
 

 

ظؼ   ظؼثقع ِكبئً اضاللي ٚ ؼفزبؼيثؽؼقي ِمؽؼاد ظأهگبٖ آؾاظاقالِي 

 ثيٓ ظأهدٛيبْ
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  چكيذي

هگبٖ  كئٌٛيذ ٘بظأ ثؽ ِ مم  فالٖٚ  هي، ٔ ني ٚ پژٚ٘ ٘بي آِٛؾ

زي  ٙبرؽثي ييبد  آٔ ؾؽ ضًٛ هدٛ اؾ ٔ ًيذ ظأ ثٗ نط نىً ظاظْ  ظؼ 

قي  يذ اقب ّبفي ٚي اّ٘ ٔعگي اخز ٍف ؾ قبظ ِطز فؽظي ٚ اث لي ٚ  اضال

خٛظ ظاؼظ، . ظاؼظ قالِي ٚ ؾبَ ا هگبٖ ظؼ ٔ وٗ اؾ ظأ ؾبؼي  أز

ًى فالٖٚ ثؽرط وٗ  قذ  هدٛيبٔي ا يذ ظأ ٘بي الؾَ،  ٚ ِٙبؼد  رؽث

قالِي يسير ا ٕگ  قبـ فؽ٘ ك، ثؽا زعيٓ ٚ ِ كبٔٙبي ِ جبي أ إٚي ظؼ ل

٘ب ثٗ ٌسبػ زكبقيذ  ظأهدٛيبْ ظأهگبٖ. أمالة ٚ خبِقٗ ثبنٕع

ظٚؼاْ ؼنع ٚ رسٛي ضٛظ ٚ نؽايظ ثسؽأي ؾٔعگي ثٛيژٖ ظؼ قبٌٙبي 

٘بي ثيهزؽي ؼا ردؽثٗ  اٚي ٚؼٚظ ثٗ ظأهگبٖ، فهبؼ٘ب ٚ ٔبؼاززي

نجىخ  ٚرٛاْ ثٗ گككزٓ اؾ ؾٔعگي لجٍي  وٕٕع وٗ اؾ آْ خٍّٗ ِي ِي

گبٖ، ضبٔٛاظٖ ٚ  جٛظ ضٛاث هدٛئي، وّ ٔعگي ظأ نعْ ظؼ ؾ ٚاؼظ 

 ِكبئً فبعفي ٚ ؼٚأي، ظؼقيؼيؿی  ٖ ثؽٔبِٗ ٔٛؿِهىالد ِقيهزي، 

اِؽٚؾٖ يکی اؾ ِقضالری کٗ ِسيظ ٘بی ظأهگب٘ی . انبؼٖ وؽظ. . ٚ

ٕٗ آْ  ثؽ ظاِ يؿ  ٘ؽؼٚؾٖ ٔ لؽاؼ ظاظٖ ٚ  يع  ِٛؼظ رٙع نعد  ثٗ  ؼا 

لی قٛء اضال كبئً  ضالد ٚ ِ نٛظ ِق ِی  فؿٚظٖ  يبْ  ا زبؼی ظؼ ِ ٚ ؼف

ثيٓ  ضقيذ  يٓ ٚ زٗ ا نع اٌج هدِٛی ثب هؽ ظأ ًٛو ل ثٗ ض ٔبْ  خٛا

جٛظٖ ٚ ظؼ  كٗ ٔ ثً ِمبي هدٛيبْ لب ثب ظأ هگب٘ی  يؽ ظأ ٔبْ غ خٛا

كزٕع ضٛؼظاؼ ٘ رؽی ثؽ ٍٛة  ضقيذ ِغ هدٛيبْ اؾ ٚ ّٛؿ ظأ ٌی . ِد ٚ

ؼٚٔع رغييؽاد اضاللی ٚ ؼفزبؼی کٗ اؾ چٕع قبي گػنزٗ نعد گؽفزٗ 

كجذ  قبي ٔ ٘ؽ  ثعظؼ  ِی يب فؿايم  جً ا قبي ل ًِ ٚ . ثٗ  چٗ فٛا

هگبٖ  ٙع ظؼ ظأ ًى ٚ ِزق ٘بی ِزط يذ ٔيؽٚ قؽ ؼاٖ رؽث ثؽ  ضالری  ِق

قبـ  ثؽايٓ ا كذ؟  نکٍی چي چٗ  ثٗ  فـ آْ  زً ؼ خٛظ ظاؼظ؟ ٚ ؼاٖ  ٚ

نعٖ ققی  يك  يٓ رسم هگبٖ  ظؼا ضقيذ ِٛخٛظظأ مؽؼاد ٚٚ قی ِ ثبثؽؼ

ِدؽی آْ آؾاظاقالِي ظؼؾِيٕٗ اِؽثٗ ِقؽٚف ٚٔٙی اؾِٕکؽٚٔٙبظ٘بی 

هگبٖ ِؽؼاظؼايٓ ظأ يٓ ا فؽاؼٚی ا هکالد  ٔـ ِٚ قی  ِٛا ِٛؼظثؽؼ

زؽي  ٙذ وٕ قت خ يذ ايدبظقبضزبؼِٕب ثٗ اّ٘ خٗ  زٗ ٚثبرٛ لؽاؼگؽف

ِكاابئً اضاللااي ٚؼفزاابؼي ظؼثاايٓ ظأهاادٛيبْ ظأهااگبٖ ٘ااب 

قبْٚ  ؾبؼد ِ سذ ٔ نبظٚؼإّ٘بيي ر ٕبَ اؼ زؽي ث هىيً ظف پيهٕٙبظر

 . ؽظاظٖ نعٖ اقذظأهدٛئي ثٗ ّ٘ؽاٖ ٔسٖٛ فقبٌيذ ايٓ ظفز
 

يذی:  گبن که لي َاژ كبئً اضال ىؽ، ِ ٙي اؾِٕ قؽٚف ٚٔ ثٗ ِ اِؽ

 ٚؼفزبؼ، ، اؼنبظ، ِمؽؼاد ٚلٛأيٓ ظأهگبٖ

 

 

 مقذمً:

                                                 
 فٍَٛ رؽثيزی ظأهگبٖ آؾاظاقالِی ٚازع ضٛؼاقگبْ اقزبظيبؼظأهکعٖ -1
 ظأهدٛي وبؼنٕبقي اؼنعؼنزٗ ِعيؽيذ فؽٕ٘گي ظأهگبٖ آؾاظاقالِي ٚازعضٛؼاقگبْ -2
 وبؼنٕبـ زمٛق لضبئي ظأهگبٖ آؾاظ اقالِی ٚازع ضٛؼاقگبْ -3

 



 

 

