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تيیعبات رردد - مموودد بباتك

	دنوش يم ببوسحم ننااريیاا هعبت ليیذذ صصاخشاا - 976 ههددام  :	  

1	  -‐	 يناسك يجرراخ تيیعبت. دشاب ملسم اهنآآ يجرراخ تيیعبت هك يصاخشاا ييانثتساا هب ننااريیاا نيینكاس هيیلك  
	دشابن ننااريیاا تلوودد ضضاارتعاا ددرروم اهنآآ تيیعبات ككرراادم هك تساا ملسم  .	  

2	  -‐		دنشاب ههدش دلوتم هجرراخرردد ايی ننااريیاا رردد هكنيیاا ززاا معاا تساا ينااريیاا اهنآآرردپ هك يناسك    .	  

3	  -‐		.دنشاب ممولعمريیغ ننانآآرردداموورردپوو ههدشدلوتم ننااريیاارردد هك يناسك    

4	  -‐		.دناا ههدمآآددوجوب ههدشدلوتم ننااريیاارردداهنآآززاا يكيی هك يجرراخرردداموورردپززاا ننااريیاارردد هك يناسك    

5	  -‐	 ههدجه نس هب ننديیسررززاا سپ هلصافالبوو ههدمآآددوجوب تساا هجرراخ هعبت هك ييرردپززاا ننااريیاارردد هك يناسك  
 قبطرب ننااريیاا تيیعبات هباهنآآ نندش للوبقالااوو دنشاب ههددرك تماقاا ننااريیااررددرگيیدد للاسكيی لقااال ممامت للاس
	تساارررقم ننااريیاا تيیعبات ليیصحت يياارب ننوناق قباطم هكددوبدهااوخ يتاارررقم  .	  

6	  -‐		.دنكررايیتخاا ينااريیاارهوش هك يجرراخ هعبت ننززره    

7	  -‐		.دشاب ههددرك ليیصحتاارر ننااريیاا تيیعبات هك يجرراخ هعبتره    

	.ددوبدنهااوخن 5وو4 ههرقف للومشم هجرراخ يلوسنقوو يسايیس نناگدنيیامنززاادلوتم للافطاا - ههرصبت  

 تيیعباتدنهااوخب غغولب نس هب ننديیسررززاا سپ976 ههددام4دنبررددرروكذم يصاخشاا ههاگره - فلاا - 977 ههددام
 هبريیاادد نناشرردپ ععوبتم تلوودد قيیدصت هميیمض هب يبتك تسااوخرردد للاس كيی ففرظديیابدننك للوبقااررددوخرردپ
	.دنيیامن ميیلست هجرراخرروماا تتررااززوو هب تخانشدهااوخ ددوخ هعبتاارراهنآآ هكنيیاا  

 تيیعبات هبدنهااوخب ممامت للاس18 نس هب ننديیسررززاا سپ976 ههددام 5دنبررددرروكذم صصاخشاا ههاگره - بب
 نيیاا هبريیاادد نناشرردپ ععوبتم تلوودد قيیدصت هميیمض هب يبتك تسااوخرردد للاسكيی ففرظديیابدننامب يقابددوخرردپ
	.دنيیامن ميیلست هجرراخرروماا تتررااززوو هب هعبتاارراهنآآ هك  

 للافطاااهنآآ ععوبتم تكلممرردد هكدناا ههدشدلوتم يلوودد ععابتااززاا ننااريیاارردد هك يلافطاا هب تبسن - 978 ههددام
 ططونم ننااريیاا تيیعبت هباارراهنآآ ععوجرروو هتشاادد ببوسحمددوخ هعبت تتاارررقم بجوم هباارر ينااريیاا ععابتااززاادلوتم
	.دشدهااوخ هلباقتم هلماعم دننك يم ههززاجاا هب  

	دننك ليیصحتاارر ننااريیاا تيیعباتدننااوت يمدنشاب ليیذذ طيیاارش يياارراادد هك يصاخشاا - 979 ههددام  -‐	  
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1	  -‐		.دنشاب ههديیسرر ممامت للاس ههدجه نس هب    

2	  -‐		.دنشاب ههددوب نكاس ننااريیاارردد ببووانتمايی يلااوتمززاا معاا للاسجنپ    

3	  -‐		.دنشابن يماظن تمدخززاا ييرراارف    

4	  -‐		.دنشاب ههدشن مموكحم يسايیسريیغ تيیانجايی مهم هحنج هب يتكلمم چيیهرردد    

 ككاخرردد تماقاا مكحرردد ننااريیاا تلوودد تمدخ يياارب هجرراخرردد تماقاا تتدم ههددام نيیاا مموودد ههرقفددررومرردد
	تساا ننااريیاا  .	  

