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وند جان و خرد  هب   انم خدا

 گفتبرپیص

ّ  ُبثشًبهَٗاىالّبت هِن ّ اسصؽوٌذی سا دس ساعتبی پبیؼ ّ لنبّت  ،هضبعجَ عِن ّ اًذاصٍ ثخؼ خقْفی دس التقبد
تْعَْ  بیُثشًبهَثخؼ خقْفی، دس  ُبیهضیت. ثب تْرَ ثَ دُذهیثَ دعت  اص عْی دّلتوشداى اتخبرؽذٍ ُبیعیبعت

کیذپظ اص اًمالة ثَ صشکت دس ساعتبی گغتشػ عِن ثخؼ خقْفی دس التقبد  ُٗن دس ایٗي ساعٗتب  ُبییتالػؽذٍ ّ  تإ
اىالّبت سعوی ّ لبثل اتکب دس استجٗبه ثٗب تٖییٗشات ّ تضْٗهت عِٗن ثخٗؼ خقْفٗی ُوْٗاسٍ  خألاعت. اهب  ؽذٍاًزبم

تْعَْ التقبدی سا اص ثٗیي ثٗشدٍ اعٗت. دس  ُبیعیبعتّ  ُبثشًبهَدس استجبه ثب احشگزاسی  هيوئيیبثی دلیك ّ صاهکبى اس
( اص SNA2008) الوللٗیثیي ُبیدعٗتْسالْولآهبسی ثب اتکب ثَٗ اعٗتبًذاسدُب ّ  خالءایي هيبلَْ تالػ ؽذٍ اعت تب ایي 

 هیبى ثشداؽتَ ؽْد.
یٗبص ّ دسخْاعٗت اتٗبق ثب تْرَ ثَٗ اُویٗت ایٗي هْمُْٗ، هضبعٗجَ عِٗن ثخٗؼ خقْفٗی دس التقٗبد ایٗشاى ثٗش صغٗت ً

ثبصسگبًی، فٌبیِ ّ هْبدى ایشاى، تْعو هشکض آهبس ایشاى ثب ُوکبسی پژُّؾکذٍ آهبس دس لبلت ایٗي ىٗشس پژُّؾٗی اًزٗبم 
 ؽذٍ اعت.

پژُّؾکذٍ آهبس ثش خْد ّارت هی داًذ تب اص تالػ ُب ّ صصوبت ُوَ کبسؽٌبعبى ّ فبصجٌَشاًی کَ دس اًزٗبم ایٗي ىٗشس 
اًذ کوبل تؾکش ّ لذسداًی سا داؽتَ ثبؽذ. اهیٗذ اعٗت ًتٗبیذ ایٗي ىٗشس یشهغتمین ُوکبسی داؽتَثَ ؽکل هغتمین ّ یب ٕ

 ثتْاًذ تقْیشی گْیبتش اص عِن ثخؼ خقْفی دس التقبد ایشاى سا اسایَ دادٍ ثبؽذ.
 فبدق ّلیپْسهضوذ                                                                                              
 سییظ پژُّؾکذٍ آهبس                                                                                                
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 کلیبت پژٌَص

 ممدمً -1-1
، ی دس فنبی کغت ّ کبسو سلبثتیؽشاایزبد ل دس یدّلت، هوبًْت اص هذاخلَ دس هْبدهت ثبصاس ّ تغِ یگشیتقذبُؼ ک

 یُبض دس ثشًبهَٗیٗؾْس هٗب ًکت دس کي صشیش ثْدٍ اعت. ایاخ یُبدس دَُ ی رِبىؾْسُبکخش کا اص عْی ؽذٍ اتخبر ساُجشد
هْٗسد تْرَٗ ثْٗدٍ اعٗت.  لبًْى اعبعی ۴۴افل  یلک یُببعتیثب اثالٓ ع ۱۳۸۵ّ  ۱۳۸۴ یُبتْعَْ ّ عپظ دس عبل

 یي ّ همشسات هتْٗذد اص اثتٗذایت ّ اثالٓ لْاًیي تقْیّ ُوچٌ یلبًْى اعبع ۴۴افل  یلک یُببعتیثَ دًجبل اثالٓ ع
 یثٗش ِّٗذٍ ثخٗؼ خقْفٗ یذ ّ ...، ًمٗؼ هِوٗیٗ، لبًْى سفِٗ هْاًِٗ تْلّکبسکغتى ثِجْد هغتوش دَُ ًْد اص رولَ لبًْ
ي یٗا یوٗکاثْٗبد  ید. ؽٌبعٗبیؽْٗؾْس فٗشاُن کس التقبد ي ثخؼ دیتْعَْ ا یهصم ثشا ُبیصهیٌَذ یگزاؽتَ ؽذ ّ همشس گشد

 عت.ا ُبٌَیي صهیاص ا یي ثخؾیتإه یي گضاسػ ثشایا ی، ُذف افلیگبٍ آى دس التقبد هلیي ربییثخؼ ّ تْ

 … (ضزح مسئلً )اٌداف، ضزَرت، متدَلُژی تحمیك  -1-5

 اٌداف -1-5-1

 :یلکٌدف 
 .شاىیالتقبد ا افضّدٍاسصػاص  یعِن ثخؼ خقْفتْییي 

 مسئلًضزَرت  -1-5-5

ّ  یاسگزبعٗٗتی، عیضیسؼ، ثشًبهَٗٗیش اص سفٗٗذ ّ پٗٗبیؾْٗٗس سا ًٗٗبگضک ْعٗٗتَ دس التقٗٗبد،یپذٍ ّ ثَٗٗ ُنیٗٗچیرذیٗٗذ، پ یفنٗٗب
شدٍ اعٗت. تضْٗهت، کٗ یًَٗبم التقٗبد ییبیٗپْ یشاًَ رِت صفٌٗ ّ استمٗبیؾگیهزوَّْ الذاهبت هٌغزن ّ پ یشیبسگک ثَ
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وٗٗت هضقْٗٗهت دس یش لییٗٗ، تٖیهٗٗبل یُٗٗبًفٗٗت، ثضشاى یوٗٗت رِٗٗبًیشات لییٗٗ)هبًٌٗٗذ تٖ ُبی خٗٗبسریتکبًَٗٗاخٗٗتالهت ّ 
آحٗبس آى ثٗش ل یّٗ تضل یؽٌبعٗتیبصهٌٗذ آعیَ ًکٗاعٗت  یًوًَْ هْمّْبت یُوگ یّ ...( ّ تضْهت داخل یرِبً یثبصاسُب
صیٗش  دس خقْٗؿاؽٗبسٍ  هْٗسد  هْمّْٗبت یبثیٗل ّ اسصیٗاعٗت تضل یاعت. گفتٌٗ یالتقبد یُب شثخؼیالى ّ صکالتقبد 
 ثشخْسداس اعت. یت ثبهتشیاص اُو یثخؼ خقْف اصرولَ یالتقبد ُبیثخؼ

اص  یٌیشیّ ؽٗتزشثَٗ تلٗ   یالتقٗبد یُبّ دس ُش دّسٍ، لٗذستت ثْدٍ یپشفشاص ّ ًؾ یُبالتقبد رِبى هتإحش اص دّسٍ
ُٗبی َ یکٗی اص ثِتٗشیي ساٍکٗذًذ یزَٗ سعٗیي ًتیٗاًذ ّ عٗشاًزبم ثَٗ ابسًبهَ خْد داؽتَکسا دس  یًُْ ًگبٍ ثَ ثخؼ خقْف

دس  ّوٗذتبًشاى یآهذٍ تْاًوٌذ ؽذى ثخؼ خقْفی اعت. دس ىی عبلیبى گزؽتَ، التقبد ا ثَ ّرْدسفت اص هْنالت ثشّى
دس ساعٗٗتبی  ثخٗٗؼ خقْفٗٗی ثَٗٗ   ّ هٌبعٗٗجی تْرَٗٗلبثلالتقٗٗبد لٗٗشاس داؽٗٗتَ ّ فشفٗٗت  ثخٗٗؼ ّوْٗٗهیاختیٗٗبس دّلٗٗت ّ 

 آفشیٌی ّ اًزبم فْبلیت دادٍ ًؾذٍ اعت.ًمؼ
ل ثبلمٍْ ثبهیی دس ساعتبی یُب ّ پتبًغتیَ اص ٍشفکؾْس اعت کالتقبد  یُبثخؼ تشیيهِناص  یکی یثخؼ خقْف
بصهٌٗذ یَ ًکٗؾْٗس مٗوي آًکّ هغٗتوش ُٗش  یغتویبد کؾْس ثشخْسداس اعت. سؽذ ّ تْعَْ ُذفوٌذ، عتْعَْ ّ تْبلی التق

گٗش اعٗت، یاص عْٗی د یاًغٗبً یُبَیعْٗ ّ تْعَْٗ عٗشهباص یک ییشثٌٗبیّوشاى ّ ص یُبذ دس صْصٍیرذ یُبیگزاسَیعشهب
اعت تٗب  یالتقبد یُبي صغبةیَ ّ تذّیِآى، ت ثش اعبطب ّ ُذفوٌذ ّ یپْ یي ّ اعتمشاس ًَبم آهبسیَ ّ تذّیبصهٌذ تِیً

ل یٗثتْاًٌٗذ مٗوي تضل یبسؽٌبعبى التقٗبدکشاى ّ ی، هذیالتقبد یُبّ ًَبم صغبة یًَبم آهبس یُبیخشّر ثش اعبط
ك ّ ثٌِگٗبم، یٗش، دلیوبت فٗضیًمبه لْت ّ مْٗف آى، ثٗب اتخٗبر تقٗو ییگزؽتَ ّ ؽٌبعب یشدُبکّول یّ ّالْ یّلو

 ٌذ.یًوب یهغتٌٖ یّ فشٌُگ ی، ارتوبّیالتقبد یُبؾْس سا دس صْصٍک یتآ یُبتیفْبل یضیسثشًبهَ
هتٌبعٗت،  یبسُٗبکساُ اسائَُٗٗب ّ اعتخشاد چبلؼ هٌَْسثَ یذیلک یُبل ؽبخـیسًّذ ّ تضل یي ساعتب ثشسعیدس ا

َ ک ؼ خقْفیثخصْصٍ  گیشاى تقوینّ  یالتقبد گزاساىعیبعت)ثَ  یبًیؽب کوکًگش ٌذٍیآ یُبلیتضل اسائَّ  یٌیثؼیپ
ٌٗذٍ یالتقٗبد دس آ یلٗکاص سًّٗذ  یا ٌبًَٗیث ش ّالِٗیثٗش آى تفغٗ هؤحش یشُبیالتقبد ّ هتٖ یتب ثب ؽٌبخت تضْهت آت اًذهبیل

تش دس سا ثَ ًضْ هيلْة یآت یُببعتیَ ثتْاًٌذ عکسا لبدس خْاُذ عبخت  ُبآى یي ؽٌبختیشد. چٌکداؽتَ ثبؽٌذ( خْاُذ 
َ کٗآى اعٗت  یتَٗ اعبعٗکشًٗذ. ًیبس گکٗ ش ثَٗیش فٗضیبُؼ اًضٗشاف اص هغٗکّ  یالتقبدت یت ّمْیثِجْد ّ تخج یساعتب
 ثخٗؼ خقْفٗی یبصهٌٗذ استجٗبه تٌگبتٌٗا ثٗب فْٗبهى التقٗبدیل تضْهت، ًیُب ّ تضلك چبلؼیدل یّ اصقب ییؽٌبعب

 شد:کش خالفَ یتْاى ثَ ؽشس صیي ُذف سا هیا یارشا یثشا هغئلَ تشیيهِني ساعتب یاعت. دس ا
o  ن ّ اًيجٗبق آى ثٗب یف ّ هفٗبُیذگبٍ تْٗبسیٗآى اص د یُبّ هؾخقَٗ یفشاگغتش ثَ ثخٗؼ خقْفٗ یًگبًُجْد

 ي ثخؼیا یوکهضبعجَ اثْبد  یثشا یهل یُبغتن صغبةیع
o دس التقٗبد  یخقْفٗ  آّسدى عِٗن ثخٗؼ ثَ دعٗتّ  یخقْف  ثخؼ یوک یشیگٌذ هغتوش اًذاصٍیفمذاى فشا

 بُؼ عِن ثخؼ دّلت دس التقبدک یؾْس ثشاکدس  ؽذٍ اتخبر یبُبعتیع یاحشثخؾ یبثیاسص هٌَْسثَشاى یا

مقبری، رَش گقزو َری مبٌیقت تحمیقك، متریزٌقبی ا،قلی، الق    ) متدَلُژی تحمیقك -1-5-1
 ...( َاط ػبت 

( اىالّٗبت آهٗبسی یآّسروِٗ ی)ثٗشا یؾٗیوبیّ پ یاتبثخبًَٗک، یاعٌبد یُباص سّػ یجیکهيبلْبت تش یسّػ ّ هتذّلْژ
 ؾْسک یاّ هٌيمَ ُبی هلیصغبةّ ًَبم  یدس ًَبم آهبس ؽذٍثیٌیپیؼ یُبّ سّػ یهجبً ثش اعبط ُبآى َ ُوَکاعت 
 ثبؽذ:یت هیي تشتیشد. هشاصل اًزبم ىشس ثذیگیاًزبم ه ۸ۺۺ۲ یهل  یُبغتن صغبةیشاى( ّ عیض آهبس اک)هش
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گیشی عِن ُبی اًذاصٍدس استجبه ثب سّػّ ًضٍْ ّولکشد عبیش کؾْسُب  ثبتزشثَدس استجبه  ّ گغتشدٍهيبلَْ کبهل  -۱
  ثخؼ خقْفی

دس  ثخٗؼ خقْفٗیهختلف، هضبعجَ عِٗن  یصبفل اص هٌبثِ آهبس یت اىالّبت التقبدیّمْ یپظ اص ثشسع -۲
 ش: یالتقبد ثب دّ سّػ ص

ثَٗ  یًبخبلـ داخل ل هضقْلکاص  یّوْه غش عِن ثخؼکدس التقبد ثب  یخقْف  دس ایي سّػ عِن ثخؼ الف(
 یاعٗاله یروِْٗس یضکٗهش کایٗشاى ّ ثبًٗ آهٗبس ضکتْعو هش عبلَُوَ یداخل ًبخبلـ ذ. هضقْلیآیدعت ه

ك یٗاص ىش یّوْه آهبس ّ اىالّبت ثخؼ یض اص گشدآّسیً یّوْه  هضبعجَ ثخؼ یؽْد. ثشایشاى هضبعجَ هیا
 یهٗبل یُبفْٗست یآّسُب، روِٗیالى ؽِٗشداسیبفٗت ثٗی، دسیدّلتٗ  یُبدعٗتگبٍ یبفت لبًْى ثْدرَ ثشایدس

 یُبتکؽٗش یهٗبل یُب، فْٗستثبصًؾغٗتگی کؾْٗسیّ  یؾْٗسک  وَ خذهبتیّ ث یارتوبّ یّوْه  یًِبدُب
 شد.یگیاًزبم ه هْسدًَشعبل  یثشا یدّلت یّوْه هبلی ًِبدُبی  یُب، فْستیدّلت

ُٗب ّ ًِبدُٗبی  اص سّػ اّل، آى دعٗتَ اص ثٌگٗبٍ ثخٗؼ خقْفٗیة( دس ایي سّػ پظ اص هضبعجَ اًٗذاصٍ ّ عِٗن 
ثخٗؼ اص ًیوٗی اص عِٗبم آى هتْلٗك ثَٗ ؽْد، صتی اگش ثٗیؼ  التقبدی کَ هبلکیتؾبى تْعو دّلت تْییي هی

ثبؽذ، سا ثش اعبط لیغت دسخْاعتی اتبق ثبصسگبًی، فٌٗبیِ، هْٗبدى ّ کؾٗبّسصی ایٗشاى هؾٗخـ  خقْفی
دّلتٗی امٗبفَ کن ّ ثَٗ ثخؼ ثخؼ خقْفیاص  ؽبىدّلتیاص التقبد سا ثَ دلیل هبلکیت  ُبآىًوْدٍ ّ عِن 

 ؽْد.یه

 طزح یبرثزوک ی َروٌبوست -1-1

طقُر مقُ ز ک یزیقگ میت وظقب  تمقمیقش َ تمُیقور جٍقت تجٍج طقزح تقب  قً اوقداسي یوتب -1-1-1
 خُاٌد ثُو؟

گغٗتشػ  یا ٌٗذٍیفضاثخؼ ّوْهی ثب سًّذ  یالتقبد یُبتیثٌب ثَ ّلل هتْذد، صْصٍ فْبل یاًمالة اعاله یشّصیپظ اص پ
شدى صْٗصٍ کؽٗذٍ ّ لٗزا هضٗذّد یالتقٗبد یُٗبتیفْبل ییبساکٗهْرٗت ًب ۺ۱۳۶ي گغتشػ دس اّاخش دَُ یزَ ایفت. ًتبی

ْس کثشًبهَٗ اّل تْعَْٗ لٗشاس گشفٗت. ثشًبهَٗ هٗز یبى افلکاص اس یکی، رضّ یعبصیدّلت ّ خقْف یالتقبد یُبتیفْبل
ي یَ ّ اثالٓ ؽذٍ اعت. دس ىْل ایشاى تِیدس ا یعبصیدس رِت گغتشػ خقْف یهتْذد یُببعتیٌّْاى ًميَ إٓبص عَ ث

دس  یت ثخٗؼ خقْفٗکرلٗت هؾٗبس»ُٗن اص هٌَٗش  یُٗبی بعٗتیي عیب چٌٗیَٗ آکٗهيٗشس ثْٗدٍ  عٗؤالي یُب ُوْاسٍ اعبل
ب یٗاًٗذ آهیض ثْدٍهْفمیٗت «یّ اًتمبل آى ثَ ثخٗؼ خقْفٗ یت دّلتیشیل هذیتجذ» ّ ُن اص هٌَش «یالتقبد یُبتیفْبل

ٌٗذ یهشثْٗه ثَٗ فشآ یُبیَ دس ثشسعٗکٗاعٗت  یّ هضبعجَ عِن آى دس التقٗبد اص هْٗاسد یخقْف ي ًمؼ ثخؼییخیش. تْ
گزاساى، اثٗضاسی کلیٗذی هضغْٗة هختلف اتخبر ؽذٍ تْعٗو عیبعٗت یُببعتیآحبس ع تضلیل ّ  تزضیَّ  یعبصیخقْف

 ؽْد.هی
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طقُر ک یگذاربسقتیوظقب  س یرا ثقزا ییٌبیژگیبت َ َکد، ویدي جدیج طزح،  ً ایوتب -1-1-5
 ور ثزخُاٌد واضت؟

ثب تْرَ ثَ اُویت ّ ًمؼ اعبعی ثخؼ خقْفی دس ُش التقبد، اىالُ اص عِن ثخؼ خقْفی اص کٗل التقٗبد ّ سًّٗذ 
ُبی خٗشد ّ کٗالى ای ثٗشای اسصیٗبثی ّولکٗشد عیبعٗت عٌٗزَ ٌّْاىثَتْاًذ  ی اعت کَ هیاىالّبت تشیيهِنتضْهت آى اص 

ٗٗشد.اعٗٗتفبدٍ ّ ثِشٍ گزاساى، هْٗٗسدتْعٗٗو عیبعٗٗت اتخبرؽٗٗذٍ ٗٗشداسی لٗٗشاس گی ٗٗب ث ُٗٗب ّ الٗٗذاهبتی دس ساعٗٗتبی کٌْى تالػت
اًذ رٌجَٗ ثٗشآّسدی ّ تخویٌٗی داؽٗتَ ّوٗذتبًگیشی عِن ثخؼ خقْفی اص کل التقبد ایشاى فْست گشفتَ اعت کَٗ اًذاصٍ

ى هختلف التقٗبدی )اّٗن اص تْعو کبسگضاسا ؽذٍاّالمّلی دس ایي هيبلَْ ثب اعتفبدٍ اص آهبسُب ّ اىالّبت حجتی ّ سعوی 
ُب( ثَ هضبعجَ عِن ثخؼ خقْفی اص التقبد ایشاى پشداختَ خْاُذ ؽذ کَ ایي ثخؼ ّوْهی، ثخؼ خقْفی ّ تْبًّی

 ُب ثشخْسداس اعت.سّػ اص دلت ثغیبس ثبهیی ًغجت ثَ عبیش سّػ

 طُر را ثزطزف خُاٌد ومُو؟ک یب مؼضل التمبویل َ کطزح  ً مط یوستبَروٌب -1-1-1

عبصی ّ یٗب دس صْصٍ خقْفی اتخبرؽذٍُبی ًتبیذ ّالْی عیبعت تْاىهیاص ایي هيبلَْ  آهذٍدعتثَاعبط اىالّبت  ثش
عٗبصی ثٗشای فْبلیٗت ّ صنْٗس ثخٗؼ خقْفٗی دس التقٗبد سا ساًٗی ّ یٗب فنبُب سا دس استجٗبه ثٗب ثشّىاحش عبیش عیبعت

 هْسد اسصیبثی ّ ثشسعی لشاس داد. دلتثَ

 مُضُع میی ػلسبثمً -1-4
 یُٗبثٗب اعٗتفبدٍ اص سّػ کؾْٗس یخقْفٗثخؼاًٗذاصٍ  ّ تْییي هضبعجَدس صهیٌَ ثش اعبط اىالُ هضممیي ایي هيبلَْ، 

ثٗش ّ  یلکدس عيش  ییثشآّسدُب فشفبًٌْى کبسی اًزبم ًؾذٍ اعت ّ کتب یآهبس یُبثش دادٍ ین هجتٌیشهغتمیب ٕین ّ یهغتم
ؾْٗس تْعٗو کدس التقٗبد  ثخؼ تْٗبّىعِن  ۱۳۹۱دس عبل  ایي صبلثب  اًزبم ؽذٍ اعت. یالتقبدعٌز یُبهذل اعبط
 سّػ پیوبیؾٗی( ّ ی)حجتٗ یهٗبل  یُبثٗب اعٗتفبدٍ اص فْٗست یجیکن تشیسّػ هغتم ثش اعبطَ ک ؽذٍاًزبمذٍ آهبس کپژُّؾ

  ثْدٍ اعت.
هلی ّ ثشسعی  ُبی صغبة ُبیىشسهْسدًیبص اص ًتبیذ  ُبیدادٍدس ایي پژُّؼ ًیض تالػ ؽذٍ اعت کَ ثب اعتخشاد 

 ثخؼ خقْفی ّ عِن آى دس التقبد ایشاى، هضبعجَ ؽْد.  افضّدٍاسصػهبلی،  ُبیفْست
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 تؼبریف َ مفبٌیم

 ممدمً -5-1
هْفك ّ هٌٗتذ  گزاسیعیبعتاعت. دس ساعتبی اًزبم  گزاسیعیبعتّ  سیضیثشًبهَداًؼ ّ اىالّبت هجٌب ّ پبیَ اعبعی 

 ایهغٗئلَاختیبس اص ّارجبت ّ الضاهبت کٗبس اعٗت.  آهبس دسکیفیت ثبهی اىالّبت ّ ، کویت هٌبعت ّ هْسدًَشثَ ُذف 
تْییي ربیگبٍ ّ ًمؼ دّلت دس  گیش التقبد ایشاى، هغئلَ هبًذٍ ّ گشیجبىثبلیرِبًی، اهب  هغبئلدس ّشفَ  سّصثَ چٌذاىًَ

اعت کَ هْسد ثشسعی  ُبعبلالتقبدی،  ُبیّشفَدس ثغیبسی اص کؾْسُبی پیؾشّ دس  هغئلَالتقبد ّ ربهَْ اعت. ایي 
ثٌیٗبدیي ّ اعبعٗی سّؽٗي ؽٗذٍ اعٗت. اهٗب  عٗؤالّ اسصیبثی لشاس گشفتَ ّ تکلیف ربهَْ ّ کؾْس دس استجبه ثب پبع  ایٗي 

سیٗضاى تکلیٗف خْٗد سا دس  ّ ثشًبهَ گزاساىعیبعتثذّى پبع  هبًذٍ اعت ّ  هغئلَدس التقبد ایشاى کوبکبى ایي  هتإعفبًَ
اعبعٗی کوبکٗبى دس التقٗبد  عٗؤالثٗب پبعٗ  ایٗي  دس استجٗبهًکبتی کَ  تشیيهِن. اص رولَ داًٌذًوییي پشعؼ هْارَِ ثب ا

التقبدی کؾْس  ُبیفْبلیتخقْفی ّ دّلتی چَ عِوی اص  ُبیثخؼایشاى هٖفْل هبًذٍ اعت ایي اعت کَ ُش یک اص 
دادٍ ًؾٗذٍ  عٗؤالپبعٗخی ثَٗ ایٗي  ایسیؾَّٗ  هٌٗذًَبم؟ دس التقبد ایشاى تب کٌْى ثَٗ ؽٗکل اًذدادٍسا ثَ خْد اختقبؿ 

 اسائَفذد اعت تب ثب اعتفبدٍ اص هٌبثِ ّ اهکبًبت هْرْد ثَ ایي پشعؼ اعبعی پبعخی هٌبعت  اعت. لزا ایي هيبلَْ دس
 دُذ.

ایٗشاى  دس روِْٗسی اعٗالهی التقٗبدی ُٗبیفْبلیتهزوَّْٗ  اصعِٗن ثخٗؼ خقْفٗی  ثشآّسدهيبلَْ ُذف  دس ایي
تَ هِن لجل اص ّسّد ثَ هجضج هضبعجبت، سعیذى ثَ داًؼ ّ اىالّبت کبفی دس استجبه ثب تْبسیف ّ هفبُین اهب ًکاعت. 

