ  يور  يا  هتسجرب دننام  مخز  ياه  هکل هدرک و  هلمح  هخاشرـس  هویم و  گرب ، هب  يرامیب 

.تسا  هدش  ییاسانش  رکناش  فلتخم  پیت   5 نونکات نآ  ییایفارغج  راشتنا  يرامیب و 
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تفای دشر  دصرد  ناردنزام 14  رد  نادرگباتفآ  دیرخ 

نیا دیرخ  دش و  لوصحم  نیا  قنور  بجوم  يزرواشک  یضارا  رد  نادرگباتفآ  دیدج  هنوگ  تشک  تفگ : ناردنزام  يزرواشک  داهج  نامزاس  تعارز  ریدم 

.تسا  هتشاد  دشر  دصرد  لوصحم 14 

زا هتـشذگ  لاس  ود  رد  ناردـنزام  رد  نادرگباتفآ  تشک  هکنیا  نایباب  ناراگنربخ  عمج  رد  هاگولگ  عرازم  زا  دـیدزاب  رد  یتیاـنع  نسح  رهم ، شرازگ  هب 

راتکه نونکات 175  تفرگ و  رارق  نازرواشک  رایتخا  رد  سر  نایم سردوز و  ماقرا  يراج  یعارز  لاس  رد  اـما  دوزفا : تسا ، هدوبن  رادروخرب  یبوخ  قنور 

رایـسب عون  زا  تفرگ  رارق  نازرواشک  رایتخا  رد  لاسما  هک  یماقرا  دوزفا : یتیاـنع  نسح.تفاـی  صاـصتخا  نادرگباـتفآ  تشک  هب  ناردـنزام  عرازم  زا 

ماقرا ناسیاه 25 ،» خرف ، رگزرب ،  » هدـش تشک ماـقرا  رب  هوـالع  داد : همادا  يو.دـسر  یم تشادرب  یگدیـسر و  هلحرم  هبزور  اـت 90  هدوب و  بوغرم 

هلحرم رد  عرازم  زا  یخرب  رد  تفرگ و  رارق  تشک  دروم  ناتسا  رد  هک  هدش  تشک هخرچ  دراو  هک  تسا  ییاهرذب  رگید  زا  كاون » اکود و  راکسا ، ایزاتناف ، »

يایازم زا  نغور  دیلوت و  لیـسناتپ  شیازفا  ندوب و  سردوز  تفگ : ناردنزام  يزرواشک  داهج  نامزاس  تعارز  ریدم.تسا  تشادرب  هدامآ  یگدیـسر و 

مرگولیک ره  لاسما  تفگ : دش ، عیزوت  نازرواشک  نیب  یتادراو  ماقرا  رذب  مرگولیک  مرازه و 185  کی هکنیا  نایباب  یتیانع.تسا  نادرگباتفآ  دیدج  ماقرا 

: درک راهظا  يو.دراد  هتشذگ  لاس  هب  تبسن  يدصرد  دشر 14  هک  دوش  یم يرادیرخ  نازرواشک  زا  ناموت  رازه و 451  ینیمضت 2  تمیقاب  نادرگباتفآ 

رد نادرگباتفآ  دیدج  لوصحم  تشک  هب  هراشا  اب  یتیانع.تسا  ناردنزام  رد  نادرگباتفآ  دیرخ  یلوتم  روشک  ود  هقطنم  یناگرزاب  تامدـخ  هلغ و  تکرش 

.دوش  نازرواشک  دیاع  دوس  لوصحم  نیا  شورف  بسانم و  تشادرب  اب  میراودیما  تفگ : هاگولگ  یضارا 

راکتبا دادرم 1395 -   30

مالیا ناتسا  لسعروبنز  ياه  ینلک  حطس  رد  لسع  تشادرب  زاغآ 

ربخ مالیا  ناتـسا  لسعروبنز  ياه  ینلک  حطـس  رد  لسع  تشادرب  زاغآ  زا  مالیا  يزرواشک  داهج  یماد  تادیلوت  دوبهب  نواعم   - راکتبا راگنربخ   – مالیا

لسعروبنز ینلک  رازه   63 ناتسا حطـس  رد  تفگ : یناخریـش  یبتجم  مالیا ، يزرواشک  داهج  یمومع  طباور  زا  لقن  هب  راکتبا و  همانزور  شرازگ  هب  .داد 

رازه و 630 ود  تشادرب  نامز  رد  هک  دنتسه  راکب  لوغشم  شخب  نیا  رد  يا  هفرح  تروصب  رفن  رازه و 52  کی  دادعت  داد  همادا  يو  .دراد  دوجو  نردم 

هناور دیلوت و  بوغرم  تیفیک و  اب  لسع  نت  نیگنایم 610  روط  هب  هتشذگ  لاس  رد  تشاد : نایب  يو  .دنراد  تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  یلـصف  تروصب  رفن 

یگدنراب مغز  هب  يراج  لاس  رد  دوزفا : یماد  تادیلوت  دوبهب  نواعم  .تسا  هدش  لایر  درایلیم   153 رب غلاب  یلایر  شزرا  اب  ناتسا  زا  جراخ  لخاد و  رازاب 

يدصرد ات 45  تفا 40  زا  لسع  دیلوت  ناتسا  ياوه  بآ و  رب  مکاح  رابغ  درگ و  هدیدپ  لیلد  هب  عتارم ، بسانم  یهایگ  ششوپ  یعارز و  لاس  بوخ  ياه 

دروآرب لایر  درایلیم  نآ 92  یلایر  شزرا  هک  دبای  شهاک  نت  هب 365  ناتسا  لسع  دیلوت  دوش  یم  ینیب  شیپ  هدوب و  رادروخرب  هتشذگ  لاس  هب  تبسن 

.تسا  هدش 
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درادن یحیجوت  ینارگ  دوجو  اب  جنرب  یقفاوت  دیرخ 

تمیق هک  ارچ  درادن  یحیجوت  عطقم  نیا  رد  یقفاوت  دیرخ  تفگ : تلود  يوس  زا  جـنرب  یقفاوت  دـیرخ  در  اب  ناردـنزام  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر 

.دراد  رارق  یبسانم  تیعضو  رد  جنرب 

تمیق هک  ارچ  درادن  یحیجوت  عطقم  نیا  رد  یقفاوت  دیرخ  تفگ : تلود  يوس  زا  جـنرب  یقفاوت  دـیرخ  در  اب  ناردـنزام  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر 

نیا رد  یقفاوت  دیرخ  درک : راهظا  تلود  يوس  زا  جنرب  یقفاوت  دیرخ  در  اب  انـسیا  اب  وگو  تفگ رد  روپردـیح  روالد  .دراد  رارق  یبسانم  تیعضو  رد  جنرب 

یم شورف  هب  ار  مراط  جـنرب  یبوخ  ياه  تمیق  هب  لاسما  نازرواـشک  دراد و  رارق  یبساـنم  تیعـضو  رد  جـنرب  تمیق  هک  ارچ  درادـن  یحیجوت  عطقم 

ءوس تلود و  رییغت  جـنرب ، ینت  نویلیم  ود  تادراو  لیلد  هب  تفگ : تسا ، هدوب  لاس 93  هب  طوبرم  یقفاوت  دـیرخ  نامز  اهنت  هکنیا  نایب  اب  يو  .دنناسر 

يارب لاس 93  رد  تلود  دوب و  هدیسر  ناموت  ییولیک 5000  هب  مراط  جنرب  هک  يروط  هب  میدوب  جنرب  رازاب  رد  ناوارف  یگتفشآ  دهاش  نالالد  هدافتـسا 

لوصحمرپ ماقرا  هب  طوبرم  اما  تسا  هتـشاد  ار  جنرب  یقفاوت  دـیرخ  هقباس  زین  ههد 70  رد  تلود  .درک  مراط  جنرب  يرادـیرخ  هب  مادـقا  راب  نیتسخن 

يارب زین  یقطنم  تمیق  رادروخرب و  یبسن ، شمارآ  زا  رازاب  یتقو  تفگ : تسناد و  یقطنمریغ  ینامز  عطقم  نیا  رد  ار  جنرب  یقفاوت  دیرخ  روپردیح.دوب ، 

لاوس نیا  هب  خساپ  رد  ناردنزام  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر  .درادن  دوجو  جنرب  یقفاوت  دیرخ  يارب  یلیلد  تسا  هدوب  هلماعم  لاح  رد  مراط  جـنرب 

یقفاوت و دیرخ  اب  دهاوخب  تلود  هکنیا  درک : حیرـصت  تسا ، هداد  رارق  نایرازاب  رایتخا  رد  ار  جنرب  يراذگ  تمیق  یقفاوت ، دـیرخ  مدـع  اب  تلود  ارچ  هک 

هب دناوت  یم  یجراخ  جنرب  تادراو  اب  جنرب  تمیق  میظنت  يارب  تلود  هک  ارچ  تسا  تسردان  يرما  دریگ  تسد  هب  رازاب  رد  ار  نآ  تمیق  جنرب  ندرک  رابنا 

هب مادقا  هام  نابآ  رد  هک  هدرک  مالعا  تلود  ارچ  هک  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  يو  .درادن  مراط  جنرب  ندرک  رابنا  دیرخ و  هب  يزاین  دـبای و  تسد  مهم  نیا 

يدیرخ دهاوخب  مه  رگا  درادن و  یقفاوت  دیرخ  يارب  يا  همانرب  تلود  هک  ارچ  تسین  تسرد  ناونع  چیه  هب  عوضوم  نیا  تفگ : دنک ، یم  یقفاوت  دـیرخ 

یقفاوت و دیرخ  روپردیح.دراد ، رارق  دوخ  تمیق  نیرت  نییاپ  رد  جنرب  هک  ارچ  تسا  جنرب  دـیرخ  يارب  نکمم  نامز  نیرتهب  رـضاح  لاح  رد  دـهد  ماجنا 

رد ات  دنک  یم  مالعا  ار  ینیمـضت  دیرخ  تمیق  نازرواشک  زا  تیامح  يارب  تلود  درک : راهظا  تسناد و  ینارحب  ياه  نامز  هب  طوبرم  ار  جنرب  ینیمـضت 

ینیمضت و دیرخ  هب  يزاین  رگید  هدیسر  ناموت  ییولیک 7800  هب  مراط  جنرب  تمیق  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنک و  يرادیرخ  هب  مادـقا  شورف  مدـع  تروص 

.تسین  جنرب  یقفاوت 
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میشاب  هیشاحرپ  ياه  ینیشن  هیشاح  شیازفا  رظتنم  دیاب  يزرواشک  يدوبان  اب 

هدش ناتسدرک  يزرواشک  ناج  يالب  يزیر  همانربدوبنو  تیریدم  فعض 

هب اردوس  نیرتالاب  هدمآ  دوجو  هب  طیارش  نیازا  هک  نالالد  دوجورانکرد  يزرواشک ، تالوصحم  ندیرخن  عقوم  هبو  تالیهـست  يالاب  خرن   ، ندوب یتنس 

ناتسرهش مدرم  هدنیامن  هتفگ  هب  هک  تسا  یلاحرد  نیا.دنشاب  هتشادن  یبوخزورو  لاح  یناتسدرک  نازرواشک  اهزور  نیا  ات  هدش ، بجوم  دننز  یم  بیج 

هدوب فیعض  رایسب  یناتسدرک  نازرواشک  زا  تیامح  هنیمزرد  يزرواشک  داهج  درکلمع   ، یمالسا ياروش  سلجم  رد  نارایماک  هردناوید و  جدننـس ، ياه 

...یلیطعت  هب  تدم  زاردرد  دناوت  یم  عوضوم  نیا  دوشن ، یساسا  رکف  تالضعم  نیا  لح  يارب  رگا  و 

یعارز يزرواشک ، تالوصحم  تادیلوت  هنیمز  رد  ناتسدرک  ناتسا  ات  هدش  بجوم  زیخلـصاح  كاخرانکرد  ییاوهو  بآ  طیارـش  دهد ،  یم  ناشن  اهرامآ 

نویلیم و 240 ياراد 1  ناتسا  نیا  دیوگ ": یم  ناوج  هب  ناتسدرک  يزرواشک  داهج  سیئر  دورب .  رامش  هب  روشک  ياه  بطق  نیرتمهم  زا  یکی  یغابو 

:" دیازفا یم  يراقفلاوذ  میرک  .تسا " یغاب  نآ  رگیدراـتکه  رازه  یعارز و 33  نآ  یـضارا  دصرد  دودح 97  هک  تسا  يزرواشک  یـضارا  راتکه  رازه 

هنیمزرد ناتسا  ياه  هبتر  صوصخرد  يو  .دنراک " هب  لوغشم  ناتسدرک  ناتـسا  يزرواشک  شخب  رد  رادرب  هرهب  راوناخ  رازه  113 دودحرضاح لاحرد 

دیلوت اب  ناتسدرک  ناتسا  هک  تسا  نت  رازه  روشک 50  رد  یگنرف  توت  دیلوت  لک  لاثم  ناونع  هب  دهد ": یم  همادا  يزرواشک  تالوصحم  زا  یخرب  دیلوت 

رد ینیمز  بیس  نت  رازه  دیلوت 320  ابو   ، موس هبتر  مدـنگ ،  نت  رازه  دـیلوت 700  اـب  نینچمه  .دراد  روشک  رد  ار  لوا  هبتر  یگنرف ، توت  نت  رازه   35

دهد یم  ناشن  اه  یسررب  تالکـشم  مخو  چیپ  رد  روشک  برغ  يزرواشک  بطق  .تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يروشک  مراـهچ  هبتر  ياراد  لاـس 

تادـیلوت هتبلا  دور  یمرامـش  هب  روشک  برغ  يزرواشک  ياه  بطق  نیرتمهم  زا  يزرواشک  مهم  تالوصحم  زا  یعونتم  دـیلوت  اـب  ناتـسدرک  ناتـسا 

نیا مامت  اب  درک .  هراشا  لسع  دـیلوتو  نایزبآ  شرورپ  رویطو  ماد  تعنـص  هب  ناوت  یم  نیب  نیا  رد  هک  هدـشن  دودـحم  هنیمز  نیا  رد  اهنت  ناتـسدرک 

هقطنم نارادمادو  نازرواشک  اهزورنیا  ات  هدش  بجوم   ، اه ندشن  تیامح  رانکرد  اهشراب  ندوبن  مظنمو  یبآ  مک  لیبقزا  تالکـشم  یخرب  اما  اه  يدنمناوت 

ياروش سلجم  رد  نارایماک  هردناوید و  جدننس ، ياه  ناتـسرهش  مدرم  هدنیامن  .دننک  اهاتسور  كرت  هب  مادقا  اضعبو  هدوبن  یضار  دوجوم  طیارـش  زا 

تالکشم دناوت  یم  یللخ  نیرتکچوک  اذل  تسا  يرادمادو  يزرواشک  قیرط  زا  ناتسدرک  مدرم  تیرثکا  دمآرد  هک  اجنآ  زا  دیوگ ": یم  ناوج  هب  یمالـسا 

رامش هب  روشک  ناراب  رپ  قطانم  زا  یکی  ناتسدرک  ناتـسا  هکنیا  دوجو  اب   :" دیازفا یم  يولع  نسحا  دیس  .دنزب " مقر  مدرم  تشیعم  يارب  ار  يرایسب 

زا هدافتسا  دهد ":  یم  همادا  يو  .دنربب " بسانم  يا  هرهب  دنناوتن  نارادغابو  نازرواشک  ات  هدـش  بجوم  ریخا  ياهلاس  رد  اهـشراب  شهاک  اما  دور  یم 

ياه تیامح  دنمزاین  تدش  هب  اهنآ  اذل  دنرببدوخ  تادیلوت  زا  بسانم  يا  هرهب  دنناوتن  نازرواشکو  ناردغاب  ات  هدش  بجوم  یتنـسو  یمیدـق  ياهـشور 

نیا هک  تسا  یکناب  تالیهست  يالاب  هرهب  ناتـسدرک  ناتـسا  رد  نار  ادغابو  نازرواشک  تالکـشم  زا  رگید  یکی  .دنتـسه " هنیمز  نیا  رد  هبناج  همه 

یم صوـصخ  نیا  رد  و 93  ياه 92  لاسرد  ناتـسا  هنومن  زرواشک  يدمحم  حلاص  .دننزب  ار  ماو  زا  هدافتـسا  دـیق  اه  یلیخ  ات  هدـش  بجوم  عوضوم 

لباقریغ یناتسدرک  نازرواشک  يارب  دسر ، یم زین  دصرد  هب 25  لمع  رد  هک  یناتسدرک  نازرواشک  هب  دصرد  دوس 21  خرن  اب  تالیهست  ياطعا  :" دیوگ

رد تلع  هب زین  رضاح  لاح  ردو  هدوب  تخس  رایـسب  زین  یلم  هعـسوت  ياه  ماو لحم  زا  تالیهـست  نتفرگ  طیارـش  دیازفا " :  یم  يو  .تسا " تخادرپ 

هب يداـیز  هبرـض  اـه ، حرط نیا  تخاـس  هب  کـمک  دوبن  تروص  رد  تسا و  هدـش فقوتم  تالیهـست  زا  عون  نیا  شدرگ  رد  هیامرـس  ندوبن  سرتسد 

تالضعم زا  رگید  یکی  یمالسا  ياروش  سلجم  رد  نارایماک  هردناوید و  جدننس ، ياه  ناتـسرهش  مدرم  هدنیامن  .دش " دهاوخ  دراو  ناتسا  يزرواشک 

هب دیوگ : یم  يولع  نسحا  دیس  .تسا  هدرک  نییعت  ینیمضت  خرن  نآ  يارب  تلود  هک  دناد  یم  یتالوصحم  ندیرخن  عقوم  هب  ار  یناتـسدرک  نازرواشک 

30



ناتـسا هب  تبـسن  ریـس  مرگ  قطانم  مدنگ  هک  اجنآزا  اما  درک  مالعا  ینیمـضت  خرن  نازرواشک  يدیلوت  مدـنگ  دـیرخ  يارب  تلود  لاسما  لاثم  ناونع 

نیاو تخادرپ  دهاوخ  ار  نازرواشک  لوپ  دـعب  هام  هس  درک  مالعاو  دـش  ههجاوم  هجدوب  دوبمک  اب  دیـسر  ام  هب  تبون  یتقو  دـسر  یم  رتدوز  ناتـسدرک 

دادعت هک  اجنآ  زا  دهد ":  یم  همادا  يو  .دنوش " لکشم  راچد  دندوب  هدرک  رایسب  هنیزه  دوخ  لوصحم  دیلوت  يارب  هک  ناراکمدنگ  ات  دش  بجوم  عوضوم 

اب ار  دوخ  لوصحم  رتشیب  ررـض  زا  يریگولج  يارب  دندش  روبجم  نازرواشک  یخرب  اذل  دوبن  یفاک  ناتـسا  رد  مدنگ  يرادـهگن  يارب  بسانم  ياهولیس 

ناگدننک دیلوت  ناج  يالب  یلیدبت  عیانـص  دوبن  دندز ".  بیج  هب  نالالد  ار  تمحز  نودـبو  یعقاو  دوس  المعو  دنـشورفب  اه  هطـساو  هب  تمیق  لقادـح 

هقطنم نیا  هب  نآ  دیلوت  دـصرد  هک 70 یگنرف  توت  نوچمه  ییاه  هویمو  یغاب  تالوصحم  تادـیلوت  هنیمز  رد  هک  تسا  ییاهناتـسا  هلمجزا  ناتـسدرک 

رد للعت  هنوگره  تروص  رد  هک  ارچ  دورب ،  دابرب  ناگدننکدیلوت  تامحز  ات  هدـش  بجوم  یلیدـبت  عیانـص  هلمجزا  اهتخاسریز  یخرب  دوبن  اما  دراد  قلعت 

