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بالقنا يزوریپ  زا  سپ  اه  نادنز  نامزاس  يریگ  لكش  هچخیرات 

يگدنز نوئش  مامت  رد  يناسنا  يهلا و  يلاعتم  ياه  شزرا  ينیزگیاج  هعماج و  يگنهرف  يعامتجا و  فرگش  تارییغت  يمالسا و  دنمهوكش  بالقنا  يزوریپ  اب 
.دوش هژیو  هجوت  دندش ، يم  بوسحم  يعامتجا  يگدنز  زا  يشخب  عقاو  رد  هك  اه  نادنز  هلوقم  هب  درك  يم  باجیا  مدرم ،

تعرس هب  ریذپان  فصو  يراكتشپ  اب  بالقنا  يسایس  يركف و  ناربهر  هك  دوب  يا  هنوگ  هب  تیمكاح  ياهداهن  تیبثت  ترورض  بالقنا و  يزوریپ  زا  هیلوا  طیارش 
يكی يمالسا ) بالقنا  ياروش  ينعی   ) اه لاس  نآ  يراذگنوناف  يمسر  داهن  اهنت  قیرط  زا  يروف  تاررقم  نیناوق و  عضو  اب  هتخادرپ و  روما  نداد  ناماس  رس و  هب 

تشهبیدرا رد  .تفرگ  رارق  هجوت  دروم  دوز  يلیخ  هك  دوب  يمهم  روما  هلمج  زا  اه  نادنز  روما  .دومن  يم  صخشم  ار  اه  نآ  تیریدم  تیعضو  يرگید  زا  سپ 
هاگتسد هندب  هب  يیارجا  متسیس  زا  لماك  روط  هب  اه  نادنز  ذاختا و  هبوصم ، بلاق  رد  اه  نادنز  صوصخ  رد  بالقنا  ياروش  میمصت  نیلوا  لاس 1385  هام 
.دش هدرپس  اروش  نیا  هب  اه  نادنز  هرادا  تیلوئسم  يیاضق  يلاع  ياروش  لیكشت  اب  يتدم و  زا  سپ  تقو و  يرتسگداد  ترازو  هب  ادتبا  لصتم و  يیاضق 

رد اه  هاگتشادزاب  اه و  نادنز  هرادا  يارب  ریزگان  لاس ) تشه  دودح   ) لاس 1364 رخاوا  رد  اه  نادنز  نامزاس  لیكشت  نامز  ات  اه و  لاس  نیا  رد  يعیبط  روط  هب 
هدرب هرهب  اهداهن  زا  رگید  يخرب  يتینما و  يتاعالطا و  ياه  نامزاس  لك ـ  ينابرهش  يمالسا ـ  بالقنا  ياه  هتیمك  ریظن  يددعتم  ياهداهن  ناوت  زا  روشك  حطس 

.دندرك يم  هفیظو  ماجنا  دوب ، يیاضق  يلاع  ياروش  بختنم  وضع  رفن  هس  زا  لكشتم  هك  اه  نادنز  يتسرپرس  ياروش  تیلوت  تحت  اهداهن  نیا  يمامت  و 
دوش ارجا  دحاو  يلكش  هب  تسناوت  يمن  يتیبرت  يحالصا و  ياه  تكرح  اه ، لاس  نیا  رد  نامرجم ، يرادهگن  زكارم  ياه  تیریدم  ددعت  رطاخ  هب  عطق و  روط  هب 

هب دوبن و  يبولطم  دح  رد  اه  نادنز  يتسیز و …  يتشادهب ، تیعضو  اه  لاس  نیا  رد  دندوب ، نامرجم  فرص  يرادهگن  زا  ریزگان  ينامز ، طیارش  ظاحل  هب  هاگ  و 
.درك يم  يیامندوخ  اه  نادنز  تیریدم  هندب  رد  زونه  توغاط  میژر  زا  هدنام  ياج  رب  يسیلپ  ركفت  يلك  روط 

تهج رطاخ و  نیمه  هب  .دوب  هداد  تسد  زا  ار  مزال  يیآراك  دحاو ، يریگ  میمصت  مدع  ندوب و  يیاروش  تلع  هب  عطقم  نآ  رد  اه  نادنز  نالك  تیریدم  يفرط  زا 
.دومن يم  يرورض  اه  نادنز   تیریدم  ماجسنا  رد  يلمع  ياه  ماگ  نتشادرب  هاگشناد  هب  اه  نادنز  لیدبت  رد  هر )  ) لحار ماما  هنادنمشیدنا  دومنهر  ندومن  يیارجا 

