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۲۱۶۹۱ هرامش جنپ و داتفه لاس

 یملع راثآ هیهت رد بلقت اب هلباقم و یریگشیپ نوناق ییارجا همان نییآ

۳۰/۵/۱۳۹۸                                                             ـه۵۵۶۸۶ت/۶۶۶۱۲هرامش

 یروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو

 یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو

 یرتسگداد ترازو

 و یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و یروانف و تاقیقحت ،مولع یاههناخترازو کرتشم داهنشیپ هب ۲۳/۵/۱۳۹۸ هسلج رد ناریزو تأیه
 ـ۱۳۹۶ بوصم ـ  یملع راثآ هیهت رد بلقت اب هلباقم و یریگـشیپ نوناـق هدحاو هدام (۱۰) هرصبت دانـتسا هب و یرتسگداد ترازو یراکمه اب
 :درک بیوصت ریز حرش هب ار هدشدای نوناق ییارجا هماننییآ ،

بلقت اب هلباقم و یریگشیپ نوناق ییارجا هماننییآ

یملع راثآ هیهت رد 

 :دنوریم راک هب طوبرم حورشم یناعم رد ریز تاحالطصا هماننییآ نیا رد ـ۱ هدام

  . ـ ۱۳۹۶ بوصم ـ یملع راثآ هیهت رد بلقت اب هلباقم و یریگشیپ نوناق :نوناق ـ۱

 .(دروم بسح) یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و یروانف و تاقیقحت ،مولع یاههناخترازو زا کی ره :ترازو ـ۲

 و ترازو شرتسگ یاروش بوصم یتلودریغ و یتلود زا معا یشهوژپ و یلاع شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد زا کی ره :هسسؤم ـ۳
 .هیملع یاههزوح شرتسگ یاروش زا زوجم یاراد هیملع یاههزوح و ینوناق عجارم ریاس

 هورگ طسوت اهنآ یراپسنورب و دنتسین شهوژپ جیاتن شرازگ و ماجنا ،یحارط یوهام دنیارف زا یشخب هک یتامدخ :فراعتم تامدخ ـ ۴
.تسا هجوم هتشر ره نیصصختم یملع فرع ساسارب نآ دننام ای همحزلاقح تخادرپ یازا رد ثلاث صخش هب رگشهوژپ ای یشهوژپ

 .نوناق هدحاو هدام نتم رد جردنم راثآ :هنابلقتم راثآ ـ ۵

 نتم اب نآ راکدوخ هسیاقم و ربراک زا نتم تفایرد اب (بو) هکبش تحت هناماس ،نآ رد هک یراکوزاس :(ییوجدننامه) یبای  تهباشم ـ ۶
 یاراد کرادم و هداد یاه  هاگیاپ رد دوجوم یاههلاقم و یشهوژپ  حرط ،باتک ،هلاسر ،  همان  نایاپ ،(لازوپورپ) هداهنشیپ لماک
 .دهد  یم شیامن ار دننامه تاعالطا عبنم و یدننامه نازیم و یبایزاب ار دننامه یاه  هتشون ،(بو) هکبش رد دازآ یسرتسد

.(دروم بسح) نآ زارتمه و ناریا تاعالطا یروانف و مولع هاگشهوژپ :کادناریا ـ۷

 نیودت ،نوناق هدحاو هدام (۷) هرصبت (۲) و (۱) یاهدنب عوضوم هناریگشیپ تامادقا ماجنا و یراذگ  تسایس روظنم هب ـ۲هدام
 شهوژپ رد قالخا یاههورگراک نیب هیور تدحو و یگنهامه داجیا ،یشخبرابتعا ،تراظن ،شهوژپ رد قالخا یاهامنهار و اهدرادناتسا
 هب یگدیسر و اهنآ دننام و یشهوژپ حرط ،هلاقم ،همان  نایاپ ،باتک ،هلاسر لیبق زا یملع راثآ هیهت یاهدرادناتسا نیودت ،تاسسؤم
 ریز بیکرت اب و ترازو حطس رد شهوژپ رد قالخا یترازو هورگراک ،تاسسؤم شهوژپ رد قالخا هورگراک تامیمصت هب تبسن تاضارتعا
:دوش  یم لیکشت

