
 قاوون اساسي الجزاير 

 قانٌٌاساسيجًيٌريديكراتيكخهقانجساير

  

 بسم هللا الرحمه الرحيم 

 يقذيو

 ٍِت اٌزضايش آصاد ٚ ِقُّ ثش آصاد ِبٔذْ اعت. 

ؽهشاتت  تبسيخ ايٓ ٍِت تغٍغً هٛالٔي ِجبسصاتي اعت وهٗ اٌزضايهش سا ِٙهذ آصاد  ٚ 

 ّٔٛدٖ اعت.

آؽٕبعهت،  وٗ ِذيتشأٗ دس هٛي تهبسيخ وهٛد ثهب آٔٙباٌزضايش، دس ِيبْ وٛ٘ٙب  عظيّي  

اعههيِي تههب  ٘ههب ٚ تتٛصب  «ِٔٛيههذ  »تٛأههذ دس تغٍغههً وههٛد اص دٚساْ يبدؽههب٘ي  ِي

ِمّهبساْ صىِٛهت  رٕگٙب  اعهتمّبس  تٛمِهبم ِجؾهشيٓ آصاد ، اتضهبد، سؽهذ ٚ تٛعهمٗ ٚ

 دِىشاتيه، ٚ ِٛتك دس دٚساْ عظّت ٚ آساِؼ سا ثبص ؽٕبعذ.

ثٗ ِخبثٗ  يىي اص ٔمبه دسوؾبْ تبسيخ اٌزضايش اعت. ايٓ سٚص، 4554عبي  سٚص اٚي ٔٛاِجش 

تشٕ٘گ، اسصؽهٙب ٚ  سٚص يبيبْ ِمبِٚت دساصِذ  ٍِت اٌزضايش دس ِمبثهً تٙبرّهب  تٙذيهذ ش

 وٕذ. اٌزضايش صه ِي ٘ٛيت ايٓ ٍِت، ِجبسصا  وٕٛٔي سا دس  زؽتٗ دسوؾبْ ٍِت

وهْٛ  ٙٗ آصاديجخؼ ٍِي  شد آِذٔذ ٍِٚت اٌزضايش اثتذا دس رٕجؼ ٍِي ٚ عپظ دس رج 

ٔٙبد٘ب   وٛد سا دس ساٖ تنهّيٓ آصاد  ٚ ٘ٛيهت تشٕ٘گهي ثبصيبتتهٗ وهٛد تهذا ّٔٛدٔهذ ٚ ثهٗ

 ِشدِي سعّي دعت يبتتٕذ.

ٔٙبيتههبم رجٙههٗ آصاديههجخؼ ٍِههي، ثههٗ ثٙههب  لشثههبٔي وههشدْ ثٙتههشيٓ تشصٔههذاْ وههٛد اثتههذا  

، ٚ ِغهتمً ٚ تّهبَ عيهبس ِشدِي سا ثٗ عذَ ٚاثغتگي ِفتخش ٚ عپظ دٌٚتي رذيذ ٔجشد

  زاس  ّٔٛد. يبيٗ سا

ثبصيبتت  اعتمبد رجٙٗ ثٗ آسا عِّٛي اِىبْ دعتيبثي ثٗ ِٛتميتٙب  لطمي سا اص س٘گزس 

 غٕب  ٍِي ٚ ثٕب  صىِٛتي وٗ وبِيم دس وذِت اٚعت ٚ اوتيبسا  وٛد سا 



وٕههذ ثههشا  ٍِههت  دس عههذَ ٚاثغههتگي وبِههً ٚ ثههٗ دٚس اص تؾههبس وههبسري اعّههبي ِي 

 آٚسد. تشاُ٘

ايههٓ لههبْٔٛ اعبعههي ثههشا  ٍِتههي وههٗ ّ٘يؾههٗ دس ساٖ آصاد  ٚ دِىشاعههي ِجههبسصٖ  

اعت تشرّبْ دعتيبثي ثٗ ٔٙبد٘بيي اعهت وهٗ مهّٓ ثهٛدْ ثهش ؽهشوت ِهشدَ دس  وشدٖ

ِٕههبتح صىههِٛتي عههذاٌت ارتّههبعي، ثشاثههش  ٚ آصاد  سا ثههشا  آصههبد ٍِههت ِضمههك  اداسٖ

 عبصد. ِي

ثههٗ ِخبثههٗ ِبصقههً ٔجههٛن وههٛد، أمىههبط آِههبي ٍِههت ثههب تقههٛيت ايههٓ لههبْٔٛ اعبعههي  

يهيؼ  تش اص آسصٚ٘ب  وٛيؼ، حّشٖ تقّيُ وٛد ٚ ٔتيزٗ رٙؼ عظيُ ارتّبعي، يشؽىٖٛٚ 

 وٛا٘بْ تمذيظ صمٛق اعت.

صمهٛق ٚ  ؽٛد ٚ لبْٔٛ اعبعي ثٗ عٕٛاْ عبٌيتشيٓ ِشرح، لبْٔٛ ثٕيبديٓ ِضغٛة ِي 

وٕهذ ٚ ثهٗ  صّبيت ِي آصادأٗ ٍِت آصاديٙب  تشد  ٚ ارتّبعي سا تنّيٓ، اص لبْٔٛ أتخبة

لنهبيي ٚ ٚاسعهي عٍّىهشد  ثخؾذ. لبْٔٛ اعبعهي صّبيت اعّبي لذس  ِؾشٚعيت ِي

ؽىٛتبيي أغبْ ثهش تّهبِي اثمهبدػ  ا  وٗ ِؾشٚعيت ٚ ِغؤٌيٓ عبٌيشتجٗ سا دس ربِمٗ

 ّٔبيذ. صبوُ اعت اعّبي ِي

ثب اتىهب  عبدالٔٗ وٛد، داس ٚ آداة ٚ عٕٓ ثشادسأٗ ٚ ٍِت ثب لذس  اسصؽٙب  ِمٕٛ  سيؾٗ 

آغبص ّٔهٛدٖ  ثش تٛاْ وٛد وبس ييؾشتت تشٕ٘گي ارتّبعي ٚ التقبد  رٙبْ اِشٚص ٚ تشدا سا

 اعت.

ٌهههٛ أمهههية اٚي ٔهههٛاِجش ٚ صشِهههت ٔبؽهههي اص تمٙهههذ ٔغهههجت ثهههٗ وٍيهههٗ دعهههبٚ   تأل 

رٙبٔي، ِٛرجب  غشٚس ٚ عشثٍٕذ  اٌزضايهش ثهٗ ِخبثهٗ وؾهٛس اعهيِي، ثخؾهي  عبدالٔٗ

 آٚسد. ا  ٚ آتشيمبيي سا تشاُ٘ ِي شة، وؾٛس عشة صثبْ، ِذيتشأٗعشصِيٓ ِغ اص

ارهذاد   غشٚس ٚ عشثٍٕذ  ٍِت، لشثبٔيبْ آٔٙب، اصغبط ِغؤٌيت آٔٙب، يبيجٕهذ  آثهبو ٚ 

اعبعهي اعهت  ثٗ آصاد  ٚ عذاٌت ارتّبعي ثٙتشيٓ تنّيٓ اصتشاَ ثٗ افهٛي ايهٓ لبْٔٛ

ربِمهٗ آصاد أتمهبي  تبصاْ ٚ ِمّبساْوٗ ٍِت يزيشتتٗ ٚ ثٗ ٔغٍٙب  آتي، ٚاسحيٓ ثضك ييؾ

 دادٖ اعت.

 اصٌلكهييشخصوجايعوانجسايرفصماًل

  

 انجسايريبحثنخست

 اصماًل

ٔبيههزيش  تفىيه اٌزضايههش داسا  صىِٛههت رّٙههٛس  دِىشاتيههه وٍههك ٚ وؾههٛس  يىپبس ههٗ ٚ 

 اعت.

 اصمدًو

 ديٓ سعّي صىِٛت اعيَ اعت. 

 اصمسٌو

 ايٓ وؾٛس صثبْ عشثي اعت.صثبْ ٍِي ٚ سعّي  

 اصمچيارو

 يبيتخت ايٓ وؾٛس ؽٙش اٌزضيشٖ اعت. 



 اصمپنجى

افههيس ؽههذ. ِههتٓ افههً اٌٚيههٗ ثههٗ  4511ٔههٛاِجش عههبي  3ايههٓ افههً دس ّ٘ههٗ يشعههي  

 ريً عجبس  اعت اص: ؽشس

 ([1]4)وٕذ. لبْٔٛ ّٔبد ٍِي، ِٙش صىِٛت ٚ عشٚد ٍِي سا تمييٓ ِي 

  

 يهتيبحثدًو

 اصمششى

 ٍِت عشِٕؾأ ٘ش لذستي اعت. 

 صبوّيت ٍِي اص آْ ِشدَ اعت. 

 اصمىفتى

 ٍِت داسا  لذس  تؾىييتي اعت. 

 ّٔبيذ. وٕذ، صبوّيت وٛد سا اعّبي ِي ٍِت اص هشيك ٔٙبد٘بيي وٗ تأعيظ ِي 

سا  ٍِت اص هشيك ّ٘ٗ يشعي ٚ ثهٗ تٛعهو ّٔبيٕهذ بْ ِٕتخهت وهٛيؼ صبوّيهت وهٛد 

 ّٔبيذ. اعّبي ِي

 تٛأذ ِغتميّبم ثٗ آساو عِّٛي ِشارمٗ ّٔبيذ. س ِيسئيظ رّٙٛ 

 اصمىشتى

 ّٔبيذ: ٍِت ٔٙبد٘بيي سا ثب ا٘ذاف صيش تأعيظ ِي 

 صفظ ٚ تمٛيت اعتميي ٍِي؛ -

 صفظ ٚ تمٛيت ٘ٛيت ٚ ٚصذ  ٍِي؛ -

 صّبيت اص آصاديٙب  ثٕيبديٓ ؽٙشٚٔذاْ ٚ ؽىٛتبيي ارتّبعي ٚ تشٕ٘گي ٍِت؛ -

 غبْ؛صزف اعتخّبس أغبْ اص أ -

٘ب  ِهههبٌي يهههب  صّبيهههت اص التقهههبد ٍِهههي عٍيهههٗ وٍيهههٗ اؽهههىبي عهههٛو اعهههتفبدٖ -

 اصتىبس يب ِقبدسٖ غيشلبٔٛٔي. اوتيط،

 اصمنيى

 ؽٛٔذ: ٔٙبد٘ب ِبٔح اص الذاِبتي دس رٙت ِٛاسد صيش ِي 

 صِيٕذاس ، اعطب  وٛدِختبس  ٚ ٘ضاس تبِيٍي؛ -

 ايزبد سٚاثو اعتخّبس  ٚ ييٛٔذ٘ب  ٚاثغتگي؛ -

 ستتبس٘ب  ويف اويق اعيِي ٚ اسصؽٙب  أمية ٔٛاِجش. -

 اصمدىى

  ضيٕذ. ٍِت ّٔبيٕذ بْ وٛد سا آصادأٗ ثشِي 

                                                           

( صبوّيت اص آْ ٍِت اعت ٚ ٍِت آْ سا اص هشيك ّ٘ٗ يشعي يب ثٗ ٚعيٍٗ [1]4)
 وٕذ. ّٔبيٕذ بْ وٛد اعّبي ِي

 تٛأذ ثٗ آساو عِّٛي ِشارمٗ ّٔبيذ.  سئيظ رّٙٛس ِي 



ّٔبيٕهههذ ي ٍِهههت تمهههو دس ِهههٛاسد ِمهههيٓ دس لهههبْٔٛ اعبعهههي ٚ لهههبْٔٛ أتخبثهههب   

 ؽٛد. ِي ِضذٚد

 حكٌيتيبحثسٌو

 اصميازدىى

 ؽٛد. ِؾشٚعيت ٚ عٍت ٚرٛد  صىِٛت اص اسادٖ ٍِت ٔبؽي ِي 

 «.ازيهتًبراييهت»ؽمبس صىِٛت عجبس  اعت اص:  

 صىِٛت ثٗ هٛس وبًِ دس وذِت ٍِت اعت. 