اتسا ن يرادماد  عوضوم  نیا  رانکرد  .دناسرب  شورف  هب  ررـض  اب  دراوم  رتشیب  ردو  تمیق  نیرتمک  اب  اردوخ  لوصحم  ات  هدش  روبجم  هدننک  دیلوت  دیرخ 

یمالسا ياروش  سلجم  رد  نارایماک  هردناوید و  جدننس ، ياه  ناتسرهش  مدرم  هدنیامن  تسا .  ههجاوم  بسانم  هاگارچ  دوبن  هلمج  زا  یتالکشم  اب  زین 

رضاح لاحردو  هتفرگ  تخس  صوصخ  نیارد  یعیبط  عبانم  هک  ارچ  هتفر  رامـش  هب  نارادماد  تالـضعم  زا  یکی  هاگارچ  دوبنو  ماد  يالابدادعت  : دیوگ یم 

رد يزیر  همانربدوبنو  تیریدم  فعـض   :" دیازفا یم  يولع  نسحا  دیس  .دننک " یم  تمیق  لقادح  هب  دوخ  ياه  ماد  شورف  هب  مادـقا  نارادـماد  رتشیب 

یم ناشن  اه  یسررب  .دشاب " هتشادن  دوجو  تفر  نورب  يارب  یهار  چیهو  دوش  هدوزفا  تالکشمرب  زور  هبزور  ات  هدش  ثعاب  يزرواشک  تیریدم  شخب 

.دوش  رد  اهنارحب  یخرب  ثعاب  تدمزارد  رد  دناوتیم  ینیشن  هیشاح  موش  هدیدپ  ناتسدرک  رد  يارادمادو  يزرواشک  یلیطعت  اب  دهد 
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دنک یم نیمأت  ار  روشک  یماد  ياهوراد  زاین  دصرد  نانمس 50  ناتسا 

لاس لوا  ههام  رد 4  نانمس  ناتسا  رد  یماد  ياهوراد  دیلوت  حطس  شیازفا  زا  نانمس  ناتـسا  یکـشزپماد  لک  هرادا  نامرد  صیخـشت و  هرادا  سیئر 

.داد  ربخ  يراج 

هجوت اب  دریگیم و  تروص  لاعف  يدیلوت  هناخراک  طسوت 8  ناتسا  رد  یکشزپماد  مومس  لمکم و  وراد ، دیلوت  رـضاح  لاح  رد  درک : راهظا  نایقلاخ  میحر   

روشک زاین  دصرد  يالاب 50  ناتسا ، ییوراد  دبس  نیمأت  رب  هوالع  هک  تسا  دیما  اهتکرش  نیا  دوجوم  هوقلاب  ناوت  هدش و  ماجنا  يراذگ  هیامرس  مجح  هب 

.ددرگ  نیمات  وراد  ملق  بلاغ 171  رد  اهوراد  نیا  هب 

نامرد وراد و  رتفد  طسوت  ناتسا  يدیلوت  ياهتکرـش  تهج  دیدج  يوراد  تخاس  هناورپ  هرقف  يراج 12  لاس  تسخن  ههام  رد 4  تشاد : راهظا  يو 

.تسا  هدیدرگ  دیدمت  تدم  نیا  رد  زین  تخاس  هناورپ  هرقف  هدیدرگ و 30 رداص  یکشزپماد  نامزاس 

رازه تسخن 946  ههام  رد 4  ناتسا  لولحم   ياهوراد  دیلوت  نازیم  درک : هفاضا  نانمس  ناتسا  یکـشزپماد  لک  هرادا  نامرد  صیخـشت و  هرادا  سیئر 

يوراد دادعت  گنرس ، رازه  يدیلوت 28  یناتسپ  دامپ  دادعت  ددع ، نویلیم  صرق 24 دیلوت  نازیم  مرگولیک ، رازه  يردوپ 423  يوراد  دیلوت  نازیم  رتیل ،

.تسا  هدوب  نت  تافسف 8000  میسلک  يد  دیلوت  نازیم  لایو و  رازه  نویلیم و 300  کی  یقیرزت 

مرگولیک و رازه  يردوپ 6  يوراد  دـیلوت  نازیم  رتیل ، رازه  تسخن 27  ههام  رد 4  ناتـسا  لولحم  ياهوراد  تارداص  نازیم  نینچمه  دوزفا : ناـیقلاخ 

.تسا  هدوب  لایو  رازه  یقیرزت 13  يوراد 

ياه دیدزاب  ماجنا  يدیلوت ، لوصحم  رد  نیگنـس  تازلف  حطـس  یبایدر  تهج  زاس  لمکم  تاجناخراک  رب  تراظن  دـیدشت  حرط  همادا  زا  نینچمه  يو 

هب گرزب  ییوراد  تکرـش  ود  مازلا  نینچمه  يزاسوراد و  مرتحم  لماع  ناریدم  زا  صقاون  عفر  دـهعت  ذـخا  لوصا GMP و  ياقترا  روظنمب  یسرزاب 

.داد  ربخ  ناتسا  رد  هدننک  دیلوت  ياهتکرش  ياهرابنا  رد  تبوطر  امد و  هنیهب  لرتنک  تهج  يزکرم  رگالاتید  متسیس  بصن 

ناوج همانزور  دادرم 1395 -   31

هغابروق تشوگ  شورف  بیذکت 

.داد  ربخ  نارهت  لامش  ياه  هاگشورف  رد  هغابروق  تشوگ  شورف  بیذکت  زا  نارهت  ناتسا  یکشزپماد  لک  ریدم 

هاگشورف رد  هغابروق  تشوگ  شورف  رب  ینبم  يزاجم  ياضف  رد  هدش  رـشتنم  ریواصت  یط  : تفگ نارهت  ناتسا  یکشزپماد  لک  ریدم  داژن  ییارب  رغصا 

.دندش  مازعا  قطانم  نیا  هب  یسررب  يارب  هورگراک  کی   زورما  حبص  ؛  نارهت رهش  لامش  ياه 

.دراد  همادا  نانچمه  اه  یسرزاب  اما  هدشن  هئارا  نارهت  لامش  ياه  هاگشورف  رد  هغابروق  تشوگ  شورف  رب  ینبم  یشرازگ  نونکات  داد : همادا  يو 

.دوش  یم  مالعا  بتارم  هب  هنیمز  نیا  رد  زورب  تاعالطا  تسا و  عوضوم  نیا  ریگیپ  ناوج  ناراگنربخ  هاگشاب  راگنربخ  تسا  ینتفگ 
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! هدن تروق  ار  تا  هغابروق

يرازگربخ شرازگ  هب  هک  یسکع  تسا ؛ هدش  رشتنم  نارهت  ياه  هاگـشورف زا  یکی  رد  خبط  هدامآ  هدش و  يدنب هتـسب ياه  هغابروق تشوگ  زا  یـسکع 

ياه هتسب رد  اه  هغابروق نیا  .دراد  رهش  نیشن  هفرم هقطنم  فورعم  لوق  هب  نارهت و  رهـش  لامـش  رد  ینیچ  هغابروق  شورف  زا  تیاکح  رهم ، سراف و 

نار تمیق  رباربراهچ  رهش و  ياه  یباصق رد  دنفسوگ  نار  تشوگ  تمیق  اب  ربارب  ابیرقت  ینعی  دنوش ؛ یم هتخورف  ناموت  رازه   16 تمیق  اب  یمرگ   400

تشوگ ندروخ  ندوب  مارح مه  نآ تسا و  یعطق  عوضوم  کی  اما  هرک ، ای  دنتسه  نیچ  روشک  دیلوت  اه  هغابروق نیا  هک  تسین  مولعم  فافش  روط  هب  .غرم 

تشوگ ندروخ  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهرظن  فالتخا دوجو  اب  هک  دیوگ  یم قرش »  » هب یسانشروناج ، داتسا  یلالج ، رایهم  رتکد  .تسا  هغابروق 

( دنتسین تسیزود  هک  یتاناویح  ینعی   ) ییایرد تاناویح  طقف  تسد ، نیا  زا  یتاناویح  نایم  رد  هدش و  مالعا  مارح  عجارم ، زا  يرایسب  ياوتف  هب  هغابروق 

هب یتالوصحم  نینچ  دورو  هاگشناد ، داتسا  نیا  هتفگ  هب  .دنتـسه  لالح  ایرد  رواجم  ناگدنرپ  زا  یـضعب  وگیم و  راد ، سلف ياه  یهام طقف  اهنآ ، نیب  زا  و 

هب نآ  شورف  هغابروق و  شرورپ  هرابرد  یفلتخم  ماکحا  یمالـسا ، هقف  رد  .تسا  بیجع  دوخ  عون  رد  هغابروق  دورو  اما  تسا ، هقباـس  هب قوبـسم روشک 

ناملـسمریغ هب  ولو  هغابروق  شورفودیرخ  یلاعلا ،) هلظدـم  ) یناگیاپلگ یفاص یمظعلا  هللا تیآ ترـضح  رتفد  هنومن  ناونع هب دراد ؛ دوجو  ناناملـسمریغ 

اهنآ شورف  یلو  درادن ، لاکشا  هسفن  یف  » هک تسا  هدرک  مالعا  یلاعلا ) هلظدم  ) يا هنماخ یمظعلا  هللا تیآ ترضح  رتفد  هتسنادن و  زیاج  ار  ندروخ  يارب 

ندوب مارح وس و  کی زا  هغابروق  تشوگ  يالاب  تمیق  دـنادب .» لالح  ار  نآ  ندروخ  رادـیرخ ، دـنچره  تسین  زیاج  ناسنا ، ییاذـغ  ياه  هدافتـسا يارب 

تمیق : » دیوگ یم یلالج  .دنک  یم حرطم  ناریا  هب  نآ  دورو  یگنوگچ  هرابرد  مه  ار  یتالاؤس  ییاذغداوم ، ناونع  هب ششورفودیرخ  ندوبنزیاج  ندروخ و 

مه یهار  هتبلا  .دنـشاب » ناریا  میقم  نایجراخ  رتشیب  شنایرتشم  هک  دسر  یم رظن  هب  تسا و  نارگ  هباشم ، ییاذغ  تالوصحم  هب  هجوت  اب  لوصحم  نیا 

هرابرد یتوافتم  یهقف  رظن  هک  اصوصخ  ، درادن دوجو  يداع  ناگدـننک  فرـصم يارب  لقاال  کچوک  ياه  هدـنوج باجنـس و  تشوگ  زا  نآ  تخانـش  يارب 

تسا  !  مارح  گنچرخ  هک  یلاحرد درادن  یعرش  لکشم  لیدوکورک  هفارز و  تشوگ  ندروخ  لاثم  ناونع هب دراد ؛ دوجو  اه ، تشوگ نیا  زا  مادکره  فرصم 
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دش نارگ  غرم 

اه یـسررب نیرخآ  تسا ، هدرک  مالعا  ناموت  ار 7300  غرم  تشوگ  مرگولیک  ره  يارب  تمیق  فقـس  يزرواشک  داهج  ترازو  نالوئـسم  هکنآ  دوجو  اـب 

.تسا  ناموت  زا 8000  شیب  ییولیک  تمیق  هب  غرم  تشوگ  هضرع  زا  یکاح 

تمیق فرصم ، رازاب  رد  غرم  تشوگ  تمیق  رثکادح  هرابرد  دوخ  رظن  راهظا  نیرتدیدج  رد  نارادغرم  هیداحتا  هتبلا  انسیا ، زا  نیالنآ  مج  ماج  شرازگ  هب 

مرگولیک ره  هک  دهد  یم ناشن  ینیئتورپ  تالوصحم  رازاب  زا  اه  یـسررب نیرخآ  اما  تسا  هدرک  مالعا  يزرواشک  داهج  ترازو  بناج  زا  ار  ناموت   7600

ياه هاگتـسد يوس  زا  هدش  نییعت  تمیق  زا  رت  نارگ ناموت  لقادح 400  ینعی  تسا ؛ ناموت  زا 8000  شیب  رهـش  زکرم  ياه  هزاغم رد  غرم  تشوگ 

یتح دش و  یم بوسحم  ییاذغ  داوم  رازاب  رد  تالوصحم  نیرت  تابث اب  زا  غرم  تشوگ  ناضمر ، هام  نایاپ  ات  يراج و  لاس  تسخن  هام  هس  رد  .هطوبرم 

رهش حطس  ياه  هزاغم رد  ناموت  طسوتم 5800  روط  هب  غرم  تشوگ  مرگولیک  ره  هک  يروط  هب  درک ؛ ادـیپ  مه  یـشهاک  دـنور  نآ  تمیق  یعطاقم  رد 

ادیپ یهجوت  لباق  شهج  هرابکی  هب  فرصم  رپ  لوصحم  نیا  تمیق  دش و  عورش  هامریت  رخاوا  زا  غرم  تشوگ  تمیق  يدوعـص  دنور  اما  .دش  یم هضرع 

شیازفا .دیسر  ناموت  ییولیک 8000  زا  رتالاب  هب  هام  دادرم  طساوا  رد  يدوعـص  دنور  نیا  همادا  رد  دیـسر و  ناموت  ییولیک 7000  زا  شیب  هب  درک و 

ناونع ناگدننکدیلوت  يوس  زا  ینارگ  نیا  يارب  تدـم  نیا  رد  هک  هدوب  یلیالد  نیرتمهم  هزور  کی  هجوج  تمیق  شیازفا  نینچمه  غرم و  كاروخ  تمیق 

ات 7600 فرـصم 7300  رازاب  رد  غرم  تشوگ  تمیق  تیاهن  هک  دندرک  دـیکات  يزرواشک  داهج  ترازو  نالوئـسم  اه  هنیزه شیازفا  دوجو  اب  هک  دـش 

هتبلا .دنک  دروخرب  ناشورفنراگ  اب  دیاب  ناگدننکدیلوت  ناگدننک و  فرصم تیامح  نامزاس  هک  تسا  یشورفنارگ  غلبم  نیا  زا  شیب  شورف  تسا و  ناموت 

تاراهظا رد  اما  دوب  هدرک  ناونع  ناموت  ار 7000  غرم  تشوگ  يارب  تمیق  فقس  خرن ، شیازفا  نیا  هب  تبسن  دوخ  عضاوم  نیلوا  رد  يزرواشک  ترازو 

هتبلا هک  دناد  یم یقطنم  ار  یناموت  خرن 7600  نارادـغرم  هیداحتا  هتفگ  هب  کنیا  درمـشرب و  غرم  تشوگ  خرن  تیاهن  ار  ناموت  تمیق 7300  يدعب 

ود یکی -  غرم  تمیق  هکنآ  دوجو  اب  .دوش  دروخرب  ناشورفنارگ  نایطاخ و  اب  دور  یم راظتنا  هک  تسا  ناموت  یتح 7600  زا  شیب  رازاب  رد  دوجوم  خرن 

مه ناموت  نارهت 8300  رهش  زکرم  ياه  هزاغم یخرب  رد  هدیـسر و  ناموت  زا 8000  شیب  هب  اددجم  دیسر ، ات 7500  ییولیک 7300  هب  شیپ  هتفه 

اه و هاگتـسد يوس  زا  يرت  يدج شنکاو  هدنیآ  ياهزور  رد  ایآ  تشاد و  دـهاوخ  همادا  یک  ات  راکـشآ  یـشورفنارگ  نیا  دـید  دـیاب  .دوش  یم هدهاشم 

دوشن ؟ لامیاپ  هدننک  فرصم قوقح  ات  دوش  یم هدهاشم  یتراظن  نالوئسم 
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 : ناتسچولب ناتسیس و  تالیش  لکریدم 

دش يروآ  عمج نوماه  یللملا  نیب بالات  نورد  زا  یهام  هچب  رازه   500

رد هدـنام  یقاب  بآ  ياه  هکرب نورد  زا  یهام  هچب  هعطق  رازه   500 تفگ : یلخاد ) ياه  بآ  ) ناتسچولب ناتسیس و  تالیش  لکریدم  نیالنآ : يرهـشمه 

.دش  يروآ  عمج يدایص  هورگ  هلیسو 110  هب  نوماه  یللملا  نیب بالات 

رد شرورپ  دننام  یفلتخم  فادها  يارب  نوماه  یللملا  نیب بالات  زا  هدش  يروآ  عمج نایهام  هچب  تفگ : هبنش  زور  یناتـسیس  یلعبحم  انریا ، شرازگ  هب 

کشخ هدنز و  یهام  نت  زا 350  شیب  درک : حیرصت  يو.دراد  همادا  زین  نانچمه  هدش و  يروآ  عمج فرصم  رازاب  رد  هضرع  یهام و  شرورپ  ياهرختسا 

ناسارخ نامرک ، ياه  ناتسا رد  یهام  ردوپ  دیلوت  ياه  هناخراک هب  لمح  لاح  رد  زین  هدش  يروآ  عمج نوماه  بالات  ندیکـشخ  لاح  رد  رتسب  زا  هک  هدش 

ردوپ تخاس  ياه  هناخراک هب  يروآ و  عمج نوماه  یللملا  نیب بالات  رتسب  زا  هتشذگ  لاس  یهام  نت   500 داد : همادا  يو.تسا  یلامش  یبونج و  يوضر ،

یگدنراب قیرط  زا  هک  یکدنا  ياه  بآ ندش  کشخ  اب  هنافساتم  تفگ : یلخاد ) ياه  بآ  ) ناتسچولب ناتسیس و  تالیش  لکریدم.تسا  هدش  لاسرا  یهام 

گرم و دهاش  جیردت  هب  هلاس  همه  موادم ، ياه  یلاسکـشخ نینچمه  دوش و  یم عمج  نوماه  یللملا  نیب بالات  زا  ییاه  شخب رد  لام  تشد  بالیـس  و 

بالات نیا  هدنام  یقاب نایهام  تاجن  يارب  يدایز  تامادقا  روظنم  نیمه  هب  تشاد : راهظا  یناتسیس.میتسه  بالات  نیا  رد  عیـسو  سایقم  رد  یهام  ریم 

.تسا  ماجنا  لاح  رد 

35



راک بسک و  همانزور  دادرم 1395 -   31

دهد  یم شرازگ  راکو » بسک »

دیص نیزگیاج  سفق  رد  یهام  شرورپ 

رتمک لاس  ره  دیص  دننک ؛ یم دیکات  هتکن  کی  رب  یگمه  دنک –  یمن یقرف  لامش  ای  دنشاب  لاعف  بونج  ياه  بآ رد  ینیشنب –  هک  نادایص  لد  درد و  ياپ 

هب ار  دوخ  يریگیهام  تازیهجت  ات  دهدب  اهنآ  هب  يرتشیب  تالیهست  تاناکما و  تالیش  هک  تسا  نیا  راک  هراچ  ایآ  .رت  کچوک نادایـص  هرفـس  دوش و  یم

دننک ؟ زور 

هتشذگ زور  دننک ؟ يزور  بسک  روطچ  نادایص  میریذپب  ار  مود  لح  هار رگا  دنک ؟ يزاسزاب  ار  دوخ  ریاخذ  ات  داد  تحارتسا  ایرد  هب  دیاب  ای  هواک   یبتجم    

تفگ یم نخس  نایزبآ  دیلوت  يارب  رصنداهج  ياه  همانرب زا  هسسوم  نیا  يرورپ  يزبآ  نواعم  یتقو  رصن  داهج  هسسوم  لماعریدم  يربخ  تسـشن  رد 

وزج تیفرظ  نیا  هعسوت  دراد و  سفق  رد  یهام  شرورپ  رد  یبوخ  رایـسب  تیفرظ  ناریا  هکنیا  نایب  اب  هداز  عیبر دیجم  .مدیـسرپ  يو  زا  ار  لاوس  نیمه 

نآ ام  دوب و  هدنام  نیمز  لاس 82  زا  هک  تسا  یلم  داعبا  رد  یحرط  سفق  رد  یهام  شرورپ  تفگ : تسا ، هتفرگ  رارق  رصنداهج  هسسوم  ياه  تیلوئسم