کبهل ّ دس ایي ساعتب دس گبم ًخغت ثَ ؽکل هضبعجبت هلی اعت. لزا  الوللیثیيهشتجو ثب ًَبم صغبثذاسی اعتبًذاسد ّ 
گٗبم ثْٗذی ثَٗ هيبلَْٗ ّ ثشسعٗی هيبلْٗبت هٗشتجو ثٗب  دس ّ صغبثذاسی هلٗیدلیك ثَ ثشسعی تْبسیف ّ هفبُین هشتجو ثب 

 پشداختَ خْاُذ ؽذ.  ثشسعی هْسدهْمُْ 
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 تؼبریف َ مفبٌیم: -5-5
 :ملی ٌبی  حسبة  سیستم -

 لْاّذ ّ ُبثٌذیىجمَ هفبُین ّتْبسیف  ثش رذاّل هجتٌی ّ ُبتشاصًبهَ ،ُبصغبة یکپبسچَ ّ عبصگبس هٌغزن، ایهزوَّْ
 هختلٗف ُٗبی اص فْبلیٗت هفقٗلی ّ رٗبهِ اىالّٗبت ُبصغٗبة  ایٗي  .الوللٗی اعٗتثیي عيش دس ؽذٍ تْافك صغبثذاسی
سا  دیگش هضل یب ثبصاس دس التقبدی ُبیثٌگبٍ ثیي گشفتَ فْست هجبدهت ّ کؾْس یک التقبد کل دس ؽذٍ اًزبم التقبدی
 .کٌذهی فشاُن
 صبفل ُبیىشیك دادٍ کؾْس اص یک التقبد ّولکشد ثٌبثشایي ّ ؽْدهی تٌَین هْیي صهبًی دّسٍ یک ثشای هلی ُبی صغبة

غتن یي ًغخَ عیآخشي پژُّؼ ثب اعتٌبد ثَ یا.  گیشدهی لشاس اسصیبثی ّ ّتضلیلتزضیَ هْسد ّ ؽذٍ کؾیذٍ تقْیش ثَ آى اص
 اعت.  ( اًزبم ؽذ۸ٍۺۺ۲) یهل یُب صغبة

 محمُل وبخبلص واخلی: -

هضقْل ًبخبلـ داخلی یک کؾْس ثشاثش اعت ثب صبفٗل  .تْلیذ اعت گیشی هضقْل ًبخبلـ داخلی هْیبسی ثشای اًذاصٍ
ّالٍّ ُش ًُْ هبلیبت هٌِبی ُش ًُْ یبساًَٗ ثٗش هضقْٗل َ همین آى کؾْس )ث تْلیذکٌٌذگبىًبخبلـ کلیَ  افضّدٍاسصػروِ 

بدی سا داؽٗتَ ُٗبی التقٗ عتبًذٍ ّ روِ هقشف ّاعيَ فْبلیت ّرْد ًذاسد(. ثٌبثشایي اگش روِ ُبآىکَ دس اسصػ عتبًذٍ 
ثبؽین، هضقْل ًبخبلـ داخلی ثشاثش ثب اسصػ ُوَ کبهُب ّ خذهبت تْلیٗذ ؽٗذٍ دس یٗک دّسٍ هٌِٗبی کبهُٗب ّ خٗذهبت 

 .ْالٍّ هبلیبت هٌِبی یبساًَ اعتسٍ ثهقشف ؽذٍ دس فشآیٌذ تْلیذ ىی ُوبى دّ

 :ستبودي -

بسگبٍ دس کؽْد ّ ثشای اعتفبدٍ دس خبسد اص لیذ هیّعیلَ یک کبسگبٍ دس التقبد کؾْس تْاسصػ کبهُب ّ خذهبتی اعت کَ ثَ
ش یّٗ ٕ یش گشٍّ عتبًذٍ ثبصاسیثَ دّ صؽْد ّ یه گزاسیاسصػوت ثبصاس یب هْبدل لیوت ثبصاس یَ ثَ لکشد یگیدعتشط لشاس ه

 ؽْد.ین هیتمغ یثبصاس

 ستبودي ثبساری: -

لقٗذ   یٗب تْلیذکٌٌٗذٍ  ؽٗذٍّ فشّختَٗ   ّشمَ  داس اعت هٌْی  یالتقبداص ًَش کَ   ُبییلیوت  دس ثبصاس ثَ  کَ  اعت  ایعتبًذٍ
  کَٗ  کبهُٗب ّ خٗذهبتی  ثٗش هیٗضاى  کَٗ  داس اعٗتهٌْٗی  اص ًَٗش التقٗبدی  ُب ّلتیثبؽذ. لیوت  سا داؽتَ  آى  فشّػّ   ّشمَ

 .ثبؽذ  داؽتَ  داسیهٌْی تإحیش، اعت  خشیذ آى  ّ خشیذاس ًیض صبمش ثَ  آى   ّشمَ  ثَ  هبیل  تْلیذکٌٌذٍ

 :غیز ثبساریستبودي  -

ب ی دس خذهت خبًْاسُب ٕیشاًتفبّیتْعو هؤعغبت   کَ  اعت  یب روْی  فشدی  ّ خذهبت اص کبهُب  ّجبست  عتبًذٍ  ًُْ  ایي
  کٗل  ثَیب  یًِبد یش ّاصذُبیعبغت، ثَ یداس ًهٌْی  اص ًَش التقبدی  کَ  لیوتی  یب ثَ  سایگبى ىْسثَؽْد ّ تْلیذ هی  دّلت
 ؽْد:صیش تْلیذ هیدّ دلیل   ثَ  عتبًذٍ  ًُْ  ؽْد. ایيهیّشمَ   ربهَْ

  تْٗاىّرْد ًذاسد، ثٌبثشایي ًوی  کٌٌذگبىتْعو هقشف  روْی  خذهبت  هقشف  هیضاى  ّ کٌتشل تؾخیـ   اهکبى -الف
  هجٗبدهت   ُضیٌَ صهبًی کَ  کشد. ُوچٌیي  خذهبت  ًُْ  ایي   اسائَ  دس همبثل  هْیٌی  هجلٔ  اختپشد  سا ّاداس ثَ ُبآى

 ىْسثَٗثبیٗذ   خٗذهبتی چٌٗیي تْلیٗذ  . ثٌٗبثشایيثَ کبسثشد  تْاىثبصاس سا ًوی  ُبیلیوت  عبصّکبس، ثغیبس صیبد اعت
  یٗب عٗبیش دسآهٗذُبی  ، ًَیٗش هبلیٗبتخٗذهبت  ٕیش اص فشّػ  ؽْد ّ اص هٌبثْی  دُیعبصهبى  تْعو دّلت  روْی
 ؽْد. یهبل يتإهیدّلت 
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سا تْلیٗذ ّ   کبهُٗب یٗب خٗذهبتی  اعٗت  خبًْاسُٗب، هوکٗي  دس خٗذهت  ٕیشاًتفٗبّی  ّ هؤعغٗبت  دّلتی  ّاصذُبی - ة
ثشخٗی   دلیٗل  ثَٗ  ّرْٗد داسد لٗیکي  کٌٌذگبىاص هقشف  خذهبت  ثِبی  دسیبفت  اهکبى  کٌٌذ کَ  خبًْاسُب ّشمَثَ 

داس هٌْٗی  التقٗبدی اصًَٗش  کَٗ  کوتٗش اص لیوتٗی یٗب ثَٗ  سایگٗبى ىْس ثَسا  ُبآى، یب ارتوبّی  التقبدی  هالصَبت
 . خبًْاسُب اعت  ثَ  دّلت  یب ثِذاؽتی  آهْصؽی  خذهبت  اسائَ، خذهبت  ًُْ  ثبسص ایي  خبلکٌٌذ. ههی  اسائَ، اعت

 1ممزف َاسطً: -

اعٗتفبدٍ فشایٌٗذ تْلیٗذ   یٗک  دس ایّاعٗيَ ُٗبی ًِبدٍ  فْستثَ  کَ  اعت  ّ خذهبتیکبهُب   اص اسصػ  ّجبست  ّاعيَ  هقشف
کبهُٗب ّ ُوچٌٗیي ؽْٗد. هی  حبثٗت حجٗت  عٗشهبیَ  هقٗشف  ٌّْٗاى  ثَٗ  کَٗ  حبثٗت  ُٗبیداسایی  هقٗشف  اعتخٌبیثَ  ،ؽًْذهی

 .ؽًْذیب کبهالً هقشف   دادٍ  فشایٌذ تْلیذ تٖییش ؽکل  دس  اعت  هوکي  خذهبت
دیگٗش ًَیٗش   ؽًْذ ّ ثْنٗیفشایٌذ تْلیذ دیگش هی  ّاسد یک ، هزذداًعتبًذٍ  ّ تؾکیل  ؽکل ثْذ اص تٖییش ُبًِبدٍاص   ثْنی
 .ؽًْذهی  ىْس کبهل دس فشایٌذ تْلیذ هقشف، ثَاکخش خذهبتّ ثشق 

  رضئٗی  ، تْویٗشاتًّمٗلصول، ، استجبىٗبتالتضشیشلْٗاصم، ، عْٗخت، آة، ثٗشقًَیش هْاد اّلیَٗ  یکبهُب ّ خذهبت  هقشف
 .ذًؽْهی  هضغْة  ّاعيَ  هقبسف ُبآى  ّ اهخبل  آهتّ هبؽیي  عبختوبى

 : بثت سزمبیً ممزف  -

  کَٗ  اعت  حبثت  ُبیداسایی  هْرْدی  ربسی  اسصػ  اص کبُؼ  تْلیذ، ّجبست  اص ُضیٌَ  ثخؾی  ٌّْاى  حبثت ثَ  عشهبیَ  هقشف
  یٗک  ّ هْٗسد اعٗتفبدٍ  هبلکیٗت  تضت  ُبیدس داسایی  هْوْلی  ّ صْادث  ّبدی  ، اص هذ افتبدگیفیضیکی  سفتي  دس احش اص ثیي
  اعتخٌبیی  یب ّلبیِ  دس احش رٌا  سفتَ  اص ثیي  حبثت  ُبیداسایی  آیذ. اسصػپذیذ هی  صغبثذاسی  دّسٍ  یک  دس ىْل  تْلیذکٌٌذٍ
 .ؽْدًوی  هضغْة  ی حبثتعشهبیَ  افتذ هقشفهی  اتفبق  ًذستثَ  ىجیْی کَ  ًَیش فزبیِ

 5:افشَويارسش -

  کَٗ  ّ خٗذهبتیکبهُب   اسصػ  کَ  هٌْی  ایي  ثَ  .گیشدهی  فْست  هنبّف  هٌَْس پشُیض اص اصتغبة  ثَ  افضّدٍ اسصػ   هضبعجَ 
اص   اعٗت  ّ هصم  فشایٌٗذ تْلیٗذ ثْٗدٍ  یٗک  خْٗد عٗتبًذٍ  ًْثَٗثَؽْٗد هی  گشفتَ کبس  ثَ  فْبلیت  یک  ّاعيَ  ُبیدادٍ  ٌّْاىثَ

 آیذ.   ثَ دعت  آى   افضّدٍ  کغش ؽْد تب اسصػ  لیتفْب  ایي   عتبًذٍ
حبثٗت سا  َیهقشف عشهب تْاىهیَ ک یي هٌْیؽْد. ثذ یشیگ ثَ فْست خبلـ ّ ًبخبلـ اًذاصٍ تْاًذهیافضّدٍ  اسصػ

ؽْٗد ّ یف هیٗشف ّاعٗيَ تْشاسصػ هقٗ یاسصػ عٗتبًذٍ هٌِٗب فْٗستثًَبخٗبلـ  افٗضّدٍاسصػب ًَٗ. یٗشد کغش کاص آى 
 ؽْد.یف هیَ حبثت تْشیّ هقشف عشهب ایّاعيَاسصػ هقشف  یاسصػ عتبًذٍ هٌِب فْستثَخبلـ  افضّدٍاسصػ

 :َاحد وٍبوی -

ُبیی تمغین کشد کَ ُش ثخؼ ؽبهل تْذادی ّاصذ ًِبدی همین آى کؾْس اعت.  تْاى ثَ ثخؼ کل التقبد یک کؾْس سا هی
هجٗبدهت  یدس عٗش  یًِبد یشد ُغتٌذ. ّاصذُبکّ ّول یشیگ نیاعتمالل تقو یَ داساکُغتٌذ  ییّاصذُب یًِبد یّاصذُب

 یُب رٌجَ یتوبه یثشا یشیگ نیض تقوکت داسًذ ّ هشیي ّاصذُب هغئْلیٌٌذ. اک یه یشیگنیؽًْذ ّ تقویبهل ّاسد هک ىْسثَ
ؽًْذ، ثٗذُی ایزٗبد کٌٌٗذ، فْبلیٗت التقٗبدی  تْاًٌذ هبلک داساییُغتٌذ. ثٌبثشایي ایي ّاصذُب هی ؽبىالتقبدی یصًذگ

ؽًْذ، ثش اعبط  یٌبس ُن روِ هکگشٍّ  فْستثََ ک یًِبد یالتقبدی هجبدلَ کٌٌذ. ّاصذُب ُبیهْرْدیتکٌٌذ ّ ثب عبیش 
 : اعت صیش ثخؼ ۵دٌُذ کَ ؽبهل یل هیکسا تؾ یشد ّ اُذافؾبى، ثخؼ ًِبدک، سفتبس، ّولیف افلیٍّب
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 ٕیشهبلی ُبیؽشکت -۱
 یهبل ُبیؽشکت -۲
 دّلت -۳
 دس خذهت خبًْاس ٕیشاًتفبّی ًِبدُبی -۴
 خبًْاس -۵

 ؽْد.ًِبدی، تْشیفی اروبلی اص ؽشکت ّ ؽجَ ؽشکت دادٍ هی ُبیصیش ثخؼپیؼ اص تْشیف ُشیک اص 

 1شرکت: -

کلٗی توٗبم  ىْسثَتش اص هفِْم لبًًْی آى اعتفبدٍ ؽذٍ اعت.  ای گغتشدٍ ُبی هلی اص ؽشکت ثَ گًَْ دس عیغتن صغبة
 ی کَ :یُب ْدیتهْر
 لبثلیت ایزبد هٌفْت یب ّبیذی هبلی ثشای فبصجبًؾبى داسًذ. -۱
 اًذ. کَ هغئْلیت هضذّدی داسًذ، ؽٌبختَ ؽذٍ ُبآىدس لبًْى ثَ ٌّْاى هْرْدیت لبًًْی رذا اص فبصجبى  -۲
 اًذ. ثَ هٌَْس اؽتٖبل ثَ تْلیذ ثبصاسی ایزبد ؽذٍ -۳

ؽٗشکت تلمٗی  یهلٗ ُبیصغٗبةغٗتن ییٗب ُشچَٗ کَٗ ًبهیٗذٍ ؽًْٗذ، دس عثَ ُش فْستی کَ خْدؽبى سا تْفیف کٌٌٗذ 
ُبی  ُب، ؽشکت ؽْد، تْبًّی لبًْى اىالق هی ثش اعبط ؽذٍتإعیظُبی  گًَْ کَ ثَ ؽشکت ؽًْذ. افيالس ؽشکت ُوبى هی

اعتفبدٍ  کَ اص افيالس ؽشکت ُش ّلتگیشد.  هیس ثشسا ًیض د ُبؽجَ ؽشکتهضذّد، ّاصذُبی همین فشمی ّ  ثب هغئْلیت
 ثَ فشاصت گفتَ ؽْد. کَایيتشی اص تْشیف هضذّد لبًًْی آى اعت هگش  ؽْد، هٌَْس اص آى پْؽؼ ّعیِ هی

 5ضزکت: ضجً -

ُٗب دس  ی ؽٗشکت ُغٗتٌذ. ایٗيیاعت کَ گْٗ ایگًَْثَُوَ( رِبت  تمشیجبًُبی ٕیشؽشکتی اص ُوَ )یب  کبسکشد ثشخی اص ثٌگبٍ
ُٗبی ٕیشهٗبلی ّ  ؽٗشکت ُٗبی ُٗب دس ثخٗؼ ؽًْذ ّ ُوشاٍ ثب ؽشکت ت گفتَ هیؽشک ؽجَ افيالصبًُبی هلی  عیغتن صغبة

 گیشًذ.  ُبی هبلی لشاس هی ؽشکت
 تْاًذ ثَ یکی اص اؽکبل صیش ّرْد داؽتَ ثبؽذ: ؽشکت هی یک ؽجَ

سا  ُبصغٗبة. یک ثٌگبٍ ٕیشؽشکتی هتْلك ثَ یک ّاصذ ًِبدی همین کَ اىالّبت کبفی ثشای تِیَ هزوَّْ کبهٗل ۱
 ؽْد کَ گْیی یک ؽشکت رذا اعت ّ ساثيَ هزبصی آى ثب هبلکؼ هؾبثَ ای گشداًذٍ هیگًَْیبس داسد ّ ثَدس اخت

 ساثيَ یک ؽشکت ثب عِبهذاساى اعت.
ىْٗهًی یٗب  صهبىهٗذتکَٗ ىٗی  ایٗي ثَ دلیٗلیک ّاصذ ًِبدی ٕیشهمین ثْدٍ ّ . یک ثٌگبٍ ٕیشؽشکتی کَ هبلک آى ۲

ؽْد کَ  ای تْلیذ اؽتٖبل داؽتَ اعت، ایي گًَْ پٌذاؽتَ هی اى لبثل هالصًََبهضذّد دس عشصهیي التقبدی ثَ هیض
 یک ّاصذ ًِبدی همین اعت.

کٌٌذ ُب سفتبس هی اًذ کَ ثَ ؽیٍْ ؽشکت  ای خْدگشداى ّ هغتمل ُبی ٕیشؽشکتی ُغتٌذ کَ ثَ اًذاصٍ ُب ثٌگبٍ ؽشکت ؽجَ
ؽْٗد ثبیٗذ هزوَّْٗ کبهٗل  ُٗب ثشخْٗسد هٗی ُب ُوبًٌذ ؽٗشکت ؽشکت رذا ؽًْذ. ّلتی ثب ایي ؽجَ هبلکیٌؾبىتْاًٌذ اص  ّ هی

ُب  ؽشکت تلمی ؽْد، ّرْد هزوَّْ کبهل صغبة س صمیمت ثشای ایٌکَ یک ثٌگبٍ ؽجَُبی خْد سا داؽتَ ثبؽٌذ. د صغبة
 ؽٗشکت اص هبلٗک آى کشدى ؽجَ -غبثذاسی اهکبى هتوبیضاص ًَش ص ایي فْستُب ؽشه هصم اعت. دس ٕیش  اص رولَ تشاصًبهَ

 ّرْد ًذاسد.
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 :ؽْدهیپظ اص تْبسیف ّ هفبُین اّلیَ، ثَ پٌذ صیشثخؼ ًِبدی اؽبسٍ 
 ٌبی غیزمبلی ضزکت -الف

تْلیذ کبهُب یب خذهبت ٕیشهبلی ثبصاسی اعٗت. افٗيالس  ُبآىی ُغتٌذ کَ فْبلیت افلی یُب ُبی ٕیشهبلی ؽشکت ؽشکت
ی کَٗ ثَٗ یُبکتًیٗض ؽٗشُٗب ّ  ؽٗشکت همین فشمی ّ ؽجَهضذّد، ّاصذُبی  ُبی ثب هغئْلیت ُب، ؽشاکت ؽشکت ثَ تْبًّی

گیشًذ  ٕیشهبلی لشاس هی یُبؽشکت دس ثخؼُبی ٕیشهبلی همین،  ؽْد. ُوَ ؽشکتیؽًْذ اىالق ه هی تإعیظىْس لبًًْی 
ّ  دٌُذ. ّالٍّ ثش ایي ًِبدُبی ٕیشاًتفٗبّی کَٗ ثَٗ تْلیٗذ ثٗبصاسی کبهُٗب ّ دس ّول لغوت ّوذٍ ایي ثخؼ سا تؾکیل هی

ُب یب هذاسعی کَ ثِٗبی خذهبتؾٗبى  گیشًذ. ثشای هخبل ثیوبسعتبى خذهبت ٕیشهبلی اؽتٖبل داسًذ ًیض دس ایي ثخؼ لشاس هی
ثَٗ تٗإهیي ُضیٌَٗ سا دسیبفت هٗی ُٗبی فٌٗفی کَٗ اص ىشیٗك صٗك  اتضبدیَٗبی رٗبسی تْلیذؽٗبى ثبؽٌٗذ، یٗب ُٗ کٌٌٗذ تٗب لٗبدس 

ُٗبی  ُٗبی ٕیشهٗبلی یٗب ثٌگٗبٍ ُٗب اص ؽٗشکت اّنٗبء ایٗي اتضبدیَٗ ؽًْٗذ. ُبی دسیبفتی اص اّنٗبء تٗإهیي هٗبلی هٗی ّنْیت
 ُب اعت. ثَ ِّذٍ ایي اتضبدیَ ُبآىؽًْذ کَ استمبء ّ صفٌ هٌبفِ  ٕیشؽشکتی تؾکیل هی

 ٌبی مبلی ضزکت -ة
خٗذهبت هٗبلی اعٗت ؽٗبهل  اسائَٗ ُٗبآىی ُبی همیوی اعٗت کَٗ فْبلیٗت افٗل ُبی هبلی ؽبهل ُوَ ؽشکت ثخؼ ؽشکت

گٗشی هٗبلی  عٗبصی ّاعٗيَ ی کَ فْبلیت آعٗبىیُبی ثبصًؾغتگی، ّ ّاصذُب ی هبلی، خذهبت ثیوَ ّ فٌذّقُب گشی ّاعيَ
دٌُذ. ایي ثخؼ ُوچٌیي ؽبهل ًِبدُبی ٕیشاًتفبّی اعت کَ ثَ تْلیذ ثبصاسی ثب هبُیت هٗبلی اؽٗتٖبل داسًٗذ،  اًزبم هی

سا ثَٗ  ُٗبآىُبی هبلی کَ استمبء ّ صفٌٗ هٌٗبفِ ٍ ُبی دسیبفتی اص ثٌگب ًَیش ًِبدُبی ٕیشاًتفبّی کَ اص ىشیك صك ّنْیت
 ؽًْذ. ِّذٍ داسًذ، تإهیي هبلی هی

 وَلت -ج
اص  ّوٗذتبً  هبلی ّ کٌتشل آى تإهیيٕیشاًتفبّی ٕیش ثبصاسی اعت کَ  هؤعغبتثخؼ دّلت ؽبهل کلیَ ّاصذُبی دّلتی ّ 

 ُٗبآىَ اًزبم ٍّٗبیف دّلٗت ٍّیفَٗ گیشد. ّاصذُبی دّلتی ّاصذُبی ًِبدی ُغتٌذ ک ىشف ّاصذُبی دّلتی فْست هی
ُغتٌذ کَ ىٗی  ُبیی ُبی هشثْىَ اعت کَ ثَ ٌّْاى هْرْدیت ُبی ّوْهی ّ صْصٍ اعت. دّلت یک کؾْس ؽبهل دعتگبٍ

، لنٗبیی ّ ارشایٗٗی دس یٗک هضٗٗذّدٍ رٖشافیٗبیی هْٗٗیي گٗٗزاسیلبًْىفشایٌٗذُبی عیبعٗٗی پذیٗذ آهٗٗذٍ ّ داسای اختیٗبسات 
 ثبؽٌذ. هی

  تْعٗو آى تٗإهیي ارتوٗبّیُٗبی ی دّلٗت ُوٗشاٍ ثٗب فٌٗذّقاص ّاصذُبی هشکضی، ایبلتی ّ هضل ّوذتبًثخؼ دّلت 
 ؽًْذ، تؾکیل ؽذٍ اعت.  ّاصذُب ایزبد یب کٌتشل هی

 وَلت مزکشی 

َ کٗ یثٗبصاسشیٕثَٗ امٗبفَ ًِبدُٗبی ٕیشاًتفٗبّی  یضکٗهشدّلٗت ل دٌُٗذٍ یکتؾ یب ّاصذُبیدّلت هشکضی اص ّاصذ ًِبدی 
گغتشدٍ  یک کؾْسي یل عشصهکدس  یضکدّلت هش یبعیاعت. التذاس ع بفتَی ل یکؽًْذ، تؾیٌتشل هک یضکتْعو دّلت هش

 اعت.
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 وَلت ایبلتی 

ّ ثٗبهتش اص  یضکٗاص دّلٗت هش تشپٗبییي یف دّلت سا دس عٗيضیاص ٍّب یَ عِوکُغتٌذ  یًِبد یّاصذُب یبلتیا ُبیدّلت
 ُٗبیایبلتدس هْٗسد  یٗیّ ارشا گٗزاسیلبًْى، یَ لٗذست هٗبلکٌذ ُغت یًِبد یّاصذُب ُبآىدٌُذ. یاًزبم ه یدّلت هضل

 ثبؽٌذ.سا داسا هی ُبعتآىَ رضّ هضذّدٍ ًَبست ک یاًفشاد

 وَلت محلی 

سا  ییبیٗهٌيمَ رٖشاف کی، ُبآى ییّ ارشا گزاسیلبًْى، یهبل تإهیيَ لذست کُغتٌذ  یًِبد ی، ّاصذُبیهضل یُبدّلت
 دٌُذ. یه سا اًزبم گزاسیعیبعتّ  یتیشیدُذ ّ اهْس هذیٌيمَ اعت، پْؽؼ هه تشیيکْچک ُب یثٌذنیَ دس تمغک

 یي اعٗت ثٗشاکٗاعت ّ هو یبلتیا ُبیدّلتي یّ ُوچٌ یضکتش اص عيش دّلت هشيییبس پبیثغ ُبآىهضذّدٍ ّول لذست 
 ؽذتثَ ُبآىٌٌذ. إلت ک  بفتین دس هٌبىمؾبى دسیهم یًِبد یَ اص ّاصذُبکب ًؾذٍ ثبؽذ ی ؽذٍتْییي ُبییهبلیبت ُبآى
 اص عيْس ثبهتش دّلت ّاثغتَ ُغتٌذ. یاًتمبل ُبیدسیبفتثَ 

 وٍبوٌبی غیزاوتفبػی ور خدمت خبوُار - و

دادٍ ؽْٗد.  پیؼ اص تْشیف ًِبدُبی ٕیشاًتفبّی دس خذهت خبًْاس هصم اعت تْمیضی دس ساثيَ ثٗب ًِبدُٗبی ٕیشاًتفٗبّی
ًَٗ  یؽًْٗذ ّلٗیزٗبد هیب خٗذهبت ایٗبهُٗب کِ یٗب تْصیٗذ یٗتْل هٌَْسثََٗ کٗتٌذ ُغ یًِبد یًِبدُبی ٕیشاًتفبّی، ّاصذُب

اص  یثشخٗ ایٗي صٗبل. ثب کٌٌذهی یهبل تإهیيب یل ٌتشکسا  ُبآىَ ک ییّاصذُب یثشا یب هٌفْتیزبد ُش ًُْ دسآهذ یا هٌَْسثَ
 ُٗبآىَ ثب کٌٌذ ک یفشاُن هبى یهؾتش یثشا یلبثل هالصََ التقبد یُب وتیسا ثَ ل یبهُب ّ خذهبتکًِبدُبی ٕیشاًتفبّی، 

 یُبّاصٗذ ٌّْاىثَٗؽًْٗذ یه  دّلٗت کٌتٗشلتْعٗو  دیگٗش کًَِٗبدُبی ٕیشاًتفبّی  ؽْد.یت ثشخْسد هکٍْ ؽشیثَ ُوبى ؽ
 فٗشاّاى یُٗبوتیسا ثَٗ ل ُٗبّلٗی آىٌٌذ ک یه ذیبهُب ّ خذهبت تْلکَ کَ ًِبدُبی ٕیشاًتفبّی یؽًْذ ّ ثمیه یتلم یدّلت
 یَ ًِبدُٗبکؽًْذ یه یاص ّاصذُب تلم یگشٍّ خبف ٌّْاىثَؽًْذ، یٌتشل ًوکفشّؽٌذ ّ تْعو دّلت یًو یبدالتق اصًَش

 ؽًْذ. یذٍ هیدس خذهت خبًْاسُب ًبه یشاًتفبّیٕ

 خبوُار - ي

اص  دس لغٗوتیگزاسًٗذ، ؽْد کَ هضل البهت صًذگی خْد سا ثَٗ اؽٗتشام هیگشُّی اص اؽخبؿ تْشیف هی ٌّْاىثَخبًْاس 
خْسام ّ هغٗکي ُغٗتٌذ  ّوذتبًّ حشّتؾبى یب توبم آى ؽشیک ُغتٌذ ّ اًْاُ هؾخقی اص کبهُب ّ خذهبت سا کَ  دسآهذ

 کٌٌذ.روْی هقشف هی ىْسثَ
ؽًْٗذ  تؾکیل هی  اؽخبفی  ای سا کَ اص ثخؼ خبًْاسُب ؽبهل ُوَ خبًْاسُبی همین اعت. ایي ثخؼ، خبًْاسُبی هؤعغَ

ثیوبسعتبى  .گیشددس ثشهی ًیض  داسًذ سا ُب ّ ٕیشٍ ثشای هذت ىْهًی البهت لوٌذاى، صًذاىُبی عب ُب، خبًَ کَ دس 
 ُٗبآىی یؽٌبعٗب ًتیزَٗ دسُبی ًِبدی هٌبعت ّ  ی سا کَ ثشای تخقیـ ّاصذُب ثَ ثخؼیُب ففضَ ثْذ ًُْ ثشسعی ؽکل
 دُذ. ًُْ فْبلیت، هصم اعت سا ًؾبى هی اصًَش
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 ُبی ًِبدی خؼساٌُوبی تخقیـ ّاصذُب ثَ ث -1-5 ضکل
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 :یثخص ػمُم -َ 

 ُبیصغٗبة دس عیغٗتن  .اعٗت ًِفتَٗ یهلٗ ُبیصغٗبة غتنیع دس یّوْه ثخؼ خقْؿ دس یالولل يیث هفِْم تشیيهِن
 اعت. ؽذٍگشفتَدّ سّػ دس ًَش  یشدى ثخؼ ّوْهک یش ثخؾیص یثشا ۸ۺۺ۲هلی 

 ٕیشهبلی یُبتک( ّ ؽشیضکهش کاص ثبً شی)ٕ یدّلت یهبل یُبتکؽش یؽبهل دّلت ّ توبه یاّل، ثخؼ ّوْه دس سّػ
شد. کٗ یثٌٗذٍْ ثخؼ دّلت گشٍّیتْاى ثش صغت عيْس دّلت ثَ ُوبى ؽ یسا ه یعت. دس سّػ دّم، ثخؼ ّوْها یدّلت
دّلٗت  یّ ثخٗؼ ّوْٗه یبلتیٗدّلت ا ی، ثخؼ ّوْهیضکدّلت هش یاص ثخؼ ّوْهّجبست  ُبصیش ثخؼي صبلت، یدس ا
 یُبتکؽٗش یهتٌٗبٍش ثخٗؼ دّلٗت ثْٗالٍّ توٗبه صیٗش ثخٗؼل اص کهتؾٗ ُبصیش ثخؼي یاص ا کیخْاٌُذ ثْد. ُش  یهضل
ٌتشل ؽْد، کدّ عيش اص دّلت  یتْعو ّاصذُب یاص ُوبى عيش دّلت خْاُذ ثْد. اگش ّاصذ یٌتشل ّاصذک  تضت یدّلت
دّلٗت  اص عٗيْس یکٗیٌٌذٍ، ثَ کٌتشل ک یاص ّاصذُب کیٌتشل اّوبل ؽذٍ تْعو ُش کش دسرَ یًَ یذ ثب تْرَ ثَ ّْاهلیثب

گبًَیتْاًٌذ صیه یارتوبّتإهیي  یُببثذ. فٌذّقیـ یتخق اص  کیٗتْاًٌٗذ ثٗب ُٗش یب هیل دٌُذ یکسا تؾ یاش ثخؼ رذا
 ت ؽًْذ. یکعيْس دّلت تش

 یًِبد ُبیثخؼّ استجبه آى ثب  یثخؼ ّوْه -1-5جدَل 
 خبًْاسُب خبًْاسُب دس خذهت ٕیشاًتفبّی هؤعغبت دّلت هبلی ُبیؽشکت ٕیشهبلی  ُبیتکؽش

 ّوْهی ّوْهی
 خقْفی خقْفی ّوْهی

 خقْفی خقْفی

پشداختَ ؽْد. هصم ثَ رکش اعت ثب تْرَٗ ثَٗ  هْسداعتفبدٍتْبسیف ّ هفبُین  اسائَفقل عْی ثش آى ؽذٍ اعت کَ ثَ دس ایي 
 یذٍ اعت.ًیض اؽبسٍ گشد؛ لزا ثَ تْشیف اروبلی اص آى اعتآًکَ ؽیٍْ هضبعجَ هتوشکض ثش ثخؼ ّوْهی 