 نيینچمهوودنشاب ههددرك ينايیاش تتدعاسمايی تمدخ ننااريیاا هعفنملاا ملاعرروماا هب هك يناسك - 980 ههددام
 مماعرروماارردد صصختموو يملع يلاع مماقم ييااررااددايیوو دنررااددددالووااووااززااوو ينااريیاا للايیع يياارراادد هك يصاخشاا
 تلوودد هكيیترروصرردددنيیامن يماارر ننااريیاا يمالساا ييرروهمج تلوودد تيیعبات هب ددوورروو يياضاقتوودنتسه هعفنملاا
 تساا نكمم تماقاا ططرش تيیاعرر ننوودبدناادب ححالص ننااريیاا يمالساا ييرروهمج تلوودد تيیعبات هباارراهنآآ ددوورروو
 ننوناق ززاا ییددااوم ححالصاا ننوناق قباطم یحالصاا (.دنوش للوبق ننااريیاا تيیعبت هبءااررززوو تئيیه بيیوصتاب
)1370 ببوصم یندم

)1370 ببوصم یندم ننوناق ززاا ییددااوم ححالصاا ننوناق قباطم یحالصاا (.دش ففذح - 981 ههددام

 ننايینااريیاا يياارب هك يقوقح هيیلك ززاا دنيیامنب ايی ههددومن ينااريیاا تيیعبات ليیصحت هك يصاخشاا - 982 ههددام
	هب دننااوت يمن نكيیل دنوش يم دنم ههرهب تساا رررقم  

	:دنددرگ لئان ريیزز تتاماقم  

1	  -‐		.وواا نيینوواعم وو ييرروهمج تسايیرر    

2	  -‐		هيیئاضق ههوق تسايیرر وو ننابهگن يياارروش رردد تيیوضع    .	  

3	  -‐		ييرراادنامرف وو ييرراادناتساا وو تتررااززوو تلافك وو تتررااززوو    .	  

4	  -‐		يمالساا يياارروش سلجم رردد تيیوضع    .	  

5	  -‐		.رهش وو نناتسرهش وو نناتساا يياهاارروش تيیوضع    

6	  -‐		يسايیس تيیررومام ايی وو تسپ هنوگ ره ززاارحاا زيین وو هجرراخ رروماا تتررااززوو رردد مماادختساا    .	  

7	  -‐		تتوواضق    .	  

8	  -‐		يماظتناا ييووريین وو ههاپس وو شترراا رردد يهدنامرف ههددرر نيیرتيیلاع    .	  



9	  -‐	 یندم ننوناق ززاا ییددااوم ححالصاا ننوناق قباطم یحالصاا ( . يتيینماا وو يتاعالطاا مهم يياهتسپ ييدصت  
)1370 ببوصم

	  

يندم ننوناق 982 ههددام هيیرراسفتساا ننوناق

	:رراسفتساا ععوضوم  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

 تساا ههدش ممالعاا يمالساا يياارروش سلجم بيیوصتلااريیخاا يندم ننوناق 982 ههددام رردد هك نيیاا هب هجوت اب
 ايیآآ .دنشاب هتشاادد للاغتشاا تتوواضق هب دننااوت يمن دنيیامن يم ايی دناا ههددومن بسك ينااريیاا تيیعبات هك يناسك
 يم ،دنشاب يم هبستكم ققوقح يياارراادد وو دناا ههدمآآرردد اضق مماادختساا هب البق هك يناسك لماش ركذلاا ققوف ههددام
	؟ددررووآآ يم لمع هب ييريیگولج ههدنيیآآ رردد ننانآآ مماادختساا ززاا هك نيیاا ايی ؟ددوش  

	سلجم رظن  :	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

 ننوناق بيیوصت ززاا سپ هك ييدداارفاا يندم ننوناق 982 ههددام رردص تتررابع هب هجوت اب - ههدحااوو ههددام
 لماش تيیددوودحم نيیاا يلوو دنددرگ لئان تتوواضق مماقم هب دننااوت يمن دنيیامن يم ينااريیاا تيیعبات ليیصحت
	.ددددرگ يمن دناا هتشاادد للاغتشاا تتوواضق رماا هب وو ههددومن تيیعبات ليیصحت ننوناق بيیوصت ززاا لبق هك ييدداارفاا  

 وو دصيیس وو رراازه كيی ههام رهم متفه وو تسيیب هبنش هس ززوورر هسلج رردد ههدحااوو ههددام رب لمتشم ققوف ننوناق
 ههديیسرر ننابهگن يياارروش ديیيیات هب 5/8/1372 خيیررات رردد وو بيیوصت يمالساا يياارروش سلجم وودد وو دداتفه
	تساا  .	  