ایرد رد  سفق  تیفرظ  نت  يراج 3300  لاس  يارب  میسرب و  سفق  رد  یهام  نترازه  دیلوت 60  هب  میهاوخ  یم هلاس  همانرب 5  قبط  میدرک و  یتایلمع  ار 

نینچمه راد و  زوجم نادایص  دیاب  دیـص ، شهاک  ایرد و  ریاخذ  شهاک  هب  هجوت  اب  دوزفا : هداز  عیبر .تفای  دهاوخ  شیازفا  نت  رازه  هب 6  هک  هدش  داجیا 

زا نادایـص  تشیعم  یگدنز و  مه  دنک و  ادـیپ  ار  دوخ  يزاسزاب  ناوت  ایرد  مه  ات  میهد  قوس  سفق  رد  یهام  شرورپ  يوس  هب  ار  زوجم  نودـب  نادایص 

ام تسا و  یمدرم  حرط  کی  نیا  تفگ : دـینک ، یم بیغرت  شور  نیا  هب  ار  نادایـص  هنوگچ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  يو  .دـشاب  رادروخرب  قنور 

سفق کی  هک  یلاح  رد  دنک ، یم دیـص  نت  هنالاس 50  دراد و  تمیق  ناموت  دراـیلیم  دودح 1.5  يدایص  جنل  کی  .دنـشاب  نآ  يرجم  مدرم  میهاوخ  یم

هداوناخ زا  نادایـص  تسین  مزال  سفق  رد  یهام  شرورپ  رد  هوالع  هب  .دهد  یم نادایـص  هب  ار  یهام  نت  نامه 50  تسا و  ناموت  نویلیم  دودح 250 

دوخ ینابیتشپ  تامدخ و  یتسدالاب ، هسسوم  ناونع  هب  رصنداهج  دوزفا : هداز  عیبر .دراد  يرترب  دیص  هب  تاهج  يرایسب  زا  شور  نیا  دنشاب و  رود  دوخ 

رگید یهام و  ياذغ  نیمات  سفق ، روت و  ریمعت  ناگدنهد ، شرورپ زا  یهام  دیرخ  تسا ، مزال  راک  نیا  يارب  هک  ییاهروانش  رظن  زا  یکـشخ  ایرد و  رد  ار 

هنیمز نیا  رد  دیاب  مه  تالیـش  .دشاب  حرطم  دیـص  يارب  نیزگیاج  یـشور  ناونع  هب  سفق  رد  یهام  شرورپ  ات  دنک  یم مهارف  ار  مزال  ياه  تخاسریز

.دنک زکرمتم  روشک  ياه  بآ طیارش  اب  بسانتم  یهام  ياه  هنوگ حالصا  رب  ار  دوخ  تاقیقحت 

لاس 96 رد  مالیا  ناتسزوخ و  یضارا  يایحا  نایاپ 

دروم ار  مالیا  ناتسزوخ و  یـضارا  زا  راتکه  رازه  يایحا 550  حرط  يارجا  تیعضو  نیرخآ  رصن  داهج  هسـسوم  لماعریدم  تسـشن  نیا  رد  نینچمه 

هراشا دروم  ار  رصن  داهج  هسسوم  فیاظو  فادها و  یلیامش ، ...ادی  .دسر  یم نایاپ  هب  لاس 96  رخآ  ات  حرط  نیا  لوا  زاف  يارجا  تفگ : داد و  رارق  هراشا 

یقرب سفق ، رد  یهام  شرورپ  تیولوا  اب  يرورپ  يزبآ هعـسوت  مالیا ، ناتـسزوخ و  يراتکه  رازه  یـضارا 550  يایحا  حرط  تشاد : راهظا  داد و  رارق 

هلمج زا  هسـسوم  ماهـس  يراذگاو  نینچمه  ییادز و  نابایب اهدرگزیر و  هدـیدپ  زورب  اب  هلباقم  تخوس ، هنیهب  فرـصم  يارب  يزرواشک  ياه  هاچ ندرک 

يارجا هکنیا  نایب  اب  داد و  رارق  هراشا  دروم  ار  مالیا  ناتسزوخ و  یـضارا  يراتکه  رازه  حرط 550  يارجا  تیعضو  نیرخآ  يو  .تسام  ياه  تیلوئسم

زاف ود  هب  حرط  نیا  يارجا  دوزفا : تسا ، هتفرگ  ییالاب  باتش  نآ  يارجا  لاس 92  زا  هدش و  لوحم  رصن  داهج  هسسوم  هب  لاس 88  رخاوا  زا  حرط  نیا 

یـضارا نیا  زا  راـتکه  رازه  رب 208  نونکاـت  هک  تسا  مـالیا  ناتـسزوخ و  یـضارا  زا  راـتکه  رازه  يایحا 312  لماش  نآ  لوا  زاـف  هک  هدـش  لیدـبت 

و 96 لاس 95  رد  زین  یقاب  تسا و  هدـش  ماجنا  يزاس  هچراپکی يزاسون و  تازیهجت ، ینیمزریز ، یـشک  هز  ياه  هکبـش لماش  مزال  ياه  تخاـسریز

نایاپ ات  اتیاهن  مالیا  ناتسزوخ و  یـضارا  زا  راتکه  رازه  يایحا 550  حرط  لوا  زاف  يارجا  درک : دیکات  رصن  داهج  هسـسوم  لماعریدم  .دوش  یم ماجنا 

صیصخت هک  تسا  مالیا  ناتسزوخ و  یضارا  زا  راتکه  رازه  لماش 238  حرط  نیا  مود  زاف  هکنیا  نایب  اب  یلیامش  .دیسر  دهاوخ  ماجنارس  هب  لاس 96 
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تسا مود  زاف  يارجا  يارب  مزال  یلام  عبانم  نیمات  ریگیپ  يزرواشک  داهج  ترازو  درک : هفاضا  تسا ، هدش  ماجنا  يراج  لاس  هام  تشهبیدرا  رد  نآ  بآ 

درایلیم حرط 3.1  نیا  مود  زاف  يارجا  يارب  تفگ : يو  .دوش  ماـجنا  ياه 95 و 96  لاس رد  لوا و  زاف  تازاوم  هب  زین  زاف  نیا  يارجا  میتسه  راودـیما  و 

يزرواشک تالوصحم  دـیلوت  نازیم  هب  نت  نویلیم  زا 9.5  شیب  حرط  نیا  يارجا  اب  دوزفا : رـصن  داهج  هسـسوم  لماعریدـم  .میراد  مزال  رابتعا  رالد 

يارجا رد  درک : حیرصت  یلیامش  .دوش  یم داجیا  ناتسا  ود  نیا  رد  ناریا  يزرواشک  بطق  نیرت  گرزب هکنیا  نمض  دش ، دهاوخ  هدوزفا  مالیا  ناتسزوخ و 

رد ار  راشف  مک  راشف و  تحت  يرایبآ  شیازفا  یحطـس و  يرایبآ  نازیم  شهاک  اتـسار ، نیمه  رد  .میتسه  بآ  زا  هنیهب  هدافتـسا  لابند  هب  ام  حرط ، نیا 

.میراد همانرب 

راهظا دـننک ، یم راک  لیئوزاگ  تخوس  اب  روشک  رد  زاجم  هاـچ  هقلح  رازه  هکنیا 220  نایب  اب  زین  يزرواشک  ياه  هاـچ ندرک  راد  قرب حرط  هراـبرد  يو   

رد هنیمز  نیا  رد  دیدج  ياه  شور زا  هدافتـسا  اه و  هاچ نیا  ندرک  یقرب  لیلد  نیمه  هب  دراد ، يدایز  هنیزه  روشک  زرواشک و  يارب  هلاسم  نیا  هک  تشاد 

دهاوخ راد  قرب تولیاپ  لکش  هب  هاچ  هقلح   100 حرط ، نیا  لوا  زاف  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  رصن  داهج  هسـسوم  لماعریدم  .دراد  رارق  تلود  راک  روتـسد 

ندرک مهارف  لاح  رد  ام  هکنیا  نمـض  دـش ، دـهاوخ  ماجنا  نارهت  فارطا  ياه  تشد دابآزوریف و  نارلهد ، دـننام  یطاقن  رد  تاـیلمع  نیا  تفگ : دـش ،

.میتسه    حرط  نیا  يارجا  تامدقم 
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نایزبآ ياه  يرامیب زا  يریگشیپ  رد  اه  نسکاو تیمها 

هچ رگا  .دریگ  رارق  رظندم  نایزبآ  ياه  يرامیب  روهظ  زورب و  زا  يریگ  شیپ  رد  بولطم  بسانم و  مادقا  کی  ناونع  هب  دـناوت  یم  نسکاو  زا  هدافتـسا    

فرصم نازیم  ندش  مک  ثعاب  يریگمشچ  روط  هب  ههد 1990  لیاوا  ههدرخاوا 1980 و  زا  اه  يرامیب  اب  هزرابم  يارب  نایزبآ  ياه  نسکاو  زا  هدافتـسا 

نایزبآ رد  ینوفع  لماوع  شرتسگ  زا  يریگولج  رد  ییاهن  لح  هار  ییاهنت  هب  اه  نسکاو  هک  مینک  دیکأت  دراد  ترورض  دوجو  نیا  اب  دش ، اه  کیتویب  یتنآ 

رد یهجوت  لباق  روط  هب  بسانم  هیذغت  یتشادهب و  تامادقا  قیقد  تیاعر  سرتسا ، دوبن  تسرد ، تیریدم  هارمه  اه  نآ  فرصم  سکعرب  هکلب  دنتـسین 

.دنتسه  رثؤم  یهام  ياه  يرامیب  شرتسگ  زا  يریگولج 

ینمیا متـسیس  .دراد  دوجو  ینوفع  لماوع  لرتنک  يارب  ییاه  مسیناکم  اه  یهام  یتح  ناراد  هرهم  یمامت  رد  اه ـ ) یهام   ) نایزبآ رد  ینمیا  ياه  خساپ 

ینمیا لماش  اه  یهام  ینمیا  متسیس  .درادن  یهجوت  لباق  نادنچ  فالتخا  ناراد  هرهم  ینمیا  متسیس  اب  هسیاقم  رد  یتح  تسا و  هداس  رایـسب  اه  یهام 

دوش : یم  هداد  حرش  همادا  رد  هک  تسا  یلولس  ینمیا  لارومه و  ینمیا  یتاذ ،

لماش ینمیا  عون  نیا  دوش ؛ وربور  از  يرامیب  لماع  کی  اب  ًالبق  نابزیم  هک  تسین  يزاین  یتاذ  ینمیا  ياه  مسیناـکم  رد  یتاذ ـ  ینمیا  ياـه  مسیناـکم 

یطاخم ، ياه  ششوپ  تسوپ ، دننامه  نابزیم  ندب  رد  دوجوم  یکیزیف  عناوم 

.دنتسه اه  نیلوبولگونمیا  3 و  میزوزیل دننام  لاعف  ياه  لوکلوم  ، 2 اه نورفرتنا  ،1 اه لمکم  ( ، هدنشک ياه  لولس  اهژافورکام و   ) یـصاصتخا ياه  لولس 

ياه نتداپ  دوجو  یگزات  هب  یلو  دنتسه  یـصاصتخا  ریغ  یطاخم  ياه  هیال  تسوپ و  رد  دوجوم  ياه  نیلوبولگونمیا  هک  دنداد  ناشن  هیلوا  ياه  شهوژپ 

نیا زا  شیپ  هک  يروط  نامه  .دشاب  یعضوم  اه  نتداپ  هنوگ  نیا  دیلوت  دراد  ناکما  تسا و  هدیسر  توبث  هب  اه  لگنا  اه و  يرتکاب  لباقم  رد  یـصاصتخا 

ياه لولس  نینچمه  اه و  لمکم  ، 5 نیرفسنارت ، 4 نیتکل لماش  اه  یهام  رد  لارومه  یـصاصتخا  ریغ  ياه  لوکلوم  یلک  روط  هب  دش  هداد  حیـضوت  مه 

اه  تیسولونارگ  یتفاب ، ياهژافورکام  تیسونوم ،

تردـق یفرط  زا  .دـنوش  یم اه  يرتکاب یجراخ و  لماوع  ندرب  نیب  زا  زوتیـسوگاف و  ثعاب  اهژافورکام  .دنتـسه  هدنـشک  ياه  لولـس  و  اه ) لیف  ورتون  )

لباق روط  هب  یتاذ  ینمیا  یعافد  ياه  مسیناکم هب  طوبرم  رصانع  زا  یضعب  نمـض  رد  .دبای  یم  شیازفا  اه  نیاکوتیاس  قیرط  زا  اهژافورکام  یگدنـشک 

.دنراد  لباقتم  ياه  يراکمه  یباستکا  ینمیا  ياه  مسیناکم  اب  یهجوت 

ونمیا لماش  نارادناتـسپ  دننام  دنوش و  یم  بوسحم  یباستکا  ینمیا  ءزج  یلولـس  ینمیا  لارومه و  ینمیا  ياه  خـساپ  اه  یهام  رد  یباستکا ـ  ینمیا 

Major Histocompatibility یجـسن يراگزاس  متـسیس  ياه  لوکلوم  هعومجم  اه و  نیاکوتیاس  ، T ياه لولس  ياهرتپـسر  اه ، نیلوبولگ 

.دنتسه  (( Complex Molecules=HSC

نژ یتنآ  یفرعم  تهج  رد  اهژافورکام  تیلاعف  هب  رتشیب  تسا و  نارادناتسپ  رد  یلولس  ینمیا  ياه  خساپ  هیبش  اه  یهام  رد  یلولس  ینمیا  ياه  خساپ  - 

میظنت و رد  يرتهب  وحن  هب  اه  نیاکوتیاس  هک  دوش  یم  ثعاـب   T ياه لولس  هب  اه  نژ  یتنآ  حیحـص  یفرعم  .دنراد  شقن  ( T-cell ياه (  لولس  هب  اه 

.دنشاب  هتشاد  تلاخد  یلولس  ینمیا  ياه  خساپ  تیوقت 

هیلک یمادق  تمسق  دنتسه و  ناوختسا  زغم  نودب  اه  یهام  هک  تسا  نیا  ینمیا  متسیس  رظن  هطقن  زا  نارادناتسپ  اه و  یهام  نیب  فالتخا  نیرت  مهم  - 

ياه T و لولس  هورگ  شیازفا  ریثکت و  ثعاب  دوخ  نیا  هک  تسا  ( HSC  ) یجسن يراگزاس  ياه  لوکلوم  دیلوت  ءاشنم  دایز  رایـسب  لامتحا  هب  اه  یهام 

.دوش  یم  B ياه لولس 

اب اه  یهام  ًالبق  ایآ  هک  تسا  نیا  هب  هتسباو  اه  نآ  ینمیا  ياه  خساپ  دنوش  ور  هب  ور  ینوفع  لماع  کی  اب  نارادناتـسپ  دننام  اه  یهام  هاگ  ره  نیاربانب  - 
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هچخیرات نابزیم ، ندب  هب  نآ  دورو  راشتنا و  هار  ینوفع ، لماع  عون  هب  ینمیا  ياه  خساپ  تارییغت  یفرط  زا  .ریخ  ای  دنا  هدش  ور  هب  ور  ینوفع  لماع  نیا 

.دراد  یگتسب  هیذغت  سرتسا و  دوجو  نینچمه  ینوفع و  لماع  اب  اه  یهام  یلبق  سامت 

يرامیب یهگناو  نایهام  شرورپ  ياه  طیحم  رد  اه  يرامیب شرتسگ  زا  يریگ  شیپ  زا  تسا  ترابع  نویسانیسکاو  اه ـ  یهام  رد  نویـسانیسکاو  دیاوف 

لکـشم و رایـسب  یطیحم  ياز  يرامیب لماوع  اب  اه  یهام  سامت  زا  يریگولج  .دنتـسه  نایزبآ  تعنـص  زیمآ  تیقفوم  شرتسگ  گرزب  عنام  یهام  ياه 

یهام رد  از  يرامیب  لماوع  ءزج  زین  اه  سوریو  زا  يدایز  دادعت  یفرط  زا  .تسا  هارمه  يدایز  تالکشم  اب  زین  ینوفع  لماوع  هب  هدولآ  ياه  یهام  نامرد 

درادن و رارق  ناگدنهد  شرورپ  سرتسد  رد  يرثؤم  ياهوراد  اه  مسیناگرواورکیم  هنوگ  نیا  هب  هدولآ  ياه  یهام  نامرد  يارب  دـنوش و  یم  بوسحم  اه 

تیاهن اه  نآ  زورب  روهظ و  زا  يریگولج  يارب  نسکاو  زا  هدافتـسا  دنتـسین و  نامرد  لباق  یـسوریو  ياه  يرامیب  ًالک  هک  مینک  دـیکأت  دـیاب  نمـض  رد 

ندمآ نییاپ  زاین ، دروم  نژیـسکا  نازیم  ندش  مک  الاب ، مکارت  اب  هتـسب  ياه  طیحم  رد  اه  یهام  يرادهگن  هک  درک  هفاضا  دـیاب  یهگناو  .تسا  ترورض 

هک يروط  نامه  نیاربانب  .دوش  یم  ینوفع  ياه  يرامیب  هب  تیساسح  شیازفا  ثعاب  تاناویح  شرورپ  عرازم  دننام  ینوفع  لماوع  مکارت  بآ و  تیفیک 

لماوع ناونع  هب  یتشادهب  لوصا  تیاعر  يدربراک و  تیریدم  اه ، نسکاو  زا  هدافتـسا  اب  اه  يرامیب  شرتسگ  زا  يریگ  شیپ  تسا  هدـش  هتفگ  مه  ًالبق 

.دنوش  یم  بوسحم  نایهام  شرورپ  تعنص  رد  تیقفوم  يارب  يدیلک 

اه یهام  دنناوت  یم  دنتسین و  از  يرامیب  هدش و  قتشم  از  يرامیب  ياه  مسیناگرا  زا  هک  دنتسه  ییاه  نژ  یتنآ  زا  یفلتخم  ياه  هنومن  اه  نسکاو  عقاو  رد 

.دننک  نمیا  تسا  هدش  هیهت  اه  نآ  زا  نسکاو  هک  ییاه  يرامیب  لباقم  رد  ار 

هدافتسا  شور  هس  زا  ًالومعم  اه  یهام  نویسانیسکاو  يارب 

( یمکش هرفح  رد   ) یقافـص هدرپ  لخاد  ای  هلـضع  رد  نسکاو  قیرزت  شور  نسکاو و  هیام  رد  یهام  ندرب  ورف  شور  یکاروخ ، شور  لماش  هک  دوش  یم

دوش : یم  هداد  حرش  همادا  رد  شور  هس  نیا  .تسا 

نژ یتنآ  هاگ  ره  هک  درک  دیکأت  دیاب  دوش و  یم  یهام  ندب  دراو  اذغ  هارمه  یلوسپک  رد  نسکاو  شور  نیا  رد  اذغ ـ  هارمه  یبوک  هیام  ای  یکاروخ  نسکاو 

یفرط زا  .دراد  ناکما  طیحم  ندوب  يدیـسا  ای  ترارح  تلع  هب  نسکاو  تیفیک  ندمآ  نییاپ  دوش  یهام  ندب  دراو  اذـغ  هارمه  لوسپک  ای  ظفاحم  نودـب 

یطاخم ياه  تفاب  طسوت  نسکاو  هدـش و  لح  لوسپک  بسانم  طیحم  رد  دـنکن و  تشن  جراخ  هب  نسکاو  هک  دوش  هدامآ  يروط  نسکاو  لوسپک  دـیاب 

تسا یبسانم  رایسب  شور  یکاروخ  شور  .درک  هدافتسا  ایمیترآ ) هارمه  نسکاو  بیکرت   ) هدنز ياه  لوسپک  زا  ناوت  یم  یفرط  زا  نمض  رد  .دوش  بذج 