 َ هٌَْٗس دسکٗ اعٗت یت دّلتٗیٗکهبل یشیٗگ نیتقٗو مي پشّژٍ هٗالیدس ا یاعت دس هضبعجَ عِن ثخؼ خقْف رکشؽبیبى
بسفشهٗب کن یي پٗشّژٍ ثٌٗب ثَٗ تقٗویٗدس فٗبص دّم ا .دسفٗذ عِٗبم آى ّاصٗذ تْعٗو دّلٗت اعٗت ۺ۵ؼ اص یداؽٗتي ثٗ بسیاخت

دسفٗذ ثبؽٗذ دس ثخٗؼ  ۺ۵وتٗش اص کتؾٗبى یکَ عِٗن هبلکٌٗیشٕن ایٗي ؽْٗد ّلیٗیتؾبى تْعو دّلت تْیشیهذ َک ییّاصذُب
 ؽًْذ. یلضبً ه یّوْه

 اوثیبت مُضُع -5-1

 َ اٌمیت  ن سبسیخمُ،ی -5-1-1

گشدًٗذ. اًتمٗبل ُبی خبؿ ُش کؾْس تْشیٗف هی، اُذاف آى ثب تْرَ ثَ ّیژگی عبصیخقْفیکبسکشد ّ اُویت  ثش اعبط
ّ سؽٗذ تْلیٗذ هلٗی یکٗی اص  ۱ّسیثِٗشٍافٗضایؼ  هٌَْسثَٗقْفٗی التقبدی دّلتی ّ ّوْٗهی ثَٗ ثخٗؼ خ ُبیفْبلیتاص 

 . اعت عبصیخقْفیاُذاف 
 ّسیثِشٍ .سّدهی ؽوبس ثَ کؾْسُب التقبدی اُذاف تشیيهِن اص ّسیثِشٍ استمبی ىشیك اص التقبدی سؽذ ثَ دعتیبثی

التقٗبد  دس هْرْٗد ُٗبیًِبدٍ اصای ثَٗ ّسی ثِٗشٍ افٗضایؼ ثٗب اعٗت. تْلیذ فشآیٌذ دس ُبًِبدٍ ّ ُبعتبًذٍ ثیي ساثيَ ثیبًگش
 ثِجْد ّالِ دس .گشددهی تْصیِ تْلیذ ّْاهل ثیي ّ گؾتَ فشاُن ثیؾتشی دسآهذ ًتیزَ دس ّ ؽذٍ ایزبد ثیؾتشی افضّدٍاسصػ
ؽٗبخـ  کٗبس ًیٗشّی ّسی ثِشٍ ؽبخـ آى ثش ّالٍّ (.۱۳۹۱)ًیلی،  ؽْدهی صًذگی اعتبًذاسدُبی ثِجْد ثَ هٌزش ّسیثِشٍ

                                                                                                                                                        
1
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ُٗبی  چٗبلؼ اص یکٗی ّسی ثِٗشٍ سؽٗذ تضشیٗک ُوچٌٗیي، اعٗت. صًذگی اعتبًذاسدُبی عيش دس تٖییشات اسصیبثی دس یهِو
پزیشی،  سلبثت ّبهل تشیيهِن دُذ کَ هی ًؾبى گشفتَ، فْست هيبلْبت ًتبیذ اعت. هذت هیبى دس ایشاى التقبدی افلی

 اعت کَ آى ّسیثِشٍ التقبدی، فْبلیت ُش پزیشیسلبثت ثشسعی افلی ؽبخـ دیگش، ّجبست ثَ اعت. ّسیثِشٍ افضایؼ
 داسد تْلیٗذ ّْاهٗل ثٗشای سا ثٗبصدُی ایزٗبد ّ دسآهٗذ خلك لبثلیت هیضاى چَ ثَ ثلٌذهذت دس هضثْس فْبلیت دُذ هی ًؾبى

 (.۱۵ۺ۲، ۱پْل الوللیثیي)فٌذّق 
همٗبم هَْٗن سُجٗشی دسثٗبسٍ ُبی اثالٕٗی ؽذٍ دس عیبعٗتعبصی ثیؾتش ُوبى اُذاف هيشس دس کؾْس هب اُذاف خقْفی

لبًْى اعبعی اعت. ایي اُذاف ؽبهل ؽتبة ثخؾیذى ثَ سؽذ تْلیذ ًبخبلـ هلی، گغتشػ هبلکیت دس عيش  ۴۴افل 
ّسی هٌٗبثِ هٗبدی ّ ُٗبی التقٗبدی ّ افٗضایؼ ثِٗشٍهٌَْس تإهیي ّذالت ارتوبّی، استمٗبء کٗبسایی ثٌگبٍّوْهی هشدم ثَ 

ُٗبی خقْفٗی ّ تْٗبّى دس التقٗبد کٗالى، یشی دس التقبد هلی، افضایؼ عِن ثخؼپزاًغبًی ّ فٌبّسی، افضایؼ سلبثت
 .گزاسی ّ ثِجْد دسآهذ خبًْاسُب اعتاًذاص ّ عشهبیَافضایؼ عيش ّوْهی اؽتٖبل ّ تؾْیك الؾبس هشدم ثَ پظ

 .ؽْٗدیه، ثَ ُشگًَْ اًتمبل فْبلیت التقبدی اص ثخؼ دّلتی ّ ّوْهی ثَٗ ثخٗؼ خقْفٗی اىٗالق عبصیخقْفیّاژٍ 
التقبدی ثخؼ دّلتی ّ  ُبیدس فْبلیتثب داخل کشدى عشهبیَ یب في هذیشیت خقْفی  دس استجبهفمو  تْاًذهیایي اهش 

.دس  ؽْدهیثَ ثخؼ خقْفی سا ؽبهل  ّ ّوْهیدّلتی  ُبیاص ثٌگبٍّوْهی ثبؽذ، اهب تقْس ّبم ثیؾتش اًتمبل هبلکیت 
 کبساتشْفی اصًَش تخقیـ ثِیٌَ هٌبثِ ًغجت ثَ هبلکیت ّوْهی ثَ دلیل آًکَ هذیشیت ثخؼ خق عبصیخقْفیثضج 
یک پٗیؼ فشمٗی ّرْٗد داسد ّ آى ایٌکَٗ  دس ایٌزبُوچٌیي  .داسد ثَ دًجبلسا  ّسیثِشٍ لزا افضایؼ سلبثت ّ کٌذهیّول 
هٌٗتذ  ُٗبآى اصهتفٗبّتی ًیٗض  ُٗبیثٌٗبثشایي کبساییّ  هتفٗبّتی داسًٗذ ایاًگیٗضٍعبختبسُبی  ّ خقْفیدّلتی  ُبیثٌگبٍ

التقٗبدی اص ثخٗؼ  ُٗبیفْبلیتّاگٗزاسی ّ اًتمٗبل  ُبیعیبعٗتکشد کَ اًتمبداتی ُن ثٗش  یبدآّسیخْاُذ ؽذ. الجتَ ثبیذ 
 هخبل ؽفبف ًجْدى لْٗاًیي ّ همٗشسات ، ًُْٗ ّاگٗزاسی ، تٖییٗش دس عٗيش ٌّْاىثَدّلتی ثَ ثخؼ خقْفی ّرْد داسد. 

کَٗ داسای هٌتمٗذیي هخقْٗؿ ثَٗ  اعٗتایي صْصٍ  ثشاًگیضچبلؼهْمّْبت دسآهذُب ّ تٖییش دس عيش اؽتٖبل ربهَْ اص 
 .اعتخْد 

 تؼزیف ثخص خمُ،ی َ تمبیش  ن ثب ثخص ػمُمی -5-1-5

تْشیف ثخؼ خقْفی ّ ّوْهی ُن دس صْصٍ عیبعت ّ صمْق ّ ُن دس صْصٍ التقٗبد ّ هٗذیشیت اُویٗت صیٗبدی داسد. ثخٗؼ 
 ًیغت.  دّلتّ تضت کٌتشل هغتمین   اًذاصی ؽذٍت ؽخقی ساٍخقْفی ثخؾی اص التقبد اعت کَ ثشای کغت هٌفْ

 ثَٗ تْرَٗ هفِْم ثب يیا ثْدى بلیکَ دس صهیٌَ تْشیف ثخؼ خقْفی ثبیغتی هْسد تْرَ لشاس گیشد، ع ایهغئلًَخغتیي 
اسائَٗ  هغٗتلضم ُٗبآى ثَٗ لیًٗ کَٗ اعٗت ُبییعیبعٗت ّ اُٗذاف ُوچٌٗیي ّ ًَش هْسد ربهَْ بتیمتل ّ ُبلنبّتاسصػ 
 دّلٗت ّ ثخٗؼ خقْفٗی ثٗیي یهل دس عيش ُبفْبلیت نیتمغ دسفذد اگش هخبل، ٌّْاى ثَ .اعت هفِْم يیا اص یفیتْش
 دس یخقْفٗ ثخٗؼ فیْٗشت اعٗت هوکٗي کؾْٗس، اداسٍ ثٗش صٗبکن یالتقٗبد َیًَش ّ یالتقبد فکش ًُْ ثَ ن، ثغتَیثبؽ

 اعٗتبًذاسد یّ ىشاصٗ هختلف کؾْسُبی یالتقبد تیّمْ غَیهمب دسفذد اگش ثبؽذ. ثشّکظ، هتفبّت هختلف رْاهِ
 گٗبٍیرب ّ ًمٗؼ ّ یىشاصٗ هٌَْٗس يیا یثشا یّاصذ یهفِْه چبسچْة هصم اعت ن،یثبؽ یّوْه ثخؼ یصغبثشع یثشا

 يیُوچٌ .اعت عٌ  يیا اص GFS  ّ۳ SNA ۲ف یتْبس .نییًوب يییتج ُذف يیا ثب هتٌبعت سا ّ خقْفی یّوْه ثخؼ

                                                                                                                                                        
1
 International Monetary Fund 

2
 Government Finance Statistics 

3
 System Of  National Accounts  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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 ثبؽٗذ، یّوْٗه ّ یدّلتٗ ُبیدعٗتگبٍ یالتقٗبد ُٗبیفْبلیت ثش یخقْف ثخؼ همشسات اّوبل صذّد يییتْ ُذف اگش
  .گشدد اسائَ یهتفبّت فیتْبس اعت هوکي

 :اعٗت هيٗشس فٗیثخٗؼ خقْ ّ یتفکیٗک ثخٗؼ ّوْٗه ثَٗ ُبعٗبصهبى ثٌذیىجمَ یثشا کشد افلییسّ عَ اهشّصٍ
 .ؽْدهیکَ دس صیش ثَ ؽکل خالفَ ثَ ُشیک اص آًبى پشداختَ  یاثْبد کشدیسّ ّ ایُغتَ کشدیسّ ،ًگشکل کشدیسّ

 وگزکلرَیکزو  -

تؾٗبثِبت آًٗبى  ثٗش ؾٗتشیث اُویٗت چٌٗذاًی ًٗذاسد ّ یخقْف ّ یّوْه ثخؼ ُبیعبصهبى بىیه تفبّت کشد،یسّ يیا دس
ک ک ،ؽٗذٍاًزبمبتی کَ دس ایٗي خقْٗؿ اص هيبلْ یکی دس .گشددهی ذیتإ  ایٌکَٗ اص ًَشفٗشف ُبعٗبصهبى کَٗ ؽْٗدهی ذیٗتإ

 هؾبثَ ،گیشیتقوین یٌذُبیفشا ّ یتیشیهذ ُبیاسصػ ،یعبصهبً فشایٌذُبی ،کبسکشدُب ًَش اص ،یّوْه بی ثبؽٌذ یخقْف
 .(Murray, 1975; Lau et al., 1980) ُغتٌذ
هْٗشّف اعٗت،  گٗشداى یدسُٗب ذٍیٗپذ ًٗبم ثٗب ّ داسد ّرْٗد هختلف یکؾْسُب کَ دس ایپذیذٍدس ایي سّیکشد ثش  -
کیذ  ُغٗتٌذ، دس گٗشدػداخٗل ّ خٗبسد عٗبختوبى  بىیٗه ُوْٗاسٍ کَ گشداى یدسُب کَ ُوبًٌذ ؽْدهیّ ٌّْاى  گشددهی تإ
 کٌٌٗٗذهی آفشیٌٗٗیًمؼ ّ ثبؽٌٗٗذهیصٗٗبل گٗٗشدػ  دس یخقْفٗٗ ّ یدّلتٗٗ ثخٗٗؼ يیثٗٗ کَٗٗ داسًٗٗذ ّرْٗٗد یشاًیهٗٗذ
 (Scott & Falcone, 1998) 

 ُبیعٗبصهبىّ  یّوْه ّ یخقْف ثخؼ ُبیتفبّت تْاًذًوی افْهً کَ اعت يیا کشدیسّ يیا یاعبع اؽکبل -
 .دُذ شیتْم سا ثخؼ دّ يیا

 ایٌستًرَیکزو  -

 سّیکٗشد کَٗ دس ایٗي، دُٗذهی رلٍْٗ اُویتکن سا یّوْه ّ یخقْف ثخؼ بىیه ُبیتفبّت کَ ًگشکلی کشدیسّ ثشخالف
ک ،ؽْدهی خْاًذٍ ضیً تیهبلک هذل  ّرْد یخقْف ّ یّوْه ثخؼ ُبیعبصهبى بىیه یهِو ُبیتفبّت کَ ؽْدهی ذیتإ
 ثب ُبعبصهبى کشد،یسّ يیا دس .گیشًذهی لشاس یخقْف ّ یّوْه دّ ثخؼ اص دسیکی ُبعبصهبى ،ُبآى ثَ تْرَ ثب کَ داسد
 هٌٗبثِ ّ عٗبختبس ثَٗ اؽٗبسٍ یسعو یصمْل تی. ّمْیخقْف بی ُغتٌذ یّوْه بی خْد یسعو یصمْل تیّمْ ثَ تْرَ
 اص ایثْدرَٗ چیُٗ ّ اعٗت یخقْفٗ ثَ ثخؼ هتْلك آى تیهبلک کَ ایهؤعغَ ي،یثٌبثشا داسد. عبصهبى تیهبلک ّ یهبل

 ،یّوْه عبصهبى همبثل، دس .ؽْدهی یتلم یخقْف ، هؤعغَگیشدًوی لشاسداد لبلت دس یصت یدّلت ُبیعبصهبى ّ دّلت
 .کٌذهی اعتفبدٍ یّوْه ثْدرَ اص ُن ّ ثْدٍ یّوْه ثَ ثخؼ هتْلك ُن کَ اعت یعبصهبً

 جیٗص اص ،ییلنٗب ًَٗبم کٌتٗشل ّ ًفْٗر تضٗت یصمْٗل اصًَٗش یخقْفٗ ُبیعٗبصهبى اص ؼیث یّوْه ُبیعبصهبى
 ُغٗتٌذ ّ َیٗلٍْٗ هزش یًَٗبست یًِبدُب ًَبست تضت ییارشا اصًَش ّ لٍْ همٌٌَ کٌتشل تضت سیضیثْدرَ ّ گزاسیلبًْى
  .اعت ؾتشیث ُبعبصهبى يیا هْسد دس یت ّوْهیصغبع ّ ستًَب

 ُبیّیژگی کَ ُبییعبصهبى( دّ سگَ ُبیعبصهبى تیّمْ تْاًذًوی کَ اعت هْارَ اِؽکبل يیا ثب ایُغتَ کشدیسّ
 یخقْف ُبیعبصهبى هخبل، ٌّْاىثَ .عبصد سّؽي سا )ُغتٌذ داسا سا یدّلت ّ یخقْف ثخؼ عبصهبى ًُْ دّ ُش ّوذٍ
 ُوبًٌٗذ ،ؽْٗدهی بدیٗ ُٗبآى اص یّوْٗه ّ یخقْفٗ ُٗبیثخؼ ّٗشك عْٗم دس ثخٗؼ ٌّْاىثَٗ یگٗبُ کَٗ الوٌفَْٗبمّ

 ُبیعٗبصهبى هؾٗبثَ کَٗ داسًٗذ ّرْٗد یّوْٗه ُبیعبصهبى صبلدسّیي ُغتٌذ. هضْس ؾتش خذهتیث یّوْه ُبیعبصهبى
 (Nutt & Backoff, 1993).هضْسًذ  ِهٌج ّ کٌٌذهی تیفْبل هٌبثِ اعبط ثش ّ لشاسداد لبلت دس ؾتشی، ثیخقْف
 
 



 1۵ میو مفاه فیتعار. 1فصل 

 

 رَیکزو طیفی -

 چَٗ تٗب کَٗ ثبؽٗذ اهٗش يیٗا ثٗش یهجتٌ تْاًذهی یخقْف ّ یّوْه ثَ ُبعبصهبى کیتفک کَ ؽْدهیدس ایي سّیکشد ٌّْاى 
 .عٗبصًذهی هضٗذّد سا آى ّ داسًٗذ ًفْٗر عٗبصهبى ثٗش عٗبصهبى اص خٗبسد یالتقٗبد ّ یبعٗیع ُبیلٗذست چگًَْٗ ّ اًٗذاصٍ
ک (۱۹۸۴ثْصهي)  یسعٗو یصمْٗل تیّمْ اص گزؽتَ ّ ُبآى یصمْل اعتمالل اص ًَشفشف ،ُبعبصهبى ُوَ کَ کٌذهیذ یتإ

 ًیشُّٗبیاص  عٗبصهبى کیٗ کَٗ ایاًٗذاصٍ ّ دسرَٗ یٌْٗی ّی ًَٗش اص تیّوْه داسًذ. سا تیّوْه اثْبد اص ُبیدسد ،ُبآى
 ًفْٗر تضٗت یعٗيض چیُٗ دس کَٗ ُغٗتٌذ ُبییبصهبىعٗ ،یخقْفٗ کٗبهالً ُبیعٗبصهبى .پٗزیشدهی شیتٗإح دّلت ّ التقبد

ّ  ثبصاس یشُّبیً ًفْر تضت یعيض چیُ دس کَ ُغتٌذ ُبییعبصهبى ،یکبهالً ّوْه ُبیعبصهبىغتٌذ ّ یً دّلت یشُّبیً
 همٗشسات ّ یبتیٗهبل همٗشسات اصًَٗش هالل دّلت، ًفْر تضت هيلمبً کَ ؽْدًوی ذایپ یچ عبصهبًیُ غتٌذ. الجتَیً التقبد
 ثٗبصاس تیّمْ ُوْاسٍ شایص ثبؽذ؛ یّوْه کبهالً کَ ؽْدهی ذایپ یعبصهبً کوتش ي،یًجبؽذ. ُوچٌ آى شیًَب ّ صیغتوهضی

 فیتْف یاهب ثشا گیشدهیدّسگَ سا ًیض دس ًَش  ُبیعبصهبى تیّمْ یفیى کشدیداسد. سّ دّلت ثْدرَ ثب یویاستجبه هغتم
 یّلٗ کٌٗذ؛ حبثٗت سا آى كیهقٗبد ّ دّسگَ ُبیعبصهبى ّرْد تْاًذهی فشفبًهفیذ ًیغت ّ  ُبعبصهبىت ایي یّمْ کبهل
 تْاًٗذًوی داسد کَ ثذُذ. اؽکبل اعبعی ایي سّیکشد سا آًبى ُبیّیژگی ّ ُبعبصهبى يیا سارِ یؾتشیث شیتْم تْاًذًوی
 دُذ. شیتْم سا یخقْف کبهالً ّ یّوْه کبهالً ُبیعبصهبى یصت ّ ُبعبصهبى يیا یصمْل تیّمْ

 یفیتْش اسائَ یثشا کشد فْقیسّ عَ اص یکُیچ کَ دُذهی ًؾبى ؽذ، گفتَ فْق کشدُبییسّ اص کی ُش هْسد دس آًچَ
ًٗذاسد.  سا هصم تیٗکفب ثبؽٗذ، هٗشتجو اُٗذاف ُوَٗ ثب هتٌبعت کًَضْیثَ یّوْه ثخؼ ّ یخقْف ثخؼ اص ّهبًِربهِ
 کٗشدیسّ .اعٗت یّوْٗه ّ یخقْفٗ ثخٗؼ ُبیعٗبصهبى هتفٗبّت یصمْٗل تیّمْ ییؽٌبعب اص ًبتْاى ًگشکلی کشدیسّ

 ییؽٌبعٗب اص ًٗبتْاى ش دُٗذ،یتْمٗ سا ثخٗؼ دّ ُٗش ُبیعٗبصهبى هتفٗبّت یصمْٗل تیّمْٗ تْاًٗذهی ثبایٌکَٗ ایُغتَ
 سا دّسگَٗ ُبیعٗبصهبى خٗبؿ تیّمْٗ تْاًٗذهیکَٗ  آى ثٗب ضیً یفیى کشدیسّ اعت. دّسگَ ُبیعبصهبى خبؿ تیّمْ
 ثَٗ ًٗبٍش فیتْٗبس اعبعبً .کٌذ يییتج سا بُ هؤعظ يیا ثش صبکن یصمْل ًَن ّ یصمْل تیّمْ تْاًذًوی ذ،یًوب ییؽٌبعب
 ّ تیتکٗز لبثٗل یهفِْٗه ُغتٌذ ّ ادّبُٗبی یهفِْه ادّبُبی ًُْ ، اصیخقْف ثخؼ ّ یّوْه ثخؼ چْى وییهفبُ
 .ُغتٌذ ًمذ ّ یبثیاسص لبثل ُبآى کبسثشد اص ُذف ثَ تْرَ ثب غتٌذ؛ ثلکَیً كیتقذ

 خمُ،ی ور التمبو ثخصسٍم  ور سمیىٔهمُجُو  ٌبیگبيوید -5-1-1

ّ  ًَشاىفٗبصتّ ًَشیٗبت هختلفٗی اص عْٗی  ُبدیٗذگبٍثخٗؼ خقْفٗی ّ اُویٗت ّ عِٗن آًٗبى  ُٗبیفْبلیتدس صهیٌَ 
اص ًَشات ثْد. گشُّی کَٗ توشکٗض افٗلی  ایگغتشدٍؽبُذ ىیف  تْاىهیؽذٍ اعت ّ اص ایي لضبً  اسائَهکبتت التقبدی 

هْيْف ثَ ّولکشد ایي ًِٗبد اعٗت،  ّوذتبًالتقبدی ربهَْ تْرَ آًبى  هغبئل ّتضلیلتزضیَبم ثبصاس ثْدٍ ّ دس آًبى ثش ًَ
 یٗب ُبکالعٗیک. التقٗبدداًبى ىشفٗذاس هکٗبتجی ًَیٗش داًٌٗذهیًمؼ ّ عِن ثخؼ خقْفی دس التقبد سا صیبد ّ گغٗتشدٍ 

ثْٗدى ًَٗبم  ًبکٗبساگشٍّ دیگشی اص التقبدداًبى ثب اؽٗبسٍ ثَٗ اص ایي گشٍّ اص التقبدداًبى ُغتٌذ. دس همبثل  ُبکالعیکًئْ
، ىشفذاساى هکتٗت التقٗبد عْعیبلیغٗتی اص اّتمبد داسًذثبصاس دس صل هغبئل التقبدی ثَ ًمؼ کوشًا ثخؼ خقْفی 

ایي گشٍّ ُغتٌذ. دس ثیي ایي دّ گشٍّ اص التقبدداًبى گشٍّ دیگشی ُغتٌذ کَ موي تْرَ ثَٗ ًمٗؼ ثخٗؼ خقْفٗی، ثَٗ 
 .ثبؽٌذهی. التقبدداًبى ىشفذاس هکتت عبختبسگشا اص ایي گشٍّ ؽْدهیّ ربیگبٍ خبؿ دّلت ًیض تْرَ  ًمؼ
 ، دّ دیذگبٍ هيشس اعت:ؽٌبختیربهَْکلی دس ساثيَ ثب ًمؼ ثخؼ خقْفی اص ًَش  ىْسثَ
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مل اص ربهَْ ًیغت. .ربیگبٍ فشد هغت ؽْدهیدیذگبٍ اسگبًیکی ًغجت ثَ ربهَْ : ُش فشدی دس ثيي ربهَْ تْشیف  -الف
ّ دس تْبهٗل ّ استجٗبه ثٗب یکٗذیگش داسای  سّدهٗیربهَْ ثَ هخبثَ عیغتوی اعت کَ فشد یک رضئی اص آى ثَٗ ؽٗوبس 

 )افبلت ربهَْ(. گشدًذهیُْیت 
افٗشاد هغٗتمل تْشیٗف  تٗکتکدیٗذگبٍ اّل، ربهَْٗ اص  ثٗشخالفدس ایٗي دیٗذگبٍ  ًغجت ثَٗ ربهَْٗ: هکبًیکیدیذگبٍ  -ة

سا دس التقبد ربهَْ خْد داؽتَ ثبؽٌذ. آًچَ هِٗن اعٗت  ایکٌٌذٍتْییيٌذ ًمؼ تْاًهی تٌِبییثَیک  کَ ُش ؽْدهی
 فشدی اعت )افبلت فشدی(. ّ ًیبصُبیفشد 

ثخؼ خقْفی ًمؼ چٌذاى صیبد ًیغت اهب دس دیذگبٍ دّم کَ هتوشکض ثش  ّ تشّویكدّلت  ّ ربیگبٍدس دیذگبٍ اّل، ًمؼ 
 اعت. تْرَلبثلِن ثخؼ خقْفی سفتبس فشدی اعت، ًمؼ ّ ع

 ارتجبط متمبثل ثیه ثخص خمُ،ی َ وَلت -5-1-4

هبلیبتی، هخٗبسد  ُبیعیبعتثبؽذ،  تإحیشگزاسذ ثش ّولکشد ثخؼ خقْفی تْاًهیثخؼ دّلت  گیشیّ تقوین ُبفْبلیت
 فْٗستثَ، دُٗذهی کَ دّلت دس رِت ایزبد اؽٗتٖبل، افٗضایؼ تْلیٗذ ّ یٗب کٗبُؼ تْٗسم اًزٗبم ُبییصوبیتدّلتی ّ یب 
ُغٗتٌذ. اص عْٗی دیگٗش تقٗویوبت ّ  تٗإحیش گٗزاسثخؼ خقْفی ّ هٌٗبفِ آًٗبى  ُبیفْبلیتثش  ٕیشهغتمینهغتمین ّ یب 

احشگٗزاس  آى ُبیگیشیتقٗوینداؽتَ ثبؽٌذ کَٗ ثٗش دّلٗت ّ  ثَ دًجبلّولکشد فْبهى ثخؼ خقْفی هوکي اعت آحبسی سا 
دّ هْمُْ هغتمل ّ رذا اص یکذیگش دس ًَٗش گشفٗت ّ دس  تْاىویسا ً ّولکشد دّلت ّ ثخؼ خقْفی ىْسکلیثَاعت. 
 .گزاسدهی تإحیشثشآیٌذ صبفل اص ّولکشد آًبى اعت کَ ثش ؽشایو التقبدی ّ ارتوبّی یک کؾْس  ّالِ

 مؼیبرٌبی ارسیبثی ػملکزو ثخص خمُ،ی َ تؼییه سٍم  ن ور التمبو  -5-1-۵

خقْفٗی سا هْٗسد اسصیٗبثی لٗشاس دُٗین، ثبیغٗتی اص یکغٗشی هْیبسُٗبی  صٗذّد للوٗشّ ثخٗؼ ّچٌبًچَ ثخْاُین ّولکشد 
کیذاعتفبدٍ کشد. ثبیذ   ثبصاس ّ دّلت ثش التقبد ّ عبیش اثْبد ارتوبّی، ثبیغتی ُبیفْبلیتکشد کَ ثَ دلیل آحبس هتفبّت  تإ

گٗش کبهیٗبثی یٗب کٌٗذ هٗیهشصی سا ثیي دّلت ّ ثخؼ خقْفی سا تْییي کشد. ربهَْ اُذافی سا اص ًَش التقبدی دًجٗبل  ، ا
ّذم کبهیبثی دس دعتیبثی ثَ ایي اُذاف سا هالم فْبلیت ثخؼ خقْفی یب ّوْهی لشاس دُین، هشص ثیي ایي دّ ثبیغٗتی 

کلٗی عَٗ  ىْسثَٗداؽٗتَ ثبؽٗذ.  ثَٗ دًجٗبلدس ربیی تْییي ؽْد کَ ثیؾتشیي کبهیبثی ّ هْفمیت سا دس تضمك اُذاف ربهَْ 
 هيشس کشد: تْاىهیهیٌَ هْیبس تْییي کٌٌذٍ سا دس ایي ص

کبسایی: ثب تْرَ ثَ پذیذٍ کویبثی دس التقبد، یک ُذف هِن دس ایي صهیٌَ اعٗتفبدٍ ثِیٌَٗ اص هٌٗبثِ تْلیٗذی اعٗت ثَٗ -الف
کخش ثٗبصدُی  ثَ دعتدس تْلیذ ثَ کبس گشفتَ ؽًْذ ّ عيضی اص تْلیذ سا  ایگًَْثَىْسی کَ ایي هٌبثِ  دٌُذ کَٗ صٗذا

ثبصاس  هکبًیغنًمؾی کَ  تشیيهِن. ًبهٌذهیکبسایی التقبدی  افيالصبً ایي عيش تْلیذ سا  ثشآّسدٍ عبصًذ. هوکي ّ
کیذثشِّذٍ داسد ّ ىشفذاساى ًَبم ثبصاس ثش آى  داسًذ، فشاُن عٗبختي ؽٗشایو تخقٗیـ ثِیٌَٗ هٌٗبثِ )دس فْٗست  تإ