هب اه  نادنز  يتسرپرس  ياروش  لیدبت  نوناق  لاس 1364 هام  نمهب  رد  ات  دش  ثعاب  هعماج ،  هنازوسلد  هنادجم و  يریگیپ  اب  هارمه  يشیدنارود  نیا  هناتخبشوخ 
، نوناق نیا  غالبا  بیوصت و  زا  سپ  .تشذگ  يمالسا  ياروش  سلجم  بیوصت  زا  هرصبت  هدام و 2  رد 10  روشك  يتیبرت  ينیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  نامزاس 

نامزاس لیكشت  يارب  يدایز  شالت  هك  يراصنا  دیجم  نیملسملا  مالسالا و  تجح  يراذگناینب و  لاس 1365  يادتبا  زا  اه  نادنز  نامزاس  هیلوا  يا  هتسه 
يحارط و نامزاس  هیلوا  تالیكشت  نامزاس ، سیئر  ناونع  هب  ناشیا  تیریدم  هاتوك  تدم  رد  .دش  بوصنم  نامزاس  سیئر  نیلوا  ناونع  هب  دوب  هتشاد  فورصم 

ناریدم تدم  نیا  رد  .دندش  ناتسا  ينیمات  تامادقا  زكارم  يمامت  اه و  هاگتشادزاب  اه و  نادنز  يتسرپرس  راد  هدهع  اه  نادنز  لك  تارادا  زین  اه  ناتسا   حطس  رد 
اهداهن ریاس  رایتخا  رد  يعون  هب  هك  ار  يزكارم  يمامت  ات  دندومن  يعس  نكمم ، تدم  نیرت  هاتوك  رد  نوناق و  دافم  يارجا  رد  اه  ناتسا  رد  هدش  بوصنم  هزات 

وربور يیاه  تمواقم  ًاضعب  تالكشم و  اب  اه  نادنز  لوحت  لیوحت و  هوحن ي  نامزاس  سیسات  هیلوا  ياه  لاس  رد  دنچ  ره  .دندروآرد  دوخ  يتسرپرس  تحت  دوب ،
اه نادنز   نامزاس  لاس ، دودح 9  زا  سپ  بیترت و  نیدب  يزادنا و  هار  ار  اه  نادنز  تارادا  ي  هیلوا   تالیكشت  ریبادت  اب  تمدخ  قشاع  ناوج و  ناریدم  يلو  دوب ،

.تفرگ رارق  تیبثت  هلحرم ي  رد 
هب اه  نادنز  سیسات  هزات  نامزاس  تیلوئسم  يمالسا ، ياروش  سلجم  رد  مدرم  هدنیامن ي  ناونع  هب  يراصنا  ياقآ  بانج  باختنا  زا  سپ  لاس 1366 و  طساوا  رد 

.دش هتشاذگ  تشاد ـ  يیاضق  لیاسم  يراذگ و  نوناق  رد  يتمیق  يذ  براجت  هك  يرتشوش ـ  لیعامسا  خیش  نیملسملا  مالسالا و  تجح  هدهع 
نادنز همان ي  نییآ  عطقم  نیا  رد  .دنتشادرب  يرثوم  ياه  ماگ  نامزاس  يتالیكشت  راتخاس  لماك  تیبثت  تهج  رد  لاس ) ود  دودح   ) دوخ يدصت  تدم  رد  زین  ناشیا 

لماك نامزاس  يرادا  تالیكشت  نارود ، نیا  رد  دش ، يلجت  همان  نییآ  دنب  دنب  رد  يگنهرف  تالوقم  يتیبرت و  يحالصا و  میهافم  راب  نیلوا  يارب  حالصا و  اه 
.تشگ

يگتسخ زرابم  بالقنا و  هدش  هتخانش  هرهچ ي  يدروجال  هلادیس  دیهش  يرتسگداد ، ریزو  تمس  هب  يرتشوش  ياقآ  باصتنا  هب  هجوت  اب  رویرهش 1368 و  رد 
.دنتفریذپ ار  اه  نادنز  نامزاس  هرادا ي  تیلوئسم  هییاضق  هوق ي  تقو  مرتحم  سیئر  يوس  زا  يهاش  متس  میژر  ياه  نادنز  ریذپان 