نامز تدم  دودحم و  رایـسب  نسکاو  تابث  يرادیاپ و  نامز  تدم  هک  درک  دـیکأت  دـیاب  یلو  .دوش  یمن  داجیا  اه  یهام  رد  راک  ماجنا  ماگنه  سرتسا  و 

شور یهام  ناگدـنهد  شرورپ  رظن  هطقن  زا  یکاروخ  ياه  نسکاو  زا  هدافتـسا  شور  هچ  رگا  هک  درک  يروآدای  دیاب  نمـض  رد  .تسا  هاتوک  زین  ینمیا 

.دراد  دوجو  رازاب  رد  اه  نسکاو  هنوگ  نیا  زا  یمک  دادعت  یلو  تسا  یباختنا 

اه يرامیب  لباقم  رد  ار  اه  یهام  یـصاصتخا ، ياه  مسیناکم  اب  اه  شـشبآ  تسوپ و  مویلیتیپا  نسکاو ـ  هیام  رد  یهام  نورک  ورف  شور  هب  یبوک  هیاـم 

سامت رد  نآ  اب  اه  نژوتاپ  هک  یطاخم  حوطـس  بذج  تردق  هب  نسکاو  هیام  رد  یهام ) ندرک  ورف   ) نویـسرمیا قیرط  زا  یبوک  هیام  .دـننک  یم  تیامح 

تسوپ و هلیسو  هب  نسکاو  ياه  نژ  یتنآ  زا  هلصاح  نویسناپسوس  دنوش  یم  هدرب  ورف  نسکاو  يوتحم  بآ  رد  اه  یهام  هک  یتقو  .دراد  یگتسب  دنتسه 

بذج  اه  شش  بآ 

ياه  لولس  لثم  یصاصتخا  ياه  لولس  سپس  دنوش ؛ یم 

رگید ترابع  هب  .دننک  یم  تیامح  لاعف  ياه  نژوتاپ  لباقم  رد  ار  اه  یهام هدش و  لاعف  دنراد  روضح  اه  شـشبآ  تسوپ و  رد  هک  نتداپ  هدـننک  حـشرت 

ياه تفاب  هب  ار  اه  نآ  هدرک و  بذج  ار  نسکاو  اهژافورکام ،)  ) اه نژ  یتنآ  هدننک  یفرعم  ياه  لولـس  دننام  اه  شـشبآ  مویلتیپا و  رد  دوجوم  ياه  لولس 

يرارقرب  دیلوت و  ثعاب  هک  یصاصتخا 

.دننک  یم  لقتنم  دنوش ،  یم  ینمیا  ياه  خساپ 

ندرک رو  هطوغ  ای  ندرک  مامح  نسکاو و  هیام  رد  اه  یهام  یقمع  ندرب  ورف  لماش  هک  دوش  یم  هدافتسا  شور  ود  زا  ندرب  ورف  شور  هب  یبوک  هیام  رد 
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دوش : یم  هداد  حرش  ریز  رد  هک  تسا  نسکاو  ظیلغ  هیام  رد  اه  یهام 

.دنوش یم  هدرب  ورف  هیناث  تدم 30  يارب  نسکاو  نویـسناپسوس  کی  رد  یهاتوک  تدـم  يارب  اه  یهام  نسکاو ، هیام  رد  یهام  ندرب  ورف  شور  رد  - 

شور ود  زا  .دـنوش  یم  ور  هب  ور  نسکاو  نویـسناپسوس  اب  تعاس  دـنچ  ات  کی  ًالومعم  ینالوط  هرود  کی  يارب  اه  یهاـم  نداد ، ماـمح  شور  رد  یلو 

شور زا  هدافتسا  اب  دوش و  یم  هدافتسا  یعیسو  روط  هب  نسکاو  ظیلغ  نویسناپسوس  رد  یهام  یقمع  ندرب  ورف  شور  هب  یبوک  هیام  توافتم ، یباختنا و 

رد نسکاو  نویسناپسوس  رد  یهام  ندرک  ورف  شور  نسکاو ) رتیل  ره  يارب  یهام  ولیک   100  ) درک هنیسکاو  ناوت  یم  ار  اه  یهام  زا  يدایز  دادعت  روبزم 

.دریگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  یعیسو  روط  هب  مرگ  نزو 1-5  هب  دازون  ياه  یهام 

تنوفع ربارب  رد  اه  یهام  ینمیا  تیامح و  نآ  هجیتن  هک  تسا  يرثؤم  شور  کی  نسکاو  نویـسناپسوس  رد  اه  یهاـم  ندرک  ورف  شور  یلک  روط  هب  - 

يارب شور  نیا  .دوشب  ماجنا  یتدم  زا  دعب  ددجم  یبوک  هیام  دراد  ترورـض  تسین و  ینالوط  ینمیا  نامز  تدـم  هک  درک  هفاضا  دـیاب  کلاذـعم  .تسا 

هب مزال  .تسین  هفرص  اب  روبزم  شور  مه  يداصتقا  رظن  زا  درادن و  يدربراک  نادنچ  نویـسانیسکاو  عقوم  رد  سرتسا  داجیا  لیلد  هب  گرزب  ياه  یهام 

تیفیک تسا  نکمم  هجیتن  رد  دـشاب و  هدرکن  دـشر  ًالماک  ینمیا  متـسیس  زونه  دراد  ناکما  مرگ  کی  زا  رتمک  نزو  اب  ییاه  یهام  رد  هک  تسا  يروآدای 

.دشابن  بولطم  نسکاو 

قیرزت  شور  اب  نویسانیسکاو 

.دنرادن  يا  هقالع  نادنچ  قیرزت  شور  اب  یبوک  هیام  هب  دایز  سرتسا  اب  هارمه  الاب  تافلت  لیلد  هب  یهام ) ناگدنهد  شرورپ   ) ناراد هعرزم  ًاساسا 

ناکما یلو  .دنرادن  یهجوت  لباق  تافلت  نوملاس  ياه  یهام  هژیو  هب  اه  یهام  رد  نسکاو  قیرزت  شور  ًاساسا  هک  دنا  هداد  ناشن  يددعتم  ياه  یسررب 

.دنوشب  فلت  یبوک  هیام  نمض  رد  يراکتسد  رثا  رد  دنتسه  فیعض  هک  ییاه  یهام  زا  يدودحم  رایسب  دادعت  دراد 

رد  سرتسا  کبس  یشوهیب  زا  هدافتسا  اب  اریز  تسا  زاین  دروم  قیرزت  هار  زا  یبوک  هیام  يارب  نییاپ  رایسب  دح  رد  یشوهیب 

هب یمک  نامز  تدم  ندنارذگ  زا  سپ  هنیـسکاو  ياه  یهام  زین  دوش و  یم  داجیا  رتمک  قیرزت  لحم  رد  زین  یکیناکم  تاحارج  هدماین و  دوجو  هب  اه  یهام

هیام زا  دعب  ریم  گرم و  دوش  قیرزت  یبولطم  وحن  هب  نسکاو  هاگ  ره  یفرط  زا  .دنروآ  یم  تسد  هب  لماک  روط  هب  ار  دوخ  یتمالس  هتـشگرب و  هیلوا  تلاح 

زواجت  دصرد  زا 0�25  یبوک 

زا تسردان  هدافتسا  الاب ، سرتسا  هارمه  ینالوط  يراکتسد  یـشوهیب ، هدام  حیحـصان  يریگراک  هب  هدننک  صخـشم  رتشیب  ریم  گرم و  یلو  دنک  یمن

.تسا  طیحم  نژیسکا  دوبمک  رامیب و  فیعض و  ياه  یهام  یبوک  هیام  نزوس ،

نزوس .تسا  رت  لومعم  رایسب  یقافص  لخاد  شور  تسا و  یمکش ) هرفح   ) یقافـص هدرپ  لخاد  ای  هلـضع  رد  قیرزت  لماش  قیرزت  شور  هب  یبوک  هیام 

دراو نسکاو  تسا  نکمم  هاتوک  ياه  نزوس  اب  اریز  دوش ، هدرب  ورف  یهام  یمکش  هرفح  رد  رتم  یلیم  ود  ات  کی  دیاب  قیرزت  عقوم  رد  هدافتسا  دروم  ياه 

زین طیحم  ترارح  هجرد  هب  ینمیا  ياه  خـساپ  داجیا  تعرـس  نینچمه  .دوش  نسکاو  تیفیک  ندـمآ  نییاپ  مروت و  ثعاـب  هجیتن  رد  هدـش و  هچیهاـم 

رد یبوک  هیام  زا  دعب  دوش  یم  هیصوت  نیاربانب  دیایب  تسد  هب  یبوک  هیام  زا  دعب  اه  یهام  لماک  ینمیا  ات  دشک  یم  لوط  هتفه  دنچ  ًالومعم  .دراد  یگتسب 

رد  هک  درک  يراک  دیابن  ناکمالا  یتح  تسخن ، ياه  هتفه 

.دوش  داجیا  سرتسا  اه  یهام

ینالوط ینمیا  قیرزت  هار  زا  یبوک  هیام  رد  .دوش  بوسحم  یبوک  عیام  يارب  یباختنا  شور  دناوت  یم  درادرب  رد  هک  یتازایتما  اب  قیرزت  هار  زا  یبوک  هیام 

نئمطم  یهام  ناگدنهد  شرورپ  شور  نیا  رد  یتح  دوش و  یم  داجیا  اه  یهام  رد  لاس ) کی  زا  شیب   ) يرت

ندب دراو  قیرزت  کی  اب  ار  نسکاو  شش  ًالثم  اه  نسکاو  زا  يا  هعومجم  دنناوت  یم یفرط  زا  .دوش  یم  یهام  ندب  دراو  نسکاو  زا  یفاک  زُد  هک  دنوش  یم

يارب  نسکاو  زد  کی  نینچمه  .دننک  یهام 

قیرزت شور  زا  دشاب  مرگ  زا 10  رتشیب  اه  نآ  نزو  هک  ییاه  یهام  رد  تسا  رتهب  يدربراک  رظن  هطقن  زا  .تسا  رتیل  یلیم  اب 0�1-0�2  ربارب  اه  یهام

.دننک  هدافتسا  یبوک  هیام  يارب 

دراد  همادا 
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یکراشف  یمشاه  اضر  رتکد  زا  نیودت : میظنت و  *

تشوناپ : *

یم اه  يرتکاب  ایزمرق  ياه  لوبلگ  ندش  زیل  ثعاب  یصاصتخا  ياه  نتداپ  يراکمه  اب  هک  تسا  مرس  رد  دوجوم  هدام  (: complement  ) لمکم - 1

.دوش 

.یلولس  نورد  ياه  لگنا  دض  عقاوم  یضعب  سوریو و  دض  نیئاپ ، یلوکلوم  نزو  اب  مواقم  تسا  يا  هدام  (: Intrefron  ) نورفرتنا - 2

.دوش  یم  اه  يرتکاب  نیئتورپ  ندش  زیل  ثعاب  هک  تسا  يا  هدام  (: lysozima  ) میزوزیل - 3

.دنراد  شقن  یلولس  میسقت  رد  نژوتیام  کی  ناونع  هب  دننک و  یم  ادیپ  لاصتا  تیسوفنل  ياه  هورگ  ریز  هب  اه  نیتکل  یضعب  (: lectin) نیتکل - 4

.دنک  یم  لقتنم  ندب  رد  ار  نآ  هدش و  لصتم  نهآ  هب  هک  تسا  امسالپ  نیئتورپ  عون  کی  (: transferrin  ) نیرفسنارت - 5

.دینک لاسرا  شناد ) همیمـض  هب  طوبرم  دوش  رکذ  )zamimeh@gmail.com سردآ هب  ار  دوخ  تاداهنشیپ  تاداقتنا و  اه ، شـسرپ  تالاقم ، *

 code
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مج ماج  همانزور  دادرم 1395 -   31

ناجنسفر مان  هب  هتسپ  یلم  تبث 

.داد  ربخ  ناجنسفر  هعسوت  ریبدت و  شیامه  رد  ناتسرهش  نیا  مان  هب  هتسپ  یلم  تبث  زا  ییامنور  زا  ناجنسفر  رادنامرف 

عوضوم ود  هکنیا  نایب  اب  ناجنسفر  ياه  هاگشناد یملع  تئیه  ياضعا  عمج  رد  بش  هبنش  يرونالم  دیمح  رهم ، زا  لقن  هب  نیالنآ و  مج  ماج  شرازگ  هب 

يدج و مزع  هب  زاین  زورما  دنراذگریثات و  مه  رب  هک  دنتسه  يا  هلوقم  ود  گنهرف  یتمواقم و  داصتقا  تفگ : دنوش ، ماغدا  دیاب  گنهرف  یتمواقم و  داصتقا 

يو .دش  دهاوخ  لح  یگنهرف  يداصتقا و  تالکشم  دنشاب  ناینب  شناد  ياهروحم  هیاپ  رب  گنهرف  یتمواقم و  داصتقا  ياه  تسایـس رگا  دراد و  یناگمه 

راچد دوشن  مهارف  اهنآ  تشیعم  هک  ینامز  ات  روشک  ناوج  تیعمج  دنتـسه و  عوضوم  ود  نیا  یلـصا  ياشگهار  اه  هیامرـس یمدرم و  ياـهرکف  دوزفا :

لباق یبوخ  هب  ماجرب  دـیاوف  رگا  دوزفا : تسا  ندـش  زاب  لاح  رد  ماجرب  اب  روشک  رد  هناملاظ  ياه  میرحت  ياضف  هکنیا  نایب  اـب  يو  .دنوش  یم  بیسآ 

ینارگن عفر  قنور و  لاغتشا و  راک و  بسک و  تورث ، دیلوت  يارب  درک : حیرصت  يرونالم  .تفای  دهاوخ  دوبهب  طیارش  نامز  تشذگ  اب  اما  تسین  هدهاشم 

زا 50 رتمک  هب  هتشذگ  لاس  رد  سم  تمیق  دوزفا : يو  .درک  هدافتسا  هعماج  رد  دوجوم  ياه  هتـشاد  اه و  تیفرظ  زا  دیاب  دراد  دوجو  هعماج  رد  هک  ییاه 

رادنامرف .دش  یم  بارخ  تبوطر  لیلد  هب  اه  سم  نیا  زا  يدایز  نازیم  هک  دش  یم  وپد  سابعردنب  ياهرابنا  رد  سم  هنافـساتم  دیـسر و  تمیق  دصرد 

هعومجم رد  قنور  هدیسر و  رالد  رازه و 700  راهچ  هب  سم  تمیق  ماجرب  زا  دعب  درک : نایب  هقطنم  ياه  تیفرظ  زا  هدافتسا  موزل  رب  دیکات  اب  ناجنسفر 

يزرواشک و راک  رد  دیاب  ملع  شناد و  تفگ : داد و  رارق  هراشا  دروم  ار  ناجنسفر  ناتـسرهش  يزرواشک  ياه  تیفرظ  يرونالم  .دش  داجیا  ناریا  سم 

یناسنا ياه  تیفرظ  زا  دـیاب  تفگ : درب و  مان  هگار  هرد  یلع و  اـقآ  جاـح  هناـخ  نوچ  يرگـشدرگ  ياـه  تیفرظ  زا  يو  .دـنوش  هتفرگ  راک  هب  تعنص 

: درک حیرصت  ناجنسفر  رادنامرف  .درک  هدافتـسا  ناجنـسفر  هعـسوت  ریبدت و  شیامه  رد  اه  تیفرظ  ریاس  نایناحور و  نازومآ و  شناد نایوجـشناد ،

تسناد و هتسپ  دهم  ار  ناجنسفر  يرونالم  .دش  دهاوخ  رازگرب  ناتسا  روضح 15  اب  رویرهش  ات 29  زا 24  شیامه  نیا  رد  يروشک  یموب  ياه  شزرو

تیفرظ نیا  زا  ناتسرهش  نیا  رد  بسا  سار  رازه  هس  دوجو  اب  نینچمه  دش و  دهاوخ  ییامنور  شیامه  نیا  رد  ناجنسفر  مان  هتـسپ  یلم  تبث  تفگ :

دنیایب داصتقا  کمک  هب  یگمه  دیاب  ناگرزب  نایهاگـشناد و  ناگبخن ، ناجنـسفر ، ياه  لوپ هکنیا  نایب  اب  يو  .دش  دهاوخ  هدافتـسا  شیامه  نیا  رد  زین 

عیانص یگناخ ، تادیلوت  یتعنص ، يزرواشک ، یندعم ، يوزوح ، يزومآ ، شناد یـشهوژپ ، یملع ، هزوح  رد  ناجنـسفر  ياه  تیفرظ اه و  يدنمناوت تفگ :

.دوش  یم هتشاذگ  شیامن  هب  شیامه  نیا  رد  هفرغ  بلاق 40  رد  يداصتقا  ياه  حرط یتسد و 

42



سدق همانزور  دادرم 1395 -   31

 : روشک رابکشخ  لیجآ و  هیداحتا  سیئر 

تسا يدیدش  رایسب  دوکر  ریگرد  هتسپ  یلخاد  رازاب 

ياه يراوشد اب  زین  یجراخ  رازاب  هدوب و  دیدش  رایسب  يدوکر  ریگرد  هک  هتسپ  یلخاد  رازاب  تفگ : روشک  رابکشخ  لیجآ و  هیداحتا  سیئر  نیالنآ : سدق 

.تسا  هدش  ور  هبور

ات نامرک  هتسپ  هدوب و  تشادرب  لاح  رد  يوضر  ناسارخ  هتـسپ  اهنت  نونکا  مه تشاد : راهظا  نیالنآ ، سدق  راگنربخ  اب  وگو  تفگ رد  ینازرا  اضردمحم 

نیا اب  داد : همادا  يو  .دوش  تشادرب  یبوخ  لوصحم  هک  تسا  نیا  ینیب  شیپ  هدش  ماجنا  ياهدروآرب  هب  هجوت  اب  اما  دوش  یم رازاب  دراو  هدـنیآ  هام  کی 

هدش ور  هبور ياه  يراوشد اب  زین  یجراخ  رازاب  هدوب و  دیدش  رایسب  يدوکر  ریگرد  هک  هتسپ  یلخاد  رازاب  اریز  دراد  دوجو  رازاب  دروم  رد  ییاه  ینارگن لاح 

ناشنرطاخ دروآ ، یم لمع  هب  دوخ  ناگدـننکرداص  راجت و  زا  اکیرمآ  تلود  هک  ییاه  تیامح هب  هراشا  اب  روشک  رابکـشخ  لیجآ و  هیداـحتا  سیئر  .تسا 

رد درک : نایب  ینازرا  .دنا  هدرک زاغآ  هتشذگ  لاس  زا  ار  مادقا  نیا  هدرک و  ادیپ  ار  تالوصحم  گنیپماد  ناوت  ییاکیرمآ  ناگدننکرداص  تلع  نیمه  هب  درک :

معط هتـسپ و  عونت  اریز  دـنراد  ار  اکیرمآ  اب  تباقر  ناوت  یناریا  راجت  هتفرگن  رظن  رد  یتیاـمح  یلخاد  ناگدـننکرداص  يارب  تلود  هک  تیعـضو  نیمه 

روشک رد  هتـسپ  هدننکرداص  هدننکدیلوت و  زا  هکنیا  رب  دیکأت  اب  يو  .دنک  یم داجیا  ییاکیرمآ  تادیلوت  هب  تبـسن  ار  ییاه  تیزم یناریا  لوصحم  بولطم 

لیجآ و هیداحتا  سیئر  .تسا  هتشاد  ییازـسب  ریثأت  هزوح  نیا  نالاعف  دمآرد  رب  زین  دیدش  رایـسب  یلخاد  دوکر  درک : حیرـصت  دوش ، یمن یتیامح  چیه 