 اصمدًازدىى

 ؽٛد. صبوّيت صىِٛت دس صِيٓ، ٘ٛا ٚ آثٙب  وؾٛس اعّبي ِي 

ِٕهبهك  اٌٍٍّهي سا دس ٘هش يهه اص صىِٛت ّ٘چٕيٓ اوتيبسا  وٛد ثشاعهبط صمهٛق ثيٓ 

 ّٔبيذ. اعّبي ِيِختٍف دسيبيي ِشثٛه ثٗ وٛد 

 اصمسيسدىى

 تٛاْ ٘يچ ثخؾي اص وبن وؾٛس سا س٘ب يب ٚا زاس ّٔٛد. ثٗ ٘يچ ٚرٗ ّٔي 

 اصمچياردىى

 اعت.  زاس  ؽذٖ صىِٛت ثش افٛي عبصِبٔذ٘ي دِىشاتيه ٚ عذاٌت ارتّبعي يبيٗ 

د٘ههذ وههٗ دس آْ اسادٖ ٍِههت ثيههبْ ٚ وٕتههشي  ِزٍههظ ِٕتخههت  ههبس ٛثي سا تؾههىيً ِي 

  شدد. ؤٌيٓ عبٌيشتجٗ اعّبي ِيعٍّىشد ِغ ثش

 اصمپانسدىى

 ([2]4)تمغيّب  وؾٛس  صىِٛت عجبستٕذ اص: ثخؼ ٚ ٚيييب 

 ؽٛد. ثخؼ تمغيُ وؾٛس  يبيٗ ِضغٛة ِي 



 اصمشانسدىى

ِزٍههظ ِٕتخههت ِضههً سعههيذ ي ثههٗ أتمههبي لههذس  ِشوههض  ثههٗ ِٕههبهك ٚ ِضههً  

 ِشدَ دس اداسٖ اِٛس دٌٚتي اعت. ؽشوت

 اصمىفذىى

 اٌّبي اعت. داساييٙب  دٌٚتي رضو اِٛاي ثيت 

داساييٙهههب  ِضثهههٛس ِٕهههبثح صيشصِيٕهههي، ِمهههبدْ ٚ ِمهههبدْ عهههٕگ، ِٕهههبثح هجيمهههي  

حشٚتٙههب  ِمههذٔي، هجيمههي ٚ صٔههذٖ ِٕههبهك ِختٍههف دسيههبيي، آثٙههب ٚ رٕگٍٙههب سا  أشژ ،

 ؽٛد. ِي ؽبًِ

ٚ  ايي، يغهتٚٔمً دسيبيي ٚ ٘ٛ ٚٔمً ثب ساٖ آ٘ٓ، صًّ عيٖٚ ثش ايٓ داسايي ثش صًّ 

  شدد. وبثشا  ساٖ دٚس ٚ ّ٘چٕيٓ عبيش اِٛاي ِميٓ دس لبْٔٛ اهيق ِي

 اصمىجذىى

 وٕذ. لبْٔٛ ِضذٚدٖ ٍِي سا تمييٓ ِي 

ثخهؼ  ٘ب  دٌٚتهي ٚ وقٛفهي صىِٛهت، ٚيييهب ٚ ايٓ ِضذٚدٖ دسثش يشٔذٖ ِضذٚدٖ 

 اعت.

 يزيشد. اداسٖ ِضذٚدٖ ٍِي هجك لبْٔٛ فٛس  ِي 

 اصمنٌزدىى

 ذ٘ي تزبس  وبسري دس صيطٗ فيصيت دٌٚت اعت.عبصِبٔ 

 وٕذ. لبْٔٛ ؽشايو أزبَ ٚ ٚاسعي تزبس  وبسري سا تمييٓ ِي 

 اصمبيستى

 يزيش اعت. ِقبدسٖ اِٛاي تمو دس  بس ٛة لبْٔٛ اِىبْ 

 ؽٛد. ِقبدسٖ اِٛاي ييؾبييؼ ِٛرت رجشاْ وغبس  دسعت ٚ عبدالٔٗ ِي 

 اصمبيستًيكى

تٛإٔههذ ِٕجههح وغههت حههشٚ  يههب  ٔٙبد٘ههب  صىِٛههت ٘غههتٕذ ّٔيعههّتٙبيي وههٗ دس  

 ؽخقي ِضغٛة ؽٛٔذ. ِٕبتح

 اصمبيستًدًو

 عٛو اعتفبدٖ اص لذس  ِزبصا  لبٔٛٔي داسد. 

 اصمبيستًسٌو

صىِٛهههت ِغهههؤي إِيهههت ؽهههٙشٚٔذاْ اعهههت ٚ صّبيهههت اص آٔٙهههب سا دس وهههبسد اص  

 وٕذ. تنّيٓ ِي وؾٛس

 اصمبيستًچيارو

 يبثذ. ؽٛد ٚ تٛعمٗ ِي ت صٛي ِضٛس استؼ ٍِي وٍك تمٛيت ِيتٛاْ دتبعي ٍِ 

استؼ ٍِي وٍك ِغؤٌيت دائّي صفظ اعتميي ٍِهي ٚ دتهبا اص صبوّيهت ٍِهي  

 داس اعت. عٙذٖ سا

استؼ ٍِي وٍك ِغهؤي دتهبا اص يىپهبس گي ٚ تّبِيهت اسمهي وؾهٛس ٚ صفب هت  

 وبن، تنب ٚ ِٕبهك ِختٍف دسيبيي اعت. اص



 اصمبيستًپنجى

عبيش  داس وشدْ صبوّيت ِؾشٚا ٚ آصاد  زضايش اص تٛعً ثٗ رٕگ ثٗ ِٕظٛس وذؽٗاٌ 

 وٕذ. ِقشٚف ِي اٌٍٍّي آِيض اوتيتب  ثيٓ ًٍِ ارتٕبة ٚ تيػ وٛد سا دس ساٖ صً فٍش

 اصمبيستًششى

اٌزضايش ّ٘جغتگي وٛد سا ثب وٍيٗ ٍٍِهي وهٗ دس ساٖ آصاد  عيبعهي ٚ التقهبد  ٚ  

 يش  ثههشا  وههٛد ٚ عٍيههٗ وٍيههٗ اؽههىبي تجمههيل ٔهه اد   ساٖ اصمههبق صههك تقههّيُ دس

 داسٔذ. وٕٕذ اعيَ ِي ِي ِجبسصٖ

 اصمبيستًىفتى

صىِٛتٙهب  اٌٍٍّي ٚ تٛعمٗ سٚاثو دٚعتبٔٗ ثيٓ اٌزضايش دس رٙت تمٛيت ّ٘ىبس  ثيٓ 

ثٗ افٛي ٚ  وٕذ ٚ ثش يبيٗ ثشاثش ، ِٕبتح ِتمبثً ٚ عذَ دوبٌت دس اِٛس داوٍي تيػ ِي

 ِٕؾٛس ًٍِ ِتضذ ِتمٙذ اعت.ا٘ذاف 

 حقٌقًآزادييايبحثچيارو

 اصمبيستًىشتى

وٍيٗ اتجبا ثذْٚ ٘يچ تجميل ثٗ ٌضب  تٌٛهذ، ٔه اد، رٕغهي ت، اعتمهبد يهب ٘هش ؽهشه  

 ٚمميت ؽخقي يب ارتّبعي دس ِمبثً لبْٔٛ ثب ُ٘ ثشاثشٔذ. يب

 اصمبيستًنيى

 وٕذ. لبْٔٛ تبثميت اٌزضايش سا تمشيف ِي 

 وٕذ. ايو وغت، صفظ، تمذاْ ٚ عذَ اعتجبس تبثميت اٌزضايش سا لبْٔٛ تمييٓ ِيؽش 

 اواصمسي

ا٘ههذاف عٍّىههشد ٔٙبد٘ههب عجههبس  اعههت اص ثشلههشاس  ثشاثههش  دس صمههٛق ٚ ٚ ههبيف  

اتجبا، اعههُ اص ِههشد يههب صْ، مههّٓ صههزف ِههٛأمي وههٗ ثههش عههش ساٖ سؽههذ ٚ تشلههي  وٍيههٗ

لتقهبد ، ارتّهبعي ٚ تشٕ٘گهي صنٛس ِؤحش ّ٘گهبْ دس صيهب  عيبعهي، ا اؽخبؿ ٚ

 ٚرٛد داسد.

 اصمسيًيكى

 آصاديٙب  ثٕيبديٓ ٚ صمٛق ثؾش ٚ اتجبا تنّيٓ ؽذٖ اعت. 

صمٛق ٚ آصاديٙب  ِضثٛس ِيشاث ٍِي ٘ش تهشد اٌزضايهش ، اعهُ اص ِهشد يهب صْ، اعهت  

ثبيذ ثٗ ِٕظٛس صفظ آْ ثهٗ ههٛس وبِهً ٚ ِقهْٛ اص ٘هش تزهبٚص  آْ سا اص ٔغهٍي ثهٗ  وٗ

 أتمبي د٘ذ.ديگش  ٔغً

 اصمسيًدًو

دتههبا أفههشاد  يههب رّمههي اص صمههٛق اعبعههي ثؾههش ٚ آصاديٙههب  تههشد  ٚ رّمههي  

 ؽذٖ اعت. تنّيٓ

 اصمسيًسٌو

 وٕذ. صىِٛت ِقٛٔيت ؽخـ أغبْ سا تنّيٓ ِي 

 ٘ش ٔٛا وؾٛٔت، اعُ اص رغّي يب سٚصي، ِّٕٛا اعت. 

 اصمسيًچيارو



ّ٘چٕههيٓ ٚاسد عههبوتٓ فههذِب  رغههّي  ٘ههش  ٛٔههٗ تخطههي اص صمههٛق ٚ آصاديٙههب ٚ 

 سٚصي ثٗ اتشاد ِزبصا  لبٔٛٔي دس يي داسد.ٚ 

 اصمسيًپنجى

 آصاد  ِغٍه ٚ عميذٖ ِقٛٔيت داسد. 

 اصمسيًششى

 آصاد  آتشيٕؾٙب  تىش ، ٕ٘ش  ٚ عٍّي ثشا  اتجبا تنّيٓ ؽذٖ اعت. 

 وٕذ. لبْٔٛ اص صك تأٌيف صّبيت ِي 

ذاثشداس  يههب ٘ههش ٚعههيٍٗ استجههبهي يههب اهههيا تٛليههف وٍيههٗ ٔؾههشيب ، دعههتگبٖ فهه 

 تمو ثٗ ِٛرت صىُ لنبيي اِىبْ يزيش اعت. سعبٔي

 اصمسيًىفتى

 صٔذ ي ؽخقي ٚ صيخيت اتجبا ِقْٛ ٚ ِٛسد صّبيت لبْٔٛ اعت. 

 ِضشِبٔٗ ثٛدْ وٍيٗ اؽىبي ِىبتجب  ٚ استجبه ؽخقي تنّيٓ ؽذٖ اعت. 

 اصمسيًىشتى

 وٕذ. سا تنّيٓ ِيصىِٛت ِقٛٔيت ِٕبصي ِغىٛٔي  

 يزيشد. ثبصسعي اص ِٕبصي تمو ثٗ ِٛرت لبْٔٛ ٚ ثب سعبيت آْ فٛس  ِي 

فهههيس لنهههبيي  ثبصسعهههي اص ِٕهههبصي تمهههو ثهههٗ ِٛرهههت صىهههُ ِىتهههٛة ِمهههبَ ر  

  يشد. ِي أزبَ

 اصمسيًنيى

 آصاد  ثيبْ، تؾىيً  شٖٚ ٚ  شدّ٘بيي ثشا  اتجبا تنّيٓ ؽذٖ اعت. 

 اصمچيهى

 عيبعي ثٗ سعّيت ؽٕبوتٗ ؽذٖ اعت. صك تؾىيً  شٚ٘ٙب  

داس عهههبوتٓ آصاديٙهههب  ثٕيهههبديٓ، ٚصهههذ   اعّهههبي ايهههٓ صهههك ثهههٗ ِٕظهههٛس وذؽهههٗ 

 يىپبس گي اسمي، اعتميي وؾٛس ٚ صبوّيت ِشدَ اِىبْ يزيش ٔيغت. ٍِي،

 اصمچيمًيكى

وٍيههٗ اتجههبا ثشوههٛسداس اص صمههٛق ِههذٔي ٚ عيبعههي، اص صههك أتخههبة آصادأههٗ ِضههً  

 عطش وؾٛس ثشوٛسداسٔذ.ٚ تشدد دس  البِت

 صك ٚسٚد ٚ وشٚد اص وؾٛس ٔيض ثشا  ايؾبْ تنّيٓ ؽذٖ اعت. 