کخش کبسایی دس التقٗبد سا تْاًهیّرْد ؽشایو هصم( اعت کَ  کَٗ دس ایٗي  عٗؤالیثبؽٗذ. اهٗب  داؽٗتَ ثَٗ دًجٗبلذ صذا
 ثشلٗشاسایي اعت کَ آیب ایي ؽشایو دس ُٗش صهٗبى ّ هکٗبى ّ دس خقْٗؿ ُٗش ًُْٗ کٗبهیی  ؽْدهیخقْؿ هيشس 

دعٗت یٗبفتي ثَٗ  ؽًْٗذهیکَٗ ثبّٗج  اعٗتخْاُذ ثْد؟ دهیل هتْذدی دس خقْؿ ًمل ّ ًبتْاًی ثٗبصاس هيٗشس 
ذ تْاًٗهی، ثشلشاس ًجبؽذ ّ صنْس دّلت تضت ؽٗشایيی خٗبؿ ؽْدهیکَ ٌّْاى  ىْسآىکبسایی اص ىشیك ًَبم ثبصاس 

 ثبؽذ ّ ثَ تخقیـ ثِیٌَ هٌبثِ کوک کٌذ.  تشلجْللبثل
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هشدم . ایٗي هْیٗبس ًیٗض  ّذالت: یٌْی ّبدهًَ ّ هٌقفبًَ ثْدى تْصیِ ثبصدٍ ّ هٌبفِ صبفل اص تْلیذ هلی دس ثیي آصبد -ة
صیبثی ّولکشد ثخؼ دّلت ّ ثخؼ خقْفی ّ همبیغَ ایٗي ثَ ٌّْاى یک هْیبس هِن دیگشی هيشس اعت کَ دس اس

دّ ثخؼ اص ایي ًَش، ثبیغتی هْٗسد تْرَٗ لٗشاس گیٗشد. ثشخٗی اُویٗت ایٗي هْیٗبس سا ثٗب تْرَٗ ثَٗ پیبهٗذُبی هٌفٗی 
ذ دس اثْبد التقبدی ّ ارتوبّی ربهَْٗ ایزٗبد ًوبیٗذ، صتٗی تْاًهیای کَ تْصیِ ًبّبدهًَ دسآهذ ّ حشّت  تْرَلبثل
 .داًٌذهیهْیبس لجلی دس اسصیبثی ثخؼ خقْفی ّ دّلت  اص تشهِن

آحٗبس فشٌُگٗی ّ عیبعٗی هتفٗبّتی سا ثٗش ربهَْٗ ثٗش رٗبی  هْوْٗهًاًغبًی: ثبصاس یب دّلت ثب ّولکشد خْٗد  ُبیاسصػ -د
آصادی فٗشدی،  ثَ ُویي دلیل اُذاف هشتجو دیگشی ًیض اص اُویت ثشخْسداس اعت، هبًٌذ لذست اًتخبة، گزاسًذهی
اًغٗبًی ثَٗ ٌّْٗاى  ُٗبیاسصػارتوبّی ّ ّصٗذت ارتوٗبّی. دس هزوُْٗ پبیجٌٗذی ّ اّتوٗبد ثَٗ یٗک عٗشی  تِْذ

 اعت. ایربهَْارتوبّی ُذف ُش  ُبیعشهبیَ

 وَلت سٍم اوداسي زگذارییتأ  -5-1-6

 دسفذ بیآ ؟ؽْد هٌذآى ثِشٍ هخجت آحبس اص کؾْس التقبد تب ثبؽذ ضاىیه چَ التقبد، کل دس دّلت عِن کَ اعت يیا عؤال
 کوتش؟  بی ثبؽذ ؾتشیث اعت ثِتش دّلت عِن
 .نیکٌ آى تْرَ تیکو ثَ فشفبً ًَ ّ دّلت عِن ّ ًمؼ تیفیک ثَ لذسی ذیثب عؤال يیا پبع  ثَ ذىیسع ثشای
 سؽٗذ ثَٗ ثْذی هشاصل ّ دس ؽْد خقْفی ثخؼ تیفْبل ؼیافضا هْرت التقبد، دس دّلت صنْس ؼیافضا اعت هوکي

 خقْفی ثخؼ تیفْبل ثشای هٌبعت ٌَیکبُؼ صه هْرت دّلت، صنْس ؼیافضا ثشّکظ بی ٌذک کوک کؾْس التقبدی
 .ؽْد
 ثٗشای سا ٌَٗیصه کَٗ کٌٗذهی صشکٗت شیهغٗ يیٗا دس خْد التقبدی تیفْبل ثب دّلت بیآ کَ نیکٌ تْرَ ًکتَ يیا ثَ ذیثب پظ
 کؾْسی دس گفت تْاىؽْد. هی ذاىیّاسد ه ثخؼ يیا يیربًؾ ٌّْاىثَ بی کٌذ آهبدٍ خقْفی ثخؼ ؾتشیث ُشچَ تیفْبل
 ثشای هٌبعجی ُبیفشفت ؽْدهی هْرت ي،یعٌگ ِیّشفَ فٌب دس دّلت تیفْبل کٌذ،هی ىی سا تْعَْ َیاّل هشاصل کَ

 دّسٍ، کیٗ دس دّلٗت تیٗفْبل ؼیافٗضا تیٗتشت يیؽْٗد. ثٗذ زٗبدیا آى ثب ِ هشتجویفٌب دس خقْفی ثخؼ گزاسیَیعشهب
 .ؽذ خْاُذ ثْذ ُبیدّسٍدس  التقبدی سؽذ هْرت

 خقْفٗی ثخٗؼ تیٗسل ٌّْاىثَ دسّالِ ثؾْد، عجک ِیفٌب دس ذیتْل ّ گزاسیَیعشهب شیدسگ دّلت اگش ربهَْ يیُو دس
 .کشد خْاُذ تشتٌا  ّ خقْفی تٌا ثخؼ تیفْبل ثشای سا ّشفَ خْد، ؾتشیث تیفْبل ثب ّ ؽْدهی هيشس

 ثٗشای کٗبفی ضٍیٗاًگ ّ ّاسد ًؾٗذٍ خقْفی ثخؼ کَ ؽْد ّاسد دیالتقب تیفْبل اص ُبییصْصٍ دس ذیثب دّلت دیگشثیبىثَ
 تیٗفْبل ثتْاًٗذ ُٗن ُبّشفَ آى دس کَ ت ؽذیتمْ صذی ثَ خقْفی ثخؼ ّلتی ثْذی هشاصل دس عپظ ًذاسد، تیفْبل
 .ثذُذ خقْفی ثخؼ ثَ سا خْد ربی ذیثب دّلت کٌذ،

لْثیٗت کٗبسی ّ ثٗبصدُی هصم دس ٍّٗبیف دّلٗت ثبّٗج ایزٗبد هي ىْسکلیثَٗآیٗذ کَٗ سؽٗذ دّلٗت اگشچَ چٌیي ثَ ًَش هی
ُب دس ّول ثبّٗج تْعو دّلت ؽذٍ  اًزبمُبی دّلتی ّ اؽتجبُبت ُضیٌَ اصصذثیؼگشدد اهب دس ثغیبسی اص هْاسد سؽذ هی

 :اعتثَ ىْس خالفَ ثَ ؽشس صیش  ثشد کًَبم « ؽکغت دّلت»تْاى ثَ ٌّْاى گشدد کَ اص آى هیثشّص هؾکالت رذیذی هی
تش اص تْاى گفت کَ اًضقبسگشایی دّلت ثغیبس هخشةهی تؤرشثَ  :فبوي وبمطلُة َ غیزمجبس اس اوحمبرگزاییاست -1

کٌٌذگبى هزجْسًذ ُشگًَْ گًَْ سلیجی ًذاسد ّ هقشفآى چیضی اعت کَ دس ثخؼ خقْفی ّرْد داسد. صیشا دّلت ُیچ
  .تضویلی اص ًَش لیوت، ًُْ رٌظ ّ همذاس هقشف سا ثپزیشًذ
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ای ایي هْنل ثضسگ سا ثب خْد ثَ ُوشاٍ داسد ارشای هشاتت هؤعغَدّلتی ًوْدى ُش عبصهبى یب  بو ثزَکزاسی:ایج -5
  (۱۳۷۲، عبصیخقْفیؽْد )عویٌبس ثشسعی تضلیلی ثْسّکشاتیک دس یک عبصهبى دّلتی ثبّج هؾکالت ریل هی

کیذ -  ثش سّػ کبس ثزبی ًتیزَ آى تإ
 فمذاى ّاللَ، اثتکبس ّ خاللیت -
 گْیی دس توبم عيْس کبسیّ پبع  صغبة دُیفمذاى  -
 ًبتْاًی دس ّاگزاسی هغئْلیت ّ اخز تقویوبت دس عيْس ثبه -
 کٌٌذٍهقشفُبی اّتٌبیی ثَ اصتیبربت ّ خْاعتَثی -
 گیشی، تْلیذ، استمب ثش اعبط ّْاهلی ٕیش اص هیضاى کبسایی ّ ّولکشدتکیَ ثش استمب ّْاهل ثزبی ًتیزَ -
 ُبی تؾْیك ّ تٌجیَدس اّوبل عیبعتًبتْاًی  -
کبسی، الضام ثَ اعتفبدٍ اص همشسات هبلی ثخؼ دّلتی ثشای هْبهالت تزبسی ًَیش هٌبلقَ، هضایذٍ، پشداخت امبفَ -

 ُبی تؾْیمی ّ ٕیشٍپشداخت
کخش سعبًذى عْد ًویٌبی کبریفمدان اوگیشي -1 بؽذ ّ دس تْاًذ ُذف ًِبیی ُش فٌْت دّلتی ث: اص آًزبیی کَ ثَ صذا

دُذ، اص ایي سّ کبُؼ تضشیکبت عْدصدایی، کوجْد هٌفْت ّوْهی اعبط ّ پبیَ کبس دّلت سا تؾکیل هی ًَش گشفتي
ُبی خقْفی ّرْد ًذاسد، هْسد اًتَبس ُبی فشدی ّ روْی کَ دس تْلیذیُبی کبسی، ّ اص ثیي سفتي خاللیتاًگیضٍ
 .اعت

فٌبیِ ّ ثشای هٌبفِ ّ اُذاف عیبعی  ُبیگزاسیعیبعتهیٌَ ُبی عیبعیْى دس صدخبلت ٌبی سیبسی:وخبلت -4
گیشی ّ ّولیبت ُبی عیبعی دس تقویندخبلت ىْسکلیثَؽْد. داس ؽذى هذیشیت فضیش ّ هٌبعت هیإلت ثبّج خذؽَ

  :گشددریل هی ثَ ؽشسالتقبدی ثبّج هؾکالتی  هؤعغبتسّصاًَ 
 ّی، عیبعی، التقبدیًبثغبهبًی دس اُذاف، اثِبم ًبؽی اص تنبد ارتوب -
 تٖییشات عشیِ دس هذیشیت عيْس ثبه -
 لضّم اعتخذام کبدس دّلتی ّ ًَبهی دس عيْس ثبهی کبسی -
 اصدیبد کبسکٌبى ّ کبسهٌذاى -
 فْٗست ثَٗ تْاًٗذدّلٗت هی ؾٗشفت،یپ شیهغ دس کؾْس صشکت ّ تْعَْ هشاصل ىی ثب ؽْد،هی هالصََ کَ ىْسیثَ

 .ثغپبسد ثخؼ خقْفی ثَ سا خْد ربی ّ دُذ کبُؼ التقبد ّشفَ دس سا خْد صنْس زییتذس
 صشکٗت ؽٗذى عٗوت کبسآهٗذتش ثَٗ التقبد ثبؽذ، تشرذی ّ تشفؾشدٍ التقبدی فْبهى يیث سلبثت لذس ُش ربهَْ، کی دس

 ثِجْٗد صبل يیّ دس ّ ذیتْل ُبیٌَیکبُؼ ُض ثب کشد خْاٌُذ عْی ذکٌٌذگبىیتْل ُوَ سلبثت، فنبی دس شایص کشد؛ خْاُذ
 ؽٗکل التقٗبدی ثِجْٗد ّ ؾشفتیپ هذاّم بىیرش زَیًت دس .ثپشداصًذ گشاىید ثب سلبثت ثَ خْد ذییتْل هضقْهت تیفیک

 .گشفت خْاُذ
 ثْٗدى ثضسگ گشید ّجبست ثَ .ًذاسد ّرْد سلبثت ثشای ییرب داسد، التقبد ّشفَ دس لْی صنْسی دّلت کَ ایربهَْ دس

 ّٗذم ّ مْٗف دچٗبس التقٗبد شسلٗبثتی،یی ٕیفنٗب دس ّ اعٗت سلبثٗت شیچؾٗوگ کٗبُؼ هٌْی ثَ التقبد دس دّلت عِن
 .ؽذ خْاُذ کبسآهذی
 تْٗاىگشی هیتقذی ُبیتیفْبل ّ تییصبکو ُبیتیفْبل گشٍّ سا دس دّلت الذاهبت ّ ُبتیفْبل اعبط هزوَّْ ثش ایي
 :کشد ثٌذیدعتَ
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 یتیحبکم یٌب تیفؼبل -

 اّوٗبل ّ يیلْٗاً ارٗشای ّ ربهَْٗ اًنٗجبه دس ّ ًَٗن زٗبدیا هٌَْٗس ثَٗ دّلٗت کَ ؽًْذهی ُبتیفْبل اص گشٍّ آى ؽبهل
 کٌذهی عْی اعتبًذاسدُب، يییتْ ثب دّلت ٌّْاى هخبل ثَ صًذ.هی دعت ُبآى ثَ ،ُبثٌگبٍ ّ افشاد ُبیتیفْبل ثش ًَبست

ّ  مییتؾْ ُبیبعتیع بی ُباهشًِّی اص ایهزوَّْ شییکبسگثَ ب ثبی ثکٌذ خبفی مْاثو تیسّب ثَ ّاداس سا ذکٌٌذگبىیتْل
 .کٌذ تیُذا خْد هْسدًَش شُبییدس هغ سا التقبد ّشفَ فْبهى ِییتٌج

  گزیتمدی ٌبیتیفؼبل -

 ثخٗؼ ثٌگٗبٍ کیٗ ّ ُوبًٌذ ؽْدثبصاس هی ّاسد کٌٌذٍ کبهّ ّشمَ ذکٌٌذٍیتْل کی ٌّْاى ثَ دّلت کَ افتذهی اتفبق ّلتی
 .کٌذهی الذام ّ خذهبت ُبکبه ّ فشّػ ذیتْل ّْاهل اعتخذام ثَ خقْفی

 ُٗبیتیفْبل ثَٗ ثشداسًٗذ ّ دعٗت گشیتقٗذی ُٗبیتیفْبل اص ذیٗثب ُٗبدّلت کَٗ ثبّسًٗذ يیٗا ثش التقبدداًبى اص بسییثغ
 فیٍّٗب ًتْاًٗذ دّلٗت ؽْٗدثبّٗج هی عْ کی اص گشیتقذی ُبیتیفْبل دس دّلت ؽذى شیدسگ شایص ثپشداصًذ؛ تییصبکو
 ّ اعٗت التقٗبد ّشفَ دس سلبثت ًجْد هٌْبی دّلت ثَ گشیتقذی گشید عْی اص .دُذ ماًزب دسعتی ثَ سا خْد تییصبکو

 .اعت ذیتْل ّسی ّْاهلثِشٍ کبُؼ ّ کبسآهذی ّذم هٌْبی ثَ خْد يیا
ت ّ اًتمٗبل یشیهصم دس ًَٗبم هٗذ یشیپٗزهْٗسد اًتَٗبس اعٗت افٗالس، اعٗتمالل ّ اًْيبف یعٗبصیٌذ خقْفیآًچَ اص فشا

ؼ یتْاًذ هٌزش ثَ افضایه یٌُگبه یعبصیي خقْفیاعت. ثٌبثشا یّ صمْل یمیثَ اؽخبؿ صم یدّلت یت ّاصذُبیکهبل
 تٗشیيهِن ایٗي فْٗست شیٕٗ داؽٗتَ ثبؽٗذ. دس یپٗ ت سا دسیکَ اًتمبل هبلکؽْد  یُب ّ هؤعغبت دّلتثٌگبٍ یداخل ییبساک

 .ؽذٍ اعتذٍ گشفتَیًبد ییبساکؼ یافضا یٌْی یعبصیُذف خقْف
ؼ یُب ثبّٗج افٗضاي ّاصٗذیٗا یُغٗتٌذ، گشچَٗ ّاگٗزاس یو اًضقٗبسیؽٗشا یَ داساکٗ یُب ّ هؤعغبتبٍثٌگ یعبصیخقْف

ـ هٌٗبثِ دس عٗيش یتخقٗ ییبساکٗبُؼ کٗي اعت ثبّٗج کهو یؽْد ّلیه یالتقبد هؤعغبتُب ّ ثٌگبٍ یداخل یبسایک
ـ یَ تخقٗکٗداؽٗتَ  اٍثَٗ ُوٗشي خيٗش سا یُوْاسٍ ا لذستوٌذ ؽذىدس فْست  یثخؼ خقْف اًضقبسُبیشا یالى ؽْد صک
ٌٌٗذ. کاعٗتفبدٍ  یّ گشُّٗ یثَ ًفِ هٌبفِ فشد خْد یٌذ ّ اص لذست اًضقبسکٌَ هٌبثِ دس عيش ربهَْ سا دچبس اختالل یثِ

بى یٗه ییربثزب کیذ یلشاس داد، ثب یو سلبثتیت ّ ؽشایسا دس ّمْ خقْفی ؽذٍُب ّ هؤعغبت ي اگش ًتْاى ثٌگبٍیثٌبثشا
 .شفتیـ هٌبثِ سا پزیتخق ییبساک ثٌگبٍ ّ یداخل ییبساکؼ یافضا

ي یت، ثِتٗشیٗهض تٗشیيهِن یسلٗبثت یزبد فنٗبیژٍ ؽْد. ایتْرَ ّ یعبصیٌذ خقْفیذ ثَ ًمؼ سلبثت دس فشایثَ ُشصبل ثب
ثٗبصاس ؽْٗد یزٗبد ؽٗشایَ هٗبًِ اص اکٗ یاعت ّ ُش ّبهل یبت ًَبم التقبدیؽبخـ ّ ًؾبًَ ص شد عٗبلن کبسکٗو سلبثٗت دس 

ذ یرذ یُبف فشفتیثب تْش یعبصیؽْد. خقْفین هکدس التقبد صب ییبساکشدٍ ّ هْرت ّذم کثبصاس سا هختل  هکبًیغن
بس داسد. کدّلٗٗت عٗٗشّ یُبیگشیبُؼ صزٗٗن تقٗٗذکّٗٗ  یالتقٗٗبد یُٗٗبتیّ فْبل یت ثخٗٗؼ خقْفٗٗکهؾٗٗبس یثٗٗشا
 یارٗشا يیرض افالس عبختبس دّلت ّ صٗزف اًضقٗبس ًخْاُٗذ ثْٗد. ثٌٗبثشا یضیچ یعبصیُذف اص خقْف دیگشّجبستثَ

  .ؽْد یتلم یب هالل التقبدیّ  یتْاًذ هٌيمیي هْاسد ًویرض ا یگشیثَ ُش ُذف د یعبصیخقْف
ُبی التقبدی ّ هْلْیت ُش کؾْٗس ثٗب عبصی ثب تْرَ ثَ ّیژگیایي ًکتَ ًیض لبثل اُویت اعت کَ اُذاف خقْفی

اًٗذ ُٗذف افٗلی ثِجْٗد بصی پشداختَعٗدس ُوَٗ کؾْٗسُبیی کَٗ ثَٗ خقْفی ُشصبلثَٗیکذیگش هتفبّت خْاُٗذ ثْٗد ّلٗی 
تْاًٗذ ّرْٗد . ّلی دس کٌبس ایٗي ُٗذف افٗلی اُٗذاف فشّٗی دیگٗشی ًیٗض هیاعتثخؾیذى ثَ اّمبُ ّ ؽشایو التقبدی 

 :اصرولَداؽتَ ثبؽذ 
 افضایؼ تْلیذ هلی -
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 ُبی هْرْد دس دعت دّلتافضایؼ کبسایی ّ عْدآّسی ؽشکت -
 ُبی دّلتیشیك فشّػ ؽشکتدعتیبثی دّلت ثَ هٌبثِ هبلی ثخؼ خقْفی اص ى -
ُبی دّلتی ُبی دّلتی فبلذ اًگیضٍ سلبثت ّ ّاللَ ثَ کبس ُغتٌذ ّ ثیؾتش هتکی ثَ دّلت ّ ُضیٌَؽشکت -

ُب ثَ ثخؼ خقْفی سلبثت ایزبد ؽذٍ ّ ایي سلبثت ثَ ًفِ اّمبُ التقبدی ثبؽٌذ ثب تْلك ایي ؽشکتهی
  .کؾْس خْاُذ ثْد

ُبی هلی ّ گزاسیُبی دّلتی اص عشهبیَّ صوبیت ُبیبساًَی اص اّيبی ُبی دّلت ًبؽرْیی دس ُضیٌَفشفَ -
 خقْفی ُبیؽشکتکبُؼ فؾبسُبی ّاسدٍ ثَ  دسًتیزَ

  .ُبی ُوگبًیایزبد سًّك دس ثبصاسُبی عشهبیَ ّ تْوین هؾبسکت -
  .صا اعتآّسی ًمذیٌگی کَ یکی اص هْنالت التقبدی کؾْسُبی تْسمروِ -
 دس کؾْسْگیشی اص اًضقبسات دس دعت دّلت ّ گغتشػ فشٌُا هؾبسکت افضایؼ تؾکیل عشهبیَ ّ رل -
ّاصذُبی  دّلتی دس ّولیبت ثْسّکشاعیُبی دّلتی تملیل ایزبد تْذیل التقبدی ّ کبُؼ صزن دعتگبٍ -

 .التقبدی

 سبسیٌبی اوجب  خمُ،یرَش -5-1-7

ّ  ی، التقٗبدیبعٗیاّمٗبُ هتفٗبّت عدس هْاسد خبؿ ثب تْرَ ثَ  یدّلت یُبثٌگبٍ یعبصیخقْف یُباص سّػ کی ُش
  :اص اًذّجبستُبیی کَ ثشای ایي عیبعت ّرْد داسد تشیي سّػؽْد. هتذاّلیي هییؾْس تْکن ثش کصب یارتوبّ

 ّشمَ عِبم ثَ ّوْم هشدم  -۱
 ُبی خبؿ ّشمَ عِبم ثَ گشٍّ -۲
 تش ّ ّاگزاسی هبلکیت یب هذیشیتتفکیک ّاصذُبی هؾوْل ّاگزاسی ثَ ّاصذُبی کْچک -۳
 ّاصذُبی دّلتی هْسدًیبصگزاسی رذیذ ت هؾبسکت ثخؼ خقْفی دس عشهبیَرل -۴
 ُبّمذ ّاگزاسی هذیشیت یب اربسٍ داسایی -۵

اتکٗب ثبؽٗذ. ؽشىی کَ ؽشکت، داسای عْٗددُی خْٗة ّ لبثلسّػ اّل سّؽی خْة رِت اؽبَّ هبلکیت اعت ثَ 
ثبؽذ ّ ثٗبصاس عِٗبم  ؽذٍّشمَرِت رزة عِبم ؽْد ثبیذ داسای ًمذیٌگی هصم ُوچٌیي ثبصاسی کَ عِبم ثَ آى ّشمَ هی

 .یبفتَ ّ کبسآهذ ثبؽذ ّ ثتْاًذ ٍّبیف ثْسط سا دس چبسچْة لبًْى اًزبم دُذّ اّساق لشمَ تْعَْ
ُبیی ُوشاٍ ثبؽذ ّ هفِْم آى ایٗي اعٗت کَٗ ّاصٗذ هؾٗوْل ّاگٗزاسی ثَٗ یٗک سّػ دّم هوکي اعت ثب عْءاعتفبدٍ

 ْد.ؽثخؼ صمیمی یب صمْلی هْیي دادٍ هی
افتذ کَ اهکبى ّشمَ عِبم ّرْد ًذاؽتَ ثبؽذ ّ دّلت ثَ ؽذت ًیبصهٌذ هٌٗبثِ هٗبلی سّػ عْم دس صبلتی اتفبق هی

 .ثبؽذ
خقْفٗی دس لذس ثضسگ ّ گٗشاى ثبؽٌٗذ کَٗ تْٗاى خشیٗذ ثخؼسّػ چِبسم صهبًی کبسثشد داسد کَ ّاصذُبی دّلتی آى
دّلت لقٗذ  صهبًی کَّػ سّؽی هٌبعت اعت ّ ُوچٌیي دس خشیذ آى پبییي ثبؽذ. اگش ُذف کبُؼ اًضقبس ثبؽذ ایي س

  .داسد ثخؾی اص یک ّاصذ سا خقْفی کٌذ، ایي سّػ کبسآهذ خْاُذ ثْد
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یٗک  هْوْٗهًآّس کٗشدى ثٌگٗبٍ سا ًٗذاسد. ایٗي سّػ سّػ پٌزن صهبًی کبسثشد داسد کَ دّلت اصغٗبط کٌٗذ تْٗاى عْٗد
عٗبصی تلمٗی ُبی ثلٌذهٗذت خقْفیی هٌبعت رِٗت عیبعٗتؽْد کَ ساُکبسهذت تلمی هیهذت ّ هیبىعیبعت کْتبٍ

 .ؽْدهی

 سبسی ور ایزانَ رَود خمُ،ی فؼبلیت وَلت -5-1-8

 ّ ذیخش لذست ؼیل افضایدل ثَ ْییىج ىْس ثَ گشفت، لشاس دّلت بسیاخت دس ًفت فشّػ اص ًبؽی دسآهذُبی کَ صهبًی اص
 ؼیافٗضا ثَ دلیٗل ۺ۱۳۵ دَُ لیاّا ژٍ دسیّثَ .ؽذ پشسًا شاىیا التقبد ّشفَ دس دّلت ًمؼ دّلت، شگزاسییتإح لذست
 اص ؽٗذ. تشپشسًٗا بسیثغٗ صنْٗس ّ ًمٗؼ يیٗا ًفتی کؾْس، دسآهذُبی شیچؾوگ ؼیافضا آى ثَ دًجبل ّ ًفت وتیل ِیعش

 ُبیعٗبل ل،یدل يیُو ًذاؽت. ثَ تیفْبل ّ صنْس ثشای کبفی ّ تْاى تزشثَ ٌُْص ُن کؾْس خقْفی ثخؼ گشید عْی
ي یٗا اعٗالهی، اًمٗالة شّصییپ اص ثْذ ُبیعبل اعت. دس کؾْس التقبد دس گبٍ دّلتیرب نیتضک دّساى ،ۺ۱۳۵ َدُ َیاّل

 :کشد خالفَ تْاىل هییر ؽشس ثَ سا تذاّم يیا لیدل .بفتی تذاّم التقبد ّشفَ دس ثضسگ صنْس دّلتی ٌْیی تیّمْ
 ضٍیاًگ یثخؼ خقْف کَ ثْد کشدٍ فشاُن سا یيیؽشا ،ّ تزبست ذیتْل ّشفَ دس ُبیفیثالتکل ّ ُبیعشّعبهبًیث  -

 ّ سکْد گغتشػ ّ تذاّم اصی شیرلْگ یثشا غتیثبیه دّلت سّيیااص .ًذاؽت ؾتشیث تضشم ّ تیفْبل یثشا یکبف
 .ؽذیه کبسثَ  دعت یخقْف ثخؼ تیفْبل یثشا ٌَیصه عبختي  فشاُن

 لشاس دّلت بسیدس اخت هختلف اؽکبل ثَ یبدیص ُبی ّ کبسخبًَ ِیفٌب ،یاعاله اًمالة یشّصیپ اص ثْذ یُبعبل دس -
 یثخؾ دسآهذًذ دّلت دس تولک ،یثبًک غتنیع ثَ هبلکبى یثذُ ثَ دلیل یذیتْل یّاصذُب اص یبدیص تْذاد. گشفتٌذ

 ؽذًذ یهل ّ دسآهذًذ دّلت تولک هبلکبى، دس یهبل یُبپشًّذٍ ثَ یذگیسع زَیًت دس ّ ییلنب اصکبم ثب ضیً گشید
 یّاگزاس یثشا یهٌبعج صهبى تب کشدیه اداسٍ سای ّ فٌْت یذیتْل یّاصذُب نیَّ هزوَّْ يیا ذیثب تدّل ىجْبً.
 .ثْد کؾْس التقبد دس دّلت ؼ عِنیافضا یهٌْب ثَ ُن ّاصذُب يیا تیشیهذ .ثشعذ ُبآى

 دّلت َک آّسد ثَ ّرْدی يیؽشا کؾْس نیتضش ّ یالتقبد هضبفشٍ اص یًبؽ یُب تیهضذّد ّ یلیتضو رٌا ؽشُّ  -
ثپشداصد.  ثضشاى يیا تیشیهذ ّ ثَ کٌذ تیتمْ سا التقبد ّشفَ دس خْد صنْس ؽذ ًبچبس ثضشاى، ثب همبثلَ یثشا

 تالػ ُبآى عْیک اص کٌٌذ؛یه التقبد دخبلت ّشفَ دس هختلف اؽکبل ثَ ُب دّلت ُوَ رٌا، دّساى دس اعبعبً 
 گشید یعْ اص کٌٌذ. فشاُن رٌا دس ّشفَ اعتفبدٍ یثشا سا یؾتشیث اهکبًبت ،یهبل هٌبثِ ضیتزِ ثب کٌٌذیه
 ّ گغتشػ ثشّص هْرت ّاسدات ّ فبدسات دس ّشفَ یاصتوبل اختالل ّ یتزبس سّاثو ثشُن خْسدى خْاٌُذ، یه

