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یقوقح ناگژاو  عماج  کناب 

: هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یقوقح ناگژاو  عماج  105کناب 

باتک 105تاصخشم 

105فلا

105راکتبا

105اربا

فانصا 105قاتا 

ناریا یمالسا  يروهمج  نداعم  عیانص و  یناگرزاب و  105قاتا 

105هیداحتا

نازومآشناد یمالسا  ياهنمجنا  105هیداحتا 

ناریا ياهيرادرهش  106هیداحتا 

روشک ياهيرادرهش  106هیداحتا 

یفنص 106هیداحتا 

یفنص ياهقطنم  106هیداحتا 

ینیجروخ 106لاصتا 

یصاصتخا 106لیبموتا 

یتامیلعت 107لیبموتا 

تمدخ 107لیبموتا 

یتلود 107لیبموتا 

یتلود 107لیبموتا 

یتلود 107لیبموتا 

107يراوسلیبموتا

107رثا
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كرتشم 108رثا 

تیامح دروم  108ياهرثا 

108هراجا

108هراجا

صاخشا 108هراجا 

تشادرب 108هزاجا 

تشادرب 109هزاجا 

( بآ  ) فرصم 109هزاجا 

نید لباقم  رد  تمدخ  هب  109رابجا 

109راکتحا

109راکتحا

يزابرس هب  109راضحا 

يدادعا 109ماکحا 

تابساحم ناوید  110ماکحا 

هنیرق 110ماکحا 

یعطق 110ماکحا 

یتامدقم 110ماکحا 

يدادعا یتامدقم  110ماکحا 

هنیرق یتامدقم  110ماکحا 

یتقوم یتامدقم  110ماکحا 

یضارا 111يایحا 

نیمز 111يایحا 

یعمجهتسد 111تافالتخا 

یفنص 111تافالتخا 
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تیحالص رد  111فالتخا 

دنوشیم جارخا  تمدخ  زا  نادنمراک  نارسفا و  ریز  دروم  راهچ  رد  111جارخا :

الاک هضرع  زا  عانتما  111افخا و 

تاکولب هیطبض  112هرادا 

تلود دمآرد  لوصو  رومأم  112هرادا 

يوعد تابثا  112هلدا 

شیآ 112یضارا 

شیآ 112یضارا 

شیآ 112یضارا 

112شیآیضارا

شیآ 112یضارا 

ریاب 113یضارا 

ریاب 113یضارا 

ریاب 113یضارا 

ریاب 113یضارا 

ریاب 113یضارا 

ریاب 113یضارا 

ریاب 114یضارا 

يرهش ریاب  114یضارا 

يرهش ریاب  114یضارا 

دنکن . زواجت  هلصا  دص  کی  زا  ًاعومجم  ای  هناگادج  نآ  راتکه  ره  رد  یلگنج  هتوب  ای  لاهن  ای  تخرد  هدیامن  دادعت  - 1 دشاب : ریز  ياهتروص  هب  هک  دوشیم  هتفگ  ياهتفاین  لماکت  لگنج  هب  یلگنج  یضارا  یلگنج : یضارا 

یلگنج 114یضارا 

یلگنج 114یضارا 

هصلاخ 115یضارا 
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ریاد 115یضارا 

ریاد 115یضارا 

ریاد 115یضارا 

ریاد 115یضارا 

ریاد 115یضارا 

ریاد 116یضارا 

ریاد 116یضارا 

ریاد 116یضارا 

یتلود 116یضارا 

یلحاس 116یضارا 

هدام  دنب ط  . ) دش دهاوخ  بوسحم  اهنآ  زا  یکی  مکح  رد  دروم  بسحرب  نوناق  نیا  رد  روکذم  یضارا  عاونا  فیرعت  هب  هجوت  اب  دراد و  رارق  هثدحتسم  یضارا  ای  هچایرد  ایرد و  میرح  ترواجم  رد  هک  تسا  ییاهنیمز  یلحاس : یضارا 

یلحاس 116یضارا 

يرهش 117یضارا 

يرهش 117یضارا 

تقوم تشک  117یضارا 

تلود هب  قلعتم  117یضارا 

يرادرهش هب  قلعتم  117یضارا 

يرادرهش هب  قلعتم  117یضارا 

هثدحتسم 118یضارا 

هثدحتسم 118یضارا 

ثدحتسم 118یضارا 

یعیبط عبانم  118یضارا 

یعیبط عبانم  118یضارا 

یعیبط عبانم  119یضارا 
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تاوم 119یضارا 

تاوم 119یضارا 

تاوم 119یضارا 

تاوم 119یضارا 

تاوم 119یضارا 

تاوم 119یضارا 

يرهش تاوم  120یضارا 

يرهش تاوم  120یضارا 

ینارمع تایلمع  جایتحا  دروم  تاسسؤم  هینبا و  120یضارا و 

ياهفرحریغ ییویدار  120طابترا 

120اشترا

120اشترا

120اشترا

121اشترا

121اشترا

121اشترا

ناریا یمالسا  يروهمج  121شترا 

ناریا یمالسا  يروهمج  121شترا 

122قافترا

122اقترا

ینلع روط  هب  لمع  122باکترا 

صلاخ 122شزرا 

الاک 122شزرا 

الاک 122شزرا 
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یتارداص يالاک  123شزرا 

ماهس هژیو  123شزرا 

لغش 123یبایشزرا 

ریاخذ 123یبایزرا 

یگداتفا راک  123زا 

یگداتفا راک  123زا 

یگداتفاراک 124زا 

یگداتفا راک  124زا 

یئزج یگداتفا  راک  124زا 

یمئاد یگداتفا  راک  124زا 

یلکیگداتفا راک  124زا 

هداتفا راک  124زا 

یلک هداتفا  124راکزا 

کلمت 125بابسا 

125داتسا

125ناتسا

125رادناتسا

125درادناتسا

( یگدولآ ) 125درادناتسا

( کناب  ) 126مادختسا

شترا 126مادختسا 

( نارادساپ هاپس   ) 126مادختسا

تلود 126مادختسا 

یمسرریغ 126مادختسا 
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تاعالطا ترازو  126مادختسا 

126جارختسا

126جارختسا

127رتسا

127افعتسا

127افعتسا

یعبت 127فانیتسا 

هدش دازآ  127يارسا 

صاخ 127مسا 

هنازخ 128دانسا 

عقاو فالخ  128دانسا 

یتلود 128دانسا 

يرس یتلود  128دانسا 

هنامرحم یتلود  128دانسا 

یمسر 128دانسا 

یمسر 128دانسا 

يداع 129دانسا 

يداع 129دانسا 

یبتک 129دانسا 

یکرمگهتبثم 129دانسا 

یتلود راداهب  قاروا  129دانسا و 

دکار قاروا  129دانسا و 

یمالسا بالقنا  یگنهرف  كرادم  130دانسا و 

تسردان ههایس  ای  130دانسا 
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130ریسا

130هعشا

فیدر  . ) تفرگ دهاوخ  قلعت  يو  هب  هفوشکم  ایشا  لاملاتیب  عفن  هب  فشاک  فرط  زا  نآ  هدش  میوقت  ياهب  سمخ  هیدأت  زا  سپ  دشاب  رتمک  لاس  دص  کی  زا  نآ  تمدق  هک  ییایشا  دروم  رد  دشاب . هتشذگ  نآ  تخاس  ای  داجیا  خیرات  زا  رتشیب  ای  لاس  دص  کی  یللملانیب  طباوض  قبط  رب  هک  تسا  ییایشا  هقیتع  ایشا  زا  روظنم  هقیتع : ءایشا 

یصخش مزاول  130ایشا و 

هناخدور ریسم  131حالصا 

تئارب 131لصا 

131فانصا

یئازج تامکاحم  131لوصا 

شزرا 131هفاضا 

راکهزب 131لافطا 

یسانشاوه هدش  شزادرپ  131تاعالطا 

یسانشاوه ماخ  132تاعالطا 

132راهظا

132راهظا

يروبع يالاک  یلامجا  132راهظا 

يروبع 132يالاکراهظا 

يروبع يالاک  یلامجا  132همانراهظا 

یجراخ روبع  132همانراهظا 

( یلصا  ) یسرداد 133هداعا 

( یلصا  ) یسرداد 133هداعا 

( يراط  ) یسرداد 133هداعا 

( يراط  ) یسرداد 133هداعا 

133هناعا

133رابتعا
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133رابتعا

133رابتعا

هداعلاقوف 134تارابتعا 

هداعلاقوف 134تارابتعا 

همضنم 134تارابتعا 

لحمالب نوید  134رابتعا 

ياهیامرس ياهییاراد  کلمت  حرط  134رابتعا 

هنیزه 134رابتعا 

یلصا 135ضارتعا 

یلصا 135ضارتعا 

یلصا 135ضارتعا 

ثلاث 135ضارتعا 

يراط 135ضارتعا 

يراط 135ضارتعا 

يراط 136ضارتعا 

هیدأت مدع  136ضارتعا 

تارب هیدأت  مدع  136ضارتعا 

تارب هیدأت  مدع  136ضارتعا 

( يزومآداوس تضهن  136يراختفاياضعا 

( هعقاو  ) هدننک 136مالعا 

يدارا 137لامعا 

يدصت 137لامعا 

يدصت 137لامعا 

یمومع قالخا  فالخ  137لامعا 
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هقاش 137لامعا 

137دارفا

لفکت تحت  هداوناخ  137دارفا 

هاپس تمدخ  دیرخ  138دارفا 

دنمزاین 138دارفا 

138دنمرازفا

دشرا 138رسفا 

ءزج 138رسفا 

138هلاقا

یجراخ عابتا  138تماقا 

يرابجا 139تماقا 

139هاگتماقا

یماظن دارفا  139هاگتماقا 

( همدخ  ) 139هاگتماقا

( رادرهوش نز   ) 139هاگتماقا

( روجحم ریغص و   ) 139هاگتماقا

( یتلود نیرومأم   ) 139هاگتماقا

یمئاد 139هاگتماقا 

یقوقح صخش  140هاگتماقا 

ینیمأت 140تامادقا 

140رارقا

یهافش 140رارقا 

یهافش 140رارقا 

یبتک 140رارقا 
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یبتک 140رارقا 

بجح 141ماسقا 

ینید 141ياهتیلقا 

اهبنارگ 141مالقا 

141فاشتکا

ارآ 141تیرثکا 

مات 141تیرثکا 

142هارکا

142هراما

142هراما

ینوناق 142هراما 

ییاضق 142هراما 

یمومع 142نکاما 

یتسپ 142تاناما 

( هاگشزومآ  ) سیسأت 142زایتما 

يراک هبرجت  143زایتما 

لک 143زایتما 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  143رما 

یلعف 143ياضما 

یعطق 143ياضما 

تقوم 143ياضما 

هعفنملا بولسم  144كالما 

یفرصم مکح  رد  144كالما 

یناما 144لاوما 
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تلود 144لاوما 

یتلود 144لاوما 

هدیسر 144لاوما 

هداتسرف 144لاوما 

یگنهرف 145لاوما 

ثرا رب  تایلام  لومشم  145لاوما 

لوقنم 145لاوما 

یفرصمریغ لوقنم  145لاوما 

یفرصم لوقنم  145لاوما 

ییارجا 145روما 

يرادا 145روما 

یبسح 146روما 

هکرت هب  عجار  146روما 

یسایس 146روما 

هیعرش 146روما 

هیفرع 146روما 

146نیما

147نیما

لاوما 147نیما 

الاک 147رابنا 

یکرمگ نکاما  147اهرابنا و 

یعمج 147باختنا 

یعمج 147باختنا 

یعمج 148باختنا 
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هجرد ود  148باختنا 

يدرف 148باختنا 

يدرف 148باختنا 

يدرف 148باختنا 

148باصتنا

149لاقتنا

149لاقتنا

149لاقتنا

149لاقتنا

( نفلت  ) مود تسد  149ناگدنهدلاقتنا 

( هیلقن طیاسو   ) مود تسد  149ناگدنهدلاقتنا 

( یگنهرف رخافم  راثآ و   ) 149نمجنا

یمالسا 150نمجنا 

یمالسا 150نمجنا 

یمالسا 150نمجنا 

یمالسا 150نمجنا 

ینید ياهتیلقا  150نمجنا 

قیقحت 150نمجنا 

تیعمج 151نمجنا - 

يروتامآویدار 151نمجنا 

یگنهرف ياهنوناک  151اهنمجنا و 

تایناخد یتلود  151راصحنا 

روتساپ 151وتیتسنا 

تلود تامدخ  زا  دبا  152لاصفنا 
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تمدخ زا  152لاصفنا 

تمدخ زا  152لاصفنا 

نامز رورم  یقیقح  152عاطقنا 

نامز رورم  ینوناق  152عاطقنا 

مرج 152عاونا 

راداهب 153قاروا 

دئاز 153قاروا 

هضرق 153قاروا 

تکراشم 153قاروا 

تکراشم 153قاروا 

ماهس هب  لیدبت  لباق  تکراشم  153قاروا 

ماهس اب  ضیوعت  لباق  تکراشم  154قاروا 

هدش ینغ  154مویناروا 

یمسر ياهسایقم  154نازوا و 

مد 154ءایلوا 

مد 154ءایلوا 

154تلایا

154تلایا

يدرگناهج 155يدرگناریا و 

یئویدار طابترا  155هاگتسیا 

یصاصتخا میسیب  155هاگتسیا 

يروتامآ ویدار  155هاگتسیا 

یئویدار 155هاگتسیا 

155آ
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یندیماشآ 155بآ 

هصلاخ 156بآ 

156يرادزیخبآ

156ههاربآ

156نایزبآ

شرورپ لباق  156نایزبآ 

156ندرکراديزبآ

ناریا یلحاس  156بآ 

157روخشبآ

ناریا 157ياهبآ 

هدنریذپ 157ياهبآ 

یلحاس 157ياهبآ 

لذتبم يرصب  یعمس و  157راثآ 

نجهتسم يرصب  یعمس و  157راثآ 

بوتکمریغ 158راثآ 

یلم 158راثآ 

158ناگدازآ

هایگو كاخ  هیزجت  158هاگشیامزآ 

یهایگ ياهيرامیب  تافآ و  صیخشت  158هاگشیامزآ 

یکشزپماد یصیخشت  158هاگشیامزآ 

159شیالآ

بآ 159یگدولآ 

یندیماشآ بآ  159یگدولآ 

تسیز طیحم  159یگدولآ 
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تسیز طیحم  159یگدولآ 

اوه 159یگدولآ 

اوه 159یگدولآ 

بآ نتخاس  160هدولآ 

تسیزطیحم نتخاس  160هدولآ 

تمدخ هب  160هدامآ 

نیمز 160يزاسهدامآ 

يراج 160يریگرامآ 

ياهنومن 160يریگرامآ 

ینامدوپ 161شزومآ 

تمدخ نمض  161شزومآ 

یملع 161شزومآ 

یلمع یملع و  161شزومآ 

مدرم یمومع  161شزومآ 

ياهفرح ینف و  161شزومآ 

ياهفرح ینف و  دازآ  162هاگشزومآ 

یگدننار 162هاگشزومآ 

دازآ ياهفرح  ینف و  162هاگشزومآ 

ياهفرح ینف و  دازآ  162ياههاگشزومآ 

يدر ـ براک یملع -  162ياهشزومآ 

يدر ـ براک یملع -  162ياهشزومآ 

يدر ـ براک یملع -  163ياهشزومآ 

يدربراک یملع -  163ياهشزومآ 

رنه 163شزومآ 
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163راگزومآ

يرفیکیسرداد 163نییآ 

یندم 163یسردادنییآ 

164راکنییآ

164ب

( ییایرد  ) 164راب

رثؤم 164ناراب 

هیلخت 164يریگراب و 

164همانراب

یللملانیب 164همانراب 

یلخاد 165همانراب 

ییایرد 165همانراب 

165وجزاب

( لنسرپ  ) 165تشادزاب

روشک لک  165یسرزاب 

166ناگرزاب

166یگتسشنزاب

166یگتسشنزاب

نکش لیس  یکاخ  166ياهوزاب 

ناوج ناهوژپشناد  166هاگشاب 

ناوج ناهوژپ  شناد  166هاگشاب 

یشزرو 166هاگشاب 

یشزرو 167هاگشاب 

هدش یمدرم  167ياههاگشاب 
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یشزرو 167ياههاگشاب 

یندعم 167هلطاب 

167غاب

167غاب

ياچ 168غاب 

هویم 168غاب 

يدصت دروم  لغش  168نیرتالاب 

168کناب

168کناب

يزکرم 168کناب 

يزکرم 168کناب 

ناریا یلم  169کناب 

ناریا یلم  169کناب 

169شخب

يریاشع 169شخب 

راک 169نودب 

راک 169نودب 

راک 170نودب 

لاهن 170رذب و 

یعوجر 170تارب 

یشورف 170هدرب 

171هکرب

تدمزارد 171همانرب 

هنالاس 171همانرب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


هلاسجنپ ینارمع  171همانرب 

171روشورب

دوهشم 171هزب 

172رتسب

( هناخدور  ) 172رتسب

رتافد 172نتسب 

یسایس 172تسپياههتسب 

172نایجیسب

يداع 172یجیسب 

لاعف 173یجیسب 

يرورض 173ياهانب 

يدایص 173ردنب 

ایاعر 173یگدنب 

تاجصلاخ 173هاگنب 

روشک ینارمع  173هاگنب 

یمالسا بالقنا  دیهش  174داینب 

یمالسا بالقنا  نکسم  174داینب 

یلگنج 174هتوب 

يریوک 174هتوب 

174هجدوب

تلود 174هجدوب 

تلود یمومع  174هجدوب 

روشک لک  175هجدوب 

راداهب قاروا  175سروب 
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175هیسروب

175نتلوب

يربخ 175نتلوب 

یسایس 175نتلوب 

ینف شناد  176يزاسیموب 

هنازخ دانسا  یمسا  176ياهب 

هضرق قاروا  یمسا  176ياهب 

هدش مامت  176ياهب 

هتساوخ 176ياهب 

هتساوخ 176ياهب 

هنازخ دانسا  زور  177ياهب 

هضرق قاروا  زور  177ياهب 

( كالما  ) هلداع 177ياهب 

هلداع 177ياهب 

طیحم 177تشادهب 

یمسا 177هرهب 

177رادربهرهب

178رادربهرهب

178يرادربهرهب

178يرادربهرهب

( لگنج  ) 178يرادربهرهب

یعقاو 178هرهب 

178تعاضبیب

178تعاضبیب
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179نیمزیب

یعیبط 179هشیب 

ناتسملق ای  179هشیب 

179عیب

طرش 179عیب 

یعطق 179عیب 

طورشم 179عیب 

179راکیب

180راکیب

یکشزپماد 180ناتسرامیب 

180يرامیب

یشزیمآ 180ياهيرامیب 

ياهفرح 180ياهيرامیب 

ياهفرح 180ياهيرامیب 

ياهفرح 180ياهيرامیب 

181یتالابمیب

181همیب

هدش 181همیب 

یلصا هدش  181همیب 

یعبت هدش  181همیب 

181رگهمیب

181راذگهمیب

182هویب

182پ
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182فاراپ

182هکراپ

فانیتسا 182هکراپ 

تیادب 182هکراپ 

زیمت ناوید  182هکراپ 

فانیتسا همکحم  182هکراپ 

183رادساپ

یمسر 183نارادساپ 

هدنروآ 183دیدپ 

یمومع 183ییاریذپ 

183هریذپ

183هریذپ

183راکوترپ

زاسنویریغ 184ياهوترپ 

زاسنوی 184ياهوترپ 

ناریا یمسر  184مچرپ 

شترا 184لنسرپ 

یجیسب 184لنسرپ 

ینامیپ 185لنسرپ 

ینامیپ 185لنسرپ 

( شترا  ) ینامیپ 185لنسرپ 

تمدخ دیرخ  185لنسرپ 

تمدخ دیرخ  185لنسرپ 

هفیظو 185لنسرپ 
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یتسیروت 185زاورپ 

ییوجشناد 185زاورپ 

186هناورپ

لاغتشا 186هناورپ 

فاشتکا 186هناورپ 

هاگتسیا 186هناورپ 

يرادربهرهب 186هناورپ 

يرادربهرهب 186هناورپ 

يرادربهرهب 186هناورپ 

يروتامآ ویدار  هاگتسیا  187هناورپ 

ییویدار 187هاگتسیاسیسأتهناورپ - 

یناریسکات 187هناورپ 

نایزبآ شرورپ  ریثکت و  187هناورپ 

يروتامآویدار 187هناورپ 

دیص 187هناورپ 

یجراخ روبع  188هناورپ 

بسک 188هناورپ 

188بسکهناورپ

یترایز 188رذگهناورپ 

188یکشزپ

یعبت 188شهوژپ 

189هدکشهوژپ

189هاگشهوژپ

189تسپ
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ینامزاس 189تسپ 

ینامزاس 189تسپ 

189یصصختياهتسپ

یتراظن 190ياهتسپ 

زارطمه 190تسپ 

زابناج زارطمه  190تسپ 

يزرا 190هناوتشپ 

الط 190هناوتشپ 

191دراکالپ

شیتفت 191سیلپ 

یکشزپماد 191کینیلکیلپ 

یشزومآ 191نامدوپ 

یهایگ 191ششوپ 

روشک جیار  191لوپ 

192يولهپ

192مایپ

192یگنهاشیپ

192تخادرپشیپ

192تخادرپشیپ

192روتکافشیپ

یسایس 193کیپ 

راک یعمجهتسد  193نامیپ 

راک یعمجهتسد  193نامیپ 

تخاس یحارط و  193يراکنامیپ 
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193ت

یقوقحصاخشا 193تیعبات 

193رجات

193رجات

مراهچ هجرد  رجات  موس –  هجرد  رجات  مود –  هجرد  رجات  لوا –  هجرد  194رجات 

194بیدأت

يدرگناهج يدرگناریا و  194تاسیسأت 

ییانشور قرب  194تاسیسأت 

یتعنص قرب  194تاسیسأت 

یتایح یلصا و  ياهنایرش  ییانبریز و  194تاسیسأت 

يروآلمع 195تاسیسأت 

195یسکات

195بالات

195گولات

195نیمأت

195نیمأت

رابتعا 196نیمأت 

رابتعا 196نیمأت 

رابتعا 196نیمأت 

لیلد 196نیمأت 

لیلد 196نیمأت 

لیلد 196نیمأت 

دهعت 196لیدبت 

ناریا 197هعبت 
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ناریا 197هعبت 

197دیعبت

197هاگدیعبت

197هبرجت

198ریجحت

هکرت 198ریرحت 

کیسالک 198تالیصحت 

( راب  ) هدنریگ 198لیوحت 

يرادا 198تافلخت 

یطابضنا 198تافلخت 

198سیلدت

198رکذت

199هرکذت

يروشک 199يربارت 

هیاپ 199زارت 

199تکارت

یجراخ 199تیزنارت 

یجراخ 199تیزنارت 

يرمرادناژ رد  تاجرد  199بیترت 

يروبع يالاک  200هیصیخرت 

( نارادساپ هاپس   ) 200عیفرت

( شترا  ) 200عیفرت

200عیفرت

200عیفرت
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يراختفا 200عیفرت 

یمسر 201عیفرت 

201كایرت

تیانج رد  201بیبست 

تیانج رد  201بیبست 

201لیجست

201لیجست

( عیبم  ) 201میلست

201صیخشت

202صیخشت

202صیخشت

202صیخشت

202صیخشت

یکرمگیعطقریغ 202تافیرشت 

یکرمگ یعطق  202تافیرشت 

( يزومآشناد  ) 203لکشت

( نایهاگشناد  ) یمالسا 203لکشت 

ناگدش 203قیدصت 

203فرصت

هکرت 203هیفصت 

203يریگمیمصت

مرج 203ددعت 

مرج 204ددعت 

204يدعت

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش ادیپ  يایشا  204فیرعت 

هدش ادیپ  يایشا  204فیرعت 

هدش ادیپ  يایشا  204فیرعت 

204ریزعت

204تاریزعت

یعرش 204تاریزعت 

ییازج 205بیقعت 

205قیلعت

205دهعت

205دهعت

رابتعا 205دهعت 

رابتعا 205دهعت 

هقبط یبسن  ناکم  205رییغت 

205همانمهافت

206طیرفت

206ریصقت

206ریصقت

206ریصقت

206ریصقت

206ریصقت

206بلقت

قالخا 207ياوقت 

تمدخ 207ياوقت 

راجشا هینبا و  207میوقت 
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هب یعدم  207میوقت 

مرج 207رارکت 

مرج 207رارکت 

نادند یبرجت  208نیسنکت 

تلود نیرومأم  هب  208درمت 

تلود نیرومأم  هب  208درمت 

208زیمت

208نت

208نت

ناتسا 208نادرگهاوخنت 

تخادرپ 209نادرگهاوخنت 

تخادرپ نادرگ  209هاوخنت 

تخادرپ نادرگ  209هاوخنت 

تخادرپ 209نادرگهاوخنت 

يرادباسح نادرگ  209هاوخنت 

يرادباسح 209نادرگهاوخنت 

يرادباسح 210نادرگهاوخنت 

يرادباسح نادرگ  210هاوخنت 

هنازخ نادرگ  210هاوخنت 

هنازخ 210نادرگهاوخنت 

یقوقح 210قفاوت 

یتکازن 210قفاوت 

یناور 211یشخبناوت 

یناور 211يوجناوت 
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یلگنج 211هدوت 

211هئطوت

يراجتریغ ياهروظنم  هب  211فقوت 

یمیشورتپ هب  هتسباو  211تادیلوت 

( یبلقت يوراد   ) هدننک 212هیهت 

212ث

دانسا 212تبث 

212ج

212لعاج

212زابناج

212زابناج

212زابناج

213زابناج

یلک هداتفا  راک  زا  213زابناج 

213نازابناج

213هفیاج

213ههبج

213ههبج

یماظتنا یماظن و  ياهورین  صاخ  213مئارج 

یهلا هبنج  ياراد  214مئارج 

يرادا یلام ، 214مئارج 

یماظن صاخ  فیاظو  هب  طوبرم  214مئارج 

دوهشم 214مئارج 

214مرج
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215مرج

215مرج

215مرج

یتاعوبطم 215مرج 

یتاعوبطم 215مرج 

یعبت 215ياهازج 

یعبت 215ياهازج 

تباث يدقن  216يازج 

یبسن يدقن  216يازج 

216هلاعج

216لعج

ریوزت 216لعج و 

ریوزت 216لعج و 

ریوزت 216لعج و 

217رادعمج

دمآرد 217عمج 

رمحا لاله  217تیعمج 

یمالسا 217يروهمج 

217تیانج

217هحنج

یعیبط 218لگنج 

یعیبط هشیب  218لگنج و 

یعیبط هشیب  ای  218لگنج 

یهاگشناد 218داهج 
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218چ

218هناخپاچ

218هناخپاچ

یتلود 219هناخپاچ 

219کچ

219کچ

هدش دییأت  219کچ 

هدش نیمضت  219کچ 

هدش نیمضت  219کچ 

هدش نیمضت  219کچ 

يداع 220کچ 

یترفاسم 220کچ 

220ح

220هثداح

220هثداح

راک زا  یشان  220هثداح 

راوگان 220هثداح 

220هصراح

تمدخ هب  220رضاح 

رضحم 221مکاح 

تمدخ هب  یگدامآ  221لاح 

جارخا 221لاح 

جارخا 221لاح 

یگداتفاراک زا  221لاح 
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افعتسا 221لاح 

افعتسا 221لاح 

لاغتشا 221لاح 

مئاد لاصفنا  222لاح 

تقوم لاصفنا  222لاح 

یگتسشنزاب 222لاح 

يرانکرب 222لاح 

قیلعت 222لاح 

قیلعت 222لاح 

یشیامزآ تمدخ  222لاح 

مچرپ ریز  تمدخ  222لاح 

هجوم تبیغ  223لاح 

تیرومأم 223لاح 

یصخرم 223لاح 

تیروذعم 223لاح 

هقاش لامعا  اب  223سبح 

یبیدأت 223سبح 

يداع 223سبح 

درجم 224سبح 

224بجح

224دح

راک 224لقادح 

مزال نیشام  224لقادح 

دزم 224لقادح 
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دزم 224لقادح 

قوقح رثکادح  225لقادح و 

هبتر کی  رد  زاجم  راک  دادعت  225رثکادح 

یلومعم نایغط  225رثکادح 

راک 225رثکادح 

( امیپاوه  ) نزو 225رثکادح 

225دودح

نهآ هار  225دودح 

یفنص 226دودح 

یفنص 226دودح 

226زرح

226زرح

226هفرح

ندعم یسدنهم  226هفرح 

226ینیچفورح

226میرح

227میرح

227میرح

227میرح

یضارا 227میرح 

نهآ هار  227میرح 

227بزح

كاخ 228تظافح 

هناخدور ریسم  تیبثت  228ظفح و 
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228هباقح

228هباقح

قافترا 228قح 

228یعسلاقح

راک 228لمعلاقح 

راک 229لمعلاقح 

229عافتناقح

همیب 229قح 

همیب 229قح 

همیب 229قح 

هنارس 229قح 

ینکس 229قح 

هعفش 229قح 

تیبوغرم 230قح 

تیبوغرم 230قح 

لحم يراذگاو  230قح 

230قوقح

230قوقح

230قوقح

231قوقح

231قوقح

231قوقح

یعامتجا 231قوقح 

( شترا  ) یگتسشنزاب 231قوقح 
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یگتسشنزاب 232قوقح 

( حلسم ياهورین   ) یگتسشنزاب 232قوقح 

شترا نادنمرازفا  یگتسشنزاب  232قوقح 

ییاضق نادنمراک  یگتسشنزاب  232قوقح 

یتلود 232قوقح 

تاضق 232قوقح 

تاضق 232قوقح 

یکرمگ 233قوقح 

فرصتم هبستکم  233قوقح 

( شترا  ) هفیظو 233قوقح 

233مکح

233مکح

233مکح

234مکح

يروضح 234مکح 

يروضح 234مکح 

یمسر 234مکح 

یبایغ 234مکح 

یبایغ 234مکح 

یعطق 234مکح 

ییاهن 235مکح 

یللملانیب لقن  235لمح و 

235ثداوح

راک زا  یشان  235ثداوح 
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راک زا  یشان  235ثداوح 

راک زا  یشان  235ثداوح 

یغالبا 236تاجلاوح 

236هلاوح

236هلاوح

236هلاوح

236هلاوح

236هلاوح

يرابتعا 237هلاوح 

يرابتعا 237هلاوح 

میقتسم 237هلاوح 

میقتسم 237هلاوح 

زیربآ 237هزوح 

ییادتبا 237هزوح 

ییادتبا 238هزوح 

یفانیتسا 238هزوح 

هیباختنا 238هزوح 

زیمت 238هزوح 

يرهش 238هزوح 

هیحلص 238هزوح 

هیحلص 238هزوح 

ییاضق 238هزوح 

ییاضق 239هزوح 

239تزایح
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( مرج  ) یصوصخ 239تیثیح 

( مرج  ) یصخش 239تیثیح 

( مرج  ) یمومع 239تیثیح 

مرج یمومع  239تیثیح 

( هلاض  ) هدش مگ  239ناویح 

هفیظو ماجنا  240نیح 

هفیظو ماجنا  240نیح 

240خ

240یشورفهدرخ

لک 240يرادهنازخ 

لک 240يرادهنازخ 

یسرداد 241تاراسخ 

یسرداد 241تاراسخ 

یلام 241تاراسخ 

ییایرد كرتشم  241تاراسخ 

241رعقلاطخ

يراجت یتعنص و  نهآهار  241طوطخ 

241فالخ

تظافح 241دوخ 

يراوس 242وردوخ 

یتلود 242ياهوردوخ 

نمث ریخأت  242رایخ 

هقفص ضعبت  242رایخ 

سیلدت 242رایخ 
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ناویح 242رایخ 

تیور 243رایخ 

طرش 243رایخ 

بیع 243رایخ 

243د

یمومع 243ياههاگداد 

یمومع 243ياههاگداد 

243همانداد

یکینورتکلا 243ياههداد 

دیفم 244ملعلاراد 

يزرا 244ياهییاراد 

244هدشدیلوتياهییاراد

هدشن دیلوت  244ياهییاراد 

تباث 244ياهییاراد 

ياهیامرس 245ياهییاراد 

245تسبراد

کچ 245هدنراد 

کچ 245هدنراد 

کچ 245هدنراد 

کیرنژ 245ياهوراد 

یهایگ 245ياهوراد 

یصاصتخا 246يوراد 

246ماد

246کشزپماد
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246رادماد

هدنز 246ماد 

246هغماد

يراتشک 246ماد 

247هیماد

247زومآشناد

یجراخ 247يوجشناد 

یجراخ 247يوجشناد 

لخاد 247يوجشناد 

لخاد 247يوجشناد 

هتسباو 247يوجشناد 

هتسباو 247يوجشناد 

248هدکشناد

248هاگشناد

248هاگشناد

248هاگشناد

248هاگشناد

248هاگشناد

249هاگشناد

یمالسا دازآ  249هاگشناد 

دهاش 249هاگشناد 

يوضر یمالسا  مولع  249هاگشناد 

249يرواد

یللملانیب 249يرواد 
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249ناتسبد

249ریبد

250ناتسریبد

250دمآرد

یصاصتخا 250دمآرد 

یصاصتخا 250دمآرد 

هاگشناد یصاصتخا  250دمآرد 

همانرب 250دمآرد 

قوقح 250دمآرد 

قوقح 251دمآرد 

صلاخ 251دمآرد 

یتلود ياهتکرش  251دمآرد 

یتلود ياهتکرش  251دمآرد 

یگتسشنزاب قودنص  251دمآرد 

یمومع 251دمآرد 

یمومع 252دمآرد 

یفاک 252دمآرد 

يزرواشک 252دمآرد 

( تفن تکرش   ) لک 252دمآرد 

قوقح تایلام  لومشم  252دمآرد 

قوقح تایلام  لومشم  252دمآرد 

هژیوان 252دمآرد 

هژیو 253دمآرد 

هژیو 253دمآرد 
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هژیو 253دمآرد 

یلغش 253هجرد 

254تخرد

ناریا یلگنج  254ناتخرد 

هجو 254تساوخرد 

هجو 254تساوخرد 

هجو 254تساوخرد 

يزابناج 254دصرد 

254هاگنامرد

یکشزپماد 255هاگنامرد 

تلود 255ياهتفایرد 

یلحاس 255يایرد 

ینیمزرس 255يایرد 

ینیمزرس 255يایرد 

255هاگتسد

256هاگتسد

ییارجا 256هاگتسد 

ییارجا 256هاگتسد 

یتلود 256هاگتسد 

یتلود 256هاگتسد 

یتلود 256هاگتسد 

يرادربهرهب لوئسم  257هاگتسد 

یتلود 257ياههاگتسد 

257دزمتسد
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ارجا 257روتسد 

تقوم 257روتسد 

یگداوناخ 257يواعد 

یگداوناخ 258يواعد 

یناودع فرصت  258يوعد 

یناودع فرصت  258يوعد 

یناودع فرصت  258يوعد 

يراط 258يوعد 

يراط 258يوعد 

لباقتم 259يوعد 

لباقتم 259يوعد 

لباقتم 259يوعد 

تمحازم 259يوعد 

تمحازم 259يوعد 

تمحازم 260يوعد 

قح زا  تعنامم  260يوعد 

قح زا  تعنامم  260يوعد 

تبث ترشابم  260رتافد 

یماظنریغ 260عافد 

یمسر دانسا  260هناخرتفد 

یمسر دانسا  261هناخرتفد 

ییاراد 261رتفد 

ییاراد 261رتفد 

همانزور 261رتفد 
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همانزور 261رتفد 

261هیپکرتفد

هیپک 261رتفد 

لک 262رتفد 

لک 262رتفد 

اضما 262یهاوگرتفد 

رای 262رتفد 

لوا 262رایرتفد 

262هنیفد

262لالد

263لیلد

263لیلد

263گنیپمد

هیلحم 263ریاود 

لمع 263هرود 

لمع 263هرود 

264تلود

264هد

کلام هدرخ  264تاهد 

يولهپ 264هد 

264ناتسهد

264ناتسهد

لگنج رواجم  264هدکهد 

265تاید
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265مگارفاید

ناریا یمسر  265نید 

یشرب 265راوید 

یلحاس 265هراوید 

زیمت 265یلاعناوید 

ییانج 265ناوید 

روشک 265یلاعناوید 

يرادا تلادع  266ناوید 

لحمالب 266نوید 

ققحم 266نوید 

266هید

266هید

266هید

266ذ

یعطق 267هریخذ 

یندعم 267هریخذ 

یندعم 267هریخذ 

267باسحیذ

267باسحیذ

( کچ رد   ) 267عفنیذ

267ر

روتارپا 267ویدار 

يروتارپا 268ویدار 

فرصم لحم  رد  يرایبآ  268نامدنار 
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بآ عیزوت  لاقتنا و  268نامدنار 

268هدننار

268نهار

هاگداد 268يأر 

هاگداد 268يأر 

تکاس 269يأر 

یعطق 269يأر 

تبثم 269يأر 

یفنم 269يأر 

269ابر

269ابر

یضرق 270يابر 

یلماعم 270يابر 

270هبتر

270ناگدنمزر

بلطواد 270ناگدنمزر 

تاعوبطم 270تلاسر 

( نارادساپ هاپس  رد   ) 271هتسر

271هتسر

271هتسر

271هتسر

یماجرف 271یگدیسر 

یماجرف 271یگدیسر 

271هتشر
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یلغش 271هتشر 

یصاصتخا ياهراک  272هتشر 

نامتخاس اب  طبترم  272ياههتشر 

هناراکم 272تباقر 

هناراکم 272تباقر 

272یبقر

ندرک 272قیقر 

273ییارگناور

273هناخدور

يزرم 273هناخدور 

273زور

( زورهنابش  ) 273زور

273همانزور

تاعوبطم ریاس  273همانزور و 

هلجم ای  274همانزور 

274اتسور

274ییاتسور

274نهر

274لایر

274لایر

274روهمجسیئر

275راوناخسیئر

هییاضق هوق  275سیئر 

275ز
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275عراز

قسن بحاص  275عراز 

( ناریا  ) یمسر طخ  275نابز و 

275تعارز

یبآ 275تعارز 

هزیناکم 276تعارز 

رارطضا 276نامز 

رارطضا 276نامز 

لیصحت 276نامز 

لیصحت 276نامز 

276نیمز

یبآ 276نیمز 

ریاب 277نیمز 

هصلاخ 277نیمز 

مید 277نیمز 

هدش اهر  277نیمز 

تاوم 277نیمز 

تلود هب  قلعتم  277ياهنیمز 

277انز

278انز

278ژ

278مرادناژ

278س

یتلود 278ياهنامتخاس 
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مهم یتلود  یمومع و  278ياهنامتخاس 

یلم دانسا  278نامزاس 

روشک تینما  تاعالطا و  279نامزاس 

روشک یمادختسا  يرادا و  روما  279نامزاس 

یضارا روما  279نامزاس 

... یسرزاب 279نامزاس 

روشکلکیسرزاب 279نامزاس 

روشکلکیسرزاب 280نامزاس 

روشک لک  یسرزاب  280نامزاس 

هجدوب همانرب و  280نامزاس 

یلم جیسب  280نامزاس 

یناریتشک ردانب و  280نامزاس 

یعامتجا ياههمیب  280نامزاس 

نارگراکیعامتجا ياههمیب  281نامزاس 

یتعنص یملع و  ياهشهوژپ  281نامزاس 

یگنهاشیپ 281نامزاس 

یعامتجا نیمأت  281نامزاس 

یماظن ياهورین  رداک  فرصم  ینواعت  281نامزاس 

روشک تاررقم  نیناوق و  نیودت  حیقنت و  281نامزاس 

روشکییایفارغج 282نامزاس 

ناحایس بلج  282نامزاس 

عتارم اهلگنج و  282نامزاس 

ناتسا داهج  282نامزاس 

شترا تاعالطا  تظافح  282نامزاس 
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یکشزپماد 283نامزاس 

كرحتم نارادماد  283نامزاس 

یماظنریغ عافد  283نامزاس 

یماظنریغ عافد  283نامزاس 

یتلود 283نامزاس 

نهآ بوذ  283نامزاس 

یلم ینویزیولت  ویدار  284نامزاس 

يرهش نیمز  284نامزاس 

يرهش نیمز  284نامزاس 

امیس ادص و  284نامزاس 

یتسد عیانص  284نامزاس 

شترا یسایس  یتدیقع  285نامزاس 

یسرد ياهباتک  285نامزاس 

ناتسا يزرواشک  285نامزاس 

نکسم 285نامزاس 

نکسم 286نامزاس 

ناشخرد ياهدادعتسا  شرورپ  یلم  286نامزاس 

یکشزپ ماظن  286نامزاس 

یکشزپ ماظن  286نامزاس 

یکشزپ ماظن  286نامزاس 

یعیبط عبانم  يزرواشکیسدنهم و  ماظن  286نامزاس 

یعیبط عبانم  تسیزطیحم و  یماح  یتلودریغ  286ياهنامزاس 

یتکلمم 287ياهنامزاس 

287راکتاعاس
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287راکتاعاس

یگتفه 287راکتاعاس 

یگتفه 287راکتاعاس 

287راکتعاس

288لاس

288لاس

یلام 288لاس 

یلام 288لاس 

یتایلام 288لاس 

یتایلام 288لاس 

یتایلام 288لاس 

یتایلام 289لاس 

یتایلام 289لاس 

یتایلام 289لاس 

289هحناس

رابتعا نیمأت  عبانم  289ریاس 

یتلود ياهتکرش  رابتعا  نیمأت  عبانم  289ریاس 

یتلود ياهتکرش  دمآرد  عبانم  290ریاس 

نارادساپ 290هاپس 

290هدرپس

ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  كرتشم  290داتس 

290لاوحالجس

تمدخ هب  هدامآ  290زابرس 

290رتفدرس
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291رتفدرس

291يرامشرس

یمومع 291يرامشرس 

291تقرس

291تقرس

یبدا 291تقرس 

یماهس ياهتکرش  هدشتخادرپ  291هیامرس 

یجراخ 292هیامرس 

1256 یجراخ 292هیامرس 

یجراخ 292راذگهیامرس 

292يراذگهیامرس

یجراخ 292يراذگهیامرس 

میقتسم 293يراذگهیامرس 

ییاوه 293سیورس 

یللملانیب ییاوه  293سیورس 

293ینکس

293قاحمس

293دنس

یتشک هراجا  293دنس 

صیخرت 293دنس 

یتشک تبث  294دنس 

یمسر 294دنس 

یمسر 294دنس 

یمسر 294دنس 
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یمسر 294دنس 

يداع 294دنس 

ترفاسم 294دنس 

295اکیدنس

295اکیدنس

ینیئزت 295گنس 

ینیئزت 295گنس 

داوم 295رگنس 

ینامتخاس 295گنس 

ینامتخاس هشال و  295گنس 

تمدخ 296تاونس 

هیلام 296هنس 

قدصم 296داوس 

296لاوئس

یناگرزاب 296دوس 

صلاخ 297دوس 

مهس 297دوس 

( تفن تکرش   ) هژیو 297دوس 

کناب هژیو  297دوس 

یلم کناب  هژیو  297دوس 

یلم کناب  هژیو  297دوس 

اهيراکهعطاقم زا  هدافتسا  297ءوس 

تافوقوم زا  هدافتسا  297ءوس 

زاجم 298تخوس 
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يدقنریغ 298ماهس 

زاتمم 298ماهس 

298مهس

298مهس

یبناجربراب 298متسیس 

یبیکرت ای  هناگود  298متسیس 

ربراب ياهراوید  299متسیس 

هداس ینامتخاس  باق  299متسیس 

یقفا يدنبراهم  299متسیس 

299لیس

نکش 299لیس 

299ش

تمیق 299صخاش 

روطق 299هخاش 

هتسباو ياههفرحو  یکشزپ  300نالغاش 

يزاسنادند رما  300نیلغاش 

یصوصخ 300یکاش 

300هارهاش

ییویدار 300هکبش 

اهلاناک یشکهز  يرایبآ و  301ياههکبش 

تارباخم یصاصتخا  301ياههکبش 

یمومع تارباخم  301ياههکبش 

لغش زارحا  301طیارش 

ربهر تافص  301طیارش و 
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فیاظو 301حرش 

تفص 301طرش 

لعف 301طرش 

هجیتن 302طرش 

302تکرش

يرایتخا 302تکرش 

یناریا 302تکرش 

هرواشم تامدخ  یناریا  302تکرش 

دودحم تیلوئسم  اب  302تکرش 

يراکنامیپ 302تکرش 

ینماضت 303تکرش 

ینواعت 303تکرش 

ینواعت 303تکرش 

ینواعت 303تکرش 

ینواعت 303تکرش 

اههاگشزومآینواعت 303تکرش 

رابتعا ینواعت  304تکرش 

دیلوت ینواعت  304تکرش 

دیلوت ینواعت  304تکرش 

ییاتسور ینواعت  304تکرش 

کچوک عیانص  ینواعت  304تکرش 

نادایص ینواعت  304تکرش 

راک ینواعت  305تکرش 

يرگراکینواعت 305تکرش 
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فرصم ینواعت  305تکرش 

فرصم ینواعت  305تکرش 

فرصم ینواعت  305تکرش 

مرج رد  305تکرش 

یتلود 306تکرش 

یتلود 306تکرش 

یتلود 306تکرش 

یماهس 306تکرش 

یماهس 306تکرش 

یماهس 306تکرش 

نفلت یماهس  306تکرش 

صاخ یماهس  307تکرش 

یتنامض 307تکرش 

دیدج ياهرهش  نارمع  307تکرش 

يرهش يزاسهب  نارمع و  307تکرش 

يرهق 307تکرش 

طلتخم 307تکرش 

یماهس طلتخم  308تکرش 

یماهسریغ طلتخم  308تکرش 

یتلود رواشم  308تکرش 

یبسن 308تکرش 

هتسباو 308تکرش 

ییامیپاوه 308تکرش 

ناریا یلم  ییامیپاوه  309تکرش 
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مرج هب  309عورش 

مرج هب  309عورش 

مرج هب  309عورش 

سبح تدم  309عورش 

مرج 309کیرش 

نماض 309کیرش 

نماض 310کیرش 

310لغش

310لغش

310لغش

310لغش

يدنمراک 310لغش 

كرتشم 311لغش 

یماظن 311لغش 

311عیفش

311يریذپلکش

یلم 311هرامش 

زاجمریغ تاودا  تالآ و  311اهروانش و 

یلومعم هسام  311نش و 

یلومعم هسام  311نش و 

312توش

312اهاروش

رابتعا لوپ و  312ياروش 

یلم تینما  312یلاعياروش 
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312یلاعياروش

فانصا يزکرم  313ياروش 

اههاگشناد يزکرم  313ياروش 

313هدننکشروش

313ادهش

یلم 313يادهش 

313رهش

314رهش

314رهش

دیدج 314رهش 

314يرادرهش

314تبابطلحمرهش

تبابط لحم  314رهش 

314دیهش

315دیهش

315ص

دازآ لغاشم  فرح و  315نابحاص 

دازآ لغاشم  فرح و  315نابحاص 

ضرف 315نابحاص 

تبارق 315نابحاص 

هفرح 315نابحاص 

دازآ لغش  316بحاص 

الاک 316بحاص 

قسن 316بحاص 
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یعطق 316تارداص 

هنومن هدننک  316رداص 

یمسر دانسا  رتافد  316تیحالص 

یتاذ 317تیحالص 

یتاذ 317تیحالص 

یتاذ 317تیحالص 

یتاذ 317تیحالص 

کیتپا 317عیانص 

نویساموتا 317عیانص 

کینورتکلا 317عیانص 

کینورتکلا 318عیانص 

یتسدنییاپ 318عیانص 

یمیشورتپ 318عیانص 

ییاتسور 318عیانص 

یلصف 318عیانص 

کچوک 318عیانص 

یتارباخم 318عیانص 

هیفصت هرادا  319قودنص 

یلم زادناسپ  319قودنص 

ناریا يزرواشک  هعسوت  319قودنص 

تارداص هعسوت  یتلودریغ  319قودنص 

ریگب دزمتسد  319نارگتعنص 

319فنص

320فنص
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320فنص

یعیزوت 320فونص 

320يدیلوتفونص

ینف تامدخ  320فونص 

یتامدخ 320فونص 

321دیص

321ض

يرتسگداد 321نیطباض 

هیلدع 321نیطباض 

یماظن 321نیطباض 

یتایلام 321بیارض 

یتایلام 322بیارض 

322ررض

میسقت زا  عنام  322ررض 

هبلاطم لباق  نایز  322ررض و 

هناکلام هرهب  322بیرض 

322نامض

قلطم 322تنامض 

دیقم 323تنامض 

كرد 323نامض 

يرهق 323نامض 

323ط

یلغش 323هقبط 

فیعض 323هقبط 
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مرن 323هقبط 

يرادربهرهب 323حرط 

یلیصفت 324حرط 

ینیمزرس عماج  324حرط 

رهش عماج  324حرط 

يرادلگنج 324حرط 

يرادلگنج 324حرط 

ینارمع 325حرط 

یعافتنا ینارمع  325حرط 

یعافتناریغ ینارمع  325حرط 

ینوناق 325حرط 

يرادعترم 325حرط 

یشهوژپ لقتسم  325حرط 

یتاعلاطم 326حرط 

يداه 326حرط 

يروف حیاول  326اهحرط و 

یتیروف ود  326حرط 

يروف ود  326ياهحرط 

یتیروف هس  327ياهحرط 

تلود یعافتنا  ینارمع  327ياهحرط 

يروف 327ياهحرط 

یتیروف کی  327ياهحرط 

( نیع رد   ) يوعد 327فرط 

327لفط
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328لفط

نیاب 328قالط 

علخ 328قالط 

یعجر 328قالط 

تارابم 328قالط 

یمسر 328همانقالط 

328ظ

راک هدامآ  328تیفرظ 

ارچ 328تیفرظ 

329ع

329هیراع

329هلقاع

329هلقاع

329لماع

( تفن  ) 329لماع

باسحیذ 329لماع 

( هضرق قاروا   ) شورف 330لماع 

صلاخ 330تادیاع 

صلاخ 330تادیاع 

صلاخ 330تادیاع 

تکرش صلاخ  330تادیاع 

تکرش صلاخ  330تادیاع 

330هلئاع

لفکت تحت  331هلئاع 
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کی هجرد  331هلئاع 

کی هجرد  331هلئاع 

کی هجرد  331هلئاع 

ناگدننکدیلوت تادهعت  يارجا  331مدع 

ناگدننکدراو تادهعت  يارجا  331مدع 

يراذگتمیق طباوض  يارجا  331مدع 

الاک يدوجوم  مالعا  332مدع 

الاک تمیق  جرد  332مدع 

روتکاف رودص  332مدع 

یتاذ تیحالص  332مدع 

یتاذ تیحالص  332مدع 

332هدع

عطقنم حاکن )  ) تدم ءاضقنا  333هدع 

( هلماح نز   ) تدم لذب  333هدع 

( عطقنم حاکن   ) تدم لذب  333هدع 

قالط 333هدع 

( عطقنم حاکن   ) قالط 333هدع 

حاکن خسف  333هدع 

( هلماح نز   ) حاکن خسف  333هدع 

( عطقنم حاکن   ) حاکن خسف  333هدع 

تافو 333هدع 

( هلماح نز   ) تافو 334هدع 

هجوم 334رذع 

هجوم 334رذع 
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هکبش زا  جراخ  334الاکهضرع 

لحم 334فرع 

334هضیرع

( ینواعت تکرش   ) 335وضع

ینواعت تکرش  335وضع 

ققحم 335وضع 

زیمم 335وضع 

335دقع

زیاج 335دقع 

يرایخ 335دقع 

مزال 335دقع 

قلعم 335دقع 

زجنم 336دقع 

یتراجت 336تمالع 

يراجت یتعنص و  336تمالع 

فرعم ای  باطخ  336تمالع 

336باسحلایلع

336باسحلایلع

يزرم 337مئالع 

ینیمز ياههناشن  337مئالع و 

شورف 337هدمع 

یشورف 337هدمع 

337نارمع

ینادابآ 338نارمع و 
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لوبق لباق  يایحا  338نارمع و 

338يرمع

( نایزبآ  ) 338يروآلمع

ییارجا 338تایلمع 

یکناب 338تایلمع 

یکناب 338تایلمع 

ینامتخاس 338تایلمع 

یتفن 339تایلمع 

یتفن 339تایلمع 

يروشک تامیسقت  339رصانع 

339ناونع

یکرمگ 340ضراوع 

یکرمگ 340ضراوع 

همانتقفاوم 340هماندهع و 

الط تاکوکسم  340رایع 

الط كوکسم  340رایع 

( یکرمگيالاک  ) 340ًانیع

هبوهوم 341نیع 

341غ

341بیاغ

341بیاغ

رثالادوقفم 341بیاغ 

شحاف 341نبغ 

شحاف 341نبغ 
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شحاف 341نبغ 

341تمارغ

342تمارغ

دزمتسد 342تمارغ 

وضع صقن  عوطقم  342تمارغ 

راجشا 342سرغ 

342هفرغ

342بصغ

لغاشم نیوانع و  342بصغ 

343تلفغ

343هلغ

343هلغ

یگنج 343میانغ 

343صاوغ

343یعافتناریغ

دیشر 344ریغ 

زاجم 344ریغ 

نایماظن 344ریغ 

344ف

344بالضاف

بلط 344هتف 

يروتامآ یشزرو  344نویساردف 

هئطوت اب  344رارف 

هئطوت اب  345رارف 
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345يرارف

345يرارف

345يرارف

هجراخ رد  345يرارف 

هلخاد رد  345يرارف 

345هدروارف

کیژولویب ياه  346هدروارف 

یماد ماخ  346ياههدروارف 

346يروارف

346زیشنارف

یفنص 346درف 

یفنص 346درف 

راب 347هدنتسرف 

( نیعم مهس   ) 347ضرف

هکرت ثلث  347ضرف 

( هکرت نمث   ) 347ضرف

( هکرت ثلث  ود   ) 347ضرف

( هکرت عبر   ) 347ضرف

( هکرت سدس   ) 347ضرف

( هکرت فصن   ) 347ضرف

347هاگدورف

يرابجا 348شورف 

یلایر يزرا  348شورف 

مولع 348ناتسگنهرف 
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یکشزپ مولع  348ناتسگنهرف 

یکشزپ مولع  348ناتسگنهرف 

ناریا یمالسا  يروهمج  مولع  348ناتسگنهرف 

رنه یمومع  348گنهرف 

349خسف

یلعف 349خسف 

349تیلاعف

يراج 349تیلاعف 

یندعم ياه  349تیلاعف 

هراق 349تالف 

یتمیق 349تازلف 

یتمیق 350تازلف 

تمدخ دویق  زا  یشان  350توف 

( کناب  ) ایازم 350هداعلاقوف و 

اه خرن  350تسرهف 

راشتنا زا  لبق  یسیون  350تسرهف 

350ق

یشمخ 350باق 

هدشيدنبراهم 350باق 

هحلسا 351قاچاق 

دورولاعونمم يایشا  351قاچاق 

رودصلاعونمم يایشا  351قاچاق 

یکرمگ 351قاچاق 

352بلاق
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يرامآ 352بلاق 

یمالسا تازاجم  352نوناق 

یمالسا تازاجم  352نوناق 

( یمومع  ) تازاجم 352نوناق 

یتراجت ماقم  352مئاق 

یمسر جاودزا  352هلابق 

عیبم 352ضبق 

هکرت 353لوبق 

هکرت حیرص  353لوبق 

هکرت ینمض  353لوبق 

دمع 353لتق 

ویدار هدنتسرف  یجورخ  353تردق 

353فذق

353فذق

354تبارق

یبسن 354تبارق 

354رارق

354رارق

354رارق

354دادرارق

354دادرارق

یتشک هراجا  355دادرارق 

شورف جارختسا و  355دادرارق 

فاشتکا 355دادرارق 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


يربراب 355دادرارق 

يراکنامیپ 355دادرارق 

یئزج 355دادرارق 

يزومآهفرح 355دادرارق 

لمح 356دادرارق 

راک 356دادرارق 

راک 356دادرارق 

356يزومآراکدادرارق

يزرواشک راک  356دادرارق 

يزرواشک راک  356دادرارق 

يزرواشک راک  356دادرارق 

یتایلام 357نئارق 

یتایلام 357نئارق 

357ضرق

اهنامتراپآ كرتشم  357ياهتمسق 

357صاصق

358صاصق

358روصق

358روصق

358روصق

روشک 358ورملق 

ییازج نیناوق  358ورملق 

ییازج نیناوق  358ورملق 

358يداوق
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359يداوق

ناریا یمالسا  يروهمج  رد  مکاح  359ياوق 

هییاضق 359هوق 

هیرجم 359هوق 

هننقم 359هوق 

359نامرهق

یلم سدقم  359مایق 

هلداع 360تمیق 

اهالاک هلداع  360تمیق 

هبیعدم 360تمیق 

تامدخیعقاو 360تمیق 

يدورو 360تمیق 

( لاوما  ) 360یمیق

360ك

360ژاتوباک

361رتساداک

361تباثرداک

361تباثرداک

تباث 361رداک 

361زومآراک

361زومآراک

361زومآراک

نایوجشناد 362يزومآراک 

هعشا اب  362راک 
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362زادرپراک

یلم ییاسانش  362تراک 

ارجا تسد  رد  362راک 

زور 362راک 

بش 362راک 

هدش 363راک 

363سانشراک

363سانشراک

یمسر 363ناسانشراک 

یمسر 363سانشراک 

363امرفراک

364امرفراک

يزرواشک 364يامرفراک 

کناب 364نانکراک 

نارازگراک 364نانکراک و 

364هاگراک

364هاگراک

364هاگراک

365هاگراک

365رگراک

365رگراک

365رگراک

365رگراک

يزرواشک 365رگراک 
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يزرواشک 366رگراک 

366يزرواشکرگراک

يزرواشک 366رگراک 

ناوجون 366رگراک 

366نارازگراک

سروب 366نارازگراک 

366اشگراک

بوانتم 367راک 

طلتخم 367راک 

367نادنمراک

یتبون 367راک 

367بساک

367فشاک

367فشاک

368فشاک

ندعم 368فشاک 

ندعم 368فشاک 

یماظن صاخ  368ياهالاک 

یلاقتنا 368يالاک 

زاجم 368يالاک 

طورشم 368يالاک 

عونمم 369يالاک 

اهکناب 369نوناک 

نارتفدرس 369نوناک 
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یمسر 369ناسانشراکنوناک 

الکو 369نوناک 

الکو 369نوناک 

الکو 369نوناک 

370هناک

370هناک

370ییارآهناک

370ییارآهناک

شاخشخ 370هاک 

370باتک

یمالسا ياروش  سلجم  یمومع  370هناخباتک 

یلم 370هناخباتک 

371ادخدک

371هبسک

ءزج 371هبسک 

371زرواشک

371زرواشک

371زرواشک

371يزرواشک

372يزرواشک

372يزرواشک

یعیبط عبانم  372يزرواشک و 

372یتشک

372یتشک
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372تلافک

نیمز 372مک 

بلقت 372یشورفمک و 

373کمک

جاودزا 373کمک 

يدنمهلئاع 373کمک 

373زرواشککمک

نفد نفک و  373کمک 

یمالسا بالقنا  373هتیمک 

ناریا کیپملا  یلم  373هتیمک 

یعامتجا تینما  374نویسیمک 

یعامتجا تینما  374نویسیمک 

تراظن 374نویسیمک 

تراظن 374نویسیمک 

تراظن 374نویسیمک 

هنارک ای  374هرانک 

یتشادهب 374لرتنک 

375هدنک

375نویساردفنک

يرکف 375ششوک 

یعبت 375رفیک 

یلیمکت 375رفیک 

375ولیک

375گ
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تفن تعنص  375دراگ 

376هاگرذگ

376همانرذگ

376یشورفنارگ

376یشورفنارگ

هنیب 376هدرگ 

یشزومآ 376هورگ 

یشهوژپ 376هورگ 

يراکنامیپ ياهتکرش  377هورگ 

یکشزپ 377ياههورگ 

ییایرد 377هرگ 

377رگشرازگ

تابتاکم 377اهشرازگ و 

( هعقاو  ) 377هاوگ

فشک 378یهاوگ 

يروتارپا ویدار  378همانیهاوگ 

378ل

نادند 378راوتاربال 

ینوناق 378هحیال 

نیناوق ندش  378ارجالامزال 

نیناوق ندش  378ارجالامزال 

378یبوریال

هناخ 379مزاول 

379طاول
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379طاول

يروف ود  379حیاول 

یتیروف ود  379حیاول 

یتیروف هس  379حیاول 

يروف 380حیاول 

يروف کی  380حیاول 

380یفارگوتیل

يزاسروارگ 380یفارگوتیل و 

380م

یندعم 380هدام 

یندعم 380هدام 

یتشگرب 381دازام 

لوقنمریغ 381لام 

381کلام

لوقنم 381لام 

هدش یعطق  381تایلام 

هدش یعطق  381تایلام 

381رومأم

تمدخ هب  382رومأم 

لاوحا تبث  382رومأم 

382تیرومأم

382تیرومأم

382تیرومأم

382تیرومأم
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382تیرومأم

383تیرومأم

383تیرومأم

( هجراخ ترازو   ) تباث 383تیرومأم 

( هجراخ ترازو   ) تقوم 383تیرومأم 

یمومع تمدخ  هب  383نیرومأم 

یمسر 383نیرومأم 

384همومأم

384هام

384هام

384هام

384تاحابم

یلصا 384تاحابم 

تشاددای 384هلدابم 

384رشابم

( تیانج رد   ) 385ترشابم

تیانج رد  385ترشابم 

روشک یمسر  خیرات  385أدبم 

ارجا تسد  رد  راک  هدنامیقاب  385غلبم 

راک دروآرب  385غلبم 

راک 385غلبم 

هب یعدم  385غلبم 

راکییاهن 385غلبم 

فشکلاقح هبساحم  386يانبم 
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يربراب 386يدصتم 

لقن لمح و  386يدصتم 

386فرصتم

فرصملا 386رذعتم 

فرصملا 386رذعتم 

386همحالتم

قوقح 387طسوتم 

قوقح 387طسوتم 

دزم 387طسوتم 

هفوقوم 387یلوتم 

هفوقوم 387یلوتم 

387بهتم

( لاوما  ) 387یلثم

( الاک  ) 388زاجم

یتیبرت ینیمأت و  تامادقا  388اهتازاجم و 

هدنرادزاب 388تازاجم 

طورشم 388زاجم 

یلصا 388يارجم 

388مرجم

تداع هب  389مرجم 

كانرطخ 389نیمرجم 

یمالسا ياروش  389سلجم 

389هلجم

یفنص روما  389عمجم 
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ماظن تحلصم  صیخشت  389عمجم 

يدنببلاق 390هعومجم 

یعرش 390زوجم 

هیلوتلا 390لوهجم 

ضرالایف دسفم  390براحم و 

یلم 390تابساحم 

یصاصتخا 390مکاحم 

یصاصتخا 390مکاحم 

تراجت 391مکاحم 

یمومع 391مکاحم 

یمومع 391مکاحم 

391رکتحم

391رکتحم

391روجحم

391روجحم

نارهت زیربآ  391هدودحم 

یعامتجا قوقح  زا  392تیمورحم 

( شترا  ) 392نیلصحم

392ققحم

هیحلص 392همکحم 

يرفیکرثؤم 392ياهتیموکحم 

( یندعم  ) داوم تشابنا  392لحم 

تنوکس 393لحم 

393هلحم
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393تارباخم

393ربخم

393ربخم

393ربخم

394ربخم

394ربخم

394ربخم

394ربخم

( مومعلا یعدم   ) هیلصا 394هلخادم 

( مومعلا یعدم   ) یعبت 395هلخادم 

مومعلایعدم 395هلخادم 

یعافتناریغ 395سرادم 

لاغتشا 395تدم 

( راب  ) لمح 395تدم 

( رفاسم  ) لمح 396تدم 

ههبج رد  تمدخ  396تدم 

هلماح نز  هدع  396تدم 

قالط هدع  396تدم 

عطقنم حاکن  رد  قالط  هدع  396تدم 

حاکن خسف  هدع  396تدم 

عطقنم حاکن  خسف  هدع  396تدم 

تافو هدع  396تدم 

397راکتدم

زابناج هجلاعم  397تدم 
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هصقانم 397تدم 

397هسردم

397هسردم

یمسر 397هسردم 

يرهطم دیهش  یلاع  397هسردم 

یمسرریغ 398هسردم 

همکحم مکح  398كردم 

یمومع 398نایعدم 

یصوصخ 398یعدم 

یصوصخ 398یعدم 

398یصوصخیعدم

یمومع 399ياهیعدم 

سلجم 399تارکاذم 

399عتارم

رجشمریغ یلم  399عتارم 

یتسپ 399تالسارم 

یتسپ 399تالسارم 

یتسپ 400تالسارم 

یتیبرت یشزومآ و  400زکارم 

ینامرد یتشادهب  400زکارم 

یگنهرف 400زکارم 

زاسنوی ياهوترپ  دربراک  400زکارم 

400یشترم

401یشترم

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


401یشترم

401یشترم

401یشترم

401عترم

402عترم

402عترم

یعیبط 402عترم 

رجشمریغ 402عترم 

رجشم 402عترم 

رجشم 402عترم 

403نهترم

403یصخرم

403بادرم

403زرم

تسپ 403تالوسرم 

یتسپ 403تالوسرم 

ناریا رامآ  403زکرم 

ییایرد مولع  یلاع  شزومآ  403زکرم 

ناردنزام نونف  مولع و  یلاع  شزومآ  404زکرم 

ناتسا 404زکرم 

شخب 404زکرم 

تارداص هعسوت  404زکرم 

الاک عیزوت  هیهت و  404زکرم 

ناتسهد 404زکرم 
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ناتسرهش 404زکرم 

يزومآراک 405زکرم 

نامز 405رورم 

هزیناکم يزرواشک  405عرازم 

405هعرازم

405هدیازم

405دزم

405دزم

( يزرواشک رگراک   ) 405دزم

تباث 406دزم 

تباث 406دزم 

یتعاس 406دزم 

قوقح 406دزم و 

قوقح ای  406دزم 

406هعرزم

نایزبآ شرورپ  406هعرزم 

یجراخ 407تاقباسم 

یلخاد 407تاقباسم 

407هقحاسم

407هقحاسم

407رفاسم

407رفاسم

یتلود 407ياهترفاسم 

407تاقاسم
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408رجأتسم

نید 408تاینثتسم 

هقفن 408قحتسم 

ینامیپ 408مدختسم 

تباث 408مدختسم 

یمسر 408مدختسم 

یمسر 408مدختسم 

یمسرریغ 409مدختسم 

تقوم 409مدختسم 

409ریعتسم

409يرمتسم

409يرمتسم

409يرمتسم

یگداتفاراک زا  410يرمتسم 

یقاقحتسا 410يرمتسم 

یگتسشنزاب 410يرمتسم 

ناریگب 410يرمتسم 

410عدوتسم

بسانم 411نکسم 

( يولهپمین  ) یلایر هاجنپ  يالط  411كوکسم 

يولهپ هد  يالط  411كوکسم 

( يولهپ  ) یلایردص يالط  411كوکسم 

هاگتسیا 411لوئسم 

تشادهب کیزیف  411لوئسم 
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رگهمیب 411تیلوئسم 

مرج زا  یشان  412تیلوئسم 

كورتم 412لیسم 

يزرم 412لیسم 

یقوقح 412تکراشم 

یندم 412تکراشم 

شترا 412لغاشم 

یصصخت 413لغاشم 

یصصخت 413لغاشم 

يزرواشک 413لغاشم 

يزرواشک 413لغاشم 

یجراخ 413رواشم 

ییاتسور 414فراصم 

لوقعم 414فرصم 

دیفم 414فرصم 

فقو 414تحلصم 

هدش درادناتسا  ياهبنارگ  تازلف  414تاعونصم 

414هبراضم

یتاقیقحت يداینب و  414تاعلاطم 

415تاعوبطم

415تاعوبطم

415تاعوبطم

راشتنالابترم 415تاعوبطم 

گرزب 415نداعم 
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گرزب 415نداعم 

ضراعمالب 416نداعم 

( هلخادمعنم عوضوم   ) 416تالماعم

یتراجت 416تالماعم 

( ندوب رجات  رابتعا  هب   ) یتراجت 416تالماعم 

یتراجت 416تالماعم 

( ندوب رجات  رابتعا  هب   ) یتراجت 417تالماعم 

یتراجت 417تالماعم 

یئزج 417تالماعم 

یئزج 417تالماعم 

یئزج 417تالماعم 

یئزج یلیخ  417تالماعم 

یتلود 418تالماعم 

یتلود 418تالماعم 

غلبم رظن  زا  یتلود  418تالماعم 

اهيرادرهش 418تالماعم 

هدمع 418تالماعم 

هدمع 419تالماعم 

هدمع 419تالماعم 

هدمع 419تالماعم 

لباقتم 419تالماعم 

طسوتم 419تالماعم 

طسوتم 419تالماعم 

طسوتم 420تالماعم 
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420هضواعم

مرج 420نواعم 

باسحيذ 420نواعم 

مرجم 420نواعم 

420داتعم

420ندعم

421ندعم

هدامآ 421ندعم 

421رسعم

421رسعم

یسرداد هنیزه  زا  421رسعم 

یسرداد هنیزه  زا  421رسعم 

421لولعم

421لولعم

یناور 422لولعم 

ینف طباوض  اهدرادناتسا و  422اهرایعم ،

422ریعم

422يرتفم

422رثالادوقفم

422سلفم

راک 422هعطاقم 

راک 423هعطاقم 

هجراخ روما  ترازو  یسایس  423تاماقم 

لکتورپ 423همانهلواقم و 
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423تمواقم

هب یعدم  423رادقم 

هب یعدم  423رادقم 

423بتکم

تمیق نییعت  424كالم 

تمیق نییعت  424كالم 

قافنا هب  424مزلم 

یمومع 424کلم 

( الاک  ) 424عونمم

تماقا زا  424تیعونمم 

یگدولآ دلوم  425عبانم 

بآ یگدولآ  دلوم  425عبانم 

هعشا دلوم  425عبانم 

یتفن 425عبانم 

ینوکسم 425لزانم 

یلگنج 425قطانم 

ییایرد 425قطانم 

نیشندرک 426قطانم 

مورحم 426قطانم 

426هصقانم

426بستنم

426بستنم

تمدخ 426رظتنم 

تمدخ 427رظتنم 
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تمدخ 427رظتنم 

427هایملافصنم

يداصتقا يراصحنا  427هقطنم 

يرهش 427هقطنم 

تراظن 427هقطنم 

يرحب تراظن  427هقطنم 

428هلقنم

بآ هدننکهدولآ  428داوم 

اوه هدننکهدولآ  428داوم 

يزلفریغ یتعنص  هیلوا  428داوم 

هلطاب 428داوم 

نادرگناور 428داوم 

ردخم 428داوم 

دماج دئاز  429داوم 

یندعم 429داوم 

یندعم 429داوم 

راهچ هقبط  یندعم  429داوم 

ود هقبط  یندعم  430داوم 

هس هقبط  یندعم  430داوم 

کی هقبط  یندعم  430داوم 

هنیزه 430داوم 

هنیزه 430داوم 

غالبا 430دراوم 

غالبا 431دراوم 
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غالبا 431دراوم 

هفیظو ماجنا  نیح  رد  توف  431دراوم 

فاشتکا یلوصا  431همانتقفاوم 

فاشتکا یلوصا  431همانتقفاوم 

يرواد 431همانتقفاوم 

432رجوم

ثرا 432تابجوم 

رابنا 432يدوجوم 

432عدوم

یتایلام 432يدوم 

یکنابریغ يرابتعا  432تاسسؤم 

یکینیلکاراپ 432تاسسؤم 

یگنهرف 433تاسسؤم 

یتلودریغ یمومع  ياهداهن  433تاسسؤم و 

433هسسؤم

433هسسؤم

ینیمخمامایشهوژپ 433ویشزومآهسسؤم 

ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  433هسسؤم 

ناریا یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  433هسسؤم 

ناریا یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  434هسسؤم 

ناریا یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  434هسسؤم 

رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  434هسسؤم 

یهایگ ياهيرامیب  تافآ و  یسررب  434هسسؤم 

قرب 434هسسؤم 
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ناریا هیذغت  رابوراوخ و  434هسسؤم 

یتلود 434هسسؤم 

یتلود 435هسسؤم 

یتلود 435هسسؤم 

یتلود 435هسسؤم 

نهآهار 435هسسؤم 

هتسباو 435هسسؤم 

435هحضوم

همیب 435عوضوم 

436رجاهم

436تراهم

436تراهم

436تراهم

436رهم

436هعتملارهم

436لثملارهم

ود هجرد  436سدنهم 

کی هجرد  437سدنهم 

یعیبط عبانم  يزرواشک و  437سدنهم 

رظان 437سدنهم 

رای 437سدنهم 

437نادیم

یگنهرف 437ثاریم 

یگتسشنزاب قوقح  437نازیم 
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یگتسشنزاب قوقح  438نازیم 

یگتسشنزاب قوقح  438نازیم 

یگتسشنزاب قوقح  438نازیم 

یگتسشنزاب قوقح  438نازیم 

ثارو يرمتسم  قوقح  438نازیم 

( نارگراک  ) یگتسشنزاب يررقم  438نازیم 

یگداتفاراکزا يرمتسم  439نازیم 

ییایرد 439لیم 

439ن

تکراشم قاروا  439رشان 

میجح 439نان 

کناب ریعست  439خرن 

يرادربهرهب هناورپ  439نتشادن 

بسک هناورپ  439نتشادن 

440هخسن

440قسن

440قسن

یتلود 440ياهناشن 

ینوناق 440ياهیناشن 

هداعلاقوف 441رشن 

ناریا یمالسا  يروهمج  يداصتقا  441ماظن 

یفنص 441ماظن 

یفنص 441ماظن 

یعیبط عبانم  يزرواشک و  یسدنهم  441ماظن 
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ندعم یسدنهم  442ماظن 

نامتخاس لرتنک  یسدنهم و  442ماظن 

442نایماظن

442تفن

442تفن

نز 442هقفن 

نز 443هقفن 

براقا 443هقفن 

وضع 443صقن 

عاجرا الب  443ضقن 

عاجرا الب  443ضقن 

عاجرا الب  443ضقن 

عطقنم 443حاکن 

443نابهگن

ناتسا رد  هنازخ  444یگدنیامن 

لاوحا تبث  444هدنیامن 

اهبیب یتراجت  ياه  444هنومن 

يربهر مظعم  ماقم  یگدنیامن  444داهن 

یبالقنا 444ياهداهن 

444لاهن

445لاهن

445اهناتسلاهن

یتنس 445رهن 

یعیبط 445رهن 
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يزرم 445رهن 

كاخ ییوشبآ  445زاین 

445دنمزاین

یماظتنا 446ياهورین 

یماظتنا 446ياهورین 

حلسم 446ياهورین 

حلسم 446ياهورین 

ناریا یمالسا  يروهمج  حلسم  446ياهورین 

یماظن 446ياهورین 

یماظتنا 446يورین 

يولهپ 446مین 

447و

یشزومآ 447دحاو 

یشزومآ 447دحاو 

يرادا 447دحاو 

يرادا 447دحاو 

ناریا لوپ  447دحاو 

ناریا لوپ  447دحاو 

یتعنص تاقیقحت  447دحاو 

صوصخم تشادرب  قح  448دحاو 

یماد 448دحاو 

یتلود 448دحاو 

یفنص 448دحاو 

یفنص 448دحاو 
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یفنص 448دحاو 

یفنص 448دحاو 

يزرواشک 449دحاو 

449يزرواشکدحاو

یتفن یتایلمع  449ياهدحاو 

پاچ هب  هتسباو  449ياهدحاو 

449یهاوخاو

یعطق 449تادراو 

نیباکود 449تناو 

نیباک کی  450تناو 

450بهاو

450نامضلاهجو

هدش هرادا  450هوجو 

هدش هرادا  450هوجو 

یمومع 450هوجو 

451هعیدو

ینوناق 451ثارو 

ینوناق 451ثارو 

451هثرو

451یگتسکشرو

بلقت هب  451یگتسکشرو 

بلقت هب  452یگتسکشرو 

ریصقت هب  452هتسکشرو 

ریصقت هب  452هتسکشرو 
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بلقت هب  452هتسکشرو 

بلقت هب  452هتسکشرو 

عارتخا 453هقرو 

453هناخترازو

453هناخترازو

453هناخترازو

453هناخترازو

453هناخترازو

عافد 453ترازو 

ناریا یمالسا  يروهمج  عافد  454ترازو 

یجراخ یعمج  طابترا  454لیاسو 

یمومع غیلبت  454لیاسو 

یکشزپ کمک  454لیاسو 

یجراخ هیلقن  454هلیسو 

454تیصو

یکیلمت 454تیصو 

یهافش 455تیصو 

يدهع 455تیصو 

455همانتیصو

455همانتیصو

تشوندوخ 455همانتیصو 

تشوندوخ 455همانتیصو 

یمسر 455همانتیصو 

یمسر 455همانتیصو 
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يرس 456همانتیصو 

يرس 456همانتیصو 

یمادختسا 456عضو 

تابساحم ناوید  456فیاظو 

رابتعا لوپ و  ياروش  457فیاظو 

ربهر تارایتخا  457فیاظو و 

457هفیظو

روشک لک  یسرزاب  نامزاس  458هفیظو 

هدهع هب  458افو 

458فقو

458تلاکو

یباختنا 458تلاکو 

یباختنا 458تلاکو 

رارقا رد  458تلاکو 

458تیالو

458تیالو

459درگلو

صاخ 459یلو 

459ه

459همشاه

459هبه

تابساحم ناوید  459فده 

هوشر ای  459هیده 

460هنیزه
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460هنیزه

460هنیزه

شیامزآ 460هنیزه 

لیصحت 460هنیزه 

يدنبهفرعت 460هنیزه 

یسرداد 460هنیزه 

یسرداد 461هنیزه 

رفس 461هنیزه 

ییارجا 461ياههنیزه 

لوبق لباق  461ياههنیزه 

لوبق لباق  461ياههنیزه 

461یکرمگياههنیزه

461هتفه

462هتفه

462شوجمه

462نافیدرمه

462زومآرنه

462ناتسرنه

462امیپاوه

یصوصخ 462يامیپاوه 

نیگنس 463يامیپاوه 

دازآ 463ياوه 

ییارجا 463تأیه 

يربهر 463تأیه 
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تراظن یلاع  463تأیه 

تراظن یلاع  463تأیه 

سسؤم 463تأیه 

464ي

ینابیتشپ 464ياهناکی 

یلحم 464ياهناکی 

هدنرادهگن بقارم و  464هناگی 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  464هرابرد 
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یقوقح ناگژاو  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

زکرم تاقیقحت  دـحاو  یقوقح / ناگژاو  عماج  کناب  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و   1390، ناهفـصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
رشن تاصخشم  تسا . هتفرگ  تروص  ناریا  یئاضق  یقوقح و  ياه  تیاس  هیلک  زا  بلاطم  يروآ  درگ  ناهفصا . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت 

باــتک هناــیار و  هارمه ،  نـفلت  رازفا  مرن  : يرهاــظ تاصخــشم  ناهفـصا 1390 . هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : یلاـتیجید
نیناوق : عوضوم

فلا

راکتبا

ناـنکراک دزمتـسد  قوقح و  هماـننییآ  هداـم 1  زا  دـنب ط  . ) تـسا يروآوـن )  ) اـهراک دربـشیپ  يارب  هزاـت  ياـهشور  شنیرفآ  زا  تراـبع 
( ناریزو تأیه  بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت ــ  دازآ  قطانم  ياهنامزاس 

اربا

( یندم نوناق  زا  هدام 289  . ) دیامن رظنفرص  رایتخا  هب  دوخ  قح  زا  نیاد  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  اربا 

فانصا قاتا 

بوصم یفنـص  ماـظن  نوناـق  زا  هداـم 6  . ) تسا یقوـقح  تیـصخش  ياراد  دوـشیم و  لیکـشت  نوناـق  نیا  بجوـم  هب  هک  تـسا  یناـمزاس 
(16/3/1350

ناریا یمالسا  يروهمج  نداعم  عیانص و  یناگرزاب و  قاتا 

یلام لالقتـسا  یقوقح و  تیـصخش  ياراد  هکتسا  یعافتناریغ  ياهسـسؤم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نداعم  عیانـص و  یناـگرزاب و  قاـتا 
بوصم 15/12/1369) ناریا  نداعم  عیانص و  یناگرزاب و  قاتا  نوناق  زا  هدام 2  . ) دشابیم

هیداحتا

ظفح يارب  دـنناوتیم  تعنـص  کی  اـی  هاـگراک و  کـی  اـی  هفرح و  کـی  هب  طوبرم  ناـیامرفراک  اـی  نارگراـک  هکتسا  یتیعمج  اکیدـنس 
هیداحتا دـنچ  فالتئا  هیداحتا و  کی  لیکـشت  اکیدنـس  دـنچ  فالتئا  دـنهد . لیکـشت  دوخ  یعامتجا  يدام و  عضو  دوبهب  ياهفرحعفانم و 

بوصم 26/12/1337) راک  نوناق  زا  هدام 25  . ) دهدیم ار  نویساردفنک  کی  لیکشت 

نازومآشناد یمالسا  ياهنمجنا  هیداحتا 

ياراد یتـلودریغ و  تسا  يداـهن  دوـشیم  هدـیمان  هیداـحتا  ًاراـصتخا  همانـساسا  نـیا  رد  هکنازوـمآشناد  یمالـسا  ياـهنمجنا  هیداـحتا 
سرادـم یمالـسا  ياـهنمجنا  یناـبیتشپ  تیادـه و  یهدـنامزاس ، يارب  یگنهرف  هعومجم  کـی  ناوـنع  هب  هکلقتـسم  یقوـقح  تیـصخش 
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يوس زا  بوصنم  هدـنیامن  يربهر و  مظعم  ماقم  هیلاع  تراظن  تحت  ناکامک  هتفرگلکـش و  هر )  ) ماما ترـضح  تیاـنع  اـب  روشکرـسارس 
بالقنا یلاـعياروش  بوصم 3/5/1374 ، نازوـمآشناد  یمالـسا  ياـهنمجنا  هیداـحتا  همانـساسا  زا  هدام 1  . ) دـیامنیم تیلاـعف  ناـشیا 

( یگنهرف

ناریا ياهيرادرهش  هیداحتا 

دوـشیم هدـیمان  هیداـحتا  همانـساسا  نیا  رد  ددرگیملیکـشتروشکياهيرادرهش و  هیلک  تیوـضع  اـب  هک  ناریا  ياهيرادرهـش  هیداـحتا 
بوصم ناریا  ياهيرادرهـش  هیداـحتا  همانـساسا  هحیـال  زا  هداـم 1  . ) یقوـقح تیـصخش  ياراد  یـسایس و  ریغ  یلم و  تـسا  ياهســسؤم 

(12/11/1344

روشک ياهيرادرهش  هیداحتا 

هیداحتا مان  هب  ینامزاس  اهيرادرهـش  یللملانیب  ياههیداحتا  اـب  طاـبترا  يرارقرب  روشک و  ياهيرادرهـش  نیب  يراـکمه  داـجیا  روظنم  هب 
. ددرگیم نییعت  ناریزو  تأیه  بیوصت  روشک و  ترازو  داهنـشیپ  بسح  رب  نآ  همانـساسا  هک  دش  دـهاوخ  لیکـشت  روشک  ياهيرادرهش 

بوصم 27/11/1345) يرادرهش  نوناق  هب  دیدج  داوم  قاحلا  داوم و  زا  ياهراپ  حالصا  نوناق  زا  یقاحلا  هدام 108  )

یفنص هیداحتا 

ار یفنـص  هیداحتا  لیکـشت  دننکیم  تدـضاعم  یعاسم و  كارتشا  رگیدـکی  اب  یلغـش  تیثیح  قوقح و  ظفح  يارب  هک  فنـص  کی  دارفا 
بوصم 16/3/1350) یفنص  ماظن  نوناق  زا  هدام 5  . ) تسا یقوقح  تیصخش  ياراد  یفنص  هیداحتا  دنهدیم .

یفنص ياهقطنم  هیداحتا 

یلغش نوئش  تیثیح و  قوقح و  ظفح  يارب  هدومن و  تدضاعم  یعاسم و  کیرشت  رگیدکی  اب  فنـص  کی  دارفا  يرادرهـش  هقطنم  ره  رد 
تراظن یلاع  تأیه  طسوت  هک  یتاحالصا  يارجا  هزاجا  ینوناق  هحیال  زا  هدام 8  . ) دنهدیم ار  یفنص  ياهقطنم  هیداحتا  کی  لیکشت  دوخ 

( بالقنا ياروش  بوصم 13/4/1359 تسا  هدمآ  لمع  هب  نآ  ياه  هیحالصا  یفنص و  ماظن  نوناق  رد 

ینیجروخ لاصتا 

هدش لصو  نوتـس  هب  نییاپ  الاب و  زا  یـشبن  ود  اب  ریت  ره  دنیامنیم و  روبع  نوتـس  فرط  ود  زا  اهریت  نآ  رد  هک  نوتـس  هب  ریت  لاصتا  یعون 
( ناریزو تأیه  بوصم 17/9/1378 هلزلز  ربارب  رد  اهنامتخاس  یحارط  هماننییآ  فیراعت  شخب  زا  . ) تسا

یصاصتخا لیبموتا 

ياهلیبموتا ریاس  دشابیم . همان  نییآ  نیا  هدام 6  رد  جردنم  تاماقم  رایتخا  رد  نآ  زا  هدافتسا  قح  هک  تسا  یلیبموتا  یصاصتخا  لیبموتا 
ياهروظنم يارب  طقف  تشاد و  دـهاوخن  قلعت  یـصاخ  ماـقم  هب  اـهنآ  زا  هدافتـسا  هک  دوشیم  هتخانـش  تمدـخ  ياـهلیبموتا  وزج  یتلود 

هرصبت عوضوم  یتلود  ياهلیبموتا  زا  هدافتـسا  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 4  . ) دومن هدافتـسا  ناوتیم  اهنآ  زا  یتاـیلمع  ییارجا و  يرادا و 
بوصم 21/10/1344) لاس 1344  هجدوب  نوناق   68

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


یتامیلعت لیبموتا 

یگدـننار میلعت  هاگـشزومآ  نازوـمآرنه  هب  نآ  هلیـسو  هب  هدوـب و  هماـننییآ  نیا  رد  جردـنم  هصخـشم ، مئـالع  ياراد  هک  تـسا  یلیبـموتا 
( ناریزو تأیه  بوصم 21/1/1362 یگدننار  میلعت  ياههاگشزومآ  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب 6  . ) دوشیم هداد  شزومآ 

تمدخ لیبموتا 

. ددرگ هعجارم  یصاصتخا  لیبموتا  هب 

یتلود لیبموتا 

دروم یتلود  هسـسؤم  ای  یتلود  تکرـش  اـی  هناـخترازو  ره  رد  صخـشم  نیعم و  فیاـظو  يارجا  يارب  هک  تسا  ياهلیـسو  یتلود  لـیبموتا 
هدافتـسا نآ  زا  دـشاب  مزـال  هک  عقوم  ره  رد  راـک  رازبا  دـننام  درادـن و  صاـصتخا  نیعم  ماـقم  اـی  یناـمزاس  تسپ  هب  دریگ و  رارق  هدافتـسا 

ياروش بوصم 18/10/1358 دـئاز  ياـهلیبموتا  شورف  یتـلود و  ياـهلیبموتا  زا  هدافتـسا  هوـحن  ییارجا  هماـننییآ  زا  هداـم 1  . ) دوشیم
( بالقنا

یتلود لیبموتا 

ياـهلیبموتا عاوـنا  يراوـس و  ياـهلیبموتا  عاوـنا  لـیبق  زا  يروـتوم  هیلقن  لـیاسو  هیلک  هماـننییآ  نیا  رد  یتـلود  ياـهلیبموتا  زا  روـظنم 
لمح يارب  ًاتداع  ًافرع و  هک  تسا  يرگید  يروتوم  هیلقن  لیاسو  هیلک  نینچمه  و  نآ ) ریاظن  روردنل و  زلیو و  پیج  عاونا  دننام   ) ییارحص

لاس هجدوب  نوناق  هرصبت 68  عوضوم  یتلود  ياهلیبموتا  زا  هدافتـسا  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 2  . ) دنوشیم هدرب  راک  هب  صاخـشا  لقن  و 
بوصم 21/10/1344)  1344

یتلود لیبموتا 

روما ماجنا  تهج  ياهلیسو  ناونع  هب  هتـشادن و  یـصوصخ  کلام  هک  دنتـسه  ییاهوردوخ  هماننییآ  نیا  رد  یتلود  ياهلیبموتا  زا  روظنم 
ياهلیبموتا زا  هدافتسا  هوحن  هماننییآ  زا  هدام 1  . ) دنیآیم باسح  هب  یمومع  لاوما  لاملاتیب و  وزج  هدوب ، اههاگتـسد  رایتخا  رد  روشک 

( ناریزو تأیه  بوصم 25/12/1370 یتلود 

يراوسلیبموتا

، سوبینیم ییارحـص ، يراوس  يرهـش ، يراوس  لیبق  زا  ددرگ  هدافتـسا  رفاـسم  لـمح  يارب  هک  تسا  یلیبموتا  زا  تراـبع  يراوسلـیبموتا 
بوـصم لاـس 1364  هجدوـب  نوناــق  هرـــصبت 63  ییارجا  هماــننییآ  زا  هداـم 1  . ) دــشاب یطاقــسا  اـی  هدر  زا  جراـخ  دــنچ  ره  سوـبوتا 

( ناریزو تأیه  20/6/1364

رثا

رظن رد  نودب  دیآیم  دیدپ  نانآ  راکتبا  ای  رنه  ای  شناد  هار  زا  هچنآ  هب  هدـنروآ و  دـیدپ  دـنمرنه  فنـصم و  فلؤم و  هب  نوناق  نیا  رظن  زا 
نافلؤم و قوقح  تیامح  نوناـق  زا  هدام 1  . ) دوشیم قالطا  رثا  هتفر  راک  هب  نآ  داجیا  اـی  روهظ  اـی  ناـیب  رد  هک  یـشور  اـی  هقیرط  نتفرگ 
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بوصم 11/10/1348) نادنمرنه  نافنصم و 

كرتشم رثا 

دوشیم هدیمان  كرتشم  رثا  دشابن  زیامتم  ادج و  نانآ  کیاکی  راک  دشاب و  هدمآ  دوجو  هب  هدنروآ  دیدپ  دـنچ  ای  ود  يراکمه  اب  هک  يرثا 
بوصم نادـنمرنه  نافنـصم و  ناـفلؤم و  قوقح  تیاـمح  نوناـق  زا  هداـم 6  . ) تسا ناگدـنروآ  دـیدپ  عاـشم  قح  نآ  زا  یـشان  قوـقح  و 

(11/10/1348

تیامح دروم  ياهرثا 

یبدا و ینف و  یملع و  رگید  هتـشون  ره  همانــشیامن و  هوزج و  هلاـسر و  باـتک و  - 1: تسا ریز  حرـش  هب  نوناق  نیا  تیامح  دروم  ياـهرثا 
روظنم هب  يرصب  یعمس و  رثا  - 3 دشاب ، هدش  رشن  ای  طبض  ای  هتشون  شور  بیترت و  ره  هب  هک  فینـصت  دورـس و  هنارت و  رعـش و  - 2، يرنه

-4 دشاب ، هدش  رشن  ای  طبض  ای  هتـشون  شور  بیترت و  ره  هب  هک  نویزیولت  ای  ویدار  زا  شخپ  ای  امنیـس  هدرپ  ای  شیامن  ياههنحـص  رد  ارجا 
يراکتبا ییایفارغج  هشقن  شقن و  حرط و  ریوصت و  یشاقن و  - 5 دشاب ، هدش  رشن  ای  طبض  ای  هتشون  شور  بیترت و  ره  هب  هک  یقیـسوم  رثا 

هدـمآ دوجو  هب  یبیکرت  اـی  هداـس  تروص  هب  شور  قیرط و  ره  هب  هک  یمـسجت  رثا  ینییزت و  رثا  هنوگره  ینیئزت و  ياـهطخ  اههتـشون و  و 
دیدپ عادبا  يراکتبا و  شور  اب  هک  یساکع  رثا  - 8 نامتخاس ، هشقن  حرط و  لیبق  زا  يرامعم  رثا  - 7 همسجم ،)  ) هرکیپ هنوگ  ره  - 6 دشاب ،

هماع گـنهرف  هیاـپ  رب  هک  يراـکتبا  رثا  - 10 میلگ ، یلاـق و  هشقن  یتعنـص و  اـی  یتـسد  ياـهرنه  هب  طوـبرم  يراـکتبا  رثا  - 9 دشاب ، هدـمآ 
رثا هنوـگ  ره  - 12 دـشاب . هتـشاد  راـکتبا  عادـبا و  هبنج  هـک  ینف  رثا  - 11 دـشاب ، هدـمآ  دـیدپ  یلم  يرنه  یگنهرف و  ثاریم  اـی  روـکلوف ) )

نافلؤم و قوقح  تیاـمح  نوناـق  زا  هدام 2  . ) دـشاب هدـمآ  دـیدپ  لصف  نیا  رد  هدربماـن  ياـهرثا  زا  رثا  دـنچ  بیکرت  زا  هک  رگید  هنارکتبم 
بوصم 11/10/1348) نادنمرنه  نافنصم و 

هراجا

هراجا روظنم  هب  يرگید  ناونع  ره  ای  عفانم  حلص  ای  هراجا  ناونع  هب  فرـصتم  فرـصت  هک  تسا  نآ  هدام  نیا  رد  هروکذم  هراجا  زا  روظنم 
ای رجوم  اب  یـضارت  بسح  رب  فرـصتم  فرـصت  ای  هدـش  میظنت  یمـسرریغ  ای  یمـسر  دنـس  فرـصت  دروم  هب  تبـسن  هک  نیا  زا  معا  دـشاب 

بوصم 10/3/1339) رجأتسم  کلام و  طباور  نوناق  هدام 1  زا  هرصبت 1  . ) دشاب وا  ینوناق  هدنیامن 

هراجا

رجاتـسم و ار  هدننک  هراجا  رجوم و  ار  هدـنهد  هراجا  دوشیم . هرجاتـسم  نیع  عفانم  کلام  رجاتـسم  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدـقع  هراجا 
( یندم نوناق  زا  هدام 466  . ) دنیوگ هرجاتسم  نیع  ار  هراجا  دروم 

صاخشا هراجا 

. دوشیم هدیمان  ترجا  هراجالالام  ریجا و  دوشیم  عقاو  هراجا  دروم  هک  یسک  رجاتـسم و  دیامن  یم  هراجا  هک  یـسک  صاخـشا  هراجا  رد 
( یندم نوناق  زا  هدام 512  )

تشادرب هزاجا 
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اههزیراو و تشادرب  ینارمع و  ياهحرط  زاـین  دروم  یناـمتخاس  حـلاصم  نیمأـت  يارب  تازلف  نداـعم و  ترازو  فرط  زا  هک  تسا  يزوجم 
(23/3/1377 بوصم نداعم  نوناق  هدام 1  زا  دنب ذ  . ) دوشیم رداص  یهاگشیامزآ  تایلمع  زین  یئزج و  دودحم و  ریاخذ 

تشادرب هزاجا 

فرصم جارختسا و  تهج  اهنآ  ناراکنامیپ  ای  ینوناق  ياهداهن  یتلود و  تاسسؤم  هب  تازلف  نداعم و  ترازو  فرط  زا  هک  تسا  يزوجم 
نداعم نوناق  هدام 1  زا  دـنب ق  . ) دوشیم هداد  صخـشم  هدودـحم  ای  هقطنم  رد  رظن  دروم  راک  يارب  ینامتخاس  حـلاصم  یـصخشم  رادـقم 

بوصم 1/3/1363)

( بآ  ) فرصم هزاجا 

رودـص قیرط  زا  نوناق  نیا  رد  هدـشینیبشیپ  تاررقم  تیاعر  اـب  بآ  زا  لوقعم  دـیفم و  هدافتـسا  روظنم  هب  هتسا  یقح  فرـصم  هزاـجا 
(27/4/1347 بوصم نآ  ندش  یلم  هوحن  بآ و  نوناق  زا  هدام 4  . ) دوشیم راذگاو  یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  هب  هناورپ 

نید لباقم  رد  تمدخ  هب  رابجا 

ضرق نیمضت  يارب  تسا  وا  نامرف  رد  هکيرگید  صخـش  ای  دوخیـصخش  تامدخ  هب  تبـسن  نویدم  دهعت  زا  هک  تیعـضو  ای  لاح  ینعی 
تدم و لوط  ای  دسرن  ضرق  كالهتسا  فرصم  هب  دوش  میوقت  ًاحیحـص  هک  يوحنهب  تامدخ  نآ  شزرا  هکیتروص  رد  دوشیم و  یـشان 
یـشورفهدرب و یگدرب و  عنم  یلیمکت  دادرارق  هب  ناریا  یقاحلا  نوناـق  هدام 1  زا  فلا  دنب  . ) دشابن صخـشم  دودحم و  تامدـخ  نآ  هوحن 

بوصم 3/12/1337) یگدرب  هباشم  هاگتسد  تایلمع و 

راکتحا

هب رارـضا  ای  یـشورفنارگ  دصق  هب  نآ  هضرع  زا  عانتما  حالـصيذ و  عجرم  صیخـشت  اب  هدمع  تروص  هب  الاک  يرادهگن  زا  تسا  ترابع 
( ماظن تحلصم  صیخشتعمجم  بوصم 23/12/1367 ، یتموکح  تاریزعت  نوناق  زا  . ) تلود طسوت  هضرع  ترورض  مالعا  زا  سپ  هعماج 

راکتحا

دصق هب  یتابن ) یناویح و  نغور  امرخ ، شمشک ، وج ، مدنگ ،  ) مدرم هماع  يرورـض  زاین و  دروم  قازرا  يرادهگن  عمج و  زا  تسا  ترابع 
بوصم 23/1/1367) ناشورفنارگ  نارکتحم و  تازاجم  دیدشت  نوناق  هدام 1 ، فلا  دنب  . ) تمیق شیازفا 

يزابرس هب  راضحا 

هب لیوحت  عقوم  ات  ددرگیم  عقاو  یگدیـسر  تحت  اهنآ  تیعـضو  رـشتنم و  یهگآ  هلیـسو  هب  نیلومـشم  یماـسا  هک  تیلومـشم  خـیرات  زا 
بوصم 29/3/1317) هفیظو  ماظن  تمدخ  نوناق  زا  هدام 27  . ) دوشیم هدیمان  راضحا  هلحرم  هناخزابرس 

يدادعا ماکحا 

یـضعب هب  مکح  باسح  یگدیـسر  لـیمکت  يارب  هک  تسا  نآ  يدادـعا  ماـکحا  هنیرق . اـی  يدادـعا  اـی  تسا  یتقوم  اـی  یتامدـقم  ماـکحا 
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بوصم 4/12/1289) تابساحم  ناوید  نوناق  زا  هدام 83  . ) ددرگ لخاد  بلطم  لصا  رد  هک  نیا  نودب  دیامنیم  تامادقا 

تابساحم ناوید  ماکحا 

بلطم لصا  رد  عمج و  بحاص  باسح  هرابرد  هک  تسا  نآ  یعطق  ماکحا  یعطق . یتامدقم و  تسا : مسق  ود  رب  تابـساحم  ناوید  ماکحا 
هب رما  ًاتمدقم  رداص و  یعطق  مکح  رودـص  زا  لبق  هک  تسا  ییاهرارق  زا  ترابع  یتامدـقم  ماکحا  دـیامنیم . متخ  ار  لمع  هدـش و  رداص 
هب یگدیسر  لمع  یلو  راک  تفرـشیپ  يارب  تاعالطا  یـضعب  لیـصحت  تباب  زا  هچ  عقوم و  تیروف  تباب  زا  هچ  دیامنیم  تامادقا  یـضعب 

بوصم 4/12/1289) تابساحم  ناوید  نوناق  زا  هدام 83  . ) دوشیمن متخ  اهرارق  نیا  بجوم  هب  باسح 

هنیرق ماکحا 

تـسا يروط  هب  دوشیم و  هداد  مکح  هنیمز  هیهت  يارب  هک  تسا  نآ  هنیرق  ماکحا  هنیرق ..... اب  يدادـعا  ای  تسا  یتقوم  ای  یتامدـقم  ماکحا 
بوصم 4/12/1289) تابساحم  ناوید  نوناق  زا  هدام 83  زا  . ) درک طابنتسا  نآ  زا  ناوتیم  ار  مکح  هجیتن  هک 

یعطق ماکحا 

بلطم لصا  رد  عمج و  بحاص  باسح  هرابرد  هک  تسا  نآ  یعطق  ماکحا  یعطق . یتامدقم و  تسا : مسق  ود  رب  تابـساحم  ناوید  ماکحا 
بوصم 4/12/1289) تابساحم  ناوید  نوناق  زا  هدام 82  زا  . ) دیامنیم متخ  ار  لمع  هدش و  رداص 

یتامدقم ماکحا 

مکحرودـص زا  لـبق  هکتساییاـهرارق  زا  تراـبع  یتامدـقم  ماـکحا  یعطق ..... یتامدـقم و  تسا : مسق  ود  رب  تابـساحم  ناوـید  ماـکحا 
تفرـشیپ يارب  تاعالطا  یـضعب  لیـصحت  تباب  زا  هچ  عقوم و  تیروف  تباب  زا  هچ  دیامنیم  تامادقا  یـضعب  هبرما  ًاتمدـقم  رداصیعطق و 

بوصم 4/12/1289) تابساحم  ناوید  نوناق  زا  هدام 82  . ) دوشیمن متخ  اهرارق  نیا  بجوم  هب  باسح  هب  یگدیسر  لمع  یلو  راک 

يدادعا یتامدقم  ماکحا 

یـضعب هب  مکح  باسح  یگدیـسر  لیمکت  يارب  هک  تسا  نآ  يدادـعا  ماکحا  هنیرق ..... ای  يدادـعا  ای  تسا  یتقوم  اـی  یتامدـقم  ماـکحا 
بوصم 4/12/1289) تابساحم  ناوید  نوناق  زا  هدام 83  . ) دوش لخاد  بلطم  لصا  رد  هک  نیا  نودب  دیامنیم  تامادقا 

هنیرق یتامدقم  ماکحا 

هدام . ) درک طابنتـسا  نآ  زا  ناوتیم  ار  مکح  هجیتن  هک  تسا  يروط  هب  ددرگیم و  هداد  مکح  هنیمز  هیهت  يارب  هک  تسا  نآ  هنیرق  ماکحا 
بوصم 4/12/1289) تابساحم  ناوید  نوناق  زا   83

یتقوم یتامدقم  ماکحا 

مکح رودـص  عقوم  رد  ات  دـهدیم  يرارق  ًاتقوم  عقوم  تیروف  هب  رظن  یتقوم  ماکحا  هنیرق . ای  يدادـعا  ای  تسا  یتقوم  ای  یتامدـقم  ماـکحا 
بوصم 4/12/1289) تابساحم  ناوید  نوناق  زا  هدام 83  زا  . ) ددرگ هداد  نآ  یعطق  رارق 
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یضارا يایحا 

، تـعارز لـیبق  زا   ) تـسا بوـسحم  ندرک  داـبآ  فرع  رد  هـک  یتامادـقا  هلیــسو  هـب  نـیمز و  یعیبـط  عـضو  رییغت  اـب  هـک  تـسا  یتاـیلمع 
يراذـگاو و هوحن  ینوناق  هحیال  زا  هدام 1  زا  . ) دزاس هدامآ  يرادربهرهب  يارب  ار  نآ  هریغ ) تاسیـسأت و  داجیا  نتخاـس ، اـنب  يراـکتخرد ،

( بالقنا ياروش  بوصم 25/6/1358 ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا 

نیمز يایحا 

، تعارز لیبقزا  تسا  بوسحم  ندرکدابآ  فرع  رد  هک  یتایلمع  هلیـسو  هب  ار  هحاـبم  تاوم و  یـضارا  هک  تسا  نآ  نیمز  ياـیحا  زا  دارم 
( یندم نوناق  زا  هدام 141  . ) دنیامن هدافتسالباق  هریغ  نتخاس و  انب  يراکتخرد ،

یعمجهتسد تافالتخا 

هتخاس و لتخم  هاگراک  رد  ار  امرفراک  نارگراک و  نیب  طـباور  هک  تسا  یفـالتخا  هداـم  نیا  رد  روکذـم  یعمجهتـسد  فـالتخا  زا  روظنم 
حالصا نوناق  زا  هدام 45  هب  یقاحلا  هرصبت  . ) ددرگب نارگراک ) فرط  زا   ) باصتعا ای  امرفراک ) فرط  زا   ) هاگراک لیطعت  هب  رجنم  ًالامتحا 

بوصم 20/11/1343) راک  نوناق  هب  هرصبت  ود  داوم و  قاحلا  و 

یفنص تافالتخا 

قبط رب  یفنـص  روما  دوشیم و  دـیلوت  یفنـص  روما  هب  عجار  اهنآ  دارفا  فانـصا و  نیب  هک  یتافالتخا  زا  تسا  تراـبع  یفنـص  تاـفالتخا 
عجار رادبوچ  باصق و  نیب  فالتخا  ددرگیم . نییعت  دش  دهاوخ  میظنت  هیلدع  ترازو  بیوصت  هلخاد و  ترازو  داهنـشیپ  هب  هک  همانماظن 

هدام هرصبت 1  . ) تسا یفنص  تافالتخا  مکح  رد  هیموی  شورف  هجو  هب  عجار  رادناکد  اب  زابخ  باصق و  نیب  فالتخا  دنفـسوگ و  تمیق  هب 
بوصم 5/7/1311) یفنص  تافالتخا  عفر  نوناق  زا   1

تیحالص رد  فالتخا 

ودره ای  دننادب  حـلاص  ار  دوخودره  يرتسگدادریغ  عجارم  يرتسگداد و  هاگداد  ای  يرتسگداد  هاگداد  ود  يوعد  کی  عوضوم  رد  هاگره 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآ  نوناقزا   47 هدام  ) دوشیم ققحم  فالتخا  دننک  تیحالص  یفن  دوخ  زا 

دنوشیم جارخا  تمدخ  زا  نادنمراک  نارسفا و  ریز  دروم  راهچ  رد  جارخا :

تاـهیبنت هک  یتروص  رد  - 2 دـشاب ، جارخا  مزلتـسم  هک  دـننک  ادـیپ  یتیموکحم  شترا  رفیک  یـسرداد و  نوناق  تاررقم  قبط  هچناـنچ  - 1
یماظن نوئـش  فالخرب  راتفر  لامعا و  هب  تردابم  مه  زاب  هدـشن و  عقاو  رثؤم  نانآ  راتفر  عضو و  رییغت  رد  يراک  نودـب  تمدـخ و  راـظتنا 

هدام تیاعر  اب   ) یسایس تاجتسد  بازحارد و  دنمراک  رسفا و  تکرـش  تروص  رد  - 3 نوناق ،) نیا  هدام 113 و 118  تیاعر  اب  دنیامنب 0
بوصم 30/4/1336) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 15  زا  دنب د  . ) تیعبات كرت  تروص  رد  - 4 نوناق ،) نیا  113 و 118 

الاک هضرع  زا  عانتما  افخا و 

زا عاـنتماو  اـفخا  تاریزعت  شورف . رد  ضیعبت  اـی  یـشورفنارگدصق  هـب  یمـسر  خرن  ياراد  يـالاکهضرع  زا  يراددوـخ  زا  تـسا  تراـبع 
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هب الاک  هضرع  مود -  هبترم  یمـسر . خرن  هب  الاکهضرع  دحاو و  هدنورپ  رد  جرد  یبتکرکذـت ، لوا -  هبترم  تسا : ریز  حرـش  هب  الاکهضرع 
یخرب ای  مامت  عطق  مود -  هبترم  ياهتازاجم  رب  هوالع  موس -  هبترم  الاک . یمـسر  شزرا  ربارب  جـنپ  اـت  ود  زا  همیرج  ذـخا  یمـسر و  خرن 

( تحلصم صیخشت  عمجم  بوصم 23/12/1367 ، یتموکح  تاریزعت  نوناق  زا  هدام 7  . ) هام شش  ات  هس  زا  یتلود  تامدخ 

تاکولب هیطبض  هرادا 

رد هکيروطهب  هیطبض  نارومام  نابـصنم و  بحاص  و  ( 201  ) هدام رد  یکولب  هرادا  هموکحلا  بیان  زا  تسا  ترابع  تاکولب  هیطبـض  هرادا 
بوصم 27/9/1286) ماکحلمعلاروتسد  تایالو و  تالایا و  لیکشت  نوناق  زا   209 هدام . ) دش دهاوخ  رکذ  هیتآ  داوم 

تلود دمآرد  لوصو  رومأم  هرادا 

هب هک  تسا  تلود  هب  هتسباو  ای  یتلود  تکرش  ای  هسسؤم  ای  نامزاس  ای  هرادا  ره  نوناق  نیا  رد  تلود  دمآرد  لوصو  رومأم  هرادا  زا  روظنم 
نیبکترم تازاجم  نوناق  داوم  زا  یضعب  حالـصا  نوناق  زا  هدام 54  . ) دـشابیم تلود  دـمآرد  لوصو  هب  فظوم  تاررقم  نیناوق و  بجوم 

بوصم 29/12/1353) روکذم  نوناق  هب  هرصبت  هدام و  دنچ  قاحلا  قاچاق و 

يوعد تابثا  هلدا 

( یندم نوناق  زا  هدام 1285  . ) مسق - 5 تاراما ، - 4 تداهش ، - 3، یبتک دانسا  - 2 رارقا ، - 1 تسا : لیذ  رارق  زا  يوعد  تابثا  لیالد 

شیآ یضارا 

ییارجا هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب 6  . ) دـنامب تشک  نودـب  ینیعم  هرود  يارب  لـحم  فرع  قبط  بواـنتم  تروـص  هب  هک  تسا  يریاد  نیمز 
بوصم 31/2/1359) ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  يایحا  يراذگاو و  ینوناق  هحیال  حالصا  ینوناق  هحیال 

شیآ یضارا 

ینوناق هحیال  زا  هماـنهژاو  دـنب 4  . ) دـنامب تشک  نودـب  ینیعم  هرود  يارب  لـحم  فرع  قـبط  بواـنتم  تروـص  هب  هک  تسا  يریاد  نـیمز 
تلود بوصم 26/1/1359) ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  يایحا  يراذگاو و  ینوناق  هحیال  حالصا 

شیآ یضارا 

ینوناق هحیال  هماـنهژاو  زا  دـنب 5  . ) دـنامب تشک  نودـب  ینیعم  هرود  يارب  لـحم  فرع  قـبط  بواـنتم  تروـص  هب  هک  تسا  يریاد  نـیمز 
بوصم 28/12/1358) ینوناق ...  هحیال  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  يایحا  يراذگاو و  هوحن  ینوناق  هحیال  حالصا 

شیآیضارا

حالـصا ینوناق  هحیال  زا  همانهژاو  دنب 5  . ) دـنامب تشک  نودـب  ینیعم  هرود  يارب  لحم  فرع  قبط  بوانتم  تروصهب  هکتسايریادنیمز 
بوصم 11/12/1358) ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  يایحا  يراذگاو و  هوحن  ینوناق  هحیال 

شیآ یضارا 
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يراذگاو هوحن  نوناق  زا  هدام 1  دنب ج  . ) دنامب تشک  نودب  ینیعم  هرود  يارب  لحم  فرع  قبط  بوانتم  تروص  هب  هک  تسا  يریاد  نیمز 
( بالقنا ياروش  بوصم 25/6/1358 ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  يایحا  و 

ریاب یضارا 

ای هدنام  كورتم  یلاوتم  لاس  تدم 5  هجوم  رذع  نودـب  يرادربهرهب  مدـع  ای  ضارعا  تلع  هب  یلو  دراد  ایحا  هقباس  هک  تسا  ییاهنیمز 
یمالسا يروهمج  تموکح  رد  یـضارا  يایحا  يراذگاو و  ینوناق  هحیال  حالـصا  نوناق  هحیال  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب 3  . ) دنامب

( بالقنا ياروش  بوصم 31/2/1359  ناریا 

ریاب یضارا 

هدـنام كورتم  یلاوتم  لاس  تدـم 5  هجوم  رذـع  نودـب  يرادربهرهب  مدـع  ای  ضارعا  تلع  هب  یلو  دراد  ایحا  هقباس  هک  تسا  ییاـهنیمز 
بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  رد  یـضارا  ایحا  يراذـگاو و  ینوناق  هحیال  حالـصا  ینوناق  هحیـال  زا  هماـنهژاو  دنب 1  . ) دشاب

( بالقنا ياروش  26/1/1359

ریاب یضارا 

ییافکدوخ هلأسم  هعماج و  زاـین  هب  هجوت  اـب  تسا و  هدـش  هتـشاد  هاـگن  ریاـب  گرزب  ناـکلام  طـسوت  فلتخم  لـلع  هب  هک  ریاـب  ياـهنیمز 
هب تشک  هزاـجا  هدـنام و  تشک  نودـب  تسا  اـهنآ  نآ  زا  تیکلاـم  هک  نیا  فرـص  هب  طـقف  اـهنیمز  نیا  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  تکلمم و 

تموکح ردیـضارا  ياـیحا  يراذـگاو و  هوـحن  ینوناـق  هحیـال  حالـصا  ینوناـق  هحیـال  زا  هماـنهژاو   1 دنب . ) دوـشیمن هداد  مـه  ناـناقهد 
( بالقنا ياروش  بوصم 28/12/1358 ناریا  یمالسا  يروهمج 

ریاب یضارا 

ییافکدوخ هلأسم  هعماج و  زاـین  هب  هجوت  اـب  تسا و  هدـش  هتـشاد  هاـگن  ریاـب  گرزب  ناـکلام  طـسوت  فلتخم  لـلع  هب  هک  ریاـب  ياـهنیمز 
هب تشک  هزاـجا  هدـنام و  تشک  نودـب  تسا  اـهنآ  نآ  زا  تیکلاـم  هک  نیا  فرـص  هب  طـقف  اـهنیمز  نیا  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  تکلمم و 

طیارـش دـجاو  نابلطواد  ناـناقهد و  راـیتخا  رد  اـت  دریگیم  دوخ  راـیتخا  رد  ار  اـهنیمز  نیا  یمالـسا  تلود  دوشیمن ، هداد  مه  ناـناقهد 
یمالـسا يروهمج  تموکح  رد  یـضارا  يایحا  يراذگاو و  هوحن  ینوناق  هحیال  حالـصا  ینوناق  هحیال  زا  همانهژاو  دنب 1  . ) دوش هدراذگ 

بوصم 11/12/1358) ناریا 

ریاب یضارا 

كورتم هجوم  رذـع  نودـب  یلاوتم  لاس  تدـم 5  يارب  يرادربهرهب  مدـع  ضارتعا و  تلع  هب  یلو  دراد  اـیحا  هقباـس  هک  تسا  ییاـهنیمز 
بوصم 25/6/1358 ناریا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  رد  یـضارا  ياـیحا  يراذـگاو و  هوـحن  نوناـق  زا  هدام 1  دنب د  . ) دـنامب ای  هدـنام 

( بالقنا ياروش 

ریاب یضارا 
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همان نییآ  رد  جردنم  طباوض  قبط  یتاثدحتسم  ای  غاب  لاقتنا  لقن و  خیرات  رد  هکتسا  ییاهنیمز  هدام  نیا  عوضوم  ریاب  یـضارا  زا  روظنم 
بوصم 28/2/1354) نیمز  تالماعم  نوناق  زا   6 هدام هرصبت  . ) دشاب هدشن  داجیا  نآرد  میقتسم  ياهتایلام  نوناق  هدام 214 

ریاب یضارا 

. دشاب هدنام  كورتم  یلاوتم  لاس  تدم 5  هب  هجوم  رذع  نودـب  يرادربهرهب  مدـع  ای  ضارعا  تلع  هب  یلو  دراد  ایحا  هقباس  هک  ییاهنیمز 
رارق نازرواشک  رایتخا  رد  تقوم  تشک  تروص  هب  بالقنا  زا  دعب  هک  ریاب  ریاد و  ياهنیمز  يراذگاو  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  زا  دنب 1  )

( ناریزو تأیه  بوصم 29/11/1365 تسا  هتفرگ 

يرهش ریاب  یضارا 

یصخشم بحاص  هک  نآ  زا  معا  هتشگرب  تاوم  تلاح  هب  جیردت  هب  هتشاد و  ایحا  نارمع و  هقباس  هکتسا  ییاهنیمز  يرهش  ریاب  یـضارا 
بوصم 22/6/1366) يرهش  نیمز  نوناق  زا  هدام 4  . ) دشاب هتشادن  ای  هتشاد 

يرهش ریاب  یضارا 

یصخشم بحاص  هکنآ  زا  معا  تسا  هتشگرب  تاوم  تلاح  هب  جیردت  هب  هتـشاد و  نارمع  هقباس  هکتسا  ییاهنیمز  يرهـش  ریاب  یـضارا 
بوصم 27/12/1360) يرهش  یضارا  نوناق  زا  هدام 4  . ) دشاب هتشادن  ای  هتشاد 

ای لاهن  ای  تخرد  هدیامن  دادعت  - 1 دشاب : ریز  ياهتروص  هب  هک  دوشیم  هتفگ  ياهتفاین  لماکت  لگنج  هب  یلگنج  یضارا  یلگنج : یـضارا 
هک يوحن  هب  دشاب  هدنکارپ  تروص  هب  یلگنج  ناتخرد  - 2 دنکن . زواجت  هلصا  دص  کی  زا  ًاعومجم  ای  هناگادج  نآ  راتکه  ره  رد  یلگنج  هتوب 
رتم تسیب  زا  رتمک  ناریا  طاقن  ریاس  رد  بعکم و  رتم  هاجنپ  زا  رتمک  یغادیلگ ) هزوح  ات  اراتسآ  هزوح  زا   ) لامش رد  راتکه  ره  رد  نآ  مجح 

نییآ زا  هدام 1  دنب 7  فیدر د  (. ) دوشیم بوسحم  داشمش  لگنج  بعکم  رتم  یس  زا  شیب  مجح  داشمـش و  دوجو  تروص  رد   ) دشاب بعکم 
بوصم 31/2/1359 ناریا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  رد  یـضارا  ایحا  يراذگاو و  ینوناق  هحیال  حالـصا  ینوناق  هحیال  ییارجا  همان 

( بالقنا ياروش 

یلگنج یضارا 

ره رد  یلگنج  هتوب  اـی  لاـهن  اـی  تخرد  هدـنک  دادـعت  - 1 دـشاب : ریز  لاکـشا  زا  یکی  هب  هکدوـشیم  قـالطا  ياهتفاـین  لـماکت  لـگنج  هب 
نآ مجح  هک  يوحن  هب  دـشاب  دوجوم  هدـنکارپ  تروصهب  یلگنج  ناتخرد  - 2. دنکنزواجتددع دصکی  زا  ًاعومجم  ای  هناگادـج  نآراتکه 
رتم تسیب  زا  رتمک  ناریا  طاقن  ریاس  رد  بعکم و  رتم  هاجنپ  زا  رتمک  یغادیلگ ) هزوح  ات  اراتـسآ  هزوح  زا   ) ناریا لامـش  رد  راتکه  ره  رد 

دشاب راتکه  رد  بعکم  رتم  یـس  زا  شیب  نآ  ناتخرد  مجح  دشاب و  هتـشاد  دوجو  داشمـش  تخرد  دنب 2 )  ) یـضارا رد  رگا  دشاب . بعکم 
بوصم ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یـضارا  ایحا  يراذگاو و  هوحن  نوناق  زا  هدام 1  دنب ز  . ) ددرگیم بوسحم  داشمش  لگنج 

( بالقنا ياروش   25/6/1358

یلگنج یضارا 

دـشاب هتـشاد  دوجو  یلگنج  ناتخرد  هدـنک  ای  هتوب  ای  شوجاپ  ای  لاهن  لیبق  زا  لگنجدوجو  دـهاوش  راـثآ و  اـهنآ  رد  هکییاـهنیمز  فلا 
ای تسیب  زا  راـتکه  ره  رد  هدـنک  دادـعت  هدوبن و  شیآ  اـی  تشک  تحت  اهلگنج 27/10/1341  ندـش  یلم  خـیرات  رد  هک  نآ  رب  طورـشم 
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زا راتکه  ره  رد  هدـنک  هتوب و  لاهن و  دادـعت  عومجم  ای  ددـع  دـصکی  زا  ًاعومجم  ای  هناگادـج  راتکه  ره  رد  یلگنج  هتوب  اـی  لاـهن  دادـعت 
ناتخرد مجح  دشاب و  هتـشاد  دوجو  هدنکارپ  روطهب  یلگنج  يوردوخ  ناتخرد  اهنآ  رد  هکییاهنیمز  ب ) دـشاب . زواجتم  ددـع  دـصکی 

رتم تسیب  زا  رتمک  ناریا  قطانم  ریاس  رد  بعکم و  رتم  هاجنپ  زا  رتمک  راتکه  ره  رد  یغادیلگ  هزوح  ات  اراتسآ  هزوح  زا  لامـش  رد  دوجوم 
تظافح و نوناـق  زا  هدام 1  دـنب 6  . ) دـشاب هدوب  شیآ  ای  تشک  تحت  اـهلگنج  ندـش  یلم  خـیرات  رد  هکنآ  رب  طورـشم  دـشاب  بعکم 

بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب 

هصلاخ یضارا 

رد هک  يریاب  ياهنیمز  زا  ای  تسا  دوجوم  ًالعف  هک  یتلود  هصلاخ  ءارق  یـضارا  زا  تسا  معا  هدام 1  رد  روکذم  هصلاخ  یضارا  زا  روظنم 
تلود فرط  زا  هک  ییارق  ای  یـضارا  ای  دـش  دـهاوخ  هداـمآ  تعارز  يارب  ریاد و  تلود  فرط  زا  هریغ  يدـنبدس و  ینارمع و  تاـیلمع  رثا 

هب نیمز  يراذگاو  هب  عجار  نوناق  زا  هدام 1  هرصبت 2  . ) تاجصلاخ شورف  نوناق  تیاعر  اب  دوشیم  هدراذگ  يزرواشک  ترازو  رایتخارد 
بوصم 22/10/1338) يزرواشک  ياههدرکلیصحت 

ریاد یضارا 

ریاد ياهنیمز  تسا . کلام  يرادربهرهب  دروم  ریاد و  رـضاح  لاح  رد  دـناهدرک و  داـبآ  اـیحا و  ار  نآ  هک  تسا  ییاـهنیمز  ریاد  یـضارا 
بوصم يرهـش  نیمز  نوناق  زا  هدام 5  . ) دـشابیم روصحمریغ  ای  روصحم  زا  معا  شیآ  ای  يزرواشک  یـضارا  ًافرـص  نوناـق  نیا  لومـشم 

(22/6/1366

ریاد یضارا 

حالصا ینوناق  هحیال  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب 4  . ) تسا يرادربهرهب  دروم  ًارمتسم  هدش و  ایحا  هک  تسا  ییاهنیمز  ریاد ، یـضارا 
( بالقنا ياروش  بوصم 31/2/1359 ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و  ینوناق  هحیال 

ریاد یضارا 

میژر رد  احنا  زا  يوحن  هب  هک  ییاهنیمز  رکذـلا  قوف  یـضارا  زا  ریغ  تسا . يرادربهرهب  دروم  ًارمتـسم  هدـش و  ایحا  هک  تسا  ییاـهنیمز 
هدـمآرد تلود  تیکلم  رد  اوه  بآ و  يدـب  زا  يریگولج  اههاگراکـش و  تسیزطیحم و  تهج  هک  ییاـهنیمز   ) هدـش مـالعا  یلم  قباـس 

بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  رد  یـضارا  ایحا  يراذـگاو و  ینوناق  هحیال  حالـصا  ینوناق  هحیال  زا  هماـنهژاو  دنب 2  (. ) تسا
( بالقنا ياروش   26/1/1359

ریاد یضارا 

يراذگاو هوحن  ینوناق  هحیال  حالصا  ینوناق  هحیال  زا  همانهژاو  دنب 2  . ) تسا يرادربهرهب  دروم  ًارمتـسم  هدش و  ایحا  هک  تسا  ییاهنیمز 
( بالقنا ياروش  بوصم 28/12/1358  نازرواشک  هحیال ...  بوصم 25/6/1358 و  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  و 

ریاد یضارا 
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يراذگاو هوحن  ینوناق  هحیال  حالصا  ینوناق  هحیال  زا  همانهژاو  دنب 2  . ) تسا يرادربهرهب  دروم  ًارمتـسم  هدش و  ایحا  هک  تسا  ییاهنیمز 
( بالقنا ياروش  بوصم 25/6/1358  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  و 

ریاد یضارا 

تموکح رد  یـضارا  ایحا  يراذگاو و  هوحن  نوناق  زا  هدام 1  دنب ب  . ) تسا يرادربهرهب  دروم  ًارمتـسم  هک  تسا  ياهدـش  ایحا  ياهنیمز 
( بالقنا ياروش  بوصم 25/6/1358 ناریا  یمالسا  يروهمج 

ریاد یضارا 

تسا ییاهنیمز  هماننییآ ، نیا  نوناق و  ( 5  ) هدام رد  جردـنم  يزرواشک  ياهنیمز  کلمت و  يارب  نوناق ، عوضوم  ریاد  یـضارا  زا  روظنم 
، دـشاب ینایعا  اب  بساـنتم  اـهنآ  هصرع  هک  یتاسیـسأت  اـهغاب و  ناـیعا  هصرع و  لـماش  دـشاب و  تعارز  اـهنآ ، زا  بلاـغ  يرادربهرهب  هک 

( ناریزو تأیه  بوصم 24/3/1371  يرهش  نیمز  ینوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 2  . ) دوشیمن

ریاد یضارا 

هک ریاب  ریاد و  ياهنیمز  يراذـگاو  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  دنب 2  . ) تسا يرادرب  هرهب  دروم  ًارمتـسم  هدش و  ایحا  هک  تسا  ییاهنیمز 
بوصم 29/11/1365) تسا  هتفرگ  رارق  نازرواشک  رایتخارد  تقوم  تشک  تروص  هب  بالقنا  زا  دعب 

یتلود یضارا 

تلود هب  احنا  زا  يوحن  هب  هک  یضارا  ب ) تاوم ، یضارا  فلا ) زا : تسا  ترابع  ریاب  ریاد و  هدشن  تبث  هدش و  تبث  زا  معا  یتلود  یضارا 
صاخـشا رایتخارد  هک  تلود  هب  قلعتم  یـضارا  ج ) هریغ ، کلاملا و  لوهجم  هصلاخ ، یـضرا ، تاحالـصا  قیرط  زا  معا  تسا  هدش  لقتنم 

دنب . ) تسا هدش  هدنادرگرب  تلود  هب  دادرارق  دافم  ارجا  مدع  ای  هدافتـسا  مدـع  تلع  هب  دراد و  رارق  یتلود  تاسـسؤم  ای  یقوقح  یقیقح و 
ناریا یمالـسا  يروهمج  تموکح  رد  یـضارا  ایحا  يراذـگاو و  ینوناـق  هحیـال  حالـصا  ینوناـق  هحیـال  ییارجا  هماـننییآ  زا  هداـم 1   10

( بالقنا ياروش  بوصم 31/2/1359 

یلحاس یضارا 

نیا رد  روکذم  یضارا  عاونا  فیرعت  هب  هجوت  اب  دراد و  رارق  هثدحتسم  یـضارا  ای  هچایرد  ایرد و  میرح  ترواجم  رد  هک  تسا  ییاهنیمز 
هحیال حالـصا  ینوناق  هحیال  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب 9  . ) دـش دـهاوخ  بوسحم  اـهنآ  زا  یکی  مکح  رد  دروم  بسح  رب  نوناـق 

( بالقنا ياروش  بوصم 31/2/1359 ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و  ینوناق 

یضارا عاونا  فیرعت  هب  هجوت  اب  دراد و  رارق  هثدحتسم  یضارا  ای  هچایرد  ایرد و  میرح  ترواجم  رد  هک  تسا  ییاهنیمز  یلحاس : یـضارا 
یضارا ایحا  يراذگاو و  هوحن  نوناق  زا  هدام 1  دنب ط  . ) دش دهاوخ  بوسحم  اهنآ  زا  یکی  مکح  رد  دروم  بسحرب  نوناق  نیا  رد  روکذـم 

( بالقنا ياروش  بوصم 25/6/1358  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد 

یلحاس یضارا 
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ای ایرد  رانک  هب  وس  کی  زا  لقادـح  هک  جـیلخ  ای  اههچایرد  ایرد و  رواـجم  یـضارا  زا  صخـشم  ضرع  اـب  تسا  ياهنهپ  یلحاـس ، یـضارا 
بوصم 29/4/1354) یلحاس  ثدحتسم  یضارا  نوناق  زا  هدام 1  دنب ب  . ) دشاب لصتم  جیلخ  ای  هچایرد 

يرهش یضارا 

نیمز نوناق  زا  هدام 2  . ) تسا هتفرگ  رارق  اهكرهش  اهرهش و  یظافحتـسا  میرحو  ینوناق  هدودحمرد  هکتسا  ییاهنیمز  يرهـش  یـضارا 
بوصم 22/6/1366) يرهش 

يرهش یضارا 

بوصم يرهش  یـضارا  نوناق  زا  هدام 2  . ) دشاب هتفرگ  رارق  اهكرهش  اهرهـش و  ینوناق  هدودحم  رد  هک  تسا  ییاهنیمز  يرهـش  یـضارا 
(27/12/1360

تقوم تشک  یضارا 

رد لاس 1363  نایاپ  ات  روشک و  رسارس  رد  لاس 1359  نایاپ  ات  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  يریاد  ریاب و  یضارا  زا  تسا  ترابع 
هلصا دص  کی  زا  شیب  راتکه  ره  حطـس  رد  فرـصت  نامز  رد  هاگ  ره  دشاب . هتفرگ  رارق  کلامریغ  طلـست  رد  يوحن  هب  نیـشندرک  قطانم 
هشیب ای  غاب  تروص  نیا  رد  هتشاد  دوجو  رمثمریغ  تخرد  ای  لاهن  رازه  کی  ای  نوتیز  ای  لخن  تخرد  هلـصا  هاجنپ  ای  رمثم  تخرد  ای  لاهن 

زا دـعب  هک  ریاب  ریاد و  ياهنیمز  يراذـگاو  نوناق  ییارجا  هماـننییآ  زا  دنب 4  . ) تسا جراخ  تقوم  تشک  یـضارا  لومـش  زا  بوسحم و 
( ناریزو تأیه  بوصم 29/11/1365 تسا  هتفرگ  رارق  نازرواشک  رایتخارد  تقوم  تشک  تروص  هب  بالقنا 

تلود هب  قلعتم  یضارا 

هب تبث  نایرج  رد  ای  هدوب  دنس  ياراد  تلود  مان  هب  هک  تسا  ییاهنیمز  هیلک  نوناق  هدام 13  رد  روکذم  تلود  هب  قلعتم  یضارا  زا  روظنم 
نکسم ترازو  هب  قلعتم  هطوبرم  ياهنویسیمک  ارآ  بوصم و  نیناوق  قبط  هک  یتاوم  هدش و  یلم  یضارا  هیلک  نینچمه  تسا و  تلود  مان 

نیمز نامزاس  اـب  روبزم  یـضارا  دروم  رد  تلود  یگدـنیامن  دـشاب . هدـشن  اـی  هدـش  تبث  تلود  ماـن  هب  هک  نیا  زا  معا  تسا  يزاسرهـش  و 
نیمز نوناق  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 61  . ) دـنکیم رایتخا  ضیوفت  نآ  هب  يزاسرهـش  نکـسم و  ترازو  هک  تسا  یهاگتـسد  اـی  يرهش 

( ناریزو تأیه  بوصم 15/4/1367 يرهش 

يرادرهش هب  قلعتم  یضارا 

هب تاررقم  نیناوـق و  قـبط  هـک  تـسا  ییاـهنیمز  هـیلک  نوناــق -  ( 13  ) هداـم رد  هدـش  داـی  يرادرهـش -  هـب  قـلعتم  ياـهنیمز  زا  روـظنم 
يرهـش نیمز  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 34  . ) دـشابن ای  دـشاب  دنـس  ياراد  يرادرهـش  مان  هب  هک  نآ  زا  معا  دراد . قلعت  اـهيرادرهش 

( ناریزو تأیه  بوصم 24/3/1371 

يرادرهش هب  قلعتم  یضارا 

قلعت اهيرادرهـش  هب  تاررقم  نیناوق و  قبط  هک  تسا  ییاـهنیمز  هیلک  نوناـق  هدام 13  رد  روکذم  يرادرهـش  هب  قلعتم  یـضارا  زا  روظنم 
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بوـصم يرهــش  نـیمز  نوناـق  ییارجا  هماــننییآ  زا  هداـم 62  . ) دــشابن اـی  دــشاب  دنــس  ياراد  يرادرهــش  ماـن  هـب  هـک  نآ  زا  مـعا  دراد 
( ناریزو تأیه  15/4/1367

هثدحتسم یضارا 

دنب . ) دشاب هدش  داجیا  اهبالات  ندش  کشخ  ای  اههناخدور  رتسب  رییغت  اههچایرد و  اهایرد ، بآ  نداتفا  کشخ  هجیتن  رد  هک  تسا  ینیمز 
بوصم ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و  ینوناق  هحیال  حالصا  ینوناق  هحیال  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1   8

( بالقنا ياروش  31/2/1359

هثدحتسم یضارا 

دنب ح . ) دشاب هدش  داجیا  بالات  ندش  کشخ  ای  اههناخدور  رتسب  رییغت  اههچایرد و  اهایرد ، بآ  نداتفا  کشخ  هجیتن  رد  هک  تسا  ینیمز 
( بالقنا ياروش  بوصم 21/6/1358  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و  هوحن  نوناق  زا  هدام 1 

ثدحتسم یضارا 

اههچایرد ایرد و  ياههنارک  رد  بآ  نایرج  عون  ره  ای  بآ  حطس  نتفر  نییاپ  هجیتن  رد  هک  ییاهنیمز  زا  تسا  ترابع  ثدحتـسم  یـضارا 
ثدحتسم و یـضارا  نوناق  زا  هدام 1  فلا  دـنب  . ) دوشیم داجیا  ای  رهاظ  اهبالات  ندـش  کشخ  ای  بآ  تفر  نییاـپ  هجیتن  رد  اـی  ریازج  و 

بوصم 29/4/1354) یلحاس 

یعیبط عبانم  یضارا 

، لاهن هچتخرد ، تخرد ، دننام   ) یتابن أشنم  زا  تادوجوم  زا  بکرم  ییاوه و  هصرع و  زا  لکشتم  یعمتجم  یعیبط . هشیب  ای  اهلگنج  فلا )
، عتارم ب ) تسا . هدوبن  لـیخد  نآ  لـماکت  داـجیا و  رد  رـشب  تسد  هک  يوـحن  هب  لـماکت  هجرد  زا  رظنفرـص  یناوـیح  و  هزخ ) فـلع و 
هب هجوت  اـب  هدوب و  وردوخ  ياهفولع  تاـتابن  زا  یـششوپ  ياراد  ارچ  لـصف  رد  هک  حطـسم  نیمز  اـی  هنماد  هوـک و  زا  معا  تسا  ییاـهنیمز 

هچنانچ دنتسین . عترم  فیرعت  لومشم  دنشاب  هتشاد  ياهفولع  تاتابن و  ششوپ  هچرگ  شیآ  یـضارا  دوش . هتخانـش  عترم  ًافرع ، ارچ  هقباس 
طـسوت هک  یمومع  تشاک  تسد  ياهلگنج  اهناتـسلاهن ، ج ) دوشیم . هدـیمان  رجـشم  عترم  دـشاب  وردوخ  یلگنج  ناـتخرد  ياراد  عترم 

هدنک دادعت  - 1 دـشاب : ریز  ياهتروص  هب  هک  دوشیم  هتفگ  ياهتفاین  لـماکت  لـگنج  هب  یلگنج ، یـضارا  د ) دـشاب . هدـش  داـجیا  تلود 
تروص هب  یلگنج  ناتخرد  - 2 دیامنن . زواجت  هلـصا  دـص  کی  زا  ًاعومجم  ای  هناگادـج  نآ  راتکه  ره  رد  یلگنج  هتوب  ای  لاهن  ای  تخرد 

ریاس رد  بعکم و  رتم  هاجنپ  زا  رتمک  یغادیلگ ) هزوح  ات  اراتسآ  هزوح  زا   ) لامـش رد  راتکه  ره  رد  نآ  مجح  هک  يوحن  هب  دشاب  هدنکارپ 
بوسحم داشمـش  لـگنج  بعکم  رتـم  یـس  زا  شیب  مجح  داشمـش و  دوـجو  تروـص  رد   ) دـشاب بعکم  رتـم  تسیب  زا  رتمک  ناریا  طاـقن 
يروهمج تموکح  رد  یـضارا  ایحا  يراذـگاو و  ینوناـق  هحیـال  حالـصا  ینوناـق  هحیـال  ییارجا  هماـن  نییآ  زا  هداـم 1  دـنب 7  (. ) دوشیم

( بالقنا ياروش  بوصم 31/2/1359 ناریا  یمالسا 

یعیبط عبانم  یضارا 

هب هک  ییاهنیمز  رکذلاقوف  یـضارا  زا  ریغ  دشابیم . تشاک  تسد  ياهلگنج  یتلود  ياهناتـسلاهن  یعیبط ، ياههشیب  عتارم : اهلگنج و 
رد اوه  بآ و  يدـب  زا  يریگولج  اههاگراکـش و  تسیزطیحم و  تهج  هک  ییاـهنیمز   ) هدـش مـالعا  یلم  قباـس  میژر  رد  اـحنا  زا  يوحن 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


تموکح رد  یـضارا  ایحا  يراذـگاو و  هوحن  ینوناق  هحیـال  حالـصا  ینوناـق  هحیـال  زا  هماـنهژاو  دـنب 3  (. ) تسا هدـمآرد  تلود  تیکلم 
( بالقناياروش 28/12/1358 بوصم هحیال ...  بوصم 25/6/1358 و  ناریایمالسا  يروهمج 

یعیبط عبانم  یضارا 

ییاهنیمز رکذـلاقوف  یـضارا  زا  ریغ  دـشابیم  تشاک  تسد  ياهلگنج  یتلود -  ياهناتـسلاهن  یعیبط -  ياههشیب  عتارم -  اهلگنج و 
اوه بآ و  يدـب  زا  يریگولج  اههاگراکـش و  تسیزطیحم و  تهج  هک  ییاهنیمز   ) هدـش مالعا  یلم  قباس  میژر  رد  احنا  زا  يوحن  هب  هک 

تموکح رد  یـضارا  ایحا  يراذگاو و  هوحن  ینوناق  هحیال  یحالـصا  ینوناق  هحیال  زا  همانهژاو  دنب 3  (. ) تسا هدـمآرد  تلود  تیکلم  رد 
( بالقنا ياروش  بوصم 11/2/1358  ناریا  یمالسا  يروهمج 

تاوم یضارا 

هحیال ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب 5  . ) تسا هدـنام  یقاب  یعیبط  تروص  هب  درادـن و  يرادرب  هرهب  ایحا و  هقباس  هک  تسا  ییاـهنیمز 
( بالقنا ياروش  بوصم 31/2/1359 ، ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و  ینوناق  هحیال  حالصا  ینوناق 

تاوم یضارا 

ینوناق هیال  زا  هماـنهژاو  دـنب 3  . ) تسا هدـنام  یقاب  یعیبط  تروص  هب  درادـن و  يرادربهرهب  ایحا و  هقباـس  هک  تسا  يداـبآریغ  ياـهنیمز 
( بالقنا ياروش  بوصم 26/1/1359  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و  ینوناق  هحیال  حالصا 

تاوم یضارا 

حالـصا ینوناق  هحیال  زا  همانهژاو  دـنب 4  . ) تسا هدـنام  یقاب  یعیبط  تروص  هب  درادـن و  يرادربهرهب  اـیحا و  هقباـس  هک  تسا  ییاـهنیمز 
بوصم ینوناـق ...  هحیـال  بوصم 25/6/1358 و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  رد  یـضارا  اـیحا  يراذـگاو و  هوحن  ینوناـق  هحیـال 

( بالقنا ياروش   28/12/1358

تاوم یضارا 

حالـصا ینوناق  هحیال  زا  همانهژاو  دـنب 4  . ) تسا هدـنام  یقاب  یعیبط  تروص  هب  درادـن و  يرادربهرهب  اـیحا و  هقباـس  هک  تسا  ییاـهنیمز 
( بالقنا ياروش  بوصم 11/12/1358  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و  هوحن  ینوناق  هحیال 

تاوم یضارا 

هوحن ینوناق  هحیـال  زا  هدام 1  فلا  دـنب  . ) تسا هدـنام  یقاـب  یعیبط  تروص  هب  درادـن و  يرادربهرهب  اـیحا و  هقباـس  هک  تسا  ییاـهنیمز 
( بالقنا ياروش  بوصم 25/6/1358  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و 

تاوم یضارا 

بوـصم یـضرا  تاحالـصا  هـب  طوـبرم  نوناـق  زا  هداـم 1  دـنب 9  فـیدر ب  . ) دـشابیمن صاخـشا  کـلم  هـک  تـسا  يریاـب  ياـهنیمز 
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(26/2/1339

يرهش تاوم  یضارا 

بوصم 22/6/1366) يرهش  نیمز  نوناق  زا  هدام 3  . ) دشاب هتشادن  ایحا  نارمع و  هقباس  هک  تسا  ییاهنیمز  يرهش  تاوم  یضارا 

يرهش تاوم  یضارا 

بوصم 27/12/1360) يرهش  یضارا  نوناق  زا  هدام 3  . ) دشاب هتشادن  ایحا  نارمع و  هقباس  هک  تسا  ییاهنیمز  يرهش  تاوم  یضارا 

ینارمع تایلمع  جایتحا  دروم  تاسسؤم  هینبا و  یضارا و 

تاسیسأت هینبا و  یـضارا و  زا  تمـسق  نآ  زا  ترابع  یمومع  ياهيدنمزاین  ینارمع و  تایلمع  جایتحا  دروم  تاسـسؤم  هینبا و  یـضارا و 
هتـشاد ترورـض  همانرب  یلاـع  ياروش  بیوصت  قبط  نیـسلجم  كرتشم  ياهنویـسیمک  بوصم  ياـههمانرب  زا  یکی  ءارجا  يارب  هک  تسا 

بوصم 3/4/1336) ینارمع  تایلمع  جایتحا  دروم  تاسسؤم  هینبا و  یضارا و  دیرخ  هماننییآ  زا  هدام 1  . ) دشاب

ياهفرحریغ ییویدار  طابترا 

زاجم دارفا  نیب  ینف  ياه  یـسررب  یلمع و  یملع و  يزومآدوخ  روظنم  هب  هک  تسا  ییویدار  طاـبترا  یعون  ياهفرح  ریغ  ییویدار  طاـبترا 
نودب قوف  ياهروظنم  هب  یصخش  قوذ  هقالع و  رطاخ  هب  هک  تسا  یسک  ياهفرحریغ  ییویدار  طابترا  زا  هدننک  هدافتسا  ددرگیم . رارقرب 

ياهمیـسیب زا  هدافتـسا  نوناـق  زا  هداـم 2  هرـصبت  . ) دـیامنیم ترداـبم  طاـبترا  عون  نیا  يرارقرب  هب  یـسایس  اـی  یعاـفتنا  رظن  هنوگ  چـیه 
بوصم 25/11/1345) يروتامآ )  ) ياهفرح ریغ  یصاصتخا و 

اشترا

هـس ياوق  یلک  روط  هب  یبالقنا و  ياهداهن  ای  اهيرادرهـش  ای  اهاروش  ای  يرادا  ییاضق و  زا  معا  یتلود  نیرومأم  نیمدختـسم و  زا  کیره 
هاوخ یمومع  تامدـخ  هب  نیرومأم  ای  تلود  هب  هتـسباو  یتلود  ياـهنامزاس  اـی  یتلود  ياهتکرـش  اـی  حلـسم  ياـهورین  نینچمه  هناـگ و 
هجو تخادرپ  دنس  ای  لام  ای  هجو  دشابیم ، روبزم  ياهنامزاس  هب  طوبرم  هک  يرما  ندادن  ماجنا  ای  نداد  ماجنا  يارب  یمسرریغ  ای  یمـسر 

دیدشت هحیال  زا  يداوم  دییأت  حالـصا و  هبوصم  زا  هدام 3  . ) تسا یشترم  مکح  رد  دیامن  لوبق  میقتسمریغ  ای  ًامیقتـسم  ار  یلام  میلـست  ای 
( تحلصم صیخشت  عمجم  بوصم 15/9/1367  يرادربهالک  سالتخا و  اشترا ، نیبکترم  تازاجم 

اشترا

ای هجو  ذخا  لباقم  رد  هچنانچ  نیفرط ، طسوت  ای  دشاب  هدش  نیعم  هاگداد  طسوت  هک  نیا  زا  معا  ناسانشراک  نازیمم و  نارواد و  زا  کیره 
زاب ياهتازاجم  تاریزعت و   ) یمالـسا تازاجم  نوناق  زا  هدام 588  زا   .... ) دـیامن میمـصت  ذاختا  ای  رظنراهظا  نیفرط  زا  یکی  عفن  هب  لاـم 

بوصم 2/3/1375) هدنراد 

اشترا
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دنـس ای  لام  ای  هجو  تسا  حلـسم  ياهورین  لنـسرپ  زا  رگید  یکی  ای  وا  فیاظو  زا  هکيرما  ماـجنا  زا  يراددوخ  اـی  ماـجنا  يارب  یماـظن  ره 
رما ماجنا  زا  يراددوخ  اـی  ماـجنا  هچرگا  دـیامن  لوبق  ناونع  ره  هب  لومعم  تمیق  زا  رتمک  اـی  ضوعـالب  ار  یلاـم  میلـست  اـی  هجو  تخادرپ 

بوصم ناری  یمالـسا ا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  مئارج  تازاجم  نوناق  زا  هدام 93   ... ) تسا یـشترم  مکح  رد  دـشابن  ینوناق  فالخرب 
(18/5/1371

اشترا

ای فراعت  ناونع  هب  ار  یلام  ای  هجو  تسا  وا  فیاظو  زا  هک  يرما  ماجنا  زا  يراددوخ  ای  رما  ماجنا  يارب  هک  یماظن  فیدرمه  ای  یماـظن  ره 
رفیک یسرداد و  نوناق  زا  هدام 398   ... . ) بوسحم و یـشترم  دشاب  تیناقح  قبط  رب  رما  ماجنا  زا  يراددوخ  ای  ماجنا  هچرگا  دریگب  هوشر 

بوصم 4/10/1318) شترا 

اشترا

فرط زا  تسا  یلام  میلـست  ای  هجو  تخادرپ  دنـس  ذـخا  ای  لام  اـی  هجو  ذـخا  اـشترا  هب  طوبرم  نیناوق  رد  روکذـم  اـشترا  هملک  زا  دوصقم 
ای تلود  يرادا  ییاضق و  تالیکـشت  هب  تسا  طوبرم  هک  يرما  ندادـن  ماجنا  اـی  نداد  ماـجنا  يارب  يدـلب  اـی  یتکلمم  اـی  یتلود  مدختـسم 

هاوخ هتفرگ و  ار  دنـس  ای  لام  ای  هجو  هک  دـشاب  صخـش  يرادا  راک  هب  طوبرم  رما  نآ  ماجنا  مدـع  ای  ماجنا  هاوخ  يدـلب  یتکلمم و  تارادا 
اشترا رکذلا  قوف  بیترت  هب  دنس  ای  لام  ای  هجو  ذخا  يدلب -  ای  یتکلمم  تارادا  ای  تلود  رگید  نیمدختسم  زا  یکی  يرادا  راک  هب  طوبرم 

هاوخ تسا  یـشترم  هدرک  دنـس  ای  لام  ای  هجو  ذـخا  هک  يرومأم  میقتـسمریغ و  روط  هب  هاوخ  دـشاب و  هدـمآ  لـمع  هب  ًامیقتـسم  هاوخ  تسا 
هب مادقا  هاوخ  هدوبن و  ای  هدوب  رثؤم  ًاعقا  هتفرگ و  هوشر  نآ  يارب  هک  يرما  ماجنا  مدـع  ای  ماجنا  رد  هاوخ  یمـسرریغ و  هاوخ  دـشاب  یمـسر 

بوصم تلود  لامعا  يازج  ممتم  نوناـق  زا  هدام 1  دـنب 10  زا   ... ) دـشاب هدرکن  ای  هدرک  تسا  هداد  هدـعو  هک  يرما  ماجنا  مدـع  ای  ماجنا 
(30/8/1308

اشترا

يدـلب يوروش و  تارادا  نیرومأم  نیمدختـسم و  زا  کیره  نینچمه  يرادا و  ییاضق و  زا  معا  تلود  نیرومأم  نیمدختـسم و  زا  کیره 
قبطرب رما  نآ  ماجنا  هدادـن و  ای  هداد  ماجنا  ار  راک  نآ  هاوخ  دـیامن  لوبق  ار  یلام  ای  هجو  تسا  نانآ  فیاـظو  زا  هک  يرما  ماـجنا  يارب  هک 

ماجنا زا  لام  ای  هجو  ذخا  لباقم  رد  هاگ  ره  قوف  رد  روکذـم  صاخـشا  زا  کیره  زین  و  بوسحم ...  یـشترم  دـشاب  هدوبن  ای  هدوب  تیناقح 
نارومأم نیمدختـسم و  دروم  رد  اشترا  تازاـجم  نوناـق  زا  لوا  هداـم  ... ) بوسحم و یـشترم  دـنزرو  عاـنتما  تسا  ناـشیا  هفیظو  هک  يرما 

بوصم 2/4/1307) يدلب  يوروش و  تارادا  یتلود و 

ناریا یمالسا  يروهمج  شترا 

زا لصا 143  . ) دراد هدهع  هب  ار  روشک  یمالسا  يروهمج  ماظن  یضرا و  تیمامت  لالقتسا و  زا  يرادساپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا 
( ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق 

ناریا یمالسا  يروهمج  شترا 

قـالطا اـهنآ  هب  هتـسباو  ياـهنامزاس  ییاـیرد و  ییاوه ، ینیمز ، ياـهورین  كرتـشم ، داتـس  هعومجم  هب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  شترا 
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بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  زا  هدام 3  . ) ددرگیم

قافترا

( یندم نوناق  زا  هدام 93  . ) يرگید کلم  رد  صخش  يارب  تسا  یقح  قافترا 

اقترا

، يراجت دازآ  قطانم  نانکراک  دزمتـسد  قوقح و  هماننییآ  زا  دـنب ظ  . ) تسا یلبق  یلغـش  هدر  زا  رتالاب  یلغـش  هدر  کی  زارحا  زا  تراـبع 
( ناریزو تأیه  بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالسا  يروهمج  یتعنص 

ینلع روط  هب  لمع  باکترا 

ییرم و رد  نآ  باکترا  ینلع  روط  هب  لمع  باکترا  زا  دوصقم  رگید ) ییازج  نیناوق  هاوخ  نوناـق و  نیا  هاوخ   ) ییازج نیناوق  رظنهطقن  زا 
مومع نتفریذـپ  يارب  دـعم  هک  تسا  ياهنکما  رد  نآ  باکترا  ای  دـشاب  یمومع  هنکما  زا  باـکترا  لـحم  هک  نیا  زا  معا  تسا  مومع  رظنم 

یلا 214 داوم 207  حالصا  نوناق  زا  ررکم  هدام 214  فلا  دنب  . ) نآ دننام  اههاگشیامن و  اههناخهوهق و  یمومع و  ياهمامح  لیبق  زا  دشاب 
بوصم 29/6/1312) یمومع  تازاجم  نوناق 

صلاخ شزرا 

تلود یلام  تاررقم  زا  یـشخب  میظنت  نوناق  هدام 77  زا  . ) تسا یتلود  شخب  ياهیهدـب  لک  شزرا  ياهنم  اهییاراد  لـک  شزرا  روظنم 
بوصم 27/11/1380)

الاک شزرا 

همیب و هنیزه  هفاـضا  هب  أدـبم  رد  ـالاک  دـیرخ  ياـهب   ) فیـس ياـهب  زا  تسا  تراـبع  دراوـم  همه  رد  كرمگ  رد  يدورو  ياـهالاک  شزرا 
نیلوا ات  امیپاوه  اب  هلومحم  ياهالاک  دروم  رد  كرمگ و  رتفد  نیلوا  هب  دورو  ات  الاک  نآ  هب  هک  ییاههنیزه  ریاس  لقن و  لمح و  يدنبراب و 

رد الاک  یبایزرا  دوشیم . نییعت  ربتعم  حیحـص و  ياهههایـس  يور  زا  هک  دریگیم ) قلعت  دوشیم  هیلخت  اـج  نآ  رد  ـالاک  هک  یهاـگدورف 
یکرمگ هفرعت  حالـصا  نوناق  زا  هدام 4  . ) دوب دـهاوخ  ناریا  یلم  کـناب  فرط  زا  هدـش  نییعت  ياـهيربارب  زرا و  خرن  ساـسا  رب  كرمگ 

بوصم 10/4/1337)

الاک شزرا 

همیب و هنیزه  هفاـضا  هب  أدـبم  رد  ـالاک  دـیرخ  ياـهب   ) فیـس ياـهب  زا  تسا  تراـبع  دراوـم  همه  رد  كرمگ  رد  يدورو  ياـهالاک  شزرا 
ات امیپاوه  اب  هلومحم  ياهالاک  دروم  رد  یکرمگ و  رتفد  نیلوا  هب  دورو  اـت  ـالاک  نآ  هب  هک  ییاـههنیزه  ریاـس  لـقن و  لـمح و  يدـنبراب و 

لیهست يارب  دوشیم . نییعت  ربتعم  حیحص و  ياهههایـس  يور  زا  هک  دریگیم ) قلعت  ددرگیم  هیلخت  اج  نآ  رد  الاک  هک  یهاگدورف  نیلوا 
زا مراـهچ  هداـم  . ) دوشیم نییعت  ناریزو  تأـیه  بیوصت  ییاراد و  ترازو  داهنـشیپ  رب  اـنب  زرا  ریعـست  خرن  كرمگ  رد  ـالاک  یباـیزرا  رما 

بوصم 6/4/1334) یکرمگ  هفرعت  نوناق 
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یتارداص يالاک  شزرا 

رد یتارداص  يالاک  شزرا  دریگیم . رارق  یبایزرا  هنیاعم و  دروم  كرمگ  نارومأم  فرط  زا  همانراهظا  میلـست  زا  سپ  یتارداـص  يـالاک 
هب هک  ییاههنیزه  ریاس  قلعتم و  لقن  لمح و  يدـنبراب و  همیب و  هنیزه  هفاضا  هب  یلخاد  رازاب  یـشورفهدمع  ياهب  زا  تسا  ترابع  كرمگ 

دوشیم تخادرپ  یجورخ  كرمگ  هب  هک  یضراوع  ریاس  كرمگ و  رد  يربراب  هنیزه  دریگیم و  قلعت  روشک  زکرم  هب  لوصو  ات  الاک  نآ 
يالاک يارب  نآ  ییارجا  هماـننییآ  يزرا و  تـالماعم  يراذـگاو  نوناـق  هداـم 5  قـبط  هک  يدراوـم  رد  ددرگیم و  هوـالع  اـهب  نیا  هب  زین 

تاررقم بیترت و  دوب . دهاوخ  هدـش  نییعت  ياهخرن  ساسا  رب  تاررقم  ریاس  تیاعر  اب  كرمگ  یبایزرا  دـشاب  هدـش  نییعت  خرن  یتارداص 
هماننییآ زا  هدام 213  . ) تسا روکذم  هماننییآ  نیا  مراهچ  تمسق  مود  لصف  رد  هک  تسا  یحرـش  هب  طوبرم  نارومأم  فیاظو  یبایزرا و 

بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا 

ماهس هژیو  شزرا 

زا دنب 3  . ) یتاونـس نایز  دوس و  باسح  هدنام  میـسقت و  لباق  دازآ  ياههتخودنا  هدش و  تخادرپ  تبث و  هیامرـس  عومجم  زا  تسا  ترابع 
فلا دنب  عوضوم  ياهتکرش  ماهس  ناگدنراد  قوقح  هحلاصم  هب  تبسن  تازلف  نداعم و  عیانـص و  ياههناخترازو  مادقا  هزاجا  همانبیوصت 

( ناریزو تأیه  بوصم 22/1/1378  ناریا  عیانص  هعسوت  تظافح و  نوناق  هدام 1 

لغش یبایشزرا 

تیمها شزرا و  نییعت  روظنم  هب  نامزاس  لغاشم  زا  کیره  راک  طیحم  طیارـش  اهشـشوک و  اهتیلوئـسم ، اهتراهم ، هسیاقم  زا  تراـبع 
دازآ قطانم  ياهنامزاس  نانکراک  دزمتسد  قوقح و  هماننییآ  زا  دنب د  . ) تسا شجنس  دروم  طباوض  اهرایعم و  زا  هدافتـسا  اب  اهنآ  یبسن 

( ناریزو تأیه  بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت - 

ریاخذ یبایزرا 

تظافح ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب 11  . ) دریگیم تروص  نایزبآ  هدنز  هدوت  عجرم )  ) هیلوا نازیم  نییعت  تهج  هک  تسا  ییاهشواک 
( ناریزو تأیه  بوصم 5/2/1378  ناریا  یمالسا  يروهمج  يزبآ  عبانم  زا  يرادربهرهب  و 

یگداتفا راک  زا 

نآ هب  ًافراعتم  هک  يروما  نداد  ماجنا  هب  صخـش  یمئاد  لـماک و  ییاـناوت  مدـع  زا  تراـبع  لـصف  نیا  تاررقم  عوضوم  یگداـتفا  راـک  زا 
بوصم 5/3/1352) یتلود  ياهتکرش  یمادختسا  تاررقم  نوناق  زا  هدام 51  . ) تسا هتشاد  لاغتشا 

یگداتفا راک  زا 

تیاعر اب  دـمآرد  بسک  راک و  نداد  ماجنا  هب  دـنمراک  یمئاد  لماک و  ییاناوت  مدـع  زا  تراـبع  هماـننییآ  نیا  عوضوم  یگداـتفا  راـک  زا 
رد عوضوم  فالتخا  زورب  تروص  رد  دریگ . رارق  طوبرم  قودنـص  دـییأت  دروم  دـیاب  هک  تسا  یعامتجا  ياههمیب  نوناق  رد  ررقم  طباوض 

حرطم طوبرم  قودنـص  یعاـمتجا و  نیمأـت  یلاـع  ياروش  یعاـمتجا ، روما  راـک و  ترازو  بختنم  ناسانـشراک  رفن  هس  زا  بکرم  یتأـیه 
همیب و قح  تخادرپ  بیترت  خرن و  هب  طوبرم  هماننییآ  زا  هدام 7  هرصبت 2  . ) تسا عطاق  ارآ  تیرثکا  هب  روبزم  تأیه  میمصت  دش و  دهاوخ 
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بوصم 13/4/1351) نآ  نازیم  ایازم و  زا  هدافتسا  طیارش 

یگداتفاراک زا 

هماننییآ حالصا  زا  هدام 58  . ) تسا راک  ماجنا  هب  مدختسم  یمئاد  لماک و  ییاناوت  مدع  زا  ترابع  هماننییآ  نیا  عوضوم  یگداتفا  راک  زا 
( ناریزو تأیه  بوصم 13/2/1368  نارهت  يرادرهش  یمادختسا 

یگداتفا راک  زا 

هتـشاد لاغتـشا  نآ  هب  هک  يروما  نداد -  ماجنا  هب  صخـش  یمئاد  لماک و  ییاناوت  مدـع  زا  ترابع  هماننییآ  نیا  عوضوم  یگداتفا  راک  زا 
ماجنا ببس  هب  ای  راک  زا  یشان  هثداح  تلع  هب  مدختـسم  توف  هک  نیا  صیخـشت  نینچمه  نآ و  ببـس  یگداتفا و  راک  زا  صیخـشت  تسا .
نارهت يرادرهـش  يرادا  ياروش  يأر  رظن  فـالتخا  تروص  رد  دوب و  دـهاوخ  یگتـسشنزاب  قودنـص  هریدـم  تأـیه  اـب  تسا  هدوب  هفیظو 

( ناریزو تأیه  بوصم 12/8/1358  نارهت  يرادرهش  یمادختسا  هماننییآ  زا  هدام 59  . ) تسارجا مزال  یعطق و 

یئزج یگداتفا  راک  زا 

زا یتمـسق  طقف  رگید  راک  ای  قباس  راک  هب  لاغتـشا  اب  هک  يوحن  هب  هدـش  همیب  راک  تردـق  شهاک  زا  تسا  ترابع  یئزج  یگداتفا  راک  زا 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  زا  هدام 2  دنب 14  . ) دروآ تسد  هب  ار  دوخ  دمآرد 

یمئاد یگداتفا  راک  زا 

یماظن یکـشزپ  یلاع  ياروش  قیدصت  هب  هجلاعم  مامتا  زا  سپ  هدیدبیـسآ  دنمراک  هک  دوشیم  قالطا  يدنمراک  هب  یمئاد  نداتفا  راک  زا 
ود نداتفا  راک  زا  اپ و  نادقف  دننام  دشاب  هدش  بلـس  وا  زا  يرگید  راک  هنوگ  ره  تیلباق  ًالوصا  هکلب  دشابن  هیلوا  راک  ماجنا  هب  رداق  اهنت  هن 

بوصم 1/11/1337) يرمرادناژ  حلسم و  ياهورین  نادنمراک  نارسفا و  همیب  هماننییآ  زا  هدام 5  . ) نآ لاثما  اپ و  قاس  ود  وزاب ، ود  مشچ ،

یلکیگداتفا راک  زا 

زا شیب  يرگید  راک  ای  قباس  راک  هب  لاغتـشا  اب  دـناوتن  هک  يوحن  هب  هدـش  همیب  راک  تردـق  شهاک  زا  تسا  ترابع  یلک  یگداتفا  راک  زا 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  زا  هدام 2  دنب 13  . ) دروآ تسد  هب  ار  دوخ  یلبق  دمآرد  زا  ( 1 (/) 3)

هداتفا راک  زا 

نادـب هک  ياهفرح  ایراک  ماجنا  قیرط  زا  دوخ  تشیعم  نیمأت  هب  رداق  یناور  ای  یمـسج  رظن  زا  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  هب  هداـتفا  راـک  زا 
بوصم یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  زا  هدام 44  هرصبت 4  . ) دشاب هتـشادن  لاغتـشا  يرگید  راک  هب  دشابن و  هدرکیم  شاعم  رارما  هلیـسو 

(13/2/1350

یلک هداتفا  راکزا 

اب بسانم  هک  يرگید  راک  ای  قباس  راکهب  لاغتـشا  اب  دـنناوتنو  دنـشاب  هداد  تسدزا  ار  دوخراـکییاناوت  موس  ود  لقادـح  هکیناگدـشهمیب 
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. دـنوشیم هتخانـش  یلک  هداتفا  راکزا  دـنروایب  تسدهب  ار  دوخ  قباـسقوقحایدزم  موس  کـیزاشیب  دـشاب  اـهنآ  ياهفرح  یجازم و  عضو 
بوصم 21/2/1339) نارگراک  یعامتجا  ياههمیب  نوناق  زا  هدام 59  )

کلمت بابسا 

هب - 4 هعفشب ، ذخا  هلیسو  هب  - 3 تادهعت ، دوقع و  هلیسو  هب  - 2 هحابم ، ءایشا  تزایح  تاوم و  یضارا  ایحا  هب  - 1 دوشیم : لصاح  کلمت 
( یندم نوناق  زا  هدام 140  ، ) ثرا

داتسا

ناتـسرنه و یتعنـص  هسردم  ریبد -  نآ  ملعم  ناتـسریبد و  هطـسوتم  هسردم  راگزومآ -  نآ  ملعم  ناتـسبد و  ییادتبا  هسردم  دعب  هب  نیا  زا 
هیلاع سرادم  ملعم  هاگـشناد و  هتیـسروینوا )  ) هیلاع بعـش  عومجم  هدکـشناد و  هتلوکاف )  ) یلاع سرادم  زا  هبعـش  ره  زومآرنه -  نآ  ملعم 

بوصم 19/12/1312) یلاع  یتامدقم و  ياهارسشناد  سیسأت  هزاجا  نوناق  زا  هدام 1  هرصبت  . ) دش دهاوخ  هدیمان  داتسا 

ناتسا

هب هجوت  اـب  راوجمه  ناتـسرهش  دـنچ  نتـسویپ  مه  هب  زا  هک  نیعم ، ییاـیفارغج  هدودـحم  اـب  تسا  يروـشک  تامیـسقت  زا  يدـحاو  ناتـسا ،
يروشک تامیـسقت  طباوض  فیراعت و  نوناق  زا  هدام 9  . ) دوشیم لیکـشت  یعیبط  يداصتقا و  یگنهرف ، یعامتجا ، یـسایس ، ياهتیعقوم 

بوصم 15/4/1362)

رادناتسا

تیرومأم هزوح  رد  تلود  یمومع  تسایس  يارجا  لوئسم  دنوشیم و  بوسحم  تلود  یلاع  هدنیامن  دوخ  تیرومأم  ورملق  رد  نارادناتسا 
يروهمج يروشک  نارادناتسا  تارایتخا  ینوناق  هحیال  زا  هدام 2  . ) دنراد هیلاع  همات و  تراظن  ناتسا  یئارجا  روما  هیلک  رد  دنتـسه و  دوخ 

( بالقنا ياروش  بوصم 29/3/1359  ناریا  یمالسا 

درادناتسا

داوم اشنم ، سنج ، عون ، لیبق  زا  هدروارف  ره  تاصخـشم  تایـصوصخ و  زا  یخرب  ای  مامت  نییعت  زا  تسا  ترابع  دروم  بسحرب  درادناتـسا 
، رایع داعبا ، نزو ، يرهاظ ، عضو  گنر ، لکش ، تیمک ، تیفیک ، بصن ، زرط  هدافتسا ، هوحن  تخاس ، بیکرت ، هدنهد ، لیکشت  ءازجا  هیلوا 
یلام و یناـگرزاب و  دانـسا  يرادا ، قاروا  ندرک  تخاونکی  نینچمه  شیاـمزآ و  شور  يراذـگتمالع ، يدنبهتـسب و  یگنوگچ و  ینمیا ،

بوصم 24/9/1349) ناریا  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  هسسؤم  سیسأت  نوناق  هب  یقاحلا  داوم  نوناق  زا  هدام 2  فلا  دنب  . ) نآ لاثما 

( یگدولآ ) درادناتسا

هب هجوت  اـب  هکياهژیو  تاصخـشم  زاـجم و  دودـح  زا  تسا  تراـبع  دوشیم  هدـیمان  درادناتـسا  هماـننییآ  نیا  رد  هک  ییاـهرایعم  نازیم و 
هماننییآ زا   2 هدام دـنب 11  . ) دوشیم نییعت  بآیگدولآزا  يریگولج  اههدـننکهدولآ و  يارب  تسیزطـیحم  يزاـسهب  تظاـفح و  لوـصا 

( ناریزو تأیه  بوصم 24/9/1363  بآ  یگدولآ  زا  يریگولج 
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( کناب  ) مادختسا

ماظن یمادختسا  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب ج  . ) هماننییآ نیا  طباوض  قبط  کناب  رد  تمدخ  هب  صخـش  نتفریذپ  زا  تسا  ترابع  مادختـسا :
( ناریزو تأیه  بوصم 26/11/1379  ناریا  یمالسا  يروهمج  یکناب 

شترا مادختسا 

. نوناق نیا  رد  هدش  ینیبشیپ  لغاشم  زا  یکی  رد  فظوم  تمدخ  ماجنا  يارب  صخـش  ندش  هتفریذپ  زا  تسا  ترابع  شترا  رد  مادختـسا 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  زا  هدام 18  )

( نارادساپ هاپس   ) مادختسا

نیا رد  هدش  ینیبشیپ  لغاشم  زا  یکی  رد  فظوم  تمدخ  ماجنا  يارب  تیحالص  دجاو  دارفا  شنیزگ  زا  تسا  ترابع  هاپـس  رد  مادختـسا 
بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  زا  هدام 4  . ) نوناق

تلود مادختسا 

زا هدام 1  فلا  دنب  . ) تسا یتلود  تاسـسؤم  ای  اههناخترازو  زا  یکی  رد  تلود  تمدـخ  هب  یـصخش  نتفریذـپ  زا  ترابع  تلود  مادختـسا 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق 

یمسرریغ مادختسا 

دیرخ يدادرارق ، یناـمیپ ، تروص  هب  مادختـسا  هنوگ  ره  لاس 1364  هجدوب  نوناـق  هرصبت 60  رد  روکذم  یمـسرریغ  مادختـسا  زا  روظنم 
یتلود ياههاگتـسد  یناـسنا  يورین  لیدـعت  هوحن  نوناـق  زا  هداـم 7  هرـصبت 3  . ) دـشابیم هباشم  نیواـنع  يرگراـک و  دزمزور و  تمدـخ ،

بوصم 27/10/1366)

تاعالطا ترازو  مادختسا 

بوـصم تاـعالطا  ترازو  یمادختــسا  نوناــق  زا  هداـم 1  . ) هناـخترازو رد  تمدـخ  هـب  صخــش  نتفریذـپ  زا  تـسا  تراـبع  مادختــسا :
(25/4/1374

جارختسا

زا هدام 1  دـنب د  . ) دریگیم ماجنا  داوم  تشابنا  لحم  هب  نآ  لاـقتنا  راـسناک و  زا  هناـک  ندرک  ادـج  روظنم  هب  هک  تسا  یتاـیلمع  هعومجم 
بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق 

جارختسا

نداعم نوناق  زا  هدام 1  دـنب ر  . ) دریگیم ماجنا  داوم  رگنـس  هب  نآ  لاقتنا  راـسناک و  هناـک و  ندرک  ادـج  روظنم  هب  هک  یتاـیلمع  هعومجم 
بوصم 1/3/1362)
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رتسا

16 دنب . ) دوشیم بوسحم  بوچ  بعکمرتم  مهدشـش  لداعم  رتسا  ره  دـیامن و  لاغـشا  ار  اضف  بعکم  رتم  کـی  هک  تسا  یمزیه  رادـقم 
(25/5/1346 بوصم عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق  زا  هدام 1 

افعتسا

افعتسا دنناوتیم  ریز  طیارش  زا  یکی  دوجو  تروص  رد  دشاب  هدرک  تخادرپ  ياهنیزه  اهنآ  لیصحت  يارب  حلـسم ...  ياهورین  هک  یناسک 
تروص ره  رد  هک  لیصحت  تدم  ربارب  هس  لداعم  لیـصحت  همتاخ  زا  سپ  تمدخ  ماجنا  - 2 لیصحت ، هنیزه  ربارب  ود  تخادرپ  - 1 دنهد .

ربارب ود  دـیاب  دـناهدرک  یط  ار  یـصصخت  هرود  حلـسم ...  ياهورین  هنیزه  هب  تمدـخ  نمـض  هک  یناسک  درک . دـهاوخن  زواجت  لاس  هد  زا 
نیا لوا  تمسق  رد  ررقم  تمدخ  هب  تدم  نیا  دنشاب  زین  ءزج  نیا  لوا  تمسق  لومشم  هک  یتروص  رد  دننک و  تمدخ  ار  یصصخت  تدم 

بوصم 17/10/1352) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 15  دنب ج  حالصا  نوناق  زا  هدام 15  دنب ج  . ) دوشیم هفاضا  ءزج 

افعتسا

تالیـصحت همتاخ  زا  سپ  تمدـخ  ماجنا  ای  یلیـصحت  هنیزه  تخادرپ  تروص  رد  دـناهدرک  لیـصحت  گنج  ترازو  هنیزه  هب  هک  یناسک 
بوصم 30/4/1336) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  زا  هدام 15  دنب ج  . ) دنهد افعتسا  تسا  نکمم  لیصحت  تدم  ربارب  ود  لداعم 

یعبت فانیتسا 

، دناهدش یصوصخ  یعدم  نایز  ررض و  هیدأت  هب  موکحم  هک  یـصاخشا  . 2 مهتم ، . 1 دنراد : فانیتسا  ياضاقت  قح  لیذ  هلصفم  صاخـشا 
زا يروضح  ماکحا  رد  تدم  نیا  تسا و  زور  هد  فانیتسا  تدم  نایز . ررـض و  ثیح  زا  یـصوصخ  یعدـم  . 4 تیادب ، مومعلا  یعدم  . 3

قوف صاخـشا  زا  یکی  هک  يدروم  ره  رد  ددرگیم . عورـش  ضارتـعا  تدـم  ءاـضقنا  خـیرات  زا  یباـیغ  ماـکحا  رد  مکح و  مـالعا  خـیرات 
لاحـضرع میدقت  خیرات  زا  هک  هزور  هد  یفاضا  تلهم  کی  فرظ  رد  دـنناوتیم  زین  يوعد  باحـصا  زا  کیره  دـهد  فانیتسا  لاحـضرع 

زین فانیتسا  مومعلا  یعدم  قوف  صاخشا  رب  هوالع  دوشیم . هدیمان  یعبت  فانیتسا  نیا  دیامن و  فانیتسا  ياضاقت  دش  دهاوخ  عورش  روبزم 
مومعلایعدـم يارب  تسا  هدـشن  هداد  فانیتسا  همکحم  رد  همکاحم  متخ  نالعا  هک  ماداـم  قح  نیا  دـیامن و  فاـنیتسا  ياـضاقت  دـناوتیم 

کی ات  طقف  فانیتسا  مومعلا  یعدم  دنشاب  هدادن  فانیتسا  هررقم  تدم  رد  قوف  روکذم  صاخـشا  زا  کی  چیه  رگا  تسا و  یقاب  فانیتسا 
تامکاحم لوصا  حالـصا  ممتم  نوناق  زا  هدام 351  . ) تشاد دـهاوخ  فانیتسا  ياضاقت  قح  هحنج  همکحم  رد  مکح  مالعا  خـیرات  زا  هاـم 

بوصم 12/7/1311) یئازج 

هدش دازآ  يارسا 

یمالسا بالقنا  زا  عافد  تهج  رد  یلیمحت و  گنج  لوط  رد  هلوحم  تیرومأم  ببس  هب  هک  ددرگیم  قالطا  یناسک  هب  هدش  دازآ  يارـسا 
زا سپ  هدـش و  ریـسا  روشک  زا  جراخ  ای  لخاد  رد  نمـشد  لماوع  طـسوت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روشک  یـضرا  تیماـمت  لالقتـسا و  و 
(. بوصم 13/9/1368 روشک  هب  دورو  زا  دعب  هدش  دازآ  يارسا   ) ناگدازآ زا  تیامح  نوناق  زا  هدام 1  . ) دنشاب هدش  دازآ  هناریلد  تمواقم 

صاخ مسا 
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نوناـق ییارجا  هماـن  نییآ  زا  هداـم 1  دـنب ج  . ) دوریم راـک  هب  نیعم  زیچ  اـی  نیعم  ياـج  اـی  نیعم  صخـش  ندـیمان  يارب  هک  تـسا  یمـسا 
بوصم 19/2/1378) هناگیب  تاحالطصا  نیوانع و  یماسا ، يریگراکهب  تیعونمم 

هنازخ دانسا 

نوناق زا  هدام 1  . ) دـباییم راشتنا  یلام  لاس  نایرج  رد  لک  يرادهنازخ  یلام  تاجایتحا  نیمأت  يارب  هک  تسا  یماـنیب  دانـسا  هنازخدانـسا 
بوصم 2/7/1348) هضرق  قاروا  هنازخ و  دانسا  راشتنا 

عقاو فالخ  دانسا 

تایـصوصخ سنج و  عون  اب  هک  دـشاب  هدـش  رکذ  ییالاک  تایـصوصخ  نآ  رد  هک  تسا  ياههایـس  دانـسا و  عقاو  فالخ  دانـسا  زا  روظنم 
بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 268  هرصبت 2  . ) دیامنن قیبطت  هدش  راهظا  يالاک 

یتلود دانسا 

یتلود و تاسسؤم  اههناخترازو و  ياهتیلاعف  فیاظو و  هب  طوبرم  هدش  طبض  ای  تبث  تاعالطا  ای  هتشون  عون  ره  زا  دنترابع  یتلود  دانسا 
اهملیفورکیم و اهملیف ، اهرادومن ، اههشیلک ، اههشقن ، اهسکع ، هدنورپ ، رتافد ، تالسارم ، لیبق  زا  یتلود  ياهتکرش  تلود و  هب  هتـسباو 
اب ریاغم  اهنآ  ياشفا  هک  تسا  يدانـسا  يرـس  یتلود  دانـسا  دـشاب . هدیـسر  نآ  هب  اـی  هیهت  روکذـم  عجارم  رد  هک  توص  طبـض  ياـهراون 

روکذم ياهنامزاس  يرادا  صاخ  حلاصم  اب  ریاغم  اهنآ  ياشفا  هک  تسا  يدانـسا  هنامرحم  یتلود  دانـسا  دشاب . تکلمم  ای  تلود  حلاصم 
(29/11/1353 بوصم یتلود  يرس  هنامرحم و  دانسا  ياشفا  راشتنا و  تازاجم  نوناق  هدام 1  . ) دشاب هدام  نیا  رد 

يرس یتلود  دانسا 

ياشفا راشتنا و  تازاجم  نوناـق  هدام 1  زا  . ) دـشاب تکلمم  ای  تلود  حـلاصم  اب  ریاغم  اهنآ  ياشفا  هک  تسا  يدانـسا  يرـس  یتلود  دانـسا 
بوصم 29/11/1353) یتلود  يرس  هنامرحم و  دانسا 

هنامرحم یتلود  دانسا 

هدام 1 زا  . ) دـشاب هدام  نیا  رد  روکذـم  ياهنامزاس  يرادا  صاخ  حـلاصم  اب  ریاغم  اهنآ  ياشفا  هک  تسا  يدانـسا  هنامرحم  یتلود  دانـسا 
بوصم 29/11/1353) یتلود  يرس  هنامرحم و  دانسا  ياشفا  راشتنا و  تازاجم  نوناق 

یمسر دانسا 

قبط رب  اهنآ و  تیحالـص  دودح  رد  یمـسر  نیرومأم  ریاس  دزن  رد  ای  یمـسر  دانـسا  رتافد  ای  كالما  دانـسا و  تبث  هرادا  رد  هک  يدانـسا 
( یندم نوناق  هدام 1287  . ) تسا یمسر  دنشاب  هدش  میظنت  ینوناق  تاررقم 

یمسر دانسا 

لیذ لیـصفت  رارق  زا  یمـسر  دانـسا  يداع ، یمـسر و  دانـسا  تسا : عون  ود  رب  تسا  تالبقت  تادـهعت و  تالماعم و  هب  عجار  هک  يدانـسا 
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رضاحم تاقیدصت  تالیجست و  2 ـ دشاب . هدش  قیدصت  ای  تبث  هدرک  نیعم  نوناق  هک  يروط  هب  دانسا  تبث  هرادا  رد  هک  يدانـسا  1 ـ تسا :
دـشابن و اهنآ  تیحالـص  زا  جراخهک  یتروص  رد  هیلدـع  مکاـحم  تاقیدـصت  3 ـ اـهنآ . هب  هعجار  روـمارد  دـناهیلدع  عـجارم  هک  هیعرش 

هدام . ) دـشابن اهنآ  تیحالـص  زا  جراخ  قیدـصت  هک  یتروص  رد  تسا  اـهنآ  هب  عجار  هک  يرومارد  یتلود  تارادا  تاقیدـصت  نینچمه 
بوصم 18/8/1290) یقوقح  تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  زا   282

يداع دانسا 

( یندم نوناق  هدام 1289  . ) تسا يداع  دانسا  ریاس  هدام 1287  رد  هروکذم  دانسا  زا  ریغ 

يداع دانسا 

بوصم 18/8/1290) یقوقح  تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هدام 283  . ) دشاب یمسر  دانسا  زا  ریغ  هک  تسا  يدنس  يداع  دانسا 

یبتک دانسا 

تاـمکاحم لوصا  یتقوم  نیناوق  هدام 269  . ) يداع ای  دـشاب  یمـسر  هک  نیا  زا  معا  نیفرط  تاجتـشون  هیلک  زا  تسا  تراـبع  یبتک  دانـسا 
بوصم 18/8/1290) یقوقح 

یکرمگهتبثم دانسا 

، يرفاسم هتپ  یکرمگ ، دورو  هناورپ  زا  تسا  تراـبع  درک  دانتـسا  نآ  هب  تسا  نکمم  قاـچاق  نظ  ءوس  دراوم  رد  هک  یکرمگهتبثم  دانـسا 
، یجراــخ تـیزنارت  هـناورپ  یلخاد ، روـبع  هـتپ  كرمگ ، زا  ــالاک  دــیرخ  ضبق  هدــش ، صخرم  ــالاک  نآ  بجوـم  هـب  هـک  هدرپـس  ضبق 
اب دانسا  نیا  رد  روکذم  تاصخشم  هک  نیا  رب  طورـشم  تقوم  رودص  هناورپ  تقوم ، دورو  هناورپ  یعوجرم ، يالاک  هناورپ  ژاتوباکهناورپ ،
نآ فرـصم  هوحن  الاکعون و  هب  هجوت  اب  الاکفشک  خیرات  دنـس و  رودص  خیرات  نیب  هلـصاف  دیامن و  قیبطت  ثیح  ره  زا  الاک  تاصخـشم 

بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 280  . ) دشاب بسانتم 

یتلود راداهب  قاروا  دانسا و 

نیمـضت ای  یتلود  هضرق  قاروا  هنازخ و  دانـسا  فلا ) زا : تسا  تراـبع   5 هدام فلا  دنب  ( 3  ) فیدر عوضوم  یتلود  راداـهب  قاروا  دانـسا و 
ناریا يزکرم  کناب  تابلاطم  ب ) دشاب . هدش  لیصحت  ًانوناق  نآ  نیمضت  ای  راشتنا  هزاجا  هکنیا  رب  طورـشم  ییاراد  ترازو  فرط  زا  هدش 
هرادا یناـگرزاب  روطهب  هک  اهيرادرهـش  هب  هسباو  اـی  تلود  هب  هتـسباو  تاسـسؤم  اهيرادرهـش و  یتـلود و  تاسـسؤم  اـههناخترازو و  زا 
روـشک یکناـب  یلوـپ و  نوناـق  هداـم 8  . ) دـشاب هدــش  نیمــضت  ییاراد  ترازو  فرط  زا  تاـبلاطم  نـیا  هـک  نـیا  رب  طورــشم  دــنوشیم 

(18/4/1351 بوصم

دکار قاروا  دانسا و 

، اـهسلجم تروـص  اـههسلج و  تروـص  اـهشرازگ ، اـههمان ، اههتـشون ، هیلک  زا  تـسا  تراـبع  هماـننییآ  نـیا  رد  دـکار  قاروا  دانـسا و 
قباوس كرادـم و  اههمانراب و  اههخـسن ، ضوبق ، اههدـنورپ ، اـهرتفد و  اـهمرف ، اـههنومن و  اـهنامرف ، اـهغالبا و  اههماندـهع ، اـهدادرارق و 
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هک یکرادم  دانسا و  ریاس  توص و  طبض  ياهراون  اههحفص و  اهملیفورکیم ، اهملیف و  اههشیلک ، اهسکع ، اههشقن ، اهرادومن ، یلیصحت ،
هدش يرادهگن  تفایرد و  ای  هیهت  يرادا  ینوناق و  فیلاکت  فیاظو و  يارجارد  تلود  هب  هتـسباو  یتلود و  ياههاگتـسد  تاماقم و  طسوت 

هدافتـسا هعجارم و  دروم  طوبرم  هسـسؤم  ای  هناخترازو  صیخـشت  هب  يراج  يرادا  ینوناق و  ياهتیلوئـسم  فیاظو و  نداد  ماـجنا  يارب  و 
بوصم 16/2/1351) اهنآ  ءاحما  بیترت  دیاز و  قاروا  صیخشت  هماننییآ  زا  هدام 1  هرصبت 1  . ) دشابن رمتسم 

یمالسا بالقنا  یگنهرف  كرادم  دانسا و 

هک تسا  يدنمشزرا  راثآ  يرصب و  یعمس و  بوتکم ، راثآ  یمامت  همانساسا  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  كرادم  دانـسا و  زا  روظنم 
كرادم نامزاس  همانساسا  هدام 2  هرصبت  . ) دشاب هتشاد  طابترا  ناهج  رد  نآ  زا  یشان  تالوحت  یمالـسا و  بالقنا  اب  اهنآ  یلک  ییاوتحم 

بوصم 12/4/1367) یمالسا  بالقنا  یگنهرف 

تسردان ههایس  ای  دانسا 

الاک بحاص  تسا و  هدشن  دیق  ازجنم  ًاحیحص و  الاک  تایصوصخ  نآ  رد  هک  تسا  ياههایس  ای  دانسا  تسردان ، ههایس  ای  دانـسا  زا  روظنم 
هدرک راهظا  رتمک  ضراوع  یناگرزاب و  دوس  یکرمگ و  قوقح  اب  ار  يرگید  يالاک  مادقا و  تلود  نایز  هب  تایصوصخ  حیرـصت  مدع  زا 

بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  همان  نییآ  زا  هدام 269  هرصبت 1  . ) دشاب

ریسا

ای ریـسا  دـعب  هب  خـیرات 19/10/1356  زا  نآ  رارمتـسا  یمالـسا و  بـالقنا  ندیـسر  رمث  هب  هار  رد  هـک  تـسا  یـصخش  رثـالادوقفم  ریـسا و 
هدیسر دیهش  داینب  دییأت  هب  دراوم  ریاس  رد  هطوبرم و  يورین  دییأت  هب  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  لنسرپ  دروم  رد  بتارم  هدش و  رثالادوقفم 

( ناریزو تأیه  بوصم 13/5/1364  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 136  . ) دشاب

هعشا

بوصم 20/1/1368) هعشا  ربارب  رد  تظافح  نوناق  زا  هدام 2  دنب 1  . ) دشابیم زاس  نویریغ  زاس و  نوی  هعشا  لماش  اهوترپ  ای  هعشا 

هتشذگ نآ  تخاس  ای  داجیا  خیرات  زا  رتشیب  ای  لاس  دص  کی  یللملانیب  طباوض  قبط  رب  هک  تسا  ییایشا  هقیتع  ایشا  زا  روظنم  هقیتع : ءایـشا 
لاملاتیب عفن  هب  فشاک  فرط  زا  نآ  هدش  میوقت  ياهب  سمخ  هیدأت  زا  سپ  دشاب  رتمک  لاس  دص  کی  زا  نآ  تمدق  هک  ییایشا  دروم  رد  دشاب .