 اصمچيمًدًو

وٍيههٗ اؽههخبؿ تههب احجههب  رههشَ ايؾههبْ دس ِشرههح لنههبيي لههبٔٛٔي ثههٗ ّ٘ههشاٖ  

 ؽٛٔذ.  ٕبٖ ؽٕبوتٗ ِي تنّيٕب  ِٕذسد دس لبْٔٛ، ثي وٍيٗ

 اصمچيمًسٌو

رهت لهبٔٛٔي وهٗ يهيؼ اص استىهبة ؽهٛد ِگهش ثهٗ ِٛ ٘يچ وظ ِتُٙ ؽٕبوتٗ ّٔي 

 تٛؽيش ؽذٖ ثبؽذ. رشَ

 اصمچيمًچيارو



رٍت  تٛاْ وغي سا تمميت، تمو دس ِٛاسد ِميٓ ٚ هجك اؽىبي ِٕذسد دس لبْٔٛ ِي 

 يب ثبصداؽت ّٔٛد.

 اصمچيمًپنجى

تٛأهذ  ّٔي دس ِٛاسد تضميمب  ويفش ، ثبصداؽت ِٛلت تضت ٔظبس  لنبيي اعهت ٚ 

 عبعت ثٗ هٛي أزبِذ.ثيؼ اص  ًٙ ٚ ٘ؾت 

 تشد  وٗ ِٛلتبم ثبصداؽت  شديذٖ اعت ثبيذ ثيتبفٍٗ وبٔٛادٖ وٛد سا ِيلب  وٕذ. 

يهزيش  اِىبْ تّذيذ اعتخٕبئي ِذ  ثبصداؽت ِٛلت تمهو دس ؽهشايو ِٕهذسد دس لبْٔٛ 

 اعت.

يههظ اص أمنههب  ِههذ  ثبصداؽههت ِٛلههت، دس فههٛس  دسوٛاعههت تههشد ثبصداؽههت  

ٗ يضؽىي لشاس  يشد؛ ٚ دس تّبِي ِٛاسد ثبيذ اص ايٓ صك وٛد ٚ  ثبيذ ِٛسد ِمبيٕ ؽذٖ،

 ؽٛد. ِطٍح

 اصمچيمًششى

 ّٔبيذ. صىِٛت اؽتجب٘ب  لنبيي سا رجشاْ ِي 

 وٕذ. لبْٔٛ ؽشايو ٚ  گٛٔگي رجشاْ وغبس  سا تمييٓ ِي 

 اصمچيمًىفتى

 سٔذ.وٍيٗ اتجبا ٚارذ ؽشايو لبٔٛٔي اص صك أتخبة وشدْ ٚ أتخبة ؽذْ ثشوٛسدا 

 اصمچيمًىشتى

دعتيبثي ثٗ وٍيٗ عهّتٙب ٚ ِؾهبغً صىهِٛتي، رهض دس ؽهشايو ِمهيٓ دس لهبْٔٛ،  

 وٍيٗ اتجبا تنّيٓ ؽذٖ اعت. ثشا 

 اصمچيمًنيى

 ِبٌىيت وقٛفي تنّيٓ ؽذٖ اعت. 

 صك اسث تنّيٓ ؽذٖ اعت. 

اِٛاي ٚلفي ٚ اثٕيهٗ ويشيهٗ ثهٗ سعهّيت ؽهٕبوتٗ ؽهذٖ اعهت؛ لهبْٔٛ اص ا٘هذاف  

 وٕذ. ِزوٛس صّبيت ِي ِٛاسد

 اصمپنجاىى

صك آِهٛصػ ٚ يهشٚسػ تنهّيٓ ؽهذٖ اعهت. آِهٛصػ ٚ يهشٚسػ دس ؽهشايو ِمهيٓ  

 لبْٔٛ سايگبْ اعت. دس

 آِٛصػ ٚ يشٚسػ اثتذايي ارجبس  اعت. 

 وٕذ. صىِٛت ٔظبَ آِٛصػ ٚ يشٚسػ سا عبصِبٔذ٘ي ِي 

ا   تههٗصىِٛههت ثههش دعههتيبثي يىغههبْ ثههٗ آِههٛصػ ٚ يههشٚسػ ٚ آِٛصؽههٙب  صش 

 داسد. ٔظبس 

 اصمپنجاهًيكى

 ثشوٛسداس  اص صّبيت ثٙذاؽتي صك وٍيٗ اتجبا اعت. 

 داس اعت. صىِٛت ييؾگيش  ٚ ِجبسصٖ عٍيٗ ثيّبسيٙب  ِغش  ٚ ثِٛي سا عٙذٖ 



 اصمپنجاهًدًو

 وٍيٗ اتجبا اص صك وبس ثشوٛسداس ٘غتٕذ. 

 وٕذ. سا تنّيٓ ِي لبْٔٛ صك ثشوٛسداس  اص يؾتيجبٔي، إِيت ٚ ثٙذاؽت وبس 

 وٕذ. صك اعتشاصت تنّيٓ ؽذٖ اعت؛ لبْٔٛ ؽشايو اعّبي آْ سا تمييٓ ِي 

 اصمپنجاهًسٌو

 صك تؾىيً اتضبديٗ ثشا  وٍيٗ اتجبا ثٗ سعّيت ؽٕبوتٗ ؽذٖ اعت. 

 اصمپنجاهًچيارو

صههك اعتقههبة ثههٗ سعههّيت ؽههٕبوتٗ ؽههذٖ اعههت. ايههٓ صههك دس  ههبس ٛة لههبْٔٛ  

  شدد. ِي اعّبي

تٛأههذ اعّههبي ايههٓ صههك سا دس ِههٛاسد دتههبا ٍِههي ٚ إِيههت يههب دس ِههٛسد  ْٛ ِيلههبٔ 

 وذِب  يب تمبٌيتٙبيي وٗ ثشا  ربِح ِٕبتح صيبتي داسٔذ ِّٕٛا يب تضذيذ ّٔبيذ. وٍيٗ

 اصمپنجاهًپنجى

 ٔٙبد وبٔٛادٖ اص صك صّبيت صىِٛت ٚ ربِمٗ ثشوٛسداس اعت. 

 اصمپنجاهًششى

ٔخٛإ٘ذ  تٛإٔذ يب ٘ش ض تٛإٔذ يب ديگش ّٔي ُ٘ اوْٕٛ ّٔيؽشايو صٔذ ي اتجبعي وٗ  

 تٛأغت وبس وٕٕذ تنّيٓ ؽذٖ اعت.

  

 ًظايفيبحثپنجى

 اصمپنجاهًىفتى

 رًٙ ثٗ لبْٔٛ ساتح تىٍيف ٔيغت. 

وٍيهههٗ اؽهههخبؿ ِٛ هههف ثهههٗ سعبيهههت لهههبْٔٛ اعبعهههي ٚ ّ٘هههبٕ٘گي وهههٛد ثهههب  

 رّٙٛس  ٘غتٕذ. لٛأيٓ

 اصمپنجاهًىشتى

وؾهٛس  جبا ِٛ ف ثٗ صّبيت ٚ صشاعت اص اعهتميي، صبوّيهت ٚ يىپبس گيوٍيٗ ات 

 ٘غتٕذ.

ويبٔههت، ربعٛعههي، استجههبه ثههب دؽههّٓ ٚ ّ٘چٕههيٓ وٍيههٗ رشايّههي وههٗ استىههبة  

 عبصد ِزبصا  ؽذيذ لبٔٛٔي سا ثٗ دٔجبي داسد. داس ِي إِيت صىِٛت سا وذؽٗ آٔٙب

 اصمپنجاهًنيى

 سا دس ثشاثش ٍِت أزبَ دٕ٘ذ. وٍيٗ اتجبا ثبيذ فبدلبٔٗ تمٙذا  وٛد 

تمٙهههذ اتجهههبا ٔغهههجت وؾهههٛس ٚ اٌهههضاَ دس دتهههبا اص آْ ٚ هههبيف ِمهههذط ٚ دائّهههي  

 سٚٔذ. ِي ثؾّبس

صىِٛههت اصتههشاَ ثههٗ ٔٙبد٘ههب  أمههية، يبدِههبْ ؽههٙذا ٚ صيخيههت ثبصِبٔذ بٔؾههبْ  

 وٕذ. ِزب٘ذيٓ سا تنّيٓ ِيٚ 

 اصمشصتى



سعهّيت ؽهٕبوتٗ ؽهذٖ دس  ِزّٛعٗ آصاديٙب  ٘ش تجمهٗ ثهب اصتهشاَ ثهٗ صمهٛق ثهٗ 

اعبعي ثشا  عبيشيٓ ٚ ثٗ ٚيه ٖ ثهب اصتهشاَ ثهٗ صهك صيخيهت، ِهٛد  ٚ صّبيهت  لبْٔٛ

 ؽٛد. وبٔٛادٖ، رٛأبْ ٚ اهفبي اعّبي ِي اص

 اصمشصتًيكى

اتجبا دس ثشاثش ِبٌيب  ثب ُ٘ ِغبٚ  ٘غتٕذ. ٘هش وهظ ثبيهذ ثٕهب ثهٗ تهٛاْ ِبٌيهبتي  

 ؽشوت رٛيذ.٘ب  دٌٚتي   زاس  ٘ضيٕٗ دس عشِبيٗ وٛد

  شدد. ٘ش ِبٌيبتي تمو ثٗ ِٛرت لبْٔٛ ٚمح ِي 

٘يچ عٛاسك، عّٙيٗ، ِبٌيهب  يهب صمهي ثهٗ ٘هيچ عٕهٛاْ ثهٗ ِٛرهت افهً عطهف  

  شدد. ِبعجك ٚمح ّٔي ثٗ

 اصمشصتًدًو

لهههبْٔٛ ٚ هههبيف ٚاٌهههذيٓ دس اِهههش تمٍهههيُ ٚ تشثيهههت تشصٔهههذاْ ٚ صّبيهههت اص آٔٙهههب ٚ  

ٚاٌههذيٓ ٚ دعههتگيش  اص ايؾههبْ سا تميههيٓ ٚ ههبيف تشصٔههذاْ دس اِههش وّههه ثههٗ  ّ٘چٕيٓ

 وٕذ. ِي

 اصمشصتًسٌو

عهبيشيٓ  وٍيٗ اتجبا ِٛ ف ثٗ صفظ اِٛاي دٌٚتي ٚ ِٕبتح ٍِت ٚ اصتشاَ ثهٗ ِبٌىيت 

 ٘غتٕذ.

 اصمشصتًچيارو

 ربْ ٚ ِبي وٍيٗ ثيگبٔگبْ دس وؾٛس دس صّبيت لبْٔٛ لشاس داسد. 

 اصمشصتًپنجى

 ؽٛد. رشا  لبْٔٛ اعتشداد ِزشِيٓ ِغتشد ّٔي٘يچ وظ رض ثٗ ِٛرت ٚ ثب ا 

 اصمشصتًششى

يٕبٕ٘هههذ بْ عيبعهههي ثشوهههٛسداس اص صهههك البِهههت ثهههٗ ٘هههيچ ٚرهههٗ تضٛيهههً يهههب  

 ؽٛٔذ. ّٔي ِغتشد

  

 سازيانذىيقٌافصمدًو

  

 قٌهيجريويبحثاًل

 اصمشصتًىفتى

 سئيظ رّٙٛس، سئيظ صىِٛت ٚ ٔؾبْ ٚصذ  ٍِت اعت. 

 اعبعي اعت.ٚ  مبِٓ لبْٔٛ  

 ثخؾذ. ٚ  صىِٛت سا دس داوً ٚ وبسد اص وؾٛس ربِميت ِي 

  يشد. ٚ  ِغتميّبم ثب ٍِت تّبط ِي 

 اصمشصتًىشتى

 ؽٛد. سئيظ رّٙٛس ثب سم  ّ٘گبٔي ِغتميُ ٚ ِضشِبٔٗ أتخبة ِي 

 ؽٛد. أتخبة ثشاعبط اوخشيت ِطٍك آساو ِأوٛرٖ أزبَ ِي 

 وٕذ. رّٙٛس  سا تمييٓ ِي لبْٔٛ عبيش ؽشايو أتخبثب  سيبعت 

 اصمشصتًنيى



 سئيظ رّٙٛس دس ِضذٚدٖ ِميٓ لبْٔٛ اعبعي ِمبَ عبٌي دعتگبٖ لنبيي اعت. 