هب ناموت  رازه  ات 65  زا 28  هدمع  تروص  هب  ینونک  رازاب  رد  لوصحم  نیا  ياهب  تشاد : راهظا  ینونک ، رازاب  رد  هتسپ  تمیق  هب  هراشا  اب  روشک  رابکشخ 

.تسا  توافتم  ولیک  ره  يازا 

ایوپ داصتقا  دادرم 1395 -   31

میرحتاسپ نارود  رد  نارفعز  تشونرس 

رهم اب  وگتفگ  رد  يریم  اضرمالغ  .دهد  یم شیازفا  ار  ناگدننکرداص  رتشیب  تیلاعف  لامتحا  اه  میرحت وغل  دـیوگ : یم نارفعز  یلم  ياروش  سیئر  بیان 

ریثات لوصحم  نیا  تارداص  رب  اه  میرحت لامعا  یلک  روط  هب  تشادراهظا : خرـس  يالط  تارداص  رب  اـه  میرحت وغل  يا و  هتـسه قفاوت  ریثاـت  دروم  رد 

هکنیا نایب  اب  يو.دنتسه  نآ  هیهت  هب  روبجم  نآ  ناگدننک  فرـصم  تسا و  ناریا  رایتخا  رد  يراصحنا  لکـش  هب  نارفعز  دیلوت  هکارچ  هتـشادن ، ینادنچ 

اه هطساو فذح  اه و  میرحت وغل  تفگ : دندرک ، یم ناریا  نارفعز  دیرخ  هب  مادقا  اه  هطساو قیرط  زا  يا  هدع میقتـسم و  لکـش  هب  يا  هدع تدم  نیا  یط 

.میریگب  رایتخا  رد  ار  يرتشیب  ياهرازاب  ام  دوش  یم بجوم  نیا  هک  دهد  یم شیازفا  ار  ناگدننکرداص  رتشیب  تیلاعف  لامتحا 
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یمالسا يروهمج  همانزور  دادرم 1395 -   31

 : تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  سیئر 

دنک رییغت  يرایبآ  يزرواشک  يوگلا  دیاب 

رد يرایبآ  يزرواشک و  يوگلا  دـیاب  میرادـن و  یبآ  عبانم  زا  تظافح  يارب  يدایز  تصرف  تفگ : تسیز  طیحم  زا  تظافح  ناـمزاس  سیئر  ربخ : هحفص 

.دنک رییغت  قطانم  یضعب 

یتشهب دیهـش  سیدرپ  رد  هک  یمزراوخ  ناوجون  هراونـشج  يروشک  هلحرم  نیمود  هیماـتتخا  مسارم  رد  راـکتبا  هموصعم  رهم ، يرازگربخ  شرازگ  هب 

ار ایند  لوا  هبتر  هنافساتم  دش و  یهجوت  یب عوضوم  نیا  هب  يا  هرود رد  یبآ  عبانم  نداد  تسد  زا  ثحب  رد  درک : حیرصت  دش ، رازگرب  نایگنهرف  هاگشناد 

.میدرک بسک 

رارقرب تعیبط  اب  طابترا  ددجم  يرارقرب  رب  یلاع  شزومآ  ماظن  رد  هچ  شرورپ و  شزومآ و  رد  هچ  ار  روشک  یشزومآ  ماظن  يانب  دیاب  درک : راهظا  راکتبا 

.دوش داجیا  ...و  یفطاع  يژولویزیف ، یناور ، ياه  لداعت ات  مینک 

.تسا هفطاع  نادقف  هب  طوبرم  زورما  هعماج  ياهدرد  زا  یهجوت  لباق  شخب  دنک و  یم تیوقت  ار  فطاوع  تعیبط  اب  طابترا  داد : همادا  يو 

اب طابترا  تعیبط ، اب  طابترا  هعسوت  مسا  هب  ...و  اه  هاگـشناد اهرهـش ، سرادم ، رد  اجک  ره  درک : حیرـصت  روشک  تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  سیئر 

.میا هدش لکشم  راچد  میا ، هدرک عطق  ار  تعیبط  شخب  لداعت  هخرچ 

.دنراد يرتمک  سرتسا  نازومآ  شناد دنراد  طابترا  تعیبط  اب  نازومآ  شناد  هک  يا  هسردم رد  تاقیقحت  قبط  تفگ : يو 

ياه شزومآ هعـسوت  ياتـسار  رد  تسیز  طیحم  نامزاس  شرورپ و  شزومآ و  نایم  هک  یبوخ  طابترا  همان و  مهافت هب  هراـشا  اـب  روهمج  سیئر نواـعم 

شزومآ و تاعوضوم  مامت  تیروحم  اب  تسیز  طیحم  سرادم  هناخریبد  يوضر  ناسارخ  رد  درک : ناونع  تسا ، هتفرگ  لکش  سرادم  رد  تسیز  طیحم 

.تسا هدش  داجیا  تسیز  طیحم  لئاسم  هب  هجوت  شرورپ و 

تکراشم یتسیز  طیحم  ياه  تیلاعف رد  تسا و  هدش  لیکشت  يوضر  ناسارخ  رد  زین  تسیز  طیحم  یماح  يزومآ  شناد ياه  لکـشت داد : همادا  راکتبا 

.دنراد

طیحم ياه  شزومآ هسردم  رازه  رد 108  دش و  دـهاوخ  غالبا  يدوز  هب  هک  میا  هدرک هیهت  یلمعلاروتـسد  شرورپ  شزومآ و  ترازو  اب  درک : راهظا  يو 

.تشاد میهاوخ  یتسیز 

، دنـشاب هتـشاد  یتسیز  طیحم  ياه  تیلاعف رد  یمهم  شقن  دـنناوت  یم نازومآ  شناد هکنیا  هب  هراشا  اب  روشک  تسیز  طیحم  تظافح  ناـمزاس  سیئر 

.دنا هداد ماجنا  ار  یبوخ  بسانم و  ياه  تیلاعف ناگنهاشیپ  نازومآ و  شناد نامزاس  یتسیز  طیحم  ياه  تیلاعف هنیمز  رد  تفگ :

ياه سرد شزومآ  هک  ردقنامه  هک  تسا  نیا  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  نازومآ  شناد ایلوا و  ناریدـم  هک  یمهم  داعبا  زا  یکی  درک : ناونع  راکتبا 

.تسا مهم  زین  هدوب  تعیبط  اب  دروخرب  یگنوگچ  اه  تراهم نیا  زا  یکی  هک  یگدنز  ياه  تراهم تسا ، مهم  کیسالک 

نیمز هرک  زا  تظافح  يارب  یمک  تصرف  درک : راهظا  دوب ، دـهاوخن  نام  ناکدوک يارب  يا  هدـنیآ مینک  تظافح  نیمز  هرک  زا  میناوتن  رگا  هکنیا  نایب  اب  يو 

.مینک داجیا  ...و  تسیز  طیحم  زا  تظافح  رد  مدرم  تکراشم  یگدنز ، ياه  تراهم ياه  ثحب رد  هاگن  رییغت  تعرس  هب  دیاب  میراد و 

زا یکی  تسا و  ینیرفآراک  هب  طوبرم  یمزراوخ  ناوجون  هراونشج  زا  یشخب  تفگ : تسیز ، طیحم  رب  یمزراوخ  ناوجون  هراونشج  ریثات  هب  هراشا  اب  راکتبا 

هب ام  تیلاعف  هک  مینک  هجوت  عوضوم  نیا  هب  دـیاب  میطابترا و  رد  تسیز  طیحم  اب  میتسه  هک  یلغـش  ره  رد  ام  دنتـسه ، زبس  لغاشم  رد  مهم  ياـهراک 

.دناسرن بیسآ  تسیز  طیحم 

راک لوا  زونه  اما  دـنک ، تفایرد  ار  تسیز  طیحم  یلم  هزیاج  لوا  هبتر  دـش  قفوم  يراج  لاس  رد  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هک  هچرگا  درک : راـهظا  يو 
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.میهد ماجنا  يرتشیب  تامادقا  دیاب  میتسه و 

هدش تظافح  قطانم  رواجم  سرادم  يارب  تسیز  طیحم  همانرب 

رتشیب یهاگآ  فده  اب  هدش  تظافح  قطانم  فارطا  سرادم  يارب  يا  همانرب يراج  لاس  رد  درک : حیرـصت  روشک  تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  سیئر 

دروم رد  دنور و  یم سرادم  هب  یناب  طیحم  سابل  لیاسو و  اب  ناناب  طیحم  همانرب  نیا  قبط  هک  میراد  هدش  تظافح  قطانم  یلحم  عماوج  نازومآ و  شناد

.دننک یم تبحص  ...و  شحو  تایح  یناب ، طیحم  لغش 

.مینک ارجا  سرادم  مامت  رد  ار  همانرب  نیا  میناوت  یم دشاب  هتشاد  لیامت  شرورپ  شزومآ و  رگا  داد : همادا  راکتبا 

یتسیز طیحم  ياه  تیلاعف هنیمز  رد  شرورپ  شزومآ و  اب  مهدزای  تلود  يادـتبا  زا  درک : راهظا  ناراـگنربخ ، عمج  رد  مسارم و  نیا  هیـشاح  رد  راـکتبا 

هنیمز نیا  رد  ام  ياه  ناتسا نیرت  قفوم زا  يوضر  ناسارخ  تسا ، هتشاد  زین  یبوخ  رایسب  ياهدرواتـسد  هک  میا  هدرک ییارجا  ار  نآ  هتـسب و  همان  مهافت

.میراد یبوخ  ياه  يراکمه تسا و 

اه نآ رد  تسیز  طیحم  تیریدم  ماظن  دـنهد و  یم ار  تسیز  طیحم  گنهرف  شزومآ  هک  یـسرادم  رـضاح  لاح  رد  درک : حیرـصت  روهمج  سیئر نواعم 

.تسارجا لاح  رد  روشک  حطس  رد  دنک  یم ادیپ  رارقتسا 

نامزاس هلمج  زا  يزومآ  شناد ياه  لکـشت هداتفا و  قافتا  شرورپ  شزومآ و  یـسرد  ياه  باتک رد  یطیحم  تسیز  ثحابم  هعـسوت  درک : هفاـضا  يو 

طیحم هزوح  رد  شرورپ  شزومآ و  اب  اه  ناتسا مامت  رد  یبوخ  ياه  يراکمه دنتـسه و  لاعف  رایـسب  تسیز  طیحم  هنیمز  رد  یگنهاشیپ  يزومآ و  شناد

.میراد تسیز 

انیقی دنتسه و  دنمشزرا  يدربراک و  هراونشج  ياه  حرط تفگ : یمزراوخ ، ناوجون  هراونـشج  صوصخ  رد  روشک  تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  سیئر 

.مینک یم تیامح  اه  نآ زا  ناوت  دح  رد  زین  ام  درک ، دنهاوخ  ادیپ  روشک  ياه  تیلاعف رد  ار  دوخ  هاگیاج 

یتسیز طیحم  لئاسم  هب  یمزراوخ  هراونشج  دورو  هب  هیصوت 

میـشاب و هتـشاد  تکراـشم  هنیمز  نیا  رد  میناوت  یم دـنک  تیلاـعف  تسیز  طـیحم  صاـخ  عوضوم  رد  یمزراوخ  ناوجون  هراونـشج  رگا  داد : همادا  يو 

.میروایب  ناغمرا  هب  روشک  یتسیز  طیحم  عونت  اوه و  بآ و  هلمج  زا  یتسیز  طیحم  فلتخم  لئاسم  يارب  یبوخ  ياهدرواتسد 
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دنورهش دادرم 1395 -   30

ناریا  رد  یبآ  مک نارحب  اب  هلباقم  يارب  نیناوق  حالصا  ترورض 

بآ هزوح  رب  مکاح  نیناوق  يدمآراکان 

نایناریا يارب  گرزب  شوروک  ياعد  رادب » ناما  رد  غورد  یلاسکـشخ و  هناگیب و  هلمح  زا  ارم  نیمزرـس  ادنوادخ  | » یمیرک هدیحو  یقوقح - دـنورهش 

نازیم هب  ار  یلاسکشخ  رطخ  هک  هتشاد  زورما  هب  ات  ناتساب  هرود  زا  نایناریا  یگشیمه  ياه  هغدغد زا  یکی  ناونع  هب یلاسکـشخ  بآ و  دوبمک  زا  ناشن 

هک یلاحرد بیترت  نیا  هب  .تسا  ناهج  رد  شراب  طسوتم  موس  کی ناریا  رد  شراب  طسوتم  تساه  نرق .تسا  هتسناد  یم زادنارب  نامناخ غورد ، گنج و 

هنالاس شراب  بعکمرتم  زا 413  .تسا  دصرد  مدص طقف 36  ریذپدیدجت  بآ  عبانم  زا  ناریا  مهس  دننک ، یم یگدنز  ناریا  رد  ناهج  تیعمج  دصرد  کی

، دوش یم یلوصاریغ  لکش  هب  مه  نآ  يزرواشک  فرـص  هدنام  یقاب بآ  زا  دصرد  زا 93 شیب  .دور  یم تسد  زا  فلتخم  لاکـشا  هب  مه  بعکم  رتم  269

عونمم بآ  هراظنلا  قح ناونع  هب يرادـماد   يزرواشک و  شخب  ياه  تیلاعف زا  یهجو  هنوگره  تفاـیرد  لاس 1384  يادـتبا  زا  هک  تسا  یلاحرد  نیا  

شهاک اب  هطبار  رد  اهرادشه  شیازفا  ریخا و  ياه  لاس یط  .تسا  هتفر  نیبزا بآ  تفرردـه  نازرواشک و  درکلمع  رب  تراظن  يارب  تلود  تسد  تسا و 

اما دراد  يزاس  گنهرف هب  زاین  بآ  فرصم  حالـصا  دنچره  .تسا  هدش  ساسحا  شیپ  زا  شیب  نیناوق  حالـصا  رییغت و  هب  زاین  ینیمزریز   ياه  بآ حطس 

کی هیاپ  لیکو  دهع ، یمـساق دیحو  هنیمز  نیا  رد.تسا  هدادشیازفا  ار  یلاسکـشخ  هب  یـشخب  تعرـس هنیمز  نیب  نیا  رد  ینیناوق  يدمآراکان  فعض و 

حالـصا يارب  يدج  مزع  هک  ینامز  ات  تسا  دقتعم  هتخادرپ و  بآ  هطیح  رد  نیناوق  دـقن  هب  دنورهـش »  » اب وگو  تفگ رد  هاگـشناد  داتـسا  يرتسگداد و 

اب هاگشناد  داتسا  دهع ، یمساق دیحوهقطنم  اب  بسانم  تشک  يوگلا  تیاعر.تشاد  عاضوا  دوبهب  هب  يدیما  ناوت  یمن دریگن  لکش  هنیمز  نی  رد  نیناوق 

بآ و هدـش ، لاـسرا  سلجم   هب  تلود  يوس  زا  هک  هعـسوت  مشـش  هماـنرب  هحیـال  رد  تفگ : بآ  نارحب  لـح  يارب  ناراذـگنوناق  شـالت  هب  هراـشا 

دراد یم راعشا  نینچ  صاخ  يدربهار  فده  نیا  هب  لین  تهج  هحیال  نیا  هدام 13  .تسا   هدش  شرامش  يدربهار  صاخ  تاعوضوم  وزج  تسیز  طیحم

یشخب لداعت يزرواشک ، شخب  رد  رادیاپ  دیلوت  نیمزرـس و  يرادیاپ  يارب  یطیحم  تسیز ياه  هباقح يزاساهر  یبآ و  مک نارحب  اب  هلباقم  روظنم  هب هک 

لیکو نیا.دریگ  ماجنا  یتامادـقا  همانرب  نایاپ  اـت  بعکمرتم  دراـیلیم  نازیم 11 هب  بآ  هنالاس  فرـصم  شهاـک  نینچمه  ینیمزریز و  ياـه  هرفـس هب 

یکشخ هب  مواقم  ياه  هنوگ ماقرا و  يریگراکب  تفگ : درک و  هراشا  تشک  ریز  لک  حطس  هعسوت  مدع حطـس و  دحاو  رد  درکلمع  شیازفا  هب  يرتسگداد 

نیون ياه  شور هعـسوت  اب  يزرواشک  بآ  يرو  هرهب صخاش  ياقترا  نینچمه   .دوش  هتفرگ  رظنرد  هقطنم  اب  بسانم  تشک  يوگلا  تیاعر  اب  يروش  و 

لامعا ضوعالب ، تروص  هب  تلود  کمک  ناونع  هب تاـیلمع  يارجا  هنیزه  دـصرد  ات 85 تخادرپ  اب  راـتکه  رازه  هنالاس 400 نازیم  هب  لقادـح  يرایبآ 

هتفرگ رارق  هجوت  دروم  زین  زاین  دروم  ناکم  نامز و  رد  بآ  یمجح  لیوحت  زیربآ و  ياه  هضوح رد  ناعفنیذ  تکراشم  اب  بآ  فرـصم  ياضاقت  تیریدـم 

.تسا

يارجا اب  ینیمزریز  ياه  بآ عبانم  تیوقت  ایحا و  يارب  مادـقا  داد : حیـضوت  درک و  هراشا  هحیال  نیا  رگید  ياه  دـنب هب  همادا  رد  يرتسگداد  لـیکو  نیا 

هناورپ دـقاف  ياه  هاـچ ندرک  هعفنملا  بولـسم يراد ، ناوخبآ يرادزیخبآ و  بالیـس ، شخب  یعونـصم ، هیذـغت  یـشخب ، لداـعت بساـنم  ياـه  شور

هیارا هتبلا  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  زین  يرادرب  هرهب هـناورپ  ياراد  ياـه  هاـچ يور  قرب  بآ و  یمجح  دنمـشوه  روـتنک  بـصن  يرادرب و  هرهب

ای تیدودـحم  لامعا  دـنراد و  ار  هناخلگ  هب  زاب  ياضف  زا  لاقتنا  تیلباق  هک  یتالوصحم  تشک  لاقتنا  اه و  هناـخلگ هعـسوت  يارب  مزـال  ياـه  تیاـمح

نیرخآ رد  .درک  شومارف  دیابن  هک  تسا  يدراوم  وزج  مه  يا  هناخلگ هدـش  داجیا  ياه  تیفرظ هب  هجوت  اب  دروم  بسح  تالوصحم  نیا  تشک  تیعونمم 

يوگلا فالخرب  هک  یتالوصحم  یلام  تیامح  هنارای و  هنوگره  تخادرپ  مدع  يریگولج ، تهج  تیریدـم  لامعا  هک  تسا  هدـمآ  زین  هحیال  هدام 13  دنب 

رد للم  نامزاس  یناهج  بآ  عبانم  هعـسوت  شرازگ  قبط  هک  دوش  یم لصاو  سلجم  هب  ینامز  هحیال  نیا   درک : ناشنرطاخ  يو.دنوش  یم دـیلوت  تشک 

یبآ مک اب  ياهروشک  فیدر  رد  ریازجلا  سنوت و  یبیل ، ناتـسبرع ، هریزج  هبـش رد  عقاو  ياهروشک  .تسا  ور  هبور بآ  نارحب  اب  هناـیمرواخ  لاس 2015 
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.دنراد رارق  قلطم  

نیا يواح  للم  نامزاس  ياه  ینیب شیپ هک  تفگ  یبآ  مک اب  هطبار  رد  یناهج  ياه  رادشه زا  دـهع  یمـساقدنز یم مه  رب  ار  تردـق  هنزاوم  یبآ  مک نارحب 

یلخاد و ياه  گنج دریذپن ، تروص  یـشالت  تیریدم و  بآ  عبانم  هب  یبایتسد  يارب  هچنانچ  دش و  دهاوخ  دیدشت  هدنیآ  رد  بآ  نارحب  هک  تسا  رادشه 