.(سییر) ریزو یشهوژپ نواعم ـ۱

.ریزو یشزومآ نواعم ـ۲

.ریزو سلجم روما و یقوقح نواعم ـ۳

.کادناریا سییر ـ ۴

 .یملع تأیه وضع رظنبحاص رگشهوژپ رفن ود ـ ۵

  .قوقح هتشر یملع تأیه وضع رفن کی ـ ۶



.شهوژپ رد قالخا هزوح رد رظن بحاص رفن ود ـ ۷

-یم باختنا لاس (۲) تدم هب ریزو مکح اب و ریزو یشهوژپ نواعم داهنشیپ هب هدام نیا (۷) و (۶) ،(۵) یاهفیدر یاضعا ـ۱هرصبت
.تسا زاجم یلاوتم هرود ود یارب نانآ باختنا و دنوش

 یترازو هورگراک تامیمصت و دوشیم لیکشت دیدج ینامزاس راتخاس داجیا نودب ترازو یشهوژپ تنواعم رد هورگراک هناخریبد ـ۲هرصبت
  .دوشیم غالبا ریزو یشهوژپ نواعم طسوت شهوژپ رد قالخا

 .دنک هیارا طبریذ ریزو هب ار هورگراک تامادقا هنالاس شرازگ تسا فظوم هناخریبد ـ۳هرصبت

.دنوشیم لحنم ترازو رد دوجوم رظانتم یاههورگراک ریاس ،شهوژپ رد قالخا یترازو هورگراک لیکشت اب ـ۴هرصبت

 جیاتن شرازگ و ارجا ،یحارط فلتخم لحارم رد شهوژپ رد قالخا یترازو هورگراک بوصم یقالخا یاهدرادناتسا تیاعر روظنم هب ـ۳هدام
 هدام (۷) هرصبت (۲) و (۱) یاهدنب عوضوم هناریگشیپ ریبادت ذاختا هلمج زا روکذم هورگراک یاه  تسایس یارجا نینچمه و اه  شهوژپ
 :دوش  یم لکشت ریز بیکرت اب هسسؤم حطس رد شهوژپ رد قالخا هورگراک ،نوناق هدحاو

.(سییر) هسسؤم سییر ـ۱

.(ریبد) هسسؤم (هباشم نیوانع ای) یروانف و یشهوژپ نواعم ـ۲

 .هسسؤم یشزومآ نواعم ـ۳

.هسسوم سییر مکح و هسسؤم یروانف و یشهوژپ نواعم یفرعم اب یشهوژپ روما رد رظن  بحاص یملع تأیه وضع رفن هس ـ ۴

.هسسؤم سییر مکح و یملع یاهنمجنا عمجم باختنا هب یملع هعماج هدنیامن ناونع هب رفن کی ـ ۵

.هسسؤم سییر مکح و باختنا هب شهوژپ رد قالخا رظنبحاص رفن کی ـ ۶

.هسسؤم سییر مکح و باختنا هب قوقح هتشر یملع تأیه وضع رفن کیـ ۷

 زاجم یلاوتم هرود ود یارب نانآ باختنا و دنوشیم باختنا لاس (۲) تدم هب هدام نیا (۷) و (۶) ،(۵) ،(۴) یاهفیدر یاضعا ـ۱هرصبت
.تسا

 لیکشت دیدج ینامزاس راتخاس داجیا نودب و هسسؤم (هباشم نیوانع ای) یروانف و یشهوژپ تنواعم رد هورگراک هناخریبد ـ۲هرصبت
.دوشیم

 زا ،دنرادن ار شهوژپ رد قالخا هورگراک لیکشت ناکما ،ترازو صیخشت هب دوخ یتالیکشت راتخاس هب هجوت اب هک یتاسسؤم ـ۳هرصبت
 .دوب دنهاوخ ترازو صیخشت هب یتلود یاه  هاگشناد زا یکی شهوژپ رد قالخا هورگراک عبات ،همان  نییآ نیا رد ررقم فیلاکت یارجا رظن