 اصمىفتادو

داسا   ثشا  وغت فيصيت أتخبة ؽذْ دس أتخبثب  سيبعت رّٙٛس  ثبيذ افهبٌتبم  

وٍيٗ صمٛق  س اصتبثميت اٌزضايش، ديٓ اعيَ،  ًٙ عبي تّبَ دس سٚص أتخبثب  ٚ ثشوٛسدا

 ِذٔي ٚ عيبعي ثٛد.

 اصمىفتادًيكى

 هٛي دٚسٖ سيبعت رّٙٛس  يٕذ عبي اعت. 

 تٛأذ ِزذدام ثٗ ايٓ عّت ثش ضيذٖ ؽٛد. سئيظ رّٙٛس ِي 

 اصمىفتادًدًو

سئههيظ رّٙههٛس يههه ٘فتههٗ يههظ اص أتخبثههب  سيبعههت رّٙههٛس  دس ِمبثههً ِههشدَ ٚ  

 آٚسد. عُ تضٍيف سا ثزب ِيصنٛس ؽخقيتٙب  سدٖ ثبال  ٍِّىتي ِشا دس

 وٕذ. ٚ  ثيتبفٍٗ يظ اص ادا  عٛ ٕذ وبس وٛد سا آغبص ِي 

 اصمىفتادًسٌو

 وٕذ: سئيظ رّٙٛس ثٗ تشتيت صيش عٛ ٕذ يبد ِي 

ٚ  ايٕزبٔت، مّٓ اعيَ ٚتبداس  ثٗ تذاوبس  ثضسگ ٚ ثٗ يبدِبْ ِمذط ؽهٙذايّبْ »

وُٕ وهٗ  لبدس ِتمهبي عهٛ ٕذ يهبد ِهيّ٘چٕيٓ ثٗ اسصؽٙب  أمية ٔٛاِجش، ثٗ وذا  

ِهز٘ت اعهيَ اصتهشاَ ثگهزاسَ ٚ آْ سا عضيهض ثؾهّبسَ، اص لهبْٔٛ اعبعهي صّبيهت  ثٗ

أتخبة آصادأٗ ِشدَ سا ِضتشَ ؽّبسَ، يىپبس گي وبن وؾٛس، ٚصهذ  ِهشدَ ٚ  ّٔبيُ،

سا يبط داسَ، اص آصاديٙب ٚ صمٛق اعبعي ثؾش ٚ اتجبا يؾتيجبٔي وُٕ، ثب يؾتىبس  ٍِت

ٙت سؽهذ ٚ تٛعهمٗ ٚ ِٛتميهت ٍِهت وهبس وهُٕ، ثهب تّهبَ تهٛاْ وهٛد دس ساعهتب  ر دس

 «اسصؽٙب  ٚاال  عذاٌتخٛا٘بٔٗ، آصاد  ٚ فٍش دس رٙبْ وٛؽب ثبؽُ. تضمك

 اصمىفتادًچيارو

سئههيظ رّٙههٛس عههيٖٚ ثههش اوتيههبساتي وههٗ ٔههـ فههشيش لههبْٔٛ اعبعههي ثههٗ ٚ   

 ثشوٛسداس اعت:ّٔبيذ، ٚ اص اوتيبسا  ٚ اِتيبصا  صيش ٔيض  ِي اعطب

 تشِبٔذ٘ي وً لٛا  ِغٍش؛ -4

 ِغؤٌيت دتبا ٍِي؛ -2

 تذٚيٓ ٚ ٘ذايت عيبعت وبسري؛ -3

 سيبعت ؽٛسا  ٚصيشاْ؛ -4

 أتقبة ٚ عضي سئيظ دٌٚت؛ -5

 ٘ب  سيبعت رّٙٛس ؛ اِنب  تقٛيجٕبِٗ -6

 أتقبة ثٗ ِؾبغً وؾٛس  ٚ ٌؾىش  صىِٛت؛ -7

 صك عفٛ، تخفيف يب تغييش ِزبصا ؛ -1

 ٛ  ِشدَ ثٗ ّ٘ٗ يشعي دس ِٛسد وٍيٗ ِغبئً داسا  اّ٘يت ٍِي؛دع -5

أتقهههبة ٚ اصنهههبس عهههفشا ٚ تشعهههتبد بْ ٚيههه ٖ ثهههٗ وؾهههٛس٘ب  ثيگبٔهههٗ.  -41

 ٘ب  اصنبس ّٔبيٕذ بْ عيبعي ثيگبٔٗ؛  ضاسؽٙب يب ٔبِٗ دسيبتت



 اٌٍٍّي؛ أممبد ٚ تقٛيت لشاسداد٘ب  ثيٓ -44

 صىِٛت. اعطب  ٔؾبْ، اِتيبصا  ٚ عٕبٚيٓ اتتخبس  -42

 اصمىفتادًپنجى

سا  سئيظ دٌٚت اعنب  دٌٚت ِٕتخت وٛد سا ثٗ سئيظ رّٙٛس ِمشتي ٚ ٚ  ايؾهبْ 

 ّٔبيذ. ِٕقٛة ِي

 ّٔبيذ. سئيظ دٌٚت ثشٔبِٗ وٛد سا ثشا  اسائٗ ثٗ ؽٛسا  ٚصيشاْ تذٚيٓ ِي 

 اصمىفتادًششى

 ّٔبيذ. ِي تمذيُ٘ب  وٛد سا ثشا  تقٛيت ثٗ ِزٍظ ٍِي وٍك  سئيظ دٌٚت ثشٔبِٗ 

 وٕذ. ِزٍظ ٍِي وٍك ثذيٓ ِٕظٛس ِجبصج وٍي سا آغبص ِي 

 تٛأذ ثشٔبِٗ وٛد سا ثب ٔتبيذ ِجبصج ِٕطجك وٕذ. سئيظ دٌٚت ِي 

 اصمىفتادًىفتى

سئههيظ دٌٚههت دس فههٛس  عههذَ تقههٛيت ثشٔبِههٗ وههٛد دس ِزٍههظ ٍِههي وٍههك،  

 ّٔبيذ. دٌٚت وٛد سا تمذيُ سئيظ رّٙٛس ِي اعتمفب 

  ضيٕذ. ّٙٛس ثٗ ّ٘يٓ ِٕٛاي تشد ديگش  سا ثٗ سيبعت دٌٚت ثشِيسئيظ ر 

 اصمىفتادًىشتى

 ٕبٔچههٗ ِزٍههظ ٍِههي وٍههك ِزههذدام ثشٔبِههٗ دٌٚههت سا تقههٛيت ٔىٕههذ ثههٗ هههٛس  

 ؽٛد. ِٕضً ِي لبٔٛٔي

 ؽٛد. أتخبثب  رذيذ ِزٍظ صذاوخش  شف عٗ ِبٖ ثش ضاس ِي 

 اصمىفتادًنيى

 عبصد. ا ارشا ٚ ّ٘بٕ٘گ ِيسئيظ دٌٚت ثشٔبِٗ ِقٛة ِزٍظ س 

 اصمىشتادو

 ّٔبيذ. دٌٚت عبٌيبٔٗ ثيبٔيٗ عيبعت وٍي سا تمذيُ ِزٍظ ٍِي وٍك ِي 

 ؽٛد. ثيبٔيٗ عيبعت وٍي ِٛرت ثضخٙبيي دس وقٛؿ عٍّىشد دٌٚت ِي 

ايٓ ِجبصج، ثشاعبط ِفبد افٛي فذ ٚ ثيغهت ٚ ؽؾهُ، فهذ ٚ ثيغهت ٚ ٘فهتُ  

 ؽٛد. ٗ يب اعتينبس ِٕزش ِيفذ ٚ ثيغت ٚ ٘ؾتُ، ثٗ فذٚس لطمٕبِٚ 

 تٛأذ دسوٛاعت سم  اعتّبد وٕذ. سئيظ دٌٚت ِي 

 اصمىشتادًيكى

سئههيظ دٌٚههت، عههيٖٚ ثههش اوتيههبساتي وههٗ ٔههـ فههشيش لههبْٔٛ اعبعههي ثههٗ ٚ   

 ّٔبيذ: وٕذ، اوتيبسا  صيش سا ٔيض اعّبي ِي ِي اعطب

 تٛصيح اوتيبسا  ثيٓ اعنب  دٌٚت مّٓ سعبيت ِفبد لبْٔٛ اعبعي؛ -4

 سيبعت ؽٛسا  دٌٚت؛ -2

 ٔظبس  ثش ارشا  لٛأيٓ ٚ ِمشسا ؛ -3

 ٘ب  ارشايي دٌٚت؛ اِنب  تقٛيجٕبِٗ -4

ٚ  7داس عههبوتٓ ِفههبد ثٕههذ٘ب   أتقههبة ثههٗ ِؾههبغً صىههِٛتي، ثههذْٚ وذؽههٗ -5

 افً ٘فتبد ٚ  ٙبسَ. 41

 اصمىشتادًدًو

 تٛأذ اعتمفب  دٌٚت وٛد سا تمذيُ سئيظ رّٙٛس وٕذ. سئيظ دٌٚت ِي 



 اصمىشتادًسٌو

ؽهٛسا   تٛأذ دس ٘يچ ِٛسد  اوتيبسا  ِشثٛه ثٗ أتقبة اعنب  سئيظ رّٙٛس ّٔي 

ثٗ أتقبة  لبْٔٛ اعبعي وٗ دس صيطٗ اوتيبسا  ٚ  اعت ٚ ّ٘چٕيٓ اوتيبسا  ِشثٛه

اعهيِي ٚ  سئيظ دٌٚت، اعنب  دٌٚت، اعنب  ؽٛسا  عبٌي إِيت ٚ ؽٛسا  عبٌي

 ب سا ٚا زاس ّٔبيذ.اوتيبسا  ِشثٛه ثٗ عضي آٔٙ

ِزٍهظ  تٛأذ اوتيبسا  ِشثٛه ثٗ تٛعً ثٗ ّ٘ٗ يشعهي، أضيي ّ٘چٕيٓ ٚ  ّٔي 

٘ؾتبدٚؽؾُ تهب  ٍِي وٍك، تقّيُ ثٗ أتخبثب  صٚدسط ِزٍظ، ارشا  ِفبد افٛي

 41، 1، 6، 4، 2،3، 4ٔٛدٚيىُ لبْٔٛ اعبعي ٚ ّ٘چٕيٓ اوتيبسا  ِميٓ دس ثٕهذ٘ب  

فذٚ٘زذُ٘ لبْٔٛ اعبعي سا  بد افٛي فذٚ٘فذُ٘ ٚافً ٘فتبد ٚ  ٙبسَ ٚ ِف 44ٚ 

 ٚا زاس ّٔبيذ.