نؽؿ  وٗ  قذ  ٕي ا ٍٗ فؽاِي ىؽ اؾ خّ ٙي اؾ ِٕ قؽٚف ٚ ٔ ثٗ ِ ِؽ  ا

٘بي  ثؽ ؼفزبؼ گبٔي  ؾبؼد ّ٘ زؽي ٚ ٔ ؾٛؼ وٕ ثٗ ِٕ قالَ  معـ ا ِ

هؽظٖ  پبي ف ثؽ آْ  فؽظي  ّبفي ٚ  كبـ اخز ُٙ ٚ ز كيبؼ ِ ٚ آْ ؼا ث

قذ وؽظٖ ا ييف  ٍَٛ . رٛ قعظي اؾ ف ٘بي ِز زٛؾٖ  ُٙ ظؼ  يٓ ِ ا

اخزّبفي لبثً ثؽؼقي ٚ رعليك اقذ وٗ نبضٗ ٘بي ِطزٍف اؼرجبعبد 

اخزّبفي، فؽٕ٘گ نٕبقي، ؼٚأهٕبقي فؽظي ٚ اخزّبفي ٚ ززي فٍَٛ 

قذ زؽيٓ آٔٙب قي اؾ ِّٙ گبٖ . قيب فبٚد ٚ  قبظ ِز ثٗ اث رٛخٙي  ثي 

ِزضبظ ايٓ فؽيضٗ اخزّبفي ثي رؽظيع قجت ِغفٛي ِبٔعْ ثٗ ؽب٘ؽ 

معاْ  دٗ ف قت آْ ٚ ظؼ ٔزي ٘بي ِٕب كُ  ٘عاف ٚ ِىبٔي كفٗ، ا فٍ

اِؽ ثٗ ِقؽٚف ٚ . وبؼايي ظؼ ٔؾؽ گؽفزٗ نعٖ ثؽاي آْ ِي گؽظظ

ضٛؿ آْ  وٗ ِٛ ّبفي  ٘بي اخز يعٖ  قبيؽ پع چْٛ  ىؽ ّ٘ ٙي اؾ ِٕ ٔ

ٔبَ ثٗ  ثب اؼاظٖ  نّٕع ٚ  فعاؼ، ٘ٛ ٔعٖ، ٘ع خٛظي ؾ قذ  ِٛ كبْ ا أ

فؽظي ٚ  ٔعگي  قبظ ؾ قبيؽ اث ني ٚ  ثٗ زٛا خعي  يذ  ثب فٕب يع  ثب

ثٗ  كبْ  ٕي أ ضٛظ يق ضٛؿ  ثٗ ِٛ پػيؽظ ٚ  يٛؼد  ِي  ّبفي آظ اخز

ّبؿ ٚ  گؽٖٚ ٚ اخز نبًِ  گؽ  ٍي ظي زٗ ظؼو لؽاؼ گؽف وً  يه  ٕٛاْ  ف

ظانزٗ ٘ب ٚ آِٛؾٖ ٘بي فؽظي ٚ اخزّبفي ٚ ٔيؿ ازبعٗ نعٖ رٛقظ 

ؾل ٘بي زبوُ ٚ غيؽزبوُ ثٕگؽظ ظؼ ثكزؽ٘بي ِٛخٛظ ٚ قٕذ ٘ب ٚ اؼ

هه  ضٛفٗ ض لٛأيٓ ِٛ مم  زعاوثؽ ظؼ ٔ يؽفب ٚ  يٛؼد  يٓ  يؽ ا غ

زىِٛزي فًّ ضٛا٘ع وؽظ ٚ رٕٙب ثؽ ؾٔعگي ٚ ؼفزبؼ ؽب٘ؽي أكبْ 

ٙي اؾ  قؽٚف ٚ ٔ ثٗ ِ ِؽ  ٘بي ا وٗ اثؿاؼ ِبٔي  رب ؾ  ُ٘ ٘ب ٚ آْ 

گػاؼظ،  ٘ع  ربثيؽ ضٛا نٕع  ثبلي ثب يبْ  ِؽاْ ٚ ٔب٘ ٕي آ ىؽ يق ِٕ

اگؽ چٗ . وٗ ضّبٔزي ثؽ ٔٙبظيٕٗ ٚ ظؼٚٔي نعْ آْ ٔيكذربثيؽي 

٘ؽ وٕم ٚ ٚاوٕهي ثب ِٛضٛفيذ أكبْ ٚ ؼفزبؼ٘بي أكبٔي ثٗ رجـ 

فذ  ٘ب ٚ ؽؽا يعگي  چبؼ پيچ ِي ظ يعٖ آظ ٘بي پيچ گي  ًبد ٚ ٚيژ ِطز

ٕع  يب چ يه   ٗٔ قبظٖ أگبؼا ٘بي  گبٖ  ثب ٔ گؽظظ ٚ  ِي  ضبو  ٘بي 

يً ٚ يً ٚ رسٍ كيؽ ٚ رقٍ ثٗ رف رٛاْ  ّي  قعي ٔ زؽ  ث ِّٙ ّٗ اؾ ٘

قبظ ٚ  نزٓ اث ؾؽ ظا ٌيىٓ ظؼ ٔ ضذ  كبٔي پؽظا ٘بي أ ييٓ ؼفزبؼ رق

قزٕزبخبد ٚ  ِب ؼا اؾ ا ٔع  ِي رٛا ٘ب  يعگي  ّيٓ پيچ ثٗ ٘ يذ  فٕب

ظقزىُ ظؼ ِمبَ ثؽؼقي فٍّي . فؽِٛي ٘بي قبظٖ ٚ قغسي ثبؾ ظاؼظ

ٚ ظليك فؽايض ٚ ٚؽبيف اخزّبفي ّ٘چْٛ اِؽ ثٗ ِقؽٚف ٚ ٔٙي اؾ 

گؽي ٚ پ خبِـ ٔ ىؽ  گبؼي اؾ ِٕ قبظٖ أ گؽي ٚ  قبظٖ ٔ يؿ اؾ  ؽ٘

قذ.  يبد ا مؽؼاد اٌٚ قي ِ ٌٗ ثؽؼ ِبظؼايٓ ِمب ٘عف  ىٗ  اؾآٔدبئي

زبؼي  لي ٚؼف كبئً اضال قالِي ظؼثقعِ ٘بي آؾاظا هگبٖ  ِٛخٛظظؼظأ

عؽذ  ضٛؿ  ثبايٓ ِٛ ِؽرجظ  لٛأيٓ  زعا  قذ اث هدٛيبْ ا ثيٓ ظأ ظؼ

ذ ٚقپف ِدؽيبْ ظأهگبٖ ظؼاخؽاي ِمؽؼاد رقؽيف ٚضّٓ ثؽؼقي ٚضقي

 . ِٛخٛظؼا٘ىبؼ٘بيي اؼائٗ ِي گؽظظ

 

 فصم اَل: قُاويه َمقزرات داوطگبي:

 :بخص اَل: قبم اس َرَد بً داوطگبي

يالزيذ-1 قي  ىٗ ثؽؼ جبْ ٚؼٚظ  اؾ آٔدبئي لي ظاٚعٍ ِّٛي ٚ اضال ٘بي ف

ثجذ ثٗ ظأهگبٖ عجك ثٕع٘بي نؽايظ فِّٛي ِٕعؼج ظؼ ظقزٛؼاٌقًّ 

ٕيٓ  پػيؽل چ جيٓ ثب قذ ظاٚعٍ نعٖ ا فبٌی ظؼج  ِٛؾل  ٔبَ ظؼِؽاکؿآ

ِی  خؽای آْ  ثٗ ا جٌٛی ِزقٙع يٛؼد ل ّٛظٖ ٚظؼ ٔبَ ٔ جذ  نؽايظ ث

نٛؼای أمالة فؽٕ٘گی، ثطم ظَٚ 11/11/1313ِٛؼش8ًِٛثٗ ) ثبنٕع. 

  (2ضٛاثظ ٚنؽايظ وٍي رسًيً ظؼظأهگبٖ آؾاظاقالِي يفسٗ 



 

 

ف اؾلجٌٛی ظؼظأهگبٖ ظؼٕ٘گبَ ثؽای نٕبقبيی ظأهدٛيبٔی کٗ پ-2

ِؽاخقٗ ثٗ ظأهگبٖ ٘ب اؾٌسبػ ٚضقيذ ؽب٘ؽی ٚيب ؼفزبؼ، ِٕغجك 

ثب لٛأيٓ ظأهگبٖ ّٔی ثبنٕع عی ظقزٛؼاٌقًّ ٘بيی ظأهگبٖ ٘ب 

ؽف ِي گبَ ثجذ ِٛ نٕع ظؼ ٕ٘ رب  ثب ٕع  زي ّٔبي كزّي ؼا عؽا ٔبَ قي

ثؽاي ثجذ ىٗ  قٗ ِي افؽاظي ل ٔبَ ِؽاخ ؽب٘ؽي ٚ اضال ضقيذ  ٕع ٚ ي وٕ

يؽظ. )  لؽاؼ گ قي  ِٛؼظ ثؽؼ ٙب  زٗ آٔ ّبي پػيؽف قزٛؼاٌقًّ ؼإ٘ ظ

ثؽؼقي ٚضـ  1ثٕع  نعگبْ ِزمبضي ثجذ ٔبَ ظؼظأهگبٖ آؾاظاقالِي

ثبيكذ ظؼ  (ثؽؼقي ٚضـ ؽب٘ؽي ٚ اضاللي ِي 2يفسخ  ؽب٘ؽي ٚ اضاللي

رٛقظ  12/22/33ِٛؼش  22322/12فؽِٙبي ِؽثٛط ثٗ ثطهٕبِخ نّبؼح 

أع رىّيً ٚ  ٔبَ لؽاؼ گؽفزٗ ؼ ِكيؽ ثجذافؽاظ ٚاخع يالزيذ وٗ ظ

زٛؾٖ  ثٗ  قعي  لعاِبد ث ٙذ ا نبظخ ٙذ اؼ جبعي خ زٗ أؾ قبي  وّي اؼ

 گؽظظ. 

هگب٘ٙب ِٛؽف-3 پف اؾ ثجذ ظأ ٔع  ثٗ  ا جبْ ٚؼٚظ  ٔبَ اؾ ظاٚعٍ

ٚظؼيٛؼد ٘بي ِٕؾُ ظؼ خٍكبد رٛخيٙي  ؼيؿي ظأهگبٖ ثؽاقبـ ثؽٔبِٗ

رٛخيٙی  ٘بی  کبْ ظؼاؼظٚ مؽؼاد آِٛاِ ثٗ ِ كجذ  هي، ٔ ني، پژٚ٘ ؾ

ِاابٌي ٚ اظاؼي، فؽٕ٘گااي، أضااجبعي، ظأهاادٛيبْ ؼا رٛخيااٗ ٚ 

ظؼ  “ذ  “ثٕاع  1آگب٘يٙبي الؾَ ؼا ثٗ آٔٙب اؼائٗ گؽظظ. )يافسخ 

 ٔبَ ظؼ ثطم اٚي: ايٛي وٍي ٌسبػ گؽظظ ( ظقزٛؼاٌقًّ ثجذ

 :بخص دَو: بعذ اس َرَد بً داوطگبي

هدٛيبْ -1 پف اؾٚؼظأ كذ  ِی ثبي خٛظ  مؽؼاد ِٛ قبـ ِ ثٗ ثؽا ٚظ

هگبٖ ٚظؼ نٙبي  ظأ يذ اؼؾ ىيُ ٚ رثج ؾٛؼ رس ثٗ ِٕ ًيً  عٛي رس ظؼ 

يذ  ثٗ ؼفب كجذ  هگب٘ٙب ٔ سيظ ظأ قذ ِ فؼ ٚ زؽا قالِي ظؼ ز ٚاالي ا

مؽؼاد  قالِی ِٚ لی ٚا لذ الؾَ ؼا اضال قالِي ظ نم ا زبؼ ٚ پٛ سٛح ؼف ٔ

ثٗ . ضٛا٘عنعّٔٛظٖ ٚ ظؼيٛؼد رطٍف ثب آٔٙب عجك ِمؽؼاد ثؽضٛؼظ 

 بؼٖ ِی نٛظ: ثؽضی اؾايٓ ِمؽؼاد ان

يذ  * ًٛة ؼفب هي ِ ٘بي پٛن قالِي ظؼ  28/12/18اٌگٛ نٛؼاي ا ٍف  ِد

ِالء  ٙب ظؼ  قزفبظٖ اؾ آٔ وٗ ا قٙبئي  ٕعگبْ ٌجب قزفبظٖ وٕ ًٛو ا ض

 . فبَ ضالف نؽؿ اقذ اٌؿاِي اقذ

 *آييٓ ٔبِٗ أضجبعی ظأهدٛيبْ ًِٛة نٛؼای أمالة فؽٕ٘گی

قؽٚف ٚ ثٗ ِ قزبظ٘بی اِؽ گی ٚ نٛؼا٘بی فؽٕ٘ ًٛثبد  ٙی *ِ ٔ

 اؾِٕکؽظؼظأهگبٖ ٘ب

 إقب ی ِؽاکؿآِٛؾل فبٌی *ثطهٕبِٗ ٘ب ٚظقزٛؼاٌقًّ ٘بی ؼ

ظؼ يٛؼريىٗ ظأهدٛئي ٔكجذ ثٗ ِمؽؼاد ٚ ظقزٛؼاٌقٍّٙبي اضاللي 

أگبؼي ّٔبيع العاِبد الؾَ ظؼ ايٓ ضًٛو  رٛخٙي ٚ قًٙ ظأهگبٖ ثي

 . : گؽظظ ثٗ نؽذ غيً افّبي ِي

رػوؽ نفب٘ي ٚ ٌكبٔي ثٗ ظأهدٛ رٛقظ فبِالْ اخؽائي اِؽ ثٗ  -1

 ِقؽٚف ٚ ٔٙي اؾ ِٕىؽ 



 

 

ِؽارت ثٗ ّ٘ؽاٖ ، نفب٘ي ظؼ يٛؼد رىؽاؼ ادپف اؾ ِؽزٍخ رػوؽ -2

ثٗ  ًبد ٚي  ّؽاٖ ِهط ثٗ ٘ زٗ  دبَ گؽف ٍف أ زٛة اؾ رط گؿاؼل ِى

پف اؾاؼنبظالؾَ رقٙعوزجي اؼقبي ٚ ؼئيف ظأهىعٖ ٚيبِكئٛي آِٛؾل

 ظ. اضػِي گؽظ

نٛٔع  -3 لي  فبد اضال ىت رطٍ جي ِؽر ٙع وز ضػ رق پف اؾ ا ىٗ  افؽاظي

ٙذ  ٙب خ هدٛيي آٔ ًيٍي ظأ ضقيذ رس ٍي ٚ ٚ قٛاثك لج ّؽاٖ  ثٗ ٘

ًّيُ قبي ِي ر ضجبعي اؼ زخ أ ثٗ وّي ِٗ گؽظظ.  گيؽي  ييٓ ٔب جك آ ع

 أضجبعي ظؼيٛؼد رىؽاؼرطٍفبد رٕجيٙبد لبثً رهعيعِي ثبنع. 