:تسا ریز حرش هب هسسؤم شهوژپ رد قالخا هورگراک فیاظو ـ۴هدام

 عوضوم عاجرا و هسسؤم حطس رد هناریگشیپ ریبادت لامعا و یشهوژپ تافلخت زورب یاه  هنیمز و للع یسانش  بیسآ و یسررب ـ۱
.طبریذ یاهدحاو هب

 تافلخت زورب یاه  هنیمز شهاک یاتسار رد شهوژپ رد قالخا یترازو هورگراک هب دوجوم یاه  هیور و تاررقم حالصا داهنشیپ ـ۲
 .یشهوژپ

 .هسسؤم حطس رد یناسر  عالطا و یملع یراکتسرد ،شهوژپ رد قالخا جیورت ـ۳

 یاه  هاگراک یرازگرب قیرط زا هسسؤم نانکراک و نایوجشناد ،یملع تأیه یاضعا یهاگآ حطس شیازفا یارب یزیر  همانرب ـ۴
.نآ ریاظن و یملع یاه  تسشن ،اه  شیامه ،یشزومآ

 هباشم دراوم ریاس و شهوژپ رد قالخا یترازو هورگراک تابوصم ،شهوژپ رد قالخا بوصم یاهدرادناتسا صوصخرد یناسرعالطا ـ ۵
.دوش  یم مالعا طبر  یذ عجارم طسوت هک

.همان  نییآ نیا (۱۰) هدام عوضوم یشهوژپ تافلخت باکترا یاه  شرازگ یسانشراک و هیلوا یسررب ـ ۶

 .عوبتم ترازو هورگراک هب درکلمع شرازگ هیارا و شهوژپ رد قالخا یترازو هورگراک تابوصم یارجا ـ۷

 ماجنا لحارم عورش ،شهوژپ رد قالخا یترازو هورگراک تابوصم ساسارب هک ییاه  شهوژپ (لازوپورپ) هداهنشیپ بیوصت و یسررب ـ ۸
.تسا هسسوم شهوژپ رد قالخا هورگراک زا هیدییأت ذخا هب طونم اهنآ

 هوحن و طیارش ،عفانم ضراعت تیریدم هوحن ،شهوژپ رد قالخا هورگراک فیاظو حرش و راک شور ،لیکشت هوحن لمعلاروتسد ـ ۵هدام
 بیوصت هب هام هس فرظ تاسسؤم و ترازو حطس رد ناسرزاب ای سرزاب طیارش و شزومآ ،باختنا هوحن ،یملع هعماج هدنیامن باختنا
.تسا زاجم یلاوتم هرود ود یارب اهنآ باختنا و دنوشیم باختنا لاس (۲) تدم یارب ناسرزاب .دسر  یم طبر  یذ ریزو

 :دهد ماجنا ار ریز تامادقا نوناق هدحاو هدام (۹) هرصبت یارجا رد تسا فظوم هسسؤم ـ ۶هدام

 رد ،هسسؤم رد بیوصت زا سپ دیاب یلیمکت تالیصحت نایوجشناد یدنبهقبط دقاف یاههماننایاپ و اههلاسر ،اه(لازوپورپ) هداهنشیپ ـ۱
 .دوش تبث کادناریا

 زوجم بسک یارب یبای  تهباشم شرازگ هیارا و دوش یبای  تهباشم کادناریا رد دیاب عافد زا لبق اه  همان  نایاپ و اههلاسر هیلک ـ۲
.دنک داجیا هسسؤم یارب ار (نیالنآ) طخرب یبای  تهباشم ناکما  تسا فظوم کادناریا .تسا یمازلا عافد