هب شواک  زاجمریغ و  ياهيرافح  ماجنا  زا  يریگولج  هب  عجار  ینوناق  هحیال  زا  دنب ج  فیدر 3  . ) تفرگ دهاوخ  قلعت  يو  هب  هفوشکم  ایشا 
نآ تخاس  ای  داجیا  خیرات  زا  رتشیب  ای  لاس  دص  کی  تدم  یللملانیب  طباوض  ساسا  رب  هک  یخیرات  راثآ  هقیتع و  ایشا  ندروآ  تسد  هب  دصق 

( بالقنا ياروش  بوصم 18/2/1358  دشاب  هتشذگ 

یصخش مزاول  ایشا و 

مزاول زا  روظنم  دریگ و  رارق  نآ  بحاص  هدافتسا  دروم  طقف  ًافرع  هک  تسا  ییایشا  نوناق  نیا  رد  روکذم  یـصخش  مزاول  ایـشا و  زا  روظنم 
هدام 37 دنب 6  فیدر ج  هرصبت 2  . ) دشاب لحم  کی  رد  تماقا  ماگنه  ایشا  نآ  بحاص  هداوناخ  هدافتسا  دروم  ًافرع  هک  تسا  ییایشا  هناخ 

بوصم 30/3/1350) یکرمگ  روما  نوناق  زا 
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هناخدور ریسم  حالصا 

ای یعیبط  نایرج  رثا  رب  هک  يزرم  ياههشقن  همانتفاوم و  تادهاعم ، رد  هدشنییعت  ریسم  هب  لیـسم  ای  رهن  ای  هناخدور  ندنادرگزاب  زا  ترابع 
بوصم يزرم  هناـخدور  رتسب  هراـنک و  تیبثت  ظـفح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  لوا  لـصف  دـنب 5  . ) تسا هداد  ریـسم  رییغت  رگید  لـماوع 

( ناریزو تأیه   18/12/1363

تئارب لصا 

تیارب هب  مکح  لصا  نیا  قباطم  الاو  دیامن  تابثا  ار  نآ  دیاب  دـشاب  يرگید  رب  ینید  ای  قح  یعدـم  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا  تئارب  لصا 
(25/6/1318 بوصم یندم  یسردادنییآنوناق   356 هدام . ) دش دهاوخ  هیلع  یعدم 

فانصا

، شورف دیرخ و  ای  یشورفهدمع  زا  معا  یلخاد  تراجت  تالماعم و  عون  ره  هب  یناگرزاب  تراک  نتشاد  نودب  هک  دنتسه  یناسک  فانـصا 
ياهراکمسق ره  هب  ای  اهنآ  لاثما  هناخاشامت و  ناروتـسر و  هفاک  هناخنامهم ، يدصت  لقن ، لمح و  روما  یناگرزاب ، یکلم و  زا  معا  یلالد 

نوناق هدام 6  . ) دـشابیم لاـیر  رازه  رب 120  هفاضا  اهنآ  هنایلاس  دـمآرد  دـنراد و  لاغتـشا  نآ  دـننام  ینیـشام و  اـی  یتسد  زا  معا  یتعنص 
بوصم 10/5/1334) دمآرد  رب  تایلام 

یئازج تامکاحم  لوصا 

نیمرجم تیلوئـسم  نییعت  مئارج و  قیقحت  فشک و  يارب  هدـش  عضو  هک  يدـعاوق  تاـبیترت و  زا  تسا  تراـبع  ییازج  تاـمکاحم  لوصا 
بوصم 30/5/1291) يرفیک ) یسردادنییآ   ) یئازج تامکاحم  یتقوم  نیناوق  هدام 1  . ) هینوناق تاررقم  بسحرب 

شزرا هفاضا 

زا يرادرب  هرهب  عورـش  خـیرات  رد  نآ  تمیق  تاـیلمع و  عورـش  زا  لـبق  لاـس  رد  کـلم  تمیق  نیب  تاـفو  زا  تـسا  تراـبع  شزرا  هفاـضا 
بوصم 8/12/1334) روشک  ینارمع  مود  هلاس  تفه  همانرب  نوناق  زا  هدام 17  فلا  دنب  . ) هدش داجیا  تاسیسأت 

راکهزب لافطا 

. دوشیم یگدیـسر  لافطا  هاگداد  رد  نوناق  نیا  قبط  تسا  مامت  لاـس  ات 18  مامت و  لاـس  زا 6  شیب  اـهنآ  نس  هک  لاـفطا  مئارج  هیلک  هب 
بوصم 10/9/1338) راکهزب  لافطا  هاگداد  لیکشت  هب  طوبرم  نوناق  هدام 4  . ) دوب دنهاوخن  ییازج  بیقعت  لباق  مامت  لاس  ات 6  لافطا 

یسانشاوه هدش  شزادرپ  تاعالطا 

هب یـصصخت  یملع و  یهدنامزاس  زا  سپ  جراخ و  ماخ  تلاح  زا  ینیـشام  ياهدـنیارف  رد  ای  یناسنا  يورین  کمک  هب  هک  تسا  یتاعالطا 
ياهدمآرد زا  یخرب  لوصو  نوناق  ( 21  ) هدام ییارجا  هماننییآ  هدام 1  دنب ب  . ) دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  دیدج  ياههدروارف  تروص 

( ناریزو تأیه  بوصم 3/4/1377  نیعم  دراوم  رد  نآ  فرصم  تلود و 
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یسانشاوه ماخ  تاعالطا 

ياههاگتـسیا عاونا  رد  هک  تسا  یـسانشاوه  ياهینابهدـید  هیلک  زا  لصاح  تاـعالطا  لـماش  روکذـم  ياـههداد  هیاـپ : اـی  ماـخ  تاـعالطا 
نیشام هلیـسو  هب  ای  یتسد  روط  هب  طوبرم  ياهرادومن  ای  اهفارگ  رتافد ، زا  هک  یتاعالطا  ای  ددرگیم  ماجنا  ًامیقتـسم  یـسانشاوه  نامزاس 
دراوم رد  نآ  فرـصم  تلود و  ياهدـمآرد  زا  یخرب  لوصو  نوناق  ( 21  ) هدام ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 1  فلا  دنب  . ) دوشیم جارختـسا 

( ناریزو تأیه  بوصم 3/4/1377  نیعم 

راهظا

اب هک  یلکـش  هب  تسا  كرمگ  هب  یمیلـست  همانراهظا  رد  الاک  لماک  تاصخـشم  فاـصوا و  رکذ  نوناـق  نیا  رد  جردـنم  راـهظا  زا  روظنم 
روما نوناق  زا  هدام 2  دـنب ه ـ . ) دوش زیامتم  نشور  وحن  هب  نآ  ریغ  زا  صخـشم و  هدـش  راهظا  يالاک  تاصخـشم  فاـصوا و  نآ  هب  هجوت 

هبوصم 30/3/1350) یکرمگ 

راهظا

هملک هب  دـشاب  سلجم  اـضعا  فرط  زا  هک  یبـلطم  ددرگیم و  ریبـعت  راـهظا )  ) هملک هـب  دـسریم  سلجم  هـب  تـلود  فرط  زا  هـک  یبـلطم 
بوصم 25/7/1285) ناریا  یلم  ياروشلاراد  یلخاد  همانماظن  هدام 42  (. ) هضیرع  ) هملک هب  دنتسرف  هب  مدرم  ریاس  هچنآ  و  ناونع ) )

يروبع يالاک  یلامجا  راهظا 

ییارجا هماننییآ  هدام 1  دنب ت  . ) ددرگیم هئارا  ردنب  ای  كرمگ  هب  یلامجا  همانراهظا  رد  هک  الاک  یلک  تاصخشم  رکذ  زا  تسا  ترابع 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/5/1377  ناریا  یمالسا  يروهمج  ورملق  زا  یجراخ  ياهالاک  روبع و  لقن و  لمح و  نوناق 

يروبع يالاکراهظا 

. ددرگیم هئارا  كرمگ  هب  الاک  یجراخ  روبع  تهج  هک  یمیلـست  همانراهظا  رد  الاک  لماک  تاصخـشم  فاـصوا و  رکذ  زا  تسا  تراـبع 
بوصم 18/5/1377 ناریا  یمالـسا  يروهمج  ورملق  زا  یجراخ  ياهالاک  روبع  لقن و  لمح و  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب پ  )

( ناریزو تأیه 

يروبع يالاک  یلامجا  همانراهظا 

هدـنیامن ای  لمح  هلیـسو  هدـننکتیاده  طسوت  نآ  دورو  ودـب  رد  هک  ـالاک  یلاـمجاراهظا  تهج  یپاـچ  یمرف )  ) ياهگرب زا  تسا  تراـبع 
ییارجا هماننییآ  هدام 1  دـنب ب  . ) ددرگیم میلـست  دروم  بسح  هاگدورف  ای  ردـنب  ای  كرمگ  هب  نهآهار  هدـنیامن  ای  لقن  لمح و  تکرش 

( ناریزو تأیه  ناریا 18/5/1377  یمالسا  يروهمج  ورلمق  زا  یجراخ  ياهالاک  روبع  لقن و  لمح و  نوناق 

یجراخ روبع  همانراهظا 

یجراخ يروبع  ياهالاک  راهظا  تهج  هدش و  پاچ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  كرمگ  طسوت  هک  یپاچ  یمرف )  ) ياهگرب زا  تسا  ترابع 
یمالسا يروهمج  ورملق  زا  یجراخ  ياهالاک  روبع  لقن و  لمح و  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  فلا  دنب  . ) دریگیم رارق  هدافتسا  دروم 
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بوصم 18/5/1377) ناریا 

( یلصا  ) یسرداد هداعا 

یسردادنییآ نوناق  زا  هدام 432  فلا  دـنب  . ) دـیامن تساوخرد  ار  نآ  لقتـسم  روط  هب  یـسرداد  هداعا  یـضاقتم  هک  نیا  زا  تسا  ترابع 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد 

( یلصا  ) یسرداد هداعا 

یـسرداد هداعا  هدـننکتساوخرد  هک  یتروص  رد  تسا  یلـصا  یـسرداد  هداعا  يراـط  یلـصا 2 - - 1 تسا : مـسق  ود  رب  یـسرداد  هداـعا 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآنوناق  هدام 598  . ) دیامن یسرداد  هداعا  تساوخرد  ًالقتسم 

( يراط  ) یسرداد هداعا 

هب تبـسن  هدش  زاربا  وا  هیلع  هدـشدای  مکح  هکیـسکو  ددرگهئارا  لیلد  ناونع  هب  یمکح  یـسرداد  کی  يانثا  رد  هکنیا  زا  تسا  ترابع 
بوصم یندـم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یـسردادنییآ  نوناـق  هدام 432  دنب ب  . ) دـیامن یـسرداد  هداعا  تساوخرد  نآ 

(21/1/1379

( يراط  ) یسرداد هداعا 

یـسرداد هداعا  هدـننک  تساوخرد  هک  یتروص  رد  تسا  یلـصا  یـسرداد  هداعا  يراـط  یلصا 2 - - 1 تسا : مسق  ود  رب  یـسرداد  هداـعا 
مکح هک  هیلع  موکحم  زاربا و  لیلد  روط  هب  مکح  یـسرداد  يانثا  رد  هک  یتقو  تسا  يراط  و  دیامن . یـسرداد  هداعا  تساوخرد  ًالقتـسم 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  هدام 598  . ) دیامن یسرداد  هداعا  تساوخرد  نآ  هب  تبسن  هدش  زاربا  وا  لباقم  رد 

هناعا

لاس یحالـصا  هجدوب  نوناق  هرـصبت 58  . ) تسا يراج  تارابتعا  رب  رظان  ًارـصحنم  روشک  لک  هجدوب  رد  جردـنم  هناعا  کمک و  نیواـنع 
بوصم 15/11/1353) روشک  لک  لاس 1354  هجدوب  1353 و 

رابتعا

سلجم بیوصت  هب  تلود  ياههمانرب  يارجا  فادـها و  هب  لین  روظنم  هب  نیعم  فراصم  ای  فرـصم  يارب  هک  تسا  یغلبم  زا  ترابع  رابتعا 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 7  . ) دسریم یمالسا  ياروش 

رابتعا

تابـساحم نوناق  هداـم 6  . ) دـسریم بیوـصت  هب  طوـبرم  هجدوـب  رد  نیعم  فراـصم  اـی  فرـصم  يارب  هک  تسا  یغلبم  زا  تراـبع  راـبتعا 
بوصم 15/10/1349) یمومع 

رابتعا
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نوناق هداـم 5  هرـصبت  . ) دـشاب هدیـسر  نوناـق  تاـماقم  بیوـصت  هب  ینیبشیپ و  ینیعم  جرخ  يارب  ًـالبق  هـکتسا  یهوـجو  راـبتعا  زا  دارم 
بوصم 10/12/1312) یمومع  تابساحم 

هداعلاقوف تارابتعا 

. دوشیم مزال  دـیدج  تاجایتحا  يارب  هک  تسا  یتارابتعا  هداعلاقوف  تاراـبتعا  یفاـضا . هداـعلاقوف و  تسا : مسق  ود  رب  دـیدج  تاراـبتعا 
یمومع تابساحم  نوناق  هدام 9  . ) دوشیم مزال  هجدوب  رد  هدـش  ینیبشیپ  تارابتعا  لیمکت  يارب  هک  تسا  یتاراـبتعا  یفاـضا  یتاراـبتعا 

بوصم 10/12/1312)

هداعلاقوف تارابتعا 

تارابتعا همـضنم -  هداعلاقوف و  تسا : مسق  ود  رب  یفاضا  تارابتعا  صوصخم . نوناق  بجوم  هب  رگم  دوشیمن  روظنم  یفاـضا  تاراـبتعا 
هعـسوت تهج  هب  ای  هدـیدج  تاجایتحا  ای  تاسیـسأت  يارب  هدوب و  نکممریغ  هجدوب  نوناق  رد  نآ  ینیبشیپ  هکتسایتاراـبتعا  هداـعلاقوف 

رد هک  يروما  یضعب  جراخم  یفاکت  يارب  هک  تسا  یتارابتعا  همضنم  تارابتعا  دوشیم -  مزال  هجدوب  ینوناق  دودح  زا  جراخ  تاسیـسأت 
بوصم 3/12/1289) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 26  . ) دوشیم مزال  تسا  هدش  ینیبشیپ  هجدوب 

همضنم تارابتعا 

تارابتعا همـضنم -  هداعلاقوف و  تسا : مسق  ود  رب  یفاضا  تارابتعا  صوصخم  نوناق  بجوم  هب  رگم  ددرگیمن  روظنم  یفاضا  تاراـبتعا 
هعـسوت تهج  هب  ای  هدـیدج  تاجایتحا  ای  تاسیـسأت  يارب  هدوب و  نکممریغ  هجدوب  نوناق  رد  نآ  ینیبشیپ  هک  تسا  یتارابتعا  هداعلاقوف 

رد هک  يروما  یضعب  جراخم  یفاکت  يارب  هک  تسا  یتارابتعا  همضنم  تارابتعا  دوشیم -  مزال  هجدوب  ینوناق  دودح  زا  جراخ  تاسیـسأت 
بوصم 3/12/1289) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 26  . ) دوشیم مزال  تسا  هدش  ینیبشیپ  هجدوب 

لحمالب نوید  رابتعا 

تاسـسؤم اههناخترازو و  هتـشذگ  ياهلاس  تخادرپ  لباق  ياهیهدـب  تخادرپ  يارب  هک  يرابتعا  زا  تسا  ترابع  لـحمالب  نوید  راـبتعا 
بوصم یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 6  هرـصبت  . ) دسریم فرـصم  هب  تسا  هدشن  روظنم  نآ  يارب  يرابتعا  طوبرم  هجدوب  رد  هک  یتلود 

(15/10/1349

ياهیامرس ياهییاراد  کلمت  حرط  رابتعا 

طـسوت هک  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ینف و  یهیجوت ، تاـعلاطم  ساـسا  رب  هک  تسا  یـصخشم  تامدـخ  تاـیلمع و  هعومجم  راـبتعا  روظنم 
تروص هب  هلاس  جنپ  هعسوت  همانرب  ياهفده  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  نیعم  رابتعا  اب  نیعم و  تدم  یط  ددرگیم  ماجنا  ییارجا  هاگتـسد 

هب طوبرم  تارابتعا  لحم  زا  نآ  يارجا  زاین  دروم  عبانم  ددرگیم و  ارجا  ياهیامرـسییاراد  داـجیا  يارب  هعلاـطم  اـی  تباـث  يراذـگهیامرس 
زا یـشخب  میظنت  نوناق  هدام 77  . ) ددرگیم میـسقت  یعافتناریغ  یعاـفتنا و  عون  ود  هب  ددرگیم و  نیمأـت  ياهیامرـس  ياـهییاراد  کـلمت 

بوصم 27/11/1380) تلود  یلام  تاررقم 

هنیزه رابتعا 
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زا یـشخب  میظنت  نوناق  هدام 77  . ) دـهدیم شهاـک  ار  صلاـخ  شزرا  هک  تسا  یتلود  شخب  ياهدتـس  داد و  زا  هتـسد  نآ  راـبتعا  روظنم 
بوصم 27/11/1380) تلود  یلام  تاررقم 

یلصا ضارتعا 

یسرداد نییآ  نوناق  هدام 419  فلا  دنب  . ) دشاب هتفرگ  تروص  ثلاث  صخش  فرط  زا  ادتبا  هک  یضارتعا  زا  تسا  ترابع  یلـصا  ضارتعا 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد 

یلصا ضارتعا 

ادتبا هک  تسا  یضارتعا  زا  ترابع  یلصا  ضارتعا  یلصاریغ .)  ) يراط ضارتعا  یلصا و  ضارتعا  تسا : مسق  ود  رب  ثلاث  صخش  ضارتعا 
هاگداد کی  رد  ًاقباس  هک  يرارق  اـی  مکح  هب  تسا  نیفرط  زا  یکی  ضارتعا  یلـصاریغ )  ) يراـط ضارتعا  ددرگب . ثلاـث  صخـش  فرط  زا 

یسرداد نییآ  نوناق  هدام 584  . ) هدومن زاربا  ار  رارق  ای  مکح  نآ  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  رگید  فرط  یـسرداد  ءانثا  رد  هدـش و  رداص 
بوصم 25/6/1318) یندم 

یلصا ضارتعا 

زا تسا  تراـبع  یلـصا  ضارتعا  یلـصاریغ .)  ) يراـط ضارتـعا  یلـصا و  ضارتـعا  تسا : مسق  ود  رب  لـبق  هداـم  ود  رد  روکذـم  ضارتـعا 
ًاقباس تسا  هدـش  رداص  وا  قح  رد  مکح  هک  یـصخش  وا و  نیبامیف  هک  یلاح  رد  ددرگ  عقاو  ثلاث  یـصخش  فرط  زا  ادـتبا  هک  یـضارتعا 
رداص همکحم  کـی  زا  ًاـقباس  هک  یمکح  رب  تسا  نیفرط  زا  یکی  ضارتعا  یلـصاریغ )  ) يراـط ضارتعا  دـشاب . هدیـسرن  عوقو  هب  ییاوعد 

تاـمکاحم لوصا  یتقوم  نیناوق  هداـم 516  . ) دومن زاربا  ار  مکح  نآ  دوخ  ياعدـم  تاـبثا  يارب  رگید  فرط  همکاـحم  ياـنثا  رد  هدـش و 
بوصم 18/8/1290) یقوقح 

ثلاث ضارتعا 

ادتبا هک  تسا  یضارتعا  زا  ترابع  یلصا  ضارتعا  یلصاریغ .)  ) يراط ضارتعا  یلصا و  ضارتعا  تسا : مسق  ود  رب  ثلاث  صخش  ضارتعا 
هاگداد کی  رد  ًاقباس  هک  يرارق  اـی  مکح  هب  تسا  نیفرط  زا  یکی  ضارتعا  یلـصاریغ )  ) يراـط ضارتعا  ددرگب . ثلاـث  صخـش  فرط  زا 

یسرداد نییآ  نوناق  هدام 584  . ) هدومن زاربا  ار  رارق  ای  مکح  نآ  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  رگید  فرط  یـسرداد  ءانثا  رد  هدـش و  رداص 
بوصم 25/6/1318) یندم 

يراط ضارتعا 

رگید فرط  هدـش و  رداص  هاگداد  کی  رد  ًاقباس  هک  ییأر  هب  اوعد  نیفرط  زا  یکی  ضارتعا  زا  تسا  ترابع  یلـصاریغ )  ) يراـط ضارتعا 
ياههاگداد یـسرداد  نییآ  نوناـق  زا  هداـم 419  دـنب ب  . ) تسا هدوـمن  زاربا  ار  يأر  نآ  یـسرداد  ياـنثا  رد  دوـخ ، ياعدـم  تاـبثا  يارب 

بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و 

يراط ضارتعا 
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ادتبا هک  تسا  یضارتعا  زا  ترابع  یلصا  ضارتعا  یلصاریغ .)  ) يراط ضارتعا  یلصا و  ضارتعا  تسا : مسق  ود  رب  ثلاث  صخش  ضارتعا 
هاگداد کی  رد  ًاقباس  هک  يرارق  اـی  مکح  هب  تسا  نیفرط  زا  یکی  ضارتعا  یلـصاریغ )  ) يراـط ضارتعا  ددرگب . ثلاـث  صخـش  فرط  زا 

یسرداد نییآ  نوناق  هدام 584  . ) هدومن زاربا  ار  رارق  ای  مکح  نآ  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  رگید  فرط  یـسرداد  اـنثا  رد  هدـش و  رداـص 
بوصم 25/6/1318) یندم 

يراط ضارتعا 

زا تسا  تراـبع  یلـصا  ضارتعا  یلـصاریغ .)  ) يراـط ضارتـعا  یلـصا و  ضارتـعا  تسا : مسق  ود  رب  لـبق  هداـم  ود  رد  روکذـم  ضارتـعا 
ًاقباس تسا  هدـش  رداص  وا  قح  رد  مکح  هک  یـصخش  وا و  نیبامیف  هک  یلاح  رد  ددرگ  عقاو  ثلاـث  صخـش  فرط  زا  ادـتبا  هک  یـضارتعا 

هدش رداص  همکحم  کی  زا  ًاقباس  هک  یمکحرب  تسا  نیفرط  زا  یکی  ضارتعا  یلصاریغ )  ) يراط ضارتعا  دشاب . هدیسرن  عوقو  هب  ییاوعد 
یقوقح تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هدام 516  . ) دومن زاربا  ار  مکح  نآ  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  رگید  فرط  همکاـحم  ياـنثا  رد  و 

بوصم 18/8/1290)

هیدأت مدع  ضارتعا 

ددرگ و مولعم  دوشیم  هدیمان  هدیأت  مدع  ضارتعا  هک  هتـشون  هلیـسو  هب  هدعو  خـیرات  زا  زور  هد  فرظ  رد  دـیاب  تارب  هجو  هیدأت  زا  عانتما 
عجار تراجت  نوناق  هدام 206  حالصا  نوناق  یحالصا  هدام 206  . ) دمآ دهاوخ  لمع  هب  نآ  دعب  زور  ضارتعا  دشاب  لیطعت  مهد  زور  رگا 

بوصم 2/4/1307) هیدأت  مدع  ضارتعا  هب 

تارب هیدأت  مدع  ضارتعا 

. ددرگ مولعم  دوشیم  هدیمان  هیدأت  مدـع  ضارتعا  هک  هتـشون  هلیـسو  هب  هدـعو  خـیرات  زا  زور  هد  فرظ  رد  دـیاب  تارب  هجو  هیدأت  زا  عانتما 
بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 280  )

تارب هیدأت  مدع  ضارتعا 

زور يادرف  رگا  ددرگمولعم و  دوشیم  هدیمان  هیدأت  مدع  ضارتعا  هک  هتـشون  هلیـسو  هب  هدـعو  زور  يادرف  دـیاب  تارب  هجو  هیدأت  زا  عانتما 
(12/3/1304 بوصم تراجت  نوناق  هدام 206  . ) دمآ دهاوخ  لمع  هب  نآ  دعب  زور  ضارتعا  دشاب  لیطعت  هدعو 

( يزومآداوس تضهن  يراختفاياضعا 

تضهن یمادختسا  تاررقم  نوناق  هدام 2  دنب ج  . ) دنوشیم قالطا  تضهن  رد  تمدخ  هب  دنمقالع  یمدرم و  ياهورین  هب  يراختفا  ياضعا 
بوصم 13/6/1367) ناریا  یمالسا  يروهمج  يزومآداوس 

( هعقاو  ) هدننک مالعا 

وا فرط  زا  ات  دهد  تلاکو  ًامسر  يرگید  صخـش  هب  دناوتیم  دشابیم و  هعقاو  مالعا  هب  فلکم  هک  تسا  یـسک  هدننک  مالعا  هرصبت 1 -
بوصم 16/4/1355) لاوحا  تبث  نوناق  هدام 6  هرصبت 1  . ) دیامن مالعا  ار  هعقاو 
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يدارا لامعا 

نوناق هدـحاو  هدام  هرـصبت 2  . ) دـشاب رثؤم  نآ  باکترا  رد  لعاف  هدارا  هدوب و  دـمع  زا  یـشان  هک  یلاـمعا  زا  تسا  تراـبع  يدارا  لاـمعا 
بوصم 11/3/1355) حلسم ...  ياهورین  رد  نالصحم  نارادهجرد و  نارفامه و  نارسفا و  لیصحت  هب  طوبرم  تاررقم  حالصا 

يدصت لامعا 

هراجیتسا و هراجا و  شورف  دـیرخ و  دـننام  دـهدیم  ماجنا  دارفا  لامعا  هباشم  یقوقح  رظنهطقن  زا  تلود  هک  تسا  یلامعا  يدـصت  لامعا 
بوصم 13/8/1309) تلود  صاخشا و  نیب  يواعد  هب  عجار  نوناق  هدام 4  هرصبت  . ) نآ لاثما 

يدصت لامعا 

تالغ و كالما و  شورف  دـیرخ و  دـننام  دـهدیم  ماجنا  دارفا  لامعا  هباشم  یقوقح  رظنهطقن  زا  تلود  هک  تسا  یلاـمعا  يدـصت  لاـمعا 
بوصم 19/2/1307) تلود  دارفا و  نیب  يواعد  عجرم  نییعت  نوناق  هرصبت 1  . ) نآ لاثما  راجیتسا و  هراجا و 

یمومع قالخا  فالخ  لامعا 

تابورشم لامعتسا  - 3 روجف ، قـسف و  هب  رهاـجت  - 2 یمومع ، تفع  یفاـنم  لاـمعا  - 1 زا : تسا  ترابع  یمومع  قـالخا  فـالخ  لاـمعا 
عیزوت رشن و  - 6 یمالـسا ، باجح  تیاعر  مدع  - 5 یلغـش ، نوئـش  تفارـش و  تیثیح و  فالخ  راتفر  لامعا و  - 4 ردـخم ، داوم  یلکلا و 

هب هتسباو  یتلود  تاسسؤم  اههناخترازو و  یناسنا  يورین  يزاسزاب  نوناق  هدام 18  . ) هحیبق روص  نجهتسم و  ياهسکع  ای  لذتبم  ياهراون 
بوصم 5/7/1360) تلود 

هقاش لامعا 

بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 13  . ) دشاب هعفنملاماع  روما  هب  عجار  دیاب  تقشم  اب  سبح  هب  نیموکحم  هقاش  لامعا 

دارفا

ناورس ات  ناوتس 3  زا  ددرگیم . هدیمان  رادهجرد  لخاد )  ) رایرسفا ات  نابهورگ 3  زا  دنوشیم . هدیمان  دارفا  لخاد )  ) هخوجرس ات  زابرـس  زا 
. دنوشیم هدیمان  ارما  الاب  هب  پیترس  زا  دنوشیم . هدیمان  دشرا  رـسفا  لخاد )  ) گنهرـس ات  درگرـس  زا  دنوشیم . هدربمان  زج  رـسفا  لخاد ) )

بوصم 30/4/1336) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 21  هرصبت 1  )

لفکت تحت  هداوناخ  دارفا 

ای رسمه  - 1 ریز : صاخـشا  زا  دـنترابع  یقاحلا  داوم  ناییاتـسور و  یعامتجا  ياههمیب  نوناق  رظن  زا  هدـش  همیب  لفکت  تحت  هداوناـخ  دارفا 
زواجتم لاس  جنپ  تصش و  زا  وا  نس  هدوب و  هدش  همیب  لفکت  تحت  هک  نیا  رب  طورـشم  هدش  همیب  نز  رهوش  - 2 هدش ، همیب  مئاد  نارسمه 

تروص رد  مامت و  لاس  هدزناـپ  نس  اـت  هدـش  همیب  نادـنزرف  - 3 دشابن ، راک  هب  رداق  نامزاس  یکـشزپ  نویـسیمک  صیخـشت  قبط  ای  دـشاب ،
یساسا وضع  صقن  ای  یمئاد  يرامیب  رثا  رد  هک  ینادنزرف  مامت و  لاس  کی  تسیب و  ات  یشزومآ  یمسر  تاسسؤم  رد  لیصحت  هب  لاغتـشا 

تحت ردام  ردپ و  - 4 دشاب ، هدش  همیب  هدـهع  هب  اهنآ  شاعم  تلع  نیا  هب  هدوبن و  راک  هب  رداق  نامزاس  یکـشزپ  نویـسیمک  صیخـشت  هب 
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نویـسیمک قیدصت  هب  ای  دشاب  زواجتم  لاس  تصـش  زا  ردام  نس  لاس و  جـنپ  تصـش و  زا  ردـپ  نس  هک  نیا  رب  طورـشم  هدـش  همیب  لفکت 
بوصم ناییاتـسور  یعامتجا  ياـههمیب  نوناـق  هب  یقاـحلا  هداـم 26  ییارجا  هماـننییآ  هدام 30  . ) دنـشاب هداتفا  راـک  زا  ناـمزاس  یکـشزپ 

(16/3/1350

هاپس تمدخ  دیرخ  دارفا 

ربارب ار  یـصخشم  تمدـخ  طوبرم  تاررقم  قبط  رب  هک  دوشیم  قالطا  یناسک  هب  عاـفد  ترازو  لـک و  داتـس  هاپـس ، تمدـخ  دـیرخ  دارفا 
بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  هدام 15  . ) دنهدیم ماجنا  یمیظنت  دادرارق 

دنمزاین دارفا 

لفکت تحت  هداوناخ  دوخ و  یگدنز  هرادا  ییاناوت  یناور  یمـسج و  یعامتجا ، يداصتقا ، طیارـش  ظاحل  هب  هک  دوشیم  قالطا  يدارفا  هب 
بوصم 3/8/1373) روشک  ینامرد  تامدخ  یناگمه  همیب  نوناق  هدام 1  دنب 4  . ) دنرادن ار  دوخ 

دنمرازفا

راک هب  هطوبرم  هماننییآ  قبط  دزمراک  ای  دزمتـسد  اب  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهلحم  رد  ای  شترا  ياههاگراک  اههناخراک و  رد  هک  ینارگراـک 
اههاگراک و نادـنمرازفا  نواعت  یگتـسشنزاب و  یعامتجا و  ياههمیب  نوناـق  هدام 1  . ) دنوشیم هتخانـش  شترا  نادنمرازفا  دـنوش  هدرامگ 

بوصم 17/9/1334) شترا  تاجناخراک 

دشرا رسفا 

ناورس ات  ناوتس 3  زا  دنوشیم . هدیمان  رادهجرد  لخاد )  ) رایرـسفا ات  نابهورگ 3  زا  دنوشیم . هدیمان  دارفا  لخاد )  ) هخوجرس ات  زابرـس  زا 
. دنوشیم هدیمان  ارما  الاب  هب  پیترـس  زا  دنوشیم . هدیمان  دشرا  رـسفا  لخاد )  ) گنهرـس ات  درگرـس  زا  دنوشیم . هدیمان  زج  رـسفا  لخاد ) )

بوصم 30/4/1336) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 21  هرصبت 1  )

ءزج رسفا 

ناورس ات  ناوتس 3  زا  دنوشیم . هدیمان  رادهجرد  لخاد )  ) رایرـسفا ات  نابهورگ 3  زا  دنوشیم . هدیمان  دارفا  لخاد )  ) هخوجرس ات  زابرـس  زا 
. دنوشیم هدیمان  ارما  الاب  هب  پیترـس  زا  دنوشیم . هدیمان  دشرا  رـسفا  لخاد )  ) گنهرـس ات  درگرـس  زا  دنوشیم . هدیمان  زج  رـسفا  لخاد ) )

بوصم 30/4/1336) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 21  هرصبت 1  )

هلاقا

( یندم نوناق  هدام 284  . ) دنک هلماعم  ندز  مهب  رب  تلالد  هک  ددرگیم  عقاو  یلعف  ای  ظفل  ره  هب  هلاقا 

یجراخ عابتا  تماقا 

ناریا كاخ  رد  یجراخ  هک  تسا  یتروص  رد  مئاد  تماقا  مئاد . تماقا  تقوم و  تماـقا  تسا : مسق  ود  رب  ناریا  رد  هجراـخ  عاـبتا  تماـقا 
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زا مئاد  ای  تقوم  تماقا  هزاجا  دوشیم . بوسحم  تقوم  ناریا  رد  یجراخ  تماقا  تروصنیاریغ  رد  دـشاب و  هدومن  رایتخا  ینوناق  هاـگتماقا 
رد دنناوتیمن  هروکذم  ياههزاجا  رد  هنیعم  تدم  زا  شیب  روبزم و  هزاجا  نودب  هجراخ  عابتا  زا  کی  چـیه  دوش و  هداد  دـیاب  هیمظن  فرط 
رد هجراخ  عابتا  تماقا  دورو و  هب  عجار  نوناـق  هدام 4  . ) دشابیم دیدمت  دـیدجت و  لباق  مئاد  ای  تقوم  تماقا  هزاجا  دـنیامن . تماقا  ناریا 

بوصم 19/2/1310) ناریا 

يرابجا تماقا 

نودـب تازاجم  ود  نیا  هب  نیموکحم  دوب . دـهاوخن  لاس  هس  زا  رتشیب  هام و  کی  زا  رتمک  تماقا  زا  تیعونمم  اـی  يراـبجا  تماـقا  تدـم 
دنهاوخن رظن  تحت  اج  نآ  رد  هتفر و  دنتسه  اج  نآ  رد  تماقا  هب  روبجم  ای  دنتـسین  ياج  نآ  رد  تماقا  زا  عونمم  هک  ياهطقن  هب  ظفحتـسم 

بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 16  . ) دوب

هاگتماقا

لحم رگا  دـشاب  اج  نآ  رد  زین  وا  روما  مهم  زکرم  هتـشاد و  تنوکـس  اج  نآ  رد  صخـش  هک  تسا  یلحم  زا  ترابع  یـصخش  ره  هاگتماقا 
اهنآ تایلمع  زکرم  یقوقح  صاخـشا  هاگتماقا  تسا  بوسحم  هاگتماقا  وا  روما  زکرم  دـشاب  وا  روما  مهم  زکرم  زا  ریغ  یـصخش  تنوکس 

( یندم نوناق  هدام 1002  . ) دوب دهاوخ 

یماظن دارفا  هاگتماقا 

( یندم نوناق  هدام 1008  . ) تسا اهنآ  ولخاس  لحم  دنتسه  ولخاس  رد  هک  یماظن  دارفا  هاگتماقا 

( همدخ  ) هاگتماقا

اهنآ هاگتماقا  دنشاب  هتشاد  تنوکس  دوخ  مودخم  ای  امرفراک  لزنم  رد  دننکیم  تمدخ  ای  راک  يرگید  دزن  ًالومعم  هک  ریبک  صاخشا  رگا 
( یندم نوناق  هدام 1009  . ) دوب دهاوخ  اهنآ  مودخم  ای  امرفراک  هاگتماقا  نامه 

( رادرهوش نز   ) هاگتماقا

رهوش تیاضر  اب  هک  ینز  نینچمه  درادن و  یمولعم  هاگتماقا  وا  رهوش  هک  ینز  کلذعم  تسا  رهوش  هاگتماقا  نامه  رادرهوش  نز  هاگتماقا 
( یندم نوناق  هدام 1005  . ) دشاب هتشاد  زین  هدحیلع  یصخش  هاگتماقا  دناوتیم  هدرک  رایتخا  هدحیلع  نکسم  همکحم  هزاجا  اب  ای  دوخ 

( روجحم ریغص و   ) هاگتماقا

( یندم نوناق  هدام 1006  . ) تسا اهنآ  میق  ای  یلو  هاگتماقا  نامه  روجحم  ریغص و  هاگتماقا 

( یتلود نیرومأم   ) هاگتماقا

( یندم نوناق  هدام 1007  . ) دنراد تباث  تیرومأم  اج  نآ  رد  هک  تسا  یلحم  یتلود  نیرومأم  هاگتماقا 

یمئاد هاگتماقا 
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بوسحم یمئاد  هاگتماقا  دراد  تماقا  یکلم  هقالع  ای  یماظن  اـی  یملق  تمدـخ  اـی  بسک  اـی  لغـش  ثیح  زا  اـج  نآ  رد  صخـش  هک  یلحم 
بوصم 18/8/1290) یقوقح  تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هدام 152  . ) دوشیم

یقوقح صخش  هاگتماقا 

بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 590  . ) تسا اج  نآ  رد  یقوقح  صخش  هرادا  هک  تسا  یلحم  یقوقح  صخش  هاگتماقا 

ینیمأت تامادقا 

ذاختا كاـنرطخ  نیمرجم  هراـبرد  تیاـنج ) اـی  هحنج   ) مرج رارکت  زا  يریگولج  يارب  هاـگداد  هک  يریبادـت  زا  دـنترابع  ینیمأـت  تامادـقا 
ار نانآ  یباکترا  مرج  باکترا و  تیفیک  نانآ و  یقالخا  یحور و  تایـصوصخ  قباوس و  هک  دنتـسه  یناسک  كانرطخ  نیمرجم  دنکیم .

هاگداد فرط  زا  ینیمأت  مادقا  مکح  رودـص  لوئـسم . ریغ  ای  دنـشاب  لوئـسم  ًانوناق  هک  نیا  زا  دـهد  رارق  هدـنیآ  رد  مرج  باکترا  ناظم  رد 
بوصم 12/2/1339) ینیمأت  تامادقا  نوناق  هدام 1  . ) دشاب هدیدرگ  مرج  بکترم  یسک  هک  تسا  زیاج  یتقو 

رارقا

( یندم نوناق  هدام 1259  . ) دوخ ررضرب  ریغ  يارب  تسا  یقح  هب  رابخا  زا  ترابع  رارقا 

یهافش رارقا 

هب هک  یحیاول  اـی  دانـسا  زا  یکی  رد  هک  یتروص  رد  تسا  یبتک  دـیآ و  لـمع  هب  هاـگداد  رد  هرکاذـم  نیح  هک  یتـقو  تسا  یهافـش  رارقا 
هاگداد زا  دـیاب  دـنک  هدافتـسا  رگید  فرط  رارقا  زا  دـهاوخیم  هک  یفرط  یهافـش ، رارقا  رد  دـشاب . هدـش  راهظا  هدـیدرگ  میدـقت  هاـگداد 

( یندـم روما  رد   ) بـالقنا یمومع و  ياـههاگداد  یـسردادنییآ  نوناـق  هداـم 204  . ) دوـش دـیق  سلجم  تروـص  رد  وا  رارقا  هک  دـهاوخب 
بوصم 21/1/1379)

یهافش رارقا 

یتروص رد  تسا  یهافش  دشاب و  هدش  راهظا  تسا  هدش  هداد  هاگداد  هب  هک  یحیاول  ای  دانسا  زا  یکی  رد  هک  یتروص  رد  تسا  یبتک  رارقا 
هاگداد زا  دیاب  دیامن  هدافتـسا  رگید  فرط  رارقا  زا  دهاوخیم  هک  یفرط  یهافـش  رارقا  رد  دـیآ . لمع  هب  هاگداد  رد  هرکاذـم  نیح  رد  هک 

بوصم 25/6/1318) یندم  یسردادنییآ  نوناق  هدام 367  . ) دوش دیق  سلجم  تروص  رد  رارقا  هک  دهاوخب 

یبتک رارقا 

هب هک  یحیاول  اـی  دانـسا  زا  یکی  رد  هک  یتروص  رد  تسا  یبتک  دـیآ و  لـمع  هب  هاـگداد  رد  هرکاذـم  نیح  هک  یتـقو  تسا  یهافـش  رارقا 
هاگداد زا  دـیاب  دـنک  هدافتـسا  رگید  فرط  رارقا  زا  دـهاوخیم  هک  یفرط  یهافـش ، رارقا  رد  دـشاب . هدـش  راهظا  هدـیدرگ  میدـقت  هاـگداد 

( یندـم روما  رد   ) بـالقنا یمومع و  ياـههاگداد  یـسردادنییآ  نوناـق  هداـم 204  . ) دوـش دـیق  سلجم  تروـص  رد  وا  رارقا  هک  دـهاوخب 
بوصم 21/1/1379)

یبتک رارقا 
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یتروص رد  تسا  یهافش  دشاب و  هدش  راهظا  تسا  هدش  هداد  هاگداد  هب  هک  یحیاول  ای  دانسا  زا  یکی  رد  هک  یتروص  رد  تسا  یبتک  رارقا 
هاگداد زا  دیاب  دـنک  هدافتـسا  رگید  فرط  رارقا  زا  دـهاوخیم  هک  یفرط  یهافـش  رارقا  رد  دـیآ . لمع  هب  هاگداد  رد  هرکاذـم  نیح  رد  هک 

بوصم 25/6/1318) یندم  یسردادنییآ  نوناق  هدام 367  . ) دوش دیق  سلجم  تروص  رد  رارقا  هک  دهاوخب 

بجح ماسقا 

ای ردارب  ندوـب  هطـساو  هب  هک  هدازردارب  لـثم  ددرگیم  مورحم  ثرا  لـصا  زا  ثراو  هک  تسا  نآ  لوا  مـسق  تـسا : تمـسق  ود  رب  بـجح 
ضرف هک  تسا  نآ  مود  مسق  دـندرگیم . مورحم  ثرا  زا  ینیوبا  ردارب  ندوب  اـب  هک  یناردارب  اـی  دوـشیم  مورحم  ثرا  زا  یفوـتم  رهاوـخ 

نینچمه دشاب و  دالوا  هجوز  يارب  هک  یتروص  رد  عبر  هب  فصن  زا  رهوش  هصح  لزنت  لثم  ددرگیم  لزان  یندا  دح  هب  یلعا  دح  زا  ثراو 
( یندم نوناق  هدام 887  . ) دشاب دالوا  وا  جوز  يارب  هک  یتروص  رد  نمث  هب  عبر  زا  نز  هصح  لزنت 

ینید ياهتیلقا 

لاوحا رد  دندازآ و  دوخ  مسارم  ماجنا  رد  نوناق  دودح  رد  هک  دنوشیم  هتخانش  ینید  ياهتیلقا  اهنت  یحیسم  یمیلک و  یتشترز ، نایناریا 
( ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  زا  مهدزیس  لصا  . ) دننکیم لمع  دوخ  نییآ  قبط  رب  ینید  تامیلعت  هیصخش و 

اهبنارگ مالقا 

دننام . ) دوشیم يرادهگن  دنراد  هک  یـشزرا  لیلد  هب  هکلب  فرـصم ، دیلوت و  روظنم  هب  هن  هک  تسا  هظحالم  لباق  شزرا  اب  یمالقا  روظنم 
بوصم 27/11/1380) تلود  یلام  تاررقم  زا  یشخب  میظنت  نوناق  هدام 77  (. ) اهبنارگ تازلف  یطخ ، بتک  ولبات ،

فاشتکا

يرادربهنومن و یبایراثآ و  - 1 دـشابیم : ریز  دراوم  هلمج  زا  یتایلمع  لماش  هک  تسا  راسناک  نتفای  روظنم  هب  يدارا  سـسجت  فاـشتکا :
هنوگ نیا  يارب  هک  يروما  ماجنا  اـهنآ و  دـننام  ییایمیـشوئژ و  یکیزیفوئژ و  یـسانشنیمز ، ياهیـسررب  - 2 یفیک . یمک و  تاـشیامزآ 

دنب . ) هطوبرم ياههشقن  هیهت  یندـعم و  هریخذ  تیمک  تیفیک و  لکـش و  نییعت  - 4 ینیمزریز . زابور و  يراـفح  - 3 دشاب . مزال  اهیسررب 
بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  هدام 1  ث 

ارآ تیرثکا 

هدام . ) تسا هسلج  رد  نیرـضاح  ءارآ  تیرثکا  دارم  تسا  هدـش  رکذ  یمومع  عماـجم  رد  ارآ  تیرثکا  نوناـق  نیا  رد  هک  يدراوم  هیلک  رد 
بوصم 24/12/1347) تراجت  نوناق  زا  یتمسق  حالصا  ینوناق  هحیال   103

مات تیرثکا 

هک تسا  نآ  ماـت  تیرثکا  زا  دارم  حیـضوت ) . ) دوب دـهاوخ  ماـت  تیرثکا  هب  یناـث  هجرد  باـختنا  یبـسن و  تیرثـکا  هب  لوا  هجرد  باـختنا 
بوصم 10/4/1288) هجرد  ود  تاباختنا  همانماظن  هدام 17  . ) دنشاب هداد  يأر  یسک  هرابرد  ناگدنهديأر  فصن  زا  رتشیب 
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هارکا

يوحن هب  دیامن  دیدهت  دوخ  يوربآ  ای  لام  ای  ناج  هب  تبسن  ار  وا  هدوب و  يروعش  اب  صخـش  رد  رثؤم  هک  دوشیم  لصاح  یلامعا  هب  هارکا 
. دوش هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  صخـش  ندوب  نز  ای  درم  قالخا و  تیـصخش و  نس و  زیمآ  هرکا  لامعا  دروم  رد  دـشابن . لمحت  لباق  ًاتداع  هک 

( یندم نوناق  هدام 202  )

هراما

( یندم نوناق  هدام 1321  . ) دوشیم هتخانش  يرما  رب  لیلد  یضاق  رظن  رد  ای  نوناق  مکح  هب  هک  تسا  یلاوحا  عاضوا و  زا  ترابع  هراما 

هراما

تاراما تداهـش و  نوناق  هدام 7  . ) دـناسرب ار  يوعد  نیفرط  زا  یکی  تاراهظا  تحـص  ًاعون  هک  تسا  یلاوحا  عاـضوا و  زا  تراـبع  هراـما 
بوصم 23/4/1308)

ینوناق هراما 

،110 ، 109 داوم 35 ، لیبق  زا  نوناق  نیا  رد  هروکذـم  تاراما  لثم  هداد  رارق  يرما  رب  لیلد  ار  نآ  نوناق  هک  تسا  یتاراما  ینوناـق  تاراـما 
یندم نوناق  هدام 1322 ) . ) رگید نیناوق  رد  هحرصم  تاراما  ریاس  اهنآ و  ریغ  1158 و 1159 و 

ییاضق هراما 

هب يوعد  هک  تسا  دانتسا  لباق  یتروص  رد  دروم و  صوصخرد  یلاوحا  عاضوا و  زا  تسا  ترابع  هدش  راذگاو  یضاق  رظن  هب  هک  یتاراما 
( یندم نوناق  هدام 1324  . ) دیامن لیمکت  ار  يرگید  هلدا  ای  دشاب  تابثا  لباق  دوهش  تداهش 

یمومع نکاما 

ياههاگـشیاسآ اهنویـسناپ ، اـههناخرفاسم ، اـهلتم ، اـهلته ، اهارـسریاز ، اـههاگترایز ، هکربتم و  نکاـما  زا  تسا  تراـبع  یمومع  نکاـما 
، یشزرو ياههاگـشاب  ملاس ، ياهحیرفت  زکارم  اهكراپ ، اهامنیـس ، انـش ، ياهرختـسا  انوس ، ياهمامح  اهمامح ، اههاگـشیارآ ، نادنملاس ،

هماننییآ هداـم 1  دـنب ج  . ) دراوم نیا  دـننام  اهناتـسروگ و  یمومع ، ياـهتلاوت  یترفاـسم ، یمومع و  لـقن  لـمح و  لـیاسو  اـهلانیمرت ،
( ناریزو تأیه  بوصم 24/4/1371  طیحم  تشادهب 

یتسپ تاناما 

عباـت یتسپ  هیارک  يدنبهتـسب و  نزو  ظاـحل  زا  هک  یتسپ  تراـک  هماـن و  يانثتـسا  هب  یتسپ  ياههتـسب  هیلک  زا  تسا  تراـبع  یتسپ  تاـناما 
یکرمگ روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 346  . ) دنتسه مرگولیک  ات 20  نزو  اب  ییاههتسب  صوصخم  ًالومعم  هدوب و  یـصاخ  طیارش 

بوصم 20/1/1351)

( هاگشزومآ  ) سیسأت زایتما 
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هب دناوتیم  یضاقتم  نآ  بجوم  هب  هک  ياهفرح  ینف و  تیحالـص  نییعت  نومزآ  رد  یـضاقتم  یلوبق  مالعا  زا  تسا  ترابع  سیـسأت  زایتما 
دازآ ياههاگشزومآ  هرادا  لیکـشت و  هوحن  هماننییآ  زا  هدام 6  . ) دنک عورـش  ار  هدام 13  رد  جردنم  تامادقا  هاگشزومآ  سیـسأت  روظنم 

( ناریزو تأیه  بوصم 6/7/1365  ياهفرح  ینف و 

يراک هبرجت  زایتما 

يارجا نسح  بیرض  هب  هجوت  اب  هسـسوم و  ای  تکرـش  يراک  هبرجت  دروم  رد  هماننییآ  نیا  تسویپ  لودج  زا  هک  تسا  يددع  زا  ترابع 
ات 3 رفـص  نیب  يددـع  دوخ  هب  طوبرم  طباوض  ساسارب  یبایـشزرا  زا  سپ  يدنبهبتر 1 و  يادتبا  رد  بیرـض  نیا   ) دوشیم جارختـسا  راک 

( ناریزو تأیه  بوصم 6/6/1367  ناراکنامیپ  هب  راک  عاجرا  تیحالص و  صیخشت  هماننییآ  هدام 4  دنب ب  (. ) دوب دهاوخ 

لک زایتما 

زا نانآ  زا  کی  ره  راک  هقباس  ياهلاس  تالیصحت و  نازیم  هب  هجوت  اب  هک  يددع  زا  تسا  ترابع  هریدم  تأیه  اضعا  لماع و  ریدم  زایتما 
يدنبهبتر هک  يراک  هتـشر  اب  دارفا  یلیـصحت  هتـشر  بسانت  بسحرب  زایتما  نیا  دوشیم . جارختـسا  هماننییآ  نیا  تسویپ  تازایتما  لودج 

هماننییآ هدام 4  فلا  دـنب  . ) دریگیم رارق  دـیدمت  دروم  قوف  دارفا  تیریدـم  هقباس  راک و  هقباس  عون  ساسارب  زین  دوشیم و  ماجنا  نآ  رد 
( ناریزو تأیه  بوصم 6/6/1367  ناراکنامیپ  هب  راک  عاجرا  تیحالص و  صیخشت 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هب تبـسن  مدرم  هدـهعرب  لـباقتم  یناـگمه و  تسا  ياهفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ ، هب  توـعد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  رد 
نع نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ضعب  ءایلوا  مهضعب  تانمؤملا  نونموملا و  و  ... ) تلود هب  تبسن  مدرم  مدرم و  هب  تبـسن  تلود  رگیدکی ،

( ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  متشه  لصا  زا  ( ) رکنملا

یلعف ياضما 

ای دشورفب  ار  عیبم  رایخ  هب  ملع  اب  دراد  رایخ  هکيرتشم  هک  نآ  لثم  تسا  یلعف  ياضما  دشاب  هلماعم  ياضر  زا  فشاک  ًاعون  هک  یتافرـصت 
( یندم نوناق  هدام 450  . ) دراذگب نهر 

یعطق ياضما 

عون هک  يدراوم  رد  دریگیم . تروص  رادتیحالـص  تاـماقم  فرط  زا  حـلاص ، عجارم  بیوصت  زا  دـعب  هک  تسا  یللملانیب  قفاوت  ياـضما 
بوصم یللملانیب  ياـهقفاوت  داـقعنا  میظنت و  یگنوـگچ  هماـننییآ  هدام 1  . ) دـش دـهاوخ  بوسحم  یعطق  اضما  ددرگن ، صخـشم  اـضما 

( ناریزو تأیه   13/2/1371

تقوم ياضما 

میظنت و یگنوگچ  هماـننییآ  هدام 1  . ) دـشاب حـلاص  عجارم  بیوصت  هب  طونم  نآ  ندـش  ارجـالا  مزـال  هک  تسا  یللملانیب  قفاوت  ياـضما 
( ناریزو تأیه  بوصم 13/2/1371  یللملانیب  ياهقفاوت  داقعنا 
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هعفنملا بولسم  كالما 

بوصم یعورزم  كالما  تایلام  هماننییآ  هدام 11  ... ) دیامنن لصاح  کلام  يارب  يدیاوع  هک  دشابیم  یکالما  هعفنملا  بولسم  كالما 
(4/5/1329

یفرصم مکح  رد  كالما 

هب اهنآ  يارب  باسح  میظنت  مک ، شزرا  ای  تیهام  تعیبط و  ظاحل  هب  اما  دنراد ، تهباشم  یفرصمریغ  لاوما  اب  رهاظ  رد  هک  دنتسه  یلاوما 
( ناریزو تأیه  بوصم 27/4/1372  یتلود  لاوما  هماننییآ  هدام 4  دنب 3  . ) درادن ترورض  یفرصمریغ  لاوما  باسح  تروص 

یناما لاوما 

ساسارب یتلود  ياهتکرش  یتلود و  تاسـسؤم  اههناخترازو و  فرط  زا  هک  تسا  یلوقنم  لاوما  هماننییآ ، نیا  رد  یناما  لاوما  زا  روظنم 
تاسـسؤم و زین  یتـلود و  ياهتکرـش  تاسـسؤم و  اـههناخترازو ، ریاـس  راـیتخا  رد  تقوـم  روـط  هب  تاررقم و  ربارب  نوناـق  ( 110  ) هدام

ياهداهن تاسـسؤم و  هب  نوناق  ( 120  ) هدام قباـطم  هک  لوقنمریغ  لاوما  نینچمه  دـنریگیم ، اـی  هتفرگ  رارق  یتلودریغ  یمومع  ياـهداهن 
( ناریزو تأیه  بوصم 27/4/1372  یتلود  لاوما  هماننییآ  هدام 3  . ) دنوشیم راذگاو  یتلودریغ  یمومع 

تلود لاوما 

تلود کلمت  هب  رگید  ینوناق  قیرط  ره  هب  ای  دوشیم  يرادـیرخ  یتلود  ياهتکرـش  ای  تاسـسؤم  اههناخترازو ، طـسوت  هک  تسا  یلاوما 
یندـم نوناق  رد  هدـمآ  لمع  هب  فیراعت  عبات  هماننییآ  نیا  عوضوم  لوقنمریغ  لوقنم و  لاوما  فیراعت  هرـصبت - دـنیآیمرد . اـی  هدـمآرد 

( ناریزو تأیه  بوصم 27/4/1372  یتلود  لاوما  هماننییآ  هدام 2  . ) تسا

یتلود لاوما 

هناخروق و یماظن و  ياهزیرکاخ  اهقدـنخ و  عالق و  تاماکحتـسا و  لثم  یمومع  تاعافتنا  اـی  حـلاصم  يارب  تسا  دـعم  هک  یتلود  لاوما 
ياههناخباتک اههزوم و  یتلود و  یفارگلت  ياهمیـس  یتلود و  تارامع  یتنطلـس و  هینبا  هیثاثا و  نینچمه  یگنج و  نیافـس  هریخذ و  هحلـسا 

رد یلم  عفانم  یمومع و  حـلاصم  ناونع  هب  تلود  هلوقنمریغ  هلوقنم و  لاوما  زا  هک  هچنآ  هلمجلاب  اهنآ و  لاثما  یخیرات و  راـثآ  یمومع و 
ای هیحان  اـی  تیـالو  اـی  تلاـیا  هب  یمومع  حـلاصم  قفاوم  هک  یلاوما  تسا  نینچمه  تسین و  یـصوصخ  کـلمت  لـباق  دراد  فرـصت  تحت 

( یندم نوناق  هدام 26  . ) دشاب هتفای  صاصتخا  يرهش 

هدیسر لاوما 

( ناریزو تأیه  بوصم 27/4/1372  یتلود  لاوما  هماننییآ  زا  هدام 5  . ) دنریگیم رارق  لاوما  نیما  یعمج  باوبا  تحت  هک  تسا  یلاوما 

هداتسرف لاوما 

هدام . ) دشاب هدش  رداص  اهنآ  فذح  روتـسد  جراخ و  لاوما  نیما  یعمج  باوبا  زا  يوحن  هب  هماننییآ  نیا  تاررقم  قبط  هک  تسا  یلاوما 
( ناریزو تأیه  بوصم 27/4/1372  یتلود  لاوما  هماننییآ  زا   6
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یگنهرف لاوما 

عباـت دوشیم  هدـیمان  یگنهرف  لاوما  راـصتخا  هب  نوناـق  نیا  رد  هک  ربـتعم  لیـصا و  يرنه  یگنهرف و  راـثآ  هقیتـع و  ایـشا  رودـص  دورو و 
ضراوع قوقح و  زا  ربتعم  لیـصا و  يرنه  یگنهرف و  راثآ  هقیتع و  ایـشا  رودص  دورو و  تیفاعم  نوناق  هدام 1  . ) دوب دهاوخ  ریز  تاررقم 

بوصم 22/4/1354) یکرمگ 

ثرا رب  تایلام  لومشم  لاوما 

تابلاطم لوقنمریغ و  لوقنم و  زا  معا  ناریا  زا  جراخ  ای  ناریا  رد  عقاو  یفوتم  كرتام  هیلک  زا  تسا  ترابع  ثرا  رب  تایلام  لومشم  لاوما 
یعرـش دعاوق  دودح  رد  يدابع  یلام و  تابجاو  تداع و  فرع و  دودح  رد  نفد  نفک و  هنیزه  رـسک  زا  سپ  یلام  قوقح  لوصو و  لباق 

بوصم 3/12/1366) میقتسم  ياهتایلام  نوناق  هدام 19  . ) یفوتم ققحم  نوید  و 

لوقنم لاوما 

لاوما لاقتنا  لقن و  باسح  يرادهگن  بیترت  تسا و  یفرصمریغ  لوقنم و  لاوما  نوناق  نیا  مجنپ  لصف  رد  روکذم  لوقنم  لاوما  زا  روظنم 
یمومع تابساحم  نوناق  هدام 111  . ) دش دـهاوخ  نییعت  نوناق  نیا  هدام 122  عوضوم  هماننییآ  رد  یفرـصم  مکح  رد  یفرـصم و  لوقنم 

بوصم 1/6/1366) روشک 

یفرصمریغ لوقنم  لاوما 

دروم ار  اهنآ  ررکم  روط  هب  ناوتب  یلصا  تاصخشم  نداد  تسد  زا  سوسحم و  رییغت  نودب  هک  دنتـسه  یلاوما  یفرـصمریغ ، لوقنم  لاوما 
( ناریزو تأیه  بوصم 27/4/1372  یتلود  لاوما  هماننییآ  زا  هدام 4  دنب 2  . ) داد رارق  هدافتسا 

یفرصم لوقنم  لاوما 

یتلود لاوما  هماننییآ  هدام 4  دنب 1  . ) دنوریم نیب  زا  یلک  ای  یئزج  تروص  هب  هدافتـسا ، رثارب  هک  دنتـسه  یلاوما  یفرـصم ، لوقنم  لاوما 
( ناریزو تأیه  بوصم 27/4/1372 

ییارجا روما 

نیناوق بجوم  هب  هرادا  ریاود  هک  ییاضاقت  يارجا  ای  تسا  نیناوق  يارجا  هب  هتـسب  طقف  اهنآ  هیوست  لـح و  هک  تسا  يروما  ییارجا  روما 
ضارما زا  يریگولج  يارب  تموکح  دـیاب  هک  يروف  تامادـقا  لثم  تسین  یتیالو  هرادا  هرواشم  سلجم  رد  هقادـم  هب  جاـتحم  دـنیامنیم و 
اههعبطم هناخراک و  اهرازاب و  سیسأت  هزاجا  ایاقب و  لوصو  يرامشرس و  يارب  تامادقا  نانچمه  دروآ و  لمع  هب  راشتنالاعیرـس  هیرـسم و 

نارومأم و ياهيررقم  نابـصنم و  بحاص  يارب  هبتر  عیفرت  زاـیتما و  ياعدتـسا  نارومأـم و  ياـهيررقم  بجاوم و  هیدأـت  اـههناخاود و  و 
مکاحم ماکحا  يارجا  رد  مادـقا  هعوضوم و  نیناوق  راشتنا  مالعا و  نامدختـسم و  نابـصنم و  بحاـص  يارب  هبتر  عیفرت  زاـیتما و  ياعدتـسا 

بوصم 27/9/1386) ماکح  لمعلاروتسد  تالایا و  تالایا و  لیکشت  نوناق  هدام 153  زا  . ) تسا لیبق  نیا  زا  هک  يروما  هیلک  هیلدع و 

يرادا روما 
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دناوتیمن یتیالو  هرادا  هقادم  عون  نیا  نودـب  دراد و  مزال  ار  یتیالو  هرادا  هرواشم  سلجم  هثحابم  هقادـم و  هک  تسا  يروما  ياهرادا  روما 
لثم دوشیم  فلتخم  دـیاقع  نآ  يارجا  ای  هیوست  بیترت  ای  ندـیمهف  رد  هک  تسا  يروط  روما  نیا  هک  نیا  ای  دـنک  هدـیقع  اـی  يأر  راـهظا 

تـسا تیالو  عضو  یقرت  حالـصا و  هب  عجار  ای  درادربرد  ار  هریغ  رهـش و  ای  تلود  هنازخ  عفانم  دوشیم و  نوناـق  بجوم  هب  هک  یتامادـقا 
يدـیدج و لاحم  اـی  رهـش  حاـتتفا  يارب  همزـال  تامادـقا  تسا و  اـهنآ  تسد  رد  تلود  لاوما  اـی  لوپ  هک  یـصاخشا  بصن  لزع و  اذـهل 
هینبا و لمعلاروتسد  دیدزاب و  هشقن  نانچمه  نوناق و  بجوم  هب  یتلایا  نمجنا  بیوصت  زا  سپ  تسین  یندش  لوصو  هک  ییایاقب  ندیـشخب 

هیلک ناراک و  هعطاقم  ندومن  لوئـسم  اههعطاقم و  نداد  یتلایا و  نمجنا  یـشیدناحالص  اب  دوش  هتخاس  تلود  جرخ  هب  دـیاب  هک  یتاراـمع 
بوصم 27/9/1286) ماکح  لمعلاروتسد  تایالو و  تالایا و  لیکشت  نوناق  هدام 153  . ) تسا ياهرادا  روما  روما ، عون  نیا 

یبسح روما 

اهنآ هب  یگدیسر  هک  نیا  نودب  دنیامن  ذاختا  یمیمصت  هدومن و  مادقا  روما  نآ  هب  تبسن  دنفلکم  اههاگداد  هک  تسا  يروما  یبسح  روما 
بوصم 2/4/1319) یبسح  روما  نوناق  هدام 1  . ) دشاب اهنآ  فرط  زا  يوعد  هماقا  صاخشا و  نیب  هعزانم  فالتخا و  عوقو  رب  فقوتم 

هکرت هب  عجار  روما 

ریرحت موم و  رهم و  لیبق  زا  دوشیم  قوقح  نابحاص  هب  نآ  ندیناسر  هکرت و  ظفح  يارب  هک  یتامادقا  زا  تسا  ترابع  هکرت  هب  عجار  روما 
بوصم 2/4/1319) یبسح  روما  نوناق  هدام 162  . ) هریغ هکرت و  هرادا  هکرت و 

یسایس روما 

نوناق هدام 103  هیبنت  . ) دـشاب تلود  کیتلپ  تکلمم و  یـساسا  نیناوق  هرادا و  لوصا  هب  عجار  هک  تسا  یلئاـسم  زا  تراـبع  یـسایس  روما 
بوصم 1/2/1286) یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا 

هیعرش روما 

یقوقح تاـمکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هداـم 144  . ) تسا ررقم  مالـسا  رونا  عرـش  نیناوق  بجوم  هب  هک  تسا  یتاـعوضوم  هیعرـش  روما 
بوصم 18/8/1290)

هیفرع روما 

نیناوق اـی  هلومعم  دـعاوق  بسحرب  هک  تسا  يروما  تسا  هیلدـع  مکاـحم  صوصخم  نآ  زا  یـشان  يواـعد  لـصف  عـطق و  هک  هیفرع  روـما 
: لیذ هلصفم  يواعد  لیبق  زا  تسا  ررقم  تکلمم  زا  یتمسق  ای  مامت  رد  یعامتجا  تامیظنت  ای  داصتقا  ای  تسایس  هب  عجار  یتکلمم  عوضوم 
دوشیم و قوف  هروبزم  نیناوق  ای  دعاوق و  زا  فلخت  زا  یشان  هک  يواعد  ماکحا و  ءارجا  هیلدع و  تامکاحم  تاعوبطم و  زا  هیـشان  يواعد 

يواعد و  صاخـشا - تلود و  نیب  ای  دشاب و  صاخـشا  نیب  يواعد  نیا  هک  نیا  زا  معا  ًاقلطم  تلود  تادهعت  تازایتما و  زا  هیـشان  يواعد 
. تاجتشون دانسا و  هب  تبـسن  ریوزت  لعج و  ياوعد  تسا و  هدش  تبث  دانـسا  تبث  رد  هک  يدانـسا  یتلود و  ریاود  یمـسر  دانـسا  زا  هیـشان 

بوصم 31/3/1302) یقوقح  تامکاحم  لوصا  نوناق  رد  تافرصت  هب  عجار  تقوم  نوناق  هدام 1  )

نیما
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عدوم راذگ  هعیدو  دراد . هگن  ًاناجم  ار  نآ  هک  نآ  يارب  دراپـسیم  يرگید  هب  ار  دوخ  لام  رفن  کی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدقع  هعیدو 
 ( یندم نوناق  هدام 607  . ) دنیوگیم نیما  ای  عدوتسم  ار  ریگهعید  و 

نیما

تکراـشم و قاروا  ناگدـنراد  عفاـنم  ظـفح  روظنم  هب  دوـشیم و  باـختنا  يزکرم  کـناب  فرط  زا  هک  تسا  یقوـقح  اـی  یقیقح  صخش 
درکلمع یلام و  ياهتروص  اهباسح و  يرادهگن  هوحن  هوجو ، فرـصم  هب  تبـسن  حرط ، رد  رـشان  تایلمع  تحـص  زا  نانیمطا  لوصح 
یعافتنا ینارمع - ياهحرط  دروم  رد  نیما  فیاظو  دیامنیم . رظن  راهظا  یگدیسر و  ارمتسم  هدش ، دقعنم  دادرارق  بجوم  هب  رشان  ییارجا 
بوصم تکراشم  قاروا  راشتنا  هوحن  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  . ) دـش دـهاوخ  ماجنا  هجدوب  همانرب و  ناـمزاس  تیلوئـسم  هب  تلود 

( ناریزو تأیه   18/5/1377

لاوما نیما 

هناخترازو مکح  بجوم  هب  باسحيذ و  تقفاوم  اب  رادتناما  تیحالـص و  دجاو  یمـسر  نامدختـسم  نیب  زا  هک  تسا  يرومأم  لاوما  نیما 
هجو مکح  رد  هک  یقاروا  لاوما و  ياهباسح  میظنت  لوحت و  لیوحت و  تسارح و  تیلوئسم  بوصنم و  تمس  نیا  هب  طبريذ  هسـسؤم  ای 

فیاظو و دودـح  باـختنا و  زرط  طیارـش و  هب  طوبرم  هماـننییآ  دوشیم . راذـگاو  وا  هدـهع  هب  یعمجباوبا ، تحت  ياـهالاک  تسا و  دـقن 
هیهت ییاراد  يداصتقا و  روما  ترازو  فرط  زا  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  لوقنمریغ  لوقنم و  لاوما  دروم  رد  لاوما  نیما  ياهتیلوئسم 

بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  زا  هدام 34  . ) دسریم ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  و 

الاک رابنا 

یماد و ياههدروارف  ای  هیلوا  داوم  ای  یتعنـص  تالوصحم  ای  یناگرزاب  يالاک  عون  دـنچ  ای  کی  هک  ددرگیم  قـالطا  یلحم  هب  ـالاک  راـبنا 
زا معا  يدیلوت  یناگرزاب و  یتعنص و  ياهدحاو  یـصاصتخا  ياهرابنا  یمومع و  ياهرابنا  هیلک  دوشیم . يرادهگن  اج  نآ  رد  يزرواشک 

رابنا دـشابن  هماننییآ  نیا  رد  جردـنم  طیارـش  ياراد  هک  یناکم  دوب . دـنهاوخ  هماننییآ  نیا  تاررقم  لومـشم  یتلود  یـصوصخ و  شخب 
بوصم 31/6/1352) الاک  ياهرابنا  ینمیا  هماننییآ  هدام 1  . ) دوشیمن بوسحم 

یکرمگ نکاما  اهرابنا و 

هب اههطوحم و  اههلکـسا و  روصحمریغ و  ای  روصحم  ياهزادـناراب  اهرابنا و  هماننییآ  نیا  رد  جردـنم  یکرمگ  نکاما  اـهرابنا و  زا  روظنم 
. دـننکیم هدافتـسا  اهنآ  زا  الاک  نداد  اـج  نتـشابنا و  يارب  هدوب و  ردـنب  اـی  كرمگ  فرـصت  رد  هک  تسا  یناـکم  لـحم و  ره  یلک  روط 

بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 4  هرصبت 6  )

یعمج باختنا 

یماـسا لـحم  نآ  ناگدـنوشباختنا  عوـمجم  هدـع  هب  يأر  هقرو  رد  ناگدـننکباختنا  زا  کـی  ره  هک  تـسا  نآ  یعمج  باـختنا  زا  دارم 
بوصم 12/7/1304) یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  نوناق  هدام 6  حیضوت  تمسق  زا   ... ) دنسیونیم و ار  صاخشا 

یعمج باختنا 
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زا شیب  هک  ییاهلحم  رد  ددرگیم و  لمع  يدرف  باختنا  دنراد  هدنیامن  رفن  کی  باختنا  قح  تاباختنا  میـسقت  قفاوم  هک  ییاهلحم  رد 
زا کـی  ره  هـک  تـسا  نآ  یعمج  باـختنا  زا  دارم  حیــضوت : دوـب . دــهاوخ  یعمج  باـختنا  دــنیامن  باــختنا  دــیاب  هدــنیامن  رفن  کــی 

تسا نآ  يدرف  باختنا  زا  دارم  دنسیونیم و  صاخشا  یماسا  لحم  نآ  ناگدنوشباختنا  عومجم  هدع  هب  يأر  هقرو  رد  ناگدننکباختنا 
یمالـسا ياروش  سلجم  تاباختنا  نوناـق  هداـم 14  . ) دنـسیونیم ار  صخـش  کـی  مسا  يأر  هـقرو  رد  ناگدـننکباختنا  زا  کـی  ره  هـک 

بوصم 29/7/1290)

یعمج باختنا 

قح رفن  کی  زا  شیب  همانماظن  میـسقت  قفاوم  هک  ییاهلحم  رد  رگم  دوب  دـهاوخ  یعمج  باختنا  زرط  هب  هیلک  یناـث  لوا و  هجرد  باـختنا 
زا کـی  ره  هـک  تـسا  نآ  یعمج  باـختنا  زا  دارم  حیــضوت -) . ) دوـشیم لــمع  يدرف  باــختنا  هـب  تروـص  نـیا  رد  دــنرادن  باــختنا 

تـسا نآ  يدرف  باختنا  زا  دارم  دنـسیونیم  صاخـشا  یماسا  لحم  نآ  ناگدنوشباختنا  عومجم  هدع  هب  يأر  هقرو  رد  ناگدننکباختنا 
بوـصم هـجرد  ود  تاـباختنا  هماـنماظن  هداـم 16  . ) دنــسیونیم ار  صخــش  کـی  مـسا  يأر  هـقرو  رد  ناگدـننکباختنا  زا  کـی  ره  هـک 

(10/4/1288

هجرد ود  باختنا 

ياههلحم رد  ادـتبا  هک  تسا  نآ  هجرد  ود  باختنا  زا  دارم  لوا -) حیـضوت  . ) دوب دـهاوخ  هجرد  ود  زرط  هب  ناریا  کلامم  هیلکرد  باختنا 
ناگدشباختنا نیا  دعب  دنوشیم و  هدـیمان  بختنم  هک  دـنیامنیم  باختنا  ار  ینیعم  ددـع  هیباختنا  هزوح  کی  ياهرهـش  رد  ای  رهـش  کی 

یناـث هجرد  ناگدـشباختنا  نیا  دـننکیم و  باـختنا  ًاـیناث  ار  هبولطم  هدـع  دوخ  ناـیم  زا  هدـش  عمج  باـختنا  هزوح  زکرم  رد  لوا  هجرد 
بوصم 10/4/1288) هجرد  ود  تاباختنا  همانماظن  هدام 15  . ) دنوشیم هدناوخ  هدنیامن 

يدرف باختنا 

زا شیب  هک  ییاهلحم  رد  دوشیم و  لمع  يدرف  باختنا  دـنراد  هدـنیامن  رفن  کی  باختنا  قح  تاباختنا  میـسقت  قفاوم  هک  ییاهلحم  رد 
بوصم 12/7/1304) یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  نوناق  هدام 6  . ) دوب دهاوخ  یعمج  باختنا  دننک  باختنا  دیاب  هدنیامن  رفن  کی 

يدرف باختنا 

زا شیب  هک  ییاهلحم  رد  دوشیم و  لمع  يدرف  باختنا  دـنراد  هدـنیامن  رفن  کی  باختنا  قح  تاباختنا  میـسقت  قفاوم  هک  ییاهلحم  رد 
بوصم 29/7/1290) یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  نوناق  هدام 14  . ) دوب دهاوخ  یعمج  باختنا  دننک  باختنا  دیاب  هدنیامن  رفن  کی 

يدرف باختنا 

قحرفن کی  زا  شیب  همانماظن  میـسقت  قفاوم  هکییاـهلحم  رد  رگم  دوب  دـهاوخ  یعمج  باـختنا  زرط  هب  هیلک  یناـث  لوا و  هجرد  باـختنا 
بوصم 10/4/1288) هجرد  ود  تاباختنا  همانماظن  هدام 16  . ) دوشیم لمع  يدرف  باختنا  هب  تروص  نیا  رد  دنرادن  باختنا 

باصتنا
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یکناب ماظن  یمادختـسا  هماننییآ  هدام 1  دـنب د  . ) ناـنکراک زا  یکی  هب  کـناب  یناـمزاس  ياـهتسپ  زا  یکی  يراذـگاو  زا  تسا  تراـبع 
( ناریزو تأیه  بوصم 26/11/1379  ناریا  یمالسا  يروهمج 

لاقتنا

ای یتلود  تاسـسؤم  هناخترازو - زا  یکی  هب  ناراتـشترا  گرزب  بیوصت  زا  سپ  نآ  لـیامت  تروص  رد  هک  تسا  يدـنمراک  رـسفا و  عضو 
حلسم ياهورین  یمادختـسا  نوناق  و 97  داوم 15  حالـصا  نوناق  زا  یحالـصا  هدام 15  دنب ب  . ) دـنوش لقتنم  تلود  هب  هتـسباو  تاسـسؤم 

بوصم 25/5/1346)

لاقتنا

تمدخ نایرج  هکنآ  نودب  نوناق  نیا  لومشم  یتلود  هسسؤم  ای  هناخترازو  کی  تمدخ  زا  یمسر  مدختسم  هکتسا  نآزا  ترابع  لاقتنا 
هدام . ) دیآرد نوناق  نیا  لومشم  رگید  یتلود  هسـسؤم  ای  هناخترازو  تمدخ  هب  دوخ  تمدخ  هنیـشیپ  هیاپ و  هورگظفح و  اب  ددرگعطق  يو 

بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق   10

لاقتنا

یتلود یلم و  ياههاگنب  اـی  اـههناخترازو  زا  یکی  هب  بیوصت .....  زا  سپ  ناـنآ  لـیامت  تروص  رد  هک  تسا  ینادـنمراک  نارـسفا و  عضو 
ناریا 30/4/1336) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  زا  هدام 15  دنب ب  . ) دندرگ لقتنم 

لاقتنا

هدام 1 دـنب ي  . ) سکعلاب رگید و  تاسـسؤم  ای  کناب  هب  کناب  زا  ای  کناب  لخاد  رد  تمدـخ  ینامزاس  لحم  رییغت  زا  تسا  ترابع  لاقتنا 
( ناریزو تأیه  بوصم 26/11/1379  ناریا  یمالسا  يروهمج  یکناب  ماظن  یمادختسا  هماننییآ 

( نفلت  ) مود تسد  ناگدنهدلاقتنا 

زا هدام 4  . ) دنشاب هدرک  لیصحت  تارباخم  تکرش  زا  ًامیقتـسم  ار  نفلت  زایتما  هک  دنتـسه  یـصاخشا  مود  تسد  ناگدنهدلاقتنا  زا  روظنم 
بوصم 26/3/1366) تامدخ  الاک و  یضعب  زا  عوطقم  تایلام  لوصو  نوناق 

( هیلقن طیاسو   ) مود تسد  ناگدنهدلاقتنا 

ای هدنزاس  تاجناخراک  زا  ًامیقتـسم  ار  رکذـلاقوف  هدام  عوضوم  هیلقن  لیاسو  هک  دنتـسه  یـصاخشا  مود  تسد  ناگدـنهدلاقتنا  زا  روظنم 
رد تیکلام  دنـس  دننکیم و  دراو  جراخ  زا  ًاسأر  ای  يرادیرخ  یجراخ ) ياهیناپمک  یگدـنیامن   ) ناگدـننکدراو ای  یلخاد  هدـننک  ژاتنوم 

ياهلیبموتا زا  تاـیلام  لوصو  نوناـق  زا  هدام 1  هرـصبت 1  . ) ددرگیم رداص  اـهنآ  ماـن  هب  روکذـم  دراوم  هیلک  رد  راـب  نیلوا  يارب  ناریا 
بوصم 2/10/1363) يدعب  ياههیحالصا  میقتسم و  ياهتایلام  نوناق  داوم  زا  یضعب  حالصا  يراوسریغ و 

( یگنهرف رخافم  راثآ و   ) نمجنا
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رخافم راـثآ و  نمجنا  همانـساسا  ممتم  هداـم 9  . ) تسا یموـمع  زین  نآ  لاوـما  یمئاد و  هعفنملاماـع و  یموـمع ، تسا  ياهسـسؤم  نمجنا ،
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 29/6/1373  یگنهرف 

یمالسا نمجنا 

هک دحاو  نامه  بلطواد  ياضعا  زا  بکرم  تسا  یتالیکشت  يزرواشک  ای  یتعنـص  یفنـص ، یـشزومآ ، يرادا ، دحاو  ره  یمالـسا  نمجنا 
تیلاعف نوناق  هدام 3  . ) دشاب یمالـسا  بالقنا  شرتسگ  غیلبت و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسا ، ندناسانـش  نتخانـش و  نآ  فده 

بوصم 7/6/1360) هدش  هتخانش  ینید  ياهتیلقا  ای  یمالسا  ياهنمجنا  یفنص و  یسایس و  ياهنمجنا  اهتیعمج و  بازحا ،

یمالسا نمجنا 

ماکحا هب  لماع  یـساسا ، نوناق  هیقف ، تیالو  مالـسا ، هب  دـقتعم  بلطواد و  ياهورین  زا  لکـشتم  شوجدوخ ، تسا  يداهن  یمالـسا  نمجنا 
یمالسا گنهرف  هعاشا  بالقنا و  ياهدرواتسد  قیمعت  روظنم  هب  هک  تدحو  مهافت و  رشبم  هنارگراثیا و  ياهتیلاعف  ماجنا  یضاقتم  مالسا 

لیکـشت و يرادا  دـحاو  ره  رد  یمالـسا  بالقنا  فادـها  هب  ندیـشخب  ققحت  تهج  نیلوئـسم  اب  تنواعم  يراکمه و  زین  راک و  طیحم  رد 
تأیه بوصم 7/5/1368  يرادا  ياهدـحاو  یمالـسا  ياهنمجنا  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  . ) دشابیم لقتـسم  یقوقح  تیـصخش  ياراد 

( ناریزو

یمالسا نمجنا 

ای یتعنـص  یفنـص ، یـشزومآ ، يرادا ، ياهدـحاو  بلطواد  اضعا  زا  بکرم  تسا  یتالیکـشت  یمالـسا  نمجنا  زا  روظنم  هماننییآ  نیا  رد 
یحالصا نتم  هدام 1  . ) دشاب صخشم  اهنآ  تیلاعف  ییایفارغج  هدودحم  دنشابیم و  رادروخرب  یقوقح  تیـصخش  کی  زا  هک  يزرواشک 

ياهنمجنا یفنـص و  یـسایس و  ياهنمجنا  اهتیعمج و  بازحا ، تیلاعف  نوناق  عوضوم  یمالـسا  ياهنمجنا  تیلاـعف  ییارجا  هماـننییآ 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/6/1363  یمالسا  ياروش  سلجم  بوصم 7/6/1360  هدش  هتخانش  ینید  ياه  تیلقا  ای  یمالسا 

یمالسا نمجنا 

، یـشزومآ يرادا ، ياهدـحاو  بلطواد  ياضعا  زا  بکرم  تسا  یتالیکـشت  یمالـسا  نمجنا  زا  روظنم  هماـننییآ  نیا  رد  یمالـسا  نمجنا 
اهنآ هفیظو  ماـجنا  تیلاـعف و  ییاـیفارغج  هدودـحم  دنـشاب و  رادروخرب  یقوقح  تیـصخش  کـی  زا  هک  يزرواـشک  اـی  یتعنـص و  یفنص ،

( ناریزو تأیه  بوصم 10/7/1362  یمالسا  ياهنمجنا  تیلاعف  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  . ) دشاب صخشم 

ینید ياهتیلقا  نمجنا 

نآ فدـه  هک  ینید  تیلقا  نامه  بلطواد  ياضعا  زا  بکرم  تسا  یتالیکـشت  یـساسا  نوناق  لصا 13  عوضوم  ینید  ياـهتیلقا  نمجنا 
اهتیعمج و بازحا ، تیلاعف  نوناـق  هدام 4  . ) دـشاب تیلقا  نآ  هژیو  یهافر  یعامتجا و  یگنهرف ، ینید ، لئاسم  یـسررب  تالکـشم و  لح 

بوصم 7/6/1360) هدش  هتخانش  ینید  ياهتیلقا  ای  یمالسا  ياهنمجنا  یفنص و  یسایس و  ياهنمجنا 

قیقحت نمجنا 
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بسحرب نآ  دننکیم و  باختنا  دوخ  نایم  زا  صوصخ  هب  بلطم  یگدیـسر  يارب  سلجم  اضعا  هک  تسا  یتأیه  قیقحت  نمجنا  زا  دوصقم 
بوصم 25/7/1285) ناریا  یلم  ياروشلاراد  یلخاد  همانماظن  هدام 49  . ) دوب دهاوخ  یمئاد  ای  یتقوم  موزل  ترورض و 

تیعمج نمجنا - 

لیکـشت نیعم  تراجت  هفرح و  ای  هشیپ  ای  بسک  ناگدـنراد  هلیـسو  هب  هک  تسا  یتالیکـشت  نآ  لاثما  یفنـص و  هیداحتا  تیعمج ، نمجنا ،
، بازحا تیلاعف  نوناـق  هداـم 2  . ) دـشاب فنـص  نآ  هب  طوبرم  صاـخ  عفاـنم  تهج  رد  ياهنوـگ  هب  نآ  راـتفر  اـههمانرب و  فادـها ، هدـش ،

بوصم 7/6/1360) هدش  هتخانش  ینید  ياهتیلقا  ای  یمالسا  ياهنمجنا  یفنص و  یسایس و  ياهنمجنا  اهتیعمج و 

يروتامآویدار نمجنا 

نف هعاـشا  ینف و  رظن  لداـبت  روظنم  هب  هک  نادـنمهقالع ، زاـجم و  ياـهروتامآویدار  عـمجت  زکرم  زا  تسا  تراـبع  يروتاـمآویدارنمجنا ،
دـسریم نفلت  فارگلت و  تسپ و  ترازو  بیوصت  هب  هک  ياهمانـساسا  قبط  هتفهن ، ياهدادعتـسا  زورب  دشر و  هب  کمک  يروتامآویدار و 

13/11/1361 بوصم يروتامآ )  ) ياهفرحریغ یصاصتخا و  ياهمیـسیب  زا  هدافتـسا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 41  . ) ددرگیم سیسأت 
( ناریزو تأیه 

یگنهرف ياهنوناک  اهنمجنا و 

رد تیلاعف  يارب  طیارـش  دـجاو  دارفا  طسوت  هک  تسا  یتالیکـشت  هنوگره  زا  ترابع  یگنهرف  ياهنوناک  اـهنمجنا و  تاسـسؤم ، زکارم ،
یملع و ياـهنوناک  اـهنمجنا و  تاســسؤم ، زکارم ، هرـصبت 1 - ددرگیم . سیــسأت  ییامنیــس  يرنه و  یگنهرف و  ورملق  دـنچ  اـی  کـی 
هب هتسباو  ای  یتلود  يرنه  یگنهرف و  ياهنوناک  اهنمجنا و  تاسـسؤم ، زکارم ، هرصبت 2 - تسا . جراخ  هبوصم  نیا  لومـش  زا  یتاقیقحت 

، اهیـساکع دـننام  يزکارم  هرـصبت 3 - تـسا . جراـخ  هبوـصم  نـیا  لومـش  زا  دـش و  دـهاوخ  سیـسأت  يرگید  طـباوض  ساـسارب  تـلود 
طباوض هدام 1  . ) تسا جراخ  هبوصم  نیا  لومش  زا  پاچ  تعنص  هب  هتسباو  ریثکت و  زکارم  نینچمه  راون و  شورف  ریثکت و  اهیشورفباتک ،

بالقنا یلاع  ياروش  بوصم 20/2/1367  اهنآ  رب  تراظن  يرنه و  یگنهرف و  ياهنوناک  اهنمجنا و  تاسـسؤم ، زکارم ، سیـسأت  ماـع 
( یگنهرف

تایناخد یتلود  راصحنا 

ذغاک عاونا  هیناخد و  سانجا  لقن  لمح و  يرادهگن و  هیهت و  شورف و  دـیرخ و  ندرک و  رداص  دراو و  قح  نوناق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا 
راـک هب  يرادـهگن و  دوب  دـهاوخ  تاـیناخد  یتـلود  راـصحنا  هب  موسوم  راـصحنا  نیا  تسا و  تلود  هب  رـصحنم  تکلمم  هیلک  رد  راـگیس 

تشاد و دـهاوخن  ار  نآ  قح  هروبزم  هسـسؤم  هزاـجا  نودـب  سک  چـیه  تسا و  راـصحنا  هسـسؤم  هب  صتخم  يرب  نوتوت  تاودا  نتخادـنا 
هداد و هزاجا  ای  تسا  هدادن  یسک  هب  ار  نآ  نتخادنا  راک  هب  يرادهگن و  هزاجا  هک  يرب  نوتوت  هدوجوم  تاودا  هیلک  دیاب  راصحنا  هسسؤم 

بوصم 29/12/1380) تایناخد  یتلود  راصحنا  نوناق  هدام 1  . ) دیامن يرادیرخ  هلداع  تمیق  هب  اهنآ  نابحاص  زا  هدومن  بلس  دعب 

روتساپ وتیتسنا 

یلقتسم هسـسؤم  تسا ، هعماج  تمالـس  تشادهب و  نیمأت  تهج  رد  یـشزومآ  يدیلوت و  یتاقیقحت ، ياهسـسؤم  هک  ناریا  روتـساپ  وتیتسنا 
ماـت تیلوئـسم  یلاـع  ياروش  لـباقم  رد  وتیتسنا  سیئر  ددرگیم و  هرادا  ریز  ياـضعا  زا  بکرم  یلاـع  ياروش  هلیـسو  هب  نآ  روما  تسا و 
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( ناریزو تأیه  بوصم 30/10/1369  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یلام  يرادا و  هماننییآ  هدام 1  حالصا  هدام 1  . ) دراد

تلود تامدخ  زا  دبا  لاصفنا 

هدام 3 رد  هدربمان  ياههاگنب  رد  تمدخ  زا  دـبا  لاصفنا  یمومع  تامدـخ  هب  نیرومأم  دروم  رد  یتلود  تامدـخ  زا  دـبا  لاصفنا  زا  روظنم 
يرادرهـش و یتلود و  تامدـخ  زا  تیمورحم  بوصم 16/2/1315 و  یمومع  تامدـخ  هب  نیرومأم  تازاـجم  همکاـحم و  هب  عجار  نوناـق 

نامدختـسم هب  طوبرم  یمومع  تازاجم  نوناـق  ییازج و  تاـمکاحم  لوصا  نوناـق  داوم  زا  هراـپ  حالـصا  نوناـق  هداـم 4  . ) تسا يروشک 
بوصم 18/10/1317) تلود 

تمدخ زا  لاصفنا 

هب عجار  نوناق  رد  روکذـم  ياههاگنب  ای  يرادرهـش  ای  تلود  نارومأم  وزج  هک  قوف  داوم  نالومـشم  هرابرد  تمدـخ  زا  لاـصفنا  زا  روظنم 
تامدخ زا  تیمورحم  تاسسؤم و  نآ  رد  تمدخ  زا  مئاد  لاصفنا  دنـشابیمن ، بوصم 6/2/1315  یمومع  تامدخ  هب  نارومأم  همکاحم 

نادـنمراک ارزو و  ییاراد  هب  یگدیـسر  هب  طوـبرم  نوناـق  زا  هدام 5  هرـصبت 1  . ) تسا يرادرهـش  و  يرگـشل ) يروشک و  زا  معا   ) یتـلود
بوصم 19/12/1377) اهنآ  هب  هتسباو  تاسسؤم  اهيرادرهش و  يرگشل و  يروشک و  زا  معا  تلود 

تمدخ زا  لاصفنا 

رد روکذم  تاسـسؤم  اهنامزاس و  مامت  تمدـخ  زا  لاصفنا  روبزم  مئارج  یلیمکت  ای  یعبت  ياهتازاجم  رد  تمدـخ  زا  لاصفنا  زا  روظنم 
داوم زا  یضعب  رفیک و  ناوید  لیکشت  نوناق  حالصا  نوناق  زا  یقاحلا  هدام 290  . ) تسا تلود  نانکراک  رفیک  ناوید  لیکشت  نوناق  هدام 2 

بوصم 22/2/1355) یمومع  تازاجم  نوناق  هب  هدام  راهچ  قاحلا  یمومع و  تازاجم  نوناق 

نامز رورم  یقیقح  عاطقنا 

یلصا کلام  هک  نیا  زا  معا  دشاب  هدش  جراخ  لاس  کی  زا  دیاز  یتدم  رد  فرصتم  فرصت  زا  کلم  هکتسا  یتروص  رد  یقیقح  عاطقنا 
درک و یناودـع  فرـصت  يوعد  هماقا  ای  درک  دادرتسا  ار  کلم  لاس  کی  فرظ  رد  فرـصتم  رگا  یلو  يرگید  اـی  هدرک  جراـخ  وا  دـی  زا 

یندم یسرداد  نیئآ  نوناق  هدام 760  . ) دش دهاوخن  عطق  نامز  رورم  تدـم  ددرگ  رداص  لاس  کی  زا  شیب  فرظ  رد  ولو  وا  عفن  رب  مکح 
بوصم 25/6/1318)

نامز رورم  ینوناق  عاطقنا 

دوخ قح  ینوناق  هیراهظا  ای  تساوخداد  هطساو  دراد  نایرج  وا  هیلعرب  نامز  رورم  هکیـسکهاگره  - 1 تسا : ریز  دراوم  رد  ینوناق  عاطقنا 
ای هاگداد  رد  فرـصتم  ای  دـیامن  نید  هب  رارقا  تسا  وا  ءاضما  هب  هک  يدنـس  رد  ای  هاگداد  رد  نویدـم  هکیتروص  رد  - 2 دیامن . هبلاطم  ار 

بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 761  . ) دنک رارقا  کلم  بحاص  تیکلام  هب  تسا  وا  اضما  هب  هک  يدنس 

مرج عاونا 

-4 ریـصقت )  ) کچوک هحنج  مهم 3 - هـحنج  تبانج 2 - - 1 دوشیم : میـسقت  عون  راـهچ  هب  اـهتازاجم  فعـض  تدـش و  ثیح  زا  مرج 
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بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 7  . ) فالخ

راداهب قاروا 

هتسباو تاسسؤم  اهيرادرهش و  اهتکرش و  فرط  زا  هدش  رداص  هضرق  قاروا  یماهس و  ياهتکرش  ماهس  زا  تسا  ترابع  راداهب  قاروا 
بوصم راداـهب  قاروا  سروـب  سیـسأت  نوناـق  زا  هداـم 1  دـنب 2  . ) دـشاب لاـقتنا  لـقن و  هلماـعم و  لـباق  هک  لـک  يرادهنازخ  تـلود و  هـب 

(27/2/1345

دئاز قاروا 

دانـسا و نینچمه  اهنآ و  دـننام  هوزج و  هیرـشن و  یپاچ و  تادـلجم  یفاضا و  ياههخـسن  قاروا و  هنوگره  زا  تسا  تراـبع  دـئاز  قاروا 
هدام 2) . ) دشاب هتشادن  يرادهگن  شزرا  هماننییآ  نیا  تاررقم  ناریا و  یلم  دانسا  نامزاس  سیـسأت  نوناق  دافم  تیاعر  اب  هک  دکار  قاروا 

بوصم 16/2/1351. اهنآ  ءاحما  بیترت  دئاز و  قاروا  صیخشت  هماننییآ 

هضرق قاروا 

. دـباییم راشتنا  یعافد  ای  ینارمع  ياههمانرب  زاین  دروم  تارابتعا  زا  یتمـسق  نیمأت  يارب  هک  تسا  یماـن  اـب  اـی  ماـنیب  قاروا  هضرق  قاروا 
بوصم 2/7/1348) هضرق  قاروا  هنازخ و  دانسا  راشتنا  نوناق  هدام 2  )

تکراشم قاروا 

دوشیم رشتنم  نیعم  تدم  يارب  صخشم  یمـسا  تمیق  هب  نوناق  نیا  بجوم  هب  هک  تسا  یمانیب  ای  مان  اب  راداهب  قاروا  تکراشم ، قاروا 
هب قاروا  نیا  ناگدنراد  ددرگیم . راذـگاو  دـنراد  ار  ( 1  ) هدام عوضوم  ياـهحرط  يارجا  رد  تکراـشم  دـصق  هک  یناراذگهیامرـس  هب  و 

راشتنا هوحن  نوناق  زا  هدام 2  . ) دوب دنهاوخ  کیرش  طوبرم  حرط  يارجا  زا  لصاح  دوس  رد  تکراشم ، نامز  تدم  یمسا و  تمیق  تبـسن 
بوصم 30/6/1376) تکراشم  قاروا 

تکراشم قاروا 

تمیق هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يزکرم  کناب  زوجم  اب  نوناق  بجوم  هب  هک  تسا  یماـنیب  اـی  ماـن  اـب  راداـهب  قاروا  تکراـشم ، قاروا 
نیناوق رد  جردـنم  تلود  یعافتنا  ینارمع - ياهحرط  زاین  دروم  یلام  عباـنم  زا  یـشخب  نیمأـت  يارب  نیعم و  تدـم  يارب  صخـشم  یمـسا 
یتلود ياهتکرـش  تلود ، طسوت  يدیلوت  ياهدحاو  زاین  دروم  هیلوا  داوم  هیهت  يارب  مزال  یلام  عبانم  نیمأت  يارب  ای  روشک  هنالاس  هجدوب 

، روکذـم ياههاگتـسد  هـب  هتــسباو  ياهتکرــش  هعفنملاماـع و  تاســسؤم  یتـلودریغ و  یموـمع  ياـهداهن  تاســسؤم و  اـهيرادرهش و 
يارجا رد  تکراـشم  دـصق  هک  یناراذگهیامرـس  هب  دوشیم و  رـشتنم  دـیلوت  ینواـعت  ياهتکرـش  صاـخ و  ماـع و  یماهـس  ياـهتکرش 

تکراشم قاروا  راشتنا  هوحن  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هدام 2  . ) ددرگیم راذـگاو  یمومع  هضرع  قیرط  زا  دـنراد  ار  هدـش  دای  ياـهحرط 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/5/1377 

ماهس هب  لیدبت  لباق  تکراشم  قاروا 
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شیازفا ققحت  نامز  ای  ییاهن  دیسررس  رد  رشتنم و  ماع  یماهس  ياهتکرش  طسوت  هک  تسا  یقاروا  ماهس  هب  لیدبت  لباق  تکراشم  قاروا 
قاروا راـشتنا  هوحن  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هداـم 1  . ) ددرگیم لیدـبت  تکراـشم ، قاروا  حرط  عوضوم  ياهتکرـش  ماهـس  هب  هیاـمرس 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/5/1377  تکراشم 

ماهس اب  ضیوعت  لباق  تکراشم  قاروا 

سروب نامزاس  رد  هدش  هتفریذپ  ياهتکرش  ریاس  ماهس  اب  ییاهن  دیسررس  رد  رـشتنم و  ماع  یماهـس  ياهتکرـش  طسوت  هک  تسا  یقاروا 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/5/1377  تکراشم  قاروا  راشتنا  هوحن  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1  . ) دوشیم ضیوعت  راداهب  قاروا 

هدش ینغ  مویناروا 

يرادـقم هب  ود  ره  ای  ای 233  پوتوزیا 235  يوتحم  هک  تسا  یموـیناروا  ای 233  پوتوزیا 235  اـب  هدـش  ینغ  مویناروا  فیرعت  زا  روظنم 
هب تعیبـط  رد  هک  پوتوزیا 238  هب  پوتوزیا 235  هب  تبـسن  زا  رتشیب  پوتوزیا 238  هب  پوتوزیا  ود  نیا  عومجم  نیب  تبـسن  هک  دـشاب 

بوصم 6/3/1373) یمتا  يژرنا  یللملانیب  هسسؤم  همانساسا  هب  طوبرم  نوناق  زا  متسیب  هدام  دنب 2  . ) دشاب دیآیم  تسد 

یمسر ياهسایقم  نازوا و 

رتم مجح  يارب  عبرم  رتم  حطـس  يارب  رتم  لوط  يارب  اهنآ  دـحاو  هدوب و  يرتم  لوصا  قباـطم  ناریا  تکلمم  یمـسر  ياـهسایقم  نازوا و 
اهسایقم نازوا و  نوناق  هدام 1  . ) دوب دهاوخ  يرتم  لوصا  قباطم  روبزم  ياهسایقم  ازجا  فاعـضا و  تسا . مرگولیک  نزو  يارب  بعکم و 

هبوصم 18/10/1311)

مد ءایلوا 

. دنرادن يرایتخا  ارجا  وفع و  صاصق و  رد  هک  نز  ای  رهوش  رگم  دـنلوتقم ، هثرو  نامه  تسا  اهنآ  رایتخا  رد  وفع  صاصق و  هک  مد  ءایلوا 
( تحلصم صیخشت  عمجم  هبوصم 7/9/1370  یمالسا  تازاجم  هحیال  هدام 261  )

مد ءایلوا 

هدام . ) دـنرادن يرایتخا  ارجا  وفع و  صاصق و  رد  هک  نز  ای  رهوش  رگم  دـنلوتقم  هثرو  نامه  تسا  اهنآ  رایتخا  رد  صاصق  هک  مد  ءاـیلوا 
لقاع و غلاب و  دـیاب  دـنوش  بوسحم  لها  نیلماـعتم  هک  نیا  يارب  تیلها : بوصم 3/6/1361 ) نآ  تاررقم  صاصق و  دودـح و  نوناـق   47

( یندم نوناق  هدام 211  . ) دنشاب دیشر 

تلایا

تـسا تلاـیا  راـهچ  هب  رـصحنم  ًـالعف  تسا و  ءزج  نیـشنمکاح  تاـیالو  يزکرم و  تموـکح  ياراد  هک  تسا  تکلمم  زا  یتمـسق  تلاـیا 
بوصم ماکح  لمعلاروتـسد  تایالو و  تـالایا و  لیکـشت  نوناـق  هدام 2  (. ) ناسارخ  ) و سراـف ) (، ) ناتـسچولب ناـمرک و  (، ) ناـجیابرذآ )

(27/9/1286

تلایا
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یتلایا و ياهنمجنا  نوناـق  هداـم 1  . ) تسا وزج  نیـشن  مکاـح  تاـیالو  يزکرم و  تموـکح  ياراد  هک  تسا  تـکلمم  زا  یتمـسق  تلاـیا 
بوصم 1/2/1286) یتیالو 

يدرگناهج يدرگناریا و 

بسک روظنم  هب  هدوب و  تعاس  زا 24  شیب  هک  یهورگ  ای  يدارفنا  ترفاسم  عون  ره  زا  تسا  ترابع  يدرگناـهج  يدرگناریا و  زا  روظنم 
بوصم 7/7/1370) يدرگناهج  يدرگناریا و  تعنص  هعسوت  نوناق  هدام 1  . ) دشابن راک  و 

یئویدار طابترا  هاگتسیا 

رارق هدافتـسا  دروم  یئویدار  طابترا  يارب  هک  هطوبرم  تاودا  هدنریگ و  هدنتـسرف و  دنچ  ای  کی  زا  تسا  ترابع  یئویدار  طابترا  هاگتـسیا 
بوصم 25/11/1345) يروتامآ  ياهفرحریغ  یصاصتخا و  ياهمیسیب  زا  هدافتسا  نوناق  زا  هدام 1  هرصبت  . ) دریگیم

یصاصتخا میسیب  هاگتسیا 

هیذـغت و عبانم  لثم   ) هطوبرم تاودا  یئویدار و  هدـنریگ  هدنتـسرف و  هاگتـسد  دـنچ  ای  کـی  زا  تسا  تراـبع  یـصاصتخا ، میـسیب  هاگتـسیا 
نوناق ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 1  . ) ددرگیم سیـسأت  یـصاصتخا  یئویدار  طابترا  يرارقرب  يارب  هک  هریغ ) يریگهزادنا و  ياههاگتـسد 

( ناریزو تأیه  بوصم 13/11/1361  يروتامآ )  ) ياهفرح ریغ  یصاصتخا و  ياهمیسیب  زا  هدافتسا 

يروتامآ ویدار  هاگتسیا 

تاودا هدـنریگ و  هدنتـسرف و  هاگتـسد  دـنچ  ای  کی  زا  هک  تسا  یکرحتم ، ای  تباـث  هعومجم  زا  تسا  تراـبع  يروتاـمآ ، ویدار  هاگتـسیا 
اب فوصوم  طابترا  يرارقرب  روظنم  هب  سیسأت و  روتامآویدار  کی  تیلوئسم  اب  هطوبرم  هناورپ  رودص  زا  سپ  هدش و  مهارف  نآ  هب  هطوبرم 

یـصاصتخا و ياهمتـسیس  زا  هدافتــسا  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هداـم 36  . ) دریگ یم  رارق  هدافتـسا  دروـم  زاـجم  يروتاـمآ  وـیدار  ریاـس 
( ناریزو تأیه  بوصم 13/11/1361  يروتامآ )  ) ياهفرحریغ

یئویدار هاگتسیا 

هطوبرم ياهلانیمرت  رود و  هار  زا  لرتنک  ياههاگتـسد  اـی  هدـنریگ  هدنتـسرف و  هاگتـسد  دـنچ  اـی  کـی  زا  تسا  تراـبع  یئویدار  هاگتـسیا 
فارگلت و تسپ و  ترازو  طسوت  یئویدار  هاگتسیا  سیـسأت  هناورپ  رودص  اب  كرحتم  ای  تباث  تروص  هب  هک  ده و )...  لرتنک  تومیر ، )

( هماننییآ زا  هدام 3  . ) دندرگیم يرادربهرهب  هب  زاجم  نفلت 

آ

یندیماشآ بآ 

ییوس هضراع  نآ  فرـصم  دشاب و  بوصم  ياهدرادناتـسا  دح  رد  نآ  یکیژولویب  ییایمیـش و  یکیزیف ، لماوع  هک  تسا  ییاراوگ  بآ  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 24/4/1371  طیحم  تشادهب  هماننییآ  هدام 1  زا  دنب ب  . ) دنکن داجیا  ناسنا  رد  تدم  زارد  ای  تدمهاتوک  رد 
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هصلاخ بآ 

یلاقتنا تاجـصلاخ  دشاب و  تلود  فرـصت  رد  هک  دشاب  ینیمز  بآ و  دشاب  هدـش  رکذ  قوف  داوم  رد  هک  هصلاخ  نیمز  بآ و  زا  دوصقم  : 
لماش دـیامنیم  راک  اههناخدور  زا  هقـشنم  یبابرا  ياـهرهن  بآ  اـب  هک  ار  ییاـههنوحاط  نینچمه  تسا و  یباـبرا  كـالما  مکح  رد  هک  ار 

بوصم 30/3/1301) یتلود  هصلاخ  یضارا  رد  هعقاو  یبابرا  نیحاوط  ءاملا  قح  ضرالا و  قح  نوناق  زا  هدام 6  . ) ددرگیمن

يرادزیخبآ

عبانم نیا  زا  موادم  يرادربهرهب  يارب  ار  حرط  تیریدـم  فادـها  هجو  نیرتهب  هب  هک  يوحن  هب  زیخبآ  کی  یطیحمتسیز  عبانم  تیریدـم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسبو  هرانکتیبثت  ظفح و  نوناقيارجا  هماننییآ  زا  دنب 1  . ) دزاس هدروآرب 

ههاربآ

يزرم ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت  ظفح و  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  دنب 2  . ) بآ نتفای  نایرج  يارب  تسا  یعیبط  کیراب  يارجم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363 

نایزبآ

هخرچ زا  یلحارم  هک  یتادوجوم  ای  ایرد  روش  بل  روش و  نیریـش ، ياهبآ  یهایگ  يروناج و  زا  معا  هدنز  تادوجوم  هیلک  زا  دـنترابع  : 
دنب . ) دننکیم یط  بآ  رد  ار  دوخ  رمع  زا  يدایز  تدم  ای  هریغ ) يدازون و  ورال و  مخت ، لیبق  زا  ومن  دشر و  لحارم  هیلک  لماش   ) یگدنز

( ناریزو تأیه  بوصم 5/2/1378  ناریا  یمالسا  يروهمج  يزبآ  عبانم  زا  يرادربهرهب  تظافح و  ییارجا  همان  نییآ  زا  هدام 1   1

شرورپ لباق  نایزبآ 

زا هدام 1  دنب 2  . ) دنراد یـشرورپ  يداصتقا و  شزرا  هک  يزبآ  ناهایگ  نانتمرن ، ناتـسوپتخس ، اهیهام ، زا  هتـسد  نآ  زا  تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 5/2/1378  ناریا  یمالسا  يروهمج  يزبآ  عبانم  زا  يرادربهرهب  تظافح و  ییارجا  هماننییآ 

ندرکراديزبآ

ياههنوگ يزاـس  اـهر  زین  تسا و  ضارقنا  لاـح  رد  اـی  هتفر  نیب  زا  نآ  ریاـخذ  هک  يزبآ  یموب  ياـههنوگ  يزاـس  اـهر  زا  تسا  تراـبع  : 
ییارجا هماننییآ  زا  هدام 1  دـنب 3  . ) يداصتقا ای  یکیژولوکا  یتسیز  لیالد  هب  یلخاد  ياهبآ  زا  نکاس  ای  يراج  عبنم  کـی  هب  یموبریغ 

( ناریزو تأیه  بوصم 5/2/1378  ناریا  یمالسا  يروهمج  يزبآ  عبانم  زا  يرادربهرهب  تظافح و 

ناریا یلحاس  بآ 

بآ تسا  دتمم  لحاوس  لوط  رد  نآ  اب  يزاوم  رزج و  نیرتتسپ  دح  زا  ناریا  لحاوس  زا  يرحب  لیم  شش  هلصاف  هب  هک  ایرد  زا  یتمـسق  : 
هوالع هب  تسا  ناریا  تکلمم  هب  قلعتم  نآ  يالاب  حطـس و  ایرد و  فک  ریز  رد  هعقاو  ياهتمـسق  هقطنم  نیا  رد  بوسحم و  ناریا  یلحاس 

هک يرگید  هقطنم  يرحب  رورم  روبع و  نیمأت  ای  تکلمم  عفانم  عافد و  تینما و  هب  هطوبرم  ياـهدادرارق  نیناوق و  یـضعب  يارجا  ظاـحل  زا 
نیرتتسپ دح  زا  يرحب  لیم  هدزاود  تافاسم  ات  تسا  تراظن  قح  ياراد  تلود ...  نآ  هب  تبـسن  دوشیم و  هدـیمان  يرحب  تراظن  هقطنم 
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بوصم اهایرد  رد  تلود  تراظن  هقطنم  یلحاس و  ياهبآ  دودـح  نییعت  نوناق  زا  لوا  هداـم  . ) دـباییم دادـتما  لـحاس  اـب  يزاوم  رزج و 
(24/4/1313

روخشبآ

زا  3 دنب . ) دوشیم هدافتسا  نآزا  نایاپراهچ  بآ  ندیشون  يارب  رگید  بسانم  لحم  ای  هناخدور  ترواجم  رد  هک  تسا  یتاسیسأت  لحم و  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت  ظفح و  نوناق  ییارجا  هماننییآ  فیراعتشخب 

ناریا ياهبآ 

ناریا یمالـسا  يروهمج  تلود  تیمکاح  تحت  هک  ینیمزرـس  يایرد  یلحاس و  یلخاد و  ياهبآ  هیلک  زا  تسا  ترابع  ناریا  ياهبآ  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 24/9/1363  بآ  یگدولآ  زا  يریگولج  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب 8  . ) دراد رارق 

هدنریذپ ياهبآ 

. ددرگیم هیلخت  اهنآ  هب  بالـضاف  هک  اهایرد  اههچایرد و  اههناخدور ، تاونق ، هلمج  زا  ینیمزریز  یحطـس و  ياهبآ  زا  تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوص 24/9/1363  بآ  یگدولآ  زا  يریگولج  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب 7  )

یلحاس ياهبآ 

بآ دشاب  دتمم  لحاوس  لوط  رد  نآ  اب  يزاوم  رزج و  نیرتتسپ  دح  زا  ناریا  لحاوس  زا  يرحب  لیم  شش  هلصاف  هب  هک  ایرد  زا  یتمـسق  : 
هب دـشابیم  ناریا  تکلمم  هب  قلعتم  نآ  يـالاب  حطـس و  اـیرد و  فـک  ریز  رد  هعقاو  ياهتمـسق  هقطنم  نیا  رد  بوـسحم و  ناریایلحاـس 

هقطنم يرحب  رورم  روـبع و  نیمأـت  اـی  تکلمم  عفاـنم  عاـفد و  تینما و  هب  هطوـبرم  ياـهدادرارق  نیناوـق و  یـضعب  يارجا  ظاـحل  زا  هوـالع 
دح زا  يرحب  لیم  هدزاود  تافاسم  ات  تسا  تراظن  قح  ياراد  تلود ....  نآ  هب  تبـسن  دوشیم و  هدـیمان  يرحب  تراـظن  هقطن  هکيرگید 

اهایرد رد  تلود  تراظن  هقطنم  یلحاس و  ياهبآ  دودـح  نییعت  نوناق  زا  لوا  هدام  . ) دـباییم دادـتما  لحاس  اب  يزاوم  رزج و  نیرتتسپ 
بوصم 24/4/1313)

لذتبم يرصب  یعمس و  راثآ 

قالخا تعیرـش و  فلاخم  نومـضم  هدوب و  هحیبق  روص  اههنحـص و  ياراد  هک  ددرگیم  قالطا  يراثآ  هب  لذتبم  يرـصب  یعمـس و  راثآ  : 
ياهتیلاعف يرصب  یعمس و  روما  رد  هک  یصاخشا  تازاجم  هوحن  نوناق  زا  هدام 3  دنب ب  هرصبت 1  . ) دنک يریگهجیتن  غیلبت و  ار  یمالسا 

بوصم 24/11/1372) دننکیم  زاجمریغ 

نجهتسم يرصب  یعمس و  راثآ 

شزیمآ شیامن  ای  یلسانت  مادنا  ای  درم  نز و  یگنهرب  شیامن  اهنآ  ياوتحم  هکدوشیم  هتفگيراثآ  هب  نجهتسم  يرـصب  یعمـس و  راثآ  : 
دننکیم زاجمریغ  ياهتیلاعف  يرـصب  یعمـس و  روما  رد  هک  یـصاخشا  تازاجم  هوحن  نوناق  زا   1 هدام فلا  دنب  هرصبت 5  . ) دشاب یـسنج 

بوصم 24/11/1372)
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بوتکمریغ راثآ 

، كرحتم نکاس و  ریوصت  ياهباتک  ینتم ، ياهباتک   ) کینورتکلا تاراشتنا  فلا ) زا : تسا  ترابع  هبوصم  نیا  رد  بوتکم  ریغ  راـثآ  : 
هبوصم زا  فـیرعت  شخب  . ) اـههشقن اـهرتسوپ و  اـهسکع ، ج ) دیالـسا و ،) ...  اـهمرفورکیم ،  ) فافـش داوـم  ب ) اـیوگياهباتک و ،) ...

( یگنهرف بالقنا  یلاعياروش  بوصم 21/2/1378 ، ناریا  یمالسا  يروهمج  یلم  هناخباتک  هب  بوتکمریغ  راثآ  يراپساو 

یلم راثآ 

تیاعر اب  لوقنمریغ  لوقنم و  زا  معا  هدـش  ثادـحا  ناریاتکلمم  رد  هیدـنز  هلـسلس  هرود  ماتتخا  ات  هکینکاـما  هینباو و  یتعنـصراثآهیلک  :
هب عجار  نوناق  زا  لوا  هدام  . ) دشابیم تلود  تراظن  تظافح و  تحت  رد  تشاد و  بوسحم  ناریا  یلمراثآزج  ناوتیم  نوناق  نیا   13 هدام

بوصم 12/8/1309) یلم  راثآ  ظفح 

ناگدازآ

دـنب ب . ) دـناهدوب ناریا  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  تراسا  رد  ناگدازآ  روما  هب  یگدیـسر  داتـس  یهاوگ  ساسا  رب  هک  دنتـسه  یناـسک  : 
بوصم 12/5/1372) نارگراک  نارگراثیا و  هب  تلود  هب  قلعتم  یتلود و  ماهس  يراذگاو  هوحن  نوناق  زا  هدام 1  هرصبت 1 

هایگو كاخ  هیزجت  هاگشیامزآ 

ریاس ییایمیش و  ياهدوک  زا  بسانم  هدافتـسا  يارب  هک  تسا  يدحاو  دوشیم -  هدیمان  یـسانشكاخ  هاگـشیامزآ  همان  نییآ  نیا  رد  هک  : 
، كاخ ياههنومن  حطس ، دحاو  رد  یعارز  تالوصحم  درکلمع  شیازفا  نینچمه  یعورزم ، یـضارا  يزاسهنیهب  كاخ و  هب  یندوزفا  داوم 
ار مزال  ياههیـصوت  اهشیامزآ  جیاتن  ساسا  رب  هدرک و  هیزجت  دوشیم  هدیمان  هنومن  راصتخا  هب  هماننییآ  نیا  رد  هک  ار  دوک  هایگ و  بآ ،
تافآ و صیخشت  ياههاگشیامزآ  هایگ و  كاخ و  هیزجت  ياههاگشیامزآ  سیسأت  هزاجا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 2  . ) دنکیم هئارا 

( ناریزو تأیه  بوصم 1/8/1373 یصوصخ  ینواعت و  شخب  طسوت  هایگ  ياهيرامیب 

یهایگ ياهيرامیب  تافآ و  صیخشت  هاگشیامزآ 

يارب روآنایز  لماوع  ریاس  ازیرامیب و  لماوع  تافآ ، هک  تسا  يدحاو  دوشیم -  هدیمان  یکـشزپهایگ  هاگـشیامزآ  هماننییآ  نیا  رد  هک  : 
ییارجا هماننییآ  زا  هدام 1  . ) دیامنیم هیصوت  ار  نآ  اب  هزرابم  ياهشور  رازبا و  صیخشت و  ار  نآ  ياههدروارف  يزرواشک و  تالوصحم 

ینواعت و شخب  طسوت  هایگ  ياهيرامیب  تافآ و  صیخشت  ياههاگشیامزآ  هایگ و  كاخ و  هیزجت  ياههاگـشیامزآ  سیـسأت  هزاجا  نوناق 
( ناریزو تأیه  بوصم 1/8/1373 یصوصخ 

یکشزپماد یصیخشت  هاگشیامزآ 

یهاگـشیامزآ داوم  ینف و  لیاسو  مزاول و  هب  زهجم  و  روشک -  یکـشزپماد  نامزاس  رد  دوجوم  ياههشقن  ِقبط  بسانم ، ياضف  اب  یناکم  : 
ناـمزاس نوناـق   10 هداــم ییارجا  هماــننییآ  زا  هداـم 3  . ) دوـشیم ماـجنا  یکــشزپماد  صیخــشت  زاـجم  ياــهشیامزآ  نآ  رد  هـکتسا 
بوـصم یکــشزپماد  یناــمرد  روــما  هـب  لاغتــشا  هاــگنامرد و  هاگــشیامزآ ، ناتــسرامیب  ياــههناورپ  رودــص  يارب  روشکیکــشزپماد 

( ناریزو تأیه  4/10/1373
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شیالآ

هرـصبت 1 . ) دـشاب یکاروخریغ  ای  یکاروخ  تسا  نکمم  دوشیم و  هتفگ  راتـشک  زا  سپ  ماد  زا  هدـمآ  تسد  هب  میامـض  هیلک  هب  شیالآ  : 
دنب عوضوم  یماد  ماخ  ياههدروارف  هدـنز و  ماد  تارداص  تادراو و  لاقتنا ، لقن و  ددرت ، یتشادـهب  لرتنک  یگنوگچ  هماننییآ  زا  هدام 2 

( ناریزو تأیه  بوصم 25/8/1373 روشک  یکشزپماد  نامزاس  نوناق  هدام 5  دنب ب  هدام 3 و  د 

بآ یگدولآ 

بآ یکیژولویب  ییایمیـش و  یکیزیف و  صاوخ  رگید  ترارح و  هجرد  رییغت  ای  قلعم  ای  لولحم  داوم  رییغت  زا  تسا  ترابع  بآ  یگدولآ  : 
بآ یگدولآ  زا  يریگولج  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب 2  . ) دزاس دیفمریغ  ای  رضم  تسا  ررقم  نآ  يارب  هک  یفرصم  يارب  ار  نآ  هک  يدح  رد 

( ناریزو تأیه  بوصم 24/9/1363 

یندیماشآ بآ  یگدولآ 

ناسنا فرـصم  يارب  ار  نآ  هک  ياهنوگهب  بآ  یکیژولویب  ییایمیـش و  یکیزیف ، صاوخ  رییغت  زا  تسا  ترابع  یندیماشآ  بآ  یگدولآ  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 24/4/1371 طیحم  تشادهب  هماننییآ  زا  دنب پ  . ) دزاس روآنایز 

تسیز طیحم  یگدولآ 

تیفیک هک  ینازیم  هب  نیمز  ای  كاخ  ای  اوه  ای  بآ  هب  یجراخ  داوم  نتخیمآ  ای  شخپ  زا  تسا  ترابع  تسیز  طـیحم  یگدولآ  زا  روظنم  : 
رییغت دـشاب  رـضم  هینبا  ای  راثآ  ای  ناهایگ  ای  هدـنز  تادوجوم  ریاس  ای  ناسنا  لاح  هب  هک  يروط  هب  ار  نآ  کیژولویب  اـی  ییایمیـش  یکیزیف ،

بوصم 2/3/1375) یمالسا  تازاجم  نوناق  زا  هدام 191  هرصبت 2  . ) دهد

تسیز طیحم  یگدولآ 

تـسا ترابع  تسیزطیحم  نتخاس  هدولآ  زا  روظنم  تسا . عونمم  دیامن  مهارف  ار  تسیزطیحم  یگدولآ  تابجوم  هک  یلمع  ره  هب  مادقا  : 
هب ار  نآ  کیژولویب  ای  ییایمیـش  اـی  یکیزیف  تیفیک  هک  ینازیم  هب  نیمز  اـی  كاـخ  اـی  اوه  اـی  بآ  هب  یجراـخ  داوم  نتخیمآ  اـی  شخپ  زا 

تظاـفح و نوناـق  زا  هدام 9  .) دـهد رییغت  دـشاب  هینبا  راثآ و  ای  ناهایگ  اـی  هدـنز  تادوجوم  ریاـس  اـی  ناـسنا  لاـح  هب  روآناـیز  هک  يروط 
بوصم 28/3/1353) تسیزطیحم  يزاسهب 

اوه یگدولآ 

کی شخپ  دوجو و  زا  تسا  ترابع  اوه  یگدولآ  زا  روظنم  تسا . عونمم  دیامن  مهارف  ار  اوه  یگدولآ  تابجوم  هک  یلمع  ره  هب  مادـقا  : 
يروط هب  ار  نآ  تیفیک  هک  یتدم  رادقم و  هب  دازآ  ياوه  رد  ازوترپ  ریغ  ازوترپ و  عشعـشت  زاگ ، عیام ، دماج ، زا  معا  هدننکهدولآ  دـنچ  ای 

یگدولآ زا  يریگولج  هوحن  نوناق  زا  هدام 2  . ) دهدرییغت دشاب  هینبا  راثآ و  ای  ناهایگ  ای  هدنز  تادوجوم  ریاس  ای  ناسنا  يارب  روآنایز  هک 
بوصم 3/2/1374) اوه 

اوه یگدولآ 
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ناسنا لاح  هب  رـضم  هک  يروط  هب  ار  نآ  تیفیک  هک  یتدم  رادقم و  هب  دازآ  ییاوه  رد  هدـننکهدولآ  دـنچ  ای  کی  دوجو  زا  تسا  ترابع  : 
بوصم اوه  یگدولآ  زا  يریگوـلج  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب 2  . ) دـهد رییغت  دـشاب  هینبا  راثآ و  ای  ناهایگ و  ای  هدـنز  تادوجوم  ریاس  اـی 

(29/4/1354

بآ نتخاس  هدولآ 

هب ار  نآ  یکیژولویب  اـی  ییایمیـش  اـی  یکیزیف  تیفیک  هک  ینازیم  هب  تسا  بآ  هب  یجراـخ  داوـم  نتخیمآ  بآ  نتخاـس  هدوـلآ  زا  روـظنم  : 
، یلاغز یتفن ، داوم  تسا : ریز  رارق  هب  یجراخ  داوم  دـهد . رییغت  دـشاب  ناهایگ  نایزبآ و  ناـیاپراهچ و  ناـسنا و  لاـح  هب  رـضم  هک  يروط 

ياههاگتـسد اـی  يزاـگ  عبنم  اـی  هاگـشیالاپ  ره  زا  عیاـم  دـماج و  زا  معا  ییایمیـش  رـضم  داوـم  یتـفن  ینبرک و  فاعـضا  هنوـگره  دیـسا و 
نوناق زا  هدام 56  . ) اهرهش بالضاف  ییاذغ و  داوم  یتعنص و  یندعم و  ییایمیش و  تاجناخراک  اههاگراک و  یشک و  لکلا  يراکگنر و 

بوصم 27/4/1347) بآ  ندش  یلم  هوحن  بآ و 

تسیزطیحم نتخاس  هدولآ 

تـسا ترابع  تسیزطیحم  نتخاس  هدولآ  زا  روظنم  تسا . عونمم  دیامن  مهارف  ار  تسیزطیحم  یگدولآ  تابجوم  هک  یلمع  ره  هب  مادقا  : 
روط هب  نآ  کیژولویب  ای  ییایمیـش  ای  یکیزیف  تیفیک  هک  ینازیم  هب  نیمزای  كاـخ  اـی  اوه  اـی  بآ  هب  یجراـخ  داوم  نتخیمآ  اـی  شخپ  زا 

يزاـسهب تظاـفح و  نوناـق  زا  هدام 9  . ) دـهدرییغت دـشاب  هینبا  راثآ و  اـی  ناـهایگ  اـی  هدـنز  تادوجوم  ریاـس  اـی  ناـسنا  لاـح  هب  روآناـیز 
بوصم 28/3/1353) تسیزطیحم 

تمدخ هب  هدامآ 

هفیظو ماظن  تمدـخ  نوناق  زا  هدام 9  . ) دنوشیم هدیمان  تمدخ  هب  هدامآ  دـننامیم  یقاب  اهتمـسق  تاجایتحا  عفر  زا  سپ  هک  ینازابرـس  : 
بوصم 9/3/1317)

نیمز يزاسهدامآ 

نکسم ثادحا  يارب  ار  نیمز  يزاسرهش  نکسم و  ترازو  لمعلاروتسد  قباطم  هک  تسا  یتایلمع  هعومجم  زا  ترابع  نیمز  يزاسهدامآ  : 
ياههکبش نیمأت  رباعم ، تلافـسآ  حیطـست و  فکورب ، نییعت  لیبق  زا  ییانبریز  تایلمع  فلا ) دشابیم : ریز  دراوم  لماش  هک  دزاسیم  ایهم 

، هاگنامرد سرادم ، ثادحا  دـننام  یئانبور  تایلمع  ب ) هریغ . بالـضاف و  یحطـس و  ياهبآ  عفد  يروآعمج و  قرب ، بآ و  یتاسیـسأت 
بوصم يرهـش  نیمز  نوناق  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 22  . ) نآ ریاظن  يراجت و  نکاما  یناـشنشتآ ، هرادا  زبس ، ياـضف  یماـظتنا ، دـحاو 

( ناریزو تأیه   24/3/1371

يراج يریگرامآ 

یتلود تاسـسؤم  اههناخترازو و  يراج  ياهتیلاعف  هب  طوبرم  ياهمرف  اهشرازگ و  كرادـم  يور  زا  هک  تسا  ییاهيریگرامآ  روظنم  : 
بوصم 10/11/1353) ناریا  رامآ  زکرم  نوناق  زا  هدام 1  دنب ج  . ) دوشیم ماجنا  تلود  هب  هتسباو  یتلود و  ياهتکرش  و 

ياهنومن يریگرامآ 
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نآ جـیاتن  هک  تسا  يرامآ  یملع و  ياهشور  ساسا  رب  هعماج  ياهدـحاو  ای  دارفا  زا  يدادـعت  زا  يراـمآ  تاـعالطا  يروآعمج  روظنم  : 
بوصم 10/11/1353) ناریا  رامآ  زکرم  نوناق  زا  هدام 1  دنب ب  . ) دشاب میمعت  لباق 

ینامدوپ شزومآ 

نانکراک هب  مه  زا  ادج  لقتسم و  یشزومآ  ياهنامدوپ  بلاق  رد  یلغش  ياهصـصخت  هک  تسا  تمدخ  نمـض  ياهشزومآ  زا  یلکـش  : 
داجیا هب  رجنم  اهنامدوپ  ریاس  رانک  رد  لاح  نیع  رد  دـیامنیم و  داجیا  ار  یـصاخ  تراـهم  اـهنامدوپ  زا  کـیره  دوشیم . هداد  شزومآ 

یعامتجا و يداصتقا ، هعـسوت  موس  همانرب  نوناق  هدام 150  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب ج  . ) ددرگیم رتعماج  دـیدج و  تراهم  کی 
( ناریزو تأیه  بوصم 6/7/1379 ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف 

تمدخ نمض  شزومآ 

يدصت دروم  لغش  ياهزاین  اب  دوخ  شنیب  تراهم و  شناد ، نتخاس  بسانتم  روظنم  هب  دوخ  یلغش  ریـسم  رد  نانکراک  هک  ییاهشزومآ  : 
يروهمج یگنهرف  یعامتجا و  يداـصتقا ، هعـسوت  موس  هماـنرب  نوناـق  هداـم 150  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 1  فلا  دـنب  . ) دـنیامنیم یط 

( ناریزو تأیه  بوصم 6/7/1379 ناریا  یمالسا 

یملع شزومآ 

ندروآ مهارف  اب  یمومع  ياهشزومآ  لیمکت  نمـض  هطـسوتم  هرود  ياهشزومآ  فادـها  هب  هجوت  اب  هک  ییاهشزومآ  زا  تسا  ترابع  : 
یط يارب  ار  وا  انـشآ و  نونف  مولع و  ینابم  اب  رکفت  لالدتـسا و  هیحور  تیوقت  قیرط  زا  ار  درف  يرظن ، مولع  يریگارف  ياـههنیمز  یناـبم و 

بوصم 25/11/1366) شرورپ  شزومآ و  ترازو  فیاظو  فادها و  نوناق  زا  هدام 3  دنب ب  . ) دزاسیم هدامآ  هیلاع  جرادم 

یلمع یملع و  شزومآ 

زارحا تهج  دراد  یلمع  يدربراک و  هبنج  هک  ییاهتراهم  میلعت  ياـنبم  رب  ار  درف  هک  ییاـهشزومآ  زا  تسا  تراـبع  ياهفرح ـ) ینف و  : )
نوناق زا  هدام 3  دنب ب  فیدر 2  . ) دـیازفا یم  فرح  نونف و  هب  لغاش  دارفا  ییاناوت  ییاراک و  رب  ای  دزاسیم  هدامآ  ینیعم  هفرح  اـی  لـغش 

بوصم 25/11/1366) شرورپ  شزومآ و  ترازو  فیاظو  فادها و 

مدرم یمومع  شزومآ 

اب هلباقم  يارب  ار  یمومع  ياهیهاگآ  تاعالطا و  حطس  هک  تسا  یتامادقا  هعومجم  مدرم ، یمومع  شزومآ  زا  فده  هماننییآ  نیا  رد  : 
اهرانیمـس و ییاـپ  رب  یعمج ، ياـههناسر  قیرط  زا  هژیو  ياـههمانرب  شخپ  یتاـعالطا ، ياـههوزج  عیزوت  هیهت و  دنـشخبیم . اـقترا  نارحب 

تامادـقا نیا  هلمج  زا  اـههناخراک ، رد  نارگراـک  تارادا و  ناـنکراک  نایوجـشناد ، نازومآشناد ، يارب  هژیو  هب  یـشزومآ  ياـههاگراک 
( ناریزو تأیه  بوصم 26/4/1379 یلاس 1379  هجدوب  نوناق  هرصبت 13  دنب م  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب ت  . ) تسا

ياهفرح ینف و  شزومآ 

هطسوتم ياهشزومآ  لماش  ددرگیم و  یلغش  تراهم  شیازفا  ای  داجیا  هب  رجنم  هک  یمـسرریغ  ای  یمـسر  ياهشزومآ  زا  تسا  ترابع  : 
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ریاـس یـصصخت و  ياهـفرح  تیریدـم  تمدـخ و  نمـض  يدربراـک ، یملع -  ياهـفرح و  ینف و  ینادراـک  شناد ، راـک  ياهـفرح و  ینف و 
یعامتجا يداصتقا ، هعسوت  موس  همانرب  نوناق  هدام 151  ییارجا ، هماننییآ  زا  هدام 2  . ) دشابیم تدـمهاتوک  ياهفرح  ینف و  ياهشزومآ 

( ناریزو تأیه  بوصم 11/8/1379 ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  و 

ياهفرح ینف و  دازآ  هاگشزومآ 

هام تشهبیدرا  بوصم  يزومآراک  نوناق  هدام 13  عوضوم  يزومآراک  تاسسؤم  نامه  ياهفرح  ینف و  دازآ  ياههاگـشزومآ  زا  روظنم  : 
ینف و شزومآ و  نامزاس  ياهدرادناتسا  اب  قباطم  بوصم  ياههمانرب  ساسارب  هفرح  دنچ  ای  کی  اههاگشزومآ  نیا  رد  هک  دشابیم   1349

تأیه بوـصم 6/7/1365 ياهـفرح  ینف و  ياههاگـشزومآ  هرادا  لیکـشت و  هوـحن  هماـننییآ  زا  هداـم 1  . ) دوشیم هداد  شزوـمآ  ياهفرح 
( ناریزو

یگدننار هاگشزومآ 

ياهلحم رد  ار  یگدـننار  ياهشزومآ  هدرک و  مان  تبث  نایـضاقتم  زا  سیـسأت و  هماننییآ  نیا  تاررقم  ساـسا  رب  هک  تسا  ياهسـسؤم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 21/1/1362 یگدننار  میلعت  ياههاگشزومآ  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب 1  . ) دهدیم میلعت  نانآ  هب  هدش  نییعت 

دازآ ياهفرح  ینف و  هاگشزومآ 

هداد شزومآ  نامزاس  ياهدرادناتـسا  اب  قباطم  بوصم و  ياههمانرب  ساسا  رب  هفرح  دـنچ  ای  کی  نآ  رد  هک  دوشیم  قـالطا  یناـکم  هب  : 
تأیه بوصم 28/1/1379 ياهفرح  ینف و  دازآ  ياههاگشزومآ  هرادا  لیکـشت و  هوحن  همان  نییآ  حالـصا  زا  هدام 1  دنب 2   .... ) دوشیم و

( ناریزو

ياهفرح ینف و  دازآ  ياههاگشزومآ 

هام تشهبیدرا  بوصم  يزومآراک  نوناق  هدام 13  عوضوم  يزومآراک  تاسسؤم  نامه  ياهفرح  ینف و  دازآ  ياههاگـشزومآ  زا  روظنم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 2/8/1363 ياهفرح  ینف و  دازآ  ياههاگشزومآ  هرادا  لیکشت و  هوحن  همان  نییآ  زا  هدام 1  . ) دشابیم  1349

يدر ـ براک یملع -  ياهشزومآ 

تامولعم و ياقترا  ندرک و  ماگنه  هب  يروهرهب ، شیازفا  اهتراهم ، داجیا  راک ، شناد  لاقتنا  اقترا و  فدـه  اب  هک  تسا  ییاـهشزومآ  : 
ماجنا نوگاـنوگ  فرح  لـغاشم و  يدـصت  يارب  هتفهن  ياهدادعتـسا  ندروآ  رد  تیلعف  هب  زراـب و  ياهدادعتـسا  دـشر  نـالغاش ، براـجت 

هماـننییآ زا  هداـم 1  . ) دـناسرب بوـلطم  حطـس  هـب  ددرگیم  لوـحم  ناـنآ  هـب  هـک  يراـک  نداد  ماـجنا  يارب  ار  دارفا  ییاـناوت  اـت  دوـشیم 
( یگنهرف بالقنا  یلاعياروش  بوصم 17/11/1374 ، يدربراک  یملع -  ياهشزومآ 

يدر ـ براک یملع -  ياهشزومآ 

تامولعم و ياقترا  ندرک و  ماگنه  هب  يروهرهب ، شیازفا  اهتراهم ، داجیا  راک ، شناد  لاقتنا  اقترا و  فدـه  اب  هک  تسا  ییاـهشزومآ  : 
ماـجنا نوگاـنوگفرح ، لـغاشم و  يدـصت  يارب  هتفهن  ياهدادعتـسا  ندروآرد  تیلعف  هب  زراـب و  ياهدادعتـسا  دـشر  نـالغاش ، براـجت 
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ياروش همان  نییآ  زا  هدام 1  . ) دـناسرب بولطم  حطـس  هب  ددرگیم  لوحم  نانآ  هب  هک  يراک  نداد  ماجنا  يارب  ار  دارفا  ییاناوت  ات  دوشیم ،
( یگنهرف بالقنا  یلاعياروش  بوصم 14/6/1374 ، يدربراک  یملع -  ياهشزومآ  یلاع 

يدر ـ براک یملع -  ياهشزومآ 

تامولعم و ياقترا  ندرک و  ماگنه  هب  يروهرهب ، شیازفا  اهتراهم ، داجیا  راک ، شناد  لاقتنا  اقترا و  فده و  اب  هک  تسا  ییاهشزومآ  : 
ماجنا نوگانوگ ، فرح  لغاشم و  يدـصت  يارب  هتفهن  ياهدادعتـسا  ندروآرد  تیلاـعف  هب  زراـب و  ياهدادعتـسا  دـشر  نـالغاش ، براـجت 

هماـننییآ زا  هداـم 1  . ) دـناسرب بوـلطم  حطـس  هب  ددرگیم  لوـحم  ناـنآ  هـب  هـک  يراـک  نداد  ماـجنا  يارب  ار  دارفا  ییاـناوت  اـت  دوـشیم ،
( یگنهرف بالقنا  یلاعياروش  ، 20/10/1373 بوصم ، يدربراک  یملع -  ياهشزومآ  یلاعياروش 

يدربراک یملع -  ياهشزومآ 

رد هتفهن  ياهدادعتـسا  ندروآرد  تیلاعف  هب  مزال و  ياهتراهم  داجیا  دارفا و  شناد  اقترا  دـصق  هب  هک  دوشیم  قالطا  ییاـهشزومآ  هب  : 
ییاناوت دـنکیم و  هدامآ  نوگانوگ  لغاشم  رد  راک ، بسک  هفرح و  لغـش ، زارحا  يارب  ار  ناـگتخومآشناد  دوشیم و  هداد  میلعت  ناـشیا 

یلاعياروش لیکشت  هماننییآ  زا  هدام 1  . ) دـشخبیم شیازفا  بولطم  حطـس  ات  تسا  هدـش  لوحم  نانآ  هب  هک  يراک  ماجنا  يارب  ار  نانآ 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 9/11/1369 ، يدربراک  یملع - 

رنه شزومآ 

ثحب نیا  زا  دوشیم و  طوبرم  رنه  یمـسر  کیمداکآ و  کیـسالک و  شزومآ  هب  هک  تسا  ییاهتیلاعف  یمامت  رنه  شزومآ  زا  دوصقم  : 
لبق شزومآ  رب  ارذگ  یهاگن  هک  تسا  یهیدب  دـشابیم . یلاع  شزومآ  زکارم  رد  رنه  شزومآ  دریگیم  رارق  یـسررب  دروم  رتشیب  هچنآ 

بوصم رنه  ياههتـشر  تیوقت  يارب  يداهنـشیپ  حرط  اب  یلوصا  تقفاوم  هب  طوبرم  هبوصم  فلا  دنب  . ) دـش دـهاوخ  زین  رنه  یهاگـشناد  زا 
( یگنهرف بالقنا  یلاعياروش  ، 19/2/1374

راگزومآ

ناتـسرنه و یتعنـص  هسردم  ریبد ، نآ  ملعم  ناتـسریبد و  هطـسوتم  هسردم  راگزومآ ، نآ  ملعم  ناتـسبد و  ییادتبا  هسردـم  دـعب  هب  نیا  زا  : 
هیلاع سرادم  ملعم  هاگـشناد و  هتیـسروینوا )  ) هیلاع بعـش  عومجم  هدکـشناد و  هتلوکاف )  ) یلاع سرادـم  زا  هبعـش  ره  زومآرنه ، نآ  ملعم 

بوصم 19/12/1312) یلاع  یتامدقم و  ياهارسشناد  سیسأت  هزاجا  نوناق  زا  هدام 1  هرصبت  . ) دش دهاوخ  هدیمان  داتسا 

يرفیکیسرداد نییآ 

رظندـیدجت و يأر و  رودـص  یگدیـسر و  هوحن  ناـمرجم و  بیقعت  مئارج و  قیقحت  فشکيارب و  هکتسا  یتاررقم  لوـصا و  هعوـمجم  : 
بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسردادنییآ  نوناق   1 هدام . ) تسا هدـش  عضو  ییاضق  تاماقم  تارایتخاو  فیاظو  نییعت  ماکحا و  يارجا 

بوصم 28/6/1378)

یندم یسردادنییآ 
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، یمومع ياـههاگداد  رد  یناـگرزاب  یندـم و  يواـعد  هیلک  یبـسح و  روما  هب  یگدیـسر  ماـقم  رد  هک  تسا  یتاررقم  لوصا و  هعومجم  : 
زا هدام 1  . ) دوریم راک  هب  دنتـسه  نآ  تیاعر  هب  فظوم  نوناـق  بجوم  هب  هک  یعجارم  ریاـس  روشکیلاـعناوید و  رظندـیدجت ، بـالقنا ،

بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسردادنییآ  نوناق 

راکنییآ

ای نتخادـنا  راـک  هب  شیاـمزآ ، بصن ، دـیلوت ، تخاـس ، دروم  رد  هک  ییاـهشور  هب  طوبرم  دـعاوق  هعومجم  زا  تسا  تراـبع  راـکنییآ  : 
هـسسؤم سیـسأت  نوناق  هب  یقاحلا  داوم  نوناق  زا  هدام 2  دـنب ج  . ) دوشیم هدرب  راک  هب  هلیـسو  ای  رازبا  ای  هاگتـسد  ای  الاک  کـی  زا  هدافتـسا 

بوصم 24) ناریا  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و 

ب

( ییایرد  ) راب

دافم قبط  رب  هک  ییاـهراب  هدـنز و  تاـناویح  انثتـسا  هب  دـشابیم  يرگید  يـالاک  ره  ایـشا و  لاوما و  زا  معا  هلومحم  هنوگره  لـماش  راـب  : 
بوصم ییایرد  نوناق  زا  هدام 52  دنب 3  . ) دشاب هدش  لمح  بیترت  نیدب  مه  ًالمع  ددرگ و  لمح  یتشک  هشرع  يور  دـیاب  يربراب  دادرارق 

(29/6/1343

رثؤم ناراب 

زا دـسریم و  هایگ  قرعت  ریخبت و  فرـصم  هب  دوشیم و  لزاـن  یعارز  لـصف  لوط  رد  هک  هناـهام  یگدـنراب  زا  یـشخب  زا  تسا  تراـبع  : 
ییارجا هماـننییآ  ( 1-2  ) هداـم 24 . ) تسا هبـساحم  لـباق  هناـهام  بآ  مجح  تروـص  هب  نآ  رادـقم  دـهاکیم و  هاـیگ  یبآ  زاـین  صلاـخ 

( ناریزو تأیه  بوصم 11/6/1375  يزرواشک  بآ  فرصم  يزاسهنیهب 

هیلخت يریگراب و 

روظنم هب  تسا  هدرک  يریگراـب  هداـمآ  هدنتـسرف  هک  ار  يراـب  لـیقثرج  لاـگنچ  هک  دوشیم  عورـش  یناـمز  زا  لومعم  روط  هب  يریگراـب  : 
ینامز هیلخت  دیامن و  دنلب  هتفرگ و  دریگ  رارق  هدافتسا  دروم  رو  ـ ظنم ـن  یدب هک  ير  ـ براب لیاسو  ای  زادناراب  ای  هلکسا  زا  یتشک  رد  يریگراب 

. دروآ دورف  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  روظنم  نیدب  هک  يربراب  لیاسو  ای  زادناراب  ای  هلکـسا  رد  ار  راب  لیقثرج  لاگنچ  هک  دـباییم  همتاخ 
بوصم 29/6/1343) ییایرد  نوناق  زا  هدام 52  دنب 9  )

همانراب

زا ینیعم  يالاک  لمح  زا  یکاح  دیامنیم و  رداص  الاک  لوصو  زا  سپ  يو  هدنیامن  ای  هدننک  لمح  هک  الاک  تیکلام  نیبم  تسا  يدنـس  : 
( اهنآ زا  یبیکرت  ای  امیپاوه  راطق و  نویماک ، یتشک ،  ) قفاوت دروم  لمح  هلیـسو  اب  لمح ) دـصقم   ) رگید هطقن  هب  لمح ) ادـبم   ) هطقن کی 

ورملق زا  یجراخ  ياهالاک  روبع  لقن و  لـمح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب ج  . ) دـشابیم نیعم  لمح  هیارک  لباقم  لحم  رد 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/5/1377  ناریا  یمالسا  يروهمج 

یللملانیب همانراب 
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یللملانیب همانراب 

هیهت و يربارت  هار و  ترازو  طسوت  نآ  حرط  هک  تیکلام  قوقح  زا  فشاک  دنـس  زا  تسا  ترابع  نوناق  نیا  عوضوم  یللملانیب  هماـنراب  : 
رد يربارت  هار و  ترازو  هلاوح  بجوم  هب  لایر  نازیم 250  هب  ربمت  قح  لوصو  زا  سپ  پاچ و  ییاراد  يداـصتقا و  روما  ترازو  قیرط  زا 

يربارت تاسـسؤم  اهتکرـش و  مازلا  نوناـق  زا  هدام 3  . ) تفرگ دـهاوخ  رارق  یللملانیب  ياهداج  لقن  لـمح و  زاـجم  ياهتکرـش  راـیتخا 
بوصم 31/2/1368) همانراب  يرفاسم و  تیعضو  تروص  زا  هدافتسا  هب  ياهداج 

یلخاد همانراب 

زا هیهت و  يربارت  هار و  ترازو  طسوت  نآ  حرط  هک  تیکلام  قوقح  زا  فشاک  دنـس  زا  تسا  ترابع  نوناـق  نیا  عوضوم  یلخاد  هماـنراب  : 
رد يربارت  هار و  ترازو  هلاوح  بجوـم  هب  لاـیر  نازیم 100  هب  ربـمت  قح  لوصو  زا  سپ  پاـچ و  ییاراد  يداـصتقا و  روما  ترازو  قیرط 

دهاوخ رارق  روشک  ياهرهـش  نیب  تالومحم  ییاجهباج  تهج  الاک  یلخاد  ياهداج  لـقن  لـمح و  زاـجم  تاسـسؤم  اهتکرـش و  راـیتخا 
بوـصم هماـنراب  يرفاـسم و  تیعـضو  تروـص  زا  هدافتـسا  هـب  ياهداـج  يربارت  تاسـسؤم  اهتکرـش و  مازلا  نوناـق  زا  هداـم 2  . ) تفرگ

(31/2/1368

ییایرد همانراب 

روظنم نیا  يارب  وا  فرط  زا  هک  یـسک  ای  یتشک  هدـنامرف  طسوت  دـیق و  نآ  رد  راب  لماک  تاصخـشم  هک  تسا  يدنـس  ییاـیرد  هماـنراب  : 
ای ییایرد  همانراب  دوش . هداد  هدـنریگ  لیوحت  هب  لمح و  دـصقم  هب  یتشک  طسوت  راب  دوش  دـهعت  نآ  بجوم  هب  ددرگ و  اضما  هدـش  نییعت 

بوصم 29/6/1343) ییایرد  نوناق  زا  هدام 52  دنب 7  . ) تسا راب  تفایرد  دیسر  هلزنم  هب  نآ  هباشم  دانسا 

وجزاب

تایفـشک هب  رجنم  ییوجزاب  همادا  هک  یتروص  رد  دـیامن . مادـقا  هدـنورپ  لـیمکت  تهج  قاـچاق  يـالاک  فشک  زا  دـعب  هک  تسا  یـسک  : 
ددرگیم و فشک  يودـب  هسلج  تروص  تسویپ  میظنت و  يوناث  هسلج  تروص  دوش و  هتفر  نیب  زا  لام  اـب  طاـبترا  رد  فارتعا  اـی  دـیدج 

عجار یتموکح  تاریزعت  لامعا  هوحن  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  . ) دوشیم بوسحم  فشاک  ناونع  هب  هلحرم  نیا  رد  وجزاـب  صخش 
( ناریزو تأیه  بوصم 31/2/1374  زرا  الاک و  قاچاق  هب 

( لنسرپ  ) تشادزاب

ربارب ای  هدرب  رـس  هب  فیقوت  رد  یعطق  مکح  رودـص  ات  ییاضق  حالـصيذ  عجارم  زا  هرداص  ياهرارق  بجوم  هب  هک  تسا  یلنـسرپ  عضو  : 
بالقنا نارادـساپ  هاپـس  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  هداـم 106  . ) دنـشاب رظن  تحت  یتمدـخ  لـحم  اـی  هاگتـشادزاب  رد  یطابـضنا  تاررقم 

بوصم 21/7/1370) یمالسا 

روشک لک  یسرزاب 

نامزاس  » مان هب  ینامزاس  يرادا ، ياههاگتـسد  رد  نیناوق  حیحـص  يارجاو  روما  نایرج  نسح  هب  تبـسن  هییاضق  هوق  تراظن  قح  ساسارب  : 
. دـیامنیم نییعت  نوناق  ار  نامزاس  نیا  فیاظو  تارایتخا و  دودـح  ددرگیم . لیکـشت  هییاـضق  هوق  سیئر  رظن  ریز  روشک » لـک  یـسرزاب 

( یساسا نوناق  مراهچ  داتفه و  دصکی و  لصا  )
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ناگرزاب

یناگرزاب تراک  هدومن و  مانتبث  لحم  یناـگرزاب  قاـتا  رد  هدوب و  هدـش  بملپ  رتاـفد  ياراد  هک  دوشیم  قـالطا  یناـسک  هب  ناـگرزاب  : 
یتعنـص و داوم  شورف  هیهت و  اهالاک و  شورف  دـیرخ و  تارداص و  تادراو و  زا  معا  يراجت  تالماعم  عون  ره  هب  دـشاب و  هدرک  تفایرد 

ناناگرزاب دمآرد  صیخـشت  كالم  دنزرو  لاغتـشا  دوشیم  هتخانـش  يراجت  ًافرع  هک  يرگید  لمع  عون  ره  ماخ و  داوم  لیدبت  یندـعم و 
بوصم 10/5/1334) دمآردرب  تایلام  نوناق  زا  هدام 7  . ) دشابیم اهنآ  ینوناق  رتافد  هب  یکتم  هک  تسا  ياهمانراهظا 

یگتسشنزاب

زا هدام 2  دنب 15  . ) نوناق نیا  رد  ررقم  یگتسشنزاب  نس  هب  ندیسر  ببس  هب  راک  هب  هدش  همیب  لاغتـشا  مدع  زا  تسا  ترابع  یگتـسشنزاب  : 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق 

یگتسشنزاب

مادختـسا نوناق  زا  هداـم 15  فلا  دـنب  . ) دـنوش هتـسشنزاب  نوناـق  نیا  مشـش  لـصف  تاررقم  قبط  هک  تسا  ینادـنمراک  نارـسفا و  عـضو  : 
بوصم 30/4/1336) حلسم  ياهورین 

نکش لیس  یکاخ  ياهوزاب 

شخپ زا  يریگولج  روظنم  هب  اهنآ  رانک  رد  صوصخ  هب  لیـسم  ای  رهن  هناخدور و  روحم  یبیرقت  تازاوم  هب  هک  تسا  یعنام  ای  زیرکاـخ  : 
هرانک و تیبثت  ظفح و  نوناق  ییارجا  هماـننییآ  دنب 6  . ) ددرگیم ثادحا  اهبالیـس  یبیرخت  لمع  زا  تعنامم  فارطا و  یـضارا  رد  بآ 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب 

ناوج ناهوژپشناد  هاگشاب 

فدـه اـب  هک  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  هب  هتـسباو  یگنهرف  یـشهوژپ و  یـشزومآ و  تـسا  ياهسـسؤم  ناوـج  ناـهوژپشناد  هاگـشاب  : 
زا نانآ  شرورپ  شزومآ و  حطـس  يالتعا  روشک و  دادعتـسا  اب  ناـناوج  نازومآشناد و  تیادـه  تیاـمح و  شرورپ ، بذـج ، ییاـسانش ،

هاگشاب همانساسا  حالـصا  هبوصم  زا  هدام 1  . ) ددرگیم لیکـشت  یملع  یـشهوژپ و  ياههورگ  بلاق  رد  اـهنآ  هب  ندیـشخب  لکـشت  قیرط 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 14/11/1376  ناوج  ناهوژپشناد 

ناوج ناهوژپ  شناد  هاگشاب 

دادعتـسا اب  ناناوج  نازومآشناد و  تیاده  تیامح و  شرورپ ، بذج ، ییاسانـش ، فده  اب  هک  تسا  ياهسـسؤم  ناهوژپشناد  هاگـشاب  : 
ترازو رظن  ریز  لیکشت و  یملع  یـشهوژپ و  ياههورگ  بلاق  رد  اهنآ  هب  ندیـشخب  لکـشت  قیرط  زا  نانآ  یملع  حطـس  يالتعا  روشک و 

( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 10/8/1373  ناوج  ناهوژپشناد  هاگشاب  همانساسا  هدام 1  . ) دنکیم تیلاعف  شرورپ  شزومآ و 

یشزرو هاگشاب 

یتسردنت ظفح  ظاحل  زا  ناریا  یندب  تیبرت  نامزاس  ياهفده  تاین و  يارجا  رد  يراکمه  روظنم  هب  هکتسا  يداهن  یـشزرو  هاگـشاب  : 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


جرادـم هب  لین  تهج  دارفا  ياهدادعتـسا  تیوقت  یتیبرت و  یقالخا و  ینید و  یناـبم  ماکحتـسا  یناور و  ینامـسجحیحص و  ياـهتیلاعف  و 
ساسارب یلم  تدـحو  يراکمه و  سح  یگناگی و  حور  داجیا  یـشزرو و  ياهتیلاعف  قیرط  زا  تغارف  تاقوا  ندـنارذگ  زین  یناـمرهق و 

رد یمومع  یـشزرو  ياههاگـشاب  ندرک  یمدرم  هب  عجار  ینوناـق  هحیـال  هداـم 1  زا  . ) ددرگیم راوتـسا  يدرمناوج  ناـمیا و  حور  تیوقت 
( بالقنا ياروش  بوصم 27/9/1358  روشک  رسارس 

یشزرو هاگشاب 

دنچ ای  کی  میمعت  هعماج و  يزاسملاس  دارفا و  یناحور  ینامسج و  ياوق  تیوقت  میلعت و  فده  اب  هک  تسا  ياهسسؤم  یشزرو  هاگشاب  : 
هرادا هماننییآ  نیا  تاررقم  ساسارب  یندـب ، تیبرت  ناـمزاس  طـسوت  هدـش  نییعت  تاررقم  لوصا و  ینف و  طـباوض  قباـطم  یـشزرو  هتـشر 

بوصم 15/10/1370 تلود  تراظن  اب  مدرم  طسوت  هاگشزرو  یشزرو و  هاگشاب  سیسأت  هزاجا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 2  . ) دوشیم
( ناریزو تأیه 

هدش یمدرم  ياههاگشاب 

هناورپ هماننییآ  نیا  بیوصت  خیرات  ات  ناریا  یندبتیبرت  نامزاس  زا  هکدوشیم  قالطا  یمومع  ياههاگـشاب  هب  هدـشیمدرم  ياههاگـشاب  : 
ياروش بوصم 6/3/1358  هدـشیمدرم  ياههاگـشاب  روما  هرادا  یگنوگچ  هماـننییآ  زا  هدام 1  . ) دـناهدومن ذـخا  تقوم ) مئاد و  زا  معا  )

( بالقنا

یشزرو ياههاگشاب 

، تلود تراظن  اب  مدرم  طسوت  هاگشزرو  هاگـشاب و  سیـسأت  هزاجا  نوناق  هماننییآ  نامزاس و  تاررقم  بجوم  هب  هک  تسا  ییاههاگـشاب  : 
تأیه بوصم 4/10/1373  یندب  تیبرت  نامزاس  سیسأت  نوناق  ( 11  ) هدام ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1  . ) دناهدرک تفایرد  تیلاعف  هناورپ 

( ناریزو

یندعم هلطاب 

تاـناکما لـیاسو و  اـب  يرادربهرهب  هناورپ  راـبتعا  هرود  رد  هدـیدرگ و  ادـج  هناـک  زا  ییارآ  هناـک  هجیتن  رد  هک  يداوم  زا  تسا  تراـبع  : 
بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  زا  هدام 10  دنب س  . ) تسا هدوب  هدافتسا  لباقریغ  رادربهرهب 

غاب

. دشاب هدش  نیعم  صخـشم و  احنا  زا  يوحن  هب  نآ  دودـح  دـشاب : ریز  طیارـش  ياراد  هک  دوشیم  قالطا  یلحم  هب  غاب  یلگنج  قطانم  رد  : 
هدر اب  تخرد  ددع  دصکی  نآ  راتکه  ره  رد  لقادـح  دـنکن . زواجت  راتکه  رد  بعکم  رتم  هاجنپ  زا  نآ  يور  دوخ  یلگنج  ناتخرد  مجح 

حطـس مهد  هن  لقادح  دشاب . هتـشاد  دوجو  ياچ  هتوب  رازه  کی  ای  ياهویم  تشاک  تسد  ناوج  هدر و  اب  تخرد  ددع  تسیود  ًاعومجم  ای 
بوصم عتارم  اـهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظاـفح و  نوناـق  زا  هدام 1  دنب 11  . ) دـشاب هدـش  كاپ  یلگنج  ناتخرد  هشیر  هدـنک و  زا  نآ 

(25/5/1346

غاب
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ای رمثم  تخرد  هلصا  دصکی  زا  شیب  راتکه  ره  رد  هدش و  نیعم  صخـشم و  احنا  زا  يوحن  هب  نآ  دودح  هک  دوشیم  هتفگ  یلحم  هب  غاب  : 
هدام 1 دنب ه ـ . ) دشاب هتـشاد  ياچ  هتوب  ای  تشاک  تسد  رمثمریغ  تخرد  ای  لاهن  رازه  کی  ای  ودرگ  ای  لخن  ای  نوتیز  تخرد  هلـصا  هاجنپ 

دنچ قاـحلا  بوصم 14/3/1354 و  عـتارم  اـهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظاـفح و  نوناـق  ( 34  ) هدام حالـصا  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  زا 
( ناریزو تأیه  بوصم 2/7/1374  نآ  هب  هرصبت 

ياچ غاب 

هدام 2 هرـصبت 2  زا   ... ) دـشابن و ددـع  رازه  کی  زا  رتمک  راتکه  ره  رد  ياچ  ياههتوب  دادـعت  هک  دوشیم  قـالطا  یلحم  هب  ياـچ  غاـب  : 
بوصم 25/5/1346) یلحاس  یضارا  هب  طوبرم  نوناق 

هویم غاب 

زا نآ  راتکه  ره  رد  وم  ای  هویم  تخرد  دادعت  دشاب و  هدش  دنویپ  ای  سرغ  صاخشا  هلیـسو  هب  وم  ای  هویم  ناتخرد  نآ  رد  هک  تسا  ینیمز  : 
زا هدام 9  دنب 9  فیدر چ  . ) دشابن رتمک  هلصا  هاجنپ  زا  راتکه  ره  رد  دادعت  نوتیز  امرخ و  ناتخرد  دروم  رد  دشابن و  رتمک  هلـصا  دصکی 

بوصم 26/2/1339) یضرا  تاحالصا  هب  طوبرم  نوناق 

يدصت دروم  لغش  نیرتالاب 

هدـهعرب ار  نآ  يدـصت  هرداص  مکح  بجوم  هب  مدختـسم  هک  تسا  یلغـش  تمدـخ ، نارود  رد  يدـصت  دروم  لغـش  نیرتالاب  زا  روظنم  : 
زا هداـم 1  هرـصبت 1  . ) دریگیم رارق  يرتـالاب  هورگ  رد  يزارطمه  اـی  يدـنبهقبط  رظن  زا  مدختـسم  لـغاشم  ریاـس  اـب  هسیاـقم  رد  هتـشاد و 

بوصم 11/11/1356) روشک  لک  لاس 1356  هجدوب  نوناق  هرصبت 85  ییارجا  هماننییآ 

کناب

یکناب تایلمع  هب  لصف  نیا  داوم  ساسارب  هدش  لیکشت  یناگرزاب  نوناق  قباطم  یماهـس  تکرـش  تروص  هب  هک  تسا  ياهسـسؤم  کناب  : 
بوصم 7/3/1339) روشک  یلوپ  یکناب و  نوناق  هدام 58  : ) دزرو لاغتشا 

کناب

یکناب تایلمع  هب  نوناق  نیا  داوم  ساسارب  هدش و  لیکشت  تراجت  نوناق  قباطم  یماهـس  تکرـش  تروص  هب  هک  تسا  ياهسـسؤم  کناب  : 
بوصم 5/4/1334) يرادکناب  نوناق  هدام 1  . ) دزرو لاغتشا 

يزکرم کناب 

هدام فلا  دنب  . ) دشابیم روشک  يداصتقا  یلک  تسایس  ساسارب  يرابتعا  یلوپ و  تسایـس  يارجا  میظنت و  لوئـسم  یناریا  يزکرم  کناب  : 
بوصم 13/4/1351) روشک  یکناب  یلوپ و  نوناق  زا   10

يزکرم کناب 
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يراصحنا قح  ياراد  هک  ددرگیم  لیکـشت  ناریا  يزکرم  کناب  مان  هب  یلقتـسم  هسـسؤم  تارابتعا  میظنت  لوپ و  شزرا  ظـفح  روظنم  هب  : 
بوصم 7/3/1339) روشک  یلوپ  یکناب و  نوناق  هدام 28  زا  دنب 1  . ) دوب دهاوخ  يزلف  لوپ  سانکسا و  راشتنا 

ناریا یلم  کناب 

نوناق قبط  هک  یماهس  تکرـش  تروص  هب  تسا  یهاگنب  هدش  لیکـشت  هام 1306  تشهبیدرا  نوناق 14  بجوم  هب  هک  ناریا  یلم  کـناب  : 
. تسا تارابتعا  میظنت  لوپ و  شزرا  ظفح  کناب  روظنم  تسا . روشک  مامت  رد  سانکسا  راشتنا  يراصحنا  قح  ياراد  هام 1310  دنفسا   22

بوصم 22/5/1317) ناریا  یلم  کناب  همانساسا  نوناق  زا  هدام 1  )

ناریا یلم  کناب 

هک دـیامن  سیـسأت  ناریا  یلم  کناب  هب  موسوم  یکناب  تعانـص  تعارز و  تحـالف و  تراـجت و  رما  تفرـشیپ  يارب  تسا  فلکم  تلود  : 
یلم کناب  سیسأت  هزاجا  نوناق  هدام 1  . ) دش دهاوخ  ریاد  هجراخ  کلامم  تایالو و  تالایا و  رد  اجردتم  نآ  بعش  نارهت و  رد  شزکرم 

بوصم 14/2/1306) تعانص  تعارز و  تحالف و  تراجت و  رما  تفرشیپ  يارب  ناریا 

شخب

لمتشم راوجمه  ناتسهد  دنچ  تسویپ  مه  هب  زا  هدوب و  نیعم  ییایفارغج  هدودحم  ياراد  هک  يروشک  تامیـسقت  زا  تسا  يدحاو  شخب  : 
ینگمه دحاو  یسایس  يداصتقا و  یگنهرف ، یعامتجا ، عاضوا  یعیبط و  لماوع  نآ  رد  هک  رهش  ًانایحا  اتـسور و  ناکم ، هعرزم ، نیدنچ  رب 
فادها هب  لین  اهتیعقوم ، ریاس  هب  یسرتسد  تاطابترا و  تیعمج ، تعـسو ، بسانت ، نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  يوحن  هب  دروآ  یم  دوجو  هب  ار 

. دوش لیهـست  نآ  يداصتقا  یهافر و  روما  هعـسوت  یعامتجا و  ياهدادعتـسا  یعیبط و  تاـناکما  اـیحا  تهج  رد  تلود  ياـهيزیرهمانرب  و 
بوصم 15/4/1362) يروشک  تامیسقت  طباوض  فیراعت و  نوناق  هدام 6  )

يریاشع شخب 

تارادا اب  یگنهامه  تامدخ و  نتفرگ  لوئـسم  رایـس  رادشخب  کی  نتـشاد  اب  هک  يروشک  تامیـسقت  زا  تسا  يدـحاو  يریاشع  شخب  : 
. دنتـسه هقطنم  نامه  يرادناتـسا  يرادـنامرف و  عبات  دـننکیم  ناکـسا  هک  هقطنم  ره  رد  فلتخم  لوصف  رد  ریاـشع  دوب و  دـهاوخ  هطوبرم 

بوصم 15/4/1362) يروشک  تامیسقت  طباوض و  فیراعت و  نوناق  زا  هدام 5  )

راک نودب 

ماکحا ربارب  - 1 دـندرگیم : رانکرب  راک  زا  ًاتقوم  ینامزاس  تسپ  ظفح  نودـب  ریز  للع  زا  یکی  هب  هک  تسا  یلنـسرپ  عضو  راک - نودـب  : 
هب - 3 دنوشب . ینادنز  هیئارجا  رودص  هب  رجنم  یهدب  ای  هب  موکحم  تخادرپ  مدع  تلع  هب  - 2 دنوش . ینادنز  حلاص  ياههاگداد  زا  هرداص 
هب موکحم  هک  یتروص  رد  - 4 دنوش . راک  نودب  ًاتقوم  ییاضق  حالـصيذ  عجارم  زا  هرداص  ياهرارق  ای  یطابـضنا  تافلخت  باکترا  تلع 

بوصم یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  هدام 108  . ) دـنوشب نیعم  لحم  رد  تماقا  زا  عونمم  ای  يرابجا  تماـقا 
(21/7/1370

راک نودب 
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هدمآرد و ینوناق  بیقعت  تحت  هک  یتروص  رد  - 1 ددرگ : رانکرب  راک  زا  ًاتقوم  ریز  للع  هب  هک  تسا  يدنمراک  ای  رـسفا  عضو  راک  نودب  : 
يارـسداد زا  تساوخرفیک  هک  نیا  زا  معا  مهتم  هب  طوبرم  تمـسق  هب  ارـسداد  مالعا  خیرات  زا  ددرگ  رداص  يو  يارب  ییانج  تساوخرفیک 

رودـص ضحم  هـب  دـنفلکم  یـصاصتخا  یموـمع و  ياهارـسداد  هـیلک  هرــصبت - دـشاب . هدـش  رداـص  یــصاصتخا  يارــسداد  اـی  یموـمع 
تروـص رد  - 2 دـنراد . مـالعا  مهتم  هب  طوـبرم  تمـسق  شترا و  یـسرداد  هرادا  هب  ار  بـتارم  تـقو  توـف  نودـب  ییاـنج  تساوـخرفیک 

دروم هک  سبح  تدـم  مامت  يارب  دـشابن  جارخا  مزلتـسم  شترا  رفیک  یـسرداد و  نوناـق  قبط  هک  يدراوم  رد  سبح  هب  یعطق  تیموکحم 
تمدـخ و اـب  سبح  هب  نیموکحم  هرـصبت - نآ . زا  دـعب  اـی  دـشاب  مکح  تیعطق  زا  لـبق  روبزم  سبح  هک  نیا  زا  معا  هدـیدرگ  عـقاو  مکح 
اب سبح  هب  ناـنآ  نادـنز  شترا  رفیک  یـسرداد و  نوناـق  هداـم 421  تاررقم  ربارب  هک  يدراوـم  رد  يداـع  سبح  هب  ناـموکحم  نـینچمه 
هب رجنم  یهدـب  اـی  هب  موـکحم  تخادرپ  مدـع  رثا  رد  هک  یتروـص  رد  - 3 دوب . دنهاوخن  دنب  نیا  تاررقم  لومـشم  ددرگ  لیدـبت  تمدـخ 

نیا داوم 116 و 117  قبط  هدـشن و  عقاو  رثؤم  تمدـخ  راظتنا  هیبنت  هک  یتروص  رد  - 4 سبح . تدم  يارب  ددرگ  ینادنز  هیئارجا  رودـص 
بوصم 15/4/1344) حلسم  يورین  مادختسا  نوناق  داوم  زا  یضعب  حالصا  نوناق  یحالصا  هدام 13  . ) ددرگ راک  نودب  نوناق 

راک نودب 

هدمآرد و ینوناق  بیقعت  تحت  هک  یتروص  رد  - 1 ددرگ : رانکرب  راک  زا  ًاتقوم  ریز  للع  هب  هک  تسا  يدنمراک  رسفا و  عضو  راک ، نودب  : 
رداص یمومع  ياهارـسداد  زا  تساوخرفیک  هک  نیا  زا  معا  تساوخ ) رفیک  رودص  خیرات  زا   ) ددرگ رداص  يو  يارب  ییانج  تساوخرفیک 

جارخا مزلتسم  شترا  يرفیک  یسرداد و  نوناق  قبط  هک  ددرگ  یعطق  سبح  هب  موکحم  هک  یتروص  رد  - 2 یماظن . يارسداد  ای  دشاب  هدش 
تمدـخ راظتنا  هیبنت  هک  یتروص  رد  - 3 دوب . دـنهاوخن  هدام  نیا  دنب 2  تاررقم  لومـشم  تمدخ  اب  سبح  هب  نیموکحم  هرـصبت -  دشابن .

بوصم 30/4/1336) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 13  . ) ددرگ راک  نودب  نوناق  نیا  داوم 116 و 117  قبط  هدشن و  عقاو  رثؤم 

لاهن رذب و 

دروم ریثکت  روظنم  هب  هک  هایگ  زا  یتمـسق  ره  شوجاپ و  كدنویپ و  هدـغ ، موزیر ، هملق ، زایپ ، لاهن ، روذـب ، عاونا  لاهن ، رذـب و  زا  روظنم  : 
بوصم 25/1/1367) لاهن  رذب و  عیزوت  هیهت و  دیلوت ، یماهس  تکرش  همانساسا  نوناق  هدام 4  هرصبت  . ) دشابیم دریگ  رارق  هدافتسا 

یعوجر تارب 

خرن توافت  همانـضارتعا و  رودص  جراخم  نآ و  هجو  تفایرد  يارب  ضارتعا  زا  سپ  یلـصا  تارب  هدنراد  هک  تسا  یتارب  یعوجر  تارب  : 
بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 221  . ) دیامنیم رداص  اهسیونرهظ  زا  یکی  ای  هدنهد  تارب  هدهع  هب 

یشورف هدرب 

هجرد هب  وا  نداد  لزنت  دـصق  هب  صخـش  يراذـگاو  ای  کلمت  تراسا و  روظنم  هب  هک  تسا  یلاـمعا  هیلک  لـماش  ینعم و  هب  یـشورفهدرب  : 
ای شورف  روظنم  هب  هدرب  يور  رب  کلمت  ناونع  هب  هک  تسا  یلامعا  هیلک  لماش  ینعم و  هب  نینچمه  دریگیم و  تروص  یمالغ  اـی  یگدرب 

دصق هب  هک  یصخش  هب  تبـسن  هلدابم  ای  شورف  هدرب  قیرط  زا  کلمت  قح  لاقتنا  هب  طوبرم  لامعا  هیلک  نمـض  رد  دریگیم و  ماجنا  هلدابم 
هلیـسو عون  ره  رب  هک  نیا  زا  معا  هدرب  لقن  لمح و  ای  تراجت  هنوگره  یلک  روط  هب  نینچمه  هتفرگ و  رارق  کلمت  تحت  هلداـبم  اـی  شورف 

تاـیلمع و یـشورفهدرب و  یگدرب و  عـنم  یلیمکت  دادرارق  هب  ناریا  تلود  قاـحلا  هـب  طوـبرم  نوناـق  زا  هدام 7  دـنب ج  . ) دوش ماـجنا  هیلقن 
بوصم 3/12/1337) یگدرب  هباشم  ياههاگتسد 
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بوصم 3/12/1337) یگدرب  هباشم  ياههاگتسد 

هکرب

طوبرم هماننییآ  زا  هدام 1  دنب ث  . ) دنامیم یقاب  هدش و  عمج  اهنآ  رد  بآ  ینیمزریز  یحطس و  نایرج  رثا  رد  هک  تسا  یتسپ  یـضارا  : 
بوصم 11/8/1379 یشکهز  يرایبآ و  یناسربآ ، ياههکبـش  یعیبط و  ياههکرب  اهبادرم ، اهلیـسم ، راهنا ، اههناخدور ، میرح  رتسب و  هب 

( ناریزو تأیه 

تدمزارد همانرب 

ياـمنهار ناوـنع  هـب  رتینـالوط  اـی  هلاـس  هد  هرود  کـی  يارب  یعاـمتجا  يداــصتقا و  هعــسوت  نآ  نمــض  هـک  تـسا  ياهماــنرب  روـظنم  : 
بوصم 10/12/1351) روشک  هجدوب  همانرب و  نوناق  زا  هدام 1  دنب 2  . ) دوشیم ینیبشیپ  هلاس  جنپ  ياهيزیرهمانرب 

هنالاس همانرب 

نمـض ددرگیم و  یلم  ياروش  سلجم  میدـقت  روشک  لک  هجدوب  هارمه  میظنت و  هنالاس  هک  تسا  تلود  ییارجا  تایلمع  هماـنرب  روظنم  : 
هاگتـسد ره  هنالاس  ییارجا  تایلمع  صخـشم و  ياهفدـه  هلاسجـنپ  ینارمع  همانرب  رد  جردـنم  ياهتسایـس  اه و  فدـه  بلاـق  رد  نآ 

بوصم 10/12/1351) روشک  هجدوب  همانرب و  نوناق  زا  هدام 1  دنب 4  . ) دوشیم نییعت  طوبرم  رابتعا  اب  ییارجا 

هلاسجنپ ینارمع  همانرب 

هعسوت ياهتسایس  اهفده و  نآ  نمـض  دسریم و  نیـسلجم  بیوصت  هب  میظنت و  لاس  جنپ  تدم  يارب  هک  تسا  یعماج  همانرب  روظنم  : 
فرط زا  هـک  یعباـنم  نـینچمه  تـلود و  یلاـم  عباـنم  هـیلک  هماـنرب  نـیا  رد  دوـشیم . صخـشم  تدـم  ناـمه  یط  یعاـمتجا  يداـصتقا و 

ياههنیزه تلود و  ینارمع  يراج و  تارابتعا  فرط و  کی  زا  ددرگیم  ینارمع  تایلمع  فرص  یـصوصخ  شخب  یتلود و  ياهتکرش 
زا هدام 1  دنب 3  . ) ددرگیم ینیبشیپ  روکذم  ياهفده  هب  لوصو  تهج  رگید  فرط  زا  یصوصخ  شخب  یتلود و  ياهتکرش  ینارمع 

بوصم 10/12/1351) روشک  هجدوب  همانرب و  نوناق 

روشورب

، یتامدخ یتعنص ، ینف ، یگنهرف ، ياههنیمز  زا  یکی  رد  رـصتخم  دیفم و  تاعالطا  لاقتنا  روظنم  هب  هک  يدروم  تسا  ياهیرـشن  روشورب  : 
هماننییآ هدام 3  . ) دـنیامنیم رـشتنم  مومع  عالطا  يارب  ار  نآ  دوخ  ینوناق  فیاـظو  اـب  طاـبترا  رد  اههاگتـسد  هک  یـشزومآ  یتشادـهب و 

بوصم بوصم 1365  رورـض  ریغ  تایرـشن  راشتنا  پاچ و  زا  یتلود  ياه  تکرـش  تاسـسؤم و  اه و  هناخترازو  تیعونمم  نوناق  ییارجا 
( ناریزو تأیه   23/10/1366

دوهشم هزب 

ای هدـش و  عقاو  اـههزب  فشک  نیرومأـم  رظنم  یئرم و  رد  هزب  هک  یتروـص  رد  - 1 تسا : بوسحم  دوهـشم  نییاپ  هحورـشم  دراوم  رد  هزب  : 
ای هتسد  هک  یتروص  رد  - 2 دنیامن . هظحالم  عوقو  زا  سپ  ًاروف  ار  هزب  راثآ  ای  هدش و  رضاح  هزب  عوقو  لحم  رد  روکذم  نارومأم  هلـصافالب 
رد رگا  - 3 دـیامن . یفرعم  بکترم  ار  ینیعم  صخـش  هزب  عوقو  زا  سپ  هلـصافالب  هیلع  ینجم  دوخ  اـی  هدوـب  هزب  عوـقو  رظاـن  هک  یتعاـمج 
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لیالد بابـسا و  قلعت  ای  ددرگ  تفای  مهتم  فرـصت  رد  هزب  لیالد  بابـسا و  ای  هحـضاو  راثآ  مئـالع و  هزب  عوقو  ناـمز  هب  کـیدزن  یعقوم 
نآ زا  سپ  ًاروف  ای  رارف  لاح  رد  ای  هتـشاد  رارف  دصق  هزب  عوقو  زا  سپ  یکیدزن  نامز  رد  مهتم  هک  یتقو  - 4 ددرگ . زرحم  مهتم  هب  روکذم 

بوصم 4/10/1318) شترا  رفیک  یسرداد و  نوناق  هدام 128  . ) دوش ریگتسد 

رتسب

تشگرب هرود  اب  نایغط  رثکادح  باغاد و  کیژولوردیه و  رامآ  هب  هجوت  اب  لحم  ره  رد  هک  تسا  لیسم  ای  رهن  هناخدور ، زا  تمسق  نآ  : 
هرود اب  بالیـس  دیامنیم  باجیا  ترورـض  هک  یقطانم  رد  دوشیم . نییعت  ياهقطنم  بآ  ياهتکرـش  ای  ورین  ترازو  هلیـسو  هب  هلاس   25

طوبرم و ياههشقن  هئارا  اـب  دروم  بسح  ياهقطنم  بآ  ياـهنامزاس  دریگ . رارق  هبـساحم  كـالم  هلاـس  زا 25  رتشیب  اـی  رتمک  تـشگرب 
یعیبط راهنا  ای  اهلیـسم  اههناخدور ، رتسب  یعیبط  تارییغت  دومن . دنهاوخ  ذخا  ار  مزال  زوجم  ورین  ترازو  يداتـس  هزوح  زا  ینف  تاهیجوت 

دنب ح . ) دش دهاوخن  روظنم  نآ  يارب  میرح  نکیلو  تسا  یمالسا  تموکح  رایتخا  رد  ناکامک  قباس  رتسب  هتشادن و  يریثأت  قباس  رتسب  رد 
يراـیبآ و یناـسربآ ، ياههکبـش  یعیبط و  ياـههکرب  اـهبادرم ، اهلیـسم ، راـهنا ، اـههناخدور ، میرح  رتـسب و  هب  طوبرم  هماـننییآ  هدام 1 

( ناریزو تأیه  بوصم 11/8/1379  یشکهز 

( هناخدور  ) رتسب

ظفح نوناق  ییارجا  هماننییآ  دنب 7  . ) دریگیم رارق  بآ  ریز  یلومعم  نایغط  رثکادح  رد  هک  تسا  لیسم  ای  رهن  هناخدور ، زا  تمـسق  نآ  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت  و 

رتافد نتسب 

ددنبیم ار  رتافد  مامت  ترـشابم  ندش  هتـسب  ماگنه  زور  همه  تبث  رـشابم  دشاب  رییغت  زا  نوصم  تباث و  رتشیب  تبث  خـیرات  هک  نیا  يارب  : 
زا فلخت  دیامنیم  اضما  هتـشاذگ  ار  لاس  هام و  زور و  خیرات  رطـس  نیرخآ  لیذ  رد  تبث  رـشابم  هک  تسا  نآ  رتافد  نتـسب  نآ  زا  دوصقم 

بوصم 21/2/1290) دانسا  تبث  نوناق  هدام 80  . ) تسا ررقم  هدام 131  رد  هک  دشابیم  یتازاجم  بجوتسم  هدام  نیا  دافم 

یسایس تسپياههتسب 

ياهیگدنیامن ای  هجراخ  روما  ترازو  رهم  هب  هکتسا  یتلود  یمـسر  تاجتـشون  يوتحم  ياههتـسب  زا  ترابع  یـسایس  تسپ  ياههتـسب  : 
Expedition Officielle Gourrier تراــبع : هدــش و  بــملپ  اــی  رهم  كــال و  هجراــخ  لود  اــی  ناریا  تــلود ...  یـــسایس 

هدام . ) دوش لمح  یسایس  کیپ  هلیـسو  هب  هدش و  هتـشون  نآ  يور  دشاب  موهفم  نامه  ياراد  هک  يرگید  هلمج  ره  ای   Diplomatique

بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ   332

نایجیسب

. دنشاب هتشاد  ورین  نآ  تمواقم  ياههدر  اب  رمتـسم  تیلاعف  لاس  کی  لقادح  جیـسب  تمواقم  يورین  یهاوگ  ساسارب  هک  دنتـسه  یناسک  : 
بوصم 12/5/1373) نارگراک  نارگراثیا و  هب  تلود  هب  قلعتم  یتلود و  ماهس  يراذگاو  هوحن  نوناق  زا  هدام 1  هرصبت 3  )

يداع یجیسب 
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ندنارذگ زا  سپ  هک  دنتـسه  یمالـسا  بالقنا  فادها  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  هب  دقتعم  راشقا  مومع  يداع ، یجیـسب  : 
یمادختسا تاررقم  نوناق  زا  هدام 13  فلا  دنب  . ) دنوشیم یهدنامزاس  هدمآرد و  ینویلیم  تسیب  شترا  تمدخ  هب  یمومع  شزومآ  هرود 

بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس 

لاعف یجیسب 

هدش و یهدنامزاس  یشزومآ ، ياههرود  ندنارذگ  زا  سپ  هدوب و  مزال  طیارش  دجاو  هک  دنتـسه  بلطواد  يداع  نایجیـسب  زا  هتـسد  نآ  : 
تاررقم نوناق  زا  هدام 13  دنب ب  . ) دننکیم يراکمه  هاپس  اب  هلوحم  ياهتیرومأم  ماجنا  رد  ماجسنا  ظفح  ياههمانرب  رد  تکرـش  نمض 

بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا 

يرورض ياهانب 

یحارط هماـننییآ  فیراـعت  شخب  زا  دـننامب . یقاـب  يرادربهرهب  لـباق  هلزلز  عوـقو  زا  سپ  تـسا  مزـال  هـک  تـسا  ییاـهانب  زا  هتـسد  نآ  : 
بوصم 17/9/1378. هلزلز  ربارب  رد  نامتخاس 

يدایص ردنب 

ای بسانم ) ههاربآ  ای  روخ   ) یعیبط هاگهانپ  ندوب  اراد  تهج  هب  هک  دوشیم  قالطا  هناخدور  ای  هچاـیرد  اـیرد ، لـحاس  زا  ياهدودـحم  هب  : 
رثکا هدوب و  ریذپناکما  نآ  رد  يدایص  ياهروانش  هلیسو  هب  دیص  هیلخت  يریگولهپ و  رگید ، یلحاس  تاسیسأت  و  نکـش ) جوم   ) یعونـصم
يزبآ عباــنم  زا  يرادربهرهب  تظاــفح و  ییارجا  هماــننییآ  زا  هداـم 1  دـنب 10  . ) دنـشابیم يدایـص  ياهروانـش  نآ  رد  لاعف  ياـهروانش 

( ناریزو تأیه  بوصم 5/2/1378  ناریا  یمالسا  يروهمج 

ایاعر یگدنب 

دـنک و راک  یگدـنز و  يرگید  درف  هب  قلعتم  نیمز  رد  دـشاب  فلکم  دادرارق  ای  فرع  ای  نوناق  بجوم  هب  هک  تیعر  لاح  اـی  عضو  ینعی  : 
هدام دشاب . هتـشادن  ار  دوخ  لاح  عضو و  رییغت  قح  لاح  ره  هب  دهد و  ماجنا  ناگیار  ای  ترجا  تفایرد  اب  ار  ینیعم  تامدخ  ریخا  درف  يارب 

بوصم یگدرب  هباشم  ياههاگتـسد  تایلمع و  یـشورفهدرب و  یگدرب و  عنم  یلیمکت  دادرارق  هب  ناریا  تلود  قاحلا  هب  طوبرم  نوناـق  لوا 
.3/12/1337

تاجصلاخ هاگنب 

يزرواشک ترازو  ياههاگتـسد  اب  يراکمه  نینچمه  اهنآ و  دمآرد  ریثکت  دیلوت و  دایدزا  هصلاخ و  كالما  يدابآ  نارمع و  روظنم  هب  : 
بوصم روشک  تاجصلاخ  هاگنب  سیسأت  نوناق  هدام 1  . ) دوشیم سیسأت  يزرواشک  ترازو  رظن  تحت  تاجـصلاخ  هاگنب  مان  هب  یهاگنب 

(26/4/1334

روشک ینارمع  هاگنب 

نانآ و یگدـنز  حطـس  ندرب  الاب  نازرواشک و  يزرواشک و  عضو  دوبهب  تشادـهب و  گـنهرف و  میمعت  ارق و  يداـبآ  نارمع و  روظنم  هب  : 
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سیـسأت روشک  ترازو  رظن  تحت  روشک  ینارمع  هاگنب  ماـن  هب  یهاـگنب  نوناـق  نیا  يارجا  اـهنآ و  نیب  نواـعت  يراـکمه و  حور  تیوقت 
بوصم 11/5/1334) روشک  ینارمع  هاگنب  نوناق  هدام 1  . ) دوشیم

یمالسا بالقنا  دیهش  داینب 

هیلع یلاعت  اناوضر ... ینیمخ  ماما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  ریبک و  ربهر  نامرف  يارجا  رد  هک  یبالقنا  تسا  يداهن  : 
نیناوق تاررقم و  قـبط  نآ  روـما  تسا و  يرادا  یلاـم و  لالقتـسا  یقوـقح و  تیـصخش  ياراد  هدـش و  سیـسأت  خـیرات 22/12/1358  رد 

ماقم هیلاع  تراظن  روهمج و  سیئر  رظنریز  هطوبرم  ياههماننییآ  همانـساسا و  نیا  بوچراچ  رد  یتلودریغ و  یمومع  ياهداهن  هب  طوبرم 
بوصم 27/2/1377. یمالسا  بالقنا  دیهش  داینب  همانساسا  نوناق  هدام 1  زا  دوشیم . هرادا  يربهر  مظعم 

یمالسا بالقنا  نکسم  داینب 

روظنم هب  هلظدم  ینیمخ  ماما  ترـضح  یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر  نیدرورف 1358  نامرف 21  ساسارب  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  داـهن  : 
داینب همانساسا  هدام 1  زا  . ) تسا هدیدرگ  لیکشت  تلود  ياههمانرب  اهتسایس و  بوچراچ  رد  نایئاتسور  هژیو  هب  نامورحم  نکـسم  نیمأت 

بوصم 17/9/1366) یمالسا  بالقنا  نکسم 

یلگنج هتوب 

ای اهلگنج  رد  ًاعون  دشاب و  هدش  بعشنم  كاخ  حطس  زا  رتالاب  یمک  یعیبط  روط  هب  اهنآ  هقاس  هک  تسا  یبشخ  يوردوخ  ياهینتـسر  : 
بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق  زا  هدام 1  دنب 2  . ) دیوریم اههشیب  ای  یلگنج  یضارا 

يریوک هتوب 

نوناق زا  هدام 1  دـنب 3  . ) دوشیم هدـیمان  يریوک  هتوب  دـیوریم  ناـبایب  ریوک و  رد  هک  تخرد  زجب  هلاـس  دـنچ  يوردوخ  تاـتابن  هیلک  : 
بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و 

هجدوب

یلم ياروش  سلجم  بیوصت  هب  هک  یلام ) هنـس   ) یـسمش لاس  کی  تدـم  يارب  یتکلمم  جراخم  دـیاوع و  هیلک  ینیبشیپ  هحیال  هجدوب  : 
بوصم 10/12/1312) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 1  . ) دشاب هدیسر 

تلود هجدوب 

هروبزم تدم  دشاب . هدش  بیوصت  ینیبشیپ و  نآ  رد  ینیعم  تدم  يارب  یتکلمم  جرخ  لخد و  تالماعم  هک  تسا  يدنس  تلود  هجدوب  : 
بوصم 3/12/1289) یمومع  تابساحم  نوناق  زا  هدام 1  . ) یسمش لاس  کی  زا  تسا  ترابع  دنیوگیم و  هیلام  هنس  ار 

تلود یمومع  هجدوب 

ياههاگتـسد ینارمع  يراـج و  تاراـبتعا  ینیبشیپ و  مزـال  یلاـم  عباـنم  هنـالاس  هماـنرب  يارجا  يارب  نآ  رد  هک  تسا  ياهجدوب  روـظنم  : 
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بوصم 10/12/1351) روشک  هجدوب  همانرب و  نوناق  زا  هدام 1  دنب 5  . ) دوشیم نییعت  ییارجا 

روشک لک  هجدوب 

رابتعا و نیمأت  عبانم  ریاس  اهدـمآرد و  ینیبشیپ  يواح  هیهت و  یلاـم  لاـس  کـی  يارب  هک  تسا  تلود  یلاـم  هماـنرب  روشک  لـک  هجدوب  : 
هدام 1 . ) دوشیم لیکـشت  تمـسق  هس  زا  هدوب و  ددرگیم  تلود  ياهفدـه  هب  لوصو  هب  رجنم  هک  یتایلمع  ماـجنا  يارب  اـههنیزه  دروارب 

بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق 

راداهب قاروا  سروب 

ماجنا نوناق  نیا  تاررقم  قبط  سروب  نارازگراک  طسوت  راداـهب  قاروا  دتـس  داد و  نآ  رد  هک  تسا  یـصاخ  رازاـب  راداـهب  قاروا  سروب  : 
بوصم 27/2/1345) راداهب  قاروا  سروب  سیسأت  نوناق  زا  هدام 1  دنب 1  . ) دریگیم

هیسروب

فلا دـنب  . ) ددرگ تخادرپ  تلود  فرط  زا  يو  يزرا  یلایر و  ياههنیزه  هیلک  طـباوض  تیاـعر  اـب  هک  ددرگیم  قـالطا  ییوجـشناد  هب  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 26/12/1377  روشک  لک  لاس 1378  هجدوب  نوناق  ( 17  ) هرصبت دنب 5  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1 

نتلوب

اهنیا ریاظن  یسایس و  یصصخت ، ینف ، یـشزومآ ، يربخ ، ياههنیمز  رد  یتلود  ياههاگتـسد  طسوت  هک  ياهیرـشن  زا  تسا  ترابع  نتلوب  : 
رگید نالوئسم  هاگتـسد و  نامه  نانکراک  یهاگآ  حطـس  ءاقترا  روظنم  هب  تسا  اهنآ  تیلاعف  هدودحم  رد  ینوناق و  فیاظو  اب  طبترم  هک 

ریز عاونا  ياراد  دوشیم و  عیزوت  رـشتنم و  ناگیار  روط  هب  گنرکی و  پاچ  اـب  نیعم  یناـمز  لـصاوف  رد  دودـحم و  ژاریت  اـب  اـه  هاگتـسد 
رورـضریغ تایرـشن  راشتنا  پاچ و  زا  یتلود  ياهتکرـش  تاسـسؤم و  اههناخترازو و  تیعونمم  نوناق  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  . ) تسا

( ناریزو تأیه  بوصم 23/10/1366  بوصم 1365 

يربخ نتلوب 

تاباصتنا يرادا - ياهلمعلاروتسد  لیبق  زا  یلخاد  رابخا  نیرخآ  يواح  دوشیم و  رشتنم  یتلود  ياههاگتسد  حطس  رد  طقف  هیرـشن  نیا  : 
رد رثکادح  رظن و  دروم  هاگتسد  لنسرپ  لک  دادعت  ( 1 (/ ) 8  ) رثکادح ژاریت  اب  نتلوب  نیا  دشابیم . نانکراک  قیوشت  اهدیدزاب و  اهدادیور ،

ییارجا هماننییآ  زا  هدام 1  دـنب 1  . ) درک لاسرا  رگید  یتلود  ياـهناگرا  يارب  ناوتیم  ار  نآ  دـصرد  ات 5  دوشیم و  رشتنم  هحفـص   24
بوـصم بوـصم 1365  رورــضریغ  تایرــشن  راـشتنا  پاـچ و  زا  یتـلود  ياهتکرــش  تاســسؤم و  اــههناخترازو و  تیعوـنمم  نوناــق 

. ناریزو تأیه   23/10/1366

یسایس نتلوب 

طـسوت روکذـم  هیرـشن  هدـش  يدـنبهقبط  اـی  يداـع  زا  معا  یجراـخ  یلخاد و  ياهدادـیور  لـیلحت  زین  راـبخا و  يواـح  تـسا  ياهیرـشن  : 
تیعونمم نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هداـم 1  دـنب 2  . ) دنتـسه تایرـشن  هنوگنیا  راـشتنا  هب  زاـجم  ًاـنوناق  هک  دوشیم  رـشتنم  ییاههاگتـسد 
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( ناریزو تأیه  بوصم 23/10/1366  بوصم 1365  رورضریغ  تایرشن  راشتنا  پاچ و  زا  یتلود  ياهتکرش  تاسسؤم و  اههناخترازو و 

ینف شناد  يزاسیموب 

هلمج زا   ) روشک رد  يروانف  تالوحت  زاین و  طیارـش  ساسارب  نآ  هنیهب  رییغت  ای  لیدـبت  روظنم  هب  يروانف  لیلحت  ییاناوت  زا  تسا  تراـبع  : 
لوصحم و یفیک  ياهدرادناتـسا  طوبرم  يرواـنف  نویـساموتا  حطـس  هفرـص ، اـب  يژرنا  عون  زاـین ، دروم  هیلوا  داوم  تیفیک  تیمک و  عوـن ،
لاس 1380 هجدوب  نوناق  ( 22  ) هرصبت ج )  ) دنب ییارجا  هماننییآ  هدام 1  هرصبت  . ) نآ دربراک  و  دیلوت ) دیدج  ياهدنیارف  ای  اهنویسالومرف 

( ناریزو تأیه  بوصم 29/1/1380  روشک  لک 

هنازخ دانسا  یمسا  ياهب 

هدش نیمضت  ییاراد  ترازو  فرط  زا  هتشون و  اهنآ  نتم  رد  هک  تسا  ییاهب  نوناق  نیا  لومشم  هضرق  قاروا  هنازخ و  دانسا  یمسا  ياهب  : 
بوصم 2/7/1348) هضرق  قاروا  هنازخ و  دانسا  راشتنا  نوناق  هدام 4  . ) تسا تخادرپ  لباق  دیسررس  زا  سپ  و 

هضرق قاروا  یمسا  ياهب 

هدش نیمضت  ییاراد  ترازو  فرط  زا  هتشون و  اهنآ  نتم  رد  هک  تسا  ییاهب  نوناق  نیا  لومشم  هضرق  قاروا  هنازخ و  دانسا  یمسا  ياهب  : 
بوصم 2/7/1348) هضرق  قاروا  هنازخ و  دانسا  راشتنا  نوناق  هدام 4  . ) تسا تخادرپ  لباق  دیسررس  زا  سپ  و 

هدش مامت  ياهب 

ياههنیزه هیلک  هوالع  هب  يراذـگاو  نامز  رد  نیمز  ياهقطنم  تمیق  زا  تسا  تراـبع  نکـسم  رما  يارب  نیمز  هعطق  ره  هدـش  ماـمت  ياـهب  : 
بوصم يرهش  نیمز  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 25  . ) يزاسرهش نکسم و  ترازو  لمعلاروتسد  قبط  حرط  ره  اب  بسانتم  هتفرگ و  قلعت 

( ناریزو تأیه   24/3/1371

هتساوخ ياهب 

رگا هبلاطم و  دروم  غلبم  زا  تسا  ترابع  نآ  ياهب  دـشاب ، ناریا  جـیار  لوپ  هتـساوخ  رگا  - 1: دوشیم نییعت  ریز  بیترت  هب  هتـساوخ  ياهب  : 
هتـساوخ ياهب  تساوخداد  میدـقت  خـیرات  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يزکرم  کـناب  یمـسر  خرن  هب  نآ  یباـیزرا  دـشاب ، یجراـخ  لوپ 
لـصاح اب  تسا  يواسم  هتـساوخ  ياهب  دـیامنیم  هبلاطم  ار  لک  زا  یتمـسق  کی  ره  هک  ناـهاوخ  دـنچ  ياوعد  رد  - 2 دوشیم . بوسحم 

، ددرگ تخادرپ  ای  افیتسا و  نیعم  دعاوم  رد  دـیاب  هک  یقوقح  عفانم و  هب  عجار  يواعد  رد  - 3 دوشیم . هبلاطم  هک  ییاهتمسق  مامت  عمج 
هک یتروص  رد  دـنادیم . نآ  هبلاطم  رد  قحيذ  ار  دوخ  ناهاوخ  هک  یعفانم  طاسقا و  مامت  عمج  لـصاح  زا  تسا  تراـبع  هتـساوخ  ياـهب 
هک ار  هچنآ  ای  لاس  هد  عفانم  عمج  لصاح  اب  تسا  يواسم  هتـساوخ  ياهب  دـشاب  رمعلاماداـم  اـی  هدوبن  نیعم  ناـمز  هب  دودـحم  هدربماـن  قح 

هدرک و نیعم  تساوخداد  رد  ناـهاوخ  هک  تسا  یغلبم  هتـساوخ  ياـهب  لاوما ، هب  عـجار  يواـعد  رد  - 4 دـنک . افیتسا  دـیاب  لاس  هد  فرظ 
نوناق هدام 62  . ) دـشاب هدرک  نیعم  يرگید  بیترت  نوناق  هک  نیا  رگم  هدرکن  ضارتعا  اـی  داریا و  نآ  هب  یـسرداد  هسلج  نیلوا  اـت  هدـناوخ 

بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسردادنییآ 

هتساوخ ياهب 
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یندم یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 86  . ) دوش دیق  تساوخداد  رد  هک  تسا  یغلبم  یسرداد  هنیزه  تیحالـص و  رظن  هطقن  زا  هتـساوخ  ياهب  : 
بوصم 25/6/1318)

هنازخ دانسا  زور  ياهب 

رد اضاقت  هضرع و  تایـضتقم  بسحرب  قاروا  دانـسا و  نیا  هک  تسا  ییاـهب  نوناـق  نیا  لومـشم  هضرق  قاروا  هنازخ و  دانـسا  زور  ياـهب  : 
بوصم 2/7/1348) هضرق  قاروا  هنازخ و  دانسا  راشتنا  نوناق  هدام 5  . ) دنوشیم شورف  دیرخ و  رازاب 

هضرق قاروا  زور  ياهب 

رد اضاقت  هضرع و  تایـضتقم  بسحرب  قاروا  دانـسا و  نیا  هک  تسا  ییاـهب  نوناـق  نیا  لومـشم  هضرق  قاروا  هنازخ و  دانـسا  زور  ياـهب  : 
بوصم 2/7/1348) هضرق  قاروا  هنازخ و  دانسا  راشتنا  نوناق  زا  هدام 5  . ) دنوشیم شورف  دیرخ و  رازاب 