 ات اوضببطی داوطگبي:فصم دَو ( مجزیبن قُاويه َ مقزر

ؾبؼد ٚ  زٌٛی ٔ کٗ ِ فؽاظی  خٛظ ا لٛأيٓ ِٛ ؽبيف ٚ  جك ٚ ع

نٕع ِی ثب ٘ب  هگبٖ  ضجبعی ظؼ ظأ مؽؼاد أ لٛأيٓ ٚ ِ خؽای  ، ا

هگبٖ ئيف ظأ هدٛئی، ؼ قبْٚ ظأ ضجبعی، ِ زٗ أ ٕگ ، کّي زؽ فؽ٘ ظف

قالِی کؽ، ا ٙی اؾ ِٕ قؽٚف ٚ ٔ ثٗ ِ ِؽ  زٗ ا هکعٖ ، کّي قبی ظأ ؼٚ

ِٛؾل، ٘ب كئٌٛيٓ آ ك، ِ ِأِٛؼيٓ ِ نی  ٘بی آِٛؾ ّـ  ئٌٛيٓ ِدز

أزؾبِبد ٚگؽٖٚ ٘بي ظأهدٛئي ِی ثبنٕع کٗ ثٗ نؽذ ٔمم آٔٙب 

 ِی پؽظاؾيُ. 

 رئيس داوطگبي:  -1

ٔمم ؼئيف ظأهگبٖ ثٗ فٕٛاْ ثبالرؽيٓ ِمبَ ِكئٛي ظؼ ٘عايذ 

قبي می ٚ ف يسير ٚ ِٕغ ؾبؼد  خؽای ، ٚ ٔ ٕٗ ا ثعيٙی ٚظؼ ؾِي ِؽی  ا

ثٗ  زی  ضجبعی ٚ رؽثي مؽؼاد أ ِی ِ رؽ  كزٗ  رؽ ٚ ثؽخ كبـ  نکٍی ز

چؽا کٗ ِؽاکؿ آِٛؾل فبٌی ثب ٘عف رؽثيذ ٔيؽٚی ِزطًى ٚ . ثبنع

ِزقٙع ؼاٖ أعاؾی نعٖ ٚ ِی ثبيكذ رّبِی ؽؽفيذ ٘بی ِسيظ ٘بی 

ِٛؾل ٚ ظَٚ  ِؽ آ کی ا نٛظ ي يؽف  ٘عف  يٓ  ثٗ ا قيعْ  ثؽای ؼ ّی  فٍ

 )نؽذ ٚؽبيف ؼؤقبي ظأهگبٖ ٘ب(. اِؽ رؽثيذ ٚ فؽٕ٘گ

ِقبٚٔيٓ ٚ ِعيؽاْ اخؽائی ، ؼٚقبی ظأهگبٖ ٘ب اؾ آٔدبئيکٗ

يع ِی ّٔب طبة  ضٛظ أز كئٌٛيٓ ، ؼا  ضقيف ِ يب  لٛی  کؽظ  فٍّ

 . ظأهگبٖ ٔيؿ ِزٛخٗ ٚی ِی ثبنع
 

 (معبَن داوطجُئی :2

زٗ ي  ئيف وّي ىٗ ؼ ثٗ ايٕ خٗ  ثب رٛ هدٛئي  ٘بي ظأ ٔذ  ِقبٚ

أضجبعي ظأهدٛئي ِي ثبنٕع ثٗ يٛؼد ِكزمُ ظؼاؼرجبط ثب ِكبئً 

لااي ٚؼفزاابؼي ظأهاادٛيبْ ظؼگيؽثااٛظٖ ِٚكاائٌٛيذ ِكاازميُ اضال

 ظاؼٔع)آييٓ ٔبِٗ أضجبعي ظأهدٛئي( 

 (معبَن فزٌىگي: 3

ثب ظانزٓ يک کبؼنٕبـ ظؼ ؾِيٕٗ اِؽ ثٗ ِقؽٚف  ايٓ ِدّٛفٗ

گی ظؼ  ٙبی فؽٕ٘ دبَ فقبٌيز فٗ أ يً ٚؽي کؽ ظؼ ا ٙی اؾ ِٕ ٔ ٚ

ظأهگبٖ  ّ٘بٕ٘گ ّٔٛظْ ثطهٙبئی کٗ ظؼ، اؼرجبط ثب ِكبئً اضاللی

قيبقااذ گااػاؼی ٚ رٙيااٗ ، ظؼ اياآ ؾِيٕااٗ فقبٌيااذ ظاؼٔااع

زبؼی لی ٚ ؼف كبئً اضال ِ ٕٗ قزٛؼاٌقٍّٙبی الؾَ ظؼ ؾِي ِٛؾل ، ظ آ

.  ٔيؽٚ٘بی ِٛؼظ ٔيبؾ ظؼ ؾِيٕٗ اِؽ ثٗ ِقؽٚف ٚ ٔٙی اؾ ِٕکؽ ٚ

ٙعٖ ظاؼظ. .  ثٗ ف ّبؾ، . ؼا  ٔ ِٗ گؽٖٚ الب ئيف  ؽبيف ؼ نؽذ ٚ (

 اِؽثٗ ِقؽٚف ٚٔٙي اؾِٕىؽ(

 

 



 

 

س 4 مُسش( م ٌبی ، ئُنيه آ مع  سئُنيه مجت ٌب َ م طکذي  سبی داو رؤ

 : آمُسضی

ًيٍي  ٘ب ي رس نزٗ  قبـ ؼ هدٛيبْ ثؽا ىٗ ظأ سبػ ايٕ ثٗ ٌ

ظؼظأهاااىع٘ب ِٚدزّاااـ ٘ااابي آِٛؾناااي ِاااؽرجظ رسًااايً ِاااي 

٘ب  هىعٖ  قبي ظأ ٙعٖ ي ؼؤ ثٗ ف ٘ب  ىبْ  يٓ ِ كئٌٛيذ ا ّٔبيٕعِٚ

جك  قبـ ع نع ثؽا ِي ثب ني  ٘بي آِٛؾ ّـ  كئٌٛيٓ ِدز قزٛؼاٌقًّ ِٚ ظ

اضػ رقٙع ٚ اؼنبظ ثٗ فٙعٖ ايٓ ، رػکؽ، آئيٓ ٔبِٗ ففبف ثؽضٛؼظ

 . افؽاظ گػانزٗ نعٖ اقذ

 (اوتظبمبت: 5 

أزؾبِبد ظأهگبٖ ثٗ فٕٛاْ اٌٚيٓ ِدؽيبْ ٔؾبؼد ثؽِكبئً 

ٙب  ٕعگي آٔ ٘ب ٚپؽاو كزؽظگي ٔيؽٚ سبػ گ ثٗ ٌ زبؼي  ضجبعي ٚؼف أ

ٖ ضبيي ثؽضٛظاؼ ظؼِسيظ ظأهگبٖ ضًٛيًب ظؼِجبظي ٚؼٚظي اؾخبيگب

نٕع ٙذ . ِي ثب ثؽاظؼ خ ضٛا٘ؽٚ  ٘بی  نزٓ ٔيؽٚ ثب ظا فٗ  يٓ ِدّٛ ا

٘ب ٚ  هکعٖ  خی ٚ ظأ جبظي ٚؼٚظي ٚ ضؽٚ ٘ب اؾ ِ ثؽ رؽظظ ؾبؼد  ٔ

اؼنبظ ظأهدٛيبْ ٚ پيگيؽی ، ثجذ رػکؽاد، قبضزّبْ؛ ٚؽيفٗ رػکؽ

 . ثٗ فٙعٖ ظاؼٔع. . رطٍفبد ِهٙٛظ ٚ. 

 ( وقص اعضبی ٌيأت عهمی َ کبرکىبن:  6

ثيذ ٚ ؼنع ٚثبٌٕعگی ظأهدٛيبْ ثٗ رالل ٚ ؾزّبد اقزبظاْ رؽ

ضٛظ يؽ  فٗ ضغ قزی ٚؽي ثٗ ظؼ کٗ  قذ  ٕی ا قٕع ٚ ِقٍّي . ؼا ثهٕب

ثبؼ٘ب ِهب٘عٖ نعٖ کٗ يسجذ ٘بی اؼنبظی ٚ رػکؽاد ِسجذ آِيؿ ٚ 

يؽ  يبظی ؼا ظؼ رغي رأثيؽاد ؾ کالـ ظؼـ  قبريع ظؼ  ٕع ا زی ر ز

ِكئٌٛيٓ يب ٚاٌعيٓ ؼٚزيبد ظأهدٛيبْ ايدبظ کؽظٖ کٗ ٔفٛغکالَ 

 . ايٓ رأثيؽ ؼا ٔعانزٗ اقذ

 ( داوطجُیبن َ گزَي ٌبی داوطجُئی:  7

چٗ   هگب٘ي  ٘بي ظأ سيظ  قي ِ ٕٛاْ فٕبيؽاقب ثٗ ف هدٛيبْ  ظأ

ٔع قي ظاؼ مم اقب وب٘م آْ ٔ چٗ ظؼ لي ٚ كبئً اضال مبء ِ . ظؼاؼر

ظأهدٛيبْ ِقّٛالًظؼِسيظ ٘بي ظأهگب٘ي اؾلِٛيذ ٘ب ٚضؽظٖ فؽٕ٘گ 

ٔي  ىعيگؽظٚؼاْ ٘بي ايؽا ٍف ظؼوٕبؼي قاليك ِطز ٘ب ٚ ثبٔگؽل  ٚ

ٕع ِي وٕ قپؽي  ضٛظؼا  هدٛئي  ثً . ظأ هدٛيبْ ِ ٘ب ظأ هگبٖ  ظؼظأ

دبظِي  ٙب اي ثيٓ آٔ ٔع٘بيي  يك ٚپيٛ ّبفي فال قبيؽٔٙبظ٘بي اخز

٘بي . گؽظظ قبي  زي ظؼ  لٛي ز عبد  هب اؼرجب ٔع٘ب ِٕ يٓ پيٛ ا

راابثيؽ ظأهاادٛيبْ . ثقااعاؾؾِبْ رسًاايً ثاايٓ يىااعيگؽِي گااؽظظ

ثيٓ ثؽ كئٌٛيذ ظؼ فؿايم ِ يٛؼد ا ىبؼٔجٛظٖ ٚظؼ ثً أ ىعيگؽ لب ي

ٙب ٙب  آٔ وؽظْ آٔ  ٕٗ يبظي ثؽرغييؽؼفزبؼٚٔٙبظي ٔعربثيؽ ؾ ِي رٛا

٘بي . نٛظ هگيً گؽٚ ثٗ ر گي ِٕدؽ هزؽوبد فؽٕ٘ عبد ِٚ يٓ اؼرجب اؼ

ظأهدٛئي نعٖ وٗ ظأهگبٖ ٘ب ثٗ ِٕؾٛؼقبؾِبٔع٘ي ايٓ گؽٖٚ ٘ب 

٘ب ي ظ گؽٖٚ  هىيً  ٙذ ر ٘بي خ قزٛؼاٌقًّ  يبظؼّٔٛظٖ ظ هدٛئي  أ

ٔع ٕعاؾ: . ا ٘ب فجبؼر گؽٖٚ  يٓ  هدٛئي -1ا كيح ظأ ٘بي  -2ث هىً  ر

 . . أدّٓ ٘بي فٍّي ٚ -4 گؽٚ٘بي فؽٕ٘گي -3قيبقي

ٔماام اياآ گااؽٖٚ ٘ااب ظؼاؼرجاابط ثااب اِؽثااٗ ِقااؽٚف ٚٔٙااي  

اٌجزٗ . اؾِٕىؽضًٛيًبِكبئً اضاللي ٚؼفزبؼي ٔمم فؽٕ٘گ قبؾي اقذ

ّبِي  ٕي ر قزٛؼاد ظي قبـ ظ ثبرؽٚيح ثؽا جبط  قٗ ظؼاؼر آزبظخبِ

ٔع نؽفي ظاؼ فٗ  ىؽاد ٚؽي ٙي ِٕ فبد ٚٔ گبٖ . ِقؽٚ زٗ ظؼخبي اٌج

نع ِي ثب كبٔي  رػوؽاد ٌ نؽفي ظؼزع فٗ  يٓ ٚؽي هگبٖ ا زٗ . ظأ اٌج

نٛؼاي   ٍٗ ئي اؾخّ نٛؼا٘بي اخؽا هدٛئي ظؼ  ٘بي ظأ گؽٖٚ  ضي اؾ ثؽ



 