 هلاسر /هماننایاپ زایتما زا هدافتسا .تسا یمازلا لیصحت زا تغارف یارب کادناریا رد هلاسر / همان  نایاپ ییاهن تبث یهاوگ هیارا ـ۳
 یهاوگ هیارا هب طونم ،نآ یلام یایازم زا یرادروخرب و یلام باسح هیوست و یملع تأیه یاضعا هبترم یاقترا ،هیاپ عیفرت یارب طوبرم
.دشاب سرتسد لباق (نیالنآ) طخرب تروص هب دیاب روکذم یهاوگ .تسا کادناریا رد هلاسر / همان  نایاپ یبایتهباشم و ییاهن تبث

 هناخترازو نیا هناماس رد ار هدام نیا عوضوم تاعالطا دنفظوم یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو هب هتسباو تاسسؤم ـ۱ هرصبت
 .دنیامن یبایتهباشم و تبث



 .دنک ذاختا کادناریا یاهدرادناتسا قباطم کادناریا رد تاعالطا تبث و لاقتنا یارب ار مزال تادیهمت تسا فظوم هدشدای ترازو

 و راشتنا تازاجم نوناق عوضوم یدنبهقبط یاراد و یعافد ،یتینما تاعوضوم اب یاههداد و تاعالطا صوصخرد لمع هوحن ـ۲ هرصبت
) هدام (ت) دنب هرصبت ییارجا هماننییآ قبط ـ۱۳۵۴بوصم ـ نآ ییارجا هماننییآ و ـ۱۳۵۳بوصم ـ یتلود یرس و هنامرحم دانسا یاشفا

.دوب دهاوخ ناریا یمالسا یروهمج یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت مشش هلاسجنپ همانرب نوناق (۶۴

 هداهنشیپ رد دیاب ،دنوش یم یراپسنورب شهوژپ جیاتن شرازگ و ماجنا ،یحارط لحارم زا کی ره رد هک یفراعتم تامدخ ـ۷هدام
.دنسرب هسسؤم بیوصت هب و دنوش نایب فافش تروص هب یشهوژپ (لازوپورپ)

.دنک رشتنم عافد خیرات زا سپ لاس جنپ رثکادح ار یدنبهقبط دقاف یاههماننایاپ لماک نتم تسا فلکم هسسؤم ـ ۸هدام

 هب ،دنراد راک هب لاغتشا تاسسؤم و ترازو رد هک ار دوخ ناسرزاب زا یدارفا ،ترازو ،نوناق هدحاو هدام (۴) هرصبت یارجا رد ـ۹هدام
 هب یرتسگداد ناطباض هژیو تراک تفایرد و یرتسگداد ناطباض یشزومآ هرود یط روظنم هب و نییعت یرتسگداد صاخ طباض ناونع
.دننکیم هفیظو ماجنا تاررقم و نیناوق دودح رد هژیو تراک تفایرد زا سپ هدشدای صاخ ناطباض .دنکیم یفرعم طوبرم ییاضق عجارم

 ،دبای باکترا لغش ای هفرح ناونع هب و عافتنا دصق هب یقوقح و یقیقح صاخشا طسوت ،نوناق عوضوم میارج زا کی ره هچنانچ ـ۱هرصبت
 بیقعت تهج ار بتارم ،عوبتم هسسؤم و ترازو هب شرازگ نمض و دنهدیم ماجنا صوصخ نآ رد ار مزال تاقیقحت هدشدای صاخ ناطباض
 بالقنا و یمومع یارسداد هب هسسؤم ای ترازو میقتسم تیاکش حرط عنام رما نیا .دنناسریم ناتسرهش ناتسداد عالطا هب یرفیک
.دنتسه عوبتم هسسؤم ای ترازو رظن بسح هدشدای یباکترا میارج هنیمز رد قیقحت و یسررب هب فلکم صاخ ناطباض .تسین

 هنازخ باسح هب ار مرج زا یشان یتفایرد هوجو دنفلکم ،هاگداد مکح اب نوناق هدحاو هدام عوضوم میارج نابکترم ای بکترم ـ۲هرصبت
.دننک زیراو