 ویؽشا دس ثبصاس عبصّکبس شد کَیگ یفْست ه ثبّس يیای اتکب ثَ ُب تالػ يیا ُوَ .ًؾْد دس کؾْس ّ تْسم سکْد
 ثبس ثَ ربهَْ ّ کؾْس التقبد یثشا یهيلْث ذیًتب ّ کٌذ ّولی کبسآهذ ثب ّ یدسعت ثَ تْاًذ یًو رٌا یثضشاً

 رجشاى سا ثبصاس مْف يیا کٌٌذ یه تالػ التقبد ّشفَ کشدى یّ دّلت خْدؽبى دخبلت ثب ُب دّلت بّسد. پظیث
 .کٌٌذ

 ثخٗؼ ّ داسد هلٗی ذ ًبخٗبلـیتْل دس ییثبه عِن کَ التقبد ّشفَ دس همتذس دّلت کی ّرْد ؽذ، گفتَ آًچَ ثَ تْرَ ثب
 .ثْد ْییىج کبهالً رٌا بًییُبی پبعبل کٌذ دسهی اداسٍ سا کبس شّییً ثبصاس ژٍیّ ثَ کؾْس التقبد اص ثضسگی

 کبعٗتي ثٗب ذیرذ ویدس ؽشا کَ افتبدًذ فکش ثَ ثالفبفلَ التقبدی اسؽذ شاىیهذ ّ هغئْهى لی،یتضو رٌا بفتيی بىیپب ثب
 ذیرذ ویؽشا دس شایص کٌٌذ؛ تشآهبدٍ ّشفَ التقبد دس خقْفی ثخؼ تشلْی صنْس ثشای سا ٌَیصه ،دّلت عِن ّ اثْبد اص
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 ربهَْ ًذاؽت لضّهی ّ ؽذًوی اصغبط رٌا صهبى ُبیّ ثضشاى هؾکالت سفِ ثشای دّلت گغتشدٍ صنْس ثَ بصیً گشید
 .کٌذ تضوّل ذیتْل ّْاهل ّسیثِشٍ پبییي ثْدى ّ کبسایی ّذم فْست سا ثَ التقبد دس دّلت صنْس ُبیٌَیُض
 ًمٗؼ ّ زی صنْٗسیتذس کبُؼ ثب کشد عْی دّلت ّ ؽذ هيشس يییؽشا يیچٌ دس شاىیا دس عبصیخقْفی ُبیبعتیع

 تولٗک ّ بسیٗاخت دس کَٗ ذییُٗبی تْلثٌگبٍ اص تْذادی دّسٍ يیا ثغپبسد. دس خقْفی ثخؼ ثَ سا ذاىیه التقبد، دس خْد
 فشّػ ثب دّلت ّ ؽذًذ ّشمَ ثخؼ خقْفی ثَ اًتمبل ّ فشّػ ثشای عبصی،فیخقْ عبصهبى كیىش اص ثْدًذ، دّلت

 .داد کبُؼ التقبد ّشفَ دس سا خْد صنْس ،ُبآى اًتمبل ّ

 زانیا ور سبسیخمُ،ی اجزای ٌبیرَش -5-1-9

 ،ثِٗبداس اّساق ثْٗسط اص ىٗشق دّلتٗی ُبیؽٗشکت هبًٌٗذ ّاگٗزاسی هختلفٗی ُٗبیسّػ شاى،یٗا عبصیخقْفی ثشًبهَ دس
 اّيٗبی كیٗىش اص هٗشدم ثَٗ عِبم گغتشدٍ ّ فشّػ کبسکٌبى ّ کبسگشاى ثَ ضییتشر عِبم اّيبی الغبىی، فشّػ ذٍ،یهضا

 سّػ يیُوچٌٗ ّ شیفض گزاسیوتیل مشّست ّ تیاُو ثَ ثب تْرَ اعبط يیا اعت. ثش ؽذٍ گشفتَ دسًَش ّذالت عِبم
 هشثْه َیاثالٕ ّ اعبعی لبًْى ۴۴ افل کلی ُبیبعتیع هبًٌذ ییُبّ دعتْسالْول يیلْاً ُب،ؽشکت ّاگزاسی هٌبعت

 .ؽذ گشفتَ دسًَش آى ثَ
 ُبیؽٗشکت ّاگٗزاسی عِٗبم ّ گٗزاسیوتیل هبًٌٗذ هؾخـ اهْس ثشای ثْسط اص اعتفبدٍ ُبدعتْسالْول ّ يیلْاً يیا دس

ک هْسد هيوئي ّ عبلن سّػ ٌّْاى ثَ دّلتی  ثْٗسط كیٗىش اص ُبیّاگٗزاس يیٗاص ا هِوی ثخؼ تبکٌْى ّ گشفت لشاس ذیتإ
 .اعت ؽذٍ اًزبم

 44 ا،ل ییاجزا یٌببستیس -

 ٤٤ افٗل ییٗارشا ُبیبعٗتیهزوَّْٗ ع دّلت، عِن زییتذس کبُؼ ّ شاىیا التقبد دس عبصیخقْفی شیاداهَ هغ دس
 ُبیبعٗتیع اص ایهزوَّْٗ ثٗب ذیٗثب کَ اعت يیهزوَّْ، ا يیثشا صبکن اعت. ًگشػ ؽذٍ اثالٓ ّ يیتذّ لبًْى اعبعی

 اص فبفٗلَ گٗشفتي ثٗب ّ ؽْٗد لیتجٗذ کبسآهذ اهب کْچک ثَ دّلتی خْد، عبصهبى اثْبد کبُؼ ثب دّلت عْ کی اص غزن،هٌ
 ثٗب گٗشید عْٗی اص ّ ثپٗشداصد ّبلوبًَٗ ّ افْٗلی گزاسیبعٗتیع ثٗش اعٗبطت یصبکو اّوبل ثَ فشفبً گشی،تقذی ُشگًَْ
 دسرَ تیًِب دس ّ ؽْد فشاُن ثخؼ يیا تْاى ؼیافضا هْرجبت خقْفی، ثخؼ ثَ ّ فٌْتی ذییتْل ّاصذُبی ّاگزاسی
 .بثذیث ؼیافضا کؾْس التقبد کل دس ّسیّ ثِشٍ کبسآهذی

 اص: اًذّجبستلبًْى اعبعی  ۴۴کلی افل  ُبیعیبعت گبًَپٌذثٌذُبی 
 ثخؼ دّلتی ثضسگ ؽذىُبی ٕیشدّلتی ّ رلْگیشی اص ُبی کلی تْعَْ ثخؼعیبعت -
 ُبی کلی ثخؼ تْبًّیعیبعت -
 دّلتی ُبیثٌگبٍُب ّ ُبی ٕیشدّلتی اص ىشیك ّاگزاسی فْبلیتُبی کلی تْعَْ ثخؼ عیبعت -
 ُبی کلی ّاگزاسی عیبعت -
 ُبی کلی اّوبل صبکویت ّ پشُیض اص اًضقبسعیبعت -

ُبی ثب تْرَ ثَ ایٌکَ التقبد ایشاى ثب دّ هْنل ّوذٍ دّلتی ّ ًفتی ثْٗدى هْارَٗ اعٗت، ُٗذف اص اّوٗبل عیبعٗت
 .اعتهؾکالت اثالٕی سفِ ایي 

ُبی اثالٕٗی التقٗبد همٗبّهتی گٗبهی هِٗن دس لبًْى اعبعٗی ّ عیبعٗت ۴۴ُبی افل دس ایي ساعتب ارشای عیبعت
آًکَٗ دس ایٗي رِٗت لٗذم ثشداؽٗتَ ؽْٗد کَٗ تْلیٗذ  ّیژٍثَ اعترِت استمب عِن ّ ًمؼ ثخؼ خقْفی دس التقبد ایشاى 
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داس ٍّٗبیف صٗبکویتی ّ صغٗي ْد ّ دّلت تٌِٗب ِّٗذٍکؾْس ثخقْؿ تْلیذ کبهُبی هِن تْعو ثخؼ خقْفی اًزبم ؽ
 ُب ثبؽذ.ارشا عیبعت
 سدٍ هیٗبًیشاى یؾْٗٗٗس ّ هٗذکهغئْٗٗهى  دس هیٗبى یذ ّٗضم رٗذیٗثب یعبصیخقْف یَ ثشاکاعت  یٗي، مشّسیثٌبثشا
ثٗٗب  یالتقٗٗبد یُٗٗبتین ثٗٗش فْبلکصٗب ُبیعیبعٗٗتش یعٗٗب یّ ُوگٗٗبه یُب ّرْٗٗد داؽٗٗتَ ثبؽٗٗذ ّ ثْٗالٍّ ُوشاُّٗٗصاستخبًَٗ
 ت آى خْاُذ ثْد.یاص لْاصم هْفم یکی یعبصیخقْف

 پیطیىً تحمیك -5-4
هلٗی  ُبیصغٗبةثش اعبط اىالّٗبت  ُبی صهبًی فقلیثبصٍرِبى ثَ ؽکل هٌَن ّ دس  یبفتَتْعَْثغیبسی اص کؾْسُبی 

ضبعٗجَ عِٗٗن . هپشداصًٗذهیهختلٗف اص تْلیٗذ ًبخٗٗبلـ داخلٗی  ُٗبیثخؼثَٗ هضبعٗجَ عِٗٗن  افٗضّدٍاسصػسّػ  ّیژٍثَّٗ 
حبثٗٗت ّ پبیٗٗذاس دس هضبعٗٗجبت هلٗٗی ُوَٗٗ کؾْٗٗسُبی پیؾٗٗشفتَ  ایسّیَٗٗتْلیٗٗذ ًبخٗٗبلـ داخلٗٗی ثَٗٗ هختلٗٗف اص  ُٗٗبیثخؼ
هخبل ثبًک هشکضی اتضبدیَ اسّپب ثَ ؽکل روْی ّ اًفشادی ثَ اًزبم ایي هضبعجبت ثٗشای ُوَٗ  ٌّْاىثَاعت.  ؽذٍتجذیل

. لٗزا ًوبیٗذهیسعٗبًی  یت اداسٍ آهبس اتضبدیَ اسّپٗب ثبسگٗزاسی ّ اىٗالُّ ایي اىالّبت سا دس عب پشداصدهیکؾْسُبی ّنْ 
 ُبیعٗبلذ ؽبهل اًزبم هضبعجبت هلی دس توبم کؾْٗسُبی تْعَْٗ یبفتَٗ ثَٗ تْٗذاد تْاًهیهيبلَْ پیؾیي دس ایي هيبلَْ 

 اًزبم ایي هضبعجَ ثبؽذ.

 

 



 

1 
 رَش تحمیك

 ممدمً -1-1
ّ  ُبثشًبهَٗاىالّبت هِن ّ اسصؽوٌذی سا دس ساعتبی پبیؼ ّ لنبّت  ،التقبد هضبعجَ عِن ّ اًذاصٍ ثخؼ خقْفی دس

کَٗ دس فقٗل لجٗل ُٗن اؽٗبسٍ ؽٗذ ثٗب تْرَٗ ثَٗ  گًَُْٗوبى .دُٗذهیثَٗ دعٗت  اص عْی دّلتوٗشداى اتخبرؽذٍ ُبیعیبعت
فٗی دس تْعَْ پظ اص اًمالة ثَ صشکت دس ساعتبی گغتشػ عِن ثخٗؼ خقْ ُبیثشًبهَثخؼ خقْفی، دس  ُبیهضیت

کیذالتقبد  اىالّٗبت سعٗوی ّ لبثٗل اتکٗب دس استجٗبه ثٗب  خٗألاعت. اهٗب  ؽذٍاًزبمُن دس ایي ساعتب  ُبییتالػؽذٍ ّ  تإ
ّ  ُبثشًبهَٗدس استجٗبه ثٗب احشگٗزاسی  هيوٗئيیٗبثی دلیٗك ّ صتٖییشات ّ تضْهت عِٗن ثخٗؼ خقْفٗی ُوْٗاسٍ اهکٗبى اس

آهٗبسی ثٗب اتکٗب ثَٗ  خٗألس ایٗي هيبلَْٗ تٗالػ ؽٗذٍ اعٗت تٗب ایٗي تْعَْ التقبدی سا اص ثٗیي ثٗشدٍ اعٗت. د ُبیعیبعت
دس اکخٗٗش  الوللٗٗیثیي( اص هیٗٗبى ثشداؽٗٗتَ ؽْٗٗد. ایٗٗي اعٗٗتبًذاسد SNA2008) الوللٗٗیثیي ُبیدعٗٗتْسالْولاعٗٗتبًذاسدُب ّ 

بتی دس اًزٗبم هضبعٗج تْرَٗلبثلًکتَٗ هجٌبی اًزبم هضبعجبت هلی اعٗت.  یبفتَتْعَْکؾْسُبی رِبى ّ توبم کؾْسُبی 
دس کؾْس، مْف فشٌُٗا ّ عْٗاد آهٗبسی  گزاسیعیبعتّ  سیضیثشًبهَیکی اص ًمبه مْف ًَبم ایي اعت کَ  چٌیٌیایي

 ُبیعٗبصهبىتب ّاصذُبی آهبسی کَٗ لٗشاس اعٗت اىالّٗبت ّ آهٗبس خْٗسد سا دس اختیٗبس  ؽْدهیعجت  هغئلَاعت کَ ایي 
آهٗبسی سا  ُبیدعٗتگبًٍِبدُٗب ّ  هغٗئلَّ هٌبعٗجی ًذاسًٗذ. ایٗي  هشکض آهبس ایشاى لشاس دٌُذ ُوکبسی کبهٗل ّیژٍثَآهبسی 
تب هتٌبعٗت ثٗب ُوشاٍ ثبؽذ ّ عجت خْاُذ ؽذ  ُبییاسیجیثب  گبُبًخْاُذ کشد کَ هوکي اعت  ثشآّسدُبییثَ اًزبم  ًبگضیش
 ؽٗذٍ اعٗتقٗل تٗالػ ثب رکش ایي ًکبت دس ایي ف اسیت پیذا کٌٌذ. ،ُن اتخبرؽذٍ ُبیثشًبهَّ  ُبعیبعت ُباسیجیاًذاصٍ 

ًضٍْٗ هضبعٗجَ تْلیٗذ ًبخٗبلـ داخلٗی اص  آى اص  پٗظپشداختَ ؽْٗد ّ  هْسداعتفبدٍ ُبیدادٍثَ هْشفی  تب دس هشصلَ ًخغت
 ؽشس دادٍ ؽْد.  افضّدٍاسصػسّػ 
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 مُروویبسٌبی  مبری واوي -1-5
 خْاُذ ثْد: ًیبصهْسدُبی آهبسی هشثْه ثَ هْاسد صیش ّولیبت دّلت، دادٍ ّمْیتفْستثشای تٌَین 

 دسآهذُب  -الف 
 ؽبهل: ُبُضیٌَ –ة 

 رجشاى خذهبت کبسکٌبى  -
 هقشف کبهُب ّ خذهبت  -
 هقشف عشهبیَ حبثت  -
 ثِشٍ  -
 ُبیبساًَ -
 ُبی ثالّْكکوک -
 هضایبی ارتوبّی -
 ُبعبیش ُضیٌَ -

ُٗٗبی لٗٗک داساییای ّ توالٗٗالم فْٗٗق هصم اعٗٗت اىالّٗٗبت تفقٗٗیلی کلیَٗٗ هجٗٗبدهت ُضیٌَٗٗ اًٗٗذاصٍ ّ اسصػ ثٗٗشای هضبعٗٗجَ
 ّوْهی گشدآّسی ؽْد. ُبی صیشهزوَّْ ثخؼ ثٌگبٍهشثْه ثَ توبم ای عشهبیَ

  مُروویبسٌبی واوي تأمیهمىبثغ  -1-5-1

دس ایشاى، ثب تْرَ  ثخؼ ّوْهیّولیبت  ّمْیتفْستتِیَ  هْسدًیبصهٌبثِ هْسد هشارَْ ثشای گشدآّسی اىالّبت اّلیَ 
 .اعت   ّوْهی ثَ تشتیت صیش  ّ گغتشٍ ّ پْؽؼ ثخؼ ؽذٍَتْفیُبی ثٌذیثَ تْبسیف ّ ىجمَ

 وَلت  -1-5-1-1

ُٗبی ُب ّ سّػاداسٍ کٗل توشکٗض ّ تلفیٗك صغٗبة»ُبی دّلتی تْعٗو ثَ دعتگبٍ یبفتَتخقیـکلیَ اّتجبسات  کَ آًزب اص
ای ُٗٗبی عٗٗشهبیَیای ّ اّتجٗٗبسات تولٗٗک داسایدس لبلٗٗت اّتجٗٗبسات ُضیٌَٗٗ «صغٗٗبثذاسی ّصاست اهْٗٗس التقٗٗبدی ّ داسایٗٗی

 هْسدًیٗبصثخؼ هِوی اص اىالّبت  کٌٌذٍتإهیي، الزکشفْقتْعو ّاصذ  ؽذٍاسائَؽْد اىالّبت حجتی گشدآّسی ّ تٌَین هی
 . اعتدّلت 

 اسائَسا دس لبلت ثیالى گشدآّسی ّ  ای ّ ًیض دسآهذُبی خْدُبی ربسی ّ عشهبیَُب ّولکشد ُضیٌَکلیَ ؽِشداسی -
 ُبیتشاصًبهَُب، ثب اعتفبدٍ اص دس اًزبم هضبعجبت هشثْه ثَ ؽِشداسی هْسدًیبصآهبسی  کٌٌذ لزا اىالّبتهی
 ؽذٍ اعت. تإهیيُب ثشای ؽِشداسی ؽذٍتِیَ

ارتوبّی، عبصهبى ثیوَ  تإهیيهبت تإهیي ارتوبّی ؽبهل عبصهبى خذ دٌُذٍاسائَُبی ُشیک اص عبصهبى -
ثبصًؾغتگی کؾْسی اعت کَ کلیَ اىالّبت هبلی خذهبت دسهبًی، فٌذّق ثبصًؾغتگی کؾْسی ّ عبصهبى 

 تإهیيُبی هبلی هزکْس هٌجِ هِوی ثشای  کٌٌذ. فْستهی اسائَُبی هبلی تِیَ ّ س لبلت فْستخْد سا د
 اعت.  هْسدًیبصاىالّبت 
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 ٌبی وَلتیضزکت-1-5-1-5

کٌٌذ. ثشای هی اسائَی بی هبلُُبی دّلتی اىالّبت هشثْه ثَ ّولکشد هبلی خْد سا دس لبلت فْستکلیَ ؽشکت -
 اعت. ؽذٍ  اعتفبدٍُبی هبلی ُبی دّلتی اص فْستؽشکت هْسدًیبصآّسی اىالّبت آهبسی روِ

ُبی ُبی دّلتی داسد کَ دس هْاسد ّذم دعتشعی ثَ فْستعبصهبى صغبثشعی اىالّبت لبثل تْرِی اص ؽشکت -
 هبلی اص ىشیك خْد ؽشکت، هْسد اعتفبدٍ لشاسگشفتَ اعت.

 وٍبوٌبی ػمُمی غیزوَلتی -1-5-1-1

 :اىالّبت هْسد ًیبص ثشای اًزبم هضبعجبت ًِبدُبی ّوْهی ٕیش دّلتی ثَ دّ ىشیك صیش ثَ دعت آهذٍ اعت

 ُبی هبلی فْست -
 دسیبفت اىالّبت حجتی -

الجتَ هصم اعت یبدآّسی ؽْد کَ تْذادی اص ًِبدُبی ّوْهی ٕیشدّلتی ُوکبسی ًکشدٍ ّ اىالّٗبت هْٗسد ًیٗبص سا ثَٗ 
ُبی التقٗبدی ثٗشآّسد اص ىشیك هذل ُبآىّ عِن  ُبآىفْست دس اختیبس لشاس ًذادًذ کَ ثب تْرَ ثَ ؽٌبخت فْبلیتی  ُیچ
 اًذ.ؽذٍ

 ؽذٍ اعت. اسائَدس پیْعت تضمیك ثَ فْست هجغْه فِشعت هٌبثِ آهبسی اعتفبدٍ ؽذٍ دس ثخؼ ّوْهی 

 بسجًرَش مح -1-1
ایٗشاى هلٗی  ُبیصغٗبةاّلیَ اعٗتخشاد ؽٗذٍ اص عیغٗتن  ُبیدادٍاى اص ثشای هضبعجَ عِن ثخؼ خقْفی دس التقبد ایش

اعٗتخشاد  هٌَْسثَٗثخٗؼ ّوْٗهی اعٗت.  ُٗبیدادٍهْرْٗد دس ایٗي عیغٗتن هشثْٗه ثَٗ  ُبیدادٍاعتفبدٍ ؽذٍ اعت. اهب 
ثخٗؼ ّوْٗهی ّ کغٗش آى اص هزوُْٗ  ُٗبیدادٍاىالّبت هشثْه ثَ ثخؼ خقْفی اص سّػ ٕیشهغتمین ّ ثٗب اعٗتخشاد 

، اعٗتفبدٍ ؽٗذٍ ؽْٗدهیهلٗی ایٗشاى اعٗتخشاد  ُبیصغبةکَ اص هتٖیشُبی هْسد اعتفبدٍ دس کل التقبد کؾْس  ُبیصػاس
 اعت.
 .ؽْدهیاعتفبدٍ هختلف صیش سّػ  ۳ثشای هضبعجَ اسصػ تْلیذ ًبخبلـ داخلی) هلی ( اص  کلی ىْسثَ

 سّػ دسآهذ -
 سّػ هخبسد -
 ( افضّدٍاسصػسّػ تْلیذ )  -

هلی کؾْس، سّػ تْلیذ اعت لٗزا دس ایٗي  ُبیصغبةاص سّػ افلی اعتخشاد اىالّبت هْسد ًیبص  ثب تْرَ ثَ ایٌکَ
 اعت. ؽذٍ  اعتفبدٍ( افضّدٍاسصػسّػ تْلیذ )اص  هيبلَْ ًیض

 ور محبسجً تُلید وبخبلص واخلی (افشَويارسشرَش تُلید ) -1-1-1

گیشی تْلیٗذ اعٗت. هضقْٗل ًبخٗبلـ ثٗشای اًٗذاصٍؽْد هْیبسی ًبهیذٍ هی GDPهضقْل ًبخبلـ داخلی کَ ثَ اختقبس 
ثب یکذیگش هتفٗبّت اعٗت ّ  ُبآىکٌٌذ ّلی اسصػ ًبخبلـ ُش دّ یک هفِْم التقبدی سا ثیبى هی افضّدٍاسصػداخلی ّ 
ًبخبلـ، اسصػ امبفی کبهُب ّ خذهبتی  افضّدٍاسصػدس هبلیبت ّ یبساًَ اعت. هضقْل ًبخبلـ داخلی ّ  ُبآىتفبّت 
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کٌٌذ کَ دس یک دّسٍ صهبًی دس التقبد یک کؾْس تْلیذ ؽذٍ ّ ثشای هقبسف ًِٗبئی دس داخٗل کؾْٗس یٗب گیشی هیصٍسا اًذا
 اًذ. ثشای فبدسات ثَ خبسد اص کؾْس دس دعتشط لشاس گشفتَ

GDP  ًِبخبلـ کلیَ تْلیذکٌٌذگبى همین آى کؾْٗس ثْٗالٍّ خٗبلـ  افضّدٍاسصػیک کؾْس ثشاثش اعت ثب صبفل رو
گٗش عٗتبًذٍ ّ هقٗشف ّاعٗيَ فْبلیتهبلیبت  یٗب هضقْٗل  GDPُٗبی التقٗبدی سا داؽٗتَ ثبؽٗین ثش ّاسدات. ثٌبثشایي ا

ًبخبلـ داخلی ثشاثش ثب اسصػ ُوَ کبهُب ّ خذهبت تْلیذ ؽٗذٍ دس یٗک دّسٍ هٌِٗبی کبهُٗب ّ خٗذهبت هقٗشف ؽٗذٍ دس 
هْوْٗهً سّػ تْلیٗذ ًبهیٗذٍ  GDPهضبعٗجَ  فشآیٌذ تْلیذ ىی ُوبى دّسٍ ثْٗالٍّ هبلیٗبت هٌِٗبی یبساًَٗ اعٗت. ایٗي سّػ

 آیذ:اص ساثيَ صیش ثَ دعت هی GDPؽْد. دس ایي فْست هی
 

 GDPعتبًذٍ =  -ُب + هقشف ّاعيَ هبلیبت –ُب یبساًَ
 GDP =ًبخبلـ  افضّدٍاسصػُب + هبلیبت –ُب یبساًَ

کٌذ تب تْلیذ اص ایي ًَش هِن اعت کَ تْییي هیکٌذ. عيش گیشی هیعيش تْلیذ سا اًذاصٍ GDPىْس کَ لجالً ثیبى ؽذ ُوبى
دُٗذ. تْاًذ هقشف کٌذ ّ ًیض اص ایي ًَش اُویت داسد کَٗ عٗيش اؽٗتٖبل سا تضٗت تٗإحیش لٗشاس هیچَ اًذاصٍ یک کؾْس هی

گزاسد، الجتَ ایي فمو یکی اص ّْاهل هتْذد اعت ّ ّْاهلی اعت کَ ثش سفبٍ یک ربهَْ تإحیش هی تشیيهِنهقشف یکی اص 
تْاًذ احٗشات هخجتٗی ثٗش عٗيش سفٗبٍ ربهَْٗ داؽٗتَ ْاهل دیگشی ًیض ًَیش اکتؾبفبت ّلوی ّ اثذاّبت ّرْد داسد کَ هیّ

تْاًذ احشات هٌفی ثش سفبٍ ربهَْ داؽتَ ثبؽذ. ُبی ّاگیشداس ّ رٌا کَ هیثبؽذ ّ یب ّْاهلی ًَیش فزبیِ ىجیْی، ثیوبسی
تْاًٗذ هْرٗت افٗضایؼ صهٗبًی هی GDPؽْد. ثٌبثشایي افضایؼ ًوی صغبة آّسدٍثَ GDPایي ّْاهل هغلوبً دس هضبعجَ 

 سفبٍ ؽْد کَ ّْاهل دیگش ًَیش ّْاهل فْق حبثت ثبؽذ.