 

ىؽ ٙي اؾِٕ قؽٚف ٚٔ ثٗ ِ ضِٛي  اِؽ گي ف نٛؼاي فؽٕ٘ هگبٖ ٚ ظأ

 . ثبنٕع

 

 سُو ( مطكالت مُجُد:فصم 

 انف(داوطجُیبن جذیذانُرَد:

يکی اؾ ِهکالد اقبقی ِسيظ ٘بی ظأهگب٘ی فعَ آِٛؾل ٚ رٛخيٗ 

ظأهدٛيبْ خعيعاٌٛؼٚظ ظؼ رؽَ ٘بی اٚي ظؼؾِيٕٗ اؼرجبط ايٌٛی 

ٚ ِٕغمی ثب خٕف ِطبٌف اقذ. خٛأی کٗ رب چٕع ِبٖ لجً ظؼ يک 

گػؼ  ثب  ٔعٖ  ِی ضٛا خٕف ظؼـ  يک  نی  سيظ آِٛؾ ِ ِْٛ يک آؾ اؾ 

طزٍظ کبِالً ِ ضبی  يک ف هگب٘ی ٚاؼظ  كزؽظٖ، ظأ ثبؾ ، گ نؽايظ  ثب 

گؽظظ،  ِی  ضبٔٛاظٖ  عؽف  ُ٘ اؾ  نی ٚ  سيظ آِٛؾ ُ٘ ظؼ ِ ؾبؼری  ٔ

ضًٛيًب ظؼ ِٛؼظ ظأهدٛيبْ غيؽ ثِٛی کب٘م ٔؾبؼد ثٗ اٚج ضٛظ ِی 

ٚ ثؽای رقعاظی افٛي ، ايٓ نؽايظ خعيع ثؽای ثؽضی ِسً ؼنع. ؼقع

 . ظؼ قؽانيجی أسؽاف ٚ رجب٘ی اقذ نطًيذ ٚلؽاؼگؽفزٓ
 

 ة ( پذیزش داوطجُ: 

يکی اؾ ِقضالد اقبقی ظؼ ظأهگبٖ ٘بفعَ رٕبقت پػيؽل ظأهدٛ 

نی کبظؼ آِٛؾ نی ٚ  ضب٘بی آِٛؾ هزيجبٔی، ِبٌی، اظاؼی، ثب ف ، پ

نع ِی ثب ؾبؼری  فب٘ی ٚ ٔ يأد . ؼ ضبی ٘ نی ٚ اف ضبی آِٛؾ کّجٛظف

ّٔٛظٖ ٚ کالقٙبئی ثب فٍّی ؾِبْ ثؽٔبِٗ ؼيؿی ؼا ثٗ نعد فهؽظٖ 

نٛظ ِی  هکيً  قزبٔعاؼظ ر زع ا ثيم اؾ  يذ  هؽظگی. ؽؽف قعاظ ، ف ر

ؾيبظ ظأهدٛ ظؼ يک فضبی آِٛؾنی ضًٛيًب ظؼ ٕ٘گبَ رقغيٍی کالقٙب 

نی ٚ  ٘بی آِٛؾ جٛظ کبظؼ ٕبؼ آْ ٔ قزؽازذ ٚ ظؼ ک ٙبی ا ٚ ؾِبٔ

اؼرجبط ، اظاؼی فعَ ٔؾبؼد ؼا ثٗ ظٔجبي ظانزٗ ٚ ايٓ فعَ ٔؾبؼد

 . ٔهدٛيبْ ؼا ثٗ ظٔجبي ظاؼظٚ اضزالط ظا

 

 ح( قُاويه َ مقزرات: 

يکی اؾ ِهىالری کٗ ثٗ ٔؾؽ ِی ؼقع ِؽثٛط ثٗ کٍيٗ ی ِسيظ 

 ٕٗ خٛظ ظؼ ؾِي لٛأيٓ ِٛ مؽؼاد ٚ  ضٛؿ ِ قذ، ِٛ هگب٘ی ا ٘بی ظأ

قذ ضجبعی ا لی ٚ أ كبئً اضال معاْ . ِ نی اؾ ف ضً ٔب يٓ ِق زٗ ا اٌج

 ثٛظْ ظؼ ظأهگبٖلٛأيٓ ٔيكذ، ثٍکٗ ِهکً ظؼ ّ٘بٕ٘گی ٚ يکكبْ 

اؾ ٔؾؽ ظيگؽ ثؽضی اؾ ايٓ لٛأيٓ ِی ثبيكذ پف اؾ . ٘ب ِی ثبنع

نٛظ  دبظ  ری ظؼ آْ اي زٗ ٚ رغييؽا لؽاؼ گؽف ثبؾٔگؽی  ِٛؼظ  ِعری 

ِی  دبَ  ٘ب أ هگبٖ  قظ ظأ قٍيمٗ ای رٛ يٛؼد  ثٗ  ِؽ  يٓ ا کٗ ا

ثؽای ّٔٛٔٗ نٛؼای أمالة فؽٕ٘گی ظؼ ضًٛو ِكبئً اضاللی ٚ . گيؽظ

ی ظأهدٛيبْ ضٛا٘ؽ ٚ ثؽاظؼ ِمؽؼاری ؼا رًٛيت ٚ ؼفزبؼی ٚ پٛنه

ثٗ کٍيٗ ی ِؽاکؿ آِٛؾل فبٌی اؼقبي ّٔٛظٖ ٌٚی ايٓ لبْٔٛ يب 

ری ظؼ آْ  يب رغييؽا نٛظ ٚ  ّی  خؽا ٔ ٘ب ا هگبٖ  ضی اؾ ظأ ظؼ ثؽ

لٛأيٓ  ضًب  ٘ب ثق هگبٖ  ِعيؽاْ ظأ قاليك  قت  ثٗ رٕب نعٖ ٚ  ظاظٖ 

ّبٕ٘گی ظؼ ثيٓ ايٓ فعَ ٘. رهعيع ٚ ثؽضی ٔيؿ رطفيف يبفزٗ اقذ

ظأهگبٖ ٘ب أزؾبؼاری ؼا ثؽای ظأهدٛيبْ ايدبظ ِی ّٔبيع، رب 

قبيؽ  ثٗ  ٙب  قٛء آٔ ٘بی  ثٗ ؼفزبؼ قيعگی  ضٛؼظ ٚ ؼ گبَ ثؽ ظؼ ٕ٘

ٕع قزٕبظ ّٔبي هگب٘ٙب ا هدٛئی ظؼ . ظأ کبد ظأ ضی اؾ رسؽ زی ثؽ ز



 

 

ايٓ ؾِيٕٗ ظؼ قبٌٙبی گػنزٗ ثٗ خٙذ فعَ ّ٘بٕ٘گی ظؼ لٛأيٓ ٚ 

 . ظؼ اخؽاء ثٛظٖ اقذ

 

 ي ( داوطجُیبن :