ييررون قطان ربكاا يلع - يمالساا يياارروش سلجم سيیئرر

 ههدش ميیلست هجرراخرروماا تتررااززوو هب تتالووايی مماكح طسوت هبايیاميیقتسمديیاب تيیعبات تسااوخرردد - 983 ههددام
	دشاب ليیذذ تتامضنم ييااررااددوو  -‐	  

1	  -‐		.ووااددالووااوو للايیعوو ههدننكاضاقت تيیوهددانساا ققدصمددااوس    



2	  -‐	 تنكم نتشااددوو هقباسءوس نتشاادنوو ننااريیاارردد ههدننكاضاقت تماقاا تتدم نيیيیعت هبرئاادد هيیمظن همان قيیدصت  
 صخش هب هعجاارر تتاعالطاا ممووزل تترروصرردد هجرراخرروماا تتررااززوو ششاعم نيیمات يياارب نيیعم لغشايی يفاك
 ميیمصت ننآآددررايی للوبقررددرروبزم تئيیهاتددومندهااوخ للاسررااءااررززوو تئيیه هباارر ننآآوو ليیمكتاارر ههدننكاضاقت
	.دشدهااوخ ميیلست ههدننك تسااوخرردد هب تيیعباتدنس يياضاقت نندش للوبق تترروصرردددنكذذاختاا يضتقم  

 تلوودد هعبتدنيیامن يم ننااريیاا تيیعبات ليیصحت ننوناق نيیاا قبطرب هك يناسكريیغصددالووااوو ننزز - 984 ههددام
 ففرظررددريیغصددالووااوورهوش تيیعباتدنسرروودص خيیررات ززاا للاسكيی ففرظرردد ننزز يلوودنوش يم هتخانش ننااريیاا
 وو ههدداادد هجرراخرروماا تتررااززوو هب يبتك هيیرراهظاادننااوت يم ممامت للاس ههدجه نس هب ننديیسرر خيیرراتززاا للاسكيی
 قيیدصتديیاب ثثانااوورروكذذ ززاا معااددالوواا هيیرراهظاا هب نكيیلدنك للوبقاارررردپايیوورهوش قباس تكلمم تيیعبات
	.ددوش هميیمض977 ههددامررددرروكذم  

 ههدجه نس هب هماناضاقت خيیررات رردد هكووااددالوواا ههررابرردد هجوچيیه هبرردپ ينااريیاا تيیعبات ليیصحت - 985 ههددام
	.دشاب يمنرثومدناا ههديیسرر ممامت للاس  

 تتوفايی ققالطززاا دعبدنااوت يمددوش يم ينااريیاا ججااووددززاا هجيیتنرردد هك ينااريیااريیغ ننزز - 986 ههددام
 يلوودنك علطمابتكاارر هجرراخرروماا تتررااززوو هكنيیاارب ططوورشمديیامن ععوجررددوخ للوواا تيیعبات هب ينااريیاارهوش
 ممامت للاس ههدجه نس هبووااددالوواا هك ممااددامدنااوت يمنددررااددددالوواا ددوخ قباسرهوشززاا هك ههددرمرهوش ننززره
 للااوماا نتشاادد قحددوش يم هجرراخ هعبت ههددام نيیاا قباطم هك ينزز للاحرهررددوودنك ههددافتساا قح نيیااززاا ههديیسرن
 للااوماا يياارراادد ههاگرهوودشاب ههدش ههدداادد هجرراخ ععابتاا هب قح نيیاا هك ييددوودحررددرگم تشاادددهااوخن هلوقنمريیغ
 يلوقنمريیغ للااوماا ثثرراا هباادعبايی ههددوب تساازيیاج ننآآ نتشاادد هجرراخ ععابتاا يياارب هك هچنآآززاا شيیب للوقنمريیغ
 رردد كلم نندشااررااددايی ننااريیاا تيیعباتززاا ججوورخ خيیرراتززاا للاس كيی ففرظررددديیابدسرب وواا هبدح ننآآززاا شيیب
 يعدم تترراظنابرروبزم للااوماا الااوودنك لقتنم ننااريیاا ععابتاا هبءاحنااززاا ييوحن هبااررددااززامرراادقم ثثررااددرروم
	.دشدهااوخ ههدداادداهنآآ هب تميیق ششوورف ججرراخم عضووززاا سپوو ههديیسرر ششوورف هب لحم ممومعلاا  