( كالما  ) هلداع ياهب 

تمیق دشاب  رتشیب  زور  ياهب  زا  اهب  نیا  هچنانچ  تلود  میمصت  مالعا  خیرات  زا  لبق  لاس  کی  یضارا  تمیق  زا  تسا  ترابع  زور  ياهب  : 
يزاسرهـش و ياههمانرب  يارجا  ریثأت  دـیرخ و  زا  روظنم  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  هلداع  ياهب  تفرگ  دـهاوخ  رارق  لمع  كـالم  زور  هلداـع 

بوصم يزاسرهـش  ياههمانرب  يارجا  يارب  اهنیمز  کـلمت  هب  هطوبرم  نوناـق  زا  هدام 1  هرـصبت 1  . ) دوب دـهاوخ  اهتمیق  رد  يزاسهناخ 
(17/3/1339

هلداع ياهب 

دروم رد  تسا و  یبارخ  هعسوت و  یهگآ  زا  شیپ  راجـشا  انب و  مامـضنا  هب  ای  ضایب  نیمز  ياهب  كالما  هب  تبـسن  هلداع  ياهب  زا  دوصقم  : 
. تسا لوادـتم  لومعم و  نآ  رواجم  ای  رهـش  نامه  یتعارز  یـضارا  تاغاب و  برـش  هرابرد  هک  تسا  ییاهب  یبایزرا  ذـخأم  تاونق  راهنا و 

بوصم 1/4/1320) رباعم  هعسوت  نوناق  حالصا  نوناق  زا  هدام 4  هرصبت 1  )

طیحم تشادهب 

ریثأت ناسنا  یعامتجا  یناور و  یمـسج ، تمالـس  يور  ياهنوگ  هب  هک  یگدنز  طیحم  زا  یلماوع  لرتنک  زا  تسا  ترابع  طیحم  تشادهب  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 24/4/1371  طیحم  تشادهب  هماننییآ  هدام 1  فلا  دنب  . ) دنراذگیم

یمسا هرهب 

هدش و نیمضت  ییاراد  ترازو  فرط  زا  هتـشون و  نوناق  نیا  لومـشم  هضرق  قاروا  هنازخ و  دانـسا  نتم  رد  هک  تسا  ياهرهب  یمـسا  هرهب  : 
بوصم 2/7/1348) هضرق  قاروا  هنازخ و  دانسا  راشتنا  نوناق  هدام 6  . ) تسا تخادرپ  لباق  دیسررس  زا  سپ 

رادربهرهب

دنب . ) دشاب تازلف  نداعم و  ترازو  زا  يرادربهرهب  هناورپ  ياراد  هک  تسا  یصوصخ  ینواعت و  یتلود ، زا  معا  یقوقح  ای  یقیقح  صخش  : 
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بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  هدام 1  خ 

رادربهرهب

نداعم نوناق  زا  هدام 1  دـنب ذ  . ) تسا هدـش  رداص  وا  مان  هب  يرادربهرهب  هناورپ  هک  تسا  ینواعت  تکرـش  اـی  یتلود  ناـمزاس  رادربهرهب ، : 
بوصم 1/3/1362)

يرادربهرهب

هدام دنب ح  . ) دریگیم ماجنا  شورف  لباق  یندـعم  داوم  ندروآ  تسد  هب  ییارآهناک و  جارختـسا و  روظنم  هب  هک  تسا  یتایلمع  هعومجم  : 
بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق   1

يرادربهرهب

ماـجنا هناـک )  ) شورف لـباق  یندـعم  داوم  ندروآ  تسد  هب  ییارآهناـک و  جارختـسا و  روظنم  هب  هک  یتاـیلمع  هعوـمجم  زا  تسا  تراـبع  : 
بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  زا  هدام 1  دنب د  . ) دریگیم

( لگنج  ) يرادربهرهب

جراخ لگنج  زا  هنیب  هدرگ  تروص  هب  دیاب  دشابیم  یتعنص  تالآبوچ  هب  لیدبت  لباق  هک  هعوطقم  تاعطق  زا  تمـسق  نآ  یلک  روط  هب  : 
نوناق زا  هدام 4  هرصبت 1  دـنب 4  . ) ددرگ جراخ  لگنج  زا  مزیه  ای  لاـغز  تروص  هب  هیقب  هدـش و  لیدـبت  يرببوچ  هناـخراک  رد  هدـش و 

بوصم 8/6/1338) روشک  عتارم  اهلگنج و 

یعقاو هرهب 

ناگدـنراد بیـصن  یمـسا  هرهب  زا  رتمک  ای  رتشیب  تسا  نکمم  قاروا  ای  دانـسا  زور  ياهب  تاـناسون  رثارب  هک  تسا  ياهرهب  یعقاو  هرهب  : 
بوصم 2/7/1348) هضرق  قاروا  هنازخ و  دانسا  راشتنا  نوناق  هدام 7  . ) دوش اهنآ 

تعاضبیب

تحت هشاعا  يارب  دـمآرد  نییعت  هطباض  دـشاب  هتـشادن  دوخ  تشیعم  نیمأت  يارب  مزال  دـمآرد  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  هب  تعاـضبیب  : 
زابرـس یتفاـیرد  صلاـخ  قوقح  ربارب  يداـع  نالومـشم  دروم  رد  - 1 دوـب : دـهاوخ  ریز  حرـش  هب  نالومـشم  تاـقبط  زا  کـی  ره  هلاـفکلا 

هسناسیل نالومشم  دروم  رد  - 3 هفیظو . مکی  نابهورگ  یتفایرد  صلاخ  قوقح  ربارب  ملپیدقوف  هملپید و  نالومـشم  دروم  رد  - 2 بلطواد .
بوصم یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  هدام 44  هرصبت 3  حالصا  نوناق  هرصبت 3  . ) هفیظو مود  ناوتس  یتفایرد  صلاخ  قوقح  ربارب  رتالاب  و 

(19/3/1355

تعاضبیب

هفیظو تمدخ  نوناق  زا  هدام 44  هرصبت 3  . ) دشاب هتشادن  دوخ  تشیعم  نیمأت  يارب  مزال  دمآرد  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  هب  تعاضبیب  : 
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بوصم 13/2/1350) یمومع 

نیمزیب

زا دعب  هکریاب  ریاد و  ياهنیمز  يراذگاو  نوناق  ییارجا  هماننییآ  دنب 5  . ) دشاب هتشادن  یعارز  نیمز  هنوگچیه  هک  یسک  زا  تسا  ترابع 
( ناریزو تأیه  بوصم 29/11/1365  بوصم 8/8/1365 . تسا  هتفرگرارق  نازرواشک  رایتخا  رد  تقوم  تشکتروص  هب  بالقنا 

یعیبط هشیب 

نوناق هدام 1  دنب 1  . ) دشاب هدـشن  داجیا  صاخـشا  هلیـسو  هب  هک  تسا  ياهشیب  ای  عترم  ای  لگنج  زا  ترابع  یعیبط  هشیب  ای  عترم  ای  لگنج  : 
بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و 

ناتسملق ای  هشیب 

. دیامن زواجت  هلـصا  رازه  زا  نآ  راتکه  ره  رد  تخرد  دادعت  هدش و  سرغ  صاخـشا  هلیـسو  هب  رمثمریغ  ناتخرد  نآ  رد  هک  تسا  ینیمز  : 
بوصم 26/2/1339) یضرا  تاحالصا  هب  طوبرم  نوناق  زا  هدام 1  دنب 9  فیدر ج  )

عیب

( یندم نوناق  زا  هدام 338  . ) مولعم ضوع  هب  نیع  کیلمت  زا  تسا  ترابع  عیب  : 

طرش عیب 

يراذـگاو نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1  دـنب 11  .) دریگیم رارق  نیلماـعتم  قفاوت  دروم  یطورـش  نآ  رد  هک  تسا  هلماـعم  زا  یعوـن  : 
تأیه بوصم 29/11/1365  تسا  هتفرگ  رارق  نازرواشک  راـیتخا  رد  تقوم  تشک  تروص  هب  بـالقنا  زا  دـعب  هک  ریاـب  ریاد و  ياـهنیمز 

. ناریزو

یعطق عیب 

تسا بوسحم  لاح  نمث  یعطق و  عیب  دشاب  هتشگن  نیعم  يدعوم  تمیق  هیدأت  ای  عیبم  میلست  يارب  ای  هدشن  رکذ  یطرـش  عیب  دقع  رد  رگا  : 
هچ رگا  دشاب  دوهعم  يدـعوم  ای  یطرـش  دوجو  يراجت  تالماعم  رد  تراجت  تداع  فرع و  ای  لحم  تداع  فرع و  بسح  رب  هکنیا  رگم 

( یندم نوناق  زا  هدام 344  . ) دشاب هدشن  يرکذ  عیب  دادرارق  رد 

طورشم عیب 

تسا بوسحم  لاح  نمث  یعطق و  عیب  دشاب  هتشگن  نیعم  يدعوم  تمیق  هیدأت  ای  عیبم  میلست  يارب  ای  هدشن  رکذ  یطرـش  عیب  دقع  رد  رگا  : 
هچرگا دشاب  دوهعم  يدعوم  ای  یطرش  دوجو  يراجت  تالماعم  رد  تراجت  تداع  فرع و  ای  لحم  تداع  فرع و  بسح  رب  هک  نیا  رگم 

( یندم نوناق  زا  هدام 344  . ) دشاب هدشن  يرکذ  عیب  دادرارق  رد 

راکیب
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نوناق زا  هدام 2  . ) دـشاب راک  هدامآ  هدـش و  راکیب  هدارا  لیم و  نودـب  هدوب و  نوناق  نیا  لومـشم  هک  تسا  يدرف  نوناق  نیا  رظن  زا  راکیب  : 
بوصم 24/3/1366) يراکیب  همیب 

راکیب

حرط زا  هدام 2  . ) دشاب راک  يوجتسج  رد  راک و  هدامآ  هدنام و  راکیب  دوخ  هدارا  لیم و  نودب  هک  تسا  یـسک  راکیب  نوناق  نیا  ظاحل  زا  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 16/12/1357  يرگراک  ماو  قودنص  داجیا 

یکشزپماد ناتسرامیب 

شریذـپ تاناکما  اب  روشک - یکـشزپماد  نامزاس  رد  دوجوم  درادناتـسا  هشقن  قباطم  بسانم ، ياضف  اب  یناـکم  یکـشزپماد ، ناتـسرامیب  : 
تاناکما اهماد ، یحارج  هجلاعم ، صیخـشت ، هنیاعم ، تاناکما  ياراد  هک  تسا  اهنآ  زا  کی  ره  ای  رویط و ...  گرزب ، کچوک و  ياهماد 

رایس ياهپیکا  مازعا  اهماد و  ندرک  يرتسب  موزل  تروص  رد  هدش و  زیوجت  ياهوراد  نیمأت  مزال ، تاشیامزآ  ماجنا  يارب  یهاگـشیامزآ 
بوصم هناورپ ... رودص  يارب  روشک  یکـشزپماد  نامزاس  نوناق  هدام 10  ییارجا  هماـن  نییآ  زا  هدام 1  . ) دشابیم شـشوپ  تحت  قطانم  هب 

( ناریزو تأیه   4/10/1373

يرامیب

هب لاغتشا  تقوم  ییاناوت  مدع  بجوم  ای  دنکیم  باجیا  ار  ینامرد  تامدخ  ماجنا  هک  تسا  یحور  ای  یمـسج  يداعریغ  عضو  يرامیب ، : 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  زا  هدام 2  دنب 7  . ) ددرگیم دحاو  نآ  رد  ود  ره  بجوم  هک  نیا  ای  دوشیم  راک 

یشزیمآ ياهيرامیب 

هرصبت . ) دشاب عقاو  هک  ندب  زا  هطقن  ره  رد  تسا  مرن ) رکناش   ) کشتآ سیلفیـس )  ) تفوک كازوس - یـشزیمآ - ياهيرامیب  زا  دوصقم  : 
بوصم 11/3/1320) رادریگاو  ياهيرامیب  یشزیمآ و  ياهيرامیب  زا  يریگولج  زرط  نوناق  زا  هدام 1 

ياهفرح ياهيرامیب 

داجیا ازيراـمیب  اـی  یمـس  داوم  عاونا  اـب  طاـبترا  ساـمت و  رثا  رب  راـک و  نمـض  هکتسا  ییاـهيرامیب  زا  تراـبع  ياهفرح  ياـهيرامیب  : 
بوصم 16/3/1350) نایئاتسور  یعامتجا  ياههمیب  نوناق  هب  یقاحلا  هدام 26  ییارجا  هماننییآ  نوناق  زا  هدام 21  . ) دوشیم

ياهفرح ياهيرامیب 

نییعت دیـسر  دـهاوخ  یلاع  ياروش  بیوصت  هب  لماع  ریدـم  داهنـشیپ  رب  انب  هک  یلودـج  رد  هک  تسا  ییاهيرامیب  ياهفرح  ياـهيرامیب  : 
بوصم 21/2/1339. نارگراک  یعامتجا  ياههمیب  نوناق  زا  هدام 44 ) . ) ددرگیم

ياهفرح ياهيرامیب 

دیـسر دـهاوخ  یلاع  ياروش  بیوصت  هب  هک  یلودـج  رد  هک  تسا  ییاـهيرامیب  نوناـق  نیا  رد  روکذـم  ياهفرح  ياـهيرامیب  زا  روظنم  : 
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بوصم 24/4/1334) نارگراک  یعامتجا  ياههمیب  ینوناق  هحیال  زا  هدام 108  . ) ددرگیم نییعت 

یتالابمیب

يرما زا  يراددوخ  تلفغ  زا  روظنم  دـشاب و  هدومن  ترداـبم  نآ  هب  تسیاـبیمن  بکترم  هک  تسا  يرما  هب  مادـقا  یتـالابمیب  زا  روـظنم  : 
هبرجت مدع  ای  تراهم  مدع  عالطا و  مدع  تلفغ  ای  یتالابمیب  أشنم  هک  نیا  زا  معا  دـشاب  هدومن  مادـقا  نآ  هب  تسیابیم  بکترم  هک  تسا 

رد نارگلالخا  تازاجم  هب  عجار  نوناـق  زا  هدام 8  هرـصبت  . ) دـشاب تداع  فرع  ای  تاماظن و  ای  رماوا  ای  تاررقم  ای  نیناوق  تیاعر  مدـع  ای 
بوصم 16/7/1336) ناریا  تفن  عیانص 

همیب

ای عوقو  تروص  رد  رگید  فرط  زا  یهوجو  ای  هجو  تخادرپ  يازا  رد  دـنکیم  دـهعت  فرط  کـی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدـقع  همیب  : 
هک ار  یهجو  راذـگهمیب  ار  دـهعت  فرط  رگهمیب  ار  دـهعتم  دزادرپـب . ینیعم  هـجو  اـی  هدوـمن  ناربـج  ار  وا  رب  هدراو  تراـسخ  هثداـح  زورب 

بوصم 7/2/1316) همیب  نوناق  زا  هدام 1  . ) دنمان همیب  عوضوم  دوشیم  همیب  هک  ار  هچنآ  همیب و  قح  دزادرپیم  رگهمیب  هب  راذگهمیب 

هدش همیب 

يایازم زا  هدافتسا  قح  همیب  قح  ناونع  هب  یغلابم  تخادرپ  اب  هدوب و  یعامتجا  نیمأت  تاررقم  لومشم  ًاسأر  هک  تسا  یصخش  هدش  همیب  : 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  زا  هدام 2  دنب 1  . ) دراد ار  نوناق  نیا  رد  ررقم 

یلصا هدش  همیب 

ای درف  طـسوت   ) مهـسلا قح  تخادرپ  زا  سپ  هدوب و  نوناـق  نیا  عوـضوم  یناـمرد  تامدـخ  همیب  تاررقم  لومـشم  ًاـسأر  هک  تسا  يدرف  : 
تامدـخ یناگمه  همیب  نوناـق  زا  هدام 1  دـنب 1  . ) دریگیم رارق  ینامرد  تامدـخ  يایازم  زا  هدافتـسا  لومـشم  نوناق ) رد  لومـشم  عجارم 

بوصم 3/8/1373) روشک  ینامرد 

یعبت هدش  همیب 

هدافتسا دنناوتیم  نوناق  نیا  رد  ررقم  يایازم  زا  یلـصا  هدش  همیب  تلافک  یتسرپرـس و  عبت  هب  هک  دنتـسه  یـصاخشا  ای  صخـش  هداوناخ  : 
بوصم 3/8/1373) روشک  ینامرد  تامدخ  یناگمه  همیب  نوناق  زا  هدام 1  دنب 2  . ) دنیامن

رگهمیب

ای عوقو  تروص  رد  رگید  فرط  زا  یهوجو  ای  هجو  تخادرپ  يازا  رد  دـیامنیم  دـهعت  فرط  کی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدـقع  همیب  : 
هب راذگهمیب  هک  ار  یهجو  راذـگ  دـهعت  فرط  رگهمیب  ار  دـهعتم  دزادرپب . ینیعم  هجو  ای  هدرک  ناربج  ار  وا  رب  هدراو  تراسخ  هثداح  زورب 

بوصم 7/12/1316) همیب  نوناق  زا  هدام 1  . ) دنمان همیب  عوضوم  دوشیم  همیب  هک  ار  هچنآ  همیب و  قح  دزادرپیم  رگهمیب 

راذگهمیب
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ای عوقو  تروص  رد  رگید  فرط  زا  یهوجو  ای  هجو  تخادرپ  يازا  رد  دـیامنیم  دـهعت  فرط  کـی  نآ  بجوم  هب  هکتسا  يدـقع  همیب  : 
هک ار  یهجو  راذـگهمیب  ار  دـهعت  فرط  رگهـمیب  ار  دــهعتم  دزادرپـب . ینیعم  هـجو  اـی  هدرک  ناربـج  ار  وا  رب  هدراو  تراـسخ  هثداـح  زورب 
بوصم 7/2/1316) همیب  نوناق  زا  هدام 1  . ) دنمان همیب  عوضوم  دوشیم  همیب  هک  ار  هچنآ  ـه و  میب قح  دزادرپ  یم  ـر  گه ـ میب هب  راذ  ـ گه ـ میب

هویب

، دقع خـسف  رهوش ، توف  قالط ، لیالد  زا  یکی  هب  سپـس  هدـمآرد و  عطقنم ) ای  مئاد   ) جاودزا دـقع  هب  هک  دوشیم  قالطا  ینانز  هب  هویب  : 
نوناق زا  هدام 2  دنب 1  . ) دنـشاب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رهوش  عطقنم ، حاکن  رد  تدم  ياضقنا  ای  تدم  لذـب  یـضرف ، توم  مکح  رودـص 

بوصم 24/8/1371) تسرپرسیب  ناکدوک  نانز و  نیمأت 

پ

فاراپ

ياهقفاوت ياضما  میظنت و  یگنوگچ  هماـننییآ  زا  هدام 2   ) زاجم صاخـشا  فرط  زا  یللملانیب  قفاوت  سیونشیپ  دـییأت  زا  تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 13/2/1371  یللملانیب 

هکراپ

هیلدع و تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 112  هیبنت  . ) دوشیم لامعتسا  هکراپ  ظفل  دعبنم  یمومع  یعدم  هرادا  هبعـش  ياج  هب  راصتخا  يارب  : 
بوصم 26/4/1290) هحیلص  ماکح  هیعرش و  رضاحم 

فانیتسا هکراپ 

لوصا نوناـق  زا  هداـم 55  . ) هبعـش ره  يارب  یموـمع  لـیکو  رفن  کـی  لوا و  مومعلایعدـم  زا  تـسا  تراـبع  فاـنیتسا  هـمکحم  هکراـپ  : 
بوصم 27/4/1307) هیلدع  تالیکشت 

تیادب هکراپ 

. ییاز یقوقح و جـ اهقاتا  زا  یقاتا  ره  يارب  وا  نواـعم  رفن  کـی  ییادـتبا و  همکحم  یمومع  یعدـم  زا  دوشیم  لیکـشت  تیادـب  هکراـپ  : 
بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و  رضاحم  هیلدع و  تالیکشت  لو  ـ صا نوناق  زا  هدام 115  )

زیمت ناوید  هکراپ 

هدام 113 . ) زیمت همکحم  یمومع  لیکو  هب  تسا  موسوم  هک  وا  نواعم  رفن  کی  لک و  یمومع  یعدم  زا  تسا  بکرم  زیمت  ناوید  هکراپ  : 
بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و  رضاحم  هیلدع و  تالیکشت  لوصا  نوناق  زا 

فانیتسا همکحم  هکراپ 

نواعم کی  موزل ) تروص  رد   ) یقاتا و ره  يارب  یمومع  لـیکو  کـی  لوا و  یمومع  یعدـم  زا  تسا  تراـبع  فاـنیتسا  همکحم  هکراـپ  : 
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بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و  رضاحم  هیلدع و  تالیکشت  لوصا  نوناق  زا  هدام 114  . ) یمومع لیکو 

رادساپ

ناونع هب  نآ  ياهدرواتـسد  یمالـسا و  بالقنا  زا  ینابهگن  ادـخ و  هار  رد  هبناـج  همه  داـهج  يارب  هک  دوشیم  قـالطا  يدرف  هب  رادـساپ  : 
بالقنا نارادـساپ  هاپـس  همانـساسا  نوناق  زا  هدام 34  . ) دـشاب هدـمآرد  نارادـساپ  هاپـس  تیوضع  هب  ریز  طیارـش  نتـشاد  اب  یعرـش  هفیظو 

بوصم 15/6/1361) یمالسا 

یمسر نارادساپ 

یمالــسا و بـالقنا  زا  هناحلــسم  عاـفد  يرادـساپ و  ادـخ و  هار  رد  داـهج  يارب  هـک  ددرگیم  قـالطا  یلنــسرپ  هـب  یمــسر  نارادـساپ  : 
تاجرد زا  یکی  هب  مزال  یشزومآ  ياههرود  یط  زا  سپ  هدمآرد و  هاپس  مادختـسا  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نآ و  ياهدرواتـسد 

نارادساپ هاپس  یمادختـسا  تاررقم  نوناق  زا  هدام 8  . ) دـنیامنیم هدافتـسا  یماظن  مئالع  سابل و  زا  لئان و  نوناـق  نیا  رد  هدـش  ینیبشیپ 
بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا 

هدنروآ دیدپ 

رد نودـب  دـیآیم  دـیدپ  نانآ  راکتبا  اـی  رنه  اـی  شناد  هار  زا  هچنآ  هب  هدـنروآدیدپ و  دـنمرنه  فنـصم و  فلؤم و  هب  نوناـق  نیا  رظن  زا  : 
نافلؤم و قوقح  تیامح  نوناـق  زا   1 هدام . ) دوشیم قالطا  رثا  هتفر  راک  هب  نآ  داجیا  ای  روهظ  ای  ناـیب  رد  هکیـشور  اـی  هقیرط  نتفرگرظن 

(11/10/1348 نادنمرنه نافصنم و 

یمومع ییاریذپ 

تهج یتامدخ  یهافر و  تاناکما  تالیهـست و  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  ییاهییاریذپ  هیلک  هماننییآ ، نیا  رد  یمومع  ییاریذپ  زا  روظنم  : 
ياههاگتـسد يوس  زا  یمـسرریغ  یمـسر و  تاعامتجا  ریاس  اهتاقالم و  اههسلج ، اـههیحاتتفا ، اـهسنارفنک ، اهرانیمـس ، فلتخم ، مسارم 

( ناریزو تأیه  بوصم 25 5/1371  یمومع  ياهییاریذپ  هماننییآ  زا  هدام 1  . ) دوشیم هتفرگ  رظن  رد  ییارجا 

هریذپ

فرط طسوت  یلحارم  یط  رد  تاعفد و  هب  ای  اج  کـی  دوشیم و  ینیبشیپ  دادرارق  دـقع  ماـگنه  هک  ینیعم  هجو  زا  تسا  تراـبع  هریذـپ  : 
بوصم 8/5/1353) تفن  نوناق  زا  هدام 1  . ) ددرگیم تخادرپ  ناریا  تفن  یلم  تکرش  هب  دادرارق 

هریذپ

قبط رب  دـیاب  تفن  جارختـسا  فاشتکا و  صحفت و  هب  طوبرم  ياهدادرارق  دـقع  ماـگنه  هک  تسا  یهجو  نوناـق  نیا  رد  هریذـپ  زا  روظنم  : 
تخادرپ ناریا  تفن  یلم  تکرـش  هب  لماع  فرط  زا  دـش  دـهاوخ  حیرـصت  دادرارق  رد  هک  یتدـم  فرظ  رد  نوناـق  نیا  هب  طوبرم  تاررقم 
بوصم 7/5/1336) هراق  تالف  روشک و  رسارس  رد  تفن  جارختسا  فاشتکا و  صحفت و  هب  طوبرم  نوناق  هدام 1  هرصبت 6  . ) دوش

راکوترپ
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فلا و هورگ  ناراکوترپ  لماش  هک  دـشاب  طابترا  رد  یکیزیف  روط  هب  هعـشا  داوم  عبانم  اب  هک  دوشیم  قالطا  یقیقح  صخـش  هب  راکوترپ  : 
نآ هناـیلاس  زد  هک  دـنکیم  راـک  یطیارـش  رد  هک  ددرگیم  قـالطا  یقیقح  صخـش  هب  فلا - هورگ  راـکوترپ  فـلا ) ددرگیم . هورگ ب 

دنکیم راک  یطیارـش  رد  هک  دوشیم  قالطا  یقیقح  صخـش  هب  هورگ ب - راکوترپ  ب ) دیامن . زواجت  هنالاس  لداعم  زد  دح  زا  دناوتیم 
ربارب رد  تظافح  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 2  دنب 7  . ) دیامنیمن زواجت  هنالاس  لداعم  زد  زا 3/0  يو  هنالاس  یتفایرد  زد  ًالومعم  هک 

( ناریزو تأیه  بوصم 2/2/1369  هعشا 

زاسنویریغ ياهوترپ 

ریاظن ییویدار و  جاوما  رزیلویوورکیم ، زمرق ، نودام  شفنب ، اروام  لثم  ییاهوترپ  هب  هعـشا  ربارب  رد  تظافح  رظن  زا  زاسنویریغ  ياـهوترپ  : 
بوصم هعـشا  ربارب  رد  تظافح  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 2  دـنب 3  . ) دنـشابیمن هدام  رد  يزاسنوی  هب  رداق  هک  ددرگیم  قالطا  نآ 

( ناریزو تأیه   2/2/1369

زاسنوی ياهوترپ 

ددرگیم قالطا  رگید  یمتا  تارذ  افلآ و  نروتون ، اتب ، اماگ ، سکیا ، لثم  ياهوترپ  هب  هعـشا  ربارب  رد  تظافح  رظن  زا  زاسنوی  ياـهوترپ  : 
تأیه بوصم 2/2/1369  هعـشا  ربارب  رد  تظاـفح  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 2  دـنب 2  . ) دنـشابیم هدام  رد  يزاسنوی  هب  رداـق  هک 

( ناریزو

ناریا یمسر  مچرپ 

مهدجیه لصا  تسا . ربکا » ا ...  » راعش یمالسا و  يروهمج  صوصخم  تمالع  اب  خرس  دیفـس و  زبس و  ياهگنر  هب  ناریا  یمـسر  مچرپ  : 
. یساسا نوناق 

شترا لنسرپ 

هتفریذـپ تمدـخ  هب  یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  ای  نوناـق  نیا  رد  جردـنم  تاررقم  طیارـش و  ربارب  هک  دنتـسه  یناـسک  شترا  لنـسرپ  : 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  هدام 21  . ) ینامیپ ج ) هفیظو . ب ) تباث . رداک  فلا ) زا : دنترابع  دنوشیم و 

یجیسب لنسرپ 

( فلا زا : دـنترابع  دـنیآیمرد و  هاپـس  شـشوپ  تحت  ینویلیم  تسیب  شترا  ققحت  تهج  هک  دوشیم  قالطا  يدارفا  هب  یجیـسب  لنـسرپ  : 
هرود ندنارذگ  زا  سپ  هک  دنتسه  یمالسا  بالقنا  فادها  ناریا و  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  هب  دقتعم  راشقا  مومع  يداع ، یجیسب 

يداـع نایجیـسب  زا  هتـسد  نآ  لاـعف . یجیـسب  ب ) دـنوشیم . یهدـنامزاس  هدـمآرد و  ینویلیم  تسیب  شترا  تمدـخ  هب  یمومع  شزومآ 
ياههمانرب رد  تکرش  نمـض  هدش و  یهدنامزاس  یـشزومآ ، ياههرود  ندنارذگ  زا  سپ  هدوب و  مزال  طیارـش  دجاو  هک  دنتـسه  بلطواد 

هک دنتـسه  یلنـسرپ  يراختفا .) نارادـساپ   ) هژیو یجیـسب  ج ) دـننکیم . يراکمه  هاپـس  اب  هلوحم  ياهتیرومأم  ماـجنا  رد  ماجـسنا  ظـفح 
دهعتم هدـیدرگ و  یهدـنامزاس  نوناـق  نیا  رد  هـحورطم  ياـهشزومآ  ندـنارذ  زا  سپ  دنـشابیم و  اراد  ار  رادـساپ  کـی  ياـهتیحالص 

بالقنا نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  زا  هدام 13  . ) دنریگ رارق  هاپـس  رایتخا  رد  تقو  مامت  روط  هب  زاین  ماگنه  هب  ات  دندرگیم 
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بوصم 21/7/1370) یمالسا 

ینامیپ لنسرپ 

نیا رد  جردـنم  تاررقم  ربارب  يدـنمراک  ای  یماظتنا  لنـسرپ  ناونع  هب  ار  ینامیپ  تمدـخ  هک  ددرگیم  قالطا  یناسک  هب  ینامیپ  لنـسرپ  : 
بوصم 27/4/1374) ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  یمادختسا  تاررقم  نوناق  زا  هدام 14  . ) دنهدیم ماجنا  نوناق 

ینامیپ لنسرپ 

ماجنا نوناق  نیا  رد  جردنم  تاررقم  ربارب  دـنمراک  ای  یماظن  تروص  هب  ار  ینامیپ  تمدـخ  هک  دوشیم  قالطا  یناسک  هب  ینامیپ  لنـسرپ  : 
بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  زا  هدام 12  . ) دنهدیم

( شترا  ) ینامیپ لنسرپ 

ماجنا نوناق  نیا  رد  جردنم  تاررقم  ربارب  دنمراک  ای  یماظن  تروص  هب  ار  ینامیپ  تمدخ  هک  ددرگیم  قالطا  یناسک  هب  ینامیپ  لنـسرپ  : 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  زا  هدام 27  . ) دنهدیم

تمدخ دیرخ  لنسرپ 

. دنهدیم ماجنا  ینیعم  دادرارق  ربارب  ار  یـصخشم  تمدـخ  طوبرم  تاررقم  قبط  هک  ددرگیم  قالطا  یناسک  هب  تمدـخ  دـیرخ  لنـسرپ  : 
بوصم 27/4/1374) ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  یمادختسا  تاررقم  نوناق  زا  هدام 16  )

تمدخ دیرخ  لنسرپ 

. دنهدیم ماجنا  ینیعم  دادرارق  ربارب  ار  یـصخشم  تمدـخ  طوبرم  تاررقم  قبط  هک  ددرگیم  قالطا  یناسک  هب  تمدـخ  دـیرخ  لنـسرپ  : 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  زا  هدام 28  )

هفیظو لنسرپ 

تمدخ لوغشم  هریخذ  ای  طایتحا  ترورض ، ياههرود  زا  یکی  رد  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  قباطم  هک  دنتسه  یناسک  هفیظو  لنسرپ  : 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  زا  هدام 26  . ) دنشابیم

یتسیروت زاورپ 

نییعت ینوناق  هحیال  زا  هدام 1  دـنب ز  . ) دراد ناریا  زا  دـیدزاب  تهج  يربرفاسم  ياهروت  هب  صاـصتخا  تسبرد  روط  هب  هک  تسا  يزاورپ  : 
( بالقنا ياروش  بوصم 21/5/1358  يزاورپ  یهاگدورف و  تامدخ  ياهب 

ییوجشناد زاورپ 

تامدـخ ياـهب  نییعت  ینوناـق  هحیـال  زا  هداـم 1  دـنب ح  . ) دراد یناریا  نایوجـشناد  هـب  صاـصتخا  تـسبرد  روـط  هـب  هـک  تـسا  يزاورپ  : 
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( بالقنا ياروش  بوصم 21/5/1358  يزاورپ  یهاگدورف و 

هناورپ

دـیلوت و تاسیـسأت  زا  يرادربهرهب  داجیا و  روظنم  هب  قرب  بآ و  ترازو  فرط  زا  هک  تسا  ياهمانهزاجا  نوناـق  نیا  رد  هناورپ  زا  روظنم  : 
بوـصم ناریا  قرب  ناــمزاس  نوناــق  زا  هداـم 6  هرــصبت 2  . ) دوـشیم رداـص  نـیعم  طیارــش  قـبط  قرب  يورین  شورف  عـیزوت و  لاــقتنا و 

(19/4/1346

لاغتشا هناورپ 

یتاحالصا يارجا  هزاجا  ینوناق  هحیال  زا  هدام 6  . ) ددرگیم رداص  حالصيذ  عجارم  طسوت  هک  تسا  ینف  راک  ماجنا  تراهم  همانیهاوگ  : 
( بالقنا ياروش  بوصم 13/4/1359  تسا  هدمآ  لمع  هب  نآ  ياههیحالصا  یفنص و  ماظن  نوناق  رد  تراظن  یلاع  تأیه  طسوت  هک 

فاشتکا هناورپ 

. دوشیم رداص  تازلف  نداعم و  ترازو  فرط  زا  صخـشم  هدودـحم  رد  یندـعم  داوم  یفاشتکا  تاـیلمع  ماـجنا  يارب  هک  تسا  يزوجم  : 
بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  زا  هدام 1  دنب ج  )

هاگتسیا هناورپ 

یصاصتخا ياههاگتسیا  زا  هدافتـسا  سیـسأت و  يارب  یـصاخ  تاررقم  طیارـش و  تحت  هک  ياهمانهزاجا  زا  تسا  ترابع  هاگتـسیا  هناورپ  : 
بوصم 13/11/1361 يروتامآ )  ) ياهفرحریغ یصاصتخا و  ياهمیسیب  زا  هدافتـسا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 3  . ) ددرگیم رداص 

( ناریزو تأیه 

يرادربهرهب هناورپ 

. ددرگیم رداص  تسا  هدـش  صخـشم  هک  ياهدودـحم  رد  نداعم  زا  يرادربهرهب  يارب  تازلف  نداعم و  ترازو  طسوت  هک  تسا  يزوجم  : 
بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  زا  هدام 1  دنب غ  )

يرادربهرهب هناورپ 

، بوصم يرادربهرهب  حرط  ندعم و  همانـسانش  ساسارب  يرادربهرهب  تدـم  يواح  ارجالامزال ، یمـسر ، تسا  يدنـس  يرادربهرهب  هناورپ  : 
يو تادهعت  هدنرادربرد  زین  یندعم و  هریخذ  زا  هناورپ  هدنراد  عافتنا  قح  نمضتم  هک  ثلاث  صاخشا  هب  لاقتنا  هلماعم و  لباق  دیدمت ، لباق 

تیولوا قح  اب  لاـس  رثکادـح 25  اـت  دوجوم  هریخذ  قوف و  دراوم  هب  هجوت  اـب  يرادربهرهب  هرود  ره  تدـم  دـشابیم . نآ  داـفم  يارجا  رد 
بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  هدام 10  هرصبت 3  . ) دوشیم نییعت  هناورپ  هدنراد  يارب  دیدمت 

يرادربهرهب هناورپ 

تسا هدش  صخشم  هک  ياهدودحم  رد  نداعم  زا  يرادربهرهب  يارب  تازلف  نداعم و  ترازو  طسوت  هک  تسا  يزوجم  يرادربهرهب  هناورپ  : 
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بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب غ  . ) ددرگیم رداص 

يروتامآ ویدار  هاگتسیا  هناورپ 

هناورپ ناگدـنراد  يارب  طقف  نفلت ، فارگلت و  تسپ و  ترازو  طـسوت  هک  تسا  ياهماـنهزاجا  يروتاـمآویدار ، هاگتـسیا  سیـسأت  هناورپ  : 
ویدار هاگتـسیا  سیـسأت  هب  زاجم  باطخ ، تمـالع  تفاـیرد  اـب  روتاـمآ  ویدار  صخـش  نآ ، بجوم  هب  دوشیم و  رداـص  يروتاـمآ ، ویدار 

زا هدام 40  . ) دوشیم تسا  هدومن  يرادـیرخ  ای  هتخاس  ار  اهنآ  دوخ  هک  ياهدـنریگ  هدنتـسرف و  ياههاگتـسد  زا  يرادربهرهب  يروتامآ و 
( ناریزو تأیه  بوصم 13/11/1361  يروتامآ )  ) ياهفرحریغ یصاصتخا و  ياهمیسیب  زا  هدافتسا  نوناق  ییارجا  هماننییآ 

ییویدار هاگتسیاسیسأتهناورپ - 

( یقوقح  ) ای یقیقح  صاخـشا  تهج  نفلت  فارگلت و  تسپ و  ترازو  طـسوت  هک  تسا  ياهماـنهزاجا  ییویدار  هاگتـسیا  سیـسأت  هناورپ  : 
روظنم هب  ییویدار  هاگتسیا  سیسأت  هب  زاجم  ( Call Sign  ) اب باطخ  تمالع  تفایرد  اب  هناورپ  هدـنراد  نآ  بجوم  هب  ددرگیم و  رداص 

( يژولویدار  ) یتشک تارباخم  يرـسفا  هماـنیهاوگ  رودـص  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 5  . ) ددرگیم ییویدار  ياـهمایپ  تفاـیرد  لاـسرا و 
( ناریزو تأیه  بوصم 31/6/1364 

یناریسکات هناورپ 

زیمآتیقفوم یط  زا  سپ  هک  تسا  يزوجم  یناریـسکات ) هناورپ   ) یـسکات اب  يرهـش  نورد  رفاسم  یمومع  لقن  لمح و  هب  لاغتـشا  هناورپ  : 
طسوت نیعم  نامز  ریسم و  صخشم ، سیورس  زور ،) رد  تعاس  رثکادح 12   ) نیعم تدم  يارب  هماننییآ ، نیا  رد  روکذم  فلتخم  لحارم 
هدنراد هب  قلعتم  هیلقن  هلیسو  هک  نیا  زا  معا  تسا ، صخشم  هیلقن  هلیسو  اب  درف  لاغتشا  يارب  طقف  روکذم  زوجم  دوشیم . رداص  يرادرهش 

هدام هب  هرـصبت  کی  قاحلا  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 4  . ) دـشاب هتـشاد  قلعت  رگید  یقوقح  ای  یقیقح  صاخـشا  هب  اـی  دـشاب  زوجم 
( ناریزو تأیه  بوصم 10/8/1374  نارهت ... يرادرهش  رظنریز  نارهت  رهش  یناریسکات  هب  طوبرم  روما  زکرمت  هب  عجار  نوناق  هدحاو 

نایزبآ شرورپ  ریثکت و  هناورپ 

طیارش بوچراچ  رد  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هک  يرادربهرهب  هناورپ  ای  سیـسأت  هناورپ  یلوصا  تقفاوم  نیوانع  اب  تسا  ياهمانهزاجا  : 
هماننییآ زا  هدام 1  دنب 4  . ) دنشابیم نایزبآ  شرورپ  ریثکت و  تاسیسأت  زا  يرادربهرهب  ثادحا و  عبانم ، صیصخت  هب  زاجم  نآ  رد  جردنم 

بوصم 5/2/1378) ناریا  یمالسا  يروهمج  يزبآ  عبانم  زا  يرادربهرهب  تظافح و  ییارجا 

يروتامآویدار هناورپ 

ياـهراکهب لاغتـشا  يارب  یقیقحصاخـشا  هب  نفلت  فارگلت و  تـسپ و  ترازو  فرط  زا  هـکتسا  ياهماـنهزاجا  يروتاـمآویدار  هـناورپ  : 
بوصم يروتامآریغ )  ) ياهفرح یصاصتخا  ياهمیسیب  زا  هدافتـسا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 37  . ) ددرگیم رداص  يروتامآویدار 

( ناریزو تأیه   13/11/1361

دیص هناورپ 
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دروـم بسحرب  نآ  رد  تسا و  هدـش  رداـص  یقوـقح  یقیقح و  صاخـشا  يدایـص  ياـهتیلاعف  ماـجنا  روـظنم  هب  هک  تسا  ياهماـنهزاجا  : 
صخشم روانش ، نیکلام  ای  کلام  دیص ، هقطنم  دیص ، هیمهـس  نازیم  هنوگ ، تاودا ، رازبا و  نازیم  عون و  دیـص ، شور  روانـش ، تاصخـشم 

تأیه بوصم 5/2/1378  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يزبآ  عباـنم  زا  يرادربهرهب  تظاـفح و  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 1  دنب 9  . ) دوشیم
( ناریزو

یجراخ روبع  هناورپ 

هماننییآ زا  هدام 1  دـنب ج  . ) ددرگیم رداص  دـییأت و  كرمگ  تارادا  طسوت  هک  یجراخ  روبع  هماـنراهظا  مود  هخـسن  زا  تسا  تراـبع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/5/1377  ناریا  یمالسا  يروهمج  ورملق  زا  یجراخ  ياهالاک  روبع  لقن و  لمح و  نوناق  ییارجا 

بسک هناورپ 

ای صخشم و  لحم  يارب  یفنص  دارفا  ای  درف  هب  هفرح  ای  راک  بسک و  همادا  عورش و  روظنم  هب  نوناق  نیا  تاررقم  قبط  هک  تسا  ياهزاجا  : 
ماظن نوناق  رد  تراظن  یلاع  تأیه  طسوت  هک  یتاحالـصا  يارجا  هزاـجا  ینوناـق  هحیـال  زا  هدام 5  . ) دوشیم هداد  صخـشم  بسک  هلیـسو 

( بالقنا ياروش  بوصم 13/4/1359  تسا . هدمآ  لمع  هب  نآ  ياههیحالصا  یفنص و 

بسکهناورپ

ای صخشم و  لحم  يارب  یفنـص  دارفا  ای  درف  هب  هفرح  ای  راک و  بسک و  هب  لاغتـشا  روظنم  هب  نوناق  نیا  تاررقم  قبط  هک  تسا  ياهزاجا  : 
بوصم 16/3/1350) یفنص  ماظن  نوناق  زا  هدام 7  . ) دوشیم هداد  صخشم  بسک  هلیسو 

یترایز رذگهناورپ 

مرآ اب  یکشرز  گنر  هب  يدلج  اب  هحفص  یکیتسالپ و 12  دلج  ياراد  رتمیتناس  رد 5/9  عطق 5/15  هب  تسا  يدنس  یترایز  رذگهناورپ  : 
هدش پاچ  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  یترایز  رذگهناورپ  ترابع  تاحفص  نتم  رد  هک  هحفص  ره  طسو  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج 

( ناریزو تأیه  بوصم 16/2/1363  یترایز  رذگ  هناورپ  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1  . ) تسا

یکشزپ

، يراتسرپ یتشادهب ، مولع  يزاسوراد ، یکشزپنادند ، یکشزپ ، لیبق  زا  یکـشزپ  ياههتـشر  هیلک  نوناق  نیا  رد  یکـشزپ  هملک  زا  روظنم  : 
مولع  ) یکشزپاریپ اهيرامیب و  اب  هزرابم  ینادراک  هداوناخ ، تشادهب  ینادراک  نادند ، ناهد و  يراکتشادهب  یشخبناوت و  هیذغت ، ییامام ،

، تشادـهب ترازو  لیکـشت  نوناق  زا  هداـم 15  . ) دـشابیم يرتموتپا ) يرتمویدوا ، يژولویدار ، يژولونکت  یبط ، صیخـشت  یهاگـشیامزآ 
بوصم 9/7/1364) یکشزپ  شزومآ  نامرد و 

یعبت شهوژپ 

ضارتعا تدم  اضقنا  خیرات  زا  یبایغ  ماکحا  رد  مکح و  مالعا  خیرات  زا  يروضح  ماکحا  رد  تدـم  نیا  تسا و  زور  هد  شهوژپ  تدـم  : 
کی فرظ  دناوتیم  زین  يوعد  باحصا  زا  کی  ره  دهدب  شهوژپ  لاح  ضرع  قوف  صاخشا  زا  یکی  هک  يدروم  ره  رد  دوشیم . عورش 
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هدـیمان یعبت  شهوژپ  نیا  دـیامن و  شهوژپ  ياضاقت  دـش  دـهاوخ  عورـش  روبزم  لاح  ضرع  میدـقت  خـیرات  زا  هک  زور  هد  یفاـضا  تلهم 
بوصم 1/5/1337) يرفیک  یسرداد  هماننییآ  نوناق  زا  یتمسق  حالصا  ینوناق  هحیال  زا  هدام 351  دنب 4  زا  . ) دوشیم

هدکشهوژپ

تروص هب  ای  هاگشناد  رد  ياهسسؤم  داجیا  دشاب و  رتارف  هدکشناد ، کی  حطس  زا  هاگشناد  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  دودح  هک  یتروص  رد  : 
، يداینب ياههنیمز  رد  هدکـشهوژپ  یتاـقیقحت  ياـهتیلاعف  فلا ) ددرگیم  سیـسأت  ریز  طیارـش  اـب  هدکـشهوژپ  دـبای ، ترورـض  لقتـسم 

نایم تروص  هب  ای  صخـشم و  هتـشر  کی  رد  هدکـشهوژپ  دوب و  دـهاوخ  روشک  یـساسا  ياـهزاین  رب  قبطنم  ياهعـسوت و  اـی  يدربراـک و 
ج) دنب 2 . رد  جردنم  طیارـش  اب  یـشهوژپ  هورگ  لقادح 3  نتـشاد  ب ) ددرگ . لیکـشت  قوف  ياههنیمز  زا  کی  ره  رد  دـناوتیم  ياهتـشر 

طباوض فیراعت و  دروم  رد  یگنهرف  بالقنا  یلاـع  ياروش  هبوصم  زا  دنب 3  . ) یتاقیقحت روما  يارب  لقتسم  تازیهجت  تاناکما و  نتـشاد 
بوصم 21/1/1369) یتاقیقحت  زکارم  سیسأت 

هاگشهوژپ

داجیا ریز  طیارـش  اب  هاگـشهوژپ )  ) لقتـسم یـشهوژپ  دـحاو  دـشاب . رظندروم  هدرتسگ  حطـس  رد  یـشهوژپ ، ياهتیلاعف  هک  یتروص  رد  : 
يارب لقتسم  تازیهجت  تاناکما و  نتشاد  ب ) دنب 3 . رد  جردنم  طیارش  اب  هدکشهوژپ )  ) یشهوژپ هسسؤم  هس  ندوب  اراد  فلا ) ددرگیم :

بوـصم یتاـقیقحت  زکارم  سیــسأت  طـباوض  فیراـعت و  دروـم  رد  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  ياروـش  هبوـصم  زا  دـنب 4  . ) یتاـقیقحت روما 
(21/1/1369

تسپ

زا هدام 1  دـنب ث  . ) دـنکیم باجیا  ار  درف  کـی  تامدـخ  ماـجنا  هک  تسا  طـبترم  ياهتیلوئـسم  فیاـظو و  زا  ياهعومجم  زا  تراـبع  : 
بوصم 19/1/1375) ناریا  یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت - دازآ  قطانم  ياهنامزاس  نانکراک  دزمتسد  قوقح و  هماننییآ 

ینامزاس تسپ 

هب نآ  عاجرا  لغـش و  کی  يارب  رمتـسم  روط  هب  یتلود  تاسـسؤم  اههناخترازو و  نامزاس  رد  هک  تسا  یلحم  زا  ترابع  ینامزاس  تسپ  : 
بوصم يروشک  مادختـسا  نوناق  زا  هدام 8  . ) دشاب يدصتم  نودـب  ای  يدـصتم  ياراد  هک  نیا  زا  معا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  مدختـسم  کی 

(31/3/1345

ینامزاس تسپ 

رد کناب  نانکراک  هب  نآ  عاجرا  تقو و  مامت  رمتـسم و  تامدـخ  ماجنا  تهج  هک  کناب  تالیکـشت  رد  ینامزاس  لحم  زا  تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 26/11/1379  ناریا  یمالسا  يروهمج  یکناب  ماظن  یمادختسا  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب ج  . ) تسا هدش  هتفرگ  رظن 

یصصختياهتسپ

زا يرادروخرب  لقادـح  مزلتـسم  اهنآ  يدـصت  هدوب و  هاگتـسد  یلـصا  فیاظو  اب  طابترا  رد  هک  تسا  ینامزاس  ياـهتسپ  زا  هتـسد  نآ  : 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


بوصم هعـسوت  موـس  هماـنرب  نوناـق  هداــم 217  ب )  ) دـــنب ییارجا  هماــننییآ  زا  هداـم 1  دـنب د  . ) تـسا یهاگـشناد  تالیــصحت  حـطس 
( ناریزو تأیه   30/11/1379

یتراظن ياهتسپ 

ییارجا هماننییآ  زا  هدام 1  دـنب ج  . ) تسا یتیمکاح  يداتـس و  اهنآ  فیاظو  بلاغ  تیهام  هک  تسا  ینامزاس  ياـهتسپ  زا  هتـسد  نآ  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 30/11/1379  هعسوت ... موس  همانرب  نوناق  هدام 127  ب )  ) دنب

زارطمه تسپ 

نوناق نیا  هدام 3  عوضوم  ياههاگتـسد  یتالیکـشت  هعومجم  رد  ددرگیم و  صخـشم  يراصتخا )*(  تمالع  اب  هک  تسا  یمان  اب  تسپ  : 
ظفح روبزم  هعوـمجم  رد  ناـنآ  يارب  تمدـخ  زا  جورخ  یموـمع  طیارـش  هب  زاـبناج  نیمدختـسم  تمدـخ  ندیـسر  اـت  ددرگیم و  داـجیا 

بوصم 31/3/1374) یمالسا  بالقنا  نازابناج  یعامتجا  یمادختسا و  تالیهست  نوناق  هدام 2  دنب د  . ) دوشیم

زابناج زارطمه  تسپ 

ای تمدـخ  ناـیاپ  اـب  ددرگیم و  داـجیا  دـنرادن  ار  تقو  ماـمت  راـک  ماـجنا  ناوـت  هک  ینازاـبناج  يارب  هک  تسا  یماـن  اـب  یناـمزاس  تسپ  : 
یعامتجا یمادختـسا و  تالیهـست  نوناق  زا  هدام 2  هرـصبت  . ) ددرگیم فذح  طوبرم  هاگتـسد  ياهتسپ  تسرهف  زا  زابناج  یگتـسشنزاب 

بوصم 18/2/1369) یمالسا  بالقنا  نازابناج 

يزرا هناوتشپ 

ب) ناریا . يزکرم  کـناب  لوبق  دروم  یجراـخ  ياهسانکـسا  فلا ) زا : دـنترابع  ًارـصحنم  هناوتـشپ  وزج  لوـبق  لـباق  يزرا  ياـهییاراد  : 
ای لوپ  یللملانیب  قودنـص  هب  تخادرپ  هنوگره  ج ) دنکن . زواجت  هام  شـش  زا  نآ  تدم  هک  رادتدـم  ای  يرادـید  زا  معا  يزرا  تابلاطم 

فرط زا  هک  يدانسا  د - بوصم . نیناوق  قبط  هیامرس  ای  هیمهس و  تباب  هباشم  یللملانیب  تاسـسؤم  ای  هعـسوت و  میمرت و  یللملانیب  کناب 
ای رداص  هباشم  ياههاگتسد  ای  یللملانیب  یلام  تکرش  هعسوت و  میمرت و  یللملانیب  کناب  لوپ و  یللملانیب  قودنـص  هناگیب و  ياهتلود 

لـصاح ياپایاپ  يزرا و  تالدابم  تخادرپ و  یللملانیب  ياهدادرارق  يارجا  رثارب  هک  هجراخ  زا  يزرا  ای  یلایر  تابلاطم  - 5. هدش نیمضت 
هک هجراخ  هدـهع  هرداص  زرا  هب  تخادرپ  لباق  یناـگرزاب  دانـسا  و - تسا . هدـش  ینیبشیپ  روبزم  ياـهدادرارق  رد  هک  يدودـح  اـت  هدـش 

ینیبشیپ هدام 27  رد  هک  يدودح  زا  اهنآ  دیسررس  دشاب و  هدنراذگاو  کناب  ياضما  دیاب  نآ  زا  یکی  هک  دشاب  ربتعم  ياضما  ود  ياراد 
بـسحرب رابتعا  لوپ و  ياروش  دـشاب و  ـالط  هب  لیدـبت  لـباق  دـیاب  دوشیم  لوبق  هناوتـشپ  ناونع  هب  هک  ییاـهزرا  ز - دـشابن . رتشیب  هدـش 

زا مادـک  ره  زا  هک  ار  یغلابم  رثکادـح  اضتقا  تروص  رد  دـنکیم و  نییعت  ار  اـهزرا  عون  نیا  ناریا  يزکرم  کـناب  لـماع  تأـیه  داهنـشیپ 
بوصم 7/3/1339) روشک  یلوپ  یکناب و  نوناق  زا  هدام 21  . ) دومن دهاوخ  نیعم  درک  لوبق  ناوتیم  هناوتشپ  رد  روبزم  ياهزرا 

الط هناوتشپ 

ییالط کناب و  ياههنازخ  رد  دوجوم  كوکـسم  يالط  الط و  شمـش  زا  دنترابع  دنوشیم  لوبق  الط  هناوتـشپ  وزج  هک  ییاهییاراد  - 1 : 
کناـب اـی  لوپ  یللملانیب  قودنـص  هب  یلیوحت  يـالط  - 2 دـشاب . هدرپس  یللملانیب  یلام  تاسـسؤم  اـی  هناـگیب  يزکرم  ياـهکناب  رد  هک 

یلوپ یکناب و  نوناـق  زا  هدام 20  . ) هبوصم نیناوق  قبط  هیامرـس  ای  هیمهـس  تباب  هباشم  یللملانیب  تاسـسؤم  ای  هعـسوت  میمرت و  یللملانیب 
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بوصم 7/3/1339) روشک 

دراکالپ

قیداصم و هلمج  زا  زین  کلیـس  تسا و  يزلف  ییاوقم و  يذـغاک ، ياهچراپ ، تاـغیلبت  هنوگره  زا  تراـبع  تکارت  دراـکالپ و  زا  دوصقم  : 
زا یحالصا  هدام  دـنب 3  . ) تسا لاکـشاالب  تسا  یتاباختنا  داتـس  لحم  هدـننک  صخـشم  هک  ولبات  عون  ره  بصن  نکلو  تسا  اهنیا  لاثما 

بوصم 14/12/1370) یمالسا  ياروش  سلجم  تاباختنا  نوناق  هب  هدحاو  هدام  قاحلا  نوناق  ریسفت  نوناق 

شیتفت سیلپ 

رماوا و يارجا  ای  دروآ  لمع  هب  ار  همزال  تاقیقحت  صحفت و  شیتفت و  یتیانج  هحنج و  قاـفتا  دراوم  رد  هک  تسا  رومأـم  شیتفت  سیلپ  : 
قفاوــم دراوــم  نـیا  رد  شیتــفت  سیلپ  دروآ  لــمع  هـب  داــسف  هـنتف و  تاــیانج و  هـحنج و  زا  يریگوــلج  رد  ار  هــیمظن  سیئر  ماــکحا 

تایالو و تالایا و  لیکـشت  نوناق  زا  هدام 338  . ) تسا هیمظن  ییارجا  تلآ  عقاو  رد  دیامنیم و  مادـقا  هیمظن  هب  هعجار  ياهلمعلاروتـسد 
بوصم 27/9/1286) ماکح  لمعلاروتسد 

یکشزپماد کینیلکیلپ 

نامزاس نوناـق  هداـم 10  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 4  . ) تسا یـصاصتخا  شخب  دـنچ  لماش  بساـنم و  ياـضف  اـب  یمومع  یهاـگنامرد  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 4/10/1373  روشک ... یکشزپماد 

یشزومآ نامدوپ 

فیاظو زا  یشخب  ماجنا  ای  راک  زا  دیفم  هلحرم  کی  يارجا  اهنآ  زا  هدافتسا  اب  هک  تسا  ییاهتراهم  تامولعم و  شناد ، زا  ياهعومجم  : 
بوصم 6/7/1379 هعـسوت ... موس  همانرب  نوناق  هدام 150  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  دنب ب  . ) ددرگیم ریذـپناکما  لقتـسم  روط  هب  لغش 

( ناریزو تأیه 

یهایگ ششوپ 

ییارجا هماننییآ  دنب 8  . ) دـیامنیم تظافح  شیاسرف  لباقم  رد  ار  نآ  هدـناشوپ و  ار  كاخ  حطـس  هک  یهایگ  هنوگره  زا  تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت  ظفح و  نوناق 

روشک جیار  لوپ 

خیرات رد  هک  يزلف  ياهلوپ  سانکـسا و  طـقف  ب ) تسا . راـشتنا  لـباق  يزلف  ياههکـس  سانکـسا و  تروص  هب  روشک  جـیار  لوپ  فلا ) : 
ای نید  هنوگره  تخادرپ  دـهعت  ج ) دراد . اربا  هوق  ینوناق و  نایرج  دـباییم  راشتنا  نوناق  نیا  قبط  اـی  هدوب  ناـیرج  رد  نوناـق  نیا  بیوصت 

راکناتـسب راکهدـب و  نیب  يرگید  بیترت  روشک  يزرا  تاررقم  تیاعر  اب  هک  نآ  رگم  تسا  ریذـپماجنا  روشک  جـیار  لوپ  هب  طقف  یهدـب 
کناب لک  سیئر  داهنشیپ  هب  هرقن  الط و  رودص  دورو و  هب  طوبرم  تاررقم  ه )ـ درادن . ینوناق  جاور  الط  تاکوکـسم  د ) دشاب . هدش  هداد 

هشقن و هزادنا - گنر - سنج - لکش - یمـسا - یغلبم  و ) دوشیم . نییعت  ناریزو  تأیه  بیوصت  ییاراد و  ریزو  تقفاوم  ناریا و  يزکرم 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاعر اب  ییاراد  ریزو  بیوصت  ناریا  يزکرم  کناب  لک  سیئر  داهنـشیپ  هب  روشک  جیار  يزلف  ياههکـس  اهسانکـسا و  تاصخـشم  ریاس 
نییعت ییاراد  ریزو  بیوصت  ناریا و  يزکرم  کناب  لک  سیئر  داهنشیپ  هب  يزلف  ياههکس  نازیم  دیدرگ . دهاوخ  نییعت  نوناق  نیا  تاررقم 
روشک یکناب  یلوپ و  نوناـق  هدام 2  . ) دوب دهاوخ  ناریا  يزکرم  کناب  لک  سیئر  ییاراد و  ریزو  اضما  ياراد  سانکـسا  ز ) دـش . دـهاوخ 

بوصم 18/4/1351)

يولهپ

يالط مرگولیک  کـی  دـیاب  یتلود  هناخبارـض  تسا و  صلاـخ  يـالط  مرگ  ياراد 322382/7  يولهپ  ای  یلاـیر  دـص  يـالط  كوکـسم  : 
لوپ سایقم  دحاو و  نوناق  حالصا  نوناق  هدام 3  زا  هرقف ج  . ) دناسرب يولهپ  کی  كوکسم  ددع  برض 5675/136  فرصم  هب  ار  صلاخ 

بوصم 22/12/1310)

مایپ

زا هدام 6  . ) ددرگیم هلدابم  ییویدار  ياههاگتـسیا  نیب  هک  هریغ  نفلت و  فارگلت و  لماش  یکیرتکلا  مئـالع  هیلک  زا  تسا  تراـبع  ماـیپ  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 31/6/1364  يژولویدار )  ) یتشک تارباخم  يرسفا  همانیهاوگ  رودص  ییارجا  هماننییآ 

یگنهاشیپ

یگنهاشیپ و لوصا  تیاعر  اب  ناناوج  یعامتجا  یقالخا و  تیبرت  يارب  هیلاع  تسایر  تحت  هک  لقتسم  یلم و  تسا  ینامزاس  یگنهاشیپ  : 
نوناق هدام 1  . ) دوشیم هرادا  دسریم  حیشوت ...  ناریا و  یگنهاشیپ  یلاع  ياروش  بیوصت  هب  هک  ياهمانـساسا  قبط  رب  یللملانیب  تاررقم 

بوصم 26/4/1337) یگنهاشیپ  یلم  نامزاس 

تخادرپشیپ

دهعت ماجنا  زا  شیپ  تاررقم  قبط  اـهدادرارق  ماـکحا و  ساـسارب  طوبرم  تاراـبتعا  لـحم  زا  هکیتخادرپ  زا  تسا  تراـبع  تخادرپشیپ  : 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 28  . ) دریگیم تروص 

تخادرپشیپ

هب هک  ياهماـننییآ  ساـسارب  اـهدادرارق و  تاررقم و  ماـکحا و  قبط  طوـبرم  تاراـبتعا  زا  هکیتـخادرپ  زا  تسا  تراـبع  تخادرپ ، شیپ  : 
بوصم اههاگشناد  یلام  هماننییآ  هدام 14  . ) دریگیم تروص  دـهعت  ماجنا  زا  شیپ  دـسریم  یلاع  شزومآ  گـنهرف و  ترازو  بیوصت 

( ناریزو تأیه   30/3/1363

روتکافشیپ

ماـن هـب  هـک  تـسا  یتادراو  يـالاکشورف  تـهج  یجراـخ  هدنـشورف  يداهنـشیپ  طیارـش  هعوـمجم  زا  تراـبع  اـمورفورپ )  ) روتکاـفشیپ : 
نیا رد  هکدشاب  يدراوم  يواحیتسیابودوشیم  رداص  اهنآ  زاجم  ناگدنیامن  ای  یجراخ  ناگدنـشورف  هعـسوت  زکارم  ای  ناگدنهدشرافس 

( ناریزو تأیه  بوصم 13/5/1359  الاکعیزوت  هیهت و  زکارم  لیکشت  نوناق  ییارجا  هماننییآ   9 هدام . ) تسا هدش  ینیبشیپ  هماننییآ 
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یسایس کیپ 

نآ ياههناخترافس  ناونعهب  یمسر  تاجتشون  لماح  یتلود  هجراخ  روما  ترازو  فرط  زا  هک  دوشیم  قالطا  یصخش  هب  یـسایس  کیپ  : 
تاجتشون لماح  ای  طوبرم  هجراخ  روما  ترازو  ناونعهب  روبزم  ياههناخترافس  تاجتشون  لماح  سکعلاب  ای  جراخ  ياهروشک  رد  تلود 

نوناق ییارجا  هماـننییآ  هدام 329  . ) دـشاب ثلاث  روشک  رد  تلود  نامه  رگید  ترافـس  ناونعهب  روشک  کـی  رد  یتلود  ترافـس  یمـسر 
بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما 

راک یعمجهتسد  نامیپ 

ای یفنـص  نمجنا  ای  اروش   ) دـنچ ای  کی  نیبامیف  راـک  طیارـش  نییعت  روظنم  هب  یبتک  یناـمیپ  زا  تسا  تراـبع  راـک  یعمج  هتـسد  ناـمیپ  : 
اهنوناک و نیبامیف  ای  رگید  يوس  زا  اـهنآ  ینوناـق  ناگدـنیامن  اـی  اـمرفراک  دـنچ  اـی  کـی  فرط و  کـی  زا  نارگراـک ) ینوناـق  هدـنیامن 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369  راک  نوناق  هدام 140  . ) دوشیم دقعنم  ییامرفراک  يرگراک و  یلاع  ياهنوناک 

راک یعمجهتسد  نامیپ 

ای هیداـحتا  اـی  اکیدنـس  دـنچ  اـی  کـی  نیب  راـک  طیارـش  نییعت  روـظنم  هـب  هـک  یبـتک  ناـمیپ  زا  تـسا  تراـبع  راـک  یعمجهتـسد  ناـمیپ  : 
دقعنم رگید  فرط  زا  ییامرفراک  نویـساردفنک  ای  هیداحتا  ای  اکیدنـس  ای  امرفراک  دنچ  ای  کی و  فرط و  کی  زا  يرگراک  نویـساردفنک 

بوصم راک  نوناق  هدام 35  . ) دومن روظنم  تسا  ررقم  نوناـق  نیا  رد  هچنآ  زا  رتمک  ییاـیازم  ناوتیمن  یعمجهتـسد  ناـمیپ  رد  دوشیم .
(26/12/1337

تخاس یحارط و  يراکنامیپ 

ییارجا یلیـصفت و  یحارط  تامدـخ  ماـجنا  تیلوئـسم  هک  دوـشیم  قـالطا  ياه  ـ ـسسؤ تـکر یـا مـ ـ ـش تخاـس بـه  یحار و  راـکنامیپ طـ : 
نیا ماـجنا  تیریدـم  يزادـناهار و  بصن و  ییارجا ، تاـیلمع  تازیهجت ، ـالاک و  نیمأـت  هیهت و  دـنیارف ،) یـسدنهم  اـی  یـسدنهم  یحارط  )

یتعنـص و يدیلوت و  یـسدنهم  ینف و  ناوت  زا  هدافتـسا  رثکادـح  نوناق  زا  هدام 2  هرـصبت 1  . ) دراد هدـهع  رب  ار  هژورپ  کی  رد  اـهتیلاعف 
بوصم 12/12/1375) تامدخ  رودص  روظنم  هب  تالیهست  داجیا  اههژورپ و  يارجا  رد  روشک  ییارجا 

ت

یقوقحصاخشا تیعبات 

بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 591  . ) تسا تکلمم  نآ  رد  اهنآ  هاگتماقا  هک  دنراد  ار  یتکلمم  تیعبات  یقوقح  صاخشا  : 

رجات

بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 1  . ) دهدب رارق  یتراجت  تالماعم  ار  دوخ  یلومعم  لغش  هک  تسا  یسک  رجات  : 

رجات

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 1  .) تسا هداد  رارق  یتراجت  تالماعم  ار  دوخ  یلومعم  لغش  هکتسا  یسکرجات  : 

مراهچ هجرد  رجات  موس –  هجرد  رجات  مود –  هجرد  رجات  لوا –  هجرد  رجات 

نازیم هک  تسا  یـسک  مود  هجرد  رجات  دـشاب . ناـموت  رازه  تصـش  زا  شیب  شاهناـیلاس  شورف  نازیم  هک  تسا  یـسک  لوا  هجرد  رجاـت  : 
شاهنایلاس شورف  نازیم  هک  تسا  یسک  موس  هجرد  رجات  دشاب . ناموت  رازه  تصـش  یهتنم  ناموت و  رازه  لهچ  زا  شیب  شاهنالاس  شورف 

زا شیب  شاهنایلاس  شورف  نازیم  هک  تسا  یـسک  مراهچ  هجرد  رجات  دـشاب . ناـموت  راز  ـل هـ هچ ـی  هتنم ناـمو و  ــ راز ت ـت هـ ـسیب زا  شیب 
بوصم 12/1/1309) هریغ  تراجت و  اهتکرش و  رب  تایلام  نوناق  هدام 4  هرصبت 1  . ) دشاب ناموت  رازه  تسیب  یهتنم  ناموت و  رازه  جنپ 

بیدأت

هب عجار  نوناـق  هداـم 15  هرـصبت  . ) دـنادب بساـنتم  مرجم  لاوحا  هب  هجوت  اـب  هاـگداد  هک  يریزعت  عون  زا  تسا  یتازاـجم  بیدأـت  زا  دارم  : 
بوصم 21/07/1361) یمالسا  تازاجم 

يدرگناهج يدرگناریا و  تاسیسأت 

نانامهیم ای  نارفاسم  تماقا  ییاریذپ و  يارب  عافتنا  تامدخ و  هئارا  دصق  هب  هک  دنتـسه  ییاهدـحاو  يدرگناهج  يدرگناریا و  تاسیـسأت  : 
لتم 5. ارسرئاز 4 . ارسنامهم 3 . . 2 لته )  ) هناـخنامهم . 1 دـنوشیم : ای  هدـش  سیـسأت  ریز  حرـش  هب  هماننییآ  نیا  تاررقم  طباوض و  قبط 
یندـعم 10. بآ  ياـهمامح  تاسیـسأت  یلحاـس 9 . تاسیـسأت  يدرگناـهج 8 .  يدرگناریا و  هاــگودرا  ناـناوج 7 . هاـگتماقا  نویسناپ 6 .

ياهدحاو روشک 12 . يربرفاسم  ياهلانیمرت  اههاگدورف و  لخاد  ییاریذـپ  ياهدـحاو  رکذلاقوف 11 . یتماقا  ياهدحاو  نورد  ناروتـسر 
هدـش عقاو  يرهـش  تامدـخ  هدودـحم  زا  جراخ  يدرگناهج  يدرگناریا و  ياهریـسم  رد  هک  ییاههناخرفاسم  هار و  نیب  یتماقا  ییاریذـپ و 

اهنآتیلاـعف رب  تراــظن  يدرگناریا و  تاسیــسأت  يراذــگخرن  يدــنبهجرد و  لــیمکت ، حالــصا ، داــجیا ، هماــننییآ  هداـم 1  . ) تـسا
( ناریزوتأیه  13/2/1368 بوصم

ییانشور قرب  تاسیسأت 

دشاب هدش  داجیا  یصوصخم  هیحان  ای  رتهب  ییانشور  قرب  نیمأت  روظنمهب  ًاساسا  هک  تسا  یتاسیـسأت  زا  ترابع  ییانـشور  قرب  تاسیـسأت  : 
مود هلاس  تفه  ینارمع  همانرب  نوناق  هدام 17  يارجا  زرط  هماننییآ  هدام 16  . ) دریگ رارق  مه  یتعنص  هدافتـسا  دروم  شیب  مک و  دنچ  ره 

بوصم 12/11/1338) روشک 

یتعنص قرب  تاسیسأت 

دشاب هدش  داجیا  یصوصخم  هیحان  ای  رتهب  ییانشور  قرب  نیمأت  روظنم  هب  ًاساسا  هک  تسا  یتاسیسأت  زا  ترابع  ییانـشور  قرب  تاسیـسأت  : 
مود هلاس  تفه  ینارمع  همانرب  نوناق  هدام 17  يارجا  زرط  هماننییآ  هدام 16  . ) دریگ رارق  مه  یتعنص  هدافتـسا  دروم  شیب  مک و  دنچ  ره 

بوصم 12/11/1338) روشک 

یتایح یلصا و  ياهنایرش  ییانبریز و  تاسیسأت 
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ریظن مدرم  یلـصا  ياهزاین  نیمأت  نماض  هک  دنتـسه  تاثدحتـسم  زا  هورگ  نآ  روشک  یتایح  یلـصا و  ياهنایرـش  ییانبریز و  تاسیـسأت  : 
نیمأت تاطابترا و  یناسرعالطا ، رما  یعیبط ، يایالب  عوقو  ماگنه  اهنآ  نادـقف  هدوب و  تاطابترا  زاگ و  تفن و  لاـقتنا  طوطخ  قرب ، بآ ،

، یلصا یطابترا  ياهنایرش  ریـسم  رد  عقاو  گرزب  ياهلنوت  اهلپ و  اهدس ، دزاسیم . لالتخا  راچد  ار  ناگدیدتبیـصم  نیتسخن  ياهزاین 
زا هدام 1  دنب پ  . ) دنیآیم باسح  هب  ییانبریز  تاسیسأت  نیا  هلمج  زا  قرب  بآ و  لاقتنا  طوطخ  زاگ و  بآ و  راشف  تیوقت  ياههاگتسیا 

( ناریزو تأیه  بوصم 26/4/1379  روشک  لک  لاس 1379  هجدوب  نوناق  هرصبت 13  دنب م  ییارجا  هماننییآ 

يروآلمع تاسیسأت 

زا هدام 1  دنب 7  . ) دوشیم ماجنا  يروآلمع  تایلمع  عون  دـنچ  ای  کی  نآ  رد  هک  يروانـش  ای  هناخراک  هاگراک ، ناکم ، زا  تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 5/2/1378  ناریا  یمالسا  يروهمج  يزبآ  عبانم  زا  يرادربهرهب  تظافح و  ییارجا  هماننییآ 

یسکات

رد هدش  نیعم  تاصخشم  ياراد  هک  تسا  رگید -  بسانم  يوردوخ  ره  ای  نشیتسا  يراوس ، زا  معا  ياهیلقن -  هلیـسو  زا  ترابع  یـسکات  : 
هب يرهـش  یـسکات  ياهسیورـس  زا  یکی  تروص  هب  ددرگیم ، رداص  يرادرهـش  طسوت  هک  يرادربهرهب  زاـیتما  اـب  تسا و  هماـننییآ  نیا 

نوگانوگ ياهمرف  اهگنر و  نیوانع ، اب  هک  يرهـش  یـسکات  ياهسیورـس  عاونا  هرـصبت -  دزادرپیم . رهـش  نورد  رد  رفاسم  ییاـجهباج 
نیا لومـشم  دنتـسه ، راک  هب  لوغـشم  سناژآ  ای  رگید  بسانم  يوردوخ  ای  نشیتسا  يراوس ، هیلقن  لیاسو  اب  هک  هاـگدورف  یجنراـن و  ریظن 
رهـش یناریـسکات  هب  طوبرم  روما  زکرمت  هب  عجار  نوناق  هدـحاو  هدام  هب  هرـصبت  کی  قاـحلا  ییارجا  هماـننییآ  هدام 2  . ) دنتـسه هماننییآ 

( ناریزو تأیه  بوصم 10/8/1374  ناریا  یمالسا  يروهمج  بالقنا  ياروش  بوصم 28/3/1359  نارهت  يرادرهش  رظن  ریز  نارهت 

بالات

دنب ج . ) دشابن رتمک  راتکه  جـنپ  زا  بآ  عافترا  رثکادـح  رد  نآ  حطـس  هک  یعیبط  نادـنب  بآ  ای  قالتاب  بادرم ، یـضارا  زا  معا  بالات ، : 
بوصم 29/4/1354) یلحاس  ثدحتسم و  یضارا  نوناق  زا  هدام 1 

گولات

ظفح و نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  دنب 9  . ) یناریتشک تیلباق  حطس  نیرتنییاپ  رد  یناریتشک  لباق  یلصا  لاناک  هنایم  طخ  زا  تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت 

نیمأت

یمومع و ياههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 121  . ) لوقنمریغ لوقنم و  زا  معا  لاوما  فیقوت  زا  تسا  تراـبع  نوناـق  نیا  رد  نیمأـت  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا

نیمأت

بوصم 26/12/1308) هب  یعدم  نیمأت  نوناق  هدام 14  . ) لوقنمریغ لوقنم و  لاوما  فیقوت  زا  تسا  ترابع  نیمأت  : 
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رابتعا نیمأت 

یمومع تابساحم  نوناق  هدام 18  . ) نیعم هنیزه  يارب  بوصم  رابتعا  زا  یتمـسق  ای  مامت  نداد  صاـصتخا  زا  تسا  تراـبع  راـبتعا  نیمأـت  : 
بوصم 1/6/1366) روشک 

رابتعا نیمأت 

بوصم یمومع  تابـساحم  نوناـق  هداـم 13  . ) نیعم هـنیزه  يارب  راـبتعا  زا  یتمـسق  اـی  ماـمت  صیـصخت  زا  تـسا  تراـبع  راـبتعا  نیمأـت  : 
(15/10/1349

رابتعا نیمأت 

بوصم اههاگـشناد  یلاـم  هماـننییآ  هداـم 8  . ) نـیعم هـنیزه  يارب  راـبتعا  زا  یتمـسق  اـی  ماـمت  صیـصخت  زا  تـسا  تراـبع  راـبتعا  نیمأـت  : 
(30/3/1363

لیلد نیمأت 

یـسردادنییآ نوناق  زا  هداـم 149  . ) تسا لـیالد  هنوگنیا  زا  يرادربتروص  هظحـالم و  طـقف  دراوـم  نیا  رد  لـیلد  نیمأـت  زا  دوـصقم  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد 

لیلد نیمأت 

هدافتسا ای  لحم  رد  هدوجوم  تاراما  نیارق و  زا  هدافتسا  ای  ناسانشراک  زا  مالعتسا  نیعلطم و  زا  عالطتسا  یلحم و  قیقحت  هک  يدراوم  رد  : 
رب دنتـسه  نینظ  هک  یـصاخشا  تسا  نآ  لاثما  یناگرزاب و  رتافد  يوعد  دنتـسم  اـی  دراد  اـضتقا  تسا  ریغ  اـی  فرط  دزن  رد  هک  یلیـالد  زا 
زا دوصقم  دنیامنب و  ار  اهنآ  نیمأت  تساوخرد  هاگداد  زا  دنناوتیم  دش  دهاوخ  رـسعتم  ای  رذعتم  اهدعب  روکذـم  لیالد  زا  هدافتـسا  هکنیا 
ریغ ای  فرط  دزن  دوجوم  لیالد  هب  تبسن  لیلد  نیمأت  تسا –  لیالد  هنوگنیا  نتـشادرب  تبث  تروص  هظحالم و  طقف  دراوم  نیا  رد  نیمأت 

بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 315  . ) ددرگن هضراعم  عانتما و  اهنآ  فرط  زا  هکدیآیم  لمع  هب  یتروص  رد 

لیلد نیمأت 

همکاحم نیح  رد  ًاـمتح  هدـش  نیمأـت  هک  یلیـالد  هک  نیا  رب  دـنکیمن  تلـالد  هجو  چـیه  هب  تسا و  نآ  ظـفح  لـیالد  نیمأـت  زا  دوصقم  : 
یقوقح تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هدام 66  . ) دوب دهاوخ  ربتعم  ًامتح  هدـش  نیمأت  لیالد  ای  دوب  دـهاوخ  نآ  بحاص  ياعدا  كردـم 

بوصم 18/08/1290)

دهعت لیدبت 

نآ ماقم  مئاق  هک  يدیدج  دهعت  هب  یلـصا  دهعت  لیدبت  هب  هلدـهعتم  دـهعتم و  هکیتقو  - 1 دوشیم : لصاح  لیذ  دراوم  رد  دـهعت  لیدـبت  : 
اب ثلاث  صخـش  هک  یتقو  - 2 دوشیم . يرب  یلـصا  دهعت  هب  تبـسن  دهعتم  تروص  نیا  رد  دـنیامن  یـضارت  بابـسا  زا  یببـس  هب  ددرگیم 

. دـیامن لـقتنم  رگید  یـسک  هب  ار  دـهعتم  همذـلایفام  هلدـهعتم  هک  یتقو  - 3 دـیامن . ادا  ار  دـهعتم  نید  هک  دـنک  لوـبق  هلدـهعتم  تیاـضر 
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( یندم نوناق   292 هدام )

ناریا هعبت 

تیعبت دشاب . ملسم  اهنآ  یجراخ  تیعبت  هکیصاخشا  يانثتـسا  هب  ناریا  نینکاس  هیلک  - 1 دنوشیم : بوسحم  ناریا  هعبت  لیذ  صاخـشا  : 
نیا زا  معا  تسا  یناریا  اهنآ  ردپ  هکیناسک   2 دشابن . ناریا  تلود  ضارتعا  دروم  اهنآ  تیعبات  كرادم  هکتسا  ملسم  یناسک  یجراخ 

رد هک  یناسک   4 دشاب . مولعمریغ  نانآ  ردام  ردپ و  هدـش و  دـلوتم  ناریا  رد  هکیناسک  - 3 دنـشاب . هدش  دلوتم  هجراخ  رد  ای  ناریا  رد  هک 
هجراخ هعبت  هکيردـپ  زا  ناریا  رد  هکیناسک  - 5 دناهدمآ . دوجوهب  هدش  دـلوتم  ناریا  رد  اهنآ  زا  یکی  هکیجراخ  ردام  ردـپ و  زا  ناریا 

لوبق الا  دنـشاب و  هدرکتماقا  ناریا  رد  رگید  لاس  کی  لقاال  مامت  لاس  هدـجیه  نس  هب  ندیـسر  زا  سپ  هلـصافالب  هدـمآ و  دوجوهب  تسا 
هعبت نز  ره  - 6 تسا . ررقم  ناریا  تیعباـت  لیـصحت  يارب  نوناـق  قباـطم  هکدوـب  دـهاوخ  یتاررقم  قـبط  رب  ناریا  تیعباـت  هب  اـهنآ  ندـش 

ناگدنیامن زا  دلوتم  لافطا  هرـصبت –  دـشاب . هدرکلیـصحت  ار  ناریا  تیعبات  هکیجراخ  هعبت  ره  - 7 دـنکرایتخا . یناریا  رهوش  هکیجراخ 
( یندم نوناق  هدام 976  . ) دوب دنهاوخن  هرقف 4 و 5  لومشم  هجراخ  یلوسنق  یسایس و 

ناریا هعبت 

تیعبت دشاب  ملسم  اهنآ  یجراخ  تیعبت  هکیـصاخشا  يانثتـسا  هب  ناریا  نینکاس  هیلک  - 1 دنوشیم : بوسحم  ناریا  هعبت  لیذ  صاخـشا  : 
زا معا  تسا  یناریا  اهنآ  ردـپ  هکیناـسک   2 دـشابن . ناریا  تلود  ضارتعا  دروم  اهنآ  تیعبات  كرادـم  هکتسا  ملـسم  یناـسکیجراخ 
رد هکیناسک  - 4 دشاب . مولعمریغ  نانآ  ردام  ردپ و  هدش و  دلوتم  ناریا  رد  هکیناسک   3 دنشاب . هدش  دلوتم  هجراخ  رد  ای  ناریا  رد  هکنیا 

هعبت هکيردـپ  زا  ناریا  رد  هکیناسک  - 5 دـناهدمآ . دوجوهب  تسا  هدـش  دـلوتم  ناریا  رد  اهنآ  زا  یکی  هکیجراخ  ردام  ردـپ و  زا  ناریا 
هعبت نز  ره  - 6 دنشاب . هتشاد   Domicile تنوکـس ناریا  رد  مامت  لاس  هدـجیه  نس  هب  ندیـسر  زا  سپ  هدـمآ و  دوجو  هب  تسا  هجراخ 

بوصم تیعبات  نوناق  زا  لوا  هدام  . ) دـشاب هدرک  لیـصحت  ار  ناریا  تیعبات  هک  یجراخ  هعبت  ره  - 7 دـنک . رایتخا  یناریا  رهوش  هک  هجراخ 
(14/6/1308

دیعبت

هب دیعبت  تروص  رد  دننامب  رظن  تحت  اجنآ  رد  هدش و  مازعا  دنکیم  نیعم  همکحم  هک  ییاج  هب  ظفحلاتحت  دـیاب  دـیعبت  هب  نیموکحم  : 
بوصم یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 14  . ) دوش جارخا  تکلمم  زا  هدرب و  دح  رـس  ات  ظفحلاتحت  دیاب  ار  هیلع  موکحم  تکلمم  زا  جراخ 

(7/11/1304

هاگدیعبت

زا هدام 5  ریخا  تمـسق  . ) تسا هدیدرگسیـسأت  تداع  هب  نیمرجم  يرادهاگن  روظنم  هب  تلود  فرط  زا  هک  تسا  ياهسـسؤم  هاگدـیعبت  : 
بوصم 12/2/1339) ینیمأت  تامادقا  نوناق 

هبرجت

هدام 1 دنب ر  . ) دـیآیم تسد  هب  تمدـخ  ماجنا  نیح  نامز و  رورم  هب  يراک  ماجنا  رد  هک  تسا  یباستکا  يربهار  ییاسانـش و  زا  ترابع  : 
تأیه بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یتعنـص  يراـجت  دازآ  قطاـنم  ياـهنامزاس  ناـنکراک  دزمتـسد  قوقح و  هماـننییآ 
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( ناریزو

ریجحت

يارب یلو  ددرگیمن  تیکلاـم  بجوـم  تـسا و  ریجحت  هریغ  هاـچ و  ندـنک  اـی  نـیمز  فارطا  ندــیچ  گنــس  لـیبق  زا  اـیحا  رد  عورــش  : 
( یندم نوناق  هدام 142  . ) دیامنیم ایحا  رد  تیولوا  قح  داجیا  هدننکریجحت 

هکرت ریرحت 

بوصم 2/4/1319) یبسح  روما  نوناق  هدام 206  . ) تسا یفوتم  نوید  هکرت و  رادقم  نییعت  هکرت  ریرحت  زا  دوصقم  : 

کیسالک تالیصحت 

، یناتسبد ياههرود  قیرط  زا  هک  لغش  ره  فیاظو  ماجنا  يدصت و  يارب  مزال  تامولعم  هعومجم  زا  تسا  ترابع  کیسالک  تالیـصحت  : 
لحم نازیم و  هب  یگتـسب  لـماع  نیا  تاـجرد  نییعت  زاـیتما و  صیـصخت  كـالم  دـیآیم . تسد  هب  یهاگـشناد  یناتـسریبد و  ییاـمنهار ،
لماع هب  اهزایتما  لک  زا  دصرد ) 26  ) دصرد شش  تسیب و  لداعم  زایتما  ( 2600 . ) دراد لغش  زاین  دروم  یلیصحت  هتشر  طابترا  لیصحت و 

يراـجت دازآ  قطاـنم  ياـهنامزاس  ناـنکراک  دزمتـسد  قوـقح و  هماـننییآ  زا   5 هدام فلا  دـنب  . ) دـباییمصاصتخا کیـسالکتالیصحت 
( ناریزو تأیه  بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالسا  يروهمج  یتعنص 

( راب  ) هدنریگ لیوحت 

بوصم 29/6/1343) ییایرد  نوناق  زا  هدام 52  دنب 6  . ) دراد ار  راب  تفایرد  قح  همانراب  بجوم  هب  هک  تسا  یصخش  هدنریگ  لیوحت  : 

يرادا تافلخت 

. دشاب فلختم  روصق  ای  ریصقت  زا  یشان  هک  نیا  زا  معا  تسا . یمومع  قالخا  فالخ  لامعا  یطابـضنا و  تافلخت  لماش  يرادا  تافلخت  : 
فیاـظو يارجا  رد  يدـمعریغ  یهاـتوک  زا  تسا  تراـبع  روـصق –  يرادا . تاررقم  نیناوـق و  يدـمع  ضقن  زا  تسا  تراـبع  ریـصقت – 

بوصم 9/12/1362) يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  ياهتأیه  نوناق  هدام 8  . ) يرادا

یطابضنا تافلخت 

. يرادا فیاظو  هب  عجار  تاررقم  نیناوق و  يدمع  ضقن  زا  تسا  ترابع  ریصقت  فلا ) روصق : ریصقت ، زا : دنترابع  یطابـضنا  ياهفلخت  : 
اههناخترازو و یناـسنا  يورین  يزاـسزاب  نوناـق  هداـم 17  . ) يرادا فیاـظو  يارجا  رد  يدـمعریغ  یهاـتوک  زا  تـسا  تراـبع  روـصق  ب )

بوصم 5/7/1360) تلود  هب  هتسباو  یتلود و  تاسسؤم 

سیلدت

( یندم نوناق  هدام 438  . ) دوش هلماعم  فرط  بیرف  بجوم  هک  یتایلمع  زا  تسا  ترابع  سیلدت  : 

رکذت
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زا یکی  هرابرد  ریزو  ای  روهمجسیئر  زا  یـساسا ، نوناـق  ( 88  ) متـشه داتـشه و  لصا  قباطم  ناگدنیامن  ای  هدـنیامن  هک  يدراوم  هیلک  رد  : 
سیئر دـنهد . رکذـت  ًاـبتک  لوئـسم  ریزو  روهمجسیئر و  هب  رظن  دروم  عوضوم  صوصخ  رد  دـنناوتیم  دـنراد ، لاؤس  قح  ناـنآ  فیاـظو 

هدام 192 . ) دـیامنیم ناونع  سلجم  یتآ  ینلع  هسلج  نیلوا  رد  ار  نآ  هصالخ  غالبا و  طوبرم  ریزو  اـی  روهمجسیئر  هب  ار  رکذـت  سلجم 
بوصم 20/1/1379) یمالسا  ياروش  سلجم  یلخاد  هماننییآ  نوناق 

هرکذت

رد تماقا  هجراخ و  کلامم  هب  ناریا  عابتا  ترفاسم  هزاجا  تیعبات و  نییعت  يارب  رادتیحالص  نیرومأم  فرط  زا  هک  تسا  يدنـس  هرکذت  : 
بوصم 20/10/1311) هرکذت  نوناق  هدام 1  . ) دوشیم هداد  ناریا  هب  هجراخ  زا  ترفاسم  ای  هروبزم  کلامم 

يروشک يربارت 

مان رییغت  نوناق   1 هدام هرـصبت 1  . ) تسا ییایرد  ینیمز و  يربارت  نآ  تاررقم  نوناـق و  نیا  رد  روکذـم  روشک  يربارت  تراـبع  زا  روظنم  : 
بوصم 24/4/1353) نآ  فیاظو  نییعت  تالیکشت و  دیدجت  يربارت و  هار و  ترازو  هب  هار  ترازو 

هیاپ زارت 

یکیمانید شاـعترا  رد  هزاـس  هاـگهیکت  ناونعهب  اـی  ددرگیم  لـقتنم  هزاـس  هب  نیمز  تکرح  زارت  نآ  رد  ددرگیم  ضرف  هکتسا  يزارت  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 17/9/1378  هلزلز ، ربارب  رد  اهنامتخاس  یحارط  هماننییآ  فیراعت  شخب  زا  . ) دوشیم بوسحم 

تکارت

قیداصم و هلمج  زا  زین  کلیـس  تسا و  يزلف  ییاوقم و  يذـغاک ، ياهچراپ ، تاـغیلبت  هنوگره  زا  تراـبع  تکارت  دراـکالپ و  زا  دوصقم  : 
ریسفت نوناق  هدحاو  هدام  . ) تسا لاکشاالب  تسا  یتاباختنا  داتـس  لحم  هدننک  صخـشم  هک  ولبات  عون  ره  بصن  نکیل  تسا و  اهنیا  لاثما 

بوصم 14/12/1370) بوصم 6/5/1370  یمالسا  ياروش  سلجم  تاباختنا  نوناق  هب  هدحاو  هدام  قاحلا  نوناق 

یجراخ تیزنارت 

رد نآ  يرادهگن  ای  ثلاث  روشک  دصقم  هب  یجراخ  يدابم  زا  ییالاک  نآ  یط  هک  تسا  یلحارم  هلسلس  زا  ترابع  الاک  یجراخ  تیزنارت  : 
روشک يزرم  هطقن  کی  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ورملق  زا  الاک  بحاص  ياضاقت  هب  نآ  یجیردت  لمح  بیترت  هدـش و  تسارح  قطانم 
ورملق زا  یجراخ  ياهالاک  روبع  لقن و  لمح و  نوناق  هدام 1  . ) ددرگیم جراخ  روشک  يزرم  طاقن  رگید  زا  ای  هطقن  نامه  زا  الآم  دراو و 

بوصم 22/12/1374) ناریا  یمالسا  يروهمج 

یجراخ تیزنارت 

هطقن زا  دراو و  روشک  يزرم  هطقن  کـی  زا  ناریا  كاـخ  زا  روبع  روظنم  هب  یجراـخ  يـالاک  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  یجراـخ  تیزنارت  : 
بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 172  . ) دوش جراخ  رگید  يزرم 

يرمرادناژ رد  تاجرد  بیترت 
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يرمرادـناژ رد  هک  مکی  زابرـس  زابرـس و  انثتـسا  هب  دوب  دـهاوخ  ینیمز  يورین  تاجرد  دـننام  روشک  لک  يرمرادـناژ  رد  تاجرد  بیترت  : 
بوصم حلسم  ياهورین  مادختـسا  نوناق  و 32  داوم 21  حالـصا  ینوناق  هحیال  دنب 1  هرـصبت 2  . ) دوشیم هدیمان  مکی  مرادناژ  مرادـناژ و 

( بالقنا ياروش   29/8/1358

يروبع يالاک  هیصیخرت 

اب كرمگ ، ناونعهب  يو  هدنیامن  ای  لمح  يدـصتم  يوس  زا  هک  هدـنهد  روبع  ای  نآ  بحاص  هب  الاک  لیوحت  هلاوح  دنـس  زا  تسا  ترابع  : 
زا یجراخ  ياهالاک  روبع  لقن و  لمح و  نوناق  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب ث  . ) ددرگیم رداص  طوبرم  تاررقم  طباوض و  تیاعر 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/5/1377  ناریا  یمالسا  يروهمج  ورملق 

( نارادساپ هاپس   ) عیفرت

بالقنا نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  هدام 72  . ) نوناق نیا  تاررقم  ربارب  رتالاب  هبتر  ای  هجرد  هب  لـین  زا  تسا  تراـبع  عیفرت  : 
بوصم 21/7/1370) یمالسا 

( شترا  ) عیفرت

بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  نوناـق  هداـم 63  . ) نوناـق نیا  تاررقم  ربارب  ـالاب  هبتر  اـی  هجرد  هب  لـین  زا  تسا  تراـبع  عـیفرت  : 
(7/7/1366

عیفرت

بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 9  . ) رتالاب هیاپ  کی  زارحا  زا  تسا  ترابع  عیفرت  : 

عیفرت

دازآ قطانم  ياهنامزاس  نانکراک  دزمتـسد  قوقح و  همان  نییآ  زا  هدام 1  دـنب ص  . ) تسا یلبق  هیاپ  زا  رتالاب  هیاپ  کی  زارحا  زا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  ناریا 19/1/1375  یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت 

يراختفا عیفرت 

لغـش ماقم  زا  رتالاب  هجرد  کـی  شماـقم  هک  ینیعم  لغـش  هک  تسا  نآ  یمـسر  عیفرت  يراـختفا . یمـسر و  تسا : مسق  ود  رب  هبتر  عیفرت  : 
تروص رد  هک  تسا  نآ  يراختفا  عیفرت  دوش . عوجر  وا  هب  ( 23  ) و ( 21  ) هدام لولدم  تیاعر  لغش و  نآ  يررقم  اب  دشاب  یمدختسم  قباس 

ماقم ( 25  ) هدام لولدم  تیاعر  نودام و  هبتر  رد  تمدخ  لاس  شش  زا  سپ  یمسر  هبتر  اقترا  يارب  لحم  ندوبن  هناخترازو و  جایتحا  مدع 
زا روبزم  مدختـسم  يررقم  یلو  ددرگ  لصاح  يرییغت  وا  لغـش  رد  هک  نیا  نودـب  ددرگ  هداد  نیمدختـسم  هب  يراـختفا  ناونع  هب  يرتـالاب 

یمسر لاغتـشا  لثم  يراختفا  هبتر  رد  تمدخ  تدم  دشاب و  رتمک  دیابن  تسا  هدش  هداد  وا  هب  يراختفا  روط  هب  هک  یماقم  يررقم  لقادح 
بوصم 22/9/1301) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 26  . ) دوشیم دیق  تمدخ  هقرو  رد  روظنم و  ماقم  نآ  رد 
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یمسر عیفرت 

لغـش ماقم  زا  رتالاب  هجرد  کـی  شماـقم  هک  ینیعم  لغـش  هک  تسا  نآ  یمـسر  عیفرت  يراـختفا . یمـسر و  تسا : مسق  ود  رب  هبتر  عیفرت  : 
يروشک مادختسا  نوناق  هداـم 26  زا  . ) دوش عوجر  وا  هب  ( 23  ) و ( 21  ) هدام لولدم  تیاعر  لغـش و  نآ  يررقم  اب  دشاب  یمدختـسم  قباس 

بوصم 22/9/1301)

كایرت

يانثتـسا هـب   ) دـشابیم هداـمآ  كاـیرت  و  یبـط -  كاـیرت  ماـخ -  كاـیرت  دـشاب ) هکیتروـص  لکـش و  ره  هـب   ) شاخـشخ ظـیلغ  هریــش  : 
یللملانیب و تراجت  دـیلوت و  شاخـشخ و  تشکمیظنت  دـیدحت و  لکتورپ  هب  ناریا  تلود  قاحلا  نوناـق   1 هدام (. ) گینیلاگ ياههدروارف 

بوصم 14/8/1336) كایرت  فرصم  هدمع  تراجت 

تیانج رد  بیبست 

ددرگن تیانج  بکترم  ًامیقتـسم  دوخ  دنک و  مهارف  ار  يرگید  هیلع  تیانج  ای  ندـش  فلت  ببـس  ناسنا  هک  تسا  نآ  تیانج  رد  بیبست  : 
تازاجم هحیال  هدام 318  . ) دنیبب بیسآ  دتفیب و  نآ  رد  یـسک  دنکب و  یهاچ  هک  نآ  دننام  دشیمن  لصاح  تیانج  دوبن  رگا  هک  يروطهب 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 7/9/1370  یمالسا 

تیانج رد  بیبست 

ددرگن تیانج  بکترم  ًامیقتسم  دوخ  دیامن و  مهارف  ار  يرگید  هیلع  تیانج  ای  ندش  فلت  ببـس  ناسنا  هک  تسا  نآ  تیانج  رد  بیبست  : 
بوصم 24/9/1361) یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 23  . ) دنیبب بیسآ  دتفیب و  نآ  رد  یسک  دنکب و  یهاچ  هک  نآ  دننام 

لیجست

تابساحم نوناق  هدام 20  . ) یهدب هدننک  تابثا  كرادـم  دانـسا و  بجوم  هب  تخادرپ  لباق  یهدـب  نازیم  نییعت  زا  تسا  ترابع  لیجـست  : 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع 

لیجست

بوصم یموـمع  تابـساحم  نوناـق  هداـم 15  . ) هـتبثم دانـسا  بجوـم  هـب  تـخادرپ  لـباق  یهدـب  نازیم  نـییعت  زا  تـسا  تراـبع  لیجـست  : 
(15/10/1349

( عیبم  ) میلست

زا تسا  ترابع  ضبق  دـشاب و  تاعافتنا  تافرـصت و  احنا  زا  نکمتم  هک  يوحن  هب  يرتشم  فرـصت  هب  عیبم  نداد  زا  تسا  ترابع  میلـست  : 
( یندم نوناق  هدام 367  . ) عیبم رب  يرتشم  الیتسا 

صیخشت
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يارجا هب  لین  يارب  اهنآ  ماـجنا  اـی  لیـصحت  هک  ییاـهتخادرپ  ریاـس  تامدـخ و  ـالاک و  باـختنا  نییعت و  زا  تسا  تراـبع  صیخـشت ، : 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 17  . ) تسا يرورض  ییارجا  ياههاگتسد  ياههمانرب 

صیخشت

ياهفدـه هب  لین  يارب  اهنآ  ماجنا  ای  لیـصحت  هک  اهتخادرپ  ریاـس  اهتمدـخ و  ـالاک و  باـختنا  نییعت و  زا  تسا  تراـبع  صیخـشت  : 
بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 12  . ) تسا يرورض  هسسؤم  ای  هناخترازو 

صیخشت

نیا هب  زاجم  ًاصوصخم  ارزو  فرط  زا  هک  تسا  یـصاخشا  ای  ارزو  هب  عجار  طـقف  دوشیم  لـیمحت  تلود  هنازخ  رب  هک  یجرخ  صیخـشت  : 
دانـسا ددرگ  نیعم  نینیاد  زا  کی  ره  ربارب  رد  دانـسا  هب  یگدیـسر  زا  سپ  تلود  یهدب  نازیم  هک  تسا  نآ  صیخـشت  زا  دارم  دنتـسه  رما 

. دشاب هدش  هتشون  دیامنیم  نیعم  هرادا  ره  هصوصخم  دعاوق  هک  یبیترت  هب  هدوب و  تلود  نینیاد  قوقح  لیالد  يواح  دیاب  ضرق  صیخشت 
بوصم 10/12/1312) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 28  )

صیخشت

رما نیا  هب  زاجم  ًاصوصخم  ارزو  فرط  زا  هکتسا  یصاخشا  ای  ارزو  هب  عجار  طقف  دوشیم  لیمحت  تلود  هنازخ  رب  هکیجرخ  صیخـشت  : 
دانـسا ددرگ  نیعم  نـینیاد  زا  کـی  ره  ربارب  رد  دانـسا  هـب  یگدیـسر  زا  سپ  تـلود  یهدـب  نازیم  هـکتسا  نآ  صیخـشت  زا  دارم  دنتـسه 

. دشاب هدش  هتـشون  دـنکیم  نیعم  هرادا  ره  هصوصخم  دـعاوق  هک  یبیترت  هب  هدوب  تلود  نینیاد  قوقح  لیالد  يواح  دـیاب  ضرق  صیخـشت 
بوصم 3/12/1289) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 30  )

صیخشت

ياهفدـه هب  لین  يارب  اـهنآ  ماـجنا  اـی  لیـصحت  هک  اـهتخادرپ  ریاـس  تامدـخ و  يـالاکباختنا  نییعت و  زا  تسا  تراـبع  صیخـشت  : 
( ناریزو تأیه   30/3/1363 بوصم اههاگشناد  یلام  هماننییآ  هدام 7  . ) تسا يرورض  هاگشناد 

یکرمگیعطقریغ تافیرشت 

ياهدـنب دراوم  رد  یکرمگ  هناورپ  رودـص  هب  یهتنم  ماجنا و  نآ  هب  طوبرم  يالاک  همانراهظا و  هب  تبـسن  كرمگ  فرط  زا  هک  یتایلمع  : 
هرصبت 1 . ) دوشیم هدیمان  یکرمگ  یعطقریغ  تافیرـشت  مجنپ  دنب  دروم  رد  یکرمگ و  یعطق  تافیرـشت  ددرگیم  هدام  نیا  راهچ  ات  کی 

بوصم 30/3/1350) یکرمگ  روما  نوناق  زا  هدام 19 

یکرمگ یعطق  تافیرشت 

ياهدـنب دراوم  رد  یکرمگ  هناورپ  رودـص  هب  یهتنم  ماجنا و  نآ  هب  طوبرم  يالاک  همانراهظا و  هب  تبـسن  كرمگ  فرط  زا  هک  یتایلمع  : 
هرصبت 1 . ) دوشیم هدیمان  یکرمگ  یعطقریغ  تافیرـشت  مجنپ  دنب  دروم  رد  یکرمگ و  یعطق  تافیرـشت  ددرگیم  هدام  نیا  راهچ  ات  کی 

بوصم 30/3/1350) یکرمگ  روما  نوناق  زا  هدام 19 
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( يزومآشناد  ) لکشت

یتـلود و زا  معا  بوصم  ریگارف و  رمتـسم ، هناـبلطواد ، تروص  هب  ار  ياهدـش  فـیرعت  ياـهتیلاعف  هک  نازوـمآشناد  زا  ياهعوـمجم  هب  :
تروص هب  هریغ  يدادما و  یعافد و  یملع ، یشزرو ، یگدنزاس ، يرنه ، یعامتجا ، یگنهرف ، يداقتعا ، فلتخم  ياههصرع  رد  یتلودریغ 

هماننییآ هدام 1  دنب 2-1  . ) دوشیم هدیمان  لکـشت  دـنیامنیم  تیلاعف  سرادـم  زا  جراخ  رد  لمکم  تروص  هب  ای  لخاد  رد  هتفای  نامزاس 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 4/3/1378  يزومآشناد  ياهلکشت  یگنهامه  ياروش 

( نایهاگشناد  ) یمالسا لکشت 

حرصم هاگـشناد -  تراظن  تأیه   ) حالـصيذ عجرم  زا  تیلاعف  یمـسر  زوجم  تفایرد  زا  سپ  هکتسا  نایهاگـشناد  زا  بکرم  تیعمج  : 
یساسا نوناق  بوچراچ  رد  حرصم  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  ياهشزرا  یمالـسا و  فادها  ققحت  تهج  رد  هماننییآ ) نیا  موس  لصف  رد 

یلاـع ياروش  بوصم 9/6/1378  نایهاگـشناد  یمالـسا  ياهلکـشت  هماـننییآ  زا  هداـم 3  دـنب 1-3  . ) دـیامنیم تیلاعف  هماـننییآ  نیا  و 
( یگنهرف بالقنا 

ناگدش قیدصت 

روما هب  یگدیـسر  تواضق و  يارب  ار  ناـنآ  تقاـیل  تیلها و  دـیلقت  عجارم  زا  رفن  ود  لـقاال  هک  دنتـسه  یناـسک  ناگدـشقیدصت  زا  دارم  : 
بوصم 24/5/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و  رضاحم  نوناق  هدام 42  هرصبت  . ) دشاب هدرک  قیدصت  هیعرش 

فرصت

. نآ لاثما  رشابم و  رجأتسم و  هطـساو  هب  هاوخ  دشاب و  هطـساو  نودب  هاوخ  تیفقو  ای  تسا  تیکلام  ناونعهب  فرـصت  فرـصت  زا  دوصقم  : 
بوصم 12/3/1321) يراذگاو  كالما  هب  تبسن  صاخشا  يواعد  هب  عجار  نوناق  زا  هدام 15  هرصبت 2  )

هکرت هیفصت 

. تسا كرتاـم  زا  تیـصو  دروـم  ندرک  جراـخ  اـهنآ و  تخادرپ  یفوـتم و  هدـهع  رب  قوـقح  نوـید و  نـییعت  هـکرت  هیفـصت  زا  دوـصقم  : 
(2/4/1319 بوصم یبسح  روما  نوناق   260 هدام )

يریگمیمصت

دازآ قطانم  ياهنامزاس  نانکراک  دزمتـسد  قوقح و  هماـننییآ  هدام 1  دـنب غ  . ) تسا فلتخم  روما  نیب  زا  رما  کـی  باـختنا  زا  تراـبع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت – 

مرج ددعت 

تازاجم نوناق  هدام 31  . ) تسا دـشا  نآ  يازج  هک  دوشیم  هداد  یمرج  تازاجم  دـشاب  مرج  ددـعتم  نیوانع  ياراد  دـحاو  لعف  هاـگره  : 
بوصم 7/3/1352) یمومع 
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مرج ددعت 

تازاجم نوناق  هدام 31  . ) تسا دـشا  نآ  يازج  هک  دوشیم  هداد  یمرج  تازاجم  دـشاب  مرج  هددـعتم  نیوانع  ياراد  دـحاو  لعف  هاگره  : 
بوصم 7/11/1304) یمومع 

يدعت

( یندم نوناق  هدام 951  . ) يرگید قح  ای  لام  هب  تبسن  تسا  فراعتم  ای  نذا  دودح  زا  ندومن  زواجت  يدعت  : 

هدش ادیپ  يایشا  فیرعت 

یلاها عالطا  هب  ًاتداع  هک  تفگ  ناوتب  هک  يوحن  هب  یعرـش  تاررقم  بسحرب  نالعا  رـشن و  زا  تسا  تراـبع  هدـش  ادـیپ  يایـشا  فیرعت  : 
بوصم 14/8/1370) یندم  نوناق  زا  يداوم  حالصا  نوناق  هدام 6 )  ) هدام 164 . ) تسا هدیسر  لحم 

هدش ادیپ  يایشا  فیرعت 

یلاها عالطا  هب  ًاتداع  هک  تفگ  ناوتب  هک  يوحن  هب  یعرـش  تاررقم  بسحرب  نالعا  رـشن و  زا  تسا  تراـبع  هدـش  ادـیپ  يایـشا  فیرعت  : 
بوصم 8/10/1361) یندم  نوناق  زا  يداوم  حالصا  نوناق  هدام 164  . ) تسا هدیسر  لحم 

هدش ادیپ  يایشا  فیرعت 

. دسرب لحم  یلاها  عالطا  هب  ًاتداع  هک  يوحن  هب  لحم  تقو و  تایضتقم  بسحرب  نالعا  رشن و  زا  تسا  ترابع  هدش  ادیپ  يایـشا  فیرعت  : 
( یندم نوناق  هدام 164  )

ریزعت

يازج سبح و  لیبق  زا  تسا  هدـش  راذـگاو  مکاح  رظن  هب  هدـشن و  نییعت  عرـش  رد  نآ  رادـقم  عون و  هک  تسا  یتبوقع  ای  بیدأـت  ریزعت ، : 
بوصم 7/9/1370) یمالسا  تازاجم  هحیال  هدام 16  . ) دشاب رتمک  دح  رادقم  زا  دیاب  قالش  نازیم  هک  قالش  يدقن و 

تاریزعت

يازج سبح و  لیبق  زا  تسا  هدش  راذگاو  مکاح  رظن  هب  هدشن و  نییعت  عرـش  رد  نآ  رادـقم  عون و  هک  تسا  یتبوقع  ای  بیدأت  تاریزعت ، : 
بوصم 21/7/1361) یمالسا  تازاجم  هب  عجار  نوناق  هدام 11  . ) دشاب رتمک  دح  رادقم  زا  دیاب  هک  قالش  يدقن و 

یعرش تاریزعت 

رادقم عون و  نییعت  نودب  بجاو  كرت  ای  مارح  لعف  باکترا  يارب  مالسا  سدقم  عرش  رد  هک  یتازاجم  زا  تسا  ترابع  یعرش  تاریزعت  : 
یـسرداد نییآ  نوناق  هداـم 2  هرـصبت 1  . ) دـشابیم یمالـسا  تازاجم  نوناـق  رد  جردـنم  حرـش  هب  نآ  بیترت  هدـیدرگ و  ررقم  تازاـجم ،

بوصم 28/6/1378) بالقنا  یمومع و  ياههاگداد 
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ییازج بیقعت 

دنوشیم قلعم  یمسر  یسانشراک  لغـش  زا  دنریگب  رارق  هدام 2  زا  قش 5  رد  روکذم  مئارج  يارب  ییازج  بیقعت  تحت  هک  یناسانـشراک  : 
بوصم 23/11/1317) یمسر  ناسانشراک  هب  عجار  نوناق  هدام 4  . ) تسا هماناعدا  رودص  ییازج  بیقعت  زا  دوصقم 

قیلعت

. زیمت ناوید  رد  همکاحم  متخ  ات  مکح  ندنام  ارجالا  فوقوم  زا  تسا  ترابع  قیلعت  تسا  نآ  يارجا  قیلعت  بجوم  مکح  زیمت  نتـساوخ  : 
بوصم 30/5/1291) يرفیک ) یسردادنییآ   ) ییازج تامکاحم  یتقوم  نیناوق  هدام 444  )

دهعت

يارجا ب ) تمدـخ . نداد  ماـجنا  اـی  ـالاک  لـیوحت  فلا ) زا : یـشان  تلود  همذ  رب  نید  داـجیا  زا  تسا  تراـبع  نوناـق  نیا  رظن  زا  دـهعت  : 
ياهدادرارق هب  نتـسویپ  د ) حالـصيذ . ینوناق و  عجارم  زا  هدش  رداص  ماکحا  ج ) دشاب . هدش  دـقعنم  تاررقم  تیاعر  اب  هک  ییاهدادرارق 

بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 19  . ) نوناق هزاجا  اب  یللملانیب  عماجم  ای  اهنامزاس  رد  تیوضع  یللملانیب و 

دهعت

تیاعر اب  هک  ییاهدادرارق  يارجا  ب ) تمدخ . نداد  ماجنا  ای  الاک  لیوحت  فلا ) زا : یشان  تلود  همذ  رب  یتامازلا  زا  تسا  ترابع  دهعت  : 
یللملانیب و ياـهدادرارق  هب  نتـسویپ  د ) تیحالـصيذ . ینوناـق و  عجارم  زا  هدـش  رداـص  ماـکحا  ج ) دوشیم . دـقعنم  تاررقم  نیناوـق و 

بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق  زا  هدام 14  . ) نوناق هزاجا  اب  یللملانیب  عماجم  ای  اهنامزاس  رد  تیوضع 

رابتعا دهعت 

ینید لیاسو  نیدب  هدمآرد و  تلود  فرـصت  هب  یلاوما  ای  ماجنا و  یتمدـخ  راک و  هک  تسا  نیا  هدـش  دـهعت  يرابتعا  هک  نیا  زا  دوصقم  : 
بوصم 10/12/1312) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 37  هرصبت  . ) دشاب هدش  داجیا  تلود  يارب 

رابتعا دهعت 

تیاعر اب  هک  ییاهدادرارق  يارجا  ب ) تمدـخ . ماجنا  ای  الاک  لیوحت  فلا ) زا : یـشان  هاگـشناد  همذ  رب  یتامازلا  زا  تسا  تراـبع  دـهعت  : 
. ینوناق هزاجا  اب  یللملانیب  عماجم  ای  اـهنامزاس  رد  تیوضع  یللملانیب و  ياـهدادرارق  هب  نتـسویپ  ج ) دوشیم . دـقعنم  تاررقم  نیناوق و 

( ناریزو تأیه  بوصم 30/3/1363  اههاگشناد  یلام  هماننییآ  هدام 9  )

هقبط یبسن  ناکم  رییغت 

هلزلز ربارب  رد  اــهنامتخاس  یحارط  هماــننییآ  فیراــعت  شخب  زا  . ) نآ نییاــپ  فــک  هــب  تبــسن  فــک  کــی  یبناــج  ناــکم  رییغت  : 
( ناریزو تأیه  ( 17/9/1378 بوصم

همانمهافت
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صخـشم ار  یجراـخ  ياـهفرط  اـب  یتـلود  ياههاگتـسد  زا  یکی  اـی  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  يراـکمه  هنیمز  هک  تسا  یقفاوت  : 
داـقعنا میظنت و  یگنوـگچ  هماـننییآ  هداـم 1  . ) دـیامن داـجیا  یتلود  هاگتـسد  يارب  ماـجنا  تهج  یقوقح  دـهعت  هک  نآ  نودـب  دـیامنیم :

( ناریزو تأیه  بوصم 13/2/1371  یللملانیب  ياهقفاوت 

طیرفت

( یندم نوناق  هدام 952  . ) تسا مزالریغ  لام  ظفح  يارب  فراعتم  ای  دادرارق  بجوم  هب  هک  یلمع  كرت  زا  تسا  ترابع  طیرفت  : 

ریصقت

. دشاب فلختم  روصق  ای  ریصقت  زا  یـشان  هک  نیا  زا  معا  تسا  یمومع  قالخا  فالخ  لامعا  یطابـضنا و  تافلخت  لماش  يرادا  تافلخت  : 
بوصم 25/12/1365) يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  نوناق  هدام 8  . ) يرادا تاررقم  نیناوق و  يدمع  ضقن  زا  تسا  ترابع  ریصقت – 

ریصقت

. دشاب فلختم  روصق  ای  ریصقت  زا  یشان  هک  نیا  زا  معا  تسا . یمومع  قالخا  فالخ  لامعا  یطابـضنا و  تافلخت  لماش  يرادا  تافلخت  : 
بوصم يرادا  تاـفلخت  هب  یگدیـسر  ياـهتأیه  نوناـق  هداـم 8  . ) يرادا تاررقم  نیناوـق و  يدــمع  ضقن  زا  تـسا  تراـبع  ریــصقت – 

(9/12/1362

ریصقت

یمالـسا تازاجم  نوناق  هدام 40  هرـصبت  . ) یتلود تاماظن  تیاعر  مدـع  تراـهم ، مدـع  یتـالابمیب ، یطاـیتحایب ، زا  تسا  معا  ریـصقت  : 
بوصم 24/9/1361)

ریصقت

یناسنا يورین  يزاسزاب  نوناـق  هداـم 17  فلا  دـنب  . ) يرادا فیاـظو  هب  عجار  تاررقم  نیناوـق و  يدـمع  ضقن  زا  تسا  تراـبع  ریـصقت  : 
بوصم 5/7/1360) تلود  هب  هتسباو  یتلود و  تاسسؤم  اههناخترازو و 

ریصقت

( یندم نوناق  هدام 953  . ) يدعت طیرفت و  زا  تسا  معا  ریصقت  : 

بلقت

ار نآ  لیاسو  ای  مهارف  قح  ریغ  نم  ار  لومشم  تیفاعم  تابجوم  هک  یلامعا  باکترا  زا  تسا  ترابع  هدام  نیا  رد  روکذم  بلقت  زا  دارم  : 
، عقاو فالخرب  یهاوگ  بذک ، تداهـش  نداد  ذوفن ، لامعا  نارگید ، همانـسانش  زا  هدافتـسا  ددـجم ، همانـسانش  ذـخا  لیبق  زا  دـنک  لیهـست 

بوصم یمومع  هفیظو  تمدـخ  نوناق  هدام 62  هرـصبت  . ) اهنآ ریاظن  لومـشم و  نداد  بیرف  ندرک و  کـیرحت  تقیقح و  نتـشاد  موتکم 
(13/02/1350
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قالخا ياوقت 

يارب بساـنم  ياـههنیمز  شیادـیپ  ناراـکمه و  ناـیم  بوـلطم  طـباور  بجوـم  هک  ییاـهراتفر  اـهشیارگ و  هعوـمجم  زا  تسا  تراـبع  : 
ربکت و زا  تسا و  عضاوتم  نتورف و  مدختسم - : کی  راتفر  تیفیک  رد  قالخا  ياوقت  ياهیگژیو  زا  ياهنومن  دوش . اهدادعتـسا  ییافوکش 
زا تسا – . رادزار  دامتعا و  لباق  . - دنکیم زیهرپ  رهاظت  قلمت و  زا  دراد و  تقادص  شرادرک  راتفگ و  رد  دنکیم – . يرود  یهاوخدوخ 

ماجنا هدوهیب و  نانخـس  نتفگ  زا  دـهدیمن – . جرخ  هب  ضغب  بح و  اـهراک  ماـجنا  رظن و  راـهظا  رد  دـنکیم - . زیهرپ  ییوگدـب  تبیغ و 
دادعتـسا یگتـسیاش و  یبایـشزرا  طباوض  همیمـض 1  . ) دـنکیم شــشوک  نارگید  تـحار  شیاـسآ و  يارب  دزیهرپیم . دروـمیب  لاـمعا 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/1/1361  یمسر  نامدختسم 

تمدخ ياوقت 

همیمـض . ) ددرگ اهتیلوئـسم  فیاظو و  ماجنا  دوبهب  تمدخ و  نسح  بجوم  هک  ییاهشـشوک  اهشیارگ و  هعومجم  زا : تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/1/1361  یمسر  نیمدختسم  دادعتسا  یگتسیاش و  یبایشزرا  طباوض 

راجشا هینبا و  میوقت 

نیمز رد  اقب  قاقحتسا  ضرف  اب  راجشا  هینبا و  هک  تسا  نآ  میوقت  هقیرط  اهنآ و  نیع  زا  هن  دربیم و  ثرا  راجـشا  هینبا و  تمیق  زا  هجوز  : 
( یندم نوناق  هدام 947  . ) ددرگیم میوقت  ترجا  نودب 

هب یعدم  میوقت 

رد - 2 لاحضرع . رد  نیعم  غلبم  زا  تسا  ترابع  نآ  تمیق  دشاب  هجو  هب  یعدم  رگا  - 1 دیآیم : لمع  هب  لیذ  قیرط  هب  هب  یعدم  میوقت  : 
مامت عمج  لـصاح  اـب  تسا  يواـسم  هب  یعدـم  تمیق  دـنیامنیم  هبلاـطم  ار  لـک  زا  تمـسق  کـی  کـی  ره  هک  یعدـم  رفن  دـنچ  يواـعد 

یعدم تمیق  ددرگ  هتخادرپ  ای  افیتسا  هنیعم  دـعاوم  هب  دـیاب  هک  یقوقح  عفانم و  هب  هعجار  يواعد  رد  - 3 دوشیم . هبلاطم  هک  ییاهتمسق 
نامز هب  دودـحم  روبزم  قح  هک  یتروص  رد  دـنادیم . نآ  هبلاطم  رد  قحيذ  ار  هب  یعدـم  هک  تسا  یعفانم  طاسقا و  مامت  عمج  لصاح  هب 

افیتسا دـیاب  لاس  هد  فرظ  رد  هک  ار  هچنآ  ای  هلاس  هد  عفانم  عمج  لصاح  اب  تسا  يواسم  هب  یعدـم  تمیق  دـشاب  رمعلامادام  ای  هوبن  نیعم 
یعدم هدرک و  نیعم  لاحـضرع  رد  یعدـم  هک  تسا  یغلبم  هب  یعدـم  تمیق  یلام  قوقح  هجوریغ و  لاوما  هب  هعجار  يواعد  رد  - 4 دنک .

هک يدراوم  رد  تسا . هدرکن  بیذـکت  ار  نآ  يراصتخا  تاـمکاحم  رد  هسلج  نیلوا  اـی  يداـع  تاـمکاحم  رد  دوخ  هحیـال  نیلوا  رد  هیلع 
رتمک ًالامجا  هکنآ  رگم  تسا  بوسحم  لایر  رازه  جـنپ  زا  شیب  هب  یعدـم  تمیق  تسین  نکمم  يوعد  ءادـتبا  رد  هب  یعدـم  تمیق  نییعت 

بوصم 28/10/1314) يراجت  یقوقح و  تامکاحم  لوصا  نوناق  هدام 84  . ) دشاب مولعم  تمیق  ندوب 

مرج رارکت 

مرج بکترم  ًاددـجم  مکح  يارجا  زا  دـعب  هچنانچ  دوش ، موکحم  هدـنرادزاب  ای  يریزعت  تازاـجم  هب  هاـگداد  مکح  بجوم  هب  سک  ره  : 
یمالسا تازاجم  هحیال  هدام 48  . ) دـیامن دـیدشت  ار  هدـنرادزاب  ای  يریزعت  تازاجم  موزل  تروص  رد  دـناوتیم  هاگداد  ددرگ  ریزعت  لباق 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 7/9/1370 

مرج رارکت 
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لومـش ای  تیثیح  هداعا  نامز  اـت  مکح  تیعطق  خـیرات  زا  هدـش و  موکحم  ییاـنج  اـی  ياهحنج  سبح  هب  یعطق  مکح  بجوم  هب  سک  ره  : 
بوصم یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 24  . ) دوب دـهاوخ  مرج  رارکت  تاررقم  لومـشم  دوشب  يرگید  تیانج  ای  هحنج  بکترم  نامز  رورم 

(7/3/1352

نادند یبرجت  نیسنکت 

بوصم یبرجت  نازاسنادـند  یلغـش  عـضو  نییعت  نوناـق  ساـسارب  هک  دوـشیم  قـالطا  یـصخش  هب  نادـند  يراوتاربـال  یبرجت  نیـسنکت  : 
تاناحتما هدـهع  زا  هدومن و  تکرـش  نوناق  رد  هدـش  ینیبشیپ  تاـناحتما  رد  هماـننییآ  نیا  ربارب  یمالـسا و  ياروش  سلجم   22/2/1364

. دیامن تفایرد  يزاسنادند ) هاگراک   ) نادند راوتاربال  رد  لاغتـشا  تهج  ار  نادند  يراوتاربال  یبرجت  نیـسنکت  كردم  هدمآرب و  روکذم 
بوـصم یمالــسا  ياروـش  سلجم  بوـصم 22/2/1364  یبرجت  نازاسنادــند  یلغــش  عـضو  نـییعت  نوناــق  ییارجا  هماــننییآ  هداـم 1  )

( ناریزو تأیه   18/12/1364

تلود نیرومأم  هب  درمت 

بوسحم درمت  دـیآ  لـمع  هب  ناـنآ  هفیظو  ماـجنا  نیح  رد  تلود  نیرومأـم  هب  تبـسن  یهاـگآ  ملع و  اـب  هک  یتمواـقم  اـی  هلمح  هنوگره  : 
بوصم 02/03/1375) هدنرادزاب ) ياهتازاجم  تاریزعت و   ) یمالسا تازاجم  نوناق  مجنپ  باتک  زا  هدام 607  زا  .... ) دوشیم

تلود نیرومأم  هب  درمت 

درمت دـیآ  لمع  هب  اهنآ  هفیظو  ماجنا  نیح  رد  تلود  نارومأم  هب  تبـسن  يرجت  روط  هب  یلمع  مادـقا  اـب  هک  یتمواـقم  اـی  هلمح  هنوگره  : 
بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 160  زا  . ) دوشیم بوسحم 

زیمت

الاو ماربا  مکح  نآ  همکاحم  لوصا  نیناوق و  اب  روکذم  مکح  قفاوت  تروص  رد  هدش و  زیمت  هک  تسا  یمکح  رد  قیقدت  زیمت  زا  دوصقم  : 
بوصم 18/8/1290) یقوقح  تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هدام 565  . ) دوشیم ضقن 

نت

لداعم هک   ) کی رتم  نت  هدیدرگ  دیق  یکرمگ  قوقح  تفایرد  ذخأم  نزو و  دحاو  نوناق  نیا  همیمـض  هفرعت  لودج  رد  هک  نت  زا  روظنم  : 
بوصم 10/4/1377) یکرمگ  هفرعت  حالصا  نوناق  هدام 3  . ) تسا تسا  مرگولیک ) رازه 

نت

کیرتم و نت  هدیدرگ  دیق  یکرمگ  قوقح  تفایرد  ذـخأم  نزو و  دـحاو  ناونعهب  نوناق  نیا  همیمـض  هفرعت  لودـج  رد  هک  نت  زا  روظنم  : 
بوصم 6/4/1344) یکرمگ  هفرعت  نوناق  هدام 3  . ) تسا نآ  مرازه  کی  ولیک  کی  زا  روظنم 

ناتسا نادرگهاوخنت 
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ياههنیزه تخادرپ  رد  مزال  تالیهست  داجیا  روظنم  هب  بوصم  تارابتعا  لحم  زا  هنازخ  هک  یهجو  زا  تسا  ترابع  ناتسا  نادرگهاوخنت  : 
هدام . ) دهدیم رارق  ناتسا  ره  زکرم  رد  هنازخ  ناگدنیامن  رایتخا  رد  یناتسا  هجدوب  ماظن  عبات  یلحم  ییارجا  ياههاگتسد  ینارمع  يراج و 

بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق   25

تخادرپ نادرگهاوخنت 

اب تابـساحم  ناوید  یلام  روما  ریدـم  فرط  زا  يرادـباسح  نادرگ  هاوخنت  لـحم  زا  هک  یهجو  زا  تسا  تراـبع  تخادرپ  نادرگ  هاوخنت  : 
بجوم هب  هک  ینیرومأم  ای  اهدحاو  رایتخا  رد  اههنیزه  زا  یخرب  ماجنا  يارب  ناشیا  فرط  زا  زاجم  تاماقم  ای  تابساحم  ناویدسیئر  دییأت 

ماجنا طوبرم  ياههنیزه  هک  جـیردت  هب  ات  دریگیم  رارق  دنتـسه  نادرگ  هاوخنت  تفاـیرد  هب  زاـجم  نآ  ییارجا  ياـههماننییآ  نوناـق و  نیا 
روشک تابساحم  ناوید  یتالماعم  یتابساحم و  یلام ، هماننییآ  نوناق  هدام 5  . ) دنراد تفایرد  هجو  ًاددجم  لیوحت و  هنیزه  دانسا  دوشیم 

بوصم 9/6/1372)

تخادرپ نادرگ  هاوخنت 

سیئر اـی  ریزو  دـییأت  اـب  باـسحيذ  فرط  زا  يرادـباسح  نادرگ  هاوخنت  لـحم  زا  هک  یهجو  زا  تسا  تراـبع  تخادرپ  نادرگ  هاوخنت  : 
نوناـق و نیا  بجوـم  هب  هک  ینارومأـم  اـی  اهدـحاو  راـیتخا  رد  اـههنیزه  زا  یخرب  ماـجنا  يارب  اـهنآ  فرط  زا  زاـجم  تاـماقم  اـی  هسـسؤم 

دانـسا دوشیم  ماجنا  طوبرم  ياههنیزه  هک  جـیردت  هب  ات  دریگیم  رارق  دنتـسه  نادرگهاوخنت  تفایرد  هب  زاـجم  نآ  ییارجا  ياـههماننییآ 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 27  . ) دنراد تفایرد  هجو  ًاددجم  لیوحت و  هنیزه 

تخادرپ نادرگ  هاوخنت 

ياهراـپ ماـجنا  يارب  باـسحيذ  فرط  زا  يرادــباسح  نادرگ  هاوـخنت  لـحم  زا  هـک  یهجو  زا  تـسا  تراــبع  تـخادرپ  نادرگهاوـخنت  : 
هجو ًاددجم  لیوحت و  هنیزه  دانـسا  دوشیم  ماجنا  طوبرم  ياههنیزه  هک  جـیردت  هب  ات  دریگیم  رارق  رادـعمج  رایتخا  رد  یئزج  ياههنیزه 

بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق   21 هدام . ) دنراد تفایرد 

تخادرپ نادرگهاوخنت 

رارق رادعمج  رایتخا  رد  اههنیزه  زا  ياهراپ  ماجنا  يارب  یلام  روما  ریدم  فرط  زا  يرادباسح  نادرگهاوخنت  لحم  زا  هک  یهجو  زا  ترابع  : 
یلام هماننیئآ  زا  هدام 13   ) دنراد تفایرد  هجو  ًاددجم  لیوحت و  هنیزه  دانـسا  دوشیم  ماجنا  طوبرم  ياههنیزه  هک  جـیردت  هب  ات  دریگیم 

(. بوصم 30/3/1363 اههاگشناد 

يرادباسح نادرگ  هاوخنت 

يراج و لاس  ياههنیزه  زا  یـضعب  ماجنا  يارب  بوصم  تارابتعا  لحم  زا  هنازخ  هک  یهجو  زا  تسا  ترابع  يرادـباسح ، نادرگ  هاوخنت  : 
تـساوخرد رودص  اب  دوش و  تخادرپ  اههنیزه  لابق  رد  ات  دهدیم  رارق  یلام  روما  ریدـم  رایتخا  رد  لبق  ياهلاس  تخادرپ  لباق  تادـهعت 

( ناریزو تأیه  بوصم 30/3/1363  اههاگشناد  یلام  هماننییآ  هدام 12  . ) ددرگ تفایرد  ًاددجم  هجو 

يرادباسح نادرگهاوخنت 
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تادـهعت يراج و  لاس  ياههنیزه  زا  یـضعب  ماجنا  يارب  تابـساحم  ناوید  بوصم  تارابتعا  لحم  زا  هنازخ  هک  یهجو  زا  تسا  تراـبع  : 
سپس تخادرپ و  هدش  رداص  ياههلاوح  لابق  رد  ات  دهدیم  رارق  تابساحم  ناوید  یلام  روما  ریدم  رایتخا  رد  لبق  ياهلاس  تخادرپ  لباق 
ناوید یتالماعم  یتابـساحم و  یلام ، هماننییآ  نوناـق  هدام 4  . ) دـیامن هجو  تساوخرد  نادرگهاوخنت  لـیمکت  تهج  هنیزه  دانـسا  هئارا  اـب 

بوصم 9/6/1372) روشک  تابساحم 

يرادباسح نادرگهاوخنت 

یضعب ماجنا  يارب  بوصم  تارابتعا  لحم  زا  ناتسا  رد  هنازخ  یگدنیامن  ای  هنازخ  هک  یهجو  زا  تسا  ترابع  يرادباسح  نادرگ  هاوخنت  : 
هدـش رداص  ياههلاوح  لابق  رد  ات  دـهدیم  رارق  باسحيذ  رایتخا  رد  لبق  ياهلاس  تخادرپ  لباق  تادـهعت  يراج و  لاـس  ياـههنیزه  زا 

بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 26  . ) ددرگ تفایرد  ًاددجم  هجو  تساوخرد  رودص  اب  زیراو و 

يرادباسح نادرگ  هاوخنت 

يراج و لاس  ياههنیزه  زا  یـضعب  ماجنا  يارب  بوصم  تارابتعا  لحم  زا  هنازخ  هک  یهجو  زا  تسا  تراـبع  يرادـباسح  نادرگ  هاوخنت  : 
تـساوخرد رودص  اب  زیراو و  هدـش  رداص  ياههلاوح  لابق  رد  ات  دـهیم  رارق  باسحيذ  رایتخا  رد  لبق  ياهلاس  تخادرپ  لباق  تادـهعت 

بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 20  . ) ددرگ تفایرد  ًاددجم  هجو 

هنازخ نادرگ  هاوخنت 

هب هک  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  يزکرم  کـناب  دزن  یموـمع  دـمآرد  باـسح  رد  یکناـب  راـبتعا  زا  تسا  تراـبع  هنازخ  نادرگ  هاوـخنت  : 
روما ترازو  هب  لاس  نامه  رد  هنازخ  يدـقن  تاـجایتحا  عفر  يارب  یلاـم  لاـس  ره  رد  نیعم  نازیم  هب  نآ  زا  هدافتـسا  هزاـجا  نوناـق  بجوم 

بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 24  . ) ددرگیم زیراو  لاس  نایاپ  ات  اهتنم  ددرگیم و  هداد  ییاراد  يداصتقا و 

هنازخ نادرگهاوخنت 

هزاـجا نوناـق  بجوم  هب  هک  ناریا  يزکرم  کـناب  دزن  یمومع  دـمآرد  باـسح  رد  یکناـب  راـبتعا  زا  تسا  تراـبع  هنازخ  نادرگ  هاوخنت  : 
لمع دروم  یلام  لاس  نایاپ  اـت  اـهتنم  دوشیم و  هداد  ییاراد  ترازو  هب  هنازخ  يدـقن  تاـجایتحا  عفر  يارب  نیعم  نازیم  هب  نآ  زا  هدافتـسا 

بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 19  . ) دوشیم زیراو 

یقوقح قفاوت 

ای یجراـخ  یتـلود  تکرـش  هسـسؤم و  تلود ، لـباقم  رد  یتـلود  هاگتـسد  نآ ، بجوم  هب  هک  یللملانیب  طـباور  زا  یـشان  تسا  یقفاوـت  : 
يداوم رد  یقوقح  قفاوت  دـشاب . یقوقح  يارجا  تنامـض  راثآ و  ياراد  دوش و  يرما  هب  مزتلم  یللملانیب ، ياهنامزاس  اـهاروش و  عماـجم ،

بوسحم هداـس  یقوقح  قفاوت  دراوم ، ریاـس  رد  تسا و  یتافیرـشت  یقوقح  قـفاوت  دـشاب ، یمالـسا  ياروـش  سلجم  بیوـصت  دـنمزاین  هک 
( ناریزو تأیه  بوصم 13/2/1371 ) یللملانیب  ياهقفاوت  داقعنا  میظنت و  یگنوگچ  هماننییآ  هدام 1  زا  . ) دوشیم

یتکازن قفاوت 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 210 

http://www.ghaemiyeh.com


مـالعا ینیعم  ياهتسایـس  بیقعت  هب  ار  دوـخ  میمـصت  یتـلود  هاگتـسد  نآ ، بجوـم  هب  هـک  یللملانـیب  طـباور  زا  یـشان  تـسا  یقفاوـت  : 
یللملانیب ياهقفاوت  داقعنا  میظنت و  یگنوگچ  هماـننییآ  هدام 1  . ) دشاب بترتم  نآ  رب  ییارجالامزال  یقوقح  رثا  هکنآ  نودـب  دـیامنیم ،

( ناریزو تأیه  بوصم 13/2/1371 

یناور یشخبناوت 

هب هک  ياهفرح  یعاـمتجا و  یکـشزپ ، تامدـخ  زا  گـنهامه  ریگیپ و  تامادـقا  ریبادـت و  هعوـمجم  زا  تـسا  تراـبع  یناور  یـشخبناوت  : 
. دوش هعماج  رد  وجناوت  يونعم  يدام و  تیـصخش  لالقتـسا  بسک  رجنم  ات  دریگیم  ماجنا  ياهلحرم  دتمم و  یجیردـت ، يدـنور  تروص 

راک هب  یتامدـخ  ياههتـشر  ای  ياهفرح  ياههاگراک  رد  هک  یناور  نارامیب  هب  همحزلاقح  تخادرپ  هزاجا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  )
تأیه بوـصم 3/7/1367  یمالـسا  ياروـش  سلجم  بوصم 8/8/1365  روکذـم  ياـههاگراک  تـالوصحم  شورف  دـنوشیم و  هدراـمگ 

( ناریزو

یناور يوجناوت 

. دشابن دوخ  یلغش  یعامتجا و  یگداوناخ  يدرف ، فیاظو  اهشقن و  يافیا  هب  رداق  یناور  يرامیب  تلع  هب  هک  تسا  یسک  یناور  لولعم  : 
راک هب  یتامدـخ  ياههتـشر  ای  ياهفرح  ياههاگراک  رد  هک  یناور  نارامیب  هب  همحزلاقح  تخادرپ  هزاجا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 2  )

( ناریزو تأیه  بوصم 3/7/1367  یمالسا  ياروش  سلجم  بوصم 8/8/1365  روکذم  اههاگراک  تالوصحم  شورف  دنوشیم و  هدرامگ 

یلگنج هدوت 

زا شیب  دوجوم  یلگنج  ناتخرد  مجح  راتکه و  هد  زا  رتمک  نآ  حطـس  تعـسو  هک  تسا  يرجـشم  عترم  اـی  لـگنج  زا  ییازجم  تاـعطق  : 
بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق  زا  هدام 1  دنب 10  . ) دشاب راتکه  رد  بعکمرتم  دصیس 

هئطوت

یسرداد نوناق  هدام 320  . ) دشاب هدش  ذاختا  رتشیب  ای  رفن  ود  نیب  ینابت  رثا  رد  لمع  ماجنا  میمـصت  هک  دنکیم  ادـیپ  ققحت  یتقو  هئطوت  : 
بوصم 4/10/1318) شترا  رفیک  و 

يراجتریغ ياهروظنم  هب  فقوت 

دنب د . ) تسپ راب و  رفاسم و  ندرک  هدایپ  راب  نتفرگ  زا  ریغ  يروظنم  ره  هب  ندـمآ  دورف  زا  تسا  ترابع  يراجتریغ  ياهروظنم  هب  فقوت  : 
بوصم 30/4/1328) یللملانیب  يروشک  ییامیپاوه  تاررقم  هب  ناریا  تلود  قاحلا  هزاجا  نوناق  زا  هدام 96 

یمیشورتپ هب  هتسباو  تادیلوت 

هب کی  هدام  دافم  قبط  یمیشورتپ  ياههدروارف  دیلوت  نایرج  رد  هک  یتادیلوت  هیلک  زا  تسا  ترابع  یمیشورتپ  عیانص  هب  هتسباو  تادیلوت  : 
یگنهامه هوحن  هماننییآ  زا  هدام 1  هرـصبت 2  . ) دیآیم دوجوهب  یتفایزاب  یبناج و  تالوصحم  تروص  هب  هک  نیا  ای  دشابیم و  زاین  اهنآ 

( ناریزو تأیه  بوصم 24/1/1367  یمیشورتپ  اب  طابترا  رد  تفن  ترازو  عیانص و  ترازو  فیاظو  کیکفت  و 
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( یبلقت يوراد   ) هدننک هیهت 

هرصبت . ) تسا لوئسم  يدصتم  هدنشورف  زا  دوصقم  دوشیم و  هتخاس  یبلقت  يوراد  وا  روتسد  هب  ای  هیهت  دوخ  هک  تسا  یسک  هدننک  هیهت  : 
بوصم 29/3/1334) یندیماشآ  یندروخ و  داوم  ییوراد و  یکشزپ و  روما  تاررقم  هب  طوبرم  نوناق  زا  هدام 18   1

ث

دانسا تبث 

دنس و خیرات  ندرک  یعطق  ینعی  تسا  هدش  تبث  دانسا  ندرک  یمـسر  تسا  ررقم  نوناق  نیا  رد  هک  یتابیترت  قفاوم  دانـسا  تبث  زا  دوصقم 
بوصم 21/2/1290) دانسا  تبث  نوناق  هدام 82  . ) لیدبت رییغت و  زا  دنس  تاجردنم  ظفح  رارقا و  رهم و  طخ و  طبض 

ج

لعاج

( یندم نوناق  هدام 562  . ) دنیوگیم لعج  ار  ترجا  لماع و  ار  فرط  لعاج و  ار  مزتلم  هلاعج  رد  : 

زابناج

ضرعت زا  نآ  دنمشزرا  ياهدرواتسد  زا  تسارح  ظفح و  یمالسا و  بالقنا  ییافوکـش  نیوکت و  نایرج  رد  هک  تسا  ینارگراثیا  ناونع  : 
یضراع ياهناصقن  تالالتخا و  هب  یلیمحت  گنج  لوط  اهنآ و  زا  یشان  میقتسم  ثداوح  هنوگ  ره  ای  یجراخ  یلخاد و  لماوع  زواجت  و 

هدام دنب ب  . ) دنـشابیم هجاوم  ییاهتیدودحم  اب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  دنور  رد  هجیتن  رد  دنوشب و  ای  هدش  راچد  یناور  یمـسج و 
بوصم 31/3/1374) یمالسا  بالقنا  نازابناج  یعامتجا  یمادختسا و  تالیهست  نوناق  زا   2

زابناج

يرتسب نامرد  روظنم  هب  لاس  کی  زا  شیب  ای  دـنهد  تسد  زا  هشیمه  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  اـی  ار  دوخ  وضع  دـنچ  اـی  کـی  هک  یلنـسرپ  : 
، دنرواین تسد  هب  ار  دوخ  ییاراک  لاس  کی  ات  ـد و  نهدب تسد  زا  ار  دو  ناو خـ زا تـ ـی  ـشخب ای  مامت  یتمالـس ، نادقف  تلع  هب  ای  دـندرگ ،

دراوم ریاس  رد  زابناج و  دشاب  هدمآ  دوجو  هب  نانآ  يارب  یتیعضو  نینچ  نوناق  نیا  هدام 120  رد  روکذم  دراوم  زا  یکی  ببس  هب  هچنانچ 
بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  هدام 121  زا  . ) هدش هدیمان  لولعم 

زابناج

ياهدرواتـسد زا  تسارح  ظفح و  یلیمحت و  گنج  لوط  یمالـسا ، بالقنا  ییافوکـش  نیوکت و  نایرج  رد  هک  تسا  ینارگراثیا  ناونع  : 
یضراع ياهناصقن  تالالتخا و  هب  نآ  زا  یشان  میقتـسم  ثداوح  هنوگ  ره  ای  یجراخ  یلخاد و  لماوع  زواجت  ضرعت و  زا  نآ  دنمـشزرا 

زا تیامح  روظنم  هب  دنـشابیم و  هجاوم  ییاهتیدودحم  اب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  دنور  رد  هجیتن  رد  هدـش و  راچد  یناور  یمـسج و 
داینب ششوپ  تحت  یضراع  تالالتخا  اهناصقن و  زا  یشان  ياهتیدودحم  ناربج  نانآ و  یتدیقع  یگنهرف و  یـسامح  تکرح  رارمتـسا 

بوصم 18/2/1369) یمالسا  بالقنا  نازابناج  یعامتجا  یمادختسا و  تالیهست  نوناق  هدام 2  . ) دنریگیم ای  هتفرگ و  رارق 
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زابناج

يرتسب نامرد  روظنم  هب  لاس  کـی  زا  شیب  اـی  دـنهد ، تسد  زا  هشیمه  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  اـی  دوخ  وضع  دـنچ  اـی  کـی  هک  یلنـسرپ  : 
تـسد هب  ار  دوخ  ییاراک  لاس  کی  اـت  دـنهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  يراـک  ناوت  زا  یـشخب  اـی  ماـمت  یتمالـس ، نادـقف  تلع  هب  اـی  دـندرگ 
لولعم دراوم  ریاس  رد  زابناج و  دشاب  هدـمآ  دوجو  هب  نانآ  يارب  تیعـضو  نیا  قوف  هدام  رد  روکذـم  دراوم  زا  یکی  رد  هچنانچ  دـنرواین ،

بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  هدام 108  . ) دنوشیم هتخانش 

یلک هداتفا  راک  زا  زابناج 

یلک هداتفا  راک  زا  حلسم ) ياهورین  حالـصيذ  عجارم  ای  یمالـسا  بالقنا  نازابناج  نافعـضتسم و  داینب   ) هحلاص عجارم  صیخـشت  هب  هک  : 
بوصم یمالـسا  بالقنا  نازاـبناج  یعاـمتجا  یمادختـسا و  تالیهـست  نوناـق  زا  هداـم 2  دـنب ه ـ . ) دنـشابن راـک  هب  رداـق  هدـش و  هتخاـنش 

(. 31/3/1374

نازابناج

نآ ياهدرواتسد  ظفح  یمالسا و  بالقنا  ندیسر  رمث  هب  هار  رد  نازابناج  روما  نافعـضتسم و  داینب  یهاوگ  ساسارب  هک  دنتـسه  یناسک  : 
قلعتم یتلود و  ماهـس  يراذگاو  هوحن  نوناق  زا  هدام 1  هرصبت 1  دنب ج  . ) دناهدش هتخانـش  زابناج  دصرد )  10  ) دصرد هد  نازیم  هب  لقادح 

بوصم 12/5/1373) نارگراک  نارگراثیا و  هب  تلود  هب 

هفیاج

بوصم یمالـسا  تازاـجم  نوناـق  زا  هداـم 188  فـلا  دـنب  زا  . ) دــسرب ناـسنا  ندــب  نورد  هـب  هار  ره  زا  هلیــسو و  ره  اـب  هـک  یتـحارج  : 
(24/9/1361

ههبج

هدرک تفایرد  ار  نآ  تیرومأم  ای  هتـشاد  یمزر  عیرـس  میقتـسم و  يریگرد  یناگی  هک  تسا  ياهقطنم  نوناـق  رد  جردـنم  ههبج  زا  روظنم  : 
بوصم 18/5/1371) ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  مئارج  تازاجم  نوناق  هدام 44  هرصبت  . ) دشاب

ههبج

تفایرد ار  نآ  تیرومأم  ای  هتـشاد و  یمزر  عیرـس  میقتـسم و  يریگرد  یناگی  هک  تسا  ياهقطنم  نوناـق  نیا  رد  جردـنم  ههبج  زا  روظنم  : 
بوصم یمالسا  تازاجم  نوناق  داوم  زا  یضعب  خسن  شترا و  رفیک  یـسرداد و  نوناق  زا  یتمـسق  حالـصا  هدام 357  هرصبت  . ) دشاب هتشاد 

(18/4/1354

یماظتنا یماظن و  ياهورین  صاخ  مئارج 

فیاـظو و اـب  طاـبترا  رد  حلـسم  ياـهورین  ياـضعا  هک  تسا  ییاـههزب  یماـظتنا  یماـظن و  صاـخ  فیاـظو  هب  طوـبرم  مئارج  زا  روـظنم  : 
ياهورین یسرداد  نوناق  هدام 1  هرصبت 1  . ) دندرگ بکترم  تسا  نانآ  هدهع  هب  تاررقم  نوناق و  قبط  هک  یماظتنا  یماظن و  ياهتیلوئسم 
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بوصم 22/2/1364) ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم 

یهلا هبنج  ياراد  مئارج 

دراوم دـننام  هدـش  نیعم  عرـش  رد  نآ  تازاجم  هک  یمئارج  لوا ) ددرگیم : میـسقت  لیذ  حرـش  هب  تسا و  یهلا  هبنج  ياراد  مئارج  هیلک  : 
قوقح هب  يدعت  هک  یمئارج  موس ) دشابیم . یناگمه  مظن  لخم  ای  هعماج  قوقح  هب  يدعت  هک  یمئارج  مود ) یعرـش . تاریزعت  دودـح و 

بوصم 28/6/1378) بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نوناق  هدام 2  . ) تسا یقوقح  ای  یقیقح  نیعم  صاخشا  ای  صخش 

يرادا یلام ، مئارج 

لاوما لیم  فیح و  - 4 اهنآ . زا  هدافتسا  ءوس  ای  یتلود  لاوما  تقرـس  - 3. سالتخا - 2 اشترا . - 1 زا : تسا  ترابع  يرادا  یلاـم  مئارج  : 
-7 اهنآ . زا  هدافتسا  ءوس  یمـسر و  نیوانع  لعج  - 6 تسا . هدـش  نییعت  تاررقم  نیناوق و  رد  هچنآ  زا  ریغ  یهوجو  نتفرگ  - 5. یمومع
رد عقاو  فـالخ  شرازگ  نداد  - 9 يرادا . هنامرحم  دانـسا  ياشفا  - 8 یهاگآ . ملع و  اب  اهنآ  زا  هدافتـسا  ای  یتلود  ای  یمـسر  دانـسا  لعج 

ار اهنآ  تفایرد  قح  هک  یـصاخشا  هب  كرادم  میلـست  زا  يراددوخ  - 10 عقاو . فالخ  یهاوگ  رودـص  ای  یهاگآ  ملع و  اـب  يرادا  روما 
. نیمدختسم ریاس  هب  تبسن  بذک  تداهـش  ارتفا و  تمهت و  - 11 دنرادن . ار  اهنآ  تفایرد  قح  هک  یصاخشا  هب  كرادم  میلـست  ای  دنراد 

بوصم 5/7/1360 تلود  هب  هتسباو  یتلود و  تاسسؤم  اههناخترازو و  یناسنا  يورین  يزاسزاب  نوناق  هدام 16  )

یماظن صاخ  فیاظو  هب  طوبرم  مئارج 

هب شترا  عافد و  ترازو  نادنمراک  دارفا و  نارادهجرد و  نارـسفا و  هک  تسا  یمئارج  یماظن  صاخ  فیاظو  هب  طوبرم  مئارج  زا  روظنم  : 
نوناق هدحاو  هدام  هب  هرـصبت  کی  قاحلا  ینوناق  هحیال  هرـصبت  . ) دنـشاب هدـش  بکترم  طوبرم  یماظن  دـحاو  ای  نامزاس  رد  تمدـخ  ببس 

( بالقنا ياروش  بوصم 3/9/1358  يرتسگداد  ییاضق  عجارم  تیحالص  هداعا 

دوهشم مئارج 

دای نارومأم  هلـصافالب  ای  هدـش  عقاو  يرتسگداد  نیطباض  رظنم  یئرم و  رد  هک  یمرج  - 1 دوشیم : بوسحم  دوهـشم  ریز  دراوم  رد  مرج  : 
هک رتشیب  اـی  رفن  ود  هک  یتروـص  رد  - 2 دـننک . هدـهاشم  عوقو  زا  سپ  هلـصافالب  ار  مرج  راثآ  ای  هتفای  روضح  مرج  عوقو  لحم  رد  هدـش 
زا سپ  هلصافالب  - 3 دیامن . یفرعم  مرج  بکترم  ار  ینیعم  صخـش  مرج  عوقو  زا  سپ  هلـصافالب  هیلع  ینجم  ای  دناهدوب و  مرج  عوقو  رظان 

زرحم مهتم  هب  هدش  دای  لیالد  بابـسا و  قلعت  ای  ددرگ  تفای  مهتم  فرـصت  رد  مرج  لیالد  بابـسا و  ای  هحـضاو  راثآ  مئالع و  مرج  عوقو 
رد - 5 دوش . ریگتـسد  نآ  زا  سپ  يروف  ای  رارف  لاح  رد  ای  هتـشاد  رارف  دـصق  مرج  عوقو  زا  سپ  هلـصافالب  مهتم  هک  یتروص  رد  - 4 دوش .

هدام . ) دشاب درگلو  مهتم  هک  یتقو  - 6 دیامن . اضاقت  دوخ  هناخ  هب  ار  نیرومأم  دورو  مرج  عوقو  زا  سپ  هلـصافالب  هناخبحاص  هک  يدراوم 
بوصم 28/06/1378) بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق   21

مرج

یمالـسا تازاجم  هحیال  هداـم 2  . ) دوـشیم بوـسحم  مرج  دـشاب  هدـش  نییعت  تازاـجم  نآ  يارب  نوناـق  رد  هک  یلعف  كرت  اـی  لـعف  ره  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 7/9/1370 
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مرج

ار يرما  چـیه  تسا و  بوسحم  مرج  دـشاب ، یتیبرت  ینیمأت و  تامادـقا  مزلتـسم  ای  تازاجم  لباق  نوناق  قباطم  هک  لعف  كرت  اـی  لـعف  ره  : 
عجار نوناق  هدام 2  . ) دشاب هدش  نییعت  یتیبرت  ای  ینیمأت  تامادقا  ای  تازاجم  نآ  يارب  نوناق  بجوم  هب  هکنآ  رگم  تسناد  مرج  ناوتیمن 

بوصم 21/7/1361) یمالسا  تازاجم  هب 

مرج

ار يرما  چـیه  تسا و  بوسحم  مرج  دـشاب  یتیبرت  ای  ینیمأت  تامادـقا  مزلتـسم  ای  تازاجم  لباق  نوناق  قباطم  هک  لـعف  كرت  اـی  لـعف  ره  : 
نوناق هدام 2  . ) دـشاب هدـش  نییعت  یتیبرت  اـی  ینیمأـت  تامادـقا  اـی  تازاـجم  نآ  يارب  نوناـق  بجوم  هب  هکنآ  رگم  تسناد  مرج  ناوتیمن 

بوصم 7/3/1352) یمومع  تازاجم 

مرج

بوصم یمومع  تازاجم  نوناـق  هداـم 2  . ) هدـش هتخانـش  مرج  نوناـق  بجوـم  هب  هک  هچنآ  رگم  تـسناد  مرج  ناوـتیمن  ار  یلمع  چـیه  : 
(7/11/1304

یتاعوبطم مرج 

يرادا هیور  ای  یمسر  لغش  ای  ماقم  اب  طابترا  ظاحل  زا  هیرشن  ای  هلجم  ای  همانزور  هلیسو  هب  ارتفا  نیهوت و  زا  تسا  ترابع  یتاعوبطم  مرج  : 
بوصم 10/5/1334) تاعوبطم  ینوناق  هحیال  هدام 30  زا  . ) صاخشا ای  صخش  هب  یسایس  ای  یعامتجا  ای 

یتاعوبطم مرج 

بوصم هفـصنم  تأـیه  نوناـق  هداـم 2  . ) تـسا یتاـعوبطم  مرج  دوـش  عـقاو  راـشتنالابترم  تاـعوبطم  اـی  باــتک  هلیــسوهب  هـک  یمرج  : 
(29/2/1310

یعبت ياهازج 

رد يرابجا  تماقا  - 3 صوصخم . لحم  رد  تماقا  زا  تیعونمم  - 2 یعامتجا . قوقح  زا  تیمورحم  - 1 تسا : لیذ  رارق  زا  یعبت  ياهازج  : 
بوصم 23/12/1312) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 19  حالصا  نوناق  هدحاو  هدام  . ) صوصخم لحم 

یعبت ياهازج 

تازاجم هوالع  هب  ار  مرجم  دـنناوتیم  هحنج  مکاـحم  هدام 15  رد  هروکذـم  قوقح  زا  تیمورحم  - 1 تسا : لیذ  رارق  زا  یعبت  ياـهازج  : 
لحم رد  تماقا  زا  تیعونمم  - 2 دننک . موکحم  زین  هروکذم  قوقح  زا  یضعب  زا  تیمورحم  هب  تسا  ررقم  نوناق  نیا  بجوم  هب  هک  یلـصا 
نوناق هدام 19  . ) تسا یعامتجا  قوقح  مامت  زا  تیمورحم  مزلتسم  ییانج  تیموکحم  صوصخم . لحم  رد  يرابجا  تماقا  - 3 صوصخم .

بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم 
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تباث يدقن  يازج 

رد هک  دوشیم  یتارابع  تاحالطـصا و  ریاس  يدقن و  همیرج  يدـقن و  تازاجم  تمارغ و  نیـشناج  نوناق  نیا  رد  روکذـم  يدـقن  يازج  : 
يدقن يازج  رثکا  لقادـح و  ای  غلبم  دـشاب . یبسن  ای  تباث  تسا  نکمم  يدـقن  يازج  تسا  هدـش  هدرب  راک  هب  روظنم  نیا  هب  ییازج  نیناوق 

بوصم 7/3/1352) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 13  زا  . ) دوشیم نییعت  نوناق  رد  تباث 

یبسن يدقن  يازج 

تازاجم نوناق  هدام 13  زا  . ) ددرگیم باـستحا  ینوناـق  صاـخ  ياـنبم  اـی  دـحاو  ساـسارب  نآ  نازیم  هک  تسا  نآ  یبسن  يدـقن  يازج  : 
بوصم 7/3/1352) یمومع 

هلاعج

هداـم 561 . ) نیعمریغ اـی  دـشاب  نیعم  فرط  هک  نیا  زا  معا  یلمع  لـباقم  رد  مولعم  ترجا  ادا  هب  یـصخش  مازتلا  زا  تسا  تراـبع  هلاـعج  : 
( یندم نوناق 

لعج

( یندم نوناق  هدام 562  . ) دنیوگیم لعج  ار  ترجا  لماع و  ار  فرط  لعاج و  ار  مزتلم  هلاعج  رد  : 

ریوزت لعج و 

ملق ای  ندیشارت  ای  ندیشارخ  یمسرریغ  ای  یمسر  صاخـشا  ياضما  ای  رهم  نتخاس  ای  دنـس  ای  هتـشون  نتخاس  زا : دناترابع  ریوزت  لعج و  : 
ای رگید  هتشون  هب  ياهتشون  قاصلا  ای  یقیقح  خیرات  هب  تبسن  دنس  خیرات  ریخأت  ای  میدقت  ای  ندرک  هایـس  ای  تابثا  ای  وحم  ای  قاحلا  ای  ندرب 

یمالـسا تازاجم  نوناق  مجنپ  باـتک  هداـم 523  . ) بلقت دـصق  هب  اـهنیا  ریاـظن  نآ و  بحاـص  هزاـجا  نودـب  يرگید  رهم  ندرب  راـک  هـب 
بوصم 2/3/1375) هدنرادزاب ،) ياهتازاجم  تاریزعت و  )

ریوزت لعج و 

ای یمـسر  صاخـشا  ياضما  ای  رهم  نتخاس  ای  تقیقح  فالخرب  يرگید  زیچ  ای  دنـس  ای  هتـشون  نتخاـس  زا : تسا  تراـبع  ریوزت  لـعج و  : 
دنـس خیرات  ریخأت  ای  میدـقت  ای  ندرک  هایـس  ای  تابثا  ای  وحم  ای  قاحلا  ای  ندرب  ملق  ای  ندیـشارت  ای  ندیـشارخ  بلقت  دـصق  هب  ای  یمـسرریغ 

. نآ ریاظن  نآ و  بحاص  هزاجا  نودب  يرگید  رهم  ندرب  راکهب  ای  يرگید  هتـشون  هب  ياهتـشون  هنابلقتم  قاصلا  ای  یقیقح  خـیرات  هب  تبـسن 
بوصم 18/5/1362) یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 20  )

ریوزت لعج و 

ای یمـسر  صاخـشا  ياضما  ای  رهم  نتخاس  ای  تقیقح  فالخرب  يرگید  زیچ  ای  دنـس  اـی  هتـشون  نتخاـس  زا  تسا  تراـبع  ریوزت  لـعج و  : 
دنـس خیرات  ریخأت  ای  میدـقت  ای  ندرک  هایـس  ای  تابثا  ای  وحم  ای  قاحلا  ای  ندرب  ملق  ای  ندیـشارت  ای  ندیـشارخ  بلقت  دـصق  هب  ای  یمـسرریغ 

. نآ ریاظن  نآ و  بحاص  هزاجا  نودـب  يرگید  رهم  ندرب  راک  هب  ای  يرگید  هتـشون  هب  هتـشون  هنابلقتم  قاـصلا  اـی  یقیقح  خـیرات  هب  تبـسن 
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بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 79  )

رادعمج

لوحت و لیوحت و  تیلوئسم  طوبرم  هسسؤم  ای  هناخترازو  مکح  هب  باسحيذ  تقفاوم  اب  تاررقم  بجوم  هب  هک  تسا  يرومأم  رادعمج  : 
هدام 25 . ) دوشیم راذگاو  وا  هدهع  هب  ًاضعب  ای  ًالک  هسسؤم  ای  هناخترازو  لاوما  راداهب و  قاروا  اههدرپس و  اههنیدقن و  هوجو و  يرادهاگن 

بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق 

دمآرد عمج 

تایلام لومـشم  فلتخم  عبانم  عوضوم  ياهتیلاعف  زا  یـشان  دمآرد  هدنام  زا  تسا  ترابع  هدام  نیا  رد  روکذم  دـمآرد  عمج  زا  روظنم  : 
بوصم 3/12/1366) میقتسم  ياهتایلام  نوناق  زا  هدام 105  هرصبت 4  . ) فاعمریغ عبانم  زا  لصاح  ياهنایز  رسک  زا  سپ 

رمحا لاله  تیعمج 

دوشیم هدیمان  تیعمج  همانساسا  نیا  رد  هک  ناریا ) خرس  دیشروخ  ریـش و  قباس  تیعمج  ) ناریا یمالـسا  يروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  : 
طوبرم یللملانیب  ياهدادرارق  تادهعت و  هیلک  هب  تیعمج ، دشابیم . لقتـسم  یقوقح  تیـصخش  ياراد  یعافتنا و  ریغ  هیریخ ، ياهسـسؤم 

نوناق اب  هک  رمحا  لاله  خرس و  بیلص  ياهتیعمج  هیداحتا  تاررقم  زین  خرس و  بیلـص  رمحالاله و  ياهتیعمج  فیاظو  فادها و  هب 
يزرم نورب  ینامرد  یتشادهب و  يدادما و  لئاسم  رد  هدوب و  دنبياپ  دشاب  هتشادن  تریاغم  ناریا  یمالسا  يروهمج  نیناوق  ریاس  یساسا و 

يروهمج رمحا  لاله  تیعمج  همانـساسا  نوناـق  هدام 1  . ) دـنکیم لـمع  همانـساسا  نیا  قبط  هطوبرم  تادـهعت  يزرم و  نورد  يدادـما  و 
بوصم 8/2/1367) ناریا  یمالسا 

یمالسا يروهمج 

رد میلـست  موزل  وا و  هب  عیرـشت  تیمکاح و  صاصتخا  و  هلاالاهلاال )  ) اتکی يادـخ  - 1 هب : نامیا  هیاپ  رب  تسا  یماـظن  یمالـسا  يروهمج  : 
لدع - 4 ادخ . يوس  هب  ناسنا  لماکت  ریس  رد  نآ  هدنزاس  شقن  داعم و  - 3 نیناوق . نایب  رد  نآ  يداینب  شقن  یهلا و  یحو  - 2 وا . رما  ربارب 

ناسنا و يالاو  شزرا  تمارک و  - 6 یمالسا . بالقنا  موادت  رد  نآ  یساسا  شقن  رمتسم و  يربهر  تماما و  - 5 عیرشت . تقلخ و  رد  ادخ 
مالس نیموصعم  تنـس  باتک و  ساسارب  طیارـشلاعماج  ياهقف  رمتـسم  داهتجا  فلا ) هار : زا  هک  ادخ  ربارب  رد  وا  تیلوئـسم  اب  مأوت  يدازآ 

يرگمتـس و هنوگره  یفن  ج ) اـهنآ ، دربـشیپ  رد  شـالت  يرـشب و  هتفرـشیپ  براـجت  نوـنف و  موـلع و  زا  هدافتـسا  ب ) نیعمجا ، مهیلع  هلا 
لصا . ) دنکیم نیمأت  ار  یلم  یگتسبمه  یگنهرف و  یعامتجا و  يداصتقا و  یسایس و  لالقتسا  لدع و  طسق و  يریذپهطلـس . یـشکمتس و 

( یساسا نوناق  مود 

تیانج

هدام 182 ( ) تازاجم نوناق  هب  عوجر   ) تسا یلیذرت  طقف  ای  تسا  مه  اب  یلیذرت  یبیهرت و  نآ  يازج  هک  تسا  یمرج  زا  ترابع  تیاـنج  : 
بوصم 30/5/1291) يرفیک ) یسرداد  نییآ   ) ییازج تامکاحم  یتقوم  نیناوق 

هحنج
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نییآ  ) ییازج تاـمکاحم  یتقوم  نیناوق  هداـم 183  . ) تسا یبیدأـت  تازاـجم  نوناـق  قفاوم  نآ  يازج  هک  تسا  یمرج  زا  تراـبع  هحنج  : 
بوصم 30/5/1291) يرفیک ) یسرداد 

یعیبط لگنج 

نوناق هدام 1  دنب 1  . ) دـشاب هدـشن  داجیا  صاخـشا  هلیـسوهب  هک  تسا  ياهشیب  ای  عترم  ای  لگنج  زا  ترابع  یعیبط  هشیب  ای  عترم  ای  لگنج  : 
بوصم 25/05/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و 

یعیبط هشیب  لگنج و 

، تخرد  ) یتاـبن أـشنم  زا  هدـنز  تادوجوم  زا  بکرم  ییاوه و  هصرع و  زا  لکـشتم  دوشیم  قـالطا  یعمتجم  هب  یعیبـط  هشیب  اـی  لـگنج  : 
. دـشاب هدوبن  لیخد  نآ  شرورپ  داـجیا و  رد  رـشب  تسد  هک  نآ  لـماکت  هجرد  زا  رظنفرـص  یناویح  و  هزخ ) فلع ، لاـهن ، هتوب ، هچتخرد ،

( بالقنا ياروش  بوصم 25/6/1358  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و  هوحن  نوناق  هدام 1  )

یعیبط هشیب  ای  لگنج 

فلع لاهن ، هچتخرد ، تخرد ، دننام   ) یتابن أشنم  زا  تادوجوم  زا  بکرم  ییاوه و  هصرع و  زا  لکـشتم  یعمتجم  یعیبط ، هشیب  ای  لگنج  : 
هدام دنب 7  فلا  فیدر  . ) تسا هدوبن  لیخد  نآ  لماکت  داجیا و  رد  رـشب  تسد  هک  يوحن  هب  لماکت  هجرد  زا  رظنفرـص  یناویح  و  هزخ ) و 
ناریا یمالــسا  يروــهمج  تموــکح  رد  یــضارا  اــیحا  يراذــگاو و  ینوناــق  هحیــال  حالـــصا  ینوناــق  هحیــال  ییارجا  هماــننییآ   1

( بالقنا ياروش   31/2/1359 بوصم

یهاگشناد داهج 

رد یگنهرف  بالقنا  فادـها  هب  ندیـشخب  ققحت  تهج  رد  هک  تسا  یگنهرف  بالقنا  زا  هتـساخرب  یبـالقنا و  يداـهن  یهاگـشناد  داـهج  : 
بوصم یهاگـشناد  داهج  همانـساسا  هدام 1  . ) دـنکیم تیلاـعف  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  ياروش  رظن  ریز  هدـش  نییعت  فیاـظو  بوچراـچ 

( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش   5/7/1365

چ

هناخپاچ

، اههبعج فلتخم  عاونا  هلجم و  همانزور ، باتک ، پاچ  لیبق  زا  یپاچ  ياـهراک  ماـجنا  هدـهع  زا  هک  تسا  یهاـگراک  اـی  هسـسؤم  هناـخپاچ 
هدام 1 . ) دیآرب پاچ  عاونا  قیرط  زا  ایشا  يور  رب  هشقن  رتسوپ و  سکع و  ای  هتـشون  زا  معا  یپاچ  ياهراک  ریاس  تکیتا و  رتافد ، اهتکاپ ،

( بالقنا ياروش  يزاسروارگ 27/12/1358  هناخپاچ و  سیسأت  هماننییآ 

هناخپاچ

هدام 1 . ) دوش ماجنا  پاچ  عاونا  قیرط  زا  ایـشا  ریاـس  ذـغاک و  يور  رب  یپاـچ  ياـهراک  نآ  رد  هک  تسا  یهاـگراک  اـی  هسـسؤم  هناـخپاچ 
( ناریزو تأیه  بوصم 1/9/1371 ) هتسباو  ياهدحاو  اههناخپاچ و  رب  تراظن  سیسأت و  هماننییآ 
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یتلود هناخپاچ 

هدـیمان یتلود  هناخپاچ  ماـن  هب  دـعب  نم  تسا و  هدـش  راذـگاو  ییاراد  ترازو  هب  لاـس 1337  لوا  زا  یلم  ياروش  سلجم  هناـخپاچ  نوـچ 
هدوب یلم  ياروش  سلجم  اب  یلم  ياروش  سلجم  لاس 1326  هجدوب  نو  ــ ناق ـق  بطرب هک  تلود  رادا  ـ هب قاروا  پاچ  راـصحنا  قح  دوشیم 

هب روبزم  هناخپاچ  هرادا  يارب  تسا  زاجم  ییاراد  ترازو  ًانمض  دوب . دهاوخ  یتلود  هناخپاچ  اب  ًارصحنم  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  تسا 
هناخپاچ لاس 1336  هجدوب  لوا  هداـم  هرصبت 2  ءزج 3  تیاعر  اب  صوصخم  هماننییآ  هناخپاچ  دـمآرد  زا  يرادربهرهب  یناـگرزاب و  روط 

دیدـج ياـنب  ناـمتخاس  يارب  دراد  هزاـجا  ییاراد  ترازو  نینچمه  دراذـگب  ارجا  عـقوم  هـب  ناریزو  تأـیه  بیوـصت  اـب  نیودـت و  سلجم 
ناریا یلم  کناب  زا  ماو  ناونعهب  لایر  نویلیم  تسیب  دصکی و  دودـح  ات  هناخپاچ  تالآنیـشام  بصن  لیمکت و  لاقتنا و  لقن و  هناخپاچ و 

هرصبت 15 . ) دیامن تخادرپ  طیـسقت و  هناخپاچ  دمآرد  لحم  زا  لاس  هد  تدم  فرظ  رد  نآ  هرهب  مامـضنا  هب  یتفایرد  ماو  غلبم  تفایرد و 
بوصم 29/12/1336) روشک  لک  لاس 1337  هجدوب  نوناق 

کچ

راذـگاو يرگید  هب  ای  درتسم  ًاضعب  ای  ًالک  دراد  هیلع  لاحم  دزن  رد  هک  ار  یهوجو  هدـننک  رداـص  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  ياهتـشون  کـچ 
(. بوصم 13/2/1311 تراجت  نوناق  هدام 310  . ) دیامنیم

کچ

راذـگاو يرگید  هب  ای  درتسم  ًاضعب  ای  ًالک  دراد  هیلع  لاحم  دزن  رد  هک  ار  یهوجو  هدـننک  رداـص  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  ياهتـشون  کـچ 
بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 233  . ) دیامنیم

هدش دییأت  کچ 

دنب . ) دوشیم دییأت  نآ  هجو  تخادرپ  هیلع  لاحم  کناب  طسوت  رداص و  دوخ  يراج  باسح  هب  اهکناب  هدـهع  صاخـشا  هک  تسا  یکچ 
بوصم 11/8/1372) هامریت 1355  بوصم  کچ  رودص  نوناق  زا  يداوم  حالصا  نوناق  هدام 1   2

هدش نیمضت  کچ 

کناب طسوت  نآ  هجو  تخادرپ  رداص و  يرتشم  تساوخرد  هب  کناب  نامه  هدـهع  هب  کناب  طسوت  هک  تسا  یکچ  هدـش ، نیمـضت  کچ 
بوصم 11/8/1372) هامریت 1355  بوصم  کچرودص  نوناق  زا  يداوم  حالصا  نوناق  هدام 1  دنب 3  . ) دوشیم نیمضت 

هدش نیمضت  کچ 

فرط زا  اهنآ  هجو  تخادرپ  هک  هد  ـن شـ یمضت ياهکچ  مان  هب  ییاهکچ  نایرتشم  ياضاقت  هب  دوشیم  هداد  هزاجا  ناریا  یلم  کناب  هب 
بوصم 22/4/1337) هدش  نیمضت  ياهکچ  نوناق  هدام 1  . ) دراذگب باسح  نابحاص  سرتسد  رد  دشاب  هدش  دهعت  کناب 

هدش نیمضت  کچ 

فرط زا  اهنآ  هجو  تخادرپ  هک  هدـش  نیمـضت  ياهکچ  مان  هب  ییاهکچ  نایرتشم  ياضاقت  هب  دوشیم  هداد  هزاجا  ناریا  یلم  کناب  هب 
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بوصم 14/3/1334) هدش  نیمضت  ياهکچ  هحیال  هدام 1  .) دراذگب باسح  نابحاص  سرتسد  رد  دشاب  هدش  دهعت  کناب 

يداع کچ 

نآ هدـننک  رداص  رابتعا  زج  ینیمـضت  نآ  هدـنراد  رداص و  دوخ  يراج  باسح  هب  اهکناب  هدـهع  صاخـشا  هک  تسا  یکچ  يداع ، کچ 
بوصم 11/8/1372) هامریت 1355  بوصم  کچ  رودص  نوناق  زا  يداوم  حالصا  نوناق  هدام 1  دنب 1  . ) درادن

یترفاسم کچ 

نآ نارازگراک  ناگدـنیامن و  طسوت  ای  کناب  نآ  بعـش  زا  کی  ره  رد  نآ  هجو  رداص و  کناب  طسوت  هک  تسا  یکچ  یترفاسم ، کـچ 
بوصم 11/8/1372) هامریت 1355  بوصم  کچ  رودص  نوناق  زا  يداوم  حالصا  نوناق  هدام 1  دنب 4  . ) ددرگیم تخادرپ 

ح

هثداح

خر یناهگان  قافتا  ای  لمع  رثا  رد  یجراخ  لماوع  اـی  لـماع  ریثأـت  تحت  هک  هدـشن  ینیبشیپ  تسا  یقاـفتا  نوناـق  نیا  ظاـحل  زا  هثداـح  : 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  هدام 2  دنب 8  . ) ددرگیم هدش  همیب  ناور  ای  مسج  رب  یتامدص  بجوم  دهدیم و 

هثداح

نآ هب  مدختـسم  هفیظو  ماجنا  هار  رد  هک  تسا  هداعلاقوف  تاـقافتا  هبقرتم و  ریغ  تامدـص  هدـش  رکذ  هداـم  نیا  رد  هک  هثداـح  زا  دوصقم  : 
بوصم 28/12/1310) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 47  حالصا  نوناق  هدحاو  هدام  هرصبت  . ) دوشیم وا  فالتا  بجوم  هدرک و  فداصت 

راک زا  یشان  هثداح 

يارب ینامتخاس  هاگراک  هدودـحم  رد  نآ  ببـس  هب  راک و  ماـجنا  نیح  هک  تسا  ياهثداـح  هداـم  نیا  رد  راـک  زا  یـشان  هثداـح  زا  روظنم  : 
بوصم 21/8/1352) ینامتخاس  نارگراک  يرابجا  همیب  نوناق  هدام 1  هرصبت 2  . ) دتفایم قافتا  رگراک 

راوگان هثداح 

یناج یلام و  تاراسخ  زورب  بجوم  تسا  نکمم  هک  یعیبطریغ  یعیبط و  زا  معا  تسا  يدادـیور  راوگان  هثداح  یماظنریغ ، عافد  رظن  زا  : 
نوناق ییارجا  هماـننییآ  هداـم 2  . ) ددرگیم روـبزم  تاراـسخ  هب  رجنم  هک  یعیبـطریغ  یعیبـط و  زا  معا  تـسا  يدادـیور  هحناـس  ددرگ و 

بوصم 27/12/1351) تالیکشت  فیاظو و  هب  طوبرم  روشک  یماظنریغ  عافد  نامزاس  نوناق  حالصا 

هصراح

بوصم 24/9/1361) یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 186  دنب 1  . ) دوش يراج  نوخ  هکنآ  نودب  تسوپ  شارخ  : 

تمدخ هب  رضاح 
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هدام . ) دنیامنیم هفیظو  ماجنا  لغش  نآ  رد  ًالمع  بوصنم و  ینامزاس ، لغاشم  زا  یکی  رد  هطوبرم  تاررقم  ربارب  هک  تسا  یلنسرپ  عضو  : 
بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق   100

رضحم مکاح 

هدام 3 . ) داهتجالابیرق نواعم  رفن  ود  دوشیم و  هدیمان  رضحم  مکاح  هک  طیارـشلاعماج  دهتجم  رفن  کی  زا  تسا  ترابع  يرـضحم  ره  : 
بوصم 24/5/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و  رضاحم  نوناق 

تمدخ هب  یگدامآ  لاح 

تمدخ عاجرا  راظتنا  رد  هتشادن و  هدهع  هب  ار  یلغـش  يدصت  نوناق  نیا  قبط  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  تمدخ و  هب  یگدامآ  لاح  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 124  دنب ت  .) تسا

جارخا لاح 

ای موکحم  هدام 59  ج )  ) دـنب رد  ررقم  تازاجم  هب  يرادا  هاـگداد  یعطق  مکح  بجوم  هب  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  جارخا و  لاـح  : 
بوصم 24/12/1351) يروشک  مادختسا  ینوناق  هحیال  داوم  زا  یخرب  حالصا  ینوناق  هحیال  دنب 31  . ) دشاب هدش  جارخا  هدام 65  قبط 

جارخا لاح 

قبط ای  موکحم  هدام 59  دنب ث  رد  ررقم  تازاجم  هب  يرادا  هاگداد  یعطق  مکح  بجوم  هب  هک  تسا  یمدختسم  عضو  نآ  جارخا و  لاح  : 
صاخ نویـسیمک  بوصم  يروشک  مادختـسا  ینوناق  هحیال  داوم  زا  یـضعب  حالـصا  ینوناق  هحیـال  دنب 22  . ) دـشاب هدـش  جارخا  هدام 65 

بوصم 12/8/1349) نیسلجم  كرتشم 

یگداتفاراک زا  لاح 

رد حرـصم  هفیظو  قوقح  زا  هدوبن و  ندرک  راک  هب  رداق  ای 80  داوم 79  دافم  قبط  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  یگداتفاراک و  زا  لاح  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 124  دنب خ  . ) دنکیم هدافتسا  نوناق  نیا 

افعتسا لاح 

حالصا ینوناق  هحیال  دنب 22  . ) تسا هدش  یفعتـسم  تمدـخ  زا  نوناق  نیا  هدام 64  قبط  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  افعتـسا و  لاـح  : 
بوصم 12/8/1349) نیسلجم  كرتشم  صاخ  نویسیمک  بوصم  يروشک  مادختسا  ینوناق  هحیال  داوم  زا  یضعب 

افعتسا لاح 

هدام 124 دنب ز  . ) تسا هدش  هتخانـش  تمدخ  زا  یفعتـسم  نوناق  نیا  داوم 64 و 65  قبط  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  افعتـسا و  لاح  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق 

لاغتشا لاح 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


يروشک مادختـسا  نوناق  هداـم 124  فلا  دـنب  . ) دـنکیم هفیظو  ماـجنا  ینیعم  تسپ  رد  هک  تسا  یمدختـسم  عـضو  نآ  لاغتـشا و  لاـح  : 
بوصم 31/3/1345)

مئاد لاصفنا  لاح 

زا هشیمه  يارب  ًاـعبت  اـی  ًاـتلاصا  يرفیک  اـی  يرادا  هاـگداد  یعطق  مکح  بجوـم  هب  هک  تسا  یمدختـسم  عـضو  نآ  مئاد و  لاـصفنا  لاـح  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 124  دنب ر  . ) تسا مورحم  تلود  تمدخ 

تقوم لاصفنا  لاح 

زا ینیعم  تدم  يارب  ًاعبت  ای  ًاتلاصا  يرفیک  ای  يرادا  هاگداد  یعطق  مکح  بجوم  هب  هک  تسا  یمدختسم  عضو  نآ  تقوم و  لاصفنا  لاح  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 124  دنب ذ  . ) تسا عونمم  تمدخ  هب  لاغتشا 

یگتسشنزاب لاح 

یگتـسشنزاب قوقح  زا  رادتیحالـص  عجارم  یمـسر  مکح  بجوـم  هب  نوناـق  قـبط  هک  تسا  یمدختـسم  عـضو  نآ  یگتـسشنزاب و  لاـح  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 124  دنب ح  . ) دنکیم هدافتسا 

يرانکرب لاح 

دنب 31 فیدر ش  . ) دـشاب هدـش  ارجا  وا  هرابرد  هدام 59  ت )  ) دـنب رد  ررقم  تازاجم  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  يراـنکرب و  لاـح  : 
بوصم 24/12/1351) يروشک  مادختسا  ینوناق  هحیال  داوم  زا  یخرب  حالصا  ینوناق  هحیال 

قیلعت لاح 

ای ییاضق  تاماقم  فرط  زا  تساوخ  رفیک  رودص  تلع  هب  رادتیحالـص  تاماقم  مکح  قبط  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  قیلعت و  لاح  : 
حالصا دـنب 22  فیدر د  . ) دوشیم عونمم  تمدـخ  همادا  زا  نوناـق  نیا  هدام 59  راهچ  هرـصبت  دودـح  رد  يرادا  هاگداد  میمـصت  تلع  هب 

بوصم 22/4/1346) نیسلجم  كرتشم  صاخ  ياهنویسیمک  بوصم  روشک  مادختسا  ینوناق  هحیال  داوم  زا  یخرب 

قیلعت لاح 

زا ییاضق  تاماقم  فرط  زا  تساوخ  رفیک  رودص  تلع  هب  رادتیحالص  تاماقم  مکح  قبط  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  قیلعت و  لاح  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 124  دنب د  . ) دوشیم عونمم  تمدخ  همادا 

یشیامزآ تمدخ  لاح 

هرود یط  لاح  رد  هدـینارذگ و  ار  يروشک  مادختـسا  هب  يدورو  تاـناحتما  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  یـشیامزآ و  تمدـخ  لاـح  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 124  دنب چ  . ) تسا نوناق  نیا  هدام 17  عوضوم  یشیامزآ 

مچرپ ریز  تمدخ  لاح 
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مچرپ ریز  تمدخ  لاح 

هداـم 124 دـنب ج  . ) تسا لوغـشم  مچرپ  ریز  تمدـخ  هب  طوبرم  نیناوق  قبط  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  مچرپ و  ریز  تمدـخ  لاـح  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق 

هجوم تبیغ  لاح 

تمدـخ لـحم  رد  تسا  هتـسناوتن  دوخ  راـیتخا  تردـق و  دودـح  زا  جراـخ  یللع  هب  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  هجوم و  تبیغ  لاـح  : 
يروشک مادختـسا  نوناق  هدام 124  دـنب ژ  . ) دـشاب هدـش  زرحم  نوناـق  نیا  هداـم 65  هرـصبت  قبط  وا  رذـع  ندوب  هجوـم  هب  ددرگ و  رـضاح 

بوصم 31/3/1345)

تیرومأم لاح 

دوخ ینامزاس  تباث  تسپ  یلـصا  هفیظو  زا  ریغ  ياهفیظو  ماـجنا  رومأـم  تقوم  روطهب  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  تیرومأـم و  لاـح  : 
دنب عوضوم  تاسسؤم  زا  یکی  رد  تمدخ  ای  یـشزومآراک  ای  یـشزومآ  هرود  یط  يارب  عوبتم  هسـسؤم  ای  هناخترازو  فرط  زا  ای  هدیدرگ 

بوصم 22/4/1346) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 124  یحالصا  دنب ث  . ) دشاب هدش  مازعا  نوناق  نیا  هدام 11  ب 

یصخرم لاح 

نیا هدام 49  عوضوم  قوقح  نودب  یصخرم  ای  هدام 47  عوضوم  یقاقحتسا  یصخرم  زا  هک  تسا  یمدختسم  عضو  نآ  یـصخرم و  لاح  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 124  دنب ب  . ) دنکیم هدافتسا  نوناق 

تیروذعم لاح 

هدام 124 دنب پ  . ) دنکیم هدافتسا  نوناق  نیا  هدام 48  عوضوم  یجالعتسا  یصخرم  زا  هک  تسا  یمدختسم  عضو  نآ  تیروذعم و  لاح  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق 

هقاش لامعا  اب  سبح 

بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 13  . ) دشاب هعفنملاماع  روما  هب  عجار  دیاب  تقشم  اب  سبح  هب  نیموکحم  هقاش  لامعا  : 

یبیدأت سبح 

تدـم تسا . لاس  هد  ات  ود  زا  درجم  سبح  تدـم  دوب . دـهاوخن  رتشیب  لاس  هدزناپ  زا  رتمک و  لاس  هس  زا  هقاش  لاـمعا  اـب  تقوم  سبح  : 
نوناق هدام 12  . ) تسا لاـس  هس  یلا  زور  تشه  زا  یبیدأـت  سبح  تدـم  دوب . دـهاوخن  رتشیب  لاـس  هدزناـپ  زا  رتمک و  لاـس  هس  زا  دـیعبت 

بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم 

يداع سبح 

ررقم نوناق  نیا  رد  هک  تسا  يداع  سبح  ناـمه  رفیک  ءارجا  ظاـحل  زا  هدـش  دـیق  يرفیک  نیناوق  ریاـس  رد  هک  یبیدأـت  سبح  زا  دوصقم  : 
بوصم 4/10/1318) شترا  رفیک  یسرداد و  نوناق  هدام 422  . ) تسا هدش 
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درجم سبح 

تدـم تسا . لاس  هد  ات  ود  زا  درجم  سبح  تدـم  دوب . دـهاوخن  رتشیب  لاس  هدزناپ  زا  رتمک و  لاس  هس  زا  هقاش  لاـمعا  اـب  تقوم  سبح  : 
نوناق هدام 12  . ) تسا لاـس  هس  یلا  زور  تشه  زا  یبیدأـت  سبح  تدـم  دوب . دـهاوخن  رتشیب  لاـس  هدزناـپ  زا  رتمک و  لاـس  هس  زا  دـیعبت 

بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم 

بجح

بوصم یندم  نوناق  هدام 886  . ) دوشیم مورحم  ًائزج  ای  الک  ثرا  ندرب  زا  رگید  ثراو  ندوب  هطـساو  هب  هک  تسا  یثراو  تلاح  بجح  : 
(20/1/1314

دح

بوصم یمالـسا  تازاجم  هحیال  هداـم 13  . ) تسا هدـش  نییعت  عرـش  رد  نآ  تیفیک  نازیم و  عون و  هک  دوشیم  هتفگ  یتازاـجم  هب  دـح ، : 
( تحلصم صیخشت  عمجم   7/9/1370

راک لقادح 

راکنامیپ هب  ناوت  یم  راک  هتـشر  نیا  رد  هک  يراک  غلبم  لقادـح  زا  تسا  ترابع  نیعم  هتـشر  کی  زا  هبتر  کی  رد  بسانم  راـک  لقادـح  : 
بوصم 6/6/1367) ناراکنامیپ  هب  راک  عاجرا  تیحالص و  صیخشت  هماننییآ  هدام 10  . ) دومن عاجرا  هتشر  نیا  زا  هبتر  نیا  زئاح 

مزال نیشام  لقادح 

زا هدام 5  . ) تسا موزل  دروم  طوبرم  هتـشر  زا  هبتر  ره  رد  تیحالـص  ذـخا  يارب  نآ  کـلمت  هک  یتالآنیـشام  لقادـح  زا  تسا  تراـبع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 6/6/1367  ناراکنامیپ  هب  راک  عاجرا  تیحالص و  صیخشت  هماننییآ 

دزم لقادح 

هب دـیاب  دـهد  رارق  هجوت  دروم  ار  هدـش  لوحم  راک  ياـهیگژیو  نارگراـک و  یحور  یمـسج و  تاصخـشم  هک  نآ  نودـب  دزم  لقادـح  : 
نوناق هدام 41  دنب 2  . ) دیامن نیمأت  ار  دوشیم  مالعا  یمسر  عجارم  طسوت  نآ  طسوتم  دادعت  هک  هداوناخ ، کی  یگدنز  ات  دشاب  ياهزادنا 

بوصم 29/8/1369) راک 

دزم لقادح 

يورین لاغتشا  تاررقم  هماننییآ  ( 26  ) هدام ساسارب  راک ، يورین  زا  تیامح  روظنم  هب  هک  تسا  یقوقح  ای  دزمتـسد  لقادـح  زا  تراـبع  : 
هرامـش 33433/ت همان  بیوصت  عوضوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یتعنـص  يراـجت –  دازآ  قطاـنم  رد  یعاـمتجا  نیمأـت  همیب و  یناـسنا ،

دازآ قطانم  ياهنامزاس  ناـنکراک  دزمتـسد  قوقح و  هماـننییآ  هداـم 1  دـنب ش  . ) دوشیم مـالعا  نییعت و  خروـم 16/3/1373 –  25ك 
( ناریزو تأیه  بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت 
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قوقح رثکادح  لقادح و 

زا لبق  نیمدختـسم  يایازم  قوقح و  عمج  قوف  ینوناق  هحیال  رد  روکذـم  تخادرپ  لـباق  ياـیازم  قوقح و  رثکادـح  لقادـح و  زا  روظنم  : 
نیمدختـسم قوقح  لقادـح  رثکادـح و  هب  طوبرم  ینوناق  هحیال  هداـم 8  يارجا  رد  يدراوم  بیوصت  دـنب ج  . ) تسا ینوناـق  روسک  عـضو 

( ناریزو تأیه  بوصم 29/7/1366  تمدخ  هب  هدامآ  هتسشنزاب و  لغاش و 

هبتر کی  رد  زاجم  راک  دادعت  رثکادح 

راکنامیپ هب  ناوتیم  هک  هتـشر  نیا  ياهراک  ددعت  رثکادح  زا  تسا  ترابع  نیعم  هتـشر  کی  زا  هبتر  کی  رد  زاجم  راک  دادـعت  رثکادـح  : 
تأیه بوصم 6/6/1367  ناراکنامیپ  هب  راک  عاجرا  تیحالـص و  صیخـشت  هماننییآ   11 هدام . ) دومن عاجرا  هتـشر  نیا  زا  هبتر  نیا  زئاـح 

( ناریزو

یلومعم نایغط  رثکادح 

نییعت هبـساحم و  ورین  ترازو  فرط  زا  کیژولوردـیه  تالامتحا  رامآ و  تابـساحم  قیرط  زا  هلاـس  بواـنت 25  اـب  هک  تسا  یبآ  نازیم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت  ظفح و  نوناق  ییارجا  هماننییآ  دنب 11  . ) ددرگیم

راک رثکادح 

هک هتـشر  نیا  رد  راک  دنچ  ای  کی  غلبم  رثکادـح  زا  تسا  ترابع  نیعم  هتـشر  کی  زا  هبتر  کی  رد  لک  تیفرظ  بسانم و  راک  رثکادـح  : 
ناراکنامیپ هب  راک  عاـجرا  تیحالـص و  صیخـشت  هماـننییآ  زا  هداـم 8  . ) دومن عاـجرا  هتـشر  نیا  زا  هبتر  نیا  زئاـح  راـکنامیپ  هب  ناوتیم 

( ناریزو تأیه  بوصم 6/6/1367 

( امیپاوه  ) نزو رثکادح 

تیحالـص ربتعم  همانیهاوگ  رد  هک   Weight Maximum take off تسا  ندش  دـنلب  ماگنه  امیپاوه  زاجم  نزو  رثکادـح  روظنم  : 
هدنزاس هیرـشن  رد  هک  تسا  نامه  امیپاوه  زاجم  نزو  رثکادح  دشابن  سرتسد  رد  ياهمانیهاوگ  نینچ  هچنانچ  هدـش و  رکذ  امیپاوه  زاورپ 

هب طوبرم  ضراوع  یهاـگدورف و  تامدـخ  ریاـس  اـمیپاوه و  فقوت  دورف و  ضراوع  دـیدج  هفرعت  همدـقم  . ) تسا هدـیدرگ  جرد  اـمیپاوه 
بوصم 1/7/1346) زاورپ  نانکراک  اهامیپاوه و  ینف و  ياههمانیهاوگ 

دودح

بوصم یمالـسا  تازاجم  هب  عجار  نوناق  هدام 8  . ) تسا هدـش  نییعت  عرـش  رد  اهنآ  تیفیک  رادـقم و  هک  تسا  ییاـهتازاجم  دودـح ، : 
(21/7/1361

نهآ هار  دودح 

فرصت هب  ًانوناق  نهآهار  بوصم  ياههشقن  ساسارب  هدوب و  نهآ  هار  زاین  دروم  هک  ياهطوحم  زا  تسا  ترابع  نهآ  هار  هاگتـسیا  دودح  : 
اههار و ینمیا  نوناق  هدام 11  هرصبت  . ) دوشیم صخشم  نهآ  هار  فرط  زا  صوصخم  مئالع  هلیـسوهب  دشاب و  هدمآرد  نهآ  هار  کلمت  و 
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بوصم 7/4/1349) نهآ  هار 

یفنص دودح 

هحیال هدام 7  . ) اهنآ زا  کی  ره  یبسک  تیلاعف  عون  هب  هجوت  اب  یفنـص ، دارفا  ای  درف  هباشم  بسک  لحم  ود  نیب  تسا  ياهلـصاف  لقادـح  : 
تـسا هدمآ  لمع  هب  نآ  ياههیحالـصا  یفنـص و  ماظن  نوناق  رد  تراظن  یلاع  تأیه  طسوت  هک  یتاحالـصا  يارجا  هزاجا  هب  عجار  ینوناق 