  ِؽزٍٗ  ايٓ  ثؽٔع وٗ اؾ ؼنع ثكؽ ِي  اي ظؼ ِؽزٍٗ  خٛأبْ 

  ثىٍي  ّٔبيع وٗ ِي  ضبيي  ٚ ٚيژگيٙبي  ؼفزبؼ ٚيفبد  ظاؼاي ؼا  آٔبْ

  اقذ  اي ثگٛٔٗ  ِؽزٍٗ  ايٓ  ٚيژگيٙبي.  اقذ  ِزفبٚد  لجٍي  اؾ ِؽازً

ٚ   اثؿاؼ قمٛط أعرٛ ، ِي الؾَ  ٘عايذ ٚ  وٕزؽي  فعَ  ظؼ يٛؼد  وٗ

  رسمك  اگؽ ثؽاي  ٌٚي. ّٔبيع  ؼا فؽاُ٘  ٔٛخٛأبْ  نطًيذ  أٙعاَ

 ٚ  وٕيُ  قبؾي  ، ٔؾبَ خٛأبْ  رؽثيذ  ظؼثبؼٖ  اقالَ رؽثيزي  ٔؾؽيبد

 ٚ  وٕيُ  ثٕعي  ِؽزٍٗ  ثبؼٖ  ايٓ ظؼ ؼا  اقالَ  رؽثيزي  ا٘عاف ٚ  ٔؾؽيبد

  ٚقيٍٗ  ثٙزؽيٓ  خٛأي  ٚيژگيٙبي،  وٕيُ  ؼيؿي  ثؽٔبِٗ  آْ  ثؽاي

ضٛا٘ع   ٔٛخٛأبْ  نبيكزٗ  ٚ ؼنع اقزقعاظ٘ب ٚ رؽثيذ  ٘عايذ ثؽاي

ظؼ ؼفزبؼ   ثبؼؾ ٚ فؽاگيؽ ٚ نبضى  اؾ يفبد  ثؽضي  ِثبي  ثقٕٛاْ. نع

 اؾ:   اقذ فجبؼد  خٛأبْ

  .ٚ رٙٛؼ  ِبخؽاخٛيي -1

  .عٍجي  فؽظ، رهطى  نطًيذ  ؾيبظ ثٗ  رٛخٗ -2

   .ِكزمً  ؾٔعگي  ثٗ  ٚ ِيً  عٍجي اقزمالي -3

  . خٛ زبوُ  ِمبثً ظؼ  ٚ ِمبِٚذ  قؽوهي -4

   .عٍجي  رٕٛؿ -5

   .افؽاعي  رٕع ٚ ِزغيؽ ٚ ِسجزٙب ٚ ضهّٙبي  فٛاعف -6

 .ٚ ؽٛا٘ؽ  ٚ ٌجبـ  آؼايم  ؾيبظ ثٗ  رٛخٗ -3

اؾ افؽاظ ٚ انيبء   أعاؾٖ  ثي  ٘بي عؽفعاؼي ٚ  گؽايي  ِغٍك -8

  .ِٛؼظپكٕع

 .  افؽاعي  ٘بي ٘ب ٚ ؼاؾگٛيي ظٚقزي -9

   .عٍجي  ثؽرؽي -12

ٚ   ٘يپٕٛريؿَ ٚ خبظٚ، ٚ  خٓ  ِثً  ِبٚؼايي  ِكبئً  ثٗ  رٛخٗ -11

  .لجيً  يٛگب ٚ اؾ ايٓ

 .  ضٛا٘ي ٚ ّ٘كؽ  نعيع خٕكي  ِيً  غؽيؿٖ -12

 .  گؽايي  ٚ ظؼْٚ  گؽايي  رطيً -13 

   .ثؿؼگزؽ ثٛظْ  رؾب٘ؽ ثٗ ثؿؼگزؽ٘ب ٚضٛظ ثب   قبؾي  نجيٗ -14

  .غيؽٚالقي  ٘بي قبؾي  ٚ وٍيبد  ثبفي  وٍيبد-15

 . ٘ب ثؽرؽيٓ  ثٗ  ٚ رّبيً  ظٚقزي  لٙؽِبْ -16

گٛيم ، ظأهگبٖ اؾ خٍّٗ ٔٙبظ٘بيي اقذ کٗ اؾ رّبِی فؽٕ٘گ ٘ب

٘ب ٚ فؽف ٚ آظاة ٚ ؼقَٛ ِٕبعك ِطزٍف کهٛؼ ظؼ آْ ِهغٛي 

ثؽايٓ . ٔؽا خٛاْ ٘ب رهکيً ِی ظٕ٘عفقبٌيذ ثٛظٖ ٚ اکثؽيذ آ

اقبـ ٚخٛظ ِقضالد ٚ اضزالف ٔؾؽ ٚ قٍيمٗ ٘ب اِؽی عجيقی اقذ ٚ 

ِی  ضؽٚؼد ثؽٔبِٗ ؼيؿی يسير ٚ ايٛي ِزٕبقت ثب ايٓ ظٚؼاْ ؼا

پبقطگٛئی ثٗ ، ظؼ ايٓ ظٚؼاْ خٛاْ ثٗ ظٔجبي نبظ ثٛظْ. عٍجع

يبفزٓ پبقص ٘بی ِٕغمی ٚ لبٔـ ، ٘يدبٔبد ٚ ازكبقبد ظؼٚٔی

يکی اؾ . نٛؼ ٚ ٔهبط ٚ رالل ِی ثبنع، ٕٕعٖ خٙذ قئٛاالد ضٛظک

ظالئً رؽٚيح ِكبئً اضاللی ضًٛيًب ظؼ ؾِيٕٗ پٛنم فعَ ظقذ يبفزٓ 

ثٗ ايٓ ٔيبؾ٘ب ِی ثبنع. عجك ِػاکؽاد ٚ يسجذ ٘بيی کٗ ظؼ عٛي 



 

 

ايٓ چٕع قبي ضًٛيًب يکی ظٚقبي گػنزٗ ثب ظأهدٛيبْ ظؼ ضًٛو 

نهی أدبَ گؽفزٗ ظأهدٛيبْ ثٗ فعَ ؼفبيذ ِكبئً اضاللی ٚ پٛ

 ايٓ ِٛاؼظ انبؼٖ ِی کٕٕع: 

ضيٍی افؽاظ ٘كزٕع ؽب٘ؽ ضٛثی . ظي أكبْ ثبيع پبک ثبنع -1

 ظاؼٔع ٌٚی اً٘ ٘ؽگٛٔٗ فكبظ ٚ رجب٘ی ظؼ ضٍٛد 

 ِی ثبنٕع. 

ِگؽ ِهکً اضاللی ظاؼظ؟ ِگؽ ، ثيؽْٚ گػانزٓ ِٛ ٚ ظانزٓ آؼايم -2

 خٕبيذ کؽظٖ ايُ؟ ثٗ کدبی اقالَ ضؽؼ 

 ِی ؾٔع ؟ 

 ِگؽ زؽف ؾظْ ظضزؽ ٚ پكؽ گٕبٖ اقذ ؟  -3

اضزالط ظضزؽ ٚ پكؽ ِٕدؽ ثٗ أزطبة ضٛة ٚ ِٕبقت ّ٘كؽ ثؽای  -4

٘ؽ ظٚعؽف ِی نٛظ ٚ ضيٍی ِٕبقت رؽ اؾ اؾظٚاج ٘بی قٕزی ٚ 

 آنٕبئی ثب يک يب ظٚ خٍكٗ اقذ!

آؼايم ٚ پٛنيعْ ٚ ٌجبـ ٘بی نيک ٔهبٔٗ ٔؾبفذ ٚ ؾيجبئی اقذ  -5

 اقذ. کٗ اؾ ظقزٛؼاد ظيٕی 

٘ؽ چٗ ظضزؽ ٚ پكؽ ؼا اؾ يکعيگؽ خعاکٕيع ٔكجذ ثٗ ُ٘ زؽيى  -6

 . رؽ ِی نٛٔع

قطزگيؽيٙبی لجٍی ؼٚی زدبة ٚ آؼايم ثبفث رؽٚيح ثع زدبثی ٚ  -3

 ؼفزبؼ٘بی اضاللی نعٖ اقذ. 

ثٗ خبی قطزگيؽی ؼٚی پٛنم زدبة ثؽٚيع قؽاك آٔٙب کٗ ثبفث  -8

 . ايدبظ فكبظ ٚفسهبء ظؼ خبِقٗ ِی نٛٔع

آٔمعؼ کٗ ظؼ ايٓ کهٛؼ ؼٚی زدبة ٚ پٛنم ٚ ِكبئً اضاللی  -9

 زكبقيذ ٚخٛظ ظاؼظ ظؼ ضٛظ اقالَ ثٗ ايٓ نکً زكبقيذ ٚخٛظ ٔعاؼظ 

ؼٚاثظ ظضزؽ ٚ پكؽ ٔزيدٗ ، آؼايم، قطزگيؽی ؼٚی پٛنم، زدبة  -12

 فکف ِی ظ٘ع ٚ ضٛظ فبًِ رؽٚيح فكبظ اقذ. 

ضٛظ  ِكبئً اضاللی ٚ ؼفزبؼی اگؽ گٕبٖ اقذ ٔزيدٗ آْ ِزٛخٗ  -11

 ِب ِی گؽظظ. 

ِگؽ ظؼ ظٔيب فمظ ايؽاْ ِكٍّبْ ظاؼظ؟ ِگؽ ظيگؽ کهٛؼ٘بی   -12

ِكبئً اضاللی ثٗ ايٓ نکً ، اقالِی ثب ثسث پٛنم ٚ زدبة ٚ آؼايم

 فًّ ِی کٕٕع ؟ 

 . ايٓ قطزگيؽيٙب کبؼ يک فعٖ أكبْ فمعٖ ای اقذ  -13

پعؼ ٚ ِبظؼ ٚ يب ّ٘كؽ ِٓ ؼضبيذ ظاؼٔع کٗ ثب ايٓ ٚضقيذ  -14

 نّب زك ٔعاؼيع خٍٛی ِؽا ثگيؽيع. . ٗ ثيبيُزدبثی ظؼ خبِق

ثؽٚيع قؽاك ضالف ٘بی ثؿؼگ کٗ ظؼ خبِقٗ ِی نٛظ ؼا ثگيؽيع   -15

ٔٗ پيعا ثٛظْ ِٛ ٚ آؼايم ٚ ٌجبـ کٗ ٔهبٔٗ ٔؾبفذ ٚپبکيؿگی 

 اقذ. 

ٚ رٛخيٙبد ٚ ظالئً ظيگؽی کٗ زبکی اؾ فعَ اعالؿ ٚ آنٕبئی ثٗ 

 . فؽٕ٘گی اقذ، اخزّبفی، افزمبظی، ِكبئً ظيٕی

ِزأقفبٔٗ ثؽضی اؾ ظأهدٛيبْ ثٗ غيؽ ايٕکٗ ضٛظ فًّ ّٔی 

کٕٕع، ظيگؽاْ ؼا ٔيؿ ثٗ رّؽظ ٚا ظانزٗ ٚ ززی ظؼ خّـ ظٚقزبْ 

ظأهدٛيبٔی ٘كزٕع کٗ ثٗ خٙذ رؽـ . ضٛظ آٔٙب ؼا رسميؽ ِی کٕٕع



 

 

رسميؽ، چبظؼ ضٛظ ؼا ظؼة ظأهگبٖ اؾ قؽنبْ ثؽ ِی ظاؼٔع ) 

عجك يسجذ يکی اؾ . قذ (اٌجزٗ رقعاظ ايٓ افؽاظ ثكيبؼ ٔبظؼ ا

ظأهدٛيبْ ظليمًب ظٌيً اقزفبظٖ اؾ پٛنم ِع ؼا چهُ ٚ ُ٘ چهّی 

 ٚ کٕبيٗ ٘ب ٚ ززی ثی ِٙؽی ٘بی ظٚقزبْ ضٛظ ِقؽفی ِی کؽظ. 

 َ(گزَي ٌبي داوطجُئي:

ثكيح ظأهدٛئی ٚ ، گؽٖٚ ٘بی ظأهدٛئی اؾ خٍّٗ رهکٍٙب

ززی ثؽضی گؽٖٚ ٘بی فؽٕ٘گی ثقضًب فقبٌيذ ٘بی ِزفؽلٗ ظاؼٔع ٚ 

اؾ ايٓ کبؼ٘ب ضٛة ثٛظٖ ٚ پزبٔكيً الؾَ ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ ٚخٛظ 

ٌٚی ثٗ فٍذ فعَ ثؽٔبِٗ ؼيؿی ٚ قيبقذ گػاؼی ظؼ ايٓ . ظاؼظ

فعَ ٔؾبؼد ثؽ گؽٖٚ ٘بی . ؾِيٕٗ ٔزيدٗ ثٗ ظٔجبي ٔعانزٗ اقذ

ظأهدٛئی ٔيؿ ضٛظ اؾ فٛاًِ رؽٚيح ِكبئً قٛء اضاللی ثٛظٖ کٗ 

 ٖ گؽظيع. ظؼ ثطم ٘بی لجٍی ثٗ آْ انبؼ

 ی ( عذو َجُد تطکيالت: 

ثٗ ٔؾؽِی ؼقع ثبرٛخٗ ثٗ ِهکً اقبقی ظؼ ِسيظ ٘بی 

ظأهگب٘ی فعَ ٚخٛظ رهکيالد ِهطى ثب نؽذ ٚؽبيف کبؼثؽظی خٙذ 

. ٔؾبؼد ٚ کٕزؽي ثؽ رطٍفبد اضاللی ٚ ؼفزبؼی ظأهدٛيبْ ِی ثبنع

٘ؽيک اؾ لكّذ ٘بيی کٗ ظؼ ثطم ٘بی لجٍی اؾآٔٙب ٔبِجؽظٖ نع 

فقبٌيذ آٔٙب ثٗ ايٓ اِؽ اضزًبو ظاؼظ ٚ ثب رٛخٗ ثٗ  ثطهی اؾ

ظيعگبٖ ٘ب ٚ قالئك ِطزٍفی کٗ ٘ؽ يک اؾ ِكئٌٛيٓ ظؼ ؼاثغٗ ثب 

ثؽضٛؼظ ثب ِكبئً اضاللی ٚ ؼفزبؼی ظاؼٔع ؼٚٔع آٔؽا ظچبؼ ِهکً 

 . ِی کٕع
 

 فصم چٍبرو(پيطىٍبدَراٌكبر:

 :وبمً اجزائي وظبرت بز مسبئم اخالقي داوطگبٌٍب آئيه

٘بي فِّٛي ٚ اضاللي ظاٚعٍجبْ ٚؼٚظ  آٔدبئيىٗ ثؽؼقي يالزيذاؾ  -1

ثٗ ظأهگبٖ عجك ثٕع٘بي نؽايظ فِّٛي ِٕعؼج ظؼ ظقزٛؼاٌقًّ ظؼ 

جً  جبْ ل يبظ ظاٚعٍ قعاظ ؾ ٙذ ر ثٗ خ قي  وبؼظأي ٚ وبؼنٕب مبعـ  ِ

دبظ ِي قبؾِبْ اي ثؽاي  هىالري ؼا  قبِي ِ فالَ ا ٕع ِي اؾ ا كذ  و ثبي

گب٘ي ارطبغ گؽظظ رب پف اؾ افالَ رّٙيعاري اؾ عؽف ٚازع٘بي ظأه

ِّٛي  نؽايظ ف ىي اؾ  زبئؿ ي نعٖ  جٛي  فؽظ ل يٛؼريىٗ  قبِي ظؼ  ا

ّـ ٔعٖ ٚ خ هىيً پؽٚ ضّٓ ر نع  قزٛؼاٌقًّ ٔجب ٕعؼج ظؼ ظ آٚؼي  ِ

گؽظظ. )  قبي  وؿي اؼ قبؾِبْ ِؽ گؿيٕم  ثٗ  رت  كزٕعاد الؾَ ِؽا ِ

  (ثطم اٚي لكّذ اٌف 1ضّيّخ نّبؼح 

رجًؽٖ: ِكئٌٛيذ اخؽاي ايٓ اِؽ ثٗ فٙعح ظفبرؽ گؿيٕم ٚازع٘ب 

 ثبنع.  ثب ّ٘بٕ٘گي ظفزؽ ِؽوؿي گؿيٕم ِي

ؽف ِي -2 هگب٘ي ِٛ زع٘بي ظأ گبَ ثجذ ٚا نٕع ظؼ ٕ٘ كزّي  ثب ٔبَ قي

ثؽاي ثجذ ىٗ  رب افؽاظي ٕع  زي ّٔبي قٗ ِي ؼا عؽا ٕع  ٔبَ ِؽاخ وٕ

يؽظ.  لؽاؼ گ قي  ِٛؼظ ثؽؼ ٙب  لي آٔ ؽب٘ؽي ٚ اضال ضقيذ  ضّيّٗ ٚ  (

 ثؽؼقي ٚضـ ؽب٘ؽي ٚ اضاللي ( 1ثٕع  2يفسخ  2نّبؼح 

ثبيكذ ظؼ فؽِٙبي ِؽثٛط  : ثؽؼقي ٚضـ ؽب٘ؽي ٚ اضاللي ِي1رجًؽٖ 

نّبؼح  هٕبِخ  خع  12/22/33ِٛؼش  22322/12ثٗ ثط فؽاظ ٚا قظ ا رٛ

أع رىّيً ٚ خٙذ العاِبد  ٔبَ لؽاؼ گؽفزٗ يالزيذ وٗ ظؼ ِكيؽ ثجذ

 دٛئي اؼقبي گؽظظ. ثقعي ثٗ زٛؾٖ ِقبٚٔذ ظأه



 

 

ًؽٖ  طبة 2رج لي أز ؽب٘ؽي ٚ اضال ضـ  قي ٚ ٙذ ثؽؼ ىٗ خ : افؽاظي

نزٗ ِي ىي اؾ ؼ سًب ظؼ ي قي ٚ رؽخي ِعؼن وبؼنٕب ٘بي  نٛٔع ظاؼاي 

 ؼٚأهٕبقي يب اٌٙيبد ٚ ِقبؼف اقالِي ٚ يب فٍَٛ رؽثيزي ثبنٕع. 

ثٗ  -3 رت  لي ِؽا ؽب٘ؽي ٚ اضال ضـ  قي ٚ ٙب ٚ ثؽؼ يً فؽِ پف اؾ رىّ

گؽظظ ايٓ ظفزؽ پف اؾ ثؽؼقي فؽِٙب  ٚ اؼنبظ اؼقبي ِي ظفزؽ ايالذ

ثؽاقبـ ؼنزخ رسًيٍي ضّٓ ظفٛد ٚ رٛخيٗ ايٓ افؽاظ آٔٙب ؼا ثب 

نٕب ِي هگبٖ آ مؽؼاد ظأ يٛؼد  نؽايظ ٚ ِ ِؽ ظؼ  يٓ ا ٕع. ا ّٔبي

فؽاظ ِي ثؽد ا نٛؼ  و يه ثؽٚ ثب  ّؽاٖ  زٛة ٘ يٛؼد ِى ثٗ  ٔع  رٛا

 دٛ اؼقبي گؽظظ. ؼقبٔي ثٗ ظأه اؼنبظي ٚ اؾ عؽيك قيكزُ ٔبِٗ

نٕبـ  -2 يٛؼريىٗ وبؼ لي ظؼ  ؽب٘ؽي ٚ اضال ضـ  قي ٚ گبَ ثؽؼ ظؼ ٕ٘

ِؽثٛعٗ ثب ِٛاؼظي اؾ خٍّٗ ٔبِزقبظي ثٛظْ ٚضقيذ ؼٚزي ٚ ؼٚأي 

ٚ نطًيزي ِٛاخٗ گؽظيع ِؽارت ؼا ظؼ ّ٘بْ فؽَ رٛضير ظاظٖ ٚ اؾ 

عؽيك ظفزؽ ايالذ ٚ اؼنبظ ٔيؿ ايٓ افؽاظ ثٗ ِؽوؿ ِهبٚؼٖ ِقؽفي 

ٗ أدبَ ِؽازً ِٛؼظ ٔيبؾ خٙذ رهطيى ٚضقيذ ؼٚزي ٚ رب ٔكجذ ث

ضٛظ ؼا  ؾؽ  يذ ٔ ٔع ٚ ظؼ ٔٙب ّٛي ظاؼ لعاَ الؾَ ؼا ِق ٔي ٚي ا ؼٚا

ٕع.  قبي وٕ هدٛئي اؼ قبْٚ ظأ ثٗ ِ هدٛيبْ  ٔٗ ظأ ًٛو ايٕگٛ ظؼ ض

ِقبْٚ ظأهدٛئي ٔيؿ پف اؾ افالَ ٔؾؽ ظفزؽ ِهبٚؼٖ ظؼ يٛؼريىٗ 

ٔي ظأهدٛ لبثً ايالذ ثب أدبَ خٍكبد ِهبٚؼٖ ٚضقيذ ؼٚزي ٚ ؼٚا

ًٛؼد اؾ ثجذ يؽ ايٕ يبظؼ ٚ ظؼ غ قزٛؼاد الؾَ ؼا  نع ظ ٔبَ ٚي  ثب

 گؽظظ.  ضٛظظاؼي ِي

هگب٘ٙب ِٛؽف -5 پف اؾ ثجذ ظأ ٔع  ثٗ  ا جبْ ٚؼٚظ  ٔبَ اؾ ظاٚعٍ

٘بي ِٕؾُ ظؼ خٍكبد رٛخيٙي ٔكجذ ثٗ  ؼيؿي ظأهگبٖ ثؽاقبـ ثؽٔبِٗ

گي، ِبٌي ٚ اظاؼي، فؽٕ٘ هي،  ني، پژٚ٘ مؽؼاد آِٛؾ ضجبعي،  ِ أ

  ظأهدٛيبْ ؼا رٛخيٗ ٚ آگب٘يٙبي الؾَ ؼا ثٗ آٔٙب اؼائٗ گؽظظ.

ٔابَ ظؼ  ظؼ ظقازٛؼاٌقًّ ثجذ “ذ  “ثٕع  1يفسخ  3) ضّيّخ نّبؼح 

 ثطم اٚي: ايٛي وٍي ٌسبػ گؽظظ (

ظؼضًٛو اؼظٚ٘بي رٛخيٙي خٙذ ظأهدٛيبْ خعيع اٌٛؼٚظ ؼفبيذ  -1

نّبؼح  هٕبِخ  ِي ا 5/1/35ِٛؼش  23912/22ثط ضّيّٗ اٌؿا  12قذ ) 

) 

أع ظؼ عٛي رسًيً ثٗ ِٕؾٛؼ رسىيُ ٚ رثجيذ  ظأهدٛيبْ ِٛؽف -3

اؼؾنٙبي ٚاالي اقالِي ظؼ زفؼ ٚ زؽاقذ ِسيظ ظأهگب٘ٙب ٔكجذ ثٗ 

ّٛظٖ ٚ  لذ الؾَ ؼا ٔ قالِي ظ نم ا زبؼ ٚ پٛ سٛح ؼف مؽؼاد ٔ يذ ِ ؼفب

 ظؼيٛؼد رطٍف ثب آٔٙب عجك ِمؽؼاد ثؽضٛؼظ گؽظظ. 

ؼاد ٔسٛح ؼفزبؼ ٚ پٛنم اقالِي ؼفبيذ : ظؼ ضًٛو ِمؽ1رجًؽٖ 

نّبؼح  هٕبِخ  قذ. )  31/25/35ِٛؼش  1َ -1318/35ثط ِي ا اٌؿا

 ( 2يفسخ  2ضّيّخ 

: ظؼضًااٛو اٌگٛ٘اابي پٛنهااي ؼفبيااذ لاابْٔٛ ًِااٛة 2رجًااؽٖ 

ِدٍااف نااٛؼاي اقااالِي ظؼ ضًااٛو اقاازفبظٖ وٕٕااعگبْ  28/12/18

اٌؿاِي  ٌجبقٙبئي وٗ اقزفبظٖ اؾ آٔٙب ظؼ ِالء فبَ ضالف نؽؿ اقذ

  (3اقذ ) ضّيّخ نّبؼح

ًؽٖ  ٙبخُ 3رج ثبؼؾ ر ًبظيك  وٗ اؾ ِ ئُ  ثب فال جبط  : ظؼ اؼر

ثبنع ٚ اقزفبظٖ اؾ آٔٙب ظؼ اِبوٓ فِّٛي ِّٕٛؿ اقذ  فؽٕ٘گي ِي

 (8گؽظظ)ضّيّخ نّبؼح  أٛاؿ آْ عجك ثطهٕبِٗ افالَ ِي



 

 

ًؽٖ  ٕعؼج 2رج مؽؼاد ِ يؽ اؾ ِ ثٗ غ قذ  يبؾ ا يٛؼريىٗ ٔ : ظؼ 

ٕعظؼ  يٓ ث ضٛؿ ِٛاؼ ا گؽظظ ِٛ ضبفٗ  قزٛؼاٌقًّ ا ثٗ ظ گؽي  ظ ظي

قظ  ًٛيت رٛ پف اؾ ر غؽذ ٚ  زع ِ گي ٚا نٛؼاي فؽٕ٘ هٕٙبظي ظؼ  پي

 گؽظظ.  ؼيبقذ ٚازع اثالك ِي

ٍٛگيؽي اؾ  ٍف ٚ خ ٕبعك ِطز قَٛ ِ ثٗ آظاة ٚ ؼ زؽاَ  ؾٛؼ از ثٗ ِٕ

ثبيكذ خٍكبد رٛخيٙي ظيگؽي  ثٗ ُ٘ ضٛؼظْ فؽٕ٘گ زبوُ ظؼ ِسً ِي

قبوٓ ظؼ ضٛاثگب٘ٙبي ظأهدٛئي ثؽگؿاؼ  خٙذ ظأهدٛيبْ غيؽ ثِٛي

نعٖ ٚ آگب٘يٙبي الؾَ ظؼ ضًٛو آظاة ٚ ؼقَٛ ِٕغمٗ ثٗ ظأهدٛيبْ 

ني اؾ ثي قبد ٔب ٙب  ظاظٖ ٚ رج ثٗ آٔ كبئً  يٓ ِ ثٗ ا كجذ  رٛخٙي ٔ

 گٛنؿظ گؽظظ. 