 دنام دهااوخ يقاب ددوخ ينااريیاا تيیعبات هب ديیامن يم تجوواازم هجرراخ هعبت اب هك ينااريیاا ننزز - 987 ههددام
 ليیمحت هجووزز هب ججااووددززاا دقع ععوقوو هطسااوو هب رهوش تيیعبات ججووزز تكلمم ننوناق قباطم هك نيیاا رگم
 رروماا تتررااززوو هب تسااوخرردد ميیدقت ففرص هب قيیرفت ايی وو رهوش تتافوو ززاا دعب تترروص ره رردد يلوو ددوش
 وو ققوقح عيیمج اب ننزز هيیلصاا تيیعبات ، قيیرفت دنس ايی وو رهوش تتوف قيیدصت هقرروو ممامضناا هب هجرراخ
	تفرگ دهااوخ قلعت وواا هب اادددجم ننآآ هب هعجاارر تتااززايیتماا  .	  

 ريیخم ججووزز تيیعبات وو يلصاا تيیعبات ظفح نيیب اارر ننزز ججووزز تكلمم تيیعبات ننوناق ههاگ ره - 1 ههرصبت
 يياارب مه يهجوم للع وو ددوش اارراادد اارر ججووزز تكلمم تيیعبات دهااوخب هك ينااريیاا ننزز ددرروم نيیاا رردد ددررااذگب
 تساا نكمم هجرراخ رروماا تتررااززوو هب يبتك هماناضاقت ميیدقت ططرش هب ،دشاب هتشاادد تسدد رردد ددوخ يياضاقت
	.ددوش تقفااوم وواا يياضاقت اب  

 للااوماا نتشاادد قح دننك يم ليیصحت اارر يجرراخ تيیعبات ججااووددززاا رثاا رب هك ينااريیاا يياه ننزز - 2 ههرصبت
 اب رماا نيیاا صيیخشت ،دنرراادن ددددرگ يجرراخ ييدداصتقاا هطلس بجوم هك يترروص رردد اارر للوقنم ريیغ



 اب رماا نيیاا صيیخشت ،دنرراادن ددددرگ يجرراخ ييدداصتقاا هطلس بجوم هك يترروص رردد اارر للوقنم ريیغ
	تساا تتاعالطاا وو رروشك وو هجرراخ رروماا يياه هناختررااززوو نناگدنيیامن ززاا لكشتم ينويیسيیمك  .	  

 دناا ههددومن ككرت اارر ددوخ تيیعبات هك ينايینااريیاا ججوورخ تمسق رردد ننآآ يياه ههرصبت وو 988 ههددام تتاارررقم
 ببوصم یندم ننوناق ززاا ییددااوم ححالصاا ننوناق قباطم یحالصاا (. .ددوب دهااوخن رروبزم ننانزز لماش

1370(

	ليیذذ طيیاارش هبرگمدننك ككرتااررددوخ تيیعبتدننااوت يمن ننااريیاا ععابتاا - 988 ههددام  -‐	  

1	  -‐		.دنشاب ههديیسرر ممامت للاس25 نس هب    

2	  -‐		.دهدد ههززاجاااارر ننانآآ تيیعباتززاا ججوورخءااررززوو تئيیه    

3	  -‐	 ننااريیاارردد هك للوقنمريیغ للااوماارباارر ددوخ ققوقح تيیعبات ككرت خيیرراتززاا للاسكيی ففرظرردد هكدنيیامندهعتالبق  
 هجرراخ ععابتاا هباارر ننآآ كلمت ههززاجاا ننااريیاا نيینااوقولوودنوش اارراادد هثااررولاب تساا نكممايیوودنشاب يماارراادد
 يم تيیعبات ككرت ههددام نيیاا قبطرب هك يسك للافطااوو هجووززدننك لقتنم ينااريیاا ععابتاا هب ءاحنااززاا ييوحنبدهدب
 ههززاجاا هكنيیاارگمدنددرگ يمن يجرراخ ينااريیاا تيیعبتززاادنشابريیبكايیريیغصرروبزم للافطاا هكنيیااززاا معاادنيیامن
	.دشاب مهاهنآآ لماشءااررززوو تئيیه  