 فز یىد محبسجً -1-4
 :کشدبى یش ثیثَ ؽشس ص تْاىهیاًزبم ایي هيبلَْ سا  یلکهشاصل 

 (یبله یُبّ فْست یالى ؽِشداسیث  ،هبلی دّلت ُبیفْستاىالّبت )اىالّبت  گشداّسی -

 اىالّبت ییآهبدادٍ -

 یالتقبد یُب تیفْبل  سؽتَ یثٌذىجمَ ثش اعبطاىالّبت  یذگزاسک -

 دّلت اص اىالّبت  یُب اعتخشاد اّتجبسات ثخؼ -

 یبفتیت الالم اىالّبت دسیي هبُییّ تْ یثشسع -

  یخؼ ّوْهث یُب گشٍّ شیافضّدٍ دس ص حبثت، عتبًذٍ ّ اسصػ َیعشهب ، هقشفهقشف ّاعيَ  ،رجشاى خذهبتهضبعجَ  -

 ؾْسکدس التقبد  یافضّدٍ ثخؼ خقْف هضبعجَ عِن اسصػ -

اعتفبدٍ  ثب هزکْس ُبیعبلاّلیَ دس  اعت کَ اىالّبت ۱۳۹۳ّ  ۱۳۹۲ ُبیعبل دّسٍ صهبًی هْسد ثشسعی دس ایي هيبلَْ
 اعت. ؽذٍاعتخشاد ( SNA2008) ُبی هلیعیغتن صغبة ۸ۺۺ۲ًغخَ اص 

ُب ای کلیَٗ عٗبصهبىُبی عشهبیَای ّ اّتجبسات تولک داساییل اّتجبسات ُضیٌَکَ ؽبه هبلی دّلت ُبیفْستاىالّبت 
ُبی دّلتی ّ ًِبدُبی ّوْهی ٕیشدّلتی اعت، اص ّصاست التقبد ّ داسایی گشفتَٗ ؽٗذٍ ُبی دّلتی، ؽشکتؽبهل دعتگبٍ

ص ّاصذُب ؽٌبعٗبیی ّ یک ا ُبی فْق اثتذا ربیگبٍ ُشیبفتَ ثَ ُشیک اص ثخؼاعت. رِت رذاعبصی اّتجبسات تخقیـ
 ثٌذی خْاٌُذ ؽذ. ُبی دّلتی ّ ًِبدُبی ّوْهی ٕیشدّلتی ىجمَُبی دّلتی، ؽشکتدس لبلت عَ گشٍّ دعتگبٍ
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ثٌٗذی آخٗشیي ىجمَ ثٗش اعٗبطای اثتٗذا ُٗبی عٗشهبیَای ّ اّتجٗبسات تولٗک داساییاّتجٗبسات ُضیٌَٗ اىالّبت هشثْه ثَٗ
ُبی دّلتٗی سا ثٌٗذی اهکٗبى تفکیٗک دعٗتگبٍذ. ایٗي ىجمًَؽْٗزاسی هیکذگٗ، ۴( ّیٗشایؼ ISICُبی التقبدی )فْبلیت

ُب ؽٗبهل اهْٗس ّوْٗهی، اهْٗس دفٗبّی، اهْٗس اًتَٗبهی، تضمیٗك ّ تْعَْٗ، عبصد. ایي ثخؼهی پزیشاهکبىثشصغت ثخؼ 
ّسصؽی، رٌگلذاسی، ؽیالت  -عیبعی، فشٌُگی -ّکبس، آهْصػ، ثِذاؽت، داهپضؽکی، هذدکبسی ارتوبّی، هزُجیکغت

 .اعت ًّملصولّ عبیش پؾتیجبًی ّ 
ساثيَٗ ثٗب هضبعٗجَ  دس ۸ۺۺ۲ُبی هلی ُب، ثب تْرَ ثَ آًچَ دس عیغتن صغبةپظ اص اعتخشاد اّتجبسات ُشیک اص ثخؼ

ًجْدى اسصػ  دس اختیبسثَ ّلت  -ؽذٍ اعت، ّول ؽذٍ اعت. اصآًزب کَ عتبًذٍ ثخؼ دّلت  اسائَ آى ثخؼ افضّدٍاسصػ
هقٗشف کبسکٌبى،  رجشاى خذهبتلزا اصتیبد ثَ هضبعجَ  ،ؽْدهضبعجَ هی ٕیش ثبصاسی فْستثَ –خذهبت دّلتی  یثبصاس

 .اعتّ هقشف عشهبیَ حبثت  ّاعيَ
ُبی دّلتٗی . اص آًزب کَ دس دعتگبٍُغتٌذفقْل ُضیٌَ لبثل دعتشط  ثش اعبط هقشف ّاعيَکبسکٌبى ّ  رجشاى خذهبت

ؽٗذٍ دس  اسائَُٗبی ُبی دّلت اص تْفیَای اصتغبة ایي للن دس ُضیٌَثش ،ؽْدهقشف عشهبیَ حبثت هضبعجَ ّ هٌَْس ًوی
 ؽْد. التقبدی هضبعجَ هی الگُْبی ثش اعبط ،ُبی هلیعیغتن صغبة

ّ  دُٗذسا تؾٗکیل هی ُٗبثخؼیٗک اص رجشاى خذهبت، هقشف ّاعيَ ّ هقشف عشهبیَ حبثٗت، عٗتبًذٍ ٕیشثٗبصاسی ُٗش 
دّلٗت سا  افٗضّدٍاسصػسف ّاعٗيَ، بالتفبّت عٗتبًذٍ اص هقٗؽْٗد. هبثَٗیُب عتبًذٍ دّلت سا ؽٗبهل ههزوُْ کلیَ ثخؼ

 دُذ.تؾکیل هی
 :ایي هالصَبت ایي اعت کَ اصرولَ. لشاسداد هذًَشاص هالصَبت سا  ایهزوَّْ ثبیغتهیدس اًزبم ایي هضبعجبت 

ْلیذکٌٌٗٗٗذگبى ّ عٗٗیوبی روِْٗٗسی اعٗٗالهی ایٗٗٗشاى، خجشگٗٗضاسی روِْٗٗسی اعٗٗالهی ایٗٗٗشاى، عٗٗبصهبى صوبیٗٗت اص تفذاّ
اص  ُٗبآىثْٗدٍ ّ ّوٗذٍ ُضیٌَٗ  ٕیٗش ثٗبصاسی ُبآىتْلیذ  کَ آًزب اصدّلتی ُغتٌذ ّلی  ُبییؽشکتکٌٌذگبى دس ٍبُش هقشف

ثَٗ  ؽٗذٍدادٍ  ُبی هزکْس، دعتگبٍ دّلتی هضغْة ؽذٍ ّ اّتجبسات تخقیـؽْد، عبصهبىهی تإهیيىشیك ثْدرَ ّوْهی 
 ُبی هزکْس ربیگضیي ؽذٍ اعت. لت صزف ّ کل ُضیٌَ عبصهبىُبی دّاص ُضیٌَ ،تْعو دّلت ُبآى

صزف ّ اىالّبت کل  دّلتی ُبیثخؼ ُبیافضّدٍاسصػاص هضبعجبت هشثْه ثَ ُب ثَ ؽِشداسی یبفتَتخقیـاّتجبسات 
 ُٗبآىُب اص ىشیٗك ثٗیالى کلیَٗ اىالّٗبت آهٗبسی ؽِٗشداسی ؽٗذٍ اعٗت.آى ُب رٗبیگضیي اص ثٗیالى ؽِٗشداسی ؽذٍاعتخشاد

رجٗشاى الٗالم  ثٗش اعٗبطآهٗبیی ، پٗظ اص دادٍاعٗتثٗیالى ؽِٗشداسی  ۱۲۴۳. ایي اىالّبت کَٗ ؽٗبهل اعت دعتشطلبثل
اص  ٕیش ثبصاسیفْست ؽْد. عتبًذٍ آى ثَ، اًتمبهت، دسآهذ ّ تؾکیل عشهبیَ تفکیک هیهقشف ّاعيَکبسکٌبى،  خذهبت
ؽْٗد( ُٗبی دّلتٗی هضبعٗجَ هیثٗت )ُوبًٌٗذ ثخؼّ هقشف عٗشهبیَ حب هقشف ّاعيَکبسکٌبى،  رجشاى خذهبتهزوُْ 
  دُذ.ُب سا تؾکیل هیافضّدٍ ؽِشداسیالتفبّت آى اص هقشف ّاعيَ، اسصػّ هبثَ ؽذٍصغبة

ًیٗٗض دس هزوَّْٗٗ اىالّٗٗبت اّلیَٗٗ دس اختیٗبس، هْرْٗٗد ًجْٗٗدٍ ّ لٗٗزا ایٗٗي  ُبًؾٗبًیآتؼ افٗٗضّدٍاسصػاىالّٗبت هشثْٗٗه ثَٗٗ 
 اعت ؽذٍ  امبفَ هغتمین دسیبفت ّ ىْسثَاىالّبت 

ُبیؼ، عٗبصهبى ثیوَٗ عٗالهت ّ عٗبصهبى خٗذهبت ارتوبّی ّ صیشهزوَّْ تإهیيکلیَ اىالّبت آهبسی هشثْه ثَ عبصهبى 
 ُٗبآىُبی هٗبلی ُب اص ىشیك فْٗستُبی ثبصًؾغتگی عبصهبىُب، فٌذّق ثبصًؾغتگی کؾْسی، فٌذّقدسهبًی عبصهبى
، اًتمٗبهت، هقشف ّاعٗيَکبسکٌبى،  رجشاى خذهبتالالم  ثش اعبطبیی آه. ایي اىالّبت پظ اص دادٍاعتلبثل دعتشط 

هقٗشف کبسکٌٗبى،  رجٗشاى خٗذهبتاص هزوُْٗ  ٕیش ثبصاسیفْست ؽْد. عتبًذٍ آى ثَدسآهذ ّ تؾکیل عشهبیَ تفکیک هی
 التفبّت آى اص هقٗشفّ هبثَٗ ؽٗذٍصغبةؽْٗد( ُٗبی دّلتٗی هضبعٗجَ هیّ هقشف عشهبیَ حبثت )ُوبًٌٗذ ثخؼ ّاعيَ

 دُذ.افضّدٍ ایي ثخؼ سا تؾکیل هیّاعيَ، اسصػ
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ُبی دّلتی اعتفبدٍ ؽذٍ اعت. تلفیٗك، سّػ اسائَٗ آهٗبس ثٗشای ُبی هبلی تلفیمی ؽشکتفْستاص دس اعتخشاد اىالّبت، 
 –دٌُذ. تلفیك هغتلضم صزف کلیَٗ هجٗبدهت ّ سّاثٗو ثٗذُکبسهزوَّْ ّاصذُبیی اعت کَ تؾکیل یک ّاصذ هغتمل هی

افتذ. ثٌبثشایي ُبی فشّی( اتفبق هیُبی هبدستخققی )ؽشکتاعت کَ دس ثیي ّاصذُبی صیشهزوَّْ ؽشکتثغتبًکبسی 
ُبی صیش هزوَّْٗ دس تش اص صهبًی خْاُذ ثْد کَ ّاصذ آهبسی ُش یک اص ؽشکتًتبیذ اعتخشاد ؽذٍ دس ایي گضاسػ،کْچک

 ًَش گشفتَ ؽْد. 
، اًتمٗبهت، دسآهٗذ ّ هقٗشف ّاعٗيَ، رجٗشاى خٗذهبتهبُیٗت آى  ُبی هبلی ثشصغت ایٌکَکلیَ الالم هْرْد دس فْست

ٕیٗش ثٗبصاسی ّ یٗب  فْٗستثَاهکبى هضبعٗجَ عٗتبًذٍ ُٗش ؽٗشکت  ایٌکَ ثش اعبطؽْد ّ تؾکیل عشهبیَ ثبؽذ تفکیک هی
ًیٗض هؾٗخـ ؽٗذٍ ّ هزوُْٗ آى اص عٗتبًذٍ کغٗش ّ  هقٗشف ّاعٗيَؽْٗد. الٗالم ، عتبًذٍ هضبعجَ هیهیغش ثبؽذ ثبصاسی
 گشدد.ُبی دّلتی هضبعجَ هیؽشکت افضّدٍاسصػ

ُبیؾٗبى ًِبد ّوْهی ٕیشدّلتٗی ثَٗ ُوٗشاٍ صیشهزوَّْ ۳۷ُبی هبلی کَ ؽبهل اىالّبت دس اعتخشاد اىالّبت اص فْست
ُبی هبلی تلفیمی ًِبدُٗبی ّوْٗهی ٕیشدّلتٗی ّ دس ثشخٗی دیگٗش اىالّٗبت ثَٗ تفکیٗک ، دس ثشخی هْاسد اص فْستاعت

دس ساعتبی اًزبم ایٗي هيبلَْٗ اىالّٗبت هْٗسد ًِبد  ۱۸ثیي  دس ایياعتفبدٍ ؽذٍ اعت.  ُبیؼصیشهزوَّْدعتگبٍ هبدس ّ 
 .هبلی خْد سا دس اختیبس هضممیي لشاس ًذادًذ ُبیفْستاىالّبت  هبًذٍثبلی ًِبد ۱۹ّ  اًذکشدٍ اسائًَیبص سا 

، اًتمٗبهت، دسآهٗذ ّ هقٗشف ّاعٗيَ، ذهبترجٗشاى خُٗبی هبلی ثشصغت ایٌکَ هبُیٗت آى کلیَ الالم هْرْد دس فْست
اػ ثَ فْست ثبصاسی آًکَ اهکبى هضبعجَ عتبًذٍ ُش ًِبد ّ یب صیشهزوَّْ ثش اعبطّ ؽذٍ ثبؽذ تفکیک  تؾکیل عشهبیَ

ّ هزوُْٗ آى اص عٗتبًذٍ کغٗش ّ  ؽٗذٍهؾٗخـ ًیض  هقشف ّاعيَؽْد. الالم ثبؽذ، عتبًذٍ هضبعجَ هی ٕیش ثبصاسیّ یب 
 .ؽْدهیبدُبی ّوْهی ٕیشدّلتی هضبعجَ ًِ افضّدٍاسصػ

 افشَوي ثخص خمُ،ی ور کل التمبوسٍم ارسش -1-۵
ثٗبه، هزوُْٗ  ۵افضّدٍ ُشیک اص پظ اص هضبعجَ اسصػ افٗضّدٍ کٗل ثخٗؼ ّوْٗهی سا ، اسصػُٗبآىثخٗؼ هْسداؽٗبسٍ دس 

وْٗهی ًغٗجت ثَٗ ثخٗؼ ّ افٗضّدٍاسصػافٗضّدٍ ثخٗؼ خقْفٗی، عِٗن دُٗذ. رِٗت دعٗتیبثی ثَٗ عِٗن اسصػتؾکیل هی
ّ  ؽٗذٍهضبعجَ - اعٗتدعٗتشط  دس سؽٗتَ فْبلیٗت ۷۲ُبی هلٗی ثٗشای کَ اص اىالّبت صغبة-افضّدٍ کل التقبد اسصػ
 .ؽْدهیافضّدٍ ثخؼ خقْفی هٌَْس عِن اسصػ ٌّْاىثَهبثمی 
ت سا ثٗش ایي اعت کَ هضممیي ایي هيبلَْ هجٌی ّ افٗل، تْیٗیي دّلتٗی ّ یٗب خقْفٗی ثْٗدى یٗک ؽٗشک رکشؽبیبىًکتَ 

گٗش اًٗذلٗشاس دادٍآى ؽٗشکت  ُبیداساییهلی، دسفذ هبلکیت عِبم ّ  ُبیصغبةاعبط اعتبًذاسدُبی  . ثٗش ایٗي اعٗبط ا
یک ؽشکت هتْلك ثَ ثخؼ خقْفی ثبؽذ آى ؽٗشکت خقْفٗی تلمٗی خْاُٗذ  ُبیداساییدسفذ اص عِبم ّ یب  ۺ۵ثیؼ 
 ّکظ.شؽذ ّ ث

 ُبؽٗشکتٌی دیگٗشی سا دس استجٗبه ثٗب تْیٗیي خقْفٗی ّ یٗب دّلتٗی ثْٗدى اهب کبسفشهبی ایي هيبلَْ )اتبق ثبصسگبًی( هج
لشاس دادٍ اعت. ثش اعبط ًَش اتبق ثبصسگبًی، ّرَ توبیض دّلتی ثْدى ّ یب خقْفی ثْدى یٗک ؽٗشکت، دس اختیٗبس  هذًَش

داسایٗی دس دسفذ عِبم ّ یٗب  ۺ۵اعت. ثَ ایي هٌْی کَ صتی اگش دس یک ؽشکت ثیؼ اص  ُبؽشکتداؽتي اهکبى هذیشیت 
خْاُٗذ اختیبس ثخؼ خقْفی ثبؽذ ّلی هذیشیت ؽشکت دس اختیبس ثخؼ دّلتی ثبؽذ، آى ؽٗشکت، یٗک ؽٗشکت دّلتٗی 

ّوْٗهی ّ خقْفٗی دس  ُٗبیثخؼثَٗ هضبعٗجَ عِٗن  الٗزکشفْقثْد. ثش ایي اعبط هضممیي ثب اعتفبدٍ اص ُش دّ تْشیٗف 
  ایشاى خْاٌُذ پشداخت. التقبد



 

4 
 ٌبی پژٌَص یبفتً

 مدمًم -4-1
ّ مشّست آى تْمیش دادٍ ؽذ. ُوچٌٗیي پٗظ اص ثیٗبى مٗشّست  هيبلَْ هْسد هغئلَدس فقْل لجل دس استجبه ثب تْشیف 

سّػ اًزبم هيبلَْ ّ هشاصل هختلف آى پشداختَ ؽٗذ. لٗزا دس ایٗي فقٗل ثٗب دس ًَٗش داؽٗتي مٗشّست ّ اُویٗت  اسائَثَ 
ّ هْٗسد  الوللیثیيدس التقبد ایشاى ثب ثکبس ثشدى اعتبًذاسدُبی  هْرْد ّ دس دعتشط ُبیدادٍّ ثب اعتفبدٍ اص توبم  هغئلَ
التقٗبد ایٗشاى ّ ثَٗ دًجٗبل آى عِٗن  افٗضّدٍاسصػّوْهی اص کٗل  ُبیثخؼ افضّدٍاسصػگیشی عِن  اًذاصٍثَرِبًی،  تبئیذ
 پشداختَ خْاُذ ؽذ.  ،ثخؼ خقْفی افضّدٍاسصػ

 محبسجبت -4-5
ثخٗؼ  افٗضّدٍاسصػعِٗن  دس فقٗل لجٗل، ٍسّػ ّ هشاصٗل تْمٗیش دادٍ ؽٗذ ؽٗذٍ ثٗش اعٗبطهضبعجبت اًزبم  ثش اعبط

 : صیش ثْدٍ اعت ؽشس ثَخقْفی دس کل التقبد کؾْس 
افضّدٍ ثخٗؼ خقْفٗی اص کٗل عِن اسصػ ۱۳۹۲دس عبل  ،گضاسػ ؽذٍ اعت ۲-۴ّ  ۱-۴کَ دس رذاّل  گًَُْوبى

دس دسفٗذ ثْٗدٍ اعٗت.  ۵۵٫۳ثخؼ ّوْٗهی ثشاثٗش ثٗب  دسفذ ّ عِن ۴۴٫۷افضّدٍ ایزبد ؽذٍ دس التقبد ایشاى هْبدل اسصػ
ایزٗبد ؽٗذٍ دس  افٗضّدٍاسصػاص کٗل ثخٗؼ خقْفٗی  افٗضّدٍاسصػعِٗن  ،ثب تْرَ ثَ هضبعٗجبت اًزٗبم ؽٗذٍ ۱۳۹۳عبل 

 .ثْدٍ اعتدسفذ  ۵۲٫۷ثخؼ ّوْهی عِن دسفذ ّ  ۴۷٫۳هْبدل التقبد ایشاى 
  



 3131-3131 یهاسال یدر اقتصاد کشىر برا یافسوده بخش خصىصمحاسبه سهم ارزش 15

 (هیلیبسد سیبل) دسفذ هبلکیتدیذگبٍ ثش اعبط  ؼ ّوْهی ّ خقْفیافضّدٍ ثخاسصػ عتبًذٍ، هقشف ّاعيَ ّ اسصػ -1-4جدَل 

 ؽشس


ارزش افسودهستانذهمصرف واسطهارزش افسودهستانذهمصرف واسطه

 دّلت

 یؽِشداس

 یي ارتوبّیتبه

 یدّلت یُب تکؽش

 ًِبدُب 

 یدّلت ّوْه

 یثخؼ خقْف

 ل التقبدک

 تضمیك ُبییبفتَهٌجِ: 

 

 

 ثٗش اعٗٗبط دیٗٗذگبٍ دسفٗٗذ هبلکیٗٗت ۱۳۹۳ّ  ۱۳۹۲ ُبیعٗٗبلافٗٗضّدٍ ثخٗؼ ّوْٗٗهی ّ خقْفٗٗی دس همبیغَٗٗ اسصػ -1-4ضقکل 

 )هیلیبسد سیبل(
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 كل التقبد ثخؼ خقْفي دّلت ّوْهي ًِبد ُب  ؽشكتِبي دّلتي تبهيي ارتوبّي ؽِشداسي دّلت

1392 1393



 11 پژوهش یهاافتهی. ۴فصل 

 

کل التقبد ثش اعبط  افضّدٍاسصػافضّدٍ ثخؼ ّوْهی ّ خقْفی اص عِن اسصػ عتبًذٍ، هقشف ّاعيَ ّ اسصػ -5-4دَل ج
 هیلیبسد سیبل(دسفذ هبلکیت )دیذگبٍ 

شرح


ارزش افسودهستانذهمصرف واسطهارزش افسودهستانذهمصرف واسطه

 دولت

یشهردار

ین اجتماعیتام

یدولت یها تکشر

نهاد ها 

یدولت عموم

یبخش خصوص

ل اقتصادک

 تضمیك ُبییبفتَهٌجِ: 
 

 
ثٗش  ۱۳۹۳ّ  ۱۳۹۲ ُبیعٗبلکٗل التقٗبد دس  افٗضّدٍاسصػافضّدٍ ثخٗؼ ّوْٗهی ّ خقْفٗی اص همبیغَ عِن اسصػ -5-4ضکل 

 اعبط دسفذ هبلکیت )هیلیبسد سیبل(
 تضمیك ُبییبفتَهٌجِ: 

 

ًغٗجت ثَٗ عٗبل  ۱۳۹۳دس ثخٗؼ خقْفٗی دس عٗبل  ایزبدؽٗذٍ افضّدٍاسصػ ۳-۴رذّل  سهٌذسد د ثش اعبط اىالّبت
 تٌِب ۱۳۹۲ًغجت ثَ عبل  ۱۳۹۳ثخؼ دّلتی دس عبل  افضّدٍاسصػ دس همبثل، دسفذ سؽذ داؽتَ ّ ۱۱٫۷هْبدل  ۱۳۹۲
ثخٗؼ  ۱۳۹۳بل ثیٗبى کٗشد کَٗ دس سؽٗذ التقٗبدی ایزٗبد ؽٗذٍ دس عٗ تْٗاىهیاعت. ثب ایي تفبعیش  یبفتَ سؽذدسفذ  ٫۶ۺ

 . اًذًذاؽتَسؽذی  تمشیجبً ۱۳۹۳دّلتی دس عبل  ُبیثخؼتوبم ثبس سا ثش دّػ کؾیذٍ اعت ّ  تمشیجبًخقْفی 

 -

 ,20.0

 ,40.0

 ,60.0

 ,80.0

 ,100.0

 ,120.0

تامين  شهرداري دولت
 اجتماعي

شركتهاي 
 دولتي

دولت  نهاد ها 
 عمومي

بخش 
 خصوصي

 كل اقتصاد
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ثش  ۱۳۹۳ثَ  ۱۳۹۲افضّدٍ ثخؼ ّوْهی ّ خقْفی اص عبل دسفذ تٖییش اسصػ عتبًذٍ، هقشف ّاعيَ ّ اسصػ -1-4جدَل 
 اعبط دیذگبٍ دسفذ هبلکیت )هیلیبسد سیبل(

 اسصػ افضّدٍ عتبًذٍ ّاعيَ هقشف ؽشس

 23.2 21.6 15.5 دّلت

 20.0 23.2 45.1 یؽِشداس

 67.7 59.6 41.9 یي ارتوبّیتبه

 8.4- 3.4- 19.9 یدّلت یتِبکؽش

 4.4 4.1 3.9 ًِبدُب 

 0.6 3.2 7.2 یدّلت ّوْه

 11.7 10.3 8.2 یثخؼ خقْف

 5.5 6.4 7.6 ل التقبدک
 تضمیك ُبییبفتَهٌجِ: 

 

ثَٗ تفکیٗک  التقٗبد ایٗشاى افٗضّدٍاسصػًؾٗبى دٌُٗذٍ  لجلٗیّل اکَ دس اًتِبی فقل لجل تْمیش دادٍ ؽذ، رٗذ گًَْىُوب
 . ثْدًذثش اعبط هالم دسفذ هبلکیت  ۱۳۹۳ّ  ۱۳۹۲ ُبیعبلثشای  ّوْهی ّ خقْفی ُبیثخؼ
ثَٗ ّوْٗهی ّ خقْفٗی،  ُبشکتؽٗ ثٌذیتمغٗینهجٌٗبی  اتبق ثبصسگبًی ّ فٌٗبیِ ّ هْٗبدى ایٗشاى ًَشثَ  صیشثٌبّل ادس رذ

دسفٗذ اعٗت  ۺ۵ثیؼ اص  هبلکیتؾبىکَ عِن ثخؼ خقْفی اص  ُبییؽشکتاص  فِشعتیاعت. لزا  ُبؽشکتهبلکیت آى 
اص  ُٗٗبآى افٗٗضّدٍاسصػثبصسگٗٗبًی تِیَٗٗ ؽٗٗذٍ ّ  تْعٗٗو اتٗٗبق، ؽْٗٗدهیاص ىٗٗشف ثخٗٗؼ دّلتٗٗی تْیٗٗیي  ُٗٗبآىاهٗٗب هٗٗذیشیت 

ثخؼ دّلتی افضّدٍ ؽذٍ اعت ّ ًتبیذ صبفل اص آى هيبلَْ ثَ  افضّدٍاسصػ ثخؼ خقْفی کبعتَ ؽذٍ ّ ثَ افضّدٍاسصػ
ؽذٍ تْعو اتبق ثبصسگبًی ّ فٌٗبیِ ّ هْٗبدى ایٗشاى دس  اسائَلبثل رکش اعت لیغت ّاصذُبی  لشاس صیش گضاسػ ؽذٍ اعت.

 ؽذٍ اعت. گضاسػمویوَ لغوت 
 ۱۳۹۳ثش اعبط دیذگبٍ تْییي هذیشیت دس عبل شاى ایزبد ؽذٍ دس التقبد ای افضّدٍاسصػاص ّ خقْفی عِن ثخؼ دّلتی 
ثٗشای دّ ثخٗؼ دّلتٗی ّ  ۱۳۹۲ثٗشای عٗبل  ُبًغٗجتدسفٗذ ثْٗدٍ اعٗت. ایٗي  ۴۵۴۸دسفٗذ ّ  ۵۴۴۲ثَ تشتیت ثشاثش ثب 
 ۵-۴ّ  ۴-۴کَٗ اىالّٗبت هشثْٗه ثَٗ ایٗي هضبعٗجبت دس رٗذاّل دسفذ ثْٗدٍ اعٗت  ۴۳دسفذ ّ  ۵۷خقْفی ثشاثش ثب 
 گضاسػ ؽذٍ اعت. 

  



 1۵ پژوهش یهاافتهی. ۴فصل 

 

)هیلیٗبسد  افضّدٍ ثخؼ ّوْهی ّ خقْفی ثش اعٗبط دیٗذگبٍ تْیٗیي هٗذیشیتاسصػ عتبًذٍ، هقشف ّاعيَ ّ اسصػ -4-4 جدَل
 سیبل(

 ؽشس


 اسصػ افضّدٍ عتبًذٍ هقشف ّاعيَ اسصػ افضّدٍ عتبًذٍ هقشف ّاعيَ

  951,794,112  1,181,800,152  230,006,041  772,388,421  971,505,688  199,117,267 دّلت

  157,128,409  185,172,499  28,044,090  130,976,427  150,304,616  19,328,189 یؽِشداس

  21,507,215  29,833,679  8,326,464  12,823,656  18,692,269  5,868,613 یي ارتوبّیتبه

 3,305,465,932 4,588,338,875 1,282,872,943 3,594,174,604 4,722,646,090 1,128,471,485 یدّلت یتِبکؽش

 2,551,559,381 6,192,704,239 3,641,144,858 2,443,291,616 5,948,449,463 3,505,157,847 ًِبد ُب

 یدّلت ّوْه

 یثخؼ خقْف

 ل التقبدک

 تضمیك ُبییبفتَهٌجِ: 

 

 
 هٗٗذیشیتتْیٗیي ثٗٗش اعٗبط دیٗٗذگبٍ  ۱۳۹۳ّ  ۱۳۹۲ ُبیعٗبلافٗٗضّدٍ ثخٗؼ ّوْٗٗهی ّ خقْفٗی دس همبیغَٗ اسصػ -1-4ضقکل 

 )هیلیبسد سیبل(

  

 -
 2000000,000
 4000000,000
 6000000,000
 8000000,000

 10000000,000
 12000000,000
 14000000,000

تبهيي  ؽِشداسي دّلت
 ارتوبّي

ؽشكتِبي 
 دّلتي

ثخؼ  دّلت ّوْهي ًِبد ُب 
 خقْفي

 كل التقبد
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کٗل التقٗبد ثٗش اعٗبط  افضّدٍاسصػافضّدٍ ثخؼ ّوْهی ّ خقْفی اص عِن اسصػ عتبًذٍ، هقشف ّاعيَ ّ اسصػ -۵-4جدَل 
 هیلیبسد سیبل()دیذگبٍ تْییي هذیشیت 

 ؽشس


 فضّدٍاسصػ ا عتبًذٍ هقشف ّاعيَ اسصػ افضّدٍ عتبًذٍ هقشف ّاعيَ

٫٫٫٫٫٫ دّلت

٫٫٫٫٫٫ یؽِشداس

٫٫٫٫٫٫ یي ارتوبّیتبه

٫٫٫٫٫٫ یدّلت یتِبکؽش

٫٫٫٫٫٫ ًِبد ُب 

٫٫٫٫٫٫ یدّلت ّوْه

٫٫٫٫٫٫ یخقْفثخؼ 

٫ ل التقبدک

 تحقیق های یافتهمنبع: 

 

 
ثش  ۱۳۹۳ّ  ۱۳۹۲ ُبیعبلکل التقبد دس  افضّدٍاسصػافضّدٍ ثخؼ ّوْهی ّ خقْفی اص همبیغَ عِن اسصػ -4-4ضکل 

 )هیلیبسد سیبل( دیذگبٍ تْییي هذیشیتاعبط 
  

 -
 ,20.0
 ,40.0
 ,60.0
 ,80.0

 ,100.0
 ,120.0

ؽشكتِبي  تبهيي ارتوبّي ؽِشداسي دّلت
 دّلتي

ثخؼ  دّلت ّوْهي ًِبد ُب 
 خقْفي

 كل التقبد
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  ۱۳۹۳ثَ  ۱۳۹۲افضّدٍ ثخؼ ّوْهی ّ خقْفی اص عبل تٖییش اسصػ عتبًذٍ، هقشف ّاعيَ ّ اسصػ دسفذ -6-4جدَل 
 ثش اعبط دیذگبٍ تْییي هذیشیت )هیلیبسد سیبل(

 اسصػ افضّدٍ عتبًذٍ هقشف ّاعيَ ؽشس

٫٫٫ دّلت

٫٫٫ یؽِشداس

٫٫٫ یي ارتوبّیتبه

٫٫٫ یدّلت یُب تکؽش

٫٫٫ ًِبدُب 

٫٫٫ یدّلت ّوْه

٫٫٫ یثخؼ خقْف

 5٫5 6٫4 7٫6 ل التقبدک

 تضمیك ُبییبفتَهٌجِ: 

ّ  ۱۳۹۲ّ ثٗب اعٗتفبدٍ اص ًگٗشػ تْیٗیي هٗذیشیت، دس ىٗی عٗبل ُٗبی  ۶-۴ثش اعبط اىالّبت گضاسػ ؽٗذٍ دس رٗذّل 
ثٗش اعٗبط ایٗي دیٗذگبٍ ًیٗض ثٗبس سؽٗذ  دسفذ سؽذ داؽتَ اًذ کَ هزذداً ٫۵ۺی ّ ثخؼ ّوْه ۱۲٫۲ثخؼ خقْفی  ۱۳۹۳

 ثش دّػ ثخؼ خقْفی کؾْس ثْدٍ اعت. ّوذتبً ۱۳۹۳التقبدی ایزبد ؽذٍ دس عبل 

سّیکشد هختلف ثَٗ تْیٗیي هبُیٗت خقْفٗی ثْٗدى ّ یٗب دّلتٗی ثْٗدى  ۲ثَ همبیغَ ثیي ًتبیذ صبفل اص  ۷-۴دس رذّل 
 اعت. ؽذٍپشداختَ ۱۳۹۳ّ  ۱۳۹۲ ُبیعبلدس  ُبؽشکت

)سّیکٗشد هبلکیٗت ّ سّیکٗشد ثَ ّوْهی ّ خقْفی  ُبؽشکت ثٌذیىجمَثش اعبط اىالّبت ایي رذّل تٖییش سّیکشد دس 
کَٗ داسای  ُبییؽٗشکتؽٗذٍ اعٗت. ثَٗ ّجٗبستی  ُٗبهبلکیتدسفذی دس تٖییش عِن  ۱٫۶تمشیجی  تٌِب ثبّج تٖییشهذیشیت( 

 گیشدهیتْعو ثخؼ ّوْهی فْست  ُبآىم تْعو ثخؼ خقْفی ُغتٌذ اهب هذیشیت دسفذ اص عِب ۺ۵عِوی ثبهتش اص 
 .کٌٌذهیسا تْلیذ  التقبد ایشاى افضّدٍاسصػدسفذ اص  ۱٫۶تٌِب 

 ُبیعبلهمبیغَ عِن ثخؼ ّوْهی ّ خقْفی اص التقبد ایشاى ثب اعتفبدٍ اص دّ سّیکشد هبلکیت ّ هذیشیت ثشای  -7-4جدَل 
۱۳۹۲  ّ۱۳۹۳ 

 سّیکشد دسفذ هبلکیت  ْییي هذیشیتسّیکشد ت

  ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ 
 عِن دّلت ّوْهی  ۵۵٫۳ ۵۲٫۷ ۺ۵۷٫ ۵۴٫۲
 عِن ثخؼ خقْفی  ۴۴٫۷ ۴۷٫۳ ۺ۴۳٫ ۴۵٫۸

 تضمیك ُبییبفتَهٌجِ: 

 



 

۵ 
 ثىدی جمغ

 ثىدی جمغ -۵-1
ثخؼ خقْفٗی دس التقٗبد ایٗشاى، دس ساعتبی اًزبم هضبعجَ ای دلیك ّ داسای ّیژگی همبیغَ پزیشی ثیي الوللی اص عِن 

ثٌب ثش عفبسػ اتبق ثبصسگبًی ایشاى، پژُّؾکذٍ آهبس ایشاى ثب ُوکبسی هشکض آهبس ایشاى اًزبم ایي هيبلَْ هِن ّ اعبعٗی سا 
 ثش اعبط اعتبًذاسدُبی عیغتن صغبثذاسی هلی دس دعتْس کبس خْد لشاس داد.