 دودح رد ،صاخ طباض ناونع هب دوخ ناسرزاب زا هدافتسا رب هوالع نوناق هدحاو هدام عوضوم میارج یریگیپ رد دناوتیم ترازو ـ۳هرصبت
.دنک هدافتسا زین یرتسگداد ناطباض ریاس یراکمه زا نوناق

 لامعا نوناق ربارب تازاجم دیدشت طباوض ،نآ ددعت و رارکت و هتفاینامزاس تروص هب نوناق هدحاو هدام عوضوم میارج باکترا رد ـ۴هرصبت
.دش دهاوخ

 عوضوم شهوژپ رد قالخا یاههورگراک رد �اودب نوناق هدحاو هدام (۶) هرصبت عوضوم یشهوژپ تافلخت باکترا یاه  شرازگ ـ۱۰هدام
 سانشراک هب رما عاجرا موزل تروص رد و یتامدقم قیقحت و یسررب نمض روبزم یاه  هورگراک .دنوشیم حرطم هماننییآ نیا (۳) هدام
 ات دننکیم لاسرا نوناق هدحاو هدام (۶) هرصبت رد هدشینیبشیپ عجارم هب دوخ یاهداهنشیپ هارمه هب ار هدنورپ ،عوضوم رد صصختم
 .دراد یتروشم هبنج هدشدای عجارم یارب هورگراک رظن .دوش یگدیسر عوضوم هب تبسن ،طوبرم تاررقم و نیناوق قباطم

 عافد تلهم یو یارب و دنهد رارق هدنورپ لماک نایرج رد ار بلقت باکترا ناظم رد درف دنفلکم شهوژپ رد قالخا یاه  هورگراک ـ هرصبت
 ای لیکو زا یدنمهرهب و هدنورپ تاعالطا مامت هب یسرتسد ناکما دنفلکم زین نوناق هدحاو هدام (۶) هرصبت عوضوم عجارم .دننک روظنم
 .دننک مهارف بلقت باکترا ناظم رد درف یارب ار هدنیامن

 نامزاس و هسسؤم عالطا هب بتارم ،نوناق هدحاو هدام (۶) هرصبت عوضوم عجارم طسوت هدشرداص تیموکحم تیعطق تروص رد ـ۱۱هدام
 هب اهشخب ریاس نانکراک دروم رد و دسر یم یتلود شخب نانکراک دروم رد طبریذ ییارجا یاههاگتسد و روشک یمادختسا و یرادا
 ،یلیصحت کردم هنوگ ره رثا وغل و نآ رب بترتم یونعم ای یدام زایتما هنوگره بلس هب تبسن ات دش دهاوخ یناسرعالطا یضتقم وحن
 .دنروآ لمع هب ار مزال ینوناق مادقا ،یملع هباشم نیوانع ای هبتر ،یملع هبترم ،هیاپ

 رد قالخا هورگراکرد یملع بلقت تابثا زا سپ ،نوناق هدحاو هدام (۶) هرصبت عوضوم بلقت زا لصاح یلیصحت کردم رثا وغل ـ۱۲هدام
 .دوشیم ماجنا هدننکرداص هسسؤم طسوت ،نوناق هدحاو هدام (۶) هرصبت عوضوم عجارم رد یعطق تیموکحم و هسسؤم شهوژپ

 یجراخ یلیصحت کردم هک روشک زا جراخ یاههاگشناد ناگتخومآشناد طسوت نوناق عوضوم یملع بلقت باکترا تروص رد ـ۱۳هدام
 مکح تیعطق تروص رد .دوشیم عاجرا تاسسؤم زا یکی هب ترازو طسوت دروم بسح هدنورپ ،تسا هتفرگ رارق یبایشزرا دروم اهنآ
.دش دهاوخ طقاس رابتعا هجرد زا هدننکرداص دحاو طسوت هدشرداص یبایشزرا همانیهاوگ ،یملع بلقت باکترا هب طوبرم

یریگناهج قاحسا ـ روهمجسیئر لوا نواعم