 اصمىشتادًچيارو

وبًِ  اٌّذ  ثٗ هٛس اٌميد ٚ هٛيً ٕ٘گبِي وٗ سئيظ رّٙٛس ثٗ عٍت ثيّبس  فمت 

ٔتٛأههذ ٚ ههبيف وههٛد سا أزههبَ د٘ههذ، ؽههٛسا  لههبْٔٛ اعبعههي ثههٗ هههٛس لههبٔٛٔي 

وبًِ ٚ ، ثهٗ اتفهبق آساو  د٘ذ ٚ يظ اص ثشسعي صميمت ِمزٚسيت رٍغٗ ِي تؾىيً

 وٕذ. ٚمميت ِمزٚسيت سا ثٗ ِزٍظ ٍِي وٍك ييؾٕٙبد ِي اعيَ

رّٙهٛس سا  ِزٍظ ٍِي وٍك ثب اوخشيت دٚ عَٛ آسا اعنبو ٚمميت ِمهزٚسيت سئيظ 

اوتيبسا  سئهيظ  ّٔبيهذ، ايؾهبْ اعيَ ٚ سئيظ ِزٍظ سا ِأِٛس تقهذ  يغهت ٚ  ِي

 وٕذ. عّبي ِيرّٙٛس سا ثب سعبيت ِفبد افً ٘ؾتبدٚيٕزُ ا

ِميٓ دس  دس فٛس  تذاَٚ ِمزٚسيت يظ أمنب  ٍِٙت  ًٙ ٚ يٕذ سٚص، هجك ؽيٖٛ 

عهّت  ثٕذ٘ب  ييؾيٓ ِفبد ثٕذ٘ب  ثمذ  ايٓ افً، ٔغهجت ثهٗ اعهيَ عهذَ تقذ 

 ؽٛد. سيبعت رّٙٛس  ٔبؽي اص اعتمفب  لبٔٛٔي الذاَ ِي

تؾهىيً  عبعيدس فٛس  اعتمفب يب تٛ  سئيظ رّٙٛس، ثيتبفٍٗ ؽٛسا  لهبْٔٛ ا 

د٘هههذ ٚ عهههذَ تقهههذ  لطمهههي عهههّت سيبعهههت رّٙهههٛس  سا وتجهههبم  رٍغهههٗ ِي

 ّٔبيذ. ِي تقذيك

ؽهٛسا  لههبْٔٛ اعبعههي دس اعههشا ٚلههت عههٕذ اعههيَ عههذَ تقههذ  لطمههي سا ثههٗ  

 د٘ذ. وٕذ ٚ ِزٍظ ثٗ هٛس لبٔٛٔي تؾىيً رٍغٗ ِي ٍِي وٍك اسعبي ِي ِزٍظ

غهههؤٌيت سئهههيظ ِزٍهههظ ٍِهههي وٍهههك صهههذاوخش ثهههٗ ِهههذ   ٙهههً ٚ يهههٕذ سٚص ِ 

ؽٛد؛ دس هي ِذ  ِضثٛس أتخبثب  سيبعهت رّٙهٛس   داس ِي صىِٛت سا عٙذٖ سيبعت

 يزيشد. ِي أزبَ

 تٛأذ ٔبِضد عّت سيبعت رّٙٛس   شدد. سئيظ صىِٛت ِزوٛس ّٔي 

اعبعي  سئيظ رّٙٛس ِٕتخت هجك افٛي ؽقت ٚ ٘فتُ تب ٘فتبد ٚ  ٙبسَ لبْٔٛ 

 سعبٔذ. ِأِٛسيت وٛد سا ثٗ أزبَ ِي

ِههٛسد ّ٘ضِههبٔي تههٛ  سئههيظ رّٙههٛس ٚ تمطيٍههي ٔبؽههي اص أضههيي ِزٍههظ دس  

د٘هذ ٚ عهذَ تقهذ   وٍك، ؽهٛسا  لهبْٔٛ اعبعهي لبٔٛٔهبم تؾهىً رٍغهٗ ِي ٍِي

 ّٔبيذ. سيبعت رّٙٛس  سا وتجبم تقذيك ِي لطمي عّت



سئيظ ؽٛسا  لبْٔٛ اعبعي، تضت ؽشايو ِٕذسد دس ثٕهذ٘ب  ييؾهيٓ ايهٓ افهً  

داس  اعبعههي ِغههؤٌيت سيبعههت صىِٛههت سا عٙههذٖ افههً ٘ؾههتبد ٚ يههٕزُ لههبْٔٛٚ 

 ؽٛد. ِي

 اصمىشتادًپنجى

دٌٚتهههي سا وهههٗ دس دٚساْ ِمهههزٚسيت، تهههٛ  يهههب اعهههتمفب  سئهههيظ رّٙهههٛس أزهههبَ  

تٛأهذ اعهتمفب د٘هذ يهب ِهٛسد  وٕذ، تهب آغهبص ثىهبس سئهيظ رّٙهٛس رذيهذ ّٔي ِي ٚ يفٗ

 اعبعي ٚالح ؽٛد. تغييشا 

عهههّت سيبعهههت رّٙهههٛس  ثبؽهههذ دس فهههٛستي وهههٗ سئهههيظ دٌٚهههت ٚلهههت ٔهههبِضد  

 هشدد ٚ ٚ هبيف سئهيظ صىِٛهت ٚ  سا ثهٗ  ِغتمفي تٍمي ِغتمفي تٍمي ِي لبٔٛٔبم 

 وٕذ. اص اعنب  دٌٚت ٚا زاس ِي يىي ديگش

افهههً ٘فتبدٚ ٙهههبسَ ٚ ّ٘چٕهههيٓ افهههٛي ٘فتهههبدٚيٕزُ،  5ٚ  1ِفهههبد ثٕهههذ٘ب   

ٚ٘ؾههههتُ  ٚ٘فتُ ٚ فذٚثيغت ٚيىُ، فذٚثيغههههت فذٚثيغههههتُ، فذٚثيغههههت ٔٛدَ،

 ٚيٕذ سٚصٖ ِزشا ٔيغتٕذ. اعبعي دس هٛي ٍِٙتٙب   ًٙ لبْٔٛ

دس هههٛي ٍِٙتٙههب  ِضثههٛس افههٛي ٘ؾههتبدٚ٘فتُ، ٘ؾتبدٚ٘ؾههتُ، ٘ؾههتبدُٚٔٙ  

ٔههٛدٚيىُ لههبْٔٛ اعبعههي تمههو دس فههٛس  تقههٛيت ِزٍههظ ٍِههي وٍههك ٚ يههظ اص ٚ 

 لجٍي ثب ؽٛسا  لبْٔٛ اعبعي ٚ ؽٛسا  عبٌي إِيت ِزشا ٘غتٕذ. ِؾٛس 

 اصمىشتادًششى

دس ِهٛاسد اٌضاِهب  ؽهذيذ، سئههيظ رّٙهٛس مهّٓ تشاوههٛأي ؽهٛسا  عهبٌي إِيههت  

تؾىيً رٍغهٗ ٚ مهّٓ ِؾهٛس  ثهب سئهيظ ِزٍهظ ٍِهي وٍهك، سئهيظ دٌٚهت ٚ  ثٗ

ؽههٛسا  لههبٔٛٔي اعبعههي صىههُ اعههيَ ٚمههميت امههطشاس  يههب، ثههشا  ِههذتي  سئيظ

صىِٛههت ٔظههبِي سا فههبدس ٚ تههذاثيش الصَ ثههشا  ثبص ؾههت ثههٗ ٚمههميت عههبد  سا  ِميٓ،

 ّٔبيذ. ِي اتخبر

تّذيذ  ِذ  ٚمميت امطشاس  يب صىِٛت ٔظبِي تمو ثب تقٛيت ِزٍظ ٍِي وٍك 

 ؽٛد. ِي

 اصمىشتادًىفتى

اٌٛلح ٔٙبد٘هههب، اعهههتميي يهههب تّبِيهههت اسمهههي وؾهههٛس سا   ٕبٔچهههٗ وطهههش  لشيهههت 

 وٕذ. ّٔبيذ، سئيظ رّٙٛس ٚمميت اعتخٕبيي سا اعيَ ِي تٙذيذ

ٔظش  ٛسا  لههبْٔٛ اعبعههي ٚ اعههتّبا ٕههيٓ تقههّيّي يههظ اص ِؾههٛس  ثههب ؽهه 

  شدد. عبٌي إِيت ٚ ؽٛسا  ٚصيشاْ اوز ِي ؽٛسا 

رّٙهههٛس  ٚمهههميت اعهههتخٕبيي اِىهههبْ اوهههز تهههذاثيش اعهههتخٕبيي سا ثهههشا  سئيظ 

ّٔبيههذ؛ صفههظ اعههتميي ٍِههت ٚ ٔٙبد٘ههب  رّٙههٛس  اتخههبر تههذاثيش ِضثههٛس سا  ِي تشاُ٘

 وٕذ. ِي ايزبة

 د٘ذ. لبٔٛٔي تؾىيً رٍغٗ ِي دس  ٕيٓ ٚمميتي ِزٍظ ٍِي وٍك ثٗ هٛس 

 يزيشد. ٚمميت اعتخٕبيي ثٗ ؽىً ٚ ثٗ ٔضٛ صبوُ ثش ثيبٔيٗ آْ يبيبْ ِي 

 اصمىشتادًىشتى



 وٕذ. سئيظ رّٙٛس صىُ ثغيذ عِّٛي سا فبدس ِي 

 اصمىشتادًنيى

اعتّبا  سئيظ رّٙٛس مّٓ تشاوٛأي ؽٛسا  ٚصيشاْ ثشا  تؾىيً رٍغٗ ٚ مّٓ 

ِمشسا   اٌٛلٛا، هجههك يههت، دس فهٛس  تٙهبرُ ٚالمههي يهب لشيهتٔظهش ؽهٛسا  عهبٌي إِ

 د٘ذ. ِشثٛهٗ ِٕؾٛس ًٍِ ِتضذ، اعيْ رٕگ ِي

 د٘ذ. دس  ٕيٓ ٚمميتي ِزٍظ ٍِي وٍك ثٗ هٛس لبٔٛٔي تؾىيً رٍغٗ ِي 

 ّٔبيذ. سئيظ رّٙٛس ثب فذٚس ييبِي ٍِت سا اص ٚمميت ِٛرٛد ِطٍح ِي 

 اصمنٌدو

آيههذ ٚ سئههيظ  اعبعههي ثههٗ صبٌههت تمٍيههك دسِيدس هههٛي ٚمههميت رٕگههي لههبْٔٛ  

 ؽٛد. داس وٍيٗ اوتيبسا  ِي ؽخقبم عٙذٖ رّٙٛس

 اصمنٌدًيكى

 وٕذ. سئيظ رّٙٛس لشاسداد آتؼ ثظ ٚ لشاسداد فٍش سا اِنب ِي 

 وٕذ. ِي ٚ  اص ؽٛسا  لبْٔٛ اعبعي دس وقٛؿ لشاسداد٘ب  ِشثٛهٗ ٔظشوٛا٘ي 

 سعبٔذ. ِي قٛيت لطمي ِزٍظ ٍِي وٍكٚ  لشاسداد٘ب  ِضثٛس سا ثيتبفٍٗ ثٗ ت 

  

 قٌهيقننويبحثدًو

 اصمنٌدًدًو

 وٕذ. لٖٛ ِمٕٕٗ سا اعّبي ِي« ِزٍظ ٍِي وٍك »ِزٍظ ٚاصذ  ثٗ ٔبَ  

 وٕذ. ِزٍظ ِضثٛس لبْٔٛ سا سمعبم تذٚيٓ ٚ تقٛيت ِي 

 اصمنٌدًسٌو

ٚ  ؽؾُ ِزٍظ ٍِي وٍك ثش عٍّىشد دٌٚت، تضت ؽشايو ِميٓ دس افٛي ٘فتبد ٚ 

 ٘ؾتبدَ لبْٔٛ اعبعي، ٔظبس  عبَ داسد.

 اصمنٌدًچيارو

ِزٍههظ ٍِههي وٍههك دس  ههبس ٛة اوتيههبسا  وههٛد ِٕههذسد دس لههبْٔٛ اعبعههي ثبيههذ  

ِأِٛسيت ِضٌٛٗ اص عٛ  ِشدَ ٚتبداس ثبؽذ ٚ ّ٘يؾهٗ ثهٗ عخٕبٔؾهبْ  هٛػ تهشا  ثٗ

 د٘ذ.

 اصمنٌدًپنجى

، ِغههتميُ ٚ ِخفههي اعنههب  ِزٍههظ ٍِههي وٍههك اص هشيههك أتخبثههب  ّ٘گههبٔي 

 ؽٛٔذ. ِي أتخبة

 اصمنٌدًششى

 دٚسٖ ّٔبيٕذ ي ِزٍظ ٍِي وٍك يٕذ عبي اعت. 

اٌمههبدٖ صههبد ٚ ِههبٔح أزههبَ عههبد  أتخبثههب   دٚسٖ ِضثههٛس تمههو دس ِههٛاسد  وههٗ تٛق 

 ؽٛد. تّذيذ ِي اعت

ِزٍظ ٍِهي وٍهك ثهٗ ييؾهٕٙبد سئهيظ رّٙهٛس ٚ ثهب ِؾهٛس  ثهب ؽهٛسا  لهبْٔٛ  

 وٕذ. ُ ِمتني ايٓ اِش سا تأييذ ِيثب اوز تقّي اعبعي



 اصمنٌدًىفتى

لههبْٔٛ ؽههىً أتخههبة ٚوههي ٚ ثخقههٛؿ تمههذاد آٔٙههب، ؽههشايو أتخههبة ؽههذْ ٚ  

 وٕذ. اعتشاك ثٗ آْ سا تمييٓ ِي ٔضٖٛ

 اصمنٌدًىشتى

 تأييذ اعتجبس ّٔبيٕذ ي ٚوي دس صيطٗ فيصيت ِزٍظ ٍِي وٍك اعت. 

 اصمنٌدًنيى

 ٚويً ِأِٛسيتي ٍِي اعت.ِأِٛسيت ّٔبيٕذ ي  

 ايٓ ِأِٛسيت لبثً تىشاس اعت. 