نادنز  حطس  زوسلد  دهعتم و  ياهورین  رب  هیكت  اب  ناشیا  نادنز ،  يرادا  تالیكشت  يبسن  تیبثت  اه و  نادنز  نامزاس  لیكشت  زا  لاس  زا 3  شیب  تشذگ  هب  هجوت  اب 
نادنز نانكراك  يمادختسا  نوناق  تدم  نیا  رد  .دندناسر  ماجنا  هب  ار  يرثوم  تامادقا  تیلوئسم  نیا  يدصت  لاس  تشه  تدم  رد  و  عورش ، ار  يحالصا  تكرح  اه 

.دندش يتیریدم  ساسح و  ياه  تسپ  رد  هژیو  هب  يماظتنا  ياهورین  نیزگیاج  يمسر  ياهورین  جیردت  هب  بیوصت و  هب  اه 
يلحم ناریدم  هب  تارایتخا  نداد  نادنز و  تیریدم  رما  رد  يیادززكرمت  اه ، نادنز  يیافكدوخ  تمس  هب  تكرح  اه ، نادنز  يلخاد  طیحم  يزاسابیز  ریظن  يتامادقا 

ينابنادنز ناینب  ، » اه نادنز  نامزاس  سیئر  ناونع  هب  ناشیا  يدعب  نیشناج  يرایتخب  يضترم  دیس  ياقآ  بانج  ریبعت  هب  دوب و  يو  تامادقا  رگید  زا  يناتسا  و 
.دش يزیر  يپ  نارود  نیا  رد  يمالسا »

يیاضق هاگتسد  رد  ينالوط  يا  هقباس  هك  يرایتخب  يضترمدیس  ياقآ  بانج  تیلوئسم ، نیا  زا  ناشیا  يریگ  هرانك  و  يدروجال   دیهش  تیریدم  لاس  تشه  زا  سپ 
يا هدرتسگ  مهم و  تامادقا  ناشیا  نارود  رد  هك  دندش  بوصنم  اه  نادنز  نامزاس  سییر  نیمراهچ  ناونع  هب  دنتشاد  فارشا  زین  اه  نادنز  يلك  لیاسم  هبو  دنتشاد 

: دوش يم  هراشا  اهنآ  زا  يخرب  هب  راو  تسرهف  هك  تفرگ  تروص  نامزاس  رد 

؛ نامزاس يریگ  میمصت  حطس  رد  يزیر  همانرب  هلوقم  ندرك  هنیداهن   
؛ روشك ياه  ناتسا  همه  رد  جورخ  زا  دعب  تبقارم  زكارم  راذگریثات  مهم و  داهن  سیسات   

؛ اه نادنز  رد  يعامتجا  يراكددم  هاگیاج  تیوقت   
رما نیا  ندرك  يرسارس  اه و  نادنز  حطس  رد  هرواشم  ينامرد و  ناور  مهم  هلوقم  رارمتسا  تیوقت و   

؛ دیدج ياهورین  بذج  يرادا و  يتالیكشت و  حطس  ءاقترا   
لاغتشا يزومآ و  هفرح  ياه  هاگودرا  يزادنا  هار  سیسات و   

؛ اه نادنز  يیافكدوخ  رما  ندرك  هنیداهن  اه و  نادنز  يزومآ  هفرح  نواعت و  هاگنب  ندومن  لاعف   
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؛ ناینادنز يشزومآ  يگنهرف و  روما  هب  هجوت  اه و  نادنز  همان  نییآ  حالصا   
اه ناتسا  زكارم  رثكا  رد  تیبرت  حالصا و  ياه  نوناك  سیسات  روشك و  ياه  نادنز  زا  لافطا  ناناوجون و  لماك  يزاسادج   

اه هد  ماجنارس  و  اه ؛ نادنز  رد  تاقیقحت  رما  ندومن  هنیداهن  صصختم و  رداك  تیبرت  تهج  اه  نادنز  نامزاس  يشهوژپ  يشزومآ و  زكرم  تیوقت   
رگید همانرب ي 

تمس نیا  رد  1388 رویرهش اتو  دش  راد  هدهع  لاس 83  زا  يقاسی  ربكا  يلع  ياقآ  بانج  ار  روشك  يتیبرت  ينیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  نامزاس  سیئر  نیمجنپ 
.دومن تیلاعف 

دنترابع هك  داد  رارق  رظندم  تیولوا  همانرب و  شش  رد  ار  دوخ  يراك  ياه  همانرب  تشاد و  اه  نادنز  عضو  هب  تبسن  يصاخ  هغدغد ي  يدصت  يادتبا  زا  یو 
: زا