ظؼ يٛؼريىٗ ظأهدٛئي ٔكجذ ثٗ ِمؽؼاد ٚ ظقزٛؼاٌقٍّٙبي اضاللي 

ع العاِبد الؾَ ظؼ ايٓ ضًٛو أگبؼي ّٔبي رٛخٙي ٚ قًٙ ظأهگبٖ ثي

 گؽظظ.  ثٗ نؽذ غيً افّبي ِي

ثٗ  ِؽ  ئي ا فبِالْ اخؽا قظ  هدٛ رٛ ثٗ ظأ كبٔي  نفب٘ي ٚ ٌ رػوؽ 

 ِقؽٚف ٚ ٔٙي اؾ ِٕىؽ 

پف اؾ ِؽزٍخ رػوؽ نفب٘ي ظؼ يٛؼد رىؽاؼ ِؽارت ثٗ ّ٘ؽاٖ 

ثٗ  ًبد ٚي  ّؽاٖ ِهط ثٗ ٘ زٗ  دبَ گؽف ٍف أ زٛة اؾ رط گؿاؼل ِى

ؼقبي ٚ ايٓ ظفزؽ پف اؾ ظفٛد ظأهدٛ ٔكجذ ظفزؽ ايالذ ٚ اؼنبظ ا

 ّٔبيع.  ثٗ اؼنبظ ٚ رٛخيٗ زضٛؼي ٚي العاَ ِي

ظفزؽ ايالذ ٚ اؼنبظ ٕ٘گبَ اؼقبي گؿاؼل رٛقظ ِؽاخـ غيًالذ 

هدٛيبْ ِي فبد ظأ ٙذ رطٍ لي ٚي ؼا  خ ًيٍي ٚ اضال ضقيذ رس كذ ٚ ثبي

نع اؾ  ٍف  ىت رط دعظا ِؽر جخ ظَٚ ِ ثؽاي ِؽر يٛؼريىٗ  قي ٚ ظؼ ثؽؼ

هدٛ ٚي رق ٌي ظأ ضبٔٛاظٖ ٚ ٚ عالؿ  ثٗ ا رت  ضػ ٚ ِؽا لي ا ٙع اضال

 ؼقبٔيعٖ نٛظ. 

افؽاظيىٗ پف اؾ اضػ رقٙع وزجي ِؽرىت رطٍفبد اضاللي نٛٔع ثٗ 

ّ٘ااؽاٖ قااٛاثك لجٍااي ٚ ٚضااقيذ رسًاايٍي ظأهاادٛيي آٔٙااب خٙااذ 

 گؽظظ.  گيؽي ثٗ وّيزخ أضجبعي اؼقبي ِي رًّيُ

قؽٚف ٚ  ثٗ ِ ِؽ  ئي ا فبِالْ اخؽا قَٛ:  طم  ىؽ ظؼ ث ٙي اؾ ِٕ ٔ

 ظأهگب٘ٙب

هدٛيبْ ٚ  لي ظأ زبؼي ٚ اضال ضقيذ ؼف زؽي ٚ ؾبؼد ٚ وٕ ؾٛؼ ٔ ثٗ ِٕ

هگب٘ي،  زع٘بي ظأ گي ٚا ضجبعي ٚ فؽٕ٘ كّزٙبي أ ثيٓ ل ّبٕ٘گي  ٘

يؽ  هدٛيي ظا ضجبعي ظأ زخ أ ؾؽ وّي يؽ ٔ نبظ ؾ يالذ ٚ اؼ فبرؽ ا ظ

 گؽظظ.  ِي

 ثبنع:  ٚؽبيف ظفبرؽ ايالذ ٚ اؼنبظ ثٗ نؽذ غيً ِي

 ٚ ِغبٌقٗ ٚضقيذ اضاللي وٍي ظأهدٛيبْ ظأهگبٖثؽؼقي 

گي ٚ  فزالي فؽٕ٘ نع ٚ ا ٙذ ؼ قبٌُ ظؼ خ ٕخ  دبظ ؾِي ٙذ اي رالل ظؼ خ

 اضاللي ظأهدٛيبْ 

 رػوؽ نفب٘ي ٚ رٛخيٗ ظأهدٛيبْ ظؼ ضًٛو رطٍفبد أدبَ گؽفزٗ. 

قزفبظٖ اؾ  ثب ا هدٛيبْ  نبظ ظأ ٕي ٚ اؼ ّبئي ظي هبٚؼٖ ٚ ؼإ٘ ِ

 ٘بي فٍّي ظؼ ثؽضٛؼظ.  ِٕبثـ ِػ٘جي ٚ فؽٕ٘گي ٚ ٌسبػ نيٖٛ

ٔعٖ  يٓ پؽٚ وٗ ا ٍف  هدٛيبْ ِزط ٙذ ظأ معِبري خ ٔعٖ ِ يخ پؽٚ رٙ

 نبًِ: 

 ِٛهطًبد وبًِ ظأهد. 



 

 

 گؿاؼل رطٍف ٚ يب رطٍفبد ٚي. 

 اضػ قٛاثك رسًيٍي ٚ اضاللي ٚ ؼفزبؼي.  

يب رس هگبٖ  لبٔٛٔي ظأ خـ  ضقيذ ٚي اؾ ِؽا ًٛو ٚ مبد الؾَ ظؼ ض مي

 .ظأهدٛيبْ ِقزّع ٚ ِٛثك

 .آٚؼي ظالئً ٚ ِكزٕعاد لبٔٛٔي ظؼضًٛو ظأهدٛيبْ ِزطٍف خّـ

اؼقبي پؽٚٔعٖ رطٍفبري ظأهدٛ ثٗ وّيزخ أضجبعي پف اؾ أدبَ 

 رهىيً پؽٚٔعح ِمعِبري 

خؽيبْ لؽاؼظاظْ رّبـ ِكزّؽ ثب ضبٔٛاظٖ ظأهدٛيبْ ِزطٍف ٚ ظؼ

ٚضااقيذ اضاللااي ٚ ؼفزاابؼي ظأهاادٛ ثااٗ ٚاٌااعيٓ ٚ اقاازفبظٖ اؾ 

 ضبٔٛاظح ظأهدٛيبْ ظؼ وٕزؽي ٚ ٔؾبؼد ثؽ ظأهدٛيبْ 

قبْٚ  ثٗ ِ زٗ  دبَ گؽف لعاِبد أ ٔٗ اؾ ا گؿاؼل ِب٘ب قبي  اؼ

 ظأهدٛئي ظأهگبٖ

 رهىيالد ظفبرؽ ايالذ ٚ اؼنبظ نبًِ: 

 ٖوبؼنٕبـ اِٛؼ رؽثيزي ٚ ِهبٚؼ 

  اِٛؼ ظيٕي ٚ فؽٕ٘گيوبؼنٕبـ 

 وبؼنٕبـ اِٛؼ زمٛلي ٚ لضبئي 

رٛأع زكت ِمزضي اؾ وبؼنٕبقبْ ظأهگبٖ  ظفزؽ ايالذ ٚ اؼنبظ ِي

ٕٗ فٛد  ظؼ ؾِي ىبؼي ظ ثٗ ّ٘ ٙب ؼا  قزفبظٖ ٚ آٔ يبؾ ا ٘بي ِٛؼظٔ

قي،  ٙبي ؼٚأهٕب قزبظاْ گؽٚ٘ زؽ اؾ ا يٓ ظف ٕيٓ ا يع ّ٘چ ّٔب

قالِي ٚ قبؼف ا يبد ٚ ِ زي، اٌٙ ٍَٛ رؽثي هبٚؼٖ، ف ضبئي  ِ مٛق ل ز

 رٛأع اقزفبظٖ ّٔبيع.  ِي

ثبنٕع  ظؼضًٛو ظأهدٛيبٔي وٗ ظاؼاي ِهىالد ؼٚزي ٚ ؼٚأي ِي

هدٛئي  هبٚؼٖ ظأ زؽ ِ ثٗ ظف هدٛئي  قبْٚ ظأ يك ِ رت ؼا اؾ عؽ ِؽا

ّي  قيٙبي فٍ دبَ ثؽؼ پف اؾ أ يؿ  هبٚؼٖ ٔ زؽ ِ ّٛظٖ ٚ ظف قبي ٔ اؼ

 ّٔبيع.  ٔؾؽيٗ ضٛظ ؼا ثٗ ِقبْٚ ظأهدٛئي اؼقبي ِي

ز ٕي ٚ ظف ٕي ظي ٕبثـ غ قزفبظٖ اؾ ِ ثب ا نبظ  يالذ ٚ اؼ ؽ ا

نٛؼ ٚ  قبريع، ثؽٚ ّه اؾ ا ثب و ّي ٚ  زث فٍ ٕيٓ ِجب گي ٚ ّ٘چ فؽٕ٘

ني اؾ  قبد ٔب ٕبٖ ٚ رج جبؼ گ ثؽاد ؾيبٔ ٕخ ا ري ؼا ظؼ ؾِي خؿٚا

رؽَ  ٘ؽ  ضٛؿ ظؼ  يٓ ِٛ ًبظيمي اؾ ا يبْ ِ لي ٚ ث فبد اضال أسؽا

 بيع. ِٛؼظ رٙيٗ ٚ ٔكجذ ثٗ رٛؾيـ آْ العاَ ّٔ 5زعالً 
گي ٔذ فؽٕ٘ ثٗ  ِقبٚ ِؽ  ّبؾ ٚ ا ٔ ِٗ فبرؽ الب ّٛظْ ظ قبي ٔ ضّٓ ف

ِقؽٚف ٚ ٔٙي اؾ ِٕىؽ ٚازع٘ب ٚ اخؽائي ّٔٛظْ نؽذ ٚؽبيف آٔٙب 

ٔكجذ ثٗ ّ٘ىبؼي الؾَ ثب ظفبرؽ ايالذ ٚ اؼنبظ ظؼ رٙيٗ ٚ رٕؾيُ 

قؽٚف ٚ  ثٗ ِ ِؽ  نؽفي ا جبٔي  كزعي ِ يٗ ِ ثؽ رٛخ ٕي  هؽيبد ِج ٔ ٚ

قبؾٔع ثبؼ  ىؽ ٚ آ ٙي اؾ ِٕ گؿاؼي ٔ كبٔي ٚ ثؽ زبؼ أ ح آْ ظؼ ؼف

٘بي  خٍكبد گفزگٛ خٙذ ثؽؼقي ٚ ظؼن ٚالقي ِجبزث ِؽثٛط ثٗ ِمٌٛٗ

 ُِٙ اِؽ ثٗ ِقؽٚف ٚ ٔٙي اؾ ِٕىؽ العاَ ّٔبيٕع. 