دس اثتٗٗذا ثٗش اعٗٗبط وٗل لٗٗشاس گشفٗت. ثَٗ ایٗٗي هٌْٗی کَٗ دس ساعٗتبی اًزٗبم ایٗٗي هضبعٗجبت، سّػ ٕیٗش هغٗٗتمین هجٌٗی ّ
اعتبًذاسدُبی عیغتن صغبة ُبی هلی اسصػ افضّدٍ ایزٗبد ؽٗذٍ تْعٗو ثخٗؼ ّوْٗهی اًٗذاصٍ گشفتَٗ ؽٗذ ّ پٗظ اص آى 
اسصػ افضّدٍ هزکْس اص اسصػ افضّدٍ کل التقبد کغش ّ هبثمی ثَ ٌّْاى اسصػ افضّدٍ ایزبد ؽذٍ تْعو ثخٗؼ خقْفٗی 

 صیش ثخؼ افلی ثَ لشاس صیش تمغین ثٌذی ؽذ. ۵یي ساعتب ثخؼ ّوْهی ثَ تلمی ؽذ. دس ا
 دّلت -
 ؽِشداسی -
 تبهیي ارتوبّی -
 ؽشکت ُبی دّلتی -
 ًِبدُبی ّوْهی ٕیش دّلتی -

اسصػ افضّدٍ ایزبد ؽذٍ تْعو ُشیک اص ایي صیش ثخؼ ُب ثٗش اعٗبط اىالّٗبت حجتٗی گٗضاسػ ؽٗذٍ تْعٗو ّصاست اهْٗس 
 ت ُبی هبلی ّ ثیالى ُبی اسایَ ؽذٍ تْعو ُش صیش ثخؼ، هضبعجَ ؽذ. التقبدی ّ داسایی ّ ُوچٌیي فْس

سّیکشد هتفبّت فْست گشفتَ اعت. سّیکٗشد ًخغٗت سّیکٗشد  ۲ؽبیبى رکش اعت کَ هضبعجَ اًذاصٍ ثخؼ ّوْهی ًیض ثب 
بی هْٗسد هبلکیت ًبهیذٍ ؽذٍ ّ سّیکشد دّم، سّیکشد هذیشیت. ّلت ًبهگزاسی سّیکشدُب هجٌی تْییي هبلکیت دعتگبٍ ُٗ

ثشسعی اعت. دس سّیکشد هبلکیت ثش هجٌی دسفذ هبلکیت عِبم، دّلتی ّ یب خقْفی ثْدى تْییي ؽٗذ ّ دس سّیکٗشد دّم 
 . دّلتی ّ یب خقْفی ثْدى هذیش دعتگبٍ تْییي کٌٌذٍ خقْفی ثْدى ّ یب دّلتی ثْدى دعتگبٍ ثْدٍ اعت
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افضّدٍ ایزبد ؽٗذٍ ضّدٍ ثخؼ خقْفی اص کل اسصػافعِن اسصػ ۱۳۹۲ثش اعبط سّیکشد دسفذ هبلکیت عِبم، دس عبل 
 دسفذ ثْدٍ اعت. ۵۵٫۳دسفذ ّ عِن ثخؼ ّوْهی ثشاثش ثب  ۴۴٫۷دس التقبد ایشاى هْبدل 

افٗضّدٍ ایزٗبد ؽٗذٍ دس افضّدٍ ثخٗؼ خقْفٗی اص کٗل اسصػثب تْرَ ثَ هضبعجبت اًزبم ؽذٍ، عِن اسصػ ۱۳۹۳دس عبل 
 دسفذ ثْدٍ اعت. ۵۲٫۷ؼ ّوْهی دسفذ ّ عِن ثخ ۴۷٫۳التقبد ایشاى هْبدل 

هْٗبدل  ۱۳۹۲ًغٗجت ثَٗ عٗبل  ۱۳۹۳افضّدٍ ایزبدؽذٍ دس ثخٗؼ خقْفٗی دس عٗبل ثش اعبط یبفتَ ُبی هيبلَْ اسصػ
دسفٗذ  ٫۶ۺتٌِٗب  ۱۳۹۲ًغٗجت ثَٗ عٗبل  ۱۳۹۳افضّدٍ ثخؼ دّلتی دس عبل دسفذ سؽذ داؽتَ ّ دس همبثل، اسصػ ۱۱٫۷
 تمشیجٗبًثخؼ خقْفٗی  ۱۳۹۳ثیبى کشد کَ دس سؽذ التقبدی ایزبد ؽذٍ دس عبل  تْاىیبفتَ اعت. ثب ایي تفبعیش هیسؽذ 

 اًذ. سؽذی ًذاؽتَ تمشیجبً ۱۳۹۳ُبی دّلتی دس عبل توبم ثبس سا ثش دّػ کؾیذٍ اعت ّ ثخؼ
افٗضّدٍ ایزٗبد ؽٗذٍ دس التقٗبد ایٗشاى دس عٗبل اص اسصػ خقْفٗیّ  دّلتٗیثشاعبط سّیکشد تْییي هذیشیت، عِٗن ثخٗؼ 

ثشای دّ ثخؼ دّلتی ّ  ۱۳۹۲ُب ثشای عبل دسفذ ثْدٍ اعت. ایي ًغجت ۴۵٫۸دسفذ ّ  ۵۴٫۲تشتیت ثشاثش ثب  ثَ ۱۳۹۳
 دسفذ ثْدٍ اعت.  ۴۳دسفذ ّ  ۵۷خقْفی ثشاثش ثب 

اسصػ  ۱۳۹۳ّ  ۱۳۹۲ثش اعبط اىالّبت گضاسػ ؽذٍ ثب اعٗتفبدٍ اص ًگٗشػ تْیٗیي هٗذیشیت، دس ىٗی عٗبل ُٗبی 
دسفذ سؽذ داؽتَ اًذ کَ ثش اعٗبط ایٗي دیٗذگبٍ ًیٗض ثٗبس  ٫۵ۺثخؼ ّوْهی افضّدٍ  اسصػّ  ۱۲٫۲ثخؼ خقْفی افضّدٍ 

 ّوذتب ثش دّػ ثخؼ خقْفی کؾْس ثْدٍ اعت. ۱۳۹۳سؽذ التقبدی ایزبد ؽذٍ دس عبل 
ُب ثَٗ ّوْٗهی ّ خقْفٗی )سّیکٗشد هبلکیٗت ّ سّیکٗشد ثٌٗذی ؽٗشکتتٖییٗش سّیکٗشد دس ىجمَ ؽبیبى رکش اعٗت کَٗ
دس آًِٗب ُبیی کَٗ ُب ؽذٍ اعٗت. ثَٗ ّجٗبستی ؽٗشکتدسفذی دس تٖییش عِن هبلکیت ۱٫۶یش تمشیجی هذیشیت( تٌِب ثبّج تٖی

 ۱٫۶تٌِٗب  هی ؽْد تْییيُب تْعو ثخؼ ّوْهی ُغتٌذ اهب هذیشیت آى دسفذ ۺ۵داسای عِوی ثبهتش اص ثخؼ خقْفی 
 کٌٌذ.افضّدٍ التقبد ایشاى سا تْلیذ هیدسفذ اص اسصػ

 

 



 

 ٌبپیُست

 ور ثخص ػمُمی ضدياستفبويفٍزست مىبثغ  مبری  -1 پیُست ضمبري

 وَلت -ثخص اَل 
ُبی دّلتی، ّ تؾکیالت دعتگبٍ دُیعبصهبىُبی اسائَ ؽذٍ دس گضاسػ صبمش ّ ُوچٌیي ثٌذیثب تْرَ ثَ تْبسیف ّ ىجمَ

 ثٌذی ؽذٍ اعت:کل دّلت دس ایشاى دس لبلت صیش ىجمَ
  ّ ُب ّصاستخبًَلٍْ هزشیَ دس هزوَّْ ًِبد سیبعت روِْسی 
   َلٍْ لنبیی 
  ٌٌَلٍْ هم 
 کٌٌذُب کَ دس ّالِ ثَ ؽکل دّلت هضلی ّول هیؽِشداسی 
 ارتوبّی  تإهیيُبی فٌذّق 
 لُي مجزیً  –الف
 ُبی صیش اعت. دعتگبٍ ّ ؽبهلُب ثْدٍ لٍْ هزشیَ ؽبهل ًِبد سیبعت روِْسی ّ هزوَّْ ّصاستخبًَ 

روِْس سئیظؽْساُبی ّاثغتَ ثَ ًِبد سیبعت روِْسی ّ تضت ًَبست ّ ُب : عبصهبى وٍبو ریبست جمٍُری –۱
 اص: اًذّجبست
   َؾْسکسیضی عبصهبى هذیشیت ّ ثشًبه 

 اعتبى( ۳۱)ُباعتبىسیضی عبصهبى هذیشیت ّ ثشًبهَ -    
 سیضیّبلی آهْصػ ّ پژُّؼ هذیشیت ّ ثشًبهَ هؤعغَ -
 شاىیا ّسیثِشٍ یعبصهبى هل -
 هشکض آهبس ایشاى  -

 پژُّؾکذٍ آهبس -       
 کؾْس  ثشداسیًمؾَعبصهبى  -

 ثشداسیًمؾَآهْصؽکذٍ  -       
   صیغتهضیوعبصهبى صفبٍت اص 
  عبصهبى اًشژی اتوی 

  ایُغتَپژُّؾگبٍ ّلْم ّ فٌْى   -
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 عبصهبى اعٌبد ّ کتبثخبًَ هلی روِْسی اعالهی ایشاى 
  ٍهْبًّت اهْس صًبى ّ خبًْاد 
 فشٌُگغتبى ّلْم 
 ى ّلْم پضؽکیفشٌُگغتب 
 فشٌُگغتبى ٌُش 
 اهٌیت هلی ؽْسای ّبلی 
 آّسی ًبًْتکٌْلْژیعتبد في 
 فشٌُگغتبى صثبى ّ ادة فبسعی 
 ؽٌبعیثٌیبد ایشاى 
  ّ ؾْسک فٌبّسیبىفٌذّق صوبیت اص پژُّؾگشاى 
 عتبد هجبسصٍ ثب هْاد هخذس 
 ًٌخجگبى یبد هلیث 
 یّ گشدؽگش دعتیفٌبیِ، یشاث فشٌُگیعبصهبى ه 

 یّ گشدؽگش یاث فشٌُگشیپژُّؾگبٍ ه -
 یّ رِبًگشد گشدیایشاىت تْعَْ کؽش -

 روِْسسئیظ یّ فٌبّس یهْبًّت ّلو 
 ظیپشد یفٌبّس مپبس 
 یّلْم ؽٌبخت یعتبد تْعَْ فٌبّس 
  َْفٌبّسیصیغتعتبد تْع 
 ثبؽگبٍ پژُّؾگشاى رْاى ّ ًخجگبى یساُجشد یُبیتْعَْ فٌبّس یعتبدُب ّ 
 ؾْسؽْسای ّبلی اهْس ایشاًیبى خبسد اص ک 
  ؽذىرِبًیهشکض هيبلْبت 
 پژُّؾگبٍ اعتبًذاسد 
 اعتبًذاسد یعبصهبى هل 
 فذاّعیوبًَبست ثش  یؽْسا 
 ذٍ ٌُشکپژُّؾ 
 سلبثت( یسلبثت)ؽْسا یض هلکهش 
 یذٍ هيبلْبت فٌبّسکپژُّؾ 
 لؾن یفٌْت - یعبصهبى هٌيمَ آصاد تزبس 

 ٌب َسارتخبوً –۲
 .گیشدّصاستخبًَ اًزبم هی ۱۸اهْس اعبعی کؾْس تْعو 

دّلتی ّاثغتَ ثَ  ُبیؽشکتّ  ُبعبصهبىّصاست اهْس التقبدی ّ داسایی: ّصاست اهْس التقبد ّ داسایی داسای  -۲–۱
 :اعتؽشس صیش 

 َُبی التقبدی ّ فٌی ایشاىگزاسی ّ کوکعبصهبى عشهبی 
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 عبصهبى اهْس هبلیبتی کؾْس 
 عبصی کؾْسعبصهبى خقْفی 
 گوشم روِْسی اعالهی ایشاى 
 لتقبدی داًؾکذٍ اهْس ا 
 وَیپژُّؾکذٍ ث 
 پژُّؾکذٍ اهْس التقبدی 

 :اعت: ّصاست اهْس خبسرَ داسای ّاصذُبی ّاثغتَ صیش  ّصاست اهْس خبسرَ -۲-۲
 الوللی دفتش هيبلْبت عیبعی ّ ثیي 
  اداسٍ کل اعٌبد ّ تبسی  دیپلوبعی 
  الوللی داًؾکذٍ سّاثو ثیي 
 رَّصاست اهْس خبس الوللیثیي ُبیپژُّؼض آهْصػ ّ کهش 
  الوللی عبصهبى ایشاًی هزبهِ ثیي 
 الوللثیيض آهْصػ سّاثو کهش 
ُبی هشتجو ثب ثخؼ ثِذاؽت ّ ُب ّ عبصهبى: کلیَ داًؾکذٍ ّصاست ثِذاؽت، دسهبى ّ آهْصػ پضؽکی -۳-۲

 ثَ ؽشس صیش اعت: ُبآىثبؽٌذ کَ اعبهی دسهبى کؾْس صیشهزوَّْ ایي ّصاستخبًَ هی
 :ٌبی َاثستًوستگبي ۱-۳-۲

 ؾْس(کل کُبی ّلْم پضؽکی ّ خذهبت ثِذاؽتی دسهبًی )ُب ّ داًؾکذٍاًؾگبٍد 
 ٍؾْس(کل کُبی ّلْم پضؽکی ّ خذهبت ثِذاؽتی دسهبًی )هشاکض تضمیمبتی صیش ًَش ّصاستخبًَ ّ داًؾکذ 
  ّ ثخؾیتْاىداًؾگبٍ ّلْم ثِضیغتی 
 ّعبصهبى ٕزا ّ داس 
 عبصهبى اًتمبل خْى ایشاى 
 َاًتمبل خْى آهْصػ ّ پژُّؼ ىت هؤعغ 
 اًغتیتْ پبعتْس ایشاى 
 فٌذّق سفبٍ داًؾزْیبى 
 اّسژاًظ اعتبى تِشاى 
 َؾْسک یکمبت ّلْم پضؽیتْعَْ تضم یهل هؤعغ 
 اص: اًذّجبستآّسی اىالّبت: ّاصذُبی ّاثغتَ ایي ّصاستخبًَ ّصاست استجبىبت ّ في -۴-۲

 :ٌبی وَلتی َاثستًوستگبي ۱-۴-۲  
 ت سادیْییعبصهبى تٌَین همشسات استجبىب 
 پژُّؾگبٍ استجبىبت ّ فٌبّسی اىالّبت 
 کویغیْى تٌَین همشسات استجبىبت 
  عبصهبى فنبیی ایشاى 
 شاىیا ییپژُّؾگبٍ فنب 
 داًؾکذٍ ّلوی کبسثشدی پغت ّ هخبثشات 
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 آّسی اىالّبتؽْسای ّبلی في 
  ّلْم ّ تکٌْلْژی پیؾشفتَ ّ ّلْم هضیيی الوللیثیيهشکض 
 ؽْسای توجش 
 شاىیا یاعاله یت پغت روِْسکؽش 
 شعبختیاستجبىبت ص یت عِبهکؽش 

 اص: اًذّجبست: ّاصذُبی ّاثغتَ ایي ّصاستخبًَ  ّصاست تْبّى، کبس ّ سفبٍ ارتوبّی -۲–۵
  ؾْسک یغتیعبصهبى ثِض 
 عبصهبى ثیوَ عالهت ایشاى 
  ارتوبّی تإهیيعبصهبى 
 َارتوبّی تإهیيکبس ّ  هؤعغ 
 فٌذّق ثبصًؾغتگی کؾْسی 
 ّی کؾبّسصاى،سّعتبییبى ّ ّؾبیشفٌذّق ثیوَ ارتوب 
   ؽْسای ّبلی کبس 
  َایعبصهبى آهْصػ فٌی ّ صشف 

 اص: اًذّجبستُبی ّاثغتَ ثَ ّصاست رِبد کؾبّسصی ّصاست رِبد کؾبّسصی : عبصهبى -۲–۶
 َکبسثشدی رِبد کؾبّسصی -آهْصػ ّبلی ّلوی هؤعغ 
 عبصهبى اهْس اسامی 
 عبصهبى ؽیالت ایشاى 
 َؾْسک یالتیمبت ّلْم ؽیتضم هؤعغ 
 عبصهبى صفٌ ًجبتبت 
 عبصهبى داهپضؽکی کؾْس 
 ُب ّ هشاتِ ّ آثخیضداسیعبصهبى رٌگل 
 َهشاتِ کؾْس ُبرٌگلتضمیمبت  هؤعغ ّ 
 عبصهبى تضمیمبت ّ آهْصػ کؾبّسصی 
 َسیضی ّ التقبد کؾبّسصیُبی ثشًبهَپژُّؼ هؤعغ 
 فٌذّق ثبصًؾغتگی کبسکٌبى ّصاست کؾبّسصی 
 پژُّؾکذٍ ثیْتکٌْلْژی 
 یضداسیّ آثخ مذٍ صفبٍت خبکُّؾپژ 
 َیؾبّسصک یّ هٌِذع یمبت فٌیتضم هؤعغ 
 َآة ممبت خبیتضم هؤعغ ّ 
 َپضؽکیگیبٍمبت یتضم هؤعغ 
 َیمبت ّلْم داهیتضم هؤعغ 
 َثزس ّ ًِبل یمبت حجت ّ گْاُیتضم هؤعغ 
 عبصهبى هشکضی تْبّى سّعتبیی ایشاى 
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  کؾبّسصی ُبیؽِشمؽشکت 
 َساصی هؤعغ 
 یعبصهبى اهْس ّؾبیش 
 عبصهبى چبی کؾْس 
 َرِبد ًقش هؤعغ 
 ؽشکت هبدس تخققی خذهبت کؾبّسصی 
  ؽشکت ثبصسگبًی دّلتی ایشاى 
کٌذ ّ تٌِب ساثو ثیي لٍْ لنبییَ، هزشیَ ّ همٌٌَ ّول هی ٌّْاىثَّصاست دادگغتشی : ّصاست دادگغتشی  -۷-۲

 عبصهبى ّاثغتَ ثَ آى عبصهبى تْضیشات صکْهتی اعت.
 اص: اًذّجبستُبی ایي ّصاستخبًَ تیجبًی ًیشُّبی هغلش : صیشهزوَّّْصاست دفبُ ّ پؾ -۸-۲
  ُعبصهبى صفبٍت اىالّبت ّصاست دفب 
 َتضمیمبت دفبّی هؤعغ 
 داًؾکذٍ فٌْتی هبلک اؽتش 
  ارتوبّی ًیشُّبی هغلش تإهیيعبصهبى 
 ُعبصهبى ّمیذتی عیبعی ّصاست دفب 
 عتبد هؾتشم استؼ روِْسی اعالهی 

 استؼ روِْسی اعالهی ایشاىعبصهبى ّمیذتی عیبعی  -
 عبصهبى هشکضی صفبٍت اىالّبت استؼ روِْسی اعالهی ایشاى -
 داًؾگبٍ ّلْم پضؽکی استؼ روِْسی اعالهی ایشاى -

 عتبد هؾتشم عپبٍ پبعذاساى اًمالة اعالهی 
 ا... اَّن )ّذ (َیداًؾگبٍ ّلْم پضؽکی ثم -
 عبصهبى صفبٍت اىالّبت عپبٍ پبعذاساى اًمالة اعالهی -
 )ؿ(اهًجیبءخبتن یعبصًذگ لشاسگبٍ -

 عتبد فشهبًذُی کل ًیشُّبی هغلش روِْسی اعالهی ایشاى 
 اداسٍ صفبٍت اىالّبت  -
 دفتش ّمیذتی عیبعی فشهبًذُی هَْن کل لْا ّ اداسٍ ّمیذتی عیبعی عتبد کل ًیشُّبی هغلش -
 دفبُ همذط ُبیاسصػثٌیبد صفٌ آحبس ّ  -
 پژُّؾگبٍ ّلْم ّ هْبسف دفبُ همذط -
 افیبیی ًیشُّبی هغلش عبصهبى رٖش -
 عبصهبى لنبیی ًیشُّبی هغلش -
 هشکض تضمیمبت ساُجشدی اهْس دفبّی -
 عتبد هشکضی ساُیبى ًْس -
 ؽشکت عِبهی فٌبیِ الکتشًّیک ایشاى -
 ؽشکت عِبهی فٌبیِ ُْاپیوبعبصی ایشاى -
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 عبصهبى فٌبیِ ُْایی ًیشُّبی هغلش -
 استؼ یافغش ُبیداًؾگبٍ -

 دفبُ هلی یداًؾگبٍ ّبل 
 غشی ّ تشثیت پبعذاسی اهبم صغیي )ُ(داًؾگبٍ اف 
 اص: اًذّجبست ّپشّسػآهْصػُبی ّاثغتَ ثَ : عبصهبى ّپشّسػآهْصػّصاست  -۹-۲
 َسیضی آهْصؽیعبصهبى پژُّؼ ّ ثشًبه 
  اعتخٌبیی ّپشّسػآهْصػعبصهبى 
  عبصهبى هلی پشّسػ ّ سؽذ اعتْذادُبی دسخؾبى 
  عْادآهْصیًِنت 
 هذاسط کؾْس عبصهبى تْعَْ، ًْعبصی ّ تزِیض 
 کبًْى پشّسػ فکشی کْدکبى ّ ًْرْاًبى 
 اّلیب ّ هشثیبى یضکاًزوي هش 
 داًؾگبٍ ؽِیذ سربیی 
  ّپشّسػآهْصػپژُّؾگبٍ هيبلْبت 
 ّپشّسػآهْصػّصاست  سعبًیاىالُگبٍ ربهِ یپب 
 اص: اًذّجبست: ّاصذُبی ّاثغتَ ثَ ّصاست ساٍ ّ تشاثشی َسارت راي َ ضٍزسبسی  -۲-ۺ۱
  ّ ایربدٍ ًّملصولعبصهبى ساُذاسی 
 هشکض تضمیمبت ساٍ، هغکي ّ ؽِشعبصی 
 هشکض آهْصػ ّبلی ُْاًْسدی ّ فشّدگبُی کؾْس 
 عبصهبى ُْاپیوبیی کؾْسی 
 عبصهبى ُْاؽٌبعی کؾْس 

 ؽٌبعیاللینّ  یذٍ ُْاؽٌبعکپژُّؾ -     
  روِْسی اعالهی ایشاى آُيساٍؽشکت عِبهی 
  کؾْس ًّمل صولؽشکت هبدس تخققی عبخت ّ تْعَْ صیشثٌبُبی 
 یذ، هبدس تخققیرذ یّوشاى ؽِشُب یت عِبهکؽش 
 شاىیا یؽِش یّوشاى ّ ثِغبص یت هبدس تخققکؽش 
 یت هبدس تخققک، ؽشّ ّوْهی یدّلت بتتإعیغّ  ُبعبختوبى یعبصهبى هزش 
  یبًْسدیّ دس ثٌذسُبعبصهبى 

ُبی عبصهبى ًبم: ایي ّصاستخبًَ داسای دّ عبصهبى ّاثغتَ ثَ  ّصاست فٌْت، هْذى ّ تزبست -۱۱-۲
 ؽٌبعی ّ اکتؾبفبت هْذًی، ّ هشکض فٌبیِ ًْیي اعت. صهیي

  ؽٌبعی ّ اکتؾبفبت هْذًیعبصهبى صهیي 
 پژُّؾکذٍ ّلْم صهیي  -

   عبصهبى گغتشػ ّ ًْعبصی فٌبیِ ایشاى 
  َثبصسگبًی ُبیپژُّؼهيبلْبت ّ  هؤعغ 
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  َْشاىیتزبست ا عبصهبى تْع 
  یکیتشًّکض تْعَْ تزبست الکهش 
  ؾْس کاهْس دام  یجبًیپؾت یعِبه تکؽش 
  شاىیا یفٌْت ُبیؽِشمّ  کْچکِ یعبصهبى فٌب یت هبدس تخققکؽش 
  تْلیذکٌٌذگبىّ  کٌٌذگبىهقشفت اص یعبصهبى صوب 
  شاىیفٌذّق موبًت فبدسات ا 
  شاىیا یدّلت یثبصسگبً یت هبدس تخققکؽش 
   ٍي عجضّاسیًْ ُبیفٌبّسیداًؾگب 
 هؤعغَآهْصػ ّبلی ّ  هؤعغَّ  ُبداًؾگبٍ: ایي ّصاستخبًَ ّالٍّ ثش  ّ فٌبّسیّصاست ّلْم، تضمیمبت  -۱۲-۲