4	  -‐		.دنشاب ههدداادد مماجنااااررددوخ ححالسلاا تحت تمدخ    

 يجرراخ تيیعبات للوبقوو ننااريیاا تيیعبات ككرت يياضاقت هب تتررددابم ههددام نيیاا قبطرب هك يناسك - فلاا ههرصبت
 تتدم ففرظديیاب تساارررقم ننانآآ ههررابرردد ههددام نيیااززاا)3(دنب نمض هك يتاارررقم يياارجاارب ههووالعدنيیامن يم
 ججرراخرروبزم تتدم ففرظ هچنانچدنوش ججرراخ ننااريیااززاا تيیعبات ككرتدنسرروودص خيیرراتززاا ههام هس
 ققوف ههرررقم تلهمديیدمتوو ددومندنهااوخرردداص نناشلااوماا ششوورفوواهنآآ ججاارخاا هبرماا هحلاص تتاماقمدنوشن
	.دشاب يم هجرراخ رروماا تتررااززوو تقفااوم هب للوكوم للاسكيیاترثكاادح  

 تيیعبات ككرترهوش يب ينااريیاا ننزز تيیعبات ككرت بيیوصت نمضدنااوت يم ننااريیززوو تئيیه - بب ههرصبت
 ييرگيیدد تتاهج هبايیوودنرراادد ممامت للاس18ززاا رتمكوودنتسه ييرردپدجوورردپدقاف هكزيیناارروواا نناادنززرف
 ززاا تيیعبات هبدننااوت يمدنشاب ههديیسرن ممامت للاس25 نس هب هكزيینرروكذم ننزز نناادنززرف.دهدد ههززاجاادنرروجحم
	.دنيیامن تيیعبات ككرت يياضاقتررددام تسااوخرردد  

 تيیعبات يسمش1280 خيیررات ززاادعب ينوناق تتاارررقم تيیاعرر ننوودب هك ينااريیاا هعبتره - 989 ههددام
 نيیعرردد يلووددوش يم هتخانش ننااريیاا هعبتوو ههددوب نكيی مل نناكوواا يجرراخ تيیعبتدشاب ههددرك ليیصحت يجرراخ
 ججرراخم عضووززاا سپوو ههديیسرر ششوورف هب لحم ممومعلاا يعدم تترراظن ابوواا هلوقنمريیغ للااوماا هيیلك للاح
 سلاجم تيیوضعوو تتررااززوو تنوواعموو تتررااززوو هب للاغتشااززاا ههووالعبوودشدهااوخ ههددااددوواا هب ننآآ تميیق ششوورف
	.ددوبدهااوخ مموورحم يتلوودد لغاشم هنوگرهوو ييدلبوو يتيیالوووو يتلايیاا يياه نمجنااوو هننقم  

 نيیلومشم يجرراخ تيیعبات هجرراخرروماا تتررااززوودداهنشيیپ هب يحلاصم هبانبدننااوت يم ننااريیززوو تتايیه - ههرصبت



 نيیلومشم يجرراخ تيیعبات هجرراخرروماا تتررااززوودداهنشيیپ هب يحلاصم هبانبدننااوت يم ننااريیززوو تتايیه - ههرصبت
	.دسانشب تيیمسرر هباارر ههددام نيیاا  

	.دداادد ننااوت يم تماقااايی ننااريیاا هبددوورروو ههززاجاا هجرراخرروماا تتررااززوو تقفااوماب صصاخشاا هنوگ نيیاا هب  

 هبدنهااوخبوودنشاب ههددرك تيیعبات ليیدبت تتاارررقم قفااوم نناشرردپايیددوخ هك يسك ننااريیاا ععابتااززاا - 990 ههددام
 تلوودد هكنآآرگمدشدنهااوخ للوبق ننااريیاا تيیعبات هب تسااوخرردد ددرجم هبدنيیامن ععوجررددوخ هيیلصاا تيیعبت
	.دناادن ححالص اارراهنآآ تيیعبات  