( بالقنا ياروش  بوصم 13/4/1359 

یفنص دودح 

نوناق هدام 8  . ) اهنآ زا  کی  ره  یبسک  تیلاعف  عون  هب  هجوت  اب  یفنـص  دارفا  ای  درف  هباـشم  بسک  لـحم  ود  نیب  تسا  ياهلـصاف  لقادـح  : 
بوصم 16/3/1350) یفنص  ماظن 

زرح

بوصم 7/9/1370 یمالسا  تازاجم  هحیال  هدام 198  هرصبت 1  . ) دربتـسد زا  ظفح  روظنم  هب  لام  يرادهگن  لحم  زا  تسا  ترابع  زرح  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم 

زرح

زا هدام 213  دـنب 10  هرـصبت  . ) دوشیم يرادـهگن  دربتـسد  راـظنا و  زا  ندوب  رود  روظنمهب  نآ  رد  لاـم  هک  یلحم  زا  تسا  تراـبع  زرح  : 
بوصم 3/6/1361) نآ  تاررقم  صاصق و  دودح و  نوناق 

هفرح

هماننییآ زا  هدام 4  فلا  دنب  . ) دروآ مهارف  ار  ینیعم  لغش  ماجنا  يارب  مزال  ياهتراهم  هک  ییاهییاناوت  هعومجم  زا  تسا  ترابع  هفرح  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 2/8/1363  ياهفرح  ینف و  دازآ  ياههاگشزومآ  هرادا  لیکشت و  هوحن 

ندعم یسدنهم  هفرح 

بوصم ندعم  یـسدنهم  ماظن  نوناق  هدام 1  . ) تسا یندـعم  ياهتیلاعف  اب  طبترم  ینادراک  یـسانشراک و  یـسدنهم و  ياـههفرح  روظنم  : 
(25/11/1379

ینیچفورح

دروم پاـچ  يارب  ینیـشام  یتـسد و  قیرط  هب  بلاـطم ، فورح ، ندـیچ  هلیـسو  هب  نآ  رد  هک  دوـشیم  قـالطا  یهاـگراک  هب  ینیچفورح  : 
( بالقنا ياروش  بوصم 27/12/1358  يزاسروارگو  هناخپاچ  سیسأت  هماننییآ  هدام 3  . ) دریگ رارق  هدافتسا 

میرح
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دنب د . ) دشاب بالات  ای  جیلخ  ای  هچایرد  ای  ایرد  بآ  هب  لصتم  نآ  فرط  کی  هک  تسا  ثدحتـسم  ای  یلحاس  یـضارا  زا  یتمـسق  میرح ، : 
بوصم 29/4/1354) یلحاس  ثدحتسم و  یضارا  نوناق  هدام 1 

میرح

نوناق هدام 136  . ) دراد ترورـض  نآ  زا  عافتنا  لامک  يارب  هک  تسا  نآ  لاثما  رهن و  تانق و  کلم و  فارطا  یـضارا  زا  يرادـقم  میرح  : 
( یندم

میرح

یثادحا تاسیسأت  تظافح  ای  عافتنا و  لامک  يارب  قافترا  قح  ناونع  هب  هک  تسا  لیسم  ای  رهن  هناخدور ، فارطا  یـضارا  زا  تمـسق  نآ  : 
يزرم ياههناخدور  رتسب  هراـنک و  تیبثت  ظـفح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  دـنب 12  . ) دراد رارق  رتسب  زا  سپ  هلـصافالب  دـشابیم و  مزـال 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363 

میرح

رارق رتسب  زا  سپ  هلصافالب  هک  تسا  یعیبط  هکرب  بادرم و  یتنس ، ای  یعیبط  رهن  لیـسم ، هناخدور ، فارطا  یـضارا  زا  تمـسق  نآ  میرح  : 
ای ورین  ترازو  طـسوت  هماـننییآ  نـیا  تاررقم  قـبط  تـسا و  مزـال  اـهنآ  تظاـفح  عاـفتنا و  لاـمک  يارب  قاــفترا  قـح  ناوـنعهب  دراد و 
ات کی  زا  دنـشاب ، هتـشاد  یلـصف  ای  مئاد  بآ  هکنیا  زا  معا  اههناخدور  ای  یعیبط  راهنا  میرح  ددرگیم . نییعت  ياهقطنم  بآ  ياـهتکرش 

نییعت ورین  ترازو  هلیـسو  هب  رتسب  فرط  ره  زا  لیـسم  ای  یعیبط  رهن  اـیهناخدور  عضو  هب  هجوت  اـب  دروم  بسح  هک  دوب  دـهاوخ  رتم  تسیب 
ياههکبـش یعیبـط و  ياـههکرب  اـهبادرم ، اهلیـسم ، راـهنا ، اـههناخدور ، میرح  رتـسب و  هب  طوبرم  هماـننییآ  هداـم 1  دــنب خ  زا  . ) ددرگیم

( ناریزو تأیه  بوصم 11/8/1379 یشکهز  يرایبآ و  یناسربآ ،

یضارا میرح 

هدافتسا يداع  زاین  دروم  هریغ ) هد و  تاسیسأت ،  ) هدش ایحا  یضارا  بناوج  فارطا و  رد  هک  ینیمز  رادقم  زا  تسا  ترابع  یـضارا  میرح  : 
ینوناق هحیال  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  دـنب 12  . ) تسا توافتم  میرحلايوذ  ناونع ، بسانت  هب  نآ  رادـقم  دـشاب و  هدـش  ایحا  یـضارا  زا 

( بالقنا ياروش  بوصم 31/2/1359  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و  ینوناق  هحیال  حالصا 

نهآ هار  میرح 

هار هب  طوبرم  ياههزب  رفیک  نوناـق  هدام 13  زا  . ) دـشابیم طخ  روحم  فرط  ود  زا  کی  ره  هب  هلـصاف  رتم  زا 17  تراـبع  نهآ  هار  میرح  : 
بوصم 31/01/1320) نهآ 

بزح

هورگ کی  طـسوت  هدوب و  همانـساسا  هماـنمارم و  ياراد  هک  تسا  یتالیکـشت  اـهنآ  لاـثما  یـسایس و  ناـمزاس  نمجنا ، تیعمج ، بزح ، : 
روشک هرادا  لوصا  هب  یتروص  هب  نآ  راتفر  اههمانرب و  فادها ، هدش و  سیسأت  نیعم  یسایس  یشم  اهنامرآ و  هب  دقتعم  یقیقح  صاخـشا 
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یفنص و یسایس و  ياهنمجنا  اهتیعمج و  بازحا ، تیلاعف  نوناق  هدام 1  . ) دشاب طوبرم  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  یلک  یشمطخ  و 
بوصم 7/6/1360) هدش  هتخانش  ینید  ياهتیلقا  ای  یمالسا  ياهنمجنا 

كاخ تظافح 

تیبثت ظفح و  نوناق  ییارجا  هماننییآ  دـنب 13  . ) دـیآیم رد  ارجا  هب  كاخ  شیاسرف  اب  هزرابم  تهج  هک  تسا  یتایلمع  اههمانرب و  هیلک  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و 

هناخدور ریسم  تیبثت  ظفح و 

رتسب هرانک و  تیبثت  ظفح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  دـنب 10  . ) ددرگیم هناخدور  ریـسم  رییغت  عنام  هک  تسا  یتامادـقا  هیلک  زا  ترابع  : 
ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور 

هباقح

زا لبق  رگید  ینوناق  كرادم  ای  هاگداد  مکح  ای  تیکلام  دانسا  ای  میدق  عمج  ءزج  رتافد  رد  هک  تسا  یبآ  فرصم  قح  زا  ترابع  هباقح  : 
بوصم 16/12/1361) بآ  هنالداع  عیزوت  نوناق  هدام 18  هرصبت 1  . ) دشاب هدش  نییعت  نآ  کلام  ای  کلم  يارب  نوناق  نیا  بیوصت 

هباقح

زا لبق  رگید  ینوناق  كرادـم  ای  هاگداد  مکح  ای  تیکلاـم  دانـسا  اـی  عمج  ءزج  رتاـفد  رد  هک  تسا  یبآ  فرـصم  قح  زا  تراـبع  هباـقح  : 
بوصم 27/4/1347) نآ  ندش  یلم  هوحن  بآ و  نوناق  هدام 3  . ) دشاب هدش  نییعت  نآ  کلام  عفن  هب  نوناق  نیا  بیوصت 

قافترا قح 

( یندم نوناق  هدام 93  . ) يرگید کلم  رد  صخش  يارب  تسا  یقح  قافترا  : 

یعسلاقح

بایا و رابراوخ ، نکـسم ، هنیزه  يدـنمهلئاع ، کمک  قوقح  ای  دزم  زا  معا  راک  دادرارق  رابتعا  هب  رگراـک  هک  ینوناـق  ياـهتفایرد  هیلک  : 
راک نوناق  هدام 34  .) دنمانیم یعـسلاقح  ار  دیامنیم  تفایرد  اهنآ  ریاظن  هنالاس و  دوس  دیلوت ، شیازفا  شاداپ  يدقنریغ ، يایازم  باهذ ،

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369 

راک لمعلاقح 

صخـش هب  قلعتم  يـالاک  یکرمگ  تافیرـشت  هک  دوشیم  قـالطا  یقوقح ) اـی  یقیقح  زا  معا   ) یـصخش هب  كرمگ  رد  راـک  لـمعلاقح  : 
یکرمگ تافیرشت  يراک  لمعلاقح  تراک  نتشاد  نودب  هک  یناسک  دهدب ، ماجنا  كرمگ  رد  صخش  نآ  فرط  زا  تلاکو  هب  ار  يرگید 

نیمدختـسم ای  اههناختراجت  نیمدختـسم  دنیامن . مادقا  راک  نیا  هب  لاس  رد  هبترم  هد  زا  شیب  دنناوتیمن  دـنهدیم  ماجنا  تلاکو  هب  ار  الاک 
نیا هدام 382  تاررقم  لومـشم  دنهدیم  ماجنا  كرمگ  رد  ار  راک  لمعلاقح  نآ  ای  هناختراجت  نآ  ياهراک  ًارـصحنم  هک  ناراکلمعلاقح 
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بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 376  . ) دوب دنهاوخ  هماننییآ 

راک لمعلاقح 

. درادیم تفایرد  یلمعلاقح  لباقم  رد  هدرک و  یتـالماعم  رمآ )  ) يرگید باـسح  هب  یلو  دوخ  مسا  هب  هک  تسا  یـسک  راـک  لـمعلاقح  : 
بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 357  )

عافتناقح

درادن یـصاخ  کلام  ای  تسا  يرگید  کلم  نآ  نیع  هک  یلام  زا  دـناوتیم  صخـش  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یقح  زا  ترابع  عافتنا  قح  : 
( یندم نوناق  هدام 40  . ) دنک هدافتسا 

همیب قح 

يزرواشک تالوصحم  همیب  قودنـص  همانـساسا  هداـم 32  . ) دـش دـهاوخ  لوصو  نارازگهمیب  زا  هک  تسا  یهوجو  زا  تراـبع  همیب  قـح  : 
بوصم 5/3/1363)

همیب قح 

دـنب 6 . ) ددرگیم تخادرپ  نامزاس  هب  نآ  عوضوم  يایازم  زا  هدافتـسا  يارب  نوناق و  نیا  مکح  هب  هک  تسا  یهوجو  زا  ترابع  همیب  قح  : 
بوصم 3/4/1354 یعامتجا  نیمأت  نوناق  زا  هدام 2 

همیب قح 

ای عوقو  تروص  رد  رگید  فرط  زا  یهوجو  ای  هجو  تخادرپ  يازا  رد  دـنکیم  دـهعت  فرط  کـی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدـقع  همیب  : 
هک ار  یهجو  راذـگهمیب  ار  دـهعت  فرط  رگهمیب  ار  دـهعتم  دزادرپـب . ینیعم  هـجو  اـی  هدوـمن  ناربـج  ار  وا  رب  هدراو  تراـسخ  هثداـح  زورب 
بوصم 7/2/1316) همیب  نوناق  هدام 2  دنب 6  . ) دنمان همیب  عوضوم  دوشیم  همیب  هک  ار  هچنآ  همیب و  قح  دزادرپیم  رگهمیب  هب  راذگهمیب 

هنارس قح 

دـنب 6 . ) ددرگیم نییعت  هام  کی  رد  درف  ره  يارب  ینامرد ، تامدـخ  همیب  نیلومـشم  هب  دـهعت  دروم  تامدـخ  ياـنبم  رب  هک  تسا  یغلبم  : 
بوصم 3/8/1373) روشک  ینامرد  تامدخ  یناگمه  همیب  نوناق  زا  هدام 1 

ینکس قح 

هب ای  يرمع  قیرط  هب  تسا  نکمم  قح  نیا  دوشیم و  هدیمان  ینکس  قح  ای  ینکس  دشاب  ینکـسم  رد  تنوکـس  زا  ترابع  عافتنا  قح  رگا  : 
( یندم نوناق  هدام 43  . ) دوش رارقرب  یبقر  قیرط 

هعفش قح 
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لقتنم یثلاث  صخش  هب  عیب  دصق  هب  ار  دوخ  هصح  کیرش  ود  زا  یکی  دشاب و  كرتشم  رفن  ود  نیب  یمیـسقت  لباق  لوقنم  ریغ  لام  هاگره  : 
ار نآ  بحاص  هعفـش و  قح  ار  قح  نیا  دنک . کلمت  ار  هعیبم  هصح  دهدب و  وا  هب  هداد  يرتشم  هک  ار  یتمیق  دراد  قح  رگید  کیرـش  دنک 

( یندم نوناق  هدام 808  . ) دنیوگیم عیفش 

تیبوغرم قح 

عقاو یحالصا  ای  یثادحا  رذگرب  رد  رباعم  هعسوت  حالـصا و  ثادحا و  يزاسون و  ياهحرط  يارجا  رثا  رب  هک  یکالما  یـضارا و  هیلک  هب  : 
نوناق هدام 18  عوضوم  تیبوغرم  قح  هماـننییآ  هداـم 1  . ) دریگیم قلعت  تیبوغرم  قح  رذـگرب  زا  قمع  رتم  ات 25  رب  تبـسن  هب  دنوشیم 

بوصم 22/7/1348) يرهش  نارمع  يزاسون و 

تیبوغرم قح 

بوغرم هعسوت  رثا  رب  هدوب  رذگ  نابایخ و  هب  فرشم  هک  یکلم  ای  دوش  رذگ  نابایخ و  هب  فرشم  یکلم  يرادرهش  تایلمع  رثا  رب  هاگره  : 
یبایزرا هداـم 4  قباـطم  سانـشراک  هلیـسو  هب  شیازفا  نیا  دـنک  لـصاح  اـهب  شیازفا  هد  يدـص  زا  شیب  تیبوغرم  نیا  هجیتـن  رد  ددرگ و 

تروص رد  دزادرپب و  طاسقا  بیترت  هب  ای  ًادقن  يرادرهش  هب  ار  هلصاح  شیازفا  موس  کی  تسا  فلکم  هدربمان  کلم  کلام  دش و  دهاوخ 
بوصم رباعم  هعسوت  نوناق  حالـصا  نوناق  هدام 8  . ) دـیامن زواجت  دـیابن  لاس  کی  ات  تیعطق  خـیرات  زا  طاسقا  مامت  تخادرپ  دـعوم  ریخا 

(1/4/1320

لحم يراذگاو  قح 

لحم فرصت  قح  ای  هشیپ و  بسک و  قح  تباب  زا  رجأتـسم  ای  کلام  هک  یهوجو  زا  تسا  ترابع  نوناق  نیا  رظن  زا  لحم  يراذگاو  قح  : 
لومـشم دـمآرد  دوش  لیـصحت  یتازایتما  لوپ  تفایرد  ياج  هب  هک  يدراوم  رد  دـیامنیم . لیـصحت  کلم  يراجت  تیعقوم  ظاحل  هب  اـی  و 

بوصم میقتـسم  ياهتایلام  نوناق  هدام 73  هرـصبت 2  . ) دش دـهاوخ  هداد  صیخـشت  لحم  يراذـگاو  قح  شزرا  دروآرب  قیرط  زا  تایلام 
(3/12/1366

قوقح

لاس ره  قوقح  ددرگیم = : نییعت  ریز  حرـش  هب  لبق  لاس  رد  نانآ  لوبق  لباق  تمدـخ  نتفرگ  رظن  رد  اب  لاـس  ره  رد  نیمدختـسم  قوقح  : 
4 نازیم 3 ، هب  نیلغاش  یبایشزرا  ساسا  رب  هنالاس  یتاونس  شیازفا  بیرض  لاس  ره  قوقح  لبق  لاس  قوقح  ( 1 یتاونس +  شیازفا  بیرض  )

بوصم 13/6/1370) تلود  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناق  هدام 2  . ) دوب دهاوخ  دصرد  و 5 

قوقح

. دریگ تروص  هام  رخآ  رد  دیاب  تخادرپ  نیا  دـشاب ، هناهام  تروص  هب  دزم  تخادرپ  هاگراک ، فرع  ای  دادرارق  ساسارب  هک  یتروص  رد  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369  راک  نوناق  هدام 37  دنب ب  . ) دوشیم هدیمان  قوقح  روکذم  دزم  تلاح  نیا  رد 

قوقح
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لغـش و ياـیازم  قوقح و  ناونع  تحت  تاررقم  نیا  قبط  هک  تسا  یغلبم  عـمج  لـصف  نیا  تاررقم  يارجا  ظاـحل  زا  قوـقح  زا  روـظنم  : 
ساسا رب  تکرش  نیمدختـسم  یمادختـسا  عضو  هک  ینامز  ات  دوشیم و  تخادرپ  مدختـسم  هب  ایازم  قیبطت  توافت  ای  لغـش  تقوم  يایازم 
رابتعا هب  رمتـسم  روطهب  قباـس  یمادختـسا  تاررقم  بجوم  هب  نیمدختـسم  هک  ییاـیازم  قوقح و  عومجم  تسا  هتفاـین  قیبطت  تاررقم  نیا 

رد دوب و  دهاوخ  تاررقم  نیا  عوضوم  هفیظو  یگتسشنزاب و  قوقح  یگتـسشنزاب و  روسک  باستحا  ذخأم  دنرادیم  تفایرد  هلوحم  لغش 
ياهتکرش یمادختسا  تاررقم  هدام 36  هرـصبت  . ) دوشیمن تخادرپ  يروسک  هام  رد  لایر  رازه  لهچ  رب  دـیاز  غلبم  هب  تبـسن  لاـح  ره 

بوصم 5/3/1352) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 2  دنب پ  عوضوم  یتلود 

قوقح

دنب ح . ) دوشیم تخادرپ  نانکراک  هب  لغاش  لغش و  تایصوصخ  زا  یشان  تازایتما  ساسارب  هک  هناهام  رمتـسم  يررقم  زا  تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 26/11/1379  ناریا  یمالسا  يروهمج  یکناب  ماظن  یمادختسا  هماننییآ  هدام 1 

قوقح

هدام دنب س  . ) تسا هام  ياهزور  یط  فیاظو  ماجنا  تباب  نامزاس  دزمتـسد  قوقح و  متـسیس  ساسارب  تباث ، يررقم  تفایرد  زا  ترابع  : 
تأیه بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یتعنـص  يراجت  دازآ  قطانم  ياـهنامزاس  ناـنکراک  دزمتـسد  قوقح و  هماـننییآ   1

( ناریزو

قوقح

نیمأـت هـمیب و  یناـسنا ، يورین  لاغتـشا  تاررقم  هداـم 1  . ) دوـشیم هدـیمان  قوـقح  دوـش ، تخادرپ  نییعت و  هناـهام  روـط  هب  دزم  هاـگره  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 19/2/1373  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت ، دازآ  قطانم  رد  یعامتجا 

یعامتجا قوقح 

ورملق رد  میقم  دارفا  ریاـس  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج  روـشک  عاـبتا  يارب  راذـگنوناق  هـک  یقوـقح  زا  تـسا  تراـبع  یعاـمتجا  قوـقح  : 
سلاجم رد  ندش  باختنا  قح  فلا ) لیبق : زا  دشابیم و  حـلاص  هاگداد  مکح  ای  نوناق  بجوم  هب  نآ  بلـس  هدومن و  روظنم  نآ  تیمکاح 

اـهنمجنا و هیلک  رد  تیوضع  ب ) يروهمج . تساـیر  هب  ندـش  باـختنا  ناـبهگن و  ياروش  رد  تیوضع  ناـگربخ و  یمالـسا و  ياروـش 
لغاشم هب  لاغتشا  د ) انما . هفصنم و  ياهتأیه  رد  تیوضع  .ج ) دنوشیم باختنا  نوناق  بجومهب  نآ  ياضعا  هک  ییاهتیعمج  اهاروش و 

، اهيرادرهـش تلود ، هب  هتـسباو  تاسـسؤم  اهتکرـش ، یتلود ، ياهنامزاس  اههناخترازو ، رد  مادختـسا  ه )ـ يراگنهمانزور . یـشزومآ و 
يرتسگداد و تلاکو  و ) یبالقنا . ياهداهن  ناـبهگن و  ياروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  تارادا  یمومع ، تامدـخ  هب  رومأـم  تاسـسؤم 

هدافتسا ح ) یمسر . عجارم  رد  یسانشراک  يرواد و  تمس  هب  ندش  باختنا  .ز ) يرایرتفد قالط و  جاودزا و  یمسر و  دانسا  رتافد  يدصت 
هب هرصبت  کی  هدام و  کی  قاحلا  هدام و  ود  حالـصا  نوناق  زا  ررکم  هدام 62  هرـصبت 1  . ) يراختفا نیوانع  یتلود و  ياهلادم  ناشن و  زا 

بوصم 27/2/1377) یمالسا  تازاجم  نوناق 

( شترا  ) یگتسشنزاب قوقح 

لفکت تحت  هلئاع  نیلولعم و  نازاـبناج ، ناگتـسشنزاب ، هب  دروم  بسح  هک  یهوجو  زا  تسا  تراـبع  هفیظو  قوقح  یگتـسشنزاب  قوقح  : 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 231 

http://www.ghaemiyeh.com


شترا نوناق  هدام 153  . ) ددرگیم تخادرپ  هناهام  روطهب  شترا  یگتـسشنزاب  قودنـص  زا  طوبرم  تاررقم  ربارب  یفوتم  ای  دیهـش  لنـسرپ 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج 

یگتسشنزاب قوقح 

راهچ زا  لاح  ره  رد  هک  تسا  یگتسشنزاب  روسک  تخادرپ  تاونس  رد  برض  قوقح  طسوتم  ملهچ  کی  زا  ترابع  یگتـسشنزاب  قوقح  : 
مادختسا نوناق  هدام 2  پ )  ) دنب عوضوم  یتلود  ياهتکرـش  یمادختـسا  تاررقم  هدام 39  . ) درک دـهاوخن  زواجت  قوقح  طـسوتم  مجنپ 

بوصم 5/3/1352) يروشک 

( حلسم ياهورین   ) یگتسشنزاب قوقح 

فلا و ب دنب  رد  روکذـم  قوقح  عومجم   ) لاغتـشا نامز  هناهام  قوقح  نیرخآ  مایـس  کی  زا  تسا  ترابع  یگتـسشنزاب  قوقح  نازیم  : 
بوصم حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 74  .) دنک زواجت  دیابن  قوقح  نیرخآ  زا  لاح  ره  رد  هک  تمدخ  نینـس  رد  برـض  هدام 53 )

(30/4/1336

شترا نادنمرازفا  یگتسشنزاب  قوقح 

 – نانآ تمدـخ  نینـس  رد  برـض  یتفاـیرد  قوقح  نیرخآ  مایـس  کـی  زا  تسا  تراـبع  شترا  نادـنمرازفا  یگتـسشنزاب  قوقح  نازیم  : 
یگتسشنزاب و یعامتجا و  ياههمیب  نوناق  هدام 11  . ) دیامن زواجت  دیابن  یتفایرد  قوقح  نیرخآ  نازیم  زا  ریدقت  ره  هب  یگتسشنزاب  قوقح 

بوصم 17/9/1334) شترا  تاجناخراک  اههاگراک و  نادنمرازفا  نواعت 

ییاضق نادنمراک  یگتسشنزاب  قوقح 

ره هب  هک  تمدخ  تاونـس  رد  برـض  یتفایرد  قوقح  نیرخآ  مایـس  کی  زا  دوب  دهاوخ  ترابع  ییاضق  نادنمراک  یگتـسشنزاب  قوقح  : 
تبث و يرتسگداد و  ياههنیزه  نوناق  حالصا  هب  طوبرم  نوناق  هدام 4  هرصبت  . ) درک دهاوخن  زواجت  یتفایرد  قوقح  نیرخآ  نازیم  زا  لاح 

بوصم 3/11/1334) يرتسگداد  تاضق  قوقح  لشا  نییعت  هناورپ و  ربمت و  قح 

یتلود قوقح 

نداعم نوناق  هدام 1  دنب ز  . ) یندعم داوم  ای  هدام  زا  دحاو  ره  تشادرب  يرادربهرهب و  جارختسا ، زا  یـشان  تلود  دمآرد  زا  تسا  ترابع  : 
بوصم 23/3/1377)

تاضق قوقح 

= قوقح بیرـض  انبم ) ددـع  یتاونـس +  شیازفا  بیرـض  لوبق ×  لباق  تمدـخ  تاونـس  : ) ددرگیم هبـساحم  ریز  حرـش  هب  تاضق  قوقح  : 
بوصم 13/6/1370) تلود  نانکراک  تخادرپ  گنهامه  ماظن  نوناق  هدام 14   ) قوقح

تاضق قوقح 
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هب یلبق  هیاپ  قوقح  زا  دوب  دـهاوخ  ترابع  مراهچ  هیاپ  ات  رگید  ياههیاپ  قوقح  تسا  لایر  رازه  هس  ناکامک  ییاـضق  کـی  هیاـپ  قوقح  : 
هیاپ قوقح  نآ و  مراهچ  کی  هفاضا  هب  یلبق  هیاپ  قوقح  زا  دوب  دـهاوخ  تراـبع  متفه  هیاـپ  اـت  مجنپ  هیاـپ  قوقح  نآ و  موس  کـی  هفاـضا 

زا دوب  دـهاوخ  ترابع  مهدزای  ات  مهد  هیاپ  قوقح  نآ و  مشـش  کی  هفاضا  هب  یلبق  هیاپ  قوقح  زا  دوب  دـهاوخ  ترابع  مهن  هیاپ  اـت  متـشه 
دـش دـهاوخن  هداد  ییاضق  نادـنمراک  هب  دـشیم  تخادرپ  ًاقباس  کمک  ناونع  هب  هک  یغلبم  نآ و  متـشه  کی  هفاضا  هب  یلبق  هیاـپ  قوقح 
قح تبث و  يرتسگداد و  ياههنیزه  نوناق  حالصا  هب  طوبرم  نوناق  هدام 5  . ) درک دنهاوخ  هدافتسا  هداعلاقوف  رفس و  هنیزه  ایازم و  زا  یلو 

بوصم 3/11/1334) يرتسگداد  تاضق  قوقح  لشا  نییعت  هناورپ و  ربمت و 

یکرمگ قوقح 

فلا دـنب  . ) دوشیم تفایرد  نییعت و  نوناق  نیا  همیمـض  یکرمگ  هفرعت  لودـج  بجوم  هب  نآ  نازیم  هک  تسا  یهوجو  یکرمگ  قوقح  : 
بوصم 30/3/1350) یکرمگ  روما  نوناق  هدام 2 

فرصتم هبستکم  قوقح 

، نایعا تیکلام  لیبق  زا  دشاب  هدش  لصاح  ینیعم  ینوناق  طیارش  تحت  فرصتم  يارب  احنا  زا  يوحن  هب  هک  یقح  عون  ره  زا  تسا  ترابع  : 
شورف دانـسا  لاطبا  نوناق  هماـننییآ  هدام 1  دـنب 3  . ) هریغ راجـشا و  سرغ  هاـچ ، رفح  هناـعراز ، قسن  قـح  هشیپ  بسک و  قوـقح  ریجحت ،

( ناریزو تأیه  بوصم 7/9/1363  هفوقوم  یضارا  بآ و  تابقر ،

( شترا  ) هفیظو قوقح 

فلکت تحت  هلئاع  نیلولعم و  نازابناج ، ناگتـسشنزاب ، هب  دروم  بسح  هک  یهوجو  زا  تسا  ترابع  هفیظو  قوقح  یگتـسشنزاب ، قوقح  : 
شترا نوناق  هدام 153  . ) ددرگیم تخادرپ  هناهام  روط  هب  شترا  یگتسشنزاب  قودنـص  زا  طوبرم  تاررقم  ربارب  یفوتم  ای  دیهـش  لنـسرپ 

بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج 

مکح

. دوشیم هدـیمان  رارق  تروص  نیا  ریغ  رد  مکح و  دـشاب ، یلک  ای  یئزج  روطهب  نآ  عطاق  اوعد و  تیهام  هب  عجار  هاـگداد  يأر  هچناـنچ  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 299  )

مکح

یسرداد نییآ  نوناق  هدام 154  . ) دوشیم هدیمان  رارق  الاو  مکح  دـشاب  ًالک  ای  ًائزج  نآ  عطاق  يوعد و  تیهام  هب  عجار  رگا  هاگداد  يأر  : 
بوصم 25/6/1318) یندم 

مکح

يأر دوشیم  حرطم  ثداـح و  اوعد  هب  یگدیـسر  نیح  رد  هک  لـئاسم  یـضعب  هب  اـی  اـتیلک  تسا  اوعد  تیهاـم  هب  عجار  اـی  همکحم  يأر  : 
بوصم یقوقح  تاـمکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هداـم 448  . ) دوشیم هدـیمان  رارق  يوناـث  تروص  رد  مکح و  یلوا  تروص  رد  همکحم 
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(18/8/1290

مکح

هدام واو  دنب  . ) کناب ياههماننییآ  تاررقم و  نیناوق ، دودح  رد  نانکراک  هب  کناب  رادتیحالـص  تاماقم  یبتک  روتـسد  زا  تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 26/11/1379  ناریا  یمالسا  يروهمج  یکناب  ماظن  یمادختسا  هماننییآ   1

يروضح مکح 

رـضاح هاگداد  تاسلج  زا  کی  چیه  رد  يو  ینوناق  هدنیامن  ای  ماقم  مئاق  ای  لیکو  ای  هدـناوخ  هک  نیا  رگم  تسا  يروضح  هاگداد  مکح  : 
یمومع و ياههاگداد  یـسردادنییآ  نوناق  هدام 303  . ) دشاب هدـشن  یعقاو  غالبا  هیراطخا  ای  دـشاب  هدومنن  عافد  زین  یبتک  روطهب  هدـشن و 

بوصم 21/1/1379) یندم  روما  رد  بالقنا 

يروضح مکح 

هدادـن یبتک  باوج  چـیه  هیلع  یعدـم  هک  يدروم  رد  رگم  تسا  بوسحم  يروضح  دراوم  مامت  رد  يداع  تامکاحم  رد  هاـگداد  مکح  : 
. دـشاب هدـشن  رـضاح  تاسلج  زا  کی  چـیه  رد  هیلع  یعدـم  هک  نآ  رگم  تسا  يروضح  هاگداد  مکح  يراصتخا  تاـمکاحم  رد  دـشاب و 

بوصم 1/5/1334) یندم  یسردادنییآ  نوناق  حالصا  ینوناق  هحیال  هدام 164  )

یمسر مکح 

. تسا طوبرم  تاررقم  نیناوق و  دودح  رد  یتلود  تاسسؤم  اههناخترازو و  رادتیحالـص  تاماقم  یبتک  روتـسد  زا  ترابع  یمـسر  مکح  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  زا  هدام 1  دنب پ  )

یبایغ مکح 

رـضاح هاگداد  تاسلج  زا  کی  چیه  رد  يو  ینوناق  هدنیامن  ای  ماقم  مئاق  ای  لیکو  ای  هدـناوخ  هک  نیا  رگم  تسا  يروضح  هاگداد  مکح  : 
یمومع و ياههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 303  . ) دشاب هدشن  یعقاو  غالبا  هیراطخا  ای  دـشاب  هدومنن  عافد  زین  یبتک  روطهب  هدـشن و 

بوصم 21/1/1379) یندم  روما  رد   ) بالقنا

یبایغ مکح 

هب هاگداد  دشاب  هدادن  ای  هداد  ار  دوخ  هیعافد  هحیال  يداع  یـسرداد  رد  هکنیا  زا  معا  دوشن  رـضاح  یـسرداد  هسلج  رد  هیلع  یعدم  رگا  : 
هکنیا رگم  تسا  بوسحم  یبایغ  مکح  نیا  دهدیم و  مکح  هدرک  یگدیـسر  هیـضق  هب  ای  دیدجت  ار  یـسرداد  هسلج  یعدـم  تساوخرد 

بوصم 25/6/1318) یندم  یسردادنییآ  نوناق  هدام 164  . ) دشاب هدرک  طقاس  ار  دوخ  روضح  قح  هیلع  یعدم 

یعطق مکح 

تـساوخداد ررقم  دـعوم  رد  هدـش و  رداص  ًابایغ  هک  یماکحا  نینچمه  دوشیم و  رداـص  یـشهوژپ  یگدیـسر  رد  هک  يروضح  ماـکحا  : 
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بوصم 25/6/1318) یندم  یسردادنییآ  نوناق  هدام 519  . ) دوشیم بوسحم  یعطق  دشاب  هدشن  هداد  نآ  هب  تبسن  ضارتعا 

ییاهن مکح 

ییاوعد زیمت  فانیتسا و  ضارتعا و  تدـم  اضقنا  هطـساو  هب  ای  ینوناق و  لحارم  یط  هطـساو  هب  هک  تسا  یمکح  زا  ترابع  ییاهن  مکح  : 
بوـصم كـالما  دانـسا و  تـبث  نوناـق  هداـم 22  هرــصبت  . ) دوـش بوـسحم  هموـتخم  يواـعد  زا  هدـش  رداـص  عوـضوم  نآ  رد  مـکح  هـک 

(26/12/1310

یللملانیب لقن  لمح و 

ضرع ردنب  نییعت و  روشک  کی  رد  دصقم  أدبم و  لمح  دادرارق  بجوم  هب  هک  تسا  یلقن  لمح و  ره  زا  ترابع  یللملانیب  لقن  لمح و  : 
هدام 111 واو  دـنب  . ) دـشاب هتفرگ  رارق  فلتخم  روشک  ود  رد  دـصقم  أدـبم و  اـی  رگید  روشک  رد  دـنکیم  فقوت  نآ  رد  یتشک  هک  یهار 

بوصم 29/6/1343) ییایرد  نوناق 

ثداوح

زین هدام و  نیا  عوضوم  هیلقن  لـیاسو  راـجفنا  اـی  يزوسشتآ  اـی  طوقـس  اـی  فداـصت  هنوگره  نوناـق  نیا  رد  روکذـم  ثداوح  زا  روظنم  : 
یندـم تیلوئـسم  يرابجا  همیب  نوناـق  هداـم 1  هرـصبت  . ) دوـش دراو  ثلاـث  صاخـشا  هب  روـبزم  لـیاسو  تـالومحم  زا  هک  تسا  یتاراـسخ 

بوصم 23/10/1347) ثلاث  صخش  لباقم  رد  ینیمز  يروتوم  هیلقن  لیاسو  ناگدنراد 

راک زا  یشان  ثداوح 

ماـجنا نیح  زا  دوصقم  دـتفایم . قاـفتا  هدـش  همیب  يارب  نآ  ببـس  هب  هفیظو و  ماـجنا  نیح  رد  هک  تسا  یثداوح  راـک  زا  یـشان  ثداوح  : 
روتـسد هب  ای  دـشاب  راک  لوغـشم  نآ  هطوحم  اهنامتخاس و  ای  هتـسباو  تاسـسؤم  اـی  هاـگراک  رد  هدـش  همیب  هک  تسا  یتاـقوا  ماـمت  هفیظو 

تاجلاعم يارب  ای  ناتـسرامیب و  ای  هاگنامرد و  هب  هعجارم  تاقوا  دـشاب . یتیرومأم  ماجنا  رادهدـهع  هاگراک  هطوحم  زا  جراـخ  رد  اـمرفراک 
رب طورـشم  ددرگیم  بوسحم  هفیظو  ماجنا  تاقوا  ءزج  هاـگراک  هب  لزنم  زا  هدـش  همیب  تشگرب  تفر و  تاـقوا  یـشخبناوت و  یناـمرد و 

ریاس تاجن  يارب  مادـقا  نیح  هدـش  همیب  يارب  هک  یثداوح  دـشاب . هداتفا  قافتا  هاگراک  هب  تشگرب  تفر و  يداع  ناـمز  رد  هثداـح  هکنیا 
بوصم یعاـمتجا  نیمأـت  نوناـق  هداـم 60  . ) دوـشیم بوـسحم  راـک  زا  یـشان  هثداـح  دـتفایم  قاـفتا  ناـنآ  هب  تدـعاسم  ناگدـشهمیب و 

(3/4/1354

راک زا  یشان  ثداوح 

راک ثداوح  زا  ناگدـشهمیب  ریاس  تاجن  يارب  مادـقا  نیح  ای  نآ  ببـس  هب  ای  راک  ماجنا  نمـض  هکتسا  یثداوحراـک  زا  یـشان  ثداوح  : 
بوصم 16/3/1350) ناییاتسور  یعامتجا  ياههمیب  نوناق  هب  یقاحلا  هدام 26  ییارجا  هماننییآ  هدام 20  . ) دتفایم قافتا 

راک زا  یشان  ثداوح 

هفیظو ماجنا  نیح  زا  دوصقم  دتفایم . قافتا  هدشهمیب  يارب  نآ  ببس  هب  هفیظو و  ماجنا  نیح  رد  هک  تسا  یثداوح  راک  زا  یشان  ثداوح  : 
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رد امرفراک  روتـسد  هب  ای  دشاب  راک  لوغـشم  نآ  هطوحم  ای  اهنامتخاس  ای  هتـسباو  تاسـسؤم  ای  هاگراک  رد  هدشهمیب  هکتسا  یتاقوا  مامت 
تاقوا نیا  وزج  سکع  هب  ای  هاگراک  هب  لزنم  زا  هدـش  همیب  دـمآ  تفر و  تاقوا  دوشیم  يراـک  ماـجنا  رومأـم  هاـگراک  هطوحم  زا  جراـخ 

بوصم 21/02/1339) نارگراک  یعامتجا  ياههمیب  نوناق  هدام 43  . ) ددرگیم بوسحم 

یغالبا تاجلاوح 

هلاوح  ) تسا مسق  ود  رب  ارزو  هلاوح  دـیامن . تفاـیرد  ار  دوـخ  هدـش  صیخـشت  بلط  دـیاب  نیاد  نآ  بجوـم  هب  هک  تسا  يدنـس  هلاوـح  : 
هلاوح دننکیم . رداص  تلود  راکبلط  دنچ  ای  کی  هجو  رد  هطساوالب  ارزو  دوخ  هک  تسا  نآ  میقتسم  هلاوح  يرابتعا .) هلاوح   ) و میقتسم )

ای تارادا  ياـسؤر  لـیبق  زا  دـنوشیم  هدـیمان  ود  هجرد  ناگدـننکهلاوح  هک  یـصاخشا  هب  ارزو  نآ  بجوـم  هب  هک  تسا  يدنـس  يراـبتعا 
ار مود  هجرد  ناگدـننکهلاوح  تاجلاوح  دـنیامن ، رداص  هلاوح  تلود  راـکبلط  قح  رد  ینیعم  غلبم  اـت  دـنهدیم  هزاـجا  تاـیالو  نیروماـم 

بوصم 10/12/1312) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 29  . ) دنمانیم یغالبا  تاجلاوح 

هلاوح

ای یلحم  ییارجا  هاگتـسد  اـی  یتلود  تکرـش  اـی  یتلود و  هسـسؤم  اـی  هناـخترازو  زاـجم  تاـماقم  هلیـسو  ًاـبتک  هک  تسا  ياهزاـجا  هلاوح  : 
هب طوبرم  تارابتعا  لحم  زا  تخادرپ  لباق  ياهیهدـب  تادـهعت و  هیدأت  يارب  ییارجا  ياههاگتـسد  ریاس  اـی  یتلودریغ  یمومع  ياـهداهن 

بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 21  . ) دوشیم رداص  عفنيذ  هجو  رد  باسحيذ  هدهع 

هلاوح

عفنيذ هجو  رد  باسحيذ  هدـهع  طوبرم  تارابتعا  لحم  زا  تخادرپ  يارب  یتلود  هسـسؤم  ای  هناخترازو  هلیـسو  هک  تسا  يدنـس  هلاوح  : 
بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 16  . ) دوشیم رداص 

هلاوح

ار راکبلط  لیحم ، ار  نویدم  ددرگیم . لقتنم  یثلاث  صخـش  همذ  هب  نویدم  همذ  زا  یـصخش  بلط  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدقع  هلاوح  : 
( یندم نوناق  هدام 724  . ) دنیوگیم هیلع  لاحم  ار  ثلاث  صخش  لاتحم ،

هلاوح

هلاوح  ) تسا مسق  ود  رب  ارزو  هلاوح  دـیامن . تفاـیرد  ار  دوـخ  هدـش  صیخـشت  بلط  دـیاب  نیاد  نآ  بجوـم  هب  هک  تسا  يدنـس  هلاوـح  : 
هلاوح دننکیم . رداص  تلود  راکبلط  دنچ  ای  کی  هجو  رد  هطساوالب  ارزو  دوخ  هک  تسا  نآ  میقتسم  هلاوح  يرابتعا .) هلاوح   ) و میقتسم )

ای تارادا  ياـسؤر  لـیبق  زا  دـنوشیم  هدـیمان  ود  هجرد  ناگدـننک  هلاوح  هک  یـصاخشا  هب  ارزو  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدنـس  يراـبتعا 
ار مود  هجو  رد  ناگدـننکهلاوح  تاجلاوح  دـنیامن ، رداص  هلاوح  تلود  راکبلط  قح  رد  ینیعم  غلبم  ات  دـنهدیم  هزاجا  تاـیالو  نیروماـم 

بوصم 10/12/1312) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 29  . ) دنمانیم یغالبا  تاجلاوح 

هلاوح
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میقتسم هلاوح  تسا  مسق  ود  رب  ارزو  هلاوح  دیامن  تفایرد  ار  دوخ  هدش  صیخشت  بلط  دیاب  نیاد  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدنـس  هلاوح  : 
يرابتعا هلاوح  دننکیم . رداص  تلود  راکبلط  نیدنچ  ای  کی  هجو  رد  هطساوالب  ارزو  دوخ  هک  تسا  نآ  میقتسم  هلاوح  يرابتعا . هلاوح  و 

صوصخم نیرومام  ای  ماکح  لیبق  زا  دـنوشیم  هدـیمان  مود  هجرد  ناگدـننکهلاوح  هک  یـصاخشا  هب  ارزو  نآ  بجوم  هب  هکتسا  يدـنس 
هدام 31 . ) دنمانیم یغالبا  تاجلاوح  ار  ریخا  تاجلاوح  نیا  دـنیامن  رداص  هلاوح  تلود  ناراکبلط  قح  رد  ینیعم  غلبم  ات  دـنهدیم  هزاجا 

بوصم 3/12/1289) یمومع  تابساحم  نوناق 

يرابتعا هلاوح 

ای تارادا  ياسؤر  لیبق  زا  دنوشیم  هدیمان  ود  هجرد  ناگدننکهلاوح  هک  یصاخشا  هب  ارزو  نآبجوم  هب  هکتسا  يدنس  يرابتعا  هلاوح  : 
ار مود  هجرد  ناگدـننکهلاوح  تاجلاوح  دـنیامن ، رداص  هلاوح  تلود  راـکبلط  قح  رد  ینیعم  غلبم  اـت  دـنهدیم  هزاـجا  تاـیالو  نارومأـم 

بوصم 10/12/1312) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 29  . ) دنمانیم یغالبا  تاجلاوح 

يرابتعا هلاوح 

ای ماـکح  لـیبق  زا  دـنوشیم  هدـیمان  مود  هجرد  ناگدـننکهلاوح  هک  یـصاخشا  هب  ارزو  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدنـس  يراـبتعا  هلاوـح  : 
یغالبا تاجلاوح  ار  ریخا  تاجلاوح  نیا  دنیامن  رداص  هلاوح  تلود  ناراکبلط  قح  رد  ینیعم  غلبم  ات  دـنهدیم  هزاجا  صوصخم  نیرومام 

بوصم 3/12/1289) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 31  زا  . ) دنمانیم

میقتسم هلاوح 

هجرد ناگدننکهلاوح  هک  نیا  ای  دشاب  هدرک  هلاوح  ار  نآ  ًامیقتـسم  ارزو  زا  یکی  ًالبق  هک  نیا  رگم  دش  دهاوخن  هیدأت  یتلود  جرخ  چـیه  : 
(10/12/1312 بوصم یمومع  تابساحم  نوناق   30 هدام . ) دنشاب هداد  یغالبا  هلاوح  ارزو  يرابتعا  هلاوح  بجوم  هب  میود 

میقتسم هلاوح 

تابساحم نوناق  هدام 31  زا  . ) دننکیم رداص  تلود  راکبلط  نیدنچ  ای  کی  هجو  رد  هطـساو  الب  ارزو  دوخ  هک  تسا  نآ  میقتـسم  هلاوح  : 
بوصم 3/12/1289) یمومع 

زیربآ هزوح 

بآ کی  ای  هچایرد  وربآ ، هناخدور ، کی  ار  نآ  يور  رب  دراو  شراب  زا  یـشان  بآ  ناور  مامت  هک  تسا  ياهنهپ  زیخبآ –  ای  زیربآ  هزوح  : 
بوصم 18/12/1363 يزرم  ياـههناخدور  رتسب  هراـنک و  تیبـثت  ظـفح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  دـنب 14  . ) دـیامنیم تفایرد  تشابنا 

( ناریزو تأیه 

ییادتبا هزوح 

تـسانکمم ییادتبا  هزوح  ره  تسا . عقاو  ییادـتبا  همکحم  کی  ورملق  رد  هک  ناریا  تکلمم  زا  یتمـسق  زا  تسا  ترابع  ییادـتبا  هزوح  : 
بوصم 27/4/1307) هیلدع  تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 8  . ) دشاب هیحلص  هزوح  دنچ  رب  لمتشم 
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ییادتبا هزوح 

ییادتبا ياههزوح  زا  کی  ره  تسا و  عقاو  ییادتبا  همکحم  کی  ورملق  رد  هک  ناریا  تکلمم  زا  یتمـسق  زا  تسا  ترابع  ییادـتبا  هزوح  : 
بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و  رضاحم  هیلدع و  تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 8  . ) هیحلص ياههزوح  رب  تسا  لمتشم 

یفانیتسا هزوح 

رب تسا  لمتشم  یفانیتسا  هزوح  ره  تسا و  عقاو  فانیتسا  همکحم  کی  ورملق  رد  هک  تکلمم  زا  یتمسق  زا  تسا  ترابع  یفانیتسا  هزوح  : 
بوصم 27/4/1307) هیلدع  تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 9  . ) ییادتبا هزوح  دنچ 

هیباختنا هزوح 

هب ًامیقتـسم  هدرک  باختنا  ًاکرتشم  ار  رفن  دـنچ  ای  کـی  هماـنماظن  میـسقت  قفاوم  هک  تسا  تکلمم  زا  یتمـسق  نآ  هیباـختنا  هزوح  زا  دارم  : 
تسا ياهطقن  نآ  هزوح  زکرم  دشاب  تموکح  دنچ  ای  کی  تحت  رد  تمـسق  نآ  هک  نیا  زا  معا  دتـسرفیم  یلم  ياروش  سلجم  تیوضع 

بوصم 10/4/1288) هجرد  ود  تاباختنا  همانماظن  هدام 15  زا  . ) دوشیم عقاو  اجنآ  رد  هزوح  یناث  هجرد  باختنا  هک 

زیمت هزوح 

بوصم 27/4/1307 هیلدع  تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 10  . ) تسا ناریا  هیلدع  مکاحم  هیلک  لماش  زیمت  ناوید  هییاضق  هوق  : 

يرهش هزوح 

. دننک تیعبت  يدحاو  یفرع  یتبث و  دودح  زا  هتـشاد و  رارق  رهـش  ینوناق  هدودـحم  جراخ  لخاد و  رد  هک  دوشیم  قالطا  یطاقن  هیلک  هب  : 
بوصم 15/4/1362) يروشک  تامیسقت  طباوض  فیراعت و  نوناق  هدام 4  هرصبت 4  )

هیحلص هزوح 

تالیکشت لوصا  نوناق  هدام 7  . ) تسا عقاو  هیحلـص  همکحم  کی  ورملق  رد  هک  ناریا  كاخ  زا  یتمـسق  زا  تسا  تراـبع  هیحلـص  هزوح  : 
بوصم 27/4/1307) هیلدع 

هیحلص هزوح 

هیلدع و تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 7  . ) تسا هیحلص  همکحم  کی  ورملق  رد  هک  ناریا  كاخ  زا  یتمسق  زا  تسا  ترابع  هیحلص  هزوح  : 
بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و  رضاحم 

ییاضق هزوح 

زا ییاهدحاو  هب  ییاضق  هزوح  يدنبمیسقت  تسا . عقاو  نآ  رد  هاگداد  هک  ناتـسرهش  ای  شخب  کی  ورملق  زا  تسا  ترابع  ییاضق  هزوح  : 
ياههاگداد یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 11  هرـصبت  . ) دـهدیمن نآ  رد  رقتـسم  هاگداد  ماع  تیحالـص  رد  يرییغت  هیحاـن ، اـی  عمتجم  لـیبق 

بوصم 21/01/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و 
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ییاضق هزوح 

لیکشت نوناق  هدام 3  هرـصبت 1  . ) گرزب ياهرهـش  زا  ینیعم  طاقن  اـی  ناتـسرهش  اـی  شخب  کـی  ورملق  زا  تسا  تراـبع  ییاـضق  هزوح  : 
بوصم 15/4/1373) بالقنا  یمومع و  ياههاگداد 

تزایح

( یندم نوناق  هدام 146  . ) الیتسا فرصت و  لیاسو  ندرک  ایهم  ای  تسا  دی  عضو  فرصت و  تزایح  زا  دوصقم  : 

( مرج  ) یصوصخ تیثیح 

قوقح مظن و  لخم  هک  یتهج  زا  یمومع  تیثیح  لوا ) دشاب . هتـشاد  تیثیح  ود  دـناوتیم  مرج  تسا و  مرج  زا  یـشان  ازج  هب  تیموکحم  : 
هک یمرج  اذـهیلع  تسا  ینیعم  تأیه  اـی  صاخـشا  اـی  صخـش  ررـضت  هب  عجار  هک  تهج  نآ  زا  یـصوصخ  تیثیح  مود ) تسا . یمومع 

ررـض و هبلاطم  يارب  یـصوصخ  ياعدا  یمومع و  قوقح  ظـفح  يارب  یمومع  ياـعدا  دوشیم  ياـعدا  ود  بجوم  تسا  تیثیح  ود  ياراد 
بوصم 30/5/1291) يرفیک ) یسرداد  نییآ   ) ییازج تامکاحم  نیناوق  هدام 2  .) یصخش نایز 

( مرج  ) یصخش تیثیح 

یتقو رد  یصخش  تیثیح  یمومع . تیثیح  يرگید  یصخش و  تیثیح  یکی  تسا : ثیح  ود  ياراد  مرج  زا  دوشیم  یـشان  هک  یتیلوئـسم  : 
اذهل دشاب . هماع  قوقح  هب  عجار  ررـض  هک  تسا  یعقوم  رد  یمومع  تیثیح  دریگ و  قلعت  نیعم  صخـش  هبریـصقت  ای  مرج  ررـض  هک  تسا 

رضاحم هیلدع و  تالیکـشت  لوصا  نوناق  هدام 107  . ) دوشیم سیـسأت  هماع  قوقح  ظفح  يارب  نوناق  مکح  هب  یمومع  ياهیعدـم  هرادا 
بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و 

( مرج  ) یمومع تیثیح 

قوقح مظن و  لخم  هک  یتهج  زا  یمومع  تیثیح  لوا ) . ) دشاب هتشاد  تیثیح  ود  دناوتیم  مرج  تسا و  مرج  زا  یـشان  ازج  هب  تیموکحم  : 
هک یمرج  اذـهیلع  تسا  ینیعم  تأیه  اـی  صاخـشا  اـی  صخـش  ررـضت  هب  عجار  هک  تهج  نآ  زا  یـصوصخ  تیثیح  مود ) . ) تسا یمومع 

نایز ررض و  هبلاطم  يارب  یصوصخ  ياعدا  یمومع و  قوقح  ظفح  يارب  یمومع  ياعدا  دوشیم  اعدا  ود  بجوم  تسا  تیثیح  ود  ياراد 
بوصم 30/5/1291) يرفیک ) یسرداد  نییآ   ) ییازج تامکاحم  یتقوم  نیناوق  هدام 2  . ) یصخش

مرج یمومع  تیثیح 

یتقو رد  یصخش  تیثیح  یمومع . تیثیح  يرگید  یصخش و  تیثیح  یکی  تسا : ثیح  ود  ياراد  مرج  زا  دوشیم  یـشان  هک  یتیلوئـسم  : 
اذهل دشاب . هماع  قوقح  هب  عجار  ررض  هک  تسا  یعقوم  رد  یمومع  تیثیح  دریگ و  قلعت  نیعم  صخـش  هب  ریـصقت  ای  مرج  ررـض  هک  تسا 

رضاحم هیلدع و  تالیکـشت  لوصا  نوناق  هدام 107  . ) دوشیم سیـسأت  هماع  قوقح  ظفح  يارب  نوناق  مکح  هب  یمومع  ياهیعدـم  هرادا 
بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و 

( هلاض  ) هدش مگ  ناویح 
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ای هاـگارچ  رد  روبزم  ناویح  رگا  یلو  دوش  تفاـی  فرـصتم  نودـب  هک  تسا  یکوـلمم  ناوـیح  ره  زا  تراـبع  هلاـض )  ) هدـش مگ  ناوـیح  : 
( یندم نوناق  هدام 170  . ) ددرگیمن بوسحم  هلاض  دشاب  هدنرد  تاناویح  لباقم  رد  دوخ  عافد  زا  نکمتم  ای  دوش  تفای  یبآ  کیدزن 

هفیظو ماجنا  نیح 

ماـجنا نیح  زا  دوصقم  دـتفایم . قاـفتا  هدـش  همیب  يارب  نآ  ببـس  هب  هفیظو و  ماـجنا  نیح  رد  هک  تسا  یثداوح  راـک  زا  یـشان  ثداوح  : 
روتـسد هب  ای  دـشاب  راک  لوغـشم  نآ  هطوحم  اهنامتخاس و  ای  هتـسباو  تاسـسؤم  اـی  هاـگراک  رد  هدـش  همیب  هک  تسا  یتاـقوا  ماـمت  هفیظو 
ینامرد تاجلاعم  يارب  ای  ناتسرامیب  ای  هاگنامرد  هب  هعجارم  تاقوا  دشاب . یتیرومأم  ماجنا  رادهدهع  هاگراک  هطوحم  زا  جراخ  رد  امرفراک 

هثداح هکنیا  رب  طورشم  ددرگیم  بوسحم  هفیظو  ماجنا  تاقوا  زج  هاگراک  هب  لزنم  زا  هدش  همیب  تشگرب  تفر و  تاقوا  یشخبناوت و  و 
ناگدش و همیب  ریاس  تاجن  يارب  مادـقا  نیح  هدـش  همیب  يارب  هک  یثداوح  دـشاب . هداتفا  قافتا  هاگراک  هب  تشگرب  تفر و  يداع  نامز  رد 

بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  هدام 60  . ) دوشیم بوسحم  راک  زا  یشان  هثداح  دتفایم  قافتا  نانآ  هب  تدعاسم 

هفیظو ماجنا  نیح 

ماـجنا نیح  زا  دوصقم  دـتفایم . قاـفتا  هدـش  همیب  يارب  نآ  ببـس  هب  هفیظو و  ماـجنا  نیح  رد  هک  تسا  یثداوح  راـک  زا  یـشان  ثداوح  : 
روتـسد هب  ای  دـشاب و  راک  لوغـشم  نآ  هطوحم  ای  اهنامتخاس  ای  هتـسباو  تاسـسؤم  ای  هاگراک  رد  هدـش  همیب  هک  تسا  یتاقوا  ماـمت  هفیظو 

نیا وزج  سکع  هب  ای  هاگراک  هب  لزنم  زا  هدش  همیب  دمآ  تفر و  تاقوا  دوشیم  يراک  ماجنا  رومأم  هاگراک  هطوحم  زا  جراخ  رد  امرفراک 
بوصم 21/2/1339) نارگراک  یعامتجا  ياههمیب  نوناق  هدام 43  . ) ددرگیم بوسحم  تاقوا 

خ

یشورفهدرخ

ناگدننکفرـصم هب  هضرع  لباق  نازیم  هزادـنا و  رد  یئزج  تروص  هب  هماننییآ  نیا  عوضوم  تادـیلوت  تـالوصحم و  هضرع  زا  تراـبع  : 
بوصم هویم  عیزوت  هفرغ  نیدایم و  نکاما و  يراذگاو  هوحن  نوناق  هدحاو  هدام  حالـصا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  دنب ح  . ) دشابیم

( ناریزو تأیه  بوصم 1/11/1374   5/10/1358

لک يرادهنازخ 

هیلک عمج و  بحاص  نیرومأم  هیلک  دیاوع  يروآعمج  تلود و  یـسنج  يدقن و  تادـیاع  هیلک  زکرمت  تفایرد و  رومأم  لک  يرادهنازخ  : 
بوصم لک  يرادهنازخ  هرادا  لیکـشت  نوناـق  هداـم 3  . ) دوب دـهاوخ  دـسرب  تلود  هب  دـیاب  تازاـیتما  اـهدادرارق و  بجوم  هب  هک  یهوجو 

(5/12/1301

لک يرادهنازخ 

تالماعم نیا  تسا و  ناریا  تلود  یلوپ  یتایلام و  تالماعم  مامت  یعقاو  میقتـسم و  تراظن  رومأم  ناریا  هسورحم  کلامم  لک  رادهنازخ  : 
تکلمم یتایلام  تابیترت  لیکشت  نوناق  هدام 1  . ) دشابیم یتلود  جراخم  مامت  تابساحم  شیتفت و  لیبق و  ره  زا  تادیاع  مامت  ذخا  لماش 

بوصم 23/3/1290) ناریا 
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یسرداد تاراسخ 

یسرداد و هب  طوبرم  میقتـسم  روط  هب  هک  يرگید  ياههنیزه  لیکو و  هلاکولاقح  یـسرداد و  هنیزه  زا  تسا  ترابع  یـسرداد  تاراسخ  : 
یـسرداد نییآ  نوناق  هدام 519  . ) یلحم تاـقیقحت  هنیزه  یـسانشراک و  همحزلاقح  لـیبق  زا  تسا  هدوب  مزـال  عاـفد  اـی  اوعد  تاـبثا  يارب 

بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد 

یسرداد تاراسخ 

هدوب و یـسرداد  هب  طوبرم  ًامیقتـسم  هک  يرگید  ياههنیزه  لیکو و  هلاـکولاقح  یـسرداد و  هنیزه  زا  تسا  تراـبع  یـسرداد  تراـسخ  : 
یسرداد نییآ  نوناق  هدام 717  . ) هریغ یلحم و  تاقیقحت  هنیزه  سانـشراک و  همحزلاقح  لیبق  زا  هدوب  مزـال  عاـفد  اـی  يوعد  تاـبثا  يارب 

بوصم 25/6/1318) یندم 

یلام تاراسخ 

ره زا  تسا  ترابع  یلام  تراسخ  صاخشا و  هب  هدراو  یندب  تامدص  یناج و  تافلت  زا  یـشان  تراسخ  زا  تسا  ترابع  یندب  تراسخ  : 
بوصم 29/6/1343) ییایرد  نوناق  هدام 75  دنب ب  فیدر 2  . ) تسا هدش  رکذ  هدام  نیا  ( 1  ) دنب رد  هک  يرگید  تاراسخ  زا  کی 

ییایرد كرتشم  تاراسخ 

رفاسم و یتشک و  تمالـس  ظفح و  يارب  يدارا  روط  هب  هک  یتاراسخ  هداعلاقوف و  جراخم  زا  تسا  تراـبع  ییاـیرد  كرتشم  تاراـسخ  : 
بوصم 29/6/1343) ییایرد  نوناق  هدام 185  . ) تسا هدمآ  دوجو  هب  نآ  راب 

رعقلاطخ

تیبثت ظفح و  نوناق  ییارجا  هماننییآ  دنب 15  . ) دیامنیم لصو  رگیدکی  هب  ار  لیـسم  ای  رهن  هناخدور ، طاقن  نیرتقیمع  هک  تسا  یطخ  : 
بوصم 18/12/1363) يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و 

يراجت یتعنص و  نهآهار  طوطخ 

ای یـصوصخ و  تاسـسؤم  ياضاقت  هب  اـنب  هک  تسا  طوبرم  ياـهنامتخاس  اـهیهارود و  طوطخ و  يراـجت  یتعنـص و  طوطخ  زا  روظنم  : 
یتعنص نهآهار  طوطخ  ثادحا  هب  طوبرم  هماننییآ  هدام 1  . ) ددرگیم داجیا  دوشیم ) هدیمان  یضاقتم  هماننییآ  نیا  رد  هک   ) یتلود

فالخ

یتـقوم نیناوق  هداـم 184  . ) دـنکیم نـیعم  تازاـجم  نوناـق  هکناـنچ  تـسا  يریدــکت  نآ  يازج  هـک  تـسا  یمرج  زا  تراـبع  فـالخ  : 
بوصم 30/5/1291) يرفیک ) یسرداد  نییآ   ) ییازج تامکاحم 

تظافح دوخ 

یصوصخ شخب  یتلود و  تاسـسؤم  اههداوناخ و  هک  یعمجتـسد  تامادقا  هعومجم  زا  تسا  ترابع  یعمج  يرایدوخ  تظافح و  دوخ  : 
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نیا رد  هچنآ  يارجا  ینیبشیپ و  قیرط  زا  حالس  هنوگره  لامعتـسا  ییاوه و  تالمح  هبقرتمریغ و  حناوس  یعیبط و  تارطخ  اب  هلباقم  يارب 
نوناق ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 3  دـنب ب  . ) دـنهدیم ماجنا  دوخ  تاناکما  اب  یکمک  ياـهناکی  ندیـسر  زا  لـبق  دـناهدید  شزومآ  هراـب 

بوصم 27/12/1351) تالیکشت  فیاظو و  هب  طوبرم  روشک  یماظنریغ  عافد  نامزاس  نوناق  حالصا 

يراوس وردوخ 

( نشیتسا  ) يراوس يوردوخ  تیفرظ  تسا . رفن  شش  رثکادح  هدننار  اب  نآ  تیفرظ  هدش و  هتخاس  ناسنا  لمح  يارب  هک  تسا  ییوردوخ  : 
زا هرـصبت 12  عوضوم  دـنب 1 آ  . ) ددرگیم یکرمگ  هفرعت  فـلا  فـیدر 02/87  لومـشم  تسا و  رفن  رثکادـح 9  لقادح 7 و  هدـننار  اب 

بوصم لاـس 1371  بوصم  تاـیلام .... یناـگرزاب و  دوس  یکرمگ  قوـقح  لوـصو  هبـساحم و  یگنوـگچ  نوناـق  ییارجا  ياـههماننییآ 
( ناریزو تأیه   28/11/1371

یتلود ياهوردوخ 

ییارجا هاگتـسد  راـیتخا  رد  یتامدـخ  يرادا  روما  ماـجنا  يارب  هدوـب و  تلود  لاوـما  یموـمع و  لاوـما  وزج  هک  دنتـسه  ياهیلقن  لـیاسو  : 
وردوخ ترابع  نتـشون  یتلود و  هرمن  بصن  اب  هک  یمومع  تامدـخ  ياـهوردوخ  فلا ) دـنوشیم : يدـنبهقبط  ریز  بیترت  هب  دنـشابیم و 
نویماک سوبوتا ، سوبینیم ، تناو ، يراوس ، زا : دنترابع  دنوشیم و  صخشم  اهنآ  فرط  ود  رد  هدنراد  رایتخا  رد  هاگتسد  مان  تمدخ و 

تاعالطا ترازو  ياـهوردوخ  يارب  هدـنراد  راـیتخا  رد  هاگتـسد  ماـن  تمدـخ و  وردوخ  تراـبع  جرد  یتلود و  هرمن  بصن  تنویماـک . و 
هدام 2 . ) دنشابیم یصخش  هرمن  ياراد  هدوب و  یتافیرشتریغ  يراوس  ياهوردوخ  هک  یصاصتخا  تامدخ  ياهوردوخ  ب ) تسین . یمازلا 

هجدوب نوناق  هرـصبت 13  ج و ك ) فلا ،  ) ياهدنب عوضوم  اهنآ  يراذگاو  یتلود و  ياهوردوخ  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  ییارجا  هماننییآ 
( ناریزو تأیه  بوصم 4/2/1373  روشک  لک  لاس 1373 

نمث ریخأت  رایخ 

زا زور  هس  رگا  دـشاب  هدـشن  نیعم  یلجا  نیعیابتم  نیب  عیبم  میلـست  ای  نمث  هیدأت  يارب  هدوب و  نآ  مکح  رد  اـی  یجراـخ  نیع  عیبم  هاـگره  : 
هلماعم خسف  رد  راتخم  عیاب  دهدب  عیاب  هب  ار  نمث  مامت  يرتشم  هن  دیامن و  يرتشم  میلـست  ار  عیبم  عیاب  هن  تدم  نیا  رد  درذگب و  عیب  خیرات 

( یندم نوناق  هدام 402  . ) دوشیم

هقفص ضعبت  رایخ 

قح يرتشم  تروص  نیا  رد  دشاب . لطاب  تاهج  زا  یتهج  هب  عیبم  ضعب  هب  تبسن  عیب  دقع  هک  دوشیم  لصاح  یتقو  هقفـص  ضعبت  رایخ  : 
نمث تسا  هدوب  لطاب  عیب  هک  یتمسق  هب  تبـسن  دنک و  لوبق  تسا  هدش  عقاو  عیب  هک  یتمـسق  تبـسن  هب  ای  دیامن  خسف  ار  عیب  تشاد  دهاوخ 

( یندم نوناق  هدام 441  . ) دنک دادرتسا  ار 

سیلدت رایخ 

( یندم نوناق  هدام 438  . ) دوش هلماعم  فرط  بیرف  بجوم  هک  یتایلمع  زا  تسا  ترابع  سیلدت  : 

ناویح رایخ 
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( یندم نوناق  هدام 398  . ) دراد ار  هلماعم  خسف  رایتخا  دقع  نیح  زا  زور  هس  ات  يرتشم  دشاب  ناویح  عیبم  رگا  : 

تیور رایخ 

دوشیم راتخم  دشابن  تسا  هدش  رکذ  هکیفاصوا  ياراد  رگا  ندـید  زا  دـعب  درخب  فصو  هب  طقف  ار  نآ  هدـیدن و  ار  یلام  یـسک  هاگره  : 
( یندم نوناق  هدام 410  . ) دیامن لوبق  تسه  هک  وحن  نامه  هب  ای  دنک  خسف  ار  عیب  هک 

طرش رایخ 

. دـشاب هلماعم  خـسف  رایتخا  یجراخ  صخـش  ای  ود  ره  ای  يرتشم  ای  عیاـب  يارب  نیعم  تدـم  رد  هک  دوش  طرـش  تسا  نکمم  عیب  دـقع  رد  : 
( یندم نوناق  هدام 399  )

بیع رایخ 

هدام 422 . ) هلماعم خـسف  ای  شرا  ذـخا  ای  بویعم  عیبم  لوبق  رد  تسا  راتخم  يرتشم  هدوب  بویعم  عیبم  هک  دوش  رهاظ  هلماعم  زا  دـعب  رگا  : 
( یندم نوناق 

د

یمومع ياههاگداد 

ینوناق هحیال  هدام 1  . ) دننکیم یگدیـسر  یبسح  روما  ییازج و  یقوقح و  يواعد  هب  نوناق  نیا  رد  ررقم  بیترت  هب  یمومع  ياههاگداد  : 
( بالقنا ياروش  بوصم 10/7/1358  یمومع  ياههاگداد  لیکشت 

یمومع ياههاگداد 

ینوناق هحیال  هدام 1  . ) دننکیم یگدیـسر  یبسح  روما  ییازج و  یقوقح و  يواعد  هب  نوناق  نیا  رد  ررقم  بیترت  هب  یمومع  ياههاگداد  : 
( بالقنا ياروش  بوصم 5/7/1358  یمومع  ياههاگداد  لیکشت 

همانداد

سرداد اضما  هب  هدـش و  هیهت  دـیاب  نآ  سیونکاپ  تسا  تیاکـش  لباق  ًالقتـسم  هک  يرارق  ای  مکح  رودـص  خـیرات  زا  زور  جـنپ  فرظ  رد  : 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 158  . ) دوشیم هدناوخ  همانداد  سیونکاپ  نیا  دسرب  رتفد  ریدم  هاگداد و 

یکینورتکلا ياههداد 

عیرـست روظنم  هب  کسید  یپالف  ای  يرون  کسید  ای  ياهنایار  ياههکبـش  قیرط  زا  هک  یتاعالطا  لیاف )  ) ياجنورپ ای  نتم  زا  تسا  ترابع  : 
هنوگنیا يور  رب  یتینما  متـسیس  لاـمعا  اـب  هارمه  یللملانیب  هدـش  هتخانـش  تمرف )  ) هنومن درادناتـسا و  تحت  ـالاک  روبع  يراـج  روما  رد 

روبع لقن و  لمح و  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  دنب ح  . ) ددرگیم لدابت  هدنریگ  هدنتسرف و  تیوه  زارحا  ناکما  و  اهلیاف )  ) اهاجنورپ
( ناریزو تأیه  بوصم 18/5/1377  ناریا  یمالسا  يروهمج  ورملق  زا  یجراخ  ياهالاک 
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دیفم ملعلاراد 

یشزومآ و یتاقیقحت ، تسا  ياهسسؤم  دوشیم ، هدناوخ  ملعلاراد  ًاراصتخا  همانساسا  نیا  رد  هک  دیفم  ملعلاراد )  ) یناسنا مولع  هاگـشناد  : 
يرگنزاب ینیبزاب و  یمالـسا و  فراعم  مولع و  رد  قیقحت  هعلاطم و  - 1 ددرگیم : سیـسأت  لیذ  فادها  هب  یبایتسد  روظنم  هب  هک  یگنهرف 

رد یتاقیقحت  یملع و  ياهتیلاعف  شرتسگ  تهج  مزال  ياـههنیمز  ندروآ  مهارف  - 2 یمالـسا . نیزاوم  ینابم و  ساسارب  یناسنا  مولع  رد 
هتـسجرب و ناـققحم  یلمع  یملع و  تیبرت  - 3 یناسنا . مولع  یمالـسا و  فراعم  هزوح  رد  هتفای  ماجنا  تاقیقحت  یباـیزرا  مالـسا و  ناـهج 
رد هدش  ماجنا  تاقیقحت  جـیاتن  يریگراک  هب  یفرعم و  - 4 نآ . هباشم  یتاقیقحت  تاسسؤم  ریاس  هاگشناد و  رد  تمدختیحالـص  بحاص 

لوحت ینیبشیپ  عماوج و  رگید  یمالـسا و  عماوج  فلتخم  نوئـش  قیقحت  - 5 یمالـسا . للم  یعامتجا  یگنهرف و  تایح  نوگانوگ  هوجو 
هدام 1 . ) یمالـسا ناهج  یملع  یعامتجا و  یگنهرف –  ياهتسایـسیلک  طوطخ  نیودت  يارب  بسانم  ياهداهنـشیپ  حرط  روظنم  هب  اهنآ 

( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 4/5/1367  هر )  ) دیفم ملعلاراد )  ) یناسنا مولع  هاگشناد  همانساسا 

يزرا ياهییاراد 

ب) ناریا . يزکرم  کـناب  لوبق  دروم  یجراـخ  ياهسانکـسا  فلا ) زا : دـنترابع  ًارـصحنم  هناوتـشپ  وزج  لوـبق  لـباق  يزرا  ياـهییاراد  : 
ای لوپ  یللملانیب  قودنـص  هب  تخادرپ  هنوگره  ج ) دنکن . زواجت  هام  شـش  زا  نآ  تدم  هک  رادتدـم  ای  يرادـید  زا  معا  يزرا  تابلاطم 

فرط زا  هک  يدانـسا  د ) بوصم . نیناوق  قبط  هیامرـس  ای  هیمهـس  تباـب  هباـشم  یللملانیب  تاسـسؤم  اـی  هعـسوت  میمرت و  یللملانیب  کـناب 
ای رداص  هباشم  ياههاگتسد  ای  یللملانیب  یلام  تکرش  هعسوت و  میمرت و  یللملانیب  کناب  لوپ و  یللملانیب  قودنـص  هناگیب و  ياهتلود 

لصاح ياپایاپ  يزرا و  تالدابم  تخادرپ و  یللملانیب  ياهدادرارق  يارجا  رثا  رب  هک  هجراخ  زا  يزرا  ای  یلایر  تابلاطم  .ه )ـ هدش نیمضت 
هک هجراخ  هدـهع  هرداص  زرا  هب  تخادرپ  لباق  یناـگرزاب  دانـسا  و ) تسا . هدـش  ینیبشیپ  روبزم  ياـهدادرارق  رد  هک  يدودـح  اـت  هدـش 

ینیبشیپ هدام 27  رد  هک  يدودح  زا  اهنآ  دیسررس  دشاب و  هدنراذگاو  کناب  ياضما  دیاب  نآ  زا  یکی  هک  دشاب  ربتعم  ياضما  ود  ياراد 
بـسحرب رابتعا  لوپ و  ياروش  دـشاب و  ـالط  هب  لیدـبت  لـباق  دـیاب  دوشیم  لوبق  هناوتـشپ  ناونع  هب  هک  ییاـهزرا  ز ) دـشابن . رتشیب  هدـش 

زا مادـک  ره  زا  هک  ار  یغلابم  رثکادـح  اضتقا  تروص  رد  دـیامنیم و  نییعت  ار  اهزرا  عون  نیا  ناریا  يزکرم  کناب  لـماع  تأـیه  داهنـشیپ 
بوصم 7/3/1339) روشک  یلوپ  یکناب و  نوناق  هدام 21  . ) دومن دهاوخ  نیعم  درک  لوبق  ناوتیم  هناوتشپ  رد  روبزم  ياهزرا 

هدشدیلوتياهییاراد

يدوجوم تباث ، ياهییاراد  هدمع  هورگهس  هب  هدـشدیلوت  ییاراد  تسا . هدـیدرگلصاح  دـیلوت  دـنیارف  رد  هکتسا  ییاهییاراد  روظنم  : 
بوصم 27/11/1380) تلود  یلام  تاررقم  زا  یشخب  میظنت  نوناق  هدام 77  . ) دوشیم میسقت  اهبنارگ  مالقا  رابنا و 

هدشن دیلوت  ياهییاراد 

زا یشخب  میظنت  نوناق  هدام 77  ( ) یندعم ریاخذ  نیمز و  دننام   ) دـناهدشن دـیلوت  ناشدوخ  هک  تسا  دـیلوت  زاین  دروم  ياهییاراد  روظنم  : 
بوصم 27/11/1380) تلود  یلام  تاررقم 

تباث ياهییاراد 

. دوشیم هدرب  راک  هب  دیلوت  دنیارف  رد  رمتـسم  ررکم و  روط  هب  لاس  کی  زا  شیب  تدم  یط  هک  تسا  ياهدـش  دـیلوت  ياهییاراد  روظنم  : 
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بوصم 27/11/1380) تلود  یلام  تاررقم  زا  یشخب  میظنت  نوناق  هدام 77  )

ياهیامرس ياهییاراد 

. دوریم راک  هب  تامدخ  الاک و  دیلوت  دنیارف  رد  لاس  کی  زا  شیب  تدم  یط  هک  تسا  ياهدشن  دیلوت  ای  هدش  دـیلوت  ياهییاراد  روظنم  : 
بوصم 27/11/1380) تلود  یلام  تاررقم  زا  یشخب  میظنت  نوناق  هدام 77  )

تسبراد

، يدنبعمـش رب  لمتـشم  دوشیم  اپرب  ارجا  نیح  ياهراب  لمحت  راـک و  ياهوکـس  يدـنببلاق ، يرادـهگن  يارب  هک  تسا  تقوم  ياهزاـس  : 
يارجا حرط و  یلم  تاررقم  زا  فیراـــــعت  شخب 1-11-1-9  . ) اـهنیا ریاـظن  اهيرـسریز و  اهدـنبداب ، یقفا ، تاحفـص  مئاـق ، ياـههیاپ 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1370  ینتب  ياهنامتخاس 

کچ هدنراد 

ياهکچ دروم  رد   ) کچ لماح  ای  هدش  یسیونتشپ  وا  مان  هب  ای  هدیدرگ  رداص  وا  هجو  رد  کچ  هک  یسک  زا  تسا  معا  کچ  هدنراد  : 
بوصم 16/4/1355) کچ  رودص  نوناق  هدام 1  . ) نانآ ینوناق  ماقممئاق  ای  لماح ) هجو  رد 

کچ هدنراد 

هجو رد  دروم  رد   ) کچ لماح  ای  هدش  یـسیونتشپ  وا  مان  هب  ای  هدیدرگ  رداص  وا  هجو  رد  کچ  هک  یـسک  زا  تسا  معا  کچ  هدـنراد  : 
بوصم 4/3/1344) کچ  رودص  نوناق  هدام 1  (. ) لماح

کچ هدنراد 

ياهکچ دروم  رد   ) کچ لماح  ای  هدش  یـسیونرهظ  وا  مان  هب  ای  هدیدرگ  رداص  وا  هجو  رد  کچ  هکیـسک  زا  تسا  معا  کچ  هدـنراد  : 
بوصم 16/12/1337) لحمیب  کچ  هب  عجار  نوناق   1 هدام  3 هرصبت ( ) لماح هجو  رد 

کیرنژ ياهوراد 

، تشادـهب ترازو  طسوت  هک  یـصاصتخاریغ )  ) یمومع ای  ییایمیـش  ماـن  اـب  هکدوشیم  قـالطا  ییاـهوراد  هب  کـیرنژ  ياـهوراد  ناونع  : 
تاررقم هب  طوبرم  نوناق  داوم  زا  یـضعب  حالـصا  نوناق  زا  هدام 6  هرـصبت 2  . ) دوشیم هدیمان  ددرگیم ، دییأت  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و 

(23/1/1367 بوصم 1334 بوصم یندیماشآو  یندروخ  داوم  ییوراد و  یکشزپ و  روما 

یهایگ ياهوراد 

هدافتـسا یهایگ  ياههراصع  ای  ازجا  زا  نآ ، رثکا  ای  ًالک  اهنآ  بیکرت  هیهت و  رد  هک  دوشیم  قالطا  ییاـههدروارف  هب  یهاـیگ  ياـهوراد  : 
. تسا یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، ترازو  اب  نآ  مان  دـییأت  ای  نییعت  ینامرد و  رثا  دـییأت  یهایگ  يوراد  صیخـشت  دـشاب ، هدـش 

بوصم یندیماشآ  یندروخ و  داوم  ییوراد و  یکشزپ و  روما  تاررقم  هب  طوبرم  نوناق  داوم  زا  یضعب  حالصا  نوناق  زا  هدام 6  هرصبت 3  )
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بوصم 23/1/1367)  1334

یصاصتخا يوراد 

ای صخـش  عادـبا  هجیتن  رد  وراد  دـنچ  بیکرت  ای  طالتخا  زا  ای  هداـس و  روطهب  هک  دوشیم  ییاـهوراد  لـماش  یـصاصتخا  يوراد  ناونع  : 
ناریا و روشک  رد  هدننکعادبا  مان  هب  صخشم  صوصخم  یتعنص  تمالع  تباث و  مسا  لومرف و  ای  هدمآتسدهب  ینیعم  یقوقح  تیـصخش 

یندـیماشآ یندروخ و  داوم  ییوراد و  یکـشزپ و  روما  تاررقم  هب  طوبرم  نوناـق  هدام 13  . ) دـشاب هدیـسر  تبث  هب  یجراخ  ياهروشک  ای 
بوصم 29/3/1334)

ماد

شحوغاـب تاـناویح  یهاگـشیامزآ و  تاـناویح  مشیربا ، مرک  لـسع ، روبنز  یهاـم ، روـیط ، یلها ، تاـناویح  هب  ماد  هملک  نوناـق  نیا  رد  : 
ياهيرامیب یماد و  ضارما  اب  هزرابم  يریگـشیپ و  ظاحل  زا  هک  تسا  یتامادـقا  یـسرزاب و  یتشادـهب  لرتنک  زا  دوصقم  دوشیم و  قالطا 

بوصم 24/3/1350) روشک  یکشزپماد  نامزاس  نوناق  هدام 2  . ) دشابیم يرورض  مزال و  ماد  ناسنا و  نیب  كرتشم 

کشزپماد

عجارم دییأت  هب  اهنآ  یکشزپماد  يارتکد  كردم  هکدوشیم  قالطا  روشک  زا  جراخ  لخاد و  یکشزپماد  ياههتشر  نالیـصحتلاغراف  هب  : 
، هاگنامرد نارامیب  ياههناورپ  رودـص  يارب  روشک  یکـشزپماد  نامزاس  نوناق  هدام 10  ییارجا  هماننییآ   6 هدام . ) دشاب هدیسر  حالصيذ 

( ناریزو تأیه  بوصم 4/10/1373  یکشزپماد  ینامرد  روما  هب  لاغتشا  هاگشیامزآ و 

رادماد

بوصم 16/3/1350) ینواعت  ياهتکرش  نوناق  هدام 1   7 دنب . ) دشاب رویط  ای  ماد و  شرورپ  ای  دیلوت  وا  یلصا  هفرح  هکیسک  : 

هدنز ماد 

هداـم 2 دـنب د  . ) شحو غاـب  تاـناویح  یتسوپ و  یهاگـشیامزآ و  تاـناویح  مشیربا ، مرک  لـسع ، روبنز  ناـیزبآ ، رویط ، یلها ، تاـناویح  : 
(3  ) هدام دنب د  عوضوم  یماد  ماخ  ياههدروارف  هدنز و  ماد  تارداص  تادراو و  لاقتنا ، لقن و  ددرت ، یتشادهب  لرتنک  یگنوگچ  هماننییآ 

( ناریزو تأیه  بوصم 25/8/1373  روشک  یکشزپماد  نامزاس  نوناق  ( 5  ) هدام دنب ب  و 

هغماد

بوصم 24/9/1361) یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 186  دنب 9  زا  ، ) دنک هراپ  ار  زغم  هسیک  هک  یتحارج  : 

يراتشک ماد 

لرتنک یگنوگچ  هماننییآ  هدام 2  دنب د  . ) دشاب هتـشاد  ناسنا  يارب  فرـصم  تیلباق  مالـسا  سدقم  عرـش  رظن  زا  هک  رویط  ماد و  عون  ره  : 
نوناق ( 5  ) هدام دنب ب  و  ( 3  ) هدام دنب د  عوضوم  یماد  ماخ  ياههدروارف  هدـنز و  ماد  تارداص  تادراو و  لاقتنا ، لقن و  ددرت ، یتشادـهب 
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زپماد نامزاس 

هیماد

نوناق هدام 186  دنب 2  زا  ( ؛ دایز ای  مک  دـشاب  نوخ  نایرج  اب  هارمه  دوش  تشوگ  دراو  یکدـنا  رادـقم  درذـگب و  تسوپ  زا  هک  یـشارخ  : 
بوصم 24/9/1361) یمالسا  تازاجم 

زومآشناد

هتشاد لیصحت  هب  لاغتشا  ًامسر  هجراخ ) ای  هلخاد   ) یتلود ای  یلم  ياههاگـشزومآ  زا  یکی  رد  هک  دنوشیم  هدیمان  زومآشناد  یـصاخشا  : 
بوصم 29/3/1317) هفیظو  ماظن  تمدخ  نوناق  هدام 70  . ) دنشاب

یجراخ يوجشناد 

لیمکت هدام 1  دنب د  . ) دنکیم لیصحت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هاگـشناد  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یجراخ  ياهروشک  هعبت  يوجـشناد  هب  : 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 14/6/1374  ناریا  یمالسا  يروهمج  نایوجشناد  یطابضنا  هماننییآ 

یجراخ يوجشناد 

هماننییآ هدام 1  دنب د  . ) دنکیم لیصحت  ناریا  یمالسا  يروهمج  هاگشناد  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یجراخ  ياهروشک  هعبت  يوجـشناد  هب  : 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 20/4/1374  یمالسا  يروهمج  نایوجشناد  یطابضنا 

لخاد يوجشناد 

هب هماننییآ  نیا  رد  هک  دشاب  هتشاد  لاغتـشا  لیـصحت  هب  يروضحریغ  ای  يروضح  تروص  هب  اههاگـشناد  زا  یکی  رد  هک  تسا  يدرف  ره  : 
ياروش بوصم 14/6/1374  ناریا  یمالسا  يروهمج  نایوجشناد  یطابضنا  هماننییآ  لیمکت  هدام 1  دنب ب  . ) دوشیم قالطا  وجشناد  نآ 

( یگنهرف بالقنا  یلاع 

لخاد يوجشناد 

هب هماننییآ  نیا  رد  هک  دشاب  هتشاد  لاغتـشا  لیـصحت  هب  يروضحریغ  ای  يروضح  تروص  هب  اههاگـشناد  زا  یکی  رد  هک  تسا  يدرف  ره  : 
بوصم یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  یمالسا  يروهمج  نایوجـشناد  یطابـضنا  هماننییآ  هدام 1  دـنب ب  . ) دوشیم قالطا  وجـشناد  نآ 

(20/4/1374

هتسباو يوجشناد 

دنب ج . ) دوشیم هتفگ  دنکیم ، لیـصحت  روشک  زا  جراخ  ياههاگـشناد  زا  یکی  رد  ریگبزرا  ای  هیـسروب  يوجـشناد  ناونعهب  هکيدرف  هب  : 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 14/6/1374  ناریا  یمالسا  يروهمج  نایوجشناد  یطابضنا  هماننییآلیمکت   1 هدام

هتسباو يوجشناد 
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دنب ج . ) دوشیم هتفگ  دنکیم ، لیصحت  روشک  زا  جراخ  ياههاگـشناد  زا  یکی  رد  ریگبزرا  ای  هیـسروب  يوجـشناد  ناونع  هب  هکيدرف  هب  : 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 20/4/1374  یمالسا  يروهمج  نایوجشناد  یطابضنا  هماننییآ  1 هدام

هدکشناد

ناتـسرنه و یتعنـص  هسردم  ریبد ، نآ  ملعم  ناتـسریبد و  هطـسوتم  هسردم  راگزومآ ، نآ  ملعم  ناتـسبد و  ییادتبا  هسردـم  دـعب  هب  نیا  زا  : 
هیلاع سرادم  ملعم  هاگـشناد و  هتیـسروینوا )  ) هیلاع بعـش  عومجم  هدکـشناد و  هتلوکاف )  ) یلاع سرادـم  زا  هبعـش  ره  زومآرنه ، نآ  ملعم 

بوصم 19/12/1312) یلاع  یتامدقم و  ياهارسشناد  سیسأت  هزاجا  نوناق  هدام 1  هرصبت  . ) دش دهاوخ  هدیمان  داتسا 

هاگشناد

هدام 1 هرصبت  . ) دشاب هتشاد  اههاگشناد  يزکرم  ياروش  صیخشت  هب  لماک  هدکشناد  هس  لقاال  هک  دوشیم  قالطا  ياهسسؤم  هب  هاگشناد  : 
بوصم 9/9/1344) اههاگشناد  يزکرم  ياروش  سیسأت  هب  عجار  نوناق 

هاگشناد

ناتـسرنه و یتعنـص  هسردم  ریبد ، نآ  ملعم  ناتـسریبد و  هطـسوتم  هسردم  راگزومآ ، نآ  ملعم  ناتـسبد و  ییادتبا  هسردـم  دـعب  هب  نیا  زا  : 
هیلاع سرادم  ملعم  هاگـشناد و  هتیـسروینوا )  ) هیلاع بعـش  عومجم  هدکـشناد و  هتلوکاف )  ) یلاع سرادـم  زا  هبعـش  ره  زومآرنه ، نآ  ملعم 

بوصم 19/12/1312) یلاع  یتامدقم و  ياهارسشناد  سیسأت  هزاجا  نوناق  هدام 1  هرصبت  . ) دش دهاوخ  هدیمان  داتسا 

هاگشناد

تسا یتلودریغ  ای  یتلود  یشهوژپ  یلاع و  شزومآ  ياهعمتجم  تاسسؤم و  اههاگشناد و  یلاع ، شزومآ  هسـسؤم  ای  هاگـشناد  زا  روظنم  : 
ناونع هب  ولو   ) ملپید زا  رتالاب  یمـسر  كردم  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  نیترازو  تاررقم  قبط  هک 

يروهمج نایوجشناد  یطابضنا  هماننییآ  لیمکت  هدام 1  . ) دوشیم قالطا  هاگـشناد  اهنآ  هب  هماننییآ  نیا  رد  هک  دننکیم  رداص  لداعم )
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 14/6/1374  ناریا  یمالسا 

هاگشناد

تسا یتلودریغ  ای  یتلود  یشهوژپ  یلاع و  شزومآ  ياهعمتجم  تاسسؤم و  اههاگشناد و  یلاع ، شزومآ  هسـسؤم  ای  هاگـشناد  زا  روظنم  : 
ناونع هب  ولو   ) ملپید زا  رتالاب  یمسر  كردم  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، یلاع و  شزومآ  گنهرف و  نیترازو  تاررقم  قبط  هک 

یمالسا يروهمج  نایوجشناد  یطابضنا  هماننییآ  هدام 1  . ) دوشیم قالطا  هاگشناد  اهنآ  هب  هماننییآ  نیا  رد  هک  دننکیم  رداص  لداعم )
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 20/4/1374 

هاگشناد

گنهرف و ترازو  تاررقم  ای  نیناوق  ساـسارب  هک  تسا  یلقتـسم  یلاـع  شزومآ  تاسـسؤم  هیلک  زا  تراـبع  هماـننییآ  نیا  رد  هاگـشناد  : 
تأیه بوصم 10/5/1363  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  اههاگـشناد و  تـالماعم  هماـننییآ  هدام 1  . ) دوشب ای  هدـش  لیکـشت  یلاـع  شزومآ 
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( ناریزو

هاگشناد

گنهرف و ترازو  تاررقم  ای  نیناوق  ساـسارب  هک  تسا  یلقتـسم  یلاـع  شزومآ  تاسـسؤم  هیلک  زا  تراـبع  هماـننییآ  نیا  رد  هاگـشناد  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 30/3/1363  اههاگشناد  یلام  هماننییآ  هدام 1  . ) دوشب ای  هدش  لیکشت  یلاع  شزومآ 

یمالسا دازآ  هاگشناد 

. دش دهاوخ  نآ  ياهتیلاعف  هعـسوت  تفرـشیپ و  اههنیزه و  فرـص  ًارـصحنم  نآ  ياهدـمآرد  هک  یعافتناریغ  تسا  ياهسـسؤم  هاگـشناد  : 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 12/8/1366  یمالسا  دازآ  هاگشناد  همانساسا  هدام 5  )

دهاش هاگشناد 

هاگشناد سیئر  هک  لقتسم  یقوقح  تیـصخش  اب  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  داینب  هب  هتـسباو  یعافتناریغ و  تسا  ياهسـسؤم  دهاش  هاگـشناد  : 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 29/8/1369  دهاش  هاگشناد  همانساسا  هدام 3  . ) دوب دهاوخ  نآ  ینوناق  هدنیامن 

يوضر یمالسا  مولع  هاگشناد 

، ناخ تاریخ  رفعج و  ازریم  هسردـم  تافوقوم  لـحم  زا  نآ  هجدوب  هعفنملاماـع و  یعاـفتناریغ و  یتلودریغ و  تسا  ياهسـسؤم  هاگـشناد  : 
هاگشناد همانساسا  هدام 4  . ) دوشیم نیمأت  یمدرم  ياهکمک  يوضر و  سدق  ناتـسا  یتلودریغ )  ) یـصوصخ دـمآرد  هیعرـش ، تاهوجو 

( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 5/10/1374  يوضر  یمالسا  مولع 

يرواد

نیفرطلایضرم یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  ای  صخش  هلیـسو  هب  هاگداد  زا  جراخ  رد  نییعادتم  نیب  فالتخا  عفر  زا  تسا  ترابع  يرواد  : 
بوصم 26/6/1376) یللملانیب  يراجت  يرواد  نوناق  هدام 1  فلا  دنب  . ) یباصتنا ای  و 

یللملانیب يرواد 

. دـشابن ناریا  هعبت  ناریا  نیناوق  بجوم  هب  يرواد  هماـنتقفاوم  داـقعنا  ناـمز  رد  نیفرط  زا  یکی  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  یللملانیب  يرواد  : 
بوصم 26/6/1376) یللملانیب  يراجت  يرواد  نوناق  هدام 1  دنب ب  )

ناتسبد

ناتـسرنه و یتعنـص  هسردم  ریبد ، نآ  ملعم  ناتـسریبد و  هطـسوتم  هسردم  راگزومآ ، نآ  ملعم  ناتـسبد و  ییادتبا  هسردـم  دـعب  هب  نیا  زا  : 
هیلاع سرادم  ملعم  هاگـشناد و  هتیـسروینوا )  ) هیلاع بعـش  عومجم  هدکـشناد و  هتلوکاف )  ) یلاع سرادـم  زا  هبعـش  ره  زومآرنه ، نآ  ملعم 

بوصنم 19/12/1312) یلاع  یتامدقم و  ياهارسشناد  سیسأت  هزاجا  نوناق  هدام 1  هرصبت  . ) دش دهاوخ  هدیمان  داتسا 

ریبد
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ناتـسرنه و یتعنـص  هسردم  ریبد ، نآ  ملعم  ناتـسریبد و  هطـسوتم  هسردم  راگزومآ ، نآ  ملعم  ناتـسبد و  ییادتبا  هسردـم  دـعب  هب  نیا  زا  : 
هیلاع سرادم  ملعم  هاگـشناد و  هتیـسروینوا )  ) هیلاع بعـش  عومجم  هدکـشناد و  هتلوکاف )  ) یلاع سرادـم  زا  هبعـش  ره  زومآرنه ، نآ  ملعم 

بوصم 19/12/1312) یلاع  یتامدقم و  ياهارسشناد  سیسأت  هزاجا  نوناق  هدام 1  هرصبت  . ) دش دهاوخ  هدیمان  داتسا 

ناتسریبد

ناتـسرنه و یتعنـص  هسردم  ریبد ، نآ  ملعم  ناتـسریبد و  هطـسوتم  هسردم  راگزومآ ، نآ  ملعم  ناتـسبد و  ییادتبا  هسردـم  دـعب  هب  نیا  زا  : 
هیلاع سرادم  ملعم  هاگـشناد و  هتیـسروینوا )  ) هیلاع بعـش  عومجم  هدکـشناد و  هتلوکاف )  ) یلاع سرادـم  زا  هبعـش  ره  زومآرنه ، نآ  ملعم 

بوصم 19/12/1312) یلاع  یتامدقم و  ياهارسشناد  سیسأت  هزاجا  نوناق  هدام 1  هرصبت  . ) دش دهاوخ  هدیمان  داتسا 

دمآرد

تاررقم زا  یـشخب  میظنت  نوناق  هدام 77  . ) دـهدیم شیازفا  ار  صلاـخشزرا  هکتسا  یتلود  شخب  ياهدتـسوداد  زا  هتـسد  نآ  روظنم  : 
بوصم 27/11/1380) تلود  یلام 

یصاصتخا دمآرد 

تحت روشک  لک  هجدوب  رد  صاخ  فراـصم  اـی  فرـصم  يارب  نوناـق  بجوم  هب  هک  ییاهدـمآرد  زا  تسا  تراـبع  یـصاصتخا  دـمآرد  : 
ار یـصاصتخا  هجدوب  نوناق ، نیا  بیوصت  زا  سپ  لاس  هس  ات  رثکادح  تسا  فظوم  تلود  ددرگیم و  روظنم  یـصاصتخا  دـمآرد  ناونع 

بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 14  . ) دیامن فذح 

یصاصتخا دمآرد 

تحت روشک  لک  هجدوب  رد  صاخ  فراـصم  اـی  فرـصم  يارب  نوناـق  بجوم  هب  هک  ییاهدـمآرد  زا  تسا  تراـبع  یـصاصتخا  دـمآرد  : 
بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 9  . ) ددرگیم روظنم  یصاصتخا  دمآرد  ناونع 

هاگشناد یصاصتخا  دمآرد 

شورف تاقیقحت و  تامدخ ، هئارا  رثا  رد  یلام  لاس  کی  رد  هک  هاگشناد  ياهدمآرد  هیلک  زا  تسا  ترابع  هاگشناد  یـصاصتخا  دمآرد  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 30/3/1363  اههاگشناد  یلام  هماننییآ  هدام 5  . ) ددرگیم لصاح  تالوصحم 

همانرب دمآرد 

ناونع تحت  ینارمع  هجدوب  رد  ینارمع  ياههمانرب  يارجا  يارب  هک  رابتعا  نیمأت  عبانم  ریاس  اهدـمآرد و  زا  تسا  ترابع  همانرب  دـمآرد  : 
بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 10  . ) دوشیم روظنم  همانرب  دمآرد 

قوقح دمآرد 

رد لاغتـشا  تباب  دوخ  راک  يورین  میلـست  لابق  رد  یقوقح ) ای  یقیقح  زا  معا   ) رگید صخـش  تمدـخ  رد  یقیقح  صخـش  هک  يدـمآرد  : 
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نوناق هدام 82  . ) تسا قوقح  دمآرد  رب  تایلام  لومـشم  دنکیم  لیـصحت  دقنریغ  ای  دقن  روط  هب  هتفای  ماجنا  راک  ای  تدـم  بسحرب  ناریا 
بوصم 3/12/1366) میقتسم  ياهتایلام 

قوقح دمآرد 

رد لاغتـشا  تباب  دوخ  راک  يورین  میلـست  لابق  رد  یقوقح ) ای  یقیقح  زا  معا   ) رگید صخـش  تمدـخ  رد  یقیقح  صخـش  هک  يدـمآرد  : 
هحیال هدام 1  . ) تسا قوقح  دمآرد  رب  تایلام  لومـشم  دنکیم  لیـصحت  دـقنریغ  ای  دـقن  روط  هب  هتفای  ماجنا  راک  ای  تدـم  بسحرب  ناریا 

( بالقنا ياروش  بوصم 21/4/1359  قوقح  دمآرد  رب  تایلام  ینوناق 

صلاخ دمآرد 

ياهنم دوشیم  يدؤم  دـیاع  یـسمش  لاس  فرظ  رد  هک  يدـمآرد  زا  تسا  تراـبع  روکذـم  ناـیدؤم  تاـیلام  لومـشم  صلاـخ  دـمآرد  : 
نییعت هماـننییآ  بجوم  هب  یتاـیلام  هبـساحم  رد  لوـبق  لـباق  ياـههنیزه  دـناهدومن . روـبزم  دـمآرد  ظـفح  لیـصحت و  يارب  هک  یجراـخم 

بوصم 16/1/1335) ربمت  قح  تالغتسم و  یعورزم و  كالما  دمآرد و  رب  تایلام  نوناق  هدام 6  هرصبت 1  . ) ددرگیم

یتلود ياهتکرش  دمآرد 

ياهتکرـش هک  ییاهتیلاعف  ریاس  الاک و  شورف  ای  تمدخ  هئارا  لابق  رد  هک  ییاهدمآرد  زا  تسا  ترابع  یتلود  ياهتکرـش  دـمآرد  : 
روشک یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 15  . ) ددرگیم اهتکرش  نآ  دیاع  دنتسه  اهنآ  ماجنا  هب  زاجم  تاررقم  نیناوق و  بجوم  هب  روکذم 

بوصم 1/6/1366)

یتلود ياهتکرش  دمآرد 

دمآرد ناونع  تحت  یتلود  ياهتکرـش  هجدوب  رد  هک  رابتعا  نیمأت  عبانم  ریاس  اهدمآرد و  زا  تسا  ترابع  یتلود  ياهتکرـش  دـمآرد  : 
بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 11  . ) ددرگیم روظنم  یتلود  ياهتکرش 

یگتسشنزاب قودنص  دمآرد 

هوجو هب  تسا  رصحنم  دوشیم  رسک  یشیامزآ  یمـسر و  نیمدختـسم  يایازم  قوقح و  زا  هک  یهوجو  زا  یگتـسشنزاب  قودنـص  دمآرد  : 
هنوگره لوا  هاـم  غلبم  روشک و  لـک  لاس 1342  هجدوب  نوناـق  هرـصبت 70  نوناق و  نیا  هدام 137  هرصبت 5  و 72 و  داوم 71  رد  روکذـم 

زا روشک  لک  هجدوب  رد  ار  نآ  دوبمک  تسا  فلکم  تلود  یگتسشنزاب  قودنص  هوجو  تیافک  مدع  تروص  رد  مدختسم . قوقح  توافت 
مادختـسا ینوناق  هحیال  داوم  زا  یـضعب  حالـصا  ینوناق  هحیـال  یحالـصا )  100  ) دـنب 16 دـنک . تخادرپ  نیمأت و  یمومع  دـمآرد  لـحم 

بوصم 12/8/1349) نیسلجم  كرتشم  صاخ  نویسیمک  بوصم  يروشک 

یمومع دمآرد 

دمآرد یتلود و  ياهتکرـش  ماهـس  دوس  تاـیلام و  یتـلود و  تاسـسؤم  اـههناخترازو و  ياهدـمآرد  زا  تسا  تراـبع  یمومع  دـمآرد  : 
هدام . ) دوشیم روظنم  یمومع  دمآرد  ناونع  تحت  روشک  لک  هجدوب  نوناق  رد  هک  ییاهدـمآرد  ریاس  تیکلام و  تاراصحنا و  زا  لصاح 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق   10

یمومع دمآرد 

تحت روشک  لک  هجدوب  رد  هک  رابتعا  نیمأت  عبانم  ریاس  یتلود و  تاسـسؤم  اههناخترازو و  ياهدمآرد  زا  تسا  ترابع  یمومع  دمآرد  : 
بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 8  . ) دوشیم روظنم  یمومع  دمآرد  ناونع 

یفاک دمآرد 

هماننییآ دـنب 8  . ) نیمز يراذـگاو  ياهتأیه  صیخـشت  هب  دـنک  نیمأت  ار  هداوناخ  کی  زاین  ًافرع  هک  يدـمآرد  رادـقم  زا  تسا  تراـبع  : 
بوصم تسا  هتفرگ  رارق  نازرواشک  رایتخا  رد  تقوم  تشک  تروص  هب  بالقنا  زا  دعب  هک  ریاب  ریاد و  ياهنیمز  يراذگاو  نوناق  ییارجا 

( ناریزو تأیه  بوصم 29/11/1365   8/8/1365

يزرواشک دمآرد 

مانغا اهلگنج و  تاغاب و  یعورزم و  یـضارا  لوصحم  زا  هکتسا  يدمآرد  عون  ره  نوناق  نیا  رد  روکذم  يزرواشک  دمآرد  زا  روظنم  : 
دمآرد رب  تایلام  نوناـق  هداـم 4  . ) دـیآیم تسد  هب  یعورزم  یـضارا  عتارم و  ضرـالاقح  اهایـسآ و  اـههناخدور و  تاونق و  ماـشحا و  و 

بوصم 19/8/1322)

( تفن تکرش   ) لک دمآرد 

ضرـالاقح و هریذـپ و  ناونع  هب  هک  یهوـجو  و  صخـشم ) تخادرپ   ) هناـکلام هرهب  هفاـضا  هب  هژیو  دوـس  زا  تسا  تراـبع  لـک  دـمآرد  : 
تخادرپ زا  سپ  هتسباو  یعرف و  ياهتکرش  زا  صلاخ  دوس  ناونع  هب  هک  یهوجو  نینچمه  دوش . تکرـش  دیاع  فاشتکا  هنیزه  تشگرب 

بوصم 17/3/1356) ناریا  تفن  یلم  تکرش  همانساسا  نوناق  هدام 51  . ) ددرگیم دیاع  اهتکرش  نآ  دمآرد  رب  تایلام 

قوقح تایلام  لومشم  دمآرد 

ای رمتـسم  زا  معا  لغـش  هب  طوبرم  يایازم  و  یلـصا ) قوقح  ای  دزم  اـی  يررقم   ) قوقح زا  تسا  تراـبع  قوقح  تاـیلام  لومـشم  دـمآرد  : 
بوصم دـمآرد  رب  تایلام  ینوناق  هحیال  هدام 2  . ) ینوناق هحیال  نیا  رد  ررقم  ياهتیفاعم  رـسک  زا  سپ  روسک و  عضو  زا  لبق  رمتـسمریغ 

( بالقنا ياروش   21/4/1359

قوقح تایلام  لومشم  دمآرد 

رد لاغتشا  تباب  دوخ  راک  يورین  میلست  لابق  رد  یقوقح ) ای  یقیقح  زا  معا   ) رگید صخـش  تمدخ  رد  یقیقح  صخـش  هک  ییاهدمآرد  : 
ياهتایلام نوناق  هدام 3  . ) تسا قوقح  تایلام  لومـشم  دنکیم  لیـصحت  دقنریغ  ای  دقن  روط  هب  هتفای  ماجنا  راک  ای  تدـم  بسحرب  ناریا 

بوصم 28/12/1345) میقتسم 

هژیوان دمآرد 
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ره یفارـص و  یکناب و  یناگرزاب و  ياهدمآرد  مامـضنا  هب  تالماعم  ای  بسک  عون  ره  زا  هلـصاح  دمآرد  زا  تسا  ترابع  هژیوان  دمآرد  : 
مزال ریز  حرـش  هب  اهدـمآرد  لیـصحت  يارب  هک  ییاههنیزه  رـسک  زا  سپ  هک  اهناک  يرادربهرهب  نینچمه  رگید و  یعاـفتنا  تاـیلمع  عون 

نارگراـک و نامدختـسم و  هداـعلاقوف  لـمعلاقح و  همحزلاقـح و  بجاوـم ، دزمتـسد ، فـلا ) ددرگیم  لیدـبت  هژیو  دـمآرد  هب  دـشابیم 
هماننییآ هدام 11  . ) دوشیم هتخادرپ  نارگراک  نامدختـسم و  نواعت  دـعاقت و  ياهقودنـص  هب  ییاراد  ترازو  همانماظن  قبط  هک  یهوجو 

بوصم 1/3/1323) نابآ 1322  بوصم 19  دمآرد  رب  تایلام  نوناق 

هژیو دمآرد 

لصاح تاکالهتسا  اههنیزه و  عضو  زا  سپ  یلام  هرود  کی  رد  ینواعت  هیداحتا  ای  تکرش  کی  تالماعم  تایلمع و  زا  هک  تسا  یغلبم  : 
بوصم 16/3/1350) ینواعت  ياهتکرش  نوناق  زا  هدام 1  دنب 3  . ) دوشیم

هژیو دمآرد 

، قوقح زا  هلـصاح  یـسنج  ای  يدـقن  دـمآرد  هنوگره  زا : تسا  ترابع  دـمآرد  رب  تایلام  نوناق  زا  موس  هداـم  رد  هحرـصم  هژیو  دـمآرد  : 
، دزمراـک ماهـس ، دوس  یطرـشعیب ، ینهر و  تـالماعم  یلوـپ و  تـالماعم  هرهب  شاداـپ و  هداـعلاقوف ، همحزلاقـح ، ترجا ، دزم ، بجاوـم ،

دمآرد اهب ، هراجا  زا  تایلام  لومـشم  دـمآرد  تایلام ، لومـشم  یعورزم  كالما  دـمآرد  يرواد و  قح  يدنبطرـش ، راتال و  زایتمالاقح ،
مـسا هماننییآ  نیا  رد  هک  يرگید  دمآرد  عون  ره  یثرا و  دمآرد  زج  یقافتا  دـمآرد  عون  ره  لوقنمریغ ، لاوما  شورف  زا  تایلام  لومـشم 
دمآرد لیـصحت  هنیزه  ناونع  هب  اهدمآرد  نآ  زا  هک  تسا  هدشن  هداد  هزاجا  هدیدرگن و  حیرـصت  نآ  تیفاعم  هدشن و  هدرب  نآ  زا  یحیرص 

بوصم 1/3/1323) نابآ 1322  بوصم 19  دمآرد  رب  تایلام  نوناق  هماننییآ  هدام 10  . ) دوش عوضوم  یغلبم 

هژیو دمآرد 

هرهب شاداپ و  هداعلاقوف و  همحزلاقح و  ترجا و  قوقح و  زا  هلصاح  یسنج  ای  يدقن  دمآرد  فلا ) تسا : ریز  مالقا  لماش  هژیو  دمآرد  : 
هژیوریغ دـمآرد  ب ) صوصخم . هماننییآ  قبط  ددرگب  دـیاع  هک  يرگید  دوس  ای  عفانم  عون  ره  دزمراک و  ماهـس و  دوس  یلوپ و  تالماعم 

رگید و یعافتنا  تایلمع  عون  ره  یتعنص و  یفارـص و  یکناب و  یناگرزاب و  ياهدمآرد  مامـضنا  هب  تالماعم  ای  بسک  عون  ره  زا  هلـصاح 
نییعت صوصخم  هماننییآ  بجوم  هب  تسا و  مزال  اهدمآرد  نیا  لیـصحت  يارب  هک  ییاههنیزه  عضو  زا  سپ  اهناک  يرادربهرهب  نینچمه 

يدقن و هراجالالام  فصن  زا  دوب  دهاوخ  ترابع  هژیو  دمآرد  نازیم  هدش  راذگاو  هراجا  هب  هک  یعورزم  كالما  هب  تبـسن  ج ) ددرگیم .
هک یعورزم  كالما  يزرواشک  دمآرد  هیلک  زا  د ) یهافش . ای  یبتک  هراجا  رارق  بجوم  هب  ددرگیم  ریعـست  دقن  هب  هک  نآ  هنالاس  یـسنج 
هب تبسن  ه )ـ ددرگ . دقن  هب  لیدبت  ریعست و  دیاب  نآ  یـسنج  تمـسق  هک  یـسنج  يدقن و  هناکلام  مهـس  فصن  ربارب  ددرگیم  کلام  دیاع 

هراجالالام عضو  زا  سپ  بوسحم  هناکلام  مهس  مامت  دننکیم  هراجا  ار  هناکلام  مهس  يزرواشک  دمآرد  هک  یعورزم  كالما  نیرجأتـسم 
هدوب رادهدهع  ار  کلم  یتیعر  لمع  ًاصخش  هک  یعورزم  كالما  نیکلام  هب  تبسن  و ) رجأتـسم . دیاوع  زا  فصن  دنزادرپیم  کلام  هب  هک 

اهمامح و هراجالالام  هاجنپ  دـص  ز ) دـقن . هب  هدـش  ریعـست  یـسنج  يدـقن و  هناکلام  مهـس  فصن  دـنیامنیم  تشادرب  ار  لوصحم  لـک  و 
اهرهش رد  هتفر و  هراجا  هب  هک  اهنآ  تاقلعتم  یضارا و  تالغتسم و  ریاس  داتـشه  دص  اههناخ و  هراجالالام  جنپ  داتفه و  دص  اهلاچخپ و 

بوصم 19/8/1322) دمآرد  رب  تایلام  نوناق  هدام 3  . ) دشاب هدش  عقاو  تابصق  و 

یلغش هجرد 
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نانکراک دزمتـسد  قوقح و  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب ح  . ) تسا یلغـش  تاـقبط  هعومجم  رد  لـغاشم  یبسن  تیدـشرا  نییعت  زا  تراـبع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت  دازآ  قطانم  ياهنامزاس 

تخرد

شرتسگ ظفح و  نوناق  زا  هدام 1  هرـصبت  . ) دشاب رتشیب  رتمیتناس  هاجنپ  زا  نآ  نب  طیحم  هک  تسا  یتخرد  ره  نوناق  نیا  رظن  زا  تخرد  : 
بوصم 11/5/1352) تخرد  هیوریب  عطق  زا  يریگولج  زبس و  ياضف 

ناریا یلگنج  ناتخرد 

، ودرگ رادخرس ، داشمش ، سرا ، نیبرز ، لوا - هتسد  ددرگیم : يدنبهتـسد  ریز  حرـش  هب  نوناق  نیا  يارجا  رظن  زا  ناریا  یلگنج  ناتخرد  : 
زرمم وهلک ، تلپدیفس ، اجوا ، موس - هتسد  رادمن . اکسوت ، ککولا ، رادریـش ، ارفا ، چلم ، کشجنگ ، نابز  طولب ، شار ، مود - هتـسد  دازآ .

بوصم 25/5/1365) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق  زا  هدام 1  دنب 17  . ) اههنوگ ریاس  و 

هجو تساوخرد 

هدـش رداـص  ياـههلاوح  تخادرپ  روظنم  هب  هجو  تفاـیرد  يارب  تابـساحم  ناوید  یلاـم  روـما  ریدـم  هک  تسا  يدنـس  هجو  تساوـخرد  : 
ای باـسح  هجو  رد  هنازخ  هدـهع  لـمع  دروـم  هجدوـب  لـحم  زا  نوناـق  بجوـم  هب  هک  ییاـهتخادرپ  ریاـس  نوناـق و  نیا  هداـم 2  عوضوم 

تابساحم ناوید  یتالماعم  یتابـساحم و  یلام ، هماننیئآ  هدام 3  . ) دیامنیم میظنت  ددرگیم ، رداص  تابـساحم  ناوید  یکناب  ياهباسح 
بوصم 9/6/1372)

هجو تساوخرد 

نوناق نیا  هدام 21  عوضوم  هدـش  رداص  ياههلاوح  تخادرپ  روظنم  هب  هجو  تفایرد  يارب  باسحيذ  هک  تسا  يدنـس  هجو  تساوخرد  : 
هوجو ای  تارابتعا و  لحم  زا  دروم  بسح  تسا  زاجم  هنازخ  رد  هدـش  زکرمتم  هوجو  لحم  زا  نوناق  بجوم  هب  هک  ییاـهتخادرپ  ریاـس  و 

رداص طبريذ  یئارجا  هاگتـسد  تخادرپ  یکناب  باـسح  هجو  رد  ناتـسا  رد  هنازخ  یگدـنیامن  هدـهع  اـی  زکرم و  رد  هنازخ  هدـهع  طوبرم 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 22  . ) دنکیم

هجو تساوخرد 

هدـهع هب  تلود  یمومع  هجدوب  تارابتعا  لحم  زا  هدـش  رداص  ياههلاوح  تخادرپ  يارب  باـسحيذ  هک  تسا  يدنـس  هجو  تساوخرد  : 
بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 17  . ) دنکیم رداص  طوبرم  هسسؤم  ای  هناخترازو  باسح  هجو  رد  هنازخ 

يزابناج دصرد 

بسح صخشم و  داینب  دصرد  نییعت  یـصصخت  یکـشزپ  نویـسیمک  طسوت  هک  یناور  یمـسج و  یگدیدبیـسآ  نازیم  زا  تسا  ترابع  : 
بوصم 31/3/1374) یمالسا  بالقنا  نازابناج  یعامتجا  یمادختسا و  تالیهست  نوناق  زا  هدام 2  دنب ج  . ) دش دهاوخ  رظندیدجت  دروم 

هاگنامرد
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دشاب صصختم  ای  یمومع  کشزپ  هس  ياراد  لقادح  یتسیاب  دریذپیم و  ار  ییاپرس  نارامیب  هک  يزورهنابش  تسا  ياهسـسؤم  هاگنامرد  : 
نامرد و تشادـهب  ترازو  لیکـشت  نوناق  هدام 8  ییارجا  هماـننییآ  هداـم 16  . ) تسا عونمم  هاـگنامرد  يارب  رگید  ماـن  ره  زا  هدافتـسا  و 

( ناریزو تأیه  بوصم 26/5/1365  یکشزپ  شزومآ 

یکشزپماد هاگنامرد 

، ماد شریذـپ  يارب  یفاک  تاناکما  ياراد  هک  تسا  روشک  یکـشزپماد  ناـمزاس  رد  دوجوم  ياـههشقن  قبط  بساـنم ، ياـضف  اـب  یناـکم  : 
هماننییآ هدام 2  . ) دـشابیم شـشوپ  تحت  قطانم  هب  رایـس  ياهپیکا  مازعا  موزل  تروص  رد  اهماد و  ییاپرـس  هجلاعم  صیخـشت ، هنیاعم ،

ینامرد روما  هب  لاغتـشا  هاگـشیامزآ و  هاـگنامرد  ناراـمیب  ياـههناورپ  رودـص  يارب  روشک  یکـشزپماد  ناـمزاس  نوناـق  هداـم 10  ییارجا 
( ناریزو تأیه  بوصم 4/10/1373  یکشزپماد 

تلود ياهتفایرد 

یتلود و ياهتکرش  دمآرد  یصاصتخا و  دمآرد  یمومع و  دمآرد  ناونع  تحت  هک  یهوجو  هیلک  زا  تسا  ترابع  تلود  ياهتفایرد  : 
هک یهوجو  ریاس  اهنیا و  دننام  ددرگیم و  ادها  یصاخ  فراصم  يارب  هک  ییایاده  انثتـسا  هب  ایاده  اههدرپس و  رابتعا و  نیمأت  عبانم  ریاس 

بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 11  . ) دوش زکرمتم  لک  يرادهنازخ  ياهباسح  رد  دیاب  نوناق  بجوم  هب 

یلحاس يایرد 

يایرد هک  ناریا  لحاوس  هب  لصتم  اـهایرد  زا  ياهقطنم  لـماش  یلخاد  ياـهبآ  ناریا و  یکـشخ  ورملق  جراـخ  رد  ناریا  تیمکاـح  قح  : 
هامریت 1313 بوصم  ناریا  تراظن  هقطنم  یلحاس و  ياهبآ  دودـح  نییعت  نوناـق  حالـصا  نوناـق  هدام 1  . ) تسا دوشیم  هدـیمان  یلحاس 

بوصم 22/1/1338)

ینیمزرس يایرد 

نامع يایرد  زمره و  هگنت  سرافجیلخ ، رد  دوخ  ریازج  یلخاد و  ياهبآ  یکشخ و  ورملق  زا  جراخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  تیمکاح  : 
ياضف لماش  نینچمه  تیمکاح  نیا  دراد . تیمکاح  زین  دوشیم  هدیمان  ینیمزرـس  يایرد  هک  أدبم  طخ  هب  لصتم  ياهبآ  زا  ياهقطنم  رب 

نامع يایرد  سرافجیلخ و  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یئایرد  قطانم  نوناق  هدام 1  . ) دشابیم ینیمزرس  يایردرتسب  ریز  رتسب و  یناقوف ،
بوصم 31/1/1372)

ینیمزرس يایرد 

یلحاس و ياهبآ  دودح  نییعت  نوناق  حالصا  نوناق  هدام 3  عوضوم  یلحاس  يایرد  ینیمزریز  يایرد  زا  روظنم  نوناق : نیا  حالطصا  رد  : 
بوصم یتفنداوم  اب  یگدولآ  زا  يزرم  ياههناخدور  ایرد و  تظافح  نوناق  هدام 1  . ) دشابیم نیدرورف 1338  بوصم 22  تراظن  هقطنم 

(14/11/1354

هاگتسد
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زا احنا  زا  يوحن  هب  هک  اهدحاو  ریاس  یتلود و  ياهتکرش  تاسسؤم ، اهنامزاس ، اههناخترازو ، هیلک  نوناق  نیا  رد  اههاگتـسد  زا  روظنم  : 
رب یمومع  تیکلام  یـساسا  نوناق  و 45  لوصا 44  قبط  رب  هک  ییارجا  دـحاو  ره  یلک  روط  هب  دـنیامنیم و  هدافتـسا  روشک  لـک  هجدوـب 

فیرعت نیا  لومـشم  زین  تسا  ماـن  رکذ  مزلتـسم  اـهنآ  دروم  رد  یمومع  تاررقم  لومـش  هک  ییاهدـحاو  دـشابیم . دوشب  بترتـم  اـهنآ 
بوصم 11/11/1361) روشک  تابساحم  ناوید  نوناق  هدام 2  هرصبت  . ) دنشابیم

هاگتسد

تاسسؤم هیلک  تلود و  عبات  ياهتکرش  یمالسا ، بالقنا  ياهداهن  ییاضق و  هیرجم و  هننقم ، ياههوق  عبات  ینامزاس  ياهدحاو  هیلک  هب  : 
لیـصحت همادا  تیعوـنمم  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ   1 هداـم دـنب ج  . ) دوشیم قـالطا  دـننکیم  هدافتـسا  یموـمع  هجدوـب  زا  يوـحن  هب  هک 

( ناریزو تأیه  بوصم 12/4/1373  يرادا  تاعاس  رد  روشک  نارازگراک 

ییارجا هاگتسد 

، يرادرهـش هب  هتـسباو  هسـسؤم  يرادرهـش و  لک ، يرادـنامرف  ای  يرادناتـسا  شترا ...  هعباـت  ياـهنامزاس  اـهورین و  هناـخترازو ، روظنم  : 
رادهدهع هک  تسا  یصصخت  يرابتعا  هسسؤم  هعفنملاماع و  یمومع  هسـسؤم  یتلود ، تکرـش  تلود ، هب  هتـسباو  هسـسؤم  یتلود ، هسـسؤم 

بوصم 10/12/1351) روشک  هجدوب  همانرب و  نوناق  هدام 1  دنب 11  . ) دوشب هنالاس  همانرب  زا  یتمسق  يارجا 

ییارجا هاگتسد 

هک دنتسه  ییاهتکرش  تاسـسؤم و  یتلود ، ياهتکرـش  اهنامزاس و  اههناخترازو ، هیلک  هماننییآ ، نیا  رد  ییارجا  هاگتـسد  زا  روظنم  : 
اهنآ يراذـگاو  یتلود و  ياـهوردوخ  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  . ) تسا ماـن  رکذ  مزلتـسم  اـهنآ  رب  نوناـق  لومش 

( ناریزو تأیه  بوصم 4/2/1372  روشک  لک  لاس 1373  هجدوب  نوناق  هرصبت 13  ج و ك ) فلا ،  ) ياهدنب عوضوم 

یتلود هاگتسد 

، یتلودریغ یمومع  ياهداهن  تاسـسؤم و  یتلود ، ياهتکرـش  تاسـسؤم ، اـههناخترازو ، هیلک  نوناـق  نیا  رد  یتلود  هاگتـسد  زا  روظنم  : 
همانبیوصت ای  نوناق  بجوم  هب  هک  یتارابتعا  ای  روشک  لک  تارابتعا  زا  يوحن  هب  هک  تسا  ياهسـسؤم  اـی  ناـمزاس  هنوگره  اـهيرادرهش و 

ناوید یمادختـسا  هماـننییآ  نوناـق  زا  هداـم 2  هرـصبت 4  . ) دـنوشیم دـنمهرهب  ددرگیم  نیمأـت  یموـمع  دـمآرد  لـحم  زا  ناریزو  تأـیه 
بوصم 7/7/1370) روشک  تابساحم 

یتلود هاگتسد 

رد ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  يدـصت  ای  تیمکاح  لامعا  تاررقم ، نیناوق و  قباـطم  هک  تسا  یتکرـش  اـی  هسـسؤم  هناـخترازو ، : 
هدهعرب لوئـسم  هاگتـسد  نییعت  دشاب ، هاگتـسد  دنچ  ياهتیلوئـسم  فیاظو و  اب  طابترا  رد  عوضوم  هک  يدراوم  رد  دراد . هدهع  هب  يرما 

( ناریزو تأیه  بوصم 13/2/1371  یللملانیب  ياهقفاوت  داقعنا  میظنت و  یگنوگچ  هماننییآ  هدام 1  . ) دشابیم ناریزو  تأیه 

یتلود هاگتسد 
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، تلود هب  هتسباو  یعافتنا  تاسسؤم  یتلود و  ياهتکرش  یتلود ، تاسـسؤم  اههناخترازو ، همانبیوصت ، نیا  رد  یتلود  هاگتـسد  زا  روظنم  : 
ار دوخ  ياههنیزه  دصرد  زا 50  شیب  هک  يرگید  هاگتسد  ره  اهيرادرهش و  هعفنملاماع ، یمومع  تاسسؤم  یلحم ، ییارجا  ياههاگتـسد 

ياههاگتسد نانکراک  یتعاس  راک  هفاضا  تخادرپ  هب  طوبرم  تاررقم  دنب 4  . ) دشابیم دنیامنیم  تفایرد  تلود  یمومع  هجدوب  لحم  زا 
( ناریزو تأیه  بوصم 24/2/1358  یتلود 

يرادربهرهب لوئسم  هاگتسد 

زا يرادـهگن  يرادربهرهب و  هب  فظوم  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  قبط  ینارمع  حرط  لـیمکت  ارجا و  زا  سپ  هک  تسا  یهاگتـسد  روـظنم  : 
هجدوب همانرب و  نوناق  هدام 1  دنب 12  . ) دشاب يرگید  هاگتسد  ای  حرط و  هدننکارجا  هاگتسد  نامه  تسا  نکمم  هاگتسد  نیا  ددرگیم . نآ 

بوصم 10/12/1351) روشک 

یتلود ياههاگتسد 

هنوگره نارگراک و  یعامتجا  ياههمیب  نامزاس  اهتکرش و  اههاگنب ، لقتسم ، تارادا  اه ، هناخترازو  هیلک  یتلود  ياههاگتسد  زا  روظنم  : 
رد زج  روشک  لک  يرمرادـناژ  گنج و  ترازو  انثتـسا  هب  دـشاب  میهـس  نآ  رد  یلام  ظاحل  زا  احنا  زا  يوحن  هب  تلود  هک  تسا  یناـمزاس 

حیحـص و همانرب  کی  میظنت  نکـسم و  ناـمزاس  لیکـشت  هب  طوبرم  حـیاول  در  هدام 6  . ) يراذـگاو یمومع  ياهنکـسم  زا  هدافتـسا  دروم 
بوصم 20/11/1344) عیانص  نارگراک  تلود و  نادنمراک  نتخاس  رادهناخ  يارب  تدمدنلب 

دزمتسد

هب راک  لوصحم  زا  دـحاو  ره  لباقم  رد  هک  تسا  یغلبم  زا  ترابع  دزمراک  راک و  تاعاس  لباقم  رد  هک  تسا  یغلبم  زا  ترابع  دزمتـسد  : 
بوصم 24/4/1334) نارگراک  یعامتجا  ياههمیب  ینوناق  هحیال  زا  هدام 3  هرصبت 1  . ) دوشیم هیدأت  سنج  ای  دقن  روط  هب  رگراک 

ارجا روتسد 

رد کی  ره  هک  دنتسه  فلکم  رومأم و  یتلود  ياوق  ارجا و  نارومأم  هیلک  هیلدع و  نیطباض  مومع  تسا  رارق  نیا  زا  ارجا  روتـسد  ترابع  : 
رداص هرـضاح  هقرو  روظنم  نیا  هب  رظن  دنروآ  لمع  هب  هقرو  نیا  لولدم  يارجا  يارب  تدـعاسم  هفیظو و  يادا  تسا  ناشیا  هب  عجار  هچنآ 

بوصم 21/1/1301) كالما  دانسا و  تبث  نوناق  هدام 120  . ) خیرات هب  ددرگیم  روهمم  یضمم و  و 

تقوم روتسد 

یمومع ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 316  . ) دشاب يرما  زا  عنم  ای  لمع  ماجنا  ای  لام  فیقوت  رب  ریاد  تسا  نکمم  تقوم  روتسد  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا و 

یگداوناخ يواعد 

قوقح و زا  هک  تسا  میق  یـصو و  يردـپ و  دـج  نادـنزرف و  رهوش و  نز و  زا  کی  ره  نیب  یندـم  يواعد  یگداوناخ  يواعد  زا  روظنم  : 
مهن باتک  دالوا و  رد  متـشه  باتک  و  نز ) رهم  هیزیهج و  هب  طوبرم  يواعد  هلمجنم   ) قالط حاـکن و  رد  متفه  باـتک  رد  ررقم  فیلاـکت 
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داوم روکذم و  نوناق  1029 و 1030  ، 1028 ، 1006 داوم 1005 ، زا  نینچمه  یندم  ینوناق  تمومیق  رجح و  رد  مهد  باتک  هداوناخ و  رد 
بوصم 15/11/1353) هداوناخ  تیامح  نوناق  هدام 2  . ) دشاب هدش  یشان  یبسح  روما  نوناق  رد  طوبرم 

یگداوناخ يواعد 

قوقح و زا  هک  تسا  میق  یـصو و  يردـپ و  دـج  نادـنزرف و  رهوش و  نز و  زا  کی  ره  نیب  یندـم  يواعد  یگداوناخ  يواعد  زا  روظنم  : 
رجح و رد   ) مهد باتک  و  هداوناخ ) رد   ) مهن باـتک  و  دـالوا ) رد   ) متـشه باـتک  و  قـالط ) حاـکن و  رد   ) متفه باـتک  رد  ررقم  فیلاـکت 

روما نوناـق  رد  هطوبرم  داوـم  زا  زین  روکذـم و  نوناـق  و 1030   1029 ، 1028 ، 1006 داوم 1005 ، زا  نینچمه  یندـم و  نوناـق  تموـمیق )
بوصم 25/3/1346) هداوناخ  تیامح  نوناق  هدام 2  . ) دشاب هدش  یشان  یبسح 

یناودع فرصت  يوعد 

فرـصت زا  ار  لوقنمریغ  لام  وا  تیاضر  نودب  يرگید  هکنیا  رب  ینبم  قباس  فرـصتم  ياعدا  زا : تسا  ترابع  یناودع  فرـصت  ياوعد  : 
یمومع و ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 158  . ) دیامنیم تساوخرد  لام  نآ  هب  تبسن  ار  دوخ  فرـصت  هداعا  هدرک و  جراخ  يو 

بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا

یناودع فرصت  يوعد 

جراخ وا  فرـصت  زا  ار  لوقنمریغ  لام  وا  تیاضر  نودـب  يرگید  هک  قباـس  فرـصتم  يوعد  زا  تسا  تراـبع  یناودـع  فرـصت  يوعد  : 
بوصم یندم  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام 323  . ) دـیامنیم تساوخرد  لام  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  فرـصت  هداعا  قباـس  فرـصتم  هدرک و 

(25/6/1318

یناودع فرصت  يوعد 

تراـبع تمحازم  يوعد  تسا . عقاو  نآ  هزوح  رد  يوعد  عوضوم  هک  دوـشیم  هماـقا  هیحلـص  رد  یناودـع  فرـصت  تمحازم و  يوـعد  : 
وا تافرـصت  هب  تبـسن  هک  دـیامنیم  یـسک  تمحازم  زا  يریگولج  ياـضاقت  یتـح  اـی  لاـم  فرـصتم  نآ  بجوم  هب  هک  ییاوعد  زا  تسا 

قباس فرصتم  يوعد  زا  تسا  ترابع  یناودع  فرصت  يوعد  دشاب . هدرک  جراخ  فرـصتم  فرـصت  زا  ار  لام  هکنیا  نودب  تسا  محازم 
اـضاقت لاـم  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  فرـصت  هداـعا  قباـس  فرـصتم  هدرک و  جراـخ  وا  فرـصت  زا  ار  یلاـم  وا  تیاـضر  نودـب  يرگید  هک 

بوصم 28/10/1314) يراجت  یقوقح و  تامکاحم  لوصا  نوناق  هدام 18  . ) دیامنیم

يراط يوعد 

ثلاث رب  یلـصا  نییعادتم  فرط  زا  ای  ثلاث  صخـش  ای  هدـناوخ  ای  ناهاوخ  فرط  زا  رگید  ياوعد  هب  یگدیـسر  يانثا  رد  هک  ییاوعد  ره  : 
هک دوشیم  هماقا  یهاگداد  رد  دشاب ، أشنم  کی  ياراد  ای  طبترم  یلصا  ياوعد  اب  رگا  اوعد  نیا  دوشیم . هدیمان  يراط  ياوعد  دوش ، هماقا 

بوصم یندـم ) روما  رد   ) بـالقنا یموـمع و  ياـههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هداـم 17  . ) تسا هدـش  هماـقا  اـجنآ  رد  یلـصا  ياوعد 
(21/1/1379

يراط يوعد 
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ثلاث رب  یلصا  نییعادتم  فرط  زا  ای  یثلاث  صخش  ای  هیلعیعدم  ای  یعدم  فرط  زا  يرگید  يوعد  هب  یگدیـسر  يانثا  رد  هک  يوعد  ره  : 
لماک طابترا  یلـصا  يوعد  اب  ای  دـشاب  أشنم  کی  زا  یـشان  یلـصا  يوعد  اـب  رگا  يوعد  نیا  دوشیم و  هدـیمان  يراـط  يوعد  دوش ، هماـقا 

هاگداد یتاذ  تیحالص  زا  يراط  يوعد  هکنیا  رگم  تسا  هدش  هماقا  اجنآ  رد  یلصا  يوعد  هک  دوشیم  هماقا  یهاگداد  رد  دشاب ، هتشاد 
ات دنامیم  فوقوم  یلصا  يوعد  دشاب  يراط  يوعد  هب  یگدیسر  هب  فقوتم  یلـصا  يوعد  هب  یگدیـسر  رگا  تروص  نیا  رد  دشاب  جراخ 

بوـصم یندـم  یـسرداد  نییآ  نوناـق   28 هداـم . ) دریذـپ همتاـخ  دراد  ار  نآ  هـب  یگدیـسر  تیحالــص  هـک  یهاـگداد  رد  يراـط  يوـعد 
(25/6/1318

لباقتم يوعد 

ای هدوب  أشنم  کی  زا  یشان  یلصا  ياوعد  اب  هک  یتروص  رد  ییاوعد  نینچ  دیامن . اوعد  هماقا  ناهاوخ ، ياعدا  لباقم  رد  دناوتیم  هدناوخ  : 
هب حلاص  هاگداد  رد  دشابن ، لباقتم  ياوعد  هچنانچ  دوشیم و  یگدیـسر  ًامأوت  هدش و  هدیمان  لباقتم  ياوعد  دـشاب ، هتـشاد  لماک  طابترا 

. دشاب يرگید  رد  رثؤم  کی  ره  رد  میمصت  ذاختا  هک  تسا  دوجوم  لماک  طابترا  یتقو  اوعد  ود  نیب  دش . دهاوخ  یگدیسر  هناگادج  روط 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 141  )

لباقتم يوعد 

ای أشنم  کی  زا  یشان  یلـصا  يوعد  اب  هک  یتروص  رد  ار  يوعد  نینچ  دنک و  يوعد  هماقا  یعدم  ياعدا  لباقم  رد  دراد  قح  هیلع  یعدم  : 
رگم دوشیم  یگدیسر  یلصا  يوعد  اب  هاگداد  نامه  رد  يوعد  نآ  هب  دنمان و  لباقتم  يوعد  دشاب  هتـشاد  لماک  طابترا  هدربمان  يوعد  اب 

ره رد  میمـصت  ذاختا  هک  تسا  دوجوم  لماک  طابترا  یتقو  يوعد  ود  نیب  دـشاب . جراخ  هاگداد  یتاذ  تیحالـص  زا  لـباقتم  يوعد  هکنیا 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 284  . ) دشاب يرگید  رد  رثؤم  کی 

لباقتم يوعد 

( یلـصا  ) یلوا يوعد  هب  طوبرم  هک  یتروص  رد  ار  يوعد  نینچ  دـیامن و  اوعد  هماقا  یعدـم  ياعدا  لباقم  رد  هک  دراد  قح  هیلع  یعدـم  : 
زا ًاـعون  لـباقتم  يوعد  هکنیا  رگم  دوشیم  یگدیـسر  یلـصا  يوعد  اـب  همکحم  ناـمه  رد  يوـعد  نادـب  دـنمان و  لـباقتم  يوـعد  دـشاب 

بوصم 18/8/1290) یقوقح  تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هدام 246  . ) دشاب جراخ  همکحم  تیحالص 

تمحازم يوعد 

ار یـسک  تمحازم  زا  يریگولج  تساوخرد  لوـقنمریغ  لاـم  فرـصتم  نآ  بجوـم  هب  هک  ییاوـعد  زا : تسا  تراـبع  تمحازم  ياوـعد  : 
نییآ نوناق  هدام 160  . ) دشاب هدرک  جراخ  فرـصتم  فرـصت  زا  ار  لام  هکنیا  نودـب  تسا  محازم  وا  تافرـصتم  هب  تبـسن  هک  دـیامنیم 

بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسرداد 

تمحازم يوعد 

ار یـسک  تمحازم  زا  يریگوـلج  تساوـخرد  لوـقنمریغ  لاـم  فرـصتم  نآ  بجوـم  هب  هک  ییاوـعد  زا  تسا  تراـبع  تمحازم  يوـعد  : 
نییآ نوناق   325 هدام . ) دـشاب هدرک  جراخ  فرـصتم  فرـصت  زا  ار  لام  هکنیا  نودـب  تسا  محازم  وا  تافرـصتم  هب  تبـسن  هک  دـیامنیم 
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بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد 

تمحازم يوعد 

هب تبسن  هک  دیامنیم  یسک  تمحازم  زا  يریگولج  ياضاقت  لام  فرـصتم  نآ  بجوم  هب  هک  ییاوعد  زا  تسا  ترابع  تمحازم  يوعد  : 
یقوقح و تامکاحم  لوصا  نوناـق  هدام 18  زا  . ) دـشاب هدرک  جراخ  فرـصتم  فرـصت  زا  ار  لام  هکنیا  نودـب  تسا  محازم  وا  تافرـصت 

بوصم 28/10/1314) يراجت 

قح زا  تعنامم  يوعد 

. دـهاوخب يرگید  کلم  رد  ار  دوخ  عافتنا  ای  قافترا  قح  زا  تعنامم  عفر  هک  یـسک  ياـضاقت  زا : تسا  تراـبع  قح  زا  تعناـمم  ياوعد  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 159  )

قح زا  تعنامم  يوعد 

. دـهاوخب يرگید  کلم  رد  ار  دوخ  عافتنا  قح  ای  قافترا  قح  زا  تعنامم  عفر  هک  یـسک  يوعد  زا  تسا  ترابع  قح  زا  تعناـمم  يوعد  : 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 324  )

تبث ترشابم  رتافد 

تالماعم يارب  یکی  دنکیم ، نیعم  نوناق  هک  يروط  هب  دانـسا  تبث  يارب  رتفد  ود  ًالوا - تسا : لیذ  لیـصفت  رارق  زا  تبث  ترـشابم  رتافد  : 
هدـش و تبث  دانـسا  داـفم  تبث  رـشابم  نآ  رد  هک  تـسرهف  رتـفد  ود  ًاـیناث - تـالماعم . ریاـس  يارب  يرگید  هلوـقنمریغ و  لاوـما  هـب  هـعجار 

دـسیونیم نیتخـسن  دروآیم  لمع  هب  دوخ  فیاظو  قفاوم  هک  ار  یتامادقا  هیلک  نینچمه  اهاضما و  تالجـس و  دیق  اب  ار  دوخ  تاقیدـصت 
ای تبث  رـشابم  دزن  رد  هک  يدانـسا  هیلک  يارب  یجهت  فورح  بیترت  هب  هک  یمومع  هدنیامن  رتفد  ًاثلاث - دـنکیم .) تسرهف  راصتخا  روطهب  )
هک یـصاخشا  تروص  رتفد  ًاـسماخ - دوشیم . عیدوت  تبث  ترـشابم  رد  هک  يدانـسا  تروص  رتفد  ًاـعبار - دوشیم . بیترت  هدـش  قیدـصت 

بوـصم دانـسا  تبث  نوناـق  هداـم 18  . ) تادـیاع رتـفد  ًاـسداس - دـناهدش . نـالعا  یعرـش  تیـالو  اـی  تیموـمیق  تحت  رد  اـی  هتـسکشرو و 
(21/2/1290

یماظنریغ عافد 

فلتخم عباـنم  تاسیـسأت و  تاسـسؤم و  مدرم و  ندرک  هداـمآ  يارب  هک  تسا  یتامادـقا  ریبادـت و  هعومجم  زا  تراـبع  یماـظنریغ  عاـفد  : 
حالـس و هنوگره  لامعتـسا  ییاوه ، تـالمح  هبقرتـمریغ ، حـناوس  یعیبـط ، ثداوـح  زا  یـشان  شخب  ناـیز  راـثآ  ربارب  رد  یلم  ياـهتورث 

طوبرم روشک  یماظنریغ  عافد  نامزاس  نوناق  حالـصا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  . ) دریگیم ماجنا  تاراسخ  تافلت و  لـیلقت  نینچمه 
بوصم 28/12/1351) تالیکشت  فیاظو و  هب 

یمسر دانسا  هناخرتفد 

طوبرم تاررقم  نیناوق و  قبط  یمـسر  دانـسا  تبث  میظنت و  يارب  تسا و  يرتـسگداد  ترازو  هب  هتـسباو  دـحاو  یمـسر  دانـسا  هناـخرتفد  : 
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نوناک یمـسر و  دانـسا  رتافد  نوناق  هداـم 1  . ) تسا نآ  هب  عجار  تاـماظن  نیناوق و  عباـت  هناـخرتفد  فیاـظو  ناـمزاس و  دوشیم . لیکـشت 
بوصم 25/4/1354) نارایرتفد  نارتفدرس و 

یمسر دانسا  هناخرتفد 

عالطا زکرم  دانـسا  تبث  هرادا  لحم و  تبث  هرادا  هب  نییعت و  دوخ  يرتفد  فیاظو  راـک و  ماـجنا  يارب  رتفدرـس  هک  تسا  یلحم  هناـخرتفد  : 
بوصم یمـسر  دانـسا  رتفد  نوناق  هدام 22  . ) دوب دـهاوخ  هیلدـع  ترازو  همانماظن  قبط  راـک  تاـقوا  هناـخرتفد و  طیارـش  ریاـس  دـهدیم ،

(15/3/1316

ییاراد رتفد 

هتـشذگ لاس  تابلاطم  نوید و  لوقنمریغ و  لوقنم و  ییاراد  هیلک  زا  یعماـج  تروص  لاـس  ره  دـیاب  رجاـت  هک  تسا  يرتفد  ییاراد  رتفد  : 
نوناق هدام 9  . ) دریذـپ ماجنا  دـعب  لاس  نیدرورف  مهدزناپ  ات  دـیاب  راـک  نیا  دـیامن و  اـضما  تبث و  رتفد  نآ  رد  هداد  بیترت  زیر  هب  ار  دوخ 

بوصم 13/2/1311) تراجت 

ییاراد رتفد 

هتـشذگ لاس  تابلاطم  نوید و  لوقنمریغ و  لوقنم و  ییاراد  هیلک  زا  یعماـج  تروص  لاـس  ره  دـیاب  رجاـت  هک  تسا  يرتفد  ییاراد  رتفد  : 
تراجت نوناق  هدام 9  . ) دریذپ ماجنا  دعب  لاس  لمح  مهدزناپ  ات  دیاب  راک  نیا  دیامن و  اضما  تبث و  رتفد  نآ  رد  هداد  بیترت  زیر  هب  ار  دوخ 

بوصم 12/3/1304)

همانزور رتفد 

لیبق زا   ) یتراجت قاروا  هب  عجار  تالماعم  یتراجت و  دتـسوداد  نوید و  تابلاطم و  هزور  همه  دـیاب  رجات  هک  تسا  يرتفد  هماـنزور  رتفد  : 
هک ار  یهوجو  دشاب و  هک  یمسر  مسا و  ره  هب  ار  دوخ  یتراجت  تارداص  تادراو و  عیمج  یلک  روط  هب  و  یـسیونرهظ ) شورف و  دیرخ و 

بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 7  . ) دیامن تبث  رتفد  نآ  رد  دنکیم  تشادرب  دوخ  یصخش  جراخم  يارب 

همانزور رتفد 

لیبق زا   ) یتراجت قاروا  هب  عجار  تالماعم  یتراجت و  دتـسوداد  نوید و  تابلاطم و  هزور  همه  دـیاب  رجات  هک  تسا  يرتفد  هماـنزور  رتفد  : 
هک ار  یهوجو  دشاب و  هک  یمسر  مسا و  ره  هب  ار  دوخ  یتراجت  تارداص  تادراو و  عیمج  یلک  روط  هب  و  یـسیونرهظ ) شورف و  دیرخ و 

بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 7  . ) دیامن تبث  رتفد  نآ  رد  دنکیم  تشادرب  دوخ  یصخش  جراخم  يارب 

هیپکرتفد

تبث خـیرات  بیترت  هب  نآ  رد  ار  دوخ  هرداـص  ياـهباسحتروص  تارباـخم و  تالـسارم و  هیلک  دـیاب  رجاـت  هک  تسا  يرتفد  هیپک  رتـفد  : 
بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 10  . ) دیامن

هیپک رتفد 
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تبث خـیرات  بیترت  هب  نآ  رد  ار  دوخ  هرداـص  ياـهباسحتروص  تارباـخم و  تالـسارم و  هیلک  دـیاب  رجاـت  هک  تسا  يرتفد  هیپک  رتـفد  : 
بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 10  . ) دیامن

لک رتفد 

ار نآ  هفلتخم  عاونا  جارختـسا و  هماـنزور  رتـفد  زا  هبترم  کـی  ياهتفه  لـقاال  ار  تـالماعم  هیلک  دـیاب  رجاـت  هک  تسا  يرتـفد  لـک  رتـفد  : 
بوصم تراجت  نوناـق  هداـم 8  . ) دـنک تبث  هصـالخ  روـط  هب  رتـفد  نآ  رد  یـصوصخم  هحفـص  رد  ار  یعوـن  ره  هدرک  ادـج  صیخـشت و 

(13/2/1311

لک رتفد 

ار نآ  فلتخم  عاونا  جارختـسا و  هماـنزور  رتفد  زا  هبترم  کـی  ياهتفه  لـقاال  ار  تـالماعم  هیلک  دـیاب  رجاـت  هک  تسا  يرتـفد  لـک  رتـفد  : 
بوصم تراجت  نوناـق  هداـم 8  . ) دـنک تبث  هصـالخ  روـط  هب  رتـفد  نآ  رد  یـصوصخم  هحفـص  رد  ار  یعوـن  ره  هدرک  ادـج  صیخـشت و 

(12/3/1304

اضما یهاوگرتفد 

هجوت اب  هدش  اضما  قیدصت  هتشون  تسا و  يداع  ياههتـشون  لیذ  اضما  قیدصت  صوصخم  ًارـصحنم  هک  تسا  يرتفد  اضما  یهاوگ  رتفد  : 
هیهت و اـضما  یهاوگ  يارب  ار  مزـال  هماـننییآ  يرتـسگداد  ترازو  دوـشیم . هتخانـش  رودصلاملـسم  یندـم  یـسرداد  نییآ  هداـم 375  هب 

بوصم 25/4/1354) نارایرتفد  نارتفدرس و  نوناک  یمسر و  دانسا  رتافد  نوناق  هدام 20  . ) درک دهاوخ  بیوصت 

رای رتفد 

ددرگیم باختنا  هیلدع  ترازو  بیوصت  رتفدرـس و  داهنـشیپ  بسحرب  تسا و  اراد  ار  هناخرتفد  تنواعم  تمـس  هک  تسا  یـسک  رایرتفد  : 
بوصم 15/3/1316) یمسر  دانسا  رتفد  نوناق  هدام 24  . ) دش دهاوخ  نیعم  هیلدع  ترازو  همانماظن  بجوم  هب  نارایرتفد  فیاظو 

لوا رایرتفد 

دوشیم هدـیمان  لوا  رایرتفد  تسا و  اراد  ار  تبث  نامزاس  یگدـنیامن  هناخرتفد و  تنواعم  تمـس  هک  رایرتفد  کی  رب  هوالع  هناخرتفد  ره  : 
ربارب روشک  كالما  دانـسا و  تبث  نامزاس  غالبا  بجوم  هب  رتفدرـس و  داهنـشیپ  هب  راـیرتفد  دـشاب . هتـشاد  زین  مود  راـیرتفد  کـی  دـناوتیم 

بوصم 25/4/1354) نارایرتفد  نارتفدرس و  نوناک  یمسر و  دانسا  رتافد  نوناق  هدام 3  . ) دوشیم بوصنم  نوناق  نیا  تاررقم 

هنیفد

( یندم نوناق  هدام 173  . ) دوشیم ادیپ  فداصت  قافتا و  بسحرب  هدش و  نفد  ییانب  ای  نیمز  رد  هک  تسا  یلام  هنیفد  : 

لالد

ادیپ هلماعم  فرط  دـیامن  یتالماعم  دـهاوخیم  هک  یـسک  يارب  ای  هدـش  یتالماعم  ماجنا  هطـساو  ترجا  لباقم  رد  هک  تسا  یـسک  لالد  : 
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بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 335  . ) تسا تلاکو  هب  عجار  تاررقم  عبات  یلالد  دادرارق  ًالوصا  دنکیم .

لیلد

یسرداد نییآ  نوناق  هدام 194  . ) دـنیامنیم دانتـسا  نآ  هب  اوعد  زا  عافد  ای  تاـبثا  يارب  اوعد  باحـصا  هک  تسا  يرما  زا  تراـبع  لـیلد  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد 

لیلد

نییآ نوناق  هدام 353  . ) دـنیامنیم دانتـسا  نآ  هب  يوعد  زا  عافد  ای  يوعد  تابثا  يارب  يوعد  باحـصا  هک  تسا  يرما  زا  تراـبع  لـیلد  : 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد 

گنیپمد

نیا و  ( Dumping گنیپمد  ) دوش هضرع  ناریا  هب  دورو  يارب  يروشک  زا  يداعریغ  تالیهـست  ای  بسانتمان  تمیق  اب  ییـالاک  هاـگره  : 
يالاک دورو  يارب  داصتقا  ترازو  داهنـشیپ  هب  انب  عقوم  ره  رد  دناوتیم  ناریزو  تأیه  ددرگ  یقلت  ملاسان  تباقر  روشک  داصتقا  يارب  لمع 

بوصم 30/3/1350) یکرمگ  روما  نوناق  هدام 7  . ) دنک رارقرب  ياهژیو  یناگرزاب  دوس  روشک  نآ  زا  روبزم 

هیلحم ریاود 

هماـنماظن قباـطم  هـک  يدـلب  یتیـالو و  یتلاـیا و  نـمجنا  رب  هوـالع  روـما  هـیلک  مـیظنت  بـیترت و  يارب  تاـکولب  تاـیالو و  تـالایا و  رد  : 
هیزکرم ریاود  لباقم  رد   ) دوب دـهاوخ  موسوم  هیلحم  ریاود  هب  هک  دوشیم  لیکـشت  يریاود  تسا  نیعم  ناشفیلاکت  هروکذـم  ياهنمجنا 

ثیح زا  هکنانچ  دنزیامتم  رگیدکی  زا  تارایتخا  دودح  ورملق و  تعـسو  فیاظو و  ثیح  زا  ریاود  نیا  تسا ) اههناخترازو  زا  ترابع  هک 
ریاود هب  تارایتخا  ثیح  زا  یکولب و  یتیالو و  یتلایا و  ریاود  هب  ورملق  ثیح  زا  هیلدع و  هیرادا و  ریاود  هب  دـنوشیم  مسقنم  هیلک  فیاظو 

تایالو و تالایا و  لیکشت  نوناق  هدام 4  . ) كولب هرادا  عبات  هیرق  تسا و  تایالو  هرادا  عبات  تارایتخا  رد  كولب  هکنانچ  هعوبتم  هعباـت و 
بوصم 27/9/1286) ماکح  لمعلاروتسد 

لمع هرود 

صیخـشت يارب  روبزم  تدـم  دـیامنیم . نیعم  یلام  هنـس  کی  هجدوب  تایلمع  نایرج  يارب  نوناق  هک  تسا  یتدـم  زا  ترابع  لمع  هرود  : 
تابساحم نوناق  هدام 2  . ) تسا دـعب  لاـس  موس  هاـم  رخآ  زور  اـت  جراـخم  تخادرپ  تادـیاع و  باـسح  نتـسب  تلود و  نینیاد  تاـبلاطم 

بوصم 10/12/1312) یمومع 

لمع هرود 

صیخـشت يارب  هروبزم  تدم  دیامنیم . نیعم  هیلام  هنـس  کی  هجدوب  تالماعم  نایرج  يارب  نوناق  هک  تسا  یتدم  زا  ترابع  لمع  هرود  : 
ات جراخم  تخادرپ  تادـیاع و  تفایرد  هب  ریاد  لامعا  متخ  يارب  تسا و  دـعب  لاس  موس  هام  رخآ  زور  اـت  تلود  نینیاد  تاـبلاطم  هلاوح  و 

. ) تسا دعب  لاس  رخآ  زور 
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تلود

تاسـسؤم نینچمه  تلود و  هب  هتـسباو  تاسـسؤم  اـههناخترازو و  هیلک  زا  تسا  تراـبع  تلود  هب  هتـسباو  تاسـسؤم  تلود و  زا  روظنم  : 
ییارجا هماننییآ  هدام 1  . ) دوشیم هدناوخ  یتلود  ياهنامزاس  مان  هب  هماننییآ  نیا  رد  هک  همیمض  تسرهف  حرـش  هب  یعافتنا  یناگرزاب و 

بوصم 18/11/1344) روشک  لک  لاس 1344  هجدوب  هرصبت 29  لوا  تمسق 

هد

ناتسرهش نمجنا  دییأت  رادنامرف و  داهنشیپ  هب  دنشاب  کی  هدام  طباوض  ياراد  ًاعومجم  هک  مه  هب  لصتم  ای  کیدزن  هعرزم  يدابآ و  دنچ  : 
بوصم یناـبهد  هد و  نمجنا  لیکـشت  نوناـق  هداـم 2  . ) دوشیم هتخانـش  هد  اهاتـسور  روما  نواـعت و  ترازو  روـشک و  ترازو  تقفاوـم  و 

(25/12/1353

کلام هدرخ  تاهد 

هاگنب نوناـق  زا  هداـم 8   2 هرـصبت . ) دنـشابیمن یعورزم  تاـیلام  تخادرپ  لومـشم  هک  دنتـسه  یتاـهد  زا  تراـبع  کـلام  هدرخ  تاـهد  : 
(11/5/1334 بوصم روشکینارمع 

يولهپ هد 

نوناق دنب ز  . ) رازه رد  ود  نزو  صخرت  دـح  رتمیلیم  نآ 50  رطق  صلاخ و  يـالط  مرگ  ياراد 223820/73  يولهپ  هد  يالط  كوکـسم  : 
بوصم 22/2/1355) الط  كوکسم  برض  نوناق  حالصا 

ناتسهد

، ناکم اتسور ، دنچ  نتسویپ  مه  هب  زا  هدوب و  نیعم  ییایفارغج  هدودحم  ياراد  هک  تسا  يروشک  تامیسقت  دحاو  نیرتکچوک  ناتسهد  : 
یناسرتامدـخ و ناـکما  هدوب و  نگمه  یعاـمتجا  يداـصتقا و  یگنهرف ، یعیبط ، طـیحم  ظاـحل  زا  هک  دوشیم  لیکـشت  راوجمه  هعرزم 

بوصم 15/4/1362) يروشک  تامیسقت  طباوض  فیراعت و  نوناق  هدام 3  . ) دیامنیم مهارف  ار  يدحاو  هکبش  متسیس و  رد  يزیرهمانرب 

ناتسهد

يداـصتقا و رظن  زا  هدوـب و  یهباـشم  یمیلقا  ییاـیفارغج و  عـضو  ياراد  هک  رگیدـکی  هـب  لـصتم  هد  دـنچ  زا  جـیردت  هـب  روـشک  ترازو  : 
ظاحل زا  هک  داد  دهاوخ  لیکشت  ناتسهد  مان  هب  يدحاو  دنشاب  هتـشاد  كرتشم  هجو  طابترا و  رگیدکی  اب  ینواعت  یـشزومآ و  یعامتجا و 

بوصم 25/12/1353) ینابهد  هد و  نمجنا  لیکشت  نوناق  هدام 4  . ) دوب دهاوخ  ینیعم  شخب  عبات  يرادا 

لگنج رواجم  هدکهد 

تظافح و نوناق  زا  هدام 1  دنب 14  . ) دشاب لصتم  لگنج  هب  فرط  کی  زا  لقاال  نآ  یـضارا  هک  تسا  ياهدکهد  لگنج  رواجم  هدکهد  : 
بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب 
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تاید

بوصم یمالـسا  تازاـجم  هب  عـجار  نوناـق  هداـم 10  . ) تـسا هدــش  نـییعت  مرج  يارب  عراـش  فرط  زا  هـک  تـسا  یلاـم  يازج  تاــید ، : 
(21/07/1361

مگارفاید

ياهيدـنبراهم دـناوتیم  متـسیس  نیا  دـیامنیم . لقتنم  مئاق  مواقم  يازجا  هب  ار  یبناج  ياهورین  هک  تسا  یقفا  ًابیرقت  ای  یقفا  یمتـسیس  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 17/9/1378  هلزلز  ربارب  رد  اهنامتخاس  یحارط  هماننییآ  فیراعت  شخب  . ) ددرگ لماش  زین  ار  یقفا 

ناریا یمسر  نید 

( یساسا نوناق  مهدزاود  لصا  ...... ) تسا يرشع  ینثا  يرفعج  بهذم  مالسا و  ناریا ، یمسر  نید  : 

یشرب راوید 

مگارفاید نآ  هب  تسا و  هدـش  یحارط  دـننکیم ، لمع  راوید  هحفـص  رد  هک  یبناج  ياـهورین  ربارب  رد  تمواـقم  يارب  هک  تسا  يراوید  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 17/9/1378  هلزلز  ربارب  رد  اهنامتخاس  یحارط  هماننییآ  فیراعت  شخب  . ) ددرگیم هتفگ  زین  مئاق 

یلحاس هراوید 

لیس و ربارب  رد  یبناج  ياهنیمز  لحاوس و  تظافح  تیبثت و  يارب  لحاوس و  ای  یعیبط  هراوید  یبیرقت  دادتما  رد  هک  تسا  ییانب  ای  هزاس  : 
تأیه بوصم 18/12/1363  يزرم  ياـههناخدور  رتـسب  هراـنک و  تیبـثت  ظـفح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  . ) دوشیم ثادـحا  شیاـسرف 

( ناریزو

زیمت یلاعناوید 

هب اهنآ  زا  رفن  کی  هک  راشتسم  هس  سیئر و  کی  زا  بکرم  هبعـش  ره  تسا  هبعـش  هس  اضتقالا  يدل  هبعـش و  ود  ياراد  زیمت  یلاعناوید  : 
ناوید لک  تسایر  تمـس  لوا  هبعـش  سیئر  دوب . دهاوخ  رفن  هس  زا  بکرم  همکحم  تأیه  هدش و  زیمم  وضع  هبعـش  سیئر  نییعت  هب  تبون 

بوصم 28/4/1307) هیلدع  تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 38  . ) تشاد دهاوخ  ار  زیمت 

ییانج ناوید 

فانیتسا همکحم  دش ، دهاوخ  یگدیـسر  فانیتسا  همکحم  رد  هدش  هداد  صیخـشت  تیانج  یمومع  تازاجم  نوناق  قباطم  هک  يروما  هب  : 
ییازج روما  هب  هک  یفاـنیتسا  هبعـش  اـی  همکحم  اـضعا  سیئر و  دوب ، دـهاوخ  رفن  زا 5  بکرم  هدـش و  هدـیمان  ییاـنج  ناوید  عـقوم  نیا  رد 

فانیتسا سیئر  توعد  هب  تیادـب  ماکح  فانیتسا و  لدـبلایلع  اضعا  بعـش و  ریاـس  اـضعا  نیب  زا  رفن  ود  هوـالع  هب  دـیامنیم  یگدیـسر 
بوصم 27/4/1307) هیلدع  تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 37  . ) دنهدیم لیکشت  ار  ییانج  همکحم 

روشک یلاعناوید 
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قبط هک  ییاهتیلوئسم  ماجنا  ییاضق و  هیور  تدحو  داجیا  مکاحم و  رد  نیناوق  حیحـص  يارجا  رب  تراظن  روظنم  هب  روشک  یلاعناوید  : 
( یساسا نوناق  لصا 161  . ) ددرگیم لیکشت  دنکیم ، نییعت  هییاضق  هوق  سیئر  هک  یطباوض  ساسارب  دوشیم  لوحم  نآ  هب  نوناق 

يرادا تلادع  ناوید 

قوقح قاقحا  یتلود و  ياههماننییآ  ای  اهدـحاو  ای  نیرومأـم  هب  تبـسن  مدرم  تاـضارتعا  تاـملظت و  تایاکـش ، هب  یگدیـسر  روظنم  هب  : 
ار ناوید  نیا  لمع  هوحن  تارایتخا و  دودـح  ددرگیم . سیـسأت  هییاـضق  هوق  سیئر  رظن  ریز  يرادا  تلادـع  ناوید  ماـن  هب  یناوید  اـهنآ ،

( یساسا نوناق  لص 173  . ) دنکیم نییعت  نوناق 

لحمالب نوید 

دیاز ای  هدشن  روظنم  اهنآ  يارب  يرابتعا  طوبرم  هجدوب  رد  هک  هتشذگ  تاونس  تخادرپ  لباق  ياهیهدب  زا  تسا  ترابع  لحمالب  نوید  : 
فرط زا  هرداص  یعطق  ماکحا  فلا ) دشاب : هدش  داجیا  هاگتـسد  رایتخا  نودـب  ریز  قرط  زا  یکی  هب  تروص  ود  ره  رد  بوصم و  رابتعا  رب 

قح دـننام  هدـش  ماـجنا  تامدـخ  زا  یـشان  یتلود  ياهتکرـش  یتـلود و  تاسـسؤم  اـههناخترازو و  هب  یهدـب  عاونا  ب ) هحلاـص . عجارم 
ریاس ج ) دـشاب . هدـش  داجیا  ییارجا  هاگتـسد  راـیتخا  زا  جراـخ  هک  هباـشم  ياـههنیزه  تسپ و  یتارباـخم ، ياـههنیزه  بآ ، قرب  كارتشا 

ییاراد يداصتقا و  روما  ترازو  فرط  زا  دنب  نیا  عوضوم  لحمالب  نوید  عاونا  دشاب . هدش  داجیا  هاگتسد  رایتخا  زا  جراخ  هک  ییاهیهدب 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 8  . ) دش دهاوخ  مالعا  نییعت و 

ققحم نوید 

نوناق حالصا  نوناق  زا  هدام 2  هرصبت 1  . ) دشاب تخادرپ  لباق  ًافرع  ینوناق  كرادم  قبط  رب  هک  تسا  ییاهیهدب  ققحم  نوید  زا  دوصقم  : 
بوصم 23/12/1335) ضوعالب  تالاقتنا  لقن و  ثرا و  رب  تایلام 

هید

عمجم بوصم 7/9/1370  یمالـسا  تازاجم  هحیـال  هداـم 15  . ) تسا هدـش  نییعت  تیاـنج  يارب  عراـش  فرط  زا  هـک  تـسا  یلاـم  هـید ، : 
( ماظن تحلصم  صیخشت 

هید

تازاجم هحیال  هدام 294  . ) دوشیم هداد  وا  مد  ایلوا  ای  یلو  هب  اـی  هیلع  ینجم  هب  وضع  اـی  سفن  رب  تیاـنج  ببـس  هب  هک  تسا  یلاـم  هید  : 
بوصم 7/9/1370) یمالسا 

هید

تازاجم نوناق  هداـم 1  . ) دوشیم هداد  وا  مد  اـیلوا  اـی  یلو  هب  اـی  هیلع  ینجم  هب  وـضع  اـی  سفن  رب  تیاـنج  ببـس  هب  هک  تسا  یلاـم  هید  : 
بوصم 24/9/1361) یمالسا 

ذ
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یعطق هریخذ 

نداعم ترازو  طسوت  هدش  نییعت  لصاوف  هب  دعب  هس  رد  یفاشتکا  تایلمع  اب  نآ  تاصخشم  ریاس  رایع و  داعبا و  هک  راسناک  زا  رادقم  نآ  : 
بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب ش  . ) ددرگ صخشم  مزال  ياهشیامزآ  يریگهنومن و  يرافح و  کمک  هب  تازلف  و 

یندعم هریخذ 

نداعم نوناق  هدام 1  . ) دشابیم بآ  رد  لولحم  ای  نیمز  يور  ای  ریز  رد  یندـعم  هدام  دـنچ  ای  کی  یعیبط  تشابنا  ای  زکرمت  راسناک – ) : )
بوصم 23/3/1377)

یندعم هریخذ 

بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  زا  هدام 1  دنب ب  . ) نیمز يور  ای  ریز  رد  یندعم  هدام  دنچ  ای  کی  تشابنا  ای  زکرمت  : 

باسحیذ

روظنم هب  تیحالـص  دـجاو  یمـسر  نامدختـسم  نیب  زا  ییاراد  يداـصتقا و  روما  ترازو  مکح  بجوم  هب  هک  تسا  يرومأـم  باـسحیذ  : 
یتلود و ياهتکرـش  تاسـسؤم و  اههناخترازو و  رد  ـی  تاب ـ ـسا ـ حم ـی و  لام تارر  ـ قم يار  ـ جا رد  مزال  یگنهامه  نیمأت  تراظن و  لاـمعا 

ریز هحورشم  فیاظو  ریاس  ماجنا  دوشیم و  بوصنم  تمس  نیا  هب  یتلودریغ  یمومع  ياهداهن  تاسسؤم و  یلحم و  ییارجا  ياههاگتسد 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 31  . ) تشاد دهاوخ  هدهع  هب  ار 

باسحیذ

يرادـهاگن یتلود و  هسـسؤم  ای  هناـخترازو  يرادـباسح  روما  هرادا  يارب  ییاراد  ترازو  مکح  بجوم  هب  هک  تسا  يرومأـم  باـسحیذ  : 
تیلوئـسم هنازخ  لماع  ناونع  هب  زین  دوشیم و  بوصنم  تمـس  نیا  هب  ناتـسرهش  رد  ای  زکرم و  رد  طوبرم  رتافد  دانـسا و  ظفح  باـسح و 

سیئر ای  ریزو  رظنریز  باسحیذ  دراد . هدـهع  هب  ار  راداهب  قاروا  اههدرپس و  یتلود و  ياههنیدـقن  هوجو و  يرادـهاگن  لوحت و  لـیوحت و 
بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 24  . ) دهدیم ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  طوبرم  هسسؤم 

( کچ رد   ) عفنیذ

رد کچ  ای   ) دشاب هدـیدرگ  راذـگاو  وا  هب  کچ  ای  هدـش  یـسیونرهظ  ای  رداص  وا  مان  هب  کچ  هک  تسا  یـسک  هدام  نیا  دروم  رد  عفنیذ  : 
نییعت ات  ار  کـچ  هجو  تسا  فلکم  کـناب  دـهدیم  تخادرپ  مدـع  روتـسد  عفنیذ  هک  يدروم  رد  هدـیدرگ .) راذـگاو  وا  هب  لـماح  هجو 

حالـصا نوناق  زا  هدام 14  هرـصبت 1  . ) دیامن يرادهگن  يدودـسم  باسح  رد  هدنهدروتـسد  فارـصنا  ای  یگدیـسر  عجرم  رد  نآ  فیلکت 
بوصم 11/8/1372) هامریت 1355  بوصم  کچ  رودص  نوناق  زا  يداوم 

ر

روتارپا ویدار 
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هب ار  يروتارپا  وـیدار  تاـیلمع  نفلت  فارگلت و  تسپ و  ترازو  زا  يروـتارپا  وـیدار  هناورپ  تفاـیرد  اـب  هک  تسا  یـسک  روـتارپا  وـیدار  : 
یتشک تارباخم  يرسفا  همانیهاوگ  رودص  ییارجا  هماننییآ  هدام 2  . ) دهدیم ماجنا  زاجم  ییویدار  ياههاگتسیا  نیب  طابترا  داجیا  روظنم 

بوصم 31/6/1364) يژولویدار ) )

يروتارپا ویدار 

زاجم ياهروتارپا  ویدار  نیب  زاجم  ییویدار  ياههاگتـسیا  اب  طابترا  يرارقرب  روظنم  هب  هک  یتایلمع  هیلک  زا  تسا  ترابع  يروتارپا  ویدار  : 
بوصم 31/6/1364) يژولویدار )  ) یتشک تارباخم  يرسفا  همانیهاوگ  رودص  ییارجا  هماننییآ   1 هدام . ) دریگیم ماجنا 

فرصم لحم  رد  يرایبآ  نامدنار 

دحاو ره  يازا  هب  فرـصم  لـحم  هب  یلیوحت  بآ  هناـهام  مجح  رب  میـسقت  فرـصم ، لـحم  رد  زاـین  دروم  بآ  صلاـخ  زا  تسا  تراـبع  : 
بوصم يزرواـشک  بآ  فرـصم  يزاـسهنیهب  ییارجا  هماـننییآ  همیمـض 1  . ) دـشابیم ـه  بـساحم ـل  باـق نآ  يدد  ــ راد ع ـ قم هـک  ـح ، طس

( ناریزو تأیه   11/6/1375

بآ عیزوت  لاقتنا و  نامدنار 

. دوـشیم تشادرب  بآنیمأـت  هطقن  زا  هکیبآ  هناـهام  مجحرب  میـسقت  فرـصم ، لـحم  هب  یلیوـحت  بآ  هناـهام  مـجح  زا  تـسا  تراـبع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 11/6/1375  يزرواشک  بآ  فرصم  يزاسهنیهب  ییارجا  هماننییآ  1 همیمض )

هدننار

هدـهع زا  هدوب و  یفاک  لمع  هقباس  ياراد  یمومع  ای  کی و  هجرد  همانیهاوگ  نتـشاد  رب  هوـالع  هک  ددرگیم  قـالطا  یناـسک  هب  هدـننار  : 
هماننییآ زا  هدام 1  هرـصبت 4  . ) دـیآرب تسا  هدـش  ررقم  هماننییآ  نیا  مهن  لصف  رد  هک  یفیاظو  نینچمه  مزال و  ياهشیامزآ  راک  ماجنا 

بوصم 10/10/1337) هار  لک  هرادا  ینف  نادنمراک  یمادختسا 

نهار

نهترم ار  رگید  فرط  نهار و  ار  هدـنهدنهر  دـهدیم . نیاد  هـب  هـقیثو  يارب  ار  یلاـم  نویدـم  نآ  بجوـم  هـب  هـک  تـسا  يدـقع  نـهر  : 
( یندم نوناق  هدام 771  . ) دنیوگیم

هاگداد يأر 

خیرات - 1 ددرگ : تیاعر  نآ  رد  ریز  تاکن  دسرب و  ناسرداد  ای  سرداد  ياضما  هب  هدش و  هتـشون  دـیاب  یظفل  ءاشنا  زا  سپ  هاگداد  يأر  : 
. نیفرط تساوخرد  اوعد و  عوـضوم  - 3 هاگتماقا . دیق  اب  نانآ  ینوناق  ناگدـنیامن  ای  لیکو  ای  اوعد  باحـصا  تاصخـشم  - 2 يأر . رودص 
ای سرداد  تمـس  تاصخــشم و  - 5 تسا . هدـش  رداـص  اـهنآ  ساـسارب  يأر  هک  ینوناـقداوم  لوـصا و  تادنتـسم ، لـیالد ، تاـهج ، - 4

بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 296  . ) هاگداد ناسرداد 

هاگداد يأر 
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عوضوم - 3 يوعد . باحـصا  هداوناخ  مان  ماـن و  - 2 يأر . خیرات  - 1 دوش : تیاعر  نآ  رد  ریز  تاکن  هدـش و  هتـشون  دـیاب  هاگداد  يأر  : 
ياهسرداد ای  سرداد  اضما  - 5 هیدانتـسا . داوم  يأر و  لیالد  تاـهج و  - 4 تسا . يأر  دروم  هک  يوعد  باحـصا  تساوخرد  يوـعد و 

نییآ نوناق  هدام 153  . ) دهد يأر  باب  نیا  رد  هاگداد  هک  یتروص  رد  تقوم  يارجا  هب  حیرصت  - 6 اهنآ . تمس  مان و  حیرصت  هاگداد و 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد 

تکاس يأر 

قیدصت مدـع  نمـضتم  سکع  هب  یفنم  يأر  و  دـیامن . نایب  ارزو  تأیه  تاراهظا  هب  تبـسن  ار  سلجم  قیدـصت  هک  تسا  نآ  تبثم  يأر  : 
سلجم یلخاد  همانماظن  هدام 47  . ) تسا تکاس  نآ  مدـع  قیدـصت و  باب  رد  هک  تسا  نآ  تکاـس  يأر  و  تسا . ارزو  هب  تبـسن  سلجم 

بوصم 19/10/1288) یلم  ياروش 

یعطق يأر 

ای ضقن  لـباق  نیناوق  ریاـس  بجوم  هب  هک  يدراوم  رد  اـی  نوناـق  نیا  مراـهچ  باـب  رد  ررقم  دراوم  رد  رگم  تسا  یعطق  اـههاگداد  يارآ  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 5  . ) دنشاب رظندیدجت 

تبثم يأر 

قیدصت مدـع  نمـضتم  سکع  هب  یفنم  يأر  و  دـیامن . نایب  ارزو  تأیه  تاراهظا  هب  تبـسن  ار  سلجم  قیدـصت  هک  تسا  نآ  تبثم  يأر  : 
سلجم یلخاد  همانماظن  هدام 47  . ) تسا تکاس  نآ  مدـع  قیدـصت و  باب  رد  هک  تسا  نآ  تکاـس  يأر  و  تسا . ارزو  هب  تبـسن  سلجم 

بوصم 19/10/1288) یلم  ياروش 

یفنم يأر 

قیدصت مدـع  نمـضتم  سکع  هب  یفنم  يأر  و  دـیامن . نایب  ارزو  تأیه  تاراهظا  هب  تبـسن  ار  سلجم  قیدـصت  هک  تسا  نآ  تبثم  يأر  : 
سلجم یلخاد  همانماظن  هدام 47  . ) تسا تکاس  نآ  مدـع  قیدـصت و  باب  رد  هک  تسا  نآ  تکاـس  يأر  و  تسا . ارزو  هب  تبـسن  سلجم 

بوصم 19/10/1288) یلم  ياروش 

ابر

سنج نامه  اب  هفاضا  طرـش  اب  ار  یـسنج  نآ  لاـثما  حلـص و  ضرق ، عیب ، لـیبق  زا  يدادرارق  ره  تحت  رفن  دـنچ  اـی  ود  نیب  قفاوت  عون  ره  : 
مجنپ باتک  هدام 595  زا  . ) دوشیم هتخانش  مرج  بوسحم و  ابر  دیامن ، تفایرد  یتخادرپ ، غلبم  رب  دیاز  ای  دیامن و  هلماعم  نوزوم  لیکم و 

بوصم 2/3/1375) هدنرادزاب ) ياهتازاجم  تاریزعت و   ) یمالسا تازاجم  نوناق 

ابر

يابر ب ) دـیامن . تفایرد  ضرتقم  زا  ضرقم  لاور  انب و  ای  طرـش  قبط  هک  تسا  ياهرهب  نآ  یـضرق و  يابر  فلا ) تسا : عون  ود  رب  اـبر  : 
نیـضوع هک  یطرـش  هب  دـنک  تفایرد  رگید  فرط  زا  ضوعم  ای  ضوع  رب  دـیاز  هلماـعم  نیفرط  زا  یکی  هک  تسا  ياهداـیز  نآ  یلماـعم و 
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ناریا یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لصا 49  يارجا  هوحن  نوناـق  هدام 1  زا  . ) دـشاب دـحاو  سنج  زا  ًاعرـش  ای  ًافرع  نوزوم و  ای  لیکم 
بوصم 17/5/1363)

یضرق يابر 

لصا 49 يارجا  هوحن  نوناق  هدام 1  زا  . ) دیامن تفایرد  ضرتقم  زا  ضرقم  لاور  انب و  ای  طرش  قبط  هک  تسا  ياهرهب  نآ  یضرق و  يابر  : 
بوصم 17/5/1363) ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق 

یلماعم يابر 

هک یطرـش  هب  دـنک  تفاـیرد  رگید  فرط  زا  ضوعم  اـی  ضوع  رب  دـیاز  هلماـعم  نیفرط  زا  یکی  هک  تسا  ياهداـیز  نآ  یلماـعم و  ياـبر  : 
یمالسا يروهمج  یساسا  نوناق  لصا 49  يارجا  هوحن  نوناق  هدام 1  زا  . ) دشاب دحاو  سنج  زا  ًاعرش  ای  ًافرع  نوزوم و  ای  لیکم  نیـضوع 

بوصم 17/5/1363) ناریا 

هبتر

ییارجا تردق  دایدزا  بسحرب  هک  هبتر  ددع  دهدیم . ناشن  ار  راکنامیپ  تیریدم  ییارجا و  ینف و  ناوت  هک  تسا  يددـع  هبتر  زا  روظنم  : 
ناراکنامیپ هب  راک  عاجرا  تیحالـص و  صیخـشت  هماننیئآ  هدام 3  . ) ددرگیم نییعت  هماننیئآ  نیا  تسویپ  لوادـج  قبط  دـباییم  شیازفا 

( ناریزو تأیه  بوصم 6/6/1367 

ناگدنمزر

تکرـش تایلمع  قطانم  لطاب و  هیلع  قح  دربن  نیدایم  رد  نآ ، زا  دـعب  سدـقم و  عافد  لوط  رد  لاـس  کـی  لقادـح  هک  دنتـسه  یناـسک  : 
ینامزاس فیاظو  ماجنا  ياتـسار  رد  اهنآ  روضح  هک  ییاهداهن  اهناگرا و  تارادا و  ریاس  ای  حلـسم  ياـهورین  لنـسرپ  زا  معا  دـناهدومن .