نیمه .تسا  هنایمرواخ  ياـهروشک  رد  یبآ  عباـنم  زا  دـصرد  ندـشاهر 60 زا  یکاح  زین  لاس 2016  ياه  شرازگ .تسویپ  دـهاوخ  عوقو  هب یجراـخ 

ناریا عضو  هب  همادا  رد  يو.دننک  یفرعمـشعاد  تارطخ  ییارگداینب و  زا  رت  كانرطخ بتارم  هب  ار  بآ  نارحب  نارظن ، بحاص ات  هدـش  بجوم  اه  تیعقاو

مدع هک  تسا  ریذـپ  بیـسآ قطانم  وزج  یبآ  عبانم  ظاحل  زا  هعـسوت  لاحرد  يروشک  ناونع  هب ناریا  نایم  نیا  رد  داد : حیـضوت  درک و  هراشا  هقطنم  رد 

ماقم رد  هچ  روشک  دوش  بجوم  دناوت  یم رما  نیا  .دنک  هجاوم  قلطم  یبآ  مک ای  یبآ  مک نارحب  اب  ار  روشک  کیدزن  يا  هدنیآ رد  دناوت  یم حیحـص  تیریدم 

مهم ياه  هفلوم زا  رادیاپ ، هعـسوت  لماع  نیرت  یلـصا ناونع  هب بآ  اریز  دهد ، تسد  زا  ار  تردق  هنزاوم  یناهج  يا و  هقطنم هاگیاج  رد  هچ  یلم و  تردق 

مرن هجنپو  تسد لکـشم  نیا  اب  نیمزرـس  نیا  مدرم  رود  ياه  هتـشذگ زا  تسین و  یثداح  رما  بآ  لکـشم  .تسا  روشک  یـسایس  يداصتقا و  تردق 

لداعم یگدـنراب  اب  ناریا  داد : همادا  يرتسگداد  لیکو  نیا  .دنتـسه  اعدـم  نیا  یخیرات  ناهاوگ  ناریا  رد  يزرواشک  عون  اـه و  تاـنق دوجو  دـنا ؛ هدرک

تعسو دصرد  دودح 75 هک  يا  هنوگ هب تسا ؛ نزاوتمان  ناریا  رد  بآ  یناکم  عیزوت  .تسا  ناراب  مک کشخ و  ياهروشک  هرمز  رد  ناهج  طسوتم  موس  کی

روشک تحاسم  دصرد  اهنت 9 تسا و  لاس  رد رتم  یلیم زا 250 رتمک  هنالاس  یگدنراب  ياراد  هک  دهد  یم لیکشت  یکـشخ  همین کشخ و  قطانم  ار  روشک 

يزرواشک شخب  هب  روشک  رد  یفرـصم  بآ  زا  دـصرد  دودـح 90 ناریا  رد  دوجوم  راـمآ  هب  هجوت  اـب  .تسا  رتم  یلیم  زا 500  شیب  یگدـنراب  ياراد 

نآ تیریدم  هوحن  هب  طوبرم  ایند  رد  بآ  لکشم  نیرت  هدمع میریذپب  هچنانچ  .دوش  یم هدافتسا  یگناخ  یتعنـص و  فراصم  يارب  هیقب  دراد و  صاصتخا 

اب نادقوقح  نیادـندمآ  راکان  رایـسب  بآ  هزوح  رب  مکاح  نیناوق.مینک  بلج  شیپ  زا  شیب  ثحب  تیمها  هب  ار  نایرجم  ناراذـگنوناق و  هجوت  دـیاب  تسا ،

بسانم و لوقعم ، ياه  ماگ مهم ، رما  نیا  صوصخرد  راذگنوناق  هنافساتم  درک : حیرـصت  زین  یلاسکـشخ  اب  هزرابم  اب  هطبار  رد  یلخاد  نیناوق  هب  یهاگن 

اب دور  یم نیا  دیما  .تسا  دـمآراکان  رایـسب  بآ  هزوح  رب  مکاح  نیناوق  دـهد  یم ناشن  یلمع  ياه  تیعقاو یقوقح و  هعلاطم  .تسا  هتـشادنرب  یماگنهب 

یمالسا ياروش  سلجم  دراد و  فورصم  نآ  تنایص  ظفح و  بآ و  صوصخرد  يرتشیب  تینالقع  زین  راذگنوناق  هعـسوت ، مشـش  همانرب  هحیال  هب  هجوت 

حالصا و دروم  هدرتسگ  قیمع و  روط  هب ار  بآ  هزوح  یلعف  نیناوق  روشک ، یبآ  عبانم  زا  تسارح  ظفح و  ياتـسار  رد  هحیال ، رد  هدش  رکذ  دراوم  رب  هوالع 

رییغت

ار زیگنا  رب ثحب نوناق  ود  بآ ، هزوح  نیناوق  رضم  اضعب  يدمآراکان و  زا  يا  هشوگ ندرک  صخشم تهج  دیاب  هک  هلمج  نیا  نایب  اب  دهع  یمساق.دهد رارق 

یلام عبانم  نیمأت  نوناق   » هدرک دراو  روشک  یبآ  عبانم  تنایص  ظفح و  هب  یکلهم  هبرـض  هک  ینیناوق  زا  یکی  تفگ : درک ، یـسررب  یلمع  ینف و  ظاحل  زا 

تفایرد لاس 1384  يادتبا  زا  نوناق   نآ  هدام 3  بجوم  هب  .تسا   لاس 1384 » بوصم  یگدزامرس  ای  یلاسکشخ  زا  یـشان  تاراسخ  ناربج  يارب 

زا هزوح  نیا  رب  زین  تلود  تراظن  نآ  عبت  هب  .تسا  عونمم  بآ  هراظنلا  قح ناونع  هب يرادماد   يزرواشک و  شخب  ياه  تیلاعف زا  یهجو  هنوگره 

يزرواشک شخب  زا  تیامح  يا  هررقم نینچ  عضو  زا  فدـه  تسا  هدـمآ  نوناق  نیا  کی  هداـم  رد  هک  هنوگ  ناـمه درک : دـیکأت  همادا  رد  يو.دور  یم نیب 

هجوت اب  رگید ، يوس  زا  تسا و  يزرواشک  شخب  زا  تیامح  لابند  هب  وس  کی زا  تسا ؛ هجاوم  مهم  تحلـصم  ود  اب  راذگنوناق  هک  تسا  كرد  لباق  .تسا 

نیب ینامز  اهنت  لقاع  راذگنوناق  تسا ، یهیدب  .دـهد  هیارا  نارحب   نیا  زا  يریگولج  هزرابم و  تهج  یلح  هار هراچ و  دـیاب  یبآ  عبانم  دوبمک  تیعـضو  هب 

شخب زا  تیامح  رت ، نشور نخـس  هب  .دشاب  رتشیب  نآ  ییاهن  هنیزه  زا  تحلـصم  نآ  ییاهن  دوس  هک  دشخب  یم ناحجر  ار  یکی  تحلـصم ، ود  زا  یکی 

تیعـضو رد  دناوت  یم هراظنلا  قح  ذخا  مدع  هک  تسا  تسرد  .دشاب  رتشیب  نآ  ییاهن  ياه  هنیزه زا  نآ  ییاهن  عفانم  هک  تسا  رت  مهم ینامز  يزرواشک 

دهاوخ ارف  يزور  هجیتنرد  هدش و  روشک  رد  یبآ  عبانم  هیور  یب فرـصم  هب  رجنم  اتیاهن  نآ  ذخا  مدـع  اما  دـشاب  نازرواشک  قح  رد  یتدـعاسم  ینونک 

.دسر یم قلطم  يدوبان  هب  بآ  نادقف  تلع  هب  روشک  داصتقا  شخب  نیا  هک  دیسر 

يرادرب هرهب هناورپ  دقاف  بآ  ياه  هاچ

نییعت نوناق  تسا  ناسرررض  رضم و  بآ ، شخب  رد  هک  یمود   نوناق  داد : حیضوت  درک و  هراشا  زین  ینوناقریغ  ياه  هاچ رفح  هب  هاگـشناد  سردم  نیا 

ریگارف و یناسر  عالطا نمض  تسا ، فظوم  ورین  ترازو   » نوناق نیا  ساسارب  .تسا  لاس 1389  بوصم  يرادرب  هرهب هناورپ  دقاف  بآ  ياه  هاچ فیلکت 
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هک روشک  ياه  تشد یمامت  رد  عقاو  هناورپ ، دقاف  لاعف  يزرواشک  بآ  ياه  هاچ همه  يارب  نوناق ، نیا  غالبا  زا  سپ  مامت  لاس  ود یط  ناعفنیذ ، هب  رثوم 

اب طبترم ، تشد  یبآ  تیفرظ  ساسارب  دنـشاب و  هدش  ییاسانـش  یناتـسا  هعبات  ياه  هاگتـسد ورین و  ترازو  طسوت  رفح و  لاس 1385  نایاپ  زا  لـبق 

« .دنک رداص  يرادرب  هرهب هناورپ  یضاقتم ، طسوت  راشف  تحت يرایبآ  يارجا  هب  طورشم  مومع ، نارگید و  هب  رارضا  مدع  زاجم و  ياه  هاچ میرح  تیاعر 

.تسا راذگنوناق  تسردان  ياه  يریگ میمصت زا  يا  هنومن نوناق  نیا 

داریا دـجاو  زین  یقوقح  ظاحل  زا  تشاذـگ ، دـهاوخ  ياجرب  یفنم  یلمع  ياهدـمایپ  هچ  نوناق  نیا  هک  نیا زا  غراف  » هیبنت ياج  هب  ناـفلختم  هب  شاداـپ 

ناشیا هب  نوناق  نیا  بیوصت  اب  نافلختم ، تازاجم  رفیک و  ياج  هب  راذگنوناق  هک  انعم  نیدب  داد : همادا  هلمج  نیا  نایب  اب  دهع  یمـساق .تسا » یـساسا 

ای تانق  ای  هاچ و  رفح  هب  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  نودـب  سکره   » بآ هنالداع  عیزوت  نوناق  هدام 45  ه »  » دنب بسح  .تسا  هدرک  شکشیپ  شاداپ 

ینوناق فیلاکت  عقوم  هب يارجا  مدع  رد  ار  هعبات  ياه  هاگتسد رما  نیا  رگید ، فرط  زا  .تسا » تازاجم  قحتـسم  دنک ، تردابم  بآ  عبانم  زا  يرادرب  هرهب

مادقا رادرب  هرهب هدننکرفح و  هیلع  مرج  مالعا  هب  تبسن  شیوخ  ینوناق  فیلاکت  بسح  دیاب  هطوبرم   هرادا  نوناق ، نیا  زا  شیپ  اریز  درب ، یم لاوس  ریز 

یـشاداپ هکلب  دنا ، هتفای یـصالخ  رفیک  زا  ناشیا  اهنت  هن نوناق ، نیا  عضو  اب  لاح  .درک  یم لمع  هاچ  ندرک  هعفنملا بولـسم هب  تبـسن  دـیاب  نآ  وریپ  و 

نیا هب  دوخ  ریمـض  رد  دیاب  دندوب  هداد  هناورپ  تساوخرد  هدرک و  لمع  نوناق  قباطم  هک  ینادنورهـش  زا  يرایـسب  هک  یلاح رد  دنا ، هدرک هتفایرد  روخرد 

اب همادا  رد  يوینوناقریغ  ياه  هاچ يارب  ینوناق  تازایتما.دنریگ  رارق  ناحجر  رد  دیاب  دنا  هدرک لمع  نوناق  فالخ  هک  ینانآ ارچ  هک  دنهد  خـساپ  شـسرپ 

یمامت  » ارهاظ نوناق  نیا  قفو  تسا ، دراو  نوناق  نیا  هب  هک  يرگید  یساسا  داریا  درک : ناشنرطاخ  زین  بآ  ياه  هاچ رفح  ثحب  رد  ینوناق  تاداریا  نایب 

هریاد رد  ینارحب » هعونمم  هعونمم و  ياه  تشد  » ندرکانثتـسا کیکفت و  نودـب  روشک » ياه  تشد همه  رد  هناورپ  دـقاف  لاعف  يزرواشک  بآ  ياه  هاچ

هناورپ ینوناق  تافیرـشت  یط  ینوناق و  يراجم  زا  دـهاوخب  یـصخش  هچنانچ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دـنا  هتفرگ رارق  نآ  تازاـیتما  نوناـق و  لومش 

.دوش یم هجاوم  ینوناق  هحابا  اب  دشاب  هتفرگ  شیپ  رد  ار  نوناق  فالخ  هار  هچنانچ  اما  تسا  ور  هبور ینوناق  عنم  اب  دنک  ذـخا  قطانم  نیا  رد  يرادرب  هرهب

دوجو اب  ناوت  یم هنوگچ  لاح  دنا ، هدمآ دوجو  هب   تشد  یبآ   تیفرظ   نادقف   هطساو   هب  ینارحب » هعونمم  هعونمم و  قطانم   » ینوناق یقطنم و  ظاحل  زا 

يرادرب هرهب هناورپ  قطانم  نیا  رد  ینارحب  نینچ 

هفسلف هقطنم  نآ  رد  بآ  دوبمک  ای  نادقف  داد : حیـضوت  تسیچ ، هقطنم  کی  ندش  هعونمم هفـسلف  هک   لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  دهع  یمـساق ؟ درک رداص 

هنوگچ تیعضو ، نیا  رد  لاح  .دراد  یمومع  عبانم  زا  يرادرب  هرهب زا  تعنامم  ياضتقا  یمومع  عفانم  حلاصم و  هک  يوحن  هب  تسا ، ندش  مالعا  هعونمم 

یقالخا و لوصا  فالخ  اهنت  هن نوناق  نیا  هنافـساتم  دـنک ؟ یم نوناق  عضو  هب  مادـقا  یمومع  عفاـنم  یلمع و  ياـه  تیعقاو هب  هجوت  نودـب  راذـگنوناق 

.تسا هدرپس  یشومارف  هتوب  هب  زین  ار  یلم  عفانم  یلمع و  ياه  تیعقاو هکلب  تسا ، يراذگنوناق 

یتارابع نوناق  دوخ  رد  هناتخبـشوخ  تفگ  : بیاصم  نیا  زا  تفر  نورب راکهار  حیـضوت   رد  يوهعونمم  قطانم  ردعقاو  ياه  هاچ هبهناورپ  رودـص  مدـع 

ياه هاچ قیداصم  دارفا و  ییایفارغج ، ورملق  زا  دناسر و  يرای  یبآ  عبانم  هب  یهد  ناماس تهج  ار  هعبات  تارادا  ورین و  ترازو  دناوت  یم هک  دراد  دوجو 

رد دناوت  یم هناخترازو  نیا  نآ ، یط  .دراد  دوجو  مومع » نارگید و  هب  رارضا  مدع   » و تشد » یبآ  تیفرظ  ساسا  رب   » دیق ود  نوناق  رد  .دهاکب  زاجم  ریغ

لیالد زا  یکی  اریز  دنک ، عانتما  ینارحب  هعونمم  هعونمم و  قطانم  رد  عقاو  ياه  هاچ هب  هناورپ  ياطعا  زا  دـیق  ود  نیا  هب  دانتـسا  اب  یقطنم  ریـسفت  ماقم 

اب بیترت ، نیدـب  .تسا  یمومع  عفانم  فلاخم  بآ  يرادرب  هرهب هک  تسا  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  قطانم و  یبآ  تیفرظ  اه  تشد نیا  ندـش  مالعا هعونمم 

.درک  يریگولج  ، دزادنا یم رطخ  هب  ار  روشک  هدنیآ  هک  ینارحب  زا  ناوت  یم لالدتسا  نف  نیا  زا  يدنم  هرهب
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زورما نطو  دادرم 1395 -   30

بآ نداد  رده  رد  ناریا  ینکشدروکر 

يرازگربخ شرازگ  هب  .میراد » ار  ایند  رد  یبآ  عبانم  نداد  ردـه  لوا  هبتر  میرادـن و  روشک  یبآ  عبانم  زا  تظافح  يارب  يدایز  تصرف  : » یعاـمتجا هورگ 

دیاب میرادن و  یبآ  عبانم  زا  تظافح  يارب  يدایز  تصرف  درک : ناونع  بلطم  نیا  نایب  اب  تسیز  طیحم تظافح  نامزاس  سیئر  راکتبا  هموصعم  وجشناد ،

يو .دراد  تیلوؤسم  هنیمز  نیا  رد  زین  شرورپو  شزومآ تسین و  يزرواشک  داهج  هفیظو  اهنت  زین  عوضوم  نیا  دـبای ؛ رییغت  يرایبآ  يزرواـشک و  يوگلا 

راهظا راکتبا  .میدرک   بسک  ار  ایند  لوا  هبتر  هنافساتم  دش و  یهجوت  یب عوضوم  نیا  هب  يا  هرود رد  یبآ  عبانم  نداد  تسد  زا  ثحب  رد  درک : ناشنرطاخ 

ات مینک  انب  تعیبط  اب  طابترا  هرابود  يرارقرب  رب  یلاـع  شزومآ  ماـظن  رد  هچ  شرورپو و  شزومآ رد  هچ  ار  روشک  یـشزومآ  ماـظن  ياـنب  دـیاب  تشاد :

شرورپو شزومآ اب  مهدزای  تلود  يادتبا  زا  درک : حیرصت  تسیز  طیحم تظافح  نامزاس  سیئر  .دوش  داجیا  یفطاع   یکیژولویزیف و  یناور ، ياه  لداعت

.تسا  هتشاد  زین  یبوخ  ياهدرواتسد  هک  میا  هدرک ییارجا  ار  ییاه  همانمهافت یتسیز  طیحم ياه  تیلاعف هنیمز  رد 
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داصتقا ناهج  دادرم 1395 -   30

دوش یم رت  قیمع زور  ره  بآ  نارحب  هاچ 

يوس زا  ینیمزریز  ياه  بآ  گرم  وس و  کی  زا  یحطـس  ياه  بآ  شهاک  تسین ، هدیـشوپ  سکچیه  رب  هدش  یبآ  نارحب  ریگرد  روشک  هک  عوضوم  نیا 

نازیم انـسیا ، شرازگ  هب  .دـنک  یم  رتدـنت  ار  یلاسکـشخ  هب  ندیـسر  يارب  ناریا  سوکعم  شرامـش  تعرـس  دـنز و  یم نماد  بآ  نارحب  هب  رگید 

نویلیم و 595  درایلیم  اب 80  تدـمدنلب  نیگنایم  هب  تبـسن  هک  هدوب  بعکمرتم  نویلیم  و 603  درایلیم  يراج 54  لاس  رد  روشک  لک  ياـه  بآ ناور

زین ینیمزریز  ياه  بآ  صوصخ  رد  .تسا  یلاخ  روشک  ياهدس  نزخم  دصرد  اه 42  هداد  نیرخآ  قبط  نینچمه  هتشاد  شهاک  دصرد   32 بعکمرتم ،

دیدجت عبانم  دصرد  زا 86  شیب  هکارچ  هتفرگ  رارق  نارحب  ارف  طیارـش  رد  روشک  هک  تسا  نیا  يایوگ  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  ياـهرامآ  هک  تفگ  دـیاب 

رد دنک  هدافتـسا  عبانم  نیا  زا  دصرد  زا 60  شیب  يروشک  رگا  یناهج  مالعا  ساسا  رب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دوش و  یم  هدافتـسا  روشک  رد  هدـنوش 

طیارش رد  اما  هتشاد  دوجو  روشک  رد  یلاصحتـسا  بآ  بعکمرتم  درایلیم  هتـشذگ 130  ياه  لاس  رد  نیا  رب  هوالع  .دریگ  یم  رارق  یبآ  نارحب  طیارش 

رد رگید  يوس  زا  .تساروشک  یلاصحتسا  بآ  نازیم  يدصرد  شهاک 25  رگنایب  عوضوم  نیا  هک  هتفای  شهاک  بعکمرتم  درایلیم  هب 88  مقر  نیا  یلعف 