ثب رٛخٗ ثٗ زكبقيذ رػوؽ نفب٘ي ٚ أدبَ فؽيضٗ اِؽ ثٗ ِقؽٚف ٚ 

ٔٙي اؾ ِٕىؽ وٍيٗ فبِالْ اخؽائي اِؽ ثٗ ِقؽٚف ٚ ٔٙي اؾ ِٕىؽ 

رعٚيٓ  ِقبٚٔذ فؽٕ٘گي٘بي آِٛؾل الؾَ ؼا وٗ رٛقظ  بيكذ ظٚؼٖث ِي

 نٛظ ؼا ثگػؼإٔع.  ِي



 

 

٘بي  يه ٔيؽٚ ثٗ رفى كجذ  قؽيقًب ٔ ٕع  هگب٘ي ِٛؽف زع٘بي ظأ ٚا

ضّٓ  ِبد  ٘بي أزؾب ٕع. ٔيؽٚ لعاَ ّٔبي ِبد ا جبٔي اؾ أزؾب ٔگٙ

أدبَ ٚؽبيف ِؽثٛعٗ ِٛؽفٕع ظؼ اؼرجبط ثب رػوؽ نفب٘ي ٚ گؿاؼل 

افؽاظ ظؼ ِسيظ ظأهگبٖ ٚ ّ٘ىبؼي ثب ظفبرؽ ايالذ رطٍفبد ِهٙٛظ 

ٚ اؼنبظ ثٗ فٕٛاْ فبِالْ اخؽائي اِؽ ثٗ ِقؽٚف ٚ ٔٙي اؾ ِٕىؽ 

فؽاظ  يبْ ا يع اؾ ِ ٘ب ثب يٓ ٔيؽٚ طبة ا ٕع. أز فٗ وٕ دبَ ٚؽي أ

كزقع فاللٗ كٛؾ ٚ ِ ٙع ٚ ظٌ نعٖ ٚ ظؼ  ِزق دبَ  طم أ يٓ ث ثٗ ا ٕع  ِ

 ع. گؿيٕم آٔٙب ٔٙبيذ ظلذ ٚ زكبقيذ ثٗ فًّ آي

ٔيؽٚ٘بي أزؾبِبد ِٛؽفٕع ضّٓ أدبَ نؽذ ٚؽبيف ِؽثٛط ظؼ 

ِسً ضعِذ ضٛظ ظؼ يٛؼد ِهب٘عٖ رطٍفبد ٚ خؽائُ ِهٙٛظ ٘ٛيذ فؽظ 

ضبعي ؼا نٕبقبيي ٚ عي گؿاؼل ِؽارت ؼا اؾ عؽيك ِكإٚي ِب فٛق 

 ضٛظ ثٗ ظفزؽ ايالذ ٚ اؼنبظ اؼقبي ّٔبيٕع. 

زع٘ب ٔ ىؽ ٚا ٙي اؾ ِٕ قؽٚف ٚ ٔ ثٗ ِ ِؽ  خػة نٛؼا٘بي ا ثٗ  كجذ 

آِٛؾل ٚ قبؾِبٔع٘ي ٔيؽٚ٘بي ِكزقع ٚاخع نؽايظ ظاٚعٍت العاِبد 

الؾَ ؼا ِقّٛي ظانزٗ ٚ ايٓ ٔيؽٚ٘ب ثٗ فٕٛاْ فبِالْ اخؽائي اِؽ 

ىبؼي  نبظ ّ٘ يالذ ٚ اؼ فبرؽ ا ثب ظ ىؽ  ٙي اؾ ِٕ قؽٚف ٚ ٔ ثٗ ِ

 ّٔبيٕع  ِي

نٛؼاي اِؽ ثٗ ِقؽٚف ٚ ٔٙي اؾ ِٕىؽ ِٛؽف اقذ ثب اقزفبظٖ اؾ 

فؽاظ غ نعٖا ييٓ  نبظ رق كإٌٚيٓ اؼ ٕٛاْ ِ لجالً ثق وٗ  ًالذ  أع  ي

يذ ّٔي قالِي ؼا ؼفب نئٛٔبد ا وٗ  يي ؼا  غٛؼ  انطب يب ث ٕع ٚ  ّٔبي

فبد اظاؼي ِي ىت رطٍ هٙٛظ ِؽر كزٗ  ِ ضي ٚ نبي سٛ ِمز ثٗ ٔ نٛٔع، 

 ِٛؼظ ِٛفؾٗ، ًٔيسذ ٚ ٘عايذ لؽاؼ ظ٘ع. 

نٛؼاي    وٗ  ؽبيفي  ٙبؼچٛة ٚ يسيٓ ظؼ چ نبظ ٚ ٔب ِأِٛؼيٓ اؼ

 ّٔبيع.  ّٔبيع العاَ ثٗ أدبَ ٚؽيفٗ ِي ؼ ِهطى ِيِػوٛ

ِأِٛؼيٓ اؼنبظ ٚ ٔبيسيٓ الؾَ اقذ ظؼ أدبَ ٚؽيفٗ، اضالق اقالِي 

ييبد  فؽاظ ٚ ظؼن ضًٛ ًيذ ا فؼ نط ثٗ ز كجذ  يذ ٚ ٔ وبِالً ؼفب ؼا 

نيٖٛ  قت ٚ  ضٛؼظ ٔبِٕب ّٛظٖ ٚ اؾ ثؽ خٗ ٔ ٙب رٛ ٔي آٔ زي ٚ ؼٚا ؼٚ

 ٔبِغٍٛة خعا پؽ٘يؿ ّٔبيٕع. 

ٔبيااسيٓ ٚ ِكااإٌٚيٓ اؼناابظ الؾَ اقااذ خٙااذ پؽ٘يااؿ اؾ ٘ؽگٛٔااٗ 

قٍيمٗ لعاِبد  نيٖٛ ا ئٗ ٚ  اي  نٛؼا اؼا ثٗ  ضٛظ ؼا  هٕٙبظي  ٘بي پي

 پف اؾ رًٛيت نٛؼا العاَ ّٔبٔيع. 

ِكإٚي اؼنبظ ٚ ؼئيف نٛؼاي اِؽ ثٗ ِقؽٚف ٚ ٔٙي اؾ ِٕىؽ 

٘عايبي  ضبعي،  فؽاظ  هٛيك ا ٘عايذ ر نبظ ٚ  ٙذ اؼ كزٕع خ دبؾ ٘ ِ

 ٘عاء ّٔبيٕع. ِٕبقجي ا

وٍيٗ ظأهدٛيبْ ٚ افضبي ٘يئذ فٍّي ٚ وبؼوٕبْ ظؼ يٛؼد فضٛيذ 

ظؼ ثكيح ظأهدٛئي يب وبؼوٕبْ يب اقبريع اؾ زّبيذ لضبئي ثكيح 

 ٚ ظيگؽ ِؿايبي ٔبيسيٓ ٚ ضبثغيٓ ثؽضٛؼظاؼ ضٛإ٘ع ثٛظ. 

ِؽ  ًٛو ا قبؾِبْ ٚ ظؼض ضً  وبؼد ظؼ ظا ضػ  يٛؼد ا كيح ظؼ  ضبء ث اف

ٕىؽ الؾَ اقذ ثب ّ٘بٕ٘گي ٚ رسذ اِؽ نٛؼاي ثٗ ِقؽٚف ٚ ٔٙي اؾ ِ

 ِػوٛؼ فًّ ّٔبيٕع. 

٘بي أضجبعي ٚ ثؽضٛؼظ ايٌٛي ٚ لبعـ ثب رطٍفبد  فقبي نعْ وّيزٗ

٘بي ؼؤقبي ٚازع لؽاؼ گؽفزٗ ٚ  ٚ خؽائُ ثبيع ظؼ اٌٚٛيذ ثؽٔبِٗ

كؽيـ ظؼ  كبد ٚ ر ؾُ خٍ قبؾِبٔع٘ي ٚ ٔ هدٛئي ظؼ  قبٚٔيٓ ظأ ِ



 

 

ٔعٖ ثٗ پؽٚ قيعگي  قبٌي ؼ مؽؼاد  ٘بي اؼ يخ ِ يذ وٍ زٗ ٚ ؼفب ثٗ وّي

 ٔبِخ أضجبعي رٛخٗ ضبيي ؼا افّبي ّٔبيٕع.  ِٕعؼج ظؼ آئيٓ
زٗ يؽاْ وّي فخ ظث قيذ ٚؽي سبػ زكب ضجبعي ِي ثٗ ٌ كذ  ٘بي أ ثبي

زعيٓ ٚ  ٙع ٚ ِ ٘ب ِزق لذ اؾ ٔيؽٚ ّبَ ٚ يٛؼد ر ثٗ  زٗ  يؽاْ وّي ظث

آنٕب ثٗ ِكبئً زمٛلي ٚ لضبئي ٚ ظؼ اٌٚٛيذ ظاؼاي ِعؼن رسًيٍي 

رٛاْ ثٗ  ؼنزٗ زمٛق لضبئي أزطبة نٛٔع ظثيؽاْ وّيزٗ ؼا ِي ظؼ

 فٕٛاْ ِكإٚي ظفزؽ ايالذ ٚ اؼنبظ ِقؽفي ّٔٛظ. 

زؽي  ؾبؼد ثؽوٕ هدٛيبْ ٚ ٔ قبئي ظأ ِؽ نٕب كؽيـ ظؼ ا ٙذ ر خ

يٗ  ثؽاي وٍ هدٛئي  وبؼد ظأ نزٓ  ّؽاٖ ظا هگبٖ ٘ ثٗ ظأ فؽاظ  ا

ؽف ِي ِبد ِٛ ِأِٛؼيٓ أزؾب ثٛظٖ ٚ  ِي  هدٛيبْ اٌؿا ن ظأ ٕع ثب

ٕ٘گبَ ٚؼٚظ ظأهدٛيبْ ثٗ ظأهگبٖ وبؼد آٔٙب ؼا وٕزؽي ّٔبيٕع 

هدٛيبْ  ٙبي ظأ زؽي وبؼر ِؽ وٕ كٙيً ظؼا ٙذ ر جبط خ ّيٓ اؼر ظؼ ٘

زع٘ب ِي هدٛيبْ  ٚا ثؽاي ظأ رؽظظ  وبؼد  يعٚؼ  ثٗ  كجذ  ٕع ٔ رٛأ

 العاَ الؾَ ؼا ِقّٛي ظاؼٔع
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 ِٕکؽ/ آيذ هللا نيص زكٓ ٔٛؼی اِؽ ثٗ ِقؽٚف ٚ ٔٙی اؾ

 لؽائزی اِؽ ثٗ ِقؽٚف ٚ ٔٙی اؾ ِٕکؽ/ اقزبظ ِسكٓ

 ع ِسّع ِٛقٛی کبنبٔیثؽ اِيؽاٌّإِٕيٓ چٗ گػنذ/ قي

 ِقؽٚف ٚ ٔٙی اؾ ِٕکؽ/ ِسّع اقسبق ِكقٛظی پژٚ٘هی ظؼ اِؽ ثٗ
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