بوصم 12/5/1373) نارگراک  نارگراثیا و  هب  تلود  هب  قلعتم  یتلود و  ماهس  يراذگاو  هوحن  نوناق  هدام 1  هرصبت 2  . ) دشاب هدوب  اهنآ 

بلطواد ناگدنمزر 

رد بلطواد  تروص  هب  هام  شش  تدم  لقادح  یگدنزاسداهج  ای  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یهاوگ  ساسارب  هک  دنتـسه  یناسک  : 
هب تلود  هب  قلعتم  یتلود و  ماهـس  يراذـگاو  هوحن  نوناق  زا  هدام 1  هرـصبت 1  فلا  دنب  . ) دناهتـشاد روضح  لطاب  هیلع  قح  دربن  ياهههبج 

بوصم 12/5/1373) نارگراک  نارگراثیا و 

تاعوبطم تلاسر 

حطس ندرب  الاب  یمومع و  راکفا  نتخاس  نشور  فلا ) زا : تسا  ترابع  دراد  هدهع  رب  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  تاعوبطم  هک  یتلاسر  : 
نایب یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  هک  یفادها  دربشیپ  ب ) هدام 1 . رد  هراشا  دروم  هنیمز  دـنچ  ای  کی  رد  مدرم  شناد  تاـمولعم و 
دنناـم رگیدـکی ، لـباقم  رد  هعماـج  فـلتخم  راـشقا  ندادـن  رارق  زیگناهقرفت و  بذاـک و  ياهيدـنبزرم  یفن  يارب  شـالت  ج ) تسا . هدـش 

، یتسرپلمجت وغل ، ریذبت ، فارسا ،  ) يرامعتسا گنهرف  رهاظم  اب  هزرابم  د ) یلحم و ...  ننس  موسر ، نابز ، داژن ، ساسارب  مدرم  يدنبهتسد 
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. یبرغ هن  یقرش و  هن  تسایس  میکحت  ظفح و  ه )ـ یقالخا . لیاضف  شرتسگ  یمالسا و  لیـصا  گنهرف  غیلبت  جیورت و  و  اشحف و )...  هعاشا 
بوصم 22/12/1364) تاعوبطم  نوناق  هدام 2  )

( نارادساپ هاپس  رد   ) هتسر

هدام 28 . ) دنشاب هتشاد  کیدزن  طابترا  یگتسباو و  شزومآ  عون  ای  صصخت  رظن  زا  هک  یلغش  ياههتشر  هعومجم  زا  تسا  ترابع  هتسر  : 
بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق 

هتسر

هتـشاد کیدزن  طابترا  یگتـسباو و  شزومآ  عون  ای  راـک  عون  اـی  صـصخت  رظن  زا  هک  تسا  یلغـش  ياههتـشر  عومجم  زا  تراـبع  هتـسر  : 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  هدام 20  . ) دنشاب

هتسر

لغاشم فیاظو  راک و  عون  تیرومأـم ، رظن  زا  هک  یماـظن  ياهصـصخت  زا  هتـسد  کـی  ندومن  صخـشم  يارب  تسا  یحالطـصا  هتـسر  : 
شزومآ بسک  زا  سپ  دناهتفای  صاصتخا  یصاخ  هتـسر  کی  هب  هک  ینارـسفا  هیلک  هدوب و  رگیدکی  هب  طابترا  نیرتکیدزن  ياراد  یماظن 

بوصم 26/10/1356) ینیمز  يورین  ياههتسر  هماننییآ  هدام 1  . ) دنیامن هفیظو  ماجنا  هتسر  نآ  ياهصصخت  رد  دنرداق  مزال  هبرجت  و 

هتسر

هتـشاد کیدزن  یگتـسباو  یبرجت  یلیـصحت و  هتـشر  هفرح و  راک و  عون  ظاحل  زا  هک  تسا  یلغاشم  ياههتـشر  عومجم  زا  ترابع  هتـسر  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 7  زا  . ) دشاب

یماجرف یگدیسر 

. ینوناق تاررقم  یعرش و  نیزاوم  اب  یماجرف  تساوخرد  دروم  يأر  قابطنا  مدع  ای  قابطنا  صیخشت  زا  تسا  ترابع  یماجرف  یگدیسر  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 366  )

یماجرف یگدیسر 

رد هن –  اـی  هدـش  رداـص  نوناـق  قفاوم  یماـجرف  تساوخرد  دروم  رارق  اـی  مکح  هک  تسا  نیا  صیخـشت  یماـجرف  یگدیـسر  زا  دوصقم  : 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 558  . ) دش دهاوخ  ضقن  الا  ماربا و  رارق  ای  مکح  یلوا  تروص 

هتشر

هرادا لیکـشت و  هوحن  هماـننییآ  زا  هدام 4  دـنب ج  . ) دوشیم هدـیمان  هتـشر  سناجتم  ياـههفرح  هب  طوبرم  ياـهشزومآ  هعومجم  هتـشر  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 2/8/1363  ياهفرح  ینف و  دازآ  ياههاگشزومآ 

یلغش هتشر 
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شزرا رظن  زا  اما  تسا ، هباشم  ناسکی و  یملع  تراهم  شناد و  نازیم  راک و  عون  ظاحل  زا  هک  تسا  یلغـش  هقبط  دنچ  ای  کی  زا  ترابع  : 
نانکراک دزمتـسد  قوقح و  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب ذ  . ) تسا توافتم  یـشزرا  بتارم  حوطـس و  ياراد  راـک  ماـجنا  یتخـس  تیمها و  و 

( ناریزو تأیه  بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت  دازآ  قطانم  ياهنامزاس 

یصاصتخا ياهراک  هتشر 

رد نآ  رکذ  دوجو  اب  هکنآ  اـی  تسا و  هدـشن  رکذ  یمومع  ياههتـشر  وزج  هک  ییاـهراک  زا  تسا  تراـبع  یـصاصتخا  ياـهراک  هتـشر  : 
راذگاو هناگادج  روط  هب  دـیاب  طوبرم ) ییارجا  هاگتـسد  همانرب و  ترازو  صیخـشت  اب   ) راک صاخ  تیعـضو  ظاحل  هب  یمومع  ياههتـشر 

فیدر ب :... ) زا دنترابع  اههتـشر  نیا  دـنوشیم . یقلت  یـصاصتخا  هتـشر  کی  ناونع  هب  يدروم  روط  هب  صاخ و  تلاح  نیا  رد  هک  دوش 
بوصم 6/6/1367) ناراکنامیپ  هب  راک  عاجرا  تیحالص و  صیخشت  هماننییآ  زا  هدام 2  دنب 6 

نامتخاس اب  طبترم  ياههتشر 

(6  ) هدام رد  هدـش  دای  یلـصا  ياههتـشر  اب  اهنآ  ناونع  هک  دوشیم  قالطا  ییاههتـشر  هیلک  هب  نامتخاس  یـسدنهم  اب  طبترم  ياههتـشر  : 
هنوگنیا نالیـصحتلاغراف  دشاب و  طابترا  رد  دصرد  زا 70 شیب  یلـصا  ياههتـشر  اب  اهنآ  یـشزومآ  یملع و  ياوحتم  یلو  هدوب  توافتم 

ياـهشخب هب  نآ  ریاـظن  قیقحت و  شزومآ ، لرتـنک ، يرادـهگن ، ارجا ، هبـساحم ، یحارط ، ياـههنیمز  رد  ار  ینیعم  ینف  تامدـخ  اههتـشر 
یلـصا ياههتـشر  تامدـخ  زارطمه  ًافرع  ریثأت  نازیم  تیمها و  مجح ، ثیح  زا  تامدـخ  نیا  اما  دـننکیم  هضرع  يزاسرهـش  ناـمتخاس و 

بوصم 22/12/1374) نامتخاس  لرتنک  یسدنهم و  ماظن  نوناق  هدام 7  هرصبت 1  . ) دشابن نامتخاس  یسدنهم 

هناراکم تباقر 

ینیچ بابسا  هلیسو  هب  دوخ  عاتم  هباشم  یعاتم  لامعتـسا  ای  دیرخ  زا  مدرم  فارـصنا  يارب  يرجات  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هناراکم  تباقر  : 
ددص رد  ًاحیرصت  ای  ًاحیولت  میقتسمریغ  ای  میقتسم  روط  هب  هدش و  لسوتم  رگید  هنابلقتم  هلیـسو  ره  هب  یلک  روط  هب  ای  بذک  ياهتبـسن  ای 

بوصم یمومع  تازاجم  نوناـق  هداـم 249  هدام 244 و  حالـصا  نوناـق  زا  هدام 244  . ) دـیآرب عاتم  نآ  نداد  هولج  بوغرماـن  اـی  بویعم 
(22/04/1310

هناراکم تباقر 

يروط هب  دهد  ملق  رگید  سنج  ياج  هب  ار  یـسنج  ای  دهد  بیرف  رهاوج  ندوب  لصا  ای  هرقن  ای  الط  رایع  صوصخرد  ار  يرتشم  سک  ره  : 
روط هب  دنک و  مک  ار  سنج  رادقم  یبلقت  ای  حیحصریغ  ریداقم  نازوا و  هطـساو  هب  هکنیا  ای  دوشن  لصاح  نآ  عایتبا  زا  يرتشم  دوصقم  هک 

بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم  نوناق  یحالصا  هدام 244  زا  . ) دهد بیرف  عیبم  تیفیک  ای  تیمک  ثیح  زا  ار  يرتشم  یلک 

یبقر

( یندم نوناق  هدام 42  . ) ددرگیم رارقرب  ینیعم  تدم  يارب  کلام  فرط  زا  هک  تسا  یعافتنا  قح  یبقر  : 

ندرک قیقر 
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هماننییآ هداـم 1  دـنب 9  . ) هدـنریذپ بآ  اـی  بآ  اـب  طـالتخا  قیرط  زا  بالـضاف  رد  هدـننکهدولآ  داوـم  تظلغ  شهاـک  زا  تسا  تراـبع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 24/9/1363  بآ  یگدولآ  زا  يریگولج 

ییارگناور

عابـشا مکارتمان  ياهسام  ياهكاخ  زا  هدـش  لیکـشت  ياهنیمز  رد  تمواقم  دـیدش  شهاک  اب  هارمه  ناکم  رییغت  ینوگرگد و  زا  یتلاح  : 
تأیه بوـصم 17/9/1378  هلزلز  ربارب  رد  اـهنامتخاس  یحارط  هماـننییآ  فیراـعت  شخب  زا  . ) دـهدیم خر  هلزلز  عوـقو  رثا  رب  هک  تسا 

( ناریزو

هناخدور

میرح رتسب و  هب  طوبرم  هماـننییآ  زا  هدام 1  فلا  دنب  . ) دشاب هتـشاد  نایرج  نآ  رد  یلـصف  ای  مئاد  روط  هب  بآ  هک  یعیبط  تسا  ییارجم  : 
بوصم 11/7/1379) یشکهز  يرایبآ و  یناسربآ ، ياههکبش  یعیبط و  ياههکرب  اهبادرم ، اهلیسم ، راهنلا ، اههناخدور ،

يزرم هناخدور 

دنب 17 . ) دهد لیکشت  ار  روشک  ود  كرتشم  زرم  نآ  زا  ییاهتمسق  ای  تمـسق  مامت ، هک  دوشیم  قالطا  ياهناخدور  هب  يزرم  هناخدور  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت  ظفح و  نوناق  ییارجا  هماننییآ 

زور

زور مامت و  زور  تفه  هتفه  دوشیم ، باسح  زور  یـس  یهام  رارق  زا  نآ  يرـسک  تسا و  یـسمش  هام  اب  قباطم  تسا ، هاـم  هدزاود  لاـس  : 
لیطعت زور  هعمج ، زور  یگتفه :  لیطعت  زور  بوصم 25/6/1318 ) یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 612  . ) تسا تعاس  راهچ  تسیب و 

( تحلصم صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369  راک  نوناق  هدام 62  . ) دشابیم دزم  زا  هدافتسا  اب  نارگراک  یگتفه 

( زورهنابش  ) زور

هدام 443 . ) تسا تعاس  راهچ  تسیب و  زورهنابـش  زور و  تفه  هتفه  زور ، یـس  هام  هاـم ، هدزاود  لاـس  ینوناـق ، دراوم  باـستحا  رظن  زا  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق 

همانزور

یبدا و ای  ینف  یملع و  ای  یسایس  یعامتجا و  فلتخم  ياههنیمز  رد  مدرم  راکفا  نتخاس  نشور  يارب  هک  تسا  ياهیرشن  هلجم  ای  همانزور  : 
مظنم و روط  هب  یمومع  روما  رد  یشیدناحالص  داقتنا و  هعفنملاماع و  بلاطم  تاعالطا و  رابخا و  رشن  هماع و  تامولعم  حطس  نداد  یقرت 

بوصم 10/5/1334) تاعوبطم  نوناق  هدام 1  . ) ددرگ رشن  عبط و  نیعم  عقاوم  رد 

تاعوبطم ریاس  همانزور و 

ساسارب نوگانوگ  ياههنیمز  رد  فیدر  هرامش  خیرات و  تباث و  مان  اب  میقتسم  روط  هب  هک  رگید  ياهتروص  هب  ای  يراتشون  ياههیرـشن  : 
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يریگراـک هب  تیعونمم  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب د  . ) دنـشابیم راـشتنا  هب  زاـجم  بوصم 22/12/1364  تاعوبطم  نوناـق 
( ناریزو تأیه  بوصم 19/2/1378  هناگیب  تاحالطصا  نیوانع و  یماسا ،

هلجم ای  همانزور 

یبدا و ای  ینف  یملع و  ای  یسایس  یعامتجا و  فلتخم  ياههنیمز  رد  مدرم  راکفا  نتخاس  نشور  يارب  هک  تسا  ياهیرشن  هلجم  ای  همانزور  : 
مظنم و روط  هب  یمومع  روما  رد  یشیدناحالص  داقتنا و  هعفنملاماع و  بلاطم  تاعالطا و  رابخا و  رشن  هماع و  تامولعم  حطس  نداد  یقرت 

بوصم 10/5/1334) تاعوبطم  ینوناق  هحیال  هدام 1  . ) ددرگ رشن  عبط و  نیعم  عقاوم  رد 

اتسور

هک هدوب  نگمه  يداصتقا ) یگنهرف و  یعامتجا ، یعیبط ، عضو   ) یتسیز طیحم  ظاحل  زا  هک  تسا  يروشک  تامیسقت  أدبم  دحاو  اتـسور  : 
هتشاد تنوکـس  اجنآ  رد  هدنکارپ  ای  زکرمتم  زا  معا  رفندص  ای  راوناخ  دادعت 20  لقادح  هک  لقتـسم  یفرع  ای  یتبث  نیعم  ورملق  هزوح و  اب 

معا و روط  هب  يرادغاب  يرادماد ، يزرواشک ، ياهتیلاعف  زا  یکی  هب  میقتسمریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  نآ  یمئاد  نانکاس  تیرثکا  دنـشاب و 
هدشیم هدیمان  هیرق  ای  هدکهد  يدابآ ، هد ، ناونع  هب  فرع  رد  دنشاب و  هتشاد  لاغتشا  اهتیلاعف  نیا  زا  یبیکرت  ای  دیص  ییاتـسور و  عیانص 

بوصم 15/4/1362) يروشک  تامیسقت  طباوض  فیراعت و  نوناق  هدام 2  . ) تسا

ییاتسور

زا هدام 1   3 دنب . ) دنرادروخرب ناییاتـسور  يایازم  زا  نوناق  نیا  رد  ورچوک  ریاشع  دشاب . هتـشاد  تنوکـس  اتـسور  رد  هک  تسا  یـصخش  : 
بوصم 3/8/1373) روشک  ینامرد  تامدخ  یناگمه  همیب  نوناق 

نهر

نهترم ار  رگید  فرط  نهار و  ار  هدـنهد  نهر  دـهدیم . نیاد  هب  هـقیثو  يارب  ار  یلاـم  نویدـم  نآ  بجوـم  هـب  هـک  تـسا  يدـقع  نـهر  : 
( یندم نوناق  هدام 771  . ) دنیوگیم

لایر

بوصم 18/4/1351) روشک  یکناب  یلوپ و  نوناق  هدام 1  فلا  دنب  . ) تسا رانید  دص  ربارب  لایر  تسا . لایر  ناریا  لوپ  دحاو  : 

لایر

بوصم 7/3/1339) روشک  یلوپ  یکناب و  نوناق  هدام 11  . ) دوشیم میسقت  رانید  دصکی  هب  هک  تسا  لایر  ناریا  روشک  لوپ  دحاو  : 

روهمجسیئر

رد زج  ار  هیرجم  هوق  تسایر  یساسا و  نوناق  يارجا  تیلوئسم  تسا و  روشک  یمسر  ماقم  نیرتیلاع  روهمجسیئر  يربهر  ماقم  زا  سپ  : 
( یساسا نوناق  لصا 113  . ) دراد هدهع  هب  دوشیم  طوبرم  يربهر  هب  ًامیقتسم  هک  يروما 
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راوناخسیئر

بوصم 26/2/1339) یضارا  تاحالصا  هب  طوبرم  نوناق  هدام 1  دنب 5  . ) تسا راوناخ  شاعم  لفکتم  هک  تسا  یسک  راوناخ ، سیئر  : 

هییاضق هوق  سیئر 

روما هب  هاگآ  لداع و  دـهتجم  رفن  کی  يربهر  ماقم  ییارجا ، يرادا و  ییاضق و  روما  هیلکرد  هییاضق  هوق  ياهتیلوئـسم  ماـجنا  روظنمهب  : 
لـصا . ) تسا هییاضق  هوق  ماقم  نیرتیلاع  هک  دیامنیم  نییعت  هییاضق  هوق  سیئر  ناونع  هب  لاس  جنپ  تدم  يارب  ار  ربدـم  ریدـم و  ییاضق و 

( یساسا نوناق   157

ز

عراز

ای يدقن  تروص  هب  ار  لوصحم  زا  يرادقم  دنکیم و  يزرواشک  يرگید  هب  قلعتم  نیمز  رد  تسین و  نیمز  کلام  هک  تسا  یسک  عراز  : 
بوصم 26/2/1339) یضارا  تاحالصا  هب  طوبرم  نوناق  هدام 1  دنب 4  . ) دهدیم کلام  هب  یسنج 

قسن بحاص  عراز 

رد دوخ  راوناخ  کمک  اب  ای  ًاصخـش و  یتعارز  لماع  دنچ  ای  کی  ندوب  اراد  اب  هدوبن و  نیمز  کلام  هک  تسا  یـسک  قسن  بحاص  عراز  : 
هدام 1 دـنب 5  . ) دـهدیم هفوقوم  هب  یـسنج  اـی  يدـقن  تروص  هب  ار  لوصحم  زا  يرادـقم  دـیامنیم و  تعارز  هفوـقوم  زا  ینیعم  یـضارا 

( ناریزو تأیه  بوصم 7/9/1363  هفوقوم  یضارا  بآ و  تابقر ، شورف  دانسا  لاطبا  نوناق  هماننییآ 

( ناریا  ) یمسر طخ  نابز و 

طخ نا و  ـ بز ـن  یا هب  ـد  یاب ـی  ـسرد بتک  یمـسر و  نوتم  تابتاکم و  دانـسا و  تسا . یـسراف  ناریا  مدرم  كرتشم  یمـسر و  طخ  نابز و  : 
نابز رانک  رد  سرادم ، رد  اهنآ  تایبدا  سیردت  یهورگ و  ياههناسر  تاعوبطم و  رد  یموق  یلحم و  ياهنابز  زا  هدافتـسا  ـی  لو ـد  ـشا بـ

( یساسا نوناق  لصا 15  . ) تسا دازآ  یسراف 

تعارز

بآ و تابقر ، شورف  دانسا  لاطبا  نوناق  هماننییآ  هدام 1  دنب 5  . ) يرادغاب ای  یتعارز  تایلمع  هلیسو  هب  لوصحم  دیلوت  زا  تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 7/9/1363  هفوقوم  یضارا 

یبآ تعارز 

ییارجا هماننییآ  هدام 1  دنب و  . ) دیآ لمع  هب  نآ  لاثما  ای  هاچ  همـشچ ، تانق ، رختـسا ، دور ، یمئاد  بآ  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  یتعارز  : 
نآ هـب  هرــصبت  دـنچ  قاـحلا  بوـصم 14/3/1354 و  عــتارم  اــهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظاــفح و  نوناــق  ( 34  ) هداـم حالـصا  نوناـق 

( ناریزو تأیه  2/7/1374 بوصم
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هزیناکم تعارز 

تعارز دوش  ماجنا  يزرواشک  رگراک  کمک  هب  يزرواـشک و  تالآنیـشام  هلیـسو  یتعارز  تاـیلمع  مظعا  تمـسق  نآ  رد  هک  یتعارز  : 
( تسا هدیسر  نیسلجم  بیوصت  هب  نآ  در  هک   ) یضرا تاحالصا  نوناق  هب  یقاحلا  داوم  ییارجا  هماننییآ  12 هدام . ) دوشیم هدیمان  هزیناکم 

بوصم 29/10/1343)

رارطضا نامز 

ای یلم  تینما  روشک ، یضرا  تیمامت  هک  تسا  یعـضو  زا  ترابع  یماظنریغ  عافد  نامزاس  تاررقم  نوناق و  نیا  ظاحل  زا  رارطـضا  نامز  : 
هب تافآ  زورب  یعیبط و  هبقرتمریغ  حناوس  ثداوح و  ای  یجراخ  نانمـشد  ای  یلخاد  یلمدض  رـصانع  تامادـقا  رثا  رد  مدرم  يداع  یگدـنز 

ینویامه نامرف  رودص  ناریزو و  تأیه  بیوصت  اب  روشک  رسارس  ای  هقطنم  دنچ  ای  کی  رد  ترورض  رب  انب  تلاح  نیا  رد  هک  دتفا  هرطاخم 
بوصم 23/2/1354) یماظنریغ  جیسب  یلم و  یگدامآ  نوناق  هدام 3  . ) ددرگیم مالعا  رارطضا  نامز 

رارطضا نامز 

زا یشان  راثآ  ییایرد و  ای  ینیمز  ای  ییاوه  تالمح  عون  ره  عوقو  رثا  رب  هک  تسا  ینامز  زا  ترابع  یماظنریغ  عافد  رظن  زا  رارطضا  نامز  : 
دیدهت دروم  یلم  ياهتورث  مدرم و  هدوت  دـتفا و  هرطاخم  هب  یلم  یعامتجا و  عفانم  تایح و  هبقرتمریغ  حـناوس  یعیبط و  ثداوح  ای  اهنآ 
بوصم تالیکـشت  فیاـظو و  هب  طوبرم  روـشک  یماـظنریغ  عاـفد  ناـمزاس  نوناـق  حالـصا  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هداـم 5  .) دریگ رارق 

(27/12/1351

لیصحت نامز 

هدام دنب ه ـ . ) دوشیم یقلت  هتفای  همتاخ  جارخا  ای  فارصنا  ای  تقوم  یهاوگ  ای  كردم  ذخا  اب  زاغآ و  هاگشناد  رد  هیلوا  مانتبث  نامز  اب  : 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 14/6/1374  ناریا  یمالسا  يروهمج  نایوجشناد  یطابضنا  هماننییآ  لیمکت   1

لیصحت نامز 

هدام دنب ه ـ . ) دوشیم یقلت  هتفای  همتاخ  جارخا  ای  فارصنا  ای  تقوم  یهاوگ  ای  كردم  ذخا  اب  زاغآ و  هاگشناد  رد  هیلوا  مانتبث  نامز  اب  : 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 20/4/1374  یمالسا  يروهمج  نایوجشناد  یطابضنا  هماننییآ   1

نیمز

رارق هدافتـسا  دروـم  يزرواـشک  روـما  زا  عوـن  دـنچ  اـی  کـی  يارب  ار  نآ  ناوـتب  هک  تسا  ینیمز  نوناـق  نیا  رد  ضرا )  ) نیمز زا  روـظنم  : 
بوصم 26/02/1339) یضرا  تاحالصا  هب  طوبرم  نوناق  زا  هدام 1  دنب 9  .) داد

یبآ نیمز 

هدام 1 دنب 9  فیدر ت  . ) دوشیم يرایبآ  نآ  لاثما  هاچ و  ای  همشچ  ای  تانق  ای  رختسا  ای  دور  یمئاد  بآ  زا  نآ  تعارز  هک  تسا  ینیمز  : 
بوصم 26/2/1339) یضرا  تاحالصا  هب  طوبرم  نوناق  زا 
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ریاب نیمز 

یـضارا تاحالـصا  هب  طوـبرم  نوناـق  هداـم 1  دــنب 9  فـلا  فـیدر  . ) دــشاب هـتفرگن  ماـجنا  یعارز  تاــیلمع  نآ  رد  هـک  تـسا  ینیمز  : 
(26/2/1339

هصلاخ نیمز 

یلاقتنا تاجصلاخ  دشاب و  تلود  فرـصت  رد  هک  تسا  ینیمز  بآ و  تسا  هدش  رکذ  قوف  دروم  رد  هک  هصلاخ  نیمز  بآ و  زا  دوصقم  : 
لماش دـنکیم  راک  اههناخدور  زا  هقـشنم  یباـبرا  ياـهرهن  بآ  اـب  هک  ار  ییاـههنوحاط  نینچمه  تسا و  یباـبرا  كـالما  مکح  رد  هک  ار 

بوصم 30/3/1301) یتلود  هصلاخ  یضارا  رد  هعقاو  یبابرا  نیحاوط  ءاملا  قح  ضرالاقح و  نوناق  هدام 6  . ) دوشیمن

مید نیمز 

یضرا تاحالـصا  هب  طوبرم  نوناق  هدام 1  دـنب 9  فیدر ث  . ) دوشیم بورـشم  بالیـس  اـی  ناراـب  بآ  زا  نآ  تعارز  هک  تسا  ینیمز  : 
بوصم 26/2/1339)

هدش اهر  نیمز 

نوناق لـصا 49  يارجا  هوحن  نوناـق  زا  هدام 1  دـنب 2  . ) دـنک ضارعا  نآ  زا  کلام  هک  تسا  ییاـیحا  هب  قوبـسم  نیمز  هدـش  اـهر  نیمز  : 
بوصم 17/5/1363) ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا 

تاوم نیمز 

لوبق لباق  يدابآ  نارمع و  دشاب . هدـماین  لمع  هب  نآ  رد  يدابآ  نارمع و  هدـنام و  لیطعت  هک  تسا  ینیمز  نوناق  نیا  رظن  زا  تاوم  نیمز  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 22/5/1358  نآ  نارمع  تیفیک  يرهش و  تاوم  یضارا  تیکلام  وغل  نوناق  هماننییآ  هدام 2  . ) تسا ریز  حرش  هب 

تلود هب  قلعتم  ياهنیمز 

رد ای  هدوب  دنـس  ياراد  تلود  ماـن  هب  هک  تسا  ییاـهنیمز  هیلک  نوناـق ، ( 13  ) هداـم رد  هدـش  داـی  تلود ، هب  قلعتم  ياـهنیمز  زا  روظنم  : 
، طوبرم ياهنویـسیمک  يارآ  بوصم و  نیناوـق  قـبط  هک  یتاوـم  هدـش و  یلم  ياـهنیمز  هیلک  نینچمه  تسا . تلود  ماـن  هب  تبث  ناـیرج 

ياهنیمز دروم  رد  تلود  یگدنیامن  دشاب ، هدشن  ای  هدـش  تبث  تلود  مان  هب  هکنیا  زا  معا  تسا ، يزاسرهـش  نکـسم و  ترازو  هب  قلعتم 
هماننییآ هدام 33  . ) دـنکیم رایتخا  ضیوفت  نآ  هب  يزاسرهـش  نکـسم و  ترازو  هک  تسا  یهاگتـسد  ای  يرهـش  نیمز  نامزاس  اـب  روبزم 

( ناریزو تأیه  بوصم 24/3/1371  يرهش  نیمز  نوناق  ییارجا 

انز

هحیال هداـم 63  . ) ههبـش هب  یطو  دراوم  ریغ  رد  دـشاب ، ربد  رد  هچرگ  تسا  مارح  ًاـتاذ  وا  رب  هک  ینز  اـب  درم  عاـمج  زا  تسا  تراـبع  اـنز  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 7/9/1370  یمالسا  تازاجم 
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انز

صاصق دودح ، نوناق  هدام 81  . ) ههبـشم دراوم  ریغ  رد  دشاب  ربد  رد  هچرگ  تسین  لالح  وا  رب  هک  ینز  اب  درم  عامج  زا  تسا  ترابع  انز  : 
بوصم 3/6/1361) نآ  تاررقم  و 

ژ

مرادناژ

مرادناژ و يرمرادناژ  رد  هک  مکی  زابرـس  زابر و  ـ ـس ءانثتـسا  هب  دوب  دهاوخ  ینیمز  يورین  تاجرد  دـننام  يرمرادـناژ  رد  تاجرد  بیترت  : 
بوصم 30/4/1336) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 21  هرصبت 2  . ) دنوشیم هدیمان  مکی  مرادناژ 

س

یتلود ياهنامتخاس 

ياهنامتخاس فلا ) زا : تسا  ترابع  نوناق  نیا  يارجا  رظن  زا  ددرگیم  نیمأت  روشک  لک  هجدوب  زا  نآ  رابتعا  هک  یتلود  ياهنامتخاس  : 
، اهناتــسرامیب لـیبق  زا  یتشادــهب  ياـهنامتخاس  ب ) هاگتمادــن . یماـظتنا و  ياـهنامتخاس  یتـلود و  تاســسؤم  اـههناخترازو و  يرادا 

ياهنامتخاس ج ) نآ . ریاظن  هافر و  زکارم  هداوناخ و  میظنت  ینامرد و  یتشادهب  زکارم  ریاس  اههاگراوخریش و  اههاگـشیاسآ ، اههاگنامرد ،
، ییاتسور ياهفرح و  شزومآ و  زکارم  اهناتـسرنه ، اههاگـشزومآ ، یلاع ، سرادم  اههناخباتک ، اهوتیتسنا ، اههاگـشناد ، لیبق  زا  یـشزومآ 

زکارم ه )ـ یـشزرو . تاسیـسأت  ریاس  اهمویداتـسا و  اههاگـشزرو ، یـشزرو ، ياهنامتخاس  د ) تیبرت . میلعت و  زکارم  ریاـس  اهناتـسریبد و 
اهلته اههاگودرا و  ناناوج ، ياهخاک  لیبق  زا  هقرفتم  ياهنامتخاس  و ) نآ . ریاظن  فارگلت و  نفلت و  زکارم  تسپ ، رتافد  لیبق  زا  یطابترا 

هب نکسم  ینادابآ و  ترازو  مان  ـر  ییغت نو  ــ ناق هدام 1  د 5  ــ نب . ) نآ ر  ــ یاظن هیریخ و  ياهنامزاس  هب  طوبرم  ياهنامتخاس  اهارسنامهم و  و 
بوصم 16/4/1353) نآ  فیاظو  نییعت  يزاسرهش و  نکسم و  ترازو 

مهم یتلود  یمومع و  ياهنامتخاس 

دناهدش و يرادیرخ  ای  هتخاس  روشک  لک  هجدوب  زا  هدافتسا  اب  هک  دنتسه  یتاثدحتسم  اهانب و  زا  ترابع  یتلود  یمومع و  ياهنامتخاس  : 
اهنآ تسرد  درکلمع  يرادـیاپ و  هک  دـنوشیم  قالطا  اهانب  زا  هتـسد  نآ  هب  مهم  ياهنامتخاس  دـنیآیم . باسح  هب  یمومع  لاوما  وزج 

ياـههعجاف اـهنآ  نادـقف  هدوـب و  يرورـض  نارحب  اـب  هلباـقم  يارب  ناشفـشتآ  ناـفوط و  لیـس ، هلزلز ، ریظن  یعیبـط  ياـیالب  عوـقو  ماـگنه 
ياهنامتخاس يروهمج ، تسایر  داهن  یمالـسا و  ياروش  سلجم  يربهر ، داهن  یلـصا  ياهنامتخاس  دـشاب . هتـشاد  یپ  رد  ار  يرتگرزب 

یماظن ياهنامتخاس  یناشنشتآ ، ياههاگتسیا  اهناتسرامیب ، سرادم ، اههاگشناد و  اهيرادنامرف ، اهيرادناتـسا و  اههناخترازو ، يزکرم 
ياههنایاپ راطق ، ياههاگتسیا  اههاگدورف ، امیس ، ادص و  زکارم  اههاگتسیا و  یتارباخم ، زکارم  یعمجت ، یگنهرف  ياهنامتخاس  یماظتنا ، و 

هجدوب نوناق  هرصبت 13  دنب م  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  دنب ب  . ) دنیآیم رامش  هب  مهم  یمومع  ياهنامتخاس  نیرتمهم  هلمج  زا  يرفاسم 
( ناریزو تأیه  بوصم 26/4/1379  روشک  لک  لاس 1379 

یلم دانسا  نامزاس 
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هب مومع  یـسرتسد  يارب  بسانم  تاناکما  طیارـش و  ندروآ  مهارف  دـحاو و  نامزاس  رد  ناریا  یلم  دانـسا  ظـفح  يروآعمج و  روظنم  هب  : 
یتلود و تاسسؤم  اههناخترازو و  دکار  ياههدنورپ  زکرمت  قیرط  زا  یمادختسا  يرادا و  ياههنیزه  رد  ییوجهفرص  نینچمه  دانسا و  نیا 
. ددرگیم سیسأت  روشک  یمادختسا  يرادا و  روما  نامزاس  هب  هتـسباو  دانـسا  نامزاس  مان  هب  ینامزاس  دیاز  قاروا  احما  تلود و  هب  هتـسباو 

بوصم 17/2/1349) ناریا  یلم  دانسا  نامزاس  سیسأت  نوناق  هدام 1  )

روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس 

روشک تینما  تاعالطا و  ماـن  هب  یناـمزاس  تسا  یمومع  حـلاصم  هب  رـضم  هک  هئطوت  هنوگ  ره  زا  يریگولج  روشک و  تینما  ظـفح  يارب  : 
بوصم 23/12/1335 روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس  لیکشت  هب  طوبرم  نوناق  هدام 1  . ) دوشیم لیکشت  يریزوتسخن  هب  هتسباو 

روشک یمادختسا  يرادا و  روما  نامزاس 

سیـسأت يریزوتسخن  هب  هتـسباو  روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  ناـمزاس  روشک  يرادا  یلاـعياروش  ياـج  هب  نوناـق  نیا  بجوـم  هب  : 
لقتنم روشک  یمادختسا  يرادا و  روما  نامزاس  هب  روشک  يرادا  یلاع  ياروش  نیمدختسم  نینچمه  ییاراد  دانسا و  قاروا و  هیلک  دوشیم 
يرادا روما  نامزاس  لمع  دروم  نوناق  نیا  رد  روکذم  ياههماننییآ  بیوصت  ات  روشک  يرادا  یلاعياروش  یلعف  ياههماننییآ  دـنوشیم .

بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 103  . ) دوب دهاوخ  روشک  یمادختسا  و 

یضارا روما  نامزاس 

روظنم هب  هک  تسا  يزرواشک  ترازو  هب  هتـسباو  یتلود  هسـسؤم  دوشیم ، هدـیمان  ناـمزاس  همانـساسا  نیا  رد  هک  یـضارا  روما  ناـمزاس  : 
يزکرم داتـس  يزرواشک ، ترازو  تاراـیتخا  فیاـظو و  هدودـحم  رد  نیمز  روما  هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  يارجا  هب  ندیـشخب  ماـظتنا 

يراذگاو يزکرم  داتس  یضرا ، تاحالصا  نامزاس  ییارجا  تالیکـشت  ماغدا  زا  نیمز  يراذگاو  هرفن  تفه  ياهتأیه  نیمز و  يراذگاو 
تأیه بوصم 7/11/1375  یـضارا  روما  ناـمزاس  همانـساسا  هداـم 1  . ) دوـشیم لیکـشت  نیمز  يراذـگاو  هرفنتفه  ياـهتأیه  نـیمز و 

( ناریزو

... یسرزاب نامزاس 

تلود هب  هتسباو  یناگرزاب  یعافتنا و  ياهنامزاس  یتلود و  تاسسؤم  اههناخترازو و  نانکراک  زا  مدرم  تایاکش  هب  یگدیـسر  روظنم  هب  : 
تاسـسؤم رادرهـش و  ندوب  یباصتنا  تروص  رد  اهيرادرهـش  و  روشک ) لک  يرمرادـناژ  روشک و  لک  ینابرهـش   ) یماظتنا ياهنامزاس  و 

تراظن اهنآ  رب  احنا  زا  يوحن  هب  تلود  ای  تسا  تلود  هب  قلعتم  اهنآ  هیامرـس  زا  یتمـسق  اـی  ماـمت  هک  ییاـهنامزاس  هیلک  هعفنملاماـع و 
بوصم 31/2/1347) یسرزاب  نامزاس  لیکشت  نوناق  هدام 1  . ) دوشیم لیکشت  هیلاع ...  تراظن  تحت  یسرزاب  مان  هب  ینامزاس  دیامنیم 

روشکلکیسرزاب نامزاس 

ناـمزاس  » ماـن هب  یناـمزاس  يرادا  ياههاگتـسد  رد  ینیناوق  حیحـص  يارجا  روما  ناـیرج  نسح  هب  تبـسن  هییاـضق  هوـق  تراـظن  ساـسارب  : 
. دـنکیم نییعت  نوناق  ار  نامزاس  نیا  فیاـظو  تاراـیتخا و  دودـح  ددرگیم . لیکـشت  هییاـضق  هوق  سیئر  رظن  ریز  روشک » لـک  یـسرزاب 

( یساسا نوناق  لصا 174  )

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 279 

http://www.ghaemiyeh.com


روشکلکیسرزاب نامزاس 

يروهمج یساسا  نوناق  لصا 174  يارجا  رد  يرادا و  ياههاگتسد  رد  نیناوق  حیحصت  يارجا  روما و  نایرج  نسح  رب  تراظن  روظنم  هب  : 
ییاضق و یلاع  ياروش  رظن  ریز  دوشیم . هدیمان  نامزاس »  » نوناق نیا  رد  هک  روشک  لک  یـسرزاب  نامزاس   » مان هب  ینامزاس  ناریا  یمالـسا 

بوـصم روـشک  لـک  یـسرزاب  ناـمزاس  لیکـشت  نوناـق  زا  هداـم 1  . ) دوـشیم لیکــشت  نوناـق  نـیا  رد  جردـنم  فیاـظو  تاراـیتخا و  اـب 
(19/7/1360

روشک لک  یسرزاب  نامزاس 

يرکـشل و يروشک و  زا  معا  اههناخترازو  يرادا  یلام و  تانایرج  ءوس  فشک  روما و  نایرج  نسح  يارب  مزال  طیارـش  نیمأت  روظنم  هب  : 
رمتسم کمک  هب  ای  تلود  فرط  زا  هک  یتاسـسؤم  یتلود و  ياهکناب  اهتکرـش و  تلود و  هب  هتـسباو  ای  یتلود  تاسـسؤم  اهنامزاس و 

هب هتـسباو  روشک  لک  یـسرزاب  نامزاس  مان  هب  ینامزاس  یمومع  تامدـخ  هب  رومأم  ياـهنامزاس  اهيرادرهـش و  دـنوشیم و  هرادا  تلود 
نامزاس لیکـشت  هب  عجار  ینوناـق  هحیـال  هداـم 1  . ) تسا يرتـسگداد  يریزو  اـب  ناـمزاس  تساـیر  دوشیم . لیکـشت  يرتـسگداد  تارزو 

( بالقنا ياروش  بوصم 7/12/1357  روشک  لک  یسرزاب 

هجدوب همانرب و  نامزاس 

دهاوخ اراد  ار  رواـشم  ریزو  تمـس  نآ  سیئر  دوشیم و  هرادا  ریزو  تسخن  رظن  ریز  هک  تسا  یتلود  هسـسؤم  هجدوب  هماـنرب و  ناـمزاس  : 
بوصم 10/12/1351) روشک  هجدوب  همانرب و  نوناق  هدام 4  . ) دوب

یلم جیسب  نامزاس 

تهج ینویلیم  تسیب  شترا  جیـسب  شزوـمآ و  داـجیا ، رب  ینبم  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  راذـگناینب  بـالقنا و  ربـهر  ناـمرف  يارجا  رد  : 
یلم جیـسب  نامزاس  مان  هب  ینامزاس  یعیبط  حناوس  یگنهرف و  يداصتقا ، یـسایس ، یماظن  زواجت  دـیدهت و  هنوگ  ره  هب  هلباقم  يریگـشیپ و 

بوصم یلم  جیسب  نامزاس  لیکشت  هب  عجار  ینوناق  هحیال  هدام 1  . ) ددرگیم لیکشت  روشک  تارزو  هب  هتسباو  اوق و  لک  هدنامرف  رظن  ریز 
( بالقنا ياروش   10/2/1359

یناریتشک ردانب و  نامزاس 

هک مادام  دوشیم  لیکـشت  تاراصحنا  تاکرمگ و  ترازو  رد  یناریتشک  ردانب و  نامزاس  مان  هب  یناـمزاس  نوناـق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا  : 
تاـکرمگ و ترازو  رظن  تحت  ریز  حرـش  هـب  نآ  فیاـظو  تـسا  هدـشن  داـجیا  نوناـق  بجوـم  هـب  يرگید  ناـمزاس  نآ  روـما  هرادا  يارب 

يردنب تاسیسأت  ریمعت  يرادهاگن و  نامتخاس و  هعـسوت  لیمکت و  روشک - ردانب  يردنب  روما  ندرک  هرادا  دش : دهاوخ  ماجنا  تاراصحنا 
یناریتشک هعـسوت  رد  تبقارم  یلحاس و  یناریتشک  يردنب و  تاررقم  يارجا  میظنت و  نینچمه  یماظتنا و  روما  یتارباخم و  لیاسو  نیمأت  و 

يردـنب ضراوع  قوقح و  لوصو  نآ و  بلـس  اهیتشک و  يارب  یناریا  تیعبات  طیارـش  نییعت  روشک و  عبات  ياهروانـش  تبث  یناـگرزاب و 
بوصم 22/2/1339) یناریتشک  ردانب و  نامزاس  سیسأت  هزاجا  هب  عجار  نوناق  هدحاو  هدام  .) نوناق نیا  همیمض  تسرهف  قباطم 

یعامتجا ياههمیب  نامزاس 
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دهاوخ هدـیمان  نامزاس  نوناق  نیا  رد  هک  نارگراک  یعامتجا  ياههمیب  نامزاس  هدـهع  هب  نارگراک  یعاـمتجا  ياـههمیب  يارجا  نیمأـت و  : 
بوصم 21/2/1339) نارگراک  یعامتجا  ياههمیب  نوناق  هدام 1  . ) ددرگیم لوحم  دش 

نارگراکیعامتجا ياههمیب  نامزاس 

: تسا ریز  دراوم  رد  نارگراک  نواعت  همیب و  رادهدـهع  دوشیم  هدـیمان  نامزاس  نوناق  نیا  رد  هک  نارگراک  یعامتجا  ياـههمیب  ناـمزاس  : 
-3 نارگراک . لصفالب  هداوناـخ  ياـهيرامیب  ثداوح و  - 2 راک . زا  یـشان  ریغ  راک و  زا  یـشان  یگداـتفاراک  زا  اـهيرامیب و  ثادوح  - 1

هحیال هدام 1  . ) نفدو نفک  يدـنمهلیاع - لمح - عضو  یگلماـح - جاودزا - - 5 یفوتم . رگراک  ناگدـنامزاب  هب  کمک  - 4 یگتسشنزاب .
بوصم 24/4/1334) نارگراک  یعامتجا  ياههمیب  ینوناق 

یتعنص یملع و  ياهشهوژپ  نامزاس 

هنیمز هدرک و  تیاـمح  ققحم  رکتبم و  عرتخم و  دارفا  زا  هک  دوشیم  هتفگ  یتالیکـشت  هب  ناریا  یتعنـص  یملع و  ياـهشهوژپ  ناـمزاس  : 
یملع و ياهشهوژپ  نامزاس  همانـساسا  نوناـق  هحیـال  هدام 1  . ) دـنکیم مهارف  یتعنـص  یملع و  لیاسم  رد  ار  اـهنآ  یگنهاـمه  دـشر و 

( بالقنا ياروش  بوصم 21/4/1359  ناریا  یتعنص 

یگنهاشیپ نامزاس 

لوـصا تیاـعر  اـب  ناـناوج  یعاـمتجا  یقـالخا و  تیبرت  يارب  هیلاـع ...  تساـیر  تـحت  هـک  لقتـسم  یلم و  تـسا  یناـمزاس  یگنهاـشیپ  : 
. دوشیم هرادا  دـسریم  حیـشوت ...  ناریا و  یگنهاشیپ  یلاعياروش  بیوصت  هب  هک  ياهمانـساسا  قبط  رب  یللملانیب  تاررقم  یگنهاـشیپ و 

بوصم 26/4/1337) یگنهاشیپ  یلم  نامزاس  نوناق  هدام 1  )

یعامتجا نیمأت  نامزاس 

بوصم یعامتجا  نیمأت  نامزاس  لیکشت  نوناق  ساسارب  دوشیم و  هدیمان  نامزاس  ًاراصتخا  همانساسا  نیا  رد  هک  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  : 
هرادا همانساسا  نیا  تاررقم  قبط  ًارصحنم  نآ  روما  تسا و  يرادا  یلام و  لالقتسا  یقوقح و  تیصخش  ياراد  تسا ، هدش  لیکـشت   1354

بوصم 10/6/1358) یعامتجا  نیمأت  نامزاس  همانساسا  هدام 1  . ) دش دهاوخ 

یماظن ياهورین  رداک  فرصم  ینواعت  نامزاس 

ناگتـسشنزاب و تمدـخ و  هب  رـضاح  زا  معا  نافیدر  مه  نارادهجرد و  نارـسفا و  هلیاـع  یگدـنز  لـیاسو  نیمأـت  لاـح و  هاـفر  روظنم  هب  : 
ياهورین رداک  فرصم  ینواعت  نامزاس  مان  هب  ینامزاس  جایتحا  دروم  سانجا  كرادت  قیرط  زا  اهنآ  تشیعم  هنیزه  لیلقت  ناگتشذگرد و 

ینواعت نامزاس  لیکشت  نوناق  هدحاو  هدام  : ) دوشیم بیوصت  ریز  تاررقم  لیکشت و  نامزاس  همانساسا  قباطم  گنج  ترازو  رد  یماظتنا 
بوصم 21/3/1334) یماظتنا  ياهورین  رداک  فرصم 

روشک تاررقم  نیناوق و  نیودت  حیقنت و  نامزاس 

اهنآ حـیقنت  داهنـشیپ  روشک و  تاررقم  نیناوق و  نیودـت  روظنم  هب  لاس  کـی  فرظ  نوناـق  نیا  بیوصت  خـیرات  زا  تسا  فلکم  تلود  : 
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تاررقم نیناوق و  هیلک  نامزاس  نیا  دنک . سیـسأت  ریزو  تسخن  رظن  ریز  روشک  تاررقم  نیناوق و  نیودت  حیقنت و  نامزاس  مان  هب  ینامزاس 
دروم رد  درک . دـهاوخ  نیودـت  میظنت و  اههعومجم  تروص  هب  تسرهف و  یعوضوم  شور  بسحرب  نف  ناصـصختم  رظن  اب  ار  ارجـالامزال 

روط هب  هک  نیسلجم  يرتسگداد  نویسیمک  هب  نییعت و  ار  تریاغم  ضقانت و  دراوم  نامزاس  دنتـسه  ریاغم  ضقانتم و  رگیدکی  اب  هک  ینیناوق 
فرط زا  نآ  ییاهن  فیلکت  نییعت  هک  مادام  تسا و  ارجالامزال  داوم  نیا  رد  نویـسیمک  رظن  دنکیم . میدقت  دش  دهاوخ  لیکـشت  كرتشم 

بوصم روشک  تاررقم  نیناوق و  نیودت  حیقنت و  نامزاس  لیکـشت  نوناق  هدحاو  هدام  . ) تسا یقاب  دوخ  رابتعا  هب  هدماین  لمع  هب  نیـسلجم 
(29/12/1350

روشکییایفارغج نامزاس 

يرادربهشقن  ) دریگیم تروص  ناریا  روشک ...  رد  هک  يرادربهشقن  تایلمع  هنوگ  ره  قیبطت  يارب  روشک و  یمومع  هشقن  هیهت  روظنم  هب  : 
سیـسأت گنج  ترازو  رظن  تحت  روشک  ییایفارغج  نامزاس  ماـن  هب  یناـمزاس  اـیرد ) فک  زا  يرادربهشقن  ییاوه و  يرادربسکع  ینیمز -

بوصم 8/3/1339) يرادربهشقن  هب  طوبرم  نوناق  هدام 1  . ) ددرگیم

ناحایس بلج  نامزاس 

بیغرت نینچمه  ناریا و  ندـمت  یخیراـت و  راـثآ  یلم و  تایـصوصخ  هب  لـلم  ریاـس  نتخاـس  انـشآ  و  روشک ... رتشیب  یفرعم  روـظنم  هب  : 
یگنهامه زکرمت و  اهنآ و  ترفاسم  رد  مزال  تالیهـست  داجیا  روشک و  یعیبط  رظانم  یناتـساب و  راثآ  هدـهاشم  هب  نایناریا  نادرگناـهج و 

ریزوتسخن میقتـسم  رظن  تحت  نامزاس  نیا  دوشیم  سیـسأت  ناحایـس  بلج  نامزاس  مان  هب  یناـمزاس  تحایـس  هب  طوبرم  روما  رد  لـماک 
بوصم 10/3/1344) ناحایس  بلج  نامزاس  نوناق  هدام 1  . ) تشاد دهاوخ  ار  ریزو  تسخن  تنواعم  تمس  نآ  تسرپرس  دوشیم و  هرادا 

عتارم اهلگنج و  نامزاس 

یلگنج و یـضارا  عتارم و  اهلگنج و  يرادربهرهب  هعـسوت و  اـیحا و  تیاـمح و  ظـفح و  هب  طوبرم  تاررقم  فیاـظو و  ماـجنا  روظنم  هب  : 
هدام . ) دوشیم لیکشت  روشک  عتارم  اهلگنج و  نامزاس  مان  هب  ینامزاس  اهزیخبآ  تظافح  یلحاس و  هثدحتسم  یضارا  یعیبط و  ياههشیب 

بوصم یعیبط  عباـنم  ترازو  لـالحنا  یعیبط و  عباـنم  يزرواـشک و  ترازو  ياـهنامزاس  فیاـظو  نییعت  تالیکـشت و  دـیدجت  نوناـق   2
(12/11/1350

ناتسا داهج  نامزاس 

، یلام تاررقم  نوناق  عبات  هک  یتلود  تسا  یناـمزاس  دوشیم ، هدـیمان  ناـمزاس  راـصتخا  هب  همانـساسا  نیا  رد  هک  ناتـسا  داـهج  ناـمزاس  : 
نیا دافم  بوچراچ  رد  هدوب و  نآ  هب  طوبرم  تاررقم  ریاس  ییارجا و  ياههماننییآ  یگدـنزاس و  داهج  تالیکـشت  یمادختـسا و  يرادا ،

نامزاس همانساسا  هدام 1  زا  . ) تسا طبريذ  ناتسا  هدودحم  رد  هدش  لوحم  فیاظو  روما  ماجنا  رادهدهع  بوصم  تالیکـشت  همانـساسا و 
( ناریزو تأیه  بوصم 27/7/1373  ناتسا  داهج 

شترا تاعالطا  تظافح  نامزاس 

ترازو یگنهامه  اب  هک  زکرمتم  لقتـسم و  بتارم  هسلـس  اب  تسا  ینامزاس  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  تاعالطا  تظافح  ناـمزاس  : 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  هدام 16  زا  ... ) دهدیم ماجنا  ار  ریز  فیاظو  تیرومأم و  تاعالطا 
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یکشزپماد نامزاس 

نوناـق نیا  بجوم  هب  یماد  ياـهيرامیب  اـب  هزراـبم  يریگـشیپ و  نآ و  هب  طوبرم  ياـههدروآرف  روشک و  ماد  تشادـهب  نیمأـت  روظنم  هب  : 
روشک یکشزپماد  نامزاس  ددرگیم . یکشزپماد  لک  هرادا  نیزگیاج  سیسأت و  يزرواشک  ترازو  هب  هتـسباو  روشک  یکـشزپماد  نامزاس 
هجرد ياراد  هک  یناکـشزپماد  نیب  زا  سیئر  رفن  کی  هلیـسو  تسا و  یقوقح  تیـصخش  ياراد  دوشیم  هدـیمان  نامزاس  نوناق  نیا  رد  هک 

بوصم 24/3/1350) روشک  یکشزپماد  نامزاس  نوناق  هدام 1  . ) دش دهاوخ  هرادا  يزرواشک  ریزو  باختنا  هب  دنشاب  يرتکد 

كرحتم نارادماد  نامزاس 

ياههاگتـسیا داجیا  نانآ و  یماد  عبانم  زا  يرادربهرهب  ياهشور  حالـصا  روشک و  كرحتم  نارادـماد  ییامنهار  روما و  هرادا  روظنم  هب  : 
دیلوت و قطانم  رد  یماد  ياههدروآرف  لیدبت  ماد و  ییاذغ  تاجناخراک  اههناخدرـس و  یتعنـص و  ياههاگراتـشک  ماد و  راظتنا  رارقتـسا و 

ترازو رد  كرحتم  نارادـماد  نامزاس  مان  هب  ینامزاس  كرحتم  نارادـماد  ناکـسا  تابجوم  ندرک  مهارف  يریاشع و  اـی  هدـمع  فرـصم 
نواعت و یعیبط - عبانم  يزرواشک و  ياهنویسیمک  بیوصت  زا  سپ  روکذم  نامزاس  همانساسا  دوشیم  لیکـشت  یعیبط  عبانم  يزرواشک و 

ترازو ياهنامزاس  فیاظو  نییعت  تالیکـشت و  دـیدجت  نوناق  هدام 11  . ) تسا ارجا  لباق  نیـسلجم  مادختـسا  ییاراد و  اهاتـسور - روما 
بوصم 12/11/1350) یعیبط  عبانم  ترازو  لالحنا  یعیبط و  عبانم  يزرواشک و 

یماظنریغ عافد  نامزاس 

ربارب رد  یلم  ياهتورث  فلتخم  عبانم  تاسیـسأت و  تاسـسؤم و  مدرم و  لام  ناج و  تظافح  روظنم  هب  روشک  یماظنریغ  عاـفد  ناـمزاس  : 
نینچمه گنج و  حلص و  نامز  رد  نآ  زا  یشان  راثآ  حالـس و  هنوگره  لامعتـسا  ییاوه و  تالمح  بقرتمریغ و  حناوس  یعیبط و  ثداوح 

نوناق هدام 1  . ) درک دـهاوخ  لمع  نوناق  نیا  تاررقم  قبط  اهنآ  نیب  لباقتم  يراکمه  هب  هقالع  میکحت  دارفا و  یحور  تظافح  تیوقت و 
بوصم 26/2/1351) روشک  یماظنریغ  عافد  نامزاس  نوناق  حالصا 

یماظنریغ عافد  نامزاس 

تیوقت نینچمه  نآ و  راثآ  لیلقت  هبقرتمریغ و  حـناوس  یعیبط و  ثداوح  ییاوه و  تاضرعت  زا  روشک  دارفا  لام  ناـج و  ظـفح  روظنم  هب  : 
روشک یماظنریغ  عافد  نامزاس  ماـن  هب  یناـمزاس  يرارطـضا  يداـعریغ و  عقاوم  رد  دارفا  نیب  لـباقتم  يراـکمه  قیـالع و  داـجیا  یحور و 

هدام 1 . ) دـیامنیم هفیظو  ماجنا  رادـنامرف  اـی  رادناتـسا و  میقتـسم  رظن  تحت  لاـح  ره  رد  هک  ددرگیم  سیـسأت  روشک  ترازو  هب  هتـسباو 
بوصم 18/11/1337) یماظنریغ  عافد  نامزاس  لیکشت  هب  عجار  نوناق 

یتلود نامزاس 

يرما رد  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  يدصت  ای  تیمکاح  لامعا  تاررقم ، نیناوق و  قباطم  هک  تسا  یتکرش  ای  هسسؤم  هناخترازو  : 
تأیه هدهع  رب  لوئسم  هاگتـسد  نییعت  دشاب ، هاگتـسد  دنچ  ياهتیلوئـسم  فیاظو و  اب  طابترا  رد  عوضوم  هک  يدراوم  رد  دراد . هدهع  هب 

( ناریزو تأیه  بوصم 13/2/1371  یللملانیب  ياهقفاوت  داقعنا  میظنت و  یگنوگچ  هماننییآ  هدام 1  . ) تسا ناریزو 

نهآ بوذ  نامزاس 
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داـجیا نآ و  موزل  دروـم  هیلوا  داوـم  نیمأـت  نهآ و  بوذ  تعنـص  هب  طوـبرم  نداـعم  زا  يرادربهرهب  يارب  دوـشیم  هداد  هزاـجا  تلود  هب  : 
عیانص ترازو  هب  هتـسباو  لقتـسم  ینامزاس  هدمآ  تسد  هب  تالوصحم  شورف  عیزوت و  دالوف و  هیهت  نهآ و  بوذ  هب  طوبرم  ياههناخراک 

لیکـشت هب  طوبرم  نوناق  هدـحاو  هدام  . ) دـیامن هرادا  یناـگرزاب  لوصا  قبط  هداد و  لیکـشت  ناریا ) نهآ  بوذ  ناـمزاس   ) ماـن هب  نداـعم  و 
بوصم 11/10/1338) ناریا  نهآ  بوذ  نامزاس 

یلم ینویزیولت  ویدار  نامزاس 

ییویدار ياههمانرب  شخپ  هیهت و  نینچمه  ینویزیولت و  ویدار  زکارم  زا  يرادربهرهب  هرادا و  سیـسأت و  هب  طوبرم  روما  زکرمت  روظنم  هب  : 
. ددرگیم لیکـشت  دوشیم  هدـیمان  نامزاس  ًاراصتخا  نوناق  نیا  رد  هک  ناریا  یلم  نویزیولت  ویدار و  نامزاس  مان  هب  یناـمزاس  ینویزیولت  و 

بوصم 29/3/1350) ناریا  یلم  نویزیولت  ویدار  نامزاس  لیکشت  نوناق  هدام 1  )

يرهش نیمز  نامزاس 

نکسم و ترازو  هب  هتسباو  دودحمان و  تدم  اب  یماهس  تسا  یتکرش  دوشیم  هدیمان  نامزاس  همانساسا  نیا  رد  هک  يرهش  نیمز  نامزاس  : 
هب طوـبرم  تاررقم  تیاـعر  همانـساسا و  نیا  تراـجت و  نوناـق  قـبط  هدوـب و  یلاـم  لالقتـسا  یقوـقح و  تیـصخش  ياراد  هک  يزاـسرهش 

( ناریزو تأیه  بوصم 15/4/1367  يرهش  نیمز  نامزاس  دیدج  همانساسا  هدام 1  . ) دوشیم هرادا  یتلود  ياهتکرش 

يرهش نیمز  نامزاس 

لیکشت روشک  ياهناتسا  هیلک  یضارا  نارمع  ياهنامزاس  ماغدا  زا  دوشیم  هدیمان  نامزاس  همانـساسا  نیا  رد  هک  يرهـش  نیمز  نامزاس  : 
لالقتسا یقوقح و  تیـصخش  ياراد  هک  يزاسرهـش  نکـسم و  ترازو  هب  هتـسباو  دودحمان و  تدم  اب  یماهـس  تسا  یتکرـش  ددرگیم و 

نیمز نامزاس  همانساسا  هدام 1  . ) دوشیم هرادا  یتلود  ياهتکرش  هب  طوبرم  تاررقم  همانـساسا و  نیا  تراجت و  نوناق  قبط  هدوب و  یلام 
( ناریزو تأیه  بوصم 30/3/1361  يرهش 

امیس ادص و  نامزاس 

لقتـسم و تسا  ینامزاس  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  ناـمزاس  یـساسا ، نوناـق  مجنپ  داـتفه و  دـصکی و  لـصا  يارجا  رد  : 
یتسرپرس ياروش  تروص  هب  نییعت و  هدنیامن  کی  اوق  زا  کی  ره  روظنم  نیدب  هیرجم و  هننقم و  هییاضق ، هناگهس : ياوق  رظن  ریز  ًامیقتـسم 

بوصم 8/10/1359) ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هرادا  نوناق  هدام 1  . ) دومن دنهاوخ  هرادا  ار  نامزاس 

یتسد عیانص  نامزاس 

عیانص نامزاس  هک  لصاح  نامزاس  ماغدا و  رگیدکی  رد  یتسد  عیانـص  زکرم  هاگـشورف  یماهـس  تکرـش  ناریا و  یتسد  عیانـص  نامزاس  : 
هدش و هرادا  یتلود  ياهتکرش  هب  طوبرم  تاررقم  قبط  رب  روبزم  تکرش  دوشیم . لیکشت  یماهس  تکرش  تروص  هب  تسا  ناریا  یتسد 

یتکرش دوشیم  هدیمان  نامزاس  ًاراصتخا  همانساسا  نیا  رد  هک  ناریا  یتسد  عیانـص  نامزاس  هدام 2 - دوب . دهاوخ  عیانص  تارزو  هب  هتسباو 
تاررقم یتلود و  ياهتکرـش  تاررقم  قبطرب  هدوب و  یلام  لالقتـسا  یقوقح و  تیـصخش  ياراد  دودحمان و  نآ  تدـم  هک  یتلود  تسا 

( ناریزو تأیه  بوصم 11/11/1360  ناریا  یتسد  عیانص  نامزاس  نامزاس ، همانساسا  داوم 1 و 2  . ) دوشیم هرادا  همانساسا  نیا 
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شترا یسایس  یتدیقع  نامزاس 

. تیرومأم - 1 دراد : هدهعرب  ار  ریز  فیاظو  تیرومأم و  هک  زکرمتم  لقتسم و  بتارم  هلسلس  اب  تسا  ینامزاس  یسایس ، یتدیقع  نامزاس  : 
طباوض اهرایعم و  ساسارب  اـهنآ  هب  هتـسباو  ياـهنامزاس  عاـفد و  ترازو  شترا و  رد  یمالـسا  ياـهشزرا  گـنهرف و  شرتسگ  دـشر و 

دـشر تهج  لنـسرپ  یـسایس  یتدـیقع و  شزومآ  فلا ) فیاـظو . - 2 يربهر . ماـقم  ياهلمعلاروتـسد  اـهدومنهر و  ریبادـت و  یمالـسا و 
اههاگشیامن و اههناخباتک و  لیکشت  تایرشن ، تاوزج و  راشتنا  لیبق  زا  لنسرپ  يارب  یغیلبت  ياهتیلاعف  ماجنا  ب ) نآ . یـسایس  یبهذم و 

طبريذ يدابم  هب  یبتکم  ياهیشمطخ  هیارا  ج ) طوبرم . یبهذم  نکاما  ریاس  دجاسم و  هرادا  شترا و  ینویزیولت  ویدار  ياههمانرب  دیلوت 
هب لمع  ظفح و  رب  تراظن  د ) یمالـسا . ياهرایعم  طباوض و  اب  اهلمعلاروتـسد  اههماننییآ و  تاررقم ، اهیهدـنامزاس ، قاـبطنا  تهج  رد 

. موزل تروص  رد  لک  یهدـنامرف  هب  شرازگ  اهنآ و  عفر  تهج  نیلوئـسم  هب  فالخ  دراوم  مالعا  اههنیمز و  یماـمت  رد  یمالـسا  نیزاوم 
هیلک ماجنا  و - روشک . زا  جراخ  ياهتیرومأم  تاعیفرت و  تاباصتنا ، تهج  یبتکم  یگتـسیاش  ظاـحل  زا  لنـسرپ  یباـیزرا  یـسررب و  ه -ـ

بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  نوناق  هدام 14  . ) اهنآ هب  هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  یمومع  طـباور  فیاـظو 
(7/7/1366

یسرد ياهباتک  نامزاس 

هک ددرگیم  لیکـشت  شرورپ  شزومآ و  ترازو  رد  ناریا  یـسرد  ياهباتک  نامزاس  ماـن  هب  یناـمزاس  نوناـق  نیا  لوا  هداـم  يارجا  رد  : 
تأیه مان  هب  یتأیه  رظن  ریز  نآ  یلاـم  روما  دوشیم و  بوصنم  ناریزو  تأـیه  بیوصت  اـب  شرورپ  شزومآ و  ریزو  داهنـشیپ  هب  نآ  سیئر 
کی شرورپ و  شزومآ و  ریزو  فرط  زا  رفن  ود  هک  رگید  وضع  هس  نامزاس و  سیئر  تیوضع  شرورپ و  شزومآ و  ریزو  تسایر  هب  انما 

. تـسا عناـمالب  اـنما  تأـیه  اـضعا  باـختنا  دـیدجت  دـش  دـهاوخ  هرادا  دـنوشیم  نـییعت  لاـس  هـس  تدـم  يارب  ییاراد  ریزو  فرط  زا  رفن 
بیوصت هب  هک  دوـب  دـهاوخ  ياهماـننییآ  بجوـم  هب  ناریا  یـسرد  ياـهباتک  ناـمزاس  فیاـظو  يارجا  هوـحن  هرادا و  زرط  تالیکـشت و 
بوـصم ناریا  یـسرد  ياـهباتک  ناـمزاس  همانـساسا  یــسرد و  ياـهباتک  نوناـق  هداـم 2  . ) دــسرب شرورپ  شزوـمآ و  یلاـع  ياروـش 

(16/3/1346

ناتسا يزرواشک  نامزاس 

، يرادا یلام ، تاررقم  عبات  هک  یتلود  تسا  ینامزاس  دوشیم  هدیمان  نامزاس  راصتخا  هب  همانساسا  نیا  رد  هک  ناتسا  يزرواشک  نامزاس  : 
نیا داـفم  بوچراـچ  رد  هدوب و  نآ  هب  طوـبرم  تاررقم  ریاـس  ییارجا و  ياـه  هماـننییآ  يزرواـشک و  ترازو  یتالیکـشت  یمادختـسا و 

نامزاس همانساسا  هدام 1  . ) تسا طبريذ  ناتـسا  هدودحم  رد  هدش  لوحم  فیاظو  روما و  ماجنا  رادهدهع  بوصم  تالیکـشت  همانـساسا و 
( ناریزو تأیه  بوصم 27/7/1373  ناتسا  يزرواشک 

نکسم نامزاس 

نکسم نامزاس  مان  هب  نکسم  ینادابآ و  ترازو  سیسأت  هب  عجار  نوناق  هدامقبط 3  هکینامتخاس  کناب  همانساسا  نیا  بیوصت  خیرات  زا  : 
لوصا قـبط  یناـمتخاس  ياـهحرط  يارجا  نکـسم و  هیهت  روـظنم  هب  يدودـحمان  تدـم  يارب  هک  یماهـس  تسا  یتکرـش  دوـشیم  هدـیمان 

طاقن زا  کی  ره  رد  یمومع  عمجم  بیوصت  هب  موزل  تروص  رد  دـناوتیم  تسا و  نارهت  رد  نآ  یلـصا  زکرم  دوشیم و  هرادا  یناـگرزاب 
بوصم 24/3/1343) نکسم  نامزاس  همانساسا  هدام 1  . ) دیامن زاب  هبعش  روشک 
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نکسم نامزاس 

نکـسم و ترازو  هب  هتـسباو  دودـحمان  تدـم  اب  یماهـس  تسا  یتکرـش  دوشیم . هدـیمان  نامزاس  همانـساسا  نیا  رد  هک  نکـسم  نامزاس  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 3/2/1358  نکسم  نامزاس  همانساسا  هدام 1  . ) دوشیم هرادا  یناگرزاب  لوصا  قبط  هک  يزاسرهش 

ناشخرد ياهدادعتسا  شرورپ  یلم  نامزاس 

شزومآ و تارزو  هب  هتسباو  تسا  ینامزاس  دوشیم ، هدیمان  نامزاس  همانـساسا  نیا  رد  هک  ناشخرد  ياهدادعتـسا  شرورپ  یلم  نامزاس  : 
شرورپ یلم  ناـمزاس  همانـساسا  هداـم 1  . ) تـشاد دـهاوخ  تیلاـعف  همانـساسا  نـیا  رد  جردـنم  دـصاقم  فادـها و  يارجا  يارب  شرورپ و 

( ناریزو تأیه  بوصم 22/3/1367  ناشخرد  ياهدادعتسا 

یکشزپ ماظن  نامزاس 

تیـصخش ياراد  لقتـسم  تسا  یناـمزاس  دوشیم  هدـیمان  ناـمزاس  نوناـق  نیا  رد  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یکـشزپ  ماـظن  ناـمزاس  : 
نامزاس لیکشت  نوناق  هدام 1  . ) ددرگیم لیکـشت  نوناق  نیا  رد  ررقم  فیاظو  ماـجنا  فادـها و  هب  ندیـشخب  ققحت  روظنم  هب  هک  یقوقح 

بوصم 20/10/1374) ناریا  یمالسا  يروهمج  یکشزپ  ماظن 

یکشزپ ماظن  نامزاس 

تیـصخش ياراد  لقتـسم  تسا  یناـمزاس  دوشیم  هدـیمان  ناـمزاس  نوناـق  نیا  رد  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یکـشزپ  ماـظن  ناـمزاس  : 
نامزاس لیکشت  نوناق  هدام 1  . ) ددرگیم لیکـشت  نوناق  نیا  رد  ررقم  فیاظو  ماـجنا  فادـها و  هب  ندیـشخب  ققحت  روظنم  هب  هک  یقوقح 

بوصم 24/4/1369) ناریا  یمالسا  يروهمج  یکشزپ  ماظن 

یکشزپ ماظن  نامزاس 

یکـشزپ و روما  تفرـشیپ  نوئـش و  ظفح  يارب  رادتیحالـص  عجرم  یقوقح و  تیـصخش  ياراد  لقتـسم و  تسا  ینامزاس  یکـشزپ  ماـظن  : 
رد سکعلاـب  یکـشزپ و  نوـنف  ناـبحاص  ربارب  رد  یتـلود  یلم و  تاسـسؤم  مدرم و  قوـقح  ظـفح  ناکـشزپ و  نیب  ياهفرح  طـباور  میظنت 

بوصم 3/10/1339) یکشزپ  ماظن  هب  عجار  نوناق   1 هدام . ) دشابیم روشکرسارس 

یعیبط عبانم  يزرواشکیسدنهم و  ماظن  نامزاس 

ینامزاس دوشیم  هدیمان  نامزاس  راصتخا  هب  نوناق  نیا  رد  هک  ناریا  یمالسا  يروهمج  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  یسدنهم  ماظن  نامزاس  : 
نوناق نیا  رد  ررقم  فیاـظو  ماـجنا  فادـها و  هب  ندیـسر  روظنم  هب  هک  لقتـسم  یقوقح  تیـصخش  یلاـم و  لالقتـسا  اـب  یتلود  ریغ  تسا 

بوصم 3/4/1380) ناریا  یمالسا  يروهمج  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  یسدنهم  ماظن  نامزاس  سیسأت  نوناق  هدام 2  . ) دوشیم لیکشت 

یعیبط عبانم  تسیزطیحم و  یماح  یتلودریغ  ياهنامزاس 

لیکشت يرادا ، یلاعياروش  خروم 17/12/1378  هرامش 455/14  هبوصم  فلا )  ) دنب ساسارب  هک  دنتسه  یمدرم  تاسسؤم  تالیکشت و  : 
دنب . ) دنوشیم هدـیمان  اهنامزاس  هماننییآ  نیا  رد  دـننک و  تیلاعف  یعیبط  عبانم  تسیز و  طیحم  تظافح  هنیمز  رد  ًافرـص  دـنوش و  تبث  و 
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ناریا یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، هعـسوت  موس  هماـنرب  نوناـق  هداـم 104  دـنب ب  ییارجا  هماـننییآ  زا   1 هدام فلا 
(. ناریزو تأیه  بوصم 5/11/1379 

یتکلمم ياهنامزاس 

یمومع روما  هب  عجار  هدـمآ و  دوجو  هب  نیناوق  بجوم  هب  هک  تسا  یتلودریغ  تاسـسوم  تالیکـشت و  یتکلمم  ياهنامزاس  زا  دوصقم  : 
ياهنمجنا هننقم و  سلاجم  تارادا  اهيرادرهـش و  لیبق  زا  دنیامنیم  تیلاعف  اتـسور  ای  شخب  ای  ناتـسرهش  ای  ناتـسا  ای  روشک  حطـس  رد 

بوصم 7/3/1352) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 19  هرصبت 2  . ) هریغ يرادهب و  رهش و  ناتسرهش و  ناتسا و 

راکتاعاس

رد تعاس  تشهولهچ  زورهنابـش و  رد  تعاس  تشه  زا  دیابن  نوناق  نیا  رد  روکذم  دراوم  رد  زج  اههاگراک  رد  نارگراک  راک  تاعاس  : 
تاـقوا دـشابیم و  اـمرفراک  راـیتخا  رد  راـک  ماـجنا  روظنم  هب  رگراـک  هک  تسا  یتدـم  رد  راـک  تاـعاس  زا  دوـصقم  دـیامن . زواـجت  هتفه 

بوصم 26/12/1337) راک  نوناق  هدام 11  . ) دوشیمن بوسحم  راک  تاعاس  وزج  اذغ  فرص  تحارتسا و 

راکتاعاس

وزج اذـغ  فرـص  تحارتسا و  تاقوا  دـشابیم و  امرفراک  رایتخا  رد  راک  ماـجنا  يارب  رگراـک  هک  تسا  یتدـم  راـک  تاـعاس  زا  دوصقم  : 
نارگراک هب  طوبرم  یناگرزاب  رنه و  هشیپ و  نویسیمک  شرازگ  يارجا  هزاجا  نوناق  زا  هدام 2  هرصبت 1  . ) دوشیمن بوسحم  راک  تاعاس 

بوصم 17/3/1328) نایامرفراک  و 

یگتفه راکتاعاس 

صاخ نیناوق  ریاـس  يروشک و  مادختـسا  نوناـق  لومـشم  نارگراـک  نادـنمراک و  هیلک  راـک  تاـعاس  لاـس 1359  هاـم  رویرهـش  لوا  زا  : 
تعاس ندـش  ناسکی  ینوناق  هحیال  هداـم 1  . ) ددرگیم نییعت  هتفه  رد  تعاـس  ناسکی و 44  راک  نوناق  لومـشم  نارگراک  یمادختـسا و 

( بالقنا ياروش  بوصم 23/4/1359  نآ  نازیم  روشک و  رسارس  رد  نارگراک  نادنمراک و  راک 

یگتفه راکتاعاس 

يزور 7 هبنـشراهچ  ات  هبنـش  ددرگیم . مـالعا  هتفه  رد  تعاـس  هدوب و 40  ناـسکی  نارگراـک  نادـنمراک و  يارب  یگتفه  راـک  تاـعاس  : 
بوصم روشک  یمـسر  تالیطعت  نییعت  نادـنمراک و  نارگراک و  راک  تعاس  يربارب  ینوناق  هحیـال  دنب 2  . ) تعاس اههبنشجنپ 5  تعاس ،

( بالقنا ياروش   2/10/1358

راکتعاس

هب دـهدیم . رارق  امرفراک  رایتخا  رد  راک  ماجنا  روظنم  هب  ار  دوخ  تقو  ای  ورین  رگراک  هک  تسا  ینامز  تدـم  نوناق  نیا  رد  راک  تعاـس  : 
نوناق هدام 51  . ) دیامن زواجت  تعاس  زا 8  دیابن  زورهنابش  رد  نارگراک  راک  تاعاس  تسا  هدش  ینثتـسم  نوناق  نیا  رد  هک  يدراوم  زا  ریغ 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369  راک 
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لاس

نوناق هدام 443  . ) تسا تعاس  راهچوتسیب  زورهنابش  زور و  تفه  هتفه  زوریـس ، هام  هام ، هدزاود  لاس  ینوناق ، دراوم  باستحا  رظن  زا  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ 

لاس

مامت و زور  تفه  هتفه  دوشیم - باسح  زور  یـس  یهام  رارق  زا  نآ  يرـسک  تسا و  یـسمش  هام  اب  قباطم  هام  تسا - هاـم  هدزاود  لاـس  : 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 612  . ) تسا تعاس  راهچوتسیب  زور 

یلام لاس 

تابساحم نوناق  هدام 6  . ) دوشیم متخ  هام  دنفـسا  نایاپ  هب  زاغآ و  هام  نیدرورف  لوا  زا  هک  تسا  یـسمش  يرجه  لاس  کی  یلاـم  لاـس  : 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع 

یلام لاس 

یمومع تابساحم  نوناق  هدام 5  . ) دوشیم متخ  هام  دنفـسا  نایاپ  هب  زاغآ  هام  نیدرورف  لوا  زا  هک  تسا  یـسمش  لاس  کـی  یلاـم  لاـس  : 
بوصم 15/10/1349)

یتایلام لاس 

دوشیم متخ  لاس  نامه  هام  دنفـسا  رخآ  هب  عورـش و  لاس  ره  هام  نیدرورف  لوا  زا  هک  یـسمش  لاس  کی  زا  تسا  ترابع  یتاـیلام  لاـس  : 
لاس دـمآرد  دـنکیمن  قیبطت  یتایلام  لاس  اب  همانـساسا  بجوم  هب  اهنآ  یلام  لاس  هک  تاـیلام  لومـشم  یقوقح  صاخـشا  دروم  رد  نکل 

نایز و دوس و  باسح  همانزارت و  همانراهظا و  میلـست  دـعوم  دریگیم و  رارق  تایلام  صیخـشت  يانبم  یتاـیلام  لاـس  ياـج  هب  اـهنآ  یلاـم 
بوـصم میقتـسم  ياـهتایلام  نوناـق  هداـم 155  . ) دــشابیم یلاـم  لاـس  زا  سپ  یــسمش  هاـم  راـهچ  اـهنآ  تاـیلام  تـخادرپ  دیــسررس 

(3/12/1366

یتایلام لاس 

دوشیم متخ  لاس  نامه  هام  دنفـسا  رخآ  هب  عورـش و  لاس  ره  هام  نیدرورف  لوا  زا  هک  یـسمش  لاس  کی  زا  تسا  ترابع  یتاـیلام  لاـس  : 
دعوم دریگیم و  رارق  تایلام  صیخشت  يانبم  یتایلام  لاس  ياج  هب  اهنآ  یلام  لاس  هک  تایلام  لومشم  یقوقح  صاخشا  دروم  رد  نکیل 

ياهتایلام نوناق  هدام 148  . ) دشابیم طوبرم  یلام  لاس  زا  سپ  هام  راهچ  اهنآ  تایلام  تخادرپ  دیسررس  همانزارت و  همانراهظا و  میلست 
بوصم 28/12/1245) میقتسم 

یتایلام لاس 

یتایلام يدوم  هنایلاس  لمع  هرود  هک  يدراوم  رد  رگم  دشاب  هدش  دمآرد  لیصحت  نآ  رد  هک  یـسمش  لاس  زا  تسا  ترابع  یتایلام  لاس  : 
هدرک دمآرد  لیـصحت  يدوم  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  يدوم  هنایلاس  لمع  هرود  نامه  یتایلام  لاس  تروص  نیا  رد  دـشابن و  یـسمش  لاس 
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بوصم 10/5/1334) دمآرد  رب  تایلام  نوناق  هدام 18  . ) تسا

یتایلام لاس 

یتایلام يدوم  هنایلاس  لمع  هرود  هک  يدراوم  رد  رگم  دشاب  هدش  دمآرد  لیصحت  نآ  رد  هک  یـسمش  لاس  زا  تسا  ترابع  یتایلام  لاس  : 
هدرک دمآرد  لیـصحت  يدوم  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  يدوم  هنایلاس  لمع  هرود  نامه  یتایلام  لاس  تروص  نیا  رد  دـشابن و  یـسمش  لاس 

بوصم 29/4/1328) دمآردرب  تایلام  یعورزم و  كالما  تایلام  نوناق  هدام 17  . ) تسا

یتایلام لاس 

. دشاب هدش  دمآرد  لیـصحت  لاس  نآ  رد  هک  یـسمش  لاس  زا  تسا  ترابع  یتایلام  لاس  دـمآردرب  تایلام  نوناق  زا  هدام 12  هرصبت  قبط  : 
وا یتایلام  لاس  دشاب  هتشاد  یـسمش  لاس  زا  ریغ  هب  يرگید  درکلمع  هرود  يرگید  یقوقح  تیـصخش  عون  ره  ای  یتکرـش  هک  یتروص  رد 

یتابساحم رتافد  ای  هدش  ینیبشیپ  نآ  همانـساسا  رد  درکلمع  هرود  نیا  هک  نآ  طرـش  هب  دیدرگ  دهاوخ  بوسحم  شدرکلمع  هرود  نامه 
بوصم 1/3/1323) نابآ 1322  بوصم 19   ) دمآردرب تایلام  نوناق  هماننییآ  هدام 7  زا  . ) دیامن دییأت  ار  نآ  همانزارت  و 

یتایلام لاس 

یتایلام يدوم  هنایلاس  لمع  هرود  هک  يدراوم  رد  رگم  دشاب  هدش  دمآرد  لیصحت  نآ  رد  هک  یـسمش  لاس  زا  تسا  ترابع  یتایلام  لاس  : 
تایلام نوناـق  هداـم 12  هرـصبت  . ) دـش دـهاوخ  نییعت  صوصخم  هماـننییآ  قبط  وا  یتاـیلام  لاـس  تروـص  نیا  رد  دـشابن و  یـسمش  لاـس 

بوصم 19/8/1322) دمآردرب 

هحناس

یناج یلام و  تاراسخ  زورب  بجوم  تسا  نکمم  هک  یعیبطریغ  یعیبط و  زا  معا  تسا  يدادـیور  راوگان  هثداح  یماظنریغ ، عافد  رظن  زا  : 
حالـصا نوناق  ییارجا  هماننییآ  هداـم 2  . ) ددرگیم روبزم  تاراـسخ  هب  رجنم  هکیعیبطریغ  یعیبط و  زا  معا  تسیدادـیور  هحناـس  دوش و 

بوصم 27/12/1351) تالیکشت  فیاظو و  هب  طوبرم  روشک  یماظنریغ  عافد  نامزاس  نوناق 

رابتعا نیمأت  عبانم  ریاس 

نیوانع لبق و  ياهلاس  ياهتخادرپ  زا  یتشگرب  هضرق ، قاروا  راشتنا  ماو ، ناونع  تحت  هک  یعبانم  زا  دـنترابع  رابتعا  نیمأت  عبانم  ریاـس  : 
بوصم روشک  یموـمع  تابـساحم  نوناـق  هداـم 12  . ) دـنرادن دـمآرد  تیهاـم  دوشیم و  ینیبشیپ  روشک  لـک  هجدوـب  نوناـق  رد  هباـشم 

(1/6/1366

یتلود ياهتکرش  رابتعا  نیمأت  عبانم  ریاس 

زا هدافتـسا  ماو  تلود ، کمک  ناونع  تحت  روبزم  ياهتکرـش  هک  یعبانم  زا  تسا  ترابع  یتلود  ياهتکرـش  رابتعا  نیمأت  عبانم  ریاس  : 
هدام 16 . ) دنتـسه طوبرم  ياههجدوب  رد  نآ  ندرکروظنم  هب  زاجم  نوناق  بجوم  هب  هباشم  نیوانع  اـی  شدرگ  رد  هیامرـسشهاک  ریاـخذ ،

بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق 
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یتلود ياهتکرش  دمآرد  عبانم  ریاس 

زا هدافتـسا  ماو  تلود ، کمک  ناونع  تحت  روبزم  ياهتکرـش  هک  یعبانم  زا  تسا  ترابع  یتلود  ياهتکرـش  رابتعا  نیمأت  عبانم  ریاس  : 
هدام 16 . ) دنتـسه طوبرم  ياههجدوب  رد  نآ  ندرک  روظنم  هب  زاجم  نوناق  بجوم  هب  هباشم  نیوانع  ای  شدرگ  رد  هیامرـس  شهاک  ریاخذ ،

بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق 

نارادساپ هاپس 

ناریا و یمالـسا  بالقنا  زا  ینابهگن  نآ  فدـه  هک  يربهر  ماقم  یلاع  یهدـنامرف  تحت  تسا  يداهن  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  : 
ناریا یمالسا  يروهمج  نیناوق  قبط  ادخ  نوناق  تیمکاح  شرتسگ  یهلا و  ياهنامرآ  ققحت  هار  رد  رمتسم  ششوک  نآ و  ياهدرواتـسد 

ياهورین یهدـنامزاس  یماظن و  شزومآ  حلـسم و  ياهورین  ریاـس  اـب  يراـکمه  قیرط  زا  یمالـسا  يروهمج  یعاـفد  هینب  لـماک  تیوقت  و 
بوصم 15/6/1361) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  همانساسا  هدام 1  . ) دشابیم یمدرم 

هدرپس

قوقح عییـضت  زا  يریگولج  اـی  نیمأـت  روظنم  هب  تاررقم  نیناوق و  قـبط  هک  یهوـجو  فـلا ) زا : تسا  تراـبع  نوناـق  نیا  رظن  زا  هدرپـس  : 
هب هک  یهوجو  ب ) تسا . طوبرم  ياهدادرارق  تاررقم و  نوناق و  رد  ررقم  طیارـش  عبات  نآ  طبـض  ای  دادرتسا  ددرگیم و  تفاـیرد  تلود 
ای اهرارق  بجوم  هب  ددرگیم و  تفاـیرد  یقوقح  اـی  یقیقح و  صاخـشا  زا  ییاـضق  عجارم  فرط  زا  هرداـص  ماـکحا  اـی  اـهرارق و  بجوم 

بوصم روـشک  یموـمع  تابـساحم  نوناـق  هداـم 30  . ) دـشابیم دادرتـسا  لـباق  ًاـضعب  اـی  ـالاک  روکذـم  عـجارم  فرط  زا  هرداـص  ماـکحا 
(1/6/1366

ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  كرتشم  داتس 

يراـی شترا  روما  هرادا  رد  ار  لـک  یهدـنامرف  هدوب و  شترا  رد  لـک  یهدـنامرف  داتـس  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتـشم  داتـس  : 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  هدام 9  : .... ) دشابیم ریز  حرش  هب  نآ  فیاظو  و  دیامنیم .

لاوحالجس

( یندم نوناق  هدام 992  . ) دوشیم نیعم  تسا  ررقم  رما  نیا  يارب  هک  يرتافد  بجوم  هب  سک  ره  لاوحالجس  : 

تمدخ هب  هدامآ  زابرس 

هفیظو ماظن  تمدـخ  نوناق  هدام 9  . ) دـنوشیم هدـیمان  تمدـخ  هب  هدامآ  دـننامیم  یقاب  اهتمـسق  تاـجایتحا  عفر  زا  سپ  هکینازابرـس  : 
بوصم 29/3/1317)

رتفدرس

كالما دانسا و  تبث  نامزاس  داهنشیپ  هب  انب  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  هک  تسا  یصخش  هدهع  هب  یمـسر  دانـسا  هناخرتفد  روما  هرادا  : 
نوناق هداـم 2  . ) دوشیم هدـیمان  رتفدرـس  بوصنم و  يرتسگداد  ریزو  غـالبا  بجوم  هب  نارتفدرـس و  نوناـک  یتروشم  رظن  بلج  اـب  روشک 
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بوصم 25/4/1354) نارای  رتفد  نارتفدرس و  نوناک  یمسر و  دانسا  رتافد 

رتفدرس

هدام 1 . ) دومن دهاوخ  سیـسأت  یمـسر  دانـسا  رتفد  تیافک  ردق  هب  یتبث  ياههزوح  رد  هیلدـع  ترازو  یمـسر  دانـسا  تبث  میظنت و  يارب  : 
بوصم 15/3/1316) یمسر  دانسا  رتفد  نوناق 

يرامشرس

يروآعمج روظنم  هب  صخـشم  دـعاوم  رد  دریگرب و  رد  ار  هعلاطم  دروم  هعماـج  ياهدـحاو  دارفا  هیلک  هک  تسا  ییاـهيریگرامآ  روظنم  : 
ریاس یگنهرف و  یناگرزاب ، نامتخاس ، تعنـص ، يزرواشک ، نکـسم ، سوفن ، دـننام  یعامتجا  يداصتقا و  ياهتیلاعف  هنیمز  رد  تاعالطا 
هدام فلا  دنب  . ) دوشیم هدیمان  یمومع  يرامشرس  دیآ  لمع  هب  روشک  رسارس  رد  يرامشرس  هک  یتروص  رد  دریگیم . تروص  اهتیلاعف 

بوصم 10/11/1353) ناریا  رامآ  زکرم  نوناق   1

یمومع يرامشرس 

يروآعمج روظنم  هب  صخـشم  دـعاوم  رد  دریگربرد و  ار  هعلاـطم  دروم  هعماـج  ياهدـحاو  دارفا  هیلک  هک  تسا  ییاـهيریگرامآ  روظنم  : 
ریاس یگنهرف و  یناگرزاب ، نامتخاس ، تعنـص ، يزرواشک  نکـسم  سوفن ، دـننام  یعامتجا  يداصتقا و  ياـهتیلاعف  هنیمز  رد  تاـعالطا 
هدام فلا  دنب  . ) دوشیم هدیمان  یمومع  يرامشرس  دیآ  لمع  هب  روشک  رسارس  رد  يرامشرس  هک  یتروص  رد  دریگیم . تروص  اهتیلاعف 

بوصم 10/11/1353) ناریا  رامآ  زکرم  نوناق   1

تقرس

صیخشت عمجم  بوصم 7/9/1370  یمالـسا  تازاجم  هحیال  هدام 197   ) یناـهنپ روط  هب  يرگید  لاـم  ندوبر  زا  تسا  تراـبع  تقرـس  : 
ماظن تحلصم 

تقرس

بوصم نآ  تاررقم  صاصق و  دودح و  نوناق  هدام 212  . ) دیابرب یناهنپ  روط  هب  ار  يرگید  لام  ناسنا  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  تقرـس  : 
(3/6/1361

یبدا تقرس 

هب ولو  ریغ  اـی  دوخ  هب  نارگید  ياههتـشون  راـثآ و  زا  یهجوـت  لـباق  شخب  اـی  ماـمت  يدـمع  نداد  تبـسن  زا  تسا  تراـبع  یبدا  تقرـس  : 
بوصم 22/12/1364) تاعوبطم  نوناق  هدام 6  هرصبت  . ) همجرت تروص 

یماهس ياهتکرش  هدشتخادرپ  هیامرس 

زا تسا  ترابع  یماهـس  ياهتکرـش  دروم  رد  دـمآردرب  تاـیلام  نوناـق  هداـم 10  زا  فلا  تمـسق  رد  هجردـنم  هدـش  هتخادرپ  هیامرـس  : 
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بوصم نابآ 1322 ) بوصم 19   ) دـمآردرب تایلام  نوناق  هماننییآ  هدام 12  . ) دناهتخادرپ اکرش  ای  ماهـس  نابحاص  ًاتقیقح  هک  ياهیامرس 
(1/3/1323

یجراخ هیامرس 

( فلا ددرگیم : ریز  دراوم  لماش  دوشیم و  دراو  روشک  هب  یجراخ  راذگهیامرـس  طسوت  هک  يدـقنریغ  اـی  يدـقن  زا  معا  هیامرـس  عاونا  : 
يروهمج يزکرم  کناب  دـییأت  دروم  هک  هوجو  لاقتنا  قرط  رگید  ای  یکناب  ماـظن  قیرط  زا  لیدـبت ، لـباق  زرا  تروص  هب  هک  يدـقن  هوجو 

، هیلوا داوـم  هلـصفنم و  تاـعطق  یکدـی ، تاـعطق  رازبا و  ج ) تازیهجت ، تالآنیـشام و  ب ) دوـش . دراو  روـشک  هـب  دـشاب ، ناریا  یمالـسا 
راذگهیامرـس لاقتنا  لباق  ماهـس  دوس  ه )ـ یـصصخت ، تامدـخ  يراجت و  میالع  یماسا و  ینف ، شناد  عارتخا ، قح  د ) یکمک ، یندوزفا و 

بوصم 19/12/1380) یجراخ  يراذگهیامرس  تیامح  قیوشت و  نوناق  هدام 1  . ) تلود تأیه  بیوصت  اب  زاجم  دراوم  ریاس  و ) یجراخ ،

1256 یجراخ هیامرس 

ب) دـشاب . هدـش  دراو  ناریا  هب  زاجم  ياهکناب  يارجم  زا  هک  يزرا  فلا ) زا : تسا  تراـبع  یجراـخ  هیامرـس  هماـننییآ  نیا  ظاـحل  زا  : 
اـههناخراک و هک  نیارب  طورـشم  عوـن  نیا  زا  يرگید  مزاوـل  هیلوا و  داوـم  نیـشام و  یکدـی  تاـعطق  راـک - رازبا  مزاوـل و  تالآنیـشام -
هب هک  دشاب  ياهناخراک  هب  طوبرم  دـیاب  هناخراک  یکدـی  تاعطق  رازبا  دـشاب . یگدیـسر  تأیه  لوبق  دروم  هدوب و  زور  باب  تالآنیـشام 

دراو ًادعب  هاگ  ره  هک  نیا  هب  طورشم  نآ  زا  دعب  ای  دشاب  یلصا  تالآنیشام  دورو  عقوم  رد  اهنآ  دورو  دوشیم و  لقتنم  هیامرـس  تروص 
- ییایرد ینیمز - لقن  لمح و  طیاسو  يراج ج ) جراخم  هن  ددرگیم  دراو  هیامرس  باسح  هب  ًاعون  هک  دشاب  یمزاول  ایشا و  دادع  رد  دوش 

لمع اب  مأوت  طوبرم و  هک  نیا  رب  طورـشم  عارتخا  قح  د ) تسا . هدش  دراو  هیامرـس  نآ  يارب  هک  يراک  زا  يرادربهرهب  هب  طوبرم  ییاوه -
قوقح ه )ـ دوش . یبایزرا  یگدیـسر  تأیه  صیخـشت  هب  دـشاب و  تسا ، هدـش  یجراـخ  هیامرـس  دورو  ياـضاقت  روظنم  نآ  هب  هک  يدـیلوت 

مامت و ) دشاب . هدش  هتخادرپ  يرادربهرهب  عورـش  زا  لبق  هماننییآ  نیا  رد  روکذم  يدیلوت  ياهراک  داجیا  روظنم  هب  هک  نیـصصختم  يزرا 
بلج و نوناق  تاررقم  لومـشم  هک  يرگید  نامزاس  رد  اـی  هدـش  هفاـضا  یلـصا  هیامرـس  هب  هک  ناریا  رد  هلـصاح  هژیو  دوس  زا  یتمـسق  اـی 

بوصم یجراخ  ياههیامرـس  تیامح  بلج و  نوناق  يارجا  هماـننییآ  هدام 2  . ) دوش هتخادنا  راک  هب  دـشاب  یجراخ  ياههیامرـس  تیامح 
(17/7/1335

یجراخ راذگهیامرس 

ذخا ار  ( 6  ) هدام عوضوم  يراذگهیامرس  زوجم  هک  یجراخ  ًاشنم  اب  هیامرس  زا  هدافتسا  اب  یناریا  ای  یناریاریغ  یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  : 
بوصم 19/12/1380) یجراخ  يراذگهیامرس  تیامح  قیوشت و  نوناق  هدام 1  . ) دنشاب هدومن 

يراذگهیامرس

تروص نمـض  هک  تسا  ینارمع  يدیلوت و  روما  زا  یکی  يارب  نآ  فرـصم  رابتعا و  صیـصخت  نوناق  نیا  رد  يراذگهیامرـس  زا  روظنم  : 
بوصم 21/3/1346) روشک  موس  ینارمع  همانرب  نوناق  هدام 2  هرصبت  . ) دوشیم نییعت  همانرب  ياهدنب  لوصف و 

یجراخ يراذگهیامرس 

قیوشت و نوناـق   1 هدام . ) يراذگهیامرـس زوجم  ذـخا  زا  سپ  دوجوم  ای  دـیدج  يداصتقا  هاـگنب  کـی  رد  یجراـخ  هیامرـس  يریگراـکب  : 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 292 

http://www.ghaemiyeh.com


(19/12/1380  ) بوصم یجراخ  يراذگهیامرس  تیامح 

میقتسم يراذگهیامرس 

طـسوت یعاـفتنا  ینارمع  ياـهحرط  يدـیلوت و  ياـهحرط  يارجا  تهج  مزـال  هیامرـس  نیمأـت  زا  تسا  تراـبع  میقتـسم  يراذگهیامرـس  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 14/10/1362  یکناب  ییاطعا  یتالیهست  هماننییآ  هدام 28  . ) اهکناب

ییاوه سیورس 

راـب تسپ و  رفاـسم - یمومع - لـقن  لـمح و  يارب  اـمیپاوه  هلیـسو  هب  هک  ییاوـه  مظنم  سیورـس  ره  زا  تسا  تراـبع  ییاوـه  سیورـس  : 
بوـصم یللملانـیب  يروـشک  ییاـمیپاوه  تاررقم  هـب  ناریا  تـلود  قاـحلا  هزاـجا  نوناـق  هداـم 96  فـلا  دـنب  . ) دوـشیم هداد  صیـصخت 

(30/4/1328

یللملانیب ییاوه  سیورس 

هدام دنب ب  . ) دیامن روبع  روشک  کی  زا  شیب  ورملق  قوف  ياضف  زا  هک  ییاوه  سیورـس  ره  زا  تسا  ترابع  یللملانیب  ییاوه  سیورـس  : 
بوصم 30/4/1328) یللملانیب  يروشک  ییامیپاوه  تاررقم  هب  ناریا  تلود  قاحلا  هزاجا  نوناق   96

ینکس

هب ای  يرمع  قیرط  هب  تسا  نکمم  قح  نیا  دوشیم و  هدیمان  ینکس  قح  ای  ینکس  دشاب  ینکـسم  رد  تنوکـس  زا  ترابع  عافتنا  قح  رگا  : 
( یندم نوناق  هدام 43  . ) دوش رارقرب  یبقر  قیرط 

قاحمس

بوصم یمالسا  تازاجم  نوناق  زا  هدام 186  دنب 4  . ) دـسرب ناوختـسا  يور  كزان  تسوپ  هب  هتفرگ و  ارف  ار  تشوگ  مامت  هک  یتحارج  : 
(24/9/1361

دنس

( یندم نوناق  هدام 1284  . ) دشاب دانتسا  لباق  عافد  ای  يوعد  ماقم  رد  هک  هتشون  ره  زا  تسا  ترابع  دنس  : 

یتشک هراجا  دنس 

یتشک هراجا  طیارش  ددرگیم و  دقعنم  رجاتـسم  و  وا ) زاجم  هدنیامن  ای   ) یتشک کلام  نیب  هک  یبتک  تسا  يدنـس  یتشک  هراجا  دادرارق  : 
بوصم 29/6/1343) ییایرد  نوناق  هدام 135  . ) دنکیم نییعت  صخشم  ردانب  نیب  رفس  دنچ  ای  کی  يارب  ای  نیعم و  تدم  يارب  ار 

صیخرت دنس 

دوس یکرمگ و  قوقح  زا  یتمـسق  ای  مامت  هک  تسا  یکرمگ  دنـس  ره  یکرمگ  روما  نوناق  هدام 16  رد  جردنم  صیخرت  دنـس  زا  روظنم  : 
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ههام راهچ  تلهم  ًادبم  روبزم  دنـس  رودص  خیرات  دشاب و  هدش  تفایرد  نآ  بجوم  هب  ییالاک  ضراوع  یکرمگ و  ياههنیزه  یناگرزاب و 
خیرات دوشیمن . بوسحم  روبزم  تلهم  ءزج  یتفایرد  هفاضا  دادرتسا  ياضاقت  ای  یتفایرد  رـسک  غالبا  زور  دنـس و  رودص  زور  دوب  دهاوخ 

روما نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 287  . ) دشاب هدیـسر  وا  هدنیامن  ای  كرمگ  سیئر  اضما  هب  دنـس  هک  تسا  يزور  صیخرت  دنـس  رودص 
بوصم 20/1/1351) یکرمگ 

یتشک تبث  دنس 

میظنت و یتشک  مان  هب  هخـسن  ود  رد  صوصخم  هنومن  قبطرب  یناریتشک  ردانب و  ناـمزاس  فرط  زا  هک  تسیاهماـنیهاوگ  یتشک  تبث  دنـس  : 
دادـعت يدـنبهقبط ، یتشک ، تخاس  خـیرات  لحم و  یتشک ، تبث  ردـنب  مان  ددرگیم . دـیق  ریز  تاکن  یتشک  تبث  دنـس  رد  دوشیم . رداص 

کلام و مان  یتشک - تاصخـشم  ریاس  هکرحم و  هوق  تاصخـشم  یتشک - عون  تیفرظ و  یتشک - روخبآو  ضرع  لوط و  اهلکد  اـهلپ و 
بوصم 29/6/1343) ییایرد  نوناق  هدام 11  . ) یتشک هرامش 

یمسر دنس 

هک نآ  رگم  دوب  دـهاوخ  ربتعم  نآ  رد  هجردـنم  ياـهاضما  تاـیوتحم و  ماـمت  تسا و  یمـسر  هدیـسر  تبث  هب  نیناوق  قباـطم  هک  يدنـس  : 
میلـست ای  هجو  هیدأت  هب  دهعت  ای  لام و  ای  هجو  زا  یتمـسق  ای  مامت  ذخا  هب  عجار  یمـسر  دانـسا  تاجردـنم  راکنا  دوش . تباث  نآ  تیلوعجم 

بوصم 7/5/1312) كالما  دانسا و  تبث  نوناق  111و 117  ، 70 ، 43 ، 41 داوم 13 ، حالصا  نوناق  هدام 70  . ) تسین عومسم  لام 

یمسر دنس 

قبط رب  اهنآ و  تیحالص  دودح  رد  یمسر  نیرومأم  ریاس  دزن  رد  ای  یمـسر  دانـسا  رتافد  ای  كالما  دانـسا و  تبث  هرادا  رد  هک  يدانـسا  : 
( یندم نوناق  هدام 1287  . ) تسا یمسر  دنشاب  هدش  میظنت  ینوناق  تاررقم 

یمسر دنس 

تیلوعجم هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ  ربتعم  نآ  رد  هجردنم  ياهاضما  تایوتحم و  مامت  تسا و  یمسر  هدش  تبث  نیناوق  قباطم  هک  يدنس  : 
بوصم 26/12/1310) كالما  دانسا و  تبث  نوناق  هدام 70  . ) دوش تباث  دنس  نآ 

یمسر دنس 

تیلوعجم هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ  ربتعم  نآ  رد  هجردنم  ياهاضما  تایوتحم و  مامت  تسا و  یمسر  هدش  تبث  نیناوق  قباطم  هک  يدنس  : 
بوصم 21/11/1308) كالما  دانسا و  تبث  نوناق  هدام 176  . ) دوش تباث  دنس  نآ 

يداع دنس 

( یندم نوناق  هدام 1289  . ) تسا يداع  دانسا  ریاس  هدام 1287  رد  هروکذم  دانسا  زا  ریغ  : 

ترفاسم دنس 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 294 

http://www.ghaemiyeh.com


جراخ هب  یسایس  ناگدنهانپ  ترفاسم  يارب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  رادتیحالص  تاماقم  فرط  زا  هک  تسا  يدنس  ترفاسم  دنس  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 10/4/1366  یسایس  ناگدنهانپ  ترفاسم  دنس  رودص  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  . ) دوشیم رداص  ناریا  زا 

اکیدنس

کی ای  هفرح  کی  نارگراک  هلیـسو  هب  یعامتجا  يداصتقا و  عضو  دوبهب  ياهفرح و  عفاـنم  ظـفح  روظنم  هب  هک  تسا  یناـمزاس  اکیدنـس  : 
کی لیکشت  اکیدنس  دنچ  فالتئا  دوشیم . لیکشت  دازآ  لغاشم  نابحاص  نینچمه  تعنـص و  کی  ای  هفرح و  کی  نایامرفراک  هاگراک - 

راک نوناق  هب  هرـصبت  ود  داوم و  قاحلا  حالـصا و  نوناـق  دنب 3  . ) دهدیم ار  نویـساردفنک  کی  لیکـشت  هیداحتا  دـنچ  فالتئا  هیداحتا و 
بوصم 20/11/1343)

اکیدنس

عفانم ظفح  يارب  دـنناوتیم  تعنـص  کی  ای  هاگراک  کی  ای  هفرح  کی  هب  طوبرم  نایامرفراک  اـی  نارگراـک  هک  تسا  یتیعمج  اکیدنـس  : 
لیکشت هیداحتا  دنچ  فالتئا  هیداحتا و  کی  لیکشت  اکیدنـس  دنچ  فالتئا  دنهد . لیکـشت  دوخ  یعامتجا  يدام و  عضو  دوبهب  ياهفرح و 

بوصم 26/12/1337) راک  نوناق  هدام 25  . ) دهدیم ار  نویساردفنک  کی 

ینیئزت گنس 

اهنآ يروآلمع  هدوبن و  ینونک  طیارش  رد  کیکفت  لباق  هناک  يواح  هک  ینوگرگد  نیرذآ و  یبوسر ، رولبتمریغ  رولبتم و  ياهگنـس  : 
نوناق هدام 1  دنب ع  . ) مهلاثما تینارگ و  نتروارت ، تیرمرم )  ) رمرم هبـش  رمرم ، لیبق  زا  دشاب  هفرـص  هب  نورقم  جیار و  لقیـص  شرب و  ریظن 

بوصم 23/3/1377) نداعم 

ینیئزت گنس 

نیرذآ ياهگنـس  نتروارت و  تیرمرم ) ) رمرم هبـش  رمرم ، لیبق  زا  دـشاب  ریذـپ  لقیـص  شرب و  لـباق  هک  رولبتم  ریغ  رولبتم و  ياهگنـس  : 
بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب ع  . ) ریذپلقیص

داوم رگنس 

نداعم نوناق  هدام 1  دـنب ژ  . ) دوشیم هتـشابنا  اجنآ  رد  هناک  هک  اههاچ  اهلنوت و  جارختـسا و  ياههاگراک  زا  جراخ  یلحم  داوم . رگنـس  : 
بوصم 1/3/1362)

ینامتخاس گنس 

رد دـشابن و  ینیئزت  گنـس  تازلف  نداـعم و  ترازو  صیخـشت  هب  اـنب  هدوبن و  هناـک  يواـح  هک  تعیبـط  رد  دوجوم  فـلتخم  ياهگنـس  : 
بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب ظ  . ) دور راک  هب  نآ  ریظن  روما  يزاسهار و  نامتخاس و 

ینامتخاس هشال و  گنس 
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ای لومعم و  جـیار و  نآ  يروآ  لمع  هدوبن و  ینونک  طیارـش  رد  کیکفت  لباق  هناـک  يواـح  هک  تعیبط  رد  دوجوم  فلتخم  ياهگنـس  : 
، اـهنامتخاس ینیچ  راوـید  اـی  یپ  رد  ًاـمومع  تسین و  ینیئزت  گنـس  تازلف  نداـعم و  ترازو  صیخـشت  هب  اـنب  دـشابن و  هفرـص  هـب  نورقم 

بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب ظ  . ) دوریم راک  هب  نآ  ریظن  روما  يزاسهراوید و  يزاسهار و 

تمدخ تاونس 

نوناق هداـم 88  هرـصبت 1  . ) دـشاب هدومن  تخادرپ  ار  نآ  یگتـسشنزاب  روـسک  مدختـسم  هک  تسا  یتاونـس  تمدـخ ، تاونـس  زا  روـظنم  : 
بوصم 25/4/1374) تاعالطا  ترازو  یمادختسا 

هیلام هنس 

روبزم تدم  دشاب . هدش  بیوصت  ینیبشیپ و  نآ  رد  ینیعم  تدم  يارب  یتکلمم  جرخ  لخد و  تالماعم  هک  تسا  يدنـس  تلود  هجدوب  : 
بوصم 3/12/1289) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 1  . ) یسمش لاس  کی  زا  تسا  ترابع  دنیوگیم و  هیلام  هنس  ار 

قدصم داوس 

هک تسا  يداوس  قدصم  داوس  زا  دوصقم  دنک  لاحضرع  همیمض  هدومن  قدصم  هدرک  دانتـسا  اهنآ  هب  هک  ار  يدانـسا  داوس  دیاب  یعدم  : 
یمسر و دانسا  رتفد  ای  دانسا  تبث  تارادا  زا  یکی  ای  رگید  مکاحم  زا  هک  يرتفد  ای  دوش  یم  هداد  اجنآ  هب  لاحـضرع  هک  ياهمکحم  رتفد 
هک یتروص  رد  دشاب . هدرک  قیدصت  لصا  اب  ار  نآ  تقباطم  یتلود  تارادا  زا  یکی  ای  لحم  مکاح  دشابن  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  ییاج  رد 

لصفم دانـسا  هاگره  دوش . قدصم  ناریا  ياهيرگلوسنق  ای  اههناخ  ترافـس  زا  یکی  رتفد  رد  دیاب  دشاب  هدش  هیهت  هجراخ  رد  دنـس  داوس 
لاحـضرع همیمـض  هدـش  سیون  جراخ  تسا  اعدا  كردـم  هک  ییاهتمـسق  نآ  لاثما  تکرـش و  همانـساسا  اـی  یتراـجت  رتفد  لـثم  دـشاب 

بوصم 28/10/1314) يراجت  یقوقح و  تامکاحم  لوصا  نوناق  هدام 71  . ) ددرگیم

لاوئس

دیاب لاؤس  دنیامن . لاؤس  وا  فیاظو  هرابرد  لوئـسم  ریزو  زا  روشک  یجراخ  یلخاد و  لئاسم  هب  عجار  دـنناوتیم  ناگدـنیامن  زا  کی  ره  : 
عاـجرا یـصصخت  نویـسیمک  هب  تقو  عرـسا  رد  ار  عوضوم  سلجم ، سیئر  دوش . هداد  سلجم  سیئر  هب  هدوب و  رـصتخم  حیرـص و  یبتک ،

رد ریزو  هچنانچ  دـهد . لیکـشت  هدـننک  لاؤس  ریزو و  روضح  اـب  ياهسلج  هتفه  کـی  فرظ  رثکادـح  تسا  فظوم  نویـسیمک  دـیامنیم .
هـسلج نیلوا  رد  ات  دـهدیم  عالطا  هسیئر  تأیه  هب  نویـسیمک  ددرگن ، عناق  هدـننک  لاؤس  روضح  تروص  رد  ای  دوشن و  رـضاح  نویـسیمک 

. دریگ رارق  ناگدنیامن  رایتخا  رد  ریثکت و  تعاس  تشهولهچ  فرظ  ددرگ و  لاسرا  هطوبرم  ریزو  يارب  ًاروف  تئارق و  هدنیامن  لاؤس  ینلع 
یلخاد هماننییآ  نوناق  هدام 193  . ) درک دهاوخ  تبحـص  ناگدننک  لاؤس  بختنم  هدنیامن  دـشاب  رفن  دـنچ  اضما  هب  لاؤس  هک  یتروص  رد 

بوصم 20/1/1379) یمالسا  ياروش  سلجم 

یناگرزاب دوس 

دـنب ب . ) ددرگیم رارقرب  ناریزو  تأیه  همانبیوصت  بجوم  هب  یجراخ  تراجت  راصحنا  نوناق  ساسارب  هک  تسا  یهجو  یناگرزاب  دوس  : 
بوصم 30/3/1350) یکرمگ  روما  نوناق  هدام 2 
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صلاخ دوس 

تاکالهتـسا و اههنیزه و  هیلک  ياهنم  یلاـم  لاـس  ناـمه  رد  لـصاح  دـمآرد  زا  تسا  تراـبع  یلاـم  لاـس  ره  رد  تکرـش  صلاـخ  دوس  : 
بوصم 24/12/1347) تراجت  نوناق  زا  یتمسق  حالصا  ینوناق  هحیال  هدام 237  . ) اههریخذ

مهس دوس 

زا هدام 1  دـنب 4  . ) دوشیم هداد  صاصتخا  مهـس  ره  هب  لاس  ره  رد  هک  تسا  ینواعت  هیداحتا  اـی  تکرـش  هنـالاس  هژیو  دـمآرد  زا  یغلبم  : 
بوصم 16/3/1350) ینواعت  ياهتکرش  نوناق 

( تفن تکرش   ) هژیو دوس 

هک دـصرد  مینوهدزاود  لـحم  زا  هلـصاح  دـمآرد  يانثتـسا  هب   ) تکرـش ياهدـمآرد  زا  هلـصاح  هژیواـن  دوس  زا  تسا  تراـبع  هژیو  دوس  : 
ناریا تفن  یلم  تکرش  همانساسا  هدام 58  . ) كالهتـسا طوبرم و  ياههنیزه  عضو  زا  سپ  تسا ) هدش  نییعت  هدام 57  قبطرب  نآ  فیلکت 

بوصم 25/10/1333)

کناب هژیو  دوس 

بوصم روشک  یلوپ  یکناب و  نوناـق  هدام 53  زا  . ) اهكالهتـسا هنیزه و  عضو  زا  سپ  کناب  دـمآرد  زا  تسا  تراـبع  کـناب  هژیو  دوس  : 
(7/3/1339

یلم کناب  هژیو  دوس 

ناریا یلم  کناب  همانساسا  نوناق  هدام 21  زا   ) شاداپ كالهتـسا و  هنیزه و  عضو  زا  سپ  کناب  دمآرد  زا  تسا  ترابع  کناب  هژیو  دوس  : 
بوصم 7/3/1339)

یلم کناب  هژیو  دوس 

بوصم ناریا  یلم  کناب  همانساسا  نوناق  هدام 44   ) اهكالهتـسا هنیزه و  عضو  زا  سپ  کناب  دـمآرد  زا  تسا  ترابع  کناب  هژیو  دوس  : 
(22/5/1317

اهيراکهعطاقم زا  هدافتسا  ءوس 

تلود و نیب  هک  تسا  ییاهدادرارق  رد  طیارـش  تاررقم و  نیناوق و  تیاـعر  مدـع  یتلود  تـالماعم  اـهيراکهعطاقم و  زا  هدافتـسا  ءوس  : 
يدادرارق ای  هلماعم  طباور  ذوفن و  لامعا  رثا  رد  هک  نیا  ای  دشاب  هدش  عورـشمان  دمآرد  بجوم  هدش و  دقعنم  یقوقح  یقیقح و  صاخـشا 

يروهمج یساسا  نوناق  لصا 49  يارجا  هوحن  نوناـق  زا  هدام 1  دنب 5  . ) دشاب هتفای  داقعنا  یمالـسا  تما  ملـسم  حلاصم  عرـش و  فالخرب 
بوصم 17/5/1363) ناریا  یمالسا 

تافوقوم زا  هدافتسا  ءوس 
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دنب . ) دشاب هدومن  نیعم  عرش  هک  یبیترت  فالخرب  فقو  رد  تلاخد  زا  یشان  تورث  لیـصحت  زا  تسا  ترابع  تافوقوم  زا  هدافتـسا  ءوس  : 
بوصم 17/5/1363) ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  لصا 49  يارجا  هوحن  نوناق  زا  هدام 1   4

زاجم تخوس 

یگدولآ زا  يریگولج  هماـننییآ  زا  هدام 1  دنب 10  . ) دـشابیم دازآ  نآ  فرـصم  یطباوض  طیارـش و  تحت  هک  تسا  یتخوس  زا  ترابع  : 
بوصم 29/4/1354) اوه 

يدقنریغ ماهس 

لیبق زا  يرگید  زیچ  دـقن  هجو  ياج  هب  نآ  ازا  رد  هک  تسا  یماهـس  يدـقنریغ  ماهـس  يدـقن –  ریغ  ای  دـشاب  يدـقن  تسا  نکمم  ماهـس  : 
بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 26  . ) دوش هداد  هریغ  همانزایتما و  هناخراک و 

زاتمم ماهس 

. دوشیم هدیمان  زاتمم  ماهس  هنوگ  نیا  دنوش  لیاق  ییایازم  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  تکرـش  ماهـس  زا  یـضعب  يارب  هک  یتروص  رد  : 
بوصم 24/12/1347) تراجت  نوناق  زا  یتمسق  حالصا  ینوناق  هحیال  هدام 24  هرصبت 2  )

مهس

نوناـق زا  هداـم 1  دـنب 2  . ) دوشیم رکذ  همانـساسا  رد  نآ  نازیم  هک  تسا  ینواـعت  هیداـحتا  اـی  تکرـش  کـی  هیامرـس  زا  يدـحاو  مهـس  : 
بوصم 16/3/1350) ینواعت  ياهتکرش 

مهس

دشابیم یماهس  تکرش  رد  نآ  بحاص  عفانم  تادهعت و  تکراشم و  نازیم  صخشم  هک  یماهس  تکرش  هیامرس  زا  تسا  یتمسق  مهـس  : 
ینوناق هحیال  هدام 24  . ) دراد یماهس  تکرـش  رد  نآ  بحاص  هک  تسا  یماهـس  دادعت  هدنیامن  هک  تسا  ياهلماعم  لباق  دنـس  مهـس  هقرو 

بوصم 24/12/1347) تراجت  نوناق  زا  یتمسق  حالصا 

یبناجربراب متسیس 

رد اهنامتخاس  یحارط  هماننییآ  فیراعت  شخب  زا   ) تسا هدـش  هیبعت  یبناج  ياـهراب  لـمحت  روظنم  هب  هک  تسا  هزاـس  لـک  زا  یتمـسق  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 17/9/1378  هلزلز  ربارب 

یبیکرت ای  هناگود  متسیس 

ياهورین ربارب  رد  تمواقم  يارب  اهيدنبراهم  ای  یشرب  ياهراوید  اب  هارمه  طسوتم  ای  هژیو  یـشمخ  ياهباق  زا  لکـشتم  تسا  یمتـسیس  : 
اهدنبراهم یشرب و  ياهراوید  هعومجم  اب  یبناج  ياهراب  هدش و  لمحت  اهباق  هلیسو  هب  مئاق  ياهراب  هدمع  شخب  متـسیس  نیا  رد  یبناج .

بوصم هلزلز  ربارب  رد  اهنامتخاس  یحارط  هماننییآ  فیراـعت  شخب  زا  . ) دـنوشیم لـمحت  کـی  ره  یبناـج  یتخـس  تبـسن  هب  اـهباق  و 
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( ناریزو تأیه   17/9/1378

ربراب ياهراوید  متسیس 

هدمع يدنبراهم  ياهمتسیس  ای  ربراب  ياهراوید  دشابیم  مئاق  ياهراب  ندرب  يارب  لماک  ییاضف  باق  کی  دقاف  هک  تسا  ياهزاس  متسیس  : 
زا . ) ددرگیم نیمأت  هدـش  يدـنبراهم  ياهباق  ای  یـشرب  ياهراوید  اب  یبناج  ياهورین  ربارب  رد  تمواقم  دـننکیم . لمحت  ار  مئاق  ياهراب 

( ناریزو تأیه  بوصم 17/9/1378  هلزلز  ربارب  رد  اهنامتخاس  یحارط  هماننییآ  فیراعت  شخب 

هداس ینامتخاس  باق  متسیس 

یبناج ياهورین  ربارب  رد  تمواقم  دوشیم و  لمحت  هداس  ییاضف  ياهباق  طسوت  هدمع  روط  هب  مئاق  ياهراب  نآ  رد  هک  تسا  یمتـسیس  : 
بوصم هلزلز  ربارب  رد  اهنامتخاس  یحارط  هماننییآ  فیراعت  شخب  زا  . ) دوشیم نیمأت  هدـش  يدـنبراهم  ياهباق  ای  یـشرب  ياهراوید  ای 

( ناریزو تأیه   17/9/1378

یقفا يدنبراهم  متسیس 

بوصم هلزلز  ربارب  رد  اـهنامتخاس  یحارط  هماـننییآ  فیراـعت  شخب  زا   ) دراد مگارفاـید  دـننامه  يدرکلمع  هکیقفا  یئاـپرخ  متـسیس  : 
( ناریزو تأیه   17/9/1378

لیس

. دوشیم هدیمان  لیس  دشاب  رتشیب  حوضو  روط  هب  یلومعم  عقاوم  زا  هک  ینازیم  هب  هناخدور  کی  رد  بآ  دایز  ًاتبسن  ندمآ  الاب  ای  نایرج  : 
نوناق ییارجا  هماننییآ  دنب 18   ) دنیوگیم بآ  نایغط  ای  لیس  ار  هناخدور  بآ  حطس  ندمآ  الاب  رثا  رد  تسپ  ياهنیمز  قارغتسا  نینچمه 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت  ظفح و 

نکش لیس 

اهنآ رانک  رد  صوصخ  هب  لیسم  ای  رهن  هناخدور و  روحم  یبیرقت  تازاوم  هب  هک  تسا  یعنام  ای  زیرکاخ  نکشلیس - ای  یکاخ  ياهوزاب  : 
ییارجا هماننییآ  دنب 6  . ) ددرگیم ثادحا  اهبالیـس  یبیرخت  لمع  زا  تعنامم  فارطا و  یـضارا  رد  بآ  شخپ  زا  يریگولج  روظنم  هب 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت  ظفح و  نوناق 

ش

تمیق صخاش 

زکرم نوناق  هدام 1  دنب ه ـ . ) دهد ناشن  نیعم  نامز  کی  هب  تبـسن  ار  تامدـخ  اهالاک و  تمیق  طسوتم  تارییغت  هک  تسا  یتیمک  روظنم  : 
بوصم 10/11/1353) ناریا  رامآ 

روطق هخاش 
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اهلگنج و زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق  هدام 1  دنب 19  . ) دشاب رتمیتناس  جنپ  زا  شیب  باعـشنا  لحم  رد  نآ  رطق  هک  تسا  ياهخاش  : 
بوصم 25/5/1346) عتارم 

هتسباو ياههفرحو  یکشزپ  نالغاش 

یتشادهب یـشزومآ و  ینامرد ، تاقیقحت  زکارم  زا  یکی  رد  هک  دنتـسه  يدارفا  هدام  نیا  عوضوم  هتـسباو  ياههفرح  یکـشزپ و  نالغاش  : 
هب سپ  نیا  زا  دنراد و  لاغتشا  راک  رتفد  ای  بطم  دروم  بسح  ای  هیریخ  ای  تلود  هب  هتـسباو  یکـشزپ ، ینواعت  یتلود و  یـصوصخ ، زا  معا 

ـفـی و نـص تا  ـ فل ـ خت یگد بـه  ــ یـسر یماظتنا  هماننییآ  هدام 1  هرـصبت  . ) دنوشیم هدـیمان  هتـسباو  یکـشزپ و  ياههفرح  نالغاش  راصتخا 
( ناریزو تأیه  بوصم 30/4/1378  هتسباو  یکشزپ  ياههفرح  نالغاش  ياهفر  ــ ح

يزاسنادند رما  نیلغاش 

شزومآ زکارم  زا  يزاسنادند  هتـشر  رد  یملع  كردم  دقاف  هک  ییاههورگ  زا  دـنترابع  روکذـم  نوناق  لومـشم  يزاسنادـند  رما  نیلغاش  : 
بوصم یبرجت  ناکشزپنادند  کمک  لاغتـشا  نوناق   2 هرصبت قبط  هکيدارفا  - 1 دنـشابیم : لیذ  ياههورگ  لماش  دنتـسه و  ینوناق  ربتعم 

رد دـناهدشن  قفوم  یللع  هب  انب  هک  يزاسنادـند  رما  نیلغاش  - 2 دناهدیدرگ . يزاسنادند  نیـسینکت  کمک  هناورپ  ذـخا  هب  قفوم   8/2/1354
ینبم ياههمانیهاوگ  ياراد  نیلغاش  - 3 دنیامن . تکرش  بوصم 8/2/1354  یبرجت  ناکشزپنادند  کمک  لاغتشا  هب  طوبرم  ینوناق  نومزآ 

یمادختسا و مکح  ياراد  نیلغاش  - 4 یهاگـشنادریغ . شزومآ  ياهنامزاس  زا  هرداص  يزاسنادـند  هب  طوبرم  روما  شزومآ  هرود  یط  رب 
يزاسنادند ياههاگراک  یصوصخ و  شخب  رد  يزاسنادند  رما  نیلغاش  - 5 یتلود . يزاسنادند  ياهشخب  زکارم و  رد  لاغتشا  یهاوگ  ای 

بوصم یمالـسا  ياروش  سلجم  بوصم 22/2/1364  یبرجت  نازاسنادـند  یلغـش  عضو  نییعت  نوناق  ییارجا  هماـننییآ  هدام 2  . ) دوجوم
( ناریزو تأیه   18/12/1364

یصوصخ یکاش 

تسا یصوصخ  یعدم  دنکیم  نایز  ررض و  هبلاطم  ناتسداد  ياعدا  عبت  هب  دوشیم و  نایز  ررض و  لمحتم  یمرج  عوقو  زا  هک  یصخش  : 
داوم زا  یتمسق  حالـصا  ینوناق  هحیال  هدام 9  زا  . ) دوشیم هدـیمان  یـصوصخ  یکاش  هدرکن  میلـست  نایز  ررـض و  تساوخداد  هک  مادام  و 

بوصم 30/11/1355) يرفیک  یسرداد  هماننییآ 

هارهاش

تـفر و فرط  ره  يارب  رتـم  ضرع 3  هب  لقادـح  هناش  کی  ور و  لـیبموتا  طـخ  ود  ياراد  لقادـح  هک  دوشیم  قـالطا  یهار  هب  هارهاـش  : 
هلیـسو هب  طقف  مه  اب  اهنآ  طابترا  دـشاب و  ازجم  ًـالماک  مه  زا  هارهاـش  لوط  ماـمت  رد  روصحم و  يوحن  هب  نآ  فرط  ود  هدوب و  تشگرب 

اههار و ینمیا  نوناـق  هدام 1  . ) دـنکن عطق  ار  نآ  يرگید  هار  چـیه  دوش و  نیمأـت  دـنک  روبع  هارهاـش  يـالاب  اـی  ریز  زا  هک  یعرف  ياـههار 
بوصم 7/4/1349) نهآهار 

ییویدار هکبش 

هتشاد طابترا  مه  اب  لاح  نیع  رد  دناوتیم  هک  ود  ره  ای  كرحتم  ای  تباث  هاگتسیا  دنچ  ای  کی  هعومجم  زا  تسا  ترابع  ییویدار  هکبش  : 
تأیه بوـصم 13/11/1361  يروتاـمآ )  ) ياهـفرحریغ یـصاصتخا و  ياهمیـسیب  زا  هدافتـسا  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  . ) دنـشاب
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( ناریزو

اهلاناک یشکهز  يرایبآ و  ياههکبش 

طوبرم هماننییآ  هدام 1  . ) دوشیم ای  هدش  داجیا  بآ  لاقتنا  ای  یضارا  يزاس  ملاس  یناسربآ ، روظنم  هب  هک  دنتـسه  ياهثدحتـسم  يراجم  : 
بوصم 11/8/1379 یشکهز  يرایبآ و  یناسربآ ، ياههکبش  یعیبط و  ياههکرب  اهبادرم ، اهلبـسم ، رابنا ، اههناخدور ، میرح  رتسب و  هب 

( ناریزو تأیه 

تارباخم یصاصتخا  ياههکبش 

ریاد ًادعب  ای  هدوب  ریاد  یصاخ  دراوم  ای  اههورگ  هدافتسا  يارب  هک  یتارباخم  لیاسو  هعومجم  زا  دنترابع  تارباخم  یصاصتخا  ياههکبـش  : 
بوصم 29/3/1350) ناریا  تارباخم  تکرش  سیسأت  نوناق  هدام 1  هرصبت 3  . ) ددرگ

یمومع تارباخم  ياههکبش 

ریاد ًادعب  ای  هدوب  ریاد  مومع  هدافتسا  يارب  هک  یتارباخم  لیاسو  هعومجم  زا  دنترابع  نوناق  نیا  رد  روکذم  یمومع  تارباخم  ياههکبـش  : 
بوصم 29/3/1350) ناریا  تارباخم  تکرش  سیسأت  نوناق  زا  هدام 1  هرصبت 2  . ) دش دهاوخ 

لغش زارحا  طیارش 

ياهتیلوئـسم لوبق  فیاظو و  ماجنا  يارب  اهنآ  نتـشاد  هک  تسا  ییاهتراهم  تاعالطا و  اـهتیلباق ، اـهییاناوت ، هعومجم  زا  تراـبع  : 
یمالسا يروهمج  یتعنـص  يراجت  دازآ  قطانم  ياهنامزاس  نانکراک  دزمتـسد  قوقح و  هماننییآ  هدام 1  دنب خ  . ) تسا يرورـض  یلغش 

( ناریزو تأیه  بوصم 19/1/1375  ناریا 

ربهر تافص  طیارش و 

حیحص شنیب  مالـسا 3 - تما  يربـهر  يارب  مزـال  ياوقت  تلادـع و  - 2 هقف . فلتخم  باوـبا  رد  ءاـتفا  يارب  مزـال  یملع  تیحالـص  - 1 : 
( یساسا نوناق  مهن  دصکی و  لصا  زا  . ) يربهر يارب  یفاک  تردق  تیریدم و  تعاجش ، ریبدت ، یعامتجا ، یسایس و 

فیاظو حرش 

هدام 1 دـنب ز  . ) دزاـسیم صخـشم  ار  ناـمزاس  لـغاشم  تاراـیتخا  اهتیلوئـسم و  فیاـظو ، هک  تسا  ینودـم  مظنم و  حرـش  زا  تراـبع  : 
تأیه بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یتعنـص  يراـجت  دازآ  قطاـنم  ياـهنامزاس  ناـنکراک  دزمتـسد  قوقح و  هماـننییآ 

(. ناریزو

تفص طرش 

( یندم نوناق  هدام 234  زا   ) هلماعم دروم  تیمک  ای  تیفیک  هب  هعجار  طرش  زا  تسا  ترابع  تفص  طرش  : 

لعف طرش 
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( یندم نوناق  هدام 234  زا  . ) دوش طرش  یجراخ  صخش  رب  ای  نیلماعتم  زا  یکی  رب  یلعف  هب  مادقا  مدع  ای  مادقا  هک  تسا  نآ  لعف  طرش  : 

هجیتن طرش 

( یندم نوناق  هدام 234  زا  . ) دوش طرش  جراخ  رد  يرما  ققحت  هک  تسا  نآ  هجیتن  طرش  : 

تکرش

( یندم نوناق  هدام 571   ) هعاشا وحن  هب  دحاو  یش  رد  ددعتم  ناکلام  قوقح  عامتجا  زا  تسا  ترابع  تکرش  : 

يرایتخا تکرش 

رد ءاعاشم  یلام  لوبق  ای  يرایتخا  جزم  لیبق  زا  اکرـش  لمع  هجیتن  رد  ای  دوشیم  لصاح  دوقع  زا  يدـقع  هجیتن  رد  اـی  يراـیتخا  تکرـش  : 
( یندم نوناق  هدام 573   ) اهنیا وحن  رفن و  دنچ  لمع  ءازا 

یناریا تکرش 

تبث هب  عـجار  نوناـق  هداـم 1  . ) تـسا بوـسحم  یناریا  تکرـش  دـشاب  ناریا  رد  نآ  یلـصا  زکرم  لیکــشت و  ناریا  رد  هـک  یتکرــش  ره  : 
بوصم 11/3/1310) اهتکرش 

هرواشم تامدخ  یناریا  تکرش 

مامت ناسانـشراک  ياراد  هدـش و  سیـسأت  یـصصخت  رومارد  ياهرواشم  تامدـخ  ماجنا  روظنم  هب  تراجت  نوناق  قبط  هک  تسا  یتکرـش  : 
تیحالـص هدوب و  مزال  یلام  تارابتعا  یفاک و  تازیهجت  يرادا و  مظنم  تالیکـشت  ياراد  هدوب و  طوبرم  ياههتـشر  رد  صـصختم  تقو 

تیحالـص و صیخـشت  هماننییآ  هداـم 1  دـنب ب  . ) دـشاب هتفرگ  رارق  ناـمزاس  لوبق  یگدیـسر و  دروـم  فراـعتم  دـح  رد  روـبزم  تکرش 
( بالقنا ياروش  بوصم 1/3/1359  ناسانشراک  رواشم و  ناسدنهم  يدنبهقبط 

دودحم تیلوئسم  اب  تکرش 

. دشاب هدش  میلست  میوقت و  زین  يدقنریغ  هکرشلامهس  هیدأت و  يدقن  هیامرس  مامت  هک  دوشیم  لیکشت  یتقو  دودحم  تیلوئسم  اب  تکرـش  : 
بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 96  )

يراکنامیپ تکرش 

نیناوق قبط  یتازیهجت  ای  یتاسیـسأت  ای  ینامتخاس  تایلمع  ماجنا  يارب  هک  یقوقح  تسا  یـصخش  یتازیهجت  ای  یتاسیـسأت  اـی  یناـمتخاس  : 
صاخشا هب  قلعتم  نآ  ماهس  هیلک  هدیسر و  تبث  هب  هدش و  سیـسأت  ناریا  رد  صاخ  یماهـس  تکرـش  تروص  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

يراکنامیپ ياهتکرـش  هب  راک  عاجرا  تیحالـص و  صیخـشت  هماننییآ  زا  هدام 2  فلا  دـنب  . ) دـشاب یـصوصخ  شخب  رد  یناریا  یقیقح 
( ناریزو تأیه  بوصم 30/2/1360  یصوصخ  شخب  هب  هتسباو  یتازیهجت  یتاسیسأت و  ینامتخاس 
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ینماضت تکرش 

لیکـشت ینماضت  تیلوئـسم  اب  رفن  دـنچ  اـی  ود  نیب  یتراـجت  روما  يارب  یـصوصخم  مسا  تحت  رد  هک  تسا  یتکرـش  ینماـضت  تکرـش  : 
ره تسا . تکرـش  ضورق  مامت  تخادرپ  لوئـسم  اکرـش  زا  کی  ره  دـشابن  یفاک  ضورق  ماـمت  هیدأـت  يارب  تکرـش  ییاراد  رگا  دوشیم :

تراجت نوناق  هدام 116  . ) دوب دهاوخ  نکی  ملناک  ثلاث  صاخـشا  لباقم  رد  دشاب  هدـش  هداد  بیترت  نیا  فالخرب  اکرـش  نیب  هک  يرارق 
بوصم 13/2/1311)

ینواعت تکرش 

يداـصتقا و عضو  دوبهب  كرتـشم و  ياهيدـنمزاین  عفر  روـظنم  هب  هک  یقوـقح  اـی  یقیقح  صاخـشا  زا  تسا  یتکرـش  ینواـعت  تکرـش  : 
دنب . ) دوشیم لیکـشت  تسا  حرـصم  نوناق  نیا  رد  هک  یلوصا  قفاوم  نآ  يراکمه  لباقتم و  کمک  يرایدوخ و  قیرط  زا  اضعا  یعامتجا 

بوصم 9/4/1352) ینواعت  ياهتکرش  نوناق  هب  هرصبت  هس  قاحلا  داوم و  زا  یضعب  حالصا   2

ینواعت تکرش 

يداـصتقا و عضو  دوبهب  كرتشم و  ياهيدـنمزاین  عفر  روظنم  هب  هک  یقوقح  اـی  یقیقح و  صاخـشا  زا  تسا  یتکرـش  ینواـعت  تکرـش  : 
تسا حرصم  نوناق  نیا  رد  هک  یلوصا  قفاوم  زادناسپ  هب  قیوشت  نانآ و  يراکمه  لباقتم و  کمک  يرایدوخ و  قیرط  زا  اکرش  یعامتجا 

بوصم 16/3/1350) ینواعت  ياهتکرش  نوناق  هدام 2  . ) دوشیم لیکشت 

ینواعت تکرش 

نانآ یعامتجا  يدام و  عضو  دوبهب  اکرـش و  كرتشم  تاجایتحا  عفر  روظنم  هب  دودحمان  تدم  يارب  هک  تسا  یتکرـش  ینواعت  تکرـش  : 
يزرواشک و تالوصحم  دـیلوت  هب  طوبرم  تیلاعف  هنوگره  یمومع و  تامدـخ  ماـجنا  دوشیم : لیکـشت  لـیذ  روظنم  دـنچ  اـی  کـی  يارب 
یگدنز و زاین  دروم  مزاول  الاک و  هنوگ  ره  عیزوت  هیهت و  روبزم –  تالوصحم  شورف  لیدبت و  يرادهاگن - يدـنبهقبط - هیهت و  یتعنص -

یلوبق تاناویح - تالوصحم و  همیب  نکـسم - داـجیا  یناـمتخاس و  تاـیلمع  هب  مادـقا  اکرـش - يارب  راـبتعا  ماو و  لیـصحت  ناـنآ  ياهفرح 
ياهروظنم لاثما  هباشم و  ياهتکرـش  هکرـشلامهس  دیرخ  قوف - رد  روکذم  ياهتیلاعف  هب  هتـسباو  تاجناخراک  تاسـسؤم و  یگدنیامن 

بوصم 11/5/1344) ینواعت  ياهتکرش  نوناق  هدام 1  . ) روکذم

ینواعت تکرش 

دیلوت و يارب  ار  دوخ  لغاشم  اکرش  دوشیم و  لیکشت  فرح  بابرا  نارگراک و  زا  ياهدع  نیب  هک  تسا  یتکرش  دیلوت  ینواعت  تکرـش  : 
مازتلا نیا  همانـساسا  رد  هدوب و  عورـشم  مازتـلا  بجوم  هب  اکرـش  نیب  دادرارق  هک  نیا  رب  طورـشم  دـنربیم  راـک  هب  ساـنجا  اـی  ایـشا  شورف 

بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 108  . ) دشاب هدش  حیرصت 

اههاگشزومآینواعت تکرش 

یلمع شزومآ  روظنم  هب  یـشزومآ  زکارم  نایوجـشناد  اـی  نازومآشناد  تیوضع  اـب  هک  تسا  یتکرـش  اههاگـشزومآ  ینواـعت  تکرـش  : 
. زادناسپ هب  اضعا  قیوشت  - 1 دوشیم : لیکشت  ریز  دصاقم  زا  یتمـسق  ای  مامت  يارب  نواعت  لوصا  میمعت  ینواعت و  ياهتکرـش  تاررقم 
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هیلقن طیاسو  كرادت  - 4 اضعا . هدافتسا  يارب  هفاک  ناروتـسر و  داجیا  - 3 اضعا . یفرصم  یلیـصحت و  لیاسو  هیهت  هاگـشورف و  داجیا  - 2
ینامرد یتشادهب و  لیاسو  كرادت  - 6 اضعا . هدافتسا  يارب  ملاس  تاحیرفت  لیاسو  هیهت  هاگشاب و  سیسأت  - 5 اضعا . باهذ  بایا و  يارب 
بوصم ینواعت  ياهتکرـش  نوناـق  هداـم 87  . ) نآ شورف  تکرــش و  فرط  زا  اـضعا  یتـسد  ياـهراک  تاعونــصم و  دـیرخ  - 7 اضعا .

(16/3/1350

رابتعا ینواعت  تکرش 

ترازو ای  ) اهاتسور روما  نواعت و  ترازو  هلیسو  هک  ياهماننییآ  تاررقم  قبط  فلتخم  یلغش  ياههورگ  دارفا  نیب  رابتعا  ینواعت  تکرش  : 
دـصاقم يارب  دیـسر  دـهاوخ  رابتعا  لوپ و  ياروش  بیوصت  هب  دـش و  دـهاوخ  هیهت  يرگراک ) ياهینواعت  دروم  رد  یعامتجا  روما  راک و 
ياضعا هب  هرهب  تفایرد  اب  ماو  تخادرپ  - 2 تکرش . اضعا  يارب  ًارصحنم  فلتخم  ياههدرپس  باسح  ندرک  زاب  - 1 دوشیم : لیکشت  ریز 

بوصم 16/3/1350) ینواعت  ياهتکرش  نوناق  هدام 84  . ) تاناکما دودح  رد  اضعا  يارب  يرابتعا  تامدخ  ریاس  ماجنا  - 3 تکرش .

دیلوت ینواعت  تکرش 

راـک هب  ساـنجا  اـی  ایـشا  شورف  دـیلوت و  يارب  ار  دوخ  لـغاشم  اکرـش  دوـشیم و  لیکـشت  فرح  باـبرا  زا  هدـع  نیب  هک  تسا  یتکرـش  : 
بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 190  . ) دنربیم

دیلوت ینواعت  تکرش 

سانجا ای  ایشا  شورف  دیلوت و  يارب  ار  دوخ  لغاشم  اکرش  دوشیم و  لیکشت  فرح  بابرا  نارگراک و  زا  ياهدع  نیب  هک  تسا  یتکرـش  : 
هدام . ) دشاب هدش  حیرصت  مازتلا  نیا  همانـساسا  رد  هدوب و  عورـشم  مازتلا  بجوم  هب  اکرـش  نیب  دادرارق  هک  نیا  رب  طورـشم  دنربیم  راک  هب 

بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق   108

ییاتسور ینواعت  تکرش 

ییاتسور ینواعت  نامزاس  تراظن  تحت  لیکشت و  اتسور  رد  ناعراز  هک  تسا  یتکرش  ییاتسور  ینواعت  تکرـش  هدام  نیا  يارجا  رظن  زا  : 
بوصم 28/12/1345) میقتسم  ياهتایلام  نوناق  زا  هدام 118  هرصبت  . ) دشابیم روشک 

کچوک عیانص  ینواعت  تکرش 

: دوشیم لیکشت  ریز  دصاقم  زا  یتمسق  ای  مامت  يارب  تعنص  زا  هورگ  کی  عیانص  نابحاص  تیوضع  اب  کچوک  عیانص  ینواعت  تکرـش  : 
كرتشم جایتحا  دروم  رازبا  لیاسو و  دیلوت  - 3 هدش . هتخاس  تالوصحم  ای  هیلوا  داوم  هاگشیامزآ  داجیا  - 2 زاین . دروم  هیلوا  داوم  هیهت  - 1
تامدـخ ماجنا  عیزوت و  لـیاسو  هیهت  - 6 كرتـشم . ياـهيزیرهمانرب  قیقحت و  - 5 يرادـهاگن . یتاریمعت و  ياههورگ  داـجیا  - 4 اضعا .

بوصم 16/3/1350) ینواعت  ياهتکرش  نوناق  هدام 93  . ) یبایرازاب

نادایص ینواعت  تکرش 

لیکـشت ریز  دـصاقم  زا  یتمـسق  ای  مامت  يارب  ناـیزبآ  ریاـس  یهاـم و  نادایـص  تیوضع  اـب  هک  تسا  یتکرـش  نادایـص  ینواـعت  تکرـش  : 
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یهامدیص و - 2 دیـص . تاودا  ولیاسوهیهتواهقیاقریمعتو  تخاسلیبق  زا  تکرـش  ياضعا  يارب  یعمج  تامدـخ  كرادـت  - 1 دوشیم :
ياهيدنمزاین نیمأت  لیاسو و  هیهت  - 5 نادایص . هب  هدعاسم  تخادرپ  - 4 هاگشورف . سیسأت  - 3 دیـص . هناورپ  بسک  زا  سپ  نایزبآ  ریاس 

بوصم 16/3/1350) ینواعت  ياهتکرش  نوناق  هدام 78  . ) نادایص یگداوناخ  ياهفرح و 

راک ینواعت  تکرش 

رایتخا رد  ار  دوخ  راک  يورین  هک  يدارفا  تیوضع  اب  تامدـخ  ماجنا  اـی  ـالاک  دـیلوت  روظنم  هب  هک  تسا  یتکرـش  راـک  ینواـعت  تکرـش  : 
بوصم 16/3/1350) ینواعت  ياهتکرش  نوناق  هدام 90  . ) دوشیم لیکشت  دنراذگیم  تکرش 

يرگراکینواعت تکرش 

تامدـخ و عیانـص و  نانکراک  ریاس  نارگراک و  تیوضع  اب  هک  هشیپ  راک و  ای  فرـصم  ياههتـشر  رد  ینواعت  ياهتکرـش  زا  کـی  ره  : 
هدناوخ يرگراک  ینواعت  تکرـش  دنـشاب  همیب  یعامتجا  ياههمیب  نامزاس  دزن  تکرـش  ياضعا  مراهچ  هس  لقادح  دوش و  لیکـشت  فرح 

نوناق هب  هرـصبت  دـنچ  قاحلا  دادرخ 1350 و  بوصم  ینواعت  ياهتکرـش  نوناق  ياههرـصبت  داوم و  زا  یـضعب  حالـصا  دنب 1  . ) دوشیم
بوصم 4/3/1354) روکذم 

فرصم ینواعت  تکرش 

نینچمه نانآ  ياههداوناخ  اضعا و  ياهيدنمزاین  نیمأت  روظنم  هب  یفرصم  ياهالاک  عاونا  هیهت  يارب  ناگدننکفرـصم  ینواعت  تکرـش  : 
نیمأت زاگ 3 - عیزوت  لیاسو  نیمأـت  - 2 بورشم . بآ  هیهت  - 1 دوشیم : لیکـشت  نآ  لاثما  ریز و  تامدـخ  زا  یتمـسق  ای  مامت  ماجنا  يارب 
عاونا سیسأت  - 7 اهناروتسر . اههاگشاب و  داجیا  لقن 6 - لمح و  لیاسو  كرادت  - 5 ینامرد . یتشادهب و  تامدخ  قرب 4 - عیزوت  لیاسو 

بوصم 16/3/1350) ینواعت  ياهتکرش  نوناق  هدام 79   ) اههاگشزومآ

فرصم ینواعت  تکرش 

زا معا  یگدـنز  فراصم  يارب  همزال  سانجا  شورف  - 1 دوشیم : لیکشت  لیذ  دصاقم  يارب  هک  تسا  یتکرش  فرـصم  ینواعت  تکرـش  : 
هدام  ) اهنآ زا  کی  ره  دیرخ  تبسن  هب  اکرش  نیب  ررـض  عفن و  میـسقت  - 2 دنـشاب . هدیرخ  ای  هدرک  داجیا  اکرـش  ار  هروبزم  سانجا  هک  نیا 

بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق   192

فرصم ینواعت  تکرش 

زا معا  یناگدنز  فراصم  يارب  همزال  سانجا  شورف  - 1 دوشیم : لیکشت  لیذ  دصاقم  يارب  هک  تسا  یتکرش  فرصم  ینواعت  تکرـش  : 
هدام  ) اهنآ زا  کی  ره  دیرخ  تبسن  هب  اکرش  نیب  ررـض  عفن و  میـسقت  - 2 دنـشاب . هدیرخ  ای  هدرک  داجیا  اکرـش  ار  هروبزم  سانجا  هک  نیا 

بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق   110

مرج رد  تکرش 

لعاف تازاجم  اهنآ  زا  کی  ره  تازاجم  دوش  هتخانـش  مرج  نآ  لعاف  کی  ره  هک  يوحن  هب  دـنوش  مرج  کی  بکترم  رفن  دـنچ  هاگره  : 
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مرج رد  ءاکرـش  دوش  هتخانـش  مرج  نآ  لعاف  اهنآ  عومجم  هک  یقیرط  هب  دـنهد  ماجنا  ار  دـحاو  مرج  زا  زج  کـی  مادـک  ره  رگا  تسا و 
اهنآ زا  کی  ره  تازاجم  بوسحم و 

یتلود تکرش 

حلاص هاگداد  ای  نوناق  مکح  هب  ای  دوش و  داجیا  تکرـش  تروص  هب  نوناق  هزاجا  اب  هک  تسا  یـصخشم  ینامزاس  دـحاو  یتلود  تکرـش  : 
ره دـشاب . تلود  هب  قلعتم  نآ  هیامرـس  دـصرد  زا 50  شیب  دـشاب و  هدـش  هتخانـش  یتلود  تکرـش  ناونع  هب  هدـش و  هرداصم  ای  هدـش  یلم 
هب قـلعتم  نآ  ماهـس  دـصرد  هاـجنپ  زا  شیب  هک  ماداـم  دوـش ، داـجیا  یتـلود  ياهتکرـش  يراذگهیامرـس  قـیرط  زا  هـک  يراـجت  تـکرش 

بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 4  . ) دوشیم یقلت  یتلود  تکرش  تسا ، یتلود  ياهتکرش 

یتلود تکرش 

نآ هیامرـس  دصرد  هاجنپ  زا  شیب  دوش و  داجیا  تکرـش  تروص  هب  نوناق  هزاجا  اب  هک  تسا  یـصخشم  ینامزاس  دـحاو  یتلود  تکرـش  : 
دصرد هاجنپ  زا  شیب  هک  ینامز  ات  دوش  داجیا  یتلود  ياهتکرش  يراذگهیامرس  قیرط  زا  هک  یتراجت  تکرـش  ره  دشاب . تلود  هب  قلعتم 

يروشک مادختـسا  نوناق  داوم  زا  ياهراـپ  حالـصا  دـنب 2  . ) دوشیم یقلت  یتـلود  تکرـش  تسا  یتـلود  ياهتکرـش  هب  قلعتم  نآ  ماـهس 
بوصم 28/12/1352)

یتلود تکرش 

قلعتم نآ  هیامرس  دصرد  زا 50  شیب  دوش و  داجیا  تکرش  تروص  هب  نوناق  هزاجا  اب  هک  تسا  یصخشم  ینامزاس  دحاو  یتلود  تکرش  : 
نآ ماهس  دصرد  هاجنپ  زا  شیب  هک  مادام  دوش  داجیا  یتلود  ياهتکرش  يراذگهیامرس  قیرط  زا  هک  یتراجت  تکرـش  ره  دشاب . تلود  هب 

بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 4  . ) دوشیم یقلت  یتلود  تکرش  تسا  یتلود  ياهتکرش  هب  قلعتم 

یماهس تکرش 

. تسا اهنآ  ماهس  یمسا  غلبم  هب  دودحم  ماهس  نابحاص  تیلوئسم  هدش و  میسقت  ماهس  هب  نآ  هیامرس  هک  تسا  یتکرش  یماهس  تکرـش  : 
بوصم 24/12/1347) تراجت  نوناق  زا  یتمسق  حالصا  ینوناق  هحیال  هدام 1  )

یماهس تکرش 

هب دودحم  ماهس  نابحاص  تیلوئسم  هدش و  میسقت  ماهس  هب  نآ  هیامرس  لیکشت و  یتراجت  روما  يارب  هک  تسا  یتکرش  یماهـس  تکرـش  : 
بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 21  . ) تسا نآ  ماهس 

یماهس تکرش 

هب دودحم  ماهس  نابحاص  تیلوئسم  هدش و  میسقت  ماهس  هب  نآ  هیامرس  لیکشت و  یتراجت  روما  يارب  هک  تسا  یتکرش  یماهـس  تکرـش  : 
بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 16  . ) تسا اهنآ  ماهس 

نفلت یماهس  تکرش 
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يرادهاگن سیسأت و  يارب  ناریا  نفلت  یماهس  تکرش  مان  هب  یتکرـش  هام 1331  رذآ  جنپوتسیب  بوصم  نوناق  هدام 3  يارجا  روظنم  هب  : 
یلـصا زکرم  تسا . یقوقح  تیـصخش  ياراد  دوشیم و  لیکـشت  روشک  تاـهد  تابـصق و  اهرهـش و  هیلک  لـخاد  رد  نفلت  يرادربهرهب  و 

بوصم 16/12/1331) ناریا  نفلت  یماهس  تکرش  همانساسا  هدام 1  . ) تسا دودحمان  تایلمع  تدم  نارهت و  رد  تکرش 

صاخ یماهس  تکرش 

شورف قیرط  زا  ار  تکرش  هیامرس  زا  یتمـسق  اهنآ  نیـسسوم  هک  ییاهتکرـش  لوا - عون  دوشیم : میـسقت  عون  ود  هب  یماهـس  تکرـش  : 
اهنآ هیامرس  مامت  هک  ییاهتکرش  مود - عون  دنوشیم . هدیمان  ماع  یماهس  تکرـش  اهتکرـش  هنوگ  نیا  دننکیم . نیمأت  مدرم  هب  ماهس 

هدام 4 . ) دنوشیم هدیمان  صاخ  یماهس  تکرـش  اهتکرـش  هنوگ  نیا  تسا . هدیدرگ  نیمأت  نیـسسؤم  طسوت  ًارـصحنم  سیـسأت  عقوم  رد 
بوصم 24/12/1347) تراجت  نوناق  زا  یتمسق  حالصا  ینوناق  هحیال 

یتنامض تکرش 

ياهیامرس تبسن  هب  اکرـش  زا  کی  ره  تیلوئـسم  لیکـشت و  رفن  دنچ  ای  ود  نیب  یتراجت  روما  يارب  هک  تسا  یتکرـش  یتنامـض  تکرـش  : 
بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 67  . ) تسا هتشاذگ  تکرش  رد  هک  تسا 

دیدج ياهرهش  نارمع  تکرش 

تارزو هب  هتسباو  یتلود  تسا  یتکرش  دوشیم  هدیمان  تکرش  ًاراصتخا  همانساسا  نیا  رد  هک  يدیدج  ياهرهش  نارمع  یماهـس  تکرـش  : 
ياهناتـسا رد  یمومع  عمجم  بیوصت  اـب  دروم  بسح  موزل و  تروص  رد  دـناوتیم  تسا و  نارهت  رد  نآ  زکرم  يزاسرهـش و  نکـسم و 

او ییاهتکرش  ای  روشک 

يرهش يزاسهب  نارمع و  تکرش 

ترازو هب  هتسباو  یتلود و  تسا  یتکرش  دوشیم - هدیمان  تکرش  راصتخا  هب  همانـساسا  نیا  رد  هک  يرهـش - يزاسهب  نارمع و  تکرـش  : 
رد روشک ، يزاسرهـش  ياهتسایـس  طوبرم و  تاررقم  نیناوق و  تیاـعر  یمومع و  عمجم  بیوصت  اـب  دـناوتیم  يزاسرهـش و  نکـسم و 

يزاسهب نارمع و  تکرـش  همانـساسا  هدام 1  . ) دـنک سیـسأت  دوخ  تایلمع  يارجا  يارب  هعبات  هتـسباو و  ياهتکرـش  فلتخم  ياهناتـسا 
( ناریزو تأیه  بوصم 22/12/1375  يرهش 

يرهق تکرش 

( یندم نوناق  هدام 574  . ) دوشیم لصاح  ثرا  ای  جازتما  هجیتن  رد  هک  تسا  نیکلام  قوقح  عامتجا  يرهق  تکرش  : 

طلتخم تکرش 

لیکـشت نماض  کیرـش  رفن  دـنچ  ای  کی  یماهـس و  اکرـش  هدـع  کی  نیب  صوصخم  مسا  تحت  رد  هک  تسا  یتکرـش  طلتخم  تکرـش  : 
اهنآ تیلوئـسم  هدـمآرد و  همیقلايواستم  ماهـس  تاعطق  ای  ماهـس  تروص  هب  اهنآ  هیامرـس  هک  دنتـسه  یناسک  یماهـس  اکرـش  دوشیم .
نماض هدماین و  رد  ماهس  تروص  هب  وا  هیامرس  هک  تسا  یـسک  نماض  کیرـش  دنراد . تکرـش  رد  هک  تسا  ياهیامرـس  نامه  هب  دودحم 
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تبـسن هب  کـی  ره  تیلوئـسم  نماـض  کیرـش  ددـعت  تروـص  رد  دوـش  ادـیپ  تکرـش  ییاراد  رب  هوـالع  تسا  نکمم  هک  تـسا  یـضورق 
بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 85  (. ) هدام 75 هب  عوجر   ) تسا هتشاذگ  تکرش  رد  هک  دوب  دهاوخ  ياهیامرس 

یماهس طلتخم  تکرش 

نماض کیرـش  رفن  دـنچ  ای  کی  یماهـس و  اکرـش  هدـع  کی  نیب  صوصخم  مسا  تحت  رد  هک  تسا  یتکرـش  یماهـس  طلتخم  تکرـش  : 
تیلوئسم هدمآرد و  همیقلايواستم  ماهس  تاعطق  ای  ماهـس  تروص  هب  اهنآ  هیامرـس  هک  دنتـسه  یناسک  یماهـس  اکرـش  دوشیم . لیکـشت 

هدـماین و رد  ماهـس  تروص  هب  وا  هیامرـس  هک  تسا  یـسک  نماض  کیرـش  دـنراد . تکرـش  رد  هک  تسا  ياهیامرـس  نامه  نازیم  ات  اهنآ 
رد اهنآ  تیلوئـسم  نماض  کیرـش  ددـعت  تروص  رد  دوش  ادـیپ  تکرـش  ییاراد  رب  هوـالع  تسا  نکمم  هک  تسا  یـضورق  هیلک  لوئـسم 
بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 162  . ) دوب دهاوخ  ینماضت  تکرش  تاررقم  عبات  رگیدکی  اب  اهنآ  طباور  ناراکبلط و  لباقم 

یماهسریغ طلتخم  تکرش 

کی نماض و  کیرش  رفن  دنچ  ای  کی  نیب  یصوصخم  مسا  تحت  رد  یتراجت  روما  يارب  هک  تسا  یتکرش  یماهس  ریغ  طلتخم  تکرـش  : 
تسا نکمم  هک  تسا  یضورق  هیلک  لوئسم  نماض  کیرش  دوشیم . لیکشت  ماهس  راشتنا  نودب  دودحم  تیلوئـسم  اب  کیرـش  رفن  دنچ  ای 
تکرش رد  هک  تسا  هیامرس  نازیم  ات  طقف  وا  تیلوئسم  هک  تسا  یسک  دودحم  تیلوئسم  اب  کیرش  دوش –  ادیپ  تکرـش  ییارادرب  هوالع 

نوناق هدام 141  . ) دوش دیق  نماض  اکرش  زا  یکی  مسا  لقاال  و  طلتخم ) تکرـش   ) ترابع دیاب  تکرـش  مسا  رد  دراذگب . دیاب  ای  هدراذگ و 
بوصم 13/2/1311) تراجت 

یتلود رواشم  تکرش 

نوناق بجوم  هب  یـصصخت  تامدـخ  اهیـسررب و  تاعلاطم و  ماـجنا  روظنم  هب  لقتـسم  دـحاو  کـی  تروصهب  هکیتلود  تسا  یتکرـش  : 
رد دراد  رایتخا  رد  هک  یتازیهجت  يرادا و  ینف و  رداک  ناسانشراک و  زا  هدافتسا  اب  دشاب و  تلود  هب  قلعتم  نآ  ماهس  مامت  هدش و  سیـسأت 

رواشم و ناسدنهم  يدنبهقبط  تیحالـص و  صیخـشت  هماننییآ  هدام 1  دنب ج  . ) دشاب هتشاد  هبرجت  صـصخت و  صاخ  ياههتـشر  ای  هتـشر 
( بالقنا ياروش  بوصم 1/3/1359  ناسانشراک 

یبسن تکرش 

اکرش زا  کی  ره  تیلوئسم  لیکشت و  رفن  دنچ  ای  ود  نیب  یصوصخم  مسا  تحت  رد  یتراجت  روما  يارب  هک  تسا  یتکرش  یبسن  تکرـش  : 
بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 183  . ) هتشاذگ تکرش  رد  هک  تسا  ياهیامرس  تبسن  هب 

هتسباو تکرش 

طوبرم یتلود  تکرش  هب  قلعتم  نآ  هیامرـس  ای  ماهـس  %( 50  ) دصرد هاجنپ  زا  شیب  هک  تسا  یتکرـش  هتـسباو  هعبات و  تکرـش  زا  روظنم  : 
بوصم 10/5/1380 هنازخ  باـسح  هب  یتلود  ياهتکرـش  صلاـخان  دوس  %( 1  ) دـصرد کی  زیراو  هب  عجار  هماـنبیوصت  دنب 2  . ) دشاب

( ناریزو تأیه 

ییامیپاوه تکرش 
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دنب . ) دیامن لمع  ای  هدرک  مهارف  ار  یللملانیب  ییاوه  سیورس  کی  هک  ییاوه  لقن  لمح و  هاگنب  ره  زا  تسا  ترابع  ییامیپاوه  تکرش  : 
بوصم 30/4/1328) یللملانیب  يروشک  ییامیپاوه  تاررقم  هب  ناریا  تلود  قاحلا  هزاجا  نوناق  هدام 96  ج 

ناریا یلم  ییامیپاوه  تکرش 

یتکرـش یناگرزاب  ییامیپاوه  هب  طوبرم  روما  ماجنا  روشک و  جراخ  لخاد و  رد  یتسپ  تالومحم  راب و  رفاسم و  لـقن  لـمح و  روظنم  هب  : 
تاررقم ناریا و  یلم  ییاـمیپاوه  تکرـش  سیــسأت  نوناـق  هداـم 1  . ) ددرگیم لیکـشت  ناریا ) یلم  ییاـمیپاوه  تکرـش   ) ماـن هـب  یماـهس 

بوصم 14/4/1345) يروشک  ییاوه  يرادربهرهب 

مرج هب  عورش 

دشاب مرج  هتفرگ  ماجنا  تامادقا  هچنانچ  دوشن  عقاو  روظنم  مرج  نکل  دیامن  نآ  يارجا  هب  عورـش  دنک و  یمرج  باکترا  دصق  سک  ره  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 7/9/1370  یمالسا  تازاجم  هحیال  هدام 41  . ) دوشیم مرج  نامه  تازاجم  هب  موکحم 

مرج هب  عورش 

تیلخدـم اهنآ  رد  لعاف  هدارا  هک  یجراخ  عناوم  هطـساو  هب  یلو  دـیامن  نآ  يارجا  هب  عورـش  هدرک و  یتیانج  باـکترا  دـصق  سک  ره  : 
تازاجم نوناق  هداـم 20  زا   ... ) دـش دـهاوخ  موکحم  ریز  بیترت  هب  دوشن  عقاو  روظنم  تیاـنج  دـنامب و  رثایب  اـی  قـلعم  شدـصق  هتـشادن 

بوصم 7/3/1352) یمومع 

مرج هب  عورش 

هتشادن تیلخدم  اهنآ  رد  لعاف  هدارا  هک  یجراخ  عناوم  هطساو  هب  یلو  دیامنب  نآ  يارجا  هب  عورش  هدرک و  یتیانج  دصق  یـسک  هاگ  ره  : 
بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 20  زا  .... ) دوشن عقاو  هروظنم  تیانج  دنامب و  رثایب  ای  قلعم  شدصق 

سبح تدم  عورش 

زا لبق  رگا  نکل  تسا  هدـش  سوبحم  ارجا  لـباق  یعطق  مکح  بسح  رب  هیلع  موکحم  هک  دوشیم  عورـش  يزور  زا  اـهسبح  هیلک  تدـم  : 
بوصم یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 17  . ) دش دهاوخ  رـسک  سبح  تدم  زا  تقوم  فیقوت  تدم  دشاب  هدـش  فیقوت  ًاتقوم  مکح  رودـص 

(7/11/1304

مرج کیرش 

دنک يراکمه  تکراشم و  یمرج  هدـنهد  لیکـشت  ییارجا  تایلمع  ماـجنا  رد  رگید  صاخـشا  اـی  صخـش  اـب  عـالطا  ملع و  اـب  سک  ره  : 
ود ياطخ  زا  یشان  هک  يدمعریغ  مئارج  دروم  رد  تسا . مرج  نآ  لقتـسم  لعاف  تازاجم  وا  تازاجم  دوشیم و  هتخانـش  مرج  رد  کیرش 

فیعض مرج  لوصح  رد  یکیرـش  هلخادم  ریثأت  رگا  دوب . دهاوخ  لقتـسم  لعاف  تازاجم  زین  نانآ  زا  کی  ره  تازاجم  دشاب  رتشیب  ای  رفن 
بوصم 7/3/1352) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 27  . ) دهدیم فیفخت  وا  لمع  ریثأت  بسانت  هب  ار  وا  تازاجم  هاگداد  دشاب 

نماض کیرش 
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لیکشت نماض  کیرش  رفن  دنچ  ای  کی  یماهـس و  اکرـش  هدع  نیب  صوصخم  مسا  تحت  رد  هک  تسا  یتکرـش  یماهـس  طلتخم  تکرـش  : 
ات اهنآ  تیلوئسم  هدمآرد و  همیقلايواستم  ماهس  تاعطق  ای  ماهـس  تروص  هب  اهنآ  هیامرـس  هک  دنتـسه  یناسک  یماهـس  اکرـش  دوشیم .

هیلک لوئسم  هدماین و  رد  ماهـس  تروص  هب  وا  هیامرـس  هک  تسا  یـسک  نماض  کیرـش  دنراد . تکرـش  رد  هک  تسا  هیامرـس  نامه  نازیم 
ناراکبلط لباقم  رد  اهنآ  تیلوئسم  نماض  کیرش  ددعت  تروص  رد  دوش  ادیپ  تکرـش  ییاراد  رب  هوالع  تسا  نکمم  هک  تسا  یـضورق 

بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 162  . ) دوب دهاوخ  ینماضت  تکرش  تاررقم  عبات  رگیدکی  اب  اهنآ  طباور  و 

نماض کیرش 

لیکـشت نماض  کیرـش  رفن  دنچ  ای  کی  یماهـس و  ءاکرـش  هدـع  کی  نیب  صوصخم  مسا  تحت  رد  هک  تسا  یتکرـش  طلتخم  تکرـش  : 
تیلوئسم هدمآرد و  همیقلايواستم  ماهس  تاعطق  ای  ماهـس  تروص  هب  اهنآ  هیامرـس  هک  دنتـسه  یناسک  یماهـس  اکرـش  دوشیم . لیکـشت 

هدماین و رد  ماهس  تروص  هب  وا  هیامرـس  هک  تسا  یـسک  نماض  کیرـش  دنراد . تکرـش  رد  هک  تسا  ياهیامرـس  نامه  هب  دودحم  اهنآ 
تبسن هب  کی  ره  تیلوئـسم  نماض  کیرـش  ددعت  تروص  رد  دوش  ادیپ  تکرـش  ییاراد  رب  هوالع  تسا  نکمم  هک  تسا  یـضورق  نماض 

بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 85  . ) تسا هتشاذگ  تکرش  رد  هک  دوب  دهاوخ  ياهیامرس 

لغش

. دوشیم ماجنا  تقو  مامت  روط  هب  هک  یتسپ  ای  لغش  ای  ینامزاس ، تباث  تسپ  هب  طوبرم  رمتـسم  فیاظو  زا  تسا  ترابع  لغـش  زا  روظنم  : 
بوصم 11/10/1373) لغش  کی  زا  شیب  يدصت  تیعونمم  نوناق  هرصبت 2  )

لغش

يرادا و روـما  ناـمزاس  فرط  زا  هـک  تـسا  یـصخشم  رمتـسم و  طـبترم و  ياهتیلوئـسم  فیاـظو و  عوـمجم  زا  تـسا  تراـبع  لغــش  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 7  زا  . ) دشاب هدش  هتخانش  دحاو  راک  ناونع  هب  روشک  یمادختسا 

لغش

رظن رد  ینامزاس  تسپ  يارب  هدش و  هتخانش  دحاو  راک  ناونعهب  کناب  يوس  زا  هکیـصخشم  طبترم و  فیاظو  هعومجم  زا  تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 26/11/1379  ناریا  یمالسا  يروهمج  یکناب  ماظن  یمادختسا  هماننییآ  هدام 1  دنب ب  . ) دشاب هدش  هتفرگ 

لغش

هدش هتخانش  دحاو  راک  ناونع  هب  نامزاس  فرط  زا  هک  تسا  یـصخشم  رمتـسم و  طبترم و  ياهتیلوئـسم  فیاظو و  هعومجم  زا  ترابع  : 
بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  یتعنـص  يراجت  دازآ  قطانم  ياهنامزاس  نانکراک  دزمتـسد  قوقح و  هماـننییآ  هدام 1  دـنب ت  . ) تسا

( ناریزو تأیه   19/1/1375

يدنمراک لغش 

. دوشیم ینیبشیپ  نادنمراک  يارب  ینامزاس  لوادج  رد  هک  یصخشم  تارایتخا  فیاظو و  هعومجمزا  تسا  ترابع  هک  يدنمراک  لغش  : 
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بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  زا  هدام 19  دنب 2  )

كرتشم لغش 

هب رصحنم  هدش و  نییعت  ناونع  نیا  اب  نامزاس  لوادج  رد  هک  یصخشم  تارایتخا  فیاظو و  هعومجم  زا  تسا  ترابع  هک  كرتشم  لغش  : 
بوصم ناریا  یمالـسا  يروـهمج  شترا  نوناـق  زا  هداـم 19  دـنب 3  . ) دـشابیم ود  ره  هب  صیـصخت  لـباق  هدوبن و  نادـنمراک  اـی  ناـیماظن 

(7/7/1366

یماظن لغش 

دنب . ) دوشیم ینیبشیپ  نایماظن  يارب  نامزاس  لوادج  رد  هک  یـصخشم  تارایتخا  فیاظو و  هعومجم  زا  تسا  ترابع  هک  یماظن  لغـش  : 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  هدام 19   1

عیفش

لقتنم یثلاث  صخـش  هب  عیب  دصق  هب  ار  دوخ  هصح  کیرـش  ود  زا  یکی  دشاب و  كرتشمرفن  ود  نیب  یمیـسقت  لباق  لوقنمریغ  لام  هاگره  : 
ار نآ  بحاص  هعفـش و  قح  ار  قح  نیا  دنک . کلمت  ار  هعیبم  هصح  دهدب و  وا  هب  هداد  يرتشم  هک  ار  یتمیق  دراد  قح  رگید  کیرـش  دنک 

( یندم نوناق  هدام 808  . ) دنیوگیم عیفش 

يریذپلکش

زا یـشان  ياهخرچ  یظحریغ  ياهناکم  رییغت  ریثأت  تحت  هک  یماگنه  هزاس  کی  يربراب  باـت  ظـفح  يژرنا و  فـالتا  بذـج و  تیلباـق  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 17/9/1378  هلزلز  ربارب  رد  اهنامتخاس  یحارط  هماننییآ  فیراعت  شخب  زا  . ) دریگیم رارق  هلزلز 

یلم هرامش 

هدام 1 دنب ت  . ) دوشیم هداد  صاصتخا  يو  هب  نییعت و  یناریا  درف  ره  يارب  نامزاس  طسوت  هک  درف  هب  رـصحنم  یمقر و  هد  تسا  يددع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 1/12/1378  یناریا  عابتا  هیلک  يارب  یتسپ  دکو  یلم  هرامشصاصتخا  مازلا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  زا 

زاجمریغ تاودا  تالآ و  اهروانش و 

هماننییآ زا  هدام 1  دـنب 12  . ) تسا هدـشن  مـالعا  زاـجم  تاررقم  ربارب  اـهنآ  زا  هدافتـسا  هک  يدایـص  تاودا  تـالآ و  اهروانـش و  هیلک  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 5/2/1378  ناریا  یمالسا  يروهمج  يزبآ  عبانم  زا  يرادربهرهب  تظافح و  ییارجا 

یلومعم هسام  نش و 

، ینامتخاس ياهراک  رد  ًاتدـمع  دـشابن و  هفرـص  هب  نورقم  اهنآ  کیکفت  ای  هدوبن  شزرا  اب  ياـهیناک  يواـح  هک  تسا  ياهساـم  نش و  : 
بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  زا  هدام 1  دنب ص  . ) ددرگیم هدافتسا  نآ  ریاظن  يزیرنتب و  يزاسهار ،

یلومعم هسام  نش و 
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یتعنـص فراصم  ياراد  تسا و  فرـصم  لباق  نآ  ریاظن  يزیرنتب و  يزاسهار و  ینامتخاس و  تاـیلمع  رد  ًارـصحنم  هک  ياهساـم  نش و  : 
بوصم نداعم  نوناق  زا  هدام 1  دـنب ص  . ) دـشاب هفرـص  هب  نورقم  اهنآ  کیکفت  هک  تسین  یـشزرا  اب  ياهیناک  يواح  هدوبن و  يرگید 

(1/3/1362

توش

تعرس شهاک  نآ و  یلوط  بیش  شهاک  روظنم  هب  یعونصم  ياهراشبآ  تروص  هب  هناخدور  یـضرع  عطقم  رد  هک  تسا  ییانب  ای  هزاس  : 
تأیه بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هراـنک و  تیبثت  ظـفح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  دنب 19  . ) دوشیم ثادـحا  بآ 

( ناریزو

اهاروش

، ناتـسرهش ناتـسا ، ياروش  یمالـسا ، ياروش  سلجم  اهاروش : رمالایف » مهرواـشم   » و مهنیب » يروش  مهرما  و   » میرک نآرق  روتـسد  قبط  : 
( یساسا نوناق  متفه  لصا  زا   ... ) دنروشک روما  هرادا  يریگمیمصت و  ناکرا  زا  اهنیا  ریاظن  اتسور و  شخب ، لحم ، رهش ،

رابتعا لوپ و  ياروش 

روشکیکناب یلوپ و  روما  رب  تراظن  ناریا و  يزکرم  کناب  یلکتسایس  هرابرد  میمـصت  ذاختا  هعلاطم و  روظنم  هب  رابتعا  لوپ و  ياروش  : 
يزکرم کـناب  یلخاد  ياـههماننییآ  یمادختـسا و  تاررقم  هجدوب و  ناـمزاس و  بیوصت  یگدیـسر و  - 1 تسا : ریز  فیاظو  رادهدـهع 
بیوصت یگدیـسر و  - 3 یموـمع . عـمجم  رد  حرط  يارب  ناریا  يزکرم  کـناب  هماـنزارت  هـب  تبــسن  رظن  راـهظا  یگدیــسر و  - 2 ناریا .

طوبرم حیاول  هب  تبسن  رظنراهظا  نینچمه  روشک و  يرابتعا  یلوپ و  یکناب و  لئاسم  رد  رظنراهظا  نوناق 4 - نیا  رد  روکذم  ياههماننییآ 
رد تلود  هب  هیصوت  یتروشم و  رظن  نداد  - 5 دوشیم . عاجرا  اروش  هب  تلود  فرط  زا  هک  يرگید  عوضوم  ره  رابتعا و  نیمـضت  ای  ماو  هب 

. دوب دـهاوخ  رثؤم  روشک  يرابتعا  تسایـس  رد  صوصخ  هب  يداصتقا و  عضو  رد  اروش  رظن  هب  هکروشکيرابتعا  یلوپ و  یکناـب و  لـئاسم 
هدام 18 . ) ددرگیم هضرع  اروش  هب  نوناق  نیا  دودح  رد  ناریا  يزکرم  کناب  لک  سیئر  فرط  زا  هک  یعوضوم  ره  هرابرد  رظن  راهظا  - 6

بوصم 18/4/1351) روشک  یکناب  یلوپ و  نوناق 

یلم تینما  یلاعياروش 

سیئر تسایر  هب  یلم  تینما  یلاعياروش  یلم ، تیمکاح  یضرا و  تیمامت  یمالسا و  بالقنا  زا  يرادساپ  یلم و  عفانم  نیمأت  روظنم  هب  : 
( یساسا نوناق  لصا 175  زا   .... ) ددرگیم لیکشت  ریز  فیاظو  اب  روهمج 

یلاعياروش

هب نینچمه  مدرم  يارب  رتـهب  تسیز  طـیحم  داـجیا  روظنم  هب  يزاسرهـش  ياـههمانرب  ندرکگـنهامه  يارب  ناریا : يراـمعم  يزاـسرهش و 
رظن رد  اب  نآ  لیـصا  ياههبنج  طباوض و  هئارا  یلم و  یتنـس و  يرامعم  فلتخم  ياهکبـس  تیاـعر  ناریا و  يراـمعم  رنه  يـالتعا  روظنم 

طیارش هب  هجوت  اب  روشکفلتخم  قطانم  رد  ینامتخاس  بسانم  یلوصا و  ياههویش  نتفای  هجیتن  رد  ینف و  یملع و  نیون  ياهشور  نتفرگ 
یلاعياروش سیسأت  نوناق  هدام 1  . ) دوشیم سیسأت  ناریا  يرامعم  يزاسرهش و  یلاعياروش  یلحم ، تایضتقم  یگدنز و  زرط  یمیلقا و 
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بوصم 22/12/1351) ناریا  يرامعم  يزاسرهش و 

فانصا يزکرم  ياروش 

ياروش رد  تیوضع  يارب  دوخ  ياضعا  نیب  زا  نوناق  نیا  تاررقم  بجوم  هب  ار  يدادعت  رهـش  ره  یفنـص  روما  عمجم  هک  تسا  ییاروش  : 
یفنص ماظن  نوناق  رد  تراظن  یلاع  تأیه  طسوت  هک  یتاحالصا  يارجا  هزاجا  هب  عجار  ینوناق  هحیال  هدام 11  . ) دیامنیم باختنا  روکذم 

( بالقنا ياروش  بوصم 13/4/1359  تسا  هدمآ  لمع  هب  نآ  ياههیحالصا  و 

اههاگشناد يزکرم  ياروش 

يزکرم ياروش  مان  هب  ییاروش  اهنآ  نیب  یگنهامه  داجیا  یلاع و  شزومآ  تاسسؤم  هیلک  ناریا و  ياههاگشناد  روما  هب  یگدیسر  يارب  : 
بوصم اههاگـشناد  يزکرم  ياروش  سیـسأت  هب  عجار  نوناـق  هداـم 1  . ) دوشیم لیکـشت  شرورپ  شزومآ و  ریزو  تساـیر  هب  اههاگـشناد 

(9/9/1344

هدننکشروش

ینابت و يور  زا  هدوب و  رفن  راهچ  لقاال  اهنآ  هدع  هک  یحلـسم  نایماظن  - 1 دنوشیم : بوسحم  هدننک  شروش  نییاپ  هحورشم  صاخشا  : 
لقاال اهنآ  هدـع  هک  یناـیماظن  - 2 دـنیامن . راتفر  دوخ  ياـسؤر  رماوا  فـالخرب  هدومن و  یچیپرـس  دوخ  ياـسؤر  رماوا  تاـعاطا  زا  هئطوت 

رعـشم هک  دوخ  قوفام  نامرف  زا  دـنیامنب و  مدرم  هب  تبـسن  یتازواـجت  تایدـعت و  هب  عورـش  هحلـسا  لامعتـسا  هلیـسو  هب  هدوب و  رفن  تشه 
بوصم 4/10/1318) شترا  رفیک  یسرداد و  نوناق  هدام 328  زا  . ) دننک یچیپرس  دشاب  رما  تاعاطا  ای  هقرفترب 

ادهش

حلـسم و ياهورین  نادـنمراک  نارـسفا و  همیب  هماـننییآ  هدام 7  . ) دـنوش لوتقم  یمزر  تایلمع  اـی  گـنج  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  ادهـش  : 
بوصم 1/11/1337) يرمرادناژ 

یلم يادهش 

ماـجنا ناریا  یلم  تـضهن  زا  یناـبیتشپ  يارب  روـشک  رـسارس  رد  هـک  ار  هاـمریت 1331  هبنـشود 30  زور  ماـیق  یلمياروش  انـس و  نیـسلجم  : 
زور 30 مایق  ییاسانش  هب  طوبرم  نوناق  هدام 1  . ) دنمانیم یلم  يادهش  ناونع  هب  ار  زور  نآ  يادهـش  هتخانـش و  یلم  سدقم  مایق  تفریذپ 

بوصم 16/5/1331) یلم  سدقم  مایق  مان  هب  ریت 1331 

رهش

، لماوع ریاس  لاغتـشا و  ینامتخاس ، تفاب  رظن  زا  هدـش و  عقاو  شخب  ییاـیفارغج  ةدودـحم  رد  هک  ینوناـق  دودـح  اـب  تسا  یلحم  رهـش ، : 
، تعنـص تراـجت ، بسک ، لـغاشم  رد  نآ  یمئاد  ناـنکاس  تیرثـکا  هـک  يروـط  هـب  هدوـب  دوـخ  صاـخ  ياـهیگژیو  اـب  ییامیـس  ياراد 

تالدابم نوناک  رادروخرب و  یبسن  ییافکدوخ  زا  يرهـش  تامدخ  هنیمز  رد  هتـشاد و  لاغتـشا  يرادا  ياهتیلاعف  تامدـخ و  يزرواشک ،
هدام 4 . ) دـشاب تیعمج  رفن  رازه  هد  ياراد  لقادـح  هدوب و  دوخ  نوماریپ  ذوفن  بذـج و  هزوح  یـسایس  یگنهرف و  يداـصتقا ، یعاـمتجا ،
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بوصم 15/4/1362) يروشک  تامیسقت  طباوض  فیراعت و  نوناق 

رهش

دهاوخ سیـسأت  دـعب  هب  نیا  زا  ای  هدـش  سیـسأت  يرادرهـش  طاقن  نآرد  هکدوشیم  قـالطا  یطاـقن  هیلک  هب  رهـش  ماـن  همانـساسا  نیا  رد  : 
بوصم 12/11/1344) ناریا  ياهيرادرهش  هیداحتا  نامزاس  همانساسا  هحیال  هدام 1  هرصبت  . ) دیدرگ

رهش

مود هلاس  تفه  همانرب  نوناق  هدام 2  . ) دشابیم ینوناق  يرادرهش  ياراد  روشک  ترازو  یهاوگ  قبط  هک  تسا  ياهزوح  رهـش  زا  دوصقم  : 
بوصم 8/12/1334) روشک  ینارمع 

دیدج رهش 

سپ نیا  زا  هک  ناریا  يرامعم  يزاسرهش و  یلاعياروش  بوصم  حرط  بوچراچ  رد  هک  ددرگیم  قالطا  یتیعمج  طاقن  هب  دیدج  رهـش  : 
يارب دـشاب ) رتگرزب  هک  مادـک  ره   ) اهرهـش یظافحتـسا  میرح  ینوناق و  هدودـحم  زا  جراخ  رد  دوشیم  هدـیمان  یلاعياروش  راصتخا  هب 

ینیبشیپ نآ  نانکاس  يداصتقا  یعامتجا و  یتامدخ ، یمومع ، زاین  دروم  تاسیسأت  اهنامتخاس و  هفاضا  هب  رفن  رازهیـس  لقادح  ناکـسا 
بوصم 16/10/1380) دیدج  ياهرهش  داجیا  نوناق  هدام 1  . ) دوشیم

يرادرهش

بوصم تابـصق  اهرهـش و  نمجنا  اهيرادرهـش و  لیکـشت  نوناق  هداـم 3  . ) یقوـقح تیـصخش  ياراد  یلم و  تسا  یهاـگنب  يرادرهـش  : 
(4/5/1328

تبابطلحمرهش

زا هداـم 3  . ) دوشیم اـی  هدـش و  هتخانـش  ناونع  نیدـب  يروشکتامیـسقت  ساـسارب  هکتسا  ياهدودـحم  زا  تراـبع  تباـبط  لحمرهـش  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 17/11/1363  بطم  سیسأت  هزاجا  نوناق  ییارجا  هماننییآ 

تبابط لحم  رهش 

هماننییآ هدام 2  . ) دوشیم ای  هدـش  هتخانـش  ناونع  نیدـب  يروشک  تامیـسقتساسارب  هکتسا  ياهدودـحمزاترابع  تبابط  لحم  رهـش  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 26/11/1362  بطم  سیسأت  هزاجا  نوناق  ییارجا 

دیهش

يروهمج نایک  زا  عافد  ای  نآياهدرواتسد  ظفح  یمالسا و  بالقنا  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هکتسا  یسک  نوناق ، نیا  رد  دیهـش  زا  روظنم  : 
داینب همانساسا  نوناق  هدام 4  . ) دیامنیم ای  هدومن  راثن  رارشا  بالقنادض و  لماوع  نمشد و  تازواجت  تادیدهت و  لباقم  رد  ناریا  یمالسا 

بوصم 27/2/1377) یمالسا  بالقنا  دیهش 
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دیهش

ب) تیرومأم . ببـس  هب  دربن  نادیم  رد  توف  ای  ندش  هتـشک  فلا ) دـنوشیم : بوسحم  دیهـش  مکح  رد  ای  دیهـش  ریز  دراوم  رد  لنـسرپ  : 
رد توف  ای  ندش  هتـشک  ج ) تیرومأم . ببـس  هب  تشگرب  تفر و  لوط  رد  یگنج و  ای  یمزر  تیرومأم  هنوگ  ره  رد  توف  ای  ندش  هتـشک 

ییایرد ییاوه و  ینیمز ، تالمح  هنوگره  رد  ندش  هتـشک  د ) نایچقاچاق . ای  حلـسم و  ناقراس  ای  رارـشا  ای  بالقنا  دـض  ای  نمـشد  تراسا 
حلسم و ناقراس  رارشا ، طسوت  ندش  هتشک  و ) یـصخرم . لحم  ات  تایلمع  هقطنم  زا  تشگرب  تفر و  رد  توف  ای  ندش  هتـشک  ه )ـ نمـشد .
رد ندش  هتشک  ح ) نمـشد . لماوع  يراکبارخ  تایلمع  ببـس  هب  ای  بالقنا و  دض  طسوت  ندش  هتـشک  ز ) تیرومأم . ببـس  هب  نایچقاچاق 

یگنج لیاسو  تامهم و  هحلـسا و  هنیمز  رد  تاقیقحت  شیامزآ و  نیح  ندش  هتـشک  ط ) يرونام . تایلمع  یمزر و  ياهشزومآ  هنوگره 
مایا رد  هک  نیا  زا  معا  دـصق  وس  قیرط  زا  تمدـخ  ببـس  هب  ندـش  هتـشک  ي ) تیرومأـم . ببـس  هب  هقرتحم  هرجفنم و  داوم  يزاـسیثنخ  و 

رب طورـشم  الاب ، ياهدنب  رد  جردنم  دراوم  زا  هلـصاح  ياهيرامیب  تامدص و  تاحارج ، رثا  رد  توف  ك ) دشاب . تمدـخ  ریغ  ای  تمدـخ 
بوصم 7/7/1366) یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  هدام 107  . ) دشاب توف  تلع  روکذم  تامدص  ای  تاحارج  هک  نیا 

ص

دازآ لغاشم  فرح و  نابحاص 

تامدـخ یناگمه  همیب  نوناـق  زا  هدام 1  دـنب 5  . ) دنـشاب اـمرفشیوخ  نیناوـق  تاررقم و  رظن  زا  هک  دوـشیم  قـالطا  یـصاخشا  هیلک  هب  : 
بوصم 3/8/1373) روشک  ینامرد 

دازآ لغاشم  فرح و  نابحاص 

رگراک نتـشاد  اب  رظن  دروم  لغـش  هفرح و  ماـجنا  يارب  هک  دوشیم  قـالطا  يدارفا  هب  هماـننییآ  نیا  رد  دازآ  لـغاشم  فرح و  ناـبحاص  : 
نامزاس هریدم  تأیه  صیخشت  هب  ای  حالصيذ  عجارم  يوس  زا  هرداص  لاغتشا  زوجم  دانتسا  هب  امرفشیوخ )  ) ییاهنت هب  دوخ  ای  امرفراک ) )
تاررقم لومـشم  هتـشاد و  لاغتـشا  راک  هب  دوشیم ) هدیمان  نامزاس  هماننییآ  نیا  رد  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  دـعبنم  هک   ) یعامتجا نیمأت 

نوناق هدام 4  هرصبت 3  دنب ب و  یحالـصا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  . ) دنـشابن هماننییآ ) نیا  عوضوم  دراوم  هباشم   ) صاخ یتیامح 
( ناریزو تأیه  بوصم 29/7/1366  یمالسا  ياروش  سلجم  بوصم 30/6/1365  یعامتجا  نیمأت 

ضرف نابحاص 

هدام . ) تسین نیعم  اهنآ  مهس  هک  دنتسه  یناسک  تبارق  نابحاص  تسا و  نیعم  هکرت  زا  نانآ  مهس  هک  دنتسه  یصاخشا  ضرف  نابحاص  : 
( یندم نوناق   894

تبارق نابحاص 

هدام . ) تسین نیعم  اهنآ  مهس  هک  دنتسه  یناسک  تبارق  نابحاص  تسا و  نیعم  هکرت  زا  نانآ  مهس  هک  دنتسه  یصاخشا  ضرف  نابحاص  : 
( یندم نوناق   894

هفرح نابحاص 
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يارب نیعم  تمدـخ  هضرع  ای  شورف  روظنم  هب  الاک  دـیلوت  هب  مادـقا  دوخ  لیاسو  هیامرـس و  یـصخش و  راک  يورین  کمک  اـب  هک  یـسک  : 
(. بوصم 16/3/1350 ینواعت  ياه  تکرش  نوناق  هدام 1  دنب 8  . ) دنکیم دمآرد  بسک 

دازآ لغش  بحاص 

نوناق هدام 1  دنب 10  . ) دنکیم دمآرد  بسک  هلیـسو  نیدب  هضرع و  ار  یتامدخ  ای  تمدخ  مزال ، لیاسو  اب  ای  لیاسو و  نودب  هک  یـسک  : 
بوصم 16/3/1350) ینواعت  ياهتکرش 

الاک بحاص 

فرط زا  رداص و  وا  مان  هب  لمح  ای  دـیرخ  دانـسا  یلـصا  خـسن  هک  تسا  یـسک  یناگرزاب  يالاک  دروم  رد  كرمگ  رظن  زا  الاک  بحاص  : 
قیرط زا  هدنراذگاو  ءاضما  تحص  یسیونرهظ و  يو  مان  هب  روبزم  هدش  رهم  دانـسا  ای  دشاب  وا  مان  هب  زین  صیخرت  هلاوح  هدش و  رهم  کناب 

بوصم 30/3/1350) یکرمگ  روما  نوناق  زا  هدام 14  هرصبت 1  . ) دشاب هدش  یهاوگ  رادتیحالص  ماقم 

قسن بحاص 

نوناق ییارجا  هماننییآ  دـنب 12  . ) تسا هدـش  راذـگاو  اهنآ  هب  نیمز  بالقنا ، زا  لبق  هب  طوبرم  یـضرا  نیناوق  يارجا  رثا  رب  هک  يدارفا  : 
بوصم 8/8/1365 تسا  هتفرگ  رارق  نازرواشک  رایتخا  رد  تقوم  تشک  تروص  هب  بالقنا  زا  دـعب  هک  ریاب  ریاد و  ياـهنیمز  يراذـگاو 

( ناریزو تأیه  بوصم 29/11/1365 

یعطق تارداص 

هداتـسرف جراـخ  هب  ناریا  زا  جراـخ  ياـهروشک  رد  فرـصم  اـی  شورف  روـظنم  هب  هک  تسا  ییـالاک  زا  تراـبع  روـشک  یعطق  تارداـص  : 
بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 207  . ) دوشیم

هنومن هدننک  رداص 

هرود کی  رد  وا  ياهالاک  تارداص  شزرا  فلا ) دـشاب : ریز  طیارـش  ياراد  هک  تسا  یقوقح  ای  یقیقح  تیـصخش  هنومن  هدـننک  رداص  : 
رداص ار  هباشم  ياهالاک  هک  ییاهتکرـش  ای  صاخـشا  ریاس  اب  هسیاقم  رد  باختنا ) زا  لبق  لاس  هام  دنفـسا  ات  هام  نیدرورف  زاغآ  زا   ) یلام
دهعت يافیا  مدع  ای  هدعو  فلخ  رب  ینبم  یشرازگ  هدوب و  رادروخرب  ترهش  نسح  زا  هدننک  رداص  ب ) دشاب . حطس  نیرتالاب  رد  دننکیم 

رد ناریا  یمالسا  يروهمج  ناگدنیامن  یکناب ، هکبش  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  كرمگ  يراجت ، ياهفرط  نارادیرخ ، زا  يو  بناج  زا 
هنومن هدننک  رداص  ناونع  هب  هک  یقوقح  ای  یقیقح  صخـش  یتارداص  ياهالاک  دشاب ). هدشن  تفایرد  قثوم  عبانم  ریاس  ای  روشک  زا  جراخ 
قیوشت هماننییآ  هدام 2  . ) دشاب رادروخرب  يرتالاب  تیفیک  زا  ابقر  اب  هسیاقم  رد  اهالاک ) نیا  يدنبهتسب  نتفرگ  رظن  رد  اب   ) دوشیم باختنا 

( ناریزو تأیه  بوصم 8/7/1377  هنومن  ناگدننک  رداص 

یمسر دانسا  رتافد  تیحالص 

دنچ ای  کی  لوا و  هجرد  رتفدرس  کی  هلیسو  هب  هک  لوا  هجرد  هناخرتفد  - 1 دنوشیم : میسقت  هجرد  هس  هب  تیحالص  رظن  زا  اههناخرتفد  : 
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رتفدرس کی  هلیسو  هب  هک  مود  هجرد  هناخرتفد  - 2 تسا . اراد  ار  تالماعم  دانسا و  هنوگ  همه  تبث  میظنت و  هزاجا  دوشیم و  هرادا  رایرتفد 
-3 دـشاب . هتـشاد  رایرتفد  کـی  دـناوتیم  هدوب و  اراد  ار  یغلبم  ره  هب  تـالماعم  دانـسا و  تبث  میظنت و  هزاـجا  دوشیم و  هرادا  مود  هجرد 
هدام 4 . ) دراد ار  لایر  رازه  جنپ  ات  دانسا  تبث  میظنت و  هزاجا  دوشیم و  هرادا  موس  هجرد  رتفدرس  کی  هلیـسو  هب  هک  موس  هجرد  هناخرتفد 

بوصم 15/3/1316) یمسر  دانسا  رتفد  نوناق 

یتاذ تیحالص 

عجرم نوناـق  هک  يدراوـم  رد  رگم  تسا  بـالقنا  یموـمع و  ياـههاگداد  تیحالـص  رد  دروـم  بسح  يواـعد ، هـب  نیتـسخن  یگدیـسر  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسردادنییآ  نوناق  هدام 10  . ) دشاب هدرک  نییعت  ار  يرگید 

یتاذ تیحالص 

يرگید عجرم  نوناق  هکيدراوم  رد  زج  تسا  شخب  ياههاگداد  ناتـسرهش و  ياههاگداد  هب  عجار  یندم  يواعد  هب  نیتسخن  یگدیـسر  : 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسردادنییآ  نوناق  هدام 10  . ) دشاب هدرکنیعم 

یتاذ تیحالص 

يرگید عجرم  نوناق  هک  يدراوم  رد  زج  تسا  حلـص  مکاحم  ییادتبا و  مکاحم  هب  عجار  يراجت  یقوقح و  يواعد  هب  يودـب  یگدیـسر  : 
بوصم 28/10/1314) يراجت  یقوقح و  تامکاحم  لوصا  نوناق  هدام 8  . ) دشاب هدرک  نیعم 

یتاذ تیحالص 

تیحالص يرتسگداد  ریغ  عجارم  هب  تبسن  يرتسگداد  ياههاگداد  سکعلاب و  ناتـسا و  هاگداد  هب  تبـسن  ناتـسرهش  هاگداد  تیحالـص  : 
(. بوصم 25/6/1318 یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 10  تسا . یتاذ 

کیتپا عیانص 

اهنآ رد  کینورتکلا  اب  مأوت  رون  يژولونکت  هک  یتازیهجت  لیاسو و  تاعطق  هب  طوبرم  یسدنهم  تامدخ  يدیلوت و  ياهتیلاعف  هیلک  هب  : 
یعامتجا و يداصتقا  هعـسوت  مود  هلاس  جنپ  همانرب  نوناق  هرصبت 96  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  . ) دوشیم قالطا  تسا  هدـش  هتفرگ  راـک  هب 

( ناریزو تأیه  بوصم 28/2/1376  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف 

نویساموتا عیانص 

رتویپماک و نآ  زراب  هنومن  دننکیم و  دیلوت  ار  اهنآ  هب  طوبرم  تاعطق  ای  نویساموتا  ای  یلرتنک  دوخ  تازیهجت  رازبا و  هک  تسا  یعیانص  : 
يروهمج یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا  هعـسوت  مود  هلاس  جـنپ  همانرب  نوناـق  هرـصبت 96  ییارجا  هماننییآ  هداـم 1  . ) تسا طوبرم  مزاول 

( ناریزو تأیه  بوصم 28/2/1376  ناریا  یمالسا 

کینورتکلا عیانص 
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مود هلاس  جنپ  همانرب  نوناق  هرصبت 96  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  . ) دوشیم قالطا  کیتپا  نویساموتا و  تارباخم ، یکینورتکلا ، عیانـص  هب  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 28/2/1376  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا  هعسوت 

کینورتکلا عیانص 

راک هب  اهنآ  رد  کینورتکلا  يژولونکت  هک  یتازیهجت  لیاسو و  تاعطق ، هب  طوبرم  یـسدنهم  یتامدـخ  يدـیلوت و  ياـهتیلاعف  هیلک  هب  : 
یگنهرف یعامتجا و  يداـصتقا  هعـسوت  مود  هلاـس  جـنپ  نوناـق  هرـصبت 96  ییارجا  هماـننییآ  هداـم 1  . ) دوشیم قـالطا  تسا  هدـش  هتفرگ 

( ناریزو تأیه  بوصم 28/2/1376  ناریا  یمالسا  يروهمج 

یتسدنییاپ عیانص 

هب هلحرم  دنچ  ای  کی  یط  کی ) هدام  دافم  قبط   ) یمیشورتپ ییاهن  ياههدروارف  نآرد  هکیعیانـص  زا  تسا  ترابع  یتسدنییاپ ، عیانـص  : 
اب طابترا  رد  تفن  ترازو  عیانـص و  ترازو  فیاظو  کیکفت  یگنهاـمه و  هوحن  هماـننییآ  هدام 2  . ) دوشیم لیدبت  یفرـصم  تالوصحم 

( ناریزو تأیه  بوصم 24/1/1367  یمیشورتپ 

یمیشورتپ عیانص 

نوناق فیرعت  قبط   ) تفن زا  هک  یتسد  نییاپ  هلحرم  ات  ییایمیش  ياههدروارف  هیلک  هدننکدیلوت  عیانص  زا  تسا  ترابع  یمیشورتپ  عیانـص  : 
 - یعونـصم ياهکیتسال  اهکیتسالپ و  دننام  یعونـصم  ياهرمیلپ  لیبق -  زا  ییاههدروارف  دنیامنیم . هدافتـسا  كاروخ  ناونع  هب  تفن )

ییایمیش و داوم  ریاس  یعونصم -  فایلا  یلصا  هیلوا  داوم  هدنیوش و  ياهردوپ  یلصا  هیلوا  داوم  تافآ -  عفد  مومس  ییایمیـش و  ياهدوک 
فیاظو کـیکفت  یگنهاـمه و  هوحن  هماـننییآ  هدام 1  . ) دـنوشیم بوسحم  یمیـشورتپ  ياـههدروارف  قوف  فیرعت  اـب  قبطنم  ياـهلالح 

( ناریزو یتأیه  بوصم 24/1/1367  یمیشورتپ  اب  طابترا  رد  تفن  ترازو  عیانص و  ترازو 

ییاتسور عیانص 

. ددرگیم داجیا  اهاتسور  رد  هک  تسا  کچوک  عیانـص  يزرواشک و  هیلوا  یلیدبت  عیانـص  هماننییآ ، نیا  رد  ییاتـسور  عیانـص  زا  روظنم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 27/6/1364  یگدنزاس  داهج  عیانص و  ياههناخترازو  فیاظو  کیکفت  یگنهامه و  هماننییآ  هدام 1  )

یلصف عیانص 

زا  ) اهنآ لاثما  دنق و  هبنپ  تاجناخراک  دـننام  دراد  لاس  رد  يدودـحم  يرادربهرهب  هرود  رد  هک  تسا  عیانـص  زا  ترابع  یلـصف  عیانـص  : 
بوصم 17/3/1328) نایامرفراک  نارگراک و  هب  طوبرم  یناگرزاب  رنه و  هشیپ و  نویسیمک  شرازگ  يارجا  هزاجا  نوناق  هدام 2 

کچوک عیانص 

داوم و زا  یضعب  حالـصا  هدحاو  هدام  دنب 1  زا  . ) دوشیم مالعا  صخشم و  داصتقا  ترازو  هلیسو  هب  هک  تسا  یعیانـص  کچوک  عیانـص  : 
بوصم 5/12/1350) ینواعت  ياهتکرش  نوناق  هب  دیدج  ياههرصبت  قاحلا 

یتارباخم عیانص 
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دـیلوت و ار  تارباخم  رد  هدافتـسا  دروم  تازیهجت  مزاول و  یکینورتکلا  تاعطق  اهناملآ و  اههاگتـسد ، زا  هدافتـسا  اـب  هک  تسا  یعیانـص  : 
يروهمج یگنهرف  یعامتجا و  يداـصتقا  هعـسوت  مود  هلاـس  جـنپ  هماـنرب  نوناـق  هرـصبت 96  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  . ) دـیامنیم هضرع 

( ناریزو تأیه  بوصم 28/2/1376  ناریا  یمالسا 

هیفصت هرادا  قودنص 

بوصم یگتـسکشرو  روما  هیفـصت  هرادا  نوناـق  هداـم 51  ( ) ب  ) قودنـص و  فـلا )  ) قودنـص تـسا - قودنـص  ود  ياراد  هیفـصت  هرادا  : 
(24/4/1318

یلم زادناسپ  قودنص 

داجیا نوناق   1 هدام . ) دوشیم سیسأت  یلم  زادناسپ  قودنـص  مان  هب  یقودنـص  ناگدننکزادناسپ  قیوشت  زادناسپ و  ندرک  جیار  يارب  : 
بوصم 18/2/1318) یلم  زادناسپ  قودنص 

ناریا يزرواشک  هعسوت  قودنص 

نیناوق بجوم  هب  تسا و  یماهـس  تکرـش  نوناق  قبط  دوشیم  هدیمان  قودنـص  همانـساسا  نیا  رد  هک  ناریا  يزرواشک  هعـسوت  قودنـص  : 
دوشیم هرادا  یناگرزاب  تروص  هب  همانساسا  نیا  ياهلاس 1345 و 1347 و  بوصم  ناریا  يزرواشک  هعسوت  قودنص  سیسأت  هب  طوبرم 

دهاوخ تراجت  نوناق  روشک و  یلوپ  یکناب و  نوناق  عبات  دشاب  هدشن  مزال  ینیبشیپ  همانـساسا  نیا  روکذم و  نیناوق  رد  هک  يدراوم  رد  و 
بوصم 14/8/1351) ناریا  يزرواشک  هعسوت  قودنص  همانساسا  هدام 1  . ) دوب

تارداص هعسوت  یتلودریغ  قودنص 

ياهلکـشت طسوت  هک  دوشیم  قالطا  ياهسـسؤم  هب  دش  دهاوخ  هدـیمان  قودنـص  سپ  نیا  زا  هک  تارداص  هعـسوت  یتلودریغ  قودنـص  : 
هب اهنآ  ریاظن  و  یتارداص ) ياهاکیدنس  اهنمجنا ، اههیداحتا ،  ) یفنـص روما  عماجم  ای  نواعت  قاتا  ای  یناگرزاب  قاتا  هب  هتـسباو  یتارداص 

يارب ًارـصحنم  ینواعت  ای  یـصوصخ  شخب  يراذگهیامرـس  اب  دروم ) بسح   ) نواعت نوناق  ای  تراـجت  نوناـق  رد  روکذـم  لاکـشا  زا  یکی 
یمومع عمجم  بیوصت  هب  هک  ياهمانـساسا  قبط  طبريذ  یتارداص  ياهلکـشت  ياضعا  تامدـخ  ای  اهالاک  تارداـص  هعـسوت  هب  کـمک 
بوصم اهنآ  زا  تیامح  هوحن  تارداص و  هعـسوت  یتلودریغ  ياهقودنـص  سیـسأت  هماـننییآ  هدام 2  . ) دوش سیـسأت  دسریم  قودـنص 

( ناریزو تأیه   2/2/1380

ریگب دزمتسد  نارگتعنص 

رد نانآ  مان  دنراد و  تفایرد  دزمتسد  ای  دنشورفب  هدننکفرصم  هب  ًارصحنم  ار  الاک  هک  دنتسه  یناسک  ریگبدزمتسد  نارگتعنص  هبـسک و  : 
بوـصم ریغ  قـح  تالغتــسم و  یعورزم و  كـالما  دـمآردرب و  تاـیلام  نوناـق  هداـم 5  زا   ... ) تـسا هدـش  رکذ  هداـم  نـیا  کـی  هرـصبت 

(16/1/1335

فنص
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عون کی  زا  نانآ  تیلاعف  تعیبط  هک  یندـم  ياهتکراشم  یقوقح و  یقیقح و  صاخـشا  زا  معا  یفنـص  صاخـشا  زا  هورگ  نآ  فنـص ، : 
بالقنا ياروش  بوصم 13/4/1359  یفنص  ماظن  نوناق  حالصا  نوناق  یحالـصا )  4  ) هدام 2 . ) دنهدیم ار  فنص  کی  لیکـشت  دشابیم 

بوصم 31/2/1368) ناریا  یمالسا  يروهمج 

فنص

هب عجار  ینوناق  هحیال  هدام 4  . ) دنهدیم ار  فنص  کی  لیکشت  دشابیم  عون  کی  زا  نانآ  یلغـش  تعیبط  هک  یفنـص  دارفا  زا  هورگ  نآ  : 
بوـصم تسا  هدـمآ  لـمع  هب  نآ  ياههیحالـصا  یفنـص و  ماـظن  نوناـق  رد  تراـظن  یلاـع  تأـیه  طـسوت  هـک  یتاحالـصا  يارجا  هزاـجا 

( بالقنا ياروش   13/4/1359

فنص

بوصم یفنص  ماظن  نوناق  هدام 4  . ) دنهدیم ار  فنص  کی  لیکشت  تسا  عون  کی  زا  نانآ  یلغش  تعیبط  هک  یفنـص  دارفا  زا  هورگ  نآ  : 
(16/3/1350

یعیزوت فونص 

ای الاک  دیلوت  رد  هک  نآ  نودب  دنیامنیم  مادقا  یلخاد  تادیلوت  ای  تادراو  لحم  زا  الاک  هضرع  هب  تبسن  ًافرص  هک  یفونص  زا  هتـسد  نآ  : 
بسک هناورپ  رودص  تهج  مزال  تالیهست  داجیا  نوناق  هدام 8  . ) دوشیم هدیمان  عیزوت  فنص  دنشاب  هتـشاد  شقن  نآ  تیفیک  نداد  رییغت 
بوصم 13/12/1368) یفنص  ماظن  نوناق  زا  يداوم  حالصا  نیدوقفم و  ادهش و  مرتحم  هداوناخ  هدش و  دازآ  يارسا  نازابناج ، يارب 

يدیلوتفونص

میقتسم ار  دوخ  تادیلوت  ًارصحنم  هتشگ و  داوم  ییایمیش  ای  یکیزیف  رییغت  هب  رجنم  اهنآ  ياهتیقالخ  تیلاعف و  هکیفونص  زا  هتـسد  نآ  : 
رودص تهج  مزال  تالیهـست  داجیا  نوناق  هدام 8  . ) دوشیم هدیمان  يدیلوت  فنص  دنهدیم  رارق  هدننکفرـصم  رایتخا  رد  میقتـسمریغ  ای 

بوصم یفنـص  ماـظن  نوناـق  زا  يداوم  حالـصا  نیدوـقفم و  ادهـش و  مرتـحم  هداوناـخ  هدـش و  دازآ  يارـسا  نازاـبناج  يارب  بسک  هناورپ 
(13/12/1368

ینف تامدخ  فونص 

نتـشاد مزلتـسم  نآ  هب  لاغتـشا  ای  ددرگیم  الاک  يرادـهگن  تمرم و  ای  صقن  بیع و  عفر  هب  رجنم  نآ  تیلاعف  هک  یفونـص  زا  هتـسد  نآ  : 
يارب بسک  هناورپ  رودـص  تهج  مزال  تالیهـست  داجیا  نوناق  هدام 8  . ) دوشیم هدـیمان  ینف  تامدـخ  فنـص  تسا ، مزال  ینف  تیحالص 

بوصم 13/12/1368) یفنص  ماظن  نوناق  زا  يداوم  حالصا  نیدوقفم و  ادهش و  مرتحم  هداوناخ  هدش و  دازآ  يارسا  نازابناج ،

یتامدخ فونص 

ای هدروارف  هب  داوم  لیدبت  هنیمز  رد  تیلاعف  نیا  هدومن و  نیمأت  ار  هعماج  ياهزاین  زا  یتمسق  دوخ  ياهتیلاعف  اب  هک  یفونص  زا  هتـسد  نآ  : 
، نازابناج يارب  بسک  هناورپ  رودـص  تهج  مزال  تالیهـست  داجیا  نوناـق  هدام 8  . ) دوشیم هدیمان  یتامدخ  فنـص  دشابن ، ینف  تامدـخ 
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بوصم 13/12/1368) یفنص  ماظن  نوناق  زا  يداوم  حالصا  نیدوقفم و  ادهش و  مرتحم  هداوناخ  هدش و  دازآ  يارسا 

دیص

ییارجا هماننییآ  زا  هدام 1  دـنب 8  . ) دریگیم تروص  اهنآ  یعیبط  تسیز  طیحم  زا  نایزبآ  ندرک  جراـخ  روظنم  هب  هک  تسا  یتاـیلمع  : 
(5/2/1378  ) بوصم ناریا  یمالسا  يروهمج  يزبآ  عبانم  زا  يرادربهرهب  تظافح و 

ض

يرتسگداد نیطباض 

راثآ و ظفح  یتامدـقم و  ییوجزاب  مرج و  فشک  رد  ییاضق  ماقم  تامیلعت  تراظن و  تحت  هک  دنتـسه  ینارومأم  يرتسگداد  نیطباـض  : 
دـنیامنیم و مادـقا  نوناـق  بجوم  هب  ییاـضق  تامیمـصت  يارجا  قاروا و  غـالبا  مهتم و  ندـش  یفخم  رارف و  زا  يریگولج  مرج و  لـیالد 

يورین نیرومأم  . 3 ناینادنز . هب  طوبرم  روما  هب  تبسن  نادنز  نینواعم  اسؤر و  . 2 ناریا . یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  . 1 زا : دنترابع 
بوسحم يرتسگداد  طباض  هلوحم  فیاظو  هدودحم  رد  صاخ و  نیناوق  بجوم  هب  هک  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  جیـسب  تمواقم 

هب ار  یماظتنا  يورین  ندوب  طباض  فیاظو  زا  یخرب  ای  مامت  یلم  تینما  یلاع  ياروش  هک  يدراوم  رد  حلـسم  ياـهورین  ریاـس  . 4 دنوشیم .
. دـنوشیم بوسحم  يرتسگداد  طباض  هلوحم  فیاظو  دودـح  رد  صاخ  نیناوق  بجوم  هب  هک  ینیرومأم  تاماقم و  . 5 دنک . لوحم  نانآ 

بوصم 28/6/1378) بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 15  )

هیلدع نیطباض 

يارب هک  یتامادـقا  هب  و  تیاـنج ) هحنج و  فـالخ و   ) مئارج فـشک  شیتـفت و  هب  دـنفلکم  هـک  ینیرومأـم  زا : دـنترابع  هیلدـع  نیطباـض  : 
میـسقت لـیذ  بیترت  هب  هروکذـم  نیطباـض  دـیآ  لـمع  هب  دـیاب  نوناـق  تاررقم  قفاوم  ندـشیفخم  اـی  رارف  زا  مهتم  اـی  بکترم  يریگولج 
داکیرب اسؤر  بصانم و  نابحاص  نانآ 4 . ماقم  مئاق  سیلپ و  ياهرسیمک  قطنتسم 3 . وا 2 . نینواعم  ییادتبا و  یمومع  یعدم  دنوشیم 1 .