 يياضاقت هك يناسكددررومرردد ييرتفدد ججرراخمذخااوو تيیعبات ننوناق يياارجاا هب ططوبرم فيیلاكت - 991 ههددام
 بجوم هبدنرراادداارر يلصاا تيیعباتربءاقب يياضاقتوو ننااريیاا يمالساا ييرروهمج تلوودد تيیعبات ككرتايی تيیعبات
 ححالصاا ننوناق قباطم یحالصاا (.دشدهااوخ نيیعمديیسرردهااوخءااررززوو تئيیه بيیوصت هب هك همان نيیئآآ
)1370 ببوصم یندم ننوناق ززاا ییددااوم

ققالطوو ححاكنرردد - متفه بباتك

ححاكن عنااوم رردد - مموس لصف

هب للوكوم ددرراادن ينوناق عنام هك مه ييددررااوم رردد هجرراخ هعبت اب ينااريیاا ننزز ججااووددززاا - 1060 ههددام  
تساا تلوودد ففرط ززاا صصوصخم ههززاجاا 	  

يجرراخ ننااددرم اب ينااريیاا ننانزز ججااووددززاا ززاا لصاح نناادنززرف تيیعبات فيیلكت نيیيیعت ننوناق

ايی ههدش دلوتم ننااريیاا رردد هك يجرراخ ننااددرم اب ينااريیاا ننانزز ججااووددززاا ززاا لصاح نناادنززرف - ههدحااوو ههددام  
نس هب ننديیسرر ززاا دعب دننااوت يم دنوش يم دلوتم ننااريیاا رردد ننوناق نيیاا بيیوصت ززاا سپ للاس كيی ات رثكاادح  
يتيینماا ايی ييرفيیك هنيیشيیپ ءوس نتشاادن تترروص رردد دداارفاا نيیاا .دنيیامن ينااريیاا تيیعبات يياضاقت ممامت للاس ههدجه  
ززاارحاا هب تبسن رروشك تتررااززوو .دنوش يم هتفريیذپ ننااريیاا تيیعبات هب ينااريیااريیغ تيیعبات ددرر ممالعاا وو  
وو ديیامن يم مماادقاا يندم ننوناق )1060( ههددام ععوضوم ججااووددززاا هنااوورپ رروودص وو ننااريیاا رردد لفط تتددالوو  
رردداص ههددام نيیاا رردد رروكذم يجرراخ رردپ يياارب تماقاا هنااوورپ رروشك تتررااززوو ممالعاا اب زيین يماظتناا ييووريین  
دنشاب يم ننااريیاا رردد تماقاا هب ززاجم زيین تيیعبات ليیصحت ززاا لبق ههددام نيیاا ععوضوم نناادنززرف .دنك يم .	  

رثكاادح ديیاب دشاب ممامت للاس ههدجه ززاا شيیب بيیوصت ننامزز رردد ههددام نيیاا نيیلومشم نس هچنانچ -1 ههرصبت  
هك يناسك ننوناق نيیاا بيیوصت خيیررات ززاا -2 ههرصبت .دنيیامن ينااريیاا تيیعبات يياضاقت هب مماادقاا للاس كيی ففرظ  
اب اادتباا ززاا ننانآآ نيیدلااوو ججااووددززاا وو دنوش دلوتم ننااريیاا رردد يجرراخ ددرم وو ينااريیاا ننزز ججااووددززاا رثاا رردد  
رثكاادح وو ممامت للاس ههدجه نس هب ننديیسرر ززاا سپ ،دشاب ههديیسرر تبث هب يندم ننوناق )1060( ههددام تيیاعرر  
ننااريیاا تيیعبات هب يندم ننوناق )979( ههددام رردد ججرردنم تنوكس ططرش تيیاعرر ننوودب ،للاس كيی تتدم ففرظ  



ننااريیاا تيیعبات هب يندم ننوناق )979( ههددام رردد ججرردنم تنوكس ططرش تيیاعرر ننوودب ،للاس كيی تتدم ففرظ  
دنوش يم هتفريیذپ .

وو رراازهكيی ههام رهم مموودد هبنشكيی ززوورر ينلع هسلج رردد ههرصبت وودد وو ههدحااوو ههددام رب لمتشم ققوف ننوناق   
يياارروش ديیيیأت هب 12/7/1385 خيیررات رردد وو بيیوو-صت يمالساا يياارروش سلجم جنپ وو دداتشه وو دصيیس  
ديیسرر ننابهگن ممرتحم .

للدداعدداادح يلعمالغ - يمالساا يياارروش سلجم سيیئرر