( يیادز سبح    ) نادنز تازاجم  زا  هدافتسا  شهاك  ناونع  اب  يیاضق  شخب  رد  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  تابوصم  زا  دنب 14  ندومن  يیارجا   
اه نادنز  هب  ردخم  داوم  دورو  زا  يریگولج   

ناینادنز يدنب  هقبط  كیكفت و   
نانكراك شزومآ  يناسنا و  يورین  تیعضو  دوبهب   

دیدج ياه  نادنز  ثادحا  هدوسرف و  ياه  نادنز  لاقتنا   
ناینادنز يدنورهش  قوقح  يناسنا و  تمارك  تیاعر   

نیمشش .دش  ققحم  اه  همانرب  نیا  فادها  زا  يدایز  دودح  ات  دشاب و  يم  يریگیپ  ارجا و  لاح  رد  يراك  ياه  هورگ  لیكشت  اب  اه  تیولوا  اه و  همانرب  نیا  هك 
ات دش و  بوصنم  نامزاس  سیئر  ناونع  هب  رویرهش 1388 زا  یناجیرال  یلمآ  تیآ ا… ترضح  یوس  زا  یلیعامسا  نیسحمالغ  ياقآ  بانج  نامزاس ، سیئر 

نآرق و تیروحم  اب  اهنادنز  رد  یگنهرف  یاه  همانرب  یارجا  یلیعامسا  یاقآ  بانج  یراک  تیولوا  نیرتمهم  تشاد ،  هدهع  هب  ار  تیلوئسم  نیا  تشهبیدرا 1393
  . دوب حالصا  ناینادنز  هب  یصخرم  یاطعا  همان  نیئآ  هژیو  هب  نامزاس  ییارجا  همان  نیئآ  حالصا  اهنادنز و  رد  طابضنا  مظن و  تیمکاح  نینچمه  زامن و 

ییاضق هاگتسد  رکف  شوخ  هقباس و  اب  ناریدم  زا  و  یملع ،  یهاگشناد و  یانشآ  مان  یاه  هرهچ  زا  ریگناهج  رغصا  رتکد  یاقآ  بانج  نامزاس  سیئر  نیمتفه 
رد نالک  یتیریدم  ینالوط  هقباس  زا  هک  یو  تسا .  هدوب  نآ  راد  هدهع  هک  تسا  یلغاشم  هلمج  زا  هییاضق ،  هوق  لک  تاعالطا  تظافح  زکرم  سیئر  تسا . 

رد یدامتم  سیردت  قباوس  زا  اه و  هاگشناد  هییاضق و  هوق  یملع  یصصخت و  یاه   هتیمک  رد  تیوضع  نینچمه  ییارجا و  ییاضق و  فلتخم  حوطس 
تیبرت یحالصا و  یاه  همانرب  ات  تسا  هدش  اهنادنز  نامزاس  رادناکس  اضق  هاگتسد  سیئر  مکح  اب  هام 1393  تشهبیدرا  رد  تسا  رادروخرب  ربتعم  یاههاگشناد 

 : دوش یم  هراشا  دشرا  ریدم  نیا  یوس  زا  هدش  میسرت  یاه  تیولوا  یخرب  هب  لیذ  رد  .دبای  یرتشیب  باتش  یملع  درکیور  اب  اهنادنز 

اهنادنز رد  یملع  تیریدم  ندرک  هنیداهن   – 1

نانآ تلزنم  ناش و  یاقترا  یناسنا و  عبانم  زا  یشزومآ  یونعم و  یدام ،  تیامح   – 2

اهنادنز رد  لاغتشا  یزومآ و  هفرح  یشزومآ ،  ، یگنهرف یاه  همانرب  هعسوت   – 3

ینوناق دیدج  یاه  تیفرظ  زا  یریگ  هرهب  اب  یرفیک  تیعمج  شهاک   – 4

هعماج هب  ناینادنز  هنادنمتداعس  تشگزاب  یارب  اه  تیفرظ  یمامت  زا  هدافتسا  - 5

از بیسآ  یاه  نوناک  یریگ  لکش  زا  یریگشیپ  یارب  اهنادنز  رد  تراظن  شیازفا   – 6

رارق تحت  ناینادنز  عیرس  فیلکت  نییعت  هصاخ  اهنادنز  ییاضق  تیعضو  دوبهب   – 7

 ….. و  – 8
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