دودـح تسا  ییازج  روما  بیقعت  وا  هدـمع  صوصخم و  تیرومأم  یلو  بوسحم  هیلدـع  نیطباض  سیئر  یمومع  یعدـم  هینما  مرادـناژ و 
ییازج تاـمکاحم  یتـقوم  نیناوـق  هداـم 19  . ) تـسا ررقم  باـب  نـیا  رد  هـک  تـسا  يروـط  هـب  هروکذـم  نارومأـم  زا  مادـک  ره  فیاـظو 

بوصم 30/5/1291) يرفیک ) یسردادنییآ  )

یماظن نیطباض 

دودـح رد  هکییاههزب  قیقحت  یـسرزاب و  هب  فلکم  نوناق  نیا  تاررقم  دودـح  رد  هکدنـشابیم  ینیرومأم  زا : ترابع  یماـظن  نیطباـض  : 
ندـشیفخم ای  رارف  زا  يریگولج  هطوبرم و  كرادـم  لیالد و  يروآعمج  يارب  هک  یتامادـقا  هدوب و  تسا  یماظن  ياههاگداد  تیحـالص 

(4/10/1318 بوصم شترا  رفیکو  یسرداد  نوناق   122 هدام . ) دنروآیم لمعهب  تسا  مزال  هیضق  ینوناق  بیقعت  مهتم و 

یتایلام بیارض 

دمآرد سأرلایلع ، صیخـشت  دراوم  رد  یتایلام  هنیرق  رد  اهنآ  برـض  لصاح  هک  ياهصخـشم  ماقرا  زا : تسا  ترابع  یتاـیلام  بیارـض  : 
بوصم 3/12/1366) میقتسم  ياهتایلام  نوناق  هدام 153  . ) ددرگیم یقلت  تایلام  لومشم 
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یتایلام بیارض 

دراوم رد  یتایلام  هنیرق  رد  اـهنآ  برـض  لـصاح  هک  ياهصخـشم  ماـقرا  زا  تسا  تراـبع  تاـیلام  لومـشم  دـمآرد  صیخـشت  بیارـض  : 
بوصم 28/12/1345) میقتسم  ياهتایلام  نوناق  هدام 129  . ) ددرگیم یقلت  تایلام  لومشم  دمآرد  سأرلایلع  صیخشت 

ررض

تراجت نوناق  زا  یتمسق  حالصا  ینوناق  هحیال  هدام 133  زا  . ) تعفنم تیوفت  ای  تراسخ  دورو  زا  تسا  معا  هدام  نیا  رد  ررض  زا  روظنم  : 
بوصم 24/12/1347)

میسقت زا  عنام  ررض 

نوناق هدام 593  . ) دشابن هحماسم  لباق  ًاتداع  هک  يرادـقم  هب  تمیق  شحاف  ناصقن  زا : تسا  ترابع  دوشیم  میـسقت  زا  عنام  هک  يررـض  : 
( یندم

هبلاطم لباق  نایز  ررض و 

.2 تسا . هدش  لصاح  مرج  باکترا  هجیتن  رد  هک  يدام  ياهنایز  ررض و  . 1 دشابیم : لیذ  حرش  هب  تسا  هبلاطم  لباق  هک  ینایز  ررض و  : 
رثا رد  هدوب و  لوصحلا  نکمم  هک  یعفانم  . 3 یحور . تامدص  ای  صاخشا  رابتعا  ای  تیثیح  رسک  زا  تسا  ترابع  هک  يونعم  نایز  ررض و 

بوصم يرفیک  یسردادنییآ  داوم  زا  یتمسق  حالـصا  ینوناق  هحیال  هدام 9  زا  . ) دوشیم مورحم  نآ  زا  یـصوصخ  یعدـم  مرج  باکترا 
(30/11/1335

هناکلام هرهب  بیرض 

هرهب بیرـض  نارهت  رازاب  رد  فلتخم  داعبا  هب  يراولا  بوچ  بعکم  رتم  کـی  هنـالاس  یـشورف  هدـمع  طـسوتم  ياـهب  زا  يدـصرد  نازیم  : 
بوصم عتارم  اـهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظاـفح و  نوناـق  زا  هدام 1  دـنب 20  . ) تسا سنج  نامه  زا  تخرد  بعکم  رتم  کـی  هناـکلام 

(25/5/1346

نامض

نومضم ار  رگید  فرط  نماض  ار  دهعتم  دریگب . هدهع  هب  تسا  يرگید  همذ  رب  هک  ار  یلام  یصخش  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نامض  دقع  : 
( یندم نوناق  هدام 684  . ) دنیوگیم یلصا  نویدم  ای  هنعنومضم  ار  ثلاث  صخش  هل و 

قلطم تنامض 

ار غلبم  نالف  هک  تسا  نم  هدهعرب  هب  یعدم  توبث  تروص  رد  هک  دیامن  دیق  ینعی  دـیامنب  ار  هجو  هیدأت  تنامـض  طقف  دـناوتیم  نماض  : 
هدام . ) دنمان لماک  ای  قلطم  تنامض  ار  یمود  دیقم و  تنامض  ار  یلوا  تنامـض  دیامن  ار  هجو  يروف  هیدأت  تنامـض  ًاحیرـص  ای  مزادرپب و 

بوصم 18/8/1290) یقوقح  تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق   398
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دیقم تنامض 

ار غلبم  نالف  هک  تسا  نم  هدهعرب  هب  یعدم  توبث  تروص  رد  هک  دیامن  دیق  ینعی  دـیامنب  ار  هجو  هیدأت  تنامـض  طقف  دـناوتیم  نماض  : 
ـد. نمان لماک  ای  ـق  لطم تنامـض  ار  ـی  مود ـد و  یقم تنامـض  ار  یلوا  تنامـض  دـیامن  ار  هجو  يروف  هیدأت  تنامـض  ًاحیرـص  اـی  مزادرپب و 

بوصم 18/8/1290) یقوقح  تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هدام 398  )

كرد نامض 

نوناق هدام 390  . ) دشاب هدشن  نامـض  هب  حیرـصت  هچرگا  تسا  نماض  عیاب  دیآرد  ریغللقحتـسم  ائزج  ای  ًالک  عیبم  نمث  ضبق  زا  دـعب  رگا  : 
( یندم

يرهق نامض 

نوناق هدام 307  . ) افیتسا . 4 بیبست . . 3 فالتا . . 2 تسا . بصغ  مکح  رد  هک  هچنآ  بـصغ و  . 1 تسا : يرهق  نامـض  بجوم  لیذ  روما  : 
( یندم

ط

یلغش هقبط 

رد يراذگـشزرا  ماظن  رد  دنـشاب و  هباشم  رگیدکی  اب  راک  يراوشد  تیلوئـسم و  رظن  زا  هک  تسا  ینامزاس  لغـش  دنچ  ای  کی  زا  ترابع  : 
يروهمج یتعنـص  يراـجت  دازآ  قطاـنم  ياـهنامزاس  ناـنکراک  دزمتـسد  قوقح و  هماـننییآ  زا  هداـم 1  دـنب چ  . ) دریگب رارق  هـقبط  کـی 

( ناریزو تأیه  بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالسا 

فیعض هقبط 

یحارط هماـننییآ  فیراـعت  شخب  زا   ) دـشاب دـصرد  زا 80  رتمک  نآ  يـالاب  هـقبط  هـب  تبـسن  نآ  یبناـج  تمواـقم  هـک  تـسا  ياهـقبط  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 17/9/1378  هلزلز  ربارب  رد  اهنامتخاس 

مرن هقبط 

هس ياهیتخس  طسوتم  دصرد  زا 80  رتمک  ای  دوخ  يور  هقبط  یبناج  یتخـس  دصرد  زا 70  رتمک  نآ  یبناج  یتخـس  هک  تسا  ياهقبط  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 17/9/1378  هلزلز  ربارب  رد  اهنامتخاس  یحارط  هماننییآ  فیراعت  شخب  زا  . ) تسوا دوخ  يور  هقبط 

يرادربهرهب حرط 

ساسارب تاعالطا  ریاس  تایلمع و  يارجا  يدنبنامز  ندـعم و  زا  يرادربهرهب  يارب  ییارجا  ياههمانرب  تایئزج  نآ  رد  هک  تسا  یحرط  : 
نداعم نوناق  هدام 1  دنب ف  . ) ددرگیم جرد  يرادربهرهب  نیلماع  طسوت  تازلف ، نداعم و  ترازو  هژیو  ياهمرف  هنومن  رد  ندعم  همانسانش 

بوصم 23/3/1377)
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یلیصفت حرط 

حطـس رد  يرهـش  ياهنیمز  زا  هدافتـسا  هوحن  رهـش  عماج  حرط  یلک  طباوض  اهرایعم و  ساسارب  تسا  یحرط  زا  ترابع  یلیـصفت  حرط  : 
نازیم و رورم و  روبع و  هکبـش  یلیـصفت  قیقد و  عضو  اهنآ و  زا  کی  ره  يارب  نیمز  قیقد  تحاـسم  تیعقوم و  رهـش و  فلتخم  تـالحم 

تالکشم لح  هعـسوت و  يزاسون و  يزاسهب و  قطانم  هب  طوبرم  ياهتیولوا  يرهـش و  ياهدحاو  رد  ینامتخاس  مکارت  تیعمج و  مکارت 
یتبث كرادـم  ساسارب  تیکلام  هب  طوبرم  تاصخـشم  اههشقن و  دوشیم و  نییعت  نآ  رد  يرهـش  فلتخم  لـماوع  هیلک  تیعقوم  يرهش و 

نآ فیاظو  نییعت  يزاسرهش و  نکـسم و  ترازو  هب  نکـسم  ینادابآ و  ترازو  مان  رییغت  نوناق  زا  هدام 1  دـنب 3  . ) ددرگیم میظنت  هیهت و 
بوصم 16/4/1353)

ینیمزرس عماج  حرط 

یسررب قیرط  زا  يداصتقا  یلم و  ياهیشمطخ  اهفده و  بلاق  رد  نیمزرـس  زا  هدافتـسا  لماش  هک  تسا  یحرط  نیمزرـس ، عماج  حرط  : 
ياهبطق هدنیآ و  یلعف و  ياهكرهش  اهرهش و  شرتسگ  هعسوت و  دودح  روشک و  ییاتـسور  يرهـش و  تیعمج  زکارم  عبانم  تاناکما و 

مظن و داجیا  یـصوصخ  یمومع و  ياهشخب  ینارمع  ياههمانرب  يارجا  رد  هدوب و  یتامدخ  يدرگناهج و  زکارم  يزرواشک و  یتعنص و 
بوصم نآ  فیاظو  نییعت  يزاسرهش و  نکسم و  ترازو  هب  نکسم  ینادابآ و  ترازو  مان  رییغت  نوناق  زا  هدام 1  دنب 1  . ) دیامن یگنهامه 

(16/4/1353

رهش عماج  حرط 

، ینوکـسم ياههزوح  هب  طوبرم  يدنبهقطنم  یـضارا و  زا  هدافتـسا  هوحن  نآ  رد  هک  تسا  یتدم  دـنلب  حرط  زا : ترابع  رهـش  عماج  حرط  : 
یلک طوطخ  يرهـش ، یمومع  ياهيدـنمزاین  يرهـش و  تالیهـست  تازیهجت و  تاسیـسأت و  يزرواـشک و  يرادا و  یناـگرزاب ، یتعنص و 

، یمومع تالیهست  تازیهجت و  تاسیسأت و  داجیا  يارب  مزال  حطـس  ردانب و  اههاگدورف و  و  لانیمرت )  ) طخ ياهتنا  زکارم  لحم  یطابترا و 
نینچمه قوف و  دراوم  هیلک  هب  طوبرم  تاررقم  طـباوض و  دوـشیم و  نییعت  اـهنآ  هب  طوـبرم  ياـهتیولوا  يزاـسهب و  يزاـسون ، قطاـنم 
دیدـجت لباق  ترورـض  بسحرب  رهـش  عماج  حرط  ددرگیم . میظنت  هیهت و  یعیبط ، رظانم  یخیرات و  ياهامن  انب و  ظفح  هب  طوبرم  طباوض 
بوصم نآ  فیاظو  نییعت  يزاسرهش و  نکسم و  ترازو  هب  نکـسم  ینادابآ و  ترازو  مان  رییغت  نوناق  زا  هدام 1  دنب 2  . ) دوب دهاوخ  رظن 

(16/4/1353

يرادلگنج حرط 

ییاـیحا و تاـیلمع  يرادربهرهب و  هوـحن  ارجا و  تدـم  تـشادرب و  عـقوم  لـحم و  رادـقم و  نآ  رد  هـک  تـسا  یحرط  يرادـلگنج  حرط  : 
دنب . ) دشاب هدیـسر  ناریا  ینابلگنج  نامزاس  بیوصت  هب  هدش و  جرد  دیآ  لمع  هب  دیاب  طوبرم  ياهلگنج  ای  لگنج  لخاد  رد  هک  ینارمع 

بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق  زا  هدام 1   12

يرادلگنج حرط 

دـشاب هدیـسر  ینابلگنج  نامزاس  بیوصت  هب  هک  يرادلگنج  حرط  لگنج  نآ  يارب  هک  دومن  يرادربهرهب  لگنج  زا  ناوتیم  یتروص  رد  : 
هیلک نییعت  لـگنج و  هناـیلاس  ومن  رادـقم  نآ و  رد  دوجوم  بوچ  رادـقم  نییعت  هشقن و  هیهت  يرادـلگنج  حرط  زا  روظنم  دـشاب  هدـش  هیهت 
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روشک عتارم  اهلگنج و  نوناق  زا  هدام 4  هرصبت 1  دنب 1  . ) دریگ تروص  لگنج  نآ  تاعطق  زا  کی  ره  رد  دیاب  هک  یتاحالصا  تامادقا و 
بوصم 8/6/1338)

ینارمع حرط 

هاگتـسد طسوت  هک  یعامتجا  ای  يداـصتقا  ینف و  یهیجوت  تاـعلاطم  ساـسارب  هک  تسا  یـصخشم  تامدـخ  تاـیلمع و  هعومجم  روظنم  : 
تروـص هـب  هلاـسجنپ  ینارمع  هماـنرب  ياهفدـه  هـب  ندیـشخب  قـقحت  يارب  نـیعم  راـبتعا  اـب  نـیعم و  تدـم  یط  دوـشیم  ماـجنا  ییارجا 

ياههنیزه زا  یتمسق  ای  مامت  ددرگیم و  ارجا  تاعلاطم  ای  ارجا  هعلاطم و  هرود  رد  هتـسباو  تباثریغ  ياههنیزه  لماش  تباث  يراذگهیامرس 
هدام 1 دـنب 10  : ) دوشیم میـسقت  یتاعلاطم  یعافتناریغ و  یعافتنا و  عون  هس  هب  ددرگیم و  نیمأـت  ینارمع  تاراـبتعا  لـحم  زا  نآ  يارجا 

بوصم 10/12/1351) روشک  هجدوب  همانرب و  نوناق 

یعافتنا ینارمع  حرط 

يراج و ياـههنیزه  نیمأـت  رب  هوـالع  يرادربهرهب  هب  عورـش  زا  سپ  یلوقعم  تدـم  رد  هک  تسا  یحرط  روظنم  یعاـفتنا - ینارمع  حرط  : 
روشک هجدوب  همانرب و  نوناق  زا  هدام 1  دنب 10  فیدر ب  . ) دیامن دیاع  زین  ار  تلود  تسایس  زا  تیعبت  هب  یبسانتم  دوس  هیامرس  كالهتسا 

بوصم 10/12/1351)

یعافتناریغ ینارمع  حرط 

هیلک لیهست  تهج  تاسیسأت  نامتخاس و  ثادحا  ای  ییانبریز و  تایلمع  یعامتجا و  هافر  ياههمانرب  ماجنا  يارب  هک  تسا  یحرط  روظنم  : 
روشک هجدوب  هماـنرب و  نوناـق  هدام 1  دـنب 10  فیدر ب  . ) دـشابیمن دـمآرد  لوصح  نآ  یلـصا  فدـه  دوشیم و  ارجا  تلود  فیاـظو 

بوصم 10/12/1351)

ینوناق حرط 

لوصو و مالعا  زا  سپ  دوشیم و  میلـست  سیئر  هب  سلجم  رد  ناگدـنیامن  زا  رفن  هدزناپ  لقادـح  ماـن  رکذ  اـضما و  اـب  ینوناـق  ياـهحرط  : 
زا سپ  اهحرط  نیا  دوشیم . عاجرا  طوبرم  ياهنویـسیمک  هب  هسلج  نامه  رد  نایـشنم ، زا  یکی  ای  سلجم  سیئر  طسوت  نآ  ناونع  تئارق 
زین اهحرط  ددرگیم  لاسرا  طوبرم  ناریزو  ای  ریزو  يارب  سیئر  طسوت  نآ  زا  ياهخسن  عیزوت و  پاچ و  طبريذ  ياهنویسیمک  هب  عاجرا 

نینچمه دوش و  جرد  حوضو  هب  همدقم  رد  نآ  داهنشیپ  هیهت و  موزل  لیالد  دنـشاب و  صخـشم  ناونع  عوضوم و  ياراد  دیاب  حیاول ، دننامه 
بوصم یمالـسا  ياروش  سلجم  یلخاد  هماـننییآ  نوناـق  هداـم 130  . ) دـشاب زین  حرط  ناونع  عوضوم و  لـصا  اـب  بساـنتم  يداوم  ياراد 

(20/1/1379

يرادعترم حرط 

نوناق زا  دنب 1  فیدر 21  . ) دوش عقاو  یعیبـط  عباـنم  ترازو  بیوصت  دروم  عترم  زا  يرادربهرهب  روـظنم  هب  هک  تسا  یحرط  زا  تراـبع  : 
بوصم 20/1/1348) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق  حالصا 

یشهوژپ لقتسم  حرط 
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دشاب و هدیسر  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  ای  هاگشناد  یشهوژپ  ياروش  بیوصت  هب  هک  تسا  یحرط  یشهوژپ  لقتـسم  حرط  زا  روظنم  : 
فرـص تقو  هژورپ  تیفیک  بسانت  هب  تعاـس  یلا 15  نیب 5  نآ  يارجا  تهج  یـشزومآ  فیاـظو  زا  ادـج  نآ  ناـیرجم  اـی  حرط  يرجم 

نایوجشناد و شزومآ  سیردت و  تهج  هلاقم  رانیمس و  تروص  هب  نآ  هجیتن  هدومنن و  تفایرد  یهجو  هنوگچیه  نآ  ماجنا  تباب  هدومن و 
تأیه ياضعا  يرادا  تقو  زا  جراخ  تمدـخ  زا  هدافتـسا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 2  هرـصبت  . ) ددرگ هئارا  یملع  تأیه  ياضعا  ریاـس 

( ناریزو تأیه  بوصم 14/8/1365  یتاقیقحت  یلاع و  شزومآ  تاسسؤم  اههاگشناد و  یملع  تأیه  ریغ  ياضعا  یملع و 

یتاعلاطم حرط 

يارب صـصختم  یتاعلاطم  ای  یملع و  تاسـسؤم  اب  ییارجا  ياههاگتـسد  ریاس  ای  نامزاس و  نیب  دادرارق  ساسارب  هک  تسا  یحرط  روظنم  : 
بوصم 10/12/1351) روشک  هجدوب  همانرب و  نوناق  هدام 1  دنب 10  فیدر پ  . ) ددرگیم ارجا  یصاخ  یسررب 

يداه حرط 

ياـهدرکلمع يارب  يرهـش  ياـهنیمز  زا  هدافتـسا  هوـحن  رهـش و  یتآ  شرتـسگ  تهج  نآ  رد  هک  تسا  یحرط  زا  تراـبع  يداـه  حرط  : 
عماج حرط  ياراد  هک  ییاهرهـش  يارب  بسانم  تدـم و  هاتوک  ياـهلحهار  هئارا  رهـش و  يروف  داـح و  تالکـشم  لـح  روظنم  هب  فلتخم 

نآ فیاظو  نییعت  يزاسرهـش و  نکـسم و  ترازو  هب  نکـسم  ینادابآ و  ترازو  مان  رییغت  نوناـق  هدام 1  دنب 4  . ) دوشیم هیهت  دنـشابیمن 
بوصم 16/4/1353)

يروف حیاول  اهحرط و 

یمالـسا ياروش  سلجم  یلخاد  هماننییآ  نوناق  هدام 158   ) یتیروف هس  یتیروف و  ود  یتیروف ، کی  زا  دـنترابع  يروف  حـیاول  اـهحرط و  : 
بوصم 20/1/1379)

یتیروف ود  حرط 

رد عیزوت  زا  سپ  تعاـس  مادـقا و 24  نآ  عیزوت  عـبط و  هب  هلـصافالب  تیروـف  ود  بیوـصت  زا  سپ  هک  تسا  نآ  یتـیروف  ود  ياـهحرط  : 
بوصم 18/2/1362) یمالسا  ياروش  سلجم  یلخاد  هماننییآ  هدام 116  زا  . ) دوشیم حرطم  سلجم 

يروف ود  ياهحرط 

بیوصت زا  سپ  هک  تسا  نآ  يروف  ود  ياهحرط  حـیاول و  دـشاب و  مزال  نآ  رد  روش  کی  طقف  هک  تسا  نآ  يروف  ياـهحرط  حـیاول و  : 
مزلتـسم تیروف  کی  ياضاقت  دوش  حرط  سلجم  رد  عیزوت ، عقوم  زا  تعاس  زا 24  سپ  مادقا و  نآ  عیزوت  عبط و  هب  هلـصافالب  تیروف  ود 

ناـمه رد  دـیاب  دوش  اـضاقت  ندوب  يروف  ود  هک  یعقوم  رد  نکل  دوش  حرطم  سلجم  رد  حرط  اـی  هحیـال  تیروـف  هلـصافالب  هک  تسین  نآ 
دودـح 5 رد  کی  ره   ) قفاوم کی  فلاخم و  کی  تاراهظا  هدـننک و  داهنـشیپ  حیـضوت  زا  سپ  تیروف  موزل  مدـع  موزل و  باب  رد  هسلج 

هدـشن جرد  تسا  حرطم  سلجم  رد  هک  یحرط  ای  هحیال  نمـض  ندوب  يروف  ود  ای  تیروف  ياـضاقت  رگا  دوش . هتفرگ  يأر  ثحب و  هقیقد )
رد بلطم  لصا  رد  هثحابم  نودـب  دـنیامنب  ار  حرط  ای  هحیال  نآ  تیروف  ود  ای  تیروف و  کی  ياضاقت  ًاـبتک  ناگدـنیامن  زا  رفن  دشاب و 15 

میمصت هدام 123  . ) تسا روتسد  رییغت  ياضاقت  مکح  رد  هدام 64  قبط  ندوب  يروف  ود  ياضاقت  دیآیم . لمع  هب  يأر  ذـخا  تیروف  باب 
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بوصم 16/12/1343) هبختنم  نویسیمک  هلیسو  هب  یمیظنت  یلم  ياروش  سلجم  یلخاد  هماننییآ  تقوم  يارجا  رب  ریاد  هذختم 

یتیروف هس  ياهحرط 

روتـسد دراو  هسلج  ناـمه  رد  دیـسر  سلجم  بیوصت  هب  هحیـال  اـی  حرط  یتیروف  هس  هک  یتـقو  هک  تسا  نآ  یتـیروف  هس  حرط  هحیـال و  : 
بوصم 18/2/1362) یمالسا  ياروش  سلجم  یلخاد  هماننییآ  هدام 116  زا  . ) ددرگیم

تلود یعافتنا  ینارمع  ياهحرط 

دوس هیامرـس  كالهتـسا  يراـج و  ياـههنیزه  نیمأـت  رب  هوـالع  يرادربهرهب  عورـش  زا  سپ  یلوـقعم  تدـم  رد  هک  تسا  یحرط  روـظنم  : 
يرادربهرهب زا  یـشان  ياههدیاف  هک  يوحن  هب  تسا  یلام  عافتنا  عافتنا ، زا  روظنم  دیامن . دـیاع  زین  ار  تلود  تسایـس  زا  تیعبت  هب  یبسانتم 

تأیه بوصم 18/5/1377  تکراشم  قاروا  راشتنا  هوحن  نوناق  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  . ) دـشاب لوپ  هب  میوقت  لباق  شورف و  لباق  حرط 
( ناریزو

يروف ياهحرط 

بیوصت زا  سپ  هک  تسا  نآ  يروف  ود  ياهحرط  حـیاول و  دـشاب و  مزال  نآ  رد  روش  کی  طقف  هک  تسا  نآ  يروف  ياـهحرط  حـیاول و  : 
مزلتـسم تیروف  کی  ياضاقت  دوش  حرط  سلجم  رد  عیزوت ، عقوم  زا  تعاس  زا 24  سپ  مادقا و  نآ  عیزوت  عبط و  هب  هلـصافالب  تیروف  ود 

ناـمه رد  دـیاب  دوش  اـضاقت  ندوب  يروف  ود  هک  یعقوم  رد  نکل  دوش  حرطم  سلجم  رد  حرط  اـی  هحیـال  تیروـف  هلـصافالب  هک  تسین  نآ 
دودـح 5 رد  کی  ره   ) قفاوم کی  فلاخم و  کی  تاراهظا  هدـننک و  داهنـشیپ  حیـضوت  زا  سپ  تیروف  موزل  مدـع  موزل و  باب  رد  هسلج 

هدـشن جرد  تسا  حرطم  سلجم  رد  هک  یحرط  ای  هحیال  نمـض  ندوب  يروف  ود  ای  تیروف  ياـضاقت  رگا  دوش . هتفرگ  يأر  ثحب و  هقیقد )
رد بلطم  لصا  رد  هثحابم  نودـب  دـنیامنب  ار  حرط  ای  هحیال  نآ  تیروف  ود  ای  تیروف و  کی  ياضاقت  ًاـبتک  ناگدـنیامن  زا  رفن  دشاب و 15 

میمصت هدام 123  . ) تسا روتسد  رییغت  ياضاقت  مکح  رد  هدام 64  قبط  ندوب  يروف  ود  ياضاقت  دیآیم . لمع  هب  يأر  ذـخا  تیروف  باب 
بوصم 16/12/1343) هبختنم  نویسیمک  هلیسو  هب  یمیظنت  یلم  ياروش  سلجم  یلخاد  هماننییآ  تقوم  يارجا  هب  ریاد  هذختم 

یتیروف کی  ياهحرط 

رارق یسررب  دروم  تبون  زا  جراخ  ات  دوشیم  عاجرا  نویـسیمک  هب  تیروف  بیوصت  زا  سپ  هک  تسا  نآ  یتیروف  کی  ياهحرط  حیاول و  : 
بوصم 18/2/1362) یمالسا  ياروش  سلجم  یلخاد  هماننییآ  هدام 116  . ) دریگ

( نیع رد   ) يوعد فرط 

سک نآ  هک  نیا  رگم  ثراو  ریغ  اـی  دـشاب  ثراو  هاوخ  تسا  وا  تسد  رد  نیع  هک  تسا  یـسک  يوعد  فرط  نیع  هب  عـجار  يواـعد  رد  : 
هدام 239 . ) دیامن يوعد  هماقا  هثرو  مامت  رب  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  دیاب  یعدـم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هکرت  وزج  نیع  هک  دـشاب  رقم 

بوصم 2/4/1319) یبسح  روما  نوناق 

لفط
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عمجم بوصم 7/9/1370  یمالسا  تازاجم  هحیال  هدام 49  هرصبت 1  . ) دشاب هدیسرن  یعرش  غولب  دح  هب  هک  تسا  یـسک  لفط  زا  روظنم  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت 

لفط

بوصم یمالـسا  تازاـجم  هب  عجار  نوناـق  هداـم 26  هرـصبت 1  . ) دـشاب هدیـسرن  یعرـش  غوـلب  دـح  هب  هک  تسا  یـسک  لـفط  زا  روـظنم  : 
(21/7/1361

نیاب قالط 

( یندم نوناق  هدام 1144  . ) تسین عوجر  قح  رهوش  يارب  نیاب  قالط  رد  : 

علخ قالط 

نیا زا  معا  دریگب  قالط  دـهدیم  رهوش  هب  هک  یلام  لباقم  رد  دراد  دوخ  رهوش  زا  هک  ـی  تهارک هطـساو  هب  نز  هک  تسا  نآ  علخ  قـالط  : 
( یندم نوناق  هدام 1146  . ) دشاب رهم  زارتمک  ای  رتشیب  ای  نآ  لداعم  ای  رهم  نیع  روبزم  لام  هک 

یعجر قالط 

( یندم نوناق  هدام 1148  . ) تسا عوجر  قح  هدع  تدم  رد  رهوش  يارب  یعجر  قالط  رد  : 

تارابم قالط 

نوناق هداـم 1147  . ) دـشابن رهم  نازیم  رب  دـیاز  دـیاب  ضوع  تروـص  نیا  رد  یلو  دـشاب  نیفرط  زا  تهارک  هک  تسا  نآ  تاراـبم  قـالط  : 
( یندم

یمسر همانقالط 

بوسحم يداع  دنس  الا  یمسر و  دنس  دشاب  هدیـسر  تبث  هب  هیلدع  ترازو  ياههمانماظن  قباطم  هک  یتروص  رد  همانقالط  جاودزا و  هلابق  : 
بوصم 23/5/1310) جاودزا  هب  عجار  نوناق  هدام 2  زا  . ) دش دهاوخ 

ظ

راک هدامآ  تیفرظ 

ياهنم هتشر  نآ  رد  وا  لک  تیفرظ  اب  بسانم  راک  رثکادح  زا  تسا  ترابع  راک  نیعم  هتـشر  کی  يارب  راکنامیپ  کی  راک  هدامآ  تیفرظ  : 
تأیه بوصم 6/6/1367  ناراکنامیپ  هب  راک  عاـجرا  تیحالـص و  صیخـشت  هماـننییآ  هدام 9   ) ارجا تسد  رد  ياـهراک  هدـنامیقاب  غلاـبم 

( ناریزو

ارچ تیفرظ 
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ای ارچ  هناورپ  عوضوم  عترم  راتکه  کی  رد  ارچ  لصف  کی  رد  یعیبط  عبانم  ترازو  دروآرب  قبط  هک  تسا  یماد  دـحاو  دادـعت  زاترابع  : 
بوـصم عـتارم  اـهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظاـفح و  نوناـق  حالـصا  نوناـق  دـنب 1  فـیدر 23  . ) دـیامن ارچ  دـناوتیم  يرادـعترم  حرط 

(20/1/1348

ع

هیراع

ار هدـنهد  هیراع  دوش . عفتنم  اناجم  وا  لام  نیع  زا  هک  دـهدیم  هزاجا  رگید  فرط  هب  نیفرط  دـحا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدـقع  هیراع  : 
( یندم نوناق  هدام 635  . ) دنیوگ ریعتسم  ار  هدنریگ  هیراع  ریعم و 

هلقاع

توفلانیح هک  یناسک  همه  هک  يروط  هب  ثرا  تاقبط  بیترت  هب  يردـپ  ای  يردام  ردـپ و  یبسن  روکذ  ناگتـسب  زا  تسا  تراـبع  هلقاـع  : 
بوصم 7/9/1370 یمالـسا  تازاجم  هحیـال  هدام 307  . ) دوب دـنهاوخ  هید  تخادرپ  رادهدـهع  يواـسم  تروص  هب  دـنربب  ثرا  دـنناوتیم 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم 

هلقاع

نوناق هدام 12  . ) ومع نارـسپ  ومع و  رـسپ  ردارب و  يردـپ و  دـج  ردـپ و  دـننام  یبا  اـی  ینیوبا  کـیدزن  ناگتـسب  زا  تسا  تراـبع  هلقاـع  : 
بوصم 24/9/1361) یمالسا  تازاجم 

لماع

( یندم نوناق  هدام 562  . ) دنیوگیم لعج  ار  ترجا  لماع و  ار  فرط  لعاج و  ار  مزتلم  هلاعج  رد  : 

( تفن  ) لماع

ارجا و هب  زاجم  نوناق  نیا  تاررقم  دودح  رد  هک  تسا  یفلتخم  هاگتسد  كرتشم و  نامزاس  ای  صخـش  ره  نوناق  نیا  رد  لماع  زا  روظنم  : 
هراق تالف  روشک و  رسارس  رد  تفن  جارختـسا  فاشتکا و  صحفت و  هب  طوبرم  نوناق  هدام 1  هرصبت 2  . ) دشاب تفن  تعنص  تایلمع  هرادا 

بوصم 7/5/1336)

باسحیذ لماع 

دجاو یمـسر  نیمدختـسم  نیب  زا  طوبرم  ییارجا  هاگتـسد  مکح  بجوم  هب  باسحیذ و  تقفاوم  اب  هک  تسا  يرومأـم  باـسحیذ  لـماع  : 
فیاظو و زا  یتمـسق  ماجنا  بوصنم و  تمـس  نیا  هب  دـش  دـهاوخ  نیعم  هدام  نیا  ییارجا  هماننییآ  بجوم  هب  هک  يدراوم  رد  تیحـالص 
نارومأم و ریاس  یتاکرادـت و  ياهدـحاو  نازادرپراک و  دوشیم . لوحم  وا  هب  باسحیذ  طسوت  نوناق  نیا  هدام 31  عوضوم  ياهتیلوئسم 

نادرگهاوخنت تفایرد  هب  زاجم  هلوحم  ياـهتیرومأم  اـی  دوخ و  ینوناـق  فیاـظو  تیهاـم  عبط و  ياـضتقا  هب  هک  ماداـم  یتلود  ياهدـحاو 
. دـنوشیم بوسحم  باسحیذ  لماع  مکح  رد  یتفایرد  نادرگهاوخنت  زیراو  هب  طوبرم  تاررقم  ظاحل  زا  دنـشابیم  باـسحیذ  زا  تخادرپ 
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بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 36  )

( هضرق قاروا   ) شورف لماع 

. دـیامنیم تخادرپزاب  شورف و  عیزوت و  ار  هضرق  قاروا  هنازخ و  دانـسا  ییاراد  ترازو  یگدـنیامن  هب  هک  تسا  یناـمزاس  شورف  لـماع  : 
بوصم 2/7/1348) هضرق  قاروا  هنازخ و  دانسا  راشتنا  نوناق  هدام 3  )

صلاخ تادیاع 

لحم لومعم  فرع و  قباطم  هک  تسا  ییاههنیزه  ینوناق و  تاینثتـسم  ضراوع و  عضو  زا  سپ  کلم  دمآرد  زا  ترابع  صلاخ  تادیاع  : 
بوصم 3/5/1343) یضرا  تاحالصا  هماننییآ  هدام 4  هرصبت 1  . ) دشابیم کلام  هدهع  هب  ًاصاصتخا 

صلاخ تادیاع 

فراصم يراج و  جراخم  ياهنم  یتایلام  هرود  رد  تسا  يدوم  تادـیاع  عومجم  زا  تسا  ترابع  نوناق  نیا  ظاـحل  زا  صلاـخ  تادـیاع  : 
هیلام نیناوق  نویسیمک  بوصم  همانماظن  رد  تسا و  يرورض  یتایلام  هرود  رد  روبزم  تادیاع  ظفح  لیصحت و  يارب  هک  يدودح  رد  لغش 

بوصم 29/8/1312) ربمت  قح  تادیاعرب و  تایلام  نوناق  هدام 1  هرصبت 1  . ) دش دهاوخ  نییعت 

صلاخ تادیاع 

قح نوناق  هدام 5   ) لیبق ره  زا  جراـخم  تباـب  زا  لـهچ  يدـص  عضو  زا  سپ  هنوحاـط  تادـیاع  هیلک  زا  تسا  تراـبع  صلاـخ  تادـیاع  : 
بوصم 30/3/1301) یتلود  هصلاخ  یضارا  رد  هعقاو  یبابرا  نیحاوط  ءاملا  قح  ضرالا و 

تکرش صلاخ  تادیاع 

مامت هک  نیا  ولو  دش  دهاوخ  هتفرگ  تایلام  اهنآ  صلاخ  تادیاع  هیلک  تبسن  هب  تسا  ناریا  رد  اهنآ  یلـصا  زکرم  هک  ییاهتکرـش  زا  : 
صلاخ تادیاع  دوشیم  هتفرگ  تایلام  نآ  زا  هک  اهتکرـش  صلاخ  تادیاع  دشاب . هدـش  لیـصحت  هجراخ  رد  تادـیاع  نآ  زا  یتمـسق  ای 

زا دـنکن  قیبطت  یـسمش  لاس  اـب  تکرـش  یتابـساحم  لاـس  هک  دروم  ره  رد  لاـس - نآ  هریخذ  هوجو  مامـضنا  هب  تسا  تکرـش  لـبق  لاـس 
ایـشا اهتکرـش  صلاخ  تادیاع  نییعت  يارب  دش . دـهاوخ  هتفرگ  تایلام  هدـش  هتـسب  لبق  هنـس  رد  نآ  هبـساحم  هک  هرود  صلاخ  تادـیاع 
لوقنم ریغ  لوقنم و  لاوما  روسک  كالهتـسا  يارب  هک  یغلابم  دوشیم  باسح  زور  تمیق  هب  تکرـش  هدوجوم  هراجتلالام  هدـش و  هتخاـس 

هک دشاب  یلاس  هب  طوبرم  هدوب و  یعقاو  روسک  هک  نیا  رب  طورـشم  دوشیم  عوضوم  صلاخ  ریغ  تادیاع  عومجم  زا  هدـش  روظنم  تکرش 
بوصم 29/8/1312) ربمت  قح  تادیاع و  رب  تایلام  نوناق  هدام 4  . ) دوشیم یگدیسر  لاس  نآ  یتایلام  باسح  هب 

تکرش صلاخ  تادیاع 

نوناق هدام 4  . ) تسا هدـش  تادـیاع  نآ  لیـصحت  يارب  هک  یجراخم  عضو  زا  سپ  تادـیاع  عومجم  زا  تسا  تراـبع  صلاـخ  تادـیاع  : 
بوصم 12/1/1309) هریغ  تراجت و  اهتکرش و  رب  تایلام 

هلئاع
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هدام 93 هرصبت  . ) درک دنهاوخ  هدافتسا  هفیظو  قوقح  زا  نآ  رد  ررقم  طیارش  تیاعر  اب  هدام 86 و  قبط  هک  تسا  يدارفا  هلیاع  زا  روظنم  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق 

لفکت تحت  هلئاع 

يرگید ینامرد  تامدخ  عون  چیه  زا  هک  لفکت  تحت  ردام  ردپ و  نادـنزرف و  رـسمه ، زا : دـنترابع  همانـساسا  نیا  رد  لفکت  تحت  هلیاع  : 
بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  لنـسرپ  یناـمرد  تامدـخ  نیمأـت  ناـمزاس  همانـساسا  نوناـق  هدام 6  . ) دنـشابن دـنمهرهب 

(29/10/1372

کی هجرد  هلئاع 

نیمأت نوناق  هدام 1  هرـصبت 1  . ) دـشابیم رـسمه  لفکت و  تحت  ردام  ردـپ و  نادـنزرف و  زا  ترابع  کی  هجرد  هلیاع  نوناـق  نیا  رظن  زا  : 
بوصم 7/3/1356) روشک  يرمرادناژ  شترا و  نادنمرازفا  کی  هجرد  هلیاع  ینامرد  تامدخ 

کی هجرد  هلئاع 

نوناق هدام 1  هرـصبت 1  . ) دـشابیم لفکت  تحت  ردام  ردـپ و  نادـنزرف و  رـسمه و  زا  تسا  ترابع  کی  هجرد  هلیاـع  نوناـق  نیا  رظن  زا  : 
يرمرادناژ شترا و  نادـنمراک  نارفامه و  نارـسفا و  کی  هجرد  هلیاع  ینامرد  تامدـخ  نیمأت  نامزاس  سیـسأت  نوناق  زا  يداوم  حالـصا 

بوصم 23/2/1353) روشک  ینابرهش  روشک و 

کی هجرد  هلئاع 

نیمأت نامزاس  سیسأت  نوناق  هدام 1  هرـصبت 1  . ) دشابیم لفکت  تحت  نادـنزرف  رـسمه و  زا  ترابع  کی  هجرد  هلیاع  نوناق  نیا  رظن  زا  : 
بوـصم روـشک  لـک  ینابرهــش  روـشک و  يرمرادـناژ  شترا و  نادـنمراک  نارفاـمه و  نارــسفا و  کـی  هـجرد  هلیاـع  یناـمرد  تامدــخ 

(27/12/1351

ناگدننکدیلوت تادهعت  يارجا  مدع 

دادارق و قبط  لوصحم  هضرع  دیلوت و  مدع  زا  تسا  ترابع  یتلود  تامدخ  زرا و  تفایرد  لابق  رد  ناگدننکدیلوت  تادهعت  يارجا  مدع  : 
تاریزعت نوناق  هدام 11  زا  . ) هجوم رذـع  نودـب  لیوحت و ...  طیارـش  درادناتـسا ، تمیق ، رادـقم ، عون ، لیبق  زا  تلود  هدـش  نییعت  هماـنرب 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 23/12/1367  یتموکح 

ناگدننکدراو تادهعت  يارجا  مدع 

هدـش نییعت  تاررقم  طباوض و  زا  فلخت  زا  تسا  ترابع  یتلود  تامدـخ  زرا و  تفایرد  لابق  رد  ناگدـننکدراو  تادـهعت  يارجا  مدـع  : 
هدام 10 زا  . ) ددرگ روشک  زا  زرا  جورخ  ای  الاک و  یفیک  ای  یمک  شهاک  ای  تادهعت و  يارجا  مدـع  هب  رجنم  هک  تادراو  دروم  رد  تلود 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 23/12/1367  یتموکح  تاریزعت  نوناق 

يراذگتمیق طباوض  يارجا  مدع 
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يراذگتمیق و طباوض  يارجا  تهج  مزال  كرادم  هئارا  هعجارم و  مدع  زا  تسا  ترابع  عیزوت - يراذـگتمیق و  طباوض  يارجا  مدـع  : 
مالقا یلخاد  لوصحم  دـیلوت  ای  یتادراو  يـالاک  صیخرت  خـیرات  زا  هاـم  هس  تدـم  زا  شیب  هجوم و  رذـع  نودـب  ینوناـق  عجارم  هب  عیزوت 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 23/12/1367  یتموکح  تاریزعت  نوناق  هدام 9  . ) لومشم

الاک يدوجوم  مالعا  مدع 

مالعا ترورض  هکیمسر  خرن  ياراد  ياهالاک  يدوجوم  رادقم  هب  تبسن  یشورف  هدمع  ياهدحاو  حیحـص  راهظا  مدع  زا  تسا  ترابع  : 
هدام . ) دـشابیم الاک  هضرع  زا  عانتما  افخا و  تاریزعت  قباطم  ًانیع  الاک  يدوجوم  مـالعا  مدـع  تاریزعت  دوشیم . نییعت  تلود  طـسوت  نآ 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 23/12/1367  یتموکح  تاریزعت  نوناق   16

الاک تمیق  جرد  مدع 

ای بسچرب  بصن  تروص  هب  دشاب  تیور  لباق  نیعجارم  يارب  هک  يوحن  هب  لومشم  تامدخ  ای  اهالاک  تمیق  جرد  مدع  زا  تسا  ترابع  : 
صیخـشت عمجم  بوـصم 23/12/1367  یتـموکح  تاریزعت  نوناـق  هداـم 6  . ) دـحاو لـحم  رد  خرن  يولباـت  بصن  تروـص  هب  اـی  تکیتا 

( ماظن تحلصم 

روتکاف رودص  مدع 

ای ییاراد  يداصتقا و  روما  ترازو  هدش  نییعت  طباوض  اهمرف و  قباطم  روتکاف  رودص  زا  يراددوخ  زا  تسا  ترابع  روتکاف  رودص  مدـع  : 
تحلصم صیخشت  عمجم  بوصم 23/12/1367  یتموکح  تاریزعت  نوناـق  هدام 8  . ) لومـشم مالقا  دروم  رد  عقاو  فالخ  روتکاف  رودص 

( ماظن

یتاذ تیحالص  مدع 

تیحالـص مدع  سکعلاب و  ییادتبا و  هب  هعجار  روما  هب  تبـسن  هیحلـص  همکحم  تیحالـص  مدع  زا  تسا  ترابع  یتاذ  تیحالـص  مدـع  : 
مکاـحم سکعلاـب و  فاـنیتسا و  هب  تبـسن  ییادـتبا  همکحم  یقوقح و  هب  تبـسن  ییازج  همکحم  ییازج و  روما  هب  تبـسن  قوقح  همکحم 

هدام 1 هرـصبت  . ) هیلدعریغ مکاحم  هب  هعجار  روما  هب  تبـسن  هیلدع  مکاحم  تیحالـص  مدع  سکعرب و  عرـش و  مکاحم  هب  تبـسن  یمومع 
بوصم 3/4/1309) تامکاحم  عیرست  نوناق 

یتاذ تیحالص  مدع 

تیحالـص مدـع  ای  ییادـتبا  هب  هعجار  روما  هب  تبـسن  دودـحم  هیحلـص  همکحم  تیحالـص  مدـع  زا  تسا  ترابع  یتاذ  تیحالـص  مدـع  : 
فانیتسا هب  تبسن  ییادتبا  همکحم  ای  قوقح و  هب  تبـسن  یتراجت  ییازج و  همکحم  ای  ییازج و  یتراجت و  روما  هب  تبـسن  قوقح  همکحم 

نوناق رد  تافرـصت  هب  عجار  تقوم  نوناق  هرصبت 364  دـنب 25  . ) يرادا مکاحم  هب  هعجار  روما  هب  تبـسن  هیلدـع  همکحم  اـی  سکعرب و  و 
بوصم 31/3/1302) یقوقح  تامکاحم  لوصا 

هدع
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هدام 1150 . ) دنک رایتخا  رگید  رهوش  دناوتیمن  تسا  هدش  لحنم  وا  حاکن  دقع  هک  ینز  نآ  ياضقنا  ات  هک  یتدم  زا  تسا  ترابع  هدـع  : 
( یندم نوناق 

عطقنم حاکن )  ) تدم ءاضقنا  هدع 

نـس ياضتقا  اب  نز  هک  نیا  رگم  تسا  رهط  ود  لماح  ریغ  رد  عطقنم  حاکن  دروم  رد  نآ  ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  قالط و  هدع  : 
( یندم نوناق  هدام 1152  . ) تسا زور  جنپولهچ  تروص  نیا  رد  هک  دنیبن  یگنانز  تداع 

( هلماح نز   ) تدم لذب  هدع 

( یندم نوناق  هدام 1153   ) تسا لمح  عضو  ات  هلماح  نز  دروم  رد  نآ  ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  قالط و  هدع  : 

( عطقنم حاکن   ) تدم لذب  هدع 

( یندم نوناق  هدام 1153  . ) تسا لمح  عضو  ات  هلماح  نز  دروم  رد  نآ  ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  قالط و  هدع  : 

قالط هدع 

هام هس  وا  هدـع  تروص  نیا  رد  هک  دـنیبن  یگنانز  تداع  نس  ياضتقا  اب  نز  هک  نیا  رگم  تسا  رهط  هس  حاکن  خـسف  هدـع  قالط و  هدـع  : 
( یندم نوناق  هدام 1151  . ) تسا

( عطقنم حاکن   ) قالط هدع 

نـس ياضتقا  اب  نز  هک  نیا  رگم  تسا  رهط  ود  لماح  ریغ  رد  عطقنم  حاکن  دروم  رد  نآ  اضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خـسف  قالط و  هدـع  : 
( یندم نوناق  هدام 1152  . ) تسا زور  جنپولهچ  تروص  نیا  رد  هک  دنیبن  یگنانز  تداع 

حاکن خسف  هدع 

هام هس  وا  هدـع  تروص  نیا  رد  هک  دـنیبن  یگنانز  تداع  نس  ياضتقا  اب  نز  هک  نیا  رگم  تسا  رهط  هس  حاکن  خـسف  هدـع  قالط و  هدـع  : 
( یندم نوناق  هام 1151  . ) تسا

( هلماح نز   ) حاکن خسف  هدع 

( یندم نوناق  هدام 1153  . ) تسا لمح  عضو  ات  هلماح  نز  دروم  رد  نآ  اضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  قالط و  هدع  : 

( عطقنم حاکن   ) حاکن خسف  هدع 

نـس ياضتقا  اب  نز  هک  نیا  رگم  تسا  رهط  ود  لماح  ریغ  رد  عطقنم  حاکن  دروم  رد  نآ  اضقتا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  قالط و  هدـع  : 
( یندم نوناق  هدام 1152  . ) تسا زور  جنپولهچ  تروص  نیا  رد  هک  دنیبن  یگنانز  تداع 

تافو هدع 
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هدـع تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  لماح  نز  هک  نیا  رگم  تسا  زور  هد  هام و  راـهچ  لاـح  ره  رد  عطقنم  رد  هچ  مئاد و  رد  هچ  تاـفو  هدـع  : 
تدم الا  دشاب و  رتشیب  زور  هد  هام و  راهچ  زا  لمح  عضو  رهوش و  توف  نیب  هلـصاف  هک  نیا  رب  طورـشم  تسا  لمح  عضو  عقوم  ات  تافو 

( یندم نوناق  هدام 1154  . ) دوب دهاوخ  زور  هد  هام و  راهچ  نامه  هدع 

( هلماح نز   ) تافو هدع 

هدـع تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  لماح  نز  هک  نیا  رگم  تسا  زور  هد  هام و  راـهچ  لاـح  ره  رد  عطقنم  رد  هچ  مئاد و  رد  هچ  تاـفو  هدـع  : 
تدم الا  دشاب و  رتشیب  زور  هد  هام و  راهچ  زا  لمح  عضو  رهوش و  توف  نیب  هلـصاف  هک  نیا  رب  طورـشم  تسا  لمح  عضو  عقوم  ات  تافو 

( یندم نوناق  هدام 1154  . ) دوب دهاوخ  زور  هد  هام و  راهچ  نامه  هدع 

هجوم رذع 

ثداوح . 3 دالوا . ای  رـسمه  ای  نیدلاو  زا  یکی  توف  . 2. تسا تکرح  زا  عنام  هک  یضرم  . 1 ددرگیم : بوسحم  هجوم  رذـع  ریز  تاهج  : 
هب ندوب  سبح  ای  فیقوت  . 4 دشابن . نکمم  ررقم  تلهم  رد  یهاوخاو  تساوخداد  میدقت  نآ  رثارب  هک  قیرح  هلزلز و  لیـس ، لیبق  زا  هیرهق 

بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناق  هداـم 306  زا  . ) درک میدـقت  یهاوخاو  تساوخداد  ررقم  تلهم  رد  ناوتن  هک  يوـحن 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد  )

هجوم رذع 

رهاوخ و ردارب ، ردام ، ردپ ، رسمه ، توف  روضح 2 . زا  عنام  يرامیب  . 1 لیبق : زا  تسا  يروما  نوناق  نیا  رد  جردنم  هجوم  رذع  زا  روظنم  : 
نوناق هدام 55   ) ندوب سبح  ای  فیقوت  رد  هلزلز 4 . لیـس و  قیرح ، دننام  گرزب  ثداوح  هب  التبا  نانآ 3 . زا  یکی  تخس  يرامیب  ای  دالوا 

بوصم 18/5/1371) ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  مئارج  تازاجم 

هکبش زا  جراخ  الاکهضرع 

هدام 5  ) طبريذ ياههناخترازو  ریاس  یناگرزاب و  ترازو  هدش  نییعت  ياههکبش  عیزوت و  طباوض  فالخرب  الاک  هضرع  زا  تسا  ترابع  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 23/12/1367  یتموکح  تاریزعت  نوناق 

لحم فرع 

يراذگاو نوناق  ییارجا  هماننییآ  دنب 7  . ) دشاب یفاک  هداوناخ  کی  شاعم  یگدنز و  نیمأت  يارب  نآ  زا  لصاح  دمآرد  هک  ینیمز  نازیم  : 
بوصم بوصم 8/8/1365  تسا  هتفرگ  رارق  نازرواـشک  راـیتخا  رد  تقوم  تشک  تروص  هب  بـالقنا  زا  دـعب  هک  ریاـب  ریاد و  ياـهنیمز 

( ناریزو تأیه   29/11/1365

هضیرع

هملک هب  دـشاب  سلجم  اـضعا  فرط  زا  هک  یبـلطم  دوـشیم و  ریبـعت  راـهظا )  ) هملک هب  دـسریم  سلجم  هـب  تـلود  فرط  زا  هـک  یبـلطم  : 
بوصم 25/7/1285) ناریا  یلم  ياروشلاراد  یلخاد  همانماظن  هدام 42  (. ) هضیرع  ) هملک هب  دنتسرف  هب  مدرم  ریاس  هچ  نآ  و  ناونع ) )
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( ینواعت تکرش   ) وضع

ینواعت و شخب  فادها  هب  مزتلم  هدوب و  نوناق  نیا  رد  جردـنم  طیارـش  دـجاو  هک  یقیقح  تسا  یـصخش  ینواعت  ياهتکرـش  رد  وضع  : 
بوصم 13/6/1370) ناریا  یمالسا  يروهمج  داصتقا  ینواعت  شخب  نوناق  هدام 8  . ) دشاب ینواعت  نآ  ینوناق  همانساسا 

ینواعت تکرش  وضع 

هدیمان هیداحتا  ای  تکرـش  وضع  دشاب  یقوقح  ای  یقیقح  صخـش  هک  نیا  زا  معا  مهـس  بحاص  ره  ینواعت  ياههیداحتا  اهتکرـش و  رد  : 
بوصم 16/3/1350) ینواعت  ياهتکرش  نوناق  هدام 1  دنب 1  . ) دوشیم

ققحم وضع 

فانیتسا ییادتبا و  همکحم  رد  ار  وضع  نیا  دیامن و  لوحم  دوخ  اضعا  زا  رفن  دنچ  ای  کی  هب  ار  روما  قیقدـت  قیقحت و  دـناوتیم  همکحم  : 
هیحلـص ماـکح  هیعرـش و  رـضاحم  هیلدـع و  تالیکـشت  لوصا  نوناـق   66 هداـم زا  . ) دــنمان زیمم  وـضع  زیمت  هـمکحم  رد  قـقحم و  وـضع 

(26/4/1290 بوصم

زیمم وضع 

فانیتسا ییادتبا و  همکحم  رد  ار  وضع  نیا  دیامن و  لوحم  دوخ  اضعا  زا  رفن  دنچ  ای  کی  هب  ار  روما  قیقدـت  قیقحت و  دـناوتیم  همکحم  : 
بوصم هیحلص  ماکح  هیعرش و  رضاحم  هیلدع و  تالیکـشت  لوصا  نوناق  هدام 66  زا  . ) دـنمان زیمم  وضع  زیمت  همکحم  رد  ققحم و  وضع 

(26/4/1290

دقع

هدام 183 . ) دشاب اهنآ  لوبق  دروم  دنیامن و  يرما  رب  دهعت  رگید  رفن  دنچ  ای  کی  لباقم  رد  رفن  دنچ  ای  کی  هکنیا  زا  تساترابع  دقع  : 
( یندم نوناق 

زیاج دقع 

( یندم نوناق  هدام 186  . ) دنک خسف  دهاوخب  یتقو  ره  دناوتب  نیفرط  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  زیاج  دقع  : 

يرایخ دقع 

( یندم نوناق  هدام 188  . ) دشاب خسف  رایتخا  یثلاث  يارب  ای  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  يارب  هک  تسا  نآ  يرایخ  دقع  : 

مزال دقع 

( یندم نوناق  هدام 185   ) هنیعم دراوم  رد  رگم  دشاب  هتشادن  ار  نآ  خسف  قح  هلماعم  نیفرط  زا  کی  چیه  هک  تسا  نآ  مزال  دقع  : 

قلعم دقع 
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( یندم نوناق  هدام 189  . ) دوب دهاوخ  قلعم  الاو  دشابن  يرگید  رما  هب  فوقوم  اشنا  بسحرب  نآ  ریثأت  هک  تسا  نآ  زجنم  دقع  : 

زجنم دقع 

( یندم نوناق  هدام 189  . ) دوب دهاوخ  قلعم  الاو  دشابن  يرگید  رما  هب  فوقوم  اشنا  بسحرب  نآ  ریثأت  هک  تسا  نآ  زجنم  دقع  : 

یتراجت تمالع 

زایتما يارب  هک  نآ  ریغ  فافل و  رهم ، ترابع ، فرح ، مقر ، ریوصت ، شقن ، زا  معا  هک  تسا  یتمالع  مسق  ره  زا  ترابع  یتراجت  تمـالع  : 
لوصحم زایتما  صیخـشت  يارب  یتراجت  تمالع  کـی  تسا  نکمم  دوشیم . راـیتخا  یتحـالف  اـی  یتراـجت  یتعنـص ، لوصحم  صیخـشت  و 

مئـالع و تبث  نوناـق  هدام 1  . ) دوش رایتخا  تکلمم  زا  هیحان  کی  اـی  رهـش  لوصحم  اـی  راـجت  اـی  تعنـص  باـبرا  اـی  ناـعراز  زا  یتعاـمج 
بوصم 1/4/1310) تاعارتحا 

يراجت یتعنص و  تمالع 

هب یتراجت  هسسؤم  ای  یش  کی  ای  یتعنص  لوصحم  کی  صیخـشت  زایتما و  يارب  هک  شقن  ای  ترابع  فرح و  مقر و  زا  تمالع  مسق  ره  : 
: درب راک  هب  ناوتیمن  یتراجت  ای  یتعنـص  تمالع  ياج  هب  ار  لیذ  میالع  اذهعم  دش . دهاوخ  هتخانـش  یتراجت  یتعنـص و  تمالع  دور  راک 

یبیکرت ياهشقن  هجراخ - ای  ناریا  یتلود  ياهلادم  اهناشن و  عاونا  دیشروخ – ) ریـش و   ) یتکلمم تمالع  جراخ - ناریا و  ياهقریب  . 1
فلتخم ياهقریب  هب  هیبش  بیکرت  ياـهشقن  هب  عجار  هرـصبت : یتلود . صوصخم  ياـهگنا  هجراـخ - ناریا و  هفلتخم  ياـهقریب  هب  هیبش 

هداد هزاجا  دسرب  تبث  هب  نوناق  نیا  بیوصت  زا  سپ  لاس  کی  ات  هک  یتروص  رد  تسا  هدش  لامعتسا  نوناق  نیا  بیوصت  زا  لبق  هک  ناریا 
تباقر دـیلوت  اـی  مدرم  یهارمگ  مهوم  اـی  قـالخا و  نسح  فـالخرب  یمومع و  تاـماظتنا  لـالتخا  لـمتحم  هک  یمئـالع  . 2 دش . دـهاوخ 

صخـشم ار  هراجتلا  لام  عون  ای  تیفیک و  ای  تیمک و  ًالومعم  هک  یتاملک  ای  ماـقرا و  زا  دـشاب  بکرم  هک  یمیـالع  . 3 دیامنب . هنالداعریغ 
ریـش و دـننام  یمـسر  تاسـسؤم  اهتأیه و  تاـمالع  یبهذـم و  مئـالع  عاونا  ییاـیفارغج 4 . هفلتخم  یماـسا  زا  تـسا  تراـبع  اـی  درادیم 

بوصم 9/1/1304) یتراجت  یتعنص و  تامالع  نوناق  هدام 1  . ) اهنآ ریاظن  ای  رمحا  بیلص  ای  لاله  خرس و  دیشروخ 

فرعم ای  باطخ  تمالع 

زا لبق  هک  صاخ  یماسا  ای  دادعا  فورح و  زا  لکـشتم  تسیاهصخـشم  تمالع  زا  ترابع  ( CALL SIGN  ) فرعم ای  باطخ  تمـالع  : 
هدام 7 . ) ددرگیم مالعا  روتارپا  طسوت  هدـنریگ  هدنتـسرف و  ياههاگتـسیا  یفرعم  روظنم  هب  ماـیپ  لاـسرا  نمـض  رد  طاـبترا و  ره  يرارقرب 

( ناریزو تأیه  بوصم 31/6/1364  یتشک  تارباخم  يرسفا  همانیهاوگ  رودص  ییارجا  هماننییآ 

باسحلایلع

نوناق هداـم 29  . ) دریگیم تروـص  تاررقم  تیاـعر  اـب  دـهعت  زا  یتمـسق  يادا  روـظنم  هب  هک  یتـخادرپ  زا  تسا  تراـبع  باـسحلایلع  : 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم 

باسحلایلع

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 336 

http://www.ghaemiyeh.com


اههاگـشناد یلام  هماننییآ  هداـم 15  . ) دریگیم تروـص  دـهعت  زا  یتمـسق  يادا  روـظنم  هب  هک  یتـخادرپ  زا  تسا  تراـبع  باـسحلایلع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 30/3/1363 

يزرم مئالع 

ای ود  قفاوت  ساسارب  ینیعم ، گنر  هزادـنا و  لکـش و  رد  زرم  طخ  ندومن  صخـشم  روظنم  هب  هک  ییاـهناشن  اـههلیم و  زا  تسا  تراـبع  : 
بوـصم يزرم  ياـههناخدور  رتـسب  هراـنک و  تیبـثت  ظـفح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  دـنب 20  . ) ددرگیم بـصن  زرم  مـه  روـشک  دـنچ 

( ناریزو تأیه   18/12/1363

ینیمز ياههناشن  مئالع و 

تیعقوم هک  يرادربهشقن  هب  طوبرم  ییاههناشن  مئـالع و  - 1 دـنوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  نوناق  نیا  رظن  زا  ینیمز  ياههناشن  مئالع و  : 
مئـالع و - 2 دـنکیم . صخـشم  نیعم و  أدـبم  کی  هب  تبـسن  عاـفترا  ییاـیفارغج و  ضرع  لوط و  اـی  تاـصتخم  ظاـحل  زا  ار  هطقن  کـی 
هب طوبرم  ینیمز  ياههناشن  مئـالع و  تظاـفح  نییعت و  نوناـق  هدام 1  (. ) رتساداک  ) میرح كالما و  دودـح  دـیدحت  هب  طوبرم  ياـههناشن 

بوصم 19/9/1351) میرح  دودح و  دیدحت  يرادربهشقن و 

شورف هدمع 

عیزوت ای  هدـننکدیلوت  زا  معا  یقوقح  ای  یقیقح  صخـش  ره  نآ  ییارجا  ياـههماننییآ  نوناـق و  نیا  رد  جردـنم  شورف  هدـمع  زا  روظنم  : 
فرـصمریغ رایتخا  رد  ار  یتادراو  يالاک  ای  يزرواشک و  ای  یتعنـص و  ياههدروآرف  زا  یتمـسق  ای  ماـمت  هک  تسا  هدـننک  دراو  اـی  هدـننک 

. دـنهدیم رارق  شورف  يارب  یناما  روط  هب  ای  شورف و  تروص  هب  هاوخ  ناراک  لمعلاقح  نارادـکنب و  راـجت ، یفنـص ، دارفا  زا  معا  هدـننک 
رایتخا رد  ار  ییالاک  ای  لوصحم و  قوف  حرـش  هب  هدوبن و  هدننکدراو  ای  هدـننکدیلوت و  ًاصخـش  هک  یناراک  لمعلاقح  نارادـکنب و  راجت و 
یفنـص ماظن  نوناق  حالـصا  زا  هدام 15  هرـصبت  دنب 2  . ) دـنوشیم بوسحم  شورف  هدـمع  زین  دنـشورفیم  یفنـص  دارفا  هب  سپـس  هتفرگ و 

بوصم 30/8/1351)

یشورف هدمع 

دـنب ج . ) دـشابیم ناگدـننک  عیزوت  هب  یلک  تروص  هب  هماننییآ  نیا  عوضوم  تادـیلوت  تالوصحم و  هضرع  زا  ترابع  یـشورف  هدـمع  : 
بوصم 5/10/1358 هویم  عیزوت  هفرغ  نیدایم و  نکاما و  يراذـگاو  هوحن  نوناـق  هدـحاو  هداـم  حالـصا  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1 

( ناریزو تأیه  بوصم 1/11/1374 

نارمع

نامه ناتـسملق  هویم و  غاب  تسا . یعارز  تایلمع  ماجنا  ناتـسملق و  ياچ و  غاب  ای  هویم  غاب  داجیا  ناـمتخاس و  ثادـحا  نارمع  زا  روظنم  : 
ره رد  ياچ  ياههتوب  دادعت  هک  دوشیم  قالطا  یلحم  هب  ياچ  غاب  هدش و  فیرعت  یضرا  تاحالـصا  نوناق  یحالـصا  نوناق  رد  هک  تسا 

لحم فرع  قبط  يزرواشک  تالوصحم  تشادرب  تشاـک و  یعارز  تاـیلمع  ماـجنا  زا  روظنم  دـشابن و  ددـع  رازه  کـی  زا  رتمک  راـتکه 
(25/5/1346 بوصم یلحاس  یضارا  هب  طوبرم  نوناق  زا  هدام 2  هرصبت 2  . ) دشابیم
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ینادابآ نارمع و 

میقتسم روط  هب  ای  روشک و  دمآرد  يدیلوت و  حطس  ندرب  الاب  ثعاب  هک  تسا  ییاهتیلاعف  يدیلوت  تیلاعف  ینادابآ و  نارمع و  زا  روظنم  : 
تیاـمح بلج و  نوناـق  يارجا  هماـننییآ  هداـم 1  هرـصبت 2  . ) دـیامنب يزرا  ياـههنیزه  رد  ییوجهفرـص  اـی  زرا  لیـصحت  میقتـسم  ریغ  اـی 

بوصم 17/7/1335) یجراخ  ياههیامرس 

لوبق لباق  يایحا  نارمع و 

هدام رد  هدش  دای  تامومع  دوشیم - هدیمان  نوناق  سپ  نیا  زا  هک  يرهـش - نیمز  نوناق  رد  روکذم  لوبق  لباق  يایحا  نارمع و  زا  روظنم  : 
نتخیر ریجحت ، ایحا ، هب  قوبـسم  ریغ  صخـش  لبق  زا  تایلمع  تسا  اهنیمز  نارمع  ایحا و  باب  رد  يدـعب  تاررقم  یندـم و  نوناق  ( 141)
بوصم يرهـش  نیمز  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هداـم 1  . ) ددرگیمن بوـسحم  اـیحا  نارمع و  نآ ، ریاـظن  هاـچ و  رفح  نـیمز ، رد  حـلاصم 

( ناریزو تأیه   24/3/1371

يرمع

یثلاث صخـش  رمع  ای  عفتنم  رمع  ای  دوخ  رمع  تدـم  هب  صخـش  يارب  کـلام  فرط  زا  يدـقع  بجوم  هب  هک  تسا  یعاـفتنا  قح  يرمع  : 
( یندم نوناق  هدام 41  . ) دشاب هدش  رارقرب 

( نایزبآ  ) يروآلمع

، دریگیم ماجنا  یتالیـش  یتالوصحم  دـیلوت  ای  رازاب  هب  هضرع  روظنم  هب  بآ  زا  جورخ  زا  سپ  يزبآ  يوررب  هک  تسا  یتایلمع  هنوگ  ره  : 
، ندرک ورسنک  ندرک ، یشرت  ندرک ، يدود  ندرک ، دوس  کمن  يزاسهلیف ، دامجنا ، يرادهگن ، يدنبهتـسب ، يزاس ، هدامآ  وشتـسش ، دننام 

بوصم ناریا  یمالـسا  يروـهمج  يزبآ  عباـنم  زا  يرادربهرهب  تظاـفح و  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  دـنب 6  . ) ندرک ردوپ  ریمخ و  دـیلوت 
( ناریزو تأیه   5/2/1378

ییارجا تایلمع 

نوناق هدام 1  دنب 8  . ) ددرگیم صخشم  هنالاس  همانرب  رد  هک  تسا  ییارجا  ياههاگتـسد  ینارمع  ياهحرط  يراج و  ياهتیلاعف  روظنم  : 
بوصم 10/12/1351) روشک  هجدوب  همانرب و 

یکناب تایلمع 

بوصم 18/4/1351) روشک  یکناب  یلوپ و  نوناق  هدام 30  دنب ب  . ) دشابیم رابتعا  لوپ و  ياروش  اب  یکناب  تایلمع  صیخشت  : 

یکناب تایلمع 

بوصم 7/3/1339) روشک  یلوپ  یکناب و  نوناق  هدام 58  دنب 2  . ) تسا رابتعا  لوپ و  ياروش  اب  یکناب  تایلمع  صیخشت  : 

ینامتخاس تایلمع 
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، يرادربکاخ بالـضاف ، بآ و  يراجم  اههاچ و  يرافح  لماش  یکاخ ) تاـیلمع   ) يرادربدوگ - 1 زا : تسا  ترابع  ینامتخاس  تاـیلمع  : 
یلـصا ياضعا  ای  اهراوید  رد  ییاجهباج  اـی  رییغت  هنوگره  - 2 یکیناکم . تالآنیـشام  یتسد و  لیاسو  اب  ینکیپ  يراـفح و  يزیرکاـخ ،

دـشاب نامتخاس  يربارب  ناوت  شیازفا  بجوم  هک  یـساسا  ریمعت  هنوگ  ره  يزاسزاب  تمرم و  ندرک 3 - هفاضا  ای  انب  هعـسوت  زین  ياهزاس و 
هک یتایلمع  فلتخم 4 - لماوع  رثا  رد  هدش  بیرخت  ياهنامتخاس  يزاسزاب  ای  ياهزاس  یلصا  ياضعا  زا  کی  ره  ای  فقـس  ضیوعت  ریظن 

روسناسآ ریمعت  امندیدجت ، ای  ریمعت و  اهیبارخ  زورب  زا  نامتخاس  تظافح  تبقارم و  لماش : دوشیم  ماجنا  نامتخاس  يرادهگن  روظنم  هب 
ثادحا انب 6 - بیرخت  - 5 اهنآ . ریاظن  يراک و  كزان  یشاقن ، ینوریب ، ياههشیش  امنتفاظن و  ینامتخاس ، تاسیسأت  تازیهجت و  ریاس  و 

ناریا نامتخاس  یلم  تاررقم  هعومجم  زا  راک  يارجا  نیح  رد  تظاـفح  ینمیا و  تاررقم  ندوب  ارجـالامزال   13-1-12 . ) لماش نامتخاس 
( ناریزو تأیه  بوصم 20/4/1372 

یتفن تایلمع 

، فاـشتکا یـسانشنیمز ، يرادربهشقن ، صحفت ، دـننام  یتفن  عباـنم  زا  يرادربهرهب  تنایـص و  هب  طوبرم  تاـیلمع  هیلک  زا  تسا  تراـبع  : 
هعـسوت و داجیا و  عیانـص و  تاسیـسأت و  ثادـحا  يارب  ياهیامرـس  ياهحرط  يارجا  هیهت و  مزال و  یـضارا  لیـصحت  جارختـسا ، يرافح ،

تفن ندرک  هضرع  لباق  دیلوت و  تایلمع  نینچمه  تفن . تعنـص  هب  طوبرم  ياهدحاو  تاسیـسأت و  زا  تسارح  تظافح و  اهنآ و  دیدحت 
یتفن و تاقتـشم  یعرف و  ياههدروارف  هیهت  ماـخ و  تفن  هیفـصت  گنـس  لاـغز  يانثتـسا  هب  یعیبط  ياهروبرکوردـیه  ریاـس  زاـگ و  ماـخ ،

عاونا دـیلوت  رد  يزاگ  یتفن و  تاقتـشم  اـههدروارف و  زا  هدافتـسا  هارمه ، تـالوصحم  زاـگ و  دـیلوت  یعیبط و  زاـگ  هیفـصت  يروآعمج و 
هب طوبرم  يراـجت  ياـهتیلاعف  یمیـشورتپ و  زاـگ و  تفن و  تـالوصحم  رودـص  شورف و  عیزوت ، لـقنولمح ، یمیـشورتپ ، تـالوصحم 

تالیهست و داجیا  تفن و  هدافتـسا  دروم  یتعنـص  داوم  اهالاک و  دیلوت  هیهت و  یمیـشورتپ و  زاگ و  تفن و  تادیلوت  تادراو و  تارداص و 
طیحم تظافح  یتعنص و  تشادهب و  ینمیا و  طیارـش  داجیا  صـصختم . راک  يورین  نیمأت  شزومآ و  تایلمع و  نیا  يارب  یبنج  تامدخ 

ياهدادارق داقعنا  يداصتقا و  ینف و  یحارط  يزیرهمانرب و  اهیـسررب و  طبريذ و  ياهنامزاس  طباوض  تیاعر  اب  تایلمع  رد  یگدولآ  زا 
طسب و يارب  ینف  یملع و  ياهشهوژپ  اهشیامزآ و  تاقیقحت و  تاعلاطم و  ماجنا  قوف و  تایلمع  ياـههنیمز  رد  هرواـشم  يراـکنامیپ و 
ینف و یملع و  تاعالطا  لدابت  تفن و  عیانـص  هب  طوبرم  تاعارتخا  تاعبتت و  یـسررب  یتعنـص و  ینف و  شناد  اقترا  يژولونکت و  لـیمکت 

بوصم 9/7/1366) تفن  نوناق  هدام 1  . ) یتفن تایلمع  هنیمز  رد  حالصيذ  یجراخ  یلخاد و  تاسسوم  اب  یتعنص  تایبرجت 

یتفن تایلمع 

شورف دـیرخ و  شخپ و  لقن ، لـمح و  شیـالاپ ، يرادربهرهب ، هعـسوت ، فاـشتکا ، هب  طوبرم  تاـیلمع  هیلک  زا  تسا  معا  یتفن  تاـیلمع  : 
بوصم 8/5/1353) تفن  نوناق  هدام 1  . ) تفن

يروشک تامیسقت  رصانع 

طباوض فیراـعت و  نوناـق  هدام 1  . ) ناتـسا ناتـسرهش و  شخب ، رهـش ، ناتـسهد ، اتـسور ، زا : تسا  دـنترابع  يروشک  تامیـسقت  رـصانع  : 
بوصم 15/4/1362) يروشک  تامیسقت 

ناونع

هملک هب  دـشاب  سلجم  اـضعا  فرط  زا  هک  یبـلطم  دوـشیم و  ریبـعت  راـهظا )  ) هملک هب  دـسریم  سلجم  هـب  تـلود  فرط  زا  هـک  یبـلطم  : 
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بوصم 25/7/1285) ناریا  یلم  ياروشلاراد  یلخاد  همانماظن  هدام 42  ( ) هضیرع  ) هملک هب  دنتسرف  هب  مدرم  ریاس  هچ  نآ  و  ناونع ) )

یکرمگ ضراوع 

نوناق هداـم 2  زا  . ) دوشیم راذـگاو  كرمگ  هدـهع  هب  تاررقم  قبط  نآ  لوصو  هک  تسا  یهوجو  كرمگ  هلیـسو  هب  یتفاـیرد  ضراوع  : 
بوصم 30/3/1350) یکرمگ  روما 

یکرمگ ضراوع 

ای كرمگ  هب  یمیلست  دانسا  اهتساوخرد و  هب  هک  ربمت  ياهب  - 1 تسا : لیذ  حرش  هب  نوناق  نیا  کی  هدام  رد  روکذم  فلتخم  ضراوع  : 
يرادرابنا هیضرا و  یکرمگ 3 - بسچراون  ای  بسچرب  ای  یکال  اـی  یبرـس  رهم  ضراوع  - 2 دوشیم . قاصلا  كرمگ  زا  هرداص  دانـسا  هب 

الاک هیلخت  مهد  زور  زا  لبق  دیابن  لاح  ره  رد  یلو  دریگیم  قلعت  لمح  همانراب  ای  تسفینام )  ) یلامجا همانراهظا  میلست  مکیویس  زور  زا  )
هطوحم زا  جراخ  رد  اـی  یـصاصتخا  ياـهرابنا  رد  تبقارم  قح  يریگراـب 5 - هیلخت و  يربراـب و  ضراوع  - 4 دوش .) تفاـیرد  كرمگ  رد 

رگید 7- ییامیپاوه  هب  امیپاوه  زا  ای  رگید  یتشک  هب  یتشک  زا  اهالاک  لاـقتنا  رد  تراـظن  قح  - 6 اهالاک . یلامتحا  هقردـب  قح  كرمگ و 
هک يرگید  ضراوع  ضراوع و  نیا  زا  کـی  ره  خرن  ذـخام و  فرـصم  لوصو و  بیترت  قلعت و  دراوم  ـالاک  يدـنبهفرعت  شیاـمزآ و  قح 

یکرمگ هفرعت  نوناق  هدام 7  . ) ددرگیم نییعت  یکرمگ  هماننییآ  رد  دـشاب  مزال  یکرمگ  تافیرـشت  نایرج  نسح  ماـظتنا و  نیمأـت  يارب 
بوصم 6/4/1334)

همانتقفاوم هماندهع و 

تروص رد   ) نآ هبناج  کی  خسف  دـیامن و  اهنآ  يارب  دـهعت  داجیا  دوشیم و  دـقعنم  تلود  دـنچ  ای  ود  نیب  هک  تسا  يدنـس  زا  ترابع  : 
رتـسب هراـنک و  تیبـثت  ظـفح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  دـنب 21  . ) ددرگیم فـلختم  تیلوئـسم  بجوـم  دنـس ) نـتم  رد  ینیبشیپ  مدـع 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور 

الط تاکوکسم  رایع 

نوناق هدام 9  هرـصبت  . ) دوب دـهاوخ  سم  هرقن و  ای  سم  رازه  رد  دـص  صلاخ و  يالط  رازه  رد  دـصهن  زا  ترابع  الط  تاکوکـسم  رایع  : 
بوصم 26/8/1322) هرقن  كوکسم  برض  هزاجا 

الط كوکسم  رایع 

دوب و دهاوخ  سم  هرقن و  زا  يژایلآ  ای  سم  رازه  رد  دـصکی  صلاخ و  يالط  رازه  رد  دـصهن  زا  ترابع  الط  تاکوکـسم  رایع  نازیم و  : 
بوصم 28/1/1337) الط  كوکسم  نوناق   3 هدام . ) دشابیم رازه  رد  ود  اهنآ  رایع  صیخرت  دح 

( یکرمگيالاک  ) ًانیع

هجو چـیه  هب  هدـش  تشگزاب  يالاک  ای  فورظ  يور  هکتسا  نآ  یکرمگ  روما  نوناق  هدام 37  دنب 15  رد  جردـنم  ًانیع  هملک  زا  روظنم  : 
بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 27  هرصبت  . ) دشاب هدشن  ماجنا  یلمع  جراخ  رد  رودص  زا  سپ 
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هبوهوم نیع 

ار رگید  فرط  بهاو  هدـننک  کـیلمت  دـنکیم  کـیلمت  يرگید  سک  هب  ًاـناجم  ار  یلاـم  رفن  کـی  نآ  بجوـم  هب  هک  تسا  يدـقع  هبه  : 
( یندم نوناق  هدام 975  . ) دنیوگیم هبوهوم  نیع  تسا  هبه  دروم  هک  ار  یلام  بهتم ،

غ

بیاغ

هاپـس یمادختـسا  تاررقم  نوناق  هدام 104  . ) دـنوشن رـضاح  تمدـخ  لـحم  رد  تاررقم  تیاـعر  نودـب  هک  تسا  یلنـسرپ  عضو  بیاـغ  : 
بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ 

بیاغ

هک ررقم  دعوم  ای  تلهم  رد  دنوش و  راضحا  مازعا  ای  یگدیسر  يارب  هک  هریخذ ) طایتحا ، ترورـض ،  ) یمومع هفیظو  تمدخ  نالومـشم  : 
زا سپ  دناهتـشاد و  تفایرد  تقوم  ياـهتیفاعم  هک  ینالومـش  نینچمه  دـننکن  یفرعم  ار  دوخ  دوش  مـالعا  یمومع  هفیظو  هرادا  فرط  زا 

تمدخ نوناق  هدام 58  زا   ... ) هدـش و هتخانـش  بیاغ  دـننکن ، یفرعم  ار  دوخ  یگدیـسر  دـیدجت  يارب  هام  کی  فرظ  رابتعا  تدـم  اضقنا 
بوصم 29/7/1363) یمومع  هفیظو 

رثالادوقفم بیاغ 

( یندم نوناق  هدام 1011  . ) دشابن يربخ  هجو  چیه  هب  وا  زا  هتشذگ و  يدیدم  هبسنلاب  تدم  وا  تبیغ  زا  هک  تسا  یسکرثالادوقفم  بیاغ  : 

شحاف نبغ 

یندــم نوناـق  زا  يداوـم  حالــصا  نوناـق  هداــم 417 )  ) 10 هداـم . ) دــشابن هحماـسم  لـباق  ًاــفرع  هـک  تـسا  شحاــف  یتروـص  رد  نـبغ  : 
(14/8/1370 بوصم

شحاف نبغ 

بوصم 8/10/1361) یندم  نوناق  دشابن . هحماسم  لباق  ًافرع  هک  تسا  شحاف  یتروص  رد  نبغ  : 

شحاف نبغ 

لباـق ًاـفرع  هک  تسا  شحاـف  یتروص  رد  روـبزم  رادـقم  زا  رتمک  رد  تسا و  شحاـف  دـشاب  رتشیب  اـی  تمیق  سمخ  رادـقم  هب  نبغ  رگا  : 
( یندم نوناق  هدام 417  . ) دشابن هحماسم 

تمارغ

تمارغ تفایرد  قاقحتـسا  دـشاب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  راک  ییاناوت  موس  کی  ات  مهدـکی  زا  راک  زا  یـشان  هثداح  رثا  رد  هک  هدـش  همیب  : 
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دنچ رد  برض  نوناق  هدام 60  رد  ررقم  يرمتسم  ربارب  شـشویس  زا  تسا  ترابع  روکذم  تمارغ  نازیم  تشاد . دهاوخ  ار  عوطقم  صقن 
بوصم 21/2/1339) نارگراک  یعامتجا  ياههمیب  نوناق  هدام 62   ) هدش همیب  یگداتفاراک  زا  هجرد  دصرد 

تمارغ

هد زا  شیب  هدام 56  دـنب 2  هب  هجوت  اب  ياهفرح  يرامیب  ای  راک  زا  یـشان  هثداح  رثا  رد  یگتـسشنزاب  نس  هب  ندیـسر  زا  لبق  هک  يرگراک  : 
تمارغ تفایرد  قح  همیب  قح  تخادرپ  تدـم  تیاعر  نودـب  دـهدب  تسد  زا  ار  دوخ  راک  تردـق  دـصرد  کیویـس  زا  رتمک  دـصرد و 

زا بساـنت  تیاـعر  اـب  هـک  تـسا  هناـیهام  يرمتـسم  ربارب  شـشویس  زا  تـسا  تراـبع  روـبزم  تـمارغ  نازیم  تـشاد . دـهاوخ  ار  عوـطقم 
یعامتجا ياههمیب  ینوناـق  هحیـال  هداـم 60  . ) دوشیم باـسح  هداـم 57  عوضوم  لـک  یگداـتفا  راـک  زا  يرمتـسم  نازیم  هب  یگداـتفاراک 

بوصم 24/4/1334) نارگراک 

دزمتسد تمارغ 

ای دزم  تفایرد  مدع  راک و  هب  لاغتـشا  تقوم ، ییاناوت  مدـع  يرامیب و  يرادراب  مایا  رد  هک  دوشیم  قالطا  یهوجو  هب  دزمتـسد  تمارغ  : 
بوصم یعامتجا  نیمأـت  نوناـق  هداـم 2  دـنب 9  . ) دوـشیم تخادرپ  هدـش  همیب  هب  قوـقح  اـی  دزم  ياـج  هب  نوناـق  نـیا  مـکح  هـب  قوـقح 

(3/4/1354

وضع صقن  عوطقم  تمارغ 

هداد وا  صخـش  هب  هدش  همیب  دمآرد  لیلقت  ناربج  ای  وضع  صقن  ناربج  يارب  اجکی  روط  هب  هک  تسا  یغلبم  وضع  صقن  عوطقم  تمارغ  : 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  هدام 2  دنب 17  . ) دوشیم

راجشا سرغ 

رتسب هرانک و  تیبثت  ظفح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  دـنب 22   ) شیاسرف لباقم  رد  كاخ  تظافح  يارب  لاـهن  نتـشاک  زا  تسا  تراـبع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور 

هفرغ

ياراد هدش ، انب  بوچ  لگ و  تشخ ، کهآ ، گنس ، نامیس ، رجآ ، نهآ ، لیبق  زا  ینامتخاس  حلاصم  هلیـسو  هب  هک  تسا  یلقتـسم  ناکم  : 
نکاما و يراذـگاو  هوحن  نوناق  هدـحاو  هدام  حالـصا  نوناق  ییارجا  هماـننییآ  زا  هداـم 1  دـنب ب  . ) دـشاب قرب  بآ و  ازجم و  روبع  لـحم 

( ناریزو تأیه  بوصم 1/11/1374  بوصم 5/10/1358  هویم  عیزوت  هفرغ  نیدایم و 

بصغ

( یندم نوناق  هدام 308  . ) تسا بصغ  مکح  رد  مه  زوجم  نودب  ریغ  لامرب  دی  تابثا  ناودع  وحن  هب  تسا  ریغ  قح  رب  الیتسا  بصغ  : 

لغاشم نیوانع و  بصغ 
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وا هب  طوبرم  ًانوناق  هک  یماظتنا  يرگـشل و  اـی  يروشک  زا  معا  یتلود  لـغاشم  رد  تلود  فرط  زا  نذا  اـی  یمـسر  تمـس  نودـب  سکره  : 
بوصم 18/5/1362) یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 44  زا  . ) دنک لخاد  ار  دوخ  هدوبن 

تلفغ

مدـع تلفغ  اـی  یتـالابمیب  اـشنم  هک  نیا  زا  معا  دـشاب  هدومن  مادـقا  نآ  هب  دـیاب  بکترم  هک  تسا  يرما  زا  يراددوخ  تلفغ  زا  روـظنم  : 
هدام 8 هرـصبت  زا  . ) دـشاب تداع  فرع و  ای  تاماظن و  ای  رماوا  ای  تاررقم  ای  نیناوق  تیاعر  مدـع  ای  هبرجت  مدـع  ای  تراهم  مدـع  عالطا و 

بوصم 16/7/1336) ناریا  تفن  عیانص  رد  نارگلالخا  تازاجم  هب  عجار  نوناق 

هلغ

همانساسا هداـم 2  هرـصبت  زا   ... ) دـیآیم تسد  هب  روبزم  ياـهالاک  زا  هک  يداوم  ترذ و  وج ، مدـنگ ، هلغ )  ) زا روظنم  همانـساسا  نیا  رد  : 
(30/3/1352 بوصم روشک  ياچ  رکش و  دنق و  هلغ و  نامزاس 

هلغ

بوصم روـشک  هلغ  ناـمزاس  همانـساسا  هداـم 1  هرـصبت   ) تسا اـهنآ  تاـعرفتم  ترذ و  وـج ، مدـنگ ، همانـساسا  نـیا  رد  هـلغ  زا  روـظنم  : 
(1/3/1347

یگنج میانغ 

ای تلود  هب  قلعتم  لیاسو  طیاسو و  اـهالاک ، لاوما ، هیلک  - 1 تسا : ریز  طیاسو  اهالاک و  لاوما و  نوناـق  نیا  رد  یگنج  میاـنغ  زا  روظنم  : 
عابتا ای  فرطیب  لود  هب  هک  فلا  دنب  رد  روکذـم  طیاسو  اهالاک و  - 2 دنشاب . گنج  لاح  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اب  هک  ییاهتلود 
اهنآ ییاهن  دـصقم  هک  یتروص  رد  دـشاب . رثؤم  نمـشد  یمزر  ناوت  ندرب  الاب  رد  هچنانچ  دراد و  قلعت  مصاختم  تلود  عابتا  زین  اهنآ و 

طیاسو رگید  فرطیب و  مچرپ  ریز  ياهیتشک  - 3 تسا . گنج  لاح  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  اب  هک  دشاب  یتلود  هطساو  اب  ای  ًامیقتسم 
ناریا یمالـسا  يروهمج  تلود  هک  یلیاسو  طـیاسو و  اـهالاک و  - 4 هداـم . نیا  عوضوم  ياـهالاک  لـماح  فرطیب  روشک  هب  قلعتم  هیلقن 

بوصم یگنج  میانغ  هب  طوبرم  يواعد  هب  یگدیسر  هوحن  نوناق  هدام 3  . ) دیامنیم مالعا  عونمم  نمـشد  دصقم  هب  ار  اهنآ  لقن  لمح و 
(22/10/1366

صاوغ

رد ار  یـصاوغ  هاگـشزومآ  هرود  هکددرگیم  قـالطا  يزومآشناد  وجـشناد و  بلطواد - دارفا  رادهجرد - رـسفا - هب  زاـب ) بآ   ) صاوغ : 
یتخـس هداعلاقوف  هماننییآ  هدام 2  . ) دـشاب هدرک  تفایرد  ار  یـصاوغ  همانیهاوگ  هدـیناسر و  نایاپ  هب  تیقفوم  اب  روشک  جراـخ  اـی  لـخاد 

بوصم 30/8/1343) ییایرد  يورین  نازاب  بآ  نادرونایرد و  تمدخ 

یعافتناریغ

هدام 1 هرصبت  . ) ددرگ سرادم  یتآ  هعـسوت  يراج و  ياههنیزه  فرـص  ًافرـص  هلـصاح  دمآرد  هک  تسا  نآ  ندوب  یعافتناریغ  زا  روظنم  : 
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( ناریزو تأیه  بوصم 13/12/1367  یعافتناریغ  سرادم  ییارجا  هماننییآ 

دیشر ریغ 

( یندم نوناق  هدام 1208  . ) دشابن ییالقع  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  وا  تافرصت  هک  تسا  یسک  دیشر  ریغ  : 

زاجم ریغ 

لاس تادراو  تارداص و  تاررقم  نوناق  هدام 5  دنب 3  . ) ددرگیم عنم  تلود  تأیه  بیوصت  اب  اهنآ  دورو  رودص و  هک  تسا  ییاهالاک  : 
بوصم 17/2/1364)  1364

نایماظن ریغ 

ماجنا حلسم  ياهورین  رد  هطوبرم  مادختسا  یصاصتخا  تاررقم  ای  يروشک و  مادختـسا  نیناوق  قباطم  هک  دنتـسه  ینادنمراک  نایماظنریغ  : 
بوصم 30/4/1336) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 5  دنب ب  . ) دننکیم هفیظو 

ف

بالضاف

ای بآ  هب  هک  یگناخ  يرهـش و  ای  يرادـماد  يزرواشک و  ای  یتعنـص  ياه  تیلاعف  زا  هلـصاح  دـیاز  عیاـم  هداـم  عون  ره  زا  تسا  تراـبع  : 
بوصم 24/9/1363) بآ  یگدولآ  زا  يریگولج  هماننییآ  هدام 1  دنب 5  . ) ددرگ هیلخت  كاخ 

بلط هتف 

نیعم صخش  ای  لماح  هجو  رد  هبلاطملادنع  ای  نیعم  دعوم  رد  یغلبم  دنکیم  دهعت  هدننک  اضما  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدنس  بلط  هتف  : 
بوصم 13/12/1311) تراجت  نوناق  هدام 307  . ) دیامن يزاسراک  صخش  نآ  درک  هلاوح  هب  ای 

يروتامآ یشزرو  نویساردف 

یتلودریغ و یمومع  هسـسؤم  دوشیم  هدـیمان  نویـساردف  همانـساسا  نیا  رد  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يروتاـمآ  یـشزرو  نویـساردف  : 
نوئـش تاعارم  اب  کیپملا  روشنم  بجوم  هب  هدـش  نییعت  يروتاـمآ  یـشزرو  لوصا  یـشم و  ساـسارب  هک  تسا  یقوقح  تیـصخش  ياراد 

اب همانساسا  نیا  بوچراچ  رد  دوشیم و  لیکـشت  یـشزرو  هتـشر  ره  رد  حالـصيذ  عجرم  نیرتالاب  ناونعهب  یلم و  تایـضتقم  یمالـسا و 
یشزرو ياهنویساردف  همانـساسا  هدام 1  . ) دـیامنیم تیلاعف  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  ریاس  تیاـعر  یندـب و  تیبرت  ناـمزاس  یگنهاـمه 

( ناریزو تأیه  بوصم 9/3/1378  ناریا  یمالسا  يروهمج  يروتامآ 

هئطوت اب  رارف 

شترا رفیک  یسرداد و  نوناق  هدام 365  . ) دوشیم بوسحم  هئطوت  اب  رارف  دـیآ  لمع  هب  یماظن  رفن  ود  زا  شیب  نیب  یناـبت  اـب  هک  يرارف  : 
بوصم 4/10/1318)
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هئطوت اب  رارف 

یماظن تامکاحم  نوناـق  هداـم 242  . ) دوشیم بوسحم  هئطوت  اـب  رارف  دـیآ  لـمع  هب  یماـظن  رفن  زا 2  شیب  نیب  هعـضاوم  اـب  هـک  يرارف  : 
بوصم 30/4/1307

يرارف

يرارف دنـشاب  هتـشادن  یهجوم  رذـع  هتـشاد و  یلاوتم  تبیغ  زور  هدزناپ  زا  شیب  حلـص ، نامز  رد  هاگره  حلـسم  ياـهورین  تباـث  لنـسرپ  : 
بوصم 18/5/1371) ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  مئارج  تازاجم  نوناق  هدام 38  زا   .... ) بوسحم و

يرارف

هدام 105 زا  . ) دـیامن زواجت  زور  زا 5  گنج  ناـمز  رد  زور و  زا 15  حلـص  نامز  رد  نانآ  تبیغ  تدـم  هک  تسا  یلنـسرپ  عضو  يرارف  : 
بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق 

يرارف

نوناق هدام 96  زا  . ) دیامن زواجت  زور  زا 5  گنج  نامز  رد  زور و  زا 15  حلص  نامز  رد  نانآ  تبیغ  تدم  هک  تسا  یلنسرپ  عضو  يرارف  : 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا 

هجراخ رد  يرارف 

زور و هس  حلـص  نامز  رد  دنک  كرت  ار  دوخ  هطوبرم  تمـسق  ناریا  جراخ  رد  ای  دوش  جراخ  ناریا  كاخ  زا  هزاجا  نودـب  هک  یماظن  ره  : 
نوناق داوم 237 و 238  نیبام   ) دوشیم بوسحم  هجراخ  هب  يرارف  دـش  مولعم  وا  تبیغ  هک  یخیراـت  زا  سپ  زور  کـی  گـنج  ناـمز  رد 

بوصم 30/4/1307) یماظن  تامکاحم 

هلخاد رد  يرارف 

زا لبق  هدومن و  تبیغ  هزاجا  نودـب  هک  ینیبات  هقوجرـس و  لـیکو و  ره  - 1 دـنوشیم . بوسحم  تکلمم  هلخاد  رد  يرارف  لیذ  صاخـشا  : 
تمدخ هام  هس  زا  شیب  نیبات  هاگره  دیامنن . تدواعم  دوخ  تمسق  زکرم  هب  دشاب  هدش  مولعم  وا  تبیغ  هک  یخیرات  زا  زور  تدم 6  اضقنا 

دوـخ تمـسق  زکرم  هب  تسا  هدـش  موـلعم  وا  تبیغ  هک  يزور  زا  هاـم  کـی  زا  سپ  هک  تسا  بوـسحم  يرارف  یتروـص  رد  دـشاب  هتـشادن 
ای یـصخرم  تدـم  ای  دـیامن  ترفاسم  رگید  تمـسق  هب  یتمـسق  زا  ادرجم  هک  ینیبات  هقوجرـس و  لـیکو و  ره  - 2 دـشاب . هدومنن  تعجارم 

هطوبرم تمـسق  هب  تسا  هدش  نیعم  شتعجارم  ای  رگید  تمـسق  هب  وا  ندیـسر  يارب  هک  يزور  زا  هام  کی  زا  سپ  هدش و  مامت  وا  تصخر 
بوصم 30/4/1307 یماظن  تامکاحم  نوناق  هدام 234  . ) دشاب هتشگنرب  دوخ  تمسق  هب  ای  هدیسرن 

هدروارف

بـصن نیمز  رد  تاسیـسأت  ای  هاگتـسد  تروص  هب  هچ  رگا  دوشیم  قالطا  لوقنم  هدش  هتخاس  ای  يدیلوت  سانجا  ایـشا و  هیلک  هب  هدروارف  : 
بوصم ناریا  یتعنـص  تاقیقحت  درادناتـسا و  هسـسؤم  سیـسأت  نوناق  هب  یقاحلا  داوم  نوناق  هدام 2  دـنب ب  . ) دور راک  هب  اـنب  رد  اـی  دوش 
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(24/9/1349

کیژولویب ياه  هدروارف 

نامرد ای  يریگـشیپ  صیخـشت و  يارب  هک  هدوب  یناویح  ای  یناـسنا  اـشنم  ياراد  هک  دوشیم  قـالطا  يداوم  هب  کـیژولویب  ياـه  هدروارف  : 
هرـصبت 4 . ) دشابیم یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  هدـهع  هب  روکذـم  ياه  هدروارف  عون  نییعت  دوریم ، راک  هب  اه  يرامیب 
بوصم 1344 یندـیماشآ  یندروخ و  داوم  ییوراد و  یکـشزپ و  روما  تاررقم  هب  طوبرم  نوناق  داوم  زا  یـضعب  حالـصا  نوناق  زا  هدام 6 

بوصم 23/1/1367

یماد ماخ  ياههدروارف 

دعب ای  هریغ  ناغون و  یهام ، مخت  مرپسا ، رادهفطن ، مخت  رویط ، مخت  ریـش ، وم ، کک ، مشپ ، دـننام  ماد ـ  تایح  ناـمز  رد  هک  يداوم  هیلک  : 
تادراو لاقتنا ، لقن و  ددرت ، یتشادهب  لرتنک  یگنوگچ  هماننییآ  زا  هدام 2  دنب ب  . ) دیآیم تسد  هب  شیالآ  تشوگ و  دننام  راتشک  زا 
بوصم روشک  یکـشزپماد  نامزاس  نوناق  ( 5  ) هدام دـنب ب  و  ( 3  ) هدام دـنب د  عوضوم  یماد  ماخ  ياـه  هدروارف  هدـنز و  ماد  تارداـص  و 

( ناریزو تأیه   25/8/1373

يروارف

یتعنـص هیلوا  داوم  دـیلوت  بجوم  هجیتن  رد  ماجنا و  اهنآ  هدـش  ییارآ  هناک  ای  یندـعم  ماخ  داوم  يور  رب  هک  تسا  یتایلمع  هیلک  لـماش  : 
بوصم 23/3/1377 نداعم  نوناق  هدام 1  دنب ز  . ) دوشیم

زیشنارف

یناگمه همیب  نوناق  هدام 1  دنب 7  . ) دیامن تخادرپ  ینامرد  تامدخ  تفایرد  نامز  رد  دیاب  هدش  همیب  هک  تسا  نامرد  هنیزه  زا  یتمـسق  : 
بوصم 3/8/1373) روشک  ینامرد  تامدخ 

یفنص درف 

ای یندب  تامدخ  ماجنا  عیزوت و  شورف ، دیرخ و  لیدـبت ، دـیلوت ، زا  معا  یفنـص  ياه  تیلاعف  زا  یکی  رد  هک  یقوقح  ای  یقیقح  صخـش  : 
ای ریاد  یبسک  لحم  نارگید  ترشابم  اب  ای  ًاصخـش  هاوخ  دازآ  لغاشم  هفرح و  بحاص  روهشیپ و  ناونعهب  هدومن و  يراذگهیامرـس  يرکف 

هتخانـش یفنـص  درف  دنک  هضرع  هدننکفرـصم  هب  ًامیقتـسم  ار  تامدخ  ای  لوصحم  ای  الاک  زا  یتمـسق  ای  مامت  دنک و  مهارف  یبسک  هلیـسو 
ياه هیحالصا  یفنـص و  ماظن  نوناق  رد  تراظن  یلاع  تأیه  طسوت  هک  یتاحالـصا  يارجا  هزاجا  هب  عجار  ینوناق  هحیال  هدام 2  . ) دوشیم

( بالقنا ياروش  بوصم 13/4/1359  تسا  هدمآ  لمع  هب  نآ 

یفنص درف 

ای یندب  تامدخ  ماجنا  عیزوت و  شورف ، دیرخ و  لیدـبت ، دـیلوت ، زا  معا  یفنـص  ياهتیلاعف  زا  یکی  رد  هک  یقوقح  ای  یقیقح  یـصخش  : 
ریاد یبسک  لحم  نارگید  ترشابم  اب  ای  هرـشابملاب  هاوخ  دازآ  لغاشم  هفرح و  بحاص  روهشیپ و  ناونعهب  هدومن و  يراذگهیامرـس  يرکف 
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هتخانش یفنص  درف  دنک  هضرع  هدننکفرصم  هب  ًامیقتسم  ار  تامدخ  ای  لوصحم  ای  الاک  زا  یتمـسق  ای  مامت  دنک و  مهارف  یبسک  هلیـسو  ای 
بوصم 16/3/1350) یفنص  ماظن  نوناق  هدام 2  . ) دوشیم

راب هدنتسرف 

دنب 5 . ) دهدیم لیوحت  یتشک  هب  لمح  يارب  ار  راب  دیامنیم و  میظنت  يربراب  دادرارق  يربراب  يدصتم  اب  هک  تسا  یصخش  راب  هدنتسرف  : 
بوصم 29/6/1343) ییایرد  نوناق  هدام 52 

( نیعم مهس   ) ضرف

یندم نوناق  هدام 895  . ) هکرت سدس  ثلث و  ثلث ، ود  نمث ، عبر ، فصن ، زا  تسا  ترابع  دوشیم  هدیمان  ضرف  هک  هنیعم  ماهس  : 

هکرت ثلث  ضرف 

زا شیب  هک  یتروص  رد  یما  هلالک  2 ـ دشاب . هتشادن  هوخاو  دالوا  تیم  هک  یتروص  رد  یفوتم  ردام  1 ـ تسا : هکرت  ثلث  ثراو  ود  ضرف  : 
یندم نوناق  هدام 903  . ) دشاب یکی 

( هکرت نمث   ) ضرف

( یندم نوناق  هدام 901  . ) دالوا نتشاد  اب  رهوش  توف  تروص  رد  تسا  اه  هجوز  ای  هجوز  هیضرف  نمث  : 

( هکرت ثلث  ود   ) ضرف

اب اهنت  یبا  ای  ینیوبا  رتشیب  رهاوخ و  ود  روکذ 2 ـ دالوا  ندوبن  تروص  رد  رتشیب  رتخد و  ود  1 ـ تسا : هکرت  ثلث  ود  ثراو  ود  ضرف  : 
( یندم نوناق  هدام 902  . ) ردارب ندوبن 

( هکرت عبر   ) ضرف

نودـب رهوش  توف  تروص  رد  اه  هجوز  ای  هجوز  2 ـ دالوا . نتـشاد  اـب  نز  توف  تروص  رد  رهوش  1 ـ تسا : هکرت  عـبر  ثراو  ود  ضرف  : 
یندم نوناق  هدام 900  . ) دالوا

( هکرت سدس   ) ضرف

( یندم نوناق  هدام 904  . ) دشاب اهنت  رگا  یما  هلالک  ردام و  ردپ و  تسا  هکرت  سدس  ثراو  هس  ضرف  : 

( هکرت فصن   ) ضرف

دنزرف رگا  رتخد  2 ـ دـشاب . رگید  رهوش  هچ  رگا  تاـفوتم  يارب  دـالوا  ندوبن  تروص  رد  رهوش  1 ـ تسا : هکرت  فـصن  ثراو  هـس  ضرف  : 
یندم نوناق  هدام 899  . ) دشاب درف  هب  رصحنم  هک  یتروص  رد  اهنت  یبا  ای  ینیوبا  رهاوخ  3 ـ دشاب . رصحنم 

هاگدورف
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هدام فلا  دنب  . ) دشاب امیپاوه  زاورپ  فقوت و  دورف ، هدامآ  هدـش و  ثادـحا  ناریا  تلود  تیمکاح  ورملق  رد  هک  دوشیم  قالطا  یلحم  هب  : 
( بالقنا ياروش  بوصم 21/5/1358  يزاورپ  یهاگدورف و  تامدخ  ياهب  نییعت  ینوناق  هحیال  زا   1

يرابجا شورف 

تاریزعت نوناق  هداـم 15  زا  . ) یـشورف هدرخ  اـی  شورف  هدـمع  حطـس  رد  رگید  يـالاک  هارمه  هب  ـالاک  يراـبجا  شورف  زا  تسا  تراـبع  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 23/12/1367  یتموکح 

یلایر يزرا  شورف 

تامدخ ای  الاک  ياهب  زا  یتمـسق  ای  مامت  تباب  یتارداص  زرا  همانزیراو  ای  زرا  تفایرد  لباقم  رد  تامدخ  ای  الاک  شورف  زا  تسا  ترابع  : 
عمجم بوـصم 23/12/1367  یتـموکح  تاریزعت  نوناـق  هداـم 14  زا  . ) تـلود تاـبوصم  نوناـق و  تاررقم  فـالخرب  روـشک  لـخاد  رد 

( ماظن تحلصم  صیخشت 

مولع ناتسگنهرف 

ناتسگنهرف يارب  هک  یتارابتعا  تسا و  هتسباو  يروهمج  تسایر  داهن  هب  هک  لقتسم  یقوقح  تیـصخش  اب  تسا  ياهسـسؤم  ناتـسگنهرف  : 
همانساسا حالصا  هداـم 15  . ) دـش دـهاوخ  روظنم  يروهمج  تساـیر  داـهن  تاراـبتعا  فیدر  رد  دوشیم  روظنم  روشک  هنـالاس  هجدوب  رد 

( یگنهرف بالقنا  یلاعياروش  بوصم 24/8/1373  ناریا  یمالسا  يروهمج  مولع  ناتسگنهرف 

یکشزپ مولع  ناتسگنهرف 

ناتسگنهرف يارب  هک  یتارابتعا  تسا و  هتسباو  يروهمج  تسایر  داهن  هب  هک  لقتسم  یقوقح  تیـصخش  اب  تسا  ياهسـسؤم  ناتـسگنهرف  : 
همانساسا حالصا  هداـم 15  . ) دـش دـهاوخ  روظنم  يروهمج  تساـیر  داـهن  تاراـبتعا  فیدر  رد  دوشیم  روظنم  روشک  هنـالاس  هجدوب  رد 

( یگنهرف بالقنا  یلاعياروش  بوصم 24/8/1373  ناریا  یمالسا  يروهمج  یکشزپ  مولع  ناتسگنهرف 

یکشزپ مولع  ناتسگنهرف 

یتارابتعا تسا ، هتسباو  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  هب  هک  لقتـسم  یقوقح  تیـصخش  اب  تسا  ياهسـسؤم  ناتـسگنهرف  : 
همانساسا هداـم 15  . ) دوب دـهاوخ  کـمک  تروص  هب  صاـخ و  فیدر  رد  دوشیم  روظنم  روشک  هنـالاس  هجدوب  رد  ناتـسگنهرف  يارب  هک 

( یگنهرف بالقنا  یلاعياروش  بوصم 10/5/1368  ناریا  یمالسا  يروهمج  یکشزپ  مولع  ناتسگنهرف 

ناریا یمالسا  يروهمج  مولع  ناتسگنهرف 

گـنهرف و ترازو  رد  هک  دریگیم  ماـجنا  ياهناـخریبد  قـیرط  زا  نآ  ییارجا  يرادا و  روـما  هـک  لقتـسم  تـسا  ياهسـسؤم  ناتـسگنهرف  : 
بوـصم 15/10/1366 ناریا  یمالـسا  يروـهمج  موـلع  ناتـسگنهرف  سیــسأت  طـباوض  هداـم 3  دــنب 1  . ) ددرگیم ریاد  یلاــع  شزوـمآ 

( یگنهرف بالقنا  یلاعياروش 

رنه یمومع  گنهرف 
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رنه یمومع  گنهرف 

یموـمع و يرنه  دـیلوت  زکارم  امیـس و  ادـص و  هـک  دـشابیم  نآ  ماـع  هرتـسگ  رد  يرنه  ياـهتیلاعف  رنه  یموـمع  گـنهرف  زا  دوـصقم  : 
موزل تروص  رد  هک  دبلطیم  ار  رگید  یتغارف  تصرف و  نآ  یتایح  تیمها  یگدرتسگ و  هب  هجوت  اب  رنه  دریگیم . رب  رد  ار  یـصوصخ ... 

یلاعياروش بوصم 19/2/1374  رنه  ياه  هتـشر  تیوقت  يارب  يداهنـشیپ  حرط  اب  یلوصا  تقفاوم  دنب ب  . ) دـش دـهاوخ  هتخادرپ  نادـب 
( یگنهرف بالقنا 

خسف

( یندم نوناق  هدام 449  . ) دوشیم لصاح  دیامن  نآ  رب  تلالد  هک  یلعف  ای  ظفل  ره  هب  خسف  : 

یلعف خسف 

یندم نوناق  هدام 451  . ) تسا یلعف  خسف  دشاب  هلماعم  ندز  مه  هب  زا  فشاک  ًاعون  هک  یتافرصت  : 

تیلاعف

دوشیم ارجا  لاس  کی  یط  همانرب  هنالاس  ياهفده  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  هک  تسا  صخشم  تامدخ  تایلمع و  هلـسلس  کی  روظنم  : 
بوصم تلود  یلام  تاررقم  زا  یشخب  میظنت  نوناق  هدام 77  . ) ددرگیم نیمأت  هنیزه  هب  طوبرم  تارابتعا  لحم  زا  نآ  زاین  دروم  عباـنم  و 

(27/11/1380

يراج تیلاعف 

ارجا لاس  کی  یط  هنـالاس  هماـنرب  ياـه  فدـه  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  هک  تسا  یـصخشم  تامدـخ  تاـیلمع و  هلـسلس  کـی  روظنم  : 
بوصم 10/12/1351) روشک  هجدوب  همانرب و  نوناق  هدام 1  دنب 9  . ) ددرگیم نیمأت  يراج  تارابتعا  لحم  زا  نآ  هنیزه  دوشیم و 

یندعم ياه  تیلاعف 

يروارف گنـسناک و  ییارآهناک  نداعم و  جارختـسا  فاشتکا و  اهراسناک و  نتفای  يارب  ییوجیپ  تاـیلمع  هیلک  لـماش  اـه  تیلاـعف  نیا  : 
بوصم 25/11/1379) نداعم  یسدنهم  ماظن  نوناق  هدام 1  . ) دوشیم یجارختسا  يژولاتم  یندعم و  داوم 

هراق تالف 

ورملق تعیبط  هلاـبند  دادـتما و  رد  ناریا و  نیمزرـس  ياـیرد  يارواـم  ییاـیرد  قطاـنم  فکریز  فک و  رتسبریز ، رتـسب ، زا  تسا  تراـبع  : 
ضرع نییعت  يارب  هک  ییأدبم  طخ  زا  ییایرد  لیام  ( 200  ) تسیود تحاسم  ات  رثکادح  هراق  تالف  هیشاح  ینوریب  هبل  ات  روشک  ینیمزرس 
هقطنم هراق و  تالف  رد  تاسیسأت  زا  هدافتـسا  ثادحا و  هماننییآ  هدام 1  فلا  دنب  . ) تسا هدش  ینیبشیپ  ناریا  نیناوق  رد  نیمزرـس  يایرد 

( ناریزو تأیه  بوصم 28/9/1375  نامع  يایرد  سراف و  جیلخ  رد  ناریا  يداصتقا  يراصحنا 

یتمیق تازلف 

هفرعت حالصا  نوناق  مکی  تصـش و  شخب  هرصبت 2  . ) اهنآ زا  هدش  هتخاس  يایـشا  اهبنارگ و  تازلف  اهبنارگ ، ياهگنـس  لصا ، دیراورم  : 
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بوصم 10/4/1337) یکرمگ 

یتمیق تازلف 

نوناق شخب 61  لصف 14  هرصبت 2   ) ات 692 هب 682  اهنآ  زا  هدش  هتخاس  ایـشا  اهبنارگ و  تازلف  اهبنارگ ـ  ياهگنـس  لصا ـ  دـیراورم  : 
بوصم 6/4/1334) یکرمگ  هفرعت 

تمدخ دویق  زا  یشان  توف 

تمدخ دویق  زا  یـشان  توف  نانآ  توف  دنیامن  توف  ای  هدش  هتـشک  ثداوح  رثا  رد  تمدخ  ببـس  هب  ای  هفیظو  ماجنا  نیح  رد  هک  یناسک  : 
بوصم 1/11/1337) يرمرادناژ  حلسم و  ياهورین  نادنمراک  نارسفا و  همیب  هماننییآ  هدام 8  . ) دوب دهاوخ 

( کناب  ) ایازم هداعلاقوف و 

ماظن یمادختسا  هماننییآ  هدام 10  دـنب ط  . ) دریگیم قلعت  نانکراک  هب  قوقح  رب  هوالع  هک  يدـقنریغ  ای  يدـقن  هوجو  زا  تسا  تراـبع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 26/11/1379  ناریا  یمالسا  يروهمج  یکناب 

اه خرن  تسرهف 

قاروا نیا  دتس  داد و  هک  ییاهتمیق  اهنآ و  دادعت  هدش و  هلماعم  قاروا  ندرک  صخشم  روظنمهب  هک  تسا  یمسر  دنس  اهخرن  تسرهف  : 
بوصم 27/2/1345) راداهب  قاروا  سروب  سیسأت  نوناق  هدام 1  دنب 4  . ) دوشیم نالعا  میظنت و  تسا  هتفای  ماجنا  اهتمیق  نآ  هب 

راشتنا زا  لبق  یسیون  تسرهف 

فظوم دـنب 1  فیدر ب  . ) دوشیم پاچ  ناونع  هحفـص  تشپ  رد  ًالومعم  هک  رثا ، راشتنا  پاچ و  زا  لبق  یتخانـش  باتک  تاعالطا  هیهت  : 
بوصم کباش )  ) باتک یللملانیب  درادناتسا  هرامش  راشتنا و  زا  شیپ  یـسیونتسرهف  فذح  اب  هارمه  بتک  راشتنا  هب  نارـشان  هیلک  ندوب 

( ناریزو تأیه   5/12/1375

ق

یشمخ باق 

هلزلز ربارب  رد  اهنامتخاس  یحارط  هماننییآ  فیراعت  شخب  زا  . ) دـشاب یـشمخ  ًاتدـمع  تالاصتا  اـضعا و  راـتفر  نآ  رد  هک  تسا  یباـق  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 17/9/1378 

هدشيدنبراهم باق 

. دوشیم هافتسا  یبناج  ياهورین  ربارب  رد  تمواقم  يارب  نآ  زا  هکروحم  نورب  ای  روحم  مه  عون  زا  تسا  مئاق  ياپرخ  لکـش  هب  یمتـسیس  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 17/9/1378  هلزلز  ربارب  رد  اهنامتخاس  یحارط  هماننییآ  فیراعت  شخب  زا  )
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هحلسا قاچاق 

هاگن ای  ندرک و  یفخم  ای  لقن و  لمح و  ای  شورف  ای  دـیرخ  ای  نآ  زا  ندرک  رداص  اـی  تلکمم  هب  ندرک  دراو  هحلـسا  قاـچاق  زا  دوصقم  : 
بوصم 29/12/1312) قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  هدام 45  زا  ... ) تکلمم لخاد  رد  تسا  نآ  نتشاد 

دورولاعونمم يایشا  قاچاق 

زا هطقن  ره  رد  ناریا  كاـخ  هـب  تـسا  دوروـلاعونمم  يایـشا  ندرک  دراو  رود  ـ ـصلاعونمم اـی  دوروـلاعو  ـ نمم يایـشا  قاـچاق  زا  دوـصقم  :. 
بوصم 29/12/1312) قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  هدام 45  زا  . ... ) دوش فشک  روبزم  يایشا  هک  تکلمم 

رودصلاعونمم يایشا  قاچاق 

تکلمم زا  هطقن  ره  رد  ناریا  كاخ  هب  تسا  دورولاعونمم  يایـشا  ندرک  دراو  رودصلاعونمم  ای  دورولاعونمم  يایـشا  قاچاق  زا  دوصقم  : 
يرگید صخش  ره  ای  لقن و  لمح و  يدصتم  هب  تسا  نآ  میلـست  ای  رودصلاعونمم  ایـشا  ندرک  جراخ  ای  دوش و  فشک  روبزم  يایـشا  هک 
بوصم قاـچاق  نیبکترم  تازاـجم  نوناـق  هداـم 45  زا  . ) تـکلمم زا  ندرک  جراـخ  يارب  يرگید  مادــقا  عوـن  ره  اـی  ندرک  جراــخ  يارب 

(29/12/1312

یکرمگ قاچاق 

ریغ بیترت  هب  روشک  زا  ـالاک  ندرک  جراـخ  اـی  روشک  هب  ـالاک  ندرک  دراو  - 1 دوشیم : بوسحم  یکرمگ  قاـچاق  ریز  هحورـشم  دراوم  : 
دوس یکرمگ و  قوقح  زا  هدوـبن و  طورـشم  زاـجم  اـی  زاـجمریغ  اـی  عوـنمم  رودـص  اـی  دورو  عـقوم  رد  روـبزم  يـالاک  هکنآ  رگم  زاـجم 

روشک دراو  یجراخ  تیزنارت  ای  تقوم  دورو  ناونع  هب  هک  ییالاک  ای  هیلقن  طیاسو  ندرکن  جراخ  - 2 دشاب . هدوشخب  ضراوع  یناگرزاب و 
میلـست نودـب  كرمگ  زا  یتراجت  يالاک  ندرب  نوریب  - 3 الاک . هیلقن و  طیاسو  جورخ  رب  ینبم  عقاو  فـالخ  دانـسا  دانتـسا  هب  دـشاب  هدـش 

. دوش فشک  جورخ  زا  دـعب  ای  كرمگ  زا  جورخ  نیح  رد  لمع  هاوخ  ضراوع  یناگرزاب و  دوس  یکرمگ و  قوقح  تخادرپ  همانراهظا و 
زا هک  ار  نآ  ياـهب  ـالاک  ندوبن  تروص  رد  ـالاک و  نیع  كرمگ  دـشاب  وا  ینوناـق  هدـنیامن  اـی  لاـم  بحاـص  زا  ریغ  هدـننکجراخ  هاـگره 

بکترم درادیم و  درتسم  الاک  بحاـص  هب  هررقم  ضراوع  یناـگرزاب و  دوس  یکرمگ و  قوقح  تفاـیرد  زا  سپ  دوشیم  هتفرگ  بکترم 
دورولاعونمم يالاک  ندرک  راهظا  - 5 نآ . زا  نتشادرب  ای  یجراخ  تیزنارت  يالاک  ضیوعت  - 4 دش . دهاوخ  بیقعت  يرفیک  تاررقم  قبط 

يانثتـسا هب  هدش  راهظا  يالاک  نمـض  هدشن  راهظا  يالاک  دوجو  - 6 رگید . مان  اب  طورـشم  زاجم  ای  زاجم  يالاک  ناونع  تحت  زاجمریغ  اـی 
یکرمگ و قوقح  ذخأم  زا  رتشیب  نآ  ضراوع  یناگرزاب و  دوس  یکرمگ و  قوقح  ذخأم  هدوب و  زاجم  عون  زا  روبزم  يالاک  هک  يدراوم 
ای زاجم  روبزم  يالاک  هکنیا  زا  معا  یتیزنارت  يالاک  نمـض  هدـشن  راهظا  يالاک  دـشابن . هدـش  راـهظا  يـالاک  ضراوع  یناـگرزاب و  دوس 
ای عونمم  نآ  یعطق  رودـص  ای  دورو  هک  ییالاک  ندرکن  دراو  ای  ندرکن  جراـخ  - 7 دوب . دهاوخ  دنب  نیا  لومشم  دشاب  عونمم  ای  طورـشم 
ای ( Cabotage  ) ژاـتوباک اـی  تقوم  دورو  اـی  یجراـخ  تیزنارت  ناونع  هب  هک  روشک  هب  اـی  روشک  زا  ررقم  تلهم  فرظ  دـشاب  طورـشم 

-8 تسا . هدوبن  یتـین  ءوس  ـالاک  دورو  اـی  جورخ  مدـع  رد  دوش  تباـث  هک  يدراوم  رد  زج  دـشاب  هدـش  راـهظا  یعوجرم  اـی  تقوم  جورخ 
دوس یکرمگ و  قوـقح  تخادرپ  نودـب  اـی  نوناـق و  نیا  تاررقم  فـالخرب  ناوـنع  ره  هب  هدام 37  رد  جردـنم  فاعم  يالاک  يراذـگاو 

یناگرزاب و دوس  یکرمگ و  قوقح  هک  يرگید  زاجم  يالاک  ناونع  تحت  زاجم  يـالاک  ندرک  راـهظا  - 9 طوبرم . ضراوع  یناگرزاب و 
اب تیفاعم  لومش  زا  هدافتسا  اب  كرمگ  زا  الاک  ندرب  نوریب  - 10 عقاو . فالخ  دانسا  زا  هدافتسا  اب  رگید و  مان  اب  تسا  رتمک  نآ  ضراوع 
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بوصم 30/3/1350) یکرمگ  روما  نوناق  هدام 29  . ) عقاو فالخ  دانسا  ای  فالخ  همانراهظا  میلست 

بلاق

هدام 1-11-1-9 . ) دوخ راـب  لـمحت  يارب  یفاـک  تمواـقم  بسک  ندـش و  تخـس  زا  لـبق  نتب  نتفرگ  رب  رد  يارب  تسا  تقوم  ياهزاـس  : 
(. ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1370  ینتب  ياهنامتخاس  يارجا  حرط و  یلم  تاررقم 

يرامآ بلاق 

نآ زا  ياهنومن  ياهيریگرامآ  رد  صوصخهب  هک  تسا  يریگرامآ  دروم  هعماج  ياهدحاو  ای  دارفا  یلک  تاصخـشم  زا  یتسرهف  روظنم  : 
بوصم 10/11/1353) ناریا  رامآ  زکرم  نوناق  زا  هدام 1  واو  دنب  . ) دوشیم هدافتسا 

یمالسا تازاجم  نوناق 

هدام . ) دوشیم لامعا  مرجم  هرابرد  هک  یتیبرت  ینیمأت و  تامادقا  تازاجم و  مئارج و  عاونا  نییعت  هب  تسا  عجار  یمالسا  تازاجم  نوناق  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 7/9/1370  یمالسا  تازاجم  هحیال   1

یمالسا تازاجم  نوناق 

نوناق هدام 1  . ) دوشیم لامعا  مرجم  هرابرد  هک  یتیبرت  ینیمأت و  تامادقا  تازاجم و  مئارج و  عاونا  نییعت  هب  تسا  عجار  تازاجم  نوناق  : 
بوصم 21/7/1361) یمالسا  تازاجم  هب  عجار 

( یمومع  ) تازاجم نوناق 

1 هدام . ) دوشیم لامعا  مرجم  هراـبرد  هک  یتیبرت  ینیمأـت و  تامادـقا  اـهتازاجم و  مئارج و  عاونا  نییعت  هب  تسا  عجار  تازاـجم  نوناـق  : 
بوصم 7/3/1352) یمومع  تازاجم  نوناق 

یتراجت ماقم  مئاق 

دوخ بیان  نآ  بعـش  زا  یکی  ای  هناختراجت  هب  هطوبرم  روما  هیلک  ماجنا  يارب  ار  وا  هناختراجت  سیئر  هک  تسا  یـسک  یتراجت  ماقم  مئاق  : 
تراجت نوناق  هداـم 395  . ) ًـالمع اـی  دوش  هداد  ًاـبتک  تسا  نکمم  روبزم  تمـس  تسا . روآمازلا  هناـختراجت  يارب  وا  ياـضما  هداد و  رارق 

بوصم 13/2/1311)

یمسر جاودزا  هلابق 

بوسحم يداع  دنس  الا  یمسر و  دنس  دشاب  هدیـسر  تبث  هب  هیلدع  ترازو  ياههمانماظن  قباطم  هک  یتروص  رد  همانقالط  جاودزا و  هلابق  : 
بوصم 23/5/1310) جاودزا  هب  عجار  نوناق  هدام 2  . ) دش دهاوخ 

عیبم ضبق 
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زا تسا  ترابع  ضبق  دشاب و  تاعافتنا  تافرصت و  ياحنا  زا  نکمتم  هک  يوحن  هب  يرتشم  فرصت  هب  عیبم  نداد  زا  تسا  ترابع  میلـست  : 
( یندم نوناق  هدام 367  . ) عیبم رب  يرتشم  يالیتسا 

هکرت لوبق 

هاگداد هب  ار  دوخ  لوبق  يداع  اـی  یمـسر  دنـس  بجوم  هب  هک  تسا  نآ  حیرـص  لوبق  ینمـض . اـی  دـشاب  حیرـص  تسا  نکمم  هکرت  لوبق  : 
هبه حلـص و  عیب و  لیبق  زا  دشاب  نوید  ءادا  هکرت و  لوبق  زا  فشاک  هک  دنیامن  هکرت  رد  یتایلمع  هک  تسا  نآ  ینمـض  لوبق  دنهدب . عالطا 

بوصم 2/4/1319) یبسح  روما  نوناق  هدام 242  . ) دیامن هکرت  لوبق  زا  فشک  حوضو  روط  هب  هکنآ  لاثما  نهر و  و 

هکرت حیرص  لوبق 

هاگداد هب  ار  دوخ  لوبق  يداع  اـی  یمـسر  دنـس  بجوم  هب  هک  تسا  نآ  حیرـص  لوبق  ینمـض . اـی  دـشاب  حیرـص  تسا  نکمم  هکرت  لوبق  : 
بوصم 2/4/1319) یبسح  روما  نوناق  هدام 242  زا  . ) دنهدب عالطا 

هکرت ینمض  لوبق 

نهر و هبه و  حلـص و  عیب و  لیبق  زا  دـشاب  نوید  ادا  هکرت و  لوبق  زا  فشاک  هک  دـنیامن  هکرت  رد  یتایلمع  هک  تسا  نآ  ینمـض  لوبق  : ... 
بوصم 2/4/1319) یبسح  روما  نوناق  هدام 242  زا  . ) دیامن هکرت  لوبق  زا  فشک  حوضو  روط  هب  هکنآ  لاثما 

دمع لتق 

دـشاب هدنـشک  ًاعون  راک  نآ  هاوخ  دراد  ار  یـسک  نتـشک  دـصق  يراک  ماجنا  اب  لتاق  هک  يدراوم  فلا ) تسا . يدـمع  ریز  دراومرد  لـتق  : 
نتـشک دصق  دنچ  ره  دشاب  هدنـشک  ًاعون  هک  دهد  ماجناار  يراک  ًادمع  لتاق  هک  يدراوم  ب ) دوش . لتق  ببـس  لمع  رد  یلو  دـشابن  هاوخ 

هب تبـسن  یلو  تسین  هدنـشک  ًاعون  دهدیم  ماجنا  هک  ار  يراک  درادـن و  ار  نتـشک  دـصق  لتاق  هک  يدراوم  ج ) دـشاب . هتـشادن  ار  صخش 
نوناق هدام 2  . ) دـشاب هاگآ  نآ  هب  زین  لتاق  دـشاب و  هدنـشک  ًاعون  اهنآ  لاثما  یکدوک و  اـی  یناوتاـن  اـی  يریپ و  اـی  يراـمیب و  رثا  رب  فرط 

بوصم 3/6/1361) نآ  تاررقم  صاصق و  دودح و 

ویدار هدنتسرف  یجورخ  تردق 

PDAK MIVEIOP IOWER) PEP  ) تروص هب  هک  هدنتسرف  یجورخ  تردق  زا  تسا  ترابع  ییویدار  هدنتسرف  یجورخ  تردق  : 
بوصم يروتامآ )  ) ياهفرحریغ یصاصتخا و  ياهمیـسیب  زا  هدافتـسا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 5  . ) دوشیم لامعا  هاگتـسد  نتنآ  هب 

( ناریزو تأیه   13/11/1361

فذق

صیخـشت عمجم  بوصم 7/9/1370  یمالـسا  تازاجم  هحیـال  هداـم 139  . ) يرگید صخـش  هب  تسا  طاول  اـی  اـنز  نداد  تبـسن  فذـق  : 
( ماظن تحلصم 

فذق
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بوصم 3/6/1361) نآ  تاررقم  صاصق و  دودح و  نوناق  هدام 169  . ) يرگید صخش  هب  تسا  طاول  ای  انز  نداد  تبسن  فذق  : 

تبارق

( یندم نوناق  هدام 1031 . ) یببس تبارق  یبسن و  تبارق  تسا  مسق  ود  رب  تبارق  : 

یبسن تبارق 

دالوا رهاوخ و  رداربو و  دادـجا  مود -  هقبط  دالوا . دالوا  دالوا و  رداـمو و  ردـپ  لوا -  هقبط  تسا : لـیذ  تاـقبط  بیترت  هب  یبسن  تبارق  : 
نآ رد  اهلسن  هدع  هب  یبسن  تبارق  دعب  برق و  تاجرد  هقبط  ره  رد  اهنآ . دالواو  تالاخ  لاوخا و  تامع و  مامعا و  موس -  هقبط  اهنآ .

دوب و دـهاوخ  مود  هجرد  رد  دالوا  دالوا  هب  تبـسن  لوا و  هجرد  رد  دالوا  اـب  رداـم  ردـپ و  تبارق  لوا  هقبط  رد  ًـالثم  ددرگیم  نیعم  هقبط 
زا مود  هجرد  رد  ردپ  دـج  رهاوخ و  ردارب و  دالوا  مود و  هقبط  زا  لوا  هجرد  رد  هدـج  دـج و  رهاوخو و  ردارب  تبارق  مود  هقبط  رد  اذـکه 
زا مود  هجرد  رد  اهنآ  دالوا  هجرد  موس و  هقبط  زا  لوا  هجرد  رد  هلاخو  همع  ییادو و  ومع  تبارق  موس  هقبط  رد  دوب و  دهاوخ  مود  هقبط 

( یندم نوناق  هدام 1032  . ) تسا هقبط  نآ 

رارق

. دوشیم هدـیمان  رارق  تروص  نیا  ریغ  رد  مکح و  دـشاب ، یلک  ای  یئزج  روط  هب  نآ  عطاق  اوعد و  تیهام  هب  عجار  هاـگداد  يأر  هچناـنچ  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسردادنییآ  نوناق  هدام 299  )

رارق

یسردادنییآ نوناق  هدام 154  . ) دوشیم هدـیمان  رارق  الاو  مکح  دـشاب  ًالک  ای  ًائزج  نآ  عطاق  يوعد و  تیهام  هب  عجار  رگا  هاگداد  يأر  : 
بوصم 25/6/1318) یندم 

رارق

يأر دوشیم  حرطم  ثداـح و  اوعد  هب  یگدیـسر  نیح  رد  هک  لـئاسم  یـضعب  هب  اـی  ًاـتیلک  تسا  اوعد  تیهاـم  هب  عجار  اـی  همکحم  يأر  : 
بوصم یقوقح  تاـمکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هداـم 448  . ) دوشیم هدـیمان  رارق  يوناـث  تروص  رد  مکح و  یلوا  تروص  رد  همکحم 

(18/8/1290

دادرارق

تاررقم قبط  هک  دوشیم  دقعنم  یقوقح  ای  یقیقح  صخـش  ره  ای  یتایلمع  دحاو  کی  ای  تفن  ترازو  نیب  هک  یتادهعت  زا  تسا  ترابع  : 
تفن نوناق  هداـم 1  . ) دریگ هدـهع  رب  ار  یتفن  تاـیلمع  زا  یتمـسق  يارجا  نوناـق  نیا  تاررقم  ياـنبمرب  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  تلود 

بوصم 9/7/1366)

دادرارق
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راـک نیعم و  تدـم  يارب  صخـش  نآ  بجوـم  هب  دـسریم و  کـناب  مادختـسا و  بلطواد  ياـضما  هب  هک  ياهماـنقفاوت  زا  تـسا  تراـبع  : 
بوصم 26/11/1379 ناریا  یمالسا  يروهمج  یکناب  ماظن  یمادختـسا  هماننییآ  هدام 1  دنب 10  . ) دیآیمرد کناب  مادختسا  هب  صخـشم 

( ناریزو تأیه 

یتشک هراجا  دادرارق 

ار یتشک  هراجا  طیارش  ددرگیم و  دقعنم  رجاتسم  وا و  زاجم  هدنیامن  ای   ) یتشک کلام  نیب  هک  یبتک  تسا  يدنس  یتشک  هراجا  دادرارق  : 
بوصم 29/6/1343 ییایرد  نوناق  هدام 135  . ) دنکیم نییعت  صخشم  ردانب  نیب  رفس  دنچ  ای  کی  يارب  ای  نیعم  تدم  يارب 

شورف جارختسا و  دادرارق 

داوـم زا  ینیعم  رادـقم  شورف  جارختـسا و  يارب  یناریا  یـصوصخ  ینواـعت و  شخب  تازلف و  نداـعم و  ترازو  نیب  هـک  تـسا  يدادرارق  : 
بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب ف  . ) دوشیم دقعنم  صخشم  هدودحم  رد  گرزب و  ریغ  نداعم  زا  کی  هقبط  یندعم 

فاشتکا دادرارق 

همانتقفاوم هدـنراد  نیب  تازلف  نداعم و  ترازو  فرط  زا  هدـش  بیوصت  حرط  ییارجا  یتاعلاطم و  تاـیلمع  ماـجنا  تهج  تسا  يدادرارق  : 
بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب ج  . ) تازلف نداعم و  ترازو  فاشتکا و  یلوصا 

يربراب دادرارق 

تـسا ایرد  قیرط  زا  الاکلقن  لمح و  يارب  هکيرگید  هباشم  دانـسا  ای  ییایرد  همانراب  ساسارب  هک  تسا  يدادرارق  طقف  يربراـب  دادرارق  : 
هدـنراد يربراب و  يدـصتم  نیب  هطبار  یتشک  هراجا  دادرارق  دانتـسا  هب  هک  يرگید  هباـشم  دانـسا  اـی  ییاـیرد  هماـنراب  ره  زین  دوش و  دـقعنم 
بوصم ییاـیرد  نوناـق  هداـم 52  دـنب 2  . ) ددرگیم یقلت  يربراـب  دادرارق  دـیامن  نـییعت  رودــص  ناـمز  زا  ار  روکذــم  دنــس  اـی  هماـنراب 

(29/6/1343

يراکنامیپ دادرارق 

هیحاـن رد  ار  یتفن  تاـیلمع  زا  یخرب  يارجا  تیلوئـسم  دادرارق  فرط  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدادرارق  زا  تراـبع  يراـکنامیپ  دادرارق  : 
بوصم تفن  نوناق  هدام 1  . ) دریگیم هدـهعرب  نوناـق  نیا  تاررقم  قبطرب  تکرـش  نآ  ماـن  هب  ناریا و  تفن  یلم  تکرـش  فرط  زا  ینیعم 

(8/5/1353

یئزج دادرارق 

هماننییآ هداـم 1  . ) تسا هدـش  هداد  یتـلود  هاگتـسد  هب  یتافیرـشت  یقوقح  قـفاوت  کـی  رد  نآ  داـقعنا  هزاـجا  هک  تسا  یقوـقح  قـفاوت  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 13/2/1371  یللملانیب  ياهقفاوت  داقعنا  میظنت و  یگنوگچ 

يزومآهفرح دادرارق 
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شزومآ روظنم  هب  زومآهفرح  هاگـشزومآ و  لوئـسم ) ریدـم  ای   ) زایتما بحاـص  نیب  هک  يدادرارق  زا  تسا  تراـبع  يزومآ  هفرح  دادرارق  : 
لیکشت و هوحن  هماننییآ  هدام 5  . ) ددرگیم دقعنم  هماننییآ  نیا  تاررقم  ریاس  هیرهش و  غلبم  سیردت ، تاعاس  رب  لمتـشم  نیعم و  هتـشر 

( ناریزو تأیه  بوصم 6/7/1365  ياهفرح  ینف و  دازآ  ياههاگشزومآ  هرادا 

لمح دادرارق 

دقعنم رفاسم  لمح  يارب  وا  باسح  هب  ای  لمح و  يدـصتم  فرط  زا  هک  تسا  يدادرارق  لـمح  دادرارق  یتشک  هراـجا  دادرارق  ءانثتـسا  هب  : 
بوصم 29/6/1343) ییایرد  نوناق  زا  هدام 111  دنب ب  . ) ددرگ

راک دادرارق 

ای تقوم  تدم  يارب  ار  يراک  یعسلاقح  تفایرد  لابق  رد  رگراک  نآ  بجوم  هب  هکیهافش  ای  یبتکدادرارق  زا  تسا  ترابع  راکدادرارق  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369  راک  نوناق  هدام 7  . ) دهدیم ماجنا  امرفراک  يارب  تقومریغ  تدم 

راک دادرارق 

يارب ار  يراک  دزم ، تفایرد  لابقرد  دوشیم  دـهعتم  رگراـک  نآ  بجوم  هب  هک  یهافـش  اـی  یبتک  دادرارق  زا  تسا  تراـبع  راـک  دادرارق  : 
بوصم 26/12/1337) راک  نوناق  هدام 30  . ) دهد ماجنا  امرفراک  يارب  يدودحمان  تدم  ای  نیعم  تدم 

يزومآراکدادرارق

نوناق هداـم 2  . ) ددرگیم مـیظنت  يزومآراـک  روـظنم  هـب  زومآراـک  اـمرفراک و  هـطبار  نآ  رد  هـک  تـسا  يدادرارق  يزومآراـک  دادرارق  : 
بوصم 28/2/1349) يزومآراک 

يزرواشک راک  دادرارق 

رگراک نآ  بجوم  هب  هک  یهافـش  ای  یبتک  قفاوت  زا  تسا  ترابع  دوشیم  هدـیمان  راک  دادرارق  نوناق  نیا  رد  هک  يزرواشک  راک  دادرارق  : 
وا هدنیامن  ای  امرفراک  يارب  دودحمان  تدـم  ای  نیعم و  تدـم  رد  وا  هدـنیامن  ای  امرفراک  زا  دزم  ای  قوقح  تفایرد  لابق  رد  دوشیم  دـهعتم 

ياروش بوصم 15/4/1359  يزرواشک  راک  نوناق  داوم  زا  ياهراپ  حالـصا  ینوناق  هحیال  حالـصا  ینوناق  هحیال  هدام 3  . ) دهد ماجنا  راک 
( بالقنا

يزرواشک راک  دادرارق 

دهعتم رگراک  نآ  بجوم  هب  هک  یبتک  قفاوت  زا  تسا  تراـبع  دوشیم  هدـیمان  راـک  دادرارق  نوناـق  نیا  رد  هک  يزرواـشک  راـک  دادرارق  : 
ماجنا راک  وا  هدنیامن  ای  امرفراک  يارب  دودحمان  تدم  ای  نیعم  تدـم  رد  وا  هدـنیامن  ای  امرفراک  زا  دزم  ای  قوقح  تفایرد  لابق  رد  دوشیم 

( بالقنا ياروش  بوصم 20/2/1359  يزرواشک  راک  نوناق  داوم  زا  ياهراپ  حالصا  ینوناق  هحیال  هدام 3  . ) دهد

يزرواشک راک  دادرارق 
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رگراک نآ  بجوم  هب  هک  یهافـش  ای  یبتک  قفاوت  زا  تسا  ترابع  دوشیم  هدـیمان  راک  دادرارق  نوناق  نیا  رد  هک  يزرواشک  راک  دادرارق  : 
يارب دودحمان  تدم  ای  نیعم  تدم  رد  يزرواشک  لغاشم  زا  لغش  دنچ  ای  کی  امرفراک  زا  دزم  ای  قوقح  تفایرد  لابق  رد  دوشیم  دهعتم 

بوصم 7/3/1353) يزرواشک  راک  نوناق  هدام 3  . ) دهد ماجنا  وا  هدنیامن  ای  امرفراک 

یتایلام نئارق 

هب تایلام  لومـشم  دـمآرد  صیخـشت  يارب  لغـش  تیعقوم  هب  هجوت  اب  لغاشم  زا  هتـشر  ره  رد  هک  یلماوع  زا  تسا  ترابع  یتایلام  نئارق  : 
نازیم - 4 هژیوان . دمآرد  - 3 هنالاس . شورف  - 2 هنالاس . دیرخ  - 1 دـشابیم : ریز  حرـش  هب  نآ  تسرهف  دوریم و  راک  هب  سأرلایلع  روط 
دانـسا هناخرتفد  دـیاع  ربمت  فرـصم  ضراوع و  لوصو  همحزلاقح  ریرحتلاقح و  تباب  هک  یهوجو  لـک  عمج  تاجناخراک 5 - رد  دیلوت 
میقتسم ياهتایلام  نوناق  هدام 152  . ) بیارض نییعت  نویسیمک  صیخشت  هب  لماوع  ریاس  - 6 اهنآ . یفرصم  ربمت  نازیم  ای  دوشیم  یمسر 

بوصم 3/12/1366)

یتایلام نئارق 

هب تایلام  لومـشم  دـمآرد  صیخـشت  يارب  لغـش  تیعقوم  هب  هجوت  اب  لغاشم  زا  هتـشر  ره  رد  هک  یلماوع  زا  تسا  ترابع  یتایلام  نئارق  : 
. هژیوان دمآرد  - 4 هنالاس . شورف  - 3 هنالاس . دیرخ  - 2 هیامرس . - 1 دشابیم : ریز  حرش  هب  نآ  تسرهف  دنوریم و  راک  هب  سأرلایلع  روط 

داوم رادقم  - 8 تاجناخراک . رد  دیلوت  تیفرظ  - 7 نانکراک . نارگراـک و  هب  یتخادرپ  - 6 راک . بسک و  لحم  هنالاس  يراـجا  شزرا  - 5
. لقن لمح و  لیاسو  ریاس  یگدننار و  طیاسو  تیفرظ  - 10 هناخرفاسم . لته و  تخت  ای  قاتا  دادعت  - 9 تسا . هدیسر  فرصم  هب  هک  هیلوا 
. نآ ریاظن  ناتـسرامیب و  رد  رامیب  حارج و  کـشزپ و  باوختخت و  دادـعت  - 12 ناگدننکراتـشک . اهباصق و  دروم  رد  راتـشک  دادعت  - 11

لک عمج  - 15 یهگآ . ياهب  شورف و  نازیم  ای  نیکرتشم  دادـعت  هلجم و  همانزور و  راـشتنا  نازیم  - 14 هبامرگ . شود  هرمن و  دادـعت  - 13
ربمت نازیم  ای  دوشیم  یمسر  دانـسا  هناخرتفد  دیاع  ربمت  فرـصم  ضراوع و  تایلام و  لوصو  همحزلاقح  ریرحت و  قح  تباب  هک  یهوجو 

بوصم 28/12/1345) میقتسم  ياهتایلام  نوناق  هدام 128  . ) یتایلام هقباس  - 16 اهنآ . یفرصم 

ضرق

نآ لثم  روبزم  فرط  هک  دنکیم  کیلمت  رگید  فرط  هب  ار  دوخ  لام  زا  ینیعم  رادقم  نیفرط  دحا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدقع  ضرق  : 
( یندم نوناق  هدام 648  . ) دهدب ار  درلاموی  تمیق  لثم  در  رذعت  تروص  رد  دیامن و  در  فصو  سنج و  رادقم و  ثیح  زا  ار 

اهنامتراپآ كرتشم  ياهتمسق 

دنچ ای  کی  هب  رـصحنم  نآ  زا  هدافتـسا  قح  هک  تسا  نامتخاس  زا  ییاهتمـسق  زا  ترابع  نوناـق  نیا  رد  روکذـم  كرتشم  ياهتمـسق  : 
ییاهتمـسق یلک  روط  هب  دریگیم  قلعت  اهنآ  یـصاصتخا  تمـسق  تبـسن  هب  نیکلام  هیلک  هب  هدوبن و  صوصخم  هشیپ  لحم  ای  نامتراپآ 

زا هدشن  یقلت  نیکلام  زا  رفن  دنچ  ای  کی  یصاصتخا  کلم  تیکلام  دانسا  رد  ای  تسا  هدشن  هداد  صیخشت  یـصاصتخا  هدافتـسا  يارب  هک 
هدام 2 . ) دـشابن دـیدرت  دروم  لحم  تداـع  فرع و  قبطرب  ینیعم  تمـسق  هب  نآ  قلعت  هکنآ  رگم  دوشیم  بوسحم  كرتشم  ياهتمـسق 

بوصم 16/12/1343) اهنامتراپآ  کلمت  نوناق 

صاصق
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بوصم یمالـسا  تازاجم  هحیـال  هداـم 14  . ) دـشاب ربارب  وا  تیاـنج  اـب  دـیاب  دوشیم و  موـکحم  نآ  هب  یناـج  هکتسا  يرفیک  ، صاـصق : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم   7/9/1370

صاصق

یمالـسا تازاجم  هب  عجار  نوناـق  هداـم 9  . ) دـشاب ربارب  وا  تیاـنج  اـب  دـیاب  دوشیم و  موکحم  نآ  هب  یناـج  هک  تسا  يرفیک  صاـصق ، : 
بوصم 21/7/1361)

روصق

بوصم 25/12/1365) يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  نوناق  هدام 8  . ) يرادا فیاظو  يارجا  رد  يدمعریغ  یهاتوک  زا  تسا  ترابع  : 

روصق

بوـصم يرادا  تاـفلخت  هب  یگدیـسر  ياـهتأیه  نوناـق  هداـم 8  . ) يرادا فیاـظو  يارجا  رد  يدــمعریغ  یهاـتوک  زا  تـسا  تراــبع  : 
(9/12/1362

روصق

اههناخترازو و یناسنا  يورین  يزاسزاب  نوناق  زا  هدام 17  دنب ب  . ) يرادا فیاظو  يارجا  رد  يدمعریغ  یهاتوک  زا  تسا  ترابع  روصق  : 
بوصم 5/7/1360) تلود  هب  هتسباو  یتلود و  تاسسؤم 

روشک ورملق 

 - تیمومیق ای  تیمکاح  تحت  هکنآ  هب  لصتم  یلحاس  ياهبآ  یـضارا و  زا  دوب  دهاوخ  ترابع  روشک  کی  ورملق  دادرارق  نیا  رظن  زا  : 
یللملانیب يروشک  ییامیپاوه  تاررقم  هب  ناریا  تلود  قاـحلا  هزاـجا  نوناـق  هدام 2  . ) دراد رارق  روشک  نآ  یگیاـمحلاتحت  اـی  تیاـمح 

بوصم 30/4/1328)

ییازج نیناوق  ورملق 

مرج بکترم  ییاوه ) ییاـیرد و  ینیمز ، زا  معا   ) ناریا یمالـسا  يروهمج  تیمکاـح  ورملق  رد  هک  یناـسک  هیلک  هراـبرد  ییازج  نیناوـق  : 
بوصم یمالـسا  تازاجم  هب  عجار  نوناق  هدام 3  . ) دـشاب هدـش  ررقم  يرگید  بیترت  نوناق  بجوم  هب  هکنآ  رگم  ددرگیم  لامعا  دـنوش 

(21/7/1361

ییازج نیناوق  ورملق 

لاـمعا دـنوش  مرج  بـکترم  ییاوـه ) ییاـیرد و  ینیمز و  زا  مـعا   ) ناریا تیمکاـح  ورملق  رد  هـک  یناـسک  هـیلک  هراـبرد  ییازج  نیناوـق  : 
بوصم 7/3/1352) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 3  . ) دشاب هدش  ررقم  يرگید  بیترت  نوناق  بجوم  هب  هکنآ  رگم  ددرگیم 

يداوق
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بوصم 7/9/1370 یمالسا  تازاجم  هحیال  هدام 135  . ) طاول ای  انز  يارب  رتشیب  ای  رفن  ود  ندرک  طبترم  عمج و  زا  تسا  ترابع  يداوق  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم 

يداوق

نآ تاررقم  صاصق و  دودـح و  نوناـق  هدام 165  . ) طاول اـی  اـنز  يارب  رتشیب  اـی  رفن  ود  ندرک  طـبترم  عمج و  زا  تسا  تراـبع  يداوق  : 
بوصم 3/6/1361)

ناریا یمالسا  يروهمج  رد  مکاح  ياوق 

رب تما  تماما  رما و  هقلطم  تیالو  رظن  ریز  هک  هییاضق  هوق  هیرجم و  هوق  هننقم ، هوق  زا  دنترابع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  مکاح  ياوق  : 
( یساسا نوناق  لصا 57  . ) دنرگیدکی زا  لقتسم  اوق  نیا  دندرگیم  لامعا  نوناق  نیا  هدنیآ  لوصا  قبط 

هییاضق هوق 

ریز فیاظو  رادهدـهع  تلادـع و  هب  ندیـشخب  ققحت  لوئـسم  یعاـمتجا و  يدرف و  قوقح  ناـبیتشپ  هک  لقتـسم  تسا  ياهوق  هییاـضق  هوق  : 
مادقا میمصت و  ذخا  تاموصخ و  عفر  يواعد و  لصف  لح و  تایاکش ، تایدعت ، تاملظت ، دروم  رد  مکح  رودص  یگدیـسر و  - 1 تسا :

رب تراظن  - 3 عروشم . ياهيدازآ  لدع و  شرتسگو  هماع  قوقح  يایحا  - 2 دنکیم . نیعم  نوناق  هکهیبسح  روما  زا  تمـسق  نآ  رد  مزال 
مادقا - 5 مالـسا . ییازج  نودـم  تاررقم  دودـح و  يارجا  نیمرجم و  ریزعت  تازاـجم و  بیقعت  مرج و  فـشک  - 4 نیناوـق . يارجا  نسح 

( یساسا نوناق  لصا 156  . ) نیمرجم حالصا  مرج و  عوقو  زا  يریگشیپ  يارب  بسانم 

هیرجم هوق 

نوناق لصا 60  . ) تسا روهمج  سیئر  قیرط  زا  هدش  هدراذگ  يربهر  هدهعرب  ًامیقتسم  نوناق  نیا  رد  هک  يروما  رد  زج  هیرجم  هوق  لامعا  : 
( یساسا

هننقم هوق 

یط زا  سپ  نآ  تاـبوصم  دوشیم و  لیکـشت  مدرم  بختنم  ناگدـنیامن  زا  هک  تسا  یمالـسا  ياروش  سلجم  قیرط  زا  هننقم  هوق  لاـمعا  : 
( یساسا نوناق  لصا 58  . ) ددرگیم غالبا  هییاضق  هیرجم و  هوق  هب  ارجا  يارب  دیآیم  دعب  لوصا  رد  هک  یلحارم 

نامرهق

. تسا هدـمآرد  ناریا  یلم  ياهمیت  زا  یکی  تیوضع  هب  ای  هدـش  لادـم  بسک  هب  قفوم  یجراخ  اـی  یلخاد  تاـقباسم  رد  هک  تسا  يدرف  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 4/10/1373  یندب  تیبرت  نامزاس  سیسأت  نوناق  ( 11  ) هدام يارجا  هماننییآ  هدام 1  )

یلم سدقم  مایق 

ماـجنا ناریا  یلم  تضهن  زا  یناـبیتشپ  يارب  روـشک  رـسارس  رد  هک  ار  هاـم 1331  ریت  هبنـشود 30  زور  مایق  یلم  ياروش  انـس و  نیـسلجم  : 
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زور 30 مایق  ییاسانش  هب  طوبرم  نوناق  هدام 1  . ) دنمانیم یلم  يادهش  ناونع  هب  ار  زور  نآ  يادهـش  هتخانـش و  یلم  سدقم  مایق  تفریذپ 
بوصم 16/5/1331) یلم  سدقم  مایق  مان  هب  هامریت 1331 

هلداع تمیق 

هب عجار  نوناـق  هدام 3  هرـصبت 1  . ) تسا عیـسوت  نالعا  زا  لبق  راجـشا  اـنب و  مامـضنا  هب  اـی  ضاـیب  نیمز  تمیق  هلداـع  تمیق  زا  دوصقم  : 
بوصم 23/8/1312) اهنابایخ  رباعم و  هعسوت  ثادحا و 

اهالاک هلداع  تمیق 

تراجتراصحنا نوناق  ممتم  نوناق   3 هدام هرـصبت  . ) یفراعتم عفانم  هوالع  هب  ناگدننکدراو  يارب  هدشمامتتمیق  زا  تساترابعهلداعتمیق  : 
(20/12/1309 بوصم یجراخ 

هبیعدم تمیق 

بوصم 18/8/1290) یقوقح  تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق   197 هدام . ) تسا هدش  دیق  لاحضرعرد  هکتسا  یغلبم  هب  یعدم  تمیق  : 

تامدخیعقاو تمیق 

و تباث ) ياهییاراد   ) هیامرس دوس  یتلود  شخب  رد  تباثياهییاراد )  ) هیامرـس دوس  هفاضا  هب  تامدخ  هدشمامت  تمیق  زا  تسا  ترابع  : 
بوصم 3/8/1373) روشک  ینامرد  تامدخ  یناگمه  همیب  نوناق  زا  هدام 1  دنب 8  . ) دش دهاوخن  روظنم  كالهتسا 

يدورو تمیق 

طـسوت هک  يرگید  ضراو  ــ یکر و ع ـ مگ قو  ـ قح هفا  ـ ـضا هب  دورو  رتفد  اـت  سنج  جرخ  دـیرخ و  تمیق  زا  تسا  تراـبع  يدورو  تمیق  : 
بوصم 19/8/1311) تایناخد  نوناق  داوم 3 و 4  حالصا  نوناق  زا  دنب 1  هرصبت 1  . ) ددرگیم ذوخأم  كرمگ 

( لاوما  ) یمیق

یمیق نآ و  وحن  تابوبح و  دننام  دـشاب  عیاش  دایز و  ًاعون  نآ  ریاظن  هابـشا و  هک  تسا  یلام  زا  ترابع  هدـش  رکذ  نوناق  نیا  رد  هک  یلثم  : 
( یندم نوناق  هدام 950  . ) دشابیم فرع  اب  ینعم  نیا  صیخشت  کلذعم  تسا  نآ  لباقم 

ك

ژاتوباک

ظاـحل زا  هک  ییـالاک  تسا و  يزرم  ياـههناخدور  اـی  اـیرد  هار  زا  روشک  رگید  هطقن  هب  هطقن  کـی  زا  ـالاک  لـمح  زا  تراـبع  ژاـتوباک  : 
لومـشم زین  دوش  لـمح  یجراـخ  روشک  كاـخ  زا  روبع  اـب  روـشک  رگید  هطقن  هب  هطقن  کـی  زا  یتراـجت  هفرـص  تیاـعر  اـی  هار  یکیدزن 

تافیرـشت عبات  زین  هیلقن  هلیـسو  دوش  لمح  یلخاد  هیلقن  طـیاسو  اـب  يژاـتوباک  يـالاک  هاـگره  دراوم  نیا  رد  دوشیم و  ژاـتوباک  تاررقم 
بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 234  . ) دوب دهاوخ  يژاتوباک  يالاک 
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رتساداک

ياههناشن مئالع و  تظافح  نییعت و  نوناـق  زا  هدام 1  دنب ب  (. ) رتساداک  ) میرح كالما و  دودـح  دـیدحت  هب  طوبرم  ياههناشن  مئالع و  : 
بوصم 19/9/1351) میرح  دودح و  دیدحت و  يرادربهشقن و  هب  طوبرم  ینیمز 

تباثرداک

لنسرپ - 1 زا : دنترابع  دنوشیم و  مادختسا  یماظتنا  يورین  رد  ـر  متسم تمدخ  ماجنا  يار  هک بـ ددر  ــ گیم قالطا  یلنسرپ  هب  تباث  رداک  : 
بوـصم ناریا  یمالــسا  يروــهمج  یماــظتنا  يورین  یمادختــسا  تاررقم  نوناــق  هداـم 10  . ) نیلــصحم - 3 نادــنمراک ، - 2 یماـظتنا ،

(27/4/1374

تباثرداک

یمسر نارادساپ  - 1 زا : دنترابع  دنوشیم و  مادختـسا  هاپـس  رد  رمتـسم  تمدخ  ماجنا  يارب  هکددرگیم  قالطا  یلنـسرپ  هب  تباث  رداک  : 
بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق   7 هدام . ) نیلصحم - 3 نادنمراک . - 2 نایماظن .) )

تباث رداک 

-2 نایماظن . - 1 زا : دـنترابع  دـنوشیم و  مادختـسا  شترا  رد  رمتـسم  تمدـخ  ماجنا  يارب  هکددرگیم  قالطا  یلنـسرپ  هب  تباـث  رداـک  : 
بوصم 07/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق   22 هدام . ) نیلصحم - 3 نادنمراک .

زومآراک

ای يزومآزاب  صاخ ، هفرح  نتفرگارف  يارب  طقف  هک  یناسک  فلا - دوشیم : قالطا  لیذ  دارفا  هب  زومآراک  نوناق ، نیا  تاررقم  ظاـحل  زا  : 
دادرارق بجوم  هب  هک  يدارفا  ب - دـننیبیم . شزومآ  دازآ  ياههاگـشزومآ  ای  يزومآراـک  زکارم  رد  نیعم  تدـم  يارب  تراـهم  ياـقترا 

اب مأوت  يزومآراک  هب  نیعم  یهاگراک  رد  دـشابن ، لاس  هس  رب  دـئاز  هک  نیعم  تدـم  يارب  صاخ  ياهفرح  نتفرگارف  روظنم  هب  يزومآراک 
بوصم راک  نوناق  هدام 112  . ) دشابن رتشیب  مامت  لاس  زا 18  هدوبن و  رتمک  لاس  زا 15  اهنآ  نس  هکنآ  رب  طورشم  دنراد ، لاغتـشا  راک 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم   29/8/1369

زومآراک

زا ینیعم  هتـشر  رد  تراـهم  شیازفا  اـی  نتفرگارف  يارب  يزومآراـک  دادرارق  قبط  رب  هک  تسا  یـصخش  زومآراـک  نوناـق  نیا  بجوـم  هب  : 
راک و ترازو  زکارم  رد  ای  دوشیم  سیسأت  نوناق  نیا  بجوم  هب  عیانص  نابحاص  هلیـسو  هب  هک  يزومآراک  زکارم  ای  اههاگراک  رد  عیانص 

يزومآراک نوناـق  هدام 1  زا  . ... ) ددرگ لوغـشم  دـهد  صیخـشت  روکذـم  هناخترازو  هک  يزومآراـک  زکارم  ریاـس  رد  اـی  یعاـمتجا  روما 
بوصم 28/2/1349)

زومآراک

ای هفرح  نتفرگارف  ای  لیمکت  روظنم  هب  هدیـسرن و  مامت  لاس  هدـجیه  نس  هب  هک  دوشیم  قالطا  يدارفا  هب  نوناق  نیا  ظاـحل  زا  زومآراـک  : 
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صوصخم ياهسالک  ای  هاگراک  کی  رد  دشابن  لاس  ود  رب  دئاز  هک  نیعم  تدم  يارب  یبتک  يزومآراک  دادرارق  قبط  یصوصخم  تعنص 
بوصم 26/12/1337) راک  نوناق  هدام 2  . ) دنشاب هتشاد  لاغتشا 

نایوجشناد يزومآراک 

نآ رد  نایوجـشناد  هک  تسا  یترازو  هزوح  زا  جراـخ  تمدـخ  نیا  ماـجنا  یتـلود ، ياههاگتـسد  رد  نایوجـشناد  يزومآراـک  زا  روـظنم  : 
رد زومآراـک  ناوـنع  هب  هک  ینایوجـشناد  هب  هنیزه  کـمک  تخادرپ  هزاـجا  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  هرـصبت  . ) دنیامنیم لیـصحت 

( ناریزو تأیه  بوصم 23/12/1374  دنیامنیم  تمدخ  ییارجا  ياههاگتسد 

هعشا اب  راک 

هعـشا ربارب  رد  تظافح  نوناق  هدام 2  دـنب 3  . ) دوش ماجنا  هعـشا  دـلوم  عبانم  اب  طابترا  رد  هک  تسا  یتیلاعف  ای  راک  هنوگره  هعـشا  اب  راک  : 
بوصم 20/1/1368)

زادرپراک

دیرخ هب  تبسن  دوشیم و  بوصنم  تمس  نیا  هب  طبریذ  هاگتسد  تیحالص  دجاو  یمسر  نیمدختسم  نیب  زا  هک  تسا  يرومأم  زادرپراک  : 
یمومع تابساحم  نوناق  هدام 35  . ) دیامنیم مادقا  تاررقم  تیاعر  اب  زاجم  تاماقم  روتـسد  قبط  زاین  دروم  تامدخ  اهالاک و  كرادت  و 

بوصم 1/6/1366) روشک 

یلم ییاسانش  تراک 

تنوکس لحم  یتسپدک  یلم و  هرامش  يدرف ، تاصخـشم  نآ  رد  دوشیم و  رداص  نامزاس  طسوت  هک  تسا  یناریا  عابتا  ییاسانـش  دنـس  : 
یناریا عاـبتا  هیلکيارب  یتسپدـکو  یلم  هرامـش  صاـصتخا  مازلا  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هداـم 1  دـنب چ  . ) دوشیم جرد  تراـک  هدـنراد 

( ناریزو تأیه  1/12/1378 بوصم

ارجا تسد  رد  راک 

هماـننییآ زا  هدام 6  دـنب ب  . ) دـشاب هدـش  عاجرا  راـکنامیپ )  ) تخاـس دـحاو  هب  ًامـسر  هک  يراـک  زا  تسا  تراـبع  ارجا  تسد  رد  راـک  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 6/6/1376  ناراکنامیپ  هب  راک  عاجرا  تیحالص و  صیخشت 

زور راک 

نیب 22 نآ  ماجنا  نامز  هک  تسا  ییاهراک  بش  راک  دـشابیم و  ات 22  دادماب  تعاس 6  زا  نآ  ماجنا  نامز  هک  تسا  ییاهراک  زور  راـک  : 
رد دوشیم . عقاو  بش  رد  نآ  زا  یتمسق  زور و  رد  نآ  ماجنا  تاعاس  زا  یـشخب  هک  تسا  ییاهراک  زین  طلتخم  راک  دراد . رارق  دادماب  ات 6 

هدام . ) دیامنیم هدافتسا  نوناق  نیا  هدام 58  عوضوم  هداعلاقوف  زا  رگراک  دوشیم  بوسحم  بش  راک  ءزج  هک  یتاعاس  طـلتخم  ياـهراک 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369  راک  نوناق   53

بش راک 
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نیب 22 نآ  ماجنا  نامز  هک  تسا  ییاهراک  بش  راک  دـشابیم و  ات 22  دادماب  تعاس 6  زا  نآ  ماجنا  نامز  هک  تسا  ییاهراک  زور  راـک  : 
رد دوشیم . عقاو  بش  رد  نآ  زا  یتمسق  زور و  رد  نآ  ماجنا  تاعاس  زا  یـشخب  هک  تسا  ییاهراک  زین  طلتخم  راک  دراد . رارق  دادماب  ات 6 

هدام . ) دیامنیم هدافتسا  نوناق  نیا  هدام 58  عوضوم  هداعلاقوف  زا  رگراک  دوشیم  بوسحم  بش  راک  ءزج  هک  یتاعاس  طلتخم ، ياـهراک 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369  راک  نوناق   53

هدش راک 

دنب ب . ) دشاب هدش  ماجنا  اهنآ  هرابرد  زین  رگید  تایلمع  هدش  هتفگ  فلا  دـنب  قبط  هک  یتایلمع  رب  هوالع  هک  دوشیم  قالطا  ییایـشا  هب  : 
بوصم 10/4/1337) یکرمگ  هفرعت  نوناق  حالصا  نوناق  مهدزناپ  لصف  زا 

سانشراک

صـصخت و سناسیل ، لداعم  لقادـح  یهاگـشناد  تالیـصحت  همتاخ  زا  سپ  صاخ ، ياههتـشر  اـی  هتـشر  رد  هک  یقیقح  تسا  یـصخش  : 
فلا دنب  . ) تسا هتفرگ  رارق  نامزاس  دـییأت  یگدیـسر و  دروم  فراعتم  دودـح  رد  هماننییآ  نیا  قبط  وا  تامدـخ  هقباس و  هتـشاد و  هبرجت 

( بالقنا ياروش  بوصم 1/3/1359  ناسانشراک  رواشم و  ناسدنهم  يدنبهقبط  تیحالص و  صیخشت  هماننییآ  هدام 1 

سانشراک

تسرامم رثارب  ای  هدوب  صـصخت  ای  یلاع  تالیـصحت  ياراد  رظن  دروم  هتـشر  رد  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  هب  نوناق  نیا  رد  سانـشراک  : 
بوصم 16/3/1350) یفنص  ماظن  نوناق  هدام 9  . ) دشابیم فانصا  قاتا  اب  ندوب  هربخ  صیخشت  دشاب ، هربخ 

یمسر ناسانشراک 

زا . ) دنشابیم نوناک  تاماظن  نوناق و  نیا  تاررقم  عبات  دنوشیم و  بوسحم  یمسر  ناسانشراک  نوناک  وضع  یمسر  ناسانـشراک  هیلک  : 
( بالقنا ياروش  بوصم 1/8/1358  یمسر  ناسانشراک  نوناک  لالقتسا  هب  طوبرم  ینوناق  هحیال  هدام 1 

یمسر سانشراک 

-2 دنتـسه . نآ  رد  یـسانشراک  بلطواد  هک  ینف  ای  ملع  رد  لـماک  صـصخت  نتـشاد  - 1 تسا : ریز  رارق  زا  یمـسر  سانـشراک  طیارـش  : 
-5 تمومیق . تیـالو و  تحت  ندوبن  - 4 نویفا . رکسم و  لامعتـسا  هب  رهاجت  قالخا و  داسف  هب  ترهـش  مدع  - 3 لاس . زا 25  شیب  نتشاد 

تسا یلغش  زا  تیمورحم  مزلتسم  ای  هدوب و  یعامتجا  قوقح  زا  تیمورحم  مزلتـسم  هک  هحنج  هب  تیموکحم  تیانج و  هب  تیموکحم  مدع 
بلقت و هـب  یگتـسکشرو  تقرـس و  تناـما و  رد  تناـیخ  يرادربهـالک و  هـب  تیموـکحم  مدـع  نـینچمه  دـنراد و  نآ  رد  صـصخت  هـک 

یمـسر ناسانـشراک  هب  عجار  نوناق  هدام 2   ) یتلود تامدـخ  زا  دـبا  لاـصفنا  هب  تیموکحم  مدـع  - 6 نوناق . نیا  رد  روکذـم  ياـههحنج 
بوصم 23/11/1317)

امرفراک

زا . ... ) دـنکیم راک  یعـسلاقح  تفایرد  لباقم  رد  وا  باسح  هب  تساوخرد و  هب  رگراک  هک  یقوقح  ای  یقیقح  تسا  یـصخش  اـمرفراک  : 
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هدش همیب  هک  تسا  یقوقح  ای  یقیقح  صخش  امرفراک  امرفراک : ماظن ) تحلصم  صیخـشت  عمجم  بوصم 29/8/1369  راک  نوناق  هدام 3 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  زا  هدام 1  دنب 4  زا  . ) دنکیم راک  وا  باسح  هب  ای  روتسد  هب 

امرفراک

بوصم راـک  نوناـق  هداـم 3  زا  . ) دـنکیم راـک  وا  باـسح  هـب  اـی  روتـسد  هـب  رگراـک  هـک  تـسا  یقوـقح  اـی  یقیقح  صخــش  اـمرفراک  : 
(26/12/1337

يزرواشک يامرفراک 

رد وا  فرط  زا  ای  وا  يارب  راک  دادرارق  قبط  رگراک  هک  تسا  یقوقح  ای  یقیقح  صخـش  ره  نوناق  نیا  ظاـحل  زا  يزرواـشک  ياـمرفراک  : 
بوصم يزرواشک  راک  نوناق  هدام 5  زا  . ) دوشیم هدیمان  امرفراک  نوناق  نیا  رد  دنکیم و  راک  يزرواشک  لغاشم  زا  لغـش  دـنچ  ای  کی 

(7/3/1353

کناب نانکراک 

هماننییآ هدام 1  دنب 5  . ) دنـشاب هدمآرد  تمدـخ  هب  هدـش  دـقعنم  دادرارق  ای  هدـش  رداص  مکح  بجوم  هب  هک  دوشیم  قالطا  يدارفا  هب  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 26/11/1379  ناریا  یمالسا  يروهمج  یکناب  ماظن  یمادختسا 

نارازگراک نانکراک و 

. دنوشیم هدیمان  نارازگراک  راصتخا  هب  سپ  نیا  زا  دنراد و  لاغتـشا  تمدخ  هب  تقو  مامت  تروص  هب  اههاگتـسد  رد  هک  دنتـسه  يدارفا  : 
تأیه بوصم 12/4/1373  يرادا  تاـعاس  رد  روـشک  نارازگراـک  لیـصحت  همادا  تیعوـنمم  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب د  )

( ناریزو

هاگراک

، يزرواشک یتعنـص ، تاسـسؤم  لیبق  زا  دـنکیم ، راک  اجنآ  رد  وا  هدـنیامن  ای  اـمرفراک  تساوخرد  هب  رگراـک  هک  تسا  یلحم  هاـگراک  : 
راک ياضتقا  هب  هک  یتاسیـسأت  هیلک  اهنآ . لاثما  یمومع و  نکاما  يدـیلوت ، يراجت ، یتامدـخ ، يربرفاـسم ، يربارت  یناـمتخاس ، یندـعم ،

، ياهفرح هاگـشزومآ  مامح ، هاگنامرد ، كدوکدـهم ، هاگراوخریـش ، اـهینواعت ، يروخراـهان ، هناـخزامن ، لـیبق  زا  دـناهاگراک ، هب  قلعتم 
هاگشزرو و نارگراک ، جیسب  یمالسا و  نمجنا  اروش و  هب  طوبرم  نکاما  یشزومآ و  زکارم  ریاس  يزومآداوس و  ياهسالک  هناخ ، تئارق 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369  راکنوناق   4 هدام . ) دنشابیم هاگراکءزج  اهنآ  ریاظن  باهذ و  بایا و  لیاسو 

هاگراک

یعامتجا نیمأت  نوناـق  زا  هدام 2  دـنب 3  . ) دـنکیم راک  اجنآ  رد  وا  هدـنیامن  ای  اـمرفراک  روتـسد  هب  هدـش  همیب  هک  تسا  یلحم  هاـگراک  : 
بوصم 3/4/1354)

هاگراک
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یتعنـص و تاسـسؤم  یمومع و  نکاما  لیبق  زا  دـنکیم  راـک  اـمرفراک  روتـسد  هب  اـجنآ  رد  رگراـک  هک  تسا  یلحم  زا  تراـبع  هاـگراک  : 
لیبق زا  تسا  هاگراک  هب  قلعتم  راک  ياضتقا  هب  هک  یتاسیـسأت  هیلک  نآ . لاثما  يربرفاسم و  يربراب و  یناـگرزاب و  یناـمتخاس و  یندـعم و 

راک نوناق  هدام 5  . ) ددرگیم بوسحم  هراگراک  وزج  زین  نآ  ریاظن  ياهفرح و  هاگـشزومآ  هاگـشزرو - هاـگنامرد - ماـمح - هناـخراهان -
بوصم 26/12/1337)

هاگراک

، یندـعم يزرواشک ، یتعنـص ، تاسـسؤم  لیبق  زا  دـنکیم ، راک  اجنآ  رد  وا  هدـنیامن  ای  اـمرفراک  تساوخرد  هب  رگراـک  هک  تسا  یلحم  : 
همیب و یناسنا ، يورین  لاغتـشا  تاررقم  هدام 1  . ) اهنآ لاثما  یمومع و  نکاما  يدـیلوت ، يراجت ، یتامدـخ ، يرفاسم ، يربارت  ینامتخاس ،

بوصم هرامـش 6/4/73-34601 ) یحالـصا  همان  مامـضنا  هب   ) ناریا یمالـسا  يروهمج  یتعنـص  يراجت  دازآ  قطانم  رد  یعامتجا  نیمأـت 
( ناریزو تأیه   19/2/1373

رگراک

هب ایازم  ریاس  دوس و  مهـس  قوقح ، دزم ، زا  معا  یعـسلاقح  تفایرد  لباقم  رد  ناونع  ره  هب  هک  تسا  یـسک  نوناق  نیا  ظاحل  زا  رگراـک  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369  راک  نوناق  هدام 2  . ) دنکیم راک  امرفراک  تساوخرد 

رگراک

نوناق هدام 1  . ) دنکیم راک  دزم  ای  قوقح  تفایرد  لباقم  رد  امرفراک  روتسد  هب  ناونع  ره  هب  هک  تسا  یسک  نوناق  نیا  ظاحل  زا  رگراک  : 
بوصم 26/12/1337) راک 

رگراک

هدام 1 زا  . ) دـنکیم راک  دزمراک ) ای  دزمتـسد   ) دزم تفایرد  لباقم  رد  امرفراک  روتـسد  هب  هک  تسا  یـسک  نوناق  نیا  ظاـحل  زا  رگراـک  : 
بوصم 17/3/1328) نایامرفراک  نارگراک و  هب  طوبرم  یناگرزاب  رنه و  هشیپ و  نویسیمک  شرازگ  يارجا  هزاجا  نوناق 

رگراک

، یناسنا يورین  لاغتشا  تاررقم  هدام 1  . ) دـنکیم راک  امرفراک  تساوخرد  هب  قوقح  ای  دزم  تفایرد  لـباقم  رد  ناونع  ره  هب  هک  یـسک  : 
هرامـش 6/4/73-34601) یحالـصا  همان  مامـضنا  هب   ) ناریا یمالـسا  يروهمج  یتعنـص  يراجت  دازآ  قطاـنم  رد  یعاـمتجا  نیمأـت  همیب و 

( ناریزو تأیه  بوصم 19/2/1373 

يزرواشک رگراک 

دهعت وا  هدـنیامن  ای  امرفراک  اب  یهافـش  یبتک و  دادرارق  بجوم  هب  ناونع  ره  هب  هک  تسا  یـسک  نوناق  نیا  ظاحل  زا  يزرواـشک  رگراـک  : 
ینوناق هحیال  هدام 1  . ) دیامن راک  هتـشاد و  لاغتـشا  يزرواشک  لغاشم  زا  لغـش  دنچ  ای  کی و  هب  دزم  ای  قوقح  تفایرد  لباقم  رد  دـیامن 

( بالقنا ياروش  بوصم 15/4/1359  يزرواشک  راک  نوناق  داوم  زا  ياهراپ  حالصا  ینوناق  هحیال  حالصا 
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يزرواشک رگراک 

رد دـیامن  دـهعت  وا  هدـنیامن  ای  امرفراک  اب  یبتکدادرارق  بجومهب  ناونع  ره  هب  هک  تسا  یـسک  نوناق  نیا  ظاـحل  زا  يزرواـشک  رگراـک  : 
حالـصا ینوناق  هحیال  هدام 1  . ) دـیامن راک  هتـشاد و  لاغتـشا  يزرواشک  لغاشم  زا  لغـش  دـنچ  ای  کی  هب  دزم  اـی  قوقح  تفاـیرد  لـباقم 

( بالقنا ياروش  بوصم 20/2/1359  يزرواشک  راک  نوناق  داوم  زا  ياهراپ 

يزرواشکرگراک

يزرواشک يامرفراک  اب  راک  دادرارق  بجوم  هب  قوقح  ای  دزم  تفایرد  لباقم  رد  هک  تسا  یـسک  نوناق  نیا  ظاحل  زا  يزرواشک  رگراک  : 
هب هزیناکم  يزرواشک  عرازم  ای  یتلود  عرازم  تعنـص و  تشک و  ياهدحاو  رد  يزرواشک  لغاشم  زا  لغـش  دنچ  ای  کی  رد  وا  هدـنیامن  ای 

بوصم 7/3/1353) يزرواشک  راک  نوناق  هدام 1  . ) دشاب هتشاد  لاغتشا  راک 

يزرواشک رگراک 

داقعنا اب  طلتخم ) روط  هب  ای  یـسنج و  ای  يدـقن   ) قوقح ای  دزم  تفایرد  لباقم  رد  هک  تسا  یـسک  نوناق  نیا  رظن  زا  يزرواـشک  رگراـک  : 
زا یکی  رد  یقوقح  ای  یقیقح  صخـش  زا  معا  يزرواشک  يامرفراک  يارب  دودـحمان  ای  دودـحم و  تدـم  رد  يداـع  اـی  یمـسر و  دادرارق 

ياههمیب نوناق  هب  داوم 23 و 24 و 25 و 26  قاحلا  نوناق  هدام 24  . ) دنکیم راک  نوناق  نیا  هدام 23  هرـصبت  عوضوم  يزرواشک  لغاشم 
بوصم 8/2/1349) نایئاتسور  یعامتجا 

ناوجون رگراک 

عمجم بوصم 29/8/1369  راک  نوناق   80 هدام زا  . ) دوشیم هدیمان  ناوجون  رگراک  دـشاب ، مامت  لاس  ات 18  نیب 15  شنس  هک  يرگراک  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت 

نارازگراک

. دنوشیم هدیمان  نارازگراک  راصتخا  هب  سپ  نیا  زا  دنراد و  لاغتـشا  تمدخ  هب  تقو  مامت  تروص  هب  اههاگتـسد  رد  هک  دنتـسه  يدارفا  : 
تأیه بوصم 12/4/1373  يرادا  تاـعاس  رد  روـشک  نارازگراـک  لیـصحت  همادا  تیعوـنمم  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب د  )

( ناریزو

سروب نارازگراک 

صاخشا نیا  طسوت  ًارصحنم  سروب  رد  تالماعم  تسا و  راداهب  قاروا  دتـسوداد  اهنآ  لغـش  هک  دنتـسه  یـصاخشا  سروب  نارازگراک  : 
بوصم 27/2/1345) راداهب  قاروا  سروب  سیسأت  نوناق  زا  هدام 1  دنب 3  . ) دریگیم ماجنا 

اشگراک

تـسین هناگهس  تاجرد  يارب  یفاک  ناشتامولعم  هک  تلاـکو  لغـش  ناـبلطواد  زا  جاـیتحا  ترورـض و  بسحرب  دـناوتیم  هیلدـع  ترازو  : 
دهدب نیعم  ياههزوح  رد  حلـص  نیرومأم  دزن  ای  تبث  ققحم  ای  حلـص  مکاحم  رد  تلاکو  هزاجا  هدومن  ناحتما  صوصخم  همانماظن  قباطم 
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زا تسا  هدشن  قیدصت  قوف  هناگهس  تاجرد  يارب  وا  تیحالـص  هدوب و  تلاکو  لوغـشم  نوناق  نیا  يارجا  نیح  رد  روبزم  بلطواد  رگا  - 
بوصم 25/11/1315) تلاکو  نوناق  هدام 1  . ) دنوشیم هدیمان  اشگراک  صاخشا  نیا  دوب  دهاوخ  فاعم  ناحتما 

بوانتم راک 

هدام 54 . ) دریگیم تروص  زورهنابـش  زا  ینیعم  تاعاس  رد  هکلب  دـباییمن  ماجنا  یلاوتم  تاعاس  رد  ًاعون  هک  تسا  يراک  بوانتم  راـک  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369  راک  نوناق 

طلتخم راک 

راک نوناق  هدام 53  زا  . ) دوشیم عقاو  بشرد  نآ  زا  یتمـسق  زور و  رد  نآ  ماجنا  تاعاس  زا  یـشخب  هک  تسا  ییاهراک  زین  طلتخم  راـک  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369 

نادنمراک

، تاجرد زا  هدافتـسا  نودب  هدش و  مادختـسا  یـصصخت  یبرجت و  تراهم  ای  یلیـصحت  جرادـم  ساسارب  هک  دنتـسه  یلنـسرپ  نادـنمراک  : 
ناریا یمالـسا  يروهمج  شترا  نوناق  هدام 24  . ) دـنوشیم لیان  نوناق  نیا  رد  هدـش  ینیبشیپ  ياههبتر  زا  یکی  هب  یماظن  سابل  مئـالع و 

بوصم 7/7/1366)

یتبون راک 

. دوشیم عقاو  بش  ای  رـصع  ای  حبـص  رد  نآ  ياهتبون  هک  يوحن  هب  دراد ، شدرگ  هام  لوط  رد  هک  يراک  زا  تسا  تراـبع  یتبون  راـک  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369  راک  نوناق  هدام 55  )

بساک

ياهتکرش نوناق  هداـم 1  زا  دـنب 9  . ) درادـن یـشورفهدمع  تاـیلمع  تسا و  یئزج  هدرخ و  تروص  هب  نآ  شورف  هک  یبـسک  بحاـص  : 
بوصم 16/3/1350) ینواعت 

فشاک

ار قاچاق  لمع  باکترا  عوقو و  ای  قاچاق  يـالاک  ربخ ، لوصو  رثا  رب  اـی  میقتـسم  روط  هب  هک  تسا  یـسک  هماـننییآ  نیا  رظن  زا  فشاـک  : 
سیسأت نوناق  هدام 31  ییارجا  هماننییآ  هدام 5  . ) دشاب هدش  جرد  فشک  يودب  سلجمتروص  رد  يو  تاصخـشم  مان و  دـیامن و  فشک 
تازاجم نوناق  هدام 19  حالصا  نوناق  هدحاو  هدام  هرصبت 1  بوصم 1370 و  نآ  همانساسا  یکیلمت و  لاوما  شورف  يروآعمج و  نامزاس 

( ناریزو تأیه  بوصم 22/4/1373  بوصم 1363  نآ  يدعب  ياههیحالصا  بوصم 1312 و  قاچاق 

فشاک

هب ار  نآ  فشک و  ار  قاچاق  يراکش  ياهزاب  هلمج  زا  یشحو  ناروناج  زاجمریغ  جورخ  دورو و  لقن  لمح و  يرادهگن  هک  تسا  یسک  : 
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ییارجا هماننییآ  هدام 1  دـنب 2  . ) ددرگیم رکذ  طوبرم  سلجمتروص  رد  وا  مان  هدـشیم و  هئارا  طبریذ  ياهدـحاو  ای  نامزاس  نارومأـم 
( ناریزو تأیه  بوصم 8/12/1369  نیعم  دراوم  رد  نآ  فرصم  تلود و  ياهدمآرد  زا  یخرب  لوصو  نوناق  ( 62  ) هدام

فشاک

ار قاچاق  لمع  باکترا  عقو و  اـی  قاـچاق  يـالاک  ربخ ، لوصو  رثا  رب  اـی  میقتـسم  روط  هب  هک  تسا  یـسک  هماـننییآ  نیا  رظن  زا  فشاـک  : 
هدحاو هدام  هرصبت 1  ییارجا  هماننییآ  هدام 5  . ) دشاب هدش  جرد  فشک و  يودب  سلجمتروص  رد  يو  تاصخـشم  مان و  دنک و  فشک 
ياروش سلجم  بوصم 19/11/1363  نآ ) يدعب  ياههیحالصا  بوصم 1312 و  قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  هدام 19  حالصا  نوناق  )

ناریزو تأیه  بوصم 24/9/1364  یمالسا 

ندعم فشاک 

هدرک و لمع  فاشتکا  هماننییآ  قبط  رب  هدومن و  لیـصحت  نداعم  عیانـص و  ترازو  زا  فاـشتکا  هناورپ  هک  تسا  یـسک  ندـعم  فشاـک  : 
بوصم 21/2/1336) نداعم  نوناق  هدام 4  . ) دشاب هدش  رداص  فشک  همانیهاوگ  تبث و  وا  مان  هب  ندعم  فشک 

ندعم فشاک 

هدرک و لمع  نداعم  فاشتکا  هماننییآ  قبط  رب  هدومن و  لیـصحت  رنه  هشیپ و  ترازو  زا  فاشتکا  هناورپ  هک  تسا  یـسک  ندعم  فشاک  : 
بوصم 16/11/1317) نداعم  نوناق  هدام 6  . ) دشاب هدش  تبث  وا  مان  هب  ندعم  فشک 

یماظن صاخ  ياهالاک 

رد ًارـصحنم  هک  تسا  ییاهالاک   1364 لاس ، تادراو  تارداص و  تاررقم  نوناـق  هدام 3  رد  جردـنم  یماظن  صاخ  ياـهالاک  زا  روظنم  : 
تأیه بوصم 17/6/1364  لاس 1364  تادراو  تارداص و  تاررقم  ییارجا  هماننییآ  هدام 3  زا  . ) دوریم راک  هب  یماظتنا  ای  یماظن  روما 

( ناریزو

یلاقتنا يالاک 

هب امیپاوه  کی  زا  ایرگید  یتشک  هب  یتشک  کی  زا  روشک  ياههاگدورف  ای  اهردـنب  اـی  اـههاگرگنل  رد  هک  تسا  ییـالاک  یلاـقتنا  يـالاک  : 
بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 199  . ) دوش هداد  لاقتنا  رگید  ییامیپاوه 

زاجم يالاک 

تادراو تارداص و  تاررقم  نوناق  هدام 2  دنب 1  . ) درادـن زوجم  بسک  هب  زاین  طباوض  تیاعر  اب  نآ  دورو  ای  رودـص  هک  تسا  ییالاک  : 
بوصم 4/7/1372)

طورشم يالاک 

بوصم تادراو  تارداـص و  تاررقم  نوناـق  هدام 2  دـنب 2  . ) تسا ریذـپناکما  زوجم  بسک  اب  نآ  دورو  اـی  رودـص  هک  تسا  ییـالاک  : 
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(4/7/1372

عونمم يالاک 

عونمم نوناق  بجوم  هب  ای  فرـصم ) ای  شورف  دیرخ و  رابتعا  هب   ) مالـسا سدـقم  عرـش  بجوم  هب  نآ  دورو  ای  رودـص  هک  تسا  ییالاک  : 
بوصم 4/7/1372) تادراو  تارداص و  تاررقم  نوناق  هدام 2  دنب 3  . ) ددرگ

اهکناب نوناک 

دهاوخ رابتعا  لوپ و  ياروش  بیوصت  هب  هک  ياهمانـساسا  بجوم  هب  هدوب و  یلام  لالقتـسا  یقوقح و  تیـصخش  ياراد  اهکناب  نوناـک  : 
بوصم 18/4/1351) روشک  یکناب  یلوپ و  نوناق  هدام 38  دنب ب  . ) دش دهاوخ  هرادا  دیسر 

نارتفدرس نوناک 

ثیح زا  یقوقح و  تیـصخش  ياراد  روبزم  نوناک  داد - دهاوخ  لیکـشت  نارتفدرـس  نوناک  دنادب  یـضتقم  هک  یطاقن  رد  هیلدـع  ترازو  : 
بوصم 15/3/1316) یمسر  دانسا  رتفد  نوناق  هدام 28  . ) تسا هیلدع  ترازو  عبات  تاماظن  رظن  زا  لقتسم و  جراخم  دیاوع و 

یمسر ناسانشراکنوناک 

ناسانشراک نوناک  لیکشت  دوشیم . لیکـشت  ناتـسا  هاگداد  ره  رقم  رد  هک  تسا  یقوقح  تیـصخش  ياراد  یمـسر  ناسانـشراک  نوناک  : 
دح هب  ناسانـشراک  هدع  هک  یتقو  ات  دسرب و  رفن  یـس  هب  ناتـسا  نآ  یمـسر  ناسانـشراک  دادعت  هک  تسا  نیا  رب  طونم  ناتـسا  ره  یمـسر 
هیلک دوب . دـنهاوخ  نارهت  یمـسر  ناسانـشراک  نوناک  تاـماظن  تاررقم و  عباـت  ناتـسا  نآ  یمـسر  ناسانـشراک  هدیـسرن  روکذـم  باـصن 

هدام 1 . ) دنشابیم نوناک  تاماظن  نوناق و  نیا  تاررقم  عبات  دنوشیم و  بوسحم  یمـسر  ناسانـشراک  نوناک  وضع  یمـسر  ناسانـشراک 
( بالقنا ياروش  بوصم 1/8/1358  یمسر  ناسانشراک  نوناک  لالقتسا  هب  طوبرم  ینوناق  هحیال 

الکو نوناک 

هدام 1 . ) دوشیم لیکشت  ناتسا  هاگداد  ره  رقم  رد  هک  یقوقح  تیـصخش  ياراد  لقتـسم و  تسا  ياهسـسؤم  يرتسگداد  يالکو  نوناک  : 
بوصم 5/12/1333) يرتسگداد  يالکو  نوناک  لالقتسا  هحیال 

الکو نوناک 

لقتـسم جراخم  دـیاوع و  رظن  زا  هیلدـع و  ترازو  عبات  تاماظن  ثیح  زا  یقوقح  تیـصخش  ياراد  یلم و  تسا  ياهسـسؤم  الکو  نوناک  : 
بوصم 25/11/1315) تلاکو  نوناق  هدام 18  . ) دشابیم