 اصمصذو

سا  ٚويٍي وٗ صبئض ؽشايو أتخبة ؽذْ ٔجبؽذ يب ديگش ٔجبؽذ اعتجبس ّٔبيٕذ ي وهٛد 

د٘ههذ. تمههذاْ اعتجههبس ِضثههٛس ٔبؽههي اص تقههّيُ ِزٍههظ ٍِههي وٍههك ثههب  اص دعههت ِي

 آساو اعنبعت. اوخشيت

 اصمصذًيكى

تٛإٔهههذ، دس فهههٛس  استىهههبة عٍّهههي دْٚ   وهههٗ ِيٚويهههً دس لجهههبي عهههبيش ٚوهههي 

 ّٔبيٕذ ي، اص ٚ  وٍح يذ ّٔبيٕذ ِغؤي اعت. ؽأْ

وٕههههذ. سا  ِضثههههٛس ثههههذْٚ  لههههبْٔٛ ؽههههشايو سد اعتجبسٔبِههههٗ ٚوههههي سا تميههههيٓ ِي 

عبوتٓ صمهٛق عّهِٛي ثهٗ تقهٛيت اوخشيهت اعنهب  ِزٍهظ ٍِهي وٍهك  داس وذؽٗ

 سعذ. ِي

 اصمصذًدًو

  يىههي اص اعنههب سا اص عههٛ  ِزٍههظ ٍِههي وٍههك لههبْٔٛ ؽههشايو يههزيشػ اعههتمفب 

 وٕذ. ِي تمييٓ

 اصمصذًسٌو

ِقهههٛٔيت يبسٌّهههبٔي ٚوهههي دس ههههٛي ِهههذ  ّٔبيٕهههذ ي ايؾهههبْ ثهههٗ سعهههّيت  

 ؽٛد. ِي ؽٕبوتٗ

٘ههيچ ٚويٍههي ثههٗ عٍههت ا ٙههبسٔظش يههب عههخٕشأي يههب آساو وههٛد دس هههٛي أزههبَ  

ٗ الهذاَ ِهذٔي يهب ّٔبيٕذ ي، ِٛسد تمميت، ثبصداؽت يب ثٗ ههٛس وٍهي ٘هش  ٛٔه ٚ يفٗ

  يشد. ّٔي ويفش  لشاس

 اصمصذًچيارو

 ٕبٔچههٗ ٚويٍههي عّههً وههيف ِشتىههت ؽههٛد، تمههو دس فههٛس  فههشتٕظش فههشيش ٚ   

صمٛق وٛد يب ثٗ ِزٛص ِزٍظ ٍِي وٍك وٗ ثب اوخشيهت آساو اعنهب عهٍت ِقهٛٔيت  اص

 ٚ  سا تقٛيت ّٔبيذ، لبثً ييگشد ٚ تمميت اعت. اص

 اصمصذًپنجى

سئيغهٗ  تٛاْ ٚويً سا ثبصداؽت ٚ ٘يئت استىبة رشَ يب رٕبيت ِؾٙٛد ِيدس فٛس   

 ِزٍظ ٍِي وٍك سا ثيتبفٍٗ اص ايٓ اِش آ بٖ ّٔٛد.



تٛأههذ  ٘يئههت سئيغههٗ ِزٍههظ ٍِههي وٍههك هجههك ِفههبد افههً فههذٚ ٙبسَ ِي 

 تمٍيك ييگشد ٚ آصاد  ٚويً ِٛسد ٔظش  شدد. وٛاعتبس

 اصمصذًششى

تمييٓ  سا دس فٛس  عذَ تقذ  وشعي ّٔبيٕذ ي ٚ لبْٔٛ ؽشايو ربيگضيٕي ٚويً  

 وٕذ. ِي

 اصمصذًىفتى

دعتگبٖ لبٔٛٔگزاس  ثٗ هٛس لهبٔٛٔي دٖ سٚص يهظ اص أتخبثهب  ِزٍهظ ٍِهي وٍهك،  

 وٕذ. سيبعت سئيظ عٕي ٚ ِمبٚٔت دٚ ٔفش اص رٛأتشيٓ ٚوي وبس وٛد سا آغبص ِي ثٗ

تؾهىيً وّيغهيٛٔٙب   دعهتگبٖ لبٔٛٔگهزاس  ٔغهجت ثهٗ أتخهبة ٘يئهت سئيغهٗ ٚ 

 وٕذ. الذاَ ِي وٛد

 اصمصذًىشتى

سئهههيظ ِزٍهههظ ٍِهههي وٍهههك ثهههشا  يهههه دٚسٖ لبٔٛٔگهههزاس  ثهههٗ ايهههٓ عهههّت  

 ؽٛد. ِي ثش ضيذٖ

 اصمصذًنيى

لههبْٔٛ عههبصِبٔذ٘ي ٚ وههبس ِزٍههظ ٍِههي وٍههك ٚ ّ٘چٕههيٓ ثٛدرههٗ ٚ صمههٛق ٚ  

 وٕذ. اعنب  آْ سا تمييٓ ِي ِضايب 

 ّٔبيذ. ي وٛد سا تذٚيٓ ٚ تقٛيت ِئبِٗ داوٍ ِزٍظ ٍِي وٍك آييٓ 

 اصمصذًدىى

ا  ثشا  رٍغب  ِضثهٛس  رٍغب  ِزٍظ ٍِي وٍك عٍٕي ٘غتٕذ. دعتٛس رٍغٗ 

 ؽٛد. ٔظش  شتتٗ ؽذٖ اعت وٗ تضت ؽشايو لبٔٛٔي ِٕتؾش ِي دس

تٛأههذ ثههٗ دسوٛاعههت سئههيظ ِزٍههظ، اوخشيههت اعنههب  صبمههش  ِزٍههظ ٍِههي ِي 

 ٍغٗ غيش عٍٕي ّٔبيذ.ِزٍظ يب دٌٚت الذاَ ثٗ تؾىيً ر دس

 اصمصذًيازدىى

ٔبِهههٗ داوٍهههي  ِزٍهههظ ٍِهههي وٍهههك وّيغهههيٛٔٙب  وهههٛد سا دس  هههبس ٛة آييٓ 

 د٘ذ. تؾىيً ِي ِزٍظ

 وّيغيٛٔٙب  ِزٍظ ٍِي وٍك دائّي ٘غتٕذ. 

 اصمصذًدًازدىى

ِزٍظ ٍِي وٍك داسا  دٚ ٔؾغت عبٌيبٔٗ اعت وٗ ٘ش وذاَ صذاوخش عٗ ِهبٖ  

 أزبِذ. هٛي ِي ثٗ

اٌمهبدٖ تهشا وٛأهذ؛  تٛأذ ِزٍظ ٍِي وٍهك سا ثهٗ ٔؾغهت تٛق سئيظ رّٙٛس ِي 

ٔؾغههت ّ٘چٕههيٓ ثههٗ دسوٛاعههت دٚ عههَٛ اعنههب  ِزٍههظ يههب ثههٗ دسوٛاعههت  ايٓ

 ؽٛد. دٌٚت ٔيض تؾىيً ِي سئيظ

ا  وهٗ ِٛرهت  اٌمهبدٖ ِزٍهظ ٍِهي وٍهك ثهب أزهبَ دعهتٛس رٍغهٗ ٔؾغت تٛق 

 يبثذ. ِضثٛس ؽذٖ ثٛد وبتّٗ ِي ٔؾغت

 ًسيسدىىاصمصذ



 سئيظ دٌٚت ٚ اعنب  ِزٍظ ٍِي وٍك تٛمِبم اص صك ييؾٕٙبد لبْٔٛ ثشوٛسداسٔذ. 

ييؾٕٙبد٘ب  لبٔٛٔي صِبٔي لبثهً ههشس ٘غهتٕذ وهٗ اص ههشف ثيغهت ٔفهش اص ٚوهي  

 ؽٛٔذ. اسائٗ

ؽهٛد ٚ عهپظ سئهيظ دٌٚهت آْ  ٌٛايش لبٔٛٔي ثهذٚام دس ؽهٛسا  ٚصيهشاْ ِطهشس ِي 

 ّٔبيذ. وٍك ِيتمذيُ ٘يئت سئيغٗ ِزٍظ ٍِي  سا

 اصمصذًچياردىى

٘ش هشس لبٔٛٔي وهٗ وهب٘ؼ دسآِهذ يهب اتهضايؼ ِخهبسد دٌٚهت سا ثهٗ دٔجهبي داؽهتٗ  

غيشلبثً يزيشػ اعت ِگش ايٕىٗ تذاثيش  دس رٙت اتهضايؼ عبيهذا  صىِٛهت يهب  ثبؽذ

 رٛيي ِتٕبعت ثب ِخبسد دٌٚتي اوز وشدٖ ثبؽذ. رٙت صذالً فشتٗ دس

 اصمصذًپانسدىى

٘بيي وٗ لبْٔٛ اعبعي ثٗ اٚ ٚا زاس وشدٖ اعت الذاَ  ٍي وٍك دس صِيِٕٗزٍظ ِ 

 وٕذ. لبٔٛٔگزاس  ِي ثٗ

 ِٛاسد صيش ٔيض دس صيطٗ لبْٔٛ لشاس داسٔذ: 

آصاديٙهب   صمٛق ٚ ٚ بيف ثٕيبديٓ اؽخبؿ، ثخقهٛؿ آصاديٙهب  عّهِٛي، صفظ -4

 تشد  ٚ تمٙذا  اتجبا؛

اصدٚاد،  ٔٛادٖ ٚ ثخقهٛؿ ثهٗلٛاعذ وٍي ِشثٛه ثٗ ٘ٛيهت اؽهخبؿ ٚ صمهٛق وهب -2

 هيق، رسيت، اٍ٘يت ٚ ٚساحت؛

 ؽشايو البِت اؽخبؿ؛ -3

 لٛأيٓ ثٕيبديٓ ٍِيت؛ -4

 ِمشسا  وٍي ِشثٛه ثٗ ٚمميت ثيگبٔگبْ؛ -5

 ِمشسا  ِشثٛه ثٗ عبصِبْ لنبيي ٚ ايزبد ِضبوُ؛ -6

ٚ  ِمشسا  وٍي صمٛق ويفش  ٚ آييٓ دادسعي ويفش  ٚ ثخقهٛؿ تميهيٓ رهشايُ -7

 رٕبيب ، تمييٓ ِزبصاتٙب   ٛٔب ْٛ ِتٕبعت، عفٛ عِّٛي ٚ اعتشداد ِزشَ؛

 ِمشسا  وٍي آييٓ دادسعي ِذٔي ٚ ِزبس  ارشايي؛ -1

 عبوتبس اٌضاِب  ِذٔي ٚ تزبس ؛ -5

 ٔظبَ أتخبثبتي؛ -41

 تمغيّب  وؾٛس ؛ -44

 تقٛيت هشصٙب  ٍِي؛ -42

 تقٛيت ثٛدرٗ صىِٛت؛ -43

٘ب ٚ ِبٌيبتٙهههب ٚ وٍيهههٗ  ِؾهههّٛي عهههٛاسك، عهههّٙيٗٚمهههح، ِيهههضاْ ٚ ِهههٛاسد  -44

 ِشثٛهٗ؛ صمٛق

 ٔظبَ  ّشوي؛ -45

 ٘ب؛ ٔظبَ ثبٔىٙب، اعتجبس ٚ ثيّٗ -46

 ِمشسا  وٍي ِشثٛه ثٗ آِٛصػ؛ -47

 ِمشسا  وٍي ِشثٛه ثٗ ثٙذاؽت عِّٛي ٚ رّميت؛ -41



 ِمشسا  وٍي ِشثٛه ثٗ صمٛق وبس ٚ ثيّٗ ارتّبعي؛ -45

 يو صيغت؛ِمشسا  وٍي ِشثٛه ثٗ ِض -21

 ِمشسا  وٍي ِشثٛه ثٗ صّبيت اص صيب  ٚصؼ ٚ  يب٘بْ ثِٛي؛ -24

 صّبيت ٚ صفب ت اص ِيشاث ٍِي تشٕ٘گي ٚ تبسيخي؛ -22

 ٔظبَ وٍي عشيشعتي رٕگٍٙب ٚ ِشاتح؛ -23

 ٔظبَ وٍي آثٙب؛ -24

 ٔظبَ وٍي ِمبدْ ٚ ِٛاد عٛوتي؛ -25

 اثذاا ٔؾبٔٙب، اِتيبصا  ٚ عٕبٚيٓ اتتخبس  صىِٛتي. -26

 اصمصذًشانسدىى

سئيظ  ا  ٔبِهٗ رض ِٛاسد ِٛرٛد دس صيطٗ لبْٔٛ، عبيش ِٛاسد دس صيطٗ اوتيهبسا  آييٓ 

 رّٙٛس اعت.