ياه همانرب  دسرب و  رفـص  هب  ددع  نیا  هلاس  همانرب 20  یط  تسا  رارق  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  نزخم  يرـسک  بعکمرتم  دراـیلیم  رضاح 120  لاح 

رد هبتر 50 و  رد  بآ  عبانم  زا  يرادروخرب  ظاحل  زا  ایند  روشک  نیب 180  رد  ناریا  هک  هلاسم  نیا  هب  هجوتاب  اما  هدش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  يددـعتم 

نیا نتـشون  .تشاد  دـیما  روشک  رد  نارحب  نیا  عفر  هب  یلیخ  ناوت  یمن  دراد  رارق  ایند  هاگیاج 112  رد  بآ  عبانم  هنارـس  ظاحل  زا  اهروشک  نیا  نیب 

هداد رارق  بآ  مک  ياه  روشک  تسیل  رد  ار  ناریا  هک  يا  هعجاف  تسا ، روشک  رد  یبآ  يا  هعجاف  يایوگ  دادعا  نیا  تقیقح  رد  اما  دشاب  ناسآ  دیاش  دادعا 

هتـشاد هارمه  هب  ار  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  ترجاهم و  عازن ، نوچمه  يرگید  ياه  نارحب  دناوت  یم  بآ  نارحب  هک  دـش  رکنم  ار  هلاسم  نیا  ناوت  یمن  و 

اه ناگرا  مامت  هک  تسا  مزال  درک و  تیریدم  ار  بآ  نارحب  ناوت  یمن  یتیریدم  متسیس  نیا  اب  هک  دندقتعم  ناسانشراک  زا  يرایـسب  نیب  نیا  رد  .دشاب 

يایاقب تاجن  يارب  نارادرب  هرهب تلود و  تامادقا  تسا  دقتعم  یبآ  هزوح  سانشراک  يراتخم  شویراد  .دنوش  جیسب  بآ  نارحب  لح  يارب  اه  نامزاسو 

.تسین راظتنا  زا  رود  ناریا  رد  یتیعمج  گرزب  ياه  ییاجباج ناکما  دوشن ، هداد  تاجن  اه  ناوخبآ يایاقب  هچنانچ  تسناد  دیاب  تسین و  یفاک  اه  ناوخبآ

هب بآ  دوبمک  زا  یشان  تارطخ  هنماد  اه ، موب تسیز زا  هدودحم  کی  رد  تیعمج  عیمجت  اهرهش و  نالک  هیور  یب شرتسگ  هب  هجوت  اب  نونکا  يو  هتفگ  هب 

ندش هنکـس  زا  یلاخ  زا  ناشن  یلیـسف ، ياه  بآ عبانم  اه و  ناوخبآ يدربهار  ریاخذ  هب  زرم  دح و  یب  يزارد  تسد  .تسا  هتـشذگ  زا  رت  نوزفا بتارم 

تسین حرطم  رادیاپ  هعسوت  ثحابم  وترپ  رد  هدنیآ  ياه  لسن ثحب  نونکا  هکنیا  نایب  اب  يراتخم  .دراد  دنا ، هتـسباو عبانم  نیا  هب  هک  یقطانم  ماگنهدوز 

عبانم ینامز و  رظن  زا  نارادرب  هرهب تلود و  تامادـقا  لاح ، نیمه  رد  .تسا  روشک  یلعف  نانکاس  یمدـق  کی  رد  یکـشخ  یبآ و  مک یبآ ، یب رطخ  تفگ :

اه ناوخبآ يایاقب  تاجن  يارب  تلود  يدـج  هتـسب  اهنت  اهراکهار ، هاگدـید  زا  درک : حیرـصت  يو  .تسین  یفاک  اه  ناوخبآ يایاقب  تاجن  يارب  يرابتعا 

هژیو هب  .دـماجنا  یم بآ  نارحب  هلاسم  زا  ییزج  شخب  لح  هب  اهنت  حرط  نیا  هک  تسا  ینیمزریز ” بآ  عبانم  یـشخب  لداعت حرط  هناگ  ياه 15  هژورپ “

هژورپ بلاق  رد  بآ  ياه  هاچ ناکلام  یهدـنامزاس  بآ ، هزوح  سانـشراک  نیا  هتفگ  هب  .تسا  زاین  اـه  حرط نیا  يزاـس  هداـیپ يارب  يداـیز  ناـمز  هکنآ 

صیـصخت يرابتعا  فیدر  نیا  يارب  طقف  یتفگنه  هجدوب  هکنیا  رگم  دراد ، زاین  نامز  لاس  هب 40  مک  تسد  دوجوم  تامادقا  هب  انب  نارب  بآ ياه  لکشت

ياهدنب نآ ، رب  نوزفا  داد : همادا  يراتخم  .تسا  دودـحم  رایـسب  تسا  زاین  دروم  اه  ناوخبآ تاجن  يارب  هچنآ  اب  حرط  نیا  دوجوم  يرابتعا  فرظ  .دـبای 

ياضف رد  يزرواشک  شرتسگ  زاب و  ياضف  رد  يزرواشک  ماگنهدوز  فذـح  هک  يروط  هب  دـهد ، یمن شـشوپ  ار  هلاسم  لح  لک  اه ، حرط نیا  هناـگ   15

تسا يزرواشک  کناب  يزرواشک و  داهج  ترازو  هعومجم  نآ ، یلوتم  دوش و  یم طوبرم  رازاب  فرظ  هب  هک  تسا  يراکهار  يا ) هناخلگ ياه  تشک  ) هتـسب

ياه همانرب .دـنهد  یم همادا  زاب  ياضف  رد  يزرواشک  زا  يرابتعا  ینف و  ياه  تیامح ینعی  شیپ  لاور  ناـمه  هب  ناـکامک  ییارجا ، هاگتـسد  ود  نیا  هک 

50



.تسا  اه  هاگتسد نیا  ریگارف  یلعف و  تامادقا  هلمج  زا  يزرواشک ، تالآ  نیشام  عیزوت  تادراو و  دیرخ و  نویسازیناکم و  هعسوت  هب  طوبرم 

ایوپ داصتقا  دادرم 1395 -   31

هیمورا هچایرد  يایحا  يارب  نپاژ  ناریا و  دیدج  تایلمع 

بآ تفررده  هیمورا  هچایرد  فارطا  قطانم  رد  تاسیسات  هلول و  يریگراکب  قیرط  زا  تفگ : هیمورا  هچایرد  يایحا  داتس  قیفلت  يزیر و  همانرب  رتفد  ریدم 

.تسا  هدیسر  دوخ  نازیم  نیرتمک  هب 

نایب هیمورا  هچایرد  تیعضو  حیرشت  رد  انلیا  اب  وگ  تفگ و  رد  هیمورا - هچایرد  يایحا  داتس  قیفلت  يزیر و  همانرب رتفد  ریدم  - یشیرجت دوعـسم  دمحم 

زاغآ هدـنیآ  ياهزور  یط  هچایرد  بونج  زا  تایلمع  نیا  روظنم  نیمه  هب  تسا و  هچایرد  صوصخ  رد  كرتشم  تاـیلمع  عورـش  راتـساوخ  نپاژ  تشاد :

ییاراد نیا  ظـفح  هبلاـطم  هکنیا  نآ  تسا و  هتـشاد  تـبثم  راـثآ  لاس 92  رد  هیمورا  هچاـیرد  ياـیحا  عوضوم  ندـش  حرطم  دوزفا : يو.دـش  دـهاوخ 

گنـس مدرم ، طسوت  نآ  تیعـضو  يریگیپ  هک  تسا  هدش  لیدـبت  ناریا  نیمزرـس  مدرم  راشقا  ياه  تیولوا نیرتالاب  زا  یکی  هب  روشک  یتسیز  طیحم

تروص رد  هک  تسا  هدش  یفرعم  یسک  ناونع  هب  هیمورا  هچایرد  داتس  ریبد  يوس  زا  اهراب  هک  وا.تسا  نالووسم  ياه  هدعو ققحت  ییامزآ  یتسار  کحم 

يایحا هدش  نیودت  لاس  هد  هار  هشقن  هب  دانتـسا  اب  هک  درک  دـیکات  همادا  رد  دـش ، یم هجاوم  لکـشم  اب  هچایرد  يایحا  هژورپ ، نیا  رد  شروضح  مدـع 

طیارش تیبثت  ياه  لاس ناونع  هب  1394  - و 95 یبآ 1393-94  ياه  لاس لاس 1402 ، رد  هیمورا  هچایرد  یکیژولوکا  يایحا  فدـه  اب  هیمورا  هچایرد 

تایلمع هدنیآ  ياهزور  یط  تشاد : نایب  یـشیرجت  .تسا  هدـش  يراذـگ  فدـه یفرعم و  نآ  زارت  شهاک  موادـت  هنوگره  زا  تعنامم  هیمورا و  هچایرد 

تیعـضو صوصخ  رد  يو  .د  ــ ـش ـد  هاوخ عورـش  دراد  يدورو  بآ  ظاحل  زا  هک  یتیولوا  هب  هجوت  اـب  هیمورا  هچاـیرد  بونج  زا  نپاژ   ناریا و  كرتشم 

ام هک  دننک  یم فرـصم  بآ  هایگ  زاین  زا  رتشیب  دصرد  دراوم 45  یخرب  رد  نازرواشک  تشاد : نایب  هچایرد  فارطا  رد  يزرواشک  شخب  رد  بآ  فرـصم 

هدش ماجنا  هیمورا  هچایرد  فارطا  قطانم  رد  تاسیـسات  هلول و  يریگراکب  زا   هدافتـسا  اب  راک  نیا  میدرک ، تیریدـم  اهنآ  دوخ  کمک  اب  ار  فرـصم  نیا 

رد يزرواشک  شخب  رد  بآ  فرصم  یلرتنک  تامادقا  لاس 93  زا  هک  درک  دیکات  نایاپ  رد  يو  .تسا  هدناسر  نازیم  نیرتمک  هب  ار  بآ  تفررده  هک  تسا 

هب تشادرب  تشاک و  هوحن  نینچمه  یکـشخ و  هب  مواقم  بسانم و  ياهرذـب  هیهت  نیا    رب  هوالع  تسا و  هدـش  ییارجا  هیمورا  هچاـیرد  فارطا  عرازم 

.تسا  هدش  هداد  شزومآ  بآ  فرصم  رد  رتشیب  ییوج  هفرص يارب  هقطنم  نازرواشک 
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هدرتسگ گنج  عنام  میراد  تقو  لاس  طقف 10  يروهمج /  سیئر  لوا  نواعم  رواشم  يرتنالک ، یسیع 
میوش ناریا  رد  بآ 

یم تارج  اب  دنراد  هبرجت  هعلاطم و  هراب  نیا  رد  هک  يا  هدیزرو  ناسانـشراک  نامگ  هب  هک  تسا  هدش  هدننکـش  يا  هزادـنا  هب  نونکا  ناریا » بآ  عبانم  »

رد یلعف  يروهمج  سیئر  لوا  نواعم  رواشم  ناریا و  يزرواشک  قبـسا  ریزو  يرتنالک ، یـسیع  .تسا  عبانم  نیا  ظفح  ورگ  رد  یناریا  ندمت  تفگ  ناوت 

.تسا هدرک  لمع  هناعاجش  زاتشیپ و  عوضوم  نیا  حرط  رد  بآ  روما 

زا یکی  دناوت  یم  نآ  ظفح  يارب  یفاکان  يراذگ  هیامرـس  بآ و  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  رد  دنور  نیا  همادا  هک  تسا  دـقتعم  يو  تعاس 24 ، شرازگ  هب 

ناتسا مدرم  دریگ و     ارف ار  موب  زرم و  نیا  رـسارس  بآ  گنج  دنک و  لیمحت  نیمزرـس  نیا  خیرات  رب  دعب  هب  لاس  زا 10  ار  خیرات  ياه  هثداح  نیرتدب 

کی سیئر  زوسلد و  یناریا  کی  لوئـسم و  ماقم  کی  كانتـشهد  ياهدمایپ  هرابرد  رظنراهظا  نیرت  حیرـص  نیا  .دزادنیب  مه  ناج  هب  ار  نوگانوگ  ياه 

هابتشا ياه  تسایس  یسایس و  تاهابتشا  دیوگ : یم  يرتنالک.تفرگ  يدج  ار  نآ  دیاب  دسر  یم  رظن  هب  دیآ و  یم  نابز  رب  هک  تسا  دنمورین  یندم  داهن 

همادا دوجوم  ياه  تسایـس  هچنانچ  .تسین  ناربج  لباق  رگید  یبآ  هابتـشا  ياه  تسایـس  یلو  نالوئـسم ) رییغت  اب   ) درک ناربج  ناوت  یم  ار  يداصتقا 

يو.درک دهاوخ  دیدهت  ار  روشک  یگچراپکی  یگتسویپ و  هک  دمآ  دهاوخ  دیدپ  روشک  رد  یمیظع  روصت و  لباقریغ  ياه  نارحب  هدنیآ  لاس  فرظ 10  دبای ،

زا سپ  هدش  لامعا  ياه  تسایس  .تسا  هتسسگ  بآ  عبانم  زا  لاصحتـسا  يرو و  هرهب  یگتـسویپ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ام  تیعـضو  نونکا  دیوگ : یم 

دوش یم  یقلت  ریذپدیدجت  یعیبط و  يا  هدام  ایند  همه  رد  بآ  ام ! زا  ریغ  دنا  هتفریذپ  ار  رادیاپ  هعسوت  ایند  همه  .تسین  لوبق  لباق  ًاساسا  لاس 1375 ،

عبانم لاس 1345  رد  .تسا  هدـشن  لصاح  روشک  یبآ  عبانم  هب  نوزفازور  هرمزور و  زواجت  اب  زج  نیا  میا و  هدرک  ریذـپاندیدجت  ار  بآ  ام  اجنیا  رد  یلو 

ياه بآ  یفنم  نالیب  زونه  ورین  ترازو  .تسا  هدیـسر  بعکمرتم  دراـیلیم  هب 88  مقر  نیا  نـالا  یلو  دوب  بعکمرتم  دراـیلیم  ام 132  ریذپدیدجت  بآ 

همه ایوگ  هک  دـننک  یم  راتفر  يروط  نانآ  .تسا  بعکمرتم  درایلیم  یفنم 15  نالیب  نیا  عقاو  رد  یلو  دـنک  یم  مالعا  بعکمرتم  درایلیم  ار 6 ینیمزریز 

تسا و بآ  لاصحتسا  نازیم  دصرد  ات 40  فقوت 35  تیولوا  نیرترب  هک  تسا  دقتعم  بآ  نارحب  اب  هلباقم  راکهار  درومرد  يرتنالک.تسا  هار  هبور  زیچ 

بآ زا  هدافتـسا  يرو ، هرهب  شیازفا  یجراخ ، يراذگ  هیامرـس  بلج  يراذگ ، هیامرـس  نآ  زا  دعب  .دریگب  تروص  مادقا  نیا  دیاب  هدـش  هک  یتمیق  ره  هب 

دیاب تلود  .يرو  هرهب  نیرتالاب  اب  یلو  دبای  یم  رخآ  تیولوا  يزرواشک  بیترت  نیا  هب  .تسا  يزرواشک  مهس  شهاک  تعنص و  مهـس  شیازفا  يزاجم ،

هچایرد و يایحا  رد  .تسین  نیا  زج  يا  هراچ  دبای ، شهاک  نازرواشک  زا  يدصرد  بآ  فرصم  دیاب  میهاوخ ، یم  ار  هیمورا  هچایرد  يایحا  رگا  ًالثم  دریذپب 

.دنوش  یم  ررضتم  يا  هدع  اتعیبط  ینیمزریز ، ياه  بآ  عبانم  ناریا و  ياه  نیمز  يایحا 
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یلاسکشخ تمدخ  رد  نوناق 

نایناریا يارب  گرزب  شوروک  ياعد  رادب » ناما  رد  غورد  یلاسکـشخ و  هناگیب و  هلمح  زا  ارم  نیمزرـس  ادنوادخ  | » یمیرک هدیحو  یقوقح - دـنورهش 

نازیم هب  ار  یلاسکشخ  رطخ  هک  هتشاد  زورما  هب  ات  ناتساب  هرود  زا  نایناریا  یگشیمه  ياه  هغدغد زا  یکی  ناونع  هب یلاسکـشخ  بآ و  دوبمک  زا  ناشن 

هک یلاحرد بیترت  نیا  هب  .تسا  ناهج  رد  شراب  طسوتم  موس  کی ناریا  رد  شراب  طسوتم  تساه  نرق .تسا  هتسناد  یم زادنارب  نامناخ غورد ، گنج و 

هنالاس شراب  بعکمرتم  زا 413  .تسا  دصرد  مدص طقف 36  ریذپدیدجت  بآ  عبانم  زا  ناریا  مهس  دننک ، یم یگدنز  ناریا  رد  ناهج  تیعمج  دصرد  کی

، دوش یم یلوصاریغ  لکش  هب  مه  نآ  يزرواشک  فرـص  هدنام  یقاب بآ  زا  دصرد  زا 93 شیب  .دور  یم تسد  زا  فلتخم  لاکـشا  هب  مه  بعکم  رتم  269

عونمم بآ  هراظنلا  قح ناونع  هب يرادـماد   يزرواشک و  شخب  ياه  تیلاعف زا  یهجو  هنوگره  تفاـیرد  لاس 1384  يادـتبا  زا  هک  تسا  یلاحرد  نیا  

شهاک اب  هطبار  رد  اهرادشه  شیازفا  ریخا و  ياه  لاس یط  .تسا  هتفر  نیبزا بآ  تفرردـه  نازرواشک و  درکلمع  رب  تراظن  يارب  تلود  تسد  تسا و 

اما دراد  يزاس  گنهرف هب  زاین  بآ  فرصم  حالـصا  دنچره  .تسا  هدش  ساسحا  شیپ  زا  شیب  نیناوق  حالـصا  رییغت و  هب  زاین  ینیمزریز   ياه  بآ حطس 

کی هیاپ  لیکو  دهع ، یمـساق دیحو  هنیمز  نیا  رد.تسا  هدادشیازفا  ار  یلاسکـشخ  هب  یـشخب  تعرـس هنیمز  نیب  نیا  رد  ینیناوق  يدمآراکان  فعض و 

حالـصا يارب  يدج  مزع  هک  ینامز  ات  تسا  دقتعم  هتخادرپ و  بآ  هطیح  رد  نیناوق  دـقن  هب  دنورهـش »  » اب وگو  تفگ رد  هاگـشناد  داتـسا  يرتسگداد و 

اب هاگشناد  داتسا  دهع ، یمساق دیحوهقطنم  اب  بسانم  تشک  يوگلا  تیاعر.تشاد  عاضوا  دوبهب  هب  يدیما  ناوت  یمن دریگن  لکش  هنیمز  نی  رد  نیناوق 

بآ و هدـش ، لاـسرا  سلجم   هب  تلود  يوس  زا  هک  هعـسوت  مشـش  هماـنرب  هحیـال  رد  تفگ : بآ  نارحب  لـح  يارب  ناراذـگنوناق  شـالت  هب  هراـشا 

دراد یم راعشا  نینچ  صاخ  يدربهار  فده  نیا  هب  لین  تهج  هحیال  نیا  هدام 13  .تسا   هدش  شرامش  يدربهار  صاخ  تاعوضوم  وزج  تسیز  طیحم

یشخب لداعت يزرواشک ، شخب  رد  رادیاپ  دیلوت  نیمزرـس و  يرادیاپ  يارب  یطیحم  تسیز ياه  هباقح يزاساهر  یبآ و  مک نارحب  اب  هلباقم  روظنم  هب هک 