الکو نوناک 

لقتـسم جراخم  دـیاوع و  رظن  زا  هیلدـع و  ترازو  عبات  تاماظن  ثیح  زا  یقوقح  تیـصخش  ياراد  یلم و  تسا  ياهسـسؤم  الکو  نوناک  : 
بوصم 20/6/1314) تلاکو  نوناق  هدام 17  . ) دشابیم
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هناک

بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب پ  . ) تسا يداصتقا  شزرا  ياراد  هک  راسناک  رد  دوجوم  ياهیناک  ای  یندعم  داوم  : 

هناک

بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب ت  . ) تسا يداصتقا  شزرا  ياراد  هک  راسناک  رد  دوجوم  یندعم  داوم  ای  یناک  : 

ییارآهناک

کیکفت ای  هناک  زا  هلطاب  داوم  زا  یتمـسق  ندرک  ادـج  روظنم  هب  هک  ییایمیـشوکیزیف  ییایمیـش و  یکیزیف ، تایلمع  هیلک  زا  تسا  ترابع  : 
بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب ز  . ) دریگیم ماجنا  رگیدکی  زا  اههناک 

ییارآهناک

زا اههناک  کیکفت  ای  هناک  زا  هلطاب  داوم  زا  یتمسق  ندرک  ادج  روظنم  هب  هک  یترارح  ییامیـش و  یکیزیف ، تایلمع  هیلک  زا  تسا  ترابع  : 
بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب ز  . ) دریگیم ماجنا  رگیدکی 

شاخشخ هاک 

هردـخم ياـهوراد  نآ  زا  ناوتیم  شاخـشخ  داـصح  زا  سپ  هک  دـشابیم  نآ ) ياـههناد  يانثتـسا  هب   ) شاخـشخ هتوب  ياهتمـسق  هیلک  : 
تراجت یللملانیب و  تراجت  دـیلوت و  شاخـشخ و  تشک  میظنت  ودـیدحت  لکتورپ  هب  ناریا  تلود  قاحلا  نوناق  هدام 1  . ) دومن جارختسا 

بوصم 14/08/1336) كایرت  فرصم  هدمع 

باتک

ندوب فظوم  فلا  دنب  فیدر 1  . ) دشاب هتشاد  هحفص  ( 25  ) زا شیب  هتفای و  راشتنا  مومع  هب  هئارا  روظنم  هب  هک  يراودا  ریغ  یپاچ  رثا  ره  : 
بوصم کـباش )  ) باـتک یللملانیب  درادناتـسا  هرامـش  راـشتنا و  زا  شیپ  یـسیونتسرهف  فذـح  اـب  هارمه  بتک  راـشتنا  هب  نارـشان  هیلک 

( ناریزو تأیه   05/12/1375

یمالسا ياروش  سلجم  یمومع  هناخباتک 

یتاقیقحت ياهسسؤم  دوشیم ، هدیمان  هناخباتک  راصتخا  هب  همانـساسا  نیا  رد  هک  یمالـسا  ياروش  سلجم  دانـسا  زکرم  هزوم و  هناخباتک ، : 
سلجم دانسا  زکرم  هزوم و  اه ، هناخباتک  همانساسا  هدام 1  . ) دنکیم تیلاعف  سلجم  سیئر  میقتسم  رظن  ریز  هک  تسا  یتامدخ  یگنهرف و 

بوصم 13/9/1375) یمالسا  ياروش 

یلم هناخباتک 

یتاقیقحت یملع ،)  ) یشزومآ تسا  ياهسسؤم  دوشیم  هدیمان  یلم  هناخباتک  همانساسا  نیا  رد  هک  ناریا  یمالسا  يروهمج  یلم  هناخباتک  : 
نوناق هدام 1  . ) تسا نارهت  نآ  لحم  دش و  دهاوخ  هرادا  همانـساسا  نیا  تاررقم  قبط  هک  يروهمج  تسایر  میقتـسم  رظن  ریز  یتامدـخ  و 
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بوصم 2/8/1369) ناریا  یمالسا  يروهمج  یلم  هناخباتک  همانساسا 

ادخدک

نوناق هدام 1  . ) دوشیم هعجارم  وا  هب  تلود  فرط  زا  هک  تسا  ییاـههمانماظن  نیناوق و  يارجا  لوئـسم  کـلام و  هدـنیامن  هد  يادـخدک  : 
بوصم 20/9/1314) ییادخدک 

هبسک

نانآ مان  دنراد و  تفایرد  دزمتسد  ای  دنشورفب و  هدننک  فرصم  هب  ًارصحنم  ار  الاک  هک  دنتسه  یناسک  ریگبدزمتسد  نارگتعنص  هبـسک و  : 
بوـصم ربـمت  قـح  تالغتـسم و  یعورزم و  كـالما  دـمآرد و  رب  تاـیلام  نوناـق  هداـم 5  . ) تسا هدـش  رکذ  هداـم  نـیا  کـی  هرـصبت  رد 

(16/1/1335

ءزج هبسک 

ماجنا لباقم  رد  ای  دنـشورفیم  هدـننک  فرـصم  هب  يرادـیرخ و  اهشورف  هدـمع  زا  ار  یفرـصم  ياهالاک  هک  دنتـسه  یناسک  ءزج  هبـسک  : 
زواجت لایر  رازه  تسیب  دصکی و  زا  اهنآ  هنالاس  دمآرد  رثکادـح  دـنرادیم و  تفایرد  دزمتـسد  کچوک  ياهنیـشام  ای  تسد  اب  يراک 

بوصم 10/5/1334) دمآرد  رب  تایلام  نوناق  هدام 5  فلا  دنب  . ) دنکیمن

زرواشک

ینواعت ياهتکرـش  نوناق  هداـم 1  دـنب 6  . ) دـشاب يرادـغاب  ای  یعارز و  تاـیلمع  هلیـسو  هب  لوصحم  دـیلوت  وا  یلـصا  هفرح  هک  یـسک  : 
بوصم 16/3/1350)

زرواشک

دنب . ) دوش نیمأت  يزرواشک  هار  زا  وا  دمآرد  یلصا  عبنم  دراد و  لاغتشا  يزرواشک  هب  ًاصخش  هدوب و  نیمز  کلام  دوخ  هک  تسا  یـسک  : 
بوصم 26/2/1339) یضرا  تاحالصا  هب  طوبرم  نوناق  هدام 1   2

زرواشک

ییارجا هماننییآ  دنب 9  . ) ددرگیم نیمأت  يزرواشک  قیرط  زا  وا  دمآرد  یلـصا  عبنم  هتـشاد و  لاغتـشا  يزرواشک  هب  ًاصخـش  هک  یـسک  : 
بوصم تسا  هتفرگ  رارق  نازرواـشک  راـیتخا  رد  تقوـم  تشک  تروـص  هب  بـالقنا  زا  دـعب  هک  ریاـب  ریاد و  ياـهنیمز  يراذـگاو  نوناـق 

( ناریزو تأیه  بوصم 29/11/1365   8/8/1365

يزرواشک

، يرادـغاب تعارز ، لـیبق  زا   ) یناویح یهاـیگ و  تـالوصحم  دـیلوت  روـظنم  هب  نیمز  بآ و  زا  يرادربهرهب  زا  تسا  تراـبع  يزرواـشک  : 
هماـننییآ زا  هداـم 1  دـنب 1  ( ) ناـیزبآ لـسع و  روبنزو  رویط  شرورپ  يرادـماد ، يراـکلگنج ، يرادـلگنج ، رمثمریغ  رمثم و  يراـکتخرد 
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( بالقنا ياروش  بوصم 31/2/1359  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و  ینوناق  هحیال  ییارجا 

يزرواشک

يراـکتخرد يرادـغاب ، تعارز ، لـیبق  زا   ) یناویح یهاـیگ و  تـالوصحم  دـیلوت  روظنم  هب  نیمز  بآ و  زا  يرادربهرهب  زا  تسا  تراـبع  : 
یضارا ایحا  يراذگاو و  هوحن  نوناق  هدام 1  ( ) نایزبآ لسع و  روبنزو  رویط  شرورپ  يرادماد ، يراکلگنج ، يرادلگنج ، رمثمریغ  رمثم و 

( بالقنا ياروش  بوصم 25/6/1358  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد 

يزرواشک

طوبرم نوناق  هدام 1  دنب 1   ) یناویح تالوصحم  دیلوت  يرادماد و  نینچمه  یعارز و  تایلمع  هلیـسو  هب  لوصحم  دیلوت  زا  تسا  ترابع  : 
بوصم 26/2/1339) یضرا  تاحالصا  هب 

یعیبط عبانم  يزرواشک و 

، تعارز لیبق  زا   ) یناویح یهایگ و  تالوصحم  دـیلوت  روظنم  هب  نیمز  بآ و  زا  يرادربهرهب  زا  تسا  ترابع  یعیبط  عباـنمو  يزرواـشک  : 
رویط و شرورپ  نایزبآ ، تالیـش ، يرادماد ، ییادزنابایب ، يرادعترم ، يراکلگنج ، يرادلگنج ، رمثمریغ ، رمثم و  يراکتخرد  يرادـغاب ،

بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  یـسدنهم  ماـظن  سیـسأت  نوناـق  هداـم 1  دـنب ب   ) مشیربا مرک  لـسع و  روبنز 
(3/4/1380

یتشک

بوصم 29/6/1343) ییایرد  نوناق  زا  هدام 52  دنب 4  . ) دور راک  هب  ایرد  رد  راب  لمح  يارب  هک  دوشیم  قالطا  ياهلیسو  ره  هب  یتشک  : 

یتشک

بوصم 29/6/1343) ییایرد  نوناق  زا  هدام 11  دنب د  . ) تسامیپایرد ياهیتشک  طقف  یتشک  زا  روظنم  : 

تلافک

، لیفک ار  دـهعتم  دـنکیم . دـهعت  ار  یثلاث  صخـش  راضحا  رگید  فرط  لـباقم  رد  نیفرط  دـحا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدـقع  تلاـفک  : 
( یندم نوناق  هدام 734  . ) دنیوگیم هل  لوفکم  ار  رگید  فرط  لوفکم و  ار  ثلاث  صخش 

نیمز مک 

زا دعب  هک  ریاب  ریاد و  ياهنیمز  يراذـگاو  نوناق  ییارجا  هماننییآ  دنب 6  . ) دشاب هتشاد  نیمز  لحم  فرع  زا  رتمک  هک  یـسک  زا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 29/11/1365  بوصم 8/8/1365  تسا  هتفرگ  رارق  نازرواشک  رایتخا  رد  تقوم  تشک  تروص  هب  بالقنا 

بلقت یشورفمک و 
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عجارم خرن  نییعت  يانبم  هک  یفیک  ای  یمک  رظن  زا  هدـش  يرادـیرخ  ریداـقم  نازیم و  زا  رتمک  تامدـخ  اـی  ـالاک  هضرع  زا  تسا  تراـبع  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 23/12/1367  یتموکح  تاریزعت  نوناق  هدام 3  زا  . ) تسا هتفرگ  رارق  یمسر 

کمک

لاس یحالصا  هجدوب  نوناق  هرـصبت 58  . ) تسا يراج  تارابتعا  رب  رظان  ًارـصحنم  روشک  لک  هجدوب  رد  جردـنم  هناعا  کمک و  نیوانع  : 
بوصم 15/11/1353) روشک  لک  لاس 1354  هجدوب  1353 و 

جاودزا کمک 

دنب 11 . ) ددرگیم تخادرپ  هدش  همیب  هب  جاودزا  زا  یـشان  ياههنیزه  ناربج  يارب  یـصاخ  طیارـش  قبط  هک  تسا  یغلبم  جاودزا  کمک  : 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  زا  هدام 2 

يدنمهلئاع کمک 

دـنب 12 . ) دوشیم تخادرپ  هدـش  همیب  هب  امرفراک  طسوت  يدـنمهلئاع  لباقم  رد  صاخ  طیارـش  قبط  هک  تسا  یغلبم  يدـنمهلئاع  کمک  : 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  زا  هدام 2 

زرواشککمک

تفایرد یـسنج ) ای  يدـقن   ) دزم يزرواشک  نیعم  راک  ماجنا  لباقم  رد  تسین و  يزرواشک  رگید  لماوعو  نیمز  کـلام  هک  تسا  یـسک  : 
بوصم 26/2/1339) یضرا  تاحالصا  هب  طوبرم  نوناق  زا  هدام 1  دنب 3  . ) دنکیم

نفد نفک و  کمک 

نیا وا  هداوناخ  هک  يدراوم  رد  هدش  همیب  نفد  نفک و  هب  طوبرم  ياههنیزه  نیمأت  روظنم  هب  هک  تسا  یعوطقم  غلبم  نفد  نفک و  کمک  : 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  زا  هدام 2  دنب 18  . ) ددرگیم تخادرپ  دنریگیم  هدهع  هب  ار  رما 

یمالسا بالقنا  هتیمک 

تهج رد  روشک  تاماظتنا  ظفح  تینما و  رارقتـسا  نآ  فدـه  هک  روشک  ترازو  رظن  ریز  یماظتنا  تسا  يداهن  یمالـسا  بـالقنا  هتیمک  : 
یمالسا بالقنا  هتیمک  همانـساسا  هدام 1  . ) دـشابیم نوناق  نیا  بوچراچ  رد  نآ  ياـهدروآتسد  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  زا  يرادـساپ 

بوصم 04/3/1365) ناریا 

ناریا کیپملا  یلم  هتیمک 

روظنم هب  کـیپملا ، یللملانیب  هتیمک  همانـساسا  لوصا  ساـسارب  دوـشیم  هدـیمان  هتیمک  همانـساسا  نیا  رد  هک  ناریا  کـیپملا  یلم  هتیمک  : 
ناریا کیپملا  یلم  هتیمک  ددرگیم . لیکـشت  ناریا  رد  يروتامآ  شزرو  نینچمه  نآ و  هب  طوبرم  ياهيزاب  کیپملا و  تضهن  زا  تیامح 

یـسایس و یبهذم ، يداژن ، ياهروظنم  هنوگ  ره  زا  رود  یلام و  لالقتـسا  یقوقح ، تیـصخش  ياراد  یعافتناریغ ، لقتـسم ، تسا  ینامزاس 
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بوصم 3/4/1360) ناریا  کیپملا  یلم  هتیمک  همانساسا  نوناق  هحیال  حالصا  نوناق  هدام 1 و 2  . ) يراجت

یعامتجا تینما  نویسیمک 

سیئر رادنامرف -  زا  بکرم  یعامتجا ) تینما  نویـسیمک   ) مان هب  ینویـسیمک  يرادـنامرف  هزوح  ره  رد  یمومع  تینما  مظن و  ظفح  يارب  : 
يرمرادناژ سیئر  ینابرهش و  سیئر  ناتـسداد -  شخب -  هاگداد  سیئر  ناتـسرهش  هاگداد  سیئر  ندوبن  تروص  رد  ناتـسرهش و  هاگداد 

بوصم 22/12/1335) یعامتجا  تینما  ظفح  نوناق  هدام 1  . ) دوشیم لیکشت  رادنامرف  تسایر  هب 

یعامتجا تینما  نویسیمک 

سیئر رادنامرف -  زا  بکرم  یعامتجا ) تینما  نویـسیمک   ) مان هب  ینویـسیمک  يرادـنامرف  هزوح  ره  رد  یمومع  تینما  مظن و  ظفح  يارب  : 
لیکشت رادنامرف  تسایر  هب  يرمرادناژ  سیئر  ینابرهش و  سیئر  ناتسداد -  شخب -  هاگداد  سیئر  ندوبن  تروص  رد  ناتـسرهش  هاگداد 

بوصم 09/5/1334) یعامتجا  تینما  ظفح  ینوناق  هحیال  هدام 1  . ) دوشیم

تراظن نویسیمک 

نوناق حالصا  نوناق  ( 12  ) هدام 3 . ) دراد تراظن  یفنـص  ياهنامزاس  رب  نوناق  نیا  تاررقم  قبط  هک  تسا  یعمجم  تراـظن ، نویـسیمک  : 
بوصم 31/2/1368) ناریا  یمالسا  يروهمج  بالقنا  ياروش  بوصم 13/4/1359  یفنص  ماظن 

تراظن نویسیمک 

نوناـق نیا  تاررقم  قبط  هک  تسا  فانـصا  يزکرم  ياروش  رب  تراـظن  نویـسیمک  نوناـق  نیا  رد  روکذـم  تراـظن  نویـسیمک  زا  روـظنم  : 
یفنـص و ماظن  نوناق  رد  تراظن  یلاـع  تأـیه  طـسوت  هک  یتاحالـصا  يارجا  هزاـجا  هب  عجار  ینوناـق  هحیـال  هدام 12  . ) دوشیم لیکـشت 

( بالقنا ياروش  بوصم 13/4/1359  تسا  هدمآ  لمع  هب  نآ  ياههیحالصا 

تراظن نویسیمک 

لیکـشت نوناق  نیا  تاررقم  قبط  هک  تسا  رهـش  فانـصا  قاتا  رب  تراظن  نویـسیمک  نوناق  نیا  رد  روکذـم  تراظن  نویـسیمک  زا  روظنم  : 
بوصم 16/3/1350) یفنص  ماظن  نوناق  هدام 10  . ) دوشیم

هنارک ای  هرانک 

رتارف نآ  زا  دوخ  یلومعم  نایغط  رثکادح  رد  هناخدور  بآ  هک  ددرگیم  قالطا  هناخدور  میرح  زا  یتمسق  هب  هراوید -  ای  هنارک  ای  هرانک  : 
لرتنک ناریزو ) تأـیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياـههناخدور  رتسب  هراـنک و  تیبثت  ظـفح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییا  دـنب 23  . ) دورن

ياهيرامیب یماد و  ضارما  اب  هزراـبم  يریگـشیپ و  ظاـحل  زا  هک  تسا  یتامادـقا  یـسرزاب و  یتشادـهب  لرتنک  زا  دوصقم  ماد :  یتشادـهب 
بوصم 24/3/1350) روشک  یکشزپماد  نامزاس  نوناق  هدام 2  زا  . ) دشابیم يرورض  مزال و  ماد  ناسنا و  نیب  كرتشم 

یتشادهب لرتنک 
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یطیحم تشادهب  طباوض  لامعا  روظنم  هب  هماننییآ  نیا  لومشم  زکارم  یتشادهب  تیعضو  یـسررب  دیدزاب و  یتشادهب ، لرتنک  زا  روظنم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 24/4/1371  طیحم  تشادهب  هماننییآ  هدام 1  دنب ت  . ) دشابیم

هدنک

نوناق زا  هدام 1  دنب 4  . ) دوشیم هدیمان  هدنک  دنامب  یقاب  نیمز  رد  نتخوس  ای  ندش  هتسکش  ای  عطق  زا  سپ  هک  تخرد  هنت  زا  تمسق  نآ  : 
بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و 

نویساردفنک

بوصم راک  نوناق  هدام 25  . ) دهدیم ار  نویساردفنک  کی  لیکشت  هیداحتا  دنچ  فالتئا  هیداحتا و  کی  لیکـشت  اکیدنـس  دنچ  فالتئا  : 
(26/12/1337

يرکف ششوک 

زا هدام 1  دنب 4  . ) دریگیم تروص  اههدـیدپ  نیب  رتلماک  ياهطابترا  رار  ــ قتـسا ای  ـف  ـشک تهج  رد  هک  تسا  ـی  نهذ شالت  زا  ترابع  : 
تأیه بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یتعنـص  يراـجت  دازآ  قطاـنم  ياـهنامزاس  ناـنکراک  دزمتـسد  قوقح و  هماـننییآ 

( ناریزو

یعبت رفیک 

رد یلـصا  رفیک  لثم  هک  توافت  نیا  اب  تسا  یعبت  رفیک  نامه  یلیمکت  رفیک  مکح و  رد  دیق  نودـب  تسا  مکح  زا  یـشان  رثا  یعبت  رفیک  : 
بوصم 07/4/1328) یمومع  رفیک  نوناق  یحالصا  هدام 19  حالصا  نوناق  زا  یحالصا  هدام 19  هرصبت  . ) دوشیم دیق  هاگداد  مکح 

یلیمکت رفیک 

رد یلـصا  رفیک  لثم  هک  توافت  نیا  اب  تسا  یعبت  رفیک  نامه  یلیمکت  رفیک  مکح و  رد  دیق  نودـب  تسا  مکح  زا  یـشان  رثا  یعبت  رفیک  : 
بوصم 07/4/1328) یمومع  رفیک  نوناق  یحالصا  هدام 19  حالصا  نوناق  یحالصا  هدام 19  هرصبت  . ) دوشیم دیق  هاگداد  مکح 

ولیک

کیرتم و نت  هدـیدرگدیقیکرمگقوقح  تفاـیرد  ذـخأم  نزو و  دـحاو  ناونع  هب  نوناـق  نیا  همیمـض  هفرعت  لودـج  رد  هکنت  زا  روظنم  : 
بوصم 06/4/1334) یکرمگ  هفرعت  نوناق  هدام 3  . ) دشابیم نآ  مرازه  کی  ولیک  کی  زا  روظنم 

گ

تفن تعنص  دراگ 

دوشیم و لیکشت  ناریا  تفن  یلم  تکرش  رد  تفن  تعنص  دراگ  مان  هب  ینامزاس  تفن  تعنص  دانسا  لاوما و  تاسیـسأت و  تظافح  يارب  : 
فیاـظو و ياراد  یناـبهگن  عـقوم  رد  لاـس 1336  بوصم  تفن  عیانـص  رد  نارگلـالخا  تازاـجم  نوناـق  يارجا  رد  روـبزم  ناـمزاس  دارفا 
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هیهت و گنج  ترازو  ییاراد و  ترازو  هلیسو  هک  ياهماننییآ  نوناق و  نیا  قبط  دوب و  دنهاوخ  یماظن  نیطباض  ياهتیلوئسم  تارایتخا و 
لیکشت نوناق  هدام 1  . ) تشاد دـنهاوخ  هحلـسا  لامعتـسا  قح  دـسریم  نیـسلجم  يرتسگداد  گنج و  ماظن و  ياهنویـسیمک  بیوصت  هب 

بوصم 11/4/1351) تفن  تعنص  دراگ 

هاگرذگ

ییارجا هماننییآ  هدام 24  . ) دوشیم هدافتـسا  نآ  زا  هناخدور  هب  یباـیتسد  يارب  ناـیاپراهچ  صاخـشا و  روبع  روظنم  هب  هک  تسا  یلحم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت  ظفح و  نوناق 

همانرذگ

رد تماقا  ای  جراخ  هب  ناریا  عابتا  ترفاسم  يارب  نوناق  نیا  رد  روکذم  تلود  رادتیحالـص  نارومأم  فرط  زا  هک  تسا  يدنـس  همانرذـگ  : 
بوصم 10/12/1351) همانرذگ  نوناق  هدام 1  . ) دوشیم هداد  ناریا  هب  جراخ  زا  ترفاسم  ای  جراخ و 

یشورفنارگ

یعطق و ای  باسحلایلع  روط  هب  یمـسر  عجارم  طسوت  هدـش  نییعت  ياهخرن  زا  شیب  ياهب  هب  تامدـخ  اـی  ـالاک  هضرع  زا  تسا  تراـبع  : 
رادـیرخ يارب  تامدـخ  ای  الاک  ياهب  شیازفا  هب  رجنم  هک  رگید  تامادـقا  عون  ره  ماجنا  يراذـگتمیق و  طباوض  تاررقم و  يارجا  مدـع 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 23/12/1367  یتموکح  تاریزعت  نوناق  هدام 2  . ) ددرگ

یشورفنارگ

نییعت خرن  زا  شیب  هب  دوشیم  عـیزوت  تلود  تسد  هب  هک  ییاـهالاک  دروـم  رد  فراـعتم و  خرن  زا  شیب  هب  ـالاک  هضرع  زا  تسا  تراـبع  : 
بوصم 23/1/1367) ناشورفنارگ  نارکتحم و  تازاجم  دیدشت  نوناق  هدام 1  دنب ب  . ) تلود طسوت  هدش 

هنیب هدرگ 

نوناق زا  هدام 1  دـنب 15  . ) دوشیم هیهت  شکور  ای  بوچ  عاونا  نآ  زا  هدوب و  لکـش  ياهناوتـسا  ًاـبیرقت  هک  تسا  تخرد  هنت  زا  یتمـسق  : 
بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و 

یشزومآ هورگ 

ای هدکـشناد  رد  هک  يرـشبشناد  بعـش  زا  هتـشر  کی  رد  صـصختم  یملع  تأیه  ياـضعا  زا  لکـشتم  تسا  يدـحاو  یـشزومآ  هورگ  : 
تیریدم هماننییآ  هدام 35  . ) دـنهدیم لیکـشت  ار  هورگ  نآ  ياروش  ًاعومجم  هورگ  ره  یملع  تأیه  ياضعا  تسا و  ریاد  ياهدکـشزومآ 

( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 11/4/1370  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اههاگشناد و 

یشهوژپ هورگ 

هب دشاب و  هدش  فیرعت  صاخ  فدـهاب  رمتـسم و  تروص  هب  یتاقیقحت  هسـسؤم  ای  هدکـشناد  کی  رد  یـشهوژپ  تیلاعف  هک  یتروص  رد  : 
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ناونع فدـه و  فلا ) ددرگیم . سیـسأت  ریز  طباوض  اب  یـشهوژپ  هورگ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یـشهوژپ  یملع  تأیه  وضع  یفاک  دادـعت 
لقادـح 5 نتـشاد  ب ) دـشاب . ياهتـشر  نایم  ای  يدربراک  یملع ، ياههنیمز  زا  یکی  رد  روشک  یـساسا  ياهزاین  رب  قبطنم  یـشهوژپ  هورگ 
ای هدکشناد  رد  مزال  تازیهجت  تاناکما و  نتشاد  ج ) دنشاب . تقو  مامت  یشهوژپ  هورگ  رد  نانآ  زا  رفن  هک 3  یشهوژپ  یلمع  تأیه  وضع 

یسانشراک يوجشناد  یلاوتم  هرود  هس  ای  هدش  هئارا  یتاقیقحت  هنیمز  رد  يرتکد  هرود  يوجشناد  نتشاد  یتاقیقحت د ) هسسؤم  ای  هاگـشناد 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 21/1/1369  یتاقیقحت  زکارم  سیسأت  طباوض  فیراعت و  دنب 2  . ) دشرا

يراکنامیپ ياهتکرش  هورگ 

تایلمع يارجا  يارب  يراکنامیپ  تکرش  دنچ  ای  ود  تکراشم  ای  يراکمه  زا  هک  یقوقح  تسا  یصخش  يراکنامیپ  ياهتکرـش  هورگ  : 
ار دوخ  یقوقح  تیـصخش  لقتـسم  روط  هب  لاح  نیع  رد  نآ  هدـنهد  لیکـشت  ياهتکرـش  دـیایب و  دوجو  هب  گرزب  ياـهحرط  هب  طوبرم 

یتازیهجت یتاسیـسأت و  ینامتخاس  يراکنامیپ  ياهتکرـش  هب  راک  عاجرا  تیحالـص و  صیخـشت  هماننییآ  هدام 2  دنب ب  . ) دـیامن ظفح 
( ناریزو تأیه  بوصم 30/2/1360  یصوصخ  شخب  هب  هتسباو 

یکشزپ ياههورگ 

قبط هتفای و  لیکـشت  یکـشزپ  ياههفرح  ناـبحاص  زا  هک  دوشیم  قـالطا  ییاهتکرـش  هب  هماـننییآ  نیا  رد  روظنم  یکـشزپ  ياـههورگ  : 
عوضوم مراهچ  ینارمع  همانرب  نوناـق  هدام 19  هرـصبت  ییارجا  هماننییآ  هدام 2  . ) دـسرب تبث  هب  يرادـهب  ترازو  دـییأت  زا  سپ  تاررقم 

بوصم 24/4/1347) ینامرد  تامدخ  تهج  ماو  ياطعا 

ییایرد هرگ 

ياههناخدور ایرد و  تظافح  نوناـق  هدام 1  . ) تعاس رد  ییاـیرد  لـیم  بسحرب  یتشک  تکرح  تعرـس  زا  تسا  تراـبع  ییاـیرد  هرگ  : 
بوصم 14/11/1354) یتفن  داوم  اب  یگدولآ  زا  يزرم 

رگشرازگ

دنب . ) دشاب هتشاد  فقوت  ناریا  رد  هام ) هس  زا  رتمک   ) دودحم تدم  يارب  هک  ددرگیم  قالطا  یـصخش  هب  رگـشرازگ  ای  تقوم  راگنربخ  : 
اهنآ هب  هتـسباو  ناگدـنیامن  یجراخ و  یعمج  طابترا  لئاسو  تیلاعف  رب  تراظن  لالحنا و  سیـسأت ، هزاجا  رودـص  هماننییآ  زا  هدام 1  ج 

( ناریزو تأیه  بوصم 14/5/1368 

تابتاکم اهشرازگ و 

هما ـ نن ــ ییآ  1 هدا مـ د ه ـ ــ نب . ) دـنوشیم لاسرا  نوناق  رد  جردـنم  ياههاگتـسد  نالوئـسم  ياـضما  اـب  هک  یمـسر  ياـههمان  اـهشرازگ و  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 19/2/1378  هناگیب  تاحالطصا  نیوانع و  یماسا ، يریگراکهب  تیعونمم  نو  ــ ناق ـی  یار ــ جا

( هعقاو  ) هاوگ

بوصم لاوحا  تبث  نوناق  هدام 6  هرصبت 2  . ) دنکیم یهاوگ  ار  هدننک  مالعا  تاراهظا  تحص  هک  تسا  یسک  نوناق  نیا  ظاحل  زا  هاوگ  : 
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(16/4/1355

فشک یهاوگ 

رداص فاشتکا  هناورپ  هدـنراد  مان  هب  هناک  فشک  یفاشتکا و  تایلمع  مامتا  زا  سپ  تازلف  نداعم و  ترازو  طـسوت  هک  تسا  ياهیدـییأت  : 
بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب چ  . ) دوشیم

يروتارپا ویدار  همانیهاوگ 

تایلمع هب  لاغتشا  يارب  یقیقح  صاخـشا  تهج  نفلت  فارگلتو و  تسپترازو  طسوت  هک  تسا  همانهزاجا  يروتارپا  ویدار  همانیهاوگ  : 
تأیه بوصم 31/6/1364  یتـشک  تارباـخم  يرـسفا  هماـنیهاوگ  رودـص  ییارجا  هماـننییآ  هداـم 4  . ) ددرگیم رداـص  يروتارپا  وـیدار 

( ناریزو

ل

نادند راوتاربال 

رما رد  ینوناق  حالـصيذ  صاخـشا  تساوخرد  هب  انب  اج  نآ  رد  هک  دوشیم  قالطا  يدـحاو  هب  يزاسنادـند ) هاگراک   ) نادـند راوتاربال  : 
هک يروط  هب  دوشیم  هتخاس  هدنوش ) نیزگیاج  یعونـصم  ياهنادند   ) ینادـند ياهزتورپ  عاونا  ناشتیحالـص  دودـح  رد  یکـشزپنادند و 

ییارجا هماننییآ  زا  هدام 1  هرصبت  . ) دنـشابیمن نادند  ناهد و  نارامیب  اب  میقتـسم  سامت  ههجاوم و  هب  زاجم  هاگراک  نانکراک  لوئـسم و 
بوصم 18/12/1364) یبرجت - نازاسنادند  یلغش  عضو  نییعت  نوناق 

ینوناق هحیال 

هیهت و موزل  لیالد  - 2 دشاب . صخـشم  ناونع  عوضوم و  ياراد  دیاب 1 - دوشیم  داهنـشیپ  سلجم  هب  تلود  فرط  زا  هک  ینوناق  حـیاول  : 
نوناق هدام 134  . ) دـشاب هحیال  ناونع  عوضوم و  لصا  اب  بساـنتم  يداوم  ياراد  - 3 دوش . جرد  حوضو  هب  هحیال  همدـقم  رد  نآ  داهنـشیپ 

بوصم 20/1/1379) یمالسا  ياروش  سلجم  یلخاد  هماننییآ 

نیناوق ندش  ارجالامزال 

هدـش ررقم  ارجا  عقوم  يارب  یـصاخ  بیترت  نوناق  دوخ  رد  هک  نآ  رگم  تسارجالامزال  روشکرـسارس  رد  راـشتنا  زا  سپ  زور  نیناوق 15  : 
یحالصا 29/8/1348) یندم  نوناق  هدام 2  . ) دشاب

نیناوق ندش  ارجالامزال 

ات تفاسم  خـسرف  شـش  ره  يارب  زور  کی  هفاضا  هب  روبزم  تدـم  اـضقنا  زا  دـعب  تاـیالو  رد  راـشتنا و  زا  سپ  زور  هد  نارهت  رد  نیناوق  : 
( یندم نوناق  هدام 2  . ) دشاب هدرک  ررقم  ارجا  عقوم  يارب  یصاخ  بیترت  نوناق  دوخ  هکنیا  رگم  تسا  ارجالامزال  نارهت 

یبوریال
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ياهنایرج روبع  تهج  بسانم  طیارـش  هب  یبایتسد  روظنم  هب  لیـسم  رهن و  هناخدور ، هیلوا  یلـصا و  ریـسم  رد  هک  تسا  یتامادـقا  لماش  : 
تأیه بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هراـنک و  تیبثت  ظـفح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  دـنب 25  . ) دوشیم ماجنا  يداع 

( ناریزو

هناخ مزاول 

مزاول زا  روظنم  دریگ و  رارق  نآ  بحاص  هدافتسا  دروم  طقف  ًافرع  هک  تسا  ییایشا  نوناق  نیا  رد  روکذم  یصخش  مزاول  ایشا و  زا  روظنم  : 
هدام دنب ج  فلا  فیدر  هرصبت 2  . ) دشاب لحم  کی  رد  تماقا  ماگنه  ایشا  نآ  بحاص  هداوناخ  هدافتسا  دروم  ًافرع  هک  تسا  ییایـشا  هناخ 

بوصم 30/3/1350) یکرمگ  روما  نوناق   37

طاول

عمجم بوصم 7/9/1370  یمالـسا  تازاجم  هحیال  هدام 108  . ) ذـیخفت اـی  دـشاب  لوخد  تروص  هب  هچ  تسا  رکذـم  ناـسنا  یطو  طاول  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت 

طاول

بوصم 3/6/1361) نآ  تاررقم  صاصق و  دودح و  نوناق  هدام 139  . ) تسا رکذم  ناسنا  یطو  طاول  : 

يروف ود  حیاول 

بیوصت زا  سپ  هک  تسا  نآ  يروف  ود  ياهحرط  حـیاول و  دـشاب و  مزال  نآ  رد  روش  کی  طقف  هک  تسا  نآ  يروف  ياـهحرط  حـیاول و  : 
مزلتـسم تیروف  کی  ياضاقت  دوش  حرط  سلجم  رد  عیزوت ، عقوم  زا  تعاس  زا 24  سپ  مادقا و  نآ  عیزوت  عبط و  هب  هلـصافالب  تیروف  ود 

ناـمه رد  دـیاب  دوش  اـضاقت  ندوب  يروف  ود  هک  یعقوم  رد  نکل  دوش  حرطم  سلجم  رد  حرط  اـی  هحیـال  تیروـف  هلـصافالب  هک  تسین  نآ 
دودـح 5 رد  کی  ره   ) قفاوم کی  فلاخم و  کی  تاراهظا  هدـننک و  داهنـشیپ  حیـضوت  زا  سپ  تیروف  موزل  مدـع  موزل و  باب  رد  هسلج 

هدـشن جرد  تسا  حرطم  سلجم  رد  هک  یحرط  ای  هحیال  نمـض  ندوب  يروف  ود  ای  تیروف  ياـضاقت  رگا  دوش . هتفرگ  يأر  ثحب و  هقیقد )
باب رد  بلطم  لصا  رد  هثحابم  نودب  دنیامنب  ار  حرط  ای  هحیال  نآ  تیروف  ود  ای  تیروف  کی  ياضاقت  ًابتک  ناگدنیامن  زا  رفن  دشاب و 15 

میمصت هداـم 123  . ) تسا روتـسد  رییغت  ياـضاقت  مکح  رد  هداـم 64  قبط  ندوب  يروف  ود  ياـضاقت  دـیآیم . لـمع  هب  يأر  ذـخا  تیروف 
بوصم 16/12/1343) هبختنم  نویسیمک  هلیسو  هب  یمیظنت  یلم  ياروش  سلجم  یلخاد  هماننییآ  تقوم  يارجا  رب  ریاد  هذختم 

یتیروف ود  حیاول 

عیزوت زا  سپ  تعاس  مادقا و 24  نآ  عیزوت  عبط و  هب  هلـصافالب  تیروف  ود  بیوصت  زا  سپ  هک  تسا  نآ  یتیروف  ود  ياهحرط  حـیاول و  : 
بوصم 18/2/1362) یمالسا  ياروش  سلجم  یلخاد  هماننییآ  هدام 116  . ) دوشیم حرطم  سلجم  رد 

یتیروف هس  حیاول 

روتـسد دراو  هسلج  ناـمه  رد  دیـسر  سلجم  بیوصت  هب  هحیـال  اـی  حرط  یتیروف  هس  هک  یتـقو  هک  تسا  نآ  یتـیروف  هس  حرط  هحیـال و  : 
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بوصم 18/2/1362) یمالسا  ياروش  سلجم  یلخاد  هماننییآ  هدام 116  . ) ددرگیم

يروف حیاول 

بیوصت زا  سپ  هک  تسا  نآ  يروف  ود  ياهحرط  حـیاول و  دـشاب و  مزال  نآ  رد  روش  کی  طقف  هک  تسا  نآ  يروف  ياـهحرط  حـیاول و  : 
مزلتـسم تیروف  کی  ياضاقت  دوش  حرط  سلجم  رد  عیزوت ، عقوم  زا  تعاس  زا 24  سپ  مادقا و  نآ  عیزوت  عبط و  هب  هلـصافالب  تیروف  ود 

ناـمه رد  دـیاب  دوش  اـضاقت  ندوب  يروف  ود  هک  یعقوم  رد  نکل  دوش  حرطم  سلجم  رد  حرط  اـی  هحیـال  تیروـف  هلـصافالب  هک  تسین  نآ 
دودـح 5 رد  کی  ره   ) قفاوم کی  فلاخم و  کی  تاراهظا  هدـننک و  داهنـشیپ  حیـضوت  زا  سپ  تیروف  موزل  مدـع  موزل و  باب  رد  هسلج 

هدـشن جرد  تسا  حرطم  سلجم  رد  هک  یحرط  ای  هحیال  نمـض  ندوب  يروف  ود  ای  تیروف  ياـضاقت  رگا  دوش . هتفرگ  يأر  ثحب و  هقیقد )
باب رد  بلطم  لصا  رد  هثحابم  نودب  دنیامنب  ار  حرط  ای  هحیال  نآ  تیروف  ود  ای  تیروف  کی  ياضاقت  ًابتک  ناگدنیامن  زا  رفن  دشاب و 15 

میمصت هداـم 123  . ) تسا روتـسد  رییغت  ياـضاقت  مکح  رد  هداـم 64  قبط  ندوب  يروف  ود  ياـضاقت  دـیآیم . لـمع  هب  يأر  ذـخا  تیروف 
بوصم 16/12/1343) هبختنم  نویسیمک  هلیسو  هب  یمیظنت  یلم  ياروش  سلجم  یلخاد  هماننییآ  تقوم  يارجا  هب  ریاد  هذختم 

يروف کی  حیاول 

رارق یسررب  دروم  تبون  زا  جراخ  ات  دوشیم  عاجرا  نویـسیمک  هب  تیروف  بیوصت  زا  سپ  هک  تسا  نآ  یتیروف  کی  ياهحرط  حیاول و  : 
بوصم 18/2/1362) یمالسا  ياروش  سلجم  یلخاد  هماننییآ  هدام 116  زا  . ) دریگ

یفارگوتیل

، یکیتسالپ یکیتسال ، ياهردنلیـس  تاحفـص و  يور  ربراـک  لـصا  يزاـسهدامآ  یـساکع و  لـمع  نآ  رد  هک  تسا  يدـحاو  یفارگوتیل  : 
زا یکی  ای  ددرگ . سیسأت  لقتـسم  تروص  هب  تسا  نکمم  یفارگوتیل  دریذپیم ، ماجنا  پاچ  عاونا  يور  رب  هباشم  دراوم  يزلف و  يذغاک ،

( ناریزو تأیه  بوصم 1/9/1371  هتسباو  ياهدحاو  اههناخپاچ و  رب  تراظن  سیسأت و  هماننییآ  هدام 2  . ) دشاب هناخپاچ  ازجا 

يزاسروارگ یفارگوتیل و 

هماننییآ هداـم 2  . ) دوـشیم هتخاـس  هیهت و  روارگ  هشیلک و  تیلب ، ملیف ، عاوـنا  نآ  رد  هک  تـسا  یهاـگراک  يزاـسروارگ  یفارگوـتیل و  : 
( بالقنا ياروش  بوصم 27/12/1358  يزاسروارگ  هناخپاچ و  سیسأت 

م

یندعم هدام 

. تسا هدـمآ  دوجو  هب  یـسانشنیمز  تالوحت  رثا  رد  بآ  رد  لولحم  ای  عیام  ای  زاگ  اـی  دـماج  تروص  هب  هک  یعیبط  بیکرت  اـی  هداـم  ره  : 
بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  هدام 1  فلا  دنب  )

یندعم هدام 

دنب . ) تسا هدـمآ  دوجو  هب  نیمز  رـشق  رد  یـسانشنیمز  تالوحت  رثا  رد  زاگ  ای  عیام  ای  دـماج  تروص  هب  هک  یعیبط  بیکرت  ای  هداـم  ره  : 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 380 

http://www.ghaemiyeh.com


بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  هدام 1  فلا 

یتشگرب دازام 

هیداحتا ای  تکرش  اب  اهنآ  تالماعم  نازیم  بسانت  هب  اضعا  نیب  میسقت  يارب  هک  تسا  ینواعت  هیداحتا  ای  تکرـش  هژیو  دمآرد  زا  یغلبم  : 
بوصم 16/3/1350) ینواعت  ياهتکرش  نوناق  هدام 1  دنب 5  . ) دوشیم هداد  صاصتخا  نوناق  نیا  تاررقم  دودح  رد  ینواعت 

لوقنمریغ لام 

ناسنا لمع  هطساو  هب  ای  دشاب  یتاذ  نآ  رارقتـسا  هک  نیا  زا  معا  دو  ـ من لقن  ناو  ـ تن ـر  گید ـل  حم هب  ـی  لحم زا  هک  تسا  نآ  لوقنمریغ  لام  : 
( یندم نوناق  هدام 12  . ) دوش نآ  لحم  ای  لام  دوخ  صقن  ای  یبارخ  مزلتسم  نآ  لقن  هک  يوحن  هب 

کلام

تاحالصا هب  طوبرم  نوناق  هدام 1  دنب 7  . ) دشاب هتشاد  لاغتـشا  يزرواشک  هب  ًاصخـش  هک  نآ  نودب  دشاب  نیمز  ياراد  هک  تسا  یـسک  : 
بوصم 26/2/1339) یضرا 

لوقنم لام 

هدام 19 . ) تسا لوقنم  دـیآ  دراو  یبارخ  نآ  لحم  ای  دوخ  هب  هک  نیا  نودـب  دـشاب  نکمم  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  نآ  لـقن  هک  ییایـشا  : 
( یندم نوناق 

هدش یعطق  تایلام 

تایلام ای  دـنک  مالعا  ًابتک  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  یلوبق  تایلام  صیخـشت  گرب  غـالبا  خـیرات  زا  زور  یـس  فرظ  يدوم  هک  یتروص  رد  : 
هب ار  زیممرـس  ای  زیمم  دوخ و  نیب  دوجوم  فالتخا  ای  دـهدب  ار  نآ  تخادرپ  بیترت  ای  تخادرپ  صیخـشت  گرب  ذـخأم  هب  ار  هبلاطم  دروم 
رد ددرگیم و  یقلت  هموتخم  تاـیلام  لومـشم  دـمآرد  نازیم  ظاـحل  زا  رما  هدـنورپ  دـیامن  عـفر  لـک  زیمم  اـب  نوناـق  نیا  هداـم 238  حرش 

هدش نییعت  دمآرد  دنکن  هعجارم  لک  زیمم  هب  روکذم  هدام  رد  ررقم  تلهم  رد  ای  دیامنن  ضارتعا  ًابتک  زور  یـس  فرظ  يدوم  هک  يدراوم 
بوصم 3/12/1366) میقتسم  ياهتایلام  نوناق  هدام 239  . ) تسا یعطق  تایلام  صیخشت  گرب  رد 

هدش یعطق  تایلام 

هتخانـش یعطق  تایلام  يدوم  ضارتعا  لوصو  مدـع  تلع  هب  هک  يدراوم  ياوس   ) احنا زا  يوحن  ره  هب  هک  تسا  نآ  هدـش  یعطق  تاـیلام  : 
بوصم 10/5/1334) دمآردرب  تایلام  نوناق  هدام 5  هرصبت 7  . ) دشاب هدمآرد  یعطق  تروص  هب  يدوم  تایلام  دوشیم )

رومأم

رد هک  یلغش  رد  ای  دوخ  ینامزاس  لغش  زا  ریغ  ینامزاس  لغاشم  زا  یکی  رد  لاس  کی  زا  رتمک  یتدم  يارب  هک  تسا  یلنـسرپ  تیعـضو  : 
هدام . ) دندرگ مازعا  روبزم  تدم  يارب  اهورین  ریاس  ترازو و  لک ، داتس  هب  ای  هدش  هدرامگ  تسا  هدشن  ینیبشیپ  نآ  يارب  یلحم  نامزاس 
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بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق   101

تمدخ هب  رومأم 

نوناق هدام 102  . ) دندرگیم رومأم  تلود  هب  هتسباو  ای  یتلود  ياهنامزاس  ای  اهداهن  ای  اههناخترازو  ریاس  هب  هک  تسا  یلنـسرپ  تیعـضو  : 
بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم 

لاوحا تبث  رومأم 

تامالعا تفایرد  ای  عیاقو  تبث  يارب  هعبات  تارادا  ای  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  فرط  زا  هک  تسا  یـسک  لاوحا  تبث  رومأم  ای  هدنیامن  : 
بوصم 16/4/1355) لاوحا  تبث  نوناق  هدام 6  . ) دشاب هدش  بوصنم 

تیرومأم

زا یعمج  هتـسد  ای  يدارفنا  زا  معا  لنـسرپ  هب  ناونع  نیمه  تحت  هک  تسا  یفیاـظو  هیلک  هداـم  نیا  رد  جردـنم  ياـهتیرومأم  زا  روظنم  : 
بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماـظتنا  يورین  یمادختـسا  تاررقم  نوناـق  هدام 103  هرـصبت  . ) دوشیم راذـگاو  طوبرم  ناـگی  فرط 

(27/4/1374

تیرومأم

دشاب ریزگان  ای  دوش  رود  یلـصا  هاگراک  لحم  زا  رتمولیک  لقادـح 50  راک  ماجنا  يارب  رگراک  هک  دوشیم  قالطا  يدروم  هب  تیرومأـم  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 29/8/1369  راک  نوناق  هدام 46  هرصبت  . ) دیامن فقوت  تیرومأم  لحم  رد  بش  کی  لقادح 

تیرومأم

یمومع و شیاسآ  نیمأـت  تینما و  مظن و  رارقتـسا  - 1 زا : تسا  ترابع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماـظتنا  يورین  فیاـظو  تیرومأـم و  : 
روشک تینما  لخم  هک  ییاهتکرح  لـماوع و  شروش و  مسیرورت ، يراـکبارخ ، هنوگره  اـب  رمتـسم  عطاـق و  هزراـبم  هلباـقم و  - 2 يدرف ،

بوصم 27/4/1369) ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  نوناق  هدام 4  . ) تاعالطا ترازو  يراکمه  اب  دشاب ،

تیرومأم

هب مازعا  نینچمه  دـسریم و  ناریزو  تأـیه  بیوصت  هب  اـهنآ  تسرهف  هک  یتاسـسؤم  اـههناخترازو و  هب  تقوم  روط  هب  مدختـسم  مازعا  : 
. دنادب یضتقم  ار  اهنآ  رد  تکرش  ناریا  تلود  هک  ییاهنامزاس  ای  هتفریذپ  ار  اهنآ  تیوضع  ناریا  تلود ...  هک  یللملانیب  ياهنامزاس 

بوصم 24/12/1351) يروشک  مادختسا  ینوناق  هحیال  داوم  زا  یخرب  حالصا  ینوناق  هحیال  زا  هدام 11  دنب ب   2 ءزج )

تیرومأم

هعفنملاماع تاسـسؤم  هداـم 2 و  ت )  ) دـنب رد  روکذـم  تاسـسؤم  یتلود و  تاسـسؤم  اـههناخترازو و  هب  تقوم  روط  هب  مدختـسم  مازعا  : 
یملع تیحالـص  هکنیا  رب  طورـشم   ) یتلود ریغ  یـشهوژپ  یـشزومآیلاع و  تاسـسؤم  ای  روشک  لک  هجدوب  لوادج  رد  جردنم  لقتـسم 
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ای هتفریذـپ  ار  اهنآ  تیوضع  ناریا  تلود ...  هک  یللملانیب  ياهنامزاس  ای  دـشاب ) هدیـسر  یلاع  شزومآ  مولع و  ترازو  دـییأت  هب  رومأـم 
هحیال داوم  زا  یخرب  حالـصا  ینوناق  هحیال  زا  هدـحاو  هدام  دنب 1  . ) دـنادب یـضتقم  ار  اهنآ  رد  تکرـش  ناریا  تلود ...  هک  ییاهنامزاس 

(30/3/1350 بوصم يروشک  مادختسا  ینوناق 

تیرومأم

. دراد دوخ  ینامزاس  تباث  تسپ  رد  هک  یلـصا  هفیظو  زا  ریغ  مدختـسم  هب  تقوم  هفیظو  ندـش  لوحم  فلا ) زا : تسا  تراـبع  تیرومأـم  : 
هعفنملاماع تاسسؤم  هدام 2 و  ت )  ) دنب رد  روکذـم  تاسـسؤم  یتلود و  تاسـسؤم  اههناخترازو و  هب  تقوم  روط  هب  مدختـسم  مازعا  ب )

هک ییاهنامزاس  ای  هتفریذپ  ار  اهنآ  تیوضع  ناریا  تلود ...  هک  یللملانیب  ياهنامزاس  ای  روشک  لک  هجدوب  لوادج  رد  جردنم  لقتسم 
جراخ ای  لخاد  رد  يزومآراک  ای  یشزومآ  ياههرود  یط  يارب  مدختـسم  مازعا  پ ) دنادب . یـضتقم  ار  اهنآ  رد  تکرـش  ناریا  تلود ... 

بوـصم نیـسلجم  كرتـشم  صاـخ  ياهنویـسیمک  بوـصم  يروـشک  مادختـسا  ینوناـق  هحیـال  داوـم  زا  یخرب  حالـصا  دـنب 2  . ) روـشک
(22/4/1346

تیرومأم

. دراد دوخ  ینامزاس  تباث  تسپ  رد  هک  يداع  ای  یلـصا  هفیظو  زا  ریغ  مدختـسم  هب  تقوم  هفیظو  ندش  لوحم  زا  تسا  ترابع  تیرومأم  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 11  )

( هجراخ ترازو   ) تباث تیرومأم 

یتالیکشت تاررقم  هدام 55  . ) روشک زا  جراخ  ياهتیرومأم  رد  دـنمراک  هب  یناـمزاس  تسپ  عاـجرا  زا  تسا  تراـبع  تباـث  تیرومأـم  : 
بوصم 7/3/1352) هجراخ  روما  ترازو  یطابضنا  یلام و  یمادختسا 

( هجراخ ترازو   ) تقوم تیرومأم 

هدام 56 . ) دراد دوخ  ینامزاس  تسپ  رد  هک  یلـصا  هفیظو  زا  ریغ  دنمراک  هب  تقوم  هفیظو  ندش  لوحم  زا  تسا  ترابع  تقوم  تیرومأم  : 
بوصم 7/3/1352) هجراخ  روما  ترازو  یطابضنا  یلام و  یمادختسا  یتالیکشتتاررقم 

یمومع تمدخ  هب  نیرومأم 

ای فقو  بیترت  بسحرب  هک  هیریخ  تاسـسؤم  - 1 دننکیم : تمدخ  لیذ  تاسـسؤم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  یمومع  تمدخ  هب  نیرومأم  : 
تحت ای  دنکیم  هرادا  يرادرهش  ای  تلود  هک  هعفنملا  ماع  تاسـسؤم  هیریخ و  تاسـسؤم  - 2 تسا ، رصع  هاشداپ  اب  اهنآ  تیلوت  تیـصو 
نوناق هدام 3  . ) دوشیم هرادا  تلود  رظن  تحت  هک  رگید  یعافتنا  تاسـسؤم  اـی  تلود  یعاـفتنا  تاسـسؤم  - 3 دوـشیم ، هرادا  تلود  رظن 

بوصم 6/2/1315) یمومع  تامدخ  هب  نیرومأم  تازاجم  همکاحم و  هب  عجار 

یمسر نیرومأم 

ره دـنراد  فشک  تایلمع  يارب  صوصخم  زاوج  هیلام  ترازو  فرط  زا  هک  دنتـسه  ینیرومأم  نوناـق  نیا  رد  روکذـم  یمـسر  نیرومأـم  : 
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هدام 2 هرـصبت  . ) دـیامنب ار  روکذـم  زاوج  تیور  هبلاطم  دراد  قح  دوشیم  عقاو  شیتفت  دروم  وا  سنج  هک  یـسنج  لماح  ای  لاـم  بحاـص 
بوصم 3/9/1308) كایرت  قاچاق  زا  يریگولج  زرط  نوناق 

همومأم

بوصم 24/9/1361) یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 186  دنب 8  زا  . ) دسرب زغم  هسیک  هب  هک  یتحارج  : 

هام

هدام 443 . ) تسا تعاس  راهچ  تسیب و  زور  هنابـش  زور و  تفه  هتفه  زور ، یـس  هام  هام ، هدزاود  لاـس  ینوناـق ، دراوم  باـستحا  رظن  زا  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق 

هام

زور مامت و  زور  تفه  هتفه  دوشیم - باسح  زور  یـس  یهام  رارق  زا  نآ  يرـسک  تسا و  یـسمش  هام  اب  قباطم  تسا - هام  هدزاود  لاس  : 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 612  . ) تسا تعاس  راهچ  تسیب و 

هام

تقفاوم دـیاب  دـنکیم  نیعم  همکحم  هک  ار  يدـعوم  دوـش و  نیعم  همکحم  بیوـصت  رظن و  هب  دـیاب  هدرکن  نیعم  نوناـق  هک  ار  يدـعاوم  : 
زور یـس  دوشیم  هدش و  نیعم  نوناق  دعاوم  رد  هک  هام   ) هدش نییعت  ای  اضاقت  دعوم  نآ  يافیا  يارب  هک  يرما  ماجنا  ناکما  اب  دشاب  هتـشاد 

بوصم 18/8/1290) یقوقح  تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هدام 587  (. ) تسا مامت 

تاحابم

هطوبرم هصوصخم  نیناوق  نوناق و  نیا  رد  هجردنم  تاررقم  قباطم  ار  اهنآ  دنناوتیم  مدرم  دارفا  دشابیمن و  صاخشا  کلم  هک  یلاوما  : 
هک ییاهنیمز  ینعی  تاوم  یضارا  لثم  دوشیم  هدیمان  تاحابم  دننک  هدافتـسا  اهنآ  زا  ای  هدرک  کلمت  اهنآ  هفلتخم  ماسقا  زا  کی  ره  هب 

( یندم نوناق  هدام 27  . ) دشابن اهنآ  رد  عرز  تشک و  يدابآ و  هداتفا و  لطعم 

یلصا تاحابم 

يارجا هوحن  نوناق  هدام 1  دنب 3  . ) دشابن مولعم  اهنآ  هب  تبسن  تزایح  ریجحت و  ایحا و  هقباس  کلام و  هک  تسا  یلاوما  یلـصا  تاحابم  : 
بوصم 17/5/1363) ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  لصا 49 

تشاددای هلدابم 

تروص یللملانیب  قوقح  تیاـعر  اـب  طـبريذ  نالوئـسم  طـسوت  یتـلود  هاگتـسد  هب  لوحم  روـما  ماـجنا  يارب  هک  تسا  يدانـسا  هلداـبم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 13/2/1371  یللملانیب  ياهقفاوت  داقعنا  میظنت و  یگنوگچ  هماننییآ  هدام 1  . ) دریگیم

رشابم
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يرادراـبنا و يرادـباسح - تاـهد - يرادربهرهب  روـما  رد  هدوـب و  ییادـتبا  هلاـس  شـش  تالیـصحت  ياراد  ًـالقا  هک  تسا  یـسک  رـشابم  : 
بوصم 2/5/1330) ییارحص  تامدخ  نارومأم  يایازم  هماننییآ  هدام 1  دنب 4  . ) دشاب هتشاد  لمع  هقباس  تریصب و  يزاسهار 

( تیانج رد   ) ترشابم

عمجم بوصم 7/9/1370  یمالـسا  تازاجم  هحیال  هدام 317  . ) دشاب هدشعقاو  یناج  دوخ  طسوتًامیقتـسمتیانج  هکتسا  نآ  ترـشابم  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت 

تیانج رد  ترشابم 

بوصم 24/9/1361) یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 22  . ) دشاب هدش  عقاو  یناج  دوخ  طسوت  ًامیقتسم  تیانج  هک  تسا  نآ  ترشابم  : 

روشک یمسر  خیرات  أدبم 

ود ره  يرمق  يرجه  یسمش و  يرجه  خیرات  تسا و  ملس ) هلاو و  هیلع  ایلـص ...  ) مالـسا مرکا  ربمایپ  ترجه  روشک  یمـسر  خیرات  أدبم  : 
( یساسا نوناق  لصا 17  زا  ... ) تسا یسمش  يرجه  یتلود  تارادا  راک  يانبم  اما  تسا ، ربتعم 

ارجا تسد  رد  راک  هدنامیقاب  غلبم 

ياهتیعـضو تروص  نیرخآ  غلابم  عمج  ياهنم  ارجا  تسد  رد  ياهراک  غلابم  عمج  زا  تسا  ترابع  ارجا  تسد  رد  راک  هدـنامیقاب  غلبم  : 
ناراکنامیپ هب  راک  عاـجرا  تیحالـص و  صیخـشت  هماـننییآ  هدام 7  فلا  دـنب  . ) دـشاب هدیـسر  امرفراک  دـییأت  هب  ناـمز  نآ  اـت  هک  طوبرم 

( ناریزو تأیه  بوصم 6/6/1367 

راک دروآرب  غلبم 

باستحا اب  بوصم و  ءاـهب  تسرهف  بوچراـچ  رد  راـک  ریداـقم  مـالقا و  يدروآرب  تسرهف  ساـسارب  هک  تسا  یغلبم  راـک  دروآرب  غلبم  : 
صیخـشت هماننییآ  هداـم 7  دـنب ب  . ) دـشاب هدیـسر  ییارجا ) هاگتـسد   ) زاـجم ماـقم  بیوـصت  هب  تاررقم  قـبط  نییعت و  طوـبرم  بـیارض 

( ناریزو تأیه  بوصم 6/6/1367  ناراکنامیپ  هب  راک  عاجرا  تیحالص و 

راک غلبم 

هدام 7 دنب ب  . ) دشاب هدش  مک  نآ  زا  ای  هدوزفا  نآ  هب  یغلبم  نامیپ  ساسارب  هدـش و  دـقعنم  نامیپ  نآ  يانبمرب  هک  تسا  یغلبم  راک  غلبم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 6/6/1367  ناراکنامیپ  هب  راک  عاجرا  تیحالص و  صیخشت  هماننییآ 

هب یعدم  غلبم 

زور ات  هب  یعدم  هجدوب  هک  تراسخ  لثملا و  ترجا  همیمض  هب  تسا  هدش  دیق  ًاحیرـص  لاح  ضرع  رد  هک  تسا  یغلبم  هب  یعدم  رادقم  : 
بوصم 18/8/1290) یقوقح  تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هدام 22  . ) دنکیم اضاقت  ار  نآ  هیدأت  ضراع  هدش و  همیمض  يوعد  هماقا 

راکییاهن غلبم 
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راکییاهن غلبم 

هماننییآ هدام 7  دـنب ج  . ) دـیآیم تسد  هب  هدـش  دـییأت  یعطق  تیعـضو  تروص  قبط  راـک  ناـیاپ  رد  هک  تسا  یغلبم  راـک  ییاـهن  غلبم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 6/6/1367  ناراکنامیپ  هب  راک  عاجرا  تیحالص و  صیخشت 

فشکلاقح هبساحم  يانبم 

، نایز ررـض و  هبلاطم  تباب  هک  یـشحو  ناروناج  ياهب  زا  تسا  تراـبع  ناربخم  نارومأـم و  هب  فشکلا  قح  تخادرپ  هبـساحم و  ياـنبم  : 
هداـم 4 . ) دوشیم نییعت  تسیز  طـیحم  تظاـفح  یلاـع  ياروـش  طـسوت  بوصم 1346  دیـص  راکـش و  نوناـق  ( 3  ) هدام دـنب چ  ساـسارب 
( ناریزو تأیه  بوصم 8/12/1369  نیعم  دراوم  رد  نآ  فرصم  تلود و  ياهدمآرد  زا  یخرب  لوصو  نوناق  ( 62  ) هدام ییارجا  هماننییآ 

يربراب يدصتم 

دنب . ) دوشیم قالطا  تسا  هدرک  دقعنم  يربراب  دادرارق  راب  هدنتسرف  اب  هک  یتشک  هدننکهراجا  ای  کلام  هب  یلک  روط  هب  يربراب  يدصتم  : 
بوصم 29/6/1343) ییایرد  نوناق  هدام 52   1

لقن لمح و  يدصتم 

بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 377  . ) دریگیم هدهع  هب  ار  ایشا  لمح  ترجا  لباقم  رد  هک  تسا  یسک  لقن  لمح و  يدصتم  : 

فرصتم

نوناقییارجا هماننییآ   1 هدام  13 دنب . ) دشابیم لوغـشم  عرز  تشک و  هب  ًاصخـش  هتـشاد و  رایتخا  رد  ار  تقوم  تشکیـضارا  هکیـسک  : 
بوصمتسا 8/8/1365 هتفرگرارق  نازرواـشک  راـیتخا  رد  تقوم  تشکتروص  هب  بـالقنا  زا  دـعب  هک  ریاـب  ریادياـهنیمز و  يراذـگاو 

( ناریزو تأیه  بوصم 29/11/1365 

فرصملا رذعتم 

زا . ) دشابن رودقم  فرـصم  هب  جایتحا  مدع  ای  عوضوم  ءافتنا  ای  لیاسو و  ندوبن  مهارف  تلع  هب  ررقم  فراصم  رد  هفوقوم  دـمآرد  فرـص  : 
بوصم 2/10/1363) هیریخ  روما  فاقوا و  جح و  نامزاس  تارایتخا  تالیکشت و  نوناق  هدام 8  هرصبت 

فرصملا رذعتم 

ای عوضوم و  ءافتنا  ای  لـیاسو  ندوبن  مهارف  تلع  هب  ررقم  فراـصم  رد  هفوقوم  دـمآرد  فرـص  هک  تسا  نآ  فرـصملارذعتم  زا  دوصقم  : 
بوصم 22/4/1354) فاقوا  نوناق  هدام 8  هرصبت  زا  . ) دشابن رودقم  فرصم  هب  جایتحا  مدع 

همحالتم

تازاجم نوناـق  هداـم 186  دـنب 3  . ) دـسرن ناوختـسا  يور  كزاـن  تسوـپ  هب  نکل  دریگ  ارف  ار  تشوـگ  زا  يداـیز  رادـقم  هک  یتـحارج  : 
بوصم 24/9/1361) یمالسا 
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قوقح طسوتم 

هدام 39 هرـصبت  . ) دشاب هدـش  تخادرپ  یگتـسشنزاب  روسک  نآ  يانبمرب  هک  تسا  یلاس  نیرخآ  قوقح  لدـعم  زا  ترابع  قوقح  طسوتم  : 
بوصم 5/3/1352) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 2  ب )  ) دنب عوضوم  یتلود  ياهتکرش  یمادختسا  تاررقم 

قوقح طسوتم 

هک یتروص  رد  یلو  تسا  تمدـخ  رخآ  لاس  هس  رد  یمـسر  مدختـسم  هیاپ  قوقح  لدـعم  زا  ترابع  نوناق  نیا  ظاحل  زا  قوقح  طسوتم  : 
دنب . ) دوب دهاوخ  یمسر  تمدخ  تاونس  قوقح  لدعم  قوقح  طسوتم  دشاب  رتمک  لاس  هس  زا  مدختـسم  یمـسر  تمدخ  تاونـس  عومجم 

بوصم 24/12/1351) يروشک  مادختسا  ینوناق  هحیال  داوم  زا  یخرب  حالصا  ینوناق  هحیال  هرصبت 1   20

دزم طسوتم 

طـسوتم ذخأم  هب  هک  تسا  دصرد  همیب 21  قح  خرن  دـناهدش  همیب  قح  تواـفت  تخادرپ  هب  فلکم  تلود  اـی  اـمرفراک  هک  يدراوـم  رد  : 
تخادرپ همیب  قح  نآ  ساسارب  هک  هدـش  همیب  يایازم  دزم و  ای  قوقح  عومجم  زا  تسا  ترابع  دزم  طسوتم  هک   ) هدـش همیب  دزم  اـی  قوقح 

تـساوخرد نامز  رد  يداع  رگراک  دزم  لقادـح  زا  رتمک  لاـح  ره  رد  هک  رب 24  میـسقت  همیب  قح  تخادرپ  لاس  ود  نیرخآ  فرظ  هدـش 
هامریت بوصم  یعامتجا  نیمأت  نوناق  نالومشم  دعوم  زا  شیپ  یگتسشنزاب  ینوناق  هحیال   3 هدام . ) دش دهاوخ  هبساحم  تسین ، یگتسشنزاب 

( بالقنا ياروش  بوصم 27/12/1358   1354

هفوقوم یلوتم 

ضارتعا دروم  رد  دشاب . تمـس  نیا  دـجاو  نوناق  نیا  ای  یندـم  نوناق  تاررقم  همانفقو و  دافم  بجوم  هب  هک  تسا  یـسک  هفوقوم  یلوتم  : 
روما فاقوا و  جـح و  نامزاس  تارایتخا  تالیکـشت و  نوناـق  هدام 4  . ) دش دـهاوخ  مادـقا  نوناق  نیا  ات 17  داوم 14  تیاعر  اب  صاخـشا 

بوصم 2/10/1363) هیریخ 

هفوقوم یلوتم 

فاقوا قیقحت  هبعش  هلیـسو  هب  دیاب  یلوتم  تیلوت  دشاب  تمـس  نیا  دجاو  یندم  نوناق  تاررقم  بجوم  هب  هک  تسا  یـسک  هفوقوم  یلوتم  : 
همانضارتعا زور  هد  فرظ  دـنناوتیم  دنـشاب  ضرتعم  هک  یتروص  رد  قیقحت  هبعـش  میمـصت  غالبا  زا  سپ  عفنيذ  صاخـشا  دوش . یهاوگ 

هیحان زا  رظن  دیدجت  تأیه  میمصت  فاقوا و  قیقحت  هبعش  یهاوگ  تدم  ياضقنا  زا  سپ  دننک  میلـست  فاقوا  رظندیدجت  تأیه  هب  ار  دوخ 
رد مکح  نیمه  دشابیم . ماجرف  شهوژپ و  لباق  دراوم  نیا  رد  هاگداد  مکح  تسا و  ناتسرهش  هاگداد  رد  تیاکش  لباق  عفنيذ  صاخشا 

بوصم 22/4/1354) فاقوا  نوناق  هدام 4  . ) تسا يراج  زین  سبح  رذن و  ثلث - دروم 

بهتم

ار رگید  فرط  بهاو  هدـننک  کـیلمت  دـنکیم  کـیلمت  يرگید  سک  هب  ًاـناجم  ار  یلاـم  رفن  کـی  نآ  بجوـم  هب  هک  تسا  يدـقع  هبه  : 
( یندم نوناق  هدام 795  . ) دنیوگیم هبوهوم  نیع  تسا  هبه  دروم  هک  ار  یلام  بهتم ،

( لاوما  ) یلثم
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یمیق نآ و  وحن  تابوبح و  دننام  دـشاب  عیاش  دایز و  ًاعون  نآ  ریاظن  هابـشا و  هک  تسا  یلام  زا  ترابع  هدـش  رکذ  نوناق  نیا  رد  هک  یلثم  : 
( یندم نوناق  هدام 950  . ) دشابیم فرع  اب  ینعم  نیا  صیخشت  کلذعم  تسا  نآ  لباقم 

( الاک  ) زاجم

تادراو تارداص و  تاررقم  نوناـق  هدام 5  دـنب 1  . ) تسا عنامالب  طوبرم  تاررقم  تیاعر  اب  اهنآ  دورو  رودـص و  هک  تسا  ییاـهالاک  : 
بوصم 17/2/1346) لاس 1364 

یتیبرت ینیمأت و  تامادقا  اهتازاجم و 

-2 یعامتجا ، قوقح  زا  یـضعب  اـی  ماـمت  زا  تیمورحم  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  یلیمکت  یعبت و  یتـیبرت  ینیمأـت و  تامادـقا  اـهتازاجم و  : 
ای نیعم  راک  ای  هفرح  ای  بسک  ای  لغـش  لاغتـشا  زا  تیمورحم  - 4 نیعم ، لحم  رد  تماـقا  زا  تیعونمم  - 3 نیعم ، لحم  رد  يرابجا  تماـقا 

تامادـقا اهتازاجم و  نیا  تراظن . ای  تیاصو  ای  تناصح  اـی  تیـالو  قح  زا  تیمورحم  - 6 هسسؤم ، نتسب  - 5 نیعم ، رما  ماـجنا  هب  مازلا 
دـشاب هاگداد  مکح  رد  دـیق  نودـب  ًانوناق و  هک  يدراوم  رد  تسا و  یلیمکت  دوش  دـیق  هاـگداد  مکح  رد  هک  یتروص  رد  یتیبرت  ینیمأـت و 

بوصم 7/3/1352) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 15  . ) تسا یعبت 

هدنرادزاب تازاجم 

زا فلخت  لابق  رد  عامتجا  تحلـصم  تاعارم  مظن و  ظفح  روظنم  هب  تموکح  فرط  زا  هک  تسا  یتبوقع  ای  بیدأت  هدـنرادزاب ، تازاجم  : 
قوـقح زا  تیمورحم  هناورپ و  وـغل  بـسک ، لـحم  لـیطعت  يدـقن ، يازج  سبح ، لـیبق  زا  ددرگیم  نـییعت  یتـموکح  تاـماظن  تاررقم و 
بوصم یمالسا  تازاجم  هحیال  هدام 17  . ) نآ دـننام  نیعم و  طاقن  ای  هطقن  رد  تماقا  زا  عنم  نیعم و  طاقن  ای  هطقن  رد  تماقا  یعاـمتجا و 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم   7/9/1370

طورشم زاجم 

تاررقم نوناق  هدام 5  دـنب 2  . ) دریگیم تروص  ینوناق  طباوض  قبط  یتلود  زوجم  بسک  اب  اهنآ  دورو  رودـص و  هک  تسا  ییاـهالاک  : 
بوصم 17/2/1364) لاس 1364  تادراو  تارداص و 

یلصا يارجم 

تیبثت ظفح و  نوناق  ییارجا  هماننییآ  دنب 26  . ) دیامنیم روبع  نآ  زا  دوخ  نازیم  رثکادح  لقادح و  رد  بآ  هک  يریسم  زا  تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و 

مرجم

نوناق لصا 37  . ) دوش تباث  حـلاص  هاگداد  رد  وا  مرج  هکنیا  رگم  دوشیمن  هتخانـش  مرجم  نوناق  رظن  زا  سکچـیه  تسا و  تئارب  لـصا  : 
( یساسا
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تداع هب  مرجم 

ای هبترم  ود  هدـیدرگ  ینیبشیپ  نآ  يارب  سبح  تازاجم  نوناق  بجوم  هب  هک  يدـمع  هحنج  ای  تیاـنج  باـکترا  تلع  هب  یـسک  هاـگره  : 
نیا زا  تسا و  سبح  تازاجم  مزلتـسم  هک  دوش  یمرج  بکترم  تازاجم  يارجا  زا  دـعب  هدـش و  هام  ود  زا  شیب  سبح  هب  موکحم  رتشیب 

ریاظن ای  اشحف  ای  يداوق  هار  زا  ای  هتـشاد  مئارج  باکترا  هب  لیامت  هدوب و  كانرطخ  تلاح  ياراد  هیلاراشم  هک  دـهد  صیخـشت  هاگداد  ور 
ینیعمان تدـم  يارب  هاگدـیعبت  رد  ار  وا  يرادـهگن  مکح  دـناوتیم  هاگداد  هدـش و  بوسحم  تداـع  هب  مرجم  دـیامنیم  شاـعم  رارما  نآ 

بوصم 12/2/1339) ینیمأت  تامادقا  نوناق  هدام 5  . ) دیامن رداص 

كانرطخ نیمرجم 

ذاختا كانرطخ  نامرجم  هراـبرد  تیاـنج ) اـی  هحنج   ) مرج رارکت  زا  يریگولج  يارب  هاـگداد  هک  يریبادـت  زا  دـنترابع  ینیمأـت  تامادـقا  : 
ار نانآ  یباکترا  مرج  باکترا و  تیفیک  نانآ و  یقالخا  یحور و  تایـصوصخ  قباوس و  هک  دنتـسه  یناسک  كانرطخ  نیمرجم  دنکیم .

هاگداد فرط  زا  ینیمأت  مادقا  مکح  رودص  لوئـسمریغ . ای  دنـشاب  لوئـسم  ًانوناق  هکنیا  زا  معا  دهد  رارق  هدنیآرد  مرج  باکترا  ناظم  رد 
بوصم 12/2/1339) ینیمأت  تامادقا  نوناق  هدام 1  . ) دشاب هدیدرگ  مرج  بکترم  یسک  هک  تسا  زیاج  یتقو 

یمالسا ياروش  سلجم 

باختنا طیارـش  ددرگیم . لیکـشت  دنوشیم  باختنا  یفخم  يأر  اب  میقتـسم و  روط  هب  هک  تلم  ناگدـنیامن  زا  یمالـسا  ياروش  سلجم  : 
( یساسا نوناق  لصا 62  . ) درک دهاوخ  نیعم  نوناق  ار  باختنا  تیفیک  ناگدنوش و  باختنا  ناگدننک و 

هلجم

یبدا و ای  ینف  یملع و  ای  یسایس  یعامتجا و  فلتخم  ياههنیمز  رد  مدرم  راکفا  نتخاس  نشور  يارب  هک  تسا  ياهیرشن  هلجم  ای  همانزور  : 
مظنم و روط  هب  یمومع  روما  رد  یشیدناحالص  داقتنا و  هعفنملاماع و  بلاطم  تاعالطا و  رابخا و  رشن  هماع و  تامولعم  حطس  نداد  یقرت 

بوصم 10/5/1334) تاعوبطم  ینوناق  هحیال  هدام 1  . ) ددرگ رشن  عبط و  نیعم  عقاوم  رد 

یفنص روما  عمجم 

هزاجا هب  عجار  ینوناـق  هحیـال  هدام 10  . ) یفنـص ياههیداحتا  اـی  یفنـص  يزکرم  ياـههیداحتا  بختنم  ناگدـنیامن  زا  دوشیم  لیکـشت  : 
بوصم 13/4/1359 تسا  هدـمآ  لمع  هب  نآ  ياههیحالـصا  یفنـص و  ماظن  نوناق  رد  تراظن  یلاع  تأیه  طـسوت  هک  یتاحالـصا  يارجا 

. بالقنا ياروش 

ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم 

فالخ نابهگن  ياروش  ار  یمالسا  ياروش  سلجم  هبوصم  هک  يدراوم  رد  ماظن  تحلصم  صیخشت  يارب  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  : 
يروما رد  هرواشم  دنکن و  نیمأت  ار  نابهگن  ياروش  رظن  ماظن  تحلـصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  سلجم  دـنادب و  یـساسا  نوناق  ای  عرـش  نیزاوم 

تباث و ياضعا  دوشیم  لیکـشت  يربهر  روتـسد  هب  تسا  هدش  رکذ  نوناق  نیا  رد  هک  یفیاظو  ریاس  دـهدیم و  عاجرا  نانآ  هب  يربهر  هک 
يربهر ماـقم  دـییأت  هب  بیوصت و  هیهت و  اـضعا  دوخ  طـسوت  عمجم  هب  طوبرم  تاررقم  دـیامنیم . نییعت  يربهر  ماـقم  ار  عمجم  نیا  ریغتم 
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( یساسا نوناق  لصا 112  . ) دیسر دهاوخ 

يدنببلاق هعومجم 

، اهدـنب تشپ  بلاـق ، هندـب  بلاـق ، هیور  رب  لمتـشم  دوریم . راـک  هب  رظن  دروـم  لکـش  رد  نـتب  يرادـهگن  يارب  هـک  تـسا  ياهعوـمجم  : 
تأیه بوصم 18/12/1370  ینتب  ياـهنامتخاس  يارجا  یلم و  تاررقم  دـنب 9-1 و 11 و 1  . ) اهنیا ریاظن  اهتسار و  پچ و  اهفالک ،

( ناریزو

یعرش زوجم 

دهتجم طـسوت  هـک  هفوـقوم  لاوـما  شورف  نـسحا و  هـب  لیدـبت  دروـم  رد  مالـسا  سدـقم  عرـش  ساـسارب  هـک  یهاوـگ  زا  تـسا  تراـبع  : 
تأیه بوصم 7/9/1363  هفوقوم  یـضارا  بآ و  تابقر ، شورف  دانـسا  لاطبا  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب 4  . ) دشاب هدش  رداص  طیارـشلاعماج 

( ناریزو

هیلوتلا لوهجم 

ینیعم صخـش  اب  قبطنم  هرخالاب  هک  فاصوا  بسحرب  ای  نیعم  صاخـشا  ای  نیعم  صخـش  یلوتم  هک  تسا  نآ  هیلوتلا  لوهجم  زا  دوصقم  : 
بوصم 3/10/1313) فاقوا  نوناق  هدام 1  هرصبت  . ) دشابن مولعم  دوشیم 

ضرالایف دسفم  براحم و 

هدام . ) دشابیم ضرالایف  دسفم  براحم و  دربب  هحلسا  هب  تسد  مدرم  تینما  يدازآ و  بلس  ساره و  بعر و  داجیا  يارب  هک  سک  ره  : 
( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 7/9/1370  یمالسا  تازاجم  هحیال   183

یلم تابساحم 

بوصم ناریا  رامآ  زکرم  نوناـق  هدام 1  دـنب د  . ) دـشابیم ینامز  هرود  کی  یط  روشک  يداصتقا  ياهتیلاعف  هیلک  يراـمآ  ناـیب  روظنم  : 
(10/11/1353

یصاصتخا مکاحم 

. تراجت مکاحم  لثم  تسا  هداد  هزاجا  ًاتحارـص  نوناق  هچنآ  ریغ  درادـن  یگدیـسر  قح  يرما  چـیه  هب  هک  تسا  نآ  یـصاصتخا  مکاحم  : 
بوصم 27/4/1307) هیلدع  تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 4  )

یصاصتخا مکاحم 

تراجت و مکاحم  لثم  تسا  هداد  هزاجا  ًاتحارص  نوناق  هچنآ  ریغ  درادن  ار  یگدیسر  قح  يرما  چیه  هب  هک  تسا  نآ  یصاصتخا  مکاحم  : 
رضاحم هیلدع و  تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 4  . ) دوشیم نیعم  هدحیلع  نوناق  بجوم  هب  اهنآ  تابیترت  تالیکـشت و  هک  اهریغ  یماظن و 

بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و 
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تراجت مکاحم 

يراجت تالماعم   ) دـیامنیم یگدیـسر  دنـشاب  رجات  نآ  فرط  کی  ای  نیفرط  هک  یتراجت  تالماعم  هب  هعجار  روما  هب  تراـجت  مکاـحم  : 
بوصم 15/4/1294) تراجت  مکاحم  نوناق  هدام 23  (. ) دشاب عافتنا  فرص  نآ  زا  ضرغ  هک  تسا  یلاقتنا  لقن و  زا  ترابع 

یمومع مکاحم 

لوصا نوناق  هدام 3  . ) تسا هدرک  انثتـسا  ًاتحارـص  نوناق  هچنآ  ریغ  دراد  يواـعد  ماـمت  هب  یگدیـسر  قح  هک  تسا  نآ  یمومع  مکاـحم  : 
بوصم 27/4/1307) هیلدع  تالیکشت 

یمومع مکاحم 

بوصم هیحلص  ماکح  هیعرش و  رضاحم  هیلدع و  تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 1  . ) یصاصتخا یمومع و  تسا : عون  ود  رب  هیلدع  مکاحم  : 
(26/4/1290

رکتحم

نارکتحم و تازاجم  دیدشت  نوناق  هدام 2  زا  ... ) هدش بوسحم  رکتحم  دیامن  راکتحا  ار  هدام 1  فلا  دنب  عوضوم  ییاذغ  داوم  سک  ره  : 
بوصم 23/1/1367) ناشورفنارگ 

رکتحم

مدرم ای  تلود  هب  شورف  زا  يریگولج  يارب  دشاب و  هتشاد  دوخ  فرـصم  زا  هدایز  هک  ار  هماع  يرورـض  جایتحا  دروم  ياهالاک  سک  ره  : 
بوصم 27/12/1320) راکتحا  زا  يریگولج  هب  عجار  نوناق  هدام 1  زا  . ) هدش بوسحم  رکتحم  دنک  ناهنپ 

روجحم

هب ای  ریغص  نادنزرف  تناصخ  نوناق  هرصبت 1  . ) دشاب رغص  هب  لصتم  شرجح  هک  تسا  هیفـس  ای  نونجم  نوناق  نیا  رد  روجحم  زا  دوصقم  : 
بوصم 6/5/1364) اهنآ  ناردام 

روجحم

هدام . ) نیناجم - 3 دیشر ، ریغ  صاخشا  - 2 راغص ، - 1 دنتسه : عونمم  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  روجحم و  لیذ  صاخـشا  : 
( یندم نوناق   1207

نارهت زیربآ  هدودحم 

نارایز و هناخدور  یقرـش  زیربآ  هقطنم  راسمرگ و  دور  هلبح  هناخدور  یبرغ  زیربآ  هقطنم  لماش  نارهت  زیربآ  هدودـحم  نوناـق  نیا  رظن  زا  : 
: زا تسا  ترابع  نآ  دودح  هدوب و  نادرک  جرک ، نک ، دازحرف ، نیوا ، دنبرد ، دابآهاش ، دورجاج ، دنوامد  ياههناخدور  زیربآ  قطانم  هیلک 
. راسمرگ دورهلبح  هناخدور  یبرغ  لحاس  ًاقرـش : دوشیم . يراـج  يزکرم  ریوک  تشد  هب  نآ  بآ  هک  زربلا  ياـههوک  سأرلاطـخ  ًـالامش :
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رعقلا طخ  ات  روش  هناخدور  اب  نارایز  هناخدور  عطاقت  لحم  زا  قرش  هب  برغ  زا  دتمم  طوطخ  ًابونج : نارایز . هناخدور  یقرش  لحاس  ًابرغ :
میقتسم ياهتایلام  نوناق  حالـصا  نوناق  دـنب 28  فیدر د  . ) راسمرگ دور  هلبح  ریـسم  اب  عطاقت  لحم  اـت  برغ  تمـس  هب  کـمن  هچاـیرد 

بوصم 17/12/1351)

یعامتجا قوقح  زا  تیمورحم 

تیمورحم یتلود 2 - ياهناشن  لامعتسا  یتلود و  مادختسا  زا  تیمورحم  - 1 تسا : لیذ  بقاوع  مزلتسم  یعامتجا  قوقح  زا  تیمورحم  : 
یتالایا و ياهنمجنا  لیبق  زا  یعامتجا  ياهنمجنا  هسـسؤم و  رد  هاوخ  هننقم و  سلاـجم  رد  هاوخ  ندـش  بختنم  ندرک و  باـختنا  قح  زا 
یقدصم و یـسیونهمانزور و  سرادـم و  رد  یملعم  يریدـم و  لغـش  هفـصنم و  تأیه  تیوضع  زا  تیمورحم  هریغ 3 - يدـلب و  یتایالو و 

بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 15  . ) ندش قیقحت  دهاش  ای  مکح 

( شترا  ) نیلصحم

رد نوناق  نیا  رد  جردنم  لغاشم  زا  یکی  رد  باصتنا  زا  لبق  مادختسا و  تباث  رداک  رد  تمدخ  روظنم  هب  هک  دنتـسه  یلنـسرپ  نیلـصحم  : 
نوناق هدام 25  . ) دنشابیم لیصحت  لوغـشم  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  ای  شترا  هنیزه  هب  یـشزومآ  تاسـسؤم  زا  یکی 

بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا 

ققحم

تیلاعف یـشزومآ  ای  یـشهوژپ  هورگ  کـی  رد  یـشهوژپ  یملع ، تأـیه  وضع  هک  دوشیم  قـالطا  یـسک  هب  یتاـقیقحت ، زکرم  رد  ققحم  : 
دنب 1 . ) دوب دهاوخ  یشهوژپ  تاسسؤم  اههاگشناد و  یـشهوژپ  یملع  تأیه  تاررقم  عبات  وا  ياقترا  هوحن  فیاظو و  دنکیم و  یـشهوژپ 

( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 21/1/1369  یتاقیقحت  زکارم  سیسأت  طباوض  فیراعت و 

هیحلص همکحم 

دراوم رد  ار  حلـص  همکحم  هب  هعجار  يواعد  لصف  عطق و  تیحالـص  هک  هیقف  رفن  کـی  حلـص و  نیما  زا  تسا  تراـبع  هیحلـص  همکحم  : 
ماکح هیعرش و  رضاحم  هیلدع و  تالیکـشت  لوصا  نوناق  هدام 20  . ) حلص مکاح  هب  تسا  موسوم  روکذم  هیقف  دشاب ، هتـشاد  یعرـش  روما 

بوصم 26/4/1290) هیحلص 

يرفیکرثؤم ياهتیموکحم 

هب تیموکحم  فلا ) زا : تسا  ترابع  یمالـسا  ياروش  سلجم  بوصم  ییازج  نیناوق  رد  روکذـم  يرفیک  رثؤم  ياـهتیموکحم  زا  دارم  : 
هب تیموکحم  د ) يدمع ، مئارج  رد  الاب  هب  لاس  کی  زا  سبح  تازاجم  هب  ارجالامزال  تیموکحم  ج ) وضع ، عطق  هب  تیموکحم  ب ) دح ،
ره اب  هباشم  يدـمع  ياهمرج  تلع  هب  رتشیب  ای  راب  ود  ارجالامزال  تیموکحم  هقباس  ه )ـ رتـالاب ، لاـیر و  نویلیم  ود  غلبم  هب  يدـقن  يازج 

بوصم 26/7/1366) ییازج  نیناوق  رد  رثؤم  ياهتیموکحم  فیرعت  نوناق  هدام 1  . ) تازاجم نازیم 

( یندعم  ) داوم تشابنا  لحم 
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نوناق هدام 1  دـنب س  . ) دوشیم هتـشابنا  اج  نآ  رد  هجرختـسم  داوم  هک  اههاچ  اهلنوت و  جارختـسا و  ياههاگراک  زا  جراخ  تسا  یلحم  : 
بوصم 23/3/1377) نداعم 

تنوکس لحم 

هرامش صاصتخا  مازلا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  دنب ج  . ) دنکیم یگدـنز  اج  نآ  رد  هک  درادیم  راهظا  صخـش  هک  تسا  یناکم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 1/12/1378  یناریا  عابتا  هیلک  يارب  یتسپ  دک  یلم و 

هلحم

دـننادیم و لحم  نآ  لها  ار  دوخ  شنانکاس  یعاـمتجا  تفاـب  ظاـحل  زا  هک  تسا  یتامدـخ  ینوکـسم و  ياـهنامتخاس  هعومجم  هلحم ، : 
طباوض فیراعت و  نوناـق  هدام 4  هرـصبت 2  . ) دوب دهاوخ  يرادرهـش  تامیـسقت  عبات  رهـش  ياههلحم  دودـح  تسا  نیعم  هدودـحم  ياراد 

بوصم 15/4/1362) يروشک  تامیسقت 

تارباخم

هب رگید  تاعالطا  هنوگره  اهادـص و  ریواصت و  اههتـشون و  مئالع و  لاسرا  لاقتنا و  زا  تسا  ترابع  نوناق  نیا  رد  تارباـخم  زا  دوصقم  : 
بوصم 29/3/1350) ناریا  تارباخم  تکرش  سیسأت  نوناق  هدام 1  هرصبت 1  . ) یسیطانغمورتکلا هیور  ره  ای  رون  ای  میسیب  ای  میس  هلیسو 

ربخم

اب طبريذ  ياهنامزاس  هب  تسا  ماجنا  فرـش  رد  هک  ار  قاچاق  بکترم  لمع  اـی  قاـچاق  يایـشا  دوجو  اـی  اـفتخا  لـحم  هک  تسا  یـسک  : 
بوصم زرا  ـالاک و  قاـچاق  هب  عجار  یتموکح  تاریزعت  لاـمعا  هوحن  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  . ) دـشاب هداد  شرازگ  ریز  طـیارش 

( ناریزو تأیه   31/2/1374

ربخم

روط هب  تسیز  طـیحم  تظاـفح  ياهدـحاو  تارادا و  هب  ار  قطاـنم  اههاگراکـش و  رد  فـلختم  دوـجو  مرج و  باـکترا  هک  تسا  یـسک  : 
هک تسا  یسک  ای  تسا  هدیـسر  تبث  هب  طوبرم  رتفد  رد  نیفلختم  يریگتـسد  تایلمع و  عورـش  زا  لبق  وا  شرازگ  هداد و  شرازگ  حیحص 

نارومأم هب  دـنکیم و  فشک  ار  قاچاق  يراکـش  ياهزاب  هلمج  زا  یـشحو  ناراوناج  زاجمریغ  جورخ  دورو و  لقن و  لـمح و  يرادـهگن ،
دزن یصاخ  رتفد  رد  هنامرحم  ياهشرازگ  ددرگیمرکذ . طوبرم  سلجم  تروص  رد  وا  مان  دهدیم و  هئارا  طبريذ  ياهدحاو  ای  نامزاس 

دراوم رد  نآ  فرـصم  تلود و  ياهدمآرد  زا  یخرب  لوصو  نوناق  هدام 45  فلا  دنب  ییارجا  هماننییآ  هدام 5  . ) دوشیم تبث  لک  ریدـم 
( ناریزو تأیه  بوصم 6/10/1374  نیعم 

ربخم

هب تسا  ماـجنا  فرـش  رد  هک  ار  یقاـچاق  لـمع  اـی  قاـچاق و  يایـشا  دوجو  اـی  اـفتخا  لـحم  هک  تسا  یـسک  هماـننییآ  نیا  رظن  زا  ربخم  : 
. دشاب هدـش  دـیق  فشک ، يودـب  سلجم  تروص  رد  نیربخم  دادـعت  رکذ  اب  بتارم  هدومن و  شرازگ  لیذ  طیارـش  اب  طبريذ  ياهنامزاس 
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هرصبت 1 بوصم 1370 و  نآ  همانساسا  یکیلمت و  لاوما  شورف  يروآعمج و  نامزاس  سیـسأت  نوناق  هدام 31  ییارجا  هماننییآ  هدام 4  )
بوصم 22/4/1373 بوصم 1363  نآ  يدعب  ياههیحالصا  بوصم 1312 و  قاچاق  تازاجم  نوناق  هدام 19  حالصا  نوناق  هدحاو  هدام 

( ناریزو تأیه 

ربخم

رد دـهد . عالطا  روشک - عتارم  اهلگنج و  نامزاس  یگدـنزاس - داهج  ترازو  نارومأـم  هب  ار  قاـچاق  مرج  عوقو  هک  تسا  یـسک  ربخم  : 
مان ياشفا  روشک  عتارم  اهلگنج و  نامزاس  یگدنزاس و  داهج  ترازو  نارومأم  رظن  هب  ای  دنامب  ظوفحم  وا  مان  دهاوخب  ربخم  هک  یتروص 

نوناق ییارجا  هماننییآ  حالـصا  هدام 2  هرـصبت 1  . ) دنام دـهاوخ  ظوفحم  سلجمتروص  رد  بلطم  رکذ  اب  وا  مان  دـشابن  تحلـصم  ربخم 
( ناریزو تأیه  بوصم 16/12/1371  عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و 

ربخم

یتروص رد  دـهد . عالطا  روشک - عتارم  اهلگنج و  نامزاس  یگدـنزاس - داهج  ترازو  نارومأم  هب  ار  مرج  عوقو  هک  تسا  یـسک  ربخم  : 
ربخم مان  ياشفا  روشک  عتارم  اهلگنج و  نامزاس  یگدـنزاس و  داهج  ترازو  نارومأم  رظن  هب  ای  دـنامب  ظوفحم  وا  ماـن  دـهاوخب  ربخم  هک 

ظفح و نوناق  هدام 1  ییارجا  هماننییآ  هدام 3  هرصبت 1  . ) دنام دهاوخ  ظوفحم  سلجمتروص  رد  بلطم  رکذ  اب  وا  مان  دشابن . تحلـصم 
( ناریزو تأیه  بوصم 16/12/1371  روشک  یلگنج  ریاخذ  یعیبط و  عبانم  زا  تیامح 

ربخم

روط هب  تسیز  طـیحم  تظاـفح  ياهدـحاو  تارادا و  هب  ار  قطاـنم  اههاگراکـش و  رد  فـلختم  دوـجو  مرج و  باـکترا  هک  تسا  یـسک  : 
ياهشرازگ تسا . هدیـسر  تبث  هب  طوبرم  رتفد  رد  نیفلختم  يریگتـسد  تایلمع و  عورـش  زا  لبق  وا  شرازگ  دهدیم و  شرازگ  حـیحص 

تلود و ياهدمآرد  زا  یخرب  لوصو  نوناق  ( 62  ) هدام ییارجا  هماننییآ  هدام 4  . ) ددرگیم تبث  لک ، ریدم  دزن  یصاخ  رتفد  رد  هنامرحم 
( ناریزو تأیه  بوصم 8/12/1369  نیعم  دراوم  رد  نآ  فرصم 

ربخم

ياهنامزاس هب  تسا  ماجنا  فرش  رد  هک  ار  یقاچاق  لمع  ای  قاچاق  ایشا  دوجو  ای  افتخا  لحم  هک  تسا  یـسک  هماننییآ  نیا  رظن  زا  ربخم  : 
شرازگ فلا ) دشاب . هدش  دـیق  فشک  يودـب  سلجمتروص  رد  ناربخم  دادـعت  رکذ  اب  بتارم  هدومن و  شرازگ  لیذ  طیارـش  اب  طبريذ 

هدنهد ربخ  تیوه  ب ) دومن . دهاوخ  تبث  طوبرم  رتفد  رد  ار  نآ  تاصخـشم  ربخ  هدننک  تفایرد  نامزاس  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  یبتک 
رد دـنامب و  ناهنپ  هشیمه  يارب  ربخم  مان  موزل  تروص  رد  هک  تسین  نآ  زا  عنام  رما  نیا  دـشاب . صخـشم  فشاک  ناـمزاس  دزن  رد  ًـالماک 

تایلمع هب  عورـش  زا  لبق  رما  شرازگ  ج ) دـیامن . تیاـعر  ار  هتکن  نیا  تسا  فلکم  طوبرم  ناـمزاس  ناربخم ، اـی  ربخم  ياـضاقت  تروص 
هدحاو هدام  هرـصبت 1  ییارجا  هماننییآ  هداـم 4  . ) ددرگ تبثم  هجیتـن  هب  رجنم  شرازگ  عوضوم  يریگیپ  د ) دـشاب . هدـش  لـصاو  فـشک 
ياروش سلجم  بوصم 9/11/1363  نآ ) يدعب  ياههیحالصا  بوصم 1312 و  قاچاق  نابکترم  تازاجم  نوناق  هدام 19  حالصا  نوناق  )

( ناریزو تأیه  بوصم 24/9/1364  یمالسا 

( مومعلا یعدم   ) هیلصا هلخادم 
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هدام مراهچ  موس و  مود و  لوا و  هرقف  هب  عوجر   ) تسا هماع  عفانم  یمومع و  قوقح  هب  طوبرم  اوعد  هک  تسا  يدراوم  رد  هیلصا  هلخادم  : 
قوقح ظفح  هعفادم و  تهج  زا  تسا  لیکو  هک  اریز  دـیامنیم  تلاخد  هیلع  یعدـم  ای  یعدـم  لثم  مومعلا  یعدـم  تروص  نیا  رد  ( 123

ار دوخ  ياوعد  یـصوصخ  نییعادتم  رگا  اذل  تسا  هیلع  یعدم  ای  یعدم  تارایتخا  قوقح و  نامه  وا  تارایتخا  قوقح و  نوچ  یمومع و 
بیقعت ار  همکاحم  یمومع  قوقح  مان  هب  یمومع  یعدـم  دروآیمن و  دراو  یمومع  قوقح  هب  یللخ  اـهنآ  حلـص  دـنیامن  متخ  حالـصا  هب 

همکاحم و هداعا  فاـنیتسا و   ) ضارتعا قح  مومعلا  یعدـم  دومنن  میلـست  مکح  نآ  رب  مومعلا  یعدـم  داد و  مکح  همکحم  رگا  دـنکیم و 
مکح رب  میلـست  هدـش و  موکحم  یـصوصخ  هیلع  یعدـم  اـی  یعدـم  هاـگره  نینچمه  دراد و  یقوـقح  تاـمکاحم  لوـصا  قـفاوم  ار  زیمت )

هیعرش و رضاحم  هیلدع و  تالیکـشت  لوصا  نوناق  هدام 134  . ) دراد ار  ضارتعا  قح  اهنآ  میلـست  دوجو  اب  یمومع  یعدـم  دومن  همکحم 
بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح 

( مومعلا یعدم   ) یعبت هلخادم 

تمـس هب  عقاولایف  تسین و  فرط  نوچ  موـمعلا  یعدـم  هداـم 123 ) متـشه  متفه و  مشـش و  مجنپ و  هرقف  هب  عوـجر   ) یعبت هلخادـم  رد  : 
مکح رب  ای  متخ  حلـص  هب  ار  دوخ  هعزانم  یـصوصخ  نیعادـتم  رگا  اذـهل  دـیامنیم . هدـیقع  نایب  هدـش  رـضاح  همکحم  رد  قوقح  رواـشم 

هیلدع و تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 135  . ) درادن ار  ضارتعا  هنوگچیه  قح  دیامنیمن و  بیقعت  مومعلا  یعدم  دـندومن  میلـست  همکحم 
بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و  رضاحم 

مومعلایعدم هلخادم 

هیلدع و تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 133  . ) یعبت هلخادم  هیلـصا و  هلخادم  تسا : مسق  ود  رب  غالبا  دراوم  رد  یمومعلا  یعدـم  هلخادـم  : 
بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و  رضاحم 

یعافتناریغ سرادم 

یمومع ياهلمعلاروتـسد  اـههمانرب و  طـباوض و  فادـها و  قباـطم  مدرم ، تکراـشم  قیرط  زا  هک  تسا  یـسرادم  یعاـفتناریغ  سرادـم  : 
هک تسا  نآ  ندوب  یعاـفتناریغ  زا  روـظنم  هرـصبت - دوـشیم . هرادا  سیـسأت و  هناـخترازو  نآ  تراـظن  تحت  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو 

بوصم یعافتناریغ  سرادـم  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  . ) ددرگ سرادم  یتآ  هعـسوت  يراج و  ياههنیزه  فرـص  ًافرـص ، هلـصاح  دـمآرد 
( ناریزو تأیه   13/12/1367

لاغتشا تدم 

نیوانع ای  لغـش  هداعلاقوف  قوقح و  زا  تدـم  نآ  رد  مدختـسم  هک  تسا  ینامز  تدـم  زا  ترابع  هماننییآ  نیا  عوضوم  لاغتـشا  تدـم  : 
يروشک مادختـسا  نوناق  هفیظو  یگتـسشنزاب و  تاررقم  حالـصا  نوناق  ییارجا  هماـننییآ  هدام 2  هرـصبت 1  . ) تسا هدش  دـنمهرهب  هباشم 

( ناریزو تأیه  بوصم 8/7/1369 

( راب  ) لمح تدم 

نوناق هدام 52  دـنب 8  . ) دوشیم بوسحم  لمح  تدـم  ددرگ  هیلخت  یتشک  زا  هک  ینامز  ات  هدـش  يریگراب  یتشک  رد  راـب  هک  یناـمز  زا  : 
بوصم 29/6/1343) ییایرد 
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بوصم 29/6/1343) ییایرد 

( رفاسم  ) لمح تدم 

هک ینامز  لماش  تدم  نیا  یلو  دشاب  نآ  زا  ندش  هدایپ  ای  ندش  راوس  لاح  رد  ای  تسا و  یتشک  رد  رفاسم  هک  تسا  یتدم  لمح  تدـم  : 
تسا ینامز  لماش  لمح  تدم  هوالع  هب  دوب . دهاوخن  دیامن  فقوت  يردنب  رگید  تاسیسأت  ای  هلکسا و  يور  ای  ییایرد  هاگتسیا  رد  رفاسم 

هدـش روظنم  طیلب  ياهب  رد  لمح  نیا  تمیق  هک  نآ  رب  طورـشم  دوش  لمح  سکعلاب  اـی  یتشک  هب  یکـشخ  زا  اـی  بآ  قیرط  زا  رفاـسم  هک 
نوناق هدام 111  دنب ه ـ . ) دشاب هتفرگ  رارق  رفاسم  رایتخا  رد  لمح  يدصتم  فرط  زا  یفاضا  لمح  يارب  هدش  هدرب  راک  هب  هلیـسو  ای  دشاب و 

بوصم 29/6/1343) ییایرد 

ههبج رد  تمدخ  تدم 

مالعا طـبريذ  عجارم  طـسوت  نییعت و  اوق  لـک  یهدـنامرف  داتـس  طـسوت  هک  یتاـیلمع  هقطنم  رد  زاـبناج  روضح  تدـم  زا  تسا  تراـبع  : 
بوصم یمالسا  بالقنا  نازابناج  یعامتجا  یمادختسا و  تالیهـست  نوناق  ( 8  ) هدام هرصبت 2  عوضوم  هماننییآ  هدام 1  دنب 2  . ) ددرگیم

(. ناریزو تأیه   15/10/1370

هلماح نز  هدع  تدم 

( یندم نوناق  هدام 1153  . ) تسا لمح  عضو  ات  هلماح  نز  دروم  رد  نآ  ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  قالط و  هدع  : 

قالط هدع  تدم 

هام هس  وا  هدـع  تروص  نیا  رد  هک  دـنیبن  یگنانز  تداع  نس  ياضتقا  اب  نز  هکنیا  رگم  تسا  رهط  هس  حاکن  خـسف  هدـع  قـالط و  هدـع  : 
( یندم نوناق  هدام 1151  . ) تسا

عطقنم حاکن  رد  قالط  هدع  تدم 

نـس ياضتقا  اب  نز  هکنیا  رگم  تسا  رهط  ود  لماح  ریغ  رد  عطقنم  حاکن  دروم  رد  نآ  ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  قالط و  هدـع  : 
( یندم نوناق  هدام 1152  . ) تسا زور  جنپ  لهچ و  تروص  نیا  رد  هک  دنیبن  یگنانز  تداع 

حاکن خسف  هدع  تدم 

هام هس  وا  هدـع  تروص  نیا  رد  هک  دـنیبن  یگنانز  تداع  نس  ياضتقا  اب  نز  هکنیا  رگم  تسا  رهط  هس  حاکن  خـسف  هدـع  قـالط و  هدـع  : 
( یندم نوناق  هدام 1151  . ) تسا

عطقنم حاکن  خسف  هدع  تدم 

نـس ياضتقا  اب  نز  هکنیا  رگم  تسا  رهط  ود  لماح  ریغ  رد  عطقنم  حاکن  دروم  رد  نآ  ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  قالط و  هدـع  : 
( یندم نوناق  هدام 1152  . ) تسا زور  جنپ  لهچ و  تروص  نیا  رد  هک  دنیبن  یگنانز  تداع 

تافو هدع  تدم 
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هدـع تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  لماح  نز  هکنیا  رگم  تسا  زور  هد  هاـم و  راـهچ  لاـح  ره  رد  عطقنم  رد  هچ  مئاد و  رد  هچ  تاـفو  هدـع  : 
تدم الا  دـشاب و  رتشیب  زور  هد  هام و  راهچ  زا  لمح  عضو  رهوش و  توف  نیب  هلـصاف  هکنیا  رب  طورـشم  تسا  لمح  عضو  عقوم  ات  تافو 

( یندم نوناق  هدام 1154  . ) دوب دهاوخ  زور  هد  هام و  راهچ  نامه  هدع 

راکتدم

یناسنا يورین  لاغتشا  تاررقم  هدام 1  . ) دهدیم رارق  امرفراک  رایتخا  رد  راک  ماجنا  روظنم  هب  ار  دوخ  تقو  ای  ورینرگراکهکینامزتدـم  : 
6/4/1373 هرامـش 34601 - یحالـصا  همانمامـضنا  هب   ) ناریا یمالـسا  يروهمج  یتعنـص  يراجت  دازآ  قطانم  رد  یعامتجا  نیمأت  همیب و 

ناریزو 19/2/1373) تأیه  بوصم 

زابناج هجلاعم  تدم 

تـسپ زا  معا   ) ههبج تشپ  ههبج و  ینامرد  زکارم  رد  زابناج  تیحورجم  زا  سپ  هک  ینامز  تدـم  زا  تسا  ترابع  زابناج  هجلاعم  تدـم  : 
هک ینامز  تدم  نینچمه  و  روشک ) زا  جراخ  ياهناتسرامیب  يرهش و  ياهناتـسرامیب  ییارحـص  ناتـسرامیب  ییارحـص ، سناژروا  دادما ،

هدام ( 2  ) هرصبت عوضوم  هماننییآ  هدام 1  دنب 1  . ) تسا هدومن  يرپس  لزنم  رد  یکشزپ  تحارتسا  ناونع  هب  زابناج  کشزپ ، صیخشت  قبط 
( ناریزو تأیه  بوصم 15/10/1370  یمالسا  بالقنا  نازابناج  یعامتجا  یمادختسا و  تالیهست  نوناق  ( 8)

هصقانم تدم 

مالعا لیوحت  هدامآ  ار  هصقاـنم  كرادـم  دانـسا و  رازگهصقاـنم  هاگتـسد  هک  يزور  نیب  یناـمز  هلـصاف  زا  تسا  تراـبع  هصقاـنم  تدـم  : 
بوصم ناراکنامیپ  هب  راـک  عاـجرا  تیحالـص و  صیخـشت  هماـننییآ  هدام 13  . ) اهداهنـشیپ میلـست  خـیرات  زا  لـبق  زور  ناـیاپ  دـنکیم و 

( ناریزو تأیه   6/6/1367

هسردم

هدام 1 هرـصبت  . ) دوشیم قالطا  ياهفرح  هاگـشزومآ  ناتـسرنه و  ناتـسریبد ، ناتـسبد ، ناتـسکدوک ، هب  هسردـم  هملک  هماـننییآ  نیا  رد  : 
بوصم 23/7/1348) یتلودریغ  سرادم  سیسأت  هزاجا  ءاغلا  هماننییآ 

هسردم

یساسا نوناق  هدام 1  . ) ددرگیم ریاد  عون  ءانبا  یندـب  یملع و  یقالخا و  تیبرت  يارب  هک  یتاسیـسأت  زا  تسا  تراـبع  هسردـم  بتکم و  : 
بوصم 9/8/1290) فراعم 

یمسر هسردم 

تسا نآ  یمسرریغ  دشاب - هدش  ریاد  تلود  فرط  زا  هک  تسا  نآ  یمسر  یمسرریغ : یمـسر و  تسا  تمـسق  ود  رب  سرادم  بتاکم و  : 
بوصم 9/8/1290) فراعم  یساسا  نوناق  هدام 8  . ) دشاب هتشاد  صوصخم  یناب  هک 

يرهطم دیهش  یلاع  هسردم 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 397 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  یـشهوژپ  یـشزومآ و  تسا  ياهسـسؤم  دوـشیم ، هدـناوخ  یلاـع  هسردـم  همانـساسا ، نیا  رد  هـک  يرهطم  دیهـش  یلاـع  هسردـم  : 
يرهطم دیهش  یلاع  هسردم  همانساسا  هدام 1  . ) دوشیم هرادا  دنکیم ، تیلاعف  همانساسا  نیا  قبط  رب  یمالسا و  فراعم  مولع و  ياههتـشر 

( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 5/2/1374 

یمسرریغ هسردم 

تسا نآ  یمسرریغ  دشاب - هدش  ریاد  تلود  فرط  زا  هک  تسا  نآ  یمسر  یمسرریغ : یمـسر و  تسا  تمـسق  ود  رب  سرادم  بتاکم و  : 
بوصم 9/8/1290) فراعم  یساسا  نوناق  هدام 8  . ) دشاب هتشاد  صوصخم  یناب  هک 

همکحم مکح  كردم 

هرکاذـم نیح  رد  هک  نانآ  یهافـش  لیالد  نینچمه  دـننکیم و  میدـقت  همکحم  هب  نیفرط  هک  تسا  یبتک  لیالد  همکحم  مکح  كردـم  : 
یقوقح تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هدام 245  . ) دسریم نیفرط  ياضما  هب  هدش  هتشون  سلجم  تروص  رد  دنرادیم و  راهظا  یهافش 

بوصم 18/8/1290)

یمومع نایعدم 

هفیظو ماجنا  ینوناق  تاررقم  قفاوم  نیناوق  يارجا  رد  تراظن  هماع و  قوقح  ظـفح  يارب  هک  دنتـسه  ینابـصنمبحاص  یمومع  نایعدـم  : 
بوصم 27/4/1307) هیلدع  تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 49  . ) دنیامنیم

یصوصخ یعدم 

یعدم دـنکیم  هبلاطم  ار  نآ  هدرک و  ادـیپ  فذـق  صاصق و  لیبق  زا  یقح  ای  هدـش و  نایز  ررـض و  لمحتم  یمرج  عوقو  زا  هک  یـصخش  : 
باکترا هجیتن  رد  هک  يدام  ياهنایز  ررـض و  - 1 دشابیم : لیذ  حرش  هب  هبلاطم  لباق  نایز  ررـض و  دوشیم . هدیمان  یکاش  یـصوصخ و 

. دوشیم ررضتم  مورحم و  نآ  زا  یصوصخ  یعدم  مرج ، باکترا  رثا  رد  هدوب و  لوصحلا  نکمم  هک  یعفانم  - 2 تسا ، هدش  لصاح  مرج 
بوصم 28/6/1378) بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یسردادنییآ  نوناق  هدام 9  )

یصوصخ یعدم 

تسا یصوصخ  یعدم  دنکیم  نایز  ررض و  هبلاطم  ناتسداد  ياعدا  عبت  هب  دوشیم و  نایز  ررض و  لمحتم  یمرج  عوقو  زا  هک  یصخش  : 
لیذ حرش  هب  تسا  هبلاطم  لباق  هک  ینایز  ررـض و  دوشیم . هدیمان  یـصوصخ  یکاش  هدرکن  میلـست  نایز  ررـض و  تساوخداد  هک  مادام  و 
رسک زا  تسا  ترابع  هک  يونعم  نایز  ررـض و  - 2 تسا ، هدـش  لصاح  مرج  باکترا  هجیتن  رد  هک  يدام  ياهنایز  ررـض و  - 1 دشابیم :

نآ زا  یـصوصخ  یعدـم  مرج  باـکترا  رثا  رد  هدوـب و  لوـصحلا  نکمم  هک  یعفاـنم  - 3 یحور ، تامدـص  ای  صاخـشا  رابتعا  اـی  تیثیح 
بوصم 30/11/1335) يرفیک  یسرداد  نییآ  داوم  زا  یتمسق  حالصا  ینوناق  هحیال  هدام 9  . ) دوشیم مورحم 

یصوصخیعدم

( مومعلا یعدم  فرط  زا   ) یمومع ياعدا  نمض  رد  تسا و  هدش  یلامتراسخینعی ) ینایز  ررـض و  لمحتم  یمرج  عوقو  زا  هکیـصخش  : 
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( يرفیک یسردادنییآ   ) ییازج تامکاحم  یتقوم  نیناوق  هدام 9  . ) دوشیم بوسحم  یصوصخ  یعدم  دنکیم  تراسخ  تمارغ و  هبلاطم 
بوصم 30/5/1291)

یمومع ياهیعدم 

دوخ فیاظو  هدوب  رـضاح  هیلدع  مکاحم  رد  ینوناق  هررقم  دراوم  رد  هک  هیلدع  نیطباض  اسؤر  زا  یتأیه  زا  دـنترابع  یمومع  ياهیعدـم  : 
هیعرش و رـضاحم  هیلدع و  تالیکـشت  لوصا  نوناق  هدام 108  . ) دـنهدیم ماجنا  نیناوق  يارجا  تراظن  هماـع و  قوقح  ظـفح  هب  تبـسن  ار 

بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح 

سلجم تارکاذم 

رـشتنم مومع  عالطا  يارب  یمـسر  همانزور  ویدار و  قیرط  زا  نآ  لـماک  شرازگ  دـشاب و  ینلع  دـیاب  یمالـسا  ياروش  سلجم  تارکاذـم  : 
زا رفن  هد  ای  ارزو  زا  یکی  ای  روهمج  سیئر  ياضاقت  هب  دـنک ، باجیا  روشک  تینما  تیاـعر  هک  یتروص  رد  يرارطـضا ، طیارـش  رد  دوش .

بیوصت هب  نابهگن  ياروش  روضح  اب  هک  تسا  ربتعم  یتروص  رد  ینلعریغ  هسلج  تابوصم  دوشیم . لیکـشت  ینلعریغ  هسلج  ناگدـنیامن ،
مومع عالطا  يارب  يرارطـضا  طیارـش  ندش  فرطرب  زا  سپ  دیاب  تاسلج  نیا  تابوصم  شرازگ و  دسرب . ناگدـنیامن  عومجم  مراهچ  هس 

( یساسا نوناق  لصا 69  . ) ددرگ رشتنم 

عتارم

هب هجوت  اب  هدوب و  وردوخ  ياهفولع  تاـتابن  زا  یـششوپ  ياراد  ارچ  لـصف  رد  هک  حطـسم  نیمز  اـی  هنماد  هوک و  زا  معا  تسا  ییاـهنیمز  : 
هچنانچ دنتسین . عترم  فیرعت  لومشم  دنشاب  هتشاد  ياهفولع  تاتابن و  ششوپ  هچرگ  شیآ  یـضارا  دوش . هتخانـش  عترم  ًافرع ، ارچ  هقباس 
حالصا ینوناق  هحیال  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  دنب 7  فیدر ب  . ) دوشیم هدیمان  رجـشم  عترم  دشاب  وردوخ  یلگنج  ناتخرد  ياراد  عترم 

( بالقنا ياروش  بوصم 31/2/1359  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  يایحا  يراذگاو و  ینوناق  هحیال 

رجشمریغ یلم  عتارم 

عترم ًافرع  ارچ ، هقباس  هب  هجوت  اب  هدوب و  وردوخ  تاتابن  زا  ششوپ  ياراد  ارچ  لصف  رد  هک  حطسم  نیمز  ای  هنماد  هوک و  زا  معا  نیمز  هب  : 
دنـشاب وردوخ  ياهفولع  تاتابن  شـشوپ  ياراد  دنچ  ره  دنتعارز  شیآ  هک  ییاهنیمز  دنـشاب . هدـش  یلم  هکنیا  هب  طورـشم  دوش ، هتخانش 

عتارم اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق  هدام 34  حالصا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  دنب ب  . ) دنتسین عترم  فیرعت  لومشم 
( ناریزو تأیه  بوصم 2/7/1374  نآ  هب  هرصبت  دنچ  قاحلا  بوصم 14/3/1354 و 

یتسپ تالسارم 

هدش رپ  هحفص  راون و  تسپوتف ، يراجت ، ياههنومن  کچوک ، ياههتسب  تاعوبطم ، یتسپ ، تراک  همان ، زا  تسا  ترابع  یتسپ  تالسارم  : 
بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 345  . ) نایانیبان صوصخم  هتسجرب  تاعوبطم  دننامه و  و 

یتسپ تالسارم 
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هتـسجرب تاـعوبطم  تاـعوبطم و  راـک  هلماـعم و  قاروا  باوـج - اـب  هداـس و  یتـسپ  ياـهتراک  اـههمان - زا : دـنترابع  یتـسپ  تالـسارم  : 
هب طوبرم  نوناق  هدام 48  . ) دنشابیم اراد  ار  تسپوتف  مان  هک  یتالوسرم  کچوک و  ياههتـسب  یتراجت و  ياههنومن  نایانیبان و  صوصخم 

بوصم 24/9/1342) یناهج  یتسپ  داحتا  دحتم و  للم  نامزاس  نایم  هدقعنم  همانتقفاوم  یناهج و  یتسپ  دادرارق 

یتسپ تالسارم 

صوصخم هتسجرب  تاعوبطم  تاعوبطم و  راک - هلماعم و  قاروا  باوج - اب  هداس و  یتسپ  ياهتراک  اههمان  زا  دنترابع  یتسپ  تالسارم  : 
تلود قاحلا  هزاجا  نوناق  هدام 47  . ) دنـشابیم اراد  ار  تسپوتف  مان  هک  یتالوسرم  کچوک و  ياههتـسب  يراجت و  ياـههنومن  ناـیانیبان و 

بوصم 7/3/1336) یناهج  یتسپ  ياههمانهلواقم  دادرارق و  هب  ناریا 

یتیبرت یشزومآ و  زکارم 

ياههاگباوخ اهناتسرنه ، اههدکشناد ، هیملع ، ياههزوح  یلیصحت ، ياههاگشزومآ  سرادم ، زا  تسا  ترابع  یتیبرت  یـشزومآ و  زکارم  : 
طیحم تشادـهب  هماننییآ  هداـم 1  دـنب خ  . ) كدوک ياهدـهم  هاگتمادـن و  يزورهنابـش ، یتـیبرت  زکارم  اههاگـشرورپ ، یـشزومآ ، زکارم 

( ناریزو تأیه  بوصم 24/4/1371 

ینامرد یتشادهب  زکارم 

ياهشخب یبط ، صیخشت  ياههاگشیامزآ  اهبطم ، اههاگنامرد ، اههاگـشیاز ، اهناتـسرامیب ، زا  تسا  ترابع  ینامرد  یتشادهب - زکارم  : 
هماننییآ هداـم 1  دـنب ج  . ) اـهنیا دـننام  اـهيژولویدار و  اـهیپارتویزیف ، ياهتـسه ، بط  نیلوـلعم ، ياههاگـشیاسآ  نامـسناپ ، تاـقیرزت و 

( ناریزو تأیه  بوصم 24/4/1371  طیحم  تشادهب 

یگنهرف زکارم 

رد تیلاعف  يارب  طیارـش  دجاو  دارفا  طسوت  هک  تسا  یتالیکـشت  هنوگره  زا  ترابع  یگنهرف  ياهنوناک  اهنمجنا و  تاسـسؤم ، زکارم ، : 
ياهنوناک اهنمجنا و  تاسسؤم  زکارم  سیسأت  ماع  طباوض  هدام 1  . ) ددرگیم سیسأت  ییامنیـس  يرنه و  یگنهرف و  ورملق  دنچ  ای  کی 

( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 20/2/1367  اهنآ  رب  تراظن  يرنه و  یگنهرف و 

زاسنوی ياهوترپ  دربراک  زکارم 

هب طوبرم  صصختم  نالوئسم  رظنریز  زاسنوی ، ياهوترپ  زا  هدافتـسا  اب  هک  دنتـسه  يزکارم  یکـشزپ ، رد  زاسنوی  ياهوترپ  دربراک  زکارم  : 
هماننییآ هداـم 1  دـنب ث  . ) دـشابیم پوتوزیاویدار  یپارتویدار و  يژوـلویدار ، زکارم  لـماش  هتخادرپ و  اـهيرامیب  ناـمرد  اـی  صیخـشت 

( ناریزو تأیه  بوصم 24/4/1371  طیحم  تشادهب 

یشترم

هس ياوق  یلک  روط  هب  یبالقنا و  ياهداهن  ای  اهيرادرهش  ای  اهاروش  ای  يرادا  ییاضق و  زا  معا  یتلود  نارومأم  نامدختـسم و  زا  کی  ره  : 
هاوخ یمومع  تامدـخ  هب  نیرومأم  ای  تلود و  هب  هتـسباو  یتلود  ياهنامزاس  ای  یتلود  ياهتکرـش  ای  حلـسم  ياـهورین  نینچمه  هناـگ و 
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هجو تخادرپ  دنس  ای  لام  ای  هجو  دشابیم ، روبزم  ياهنامزاس  هب  طوبرم  هک  يرما  ندادن  ماجنا  ای  نداد  ماجنا  يارب  یمسرریغ  ای  یمـسر 
نآ ای  هدوب  اهنآ  فیاظو  هب  طوبرم  روکذم  رما  هکنیا  زا  معا  تسا  یشترم  مکح  رد  دیامن  لوبق  میقتسمریغ  ای  ًامیقتسم  ار  یلام  میلست  ای 

ای هدوب  هفیظو  تیناقح و  قبط  رب  نآ  ماجنا  هدادـن و  ای  هداد  ماـجنا  ار  راـک  نآ  هاوخ  دـشاب ، ناـمزاس  نآ  رد  يرگید  رومأـم  هب  طوبرم  هک 
تازاجم دیدشت  هحیال  زا  يداوم  دییأت  حالـصا و  هدام 3  . ) دـشاب هدوبن  ای  هدوب  رثؤم  نآ  ماجنا  مدـع  ای  ماجنا  رد  هک  نآ  ای  دـشاب و  هدوبن 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم 15/9/1367  يرادربهالک  سالتخا و  اشترا  نیبکترم 

یشترم

یلومعم و تمیق  هب  ًارهاظ  ای  یلومعم  تمیق  زا  رتنازرا  شحاف  رادـقم  هب  ای  ضوعالب  یلام  هکلب  دـشابن  دـقن  هجو  تروص  هب  هوشر  رگا  : 
يارب ای  دوش  لقتنم  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  يرادا  ییاضق و  زا  معا  یتلود  نیمدختـسم  هب  تمیق  زا  رتمک  یـشحاف  رادـقم  هب  ًاعقاو 

نیمدختسم و ددرگ ، يرادیرخ  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  نارومأم  ای  نامدختـسم  زا  تمیق  زا  رتنارگ  یـشحاف  رادقم  هب  یلام  دصاقم  نامه 
تاریزعت و  ) یمالـسا تازاـجم  نوناـق  مجنپ  باـتک  زا  هداـم 590  . ) دوشیم بوسحم  یـش  ار  هلماـعم  فرط  یـشترم و  روـبزم  نیرومأـم 

بوصم 2/3/1375) هدنرادزاب ) ياهتازاجم 

یشترم

دنـس ای  لام  ای  هجو  تسا  حلـسم  ياهورین  لنـسرپ  زا  رگید  یکی  ای  وا  فیاظو  زا  هک  يرما  ماجنا  زا  يراددوخ  ای  ماجنا  يارب  یماـظن  ره  : 
رما ماجنا  زا  يراددوخ  اـی  ماـجنا  هچرگا  دـیامن  لوبق  ناونع  ره  هب  لومعم  تمیق  زا  رتمک  اـی  ضوعـالب  ار  یلاـم  میلـست  اـی  هجو  تخادرپ 

بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  مئارج  تازاـجم  نوناـق  هداـم 93  زا  . ) تسا یـشترم  مکح  رد  دـشابن  نوناـق  فـالخرب 
(18/5/1371

یشترم

ماجنا ای  نداد  ماجنا  يارب  اهداهن  ای  اهيرادرهش  اهاروش و  ای  يرادا  ییاضق و  زا  معا  یمـسر  لغاشم  نارومأم  نیمدختـسم و  زا  کی  ره  : 
ای هجو  تخادرپ  دنـس  ای  لام  ای  هجو  دـشابیم  داهن  اهيرادرهـش و  ای  اهاروش  اـی  يرادا  ییاـضق و  تالیکـشت  هب  طوبرم  هک  يرما  ندادـن 
هب طوبرم  هاوخ  دشاب و  صخش  يرادا  راک  هب  طوبرم  رما  نآ  ماجنا  مدع  ای  ماجنا  هاوخ  تسا  یشترم  مکح  رد  دیامن  لوبق  ار  یلام  میلـست 
ای دـشاب  یمـسر  رومأـم  هاوـخ  میقتـسم و  ریغ  اـی  دـشاب ، هدـمآ  لـمع  هب  ًامیقتـسم  نآ  لوـبق  هاوـخ  رگید  نیمدختـسم  زا  یکی  يرادا  راـک 

ماجنا مدع  ای  ماجنا  هب  مادـقا  هاوخ  هدوبن و  ای  هدوب  رثؤم  ًاعقاو  هتفرگ  يزیچ  نآ  يارب  هک  يرما  ماجنا  مدـع  ای  ماجنا  رد  هاوخ  یمـسرریغ و 
بوصم 18/5/1362) یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 65  زا  . ) دشاب هدرکن  ای  هدرک  تسا  هداد  هدعو  هک  يرما 

یشترم

دـشاب هدوب  تیناـقح  قبط  رب  رما  نآ  ماـجنا  فیاـظو  زا  هک  يرما  ماـجنا  يارب  هک  تلود  ییاـضقریغ  اـی  ییاـضق  نامدختـسم  زا  کـی  ره  : 
بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 139  زا   ..... ) بوسحم یشترم 

عترم

هقباس هب  هجوت  اب  هدوب و  وردوخ  ياهفولع  تاتابن  زا  یـششوپ  ياراد  ارچ  لصف  رد  هک  حطـسم  نیمز  اـی  هنماد  هوک و  زا  معا  تسا  ینیمز  : 
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عترم فیرعت  لومشم  دنشاب  وردوخ  ياهفولع  تاتابن  شـشوپ  ياراد  هک  نآ  ولو  دنتعارز  شیآ  هک  یـضارا  دوش ، هتخانـش  عترم  ًافرع  ارچ 
یضارا ایحا  يراذگاو و  هوحن  نوناق  هدام 1  دنب و  . ) دوشیم هدیمان  رجـشم  عترم  دشاب  وردوخ  یلگنج  ناتخرد  ياراد  عترم  رگا  دنتـسین .

( بالقنا ياروش  بوصم 25/6/1358  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد 

عترم

کی رد  ار  هدنز  ماد  نزو  ولیک  دصکی  دناوتب  نآ  راتکه  ره  لقادح  یعیبط  روط  هب  هک  حطـسم  نیمز  ای  هنماد  هوک و  زا  معا  تسا  ینیمز  : 
هدام 1 دنب 9  فیدر پ  . ) دیامن دییأت  ار  نآ  ندوب  عترم  ناتسا  یضارا  تاحالصا  تأیه  لحم  فرع  هب  هجوت  اب  ای  دیامن  فیلعت  ارچ  لصف 

بوصم 26/2/1339) یضارا  تاحالصا  هب  طوبرم  نوناق 

عترم

لقادح ناوتیم  نآ  راتکه  ره  رد  هدییور و  یعیبط  روط  هب  ياهفولع  تاتابن  نآ  رد  هک  حطسم  ینیمز  ای  هنماد  هوک و  زا  معا  تسا  ینیمز  : 
بآ تابقر  شورف  دانسا  لاطبا  نوناق  هماننییآ  هدام 1  دنب 7  . ) دومن فیلعت  ارچ  لصف  کی  رد  رگید  ماد  نآ  لداعم  ای  دنفسوگ  سأر  هس 

( ناریزو تأیه  بوصم 7/9/1363  هفوقوم  یضارا  و 

یعیبط عترم 

نوناق هدام 1  دنب 1  . ) دشاب هدـشن  داجیا  صاخـشا  هلیـسو  هب  هک  تسا  ياهشیب  ای  عترم  ای  لگنج  زا  ترابع  یعیبط  هشیب  ای  عترم  ای  لگنج  : 
بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و 

رجشمریغ عترم 

هقباس هب  هجوت  اب  هدوب و  وردوخ  ياهفولع  تاتابن  زا  یـششوپ  ياراد  ارچ  لصف  رد  هک  حطـسم  نیمز  اـی  هنماد  هوک و  زا  معا  تسا  ینیمز  : 
عترم فیرعت  لومشم  دنشاب  وردوخ  ياهفولع  تاتابن  شـشوپ  ياراد  هک  نآ  ولو  دنتعارز  شیآ  هک  یـضارا  دوش . هتخانـش  عترم  ًافرع  ارچ 

بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق  هدام 1  دنب 9  . ) دنتسین

رجشم عترم 

هب هجوت  اب  هدوب و  وردوخ  ياهفولع  تاـتابن  زا  یـششوپ  ياراد  ارچ  لـصف  رد  هک  حطـسم  نیمز  اـی  هنماد  هوک و  زا  معا  تسا  ییاـهنیمز  : 
هچنانچ دنتسین . عترم  فیرعت  لومشم  دنشاب  هتشاد  ياهفولع  تاتابن و  ششوپ  هچرگ  شیآ  یـضارا  دوش . هتخانـش  عترم  ًافرع ، ارچ  هقباس 

هحیال حالـصا  ینوناق  هحیال  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  دـنب 7  . ) دوشیم هدـیمان  رجـشم  عترم  دـشاب  وردوخ  یلگنج  ناتخرد  ياراد  عترم 
( بالقنا ياروش  بوصم 31/2/1359  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و  ینوناق 

رجشم عترم 

رد راـتکه  رد  دوجوم  ناـتخرد  مجح  هک  نآ  رب  طورـشم  دوشیم  هدـیمان  رجـشم  عترم  دـشاب  وردوخ  یلگنج  ناـتخرد  ياراد  عترم  رگا  : 
هدام دنب 8  . ) دشاب بعکم  رتم  تسیب  زا  شیب  ناریا  قطانم  ریاس  رد  بعکم و  رتم  هاجنپ  زا  شیب  یغادیلگ  هزوح  ات  اراتـسآ  هزوح  زا  لامش 
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بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق   1

نهترم

نهترم ار  رگید  فرط  نهار و  ار  هدـنهد  نهر  دـهدیم . نیاد  هب  هـقیثو  يارب  ار  یلاـم  نویدـم  نآ  بجوـم  هـب  هـک  تـسا  يدـقع  نـهر  : 
( یندم نوناق  هدام 771  . ) دنیوگیم

یصخرم

یمادختسا تاررقم  نوناق  هدام 103  : ) دنشابیم ریز  ياهیـصخرم  زا  هدافتـسا  لاح  رد  هطوبرم ، تاررقم  ربارب  هک  تسا  یلنـسرپ  عضو  : 
بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس 

بادرم

نینچمه دور ، بآ  ریز  ایرد  گرزب  دـم  رد  ًـالومعم  دـشاب و  ههاربآ  يدادـعت  اـی  کـی  ياراد  هک  تسا  یتسپ  حطـسم و  یقـالتاب ، نیمز  : 
. دشاب هتـشاد  یقالتاب  تلاح  لاس  مامت  رد  ًالومعم  هدش و  باقرغ  بالیـس  یگدـنراب و  لوصف  رد  یلحاسریغ  قطانم  رد  هک  یتسپ  یـضارا 

يرایبآ یناسربآ ، ياههکبش  یعیبط و  ياههکرب  اهبادرم ، اهلیسم ، راهنا ، اههناخدور ، میرح  رتسب و  هب  طوبرم  هماننییآ  هدام 1  دنب ت  )
( ناریزو تأیه  بوصم 11/8/1379  یشکهز  و 

زرم

رتسب هرانک و  تیبثت  ظفح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  دـنب 27  . ) دـنیوگ زرم  ار  روشک  کی  ینیمز  ییایرد و  ییاوه ، ورملق  دـح  نیرخآ  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور 

تسپ تالوسرم 

عیزوت هلداـبم و  لوبق ، تسپ  طـسوت  یللملانیب  اـی  یلخاد  یتـسپ  نیناوـق  قـبط  رب  هک  دوـشیم  قـالطا  ییایـشا  هیلک  هب  تسپ  تـالوسرم  : 
بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 343  . ) دوشیم

یتسپ تالوسرم 

هدشرپ هحفص  راون و  تسپونف ، یتراجت ، ياههنومن  کچوک ، ياههتسب  تاعوبطم ، یتسپ ، تراک  همان ، زا  تسا  ترابع  یتسپ  تالسارم  : 
بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 345  . ) نایانیبان صوصخم  هتسجرب  تاعوبطم  دننامه و  و 

ناریا رامآ  زکرم 

دوشیم و هرادا  هجدوب  همانرب و  نامزاس  سیئر  رواشم و  ریزو  رظنریز  دـشابیم و  هجدوب  هماـنرب و  ناـمزاس  هب  هتـسباو  ناریا  راـمآ  زکرم  : 
بوصم 10/11/1353) ناریا  رامآ  زکرم  نوناق  هدام 2  . ) دراد ار  هجدوب  همانرب و  نامزاس  سیئر  رواشم و  ریزو  تنواعم  تمسق  نآ  سیئر 

ییایرد مولع  یلاع  شزومآ  زکرم 
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هدام 2 . ) ددرگیم هرادا  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  تاررقم  نیناوق و  رضاح و  همانساسا  قبط  هک  یعافتناریغ  تسا  ياهسسؤم  زکرم  : 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 1/11/1364  ناریا  یمالسا  يروهمج  ییایرد  يورین  ییایرد  مولع  یلاع  شزومآ  زکرم  همانساسا 

ناردنزام نونف  مولع و  یلاع  شزومآ  زکرم 

اههدکشناد لحم  دوب و  دهاوخ  لباب  نآ  لحم  دوشیم و  سیسأت  دودحمان ، تدم  يارب  هک  تسا  یشهوژپ  یشزومآ و  ياهسسؤم  زکرم  : 
همانساسا هدام 1  . ) دش دهاوخ  نییعت  یلاع ، شزومآ  گنهرف و  ترازو  بیوصت  سسؤم و  تأیه  داهنشیپ  اب  زین  نآ  هب  هتسباو  ياهدحاو  و 

( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 11/7/1368  ناردنزام  نونف  مولع و  یلاع  شزومآ  زکرم 

ناتسا زکرم 

ناتـسا نآ  یعامتجا  یعیبط و  یگنهرف ، يداصتقا ، یـسایس ، نوناک  نیرتبسانم  هک  تسا  ناتـسا  ناـمه  ياهرهـش  زا  یکی  ناتـسا  زکرم  : 
بوصم 15/4/1362) يروشک  تامیسقت  طباوض  فیراعت و  نوناق  هدام 1  هرصبت 2  . ) دوشیم هتخانش 

شخب زکرم 

هتخانش هدودحم  نآ  یسایس  يداصتقا و  یگنهرف ، یعیبط ، نوناک  نیرتبسانم  هک  تسا  شخب  نامه  زا  يرهش ، ای  اتـسور  شخب ، زکرم  : 
بوصم 15/4/1362) يروشک  تامیسقت  طباوض  فیراعت و  نوناق  هدام 6  هرصبت 3  . ) دوشیم

تارداص هعسوت  زکرم 

زکرم نوناق  نیا  رد  هک  ناریا  تارداص  هعـسوت  زکرم  روشک  یتارداص  ياهالاک  هرابرد  غیلبت  یباـیرازاب و  تارداـص و  هعـسوت  روظنم  هب  : 
بوصم تارداص  هعسوت  زکرم  لیکشت  نوناق  هدام 1  . ) دوب دهاوخ  داصتقا  ترازو  هب  هتسباو  روبزم  زکرم  دوشیم . لیکشت  دوشیم  هدیمان 

(29/9/1345

الاک عیزوت  هیهت و  زکرم 

داجیا و هماننییآ  نیا  لیکـشت و  نوناق  بجوم  هب  هک  تسا  ینامزاس  دوشیم  هدیمان  زکرم  هماننییآ  نیا  رد  هک  الاک  عیزوت  هیهت و  زکرم  : 
عیزوت هیهت و  زکارم  لیکشت  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 3  . ) دـنیامنیم تیلاعف  ینیعم  ياهالاک  ای  الاک  ندرک  عیزوت  ندرک و  دراو  يارب 

( ناریزو تأیه  بوصم 13/5/1359  الاک 

ناتسهد زکرم 

. دوشیم هتخانـش  هدودـحم  نآ  ییاتـسور  تامدـخ  زکرم  نیرتبساـنم  هک  تسا  ناتـسهد  ناـمه  زا  ییاتـسور  ًارـصحنم  ناتـسهد  زکرم  : 
بوصم 15/4/1362) يروشک  تامیسقت  طباوض  فیراعت و  نوناق  زا   3 هدام هرصبت 3  )

ناتسرهش زکرم 

نآ یعامتجا  یـسایس و  يداصتقا ، یگنهرف ، یعیبط ، نوناک  نیرتبسانم  هک  تسا  ناتـسرهش  ناـمه  ياهرهـش  زا  یکی  ناتـسرهش  زکرم  : 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 404 

http://www.ghaemiyeh.com


بوصم 15/4/1362) يروشک  تامیسقت  طباوض  فیراعت و  نوناق  زا  هدام 7  هرصبت 3  . ) دوشیم هتخانش  هدودحم 

يزومآراک زکرم 

ای نازوـمآ  راـک  میلعت  روـظنم  هب  یعاـمتجا  روـما  راـک و  ترازو  هلیـسوهب  اـی  ناـیامرفراک  هلیـسو  هب  هک  تسا  یلحم  يزومآراـک  زکرم  : 
يزومآراک نوناق  زا  هدام 4  . ) ددرگیم نییعت  ای  سیـسأت و  دننک  بسک  يدیدج  تراهم  ای  دوش  هدوزفا  نانآ  تراهم  دیاب  هک  ینارگراک 

بوصم 28/2/1349)

نامز رورم 

نوناق زا  هدام 731  . ) دوشیمن هدینـش  يوعد  تدم  نآ  ياضقنا  زا  سپ  نوناق  بجوم  هب  هک  تسا  یتدم  نتـشذگ  زا  ترابع  نامز  رورم  : 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسردادنییآ 

هزیناکم يزرواشک  عرازم 

تشادرب ای  یعارز ) ياهتبقارم  هیلک   ) تشاد نینچمه  تشاک و  تایلمع  هک  تسا  یعرازم  نوناق  نیا  رظن  زا  هزیناکم  يزرواشک  عرازم  : 
بوصم 7/3/1353) يزرواشک  راک  نوناق  زا  هدام 1  هرصبت 1  . ) دوش ماجنا  يزرواشک  ياهنیشام  هلیسو  هب  اهنآ  رد 

هعرازم

لصاح هدرک و  تعارز  ار  نآ  هکدهدیم  رگید  فرط  هب  ینیعم  تدم  يارب  ار  ینیمز  نیفرط  دحا  نآ  بجوم  هب  هکتسا  يدقع  هعرازم  : 
( یندم نوناق  زا  هدام 518  . ) دننک میسقت  ار 

هدیازم

تیلوئـسم صیخـشت و  هب  نکمم  تمیق  رثکادـح  هب  یئزج  تالماعم  دروم  رد  فلا ) دریذـپیم : ماجنا  ریز  قیرط  هب  تالماعم  رد  هدـیازم  : 
نوناـق زا  هداـم 70  . ) هدـیازم یهگآ  راـشتنا  اـب  هدـمع  تـالماعم  دروم  رد  ج ) جارح . اـب  طـسوتم  تـالماعم  دروـم  رد  ب ) شورف . رومأـم 

بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم 

دزم

زا هدام 35  . ) دوشیم تخادرپ  رگراک  هب  راک  ماجنا  لباقم  رد  هک  اـهنآ  عومجم  اـب  يدـقنریغ و  اـی  يدـقن  هوجو  زا  تسا  تراـبع  دزم  : 
بوصم 29/8/1369) راک  نوناق 

دزم

هدش همیب  هب  راک  لباقم  رد  هک  تسا  رمتـسم  يدـقنریغ  ای  يدـقن  يایازم  هوجو و  هنوگ  ره  لماش  نوناق  نیا  رد  دزمراک  ای  قوقح  ای  دزم  : 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  زا  هدام 2  دنب 5  . ) دوشیم هداد 

( يزرواشک رگراک   ) دزم
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هدام . ) دوشیم هداد  رگراک  هب  راک  دادرارق  بجوم  هب  هک  ًامأوت  سنج  دقن و  هجو  ای  سنج و  ای  دقن  هجو  زا  تسا  ترابع  قوقح  ای  دزم  : 
بوصم 7/3/1353) يزرواشک  راک  نوناق  زا   4

تباث دزم 

بوصم 29/8/1369) راک  نوناق  زا  هدام 36  . ) لغش عبت  هب  یتخادرپ  تباث  يایازم  لغش و  دزم  عومجم  زا  تسا  ترابع  تباث ، دزم  : 

تباث دزم 

دازآ قطانم  رد  یعامتجا  نیمأت  یناسنا و  يورین  لاغتـشا  تاررقم  زا  هدام 1  . ) لغـش عبت  هب  یتخادرپ  تباث  يایازم  لغـش و  دزم  هعومجم  : 
بوصم 19/2/1373) ناریا  یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت 

یتعاس دزم 

، دشاب هدـش  دـیلوت  لوصحم  ای  راک  ماجنا  نازیم  ساسارب  هک  یتروص  رد  یتعاس و  دزم  دـشاب ، طبترم  راک  ماجنا  تاعاس  اب  دزم  هچنانچ  : 
هرـصبت 1 . ) دوشیم هدـیمان  یتعاس ، دزمراک  دـشاب ، نیعم  نامز  رد  راک  ماجنا  نازیم  ای  هدـش  دـیلوت  لوصحم  ساسارب  هچنانچ  دزمراک و 

بوصم 29/8/1369) راک  نوناق  هدام 35 

قوقح دزم و 

نوناق زا  هدام 4  . ) دوشیم هداد  رگراک  هب  راک  ماجنا  لباقم  رد  هک  يدقنریغ  يایازم  هنوگره  ای  دـقن  هجو  زا  تسا  ترابع  قوقح  دزم و  : 
بوصم 26/12/1337) راک 

قوقح ای  دزم 

هدام . ) دوشیم هداد  رگراک  هب  راک  دادرارق  بجوم  هب  هک  ًامأوت  سنج  دقن و  هجو  ای  سنج و  ای  دقن  هجو  زا  تسا  ترابع  قوقح  ای  دزم  : 
عمج زا  تسا  ترابع  هدام  نیا  عوضوم  طسوتم  قوقح  اـی  دزم  طـسوتم :  قوقح  اـی  دزم  بوصم 7/3/1353 ) يزرواشک  راک  نوناـق  زا   4

نوناق هدام 85  هرصبت 1  . ) رب 24 میـسقت  تسا  هدش  تخادرپ  همیب  قح  نآ  ذـخأم  هب  هک  جاودزا  زا  لبق  لاس  ود  فرظ  هدـش  همیب  یتفایرد 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت 

هعرزم

هرصبت 1 . ) دوشیم هتخانش  عبات  لقتسم و  لکش  ود  هب  هدوبن و  اتسور  فیرعت  هب  انب  هک  يزرواشک  تسا  یلحم  ییایفارغج و  هطقن  هعرزم  : 
بوصم 15/4/1362) يروشک  تامیسقت  طباوض  فیراعت و  نوناق  هدام 2 

نایزبآ شرورپ  هعرزم 

يروهمج يزبآ  عباـنم  زا  يرادربهرهب  تظاـفح و  ییارجا  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب 5  . ) ددرگیم قالطا  ناـیزبآ  عاونا  شرورپ  لـحم  هب  : 
(. ناریزو تأیه  بوصم 5/2/1378  ناریا  یمالسا 
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یجراخ تاقباسم 

سیئر دییأت  طوبرم و  نویساردف  يزیرهمانرب  ساسارب  روشک  زا  جراخ  رد  ای  ناریا  رد  یهاگشاب  ای  یلم  ياهمیت  نیب  هک  تسا  یتاقباسم  : 
نوناق هدام 11  ییارجا  هماـننییآ  هدام 1  . ) دوشیم ماجنا  دوشیم –  هدـیمان  ناـمزاس  راـصتخا  هب  سپ  نیا  زا  هک  یندـب -  تیبرت  ناـمزاس 

( ناریزو تأیه  بوصم 4/10/1373  یندب  تیبرت  نامزاس  سیسأت 

یلخاد تاقباسم 

یشزرو ياهتأیه  اهنویـساردف و  بوصم  یـشزرو  میوقت  تاقباسم و  ياهلودج  بسح  اهناتـسرهش  نارهت و  رد  هک  تسا  یتاقباسم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 4/10/1373  یندب  تیبرت  نامزاس  سیسأت  نوناق  هدام 11  ییارجا  هماننییآ  زا  هدام 1  . ) دوشیم رازگرب 

هقحاسم

صیخـشت عمجم  بوصم 7/9/1370  یمالـسا  تازراـبم  نوناـق  زا  هدام 127  . ) یلـسانت مادـنا  اـب  تسا  ناـنز  يزاـب  سنجمه  هقحاـسم ، : 
( ماظن تحلصم 

هقحاسم

بوصم 3/6/1361) نآ  تاررقم  صاصق و  دودح و  نوناق  زا  هدام 157  . ) یلسانت مادنا  اب  تسا  اهنز  يزاب  سنجمه  هقحاسم ، : 

رفاسم

دوش روشک  دراو  زاـجم  هار  زا  هدوب و  بترم  هماـنهزاجا  اـی  همانرذـگ  ياراد  هک  تسا  يرفاـسم  هداـم  نیا  رد  روکذـم  رفاـسم  زا  دوصقم  : 
تیفاعم زا  هدافتـسا  قح  لاس  نامه  رد  يدـعب  ياهترفاسم  رد  دـنیامن  ترفاسم  جراخ  هب  تبون  هس  زا  شیب  لاس  کـی  رد  هک  یـصاخشا 

بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 20  هرصبت  . ) تشاد دنهاوخن  ار  هدام  نیا  رد  روکذم 

رفاسم

بوصم ییاـیرد  نوناـق  هداـم 111  دـنب ج  . ) دـیامن رفـس  یتـشک  اـب  لـمح  دادرارق  قـبط  رب  هک  دوـشیم  قـالطا  یـسک  هـب  طـقف  رفاـسم  : 
(29/6/1343

یتلود ياهترفاسم 

ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  ياههمانرب  فادها و  ياتسار  رد  هک  تسا  ییاهرفـس  هیلک  هماننییآ  نیا  رد  یتلود  ياهترفاسم  زا  روظنم  : 
زا هدام 1  . ) ددرگیم نیمأت  روشک  لـک  هجدوب  تاراـبتعا  لـحم  زا  نآ  ياـههنیزه  اـی  دریگیم  تروص  روشک  فلتخم  نالوئـسم  طـسوت 

( ناریزو تأیه  بوصم 21/12/1370  یتلود  یجراخ  ياهترفاسم  هماننییآ 

تاقاسم

معا هرمث  دوشیم و  عقاو  هرمث  زا  نیعم  عاشم  هصح  لـباقم  رد  لـماع  اـی  نآ  لاـثما  تخرد و  بحاـص  نیب  هک  تسا  ياهلماـعم  تاـقاسم  : 
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( یندم نوناق  زا  هدام 543  . ) نآ ریغ  لگ و  گرب و  هویم و  زا  تسا 

رجأتسم

رجأتـسم و ار  هدننک  هراجا  رجوم و  ار  هدنهد  هراجا  دوشیم . هرجأتـسم  نیع  عفانم  کلام  رجأتـسم  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدقع  هراجا  : 
( یندم نوناق  زا  هدام 466  . ) دنیوگ هرجأتسم  نیع  ار  هراجا  دروم 

نید تاینثتسم 

هیلقن هلیسو  ب ) یفرع . نوئش  تیاعر  اب  يو  لفکت  تحت  دارفا  هیلع و  موکحم  زاین  دروم  نکـسم  فلا ) زا : تسا  ترابع  نید  تاینثتـسم  : 
دارفا هداوناخ و  هیلع ، موکحم  يرورـض  جـئاوح  عفر  يارب  هک  یگدـنز  زاین  دروم  هیثاـثا  ج ) هیلع . موکحم  نأـش  اـب  بساـنتم  زاـین و  دروم 
هریخذ هقوذآ  ًافرع  هک  یتدـم  يارب  يو  لفکت  تحت  دارفا  هیلع و  موکحم  جایتحا  ردـق  هب  دوجوم  هقوذآ  د ) تسا . مزال  يو  لـفکت  تحت 

، ناروهشیپ هبـسک ، راک  رازبا  لیاسو و  و ) نانآ . نأـش  اـب  بساـنتم  قیقحت  ملع و  لـها  يارب  یتاـقیقحت  یملع و  رازبا  بتک و  ه )ـ دوشیم .
یـسرداد نییآ  نوناق  هدام 524  . ) دـشابیم يو  لفکت  تحت  دارفا  هیلع و  موکحم  شاـعم  رارما  هلیـسو  هک  یـصاخشا  ریاـس  نازرواـشک و 

بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد 

هقفن قحتسم 

نوناق هدام 1197  . ) دزاس مهارف  ار  دوخ  تشیعم  لـیاسو  یلغـش  هب  لاغتـشا  هلیـسوهب  دـناوتن  هدوب و  رادـن  هک  تسا  هقفن  قحتـسم  یـسک  : 
( یندم

ینامیپ مدختسم 

نوناق هدام 6  . ) دوشیم مادختـسا  صخـشم  راک  نیعم و  تدـم  يارب  تقوم  روطهب  دادرارق  بجوم  هب  هک  تسا  یـسک  ینامیپ  مدختـسم  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا 

تباث مدختسم 

ياههبتر زا  یکی  رد  هدـش و  مادختـسا  نامزاس  تباث  ياهتسپ  زا  یکی  يدـصت  يارب  مکح  بجوم  هب  هک  تسا  یـسک  تباث  مدختـسم  : 
بوصم یعاـمتجا  ياـههمیب  ناـمزاس  یمادختـسا  هماـننییآ  هداـم 3  . ) دریگ رارق  هماـننییآ  نـیا  رد  جردــنم  یمادختــسا  هناــگ  هدزاود 

(13/2/1348

یمسر مدختسم 

ياضعا ییاضق و  ياههبتر  ناگدنراد  يروشک و  مادختسا  نوناق  لومشم  یمسر  نامدختـسم  نوناق  نیا  رد  یمـسر  مدختـسم  زا  روظنم  : 
نوناق هدام 1  هرصبت 1  . ) تسا یتلود  یشهوژپ  تاسسؤم  یتلود و  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  یتلود و  ياههاگـشناد  یملع  تأیه  یمـسر 

بوصم 27/12/1353) روشک  یمسر  نامدختسم  زادناسپ  قودنص  لیکشت 

یمسر مدختسم 
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ياهتسپ زا  یکی  يدصت  يارب  یمادختسا  هناگهدزاود  ياههورگ  زا  یکی  رد  یمسر  مکح  بجوم  هب  هک  تسا  یسک  یمسر  مدختسم  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 5  . ) دشاب هدش  مادختسا  نوناق  نیا  لومشم  یتلود  تاسسؤم  ای  اههناخترازو  ینامزاس 

یمسرریغ مدختسم 

رد هک  تسا  یـسک  ره  ازج  ناوید  اشترا و  سالتخا و  هب  طوبرم  نیناوق  ریاـس  نوناـق و  نیا  رد  روکذـم  یمـسرریغ  مدختـسم  زا  دوصقم  : 
ناونعهب یتـح  ءزج و  مدختـسم  روط  هب  ولو  فظومریغ  فظوم و  زا  معا  هدوب  يدـلب  اـی  یتـکلمم  یتـلود و  تاسـسؤم  تارادا و  زا  یکی 
بوـصم تلود  لاـمع  يازج  ناوـید  ممتم  نوناـق  زا  هداـم 1  دـنب 9  زا  . ) دـشاب هتـشادن  اـی  هتـشاد  یترازو  مکح  هکنیا  زا  مـعا  درمزور و 

(30/8/1308

تقوم مدختسم 

یمادختسا هماننییآ  هدام 4  . ) دوشیم مادختـسا  صخـشم  راک  نیعم و  تدم  يارب  دادرارق  بجوم  هب  هک  تسا  یـسک  تقوم  مدختـسم  : 
بوصم 13/2/1348) یعامتجا  ياههمیب  نامزاس 

ریعتسم

ار هدـنهد  هیراع  دوش . عفتنم  ًاناجم  وا  لام  نیع  زا  هک  دـهدیم  هزاجا  رگید  فرط  هب  نیفرط  دـحا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدـقع  هیراع  : 
( یندم نوناق  هدام 635  . ) دنیوگ ریعتسم  ار  هدنریگ  هیراع  ریعم و 

يرمتسم

رد هدش و  همیب  هب  دمآرد  زا  یتمسق  ای  مامت  عطق  ناربج  روظنم  هب  نوناق  نیا  رد  ررقم  طیارـش  قبط  هک  تسا  یهجو  زا  ترابع  يرمتـسم  : 
بوصم یعامتجا  نیمأـت  نوناـق  زا  هداـم 2  دـنب 16  . ) دوـشیم تخادرپ  ناـنآ  هب  يو  ناگدـنامزاب  تشیعم  نیمأـت  يارب  وا  توـف  تروـص 

(3/4/1354

يرمتسم

قح تخادرپ  تدـم  نتفرگرظن  رد  نودـب  دوش  هتخانـش  یلکهداتفاراکزا  ياهفرحيرامیب  ایراک  زا  یـشان  هثداـح  رثا  رد  هک  ياهدـشهمیب  : 
راک زا  یـشان  یلک  هداتفاراک  زا  يرمتـسم  نازیم  تشاد . دـهاوخ  ار  راک  زا  یـشان  یلکیگداتفا  راکزا  يرمتـسم  تفاـیرد  قاقحتـسا  همیب 

دروم رد  غلبم  نیا  هک  نآ  رب  طورـشم  همیب  قح  تخادرپ  تاونـس  رد  برـض  هدش  همیب  طسوتم  قوقح  ای  دزم  ملهچ  کی  زا  تسا  ترابع 
طـسوتم قوقح  ای  دزم  دـصرد  زا 70  لفکت  تحت  دـنزرف  بحاص  اـی  لـهأتم  ناگدـشهمیب  دروم  رد  دـصرد و  زا 50  درجم  ناگدـشهمیب 

بوصم 21/2/1339) نارگراکیعامتجا  ياههمیب  نوناق  هدام 60  . ) دشابن رتشیب  نآ  دصرددص  زا  رتمک و  هدش  همیب  هنایهام 

يرمتسم

مه دارفا و  نارسفا و  فلا ) دوشیم : تخادرپ  هنایهام  رارقرب و  لیذ  هلصفم  صاخشا  ثارو  قح  رد  هک  تسا  هیرهش  زا  ترابع  يرمتـسم  : 
ثداوح هجیتن  رد  هک  اهنآ  نافیدرمه  دارفا و  نارسفا و  ب ) دناهدش . لوتقم  تمدخ  ماجنا  نیح  رد  ای  گنج  نادیم  رد  هک  اهنآ  نافیدر 
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ریثأت تحت  تمدخ  تادویق  هطساو  هب  هدش و  فلت  یلحم  ضارما  ای  نآ ) لاثما  ابو و  نوعاط ، لیبق  زا   ) هیراس ضارما  ای  گنج  تامدص  و 
تافو هدراو  تاحارج  هجیتن  رد  تمدـخ  ماجنا  نیح  ای  گنج  نادـیم  رد  هک  اهنآ  نافیدرمه  دارفا و  نارـسفا و  ج ) دـناهدوب . عقاو  اـهنآ 
قوقح نتشاد  اب  ای  يدعاقت  هفیظو  ای  تمدخ  لامکا  دعاقت  قوقح  زا  هدافتسا  نیح  رد  هک  اهنآ  نافیدرمه  دارفا و  نارـسفا و  د ) دناهتفای .

بوصم 26/11/1314) شترا  دعاقت  هب  عجار  نوناق  زا  هدام 20  . ) دناهدومن توف  ناشتمدخ ) قباوس  هب  رظن   ) دعاقت

یگداتفاراک زا  يرمتسم 

تخادرپ تاونس  رد  برض  هدش  همیب  طسوتم  قوقح  ای  دزم  ملهچ  کی  زا  تسا  ترابع  راک  زا  یشانریغ  یلک  یگداتفاراک  زا  يرمتـسم  : 
زا هدام 64  . ) دشابن رتشیب  نآ  دصرددص  زا  رتمک و  هنایهام  طسوتم  قوقح  ای  دزم  دصرد  زا 40  روبزم  غلبم  هک  نیا  هب  طورشم  همیب  قح 

بوصم 21/2/1339) نارگراک  یعامتجا  ياههمیب  نوناق 

یقاقحتسا يرمتسم 

دروم رد  تسا  هدومنیم  هدافتـسا  نآ  زا  توف  نیح  رد  هک  تسا  يرمتـسم  هدام  نیا  رد  روکذـم  رگراـک  یقاقحتـسا  يرمتـسم  زا  روظنم  : 
رگراک هرابرد  هک  يرمتسم  زا  تسا  ترابع  یقاقحتسا  يرمتسم  دننک  توف  راک  زا  یشان  هثداح  ای  ياهفرح  يرامیب  رثا  رد  هک  ینارگراک 

راک هب  هطوبرم  ریغ  للع  زا  یکی  هب  هک  يرگراک  دروم  رد  دوشیم و  رارقرب  راک  زا  یـشان  هثداح  ای  ياهفرح  يرامیب  رثارد  هداـتفا  راـک  زا 
. دریگیم قلعت  راک  زا  یشانریغ  يرامیب  ای  هثداح  رثا  رد  هداتفا  راک  زا  رگراک  هب  هک  تسا  يرمتسم  لداعم  یقاقحتسا  يرمتـسم  دنک  توف 

بوصم 24/4/1334) نارگراک  یعامتجا  ياههمیب  نوناق  هدام 62  هرصبت  )

یگتسشنزاب يرمتسم 

رب طورشم  همیب  قح  تخادرپ  تاونس  ردبرض  هدش  همیب  قوقح  ای  دزم  طسوتم  مایس  کی  زا  تسا  ترابع  یگتسشنزاب  يرمتـسم  نازیم  : 
هرصبت هدام 72 و 77 و  حالصا  نوناق  زا  یحالـصا  هدام 77  . ) دنکن زواجت  قوقح  ای  دزم  طسوتم  مایـس  جنپ ، یـس و  ( 30/35  ) زا هک  نآ 

بوصم 16/12/1371) یعامتجا ....  نیمأت  نوناق  هدام 76 

ناریگب يرمتسم 

رد رهوش  ودـشاب  لغاش  ای  هدرک  رایتخا  رهوش  هک  یتروص  رد  زج  مئاد  رـسمه  فلا ) زا : دـنترابع  نوناـق  نیا  لومـشم  ناریگب  يرمتـسم  : 
لوغـشم هک  یتروص  رد  مامت و  لاس  نس 19  ات  لغاش  ریغ  روکذ  دالوا  ب ) تسا . هدرکیم  نیمأـت  ار  شجراـخم  يو  رـسمه  هک  یتروص 

يردام ردپ و  د ) دنشاب . لغاش  ای  هتشاد  رهوش  هک  يدراوم  رد  زج  ثانا  دالوا  ج ) مامت . لاس  رثکادح 23  لیصحت  همتاخ  ات  دشاب  لیصحت 
يریغـص ردارب  و ) دشابن . دوخ  روما  هرادا  هب  رداق  هدوب و  یفوتم  تلافک  رد  هک  رامیب  ای  روجحم  ردارب  ه )ـ دـناهدوب . یفوتم  تلافک  رد  هک 

ز) دـشابن . لغاش  هک  نیا  هب  طورـشم  مامت ، لاـس  نس 23  ات  لیـصحت  تروص  رد  ماـمت و  لاـس  نس 19  اـت  هدوب و  یفوـتم  تلاـفک  رد  هک 
رـسپ دناهدوب ، یفوتم  تلافکتحت  هکییاههون  ح ) دشاب . لغاش  ای  هتـشاد  رهوش  هک  یتروص  رد  زج  دشاب  یفوتم  تلافک  رد  هک  يرهاوخ 
نوناق هدام 182  . ) دنـشاب لغاش  ای  هتـشاد  رهوش  هک  یتروص  رد  زج  رتخد  مامت و  لاـس  نس 23  ات  لیـصحت  تروص  رد  لاس و  نس 19  ات 

بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم 

عدوتسم
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راذـگ هعیدو  درادـهاگن . ًاـناجم  ار  نآ  هک  نآ  يارب  دراپـسیم  يرگید  هب  ار  دوخ  لاـم  رفن  کـی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدـقع  هعیدو  : 
( یندم نوناق  هدام 607  . ) دنیوگیم نیما  ای  عدوتسم  ار  ریگهعیدو  عدوم و 

بسانم نکسم 

یلمعلاروتسد بجوم  هب  هک  تسا  يزاسرهـش  نکـسم و  ترازو  هدهع  هب  نآ  طباوض  نوناق و  ( 7  ) هدام عوضوم  بسانم  نکسم  فیرعت  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 24/3/1371  يرهش  نیمز  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 3  . ) دنکیم غالبا  ارجا  تهج  هیهت و  ار  نآ  طباوض 

( يولهپمین  ) یلایر هاجنپ  يالط  كوکسم 

يالط مرگولیک  کی  دیاب  یتلود  هناخبارـض  تسا و  صلاخ  يالط  مرگ  ياراد 661191/3  يولهپ  مین  ای  یلایر  هاجنپ  يالط  كوکـسم  : 
لوپ سایقم  دـحاو و  نوناق  حالـصا  نوناق  هدام 3  دنب پ  . ) دـناسرب يولهپ  مین  كوکـسم  ددـع  برـض 135/273  فرـصم  هب  ار  صلاخ 

بوصم 22/12/1310)

يولهپ هد  يالط  كوکسم 

نوناق دنب ز  . ) رازه رد  ود  نزو  صخرت  دـح  رتمیلیم  نآ 50  رطق  صلاخ و  يـالط  مرگ  ياراد 223820/73  يولهپ  هد  يالط  كوکـسم  : 
بوصم 22/2/1355) الط  كوکسم  برض  نوناق  حالصا 

( يولهپ  ) یلایردص يالط  كوکسم 

يالط مرگولیک  کـی  دـیاب  یتلود  هناخبارـض  تسا و  صلاـخ  يـالط  مرگ  ياراد 322382/7  يولهپ  ای  یلاـیر  دـص  يـالط  كوکـسم  : 
لوپ سایقم  دحاو و  نوناق  حالـصا  نوناق  هدام 3  دنب ج  . ) دناسرب يولهپ  کی  كوکـسم  ددـع  برض 5675/136  فرـصم  هب  ار  صلاخ 

بوصم 22/12/1310)

هاگتسیا لوئسم 

هطوبرم نانکراک  ییویدار و  ياههاگتسیا  ای  اههاگتسد و  هیلک  تیلوئسم  یبتک ، هماندهعت  بجوم  هب  هک  تسا  یصخش  هاگتـسیا  لوئـسم  : 
زا هدافتـسا  نوناق  ییارجا  هماـننییآ  هداـم 4  . ) تـسا هـتفرگ  هدـهع  هـب  یللملانـیب  یلخاد و  تاررقم  زا  فـلخت  زواـجت و  مدـع  رظن  زا  ار 

( ناریزو تأیه  بوصم 13/11/1361  يروتامآ )  ) ياهفرحریغ یصاصتخا و  ياهمیسیب 

تشادهب کیزیف  لوئسم 

يدصت يارب  مزال  طیارـش  ینف و  یملع و  تیحالـص  دـجاو  هطوبرم  هماننییآ  ربارب  هک  تسا  یقیقح  صخـش  تشادـهب  کیزیف  لوئـسم  : 
بوصم 20/1/1368) هعشا  ربارب  رد  تظافح  نوناق  هدام 2  دنب 6  . ) دشاب هطوبرم  هناورپ  هدودحم  رد  هعشا  ربارب  رد  تظافح  تیلوئسم 

رگهمیب تیلوئسم 

زا دعب  هلـصافالب  نآ  هدنام  یقاب  تمیق  اب  هثداح  عوقو  زا  لبق  هلـصافالب  هدـش  همیب  لام  تمیق  توافت  زا  تسا  ترابع  رگهمیب  تیلوئـسم  : 
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دشاب هدش  ینیبشیپ  همیب  دنس  رد  رگهمیب  يارب  ضوع  ای  ریمعت  قح  هکنیا  رگم  دش  دهاوخ  هتخادرپ  دقن  لوپ  هب  هلـصاح  تراسخ  هثداح 
. دنک لیوحت  هیهت و  ار  ضوع  ای  هدرک  ریمعت  دوشیمن  نآ  زا  رتمک  ًافرع  هک  یتدم  رد  ار  همیب  عوضوم  تسا  مزلم  رگهمیب  تروص  نیا  رد 

بوصم 7/2/1316) همیب  نوناق  هدام 19  )

مرج زا  یشان  تیلوئسم 

یتقو رد  یصخش  تیثیح  یمومع . تیثیح  يرگید  یصخش و  تیثیح  یکی  تسا : ثیح  ود  ياراد  مرج  زا  دوشیم  یـشان  هک  یتیلوئـسم  : 
اذهل دشاب . هماع  قوقح  هب  عجار  ررض  هک  تسا  یعقوم  رد  یمومع  تیثیح  دریگ و  قلعت  نیعم  صخـش  هب  ریـصقت  ای  مرج  ررـض  هک  تسا 

رضاحم هیلدع و  تالیکشت  لوصا  نوناق  زا  هدام 107  . ) دوشیم سیسأت  هماع  قوقح  ظفح  يارب  نوناق  مکح  هب  یمومع  ياهیعدم  هرادا 
بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و 

كورتم لیسم 

هدام 1 دـنب ج  . ) دـشاب هتـشادن  دوجو  نآرد  بالیـس  ثودـح  ناـکما  یعیبطریغ ، اـی  یعیبط  لـماوعریثأت  تحت  هک  تسا  یعیبط  ییارجم  : 
یـشکهز يرایبآ و  یناسربآ ، ياههکبـش  یعیبط و  ياههکرب  اهبادرم ، اهلیـسم ، راـهنا ، اـههناخدور ، میرح  رتسب و  هب  طوبرم  هماـننییآ 

( ناریزو تأیه  بوصم 11/8/1379 

يزرم لیسم 

نوناق ییارجا  هماـننییآ  زا  دنب 28  . ) دـهدیم لیکـشت  ار  روشک  ود  كرتشم  زرم  نآ  زا  ییاهتمـسق  ای  تمـسق  مامت ، هک  تسا  یلیـسم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت  ظفح و 

یقوقح تکراشم 

ماهـس زا  یتمـسق  دـیرخ  اـی  دـیدج و  یماهـس  ياهتکرـش  هیامرـس  زا  یتمــسق  نیمأـت  زا  تـسا  تراـبع  یقوـقح  تکراـشم  زا  روـظنم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 14/10/1362  یکناب  ییاطعا  تالیهست  هماننییآ  هدام 23  . ) دوجوم یماهس  ياهتکرش 

یندم تکراشم 

هب عاشم  وحن  هب  ددعتم  یقوقح  ای  یقیقح  صاخـشا  نیب  يدقن  ریغ  ای  يدقن و  هکرـشلامهس  نتخیمآرد  زا  تسا  ترابع  یندم  تکراشم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 14/10/1362  یکناب  ییاطعا  تالیهست  هماننییآ  هدام 18  . ) دادرارق قبط  عاقتنا ، روظنم 

شترا لغاشم 

میسقت هورگ  هس  هب  دندرگیم  بوصنم  لغاشم  نآ  رد  هک  یلنسرپ  رظن  زا  اهنآ  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  عافد و  ترازو  شترا و  لغاشم  : 
ینیبشیپ نایماظن  يارب  نامزاس  لوادـج  رد  هک  یـصخشم  تارایتخا  فیاظو و  هعومجم  زا  تسا  ترابع  هک  یماظن  لغـش  - 1 دنوشیم :
نادـنمراک يارب  ناـمزاس  لوادـج  رد  هک  یـصخشم  تاراـیتخا  فیاـظو و  هعوـمجم  زا  تسا  تراـبع  هک  يدـنمراک  لغـش  - 2 دوشیم .

ناونع نیا  اب  نامزاس  لوادـج  رد  هک  یـصخشم  تارایتخا  فیاظو و  هعومجم  زا  تسا  ترابع  هک  كرتشم  لغـش  - 3 دوشیم . ینیبشیپ 
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ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  هدام 19  . ) دشابیم ود  ره  هب  صیصخت  لباق  هدوبن و  نادنمراک  ای  نایماظن  هب  رـصحنم  هدش و  نییعت 
بوصم 7/7/1366)

یصصخت لغاشم 

تاعالطا و ياهراپ  نتـشاد  مزلتـسم  اـهنآ  راـک  عبط  یناـمزاس ، ياهفدـه  فیاـظو و  تیهاـم  راـبتعا  هب  هک  تسا  یلغاـشم  زا  تراـبع  : 
 - يراجت دازآ  قطانم  ياهنامزاس  دزمتـسد  قوقح و  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب ج  . ) تسا هدـش  بسک  شیپ  زا  یلمع  یملع و  ياهشناد 

( ناریزو تأیه  بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالسا  يروهمج  یتعنص 

یصصخت لغاشم 

هقبط نیلوا  هب  دورو  يارب  نآ  لغاش  هک  تسا  یلغاشم  زا  تراـبع  نوناـق  ( 10  ) هدام و  ( 3  ) هدام ( 3  ) هرصبت عوضوم  یـصصخت  لغاشم  : 
دراوم ریاس  رد  دشاب . نآ  لداعم  ای  یهاگـشناد  یلیـصحت  كردـم  لقادـح  ياراد  یتسیابیم  طوبرم  هبرجت  باستحا  نودـب  یلغـش  هتـشر 

هماننییآ هدام 5  . ) دـش دـهاوخ  نییعت  روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  ياروش  دـییأت  طبريذ و  هاگتـسد  داهنـشیپ  هب  یـصصخت  لغاشم 
( ناریزو تأیه  بوصم 8/7/1369  يروشک  مادختسا  نوناق  هفیظو  یگتسشنزاب و  تاررقم  حالصا  نوناق  ییارجا 

يزرواشک لغاشم 

عاونا هویم  تاغاب  زا  يرادربهرهب  ب ) يرایبآ ، تشادرب و  تشاد ، تشاک ، هب  طوبرم  ياهراک  هیلک  فلا ) زا : دنترابع  يزرواشک  لغاشم  : 
، غرم  ) ناـیکام شرورپ  دـیلوت و  يرورپماد و  يرادـماد و  هب  طوبرم  ياـهتیلاعف  ج ) یتنیز ، ناـهایگ  لـگ و  شرورپ  راجـشا و  تاـتابن و 

ياهتیلاعف هیلک  ه )ـ ناغون ، تعنـص  مشیربا و  مرک  لسع ، روبنز  یهام ، شرورپ  تالیـش ، هب  طوبرم  ياهتیلاعف  هیلک  د ) نوملقوب و ،)...
اهتیلاعف ریاس  ح ) يزرواشک ، ياهعمتجم  هب  هتسباو  ياههاگریمعت  ینف و  ياههاگراک  و ) یلگنج ، يرهـش و  ياهكراپ  عترم و  لگنج ،

هب يزرواشک  ياهدـحاو  رد  هک  یناسک  نارگراک و  هیلک  هرـصبت –  يزرواشک . راک  یلاع  ياروش  صیخـشت  هب  انب  يزرواـشک  شخب  رد 
هدام 2 . ) دندرگیم يزرواشک  راک  نوناق  لومشم  دنشاب  راک  هب  لوغشم  ینیشام  ای  یتسد  زا  معا  رکذلاقوف  لغاشم  زا  لغـش  دنچ  ای  کی 

( بالقنا ياروش  بوصم 20/2/1359  يزرواشک  راک  نوناق  داوم  زا  ياهراپ  حالصا  ینوناق  هحیال 

يزرواشک لغاشم 

تـشادرب و یعارز و  ياـهتبقارم  تشاـک و  نـیمز و  ندرک  هداـمآ  هـب  طوـبرم  ياـهراک  هـیلک  فـلا ) زا : دـنترابع  يزرواـشک  لـغاشم  : 
تسد اب  قوف  ياهراک  زا  کی  ره  هک  نیا  زا  معا  يرورپماد  يرادماد و  روما  هب  طوبرم  ياهتیلاعف  راجـشا ، تاتابن ، عاونا  زا  يرادربهرهب 

فراـصم يارب  یـضرالاتحت  یـضرالاحطس و  یعیبـط  عباـنم  زا  بآ  عیزوت  هیهت و  هب  طوبرم  ياـهراک  هیلک  ب ) دوش . ماـجنا  نیـشام  اـی 
بوصم 7/3/1353) يزرواشک  راک  نوناق  هدام 2  . ) دوش ماجنا  تسد  ای  نیشام  اب  هک  نیا  زا  معا  يزرواشک 

یجراخ رواشم 

صصخت و ياراد  نامزاس  صیخشت  هب  هدیسر و  تبث  هب  ًامسر  ای  هدرک  زارحا  یقوقح  تیصخش  یجراخ  روشک  رد  هک  تسا  یهاگتسد  : 
زا هدام 1  دنب د  . ) دشاب هدـشعقاو  هعوبتمروشکیمـسر  عجارم  یهاوگ  دروم  رما  نیا  هدوب و  زاین  دروم  ياههتـشر  رد  زاتمم  هبرجت  هقباس و 

( بالقنا ياروش  بوصم 1/3/1359  ناسانشراک  رواشم و  ناسدنهم  يدنبهقبط  تیحالص و  صیخشت  هماننییآ 
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ییاتسور فراصم 

لگنج و رواجم  ياههدکهد  نینکاس  یعمجهتسد  ای  يدرف  زاین  دروم  هک  تسا  یتخوس  یبوچ و  فراصم  زا  ترابع  ییاتسور  فراصم  : 
، لپ یبوچ ، ياهدـس  لبطـسا ، راـبنا ، سرادـم ، اـههاگنامرد ، دـجاسم ، ینوکـسم ، ياـهنامتخاس  فراـصم  لـیبق  زا  دـشاب  نانیـشنلگنج 
تظافح و نوناـق  زا  هدام 1  دـنب 13  . ) اهنآ لاثما  اههطوحم و  تاـغاب و  عرازم و  ندرک  روصحم  ياربهیاـپ  راـبملت و  گـنداپ ، گندـبآ ،

بوصم 25/5/1346) اهلگنج  زا  يرادربهرهب 

لوقعم فرصم 

یمومع و تاجایتحا  تیاعر  هدننک و  فرصم  تاجایتحا  هب  هجوت  اب  ناکم و  نامز و  طیارش  تحت  هک  تسا  یبآ  رادقم  لوقعم  فرصم  : 
بوصم 16/12/1361) بآ  هنالداع  عیزوت  نوناق  زا  هدام 18  هرصبت 2  . ) دش دهاوخ  نییعت  نوناق  نیا  تاررقم  قبط  تاناکما 

دیفم فرصم 

( تاناکما یمومع و  تاجایتحا  هدننک و  فرـصم  تاجایتحا  هب  هجوت  اب   ) ناکم نامز و  طیارـش  تحت  هک  تسا  یفرـصم  دـیفم  فرـصم  : 
بآ نوناق  زا  هدام 16  . ) تسا رظن  دیدجت  لباق  ینف  یملع و  ياهشور  رییغت  اب  دیفم  فرـصم  دش . دهاوخ  نییعت  نوناق  نیا  تاررقم  قبط 

بوصم 27/4/1347) نآ  ندش  یلم  هوحن  و 

فقو تحلصم 

نوناق هماننییآ  زا  هدام 1  دـنب 1  . ) فقو هطبغ  تیاعر  ًالک  مهیلع و  فوقوم  هفوقوم و  عفاـنم  نیمأـت  فقاو ، رظن  نیمأـت  زا  تسا  تراـبع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 7/9/1363  هفوقوم  یضارا  بآ و  تابقر ، شورف  دانسا  لاطبا 

هدش درادناتسا  ياهبنارگ  تازلف  تاعونصم 

اهنآ مویدیریا  نیتالپ و  هرقن ، الط ، صلاخ  نزو  رادقم  هک  دوشیم  قالطا  یتاعونـصم  هب  هدش  درادناتـسا  ياهبنارگ  تازلف  تاعونـصم  : 
رایع مرگ 14  رایع و 33/583  مرگ 18  رایع و 750  مرگ 22  الط 66/916  تاعونصم  يارب  یمـسر  رایع  - 1 دـشاب : ریز  ياهرایع  اب  ربارب 
يارب مرگولیک و  ره  رد  صلاـخ  هرقن  راـیع  مرگ 84  رایع و 840  مرگ 90  هرقن 900  تاعونـصم  يارب  مرگولیک و  ره  رد  صلاخ  يـالط 

ریغ یتعنص و  ياهالاک  يارب  یمـسر  رایع  - 2 دوب . دهاوخ  عونـصم  مرگولیک  ره  رد  صلاخ  زلف  مرگ  مویدیریا 950  نیتالپ و  تاعونصم 
هسسؤم سیسأت  نوناق  هب  یقاحلا  داوم  نوناق  زا  هدام 6  . ) دشابیم عونـصم  مرگولیک  کی  رد  صلاخ  يالط  رایع  مرگ 14  یتنیز 33/583 

بوصم 24/9/1349) ناریا  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و 

هبراضم

نآ دوس  رد  هدرک و  تراجت  نآ  اب  رگید  فرط  هک  نیا  دـیق  اب  دـهدیم  هیامرـس  نیلماعتم  دـحا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدـقع  هبراضم  : 
( یندم نوناق  هدام 546  . ) دوشیم هدیمان  براضم  لماع  کلام و  هیامرس  بحاص  دنشاب  کیرش 

یتاقیقحت يداینب و  تاعلاطم 
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تخانـش اههمانرب و  دروم  رد  یلک  يریگمیمـصت  هب  رجنم  اـهنآ  زا  لـصاح  جـیاتن  هک  تسا  یتاـعلاطم  یتاـقیقحت ، يداـینب و  تاـعلاطم  : 
دنب 12 . ) دهدیم هجیتن  ار  هیاپ  تاعالطا  ای  ینف  ياهدرادناتـسا  اهرایعم و  ریظن  یملع  ياهدرواتـسد  ای  دوشیم  اهنآ  تیریدـم  اهحرط و 

( ناریزو تأیه  بوصم 23/3/1375  روشک  ینارمع  ياهحرط  ییارجا  ینف و  ماظن  يارجا  هوحن  همانبیوصت 

تاعوبطم

، يربخ نوگانوگ  ياههنیمز  رد  فیدر  هرامـش  خـیرات و  تباث و  مان  اـب  مظنم  روطهب  هک  یتایرـشن  زا  دـنترابع  نوناـق  نیا  رد  تاـعوبطم  : 
. دنوشیم رشتنم  اهنیا  ریاظن  یشزرو و  يرنه ، یماظن ، ینف ، یملع ، ینید ، یگنهرف ، يزرواشک ، يداصتقا ، یـسایس ، یعامتجا ، يداقتنا ،

بوصم 22/12/1364) تاعوبطم  نوناق  هدام 1  )

تاعوبطم

پاچ و فیدر  هرامش  خیرات و  تباث و  مان  اب  نیعم  عقاوم  رد  مظنم و  روط  هب  هک  تسا  یتایرشن  زا  ترابع  تاعوبطم  نوناق  نیا  ظاحل  زا  : 
یگنهرف و یملع و  ینید و  یـسایس و  يداصتقا و  یعامتجا و  ياههنیمز  رد  نوگانوگ  ياههاگدید  تاعالطا و  رابخا و  دوشیم و  رـشتنم 

کمک صاـخ  هتـشر  رد  شناد  حطـس  ندرب  ـالاب  یمومع و  راـکفا  نتخاـس  نشور  هب  هار  نیا  زا  دـناسریم و  موـمع  یهاـگآ  هب  ار  يرنه 
( بالقنا ياروش  بوصم 25/5/1358  تاعوبطم  نوناق  هحیال  هدام 1  . ) دنکیم

تاعوبطم

هجراخ نابز  هب  هک  ییاههمانزور  زا  یـضعب  نینچمه  تسا و  تایالو  تختیاپ  یمـسر  مین  ای  یمـسر  ياههمانزور  تاـعوبطم  زا  دوصقم  : 
بوصم 18/8/1290) یقوقح  تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هدام 216  زا  . ) دوشیم عبط 

راشتنالابترم تاعوبطم 

زا دـشاب  هنیعم  تاقوا  ای  مایا  رد  ندـش  رـشتنم  نآ  يانب  هک  تسا  يرگید  عوبطم  ای  هلجم  ای  هدـیرج  راشتنالا  بترم  تاعوبطم  زا  دوصقم  : 
بوصم 29/2/1310) هفصنم  تأیه  نوناق  هدام 2  هرصبت  . ) نآ لاثما  هلجم و  ای  همانزور  لیبق 

گرزب نداعم 

ییاـیفارغج و تیعقوـم  يراذگهیامرـس ، نازیم  یندـعم ، هداـم  شزرا  جارختـسا ، نازیم  راـیع ، هریخذ ، نازیم  هـب  هجوـت  اـب  گرزب  نداـعم  : 
هوحن دوشیم و  هداد  صیخـشت  ناریزو  تأـیه  بیوصت  تازلف و  نداـعم و  تازو  داهنـشیپ  هب  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ، تاـظحالم 

بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  هدام 12  . ) ددرگیم نییعت  تلود  تأیه  طسوت  نآ  يرادربهرهب 

گرزب نداعم 

دادـعت یندـعم ، هداـم  شزرا  جارختـسا ، نازیم  راـیع ، هریخذ ، نازیم  هب  هجوـت  اـب  هک  تـسا  ینداـعم  زا  هتـسد  نآ  مـهم  گرزب و  نداـعم  : 
صیخـشت نداعم ، یلاع  ياروش  طسوت  يداصتقا  یعامتجا  یـسایس  تاظحالم  ییاـیفارغج و  تیعقوم  يراذگهیامرـس و  نازیم  ناـنکراک ،

بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  زا  هدام 2  . ) دوشیم هداد 
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ضراعمالب نداعم 

نداعم نوناق  هدام 1  دنب ق  . ) دـشاب هتـشادن  یعنم  نوناق  نیا  رظن  زا  نآ  يراذـگاو  ای  هدوب  رادربهرهب  دـقاف  هک  دوشیم  قالطا  ینداعم  هب  : 
بوصم 23/3/1377)

( هلخادمعنم عوضوم   ) تالماعم

زا هک  نیا  ولو  يزراشک  تالوصحم  تالماعم  يانثتـسا  هب   ) يراـکهعطاقم -1 زا : تسا  ترابع  هدام  نیا  رد  جردـنم  تـالماعم  زا  روظنم  : 
نوناق رد  جردنم  لوا  هقبط  نداعم  يانثتـسا  هب   ) يرادربهرهب جارختـسا و  فاشتکا و  - 3 يراک ، لمعلاقح  - 2 دوش .) ماجنا  هعطاقم  قیرط 

یشکهشقن و دادرارق  يرادربهشقن و  دادرارق  - 4 تسا ،) عقاو  اهنآ  یـصخش  کلم  رد  روکذـم  نداعم  هک  ماعط  کمن  نینچمه  نداعم و 
دـیرخ و - 7 هصقاـنم ، هدـیازم و  رد  تکرــش  - 6 یقوـقح ، یلاــم و  ینف و  تارواــشم  تاــعلاطم و  دادرارق  - 5 نآ ، يارجا  رد  تراــظن 

هدیازم هصقانم و  زا  رگید  نیناوق  بجوم  هب  دنچ  ره  دوش  ماجنا  هدیازم  ای  هصقانم و  اب  یمومع  تابـساحم  نوناق  قبط  دیاب  هک  ییاهشورف 
بوصم يروشک  یتلود و  تالماعم  رد  نادنمراک  نیسلجم و  ناگدنیامن  ارزو و  هلخادم  عنم  نوناق  هدام 1  زا  هرصبت 3  . ) دشاب هدش  انثتسا 

(22/10/1337

یتراجت تالماعم 

نآ رد  یتافرـصت  هکنیا  زا  معا  هراجا  ای  شورف  دصق  هب  لوقنم  لام  عون  ره  لیـصحت  ای  دیرخ  -1 تسا : لیذ  رارق  زا  یتراجت  تـالماعم  : 
ای یلـالد  تاـیلمع  مسق  ره  - 3 دـشاب ، هک  يوحن  ره  هب  اوه  اـی  بآ  اـی  یکـشخ  هار  زا  لـقن  لـمح و  هب  يدـصت  - 2 دشاب ، هدشن  ای  هدـش 

لیبق زا  دوشیم  داجیا  روما  یـضعب  ماجنا  يارب  هک  یتاسیـسأت  عون  ره  هب  يدـصت  نینچمه  یلماـع و  اـی  و  نویـسیمک )  ) يراـک لـمعلاقح 
هناخراک مسق  ره  نتخادـنا  راـک  هب  سیـسأت و  - 4 هریغ ، تاموزلم و  ندـیناسر  هیهت و  اـی  همدـخ  ندرک  ادـیپ  اـی  یکلم  تـالماعم  لیهـست 

-7 یمومع ، ياههاگـشیامن  مسق  ره  هب  يدصت  - 6 یجارح ، تایلمع  هب  يدصت  - 5 دشابن ، یصخش  جیاوح  عفر  يارب  هکنیا  رب  طورـشم 
، يرحب ریغ  يرحب و  همیب  تایلمع  - 9 دشاب ، رجات  ریغ  ای  رجات  نیب  هکنیا  زا  معا  یتاورب  تالماعم  - 8 یکناب ، یفارص و  تایلمع  مسق  ره 

بوصم تراجت  نوناق  هدام 2  . ) اهنآ هب  هعجار  تالماعم  یجراخ و  اـی  یلخاد  یناریتشک  یتشک و  شورف  دـیرخ و  يزاـسیتشک و  - 10
(13/2/1311

( ندوب رجات  رابتعا  هب   ) یتراجت تالماعم 

هبـسک و راـجت و  نیب  تـالماعم  هیلک  - 1 دوشیم : بوسحم  یتراجت  اـهنآ  زا  یکی  اـی  نیلماـعتم  ندوب  رجاـت  راـبتعا  هب  لـیذ  تـالماعم  : 
ای همدخ  ای  ازجا  هک  یتالماعم  هیلک  - 3 دیامنیم ، دوخ  یتراجت  جیاوح  يارب  رجات  ریغ  ای  رجات  هک  یتالماعم  هیلک  - 2 اهکناب ، نافارص و 

بوصم تراـجت  نوناـق   3 هداـم . ) یتراـجت ياهتکرـش  تـالماعم  هیلک  - 4 دـیامنیم ، دوـخ  باـبرا  یتراـجت  روـما  يارب  رجاـت  درگاـش 
(13/2/1311

یتراجت تالماعم 

نآ رد  یتافرـصت  هک  نیا  زا  معا  هراجا  ای  شورف  دصق  هب  لوقنم  لام  عون  ره  لیـصحت  ای  دیرخ  -1 تسا : لیذ  رارق  زا  یتراجت  تـالماعم  : 
ای یلـالد  تاـیلمع  مسق  ره  - 3 دـشاب ، هک  يوحن  ره  هب  اوه  اـی  بآ  اـی  یکـشخ  هار  زا  لـقن  لـمح و  هب  يدـصت  - 2 دشاب ، هدشن  ای  هدـش 
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لیهست لیبق  زا  دوشیم  داجیا  روما  یضعب  ماجنا  يارب  هک  یتاسیسأت  عون  ره  هب  يدصت  نینچمه  یلماع و  ای  و  نویسیمک )  ) يراک شرافس 
نیا رب  طورشم  هناخراک  مسق  ره  نتخادنا  راکهب  سیسأت و  - 4 هریغ ، تاموزلم و  ندیناسر  هیهت و  ای  همدخ  ندرک  ادیپ  ای  یکلم  تالماعم 

تمسق ره  - 7 یموـمع . ياههاگـشیامن  مسق  ره  هب  يدـصت  - 6 یجارح ، تاـیلمع  هب  يدـصت  - 5 دشابن ، یـصخش  جـیاوح  عفر  يارب  هک 
-10 يرحب ، هریغ  يرحب و  همیب  تایلمع  - 9 دـشاب ، رجات  ریغ  ای  رجات  نیب  هک  نیا  زا  معا  یتاورب  تالماعم  - 8 یکناب ، یفارص و  تایلمع 

بوصم تراجت  نوناـق  هداـم 2  ، ) اـهنآ هب  هعجار  تـالماعم  یجراـخ و  اـی  یلخاد  یناریتـشک  یتـشک و  شورف  دـیرخ و  يزاـسیتشک و 
(12/3/1304

( ندوب رجات  رابتعا  هب   ) یتراجت تالماعم 

یتراجت مکاحم  صیاصخ  زا  اهنآ  هب  هعجار  يواعد  بوسحم و  یتراجت  اهنآ  زا  یکی  ای  نیلماعتم  ندوب  رجات  رابتعا  هب  لیذ  تـالماعم  : 
دوخ یتراجت  جـیاوح  يارب  رجاتریغ  اب  رجاـت  هک  یتـالماعم  هیلک  - 2 اهکناب ، نافارـص و  هبـسک و  راجت و  نیب  تـالماعم  هیلک  -1 تسا .