 ا  سئيظ دٌٚت اعت. ٔبِٗ ارشا  لٛأيٓ دس صيطٗ آييٓ 

 اصمصذًىفذىى

 ّٔبيذ. سئيظ رّٙٛس لٛأيٓ سا  شف عي سٚص يظ اص دسيبتت تٛؽيش ِي 

 اصمصذًىيجذىى

دسوٛاعت  تٛأذ ثشسعي ِزذد لبْٔٛ ِقٛة سا دسوٛاعت ّٔبيذ؛ رّٙٛس ِيسئيظ  

  يشد. ِضثٛس عي سٚص يظ اص تقٛيت لبْٔٛ أزبَ ِي

لبْٔٛ،  دس ايٓ ِٛاسد سم  اوخشيت دٚ عَٛ اعنب  ِزٍظ ٍِي وٍك، ثهشا  تقهٛيت 

 الصَ اعت.

 اصمصذًنٌزدىى

 سعبي ّٔبيذ.تٛأذ ثشا  ِزٍظ ٍِي وٍك ييبَ وتجي ا سئيظ رّٙٛس ِي 

 اصمصذًبيستى

دٌٚت،  تٛأذ، يظ اص ِؾٛس  ثب سئيظ ِزٍظ ٍِي وٍك ٚ سئيظ سئيظ رّٙٛس ِي 

 ّٔبيذ.  يش  دس ِٛسد أضيي ِزٍظ ٍِي وٍك يب أزبَ أتخبثب  صٚدسط تقّيُ

 دس ٘ش دٚ فٛس  أتخبثب  ِزٍظ ثبيذ صذاوخش  شف عٗ ِبٖ أزبَ يزيشد. 

 اصمصذًبيستًيكى

تٛأههذ  ظ ٍِههي وٍههك ثههٗ دسوٛاعههت سئههيظ رّٙههٛس يههب سئههيظ ِزٍههظ ِيِزٍهه 

 عيبعت وبسري سا ِطشس وٕذ. ثضج

آْ  أزبِذ وٗ سئهيظ ِزٍهظ ا  ِي ايٓ ِجبصج دس فٛس  التنب ثٗ تٕظيُ لطمٕبِٗ 

 سعبٔذ. سا ثٗ اهيا سئيظ رّٙٛس ِي

 اصمصذًبيستًدًو

ّ٘جغهههتگي، ٘ب  آتهههؼ ثهههظ، فهههٍش، اتضهههبد ٚ  سئهههيظ رّٙهههٛس ِٛاتمتٕبِهههٗ 

ِشثٛه ثههٗ ِشص٘ههب  وؾههٛس ٚ ّ٘چٕههيٓ لشاسداد٘ههب  ِشثههٛه ثههٗ ٚمههميت  لشاسداد٘ههب 

ا  ثههش ثٛدرههٗ صىِٛههت  ثيٕههي ٔؾههذٖ ٘ب  ييؼ لشاسداد٘ههبيي سا وههٗ ٘ضيٕههٗ اؽههخبؿ ٚ

 وٕذ. يظ اص تقٛيت لطمي ِزٍظ ٍِي وٍك تقٛيت ِي ّٔبيذ تضّيً ِي



 اصمصذًبيستًسٌو

اسرضيهت  وٕهذ ثهش لبْٔٛ ايو ِزوٛس تقهٛيت ِيلشاسداد٘بيي وٗ سئيظ رّٙٛس ثب ؽش 

 داسد.

 اصمصذًبيستًچيارو

عؤاي  تٛإٔذ دٌٚت سا ثشا  اداو تٛميضب  دس وقٛؿ اعنب  ِزٍظ ٍِي وٍك ِي 

 ِشثٛه ثٗ ِغبئً سٚص ثٗ ِزٍظ اصنبس ّٔبيٕذ.

 اعت. تٛميضب  اعنب  ٘يأ  دٌٚت دس وّيغيٛٔٙب  ِزٍظ ٍِي وٍك ِغّٛا 

 ًپنجىاصمصذًبيست

تٛإٔذ عٛاال  وٛد سا ؽفب٘بم يب وتجهبم ثهشا  ٘هش يهه  اعنب  ِزٍظ ٍِي وٍك ِي 

 اعنب  ٘يأ  دٌٚت اسعبي وٕٕذ. اص

 ؽٛد. ثٗ عٛاال  وتجي صذاوخش  شف عي سٚص وتجبم يبعخ دادٖ ِي 

 ٕبٔچٗ ِزٍظ ٍِي وٍهك يبعهخ، ؽهفب٘ي يهب وتجهي، ٚصيهش ِهٛسد ٔظهش سا تٛريهٗ  

ٔبِههٗ داوٍههي ِزٍههظ ٍِههي وٍههك  ؽههشايطي وههٗ آييٓ تٍمي ّٔبيههذ، ثضههج ثههب وٕٕههذٖ

 ؽٛد. اعت آغبص ِي ثيٕي وشدٖ ييؼ

ٚ  يشعؼ ٚ يبعخ ثب ّ٘بْ ؽشايو دعتٛس رٍغب  ِجبصج ِزٍظ ٍِي وٍك  بپ 

 ؽٛد. ِٕتؾش ِي

 اصمصذًبيستًششى

تٛأههذ دس ِجبصههج ِشثههٛه ثههٗ اعههيَ عيبعههت وٍههي، ثههب  ِزٍههظ ٍِههي وٍههك ِي 

 دٌٚت ِمتشك ؽٛد. اعتينبس ثٗ ِغؤٌيت ييؾٕٙبد

 ييؾٕٙبد ِضثٛس تمو ثب اِنبو صذالً يه ٘فتُ تمذاد وً ٚوي لبثً ثشسعي اعت. 

 اصمصذًبيستًىفتى

 ييؾٕٙبد اعتينبس ثبيذ ثٗ تقٛيت اوخشيت دٚ عَٛ ٚوي ثشعذ. 

  يشد. سم   يش  عٗ سٚص يظ اص اسائٗ ييؾٕٙبد اعتينبس أزبَ ِي 

 اصمصذًبيستًىشتى

وهٗ ييؾهٕٙبد اعتينهبس ثهٗ تقهٛيت ِزٍهظ ٍِهي وٍهك ثشعهذ، سئهيظ  ٕ٘گبِي 

 وٕذ. اعتمفب  دٌٚت وٛد سا تمذيُ سئيظ رّٙٛس ِي دٌٚت

  

 قٌهقضاييويبحثسٌو

 اصمصذًبيستًنيى

 لٖٛ لنبييٗ ِغتمً اعت. 

 اواصمصذًسي

ٚ  ّ٘گهبْلٖٛ لنبييٗ اص ربِمٗ ٚ آصاديٙب صّبيت ٚ صفهظ آصاديٙهب  ثٕيهبديٓ سا ثهشا   

 ثشا  آصبد ٍِت تنّيٓ وٕذ.

 اصمصذًسيًيكى

  زاس  ؽذٖ اعت. عذاٌت ثش افٛي ِؾشٚعيت ٚ ِغبٚا  يبيٗ 

 يبثذ. ِي عذاٌت ثشا  ّ٘گبْ ٚ دس دعتشط ّ٘گبْ اعت ٚ دس سعبيت صمٛق ّٔٛد 



 اصمصذًسيًدًو

 ؽٛد. عذاٌت ثٗ ٔبَ ِشدَ ربس  ِي 

 اصمصذًسيًسٌو

 ويفش  تبثح افٛي ِؾشٚعيت ٚ ؽخقيت ٘غتٕذ.ِزبصاتٙب   

 اصمصذًسيًچيارو

داد غههتش  دس ثشوههٛسد ثههب اعّهههبي ِشتىجههٗ ِغههؤٌيٓ ٍِّىتههي ِغهههبعذتٙبيي  

 ّٔبيذ. ِي اعّبي

 اصمصذًسيًپنجى

 ؽٛٔذ. تقّيّب  لنبيي دس رٍغٗ عٍٕي اتخبر ٚ اعيَ ِي 

 اصمصذًسيًششى

صِههبْ، دس ٘ههش ِىههبْ ٚ دس ٘ههش ٚمههميتي  تّههبِي عههبصِبٔٙب  صىههِٛتي دس ٘ههش 

 اصىبَ لنبيي ٘غتٕذ. ِزش 

 اصمصذًسيًىفتى

عهههبصٔذ. دعهههتيبساْ وٍمهههي، دس  ِٕقهههجبْ لنهههبيي عهههذاٌت سا رهههبس  ِي فبصت 

 سعبٕٔذ. ِٕقجبْ لنبيي سا يبس  ِي ِميٓ دس لبْٔٛ، فبصت ؽشايو

 اصمصذًسيًىشتى

 لبمي تمو تبثح لبْٔٛ اعت. 

 نيىاصمصذًسيً

لبمي دس ِمبثً ٘ش ٔٛا تؾبس، دوبٌت يب الذاِي، ثهٗ ِٕظهٛس وذؽهٗ ٚاسد ّٔهٛدْ  

 ؽٛد. أزبَ ِأِٛسيت يب ثٗ سعبيت لنبٚ  آصادأٗ ٚ ، صّبيت ِي ثٗ

 اصمصذًچيهى

ِٕقجبْ لنهبيي ثهٗ فهٛس ِمهيٓ دس لهبْٔٛ دس ثشاثهش ؽهٛسا  عهبٌي لنهبيي،  فبصت 

 وقٛؿ ٔضٖٛ أزبَ ِغؤٌيت وٛد ِغؤٌٕذ. دس

 اصمصذًچيمًيكى

لهههبْٔٛ اص تهههبثميٓ داد غهههتش  دس ِمبثهههً ٘هههش ٔهههٛا عهههٛو اعهههتفبدٖ يهههب أضهههشاف  

 وٕذ. صّبيت ِي لبمي

 اصمصذًچيمًدًو

 ؽٛد. صك دتبا ثٗ سعّيت ؽٕبوتٗ ِي 

 ؽٛد. صك ِضثٛس دس صِيٕٗ ويفش  تنّيٓ ِي 

 اصمصذًچيمًسٌو

عههبصِبْ تٕظههيُ وٕٕههذٖ  ٘ب  صمههٛلي، ٔمههؼ ديههٛاْ عههبٌي دس تّههبِي صِيٕههٗ 

 وٕذ. داد ب٘ٙب ٚ ِضبوُ سا ايفب ِي تمبٌيت

 اعت. داس ديٛاْ يىغبٔي سٚيٗ لنبيي دس وؾٛس ٚ ٔظبس  ثش سعبيت صمٛق سا عٙذٖ 

 اصمصذًچيمًچيارو

 وٕذ. لبْٔٛ عبصِبٔذ٘ي، عٍّىشد ٚ عبيش اوتيبسا  ديٛاْ عبٌي سا تمييٓ ِي 



 اصمصذًچيمًپنجى

 داس اعت. سيبعت ؽٛسا  عبٌي لنبيي سا عٙذٖسئيظ رّٙٛس  

 اصمصذًچيمًششى

ؽههٛسا  عههبٌي لنههبيي، ثههب ؽههشايو ِمههيٓ دس لههبْٔٛ، دس ِههٛسد أتقههبثب ، تغييههش  

 وٕذ. ِٕقجبْ لنبيي اعيَ ٔظش ِي وبسوٕبْ ٚ ٔضٖٛ أزبَ وبس فبصت ِؾبغً

بيي ؽٛسا ّ٘چٕيٓ تضت سيبعت دثيهش اٚي ؽهٛسا ثهش سعبيهت ِفهبد اعبعهٕبِٗ لنه 

 ِٕقجبْ لنبيي تٛرٗ داسد. ٔظبس  وبًِ ثش أنجبه فبصتٚ 

 اصمصذًچيمًىفتى

سئيظ  ؽٛسا  عبٌي لنبيي ٔظش ِؾٛستي وٛد سا ييؼ اص فذٚس صىُ عفٛ اص عٛ  

 داسد. رّٙٛس اعيَ ِي

 اصمصذًچيمًىشتى

 وٕذ. ِيلبْٔٛ تشويت، عٍّىشد ٚ عبيش اوتيبسا  ؽٛسا  عبٌي لنبيي سا تمييٓ  

  

 نظارتًسازيانياييشٌرتيفصمسٌو

  

 نظارتكايميبحثيكى

 اصمصذًچيمًنيى

 ِزبٌظ ِٕتخت دس اثمبد وٍمي وٛد ٚ يفٗ ٔظبس  وبًِ سا ثش عٙذٖ داسٔذ. 