.دریگ ماجنا  یتامادقا  همانرب  نایاپ  ات  بعکمرتم  درایلیم  نازیم 11 هب  بآ  هنالاس  فرصم  شهاک  نینچمه  ینیمزریز و  ياه  هرفس هب 

هب مواقم  ياه  هنوگ ماقرا و  يریگراکب  تفگ : درک و  هراشا  تشک  ریز  لک  حطس  هعسوت  مدع حطس و  دحاو  رد  درکلمع  شیازفا  هب  يرتسگداد  لیکو  نیا 

هعـسوت اب  يزرواشک  بآ  يرو  هرهب صخاـش  ياـقترا  نینچمه   .دوش  هتفرگ  رظنرد  هقطنم  اـب  بساـنم  تشک  يوگلا  تیاـعر  اـب  يروش  یکـشخ و 

تروص هب  تلود  کمک  ناونع  هب تاـیلمع  يارجا  هنیزه  دـصرد  ات 85 تخادرپ  اب  راـتکه  رازه  هنالاس 400 نازیم  هب  لقادـح  يرایبآ  نیون  ياـه  شور

دروم زین  زاین  دروم  ناکم  نامز و  رد  بآ  یمجح  لیوحت  زیربآ و  ياه  هضوح رد  ناعفنیذ  تکراشم  اب  بآ  فرـصم  ياضاقت  تیریدـم  لامعا  ضوعـالب ،

ياه بآ عبانم  تیوقت  ایحا و  يارب  مادقا  داد : حیـضوت  درک و  هراشا  هحیال  نیا  رگید  ياه  دنب هب  همادا  رد  يرتسگداد  لیکو  نیا.تسا  هتفرگ  رارق  هجوت 

دقاف ياه  هاچ ندرک  هعفنملا  بولسم يراد ، ناوخبآ يرادزیخبآ و  بالیس ، شخب  یعونصم ، هیذغت  یشخب ، لداعت بسانم  ياه  شور يارجا  اب  ینیمزریز 

هیارا هتبلا  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زین  يرادرب  هرهب هناورپ  ياراد  ياـه  هاـچ يور  قرب  بآ و  یمجح  دنمـشوه  روتنک  بصن  يرادرب و  هرهب هناورپ 

ای تیدودـحم  لامعا  دـنراد و  ار  هناخلگ  هب  زاب  ياضف  زا  لاقتنا  تیلباق  هک  یتالوصحم  تشک  لاقتنا  اه و  هناـخلگ هعـسوت  يارب  مزـال  ياـه  تیاـمح

نیرخآ رد  .درک  شومارف  دیابن  هک  تسا  يدراوم  وزج  مه  يا  هناخلگ هدـش  داجیا  ياه  تیفرظ هب  هجوت  اب  دروم  بسح  تالوصحم  نیا  تشک  تیعونمم 

يوگلا فالخرب  هک  یتالوصحم  یلام  تیامح  هنارای و  هنوگره  تخادرپ  مدع  يریگولج ، تهج  تیریدـم  لامعا  هک  تسا  هدـمآ  زین  هحیال  هدام 13  دنب 

رد للم  نامزاس  یناهج  بآ  عبانم  هعـسوت  شرازگ  قبط  هک  دوش  یم لصاو  سلجم  هب  ینامز  هحیال  نیا   درک : ناشنرطاخ  يو.دنوش  یم دـیلوت  تشک 

یبآ مک اب  ياهروشک  فیدر  رد  ریازجلا  سنوت و  یبیل ، ناتـسبرع ، هریزج  هبـش رد  عقاو  ياهروشک  .تسا  ور  هبور بآ  نارحب  اب  هناـیمرواخ  لاس 2015 

نامزاس ياه  ینیب شیپ هک  تفگ  یبآ  مک اب  هطبار  رد  یناهج  ياه  رادشه زا  دهع  یمـساقدنز یم مه  رب  ار  تردق  هنزاوم  یبآ  مک نارحب.دنراد  رارق  قلطم  
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، دریذپن تروص  یـشالت  تیریدم و  بآ  عبانم  هب  یبایتسد  يارب  هچنانچ  دش و  دهاوخ  دـیدشت  هدـنیآ  رد  بآ  نارحب  هک  تسا  رادـشه  نیا  يواح  للم 

هنایمرواخ ياهروشک  رد  یبآ  عبانم  زا  دصرد  ندشاهر 60 زا  یکاح  زین  لاس 2016  ياه  شرازگ .تسویپ  دـهاوخ  عوقو  هب یجراخ  یلخاد و  ياه  گنج

هب همادا  رد  يو.دننک  یفرعمـشعاد  تارطخ  ییارگداینب و  زا  رت  كانرطخ بتارم  هب  ار  بآ  نارحب  نارظن ، بحاص ات  هدش  بجوم  اه  تیعقاو نیمه  .تسا 

تسا ریذپ  بیسآ قطانم  وزج  یبآ  عبانم  ظاحل  زا  هعسوت  لاحرد  يروشک  ناونع  هب ناریا  نایم  نیا  رد  داد : حیـضوت  درک و  هراشا  هقطنم  رد  ناریا  عضو 

هچ روشک  دوش  بجوم  دناوت  یم رما  نیا  .دنک  هجاوم  قلطم  یبآ  مک ای  یبآ  مک نارحب  اب  ار  روشک  کیدزن  يا  هدنیآ رد  دناوت  یم حیحـص  تیریدم  مدع  هک 

ياه هفلوم زا  رادیاپ ، هعسوت  لماع  نیرت  یلصا ناونع  هب بآ  اریز  دهد ، تسد  زا  ار  تردق  هنزاوم  یناهج  يا و  هقطنم هاگیاج  رد  هچ  یلم و  تردق  ماقم  رد 

مرن هجنپو  تسد لکشم  نیا  اب  نیمزرس  نیا  مدرم  رود  ياه  هتشذگ زا  تسین و  یثداح  رما  بآ  لکشم  .تسا  روشک  یـسایس  يداصتقا و  تردق  مهم 

لداعم یگدـنراب  اب  ناریا  داد : همادا  يرتسگداد  لیکو  نیا  .دنتـسه  اعدـم  نیا  یخیرات  ناهاوگ  ناریا  رد  يزرواشک  عون  اـه و  تاـنق دوجو  دـنا ؛ هدرک

تعسو دصرد  دودح 75 هک  يا  هنوگ هب تسا ؛ نزاوتمان  ناریا  رد  بآ  یناکم  عیزوت  .تسا  ناراب  مک کشخ و  ياهروشک  هرمز  رد  ناهج  طسوتم  موس  کی

روشک تحاسم  دصرد  اهنت 9 تسا و  لاس  رد رتم  یلیم زا 250 رتمک  هنالاس  یگدنراب  ياراد  هک  دهد  یم لیکشت  یکـشخ  همین کشخ و  قطانم  ار  روشک 

يزرواشک شخب  هب  روشک  رد  یفرـصم  بآ  زا  دـصرد  دودـح 90 ناریا  رد  دوجوم  راـمآ  هب  هجوت  اـب  .تسا  رتم  یلیم  زا 500  شیب  یگدـنراب  ياراد 

نآ تیریدم  هوحن  هب  طوبرم  ایند  رد  بآ  لکشم  نیرت  هدمع میریذپب  هچنانچ  .دوش  یم هدافتسا  یگناخ  یتعنـص و  فراصم  يارب  هیقب  دراد و  صاصتخا 

اب نادقوقح  نیادـندمآ  راکان  رایـسب  بآ  هزوح  رب  مکاح  نیناوق.مینک  بلج  شیپ  زا  شیب  ثحب  تیمها  هب  ار  نایرجم  ناراذـگنوناق و  هجوت  دـیاب  تسا ،

بسانم و لوقعم ، ياه  ماگ مهم ، رما  نیا  صوصخرد  راذگنوناق  هنافساتم  درک : حیرـصت  زین  یلاسکـشخ  اب  هزرابم  اب  هطبار  رد  یلخاد  نیناوق  هب  یهاگن 

اب دور  یم نیا  دیما  .تسا  دـمآراکان  رایـسب  بآ  هزوح  رب  مکاح  نیناوق  دـهد  یم ناشن  یلمع  ياه  تیعقاو یقوقح و  هعلاطم  .تسا  هتـشادنرب  یماگنهب 

یمالسا ياروش  سلجم  دراد و  فورصم  نآ  تنایص  ظفح و  بآ و  صوصخرد  يرتشیب  تینالقع  زین  راذگنوناق  هعـسوت ، مشـش  همانرب  هحیال  هب  هجوت 

حالصا و دروم  هدرتسگ  قیمع و  روط  هب ار  بآ  هزوح  یلعف  نیناوق  روشک ، یبآ  عبانم  زا  تسارح  ظفح و  ياتـسار  رد  هحیال ، رد  هدش  رکذ  دراوم  رب  هوالع 

نوناق ود  بآ ، هزوح  نیناوق  رـضم  اضعب  يدـمآراکان و  زا  يا  هشوگ ندرک  صخـشم تهج  دـیاب  هک  هلمج  نیا  ناـیب  اـب  دـهع  یمـساق.دهد رارقرییغت 

نوناق  » هدرک دراو  روشک  یبآ  عبانم  تنایـص  ظفح و  هب  یکلهم  هبرـض  هک  ینیناوق  زا  یکی  تفگ : درک ، یـسررب  یلمع  ینف و  ظاـحل  زا  ار  زیگنا  رب ثحب

لاس يادتبا  زا  نوناق   نآ  هدام 3  بجوم  هب  .تسا   لاس 1384 » بوصم  یگدزامرس  ای  یلاسکشخ  زا  یشان  تاراسخ  ناربج  يارب  یلام  عبانم  نیمأت 

نیا رب  زین  تلود  تراظن  نآ  عبت  هب  .تسا  عونمم  بآ  هراظنلا  قح ناونع  هب يرادماد   يزرواشک و  شخب  ياه  تیلاعف زا  یهجو  هنوگره  تفایرد   1384

زا هزوح 

يزرواشک شخب  زا  تیامح  يا  هررقم نینچ  عضو  زا  فدـه  تسا  هدـمآ  نوناق  نیا  کی  هداـم  رد  هک  هنوگ  ناـمه درک : دـیکأت  همادا  رد  يو.دور  یم نیب 

هجوت اب  رگید ، يوس  زا  تسا و  يزرواشک  شخب  زا  تیامح  لابند  هب  وس  کی زا  تسا ؛ هجاوم  مهم  تحلـصم  ود  اب  راذگنوناق  هک  تسا  كرد  لباق  .تسا 

نیب ینامز  اهنت  لقاع  راذگنوناق  تسا ، یهیدب  .دـهد  هیارا  نارحب   نیا  زا  يریگولج  هزرابم و  تهج  یلح  هار هراچ و  دـیاب  یبآ  عبانم  دوبمک  تیعـضو  هب 

شخب زا  تیامح  رت ، نشور نخـس  هب  .دشاب  رتشیب  نآ  ییاهن  هنیزه  زا  تحلـصم  نآ  ییاهن  دوس  هک  دشخب  یم ناحجر  ار  یکی  تحلـصم ، ود  زا  یکی 

تیعـضو رد  دناوت  یم هراظنلا  قح  ذخا  مدع  هک  تسا  تسرد  .دشاب  رتشیب  نآ  ییاهن  ياه  هنیزه زا  نآ  ییاهن  عفانم  هک  تسا  رت  مهم ینامز  يزرواشک 

دهاوخ ارف  يزور  هجیتنرد  هدش و  روشک  رد  یبآ  عبانم  هیور  یب فرـصم  هب  رجنم  اتیاهن  نآ  ذخا  مدـع  اما  دـشاب  نازرواشک  قح  رد  یتدـعاسم  ینونک 

رفح هب  هاگـشناد  سردم  نیایرادرب  هرهب هناورپ  دقاف  بآ  ياه  هاچ.دـسر یم قلطم  يدوبان  هب  بآ  نادـقف  تلع  هب  روشک  داصتقا  شخب  نیا  هک  دیـسر 

دقاف بآ  ياه  هاچ فیلکت  نییعت  نوناق  تسا  ناسرررـض  رـضم و  بآ ، شخب  رد  هک  یمود   نوناق  داد : حیـضوت  درک و  هراشا  زین  ینوناقریغ  ياـه  هاـچ

یط ناعفنیذ ، هب  رثوم  ریگارف و  یناسر  عالطا نمـض  تسا ، فظوم  ورین  ترازو   » نوناق نیا  ساـسارب  .تسا  لاس 1389  بوصم  يرادرب  هرهب هناورپ 

لاس نایاپ  زا  لبق  هک  روشک  ياه  تشد یمامت  رد  عقاو  هناورپ ، دـقاف  لاعف  يزرواشک  بآ  ياه  هاچ همه  يارب  نوناق ، نیا  غالبا  زا  سپ  ماـمت  لاـس  ود

ياه هاچ میرح  تیاعر  اب  طبترم ، تشد  یبآ  تیفرظ  ساسارب  دنشاب و  هدش  ییاسانش  یناتـسا  هعبات  ياه  هاگتـسد ورین و  ترازو  طسوت  رفح و   1385

زا يا  هنومن نوناق  نیا  .دنک » رداص  يرادرب  هرهب هناورپ  یضاقتم ، طسوت  راشف  تحت يرایبآ  يارجا  هب  طورشم  مومع ، نارگید و  هب  رارضا  مدع  زاجم و 
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دهاوخ ياجرب  یفنم  یلمع  ياهدـمایپ  هچ  نوناق  نیا  هک  نیا زا  غراف  » هیبنت ياج  هب  نافلختم  هب  شاداپ.تسا  راذـگنوناق  تسردان  ياـه  يریگ میمـصت

تازاجم رفیک و  ياج  هب  راذگنوناق  هک  انعم  نیدب  داد : همادا  هلمج  نیا  نایب  اب  دهع  یمـساق .تسا » یـساسا  داریا  دجاو  زین  یقوقح  ظاحل  زا  تشاذـگ ،

تیاعر نودـب  سکره   » بآ هنالداع  عیزوت  نوناق  هدام 45  ه »  » دـنب بسح  .تسا  هدرک  شکـشیپ  شاداپ  ناشیا  هب  نوناق  نیا  بیوصت  اب  نافلختم ،

ياه هاگتـسد رما  نیا  رگید ، فرط  زا  .تسا » تازاجم  قحتـسم  دـنک ، تردابم  بآ  عبانم  زا  يرادرب  هرهب ای  تانق  ای  هاچ و  رفح  هب  نوناـق  نیا  تاررقم 

تبـسن شیوخ  ینوناق  فیلاکت  بسح  دیاب  هطوبرم   هرادا  نوناق ، نیا  زا  شیپ  اریز  درب ، یم لاوس  ریز  ینوناق  فیلاکت  عقوم  هب يارجا  مدع  رد  ار  هعبات 

اهنت هن نوناق ، نیا  عضو  اب  لاح  .درک  یم لمع  هاچ  ندرک  هعفنملا بولـسم هب  تبـسن  دیاب  نآ  وریپ  مادقا و  رادرب  هرهب هدـننکرفح و  هیلع  مرج  مالعا  هب 

تساوخرد هدرک و  لمع  نوناق  قباطم  هک  ینادنورهش  زا  يرایسب  هک  یلاح رد  دنا ، هدرک هتفایرد  روخرد  یشاداپ  هکلب  دنا ، هتفای یـصالخ  رفیک  زا  ناشیا 

تازایتما.دنریگ رارق  ناحجر  رد  دیاب  دنا  هدرک لمع  نوناق  فالخ  هک  ینانآ ارچ  هک  دنهد  خساپ  شـسرپ  نیا  هب  دوخ  ریمـض  رد  دیاب  دـندوب  هداد  هناورپ 

نیا هب  هک  يرگید  یـساسا  داریا  درک : ناشنرطاخ  زین  بآ  ياه  هاچ رفح  ثحب  رد  ینوناق  تاداریا  نایب  اب  همادا  رد  يوینوناقریغ  ياه  هاچ يارب  ینوناـق 

ندرکانثتـسا کیکفت و  نودـب  روشک » ياه  تشد همه  رد  هناورپ  دـقاف  لاعف  يزرواشک  بآ  ياه  هاچ یمامت   » ارهاظ نوناق  نیا  قفو  تسا ، دراو  نوناق 

زا دـهاوخب  یـصخش  هچنانچ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـنا  هتفرگ رارق  نآ  تازایتما  نوناق و  لومـش  هریاد  رد  ینارحب » هعونمم  هعونمم و  ياـه  تشد »

رد ار  نوناق  فالخ  هار  هچنانچ  اما  تسا  ور  هبور ینوناق  عنم  اب  دـنک  ذـخا  قطانم  نیا  رد  يرادرب  هرهب هناورپ  ینوناق  تافیرـشت  یط  ینوناق و  يراـجم 

یبآ  تیفرظ   نادـقف   هطـساو   هب  ینارحب » هعونمم  هعونمم و  قطانم   » ینوناق یقطنم و  ظاحل  زا  .دوش  یم هجاوم  ینوناق  هحابا  اب  دـشاب  هتفرگ  شیپ 

يرادرب هرهب هناورپ  قطانم  نیا  رد  ینارحب  نینچ  دوجو  اب  ناوت  یم هنوگچ  لاح  دنا ، هدمآ دوجو  هب   تشد 

هفسلف هقطنم  نآ  رد  بآ  دوبمک  ای  نادقف  داد : حیـضوت  تسیچ ، هقطنم  کی  ندش  هعونمم هفـسلف  هک   لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  دهع  یمـساق ؟ درک رداص 

هنوگچ تیعضو ، نیا  رد  لاح  .دراد  یمومع  عبانم  زا  يرادرب  هرهب زا  تعنامم  ياضتقا  یمومع  عفانم  حلاصم و  هک  يوحن  هب  تسا ، ندش  مالعا  هعونمم 

یقالخا و لوصا  فالخ  اهنت  هن نوناق  نیا  هنافـساتم  دـنک ؟ یم نوناق  عضو  هب  مادـقا  یمومع  عفاـنم  یلمع و  ياـه  تیعقاو هب  هجوت  نودـب  راذـگنوناق 

.تسا هدرپس  یشومارف  هتوب  هب  زین  ار  یلم  عفانم  یلمع و  ياه  تیعقاو هکلب  تسا ، يراذگنوناق 

یتارابع نوناق  دوخ  رد  هناتخبـشوخ  تفگ  : بیاصم  نیا  زا  تفر  نورب راکهار  حیـضوت   رد  يوهعونمم  قطانم  ردعقاو  ياه  هاچ هبهناورپ  رودـص  مدـع 

قیداـصم دارفا و  ییاـیفارغج ، ورملق  زا  دـناسر و  يراـی  یبآ  عباـنم  هب  یهد  ناـماس تهج  ار  هعباـت  تارادا  ورین و  ترازو  دـناوت  یم هـک  دراد  دوـجو 

هناخترازو نیا  نآ ، یط  .دراد  دوجو  مومع » نارگید و  هب  رارـضا  مدـع   » و تشد » یبآ  تیفرظ  ساسا  رب   » دـیق ود  نوناق  رد  .دـهاکب  زاجم  ریغیاه هاچ

یکی اریز  دنک ، عانتما  ینارحب  هعونمم  هعونمم و  قطانم  رد  عقاو  ياه  هاچ هب  هناورپ  ياطعا  زا  دیق  ود  نیا  هب  دانتسا  اب  یقطنم  ریسفت  ماقم  رد  دناوت  یم

نیدـب .تسا  یمومع  عفانم  فلاخم  بآ  يرادرب  هرهب هک  تسا  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  قطانم و  یبآ  تیفرظ  اه  تشد نیا  ندـش  مالعا هعونمم  لـیالد  زا 

.درک  يریگولج  ، دزادنا یم رطخ  هب  ار  روشک  هدنیآ  هک  ینارحب  زا  ناوت  یم لالدتسا  نف  نیا  زا  يدنم  هرهب اب  بیترت ،
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