ياهتکرش تالماعم  هیلک  - 4 دیامنیم ، دوخ  بابرا  یتراجت  روما  يارب  رجات  درگاش  ای  همدـخ  ای  ازجا  هک  یتالماعم  هیلک  - 3 دیامنیم ،
بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 3  . ) یتراجت

یتراجت تالماعم 

یتراجت تالماعم   ) دـیامنیم یگدیـسر  دنـشاب  رجات  نآ  فرط  کی  ای  نیفرط  هک  یتراجت  تالماعم  هب  هعجار  روما  هب  تراجت  مکاـحم  : 
بوصم 15/4/1294) تراجت  مکاحم  نوناق  هدام 23  (. ) دشاب عاقتنا  فرص  نآ  زا  ضرغ  هک  تسا  یلاقتنا  لقن و  زا  ترابع 

یئزج تالماعم 

رازه هد  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتالماعم  طسوتم  تالماعم  دـنکن . زواـجت  لاـیر  رازه  هدزا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتـالماعم  یئزج  تـالماعم  : 
هدام 1 . ) دشاب رتشیب  لایر  نویلیم  کی  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتالماعم  هدمع  تالماعم  دـنکن  زواجت  لایر  نویلیم  کی  زا  رتشیب و  لایر 

بوصم 18/12/1354) یتلود  تالماعم  هماننییآ  یحالصا 

یئزج تالماعم 

رازه هد  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتالماعم  طسوتم  تالماعم  دـنکن . زواجت  لاـیر  رازه  هد  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتـالماعم  یئزج  تـالماعم  : 
هدام .) دشاب رتشیب  لایر  رازه  تسیود  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتالماعم  هدمع  تالماعم  دنکن . زواجت  لایر  رازه  تسیود  زا  رتشیب و  لایر 

بوصم 27/12/1349) یتلود  تالماعم  هماننییآ   1

یئزج تالماعم 

هـس زا  هلماعم  نازیم  هک  تسا  نآ  یئزج  تالماعم  دـنکن . زواجت  لاـیر  رازه  هس  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتـالماعم  یئزج  یلیخ  تـالماعم  : 
. دـشاب رتشیب  لایر  رازه  هاجنپ  زا  هک  یتالماعم  زا  تسا  ترابع  هدـمع  تالماعم  دـنکن و  زواجت  لایر  رازه  هاجنپ  زا  رتشیب و  لایر  رازه 

بوصم 10/2/1334) یتلود  تالماعم  هماننییآ  هدام 2  )

یئزج یلیخ  تالماعم 
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هـس زا  هلماعم  نازیم  هک  تسا  نآ  یئزج  تالماعم  دـنکن . زواجت  لاـیر  رازه  هس  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتـالماعم  یئزج  یلیخ  تـالماعم  : 
. دـشاب رتشیب  لایر  رازه  هاجنپ  زا  هک  یتالماعم  زا  تسا  ترابع  هدـمع  تالماعم  دـنکن و  زواجت  لایر  رازههاجنپ  زا  رتشیب و  لاـیر  رازه 

بوصم 10/2/1334) یتلود  تالماعم  هماننییآ  هدام 2  )

یتلود تالماعم 

نآ غلبم  هک  تسا  یتالماعم  یئزج : تالماعم  فلا - دوشیم : میسقت  ریز  حرـش  هب  هدمع  طسوتم و  یئزج ، هتـسد  هس  هب  یتلود  تالماعم  : 
نویلیم ود  زا  دشاب و  رتشیب  لایر  رازه  دصیـس  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتالماعم  طسوتم : تالماعم  ب- دنکن ، زواجت  لایر  رازه  دصیـس  زا 

تابـساحم نوناق  هداـم 80  . ) دـشاب رتشیب  لاـیر  نویلیم  ود  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتـالماعم  هدـمع : تـالماعم  ج - دـیامنن ، زواـجت  لاـیر 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع 

یتلود تالماعم 

زا هک  نیا  ولو  يزرواشک  تالوصحم  تالماعم  يانثتسا  هب   ) يراک هعطاقم  -1 زا : تسا  ترابع  هدام  نیا  رد  جردـنم  تالماعم  زا  روظنم  : 
نوناق رد  جردنم  لوا  هقبط  نداعم  يانثتسا  هب   ) يرادربهرهب جارختـسا و  فاشتکا و  - 3 يراک ، لمعلاقح  - 2 دوش ،) ماجنا  هعطاقم  قیرط 

یشکهشقن و دادرارق  يرادربهشقن و  دادرارق  - 4 تسا ،) عقاو  اهنآ  یـصخش  کلم  رد  روکذـم  نداعم  هک  ماعط  کمن  نینچمه  نداعم و 
دـیرخ و - 7 هصقاـنم ، هدـیازم و  رد  تکرــش  - 6 یقوـقح ، یلاــم و  ینف و  تارواــشم  تاــعلاطم و  دادرارق  - 5 نآ ، يارجا  رد  تراــظن 

هدیازم هصقانم و  زا  رگید  نیناوق  بجوم  هب  دـنچ  ره  دوش  ماجنا  هدـیازم  ای  هصقانم  ای  یمومع  تابـساحم  نوناق  قبط  دـیاب  هک  ییاهشورف 
بوصم يروشک  یتلود و  تالماعم  رد  نادنمراک  نیـسلجم و  ناگدـنیامن  ارزو و  هلخادـمعنم  نوناق  هدام 1  هرصبت 3  . ) دشاب هدش  انثتـسا 

(. 22/10/1337

غلبم رظن  زا  یتلود  تالماعم 

هدام 1 . ) هدمع تالماعم  - 3 یئزج ، تالماعم  - 2 یئزج ، یلیخ  تالماعم  -1 دوشیم : میـسقت  هقبط  هس  هب  غلبم  رظن  زا  یتلود  تالماعم  : 
بوصم 10/2/1334) یتلود  تالماعم  هماننییآ 

اهيرادرهش تالماعم 

لاـیر رازه  هاـجنپ  زا  نآ  نازیم  هک  یئزج  تـالماعم  لوا -  عون  دوـشیم : میـسقت  عوـن  هس  هب  غـلبم  نازیم  رظن  زا  اهيرادرهـش  تـالماعم  : 
موس عون  دشاب . لایر  رازهدصناپ  زا  رت  مک  لایر و  رازه  هاجنپ  زا  رتشیب  نآ  نازیم  هک  طسوتم  تالماعم  مود -  عون  درک . دهاوخن  زواجت 
بوصم 12/4/1346) اهيرادرهش  تالماعم  هماننییآ   1 هدام . ) دوب دهاوخ  رتشیب  لایر و  رازه  دصناپ  نآ  نازیم  هک  هدمع  تالماعم  - 

هدمع تالماعم 

لاـیر رازهدـصکی  زا  نآ  غـلبم  هک  یئزج  تـالماعم  لوا -  عوـن  دوـشیم : میـسقت  عوـن  هس  هب  هماـننییآ  نـیا  رد  غـلبم  رظن  زا  تـالماعم  : 
 - موس عون  دـنکن . زواجت  لایر  نویلیم  کـی  زا  رتشیب و  لاـیر  رازه  دـصکی  زا  نآ  غلبم  هک  طـسوتم  تـالماعم  مود -  عون  دـنکنزواجت .
بوصم 25/1/1355) تختیاپ  يرادرهش  تالماعم  هماننییآ  زا  هدام 1  . ) دشاب رتشیب  لایر  نویلیم  کی  زا  نآ  غلبم  هک  هدمع  تالماعم 
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هدمع تالماعم 

رازه هد  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتالماعم  طسوتم  تالماعم  دـنکن . زواجت  لاـیر  رازه  هد  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتـالماعم  یئزج  تـالماعم  : 
هدام 1 . ) دشاب رتشیب  لایر  نویلیم  کی  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتالماعم  هدمع  تالماعم  دـنکن  زواجت  لایر  نویلیم  کی  زا  رتشیب و  لایر 

بوصم 18/12/1354) یتلود  تالماعم  هماننییآ  داوم 1 و 25  حالصا  نوناق  زا  یحالصا 

هدمع تالماعم 

رازه هدزا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتالماعم  طسوتم  تالماعم  دـنکن . زواـجت  لاـیر  رازه  هد  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتـالماعم  یئزج  تـالماعم  : 
. دـشاب رتشیب  لایر  رازه  تسیود  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتالماعم  هدـمع  تـالماعم  دـنکن . زواـجت  لاـیر  رازه  تسیود  زا  رتشیب و  لاـیر 

هماننییآ هدام 1  )

هدمع تالماعم 

هـس زا  هلماعم  نازیم  هک  تسا  نآ  یئزج  تالماعم  دـنکن . زواجت  لاـیر  رازه  هس  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتـالماعم  یئزج  یلیخ  تـالماعم  : 
. دـشاب رتشیب  لایر  رازه  هاجنپ  زا  هک  یتالماعم  زا  تسا  ترابع  هدـمع  تالماعم  دـنکن و  زواجت  لایر  رازه  هاجنپ  زا  رتشیب و  لایر  رازه 

بوصم 10/2/1334) یتلود  تالماعم  هماننییآ  هدام 2  )

لباقتم تالماعم 

تامدخ ای  اهالاک  یمامت  ای  یـشخب  هدننک ، نیمأت  نآ  بجوم  هب  هک  دوشیم  قالطا  یتالماعم  عاونا  هب  دـنب ي  عوضوم  لباقتم  تالماعم  : 
دهدیم و رارق  هدـننک  دـیلوت  رایتخا  رد  ار  روشک  يدـیلوت  ياهدـحاو  دـیلوت  همادا  ای  حالـصا  يزاسزاب ، هعـسوت ، داجیا ، تهج  زاین  دروم 

قیرط زا  هدـش  دـقعنم  دادرارق  ساـسارب  قلعتم  ياـههنیزه  هفاـضا  هب  تخادرپ . شیپ  غلاـبم  رـسک  زا  سپ  روبزم . تامدـخ  اـهالاک و  ياـهب 
یندعم یتعنـص و  ياهالاک  ریاس  لیوحت  قیرط  زا  طبريذ  هناخترازو  دییأت  تروص  رد  ای  هدننک  دیلوت  يدیلوت  تامدخ  ای  اهالاک  لیوحت 

دنب ي عوضوم  لباقتم  تالماعم  هماننییآ  حالـصا  هدام 2  . ) دوشیم تخادرپ  رادیرخ ، ای  هدـننک  نیمأت  هب  روشک  رد  يدـیلوت  تامدـخ  و 
بوصم 30/4/1372) هعسوت ... لوا  همانرب  نوناق  هرصبت 29 

طسوتم تالماعم 

زواجت لایر  رازه  دـصکی  زا  نآ  غلبم  هک  یئزج  تالماعم  لوا - عون  دوشیم : میـسقت  عون  هس  هب  هماننییآ  نیا  رد  غلبم  رظن  زا  تـالماعم  : 
تالماعم موس –  عون  دـنکن . زواجت  لایر  نویلیم  کی  زا  رتشیب و  لایر  رازه  دـصکی  زا  نآ  غلبم  هک  طسوتم  تالماعم  مود - عون  دـنکن .

بوصم 25/1/1355) نارهت  يرادرهش  تالماعم  هماننییآ  هدام 1  . ) دشاب رتشیب  لایر  نویلیم  کی  زا  نآ  غلبم  هک  هدمع 

طسوتم تالماعم 

رازه هد  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتالماعم  طسوتم  تالماعم  دـنکن . زواجت  لاـیر  رازه  هد  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتـالماعم  یئزج  تـالماعم  : 
هدام 1 . ) دشاب رتشیب  لایر  نویلیم  کی  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتالماعم  هدمع  تالماعم  دـنکن  زواجت  لایر  نویلیم  کی  زا  رتشیب و  لایر 

بوصم 18/12/1354) یتلود  تالماعم  هماننییآ  داوم 1 و 25  حالصا  نوناق 
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طسوتم تالماعم 

رازه هد  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتالماعم  طسوتم  تالماعم  دـنکن . زواجت  لاـیر  رازه  هد  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتـالماعم  یئزج  تـالماعم  : 
. دـشاب رتشیب  لایر  رازه  تسیود  زا  نآ  غلبم  هک  تسا  یتالماعم  هدـمع  تـالماعم  دـنکن . زواـجت  لاـیر  رازه  تسیود  زا  رتشیب و  لاـیر 

بوصم 27/12/1349) یتلود  تالماعم  هماننییآ  هدام 1  )

هضواعم

نودـب دـنکیم  ذـخا  رگید  فرط  زا  هک  رگید  لاـم  ضوع  هب  دـهد  یم  یلاـم  نیفرط  زا  یکی  نآ  بجوـم  هب  هک  تسا  يدـقع  هضواـعم  : 
( یندم نوناق  هدام 464  . ) دشاب نمث  يرگید  عیبم و  نیضوع  زا  یکی  هک  نیا  هظحالم 

مرج نواعم 

باکترا هب  ممـصم  ار  یـسک  عیمطت  ای  دـیدهت  ای  بیغرت  ای  کیرحت  رثا  رب  سکره  - 1 دـنوشیم : بوسحم  مرجم  نواعم  ریز  صاخـشا  : 
دنک هیهت  ار  مرج  باکترا  لیاسو  عالطا  ملع و  اب  سکره  - 2 دوش . مرج  عوقو  بجوم  گنرین  بیرف و  هسیسد و  هلیـسو  هب  ای  دیامن  مرج 

نوناق هدام 28  . ) دـنک لیهـست  ار  مرج  عوقو  ًادـماع  ًاملاع و  سک  ره  - 3 دـهد . هئارا  بکترم  دـصق  هب  ملع  اب  ار  نآ  باـکترا  قیرط  اـی  و 
بوصم 7/3/1352) یمومع  تازاجم 

باسحيذ نواعم 

تمـس نیا  هب  تیحالـص  دـجاو  یمـسر  نانکراک  نیب  زا  ییاراد  يداصتقا و  روما  ترازو  مکح  اب  هک  تسا  يرومأم  باسحيذ  نواـعم  : 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 32  . ) دوشیم بوصنم 

مرجم نواعم 

کیرحت و هطـساو  هب  تسا و  مرج  أشنم  هک  دنوش  یلعف  باکترا  كرحم  ثعاب و  هک  یناسک  -1 دنبوسحم : مرجم  نواعم  لیذ  صاخشا  : 
یناسک - 3 دوشیم . عقاو  مرج  نآ  اهنآ  ینابت  هطساو  هب  هدرک و  مرج  باکترا  رب  ینابت  هک  یناسک  - 2 دوش . عقاو  لعف  نآ  اهنآ  بیغرت 

هدام . ) دناهدرک کمک  مرج  رشابم  اب  وحن  ره  هب  ای  نآ  يارجا  لیهست  ای  مرج  بابـسا  تالآ و  كرادت  هیهت و  ثیح  زا  عالطا  ملع و  اب  هک 
بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم  نوناق   28

داتعم

هدام 17 . ) دـشاب هتـشاد  دایتعا  نآ  تاقتـشم  كایرت و  هب  هک  دوشیم  قالطا  یـصخش  هب  طقف  هماـننییآ  نیا  رد  داـتعم )  ) هملک زا  روظنم  : 
بوصم 20/6/1348) كایرت  رودص  شاخشخ و  دودحم  تشک  نوناق  داوم 4 و 5 و 6 و 7  عوضوم  ییارجا  هماننییآ 

ندعم

بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب ت  . ) دشاب هفرص  هب  نورقم  نآ  زا  يرادرب  هرهب  هک  تسا  یندعم  هریخذ  : 
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ندعم

بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  هدام 1  دنب پ  . ) دشاب هفرص  هب  نورقم  نآ  زا  يرادربهرهب  هک  یندعم  هریخذ  : 

هدامآ ندعم 

راسناک زا  ییارآ  هناک  و  يرادربهرهب ، فاشتکا ، روظنم  هب  هک  یتالیهست  تاسیسأت و  تالآنیشام و  راسناک و  هعومجم  زا  تسا  ترابع  : 
بوصم 1/3/1362) نداعم  نوناق  هدام 1  زا  دنب خ  . ) تسا هدش  داجیا 

رسعم

. دشابن دوخ  نوید  ای  همکاحم  جراخم  هیدأت  هب  رداق  دوخ  لام  هب  یسرتسد  مدع  ای  ییاراد  تیافک  مدع  هطساو  هب  هک  تسا  یـسک  رـسعم  : 
بوصم 20/9/1313) راسعا  نوناق  زا  لوا  هدام  )

رسعم

هدام 1 . ) دشابن هب  موکحم  ای  هیلدع  جراخم  هیدأت  هب  رداق  ًاتقوم  دوخ  ییاراد  لاوما و  هب  یسرتسد  مدع  هطـساو  هب  هک  تسا  یـسک  رـسعم  : 
بوصم 25/8/1310) تامکاحم  عیرست  نوناق  حالصا  سالفا و  راسعا و  نوناق 

یسرداد هنیزه  زا  رسعم 

نآ هیدأت  هب  رداق  تقوم  روطهب  دوخ  لام  هب  یـسرتسد  مدع  ای  ییاراد  تیافک  مدع  هطـساو  هب  هک  تسا  یـسک  یـسرداد  هنیزه  زا  رـسعم  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسردادنییآنوناق  هدام 504  . ) تسین

یسرداد هنیزه  زا  رسعم 

یـسرداد هنیزه  هیدأت  هب  رداق  دوخ  لام  هب  یـسرتسد  مدـع  ای  ییاراد  تیافک  مدـع  هطـساو  هب  هک  تسا  یـسک  یـسرداد  هنیزه  زا  رـسعم  : 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 693  . ) تسین

لولعم

لوط مامت  لاس  کی  زا  رتشیب  نآ  هجلاعم  هک  هدـش  يرامیب  اـی  هحناـس  راـچد  یتمدـخ  دویق  تلع  هب  هک  تسا  يدـنمراک  رـسفا و  عضو  : 
بوصم حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 14  . ) دشابن تمدخ  ماجنا  هب  رداق  یماظن  یکشزپ  یلاع  نویسیمک  صیخـشت  قبط  هدیـشک و 

(30/4/1336

لولعم

یمالـسا و بـالقنا  ندیـسر  رمث  هب  هار  رد  هک  تسا  يروـکذ  درف  هماـننییآ  هدام 133  نوناـق و  هداـم 45  رد  جردـنم  لولعم  زا  روـظنم  : 
هرادا هب  رداق  يرگید  صخش  کمک  نودب  یکـشزپ  ياروش  رظن  ربارب  دوشب و  ای  هدش  لولعم  دعب  هب  خیرات 19/10/1356  زا  نآ  رارمتسا 

( ناریزو تأیه  بوصم 13/5/1364  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 134  . ) دشابن دوخ  یصخش  روما 
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یناور لولعم 

دوخ یلغـش  یعامتجا و  یگداوناـخ ، يدرف ، فیاـظو  اـهشقن و  ياـفیا  هب  رداـق  یناور  يراـمیب  تلع  هب  هک  تسا  یـسک  یناور  لولعم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 3/7/1367  یناور ... نارامیب  هب  همحزلاقح  تخادرپ  هزاجا  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 2  . ) دشابن

ینف طباوض  اهدرادناتسا و  اهرایعم ،

روشک و رد  دوجوم  ینف  یملع و  لوصا  ساسارب  هک  ییاهلمعلاروتـسد  طباوض و  اهشور ، ینف ، تاصخـشم  زا  ياهعومجم  زا  دـنترابع  : 
نیمـضت يداصتقا ، ینف و  رظن  زا  حرط  شریذـپ  يارب  دوجوم  تاـناکما  یعاـمتجا و  یطیحم ، تسیز  یمیلقا ، طیارـش  هب  هجوت  اـب  ناـهج ،

زا دـنب 14  . ) دــنوشیم نیودــت  هـیهت و  اـهحرط  يرادربهرهب  يرادــهگن و  ارجا ، یحارط ، تـیفیک  دوـبهب  تاـعالطا و  تظاـفح  ینمیا ،
( ناریزو تأیه  بوصم 23/3/1375  روشک  ینارمع  ياهحرط  ییارجا  ینف و  ماظن  يارجا  هوحن  همانبیوصت 

ریعم

ار هدـنهد  هیراع  دوش . عفتنم  ًاناجم  وا  لام  نیع  زا  هک  دـهدیم  هزاجا  رگید  فرط  هب  نیفرط  دـحا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدـقع  هیراع  : 
( یندم نوناق  هدام 635  . ) دنیوگ ریعتسم  ار  هدنریگ  هیراع  ریعم و 

يرتفم

يرما رفن  دنچ  ای  کی  هب  عماجم  رد  قطن  هلیسو  هب  ای  هروبزم  قاروا  ای  نالعا  راشتنا  هلیـسو  هب  ای  یطخ  ای  یپاچ  قاروا  هلیـسو  هب  سک  ره  : 
هک نیا  رب  طورشم  دش  دهاوخ  بوسحم  يرتفم  دوش  بوسحم  تیانج  ای  هحنج  رما  نآ  تازاجم  نوناق  قباطم  هک  دهد  تبـسن  ًاحیرـص  ار 

بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 269  . ) دیامن تباث  ار  دانسا  نآ  تحص  دناوتن 

رثالادوقفم

ای ریـسا  دعب  هب  خـیرات 19/10/1356  زا  نآ  رارمتـسا  یمالـسا و  بـالقنا  ندیـسر  رمث  هب  هار  رد  هک  تسا  یـصخش  رثـالادوقفم  ریـسا و  : 
هدیسر دیهش  داینب  دییأت  هب  دراوم  ریاس  رد  هطوبرم و  يورین  دییأت  هب  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  لنسرپ  دروم  رد  بتارم  هدش و  رثالادوقفم 

( ناریزو تأیه  بوصم 13/5/1364  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 136  . ) دشاب

سلفم

نوناق حالصا  سالفا و  راسعا و  نوناق  هدام 2  . ) تسین یفاک  وا  یهدب  ای  هیلدع  جراخم  تخادرپ  يارب  وا  ییاراد  هک  تسا  یسک  سلفم  : 
بوصم 25/8/1310) تامکاحم  عیرست 

راک هعطاقم 

ای لـمع  هنوـگره  ماـجنا  هصقاـنم  سلجمتروـص  اـی  ناـمیپ  اـی  دادرارق  دـقع  نمـض  رد  هـک  دوـشیم  قـالطا  یــصاخشا  هـب  راـکهعطاقم  : 
هدام . ) دنک دهعت  نیعم  تدم  هب  اهب و  ای  دزم  لابق  رد  هصقانم  سلجم  تروص  ای  نامیپ  ای  دادرارق  رد  هجردـنم  طیارـش  اب  ار  ییالاکشورف 

بوصم 10/5/1334) دمآرد  رب  تایلام  نوناق   12
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راک هعطاقم 

شورف ای  لمع  هنوگره  ماجنا  هصقانم  سلجم  تروص  ای  نامیپ  ای  دادرارق  دـقع  نمـض  رد  هک  دوشیم  قالطا  یـصخش  هب  راـک  هعطاـقم  : 
هدام 11 . ) دـیامن دـهعت  نیعم  تدـم  هب  اهب و  ای  دزم  لابق  رد  هصقانم  سلجمتروص  ای  نامیپ  ای  دادرارق  رد  هجردـنم  طیارـش  اـب  ار  ییـالاک 

بوصم 16/1/1335) ربمت  قح  تالغتسم و  یعورزم و  كالما  دمآرد و  رب  تایلام  نوناق 

هجراخ روما  ترازو  یسایس  تاماقم 

-6 هس . هجرد  نزیار  - 5 لوا . ریبد  - 4 مود . ریبد  - 3 موس . ریبد  - 2 هتسباو . -1 تسا : ریز  رارق  هب  هجراخ  روما  ترازو  یـسایس  تاماقم  : 
روما ترازو  یطابـضنا  یلام و  یمادختـسا ، یتالیکـشت ، تاررقم  نوناـق  هدام 22  . ) ریفـس - 8 کـی . هـجرد  نزیار  - 7 ود . هـجرد  نزیار 

بوصم 7/3/1352) هجراخ 

لکتورپ همانهلواقم و 

حیـضوت و روظنم  هب  هک  تسا  يدنـس  ای  دـسریم  اضما  هب  تلود  دـنچ  اـی  ود  ناگدـنیامن  تارکاذـم  ناـیاپ  رد  هک  تسا  ياهسلجتروص  : 
هماننییآ دنب 29  . ) دوشیم یقلت  نآ  زا  یئزج  ًالومعم  دوشیم و  میظنت  یلصا  همانتقفاوم  هماندهع و  زا  يداوم  حیحصت  ای  لیدعت  ای  ریسفت 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت  ظفح و  نوناق  ییارجا 

تمواقم

بوـصم هـلزلز  ربارب  رد  اـهنامتخاس  یحارط  هماـننییآ  فیراـعت  شخب  زا  . ) هدراو ياـهورین  لـمحت  يارب  وـضع  کـی  لـمحت  تـیفرظ  : 
( ناریزو تأیه   17/9/1378

هب یعدم  رادقم 

هب یعدم  هب  لاحـضرع  میدقت  زا  دعب  هک  یتاراسخ  لثملاترجا و  تسا  هدش  دیق  ًاحیرـص  لاحـضرع  رد  هک  تسا  یغلبم  هب  اعدم  رادقم  : 
تمیق ای  هب  اعدم  رادقم  نییعت  هک  يدراوم  دوش  هیحلص  باصن  دح  رب  هدایز  ًاعومجم  هک  نیا  ولو  دوش  هوالع  تسا  نکمم  دریگیم  قلعت 
مولعم ًالامجا  هیحلـص  باصن  دح  رب  نآ  ندوب  دـیاز  هک  نیا  رگم  تسا  هیحلـص  تیحالـص  رد  لخاد  تسین  نکمم  يوعد  يادـتبا  رد  نآ 
بوصم 31/3/1302) هیحلص  مکاحم  هب  عجار  یقوقح  تامکاحم  لوصا  نوناق  رد  تافرصت  تقوم  نوناق  هدام 22  هیحالصا  . ) دشاب

هب یعدم  رادقم 

هماقا زور  ات  هب  یعدم  هجوب  هک  تراسخو  لثملاترجاهمیمـض  هب  تسا  هدش  دیق  ًاحیرـصلاحضرعرد  هکتسا  یغلبم  هب  یعدـم  رادـقم  : 
بوصم 18/8/1290) یقوقح  تامکاحم  لوصا  نیناوق   22 هدام . ) دنکیم اضاقت  ار  نآهیدأت  ضراع  هدش و  همیمض  يوعد 

بتکم

تسا نآ  یمسر  ریغ  دشاب -  هدش  ریاد  تلود  فرط  زا  هک  تسا  نآ  یمسر  یمسرریغ : یمسر و  تسا  تمسق  ود  رب  سرادم  بتاکم و  : 
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بوصم 9/8/1290) فراعم  یساسا  نوناق  زا  هدام 8  . ) دشاب هتشاد  صوصخم  یناب  هک 

تمیق نییعت  كالم 

هزوح رد  عقاو  هباـشم  تاراـسخ  قوقح و  تاسیـسأت و  هینبا و  یـضارا و  میوقت  زور  هلداـع  ياـهب  زا  تسا  تراـبع  تمیق  نییعت  كـالم  : 
يارجا يارب  كالما  یـضارا و  کلمت  دـیرخ و  ینوناق  هحیـال  هدام 5  . ) اـهنآ تمیق  رد  حرط  ریثأـت  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  حرط  تاـیلمع 

( بالقنا ياروش  بوصم 17/11/1358  تلود  یماظن  ینارمع و  یمومع و  ياههمانرب 

تمیق نییعت  كالم 

رظن رد  نودـب  ینارمع  حرط  تایلمع  هزوح  رد  عقاو  هباشم  تاسیـسأت  هینبا و  یـضارا و  هلداع  ياهب  زا  تسا  ترابع  تمیق  نییعت  كالم  : 
تمیق هب  هد  يدـص  هلداع  ياهب  رب  هوالع  دـشاب  کلام  تنوکـس  لحم  کلم  هک  يدراوم  رد  اـهنآ . تمیق  رد  طوبرم  حرط  ریثأـت  نتفرگ 

نیا زا  هلداع  تمیق  رگید  دصرد  دشاب 15  یفرـصتم  کلم  نامه  دمآرد  هب  رـصحنم  کلام  هشاعا  رمم  هاگره  دش و  دهاوخ  هدوزفا  کلم 
بوصم 10/12/1351) روشک  هجدوب  همانرب و  نوناق  زا  هدام 50  دنب 3  . ) دش دهاوخ  تخادرپ  وا  هب  تباب 

قافنا هب  مزلم 

دوخ تشیعم  عضو  رد  ثیح  نیا  زا  هک  نیا  نودـب  دـهدب  هقفن  دـناوتب  ینعی  دـشاب  هقفن  نداد  زا  نکمتم  هک  تسا  قاـفنا  هب  مزلم  یـسک  : 
هدام 1198 . ) دوش هتفرگ  رظن  رد  هعماج  رد  وا  یصخش  یناگدنز  عضو  تادهعت و  هیلک  دیاب  نکمت  صیخـشت  يارب  ددرگ . هقیـضم  راچد 

( یندم نوناق 

یمومع کلم 

بالـضاف يراجم  اهرهن و  اههناخدور و  رتسب  رباـعم و  یلک  روطهب  اـهنابایخ و  اـهورهدایپ و  اهنادـیم و  یمومع و  ياـههچوک  یـضارا  : 
تسا مومع  هدافتسا  دروم  هک  رهش  ره  هدودحم  رد  عقاو  یمومع  رباعم  ياهتخرد  یمومع و  ياهناتـسروگ  یمومع و  ياهغاب  اهرهش و 

عقاو اههناخدور  رتسب  رد  قرب  بآ و  ترازو  فرط  زا  يرایبآ  تاسیـسأت  داجیا  تسا . يرادرهـش  تیکلاـم  رد  بوسحم و  یمومع  کـلم 
ترازو رظن  ًالبق  اههناخدور  رتسب  رد  ینارمع  تایلمع  هنوگ  ره  يارجا  يارب  دنفلکم  زین  اه  يرادرهـش  تسا  عنامالب  اهرهـش  هدودـحم  رد 

بوصم 27/11/1345) يرادرهش ...  نوناق  هب  دیدج  داوم  قاحلا  داوم و  زا  ياهراپ  حالصا  نوناق  هرصبت 6  . ) دنیامن بلج  ار  قرب  بآ و 

( الاک  ) عونمم

تارداص تاررقم  نوناق  هدام 5  دنب 4  . ) تسا هدش  عنم  مالسا  سدقم  عرش  ای  نوناق  بجوم  هب  اهنآ  دورو  رودص و  هک  تسا  ییاهالاک  : 
بوصم 17/2/1364) لاس 1364  تادراو  و 

تماقا زا  تیعونمم 

نودـب تازاجم  ود  نیا  هب  نیموکحم  دوب . دـهاوخن  لاس  هس  زا  رتشیب  هام و  کی  زا  رتمک  تماقا  زا  تیعونمم  ای  يرابجا  تماـقا  تدـم  : 
دنهاوخن رظن  تحت  اجنآ  رد  هتفر و  دنشابیم  اجنآ  رد  تماقا  هب  روبجم  ای  دنتسین  ياج  نآ  رد  تماقا  زا  عونمم  هک  ياهطقن  هب  ظفحتسم 
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بوصم 7/11/1304) یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 16  . ) دوب

یگدولآ دلوم  عبانم 

لحم زا  تسا  ترابع  اههاگراک : تاجناخراک و  فلا ) دندرگیم . میـسقت  ریز  حرـش  هب  هقبط  هس  هب  دـنوشیم  هدـیمان  عبانم  راصتخا  هک  : 
دریگیم و رارق  هدافتـسا  دروـم  تامدـخ  هضرع  اـی  اـههدروارف  دـیلوت  روـظنم  هب  هلیـسو  اـی  هاگتـسد  دـنچ  اـی  کـی  نآ  رد  هـک  یـصخشم 
اب هک  ياهلیـسو  عون  ره  زا  تسا  ترابع  يروتوم : هیلقن  لیاسو  ب ) دـشابیم . هدـننک  هدولآ  دـنچ  ای  کی  داجیا  ببـس  نآ  زا  يرادربهرهب 

أشنم نتخادنا  راکهب  تروص  رد  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  لقن  لمح و  يارب  دنکیم و  تکرح  زوس  نورب  ای  زوس  نورد  ياهروتوم 
هیلقن لیاسو  اههاگراک و  تاجناخراک و  زا  ریغ  یعبانم  زا  تسا  ترابع  هقرفتم : عبانم  ج ) ددرگیم . هدننک  هدولآ  عون  دـنچ  ای  کی  داجیا 

بوصم اوه  یگدولآ  زا  يریگولج  هماـننییآ  زا  هدام 1  دـنب 4  . ) ددرگیم اوه  یگدولآ  بجوم  هک  یلمع  كرت  اـی  لـمع  ره  يروتوم و 
(29/4/1354

بآ یگدولآ  دلوم  عبانم 

نآ زا  يرادربهرهب  اـی  تیلاـعف  هک  یعبنم  هنوگ  ره  زا  تسا  تراـبع  دوشیم  هدـیمان  هدـننک  هدولآ  عباـنم  هک  بآ  یگدوـلآ  دـلوم  عباـنم  : 
هدام 1 دـنب 4  . ) دـشابیم هقرفتم  یگناـخ و  يرهـش و  يرادـماد ، يزرواـشک و  یتعنـص ، عباـنم  لـماش  هک  دوشیم  بآ  یگدولآ  بجوم 

( ناریزو تأیه  بوصم 24/9/1363  بآ  یگدولآ  زا  يریگولج  هماننییآ 

هعشا دلوم  عبانم 

هعشا دلوم  تاسیسأت  اههاگتسد و  ای  نآ  يواح  ایشا  داوم و  ای  یعونصم  ای  یعیبط و  زا  معا  ویتکاویدار )  ) ازوترپ داوم  هب  هعشا  دلوم  عبانم  : 
بوصم 20/1/1368) هعشا  ربارب  رد  تظافح  نوناق  هدام 1  دنب 2  . ) ددرگیم قالطا 

یتفن عبانم 

. دشاب هدـش  عقاو  ییایرد  قطانم  رد  ای  یکـشخ  رد  هک  نیا  زا  معا  تفن  ياراد  ینیمزریز  ریاخذ  عبانم و  هیلک  زا  تسا  ترابع  یتفن  عبانم  : 
بوصم 8/5/1353) تفن  نوناق  هدام 1  )

ینوکسم لزانم 

. دبای صاصتخا  نآ  لاثما  يرادا و  يراجت ، یتعنصریغ ، ياههدافتسا  دصق  هب  تنوکس و  تهج  ًاتداع  ًافرع و  هک  ینکاما  زا  تسا  ترابع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 24/9/1363  بآ  یگدولآ  زا  يریگولج  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب 13  )

یلگنج قطانم 

. دشاب هتـشاد  دوجو  هدـنکارپ  ای  هوبنا  روطهب  یعیبط  یلگنج  ياهرازهتوب  ای  یلگنج  یـضارا  ای  هشیب  ای  لگنج  اهنآ  رد  هک  تسا  یقطانم  : 
بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق  هدام 1  دنب 18  )

ییایرد قطانم 
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بوصم 8/5/1353) تفن  نوناق  زا  هدام 1  زا   ... ) هراق تالف  یلحاس و  یلخاد و  ياهبآ  زا  تسا  ترابع  ییایرد  قطانم  : 

نیشندرک قطانم 

، ناکوب بآودـنایم ، داباهم ، رهـشناریپ ، هدـقن ، هیونـشا ، ياهرهـش  لـماش  یبرغ  ناـجیابرذآ  بونج  ناتـسدرک و  ناتـسا  زا  تسا  تراـبع  : 
ریاد و ياهنیمز  يراذـگاو  نوناق  ییارجا  هماننییآ  دنب 3  . ) ساملـس هیمورا و  ياهناتـسرهش  يزرم  راون  باکت و  ژد ، نییاص  تشدرس ،

( ناریزو تأیه  بوصم 29/11/1365  تسا  هتفرگ  رارق  نازرواشک  رایتخا  رد  تقوم  تشک  تروص  هب  بالقنا  زا  دعب  هک  ریاب 

مورحم قطانم 

بوصم اوه  بآ و  يدب  یگدنز و  تالیهست  رظن  زا  روشک  طاقن  يدنبهورگ  لودج  رد  هک  دوشیم  قالطا  ییاهلحم  هب  مورحم  قطانم  : 
هماننییآ زا  هدام 3  هرصبت 2  ... ) دنـشاب هتفرگ  رارق  رتالاب  هجرد 2 و  ات  رتالاب  جـنپ و  هورگ  طاقن  وزج  یمادختـسا  يرادا و  روما  ناـمزاس 

بوصم 20/4/1372) نامتخاس  یسدنهم  ماظن  نوناق  ییارجا 

هصقانم

تیلوئـسم صیخـشت و  هب  نکمم  تمیق  لقادـح  هب  یئزج  تالماعم  دروم  رد  فلا ) دریذـپیم : ماجنا  ریز  قرط  هب  تـالماعم  رد  هصقاـنم  : 
دروم رد  ج ) دـیرخ ، رومأم  تیلوئـسم  هب  یبتک  ياهب  مالعتـسا  اب  نکمم  تمیق  لقادـح  هب  طسوتم  تـالماعم  دروم  رد  ب ) دـیرخ ، رومأـم 

بوـصم یموـمع  تابـساحم  نوناـق  هدام 29 و  (. ) دودـحم هصقاـنم   ) هماـن توعد  لاـسرا  اـی  هصقاـنم  یهگآ  راـشتنا  اـب  هدـمع  تـالماعم 
(15/10/1349

بستنم

ای ورین  یلنـسرپ  رایتخا  رد  دروم  بسح  هدـیدرگ و  کفنم  دوخ  یتمدـخ  هدر  زا  ریز  ياهتلاح  زا  یکی  رد  هک  تسا  یلنـسرپ  تیعـضو  : 
. ددرگیم روظنم  عیفرت  يارب  تمدخ  تدم  زج  باستنا  تدم  دـنریگیم ، رارق  ترازو  ای  لک  داتـس  ای  هاپـس  لک  داتـس  ای  هطوبرم  نامزاس 

بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  هدام 109  )

بستنم

نامزاس رد  هک  هدـش  هدرامگ  یـصوصخم  لغاشم  هب  ًاتقوم  فلا ) دـشاب : ریز  دراوم  زا  یکی  لومـشم  هک  تسا  يدـنمراک  رـسفا و  عضو  : 
لیصحت لوغشم  هجراخ  ای  هلخاد  سرادم  زا  یکی  رد  ب ) تسا . هدشن  ینیبشیپ  یصوصخ  هب  لحم  لغاشم  نآ  يارب  حلـسم ...  ياهورین 

زا شیب  اهنآ  يرامیب  هجلاعم  هک  ینادنمراک  نارـسفا و  د ) دوش . لغـش  نودب  ًاتقوم  ینامزاس  لحم  لالحنا  ای  فذح  هطـساو  هب  ج ) دشاب .
هک یتروص  رد  دنتسه و  تراسا  رد  هک  یتدم  مامت  رد  دنوشیم  ریسا  هک  ینادنمراک  نارسفا و  ه )ـ لاس . کی  ات  دنک  ادیپ  همادا  هام  راهچ 

 .... بیوصت هب  انب  و ) دوب . دنهاوخ  یقاب  باستنا  لاح  رد  دوش  عاجرا  لغـش  نانآ  هب  دیاب  هک  هام  شـش  ات  رثکادح  دنوش  جراخ  تراسا  زا 
بوصم 30/4/1336) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  زا  هدام 11  . ) دنوش یتلود  ای  یلم  ياههاگنب  ای  اههناخترازو  ریاس  رد  تمدخ  رومأم 

تمدخ رظتنم 
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رانکرب راک  زا  تقوم  روط  هب  ینامزاس  تسپ  ظفح  اب  یطابضنا ، تافلخت  باکترا  تلع  هب  هطوبرم  تاررقم  ربارب  هک  تسا  یلنسرپ  عضو  : 
بوصم 21/7/1370) یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمادختسا  تاررقم  نوناق  هدام 107  . ) دنشاب هدش 

تمدخ رظتنم 

. دوش رانکرب  راک  زا  ًاـتقوم  داوم 116 و 117  تاررقم  قبط  هحماسم  اـی  ررکم  روصق  اـی  اـطخ  تلع  هب  هک  تسا  يدـنمراک  رـسفا و  عضو  : 
بوصم 30/4/1336) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  زا  هدام 12  )

تمدخ رظتنم 

زا . ) دوب دنهاوخ  بوسحم  تمدخ  رظتنم  دنوش  راکیب  ریصقت  نودب  يرادا  تایضتقم  هب  انب  ای  لغاشم  فذح  هطـساو  هب  هک  ینیمدختـسم  : 
بوصم 22/9/1301) يروشک  مادختسا  نوناق  زا  هدام 28 

هایملافصنم

هماننییآ زا  دـنب 30  . ) دـیامنیم میـسقت  يواستم  تمـسق  ود  هب  ار  لیـسم  ای  رهن  ای  هناـخدور  یلـصا  يارجم  بآ  حطـس  هک  تسا  یطخ  : 
بوصم 18/12/1363) يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت  ظفح و  نوناق  ییارجا 

يداصتقا يراصحنا  هقطنم 

يایرد أدـبم  طخ  زا  ییاـیرد  لـیام  ( 200  ) تسیود ضرع  هب  رثکادـح  ینیمزرـس  ياـیرد  رواـجم  جراـخ و  ياـههیحان  زا  تسا  تراـبع  : 
طوبرم ياهتیحالـص  ریاـس  یعیبـط و  عباـنم  دروم  رد  يراـصحنا  ياهتیحالـص  قوقح و  ياراد  یلحاـس  روـشک  نآ ، رد  هک  ینیمزرس 

سراف و جـیلخ  رد  ناریا  يداصتقا  يراصحنا  هقطنمو  هراق  تالف  رد  تاسیـسأت  زا  هدافتـسا  ثادـحا و  هماـننییآ  هدام 1  هرصبت 2  . ) تسا
(. ناریزو تأیه  بوصم 28/9/1375  نامع  يایرد 

يرهش هقطنم 

طباوـض فیراـعت و  نوناـق  هداـم 4  هرـصبت 3  . ) دوـشیم لیکـشت  يرهـش  هـقطنم  هـلحم ، دـنچ  نتـسویپ  مـه  هـب  زا  گرزب  ياهرهـش  رد  : 
(15/4/1362 بوصم يروشکتامیسقت 

تراظن هقطنم 

هدام 12 . ) دـشابیم ییایرد  لیام  أدـبم 24  طخ  زا  نآ  یجراخ  دـح  هک  ینیمزرـس  يایرد  ترواـجم  رد  تسا  ياهقطنم  تراـظن  هقطنم  : 
بوصم 31/1/1372) نامع  يایرد  سرافجیلخ و  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ییایرد  قطانم  نوناق 

يرحب تراظن  هقطنم 

دشابیم دتمم  لحاوس  لوط  رد  نآ  اب  يزاوم  رزج و  نیرتتسپ  دح  زا  ناریا  لحاوس  زا  يرحب  لیم  شـش  هلـصاف  هب  هک  ایرد  زا  یتمـسق  : 
هب دشابیم  ناریا  تکلمم  هب  قلعتم  نآ  يالاب  حطس و  ایرد و  فک  ریز  رد  هعقاو  ياهتمسق  هقطنم  نیا  رد  بوسحم و  ناریا  یلحاس  بآ 
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هقطنم يرحب  رورم  روـبع و  نیمأـت  اـی  تکلمم  عفاـنم  عاـفد و  تینما و  هب  هطوـبرم  ياـهدادرارق  نیناوـق و  یـضعب  يارجا  ظاـحل  زا  هوـالع 
دح زا  يرحب  لیم  هدزاود  تافاسم  ات  تسا  تراظن  قح  ياراد  تلود ...  نآ  هب  تبـسن  دوشیم و  هدیمان  يرحب  تراظن  هقطنم  هک  يرگید 

اهایرد رد  تلود  تراظن  هقطنم  یلحاس و  ياهبآ  دودح  نییعت  نوناق  زا  لوا  هدام  . ) دباییم دادـتما  لحاوس  اب  يزاوم  رزج و  نیرتتسپ 
بوصم 24/4/1313)

هلقنم

بوصم 4/9/1361) یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 186  دنب 7  . ) دشابن رسیم  ناوختسا  ندرک  اجهباج  اب  زج  نآ  نامرد  هک  یتحارج  : 

بآ هدننکهدولآ  داوم 

ثعاـب هک  ییایمیـش  یکیزیف و  لـماوع  اـی  داوم  عون  ره  زا  تسا  تراـبع  دوشیم  هدـیمان  زین  هدـننک  هدولآ  هک  بآ  هدـننک  هدوـلآ  داوـم  : 
بوصم 24/9/1363) بآ  یگدولآ  زا  يریگولج  هماننییآ  هدام 1   3 دنب . ) دیازفیب نآ  یگدولآ  هب  ای  هدیدرگ و  بآ  یگدولآ 

اوه هدننکهدولآ  داوم 

هک اهنآ  زا  یبیکرت  هعومجم و  ای  دـماج  عیام و  راخب ، يزاگ ، هدام  عون  ره  زا  تسا  ترابع  دوشیم  هدـیمان  هدـننک  هدولآ  ًاراـصتخا  هک  : 
تارذ هدود ، دود ، لیبق : زا  دـنک  عوبطمان  ياهوب  دـیلوت  ای  دـیازفیب  نآ  یگدولآ  هب  اـی  هدـش  اوه  یگدولآ  ثعاـب  شخپ و  دازآ  ياوه  رد 

داوم اهدیسا ، اهروبراکوردیه ، اههدننک ، دیسکا  نبرک ، ياهدیسکا  تزا ، ياهدیـسکا  درگوگ ، ياهدیـسکا  هدننک ، بوسر  تارذ  قلعم ،
بوصم 29/4/1354) اوه  یگدولآ  زا  يریگولج  هماننییآ  هدام 1  دنب 1  ، ) كاینومآ ویتکاویدار 

يزلفریغ یتعنص  هیلوا  داوم 

هدش ییارآ  هناک  یندعم  داوم  زوسن و  ياههدروارف  هدش و  ردوپ  یندعم  داوم  هدام ، نیا  رد  روکذم  يزلفریغ  یتعنص  هیلوا  داوم  زا  روظنم  : 
بوصم 5/3/1363) تازلف  نداعم و  ترازو  سیسأت  نوناق  هدام 1  هرصبت 2  . ) دشابیم

هلطاب داوم 

بوصم نداـعم  نوناـق  هداـم 1  دــنب ش  . ) ددرگیم ادــج  هناـک  زا  ییارآ  هناـک  اـی  جارختــسا  هجیتـن  رد  هـک  يداوـم  زا  تـسا  تراــبع  : 
(23/3/1377

نادرگناور داوم 

تروص رد  يرادـهب  ترازو  تسا . جردـنم  نوناق  نیا  همیمـض  هناگراهچ  ياهتسرهف  رد  هک  دوشیم  هتفگ  يداوم  هب  نادرگناور  داوم  : 
رظن دـیدجت  ناریزو  تأیه  بیوصت  اب  روکذـم  هناگراهچ  ياهتسرهف  رد  دـناوتیم  دـحتم  للم  ناـمزاس  ردـخم  داوم  نویـسیمک  هیـصوت 

زا زور  هدزناپ  ياضقنا  زا  سپ  تارییغت  نیا  دـیامن . مالعا  راـشتنالاریثک  دـیارج  و  روشک ...  یمـسر  هماـنزور  هلیـسو  هب  ار  بتارم  هدومن و 
بوصم 8/2/1354) نادرگناور  داوم  هب  طوبرم  نوناق  هدام 1  . ) دوب دهاوخ  هیاعرلا  مزال  راشتنا  خیرات 

ردخم داوم 
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ریاس هریـش و  كایرت و  هتخوس  كایرت و  لماش  هک  ینویفا  داوم  لوا - دوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  نوناق  نیا  رد  هروکذـم  ردـخم  داوم  : 
نیئاکوک و و  نیئوره ) نیفرم و  دننام   ) كایرت تاقتـشم  زا  معا  هردـخم  داوم  ریاس  مود - دـشاب . روبزم  داوم  ياراد  هک  دوشیم  یتابیکرت 
رد تبقارم  یناهج  تشادـهب  نامزاس  ای  دوش  نییعت  دـحتم  للم  ناـمزاس  هردـخم  هیودا  تسرهف  رد  هک  ییایمیـش  یتعنـص و  هردـخم  داوم 

بوـصم كاـیرت  لامعتـسا  شاخـشخ و  تشک  عـنم  نوناـق  حالـصا  هب  طوـبرم  نوناـق  لوا  هداـم  زا  .... ) دسانـش يرورـض  ار  نآ  فرـصم 
(19/2/1338

دماج دئاز  داوم 

زکارم تاعیاض  تاناویح ، دسج  رتسکاخ ، هبورکاخ ، هلابز ، دننام  دوشیم  بوسحم  دیاز  ًافرع  هک  يدماج  هدام  هنوگره  زا  تسا  ترابع  : 
دیاز داوـم  یناوـیح و  یناـسنا و  تـالوضف  نینچمه  کـیژولویب و  ییایمیـش و  زا  مـعا  هیفـصت  زا  لـصاح  دـیاز  داوـم  یتعنـص و  يرهش و 

بوصم 24/9/1363) بآ  یگدولآ  زا  يریگولج  هماننییآ  هدام 1  دنب 6  . ) هریغ اهناتسرامیب و 

یندعم داوم 

ًالومعم هک  یندعم  داوم  زا : تسا  ترابع  لوا  هقبط  دوشیم : میـسقت  ریز  هناگهس  تاقبط  هب  يرادربهرهب  فاشتکا و  رظن  زا  یندـعم  داوم  : 
، سروارت گنس  رمرم ، گنس  ینامتخاس ، ياهگنس  کهآ ، گنس  چگ ، گنس  دننام : دسریم  هطوبرم  عیانـص  ینامتخاس و  فرـصم  هب 
، مرک نهآ ، دننام  يزلف  یندعم  داوم  فلا ) زا : تسا  ترابع  مود  هقبط  نآ . لاثما  تیزتراوک و  نایدیـسیا و  تینارگ و  هسام  سر و  كاخ 
، اهتافـسف اهتارتین ، ب ) نآ . لاـثما  نیتـالپ و  هرقن ، ـالط ، مویداـناو ، برـس ، هویج ، يور ، علق ، نومیتنآ ، لـکین ، سم ، تلاـبک ، زنگنم ،

لاغذ دننام  دماج  ياهتخوس  ج ) نآ . لاثما  یندعم و  ياهبآ  نآ و  ریظن  ياهکمن  يزینام و  اهتارب ، ییایلق ، ياهکمن  ماعط ، کمن 
)ـ ه نآ . لاثما  تیفارگ و  اکیم ، زوسن و  كاخ  زوسن ، هبنپ  درگوگ ، خرس ، كاخ  د ) نآ . لاثما  يریق و  ياهگنـس  بروت ، تیینل ، گنس ،

یعیبط و ياهزاگ  ریق ، یتفن ، داوم  هیلک  زا : تسا  ترابع  موس  هقبط  نآ . لاثما  هزوریف و  توقاـی ، درمز ، ساـملا ، دـننام  یتمیق  ياـهگنس 
نداعم نوناق  هداـم 1  . ) دوریم راـک  هب  یمتا  يورین  هدافتـسا  تهج  هک  يداوم  هیلک  مویناروا و  مویروت ، مویدار ، دـننام  ویتـکاویدار  داوـم 

بوصم 31/2/1336)

یندعم داوم 

 – لوا هقبط  دـنوشیم . میـسقت  نیریز  هناگود  تاقبط  هب  جارختـسا  فاـشتکا و  رظن  زا  نیمزریز  اـی  نیمز  يور  رد  دوجوم  یندـعم  داوم  : 
، ینامتخاس ياهگنـس  کهآ ، گنـس  چگ ، گنـس  دـننام  دنـسریم  یتعارز  ای  ینامتخاس  ياهراک  فرـصم  هب  ًالومعم  هک  یندـعم  داوم 

لکین رتاـکنام ، مرک ، نهآ ، دـننام  تازلف  نداـعم  فلا ) ریز : داوـم  زا  دـنترابع  مود - هقبط  نآ . لاـثما  هساـم و  سر ، كاـخ  رمرم ، گـنس 
يزینام و اهتارب ، ییایلق ، ياهکمن  ماعطکمن ، اـه ، تافـسف  اـهتارتین ، ب ) هریغ . برـس و  هویج و  يور ، علق ، نومیتنا ، سم  تلاـبک ،
رد هک  يرگید  یندـعم  داوم  د ) نآ . لاثما  بروت و  تینیل و  گنـس ، لاـغز  لـیبق  زا  دـماج  ياـهتخوس  ج ) هریغ . نآ و  ریظن  ياـهکمن 

بوصم نداـعم  نوناـق  هداـم 1  . ) یندـعم ياـهبآ  زوسن و  كاـخ  زوسن ، هبنپ  درگوـگ ، خرـس ، كاـخ  دـننام  هدـشن  هتـشون  ـالاب  تاـقبط 
(16/11/1317

راهچ هقبط  یندعم  داوم 
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بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  زا  هدام 3  دنب د  : ) هیوناث هیلوا و  زا  معا  ازوترپ  داوم  هیلک  زا : دنتسه  ترابع  راهچ  هقبط  یندعم  داوم  : 

ود هقبط  یندعم  داوم 

، تلاـبک ندـبیلوم ، ناومیتـنآ ، ناـتیت ، سم ، يور ، برـس ، هویج ، علق ، مرک ، ـالط ، نهآ ، -1 زا : دنتـسه  تراـبع  ود  هـقبط  یندـعم  داوـم  : 
يانثتـسا هب   ) اهرورلک اهتانبرک ، اهتافلوس ، ییایلق ، ياهکمن  اـهتارب ، اهتافـسف ، اـهتارتین ، - 2 تازلف . ریاس  مویمداـک و  نتـسگنت ،

، تیلرپ یـسیلیس ، هسام  گنـس و  تاپـسدلف ، اهزوسن ، نلویاک ، کلات ، تیفارگ ، اکیم ، - 3 اهنآ . ریاظن  و  کـی ) هقبط  رد  هدـش  داـی  داوم 
دنناـم یتمیق  همین  یتمیق و  ياهگنـس  - 4 اهنآ . ریاظن  یتعنـص و  ياهكاخ  درز ، كاخ  خرـس ، كاخ  تیـسکوب ، تیلویز ، تیموتاـید ،

ياهلیش اهگنس و  لاغز  عاونا  - 6 امن . ینییزت و  ياهگنـس  عاونا  - 5 اهنآ . لاثما  قیقع و  عاونا  هزوریف ، مشی ، توقاـی ، درمز ، ساـملا ،
نوناق زا  هدام 3  دنب ب  . ) يروبرکوردیه ياهزاگ  يانثتـسا  هب  یندعم  ياهزاگ  زین  اهبآ و  زا  لاصحتـسا  لباق  یندعم  داوم  - 7 یتفنریغ .

بوصم 23/3/1377) نداعم 

هس هقبط  یندعم  داوم 

هملپ ریق ، یعیبـط ، زاـگ  ماـخ ، تفن  دـننام : گنـس  لاـغز  يانثتـسا  هب  اهروبرکوردـیه  هیلک  زا : دنتـسه  تراـبع  هـس  هـقبط  یندـعم  داوـم  : 
یعیبط تلافسآ  گنس  یتفن و  ياهگنس  هملپ  ریق ، اهنآ . لاثما  تفن و  هب  هتـشغآ  ياههسام  یعیبط و  تلافـسآ  گنـس  یتفن ، ياهگنس 

بوـسحم ود  هقبط  نداـعم  وزج  دـشابن  تازو  نآ  هب  هتـسباو  هعباـت و  ياهدـحاو  اهتکرـش و  تفن ، ترازو  لـمع  دروـم  هکیتروـص  رد 
بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  هدام 3  دنب ج  . ) ددرگیم

کی هقبط  یندعم  داوم 

هکوپ ییایرد ، فدص  یلومعم ، سر  كاخ  یلومعم ، هسام  نش و  چگ ، گنس  کهآ ، گنس  زا : دنتسه  ترابع  کی  هقبط  یندعم  داوم  : 
بوصم 23/3/1377) نداعم  نوناق  زا  هدام 3  فلا  دنب  . ) اه نآ  ریاظن  ینامتخاس و  هشال  گنس  نرام ، یگنس ، یبآ و  کمن  یندعم ،

هنیزه داوم 

نوناق زا  هدام 9  . ) دـنکیم صخـشم  یتلود  هسـسؤم  ای  هناخترازو  کی  تیلاعف  زا  یتمـسق  ای  هجدوب  لخاد  رد  ار  هنیزه  عون  هنیزه ، داوم  : 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم 

هنیزه داوم 

نوناق زا  هدام 7  . ) دـنکیم صخـشم  هسـسؤم  اـی  هناـخترازو  کـی  تاـیلمع  زا  یتمـسق  اـی  هجدوب و  لـخاد  رد  ار  هنیزه  عون  هنیزه  داوم  : 
بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم 

غالبا دراوم 

دنیوگ غالبا  دراوم  دننک  هلخادم  ناتسا  ناتسرهش و  ياههاگداد  رد  یناگرزاب  یندم و  ياهیسرداد  رد  دیاب  اهناتـسداد  هک  ار  يدراوم  : 
هعجار يواعد  - 3 تلود . هب  هعجار  يواعد  - 2 یمومع . قوقح  عفانم و  لاوما و  هب  هعجار  يواعد  - 1 تسا : ریز  رارق  زا  هدربمان  دراوم  و 
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هب هعجار  يواـعد  - 4 نآ . لاـثما  یمومع و  فاـقوا  یمومع و  ياـیاصو  لـثم  دـشاب  هتـشاد  یمومع  تهج  هک  هیریخ  روما  هیرب و  هوـجوهب 
نوناق هداـم 139  . ) یـسرداد هداـعا  تساوـخرد  يرتـسگداد و  ياـهسرداد  در  هـب  عـجار  داریا  رد  - 5 رثـالادوقفم . بیاـغ  نیروجحم و 

بوصم 25/6/1318) یندم  یسردادنییآ 

غالبا دراوم 

لوصا نوناق  زا  مجنپ  تصـش و  هدام  . ) دـنیوگ غالبا  دراوم  دـننک  یقوقح  تامکاحم  رد  هلخادـم  دـیاب  یمومع  نایعدـم  هک  ار  يدراوم  : 
بوصم 27/4/1370) هیلدع  تالیکشت 

غالبا دراوم 

فلکم همکحم  سیئر  هروکذم  دراوم  رد  دنیوگ و  غالبا  دراوم  دنک  یقوقح  تامکاحم  رد  تلاخد  دیاب  یمومع  یعدم  هک  ار  يدراوم  : 
هیلدع و تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 122  . ) دیامن غیلبت  اوعد  عامتسا  زا  لبق  همکحم  نآ  یمومع  یعدم  هب  ار  اوعد  هب  هعجار  قاروا  تسا 

بوصم 26/4/1290) هیحلص  ماکح  هیعرش و  رضاحم 

هفیظو ماجنا  نیح  رد  توف  دراوم 

ای تشگرب  تفر و  لاح  رد  نینچمه  تمدخ و  لحم  رد  توف  فلا ) تسا : ریز  حرش  هب  نآ  ببس  اب  ای  هفیظو  ماجنا  نیح  رد  توف  دراوم  : 
هظحل زا  نوناق  نیا  هدام 107  رد  روکذـم  دراوم  زا  ریغ  تیرومأم  لوط  رد  توف  ب ) یتمدـخ . روما  اب  طابترا  رد  یتمدـخ  لحم  زا  جراخ 

تیرومأم لوط  رد  ای  یتمدخ  روما  ببـس  هب  ای  تمدـخ  تاعاسرد  لنـسرپ  هچنانچ  ج ) تیرومأم . اب  طابترا  رد  تیرومأم  همتاخ  ات  غالبا 
ای تیعقوم  زا  یـشان  ياهيرامیب  رثا  رد  توف  د ) دنوش . توف  ًادعب  هدیدرگ و  حورجم  مودـصم و  حـناوس  ثداوح و  رثا  رد  ای  هدـش  رامیب 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق  هدام 119  . ) یصخرم زا  تشگرب  تفر و  رد  توف  ه )ـ یتمدخ . صاخ  طیارش 

فاشتکا یلوصا  همانتقفاوم 

تاـعلاطم و ماـجنا  تهج  یناریا  یـصوصخ  اـی  ینواـعت و  یتـلود ، شخب  هب  تازلف  نداـعم و  ترازو  فرط  زا  يزوجم  زا  تسا  تراـبع  : 
حالصا نوناق  هدام 1  دـنب ج  . ) دـیامنیم صخـشم  نوناق  نیا  هک  نیعم  تدـم  يارب  نیعم  هیحاـن  رد  فاـشتکا  حرط  هیهت  يارب  اهیـسررب 

بوصم 26/3/1364) نداعم  نوناق 

فاشتکا یلوصا  همانتقفاوم 

اهیـسررب تاعلاطم و  ماجنا  تهج  یناریا  یـصوصخ  ای  ینواـعت و  شخب  هب  تازلف  نداـعم و  ترازو  فرط  زا  يزوجم  زا  تسا  تراـبع  : 
بوصم نداعم  نوناـق  هداـم 1  دـنب ج  . ) دـیامنیم صخـشم  نوناـق  نیا  هک  نیعم  تدـم  يارب  نـیعم  هیحاـن  رد  فاـشتکا  حرط  هـیهت  يارب 

(1/3/1362

يرواد همانتقفاوم 

نیعم یقوقح  هطبار  دنچ  ای  کی  دروم  رد  هک  یتافالتخا  زا  یضعب  ای  مامت  نآ  بجوم  هب  هک  نیفرط  نیب  تسا  یقفاوت  يرواد  همانتقفاوم  : 
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هب تسا  نکمم  يرواد  همانتقفاوم  دوشیم . عاجرا  يرواد  هب  دـیآ ، شیپ  تسا  نکمم  ای  هدـمآ  دوجو  هب  يدادرارقریغ  ای  يدادرارق  زا  معا 
بوـصم یللملانیب  يراـجت  يرواد  نوناـق  هداـم 1  دـنب ج  . ) دـشاب هناگادـج  دادرارق  تروـص  هـب  اـی  دادرارق  رد  يرواد  طرــش  تروـص 

(26/6/1376

رجوم

رجأتـسم و ار  هدننک  هراجا  رجوم و  ار  هدنهد  هراجا  دوشیم . هرجأتـسم  نیع  عفانم  کلام  رجأتـسم  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدقع  هراجا  : 
( یندم نوناق  هدام 466  . ) دنیوگ هرجأتسم  نیع  ار  هراجا  دروم 

ثرا تابجوم 

( یندم نوناق  هدام 861   ) ببس بسن و  تسا : رما  ود  ثرا  بجوم  : 

رابنا يدوجوم 

يرادـهگن هدـنیآ  رد  دـصاقم  ریاس  ای  دـیلوت و  رد  هدافتـسا  شورف ، روظنم  هب  ناگدـننکدیلوت  طسوت  هک  تسا  یتامدـخ  اهالاکروظنم و  : 
بوصم 27/11/1380) تلود  یلام  تاررقم  زا  یشخب  میظنت  نوناق  هدام 77  زا  . ) دنوشیم

عدوم

راذـگهعیدو درادـهاگن . ًاـناجم  ار  نآ  هک  نآ  يارب  دراپـسیم  يرگید  هب  ار  دوخ  لاـم  رفن  یکی  نآ  بجوـم  هب  هک  تسا  يدـقع  هعیدو  : 
( یندم نوناق  هدام 607  . ) دنیوگیم نیما  ای  عدوتسم  ار  ریگهعیدو  عدوم و 

یتایلام يدوم 

هدـیمان یتایلام  يدوم  دنـشابیم  تایلام  تخادرپ  هب  فلکم  دـمآرد  رب  تایلام  نیناوق  قبط  هک  یقوقح  ای  یقیقح  زا  معا  صاخـشا  هیلک  : 
بوصم 14/3/1339) دمآردرب  تایلام  نوناق  حالصا  هب  طوبرم  ینوناق  هحیال  هدام 1  . ) دش دنهاوخ 

یکنابریغ يرابتعا  تاسسؤم 

ناریا يزکرم  کناب  صیخشت  هب  یلو  دننکیمن  هدافتسا  کناب  مان  زا  دوخ  ناونع  رد  هک  دنتسه  یتاسسؤم  یکنابریغ  يرابتعا  تاسـسؤم  : 
دنب زا  . ) تسا رثؤم  تارابتعا  عیزوت  هوحن  مجح و  رد  اهنآ  تایلمع  دنـشابیم و  رابتعا  هوجو و  نایـضاقتم  ناگدننکهضرع و  نیب  هطـساو 

بوصم 18/4/1351) یکناب  یلوپ و  نوناق  هدام 31  ه ـ

یکینیلکاراپ تاسسؤم 

، یپارتوـیزیف يژلوـیدار ، ریظن  یــصصخت  ياههاگتــسد  زا  هـک  دوـشیم  قـالطا  يزکارم  هـب  یبـنج  ناـمرد  یکینیلکاراـپ و  تاســسؤم  : 
یهاگشیامزآ یفارگونوس ، يژلویدار ، ياهتسه  یکشزپ  زکارم  تست  سرتسا  یفارگویدراکوکا ، نکسا ، یت  یـس  یفارگولافـسنآورتکلا ،

بوصم یکـشزپ  شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب ، ترازو  لیکـشت  نوناـق  هداـم 8  ییارجا  هماـننییآ   30 هداـم . ) دـنیامنیم هدافتـسا  هریغ  و 
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(26/5/1365

یگنهرف تاسسؤم 

رد تیلاعف  يارب  طیارـش  دجاو  دارفا  طسوت  هک  تسا  یتالیکـشت  هنوگره  زا  ترابع  یگنهرف  ياهنوناک  اهنمجنا و  تاسـسؤم ، زکارم ، : 
اـهنمجنا و تاسـسؤم ، زکارم ، سیـسأت  ماـع  طـباوض  هداـم 1  . ) ددرگیم سیــسأت  ییامنیــس  يرنه و  یگنهرف و  ورملق  دــنچ  اـی  کـی 

( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 20/2/1367  اهنآ  رب  تراظن  يرنه و  یگنهرف و  ياهنوناک 

یتلودریغ یمومع  ياهداهن  تاسسؤم و 

ماجنا روظنم  هب  نوناق  هزاجا  اـب  هک  دنتـسه  یـصخشم  یناـمزاس  ياهدـحاو  نوناـق  نیا  رظن  زا  یتلودریغ  یمومع  ياـهداهن  تاسـسؤم و  : 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  زا  هدام 5  . ) دوشیم ای  هدش و  لیکشت  دراد  یمومع  هبنج  هک  یتامدخ  فیاظو و 

هسسؤم

نوناق هدام 1  هرـصبت 1  . ) دـشاب هدـش  لیکـشت  اـی  هدیـسر  تبث  هب  هک  تسا  یقوقح  تیـصخش  عون  ره  نوناـق  نیا  رد  هسـسؤم  زا  روظنم  : 
بوصم 9/12/1349) توف  یگداتفاراک و  زا  يریپ و  زا  یشان  تارثا  ربارب  رد  نادنمراک  تیامح 

هسسؤم

هدام 123 هرـصبت  . ) دـشاب ینوناق  رتافد  ياراد  هک  یقوقح  ای  یقیقح  صخـش  ره  زا  تسا  ترابع  هسـسؤم  لـصف  نیا  تاررقم  ظاـحل  زا  : 
بوصم 28/12/1345) میقتسم  ياه  تایلام  نوناق 

ینیمخمامایشهوژپ ویشزومآهسسؤم 

رما یلو  هیقف و  تیالو  عیفر  ماقم  هیلاع  تراظن  تحت  هک  لقتـسم  یمـسر و  یقوقح  تیـصخش  ياراد  ياهزوح و  تسا  يداهن  هسـسؤم ، : 
( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 5/1/1374  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  همانساسا  هدام 3  . ) دوشیم هرادا  نیملسم 

ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم 

یملع كرادـم  دوشیم و  هرادا  يربهر  مظعم  ماقم  رظن  ریز  يوزوح و  تسا  يداهن  اتمحر ... ینیمخ  ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ ، زکرم  : 
یلاعياروش کی  نویـسیمک  تاسـسؤم  راک و  شرازگ  دـنب ه ـ . ) دـش دـهاوخ  اطعا  یگنهرف ، بالقنا  یلاـع  ياروش  هبوصم  ساـسارب  نآ 

( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 20/4/1374 ، هر )  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  زکرم  ياههمانرب  هرابرد  یگنهرف  بالقنا 

ناریا یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  هسسؤم 

یمسر درادناتسا  دناوتیم  هک  تسا  یعجرم  اهنت  دوشیم  هدیمان  هسسؤم  نوناق  نیا  رد  هک  ناریا  یتعنص  تاقیقحت  درادناتـسا و  هسـسؤم  : 
هـسسؤم سیـسأت  نوناق  هب  یقاـحلا  داوم  نوناـق  زا  هداـم 1  . ) دـیامن نیودـت  ار  راـک  نییآ  نییعت و  ییوراد  داوـم  يانثتـسا  هب  ار  اـههدروارف 

بوصم 24/9/1349) ناریا  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و 

یقوقح ناگژاو  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 467زکرم  هحفص 433 

http://www.ghaemiyeh.com


ناریا یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  هسسؤم 

ياراد یعافتنا  تسا  ياهسسؤم  هدش  سیسأت  هام 1339  دادرخ  مهدفه  نوناق  بجوم  هب  هک  ناریا  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  هسسؤم  : 
تاقیقحت درادناتسا و  هسسؤم  همانـساسا  هدام 10  . ) دوشیم هرادا  همانـساسا  نیا  تاررقم  یناـگرزاب و  لوصا  قبط  هک  یقوقح  تیـصخش 

بوصم 9/4/1344) ناریا  یتعنص 

ناریا یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  هسسؤم 

نوناق هدام 1  . ) دـیامن هرادا  یناگرزاب  تروص  هب  سیـسأت و  ناریا ) درادناتـسا  هسـسؤم   ) مان هب  ینامزاس  تسا  زاـجم  یناـگرزاب  ترازو  : 
بوصم 17/3/1339) ناریا  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  هسسؤم  سیسأت  هب  عجار 

رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  هسسؤم 

حالصا هسسؤم  مان  هب  ینامزاس  روشک  فلتخم  طاقن  ياوه  بآ و  اب  بسانم  بوغرم و  ياهرذب  اهلاهن و  هیلک  هیهت  حالصا و  روظنم  هب  : 
بوصم رذب  لاهن و  هیهت  حالـصا و  هسـسؤم  هب  عجار  نوناق  هدام 1  . ) دوشیم سیـسأت  يزرواشک  ترازو  رظن  تحت  رذـب  لاـهن و  هیهت  و 

(3/8/1338

یهایگ ياهيرامیب  تافآ و  یسررب  هسسؤم 

هـسسؤم اهنآ  اب  هزرابم  يریگـشیپ و  شور  نیرتهب  نییعت  يزرواشک و  تـالوصحم  ناـهایگ و  ياـهيرامیب  تاـفآ و  یـسررب  روظنم  هب  : 
هسسؤم سیـسأت  نوناق  هدام 1  . ) تسا يزرواشک  ترازو  هب  هتـسباو  هسـسؤم  نیا  دوشیم . لیکـشت  یهایگ  ياهيرامیب  تاـفآ و  یـسررب 

بوصم 19/12/1344) یهایگ  ياهيرامیب  تافآ و  یسررب 

قرب هسسؤم 

روط هب  قرب  يورین  شورف  دـیرخ و  عیزوت و  ای  لاقتنا  ای  دـیلوت  راک  هب  هک  تسا  ینامزاس  اـی  هاـگنب  اـی  تکرـش  زا  تراـبع  قرب  هسـسؤم  : 
یتاسسؤم دشاب . طلتخم  یصوصخ و  ای  نآ  هب  هتـسباو  ای  يرادرهـش  هب  قلعتم  ای  یتلود  هکنیا  زا  معا  دشاب  هتـشاد  لاغتـشا  یئزج  ای  هدمع 

ترازو هک  ینامز  ات  دنراد  لاغتشا  قرب  يورین  شورف  ای  عیزوت  ای  لاقتنا  ای  دیلوت  رما  هب  احنا  زا  يوحن  هب  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  رد  هک 
بوصم ناریا  قرب  ناـمزاس  نوناـق  هداـم 4  هرـصبت 1  . ) دنـشابیم نوناق  نیا  داـفم  لومـشم  دـنادب  زاـجم  ار  اـهنآ  راـک  همادا  قرب  بآ و 

(19/4/1346

ناریا هیذغت  رابوراوخ و  هسسؤم 

مان هب  ینامزاس  هیذغت  رما  رد  صصختم  سانشراک و  دارفا  تیبرت  نآ و  دوبهب  میظنت و  روظنم  هب  روشک و  مدرم  هیذغت  رما  تیمها  هب  رظن  : 
بیوصت هب  هک  دوب  دهاوخ  ياهمانساسا  يانبم  رب  نآ  روما  هرادا  دوشیم  سیسأت  يرادهب  ترازو  رظن  ریز  ناریا  هیذغت  رابراوخ و  هسـسؤم 

هیذغت رابوراوخ و  هسسؤم  سیسأت  هزاجا  نوناق  هدحاو  هدام  . ) دیسر دهاوخ  نیـسلجم  ییاراد  يرادهب و  مادختـسا -  روما  ياهنویـسیمک 
بوصم 14/10/1343) ناریا 

یتلود هسسؤم 
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ناونع دوشیم و  هرادا  هناـگ  هس  ياوق  زا  یکی  رظن  ریز  داـجیا و  نوناـق  بجوم  هب  هک  تسا  یـصخشم  یناـمزاس  دـحاو  یتلود  هسـسؤم  : 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  زا  هدام 3  . ) درادن هناخترازو 

یتلود هسسؤم 

حالصا نوناق  زایحالصا  دنب ث  . ) دوشیم هرادا  تلود  هلیسوهب  داجیا و  نوناقبجومهبهکتسایصخشمینامزاس  دحاو  یتلود  هسسؤم  : 
بوصم 28/12/1353) يروشک  مادختسا  نوناق  داوم  زا  ياهراپ 

یتلود هسسؤم 

تابساحم نوناق  هدام 3  . ) دوشیم هرادا  تلود  هلیـسو  هب  داجیا و  نوناق  بجوم  هب  هک  تسا  یـصخشم  یناـمزاس  دـحاو  یتلود  هسـسؤم  : 
بوصم 15/10/1349) روشک  یمومع 

یتلود هسسؤم 

مادختسا نوناق  هدام 1  دـنب ث  . ) دوشیم هرادا  داجیا و  تلود  هلیـسو  هب  نوناق  بجوم  هب  هک  تسا  یناـمزاس  زا  تراـبع  یتلود  هسـسؤم  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک 

نهآهار هسسؤم 

ماـن هب  هسـسؤم  دوش  ثادـحا  هدـنیآ  رد  هک  یطوـطخ  اـی  هدوـجوم  طوـطخ  زا  معا  ناریا  یتـلود  نهآهار  يرادربهرهب  ندرک  هرادا  يارب  : 
بوصم 12/5/1314) ناریا  یتلود  نهآهار  هسسؤم  تالیکشت  نوناق  لوا  هدام  . ) دوشیم لیکشت  ناریا  یتلود  نهآهار 

هتسباو هسسؤم 

یعافتناریغ یتراجتریغ و  دصاقم  يارب  تکرش و  زا  ریغ  یتروص  هب  هک  تسا  یصخشم  ینامزاس  دحاو  نوناق  نیا  رظن  زا  هتسباو  هسسؤم  : 
ای هسـسؤم  دنچ  ای  کی  هب  قلعتم  نآ  تیکلام  يوحن  هب  دوشیم و  هرادا  سیـسأت و  یتلودریغ  یمومع  داهن  هسـسؤم و  دـنچ  ای  کی  طسوت 

بوصم 19/4/1373) یتلودریغ  یمومع  تاسسؤم  اهداهن و  تسرهف  نوناق  هرصبت 1  . ) دشاب یتلودریغ  یمومع  داهن 

هحضوم

هدام 186 دـنب 5  زا  . ) هدرک راکـشآ  ار  ناوختـسا  هدز و  رانک  ار  ناوختـسا  يور  كزان  تسوپ  هتفرگ و  ارف  ار  تشوگ  مامت  هک  یتحارج  : 
بوصم 24/9/1361) یمالسا  تازاجم  نوناق 

همیب عوضوم 

ای عوقو  تروص  رد  رگید  فرط  زا  یهوجو  ای  هجو  تخادرپ  يازا  رد  دـنکیم  دـهعت  فرط  کـی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدـقع  همیب  : 
هک ار  یهجو  راذـگهمیب  ار  دـهعت  فرط  رگهمیب  ار  دـهعتم  دزادرپـب . ینیعم  هـجو  اـی  هدوـمن  ناربـج  ار  وا  رب  هدراو  تراـسخ  هثداـح  زورب 

بوصم 7/2/1316) همیب  نوناق  هدام 1  . ) دنمان همیب  عوضوم  دوشیم  همیب  هک  ار  هچنآ  همیب و  قح  دزادرپیم  رگهمیب  هب  راذگهمیب 
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رجاهم

زا جراخ  رد  یلاوتم  لاس  جنپ  تدم  هک  دوشیم  قالطا  یسک  هب  نآ  کی  هرصبت  دنب و  نیا  رد  روکذم  تیفاعم  زا  هدافتسا  رظن  زا  رجاهم  : 
یهاوگ هب  تلود ...  ناگدـنیامن  دوجو  تروص  رد  ترجاهم و  لحم  رادتیحالـص  نیرومأم  یهاوگ  هب  رما  نیا  هدرب و  رـس  هب  ناریا  روشک 

بوصم 10/4/1337) یکرمگ  هفرعت  حالصا  نوناق  هدام 20  دنب 9  هرصبت 2  . ) دشاب هدیسر  زین  نانآ 

تراهم

هدام 1 دـنب 1  . ) دـشابیم نآ  زا  یـشخب  ای  نیعم  هفرح  کی  ماجنا  يارب  مزال  یلمع  ياهییاناوت  يرظن و  تاـعالطا  هعومجم  زا  تراـبع  : 
بوصم 28/1/1379) ياهفرح  ینف و  دازآ  ياههاگشزومآ  هرادا  لیکشت و  هوحن  هماننییآ  حالصا 

تراهم

قوقح و هماـننییآ  هداـم 1  دـنب ظ  . ) تسا بولطم  قیقد و  وحن  هب  فیاـظو  ماـجنا  يارب  یفاـک  ییاـناوت  تیلباـق و  ندوب  اراد  زا  تراـبع  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 19/1/1375  ناریا  یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت -  دازآ  قطانم  ياهنامزاس  نانکراک  دزمتسد 

تراهم

هرادا لیکـشت و  هوحن  هماننییآ  هدام 4  دـنب د  . ) هفرح کی  زا  ءزج  دـنچ  ای  کی  ماجنا  رد  زومآهفرح  ییاـناوت  زا  تسا  تراـبع  تراـهم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 2/8/1363  ياهفرح  ینف و  دازآ  ياههاگشزومآ 

رهم

( یندم نوناق  هدام 1078  . ) داد رارق  رهم  ناوتیم  دشاب  زین  کلمت  لباق  هتشاد و  تیلام  هک  ار  يزیچ  ره  : 

هعتملارهم

( یندم نوناق  هدام 1094  . ) دوشیم هظحالم  رقف  انغ و  ثیح  زا  درم  لاح  هعتملارهم  نییعت  يارب  : 

لثملارهم

براـقا و نارقا و  لـثاما و  هب  تبـسن  وا  تیعـضو  تافـص و  ریاـس  یگداوناـخ و  تفارـش  ثیح  زا  نز  لاـح  دـیاب  لـثملارهم  نییعت  يارب  : 
( یندم نوناق  هدام 1091  . ) دوش هتفرگ  رظن  رد  هریغ  لحم و  لومعم  نینچمه 

ود هجرد  سدنهم 

شزرا هدوب و  یجراخ  ای  یلخاد  ینف  یلاع  ياههاگـشزومآ  زا  یکی  زا  یـسدنهم  همانقیدصت  ياراد  هک  تسا  یـسک  ود  هجرد  سدـنهم  : 
دنب 2 . ) دشاب هدش  هتخانش  سناسیل ) زا  رتمک  ینف و  هطـسوتم  زا  سپ   ) یلاع ربارب  یـسدنهم  هتـشر  رد  گنهرف  یلاع  ياروش  فرط  زا  نآ 

بوصم 2/5/1330) ییارحص  تامدخ  نیرومأم  يایازم  هماننییآ  هدام 1 
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کی هجرد  سدنهم 

هتشر رد  نآ  شزرا  هدوب و  یجراخ  ای  یلخاد  ياههدکشناد  زا  یکی  زا  یـسدنهم  همانـشناد  ياراد  هک  تسا  یـسک  کی  هجرد  سدنهم  : 
نیرومأم يایازم  هماننییآ  هدام 1  دنب 1  . ) دـشاب هدـش  هتخانـش  سناسیلقوف  ای  سناسیل  اب  ربارب  گنهرف  یلاع  ياروش  فرط  زا  یـسدنهم 

بوصم 2/5/1330) ییارحص  تامدخ 

یعیبط عبانم  يزرواشک و  سدنهم 

عبانم يزرواـشک و  شخب  ياههتـشر  زا  یکی  رد  یـسانشراک  كردـم  لقادـح  هک  تسا  یـصخش  یعیبط  عباـنم  يزرواـشک و  سدـنهم  : 
يروهمج یعیبط  عبانم  يزرواشک و  یـسدنهم  ماـظن  ناـمزاس  سیـسأت  نوناـق  هداـم 1  دـنب ج  . ) دـشاب اراد  ار  طـبترم  ياههتـشر  یعیبط و 

بوصم 3/4/1380) ناریا  یمالسا 

رظان سدنهم 

زا یـسدنهم  راک  هب  لاغتـشا  هناورپ  ياراد  ینامتخاس  يرامعم و  ماـظن  نوناـق  قبط  هک  یقوقح  اـی  یقیقح  تسا  یـصخش  رظاـن  سدـنهم  : 
تایلمع زا  یتمـسق  ای  مامت  رب  تراـظن  اـی  هبـساحم  یحارط ، تیلوئـسم  دوخ  تیحالـص  دودـح  رد  تسا و  يزاسرهـش  نکـسم و  ترازو 

راک يارجا  نیح  رد  تظافح  ینمیا و  تاررقم  ندوب  ارجالامزال  دنب 11-3-1-12  . ) دراد هدهع  هب  ار  دنب 2-3-1-12  عوضوم  ینامتخاس 
بوصم 20/4/1372) ناریا  نامتخاس  یلم  تاررقم  هعومجم  زا 

رای سدنهم 

نآ شزرا  هدوب و  یجراخ  ای  یلخاد  ینف  ياههاگشزومآ  زا  یکی  زا  ینف  لماک  هطـسوتم  همانقیدصت  ياراد  هک  تسا  یـسک  رای  سدنهم  : 
تامدـخ نیرومأم  يایازم  هماـننییآ  هداـم 1  دـنب 3  . ) دـشاب هدـش  هتخانـش  لـماک  ینف  هطـسوتم  اـب  ربارب  گـنهرف  یلاـع  ياروش  فرط  زا 

بوصم 2/5/1330) ییارحص 

نادیم

هداـم 1 دـنب ج  . ) دـبای صاـصتخا  يزرواـشک  ياـههدروارف  راـبهرت و  هویم و  عـیزوت  هیهت و  رما  رد  لیهـست  يارب  هک  نیعم  تسا  یناـکم  : 
بوصم 5/10/1358) هویم  عیزوت  هفرغ  نیدایم و  نکاما و  يراذگاو  هوحن  نوناق  هدحاو  هدام  حالصا  نوناق  ییارجا  هماننییآ 

یگنهرف ثاریم 

هنیمز نآ  ییاسانـش  اب  دـشابیم و  خـیرات  لوط  رد  ناسنا  تکرح  رگناشن  هک  تسا  ناگتـشذگ  زا  هدـنامیقاب  راثآ  لماش  یگنهرف  ثاریم  : 
نوناق هداـم 1  . ) دـیآیم مهارف  ناـسنا  يارب  تربـع  ياـههنیمز  قیرط  نیا  زا  دوشیم و  رـسیم  وا  یگنهرف  تکرح  طـخ  تیوه و  تخاـنش 

بوصم 1/2/1367) یگنهرف  ثاریم  نامزاس  همانساسا 

یگتسشنزاب قوقح  نازیم 

قوقح قیبطت  توافت  قوقح و  صلاخ  لدعم  زا  تسا  ترابع  يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 78 و 79  عوضوم  یگتسشنزاب  قوقح  نازیم  : 
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مادختـسا نوناق  هفیظو  یگتـسشنزاب و  تاررقم  حالـصا  نوناق  هدام 1  . ) تمدـخ رخآ  لاغتـشا  لاس  هس  رد  مدختـسم  لغـش  هداـعلاقوف  و 
بوصم 13/12/1368) يروشک 

یگتسشنزاب قوقح  نازیم 

تاونس رد  برض  طوبرم  ماقم  هیاپ  قوقح  مایس  کی  زا  تسا  ترابع  هجراخ  روما  ترازو  یسایس  تاماقم  یگتـسشنزاب  قوقح  نازیم  : 
، یتالیکشت تاررقم  نوناق  هدام 47  . ) دیامنن زواجت  یگتسشنزاب  یتفایرد  نیرخآ  زا  نانآ  یگتسشنزاب  قوقح  هکنیا  رب  طورـشم  تمدخ 

بوصم 7/3/1352) هجراخ  روما  ترازو  یطابضنا  یلام و  یمادختسا ،

یگتسشنزاب قوقح  نازیم 

هکنیا رب  طورشم  تمدخ  تاونـس  رد  برـض  نانآ  هیاپ  قوقح  طسوتم  زا  تسا  ترابع  یمـسر  نیمدختـسم  یگتـسشنزاب  قوقح  نازیم  : 
بوصم يروشک  مادختـسا  نوناـق  هداـم 78  . ) دـنکن زواـجت  یگتـسشنزاب  زا  لـبق  یتفاـیرد  قوقح  نیرخآ  زا  ناـنآ  یگتـسشنزاب  قوـقح 

(31/3/1345

یگتسشنزاب قوقح  نازیم 

فلا و ب دنب  رد  روکذـم  قوقح  عومجم   ) لاغتـشا نامز  هناهام  قوقح  نیرخآ  مایـس  کی  زا  تسا  ترابع  یگتـسشنزاب  قوقح  نازیم  : 
بوصم حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 74  . ) دنک زواجت  دیابن  قوقح  نیرخآ  زا  لاح  ره  رد  هک  تمدخ  نینس  رد  برـض  هدام 53 )

(30/4/1336

یگتسشنزاب قوقح  نازیم 

قوقح و نیرخآ  عومجم  مایـس  یکی  زا  ترابع  روشک  لک  يرمرادـناژ  شترا و  نافیدرمه  نارـسفا و  يارب  یگتـسشنزاب  قوقح  نازیم  : 
عمج زا  لاح  ره  رد  هک  دوب  دهاوخ  تمدخ  نینس  رد  برض  مایسکی  بلطواد  دارفا  ءزج و  نارادهجرد  يارب  یتفایرد و  يایازم  کمک 

هوالع جـنپ  تسیب و  يدـص  یلعف  ناگتـسشنزاب  هب  یتخادرپ  هوجو  هب  خـیرات  نیا  زا  دـنک . زواجت  دـیابن  یتفایرد  يایازم  قوقح و  نیرخآ 
بوصم 18/1/1328) یگتسشنزاب  تاررقم  حالصا  نوناق  هرصبت 7  . ) دش دهاوخ 

ثارو يرمتسم  قوقح  نازیم 

نس هب  هکنیا  زا  معا  یگتسشنزاب  قوقح  موس  ود  زا  تسا  ترابع  دننکیم  توف  هک  ینادنمراک  نارسفا و  ثارو  يرمتسم  قوقح  نازیم  : 
بوصم 30/4/1336) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 80  . ) دنشاب هدیسرن  ای  هدیسر  یگتسشنزاب  ینوناق 

( نارگراک  ) یگتسشنزاب يررقم  نازیم 

تخادرپ تاونس  رد  برض  هدش  همیب  طسوتم  قوقح  ای  دزم  ملهچ  کی  زا  تسا  ترابع  راک  زا  یشانریغ  یلک  یگداتفاراک  زا  يرمتـسم  : 
هدام 64 . ) دشابن رتشیب  نآ  دصرد  دـص  زا  رتمک و  هنایهام  طسوتم  قوقح  ای  دزم  دـصرد  زا 40  روبزم  غلبم  هکنیا  هب  طورـشم  همیب  قح 

بوصم 21/02/1339) نارگراک  یعامتجا  ياههمیب  نوناق 
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یگداتفاراکزا يرمتسم  نازیم 

رد برض  هدش  همیب  طسوتم  قوقح  ای  دزم  مجنپ  یـس و  کی  زا  تسا  ترابع  راک  زا  یـشان  یلک  یگداتفاراک  زا  هناهام  يرمتـسم  نازیم  : 
رتشیب نآ  دصرددص  زا  رتمک و  وا  هناهام  طسوتم  قوقح  ای  دزم  دصرد  هاجنپ  زا  غلبم  نیا  هکنیا  رب  طور  ـ شم همیب  قح  تخادرپ  تاونس 

بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  هدام 72  . ) دشابن

ییایرد لیم 

ناریا تراظن  هقطنم  یلحاس و  ياـهبآ  دودـح  نییعت  نوناـق  حالـصا  نوناـق  هداـم 3  هرـصبت  . ) تسا رتم  اب 1852  يواسم  ییاـیرد  لـیم  : 
بوصم 22/1/1338) هامریت 1313  بوصم 

ن

تکراشم قاروا  رشان 

نوناق ییارجا  هماننییآ  هدام 1  . ) دراد ار  تکراشم  قاروا  راشتنا  هزاجا  نوناق ، ( 1  ) هدام بجوم  هب  هک  تسا  یتلودریغ  ای  یتلود  هاگتسد  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/5/1377  تکراشم  قاروا  راشتنا  هوحن 

میجح نان 

هیهت تخپ و  يدنیارف  یط  زاجم  یندوزفاداوم  زاین  تروص  رد  و  شرت ) ریمخ   ) رمخم کمن ، درآ ، زا  هک  تسا  ینان  میجح  نان  زا  روظنم  : 
ياـهنان هورگ  رد  نآ  زا  شیب  میجح و  همین  ياـهنان  هورگ  رد  دـشاب ، رتمیتناـس  ( 5  ) ات ( 1  ) نیب نآ  تفاب  تماخـض  هچناـنچ  ددرگیم .

بوصم 8/4/1379 روشک  لک  لاس 1379  هجدوب  نوناق  هرصبت 5  دنب ي  ءزج 1  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  هرـصبت  . ) دریگیم رارق  میجح 
( ناریزو تأیه 

کناب ریعست  خرن 

لوپ يازا  رد  ناریا  لوپ  دـیرخ  يارب  ثحب  دروم  زور  رد  کناب  لوادـتم  ای  جـیار  زرا  خرن  زا  تسا  ترابع  کـناب  ریعـست  خرن  زا  روظنم  : 
نآ هقتـشم  داوم  ماخ و  تفن  زا  ریغ  شزرا ) بیترت  هب   ) ناریا یتاردا  ــ ـص هد  ـ مع يا  ـ هالاک رود  ـ ـص قیر  زا طـ ًاضعب  اـی  ًـالک  هک  یناریاریغ 

سرافجیلخ 21/4/1344) تفن  تکرش  دادرارق  نوناق  هدام 28  دنب 2  زا  . ) دشاب هدمآ  تسد  هب  تایلمع  هزوح  رد  هلصاح 

يرادربهرهب هناورپ  نتشادن 

طباوض و تلهم و  فرظ  هجوم  رذع  نودب  يرادربهرهب  هناورپ  ذخا  مدع  زا  تسا  ترابع  يدیلوت  ياهدحاو  يرادربهرهب  هناورپ  نتشادن  : 
بوصم یتـموکح  تاریزعت  نوناـق  هداـم 13  زا  . ) ددرگیم مـالعا  نییعت و  دروـم ) بسح   ) يدـیلوت ياـههناخترازو  طـسوت  هـک  یتاررقم 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم   23/12/1367

بسک هناورپ  نتشادن 
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هک یتاررقم  طباوض و  تلهم و  فرظ  هجوم  رذـع  نودـب  هناورپ  ذـخا  مدـع  زا  تسا  تراـبع  یفنـص ، ياهدـحاو  بسک  هناورپ  نتـشادن  : 
بوـصم یتـموکح  تاریزعت  نوناــق  هداـم 12  . ) ددرگیم مـالعا  نـییعت و  فانــصا  يزکرم  ياروـش  رب  تراــظن  یلاــع  تأــیه  طــسوت 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم   23/12/1367

هخسن

ناـبز هب  نآ  زیوجت  شور  دریگیم و  تروص  نیتـال  ناـبز  هب  یـسیونهخسن و  ياـهرایعم  ساـسارب  وراد  زیوجت  نآ  رد  هک  تسا  ياهقرو  : 
، ناتـسرامیب ياـههناورپ  رودـص  يارب  روشک  یکـشزپماد  ناـمزاس  نوناـق  هداـم 10  ییارجا  هماــننییآ  هداـم 5  . ) دوشیم هتـشون  یـسراف 

( ناریزو تأیه  بوصم 4/10/1373  یکشزپماد  ینامرد  روما  هب  لاغتشا  هاگشیامزآ و  هاگنامرد ،

قسن

ایحا يراذـگاو و  ینوناق  هحیال  حالـصا  ینوناق  هحیـال  هدام 9  دـنب 5  . ) تسا هدرک  مادـقا  نیمز  يداـبآ  هب  هـک  یـسک  ینارمع  درکلمع  : 
( بالقنا ياروش  بوصم 26/1/1359  ناریا 25/6/1358  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا 

قسن

بالقنا ياروش  بوصم  همانهژاو  هرامش 5   ) تسا هدرک  مادقا  ینیمز  يدابآ  هب  هک  یـسک  ینارمع  درکلمع  زا  تسا  ترابع  قسن  فیرعت  : 
هحیال حالـصا  ینوناق  هحیال  ياهدنب ج و د  عوضوم  یلبق  يراذگاو  یـضارا  قسن  ياهب  تخادرپ  ییارجا  لمعلاروتـسد  هدام 1  () یمالسا

( ناریزو تأیه  بوصم 12/4/1367  بوصم 26/1/1359  یمالسا  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و  ینوناق 

یتلود ياهناشن 

عابتا ای  ناریا  یمالسا  يروهمج  عابتا  زا  معا  ناشن  تفایرد  هتـسیاش  دارفا  هب  هماننییآ  نیا  تاررقم  قبط  هک  يروشک )  ) یتلود ياهناشن  : 
یمالسا بالقنا  - 1 دنتسه : ریز  حرش  هب  تیحجرا  بیترت  هب  هک  یلاع  ياهناشن  فلا - زا : دنترابع  مدقت  بیترت  هب  دوشیم  اطعا  یجراخ 

. تلادع تیریدم و  تقایل و  شهوژپ ، شناد ، زا : دـنترابع  هک  یـصصخت  ياهناشن  یمالـسا ب - يروهمج  يدازآ 4 - لالقتسا 3 - - 2

. یـسراپ بدا  رنه و  گنهرف و  تیبرت ، میلعت و  راثیا ، تعاجـش ، دیلوت ، راک و  تمدخ ، یگدنزاس ، زا : دنترابع  هک  یمومع  ياهناشن  ج -
سیئر ار  اهناشن  ریاس  تسا . تقو  روهمج  سیئر  صوصخم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ناـشن  نیرتیلاـع  ناونع  هب  یمالـسا  بـالقنا  ناـشن 

بوصم یتلود  ياـهناشن  ياـطعا  هماـننییآ  هداـم 1  . ) دـیامنیم اـطعا  ناریزو ، تأـیه  بیوـصت  طـبريذ و  يارزو  داهنـشیپ  هـب  روـهمج 
( ناریزو تأیه   27/8/1369

ینوناق ياهیناشن 

كالما يور  زا  دـشابن  هراجا  لحم  رگا  هشیپ و  لحم  هیارک  نازیم  شورف 3 - نازیم  هیامرس 2 - نازیم  - 1 زا : دنترابع  ینوناق  ياهیناشن  : 
نیـشام و هوق  نازیم  - 6 تسا . هدـش  تخادرپ  نارگراک  نادـنمراک و  هب  هک  دزمتـسد  ای  قوقح  نازیم  هژیوان 5 - دـمآرد  نازیم  هباشم 4 -
رد كود  دادعت  - 8 یقاب . هچراپ  ياههاگتسد  دادعت  - 7 هدمآ . تسد  هب  هک  یتالوصحم  شزرا  هدیسر و  فرـصم  هب  هک  هیلواداوم  رادقم 

دحاو - 11 لقن . لـمح و  لـیاسو  ریاـس  اـههبود و  یگدـننار و  طـیاسو  تیفرظ  نازیم  - 10 هـمیب . قـح  نازیم  - 9 یـسیرخن . ياههناخراک 
دادعت ژاریت و  - 14 ناگدننکراتشک . اهباصق و  دروم  رد  راتشک  دادعت  - 13 یصخش . ياهلیبموتا  ياهب  دادعت و  - 12 دزمتسد . یلومعم 
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اههفاک و امنیـس و  رتأـئت و  ياهیلدنـص  دادـعت  - 15 دوـشیم . پاـچ  هاـم  اـی  هتفه  رد  هک  ياهـلجم  دادـعت  هماـنزور و  ناـمنوبآ  شورف و 
اههاگشیاز و اهناتـسرامیب و  رد  هدننکهعجارم  نارامیب  ناحارج و  ناکـشزپ و  باوختخت و  دادعت  - 16 هریغ . اههناخهوهق و  اهناروتسر و 

يارجا ياههماننییآ  هدام 1  . ) یتایلام هنیشیپ  - 18 یمسر . دانسا  رتافد  فرط  زا  هدش  فرـصم  ربمت  نازیم  - 17 نآ . لاثما  اههاگشیامزآ و 
بوصم 24/4/1337) دمآرد  رب  تایلام  نوناق  حالصا  نوناق 

هداعلاقوف رشن 

تاعوبطم نوناق  هحیـال  هدام 1  هرـصبت  . ) دوشیم رـشتنم  بترم  روط  هب  هک  دراد  ییاههلجم  اـههمانزور و  هب  صاـصتخا  هداـعلاقوف  رـشن  : 
بوصم 10/5/1334)

ناریا یمالسا  يروهمج  يداصتقا  ماظن 

. تسا راوتـسا  حیحـص  مظنم و  يزیرهمانرب  اب  یـصوصخ  ینواـعت و  یتلود ، شخب  هس  هیاـپ  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يداـصتقا  ماـظن  : 
اهدـس و ورین ، نیمأـت  هـمیب ، يرادـکناب ، گرزب ، نداـعم  یجراـخ ، یناـگرزاب  رداـم ، عیانـص  گرزب ، عیانـص  هـیلک  لـماش  یتـلود  شخب 
هک تسا  اهنیا  دـننام  نهآهار و  هار و  یناریتشک ، ییامیپاوه ، نفلت ، فارگلت و  تسپ و  نویزیولت ، ویدار و  یناـسربآ ، گرزب  ياـههکبش 
رد هک  تسا  عیزوت  دـیلوت و  ینواعت  تاسـسؤم  اهتکرـش و  لماش  ینواعت  شخب  تسا . تلود  راـیتخا  رد  یمومع و  تیکلاـم  تروص  هب 

تراجت و تعنص ، يرادماد ، يزرواشک ، زا  تمسق  نآ  لماش  یـصوصخ  شخب  دوشیم . لیکـشت  یمالـسا  طباوض  قبطرب  اتـسور  رهش و 
نیا رگید  لوصا  اب  هک  ییاج  ات  شخب  هس  نیا  رد  تیکلاـم  تسا . ینواـعت  یتلود و  يداـصتقا  ياـهتیلاعف  لـمکم  هک  دوشیم  تامدـخ 
دروم دوشن  هعماج  نایز  هیام  دوش و  روشک  يداصتقا  هعسوت  دشر و  بجوم  دوشن و  جراخ  مالـسا  نیناوق  هدودحم  زا  دشاب و  قباطم  لصف 
مراهچ لهچ و  لصا  . ) دـنکیم نیعم  نوناق  ار  شخب  هس  ره  طیارـش  ورملق و  طباوض و  لیـصفت  تسا . یمالـسا  يروهمج  نوناق  تیامح 

( یساسا نوناق 

یفنص ماظن 

نییعت نوناـق  نیا  قـبط  ار  یفنـص  ياهدـحاو  دارفا و  قوـقح  دودـح و  فیاـظو ، ناـمزاس ، هب  طوـبرم  روـما  هک  تسا  یتاررقم  دـعاوق و  : 
ياههیحالـصا یفنـص و  ماظن  نوناق  رد  تراظن  یلاع  تأیه  طسوت  هک  یتاحالـصا  يارجا  هزاجا  هب  عجار  ینوناق  هحیال  هدام 1  . ) دنکیم

( بالقنا ياروش  بوصم 12/4/1359  تسا  هدمآ  لمع  هب  نآ 

یفنص ماظن 

. دنکیم نییعت  نوناق  نیا  قبط  ار  یفنـص  ياهدحاو  دارفا و  قوقح  دودح و  فیاظو  نامزاس  هب  طوبرم  روما  هک  تسا  یتاررقم  دعاوق و  : 
بوصم 16/3/1350) یفنص  ماظن  نوناق  هدام 1  )

یعیبط عبانم  يزرواشک و  یسدنهم  ماظن 

، یـسدنهم ياهلکـشت  اهدرادناتـسا ، اههماننییآ ، تاررقم ، نیناوق ، هعومجم  زا  تسا  ترابع  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  یـسدنهم  ماظن  : 
نوناق هدام 1  فلا  دنب  . ) دوشیم هتـشاذگ  ارجا  دروم  هب  نیودت و  نوناق  نیا  رد  روظنم  فادها  هب  ندیـسر  تهج  رد  هک  یفنـص  ياهفرح ،

بوصم 3/4/1380) ناریا  یمالسا  يروهمج  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  یسدنهم  ماظن  نامزاس  سیسأت 
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بوصم 3/4/1380) ناریا  یمالسا  يروهمج  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  یسدنهم  ماظن  نامزاس  سیسأت 

ندعم یسدنهم  ماظن 

نیناوق هعومجم  یقوقح و  یقیقح و  صاخشا  ياهفرح ، یسدنهم ، یفنص ، ياهلکشت  اهنامزاس ، تالیکـشت ، هعومجم  زا  تسا  ترابع  : 
بوصم 25/11/1379) ندعم  یسدنهم  ماظن  نوناق  هدام 1  . ) ندعم شخب  رد  اهدرادناتسا  اههماننییآ و  تاررقم ، و 

نامتخاس لرتنک  یسدنهم و  ماظن 

ياهفرح یسدنهم ، ياهلکشت  اهدرادناتسا و  اههماننییآ ، تاررقم ، نوناق ، هعومجم  زا  تسا  ترابع  نامتخاس  لرتنک  یـسدنهم و  ماظن  : 
یسدنهم و ماظن  نوناق  هدام 1  . ) دوشیم هتشاذگ  ارجا  دروم  هب  نیودت و  نوناق  نیا  رد  روظنم  فادها  هب  ندیـسر  تهج  رد  هک  یفنـص  و 

بوصم 22/12/1374) نامتخاس  لرتنک 

نایماظن

یماظن مئالع  سابل و  زا  لیان و  نوناق  نیا  رد  هدش  ینیبشیپ  تاجرد  زا  یکی  هب  مزال  شزومآ  یط  زا  سپ  هک  دنتـسه  یلنـسرپ  نایماظن  : 
هب اهروبرکوردـیه  هیلک  زا  تسا  ترابع  تفن : بوصم 7/7/1366 ) ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  نوناـق  هدام 23  . ) دنیامنیم هدافتـسا 

تلاح هب  هکنآ  زا  معا  تفن  هب  هتشغآ  ياههسام  یتفن و  ياهگنس  هملپ  ریق ، یعیبط ، زاگ  ماختفن ، تروص  هب  هک  گنـسلاغز  يانثتـسا 
بوصم 9/7/1366) تفن  نوناق  هدام 1  . ) دیآ تسد  هب  یعیبط  زاگ  ماختفن و  زا  فلتخم  تایلمع  هلیسو  هب  ای  دوش  تفای  یعیبط 

تفن

هب ای  دوش  تفای  یعیبط  تلاح  هب  هکنآ  زا  معا  عیاـم  ياهروبرکوردـیه  هیلک  تلافـسآ و  یعیبط ، زاـگ  ماـختفن ، زا  تسا  تراـبع  تفن  : 
هلیـسو هب  روبزم  داوم  زا  هک  یمامتهمین  ای  هدافتـسا  يایهم  هدروآرف  ره  زین  دوش و  ادـج  یعیبط  زاگ  ماختفن و  زا  فلتخم  تایلمع  هلیـسو 

دوش لومعم  هدنیآ  رد  هچنآ  تسا و  لومعم  نونکا  هچنآ  زا  معا  يرگید  هقیرط  هنوگره  ای  ییایمیش  لمع  ای  هیفصت  ای  عیام  هب  زاگ  لیدبت 
بوصم 8/5/1353) تفن  نوناق   1 هدام . ) دیآ تسد  هب 

تفن

هب هکنیا  زا  معا  عیاـم  ياهروبرکوردـیه  هیلک  تلافـسآ و  یعیبطزاـگ ، ماـختفن ، زا  تسا  تراـبع  نوناـق  نیا  رد  تفن  هملک  زا  روظنم  : 
همین ای  هدافتـسا  يایهم  هدروآرف  ره  زین  دوش و  ادـج  یعیبط  زاـگ  ماـختفن و  زا  فلتخم  تاـیلمع  هلیـسو  هب  اـی  دوش  تفاـی  یعیبط  تلاـح 

لومعم نونکا  هچنآ  زا  معا  يرگید  هقیرط  هنوگره  ای  ییایمیـش  لمع  ای  هیفـصت  ای  عیام  هب  زاگ  لیدبت  هلیـسو  هب  روبزم  داوم  زا  هک  یمامت 
رـسارس رد  تفن  جارختـسا  فاشتکا و  صحفت و  هب  طوبرم  نوناق  هدام 1  هرـصبت 1  . ) دـیآ تسد  هب  دوش  لومعم  هدـنیآ  رد  هچنآ  تسا و 

بوصم 7/5/1336) هراق  تالف  روشک و 

نز هقفن 

تداع تروص  رد  مداخ  دشاب و  بسانتم  نز  تیعـضو  اب  فراعتم  روط  هب  هک  تیبلا  ثاثا  اذغ و  هسبلا و  نکـسم و  زا  تسا  ترابع  هقفن  : 
( یندم نوناق  هدام 1107  . ) اضعا ناصقن  ای  ضرم  هطساو  هب  وا  جایتحا  ای  مداخ  نتشاد  هب  نز 
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نز هقفن 

بوصم 23/5/1310) جاودزا  هب  عجار  نوناق  هدام 9  هرصبت  . ) بسانتم زرط  هب  تیبلا  ثاثا  اذغ و  سابل و  نکسم و  زا  تسا  ترابع  هقفن  : 

براقا هقفن 

هدام . ) قفنم تعاطتـسا  هجرد  نتفرگ  رظن  رد  اب  تجاح  عفر  ردـق  هب  تیبلا  ثاثا  اذـغ و  هسبلا و  نکـسم و  زا  تسا  تراـبع  براـقا  هقفن  : 
( یندم نوناق   1204

وضع صقن 

همیب هماننییآ  هدام 6  . ) دشاب هدشن  بلس  وا  زا  راک  تیلباق  یلو  هدش  صقان  دنمراک  اضعا  زا  يوضع  هک  تسا  نآ  وضع  صقن  زا  روظنم  : 
بوصم 1/11/1337) يرمرادناژ  حلسم و  ياهورین  نادنمراک  نارسفا و 

عاجرا الب  ضقن 

هدام 581 . ) دوب دـهاوخ  عاجرا  الب  دـش  ضقن  رارق  ای  مکح  هاگره  هدـش  ناتـسداد  فرط  زا  نآ  تساوخرد  هک  یماـجرف  یگدیـسر  رد  : 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآ  نوناق 

عاجرا الب  ضقن 

ضقن دراوم  ار  دراوم  نیا  دومن و  دـهاوخن  يرگید  همکحم  هب  عاجرا  دـنک  ضقن  ار  یمکح  هک  یتروص  رد  لـیذ  دراوم  رد  زیمت  ناوید  : 
رد ًایناث - دـشاب . هدـش  يوعد  هماـقا  قح  طاقـسا  بجوم  ًاـنوناق  ناـمز  رورم  یفرع ) دراوم  رد   ) هک یتروص  رد  ًـالوا - دـنیوگ . عاـجرا  ـالب 

هکیتروصرد ًاثلاث - دروآیمن . دراو  للخ  مکح  ساـسا  هب  هکدـشاب  يروما  هب  عجار  هکلب  دـشابن  مکح  ساـسا  هب  عجار  ضقنهکیتروص 
هدوبن و مرج  رد  لخاد  ًانوناق  عوقو  ضرف  رب  لمع  هکنآ  لاح  هدوب و  مرج  ناونع  هب  یـصخش  تازاـجم  رب  یلاـت  همکحم  زا  رداـص  مکح 

رـصقم تازاجم  هب  مکح  یمومع  وفع  نـالعا  زا  دـعب  یـسایس  تاریـصقت  دراوم  رد  هک  یتروص  رد  ًاـعبار - تسین . تازاـجم  لـباق  ًالـصا 
نییآ  ) ییازج تامکاحم  یتقوم  نیناوق  هدام 458  . ) باتکنیا ( 464  ) و ( 436  ) و ( 435  ) داوم دروم  رد  ًاسماخ - دشاب . هدش  رداص  یسایس 

بوصم 30/5/1291) يرفیکیسرداد )

عاجرا الب  ضقن 

دیآیم و لمع  هب  نییعادتم  روضح  نودب  تسا  نوناق  ظفح  يارب  نوچ  هدش  مومعلایعدـم  فرط  زا  نآ  ياضاقت  هک  يزیمت  یگدیـسر  : 
بوصم 18/8/1290) یقوقح  تامکاحم  لوصا  یتقوم  نیناوق  هدام 585  . ) دوب دهاوخ  عاجراالب  ضقن  دش  ضقن  مکح  هاگره 

عطقنم حاکن 

( یندم نوناق  هدام 1075  . ) دشاب هدش  عقاو  ینیعم  تدم  يارب  هک  تسا  عطقنم  یتقو  حاکن  : 

نابهگن
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نوناق هدام 26  هرـصبت  . ) دـشاب هدـش  راذـگاو  وا  هب  نیعم  هقطنم  کی  ای  لحم  کی  تظافح  تبقارم و  هک  تسا  یحلـسم  رومأم  نابهگن ، : 
بوصم 18/5/1371) ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  مئارج  تازاجم 

ناتسا رد  هنازخ  یگدنیامن 

ناتـسا و نادرگهاوخنت  تفاـیرد  هب  طوبرم  روـما  ناتـسا  ره  زکرم  رد  هک  تسا  یـصخشم  یناـمزاس  دـحاو  ناتـسا  رد  هنازخ  یگدـنیامن  : 
حاتتفا یناتسا و  ياههجدوب  رابتعا  غالبا  یناتسا و  هجدوب  ماظن  عبات  ییارجا  ياههاگتسد  ناباسحیذ  هب  يرادباسح  نادرگهاوخنت  يراذگاو 
روبزم دحاو  هدهع  رب  نآ  ییارجا  ياههماننییآ  نوناق و  نیا  بجوم  هب  هک  ار  یفیاظو  ریاس  ناتـسا و  حطـس  رد  یتلود  يراج  ياهباسح 
نوناق هدام 33  . ) داد دهاوخ  ماجنا  لحم  ییاراد  يداصتقا و  روما  لکریدم  رظن  ریز  طوبرم  ناتـسا  رد  هنازخ  یگدـنیامن  هب  دوشیم  لوحم 

بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم 

لاوحا تبث  هدنیامن 

تامالعا تفایرد  ای  عیاقو  تبث  يارب  هعبات  تارادا  ای  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  فرط  زا  هک  تسا  یـسک  لاوحا  تبث  رومأم  ای  هدنیامن  : 
بوصم 16/4/1355) لاوحا  تبث  نوناق  هدام 6  . ) دشاب هدش  بوصنم 

اهبیب یتراجت  ياه  هنومن 

ای اههنومن  يور  رد  تمیق  نودب  هنومن  بسچرب  دوجو  دشاب  هتشادن  یتمیق  ًاتاذ  هک  تسا  ییاههنومن  اهبیب  یتراجت  ياههنومن  زا  روظنم  : 
یلک روط  هب  دوب و  دهاوخن  یفاک  ندوب  اهبیب  لوبق  يارب  دوشیم  قاصلا  یجراخ  ناگدنـشورف  ای  تاجناخراک  فرط  زا  هک  اهنآ  فافل 

ضراوع یناگرزاب و  دوس  یکرمگ و  قوقح  تخادرپ  لومـشم  دشاب  زیچان  نآ  ياهب  هکنیا  ولو  دشاب  شورف  دـیرخ و  لباق  هک  هنومن  ره 
بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 26  . ) دوب دهاوخ 

يربهر مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن 

ریز هک  تسا  يداهن  دوشیم  هدـیمان  یگدـنیامن  داهن  ًاراصتخا  همانـساسا  نیا  رد  هک  اههاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن  : 
داهن همانـساسا  هداـم 1  . ) دزادرپیم همانـساسا  رد  حرـصم  فیاـظو  ماـجنا  هب  یلاـع  شزوـمآ  زکارم  اههاگـشناد و  هیلک  رد  هـل  مـظعم  رظن 

( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  بوصم 3/12/1372  اههاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن 

یبالقنا ياهداهن 

اب دعب  هب  لاس 1357 ) نمهب   22  ) ناریا یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  نارود  زاین  هب  انب  هک  دوشیم  قالطا  ییاهناگرا  هب  یبـالقنا  ياـهداهن  : 
ياهداهن نانکراک  هرابرد  راک  نوناق  تاررقم  لومـش  مدـع  ینوناق  هحیال  هرـصبت 2  . ) تسا هدمآ  دوجو  هب  يراذـگنوناق  عجارم  بیوصت 

( بالقنا ياروش  بوصم 13/4/1359  یبالقنا 

لاهن

هـس زا  رتمک  نبرطق  داشمـش  دروـم  رد  رتمیتناـس و  جـنپ  زا  رتمک  نآ  نبرطق  هدوـب و  یـصخشم  هقاـس  ياراد  هک  تـسا  یناوـج  تـخرد  : 
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بوصم 25/5/1346) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق  هدام 1  دنب 5  . ) دشاب رتمیتناس 

لاهن

بوصم روشک  عـتارم  اـهلگنج و  نوناـق  هداـم 13  هرـصبت  . ) دـشاب رتمیتناـس  هد  زا  رتمک  نآ  هیاـپ  رطق  هک  تـسا  یناوـج  تـخرد  لاـهن  : 
(8/6/1338

اهناتسلاهن

حالصا ینوناق  هحیال  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  دنب 7  فیدر ج  . ) دـشاب هدـش  داجیا  تلود  طسوت  هک  یمومع  تشاک  تسد  ياهلگنج  : 
( بالقنا ياروش  بوصم 31/2/1359  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  رد  یضارا  ایحا  يراذگاو و  ینوناق  هحیال 

یتنس رهن 

میرح رتسب و  هب  طوبرم  هماننییآ  زا  هدام 1  دنب پ  . ) دشاب هدش  ثادحا  نردمریغ  تروص  هب  صاخـشا  هلیـسو  هب  هک  تسا  یبآ  يارجم  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 11/8/1379  یشکهز  يرایبآ و  یناسربآ ، ياههکبش  یعیبط و  ياههکرب  اهبادرم ، اهلیسم ، راهنا ، اههناخدور ،

یعیبط رهن 

هماننییآ هدام 1  دـنب ب  . ) دـشابن یـصخشم  زیربآ  هضوح  ياراد  هتـشاد و  نایرج  نآ  رد  یلـصف  اـی  مئاد  روط  هب  بآ  هک  تسا  ییارجم  : 
بوصم یـشکهز  يرایبآ و  یناـسربآ ، ياههکبـش  یعیبط و  ياـههکرب  اـهبادرم ، اهلیـسم ، راـهنا ، اـههناخدور ، میرح  رتسب و  هب  طوبرم 

( ناریزو تأیه   11/8/1379

يزرم رهن 

ظفح و نوناق  ییارجا  هماننییآ  دنب 31  دهدیم . لیکشت  ار  روشک  ود  كرتشم  زرم  نآ  زا  ییاهتمسق  ای  تمـسق  مامت ، هک  تسا  يرهن  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/12/1363  يزرم  ياههناخدور  رتسب  هرانک و  تیبثت 

كاخ ییوشبآ  زاین 

یعارز كاخ  رد  حالما  لداعت  تیبثت  يرارقرب و  حالما و  رابنایز  عمجت  زا  يریگولج  يارب  هک  يرایبآ  بآ  زا  يدصرد  زا  تسا  ترابع  : 
هماننییآ همیمـض 1  . ) تسا هبـساحم  لباق  هناهام  تروص  هب  نآ  رادـقم  دوش و  جراخ  هدرک و  روبع  هایگ  ياههشیر  تیلاعف  هیحان  زا  دـیاب 

( ناریزو تأیه  بوصم 11/6/1375  يزرواشک  بآ  فرصم  يزاسهنیهب  ییارجا 

دنمزاین

هرـصبت 1 . ) دشاب رتمک  تلود  نادنمراک  یگتـسشنزاب  قوقح  لقادح  زا  يو  هناهام  دمآرد  نازیم  هک  ددرگیم  قالطا  یـسک  هب  دنمزاین  : 
بوصم دـنهدیم  تسد  زا  ار  دوـخ  شاـعم  هرادا  تردـق  لومـشم  مازعا  اـب  هک  ینیلومـشم  ياـههداوناخ  هب  کـمک  هوـحن  نوناـق  هدام 1 

(3/6/1366
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یماظتنا ياهورین 

. ددرگیم هتفگ  ییاضق  سیلپ  نامزاس  یمالـسا و  بالقنا  هتیمک  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يرمرادناژ  ینابرهـش و  هب  یماظتنا  ياهورین  : 
بوصم 28/5/1368) ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  لیکشت  نوناق  هدام 2  هرصبت 2  )

یماظتنا ياهورین 

هدام 2 هرـصبت  . ) ددرگیم قالطا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هتیمک  ینابرهـش و  يرمرادـناژ ، هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماظتنا  ياـهورین  : 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  نوناق 

حلسم ياهورین 

حالصا نوناق  هدام 8  . ) دوشیم قالطا  روشک  لک  ینابرهـش  روشک و  لـک  يرمرادـناژ  شترا ...  هعومجم  هب  ناریا  حلـسم ...  ياـهورین  : 
بوصم 17/10/1347) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  زا  هدام 8 

حلسم ياهورین 

ياههتـسر زا  دراد  هک  یجاـیتحا  بساـنت  هب  ورین  ره  هتفاـی و  لیکـشت  ییاـیرد  ییاوـه -  ینیمز -  ياـهورین  زا  ناریا  حلـسم ...  ياـهورین  : 
بیوصت هب  هک  دوب  دـهاوخ  ياهماـننییآ  قـبط  ناـنآ  هتـسر  رییغت  زرط  ورین و  ره  نارادهجرد  نارـسفا و  هتـسر  هدـیدرگ و  لیکـشت  هفلتخم 

بوصم 30/4/1336) ناریا  حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 8  . ) دیسر دهاوخ  نیسلجم  گنج  نویسیمک 

ناریا یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین 

يروهمج شترا  نوناـق  هدام 2  . ) یماـظتنا ياـهورین  نارادـساپ و  هاپـس  شترا و  زا : دـنترابع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياـهورین  : 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا 

یماظن ياهورین 

قالطا نآ  هب  هتسباو  ياهنامزاس  هطوبرم و  ياهداتـس  یمالـسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  شترا و  هناگ  هس  ياهورین  هب  یماظن  ياهورین  : 
بوصم 28/5/1368) ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  لیکشت  نوناق  هدام 2  هرصبت 1  . ) ددرگیم

یماظتنا يورین 

نوناق هدام 2  . ) روشک ترازو  هب  هتسباو  اوق و  لک  یهدنامرف  تیعبات  رد  حلـسم  تسا  ینامزاس  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  : 
بوصم 27/4/1369) ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین 

يولهپ مین 

يالط مرگولیک  کی  دیاب  یتلود  هناخبارـض  تسا و  صلاخ  يالط  مرگ  ياراد 661191/3  يولهپ  مین  ای  یلایر  هاجنپ  يالط  كوکـسم  : 
لوپ سایقم  دحاو و  نوناق  حالـصا  نوناق  هدام 3  زا  دنب ب  . ) دناسرب يولهپ  مین  كوکـسم  ددـع  برض 135/273  فرـصم  هب  ار  صلاخ 
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بوصم 22/12/1310)

و

یشزومآ دحاو 

ییارجا هماننییآ  هدام 1  هرـصبت 1  . ) یـشزومآ عمتجم  ای  هاگـشناد  ای  شرورپ  شزومآ و  هیحان  کی  زا  تسا  تراـبع  یـشزومآ  دـحاو  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 10/7/1362  یمالسا  ياهنمجنا  تیلاعف 

یشزومآ دحاو 

یحالـصا نتم  هداـم 1  هرـصبت 1  . ) یـشزومآ عمتجم  اـی  هاگـشناد  اـی  شرورپ  شزومآ و  هیحاـن  کـی  زا  تسا  تراـبع  یـشزومآ  دـحاو  : 
ياهنمجنا یفنـص و  یـسایس و  ياهنمجنا  اهتیعمج و  بازحا ، تیلاعف  نوناق  عوضوم  یمالـسا  ياهنمجنا  تیلاـعف  ییارجا  هماـننییآ 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/6/1363  یمالسا  ياروش  سلجم  بوصم 7/6/1360  هدش  هتخانش  ینید  ياهتیلقا  ای  یمالسا 

يرادا دحاو 

هرصبت 5 . ) دهدیم هئارا  یهافر  يرادا و  تامدخ  هک  یمومع  ناگرا  یتلود و  هرادا  نامزاس و  هناخترازو ، زا  تسا  ترابع  يرادا  دحاو  : 
يا ـ هن ــ مجنا اهتیعمج و  باز ، ـ حا تی  ـ لا ـ عف نو  ـ ناق عو  ــ ـضو ـی مـ مال ـ ـسا ياهنمجنا  تیلاـعف  ییارجا  هماـننییآ  یحالـصا  نتم  هدام 1 

بوـصم یمالـسا  ياروـش  سلجم  بوـصم 7/6/1360  هدـش  هتخانـش  ینید  ياـهتیلقا  اـی  یمالـسا  ياـهن  ـ مجنا یفنــص و  ـی و  ــسایس
( ناریزو تأیه   18/6/1363

يرادا دحاو 

هرصبت 5 . ) دهدیم هئارا  یهافر  يرادا و  تامدخ  هک  یمومع  ناگرا  یتلود و  هرادا  نامزاس و  هناخترازو ، زا  تسا  ترابع  يرادا  دحاو  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 10/7/1362  یمالسا  ياهنمجنا  تیلاعف  ییارجا  هماننییآ  هدام 1 

ناریا لوپ  دحاو 

بوصم 18/4/1351) روشک  یکناب  یلوپ و  نوناق  هدام 1  فلا  دنب  . ) تسا رانید  دص  ربارب  لایر  تسا . لایر  ناریا  لوپ  دحاو  : 

ناریا لوپ  دحاو 

بوصم 7/3/1339) روشک  یلوپ  یکناب و  نوناق  هدام 11  . ) دوشیم میسقت  رانید  دصکی  هب  هک  تسا  لایر  ناریا  روشک  لوپ  دحاو  : 

یتعنص تاقیقحت  دحاو 

تسا نکمم  دوشیم و  داجیا  یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  طسوت  يدربراک  یتعنص  تاقیقحت  ماجنا  تهج  هک  يدیلوتریغ  تسا  يدحاو  : 
یحارط و یهاگـشیامزآ ، یتاـعلاطم ، تروـص  هـب  نداـعم  عیانـص و  شخب  رد  هدوـب و  نآ  هـب  هتـسباو  هاـگراک  هاگـشیامزآ و  رب  لمتــشم 
داوم و دربراـک  شرتـسگ و  نآ ، ندرک  يداـصتقا  تادـیلوت و  تیمک  تیفیک و  ندرب  ـالاب  دـیلوت ، تالکـشم  لـح  فدـه  اـب  یهاـگراک 
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همدـقم فلا  دـنب  . ) دریذـپ ماجنا  ریز  قیرط  زا  ییاـکتادوخ  هب  لـین  یتعنـص و  راـتخاس  حالـصا  تهج  رد  یگتـسباو  شهاـک  تازیهجت و 
( ناریزو تأیه  بوصم 28/11/1366  یتعنص  تاقیقحت  ياهزوجم  ناگدنراد  هب  یتازیهجت  یلام و  ياهکمک  هماننییآ 

صوصخم تشادرب  قح  دحاو 

ًامسر ( 2531  ) هامریت 1351 خیرات 18  رد  هک  تسا  لوپ  یللملانیب  قودنص  تالماعم  رد  هبـساحم  دحاو  صوصخم  تشادرب  قح  دحاو  : 
ربتعم نآ  هنازور  خرن  لوپ  یللملانیب  قودنـص  هریدـم  تأیه  بوصم  طـباوض  قبط  رـضاح  لاـح  رد  تسا و  هدوب  لاـیر  لداعم 2425/82 

بوصم 7/10/1356) لوپ  یللملانیب  قودنص  رد  ناریا  هیمهس  شیازفا  نوناق  هدحاو  هدام  هرصبت  . ) دشابیم

یماد دحاو 

حالصا نوناق  ( 21  ) دنب 1 . ) دوشیم بوسحم  یماد  دحاو  راهچ  لداعم  مادک  ره  اهماد  ریاس  زب و  تسا ، دنفـسوگ  سأر  کی  زا  ترابع  : 
بوصم 20/1/1348) عتارم  اهلگنج و  زا  يرادربهرهب  تظافح و  نوناق 

یتلود دحاو 

دحاو دشاب ، یتلود  ياهتکرـش  ای  تلود  هب  قلعتم  نآ  ماهـس  زا  دـصرد  زا 50  شیب  هک  تسا  يدـحاو  هماـننییآ  نیا  رد  یتلود  دـحاو  : 
نییعت یتلود  تیریدـم  تحت  ياهتکرـش  ای  یتلود  ياهتکرـش  تلود ، طـسوت  نآ  تیریدـم  هک  تسا  يدـحاو  تلود  تیریدـم  تحت 

( ناریزو تأیه  بوصم 17/7/1364  راک  یمالسا  ياهاروش  نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 48  . ) ددرگ

یفنص دحاو 

بسک هناورپ  ذخا  هب  یفنـص  دارفا  ای  درف  طسوت  دشاب و  رایـس  هلیـسو  ای  تباث  لحم  رد  اهنآ  تیلاعف  هک  تامدخ  ای  يداصتقا  ياهدحاو  : 
طسوت هک  یتاحالـصا  يارجا  هزاجا  هب  عجار  ینوناق  هحیال  هدام 3  . ) دنوشیم هتخانش  یفنص  دحاو  دوشب  ای  هدش و  ریاد  لاغتـشا  هناورپ  ای 

( بالقنا ياروش  بوصم 13/4/1359  تسا  هدمآ  لمع  هب  نآ  ياههیحالصا  یفنص و  ماظن  نوناق  رد  تراظن  یلاع  تأیه 

یفنص دحاو 

بسک هناورپ  ذخا  اب  یفنص  دارفا  ای  درف  طسوت  دشاب و  رایس  هلیسو  اب  ای  تباث  لحم  رد  اهنآ  تیلاعف  هک  تامدخ  ای  يداصتقا  ياهدحاو  : 
بوصم 16/3/1350) یفنص  ماظن  نوناق  هدام 3  . ) دنوشیم هتخانش  یفنص  دحاو  دوشب  ای  هدش  ریاد  لاغتشا  هناورپ  ای 

یفنص دحاو 

هدام 1 هرصبت 2  . ) دنشاب نیعم  تراجت  هفرح و  هشیپ ، بسک ، عون  کی  ياراد  هک  ددرگیم  قالطا  دارفا  زا  ياهعومجم  هب  یفنـص  دحاو  : 
یفنص و یسایس و  ياهنمجنا  اهتیعمج و  بازحا ، تیلاعف  نوناق  عوضوم  یمالـسا  ياهنمجنا  تیلاعف  ییارجا  هماننییآ  یحالـصا  نتم 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/6/1363  یمالسا  ياروش  سلجم  بوصم 7/6/1360  هدش  هتخانش  ینید  ياهتیلقا  ای  یمالسا  ياهنمجنا 

یفنص دحاو 
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هدام 1 هرصبت 2  . ) دنـشاب نیعم  تراجت  هفرح و  هشیپ ، بسک ، عون  کی  لماش  هک  ددرگیم  قالطا  دارفا  زا  ياهعومجم  هب  یفنـص  دحاو  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 10/7/1362  یمالسا  ياهنمجنا  تیلاعف  ییارجا  هماننییآ 

يزرواشک دحاو 

شـشوپ تحت  ار  يزرواشک  دحاو  يدادعت  هک  ییاهعمتجم  رد  يرورپماد ، ای  يزرواشک  عمتجم  کی  زا  تسا  ترابع  يزرواشک  دحاو  : 
ماقم قفاوت  یمالسا و  ياهنمجنا  داهنشیپ  هب  موزل  تروص  رد  تسا و  عنامالب  اهدحاو  نیا  زا  کی  ره  رد  یمالـسا  نمجنا  لیکـشت  دنراد 

یحالـصا نتم  هداـم 1  هرـصبت 4  . ) دـمآ دـهاوخ  دوـجو  هب  عـمتجم  نآ  رد  يزکرم  نمجنا  کـی  روـشک ، ترازو  صیخـشت  اـب  لوئـسم و 
ياهنمجنا یفنـص و  یـسایس و  ياهنمجنا  اهتیعمج و  بازحا  تیلاعف  نوناـق  عوضوم  یمالـسا  ياـهنمجنا  تیلاـعف  ییارجا  هماـننییآ 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/6/1363  یمالسا  ياروش  سلجم  بوصم 7/7/1360  هدش  هتخانش  ینید  ياهتیلقا  ای  یمالسا 

يزرواشکدحاو

یمالسا ياهنمجنا  تیلاعف  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  هرـصبت 4  . ) يرورپماد ای  يزرواشک  عمتجم  کی  زا  تسا  ترابع  يزرواشک  دحاو  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 10/7/1362 

یتفن یتایلمع  ياهدحاو 

. دشاب رادهدهع  ار  یتفن  یبنج  تامدخ  یمومع  یصصخت و  یعرف  یلصا و  تایلمع  هک  یتکرش  ای  هسـسؤم  نامزاس ، ره  زا  تسا  ترابع  : 
بوصم 9/7/1366) تفن  نوناق  هدام 1  )

پاچ هب  هتسباو  ياهدحاو 

. ینیچفورح يزاسروارگ و  یفارگوتیل ، لـیبق  زا  دـنوشیم  طوبرم  پاـچ  روما  هب  هک  دنتـسه  ییاـههاگراک  پاـچ  هب  هتـسباو  ياهدـحاو  : 
( بالقنا ياروش  بوصم 27/12/1358  يزاسروارگ  هناخپاچ و  سیسأت  هماننییآ  هدام 1  هرصبت  )

یهاوخاو

هاگداد رد  یهاوخاو  تساوخداد  دوشیم . هدـیمان  یهاوخاو  ضارتعا  نیا  دـیامن . ضارتعا  یبایغ  مکح  هب  دراد  قح  بیاغ  هیلع  موکحم  : 
بوصم یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 305  . ) تسا یگدیسر  لباق  یبایغ  مکح  هدننک  رداص 

(21/1/1379

یعطق تادراو 

روظنم دوشیم و  تفایرد  یعطق  تادراو  زا  طقف  یکرمگ  روما  نوناـق  هدام 2  رد  روکذـم  ضراوع  یناگرزاب و  دوس  یکرمگ و  قوقح  : 
هماننییآ هداـم 1  . ) دوشیم صخرم  كرمگ  زا  راـهظا و  روـشک  لـخاد  رد  فرـصم  يارب  هک  تسا  ییـالاک  روـشک  هب  یعطق  تادراو  زا 

بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا 

نیباکود تناو 
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صاخـشا راب و  لمح  يارب  دشاب و  هناگادج  هظفحم  ود  تروص  هب  راب  قاتا  نانیـشنرس و  هدننار و  قاتا  هک  طلتخم  يروتوم  هیلقن  هلیـسو  : 
یگنوگچ نوناق  ییارجا  ياههماننییآ  هرصبت 12  هماننییآ  دنب 2  زا  . ) تسا یکرمگ  هفرعت  فلا  فیدر 02/87  لومشم  دوریم و  راک  هب 

( ناریزو تأیه  بوصم 28/11/1371  لاس 1371  بوصم  تایلام .... یناگرزاب و  دوس  یکرمگ  قوقح  لوصو  هبساحم و 

نیباک کی  تناو 

نزو عومجم  هدـش و  هتخاس  راب  لمح  يارب  دـشاب و  هناگادـج  هظفحم  ود  تروص  هب  راب  قاـتا  هدـننار و  قاـتا  هک  يروتوم  هیلقن  هلیـسو  : 
هماننییآ دـنب 2  . ) ددرگیم یکرمگ  هفرعت  فیدر 02/87 ج  لومـشم  تسا و  مرگولیک  زا 3500  رتمک  نآ  راـب  لـمح  تیفرظ  وردوخ و 

لاـس 1371 بوصم  تاـیلام .... یناـگرزاب و  دوس  یکرمگ  قوقح  لوصو  هبـساحم و  یگنوگچ  نوناـق  ییارجا  ياـههماننییآ  هرصبت 12 
( ناریزو تأیه  بوصم 28/11/1371 

بهاو

، بهتم ار  رگید  فرط  بهاو  هدننککیلمت  دنکیم  کیلمت  يرگید  سک  هب  ًاناجم  ار  یلام  رفن  کی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدقع  هبه  : 
( یندم نوناق  هدام 795  . ) دنیوگیم هبوهوم  نیع  تسا  هبه  دروم  هک  ار  یلام 

نامضلاهجو

تادهعت ماجنا  نیمـضت  روظنم  هب  هک  همانهمیب  ای  ینماضت  یعمج  ای  يدرف  تروص  هب  یکناب  همانتنامـض  ای  يدـقن  هعیدو  زا  تسا  ترابع  : 
روبع لقن و  لمح و  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هداـم 2  دـنب خ  . ) دوشیم عیدوت  كرمگ  هب  هدـنهدروبع  فرط  زا  يروبع  يـالاک  یکرمگ 

( ناریزو تأیه  بوصم 18/5/1377  ناریا  یمالسا  يروهمج  ورملق  زا  یجراخ  ياهالاک 

هدش هرادا  هوجو 

تاررقم ساسا  رب  ات  دریگیم  رارق  لماع  ياهکناب  رایتخا  رد  هماننییآ  نیا  طباوض  ساسارب  يزرا  باـسح  لـحم  زا  هک  تسا  یهوجو  : 
ینف تامدخ  لقن و  لمح و  يزرواشک ، یندعم ، یتعنص ، ینیرفآراک  يدیلوت و  ياهحرط  رد  يراذگهیامرـس  نایـضاقتم  هب  هماننییآ  نیا 

همانرب یحالصا  ( 60  ) هدام ییارجا  هماننییآ  هدام 1  . ) دوش اطعا  تالیهست  تروص  هب  یصوصخ ) ینواعت و   ) یتلودریغ شخب  یسدنهم  - 
( ناریزو تأیه  بوصم 18/8/1379  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا  هعسوت  موس 

هدش هرادا  هوجو 

طباوض ساسارب  ات  دریگیم  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  لماع  ياهکناب  اب  هدش  دقعنم  ياهدادرارق  یط  هک  تسا  یتارابتعا  هدـش  هرادا  هوجو  : 
صاخـشا رایتخا  رد  تالیهـست  تروص  هب  هعـسوت  موس  همانرب  لاغتـشا  ياهتسایـس  يارجا  روظنم  هب  يراذگهیامرـس  يارب  هماـننییآ  نیا 

هجدوب نوناق  هرصبت 29  دنب ب  زج 2  ییارجا  هماننییآ  هدام 1  فلا  دنب  . ) دریگ رارق  ینواعت ) یـصوصخ و   ) یتلودریغ یقوقح  یقیقح و 
( ناریزو تأیه  بوصم 13/7/1379  روشک  لک  لاس 1379 

یمومع هوجو 
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تاسـسؤم اـهداهن و  یتـلود و  ياهتکرـش  یتـلود و  تاسـسؤم  اـههناخترازو و  هب  طوبرم  ياههنیدـقن  زا  تسا  تراـبع  یمومع  هوجو  : 
هوحن زا  رظنفرص  تسین و  یصوصخ  تاسسؤم  دارفا و  قح  هب  قلعتم  هک  روکذم  ياهنامزاس  هب  هتـسباو  تاسـسؤم  یتلودریغ و  یمومع 

یمومع تابساحم  نوناق  هدام 13  . ) دشابیم فرـصت  لخد و  لباق  نوناق  بجوم  هب  یمومع  فراصم  يارب  ًارـصحنم  نآ  لیـصحت  أشنم  و 
بوصم 1/6/1366) روشک 

هعیدو

عدوم راذگهعیدو  درادهاگن . ًاناجم  ار  نآ  هکنآ  يارب  دراپسیم  يرگید  هب  ار  دوخ  لام  رفن  کی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدقع  هعیدو  : 
( یندم نوناق  هدام 607  . ) دنیوگیم نیما  ای  عدوتسم  ار  ریگ  هعیدو  و 

ینوناق ثارو 

نینچمه دناهدوب  یفوتم  تلافک  رد  هک  يردـپ  ردام و  یمئاد و  هجوز  ای  جوز  نادـنزرف و  زا : دـنترابع  نوناق  نیا  ظاحل  زا  ینوناق  ثارو  : 
یخرب حالصا  ینوناق  هحیال  دنب 22  زا  : ) ریز طیارش  ندوب  اراد  اب  دناهدوب  یفوتم  مدختـسم  تلافک  رد  هدش و  توف  ناشردپ  هک  یناگداون 

بوصم 24/12/1351) يروشک  مادختسا  ینوناق  هحیال  داوم  زا 

ینوناق ثارو 

نینچمه دناهدوب و  یفوتم  تلافک  رد  هک  يردپ  ردام و  یمئاد و  هجوز  ای  جوز  نادنزرف و  زا : دنترابع  نوناق  نیا  ظاحل  زا  ینوناق  ثارو  : 
يروشک مادختـسا  نوناق  هدام 86  زا  : ) ریز طیارـش  ندوب  اراد  اـب  دنتـسه  یفوتم  تلاـفک  رد  هدـش و  توف  ناـشردام  ردـپ و  هکیناـگداون 

بوصم 31/3/1345)

هثرو

ردـپ و هک  هداون  نینچمه  دـشاب و  یفوتم  تلافک  رد  هک  يردام  ردـپ و  نینچمه  لایع و  دالوا و  زا  تسا  ترابع  اجنیا  رد  هثرو  زا  دارم  : 
بوصم 1/2/1287) فیاظو  نوناق  هدام 3  . ) دشاب یفوتم  تلافک  رد  هدرک و  توف  شردام 

یگتسکشرو

یگتـسکشرو مکح  دوشیم . لصاح  تسا  وا  هدـهع  رب  هک  یهوجو  هیدأت  زا  فقوت  هجیتن  رد  یتراـجت  تکرـش  اـی  رجاـت  یگتـسکشرو  : 
بوصم تراجت  نوناق  هدام 412  . ) دومن رداص  ناوتیم  زین  وا  گرم  زا  دـعب  لاس  کی  ات  هدوب  فیقوت  لاح  رد  توفلانیح  هک  ار  يرجات 

(13/2/1311

بلقت هب  یگتسکشرو 

زا يروص  تالماعم  هعضاوم و  قیرط  هب  ای  هدرک  یفخم  ار  دوخ  ییاراد  زا  یتمسق  ای  هدومن  دوقفم  ار  دوخ  رتافد  هک  هتسکشرو  رجات  ره  : 
رد هک  ینازیم  هب  بلقت  روط  هب  ضورق  ییاراد و  تروص  هلیسو  هب  ای  دانسا  هلیسو  هب  ار  دوخ  هک  هتسکشرو  رجات  ره  نینچمه  هدرب و  نایم 

نوناق هدام 549  . ) دوشیم تازاجم  ازج  نوناق  قباطم  مالعا و  بلقت  هب  هتـسکشرو  تسا  هدومن  دادملق  نویدم  دشابیمن  نویدـم  تقیقح 
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بوصم 13/2/1311) تراجت 

بلقت هب  یگتسکشرو 

زا يروص  تالماعم  هعضاوم و  قیرط  هب  ای  هدرک  یفخم  ار  دوخ  ییاراد  زا  یتمسق  ای  هدومن  دوقفم  ار  دوخ  رتافد  هک  هتسکشرو  رجات  ره  : 
رد هک  ینازیم  هب  بلقت  روط  هب  ضورق  ییاراد و  تروص  هلیسو  هب  ای  دانسا  هلیسو  هب  ار  دوخ  هک  هتسکشرو  رجات  ره  نینچمه  هدرب و  نایم 
بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 365  زا  .... ) نالعا و بلقت  هب  هتسکشرو  تسا  هدومن  دادملق  نویدم  دشابیمن  نویدم  تقیقح 

ریصقت هب  هتسکشرو 

رد هیلاراشم  هناخ  جراخم  ای  یـصخش  جراخم  دوش  ققحم  هک  یتروص  رد  - 1 دوشیم : نالعا  ریصقت  هب  هتـسکشرو  لیذ  دراوم  رد  رجات  : 
فرص هدمع  غلابم  دوخ  هیامرس  هب  تبسن  رجات  هک  دوش  ققحم  هک  یتروص  رد  - 2 تسا . هدوب  هداعلاقوف  وا  يدیاع  هب  هبسنلاب  يداع  مایا 

دوخ یگتسکشرو  نتخادنا  ریخأت  دصق  هب  رگا  - 3 تسا . ضحم  قافتا  هب  طونم  نآ  عفن  ای  موهوم  تراجت  فرع  رد  هک  هدرک  یتـالماعم 
لیـصحت ات  هدرب  راک  هب  تسا  هفرـص  زا  رود  هک  یلیاسو  دصق  نامه  هب  رگا  ای  دشاب  هدرک  زور  هنظم  زا  رتلزان  یـشورف  ای  رتالاب  يدـیرخ 

فقوت خـیرات  زا  سپ  ار  اهراکبلط  زا  یکی  رگا  - 4 دشاب . رگید  قیرط  هب  ای  تارب  رودص  ای  ضارقتـسا  هار  زا  هکنیا  زا  معا  دـیامن  یهجو 
بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق  هدام 541  . ) دشاب هتخادرپ  ار  وا  بلط  هداد و  حیجرت  نیریاس  رب 

ریصقت هب  هتسکشرو 

رد هیلاراشم  هناخ  جراخم  ای  یـصخش  جراخم  دوش  ققحم  هک  یتروص  رد  - 1 دوشیم : نالعا  ریصقت  هب  هتـسکشرو  لیذ  دراوم  رد  رجات  : 
فرص هدمع  غلابم  دوخ  هیامرس  هب  تبسن  رجات  هک  دوش  ققحم  هک  یتروص  رد  - 2 تسا . هدوب  هداعلاقوف  وا  يدیاع  هب  هبسنلاب  يداع  مایا 

دوخ یگتسکشرو  نتخادنا  ریخأت  دصق  هب  رگا  - 3 تسا . ضحم  قافتا  هب  طونم  نآ  عفن  ای  موهوم  تراجت  فرع  رد  هک  هدرک  یتـالماعم 
لیـصحت ات  هدرب  راک  هب  تسا  هفرـص  زا  رود  هک  یلیاسو  دـصق  نامه  هب  رگا  ای  دـشاب  هدرک  زور  هنظم  زا  رتلزان  شورف  ای  رتـالاب  يدـیرخ 

فقوت خـیرات  زا  سپ  ار  اهراکبلط  زا  یکی  رگا  - 4 دشاب . رگید  قیرط  هب  ای  تارب  رودص  ای  ضارقتـسا  هار  زا  هکنیا  زا  معا  دـیامن  یهجو 
بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 358  . ) دشاب هتخادرپ  ار  وا  بلط  هداد و  حیجرت  نیریاس  رب 

بلقت هب  هتسکشرو 

زا يروص  تالماعم  هعضاوم و  قیرط  هب  ای  هدرک  یفخم  ار  دوخ  ییاراد  زا  یتمسق  ای  هدومن  دوقفم  ار  دوخ  رتافد  هک  هتسکشرو  رجات  ره  : 
هک ینازیم  هب  بلقت  روط  هب  ضورق  ییاراد و  تروص  هلیسو  هب  ای  دانسا و  هلیـسو  هب  ار  دوخ  هک  هتـسکشرو  رجات  ره  نینچمه  هدرب و  نایم 

هدام 549 . ) دوشیم تازاجم  ازج  نوناق  قباطم  مـالعا و  بلقت  هب  هتـسکشرو  تسا  هدومن  دادـملق  نویدـم  دـشابیمن  نویدـم  تقیقح  رد 
بوصم 13/2/1311) تراجت  نوناق 

بلقت هب  هتسکشرو 

زا يروص  تالماعم  هعضاوم و  قیرط  هب  ای  هدرک  یفخم  ار  دوخ  ییاراد  زا  یتمسق  ای  هدومن  دوقفم  ار  دوخ  رتافد  هک  هتسکشرو  رجات  ره  : 
رد هک  ینازیم  هب  بلقت  روط  هب  ضورق  ییاراد و  تروص  هلیسو  هب  ای  دانسا  هلیسو  هب  ار  دوخ  هک  هتسکشرو  رجات  ره  نینچمه  هدرب و  نایم 

بوصم 12/3/1304) تراجت  نوناق  هدام 365  .... ) نالعا و بلقت  هب  هتسکشرو  تسا  هدومن  دادملق  نویدم  دشابیمن  نویدم  تقیقح 
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عارتخا هقرو 

قبط رب  هک  دـهدیم  يراصحنا  قح  نآ  عرتخم  ای  فشاک  هب  یتحالف  اـی  یتعنـص  هفلتخم  بعـش  رد  دـیدج  عارتخا  اـی  فاـشتکا  مسق  ره  : 
قباطم روبزم  عارتخا  ای  فاشتکا  هکنیا  رب  طورـشم  دـیامن  هدافتـسا  دوخ  عارتخا  ای  فاشتکا  زا  نوناـق  نیا  رد  هررقم  تدـم  رد  طـیارش و 
عارتخا هقرو  دهدیم  نارهت  دانسا  تبث  هرادا  دروم  نیا  رد  هک  هتشون  دشاب . هدیـسر  تبث  هب  نارهت  دانـسا  تبث  هرادا  رد  نوناق  نیا  تاررقم 

بوصم 1/4/1310) تاعارتخا  مئالع و  تبث  نوناق  هدام 26  . ) دوشیم هدیمان 

هناخترازو

یمومع تابساحم  نوناق  هدام 2  . ) دوشب ای  هدـش  هتخانـش  ناونع  نیا  هب  نوناق  بجوم  هب  هک  تسا  یـصخشم  ینامزاس  دـحاو  هناخترازو  : 
بوصم 1/6/1366) روشک 

هناخترازو

داوم زا  ياهراپ  حالصا  دنب 2  زا  . ) دوشیم هرادا  تلود  هلیسو  هب  داجیا و  نوناق  بجوم  هب  هک  تسا  یصخشم  ینامزاس  دحاو  هناخترازو  : 
بوصم 28/12/1353) يروشک  مادختسا  نوناق 

هناخترازو

یمومع تابـساحم  نوناق  هدام 2  . ) تسا هدـش  هتخانـش  ناونع  نیا  هب  نوناـق  بجوم  هب  هک  تسا  یـصخشم  یناـمزاس  دـحاو  هناـخترازو  : 
بوصم 15/10/1349)

هناخترازو

نوناق هدام 1  دـنب ب  . ) تسا هدـش  هتخانـش  ناونع  نیا  هب  نوناـق  بجوم  هب  هک  تسا  یـصخشم  یناـمزاس  دـحاو  زا  تراـبع  هناـخترازو  : 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا 

هناخترازو

اهنمجنا همانماظن  قباطم  هک  يدـلب  یتیالو و  یتلایا و  نمجنا  رب  هوالع  روما  هیلک  میظنت  بیترت و  يارب  تاکولب  تایالو و  تـالایا و  رد  : 
زا ترابع  هک  هیزکرم  ریاود  لباقم  رد   ) دوب دـهاوخ  موسوم  هیلحم  ریاود  هب  هک  دوشیم  لیکـشت  يریاود  تسا  نیعم  ناشفیلاکت  هروکذـم 

هیلک فیاظو  ثیح  زا  هکنانچ  دنزیامتم  رگیدکی  زا  تارایتخا  دودـح  ورملق و  تعـسو  فیاظو و  ثیح  زا  ریاود  نیا  تسا ) اههناخترازو 
هعباـت و ریاود  هب  تاراـیتخا  ثیح  زا  یکوـلب و  یتیـالو و  یتلاـیا و  ریاود  هب  ورملق  ثیح  زا  هیلدـع و  هیرادا و  ریاود  هـب  دـنوشیم  مـسقنم 
تایالو و تـالایا و  لیکـشت  نوناـق   4 هداـم . ) كوـلب هرادا  عباـت  هیرق  تسا و  تاـیالو  هرادا  عباـت  تاراـیتخا  رد  كوـلب  هکناـنچ  هعوـبتم 

بوصم 27/9/1286) ماکح  لمعلاروتسد 

عافد ترازو 
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هدام 3 . ) دراد هدهع  رب  لک  یهدنامرف  ریبادت  نیناوق و  بلاق  رد  ار  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  تیلوئسم  هک  تسا  تلود  زا  یشخب  ترازو  : 
بوصم 28/5/1368) ناریا  یمالسا  يروهمج  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  لیکشت  نوناق 

ناریا یمالسا  يروهمج  عافد  ترازو 

شترا نوناق  هداـم 4  . ) دراد هدـهع  هب  ار  شترا  یناـبیتشپ  تیلوئـسم  هک  تسا  تلود  زا  یـشخب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  عاـفد  ترازو  : 
بوصم 7/7/1366) ناریا  یمالسا  يروهمج 

یجراخ یعمج  طابترا  لیاسو 

هنوگره نویزیولت و  ویدار ، یـسکع  ياهسناژآ  يرازگربخ  يربخ ، یتاعوبطم ، تاسـسؤم  هیلک  لماش  یجراخ  یعمج  طاـبترا  لـیاسو  : 
دشاب و روشک  زا  جراخ  رد  اهنآ  یلصا  رقم  هتشاد و  لاغتشا  تاعالطا  رابخا و  ساکعنا  ای  راشتنا  راک  هب  هک  دوشیم  ینامزاس  ای  هسـسؤم 
، سیـسأت هزاجا  رودص  هماننییآ  هدام 1  فلا  دـنب  . ) دوشیم قالطا  یجراخ  یعمج  طابترا  لـیاسو  اـهنآ  هب  ًاراـصتخا  هماـننییآ  نیا  رد 

( ناریزو تأیه  بوصم 14/5/1368  اهنآ  هب  هتسباو  ناگدنیامن  یجراخ و  یعمج  طابترا  لیاسو  تیلاعف  رب  تراظن  لالحنا و 

یمومع غیلبت  لیاسو 

باتکرشن و پاچ و  هیمالعا ، راشتنا  نویزیولت ، ای  ویدار  ای  یمومع  عماجم  رد  قطن  زا  ترابع  هدام  نیا  رد  یمومع  غیلبت  لیاسو  زا  روظنم  : 
بوصم 30/4/1356) يداژن  ضیعبت  غیلبت  تازاجم  نوناق  هدام 1  هرصبت 1  . ) تسا اهنآ  لاثما  ملیف و  شیامن  هلجم ، همانزور و 

یکشزپ کمک  لیاسو 

زا یکی  تیوقت  اـی  ینامـسج  صقن  ناربج  يارب  اـی  تمالـس  هداـعا  روظنم  هب  هک  دنتـسه  یلیاـسو  زتاوزتورپ )  ) یکـشزپ یکمک  لـیاسو  : 
بوصم 3/4/1354) یعامتجا  نیمأت  نوناق  هدام 2  دنب 10  . ) دنوریم راک  هب  ساوح 

یجراخ هیلقن  هلیسو 

هدام هرصبت 2  . ) دشاب هدش  يراذگهرامش  تبث و  یجراخ  ياهروشک  زا  یکی  رد  هک  تسا  ياهیلقن  هلیسو  یجراخ  هیلقن  هلیسو  زا  روظنم  : 
( بالقنا ياروش  بوصم 12/10/1358  یجراخ  يراب  يرفاسم و  ياهداج  هیلقن  لیاسو  زا  ضراوع  ذخا  ینوناق  هحیال   1

تیصو

( یندم نوناق  هدام 825  . ) يدهع یکیلمت و  تسا : مسق  ود  رب  تیصو  : 

یکیلمت تیصو 

. دـنک کیلمت  ًاناجم  يرگید  هب  شتوف  زا  دـعب  نامز  يارب  دوخ  لام  زا  ار  یتعفنم  ای  نیع  یـسکهکنیا  زا  تسا  ترابع  یکیلمت  تیـصو  : 
هدام . ) دیامنیم رومأم  يرگید  تافرـصت  ای  يروما  ای  رما  ماجنا  يارب  ار  رفن  دنچ  ای  کی  یـصخش  هکنیا  زا  تسا  ترابع  يدهع  تیـصو 

( یندم نوناق   826
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یهافش تیصو 

هاوگ ود  روضح  اب  وا  فیدرمه  ای  رـسفا  رفن  کی  دزن  دـنناوتیم  دـنراد  يراکهب  لاغتـشا  شترا  رد  هکیناسک  یماـظن و  نارـسفا  دارفا و  : 
بوصم 2/4/1319) یبسح  روما  نوناق  هدام 248  . ) دنیامن راهظا  ًاهافش  ار  دوخ  تیصو 

يدهع تیصو 

. دنک کیلمت  ًاناجم  يرگید  هب  شتوف  زا  دـعب  نامز  يارب  دوخ  لام  زا  ار  یتعفنم  ای  نیع  یـسک  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یکیلمت  تیـصو  : 
هدام . ) دیامنیم رومأم  يرگید  تافرـصت  ای  يروما  ای  رما  ماجنا  يارب  ار  رفن  دنچ  ای  کی  یـصخش  هکنیا  زا  تسا  ترابع  يدهع  تیـصو 

( یندم نوناق   826

همانتیصو

ای تشوندوخ  ای  یمـسر  روط  هب  تسا  نکمم  لوقنمریغ  ای  لوقنم  یکیلمت  ای  يدـهع  تیـصو  هب  دـشاب  عجار  هکنیا  زا  معا  همانتیـصو  : 
بوصم 2/4/1319) یبسح  روما  نوناق  هدام 276  . ) دوش میظنت  يرس 

همانتیصو

ای تشوندوخ  ای  یمـسر  روط  هب  تسا  نکمم  لوقنمریغ  ای  لوقنم  یکیلمت  ای  يدـهع  تیـصو  هب  دـشاب  عجار  هکنیا  زا  معا  همانتیـصو  : 
بوصم 23/11/1317) همانتیصو  میظنت  زرط  هب  عجار  نوناق  هدام 1  . ) دوش میظنت  يرس 

تشوندوخ همانتیصو 

طخ هب  لاـس  هاـم و  زور و  خـیرات  ياراد  هدـش و  هتـشون  یـصوم  طـخ  هب  نآ  ماـمت  هک  تسا  ربـتعم  یتروص  رد  تشوندوخ  همانتیـصو  : 
بوصم 2/4/1319) یبسح  روما  نوناق  هدام 278  . ) دشاب هدیسر  وا  ءاضما  هب  هدوب و  یصوم 

تشوندوخ همانتیصو 

طخ هب  لاـس  هاـم و  زور و  خـیرات  ياراد  هدـش و  هتـشون  یـصوم  طـخ  هب  نآ  ماـمت  هک  تسا  ربـتعم  یتروص  رد  تشوندوخ  همانتیـصو  : 
بوصم 23/11/1317) همانتیصو  میظنت  زرط  هب  عجار  نوناق  موس  هدام  .) دشاب هدیسر  وا  اضما  هب  هدوب و  یصوم 

یمسر همانتیصو 

هدام 277 . ) تسا ررقم  یمسر  دانسا  رتافد  رد  هدش  میظنت  دانسا  يارب  هک  تسا  يروط  هب  نآ  رابتعا  یمـسر و  همانتیـصو  میظنت  بیترت  : 
بوصم 2/4/1319) یبسح  روما  نوناق 

یمسر همانتیصو 

هدام 2 . ) تسا ررقم  یمـسر  دانـسا  رتافد  رد  هدـش  میظنت  دانـسا  يارب  هک  تسا  يروط  هب  نآ  رابتعا  یمـسر و  همانتیـصو  میظنت  بیترت  : 
بوصم 23/11/1317) همانتیصو  میظنت  زرط  هب  عجار  نوناق 
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يرس همانتیصو 

هک یبیترت  هب  دسرب و  یصوم  اضما  هب  دیاب  تروص  ره  رد  یلو  دشاب  يرگید  طخ  هب  ای  یـصوم  طخ  هب  تسا  نکمم  يرـس  همانتیـصو  : 
يرتسگداد ترازو  هماننییآ  رد  هک  يرگید  لحم  ای  یصوم  هاگتماقا  تبث  هرادا  رد  هدیدرگ  ررقم  دانسا  تبث  نوناق  رد  دانسا  تناما  يارب 

بوصم 2/4/1319) یبسح  روما  نوناق  هدام 279  . ) دوشیم هدراذگ  تناما  دوشیم  نیعم 

يرس همانتیصو 

هک یبیترت  هب  دسرب و  یصوم  اضما  هب  دیاب  تروص  ره  رد  یلو  دشاب  يرگید  طخ  هب  ای  یـصوم  طخ  هب  تسا  نکمم  يرـس  همانتیـصو  : 
يرتسگداد ترازو  هماننییآ  رد  هک  يرگید  لحم  ای  یـصوم  هاگتماقا  تبث  هرادا  رد  هدـش  ررقم  دانـسا  تبث  نوناق  رد  دانـسا  تناـما  يارب 

بوصم 23/11/1317) همانتیصو  میظنت  زرط  هب  عجار  نوناق  هدام 4  . ) دوشیم هدراذگ  تناما  دوشیم  نیعم 

یمادختسا عضو 

يرگید یمادختسا  لاح  رد  ار  مدختسم  ناوتیمن  تشاد و  دهاوخ  ار  ریز  تالاح  زا  یکی  ًارصحنم  یمسر  نیمدختسم  یمادختسا  عضو  : 
عـضو نآ  یـصخرم و  لاـح  ب - دـنکیم . هفیظو  ماـجنا  ینیعم  تسپ  رد  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  لاغتـشا و  لاـح  فلا - داد : رارق 

پ- دنکیم . هدافتسا  نوناق  نیا  هدام 49  عوضوم  قوقح  نودب  یصخرم  ای  هدام 47  عوضوم  یقاقحتسا  یصخرم  زا  هک  تسا  یمدختسم 
یگدامآ لاح  ت - دنکیم . هدافتسا  نوناق  نیا  هدام 48  عوضوم  یجالعتسا  یصخرم  زا  هک  تسا  یمدختسم  عضو  نآ  تیروذعم و  لاح 

لاح ث - تسا . تمدخ  عاجرا  راظتنا  رد  هتشادن و  هدهع  هب  ار  یلغش  يدصت  نوناق  نیا  قبط  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  تمدخ و  هب 
هب عوبتم  هسسؤم  هناخترازو و  فرط  زا  ای  هدیدرگ  یـصاخ  هفیظو  ماجنا  رومأم  تقوم  روط  هب  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  تیرومأم و 
قبط هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  مچرپ و  ریز  تمدخ  لاح  ج - دشاب . هدـش  مازعا  تقوم  روط  هب  يرگید  یتلود  هسـسؤم  ای  هناخترازو 

هب يدورو  تاناحتما  هک  تسا  یمدختـسم  عضو  نآ  یـشیامزآ و  تمدـخ  لاـح  چ - تسا . لوغـشم  مچرپ  ریز  تمدـخ  هب  طوبرم  نیناوق 
عـضو نآ  یگتـسشنزاب و  لاح  ح - تسا . نوناـق  نیا  هدام 17  عوضوم  یـشیامزآ  هرود  یط  لاـح  رد  هدـینارذگ و  ار  يروشک  مادختـسا 

زا لاـح  خ - دـنکیم . هدافتـسا  یگتـسشنزاب  قوـقح  زا  رادتیحالـص  عـجارم  یمـسر  مکح  بجوـم  هب  نوناـق  قـبط  هک  تـسا  یمدختـسم 
نوناق نیا  رد  حرصم  هفیظو  قوقح  زا  هدوبن و  ندرک  راک  هب  رداق  ای 80  داوم 79  دافم  قبط  هک  تسا  یمدختسم  عضو  نآ  یگداتفاراک و 
فرط زا  تساوخ  رفیک  رودص  تلع  هب  رادتیحالص  تاماقم  مکح  قبط  هک  تسا  یمدختسم  عضو  نآ  قیلعت و  لاح  د - دنکیم . هدافتـسا 
هاگداد یعطق  مکح  بجوم  هب  هک  تسا  یمدختسم  عضو  نآ  تقوم و  لاصفنا  لاح  ذ - دوشیم . عونمم  تمدخ  همادا  زا  ییاضق  تاماقم 
تـسا یمدختـسم  عضو  نآ  مئاد و  لاصفنا  لاح  ر - تسا . عونمم  تمدخ  هب  لاغتـشا  زا  ینیعم  تدم  يارب  ًاعبت  ای  ًاتلاصا  يرفیک  ای  يرادا 

نآ افعتـسا و  لاح  ز - تسا . مورحم  تلود  تمدـخ  زا  هشیمه  يارب  ًاـعبت  اـی  ًاـتلاصا  يرفیک  اـی  يرادا  هاـگداد  یعطق  مکح  بجوم  هب  هک 
عـضو نآ  هجوم و  تبیغ  لاح  ژ - تسا . هدـش  هتخانـش  تمدـخ  زا  یفعتـسم  نوناـق  نیا  و 65  داوم 64  قبط  هک  تسا  یمدختـسم  عـضو 

وا رذع  ندوب  هجوم  دوش و  رـضاح  تمدخ  لحم  رد  تسا  هتـسناوتن  دوخ  رایتخا  تردق و  دودـح  زا  جراخ  یللع  هب  هک  تسا  یمدختـسم 
بوصم 31/3/1345) يروشک  مادختسا  نوناق  هدام 124  . ) دشاب هدش  زرحم  نوناق  نیا  هدام 65  هرصبت  قبط 

تابساحم ناوید  فیاظو 

هجدوب زا  احنا  زا  يوحن  هب  هکییاههاگتـسد  ریاس  یتلود و  ياهتکرـش  تاسـسؤم ، اههناخترازو ، ياهباسح  هیلکهب  تابـساحم  ناوید  : 
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بوصم تارابتعا  زا  ياهنیزه  چـیه  هک  دـنکیم  یـسرباسحای  یگدیـسر  درادیم  ررقم  نوناق  هکیبیترت  هب  دـننکیم  هدافتـسا  روشک  لـک 
نوناق ربارب  ار  هطوبرم  كرادم  دانسا و  اهباسح و  تابـساحم  ناوید  دشاب . هدیـسر  فرـصم  هب  دوخ  لحم  رد  یهجو  ره  هدرکن و  زواجت 

رد دیاب  شرازگ  نیا  دیامنیم . میلست  یمالسا  ياروش  سلجم  هب  دوخ  تارظن  مامـضنا  هب  ار  لاس  ره  هجدوب  غیرفت  شرازگ  يروآعمج و 
( یساسا نوناق  لصا 55  . ) دوش هتشاذگ  مومع  سرتسد 

رابتعا لوپ و  ياروش  فیاظو 

یکناـب یلوپ و  روما  رب  تراـظن  ناریا و  يزکرم  کـناب  یلک  تسایـس  هراـبرد  میمـصت  ذاـختا  هعلاـطم و  روظنم  هب  راـبتعا  لوپ و  ياروش  : 
کناـب یلخاد  ياـههماننییآ  یمادختـسا و  تاررقم  هجدوب و  ناـمزاس و  بیوـصت  یگدیـسر و  - 1 تسا : ریز  فیاـظو  رادهدـهع  روشک 

بیوصت یگدیسر و  - 3 یمومع . عمجم  رد  حرط  يارب  ناریا  يزکرم  کناب  همانزارت  هب  تبـسن  رظنراهظا  یگدیـسر و  - 2 ناریا . يزکرم 
حیاول هب  تبـسن  رظنراـهظا  نینچمه  روشک و  يراـبتعا  یلوـپ و  یکناـب و  لـئاسم  رد  رظنراـهظا  - 4 نوناق . نیا  رد  روکذـم  ياـههماننییآ 

هب هیـصوت  یتروشم و  رظن  نداد  - 5 دوشیم . عاـجرا  اروش  هب  تلود  فرط  زا  هک  يرگید  عوضوم  ره  راـبتعا و  نیمـضت  اـی  ماو  هب  طوبرم 
رثؤم روشک  يرابتعا  تسایـس  رد  صوصخ  هب  يداـصتقا و  عضو  رد  اروش  رظن  هب  هک  روشک  يراـبتعا  یلوپ و  یکناـب و  لـئاسم  رد  تلود 

هـضرع اروـش  هب  نوناـق  نیا  دودـح  رد  ناریا  يزکرم  کـناب  لـک  سیئر  فرط  زا  هـک  یعوـضوم  ره  هراـبرد  رظنراـهظا  - 6 دوب . دـهاوخ 
بوصم 18/4/1351) روشک  یکناب  یلوپ و  نوناق  هدام 18  فلا  دنب  . ) ددرگیم

ربهر تارایتخا  فیاظو و 

نـسح رب  تراظن  - 2 ماظن . تحلـصم  صیخـشت  عمجم  اـب  تروشم  زا  سپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یلک  ياهتسایـس  نییعت  - 1 : 
-6 اهورین . جیسب  حلـص و  گنج و  نالعا  - 5 حلـسم . ياهورین  لک  یهدنامرف  - 4 یسرپهمه . نامرف  - 3 ماظن . یلک  ياهتسایـس  يارجا 

يامیـس ادـص و  ناـمزاس  سیئر  ج - هییاـضق . هوـق  ماـقم  نیرتیلاـع  ب - ناـبهگن . ياروـش  ياـهقف  فـلا - ءافعتـسا : لوـبق  لزع و  بصن و 
یماظن ياهورین  یلاع  ناهدنامرف  و - یمالسا . بالقنا  نارادساپ  هاپس  لک  هدنامرف  ه -ـ كرتشم . داتس  سیئر  د - ناریا . یمالسا  يروهمج 

عمجم قیرط  زا  تسین ، لح  لباق  يداع  قرط  زا  هک  ماظن  تالـضعم  لح  - 8 هناگ . هس  ياوق  طباور  میظنت  فالتخا و  لـح  - 7 یماظتنا . و 
اراد تهج  زا  يروهمج  تسایر  نابلطواد  تیحالـص  مدرم  باختنا  زا  سپ  يروهمج  تسایر  مکح  ياضما  - 9 ماظن . تحلصم  صیخشت 
لزع - 10 دسرب . يربهر  دییأت  هب  لوا  هرود  رد  نابهگن و  ياروش  دییأت  هب  تاباختنا  زا  لبق  دیاب  دیآیم ، نوناق  نیا  رد  هک  یطیارـش  ندوب 

ياروش سلجم  يأر  ای  ینوناق ، فیاظو  زا  يو  فلخت  هب  روشک  یلاعناوید  مکح  زا  سپ  روشک  حـلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  روهمج  سیئر 
زا سپ  یمالـسا  نیزاوم  دودـح  رد  نیموکحم  تازاجم  فیفخت  اـی  وفع  - 11 مهن . داتـشه و  لصا  ساسارب  يو  تیافک  مدع  هب  یمالـسا 

مهد دصکی و  لصا  . ) دنک ضیوفت  يرگید  صخش  هب  ار  دوخ  تارایتخا  فیاظو و  زا  یـضعب  دناوتیم  ربهر  هییاضق . هوق  سیئر  داهنـشیپ 
( یساسا نوناق 

هفیظو

نیعم يرادا  ياههمانماظن  ای  نوناق  بجوم  هب  هک  تسا  ياهفیظو  اهنت  هن  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 152  رد  هروکذم  هفیظو  زا  دوصقم  : 
دنب 8 زا  ، ) دوش هتخانش  دیاب  وا  هفیظو  دهدیم  ماجنا  قوفام  رما  هب  ای  ًالمع  یمسرریغ ) یمسر و   ) مدختسم هک  هفیظو  راک و  ره  هکلب  دوش 

بوصم 30/8/1308) تلود  لامع  يازج  ناوید  ممتم  نوناق  هدام 1 
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روشک لک  یسرزاب  نامزاس  هفیظو 

لومشم تاسسؤم  اهنامزاس و  يرکشل و  يروشک و  زا  معا  اههناخترازو  یـسرزاب  زا  تسا  ترابع  روشک  لک  یـسرزاب  نامزاس  هفیظو  : 
هدهعرب هک  یفیاظو  هب  طوبرم  روما  رد  اهنآ  نانکراک  روکذم و  تاسسؤم  اهنامزاس و  زا  صاخـشا  تیاکـش  هب  یگدیـسر  نوناق و  نیا 

( بالقنا ياروش  بوصم 7/12/1357  روشک  لک  یسرزاب  نامزاس  لیکشت  هب  عجار  ینوناق  هحیال  هدام 2  . ) دنراد

هدهع هب  افو 

هتـشاد تیلها  مه  ًاصخـش  دـشاب و  کلام  فرط  زا  نوذام  ای  کلام  دـهدیم  هک  ار  يزیچ  دـهعتم  هک  دوشیم  ققحم  یتقو  دـهع  هب  اـفو  : 
( یندم نوناق  هدام 269  . ) دشاب

فقو

( یندم نوناق  هدام 55  . ) دوش لیبست  نآ  عفانم  سبح و  لام  نیع  هکنیا  زا  تسا  ترابع  فقو  : 

تلاکو

( یندم نوناق  هدام 656  . ) دیامنیم دوخ  بیان  يرما  ماجنا  يارب  ار  رگید  فرط  نیفرط  زا  یکی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدقع  تلاکو  : 

یباختنا تلاکو 

عاـجرا اـهنآ  هب  یقوقح  روما  رد  نوناـک  فرط  زا  ییازج و  دراوم  رد  همکحم  فرط  زا  هک  تسا  یتلاـکو  یباـختنا  تلاـکو  زا  دوصقم  : 
بوصم 25/11/1315) تلاکو  نوناق  هدام 31  هرصبت  . ) دوشیم

یباختنا تلاکو 

عاـجرا اـهنآ  هب  یقوقح  روما  رد  نوناـک  فرط  زا  ییازج و  دراوم  رد  همکحم  فرط  زا  هک  تسا  یتلاـکو  یباـختنا  تلاـکو  زا  دوصقم  : 
بوصم 20/6/1314) تلاکو  نوناق  هدام 30  هرصبت  . ) دوشیم

رارقا رد  تلاکو 

یسرداد نییآ  نوناق  هدام 62  دـنب 9  ( ) دـشاب يوعد  عطاق  ًالماک  هک  تسا  يرما  هب  ای  يوعد  تیهام  رد  رارقا  دوصقم   ) رارقا رد  تلاـکو  : 
بوصم 25/6/1318) یندم 

تیالو

زکرم عبات  ای  تختیاپ  عبات  نآ  تموکح  هکنیا  زا  معا  دشاب  عباوت  نیشنمکاح و  رهـش  کی  ياراد  هک  تسا  تکلمم  زا  یتمـسق  تایالو  : 
بوصم 27/9/1286) ماکح  لمعلاروتسد  تایالو و  تالایا و  لیکشت  نوناق  هدام 3  . ) دشاب یتلایا 

تیالو
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زکرم عبات  ای  تختیاپ  عبات  نآ  تموکح  هکنیا  زا  معا  دشاب  عباوت  نیـشنمکاح و  رهـش  کی  ياراد  هک  تسا  تکلمم  زا  یتمـسق  تیالو  : 
بوصم 1/2/1286) یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  نوناق  دنب 115  . ) دشاب یتلایا 

درگلو

بوـسحم درگلو  دـنیآیمن  رب  دوـخ  يارب  راـک  هـیهت  ددـص  رد  یلبنت  يدـیقیب و  يور  زا  دـنرادن و  موـلعم  شاـعم  هلیـسو  هـک  یناـسک  : 
بوصم 4/5/1322) یمومع  رفیک  نوناق  داوم 273-173-12-11-10  حالصا  نوناق  هدام 273  . ) دنوشیم

صاخ یلو 

( یندم نوناق  هدام 1194  . ) دوشیم هدیمان  لفط  صاخ  یلو  نانآ  زا  یکی  فرط  زا  بوصنم  یصو  يردپ و  دج  ردپ و  : 

ه

همشاه

بوصم 24/9/1361) یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 186  دنب 6  . ) دشاب هدرکن  دیلوت  ار  یتحارج  هچرگ  دنکشب  ار  ناوختسا  هک  یلمع  : 

هبه

ار رگید  فرط  بهاو  ار  هدـننککیلمت  دـنکیم  کیلمت  يرگید  سک  هب  ًاـناجم  ار  یلاـم  رفن  کـی  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدـقع  هبه  : 
( یندم نوناق  هدام 795  . ) دنیوگیم هبوهوم  نیع  تسا  هبه  دروم  هک  ار  یلام  بهتم ،

تابساحم ناوید  فده 

لرتنک و لامعا  زا  تسا  ترابع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  جردـنم  لوصا  هب  هجوت  اـب  روشک  تابـساحم  ناوید  فدـه  : 
، تاسـسؤم اههناخترازو ، هیلک  یلام  ياهتیلاعف  تایلمع و  لرتنک  فلا - قیرط : زا  لاملاتیب  زا  يرادساپ  روظنم  هب  یلام  رمتـسم  تراظن 

هوجو یـسرباسح  یـسررب و  ب - دـننکیم . هدافتـسا  روشک  لک  هجدوب  زا  احنا  زا  يوحن  هب  هک  ییاههاگتـسد  ریاس  یتلود و  ياهتکرش 
هب هجوت  اب  بوصم  هجدو  رد بـ هد  ـ ـش نییعت  ـی  لا يا مـ ـ هت ـ ـسایس اـب  طاـبترا  رد  راـبتعا  نیمأـت  عباـنم  ریاـس  اهدـمآرد و  هدـش و  فرـصم 

هجدوب و غیرفت  هحیال  دروم  رد  تارظن  يواح  شرازگ  نیودت  هیهت و  ج - هطوبرم . ياههاگتسد  زا  هذوخأم  یتابساحم  یتایلمع و  شرازگ 
بوصم 11/11/1361) روشک  تابساحم  ناوید  نوناق  هدام 1  . ) یمالسا ياروش  سلجم  هب  نآ  هئارا 

هوشر ای  هیده 

هب یشار  احنا  زا  يوحن  هب  هک  یعورـشمان  تعفنم  ره  ای  نیعم  لام  ای  دقن  هجو  زا  تسا  معا  لبق  هدام  رد  روکذم  هوشر  ای  هیده  زا  روظنم  : 
یلام ای  لقتنم  یشترم  هب  میقتسمریغ  ای  ًامیقتـسم  یلومعم  تمیق  زا  رتمک  ای  ضوعالب  ار  یلام  یـشار  هکنآ  زا  لبق  دشاب  هدیناسر  یـشترم 
خسن شترا و  رفیک  یـسردراد و  نوناق  زا  یتمـسق  حالـصا  هداـم 399  . ) دـشاب هدومن  يرادـیرخ  یـشترم  زا  یلومعم  تمیق  زا  رتنارگ  ار 

بوصم 18/4/1354) یمومع  تازاجم  نوناق  داوم  زا  یضعب 
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هنیزه

نیناوق تیاعر  اب  هباشم  نیوانع  ای  کمک  ناونع  تحت  ای  دـهعت  لابق  رد  عفنیذ  هب  یعطق  روط  هب  هک  تسا  ییاهتخادرپ  زا  ترابع  هنیزه  : 
بوصم 1/6/1366) روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  هدام 23  . ) دریگیم تروص  طوبرم  تاررقم  و 

هنیزه

هجدوب رد  هک  يرگید  ناونع  ره  هناعا و  ای  کمک  ناونع  هب  ای  دـهعت  ماجنا  لاـبق  رد  عفنیذ  هب  هک  ییاـهتخادرپ  زا  تسا  تراـبع  هنیزه  : 
بوصم 15/10/1349) یمومع  تابساحم  نوناق   18 هدام . ) دریگیم تروص  تسا  هدش  روظنم  تلود  یمومع 

هنیزه

هجدوب رد  هک  يرگید  ناونع  ره  ای  هناعا  ای  کمک  ناونع  هب  ای  دـهعت  ماجنا  لاـبق  رد  عفنیذ  هب  هک  ییاـهتخادرپ  زا  تسا  تراـبع  هنیزه  : 
( ناریزو تأیه  بوصم 30/3/1363  اههاگشناد  یلام  هماننییآ  هدام 11  . ) دریگیم تروص  تسا ، هدش  روظنم  تلود  یمومع 

شیامزآ هنیزه 

هب ناریا  یتعنـص  تاقیقحت  درادناتـسا و  هسـسؤم  هلیـسو  هب  یهاگـشیامزآ  تامدـخ  تهج  هک  ياهنیزه  زا  تسا  ترابع  شیامزآ  هنیزه  : 
زا ناریزو  تأـیه  بوصم  ياـهخرن  ساـسارب  دوشیم و  ماـجنا  هفرعت  نییعت  يارب  ـالاک  هنومن  تاصخـشم  سنج و  عوـن  صیخـشت  روـظنم 

هماننییآ هدام 14  زا  . ) دوشیم فرصم  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  هسسؤم  ياههاگشیامزآ  لیمکت  هعـسوت و  يارب  لوصو و  یـضاقتم 
بوصم 20/1/1351) یکرمگ  روما  نوناق  ییارجا 

لیصحت هنیزه 

ریاـس نینچمه  كاـشوپ و  تـسیز و  ياـههنیزه  اـیازم و  قوـقح و  زا  تـسا  مـعا  هداـم  نـیا  دـنب ج  عوـضوم  لیـصحت  هـنیزه  زا  روـظنم  : 
لیصحت يازا  هب  هک  یغلابم  هدرک و  فرصم  دنب  نیا  عوضوم  صاخشا  لیصحت  يارب  احنا  زا  يوحن  هب  حلـسم ....  ياهورین  هک  ییاههنیزه 

بوصم 7/10/1352) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  هدام 15  دنب ج  حالصا  نوناق  هرصبت 1  . ) تسا هدرک  تخادرپ  دقن  اهنآ 

يدنبهفرعت هنیزه 

ساسارب نآ  مالعا  الاک و  هنومن  هفرعت  نییعت  تهج  هک  ياهنیزه  زا  تسا  ترابع  یـسانشراک  اـب  مأوت  يدـنب  هفرعت  اـی  يدـنبهفرعت  هنیزه  : 
روما نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 14  زا  . ) دوشیم روظنم  كرمگ  هقرفتم  دمآرد  هب  لوصو و  یضاقتم  زا  ناریزو  تأیه  بوصم  ياهخرن 

بوصم 20/1/1351) یکرمگ 

یسرداد هنیزه 

هدام 502 . ) هاگداد ماـکحا  اـهرارق و  هنیزه  - 2 دوشیم . میدـقت  هاگداد  هب  هک  ییاـهگرب  هنیزه  - 1 زا : تسا  تراـبع  یـسرداد  هنیزه  : 
بوصم 21/1/1379) یندم  روما  رد  بالقنا  یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق 
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یسرداد هنیزه 

نییآ نوناق  هدام 681  . ) ماکحا اهرارق و  هنیزه  - 2 دوش . یم  هداد  هاگداد  هب  هک  ییاـهگرب  هنیزه  - 1 زا : تسا  ترابع  یـسرداد  هنیزه  : 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد 

رفس هنیزه 

هب تیرومأم  ماجنا  لاقتنا و  ترفاسم و  رثا  رب  هک  تسا  ییاههنیزه  نیمأت  تیرومأم  لاقتنا و  هداـعلاقوف  رفـس و  هنیزه  تخادرپ  زا  روظنم  : 
بوصم حلـسم  ياهورین  رد  تیرومأـم  لاـقتنا و  هداـعلاقوف  رفـس و  هنیزه  تخادرپ  هماـننییآ  هدام 1  . ) ددرگیم لـیمحت  طوبرم  لنـسرپ 

(7/11/1354

ییارجا ياههنیزه 

يواعد رد  دوشیم . لوصو  ارجا  زا  دعب  هک  مکح  يارجا  قح  تباب  هب  موکحم  غلبم  دصرد  جنپ  - 1 زا : تسا  ترابع  ییارجا  ياههنیزه  : 
دوشیم باسح  هتفرگ  رارق  مکح  دروم  نییعت و  تساوخداد  رد  هک  هتـساوخ  ياهب  ذـخأم  هب  ارجا  قح  تسین  دـقن  هجو  هتـساوخ  هک  یلام 

دننام دشاب  هتـشاد  ترورـض  مکح  يارجا  يارب  هک  ییاههنیزه  - 2 دـشاب . هدومن  نیعم  هتـساوخ  يارب  يرگید  تمیق  هاـگداد  هکنیا  رگم 
بوصم 1/8/1356) یندم  ماکحا  يارجا  نوناق  هدام 158  . ) نآ ریاظن  لاوما و  تظافح  قح  بایزرا و  سانشراک و  هربخ و  همحزلاقح 

لوبق لباق  ياههنیزه 

زا تسا  ترابع  ددرگیم  ررقم  نوناق  نیا  تاررقم  نمـض  هک  یحرـش  هب  تایلام  لومـشم  دـمآرد  صیخـشت  يارب  لوبق  لباق  ياههنیزه  : 
تیاعر اب  طوبرم  یلام  هرود  رد  هسسؤم  دمآرد  لیـصحت  هب  طوبرم  ًارـصحنم  هدوب و  كرادم  هب  یکتم  فراعتم  دودح  رد  هک  ییاههنیزه 

یلو هدوب  نوناق  نیا  رد  ررقم  ياهباصن  زا  شیب  ای  هدـشن  ینیبشیپ  نوناق  نیا  رد  ياهنیزه  هک  يدراوم  رد  دـشاب . ررقم  ياهباصن  دـح 
میقتسم ياهتایلام  نوناق  هدام 147  . ) دوب دهاوخ  لوبق  لباق  دـشاب  هتفرگ  تروص  ناریزو  تأیه  هبوصم  ای  نوناق  بجوم  هب  نآ  تخادرپ 

بوصم 3/12/1366)

لوبق لباق  ياههنیزه 

زا تسا  تراـبع  ددرگیم  ررقم  لـصف  نیا  داوم  نمـض  هک  یحرـش  هب  تاـیلام  لومـشم  دـمآرد  صیخـشت  يارب  لوـبق  لـباق  ياـههنیزه  : 
یلام هرود  رد  ناریا  رد  عقاو  هسـسؤم  دـمآرد  لیـصحت  هب  طوبرم  ًارـصحنم  هدوب و  كرادـم  هب  یکتم  فراعتم  دودـح  رد  هک  ییاههنیزه 

بوصم 28/12/1345) میقتسم  ياهتایلام  نوناق  هدام 123  . ) دشاب طوبرم 

یکرمگياههنیزه

، يرادراـبنا يریگراـب ، يربراـب و  هیلخت و  يارب  ناریزو  تأـیه  بیوـصت  اـب  نآ  طیارـش  نازیم و  هک  تـسا  یهوـجو  یکرمگياـههنیزه  : 
هماـننییآ قبط  هوجو  نیا  فرـصم  هوـحن  لوـصو و  بیترت  دوـشیم . نییعت  هداـعلاقوف  تامدـخ  ـالاک و  هقردـب  يدـنبهفرعت ، شیاـمزآ و 

بوصم 30/3/1350) یکرمگ  روما  نوناق  هدام 2  . ) دوشیم نییعت  یکرمگ 

هتفه
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هدام 443 . ) تسا تعاس  راهچ  تسیب و  زورهنابـش  زور و  تفه  هتفه  زور ، یـس  هام  هاـم ، هدزاود  لاـس  ینوناـق ، دراوم  باـستحا  رظن  زا  : 
بوصم 21/1/1379) یندم ) روما  رد   ) بالقنا یمومع و  ياههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق 

هتفه

زور مامت و  زور  تفه  هتفه  دوشیم ، باسح  زور  یـس  یهام  رارق  زا  نآ  يرـسک  تسا و  یـسمش  هام  اب  قباطم  تسا ، هاـم  هدزاود  لاـس  : 
بوصم 25/6/1318) یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام 612  . ) تسا تعاس  راهچ  تسیب و 

شوجمه

شخب دـنب 1  . ) دوـشیم هتخیمآ  رگیدـکی  هـب  ( Fusion  ) نتخادـگ هجیتـن  رد  هـک  تـسا  یطوـلخم  تازلف  طـقف  شوـجمه  زا  روـظنم  : 
بوصم 10/4/1337) یکرمگ  هفرعت  حالصا  ندنام  زا  اهتشاددای 

نافیدرمه

یمادختسا تاررقم  ظاحل  زا  هدش و  مادختسا  دارفا  ای  نارادهجرد  نارـسفا و  قوقح  لداعم  یقوقح  اب  هک  دنتـسه  ینادنمراک  نافیدرمه  : 
بوصم 30/4/1336) حلسم  ياهورین  مادختسا  نوناق  زا  هدام 5  فلا  دنب  . ) دنشابیم حلسم ....  ياهورین  مادختسا  نوناق  عبات 

زومآرنه

ملعم ناتسرنه و  یتعنص  هسردم  ریبد . نآ  ملعم  ناتسریبد و  هطسوتم  هسردم  راگزومآ ، نآ  ملعم  ناتسبد و  ییادتبا  هسردم  دعب  هب  نیا  زا  : 
داتـسا هیلاع  سرادم  ملعم  هاگـشناد و  هتیـسروینوا )  ) هیلاع بعـش  عومجم  هدکـشناد و  هتلوکاف )  ) یلاع سرادم  زا  هبعـش  ره  زومآرنه ، نآ 

بوصم 19/12/1312) یلاع  یتامدقم و  ياهارسشناد  سیسأت  هزاجا  نوناق  هدام 1  هرصبت  . ) دش دهاوخ  هدیمان 

ناتسرنه

ملعم ناتسرنه و  یتعنص  هسردم  ریبد . نآ  ملعم  ناتسریبد و  هطسوتم  هسردم  راگزومآ ، نآ  ملعم  ناتسبد و  ییادتبا  هسردم  دعب  هب  نیا  زا  : 
داتـسا هیلاع  سرادم  ملعم  هاگـشناد و  هتیـسروینوا )  ) هیلاع بعـش  عومجم  هدکـشناد و  هتلوکاف )  ) یلاع سرادم  زا  هبعـش  ره  زومآرنه ، نآ 

بوصم 19/12/1312) یلاع  یتامدقم و  ياهارسشناد  سیسأت  هزاجا  نوناق  هدام 1  هرصبت  . ) دش دهاوخ  هدیمان 

امیپاوه

. درادـهگن اضف  رد  ار  دوخ  اوه  لمعلاسکع  هجیتن  رد  دـناوتب  هک  تسا  ياهیلقن  هلیـسو  دوشیم  رکذ  نوناق  نیا  رد  هک  امیپاوه  زا  روظنم  : 
بوصم 1/5/1328) يروشک  ییامیپاوه  نوناق   1 هدام )

یصوصخ يامیپاوه 

هدـش رداص  یمومع  لقن  لمح و  رد  امیپاوه  هدافتـسا  مدـع  رب  طورـشم  نآ  زاورپ  تیحالـص  همانیهاوگ  هک  تسا  ییامیپاوه  زا  تراـبع  : 
تامدـخ ياهب  نییعت  ینوناق  هحیال  هدام 1  . ) دریگ رارق  هدافتـسا  دروم  یناگرزاب  عافتنا  دـصق  نودـب  یـصوصخ  ياهزاورپ  يارب  دـشاب و 
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( بالقنا ياروش  بوصم 21/5/1358  يزاورپ  یهاگدورف و 

نیگنس يامیپاوه 

، تخوس تازیهجت ، امیپاوه ، زا  معا  اهنآ  لک  نزو  هک  دنتـسه  ییاهامیپاوه  هدام  نیا  رد  روکذـم  نزو  نیگنـس  ياـهامیپاوه  زا  روظنم  : 
تکرش سیسأت  نوناق  زا  هدام 5  هرصبت 1  . ) دشاب رتشیب  مرگولیک  جنپ  داتشه و  دصتشه و  رازه و  هدزای  زا  رفاسم  راب و  نیشنرس ، نغور ،

ییاوه 14/4/1345) يرادربهرهب  تاررقم  ناریا و  یلم  ییامیپاوه 

دازآ ياوه 

زا يریگولج  هماـننییآ  هدام 1  دـنب 3  . ) دـشابیمن هدیـشوپرس  هدودـحم  کی  لـخاد  ياوه  لـماش  نیمز و  یعیبط  وج  زا  تسا  تراـبع  : 
بوصم 29/4/2534) اوه  یگدولآ 

ییارجا تأیه 

هب ار  هورگ  ییارجا  ياهراک  ریاس  يربهر و  تأیه  رد  هذـختم  تامیمـصت  يارجا  هک  دوشیم  قـالطا  يدارفا  هعومجم  هب  ییارجا  تأـیه  : 
ینید ياهتیلقا  یمالـسا و  ياهنمجنا  یفنـص و  یـسایس و  ياهنمجنا  اهتیعمج  بازحا  تیلاـعف  زا  هدام 3  هرـصبت 1  زا  . ) دنراد هدهع 

( ناریزو تأیه  بوصم 30/3/1361  بوصم 7/6/1360  نوناق  هب  طوبرم 

يربهر تأیه 

تیلاعف هدام 3  هرـصبت 1  زا  . ) دشابیم اهنآ  هدهع  هب  هورگ  یلک  یـشمطخ  نییعت  هک  دوشیم  قالطا  يدارفا  هعومجم  هب  يربهر  تأیه  : 
بوصم بوصم 17/6/1360  نوناق  هب  طوبرم  ینید  ياهتیلقا  یمالسا و  ياهنمجنا  یفنص و  یسایس و  ياهنمجنا  اهتیعمج و  بازحا 

( ناریزو تأیه   30/3/1361

تراظن یلاع  تأیه 

روشک یفنـص  ياـهنامزاس  هیلک  رب  تراـظن  یگنهاـمه و  داـشرا ، یـشمطخ ، نییعت  روظنم  هب  هک  تسا  یعمجم  تراـظن ، یلاـع  تأـیه  : 
بوصم یفنـص  ماـظن  نوناـق  حالـصا  نوناـق  هداـم 4  . ) دـشابیم روـشک  فانـصا  روـما  رب  تراـظن  عـجرم  نیرتـالاب  ددرگیم و  لیکــشت 

بوصم 31/2/1368) ناریا  یمالسا  يروهمج  بالقنا  ياروش   13/4/1359

تراظن یلاع  تأیه 

عجار ینوناق  هحیال  هدام 13  . ) دوشیم لیکـشت  روشک  یفنـص  عماجم  هیلک  رب  تراظن  یگنهامه و  داشرا و  روظنم  هب  هک  تسا  یعمجم  : 
بوصم تسا  هدـمآ  لمع  هب  نآ  ياههیحالـصا  یفنـص و  ماـظن  نوناـق  رد  تراـظن  یلاـع  تأـیه  طـسوت  هک  یتاحالـصا  يارجا  هزاـجا  هب 

( بالقنا ياروش   13/4/1359

سسؤم تأیه 
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اهتیعمج بازحا  تیلاـعف  هداـم 3  هرـصبت 1  زا  . ) تسا اـهنآ  هدـهع  هب  هورگ  سیـسأت  هـک  دوـشیم  هـتفگ  يدارفا  هـب  سـسؤم  تأـیه  : 
تأیه بوصم 30/3/1361  بوصم 7/6/1360  نوناق  هب  طوبرم  ینید  ياهتیلقا  یمالـسا و  ياهنمجنا  یفنـص و  یـسایس و  ياهنمجنا 

( ناریزو

ي

ینابیتشپ ياهناکی 

دوجو يداع  نامز  رد  هک  ددرگیم  قالطا  ییاهناکی  هب  یلحم  تباث  ینابیتشپ  ياـهناکی  فلا - تسا : عون  ود  رب  یناـبیتشپ  ياـهناکی  : 
رارق هدافتـسا  دروم  روظنم و  یماظنریغ  عافد  ياهحرط  رد  اهنآ  هعـسوت  لیمکت و  مزـال و  تارییغت  داـجیا  اـب  رارطـضا  ناـمز  رد  دـنراد و 
یفاک كرحت  ياراد  لیکـشت و  يداع  نامز  رد  هک  ددرگیم  قالطا  ییاهناکی  هب  ياهقطنم  كرحتم  ینابیتشپ  ياـهناکی  ب - دریگیم .

هدام 6 . ) دندرگیم مازعا  موزل  دروم  قطانم  هب  شخبتاجن  تایلمع  يارجا  يارب  تاجایتحا  تایضتقم و  ربانب  رارطضا  نامز  رد  دنتـسه و 
بوصم 27/12/1351) تالیکشت  فیاظو و  هب  طوبرم  روشک  یماظنریغ  عافد  نامزاس  نوناق  حالصا  نوناق  ییارجا  هماننییآ 

یلحم ياهناکی 

تاسـسؤم و اـی  يرادـشخب  اـی  يرهـش  شخب  ره  رد  هدـید  شزوـمآ  دار  ــ فا زا  هک  ددر  ـ گی قـالطا مـ ـی  یا ـ هناـکی هب  یلحم  ياـهناکی  : 
حالصا نوناق  ییارجا  هماننییآ  هدام 4  . ) ددرگیم لیکـشت  طوبرم  لحم  حـناوس  ثداوح و  اب  هلباقم  يریگولج و  روظنم  هب  تاجناخراک 

بوصم 27/12/1351) تالیکشت  فیاظو و  هب  طوبرم  روشک  یماظنریغ  عافد  نامزاس  نوناق 

هدنرادهگن بقارم و  هناگی 

داوم حرـش  هک  دشابیم  یلومـشم  یمومع  هفیظو  تمدخ  نوناق  هدام 44  رد  جردنم  تسرپرـس  ای  هدـنرادهگن  بقارم و  هناگی  زا  روظنم  : 
. دـشاب دوخ  ردارب  ای  رهاوخ  لاس  زا 18  شیب  ردارب  اهنت  ای  هدـج  ای  دـج  ای  ردام  ای  ردـپ  ره  لاس  زا 18  شیب  روکذ  هون  ای  دـنزرف  اـهنت  ریز 

تأیه بوصم 13/5/1364  یمالـسا  ياروـش  سلجم  بوصم 29/7/1364  یموـمع  هفیظو  تمدـخ  نوناـق  ییارجا  هماـننییآ  هدام 122  )
( ناریزو

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
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بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 
زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
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نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 
ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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