 اصمصذًپنجاىى

ا  سا وهٗ ِزٍهظ ٍِهي وٍهك دس ِهٛسد  دٌٚت  ضاسػ اعهتفبدٖ اص اعتجهبسا  ثٛدرهٗ 

 ّٔبيذ. ا  ثشا  دٌٚت تقٛيت وشدٖ اعت تمذيُ ِزٍظ ِي عٍّيب  ثٛدرٗ وٍيٗ

دس ِههٛسد ِزٍههظ ٍِههي وٍههك، عٍّيههب  ثههب تقههٛيت لههبٔٛٔي ِشثههٛه ثههٗ يشداوههت  

 ؽٛد. عٍّيب  ِٛسد ٔظش، وتُ ِي ثٛدرٗ

 اصمصذًپنجاهًيكى

ٔغجت ثهٗ  تٛأذ ِزٍظ ٍِي وٍك دس  بس ٛة اوتيبسا  ٚ اِتيبصا  وٛد، ٘ش آْ ِي 

 ميك دس وقٛؿ ِغبئً داسا  ِٕبتح وٍي الذاَ وٕذ.تؾىيً وّيغيْٛ تض

 اصمصذًپنجاهًدًو

عههبصِبٔٙب ٚ ٔٙبد٘ههب  ٔههب ش ِٛ فٕههذ ِطبثمههت الههذاِب  لههبٔٛٔي ٚ ارشايههي سا ثههب  

اعبعي ٚ ّ٘چٕيٓ ؽشايو اعتفبدٖ ٚ ثىبس يش  اِىبٔب  ِبد  ٚ يٌٛي دٌٚتهي  لبْٔٛ

 ثشسعي وٕٕذ. سا

 اصمصذًپنجاهًسٌو

لههبْٔٛ اعبعههي ثههب ٘ههذف ٔظههبس  ثههش سعبيههت لههبْٔٛ اعبعههي تؾههىيً ؽههٛسا   

 ؽٛد. ِي

ِزٍظ  ؽٛسا ّ٘چٕيٓ ثش سٚٔذ ّ٘ٗ يشعي، أتخبثب  سيبعت رّٙٛس  ٚ أتخبثهب  

 وٕذ. ٔظبس  داسد ٚ ٔتيزٗ عٍّيب  ِزوٛس سا اعيَ ِي

 اصمصذًپنجاهًچيارو



ي سئهيظ ؽٛسا  لهبْٔٛ اعبعهي داسا  ٘فهت عنهٛ اعهت وهٗ دٚ ٔفهش ثهٗ ِمشته 

دٚ ٔفش ثٗ أتخبة ِزٍظ ٍِي وٍك ٚ دٚ ٔفش ثٗ أتخهبة ديهٛاْ عهبٌي اص ثهيٓ  رّٙٛس،

 ؽٛٔذ. ديٛاْ، ثش ضيذٖ ِي اعنب 

ِأِٛسيهت  ايٓ اتشاد ثٗ ِضل أتخبة يب ِمشتي ٘ش ٔٛا ّٔبيٕذ ي، ؽغً، ٚ يفهٗ يب 

 وٕٕذ. ديگش  سا تشن ِي

د ؽههؼ عههبٌٗ اعنههب  ؽههٛسا  لههبْٔٛ اعبعههي داسا  ِأِٛسيههت ِٕضقههش ثههٗ تههش 

 ؽٛٔذ. ٚ ٔيّي اص آٔٙب ٘ش عٗ عبي عٛك ِي ٘غتٕذ

سئههيظ رّٙههٛس، سئههيظ ؽههٛسا  لههبْٔٛ اعبعههي سا ثههب ِأِٛسيههت ِٕضقههش ثههٗ تههشد  

 وٕذ. عبٌٗ ثٗ ايٓ عّت ِٕقٛة ِي ؽؼ

 اصمصذًپنجاهًپنجى

عيٖٚ ثش اوتيهبساتي وهٗ ٔهـ فهشيش لهبْٔٛ اعبعهي ثهٗ ؽهٛسا  لهبْٔٛ اعبعهي  

٘ب، يهيؼ  ٔبِهٗ ؽٛسا دس وقٛؿ ِطبثمت لشاسداد٘هب، لهٛأيٓ ٚ آييٓوشدٖ اعت،  ٚا زاس

ارههشا  آٔٙههب ثههب اعههيَ ٔظههش ٚ دس غيههش ايههٓ فههٛس  ثههب فههذٚس صىههُ، ٔظههش وههٛد سا  اص

 داسد. ِي اعيَ

ٔبِهٗ داوٍهي ِزٍهظ ٍِهي وٍهك ثهب  ؽٛسا ّ٘چٕيٓ دس ِهٛسد ِطبثمهت ِفهبد آييٓ 

 وٕذ. اعبعي ٔظش وٛد سا اعيَ ِي لبْٔٛ

 جاهًششىاصمصذًپن

سئههيظ رّٙههٛس يههب سئههيظ ِزٍههظ ٍِههي وٍههك ؽههٛسا  لههبْٔٛ اعبعههي سا ثههٗ  

 وٛأذ. رٍغٗ تشاِي تؾىيً

 اصمصذًپنجاهًىفتى

رٍغههب  ؽههٛسا  لههبْٔٛ اعبعههي ِضشِبٔههٗ اعههت؛ ٔظههشا  يههب اصىههبَ فههبدسٖ  

  شدد. ثيغت سٚص يظ اص دسيبتت عٕذ ِٛسد ٔظش اعيَ ِي ؽٛسا

 وٕذ. ٓ ِيؽٛسا ِمشسا  وبس وٛد سا تميي 

 اصمصذًپنجاهًىشتى

 ٕبٔچههٗ ؽههٛسا  لههبْٔٛ اعبعههي لههشاس داد، ِٛاتمتٕبِههٗ يههب وٕٛأغههيٛٔي سا ِغههبيش  

 ؽٛد. لبْٔٛ اعبعي تؾخيـ د٘ذ عٕذ ِضثٛس تقٛيت ّٔي ثب

 اصمصذًپنجاهًنيى

ا  سا ِغههبيش ثههب  ٔبِههٗ  ٕبٔچههٗ ؽههٛسا  لههبْٔٛ اعبعههي ِمشساتههي لههبٔٛٔي يههب آييٓ 

تؾخيـ د٘ذ ِمشسا  ِضثٛس اص تهبسيخ اوهز تقهّيُ ؽهٛسا تبلهذ اعتجهبس اعبعي  لبْٔٛ

 ؽٛد. ِي

 اصمصذًشصتى

وؾهٛس   ديٛاْ ِضبعجب  ثب ِغؤٌيت ٔظبس  ٔٙبيي ثش داسائي صىِٛهت، تمغيّب  

 ؽٛد. ٚ ِؤعغب  دٌٚتي تأعيظ ِي

 ّٔبيذ. ديٛاْ ِضبعجب   ضاسػ عبالٔٗ وٛد سا تمذيُ سئيظ رّٙٛس ِي 

ي ٚ عٍّىههههشد ديههههٛاْ ِضبعههههجب  ٚ تقههههٛيت ثشسعههههيٙب  لههههبْٔٛ عههههبصِبٔذ٘ 

 وٕذ. ِضبعجب  سا تمييٓ ِي ديٛاْ

  



 نيادىاييشٌرتييبحثدًو

 اصمصذًشصتًيكى

 ؽٛد. ؽٛسا  عبٌي اعيِي تضت ٔظش سئيظ رّٙٛس تؾىيً ِي 

ؽههٛسا  عههبٌي اعههيِي داسا  يههبصدٖ عنههٛ اعههت وههٗ سئههيظ رّٙههٛس اص ثههيٓ  

  ضيٕذ. ِز٘جي ثشِي سربي

 ؽٛد. سئيظ ؽٛسا  عبٌي اعيِي اص ثيٓ اعنب  ؽٛسا ثش ضيذٖ ِي 

 اصمصذًشصتًدًو

ؽههٛد. ؽههٛسا  ؽههٛسا  عههبٌي إِيههت ثههٗ سيبعههت سئههيظ رّٙههٛس تؾههىيً ِي 

اعت دس ِٛسد تّبِي ِغبئً ِشثٛه ثٗ إِيت ٍِي ٔظهشا  وهٛد سا ثهٗ سئهيظ  ِٛ ف

 اسائٗ ّٔبيذ. رّٙٛس

ٍىهههشد ؽهههٛسا  عهههبٌي إِيهههت سا سئهههيظ رّٙهههٛس  گهههٛٔگي عهههبصِبٔذ٘ي ٚ عّ 

 وٕذ. ِي تمييٓ

  

 بازنگريقانٌٌاساسيفصمچيارو

 اصمصذًشصتًسٌو

ثبصٔگش  لبْٔٛ اعبعي ثٗ اثتىبس سئيظ رّٙهٛس ٚ ثهب تقهٛيت ِزٍهظ ٍِهي وٍهك  

 ؽٛد. تقٛيت ِشدَ اص هشيك ّ٘ٗ يشعي ٚ تٛؽيش سئيظ رّٙٛس أزبَ ِيٚ 

 اصمصذًشصتًچيارو

ٔظههش ؽههٛسا  لههبْٔٛ اعبعههي، هههشس ثههبصٔگش  لههبْٔٛ اعبعههي  ٕبٔچههٗ هجههك  

ا  ثٗ افهٛي وٍهي ِهذيشيتي ربِمهٗ اٌزضايهش، صمهٛق ٚ آصاديٙهب  ثؾهش ٚ  وذؽٗ ٘يچ

ٚاسد ٔغبصد ٚ ثٗ ٘يچ ٚرٗ تمبدٌٙب  ثٕيبديٓ اوتيبسا  ٚ ٔٙبد٘ب سا ِتهأحش ٔغهبصد،  اتجبا،

اعبعهي سا ثهذْٚ تٛأذ ِغتميّبم لهبْٔٛ ِشثهٛه ثهٗ ثهبصٔگش  لهبْٔٛ  رّٙٛس ِي سئيظ

ّ٘ٗ يشعهي، يهظ اص وغهت آساو عهٗ  ٙهبسَ اعنهبو ِزٍهظ ٍِهي وٍهك،  اسربا ثٗ

 تٛؽيش ّٔبيذ.

 اصمصذًشصتًپنجى

تقهٛيت  لبْٔٛ ِشثٛه ثٗ هشس ثبصٔگش  لبْٔٛ اعبعي،  شف  ًٙ ٚ يٕذ سٚص يهظ اص 

تقٛيت ِشدَ  ِزٍظ ٍِي وٍك تضت ؽشايو ِتْٛ صمٛلي، اص هشيك ّ٘ٗ يشعي ثٗ

 ؽٛد. اسربا ِي

 اصمصذًشصتًششى

ِشدَ،  دس فٛس  عذَ تقٛيت لبْٔٛ ِشثٛه ثٗ هشس ثبصٔگش  لبْٔٛ اعبعي اص عٛ  

دٚسٖ  تهٛاْ لهبْٔٛ ِضثهٛس سا دس ههٛي ايهٓ ؽٛد؛ ّٔي لبْٔٛ ِضثٛس وبْ ٌُ يىٓ تٍمي ِي

 لبٔٛٔگزاس  ِزذدام ثٗ ّ٘ٗ يشعي  زاسد.

 اصمصذًشصتًىفتى

 وٕذ. لبْٔٛ اعبعي ِقٛة ٍِت سا تٛؽيش ِيسئيظ رّٙٛس ِتٓ ثبصٔگش   

  

 يقرراتانتقاني



ا  وهٗ  عٗ عنٛ ؽٛسا  لبْٔٛ اعبعي وهٗ ٘هش وهذاَ دس  هبس ٛة  هشٖٚ دٚ ٔفهشٖ 

أههذ دس اٌٚههيٓ تمههٛيل رضيههي اص  اص اسوههبْ صىِٛههت ثش ضيههذٖ يههب ِمشتههي وشدٖ يىههي

 ؽٛٔذ. وؾي ِؾخـ ِي لشعٗ هشيك

 
 

 
 