 پژُّؾی، ّاصذُبی صیش سا ًیض تضت پْؽؼ داسد:
  ؽْسای ّبلی اًمالة فشٌُگی 
 ؽْسای فشٌُگی ، ارتوبّی صًبى 
 ًَسعبًیاىالُؽْسای ّبلی  دثیشخب 
  ّلوی ّ فٌْتی ایشاى ُبیپژُّؼعبصهبى 
 ٍصیغتهضیو آهْصؽکذ 
 ِشم ّلوی ،تضمیمبتی اففِبىؽ 
  ّ هشإَ اختشفیضیکهشکض ًزْم 
 پژُّؾکذٍ اهبم خویٌی) سٍ( اًمالة اعالهی 
  فبسطخلیذ فٌبّسیصیغتپبسم 
 پژُّؾگبٍ ّلْم اًغبًی ّ هيبلْبت فشٌُگی 
 هشکض تضمیمبت عیبعت ّلوی کؾْس 
  ُباعتبىپبسم ّلن ّ فٌبّسی 
 پژُّؾگبٍ پلیوش ّ پتشّؽیوی ایشاى 
 یوی ّ هٌِذعی ؽیویپژُّؾگبٍ ؽ 
  ٍهٌِذعی صلضلَ ؽٌبعیصلضلَ الوللیثیيپژُّؾگب ّ 
 پژُّؾکذٍ ّلْم ّ فٌبیِ ٕزایی 
  ٍثٌیبدی ُبیداًؼپژُّؾگب 
  ٍفبسطخلیذپژُّؾکذ 
 َآهْصػ ّبلی سیضیثشًبهَپژُّؼ ّ  هؤعغ 
 ٍپژُّؾگبٍ صْصٍ ّ داًؾگب 
  ّلْم رْی ؽٌبعیالیبًْطپژُّؾگبٍ هلی ّ 
 ّسی اىالّبت ایشاىپژُّؾگبٍ ّلْم ّ فٌب 
 ثٌیبد داًؾٌبهَ ًگبسی 
 پبیگبٍ اعتٌبدی ّلْم رِبى اعالم 
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  ّلْم ّ فٌبّسی سعبًیاىالُ ایهٌيمَهشکض 
 َپژُّؾی ّلْم ّ فٌبّسی سًا هؤعغ 
 پژُّؾکذٍ هيبلْبت فشٌُگی ّ ارتوبّی 
 هْصٍ ّلْم ّ فٌبّسی روِْسی اعالهی ایشاى 
 َپژُّؾی صکوت ّ فلغفَ ایشاى هؤعغ 
 الوللیثیيّلوی  ُبیُوکبسیت ّ هشکض هيبلْب 
 َهيبلْبت ّ هذیشیت ربهِ ّ تخققی روْیت کؾْس هؤعغ 
 هشکض ًؾش داًؾگبُی 
  ّ فٌبّسیصیغتپژُّؾگبٍ هلی هٌِذعی ژًتیک 
 عبصهبى عٌزؼ آهْصػ کؾْس 
 ّصاست فشٌُا ّ اسؽبد اعالهی: ایي ّصاستخبًَ ّاصذُبی صیش سا تضت پْؽؼ داسد: -۱۳-۲

 بستیعبصهبى صذ ّ ص 
  خجشگضاسی روِْسی اعالهیعبصهبى 
 یعبصهبى فشٌُا ّ استجبىبت اعاله 

 یت هزاُت اعالهیتمش یهزوِ رِبً -
 ثیتاُل یهزوِ رِبً -
 ثیتاُلداًؾگبٍ  -
 یداًؾگبٍ هزاُت اعاله -
 یبد عْذیثٌ -

 َپژُّؾی فشٌُا ،ٌُش ّ استجبىبت هؤعغ 
ي ّصاستخبًَ یًَش ا س صیشکؾْؽشکت عِبهی تْعَْ ّ ًگِذاسی اهبکي ّسصؽی  ّصاست ّسصػ ّ رْاًبى : -۱۴-۲

 اعت.
 ُبی ّاثغتَ صیش اعت:ّصاست کؾْس: ّصاست کؾْس داسای عبصهبى -۱۵-۲
  اصْالحجتعبصهبى 
 ُبی کؾْسُب ّ دُیبسیعبصهبى ؽِشداسی 
 ب ّ عْاصلیعبصهبى تْعَْ ّ ّوشاى دس       
 ُب ؽْسای ّبلی اعتبى 
 ًیشّی اًتَبهی روِْسی اعالهی ایشاى 

 روِْسی اعالهی ایشاى یّی اًتَبهعبصهبى ّمیذتی عیبعی ًیش -
 عبصهبى صفبٍت اىالّبت ًیشّی اًتَبهی روِْسی اعالهی ایشاى -
 فشهبًذُی هشصثبًی -
 داًؾگبٍ ّلْم اًتَبهی -

ؽشکت ثضسگ ؽشکت هلی ًفت ایشاى، ؽشکت هلی گبص ایشاى، ؽشکت  ۴ّصاست ًفت : ایي ّصاستخبًَ  -۱۶-۲
 ُبی ًفتی تضت پْؽؼ داسد هلی فٌبیِ پتشّؽیوی، ؽشکت هلی پبهیؼ ّ پخؼ فشآّسدٍ
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 اص: اًذّجبستُبی تبثَْ ّصاست ًفت عبصهبى
 داًؾگبٍ فٌْت ًفت 
 پژُّؾگبٍ فٌْت ًفت 
 َالوللی اًشژی )پژُّؾکذٍ هيبلْبت اًشژی(هيبلْبت ثیي هؤعغ 
 پژُّؾکذٍ اصدیبد ثشداؽت اص هخبصى ًفت ّ گبص 

خذهبت آة ّ ثشق ّ  اسائَ ُبآى  ّصاست ًیشّ کَ ٍّیفَ صیشهزوَُّْبی ّصاست ًیشّ : توبم ثخؼ -۱۷-۲
ؽًْذ ّ ؽشکتی اداسٍ هی فْستثَکٌٌذ ًوبیٌذٍ ّصاست ًیشّ ّول هی ٌّْاىثَُب فبمالة اعت ّ دس اعتبى

 اص:اًذ ّجبست
 ش(یشاى )تْاًیثشق ا یشّیِ ًیذ، اًتمبل ّ تْصیؽشکت هبدس تخققی تْل 
 شاىیت هٌبثِ آة ایشیؽشکت هبدس تخققی هذ 
 ؾْسک آة ّ فبمالة یٌِذعؽشکت هبدس تخققی ه 
 یثشق صشاست یشّیذ ًیؽشکت هبدس تخققی تْل 

 بت ّاثغتَ ثَ ّصاست ًیشّ ّجبستٌذ اص: هؤعغِ عبیش
 ّپژُّؾگبٍ ًیش 
 َکبسثشدی فٌْت آة ّ ثشق –ّبلی ّلوی هؤعغ 
 َتضمیمبت آة هؤعغ 
 َای آة ؽِشیهشکض هذیشیت هٌيم 
  اًشژی ایشاى ّسیثِشٍؽشکت عِبهی عبصهبى 
 ی عبصهبى اًشژیِبی ًْ ایشاىؽشکت عِبه 
 ؽشکت عِبهی هذیشیت ؽجکَ ثشق ایشاى 

 ُبی تبثَْ ّصاست اىالّبت ّجبستٌذ اص:ّصاست اىالّبت : عبصهبى -۱۸-۲
  ؾْسکل کعبصهبى صشاعت 
 کیْهتشیذ گزسًبهَ ثیتْل 
 هْصٍ ّجشت 
 داًؾگبٍ اهبم ثبلش 

 لُي لضبییً –ة
الفبت ّ هٌبصّبت ثیي افشاد ثب یکذیگش ّ افشاد ثب دّلت ثشىجك ُبی صل اختلٍْ لنبییَ دسثشداسًذٍ هزوَّْ عیغتن

 ُبی ّاثغتَ ثَ لٍْ لنبییَ ّجبستٌذ اص:لْاًیي هقْة اعت. عبصهبى
  دیْاى ّذالت اداسی 
 دیْاى ّبلی کؾْس 
  عبصهبى حجت اعٌبد ّ اهالم کؾْس 
 ُب ّ الذاهبت تإهیٌی ّ تشثیتی عبصهبى صًذاى 
 عبصهبى ثبصسعی کل کؾْس 
 پضؽکی لبًًْی عبصهبى  
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 دادعتبًی ّیژٍ سّصبًیت 
 دادگغتشی روِْسی اعالهی ایشاى 
  ثیوبسعتبى دادگغتشی 
  سّصًبهَ سعوی 
 یّ خذهبت اداس ییداًؾگبٍ ّلْم لنب 
 َهشکض اهْس هؾبّساى صمْلی، ّکال ّ کبسؽٌبعبى لٍْ لنبیی 

 لُي ممىىً  –پ 
دثیشخبًَ  اعالهی، یؽْسا  ُبی هزلظى، هشکض پژُّؼکٌذ ّ ؽْسای ًگِجبلٍْ همٌٌَ دس هزلظ ؽْسای اعالهی ّول هی

ُبی لٍْ همٌٌَ اص صیشهزوَّْ یاعاله یض اعٌبد هزلظ ؽْساکتبثخبًَ، هْصٍ ّ هشکهزبلظ آعیبیی، دیْاى هضبعجبت ّ 
مبت یذٍ تضمک، پژُّؾیبعتگزاسیذٍ عکُغتٌذ. هزوِ تؾخیـ هقلضت ًَبم، هشکض تضمیمبت اعتشاتژیک، پژُّؾ

ُبی تضت ًَبست هغتمین همبم سُجشی زلظ خجشگبى ّ عبصهبى فذا ّ عیوبی روِْسی اعالهی اص اسگبى، هیساُجشد
 ُغتٌذ.

 ٌبضٍزواری –ت
کبهُب ّ خذهبت ّوْهی، تْعَْ ّ ّوشاى  اسائَُب گزاؽتَ اعت. دّلت ثشخی اص ٍّبیف خْد سا ثش ِّذٍ ؽِشداسی

اص  ُبآىعبلن ّ ًَبیش آى اص رولَ ٍّبیفی ُغتٌذ کَ اًزبم ُبی ارتوبّی ّ فشٌُگی ُبی ؽِشی، ایزبد هضیوهضذّدٍ
ُبی ُب اهکبى کغت دسآهذُبی هختلف فشاُن ثْدٍ ّ اص کوکُبی خقْفی خبسد اعت. ثشای ؽِشداسیِّذٍ عبصهبى

 ؽِشداسی دس کل کؾْس فْبل ثْدٍ اعت. ۱۲۴۳، ۱۳۹۴دّلتی ًیض ثشخْسداس ُغتٌذ. دس عبل 
  ٌبی تبمیه اجتمبػی،ىدَق –ث

 گیشد:ُبی صیش فْست هیخذهبت تبهیي ارتوبّی اص ىشیك عبصهبى
 عبصهبى تبهیي ارتوبّی -۱

همْلَ تبهیي ارتوبّی ثشای ًخغتیي ثبس دس کؾْس ثب اصذاث ساٍ آُي ثَ هٌَْس صوبیت اص کبسگشاى دس هْالِ ثیوبسی ّ 
هختلف دس اثْبد عبصهبًی ّ ؽشس  صْادث هيشس ؽذٍ ّ ؽکل گشفت. دس ىی صهبى ثب گغتشػ داهٌَ فْبلیت، تٖییشات

تؾکیل یبفتَ  ۱۳۱۵ٍّبیف اّلیي عبصهبى دس ایي اهش هِن کَ فٌذّق اصتیبه کبسخبًزبت دّلتی ًبم داؽت ّ دس عبل 
 عبصهبى تبهیي ارتوبّی ؽشُّ ثَ فْبلیت ًوْد.  ۱۳۵۸ثْد، دس عبل 

 عبصهبى ثیوَ عالهت –۲
هزلظ  ۱۳۷۳َ ُوگبًی خذهبت دسهبًی کؾْس هقْة عْم آثبى هبٍ لبًْى ثیو ۵عبصهبى ثیوَ عالهت ثَ اعتٌبد هبدٍ 

ؽْسای اعالهی تؾکیل گشدیذٍ اعت. عبصهبى ثیوَ عالهت دس لبلت ؽشکت دّلتی ّاثغتَ ثَ ّصاست سفبٍ ّ تبهیي 
 کٌذ.ارتوبّی فْبلیت هی

 فٌذّق ثبصًؾغتگی کؾْسی -۳
س آى ًَبم ثبصًؾغتگی ّ صوبیت اص هغتخذهیي کَ د ۱ۺ۱۳ثب تقْیت اّلیي لبًْى ربهِ اعتخذام کؾْسی دس عبل 

ای ثَ ًبم دایشٍ تمبّذ ثَ دّلت دس همبثل پیشی، فْت ّ اص کبسافتبدگی هْسد تْرَ لشاسگشفت، دس ّصاست داسایی دایشٍ
ثیٌی ؽذٍ تؾکیل گشدیذ. دس ىی صهبى ّ ثب تٖییشات هختلف اص ًَش ربیگبٍ عبصهبًی، ُبی پیؼهٌَْس ارشای صوبیت

 فٌذّق ثبصًؾغتگی کؾْسی تؾکیل گشدیذ.  ۱۳۵۴، دس عبل …ف ّ ؽشس ٍّبی
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 عبصهبى ثبصًؾغتگی کؾْسی –۴
 ثشای اداسٍ اهْسفٌذّق ثبصًؾغتگی تؾکیل گشدیذ.  ۱۳۵۴عبصهبى ثبصًؾغتگی کؾْسی دس عبل 

 ٌبی وَلتیضزکت -ثخص وَ 
ّولکشد التقبدی دّلت اختقبؿ  ُبی دّلتی، کَ توبهب ثَُبی هبلی دّلت ثَ ىْس هْوْل اص ىشیك دعتگبٍعیبعت

ثَ ّولیبت تزبسی  ّوذتبًُبی تضت هبلکیت یب کٌتشل دّلت ًیض کَ ُب، ثٌگبٍّالٍّ ثش ایي دعتگبٍ ؽًْذ.داسًذ، اّوبل هی
 تْاًٌذ عیبعت هبلی اّوبل کٌٌذ. ؽًْذ هیًبهیذٍ هی ۱ُبی ّوْهیّ ؽشکت پشداصًذهی

ُبیی ثَ ُبی هْسد ًَش داسای ّیژگیکٌذ کَ ٍّبیف ّ هبهْسیتذام هیّ تؾکیل ؽشکت ال تإعیظدّلت دس ؽشایيی ثَ 
 ؽشس صیش ثبؽذ:

 گشی لشاس گیشد، یٌْی اهْسی کَ دّلت ٍّبیف هْسد ًَش هبُیتب تزبسی ّ عْدآّس ثبؽذ ّ یب دس صهشٍ اهْس تقذی
 صًذ.هی ُبآىهخل ثخؼ خقْفی دعت ثَ اًزبم 

 پزیشی ّ عبیش خقْفیبت الوللی ثبؽذ ّ سیغکصاسُبی هلی یب ثیياًزبم ٍّبیف هْسد ًَش هغتلضم سلبثت دس ثب
 ًیبصهٌذ ؽخقیت صمْلی هغتمل اص دّلت ثبؽذ. ُبآىارشایی ّ هذیشیتی 

 ُب، گیشی ّ اًزبم اهْس هشثْه فبسٓ اص همشسات، سّیَاًزبم ٍّبیف هْسد ًَش هغتلضم عشّت ّول ّ تقوین
ُبی هتوشکض هْوْل دس ثْسّکشاعی دّلتی ّ پبگیش ّ ًَبست تؾشیفبت ّ هٌبعجبت اداسی ّ ثْسکشاتیک ّ دعت

 ثبؽذ.
 ُبی پیچیذٍ، هذسى ّ دس صبل تٖییش ّ آّسیُبی هشثْه هغتلضم دعتیبثی ّ ثَ کبسگیشی فياًزبم ٍّبیف ّ فْبلیت

 تضْل ثبصاسُبی رِبًی ثبؽذ. 
 َُبی کالى گزاسیای ّ عشهبیَشفَیب ٍّبیف هْسد ًَش هغتلضم ثکبسگیشی ًیشّی اًغبًی هتخقـ ّ ص  اًزبم ٍّیف

 ّ عٌگیي هبلی ّ هبدی ثبؽذ.
 ُبی پشکشدى خالء ًبؽی اص مْف هبلی ّ ّذم اّتوبد ثخؼ خقْفی ًغجت ثَ ثبصگؾت عشهبیَ دس ثخؼ

ُبی هْسد ًَش ًَیش ثخؼ کؾبّسصی یب پبعخگْیی ثَ ًیبصُبی پشاکٌذٍ صیشثٌبیی، یب ّاگزاسی اّتجبسات ثَ ثخؼ
گزاسی ّ اسائَ خذهت س کَ ثخؼ خقْفی ثَ دلیل ٕیشالتقبدی ثْدى آى، سإت ثَ عشهبیَدس القی ًمبه کؾْ

 ًیغت.
  تإهیي سفبٍ ىجمبت هختلف هشدم ثذّى تْرَ ثَ عْد آًی ّ صتوی 
 اسؽبد ّ صوبیت ثخؼ خقْفی ّ یب پشکشدى خالء هیبى ّشمَ ّ تمبمبی ثشخی هضقْهت یب تٌَین ثبصاس هشثْه 
  ىشیك ّولیبت اًضقبسی هبلی ّ ثبصسگبًی کوک ثَ خضاًَ ّوْهی اص 

دس صبل صبمش دس تؾکیالت ارشایی دّلت )ًَبم اداسی( تْذاد ثغیبس صیبدی ؽشکت دّلتی ّرْد داسد کَ ثَ دّ دعتَ 
ُبیی ُبی افلی ؽشکتؽًْذ. ؽشکتتمغین هی... ُبی فشّی یب تبثَْ یب ًغل دّم ّ ُبی افلی دّلتی ّ ؽشکتؽشکت

ُبیی کَ ثب عشهبیَ ؽشکت ُبی پیؼ گفتَ ثَ ّرْد آیٌذ. ؽشکتلبًْى ثشای اًزبم ٍّبیفی ثب ّیژگیُغتٌذ کَ ثَ هْرت 
هتْلك ثَ ؽشکت ایزبد کٌٌذٍ ثبؽذ  ُبآىدسفذ عشهبیَ یب عِبم  ۺ۵ؽًْذ ًیض هبدام کَ ثیؼ اص افلی دّلتی ایزبد هی

هْوْهً اربصٍ تؾکیل ؽشکت تبثَْ  ُغتٌذ. ...ُبی فشّی یب ًغل دّم ّ ؽًْذ ّ ُوبى ؽشکتؽشکت دّلتی ؽٌبختَ هی
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کٌٌذ تب تضت مْاثو ّ ؽشایيی ثیٌی هیؽشکت افلی پیؼ تإعیظیب فشّی سا ثَ فْست لبًًْی دس اعبعٌبهَ یب لبًْى 
 الذام کٌٌذ.  ُبآى تإعیظًغجت ثَ 

کض، عبصهبى، ثٌگبٍ، ُبی دّلتی هوکي اعت ثب ٌّبّیي دیگشی چْى هشبت ّ یب ؽشکتهؤعغِهصم ثَ یبدآّسی اعت کَ 
ُب فْسی ُغتٌذ ّ دس کل اص ًَش صمْلی دس لبلت ًبهیذٍ ؽًْذ. ایي ٌّْاى ...فٌذّق، پژُّؾگبٍ، داًؾگبٍ، ًِبد ّ 

 گیشًذ."ؽشکت دّلتی" لشاس هی
ُبی هبدس ُبی دّلتی دس لبلت ؽشکتلبًْى ثشًبهَ عْم تْعَْ التقبدی، ارتوبّی کؾْس ؽشکت ۴ثشپبیَ ثٌذ الف هبدٍ 

ُبی ریشثو دس ُبیی ُغتٌذ کَ صیش ًَش ّصاستخبًَُبی هبدس تخققی ؽشکتاًذ. ؽشکتققی عبصهبًذُی ؽذٍتخ
 ؽًْذ. چبسچْة اعبعٌبهَ هشثْه اداسٍ هی

ُبی ّاثغتَ ُبی فشّی ّ ؽشکتؽْد: ؽشکتُبی هبدس تخققی ثَ دّ گشٍّ تمغین هیُبی صیش هزوَّْ ؽشکتؽشکت
ُبعت ّ یب اص ىشیك دسفذ عِبم آى ۺ۵ذ کَ ؽشکت هبدس تخققی هبلک ثیؼ اص ُبیی ُغتٌُبی فشّی ؽشکتؽشکت

 صك اًتخبة ثیؼ اص ًیوی اص اّنبی ُیبت هذیشٍ، سیبعت هزبهِ ّوْهی، تضت کٌتشل ؽشکت هبدس تخققی ُغتٌذ.
 ُبی دّلتی اص هٌبثِ هختلف اعتخشاد ؽذٍ ّ دس ًِبیت یک فِشعت ثَ ٌّْاى فِشعتدس ایي لغوت فِشعت ؽشکت

 ؽْد.ًِبیی اسائَ هی
 یْیّ هٌبثِ ىج ی، داهیذ هضقْهت کؾبّسصیتْل یؽشکت هبدس تخقق -۱

 ذسّدیعف یّ داهپشّس یکؾبّسص یؽشکت عِبه 
 هٖبى یکؾت ّ فٌْت ّ داهپشّس یؽشکت عِبه 
 یذ ثِؾتیکؾت ّ فٌْت ؽِ یؽشکت عِبه 
 یذ سربییکؾت ّ فٌْت ؽِ یؽشکت عِبه 
 شفتیکؾت ّ فٌْت ر یؽشکت عِبه 
 ؾکشُفت تپَیکؾت ّ فٌْت ً یشکت عِبهؽ 
 نیِ چْة فشیّ فٌب یثشداسثِشٍ یؽشکت عِبه 
 هزتوِ گْؽت فبسط یؽشکت عِبه 
 شاىیؾن ایپشّسػ کشم اثش یؽشکت عِبه 
 ؽشکت عِبهی رٌگل ؽفبسّد 
 ؽشکت عِبهی ًکبچْة 

 یخذهبت کؾبّسص یؽشکت هبدس تخقق -۲
 کؾْس یتگْؽ یُبفشآّسدٍ یثٌذذ ّ ثغتَیتْل یؽشکت عِبه 
 اهْس دام کؾْس یجبًیپؾت یؽشکت عِبه 
 یکؾبّسص یُبيیثٌگبٍ تْعَْ هبؽ 
 یکؾبّسص یتیخذهبت صوب یؽشکت عِبه 
 ٍؽشکت عِبهی ُْاپیوبیی خذهبت ّیژ 
 الَ آثبد یّ کؾبّسص یداهپشّس یؽشکت عِبه 
 ؽشکت خذهبت هٌِذعی آة ّ خبم کؾْس 

 عبتکبة -آة ّ ثشق یکبهَ یت عبخت ّ تِیشیهذ یهبدس تخقق یؽشکت عِبه  -۳
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 شیهؾبً -ثشق یخذهبت هٌِذع یؽشکت عِبه 
 عبثش -یبسیبت آثتإعیغعبختوبى عذ ّ یؽشکت عِبه 

 یهبدس تخقق -شاىیًفت ا یؽشکت هل -۴
 ض رٌْةیخذ هٌبىك ًفتیتْل یؽشکت عِبه 
 شاىیا یًفت هٌبىك هشکض یؽشکت عِبه 
 ًفت فالت لبسٍ یؽشکت عِبه 
 ًفت خضس یؽشکت عِبه 
 فٌْت ًفت یّ خذهبت دسهبً یثِذاؽت فٌْت یخذهبت ّوْه یکت عِبهؽش 
 ؼ ًفت اسامیؽشکت پبه 
 ؼ ًفت کشهبًؾبٍیؽشکت پبه 
 ؼ ًفت اففِبىیؽشکت پبه 
 ؼ ًفت هّاىیؽشکت پبه 
 ضیؼ ًفت تجشیؽشکت پبه 
 شاصیؼ ًفت ؽیؽشکت پبه 
 ؼ ًفت تِشاىیؽشکت پبه 
 ؼ ًفت آثبداىیؽشکت پبه 
  گبص پبسطؽشکت ًفت ّ 
 شاىیّ عبختوبى ًفت ا یهٌِذع یؽشکت هل 
 ًفت ّ گبص اسًّذاى یثشداسثِشٍ یؽشکت عِبه 
 لٌذى یکبه یؽشکت عِبه 
 یکْپتشیعبصهبى خذهبت ُل 
 شاىیا یصفبس یؽشکت هل 
 ًفت تِشاى یَ کبهیعبخت ّ تِ یجبًیپؾت یؽشکت عِبه 
 تْعَْ ًفت یؽشکت هٌِذع ّ 
 کْیً -شاىیت اًف یثبصسگبً یؽشکت عِبه 
 ًفت ّ گبص کبسّى یثشداسثِشٍ یؽشکت عِبه 
 ًفت ّ گبص گچغبساى یثشداسثِشٍ یؽشکت عِبه 
 یهْاد ًفت یفبدسات یُببًَیپب یؽشکت عِبه 
 ًفت یجبًیّ خذهبت پؾت یؽشکت تشاثش 
 ًفت ّ گبص ؽشق یثشداسثِشٍ یؽشکت عِبه 
 ًفت ّ گبص ٕشة یثشداسثِشٍ یؽشکت عِبه 
 ًفت ّ گبص صاگشط رٌْة یثشداسثِشٍ یهؽشکت عِب 
 یًفت ّ گبص إٓبربس یثشداسثِشٍ یؽشکت عِبه 
 ًفت ّ گبص هبسّى یثشداسثِشٍ یؽشکت عِبه 
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 وبىیًفت ّ گبص هغزذعل یثشداسثِشٍ یؽشکت عِبه 
 پتشّ پبسط یؽشکت عِبه 
 ًُفت یّ فشٌُگ یؽشکت خذهبت سفب 
 شاىیا یشا صفبسیؽشکت پ 
 ؽوبل یصفبس یؽشکت عِبه 
 یژٍ ًفتیّ یفشآّسدُب یثبصسگبً یؽشکت عِبه 
 ؼ ًفت ثٌذسّجبطیپبه یؽشکت عِبه 
 ٍشاىیا یًفت یُبؽشکت هلی پخؼ فشآّسد 
 پبسط یاًشژ یژٍ التقبدیهٌيمَ ّ یؽشکت عِبه 
 هقشف عْخت یعبصٌَیثِ یؽشکت عِبه 
 شاىیخيْه لْلَ ّ هخبثشات ًفت ا یؽشکت عِبه 
 فبدسات گبص یؽشکت هل 
 ذهبت هٌِذعی ّ تزِیضات فٌْتی تْثیي رٌْةخ 
 ًفتیشاى ایٌتشتشیذ کوپبًی 
 پتشّ ایشاى 
 الوللدفبتش اهْس ثیي 
  ؽشکت ًفت ایشاىioc 

 شیتْاً -شاىیثشق ا یشّیِ ًیذ، اًتمبل ّ تْصیت تْلیشیهذ یؽشکت هبدس تخقق  -۵
 ؽشکت اعتبًی ۱۶ -یاُبی ثشق هٌيمَؽشکت 
 شاىیعبصهبى تْعَْ ثشق ا 
 ُبی ًْ)عبًب(هبى اًشژیعبص 
 ٍّسی اًشژی ایشاى )عبثب(عبصهبى ثِش 
 شاىیت ؽجکَ ثشق ایشیهذ یؽشکت عِبه 
 ؽشکت تْویشات اعبعی ًیشّگبُی ایشاى 
 ؽشکت اعتبًی ۳۳ -شاىیت تْلیذ ثشق ایشیهذ یؽشکت عِبه 
 ؽشکت اعتبًی ۴۱ -ُبی تْصیِ ثشق اعتبًیؽشکت 

 یهبدس تخقق -شاىیا یُبی فٌْتعبصهبى فٌبیِ کْچک ّؽِشم  -۶
 ؽشکت اعتبًی ۲۹ -ؽِشم ُبی فٌْتی اعتبًی 

 یهبدس تخقق -ذیرذ یّوشاى ؽِشُب یؽشکت عِبه -۷
 ّوشاى ؽِش رذیذ ُؾتگشد یؽشکت عِبه 
 ّوشاى ؽِش رذیذ پشًذ یؽشکت عِبه 
 ظیّوشاى ؽِش رذیذ پشد یؽشکت عِبه 
 ؾَیّوشاى ؽِش رذیذ اًذ یؽشکت عِبه 
 یذ هِبرشاىّوشاى ؽِش رذ یؽشکت عِبه 



 ۵۵ هاىستیپ

 

 ؽِش یّوشاى ؽِش رذیذ ّبل یؽشکت عِبه 
 یّوشاى ؽِش رذیذ ّلْ یؽشکت عِبه 
 ّوشاى ؽِش رذیذ گل ثِبس یؽشکت عِبه 
 ّوشاى ؽِش رذیذ عٌِذ یؽشکت عِبه 
 ّوشاى ؽِش رذیذ ثِبسعتبى یؽشکت عِبه 
 ّوشاى ؽِش رذیذ فذسا یؽشکت عِبه 
 ٌبلْدیّوشاى ؽِش رذیذ ث یؽشکت عِبه 
 يیّوشاى ؽِش رذیذ ساه یِبهؽشکت ع 
 ّوشاى ؽِش رذیذ ساهؾبس یؽشکت عِبه 
 ّوشاى ؽِش رذیذ فْهدؽِش یؽشکت عِبه 
 ّوشاى ؽِش رذیذ ىجظ یؽشکت عِبه 
 دسفذ ۴۸ -ّوشاى ؽِش رذیذ لتیبى یؽشکت عِبه 
 یّوشاى ؽِش رذیذ هزلغ یؽشکت عِبه 
 ي ؽِشیشیذ ؽیّوشاى ؽِش رذ یؽشکت عِبه 

 ثذّى صیش هزوَّْ -وشاى ّ ثِغبصی ؽِشی ایشاىؽشکت هبدس تخققی ّ  -۸
 ؽشکت هبدس تخققی کبًْى پشّسػ فکشی کْدکبى ّ ًْرْاًبى  -۹

 یِ آهْصؽیفٌب یّلو یُبیعشگشه یؽشکت عِبه 
 هبدس تخققی -ؽشکت هٌِذعی آة ّ فبمالة  -ۺ۱

  ؽشکت آة ّ فبمالة کؾْس 
 اعتبى ۲۸ -ُبی آة ّ فبمالة سّعتبییؽشکت 

 شاىیثشات اهخب یؽشکت هبدس تخقق  -۱۱
 ؽشکت اعتبًی ۺ۳ -ُبی هخبثشات اعتبًیؽشکت 
 ؽشکت استجبىبت صیشعبخت 
 استجبىبت عیبس 
 آّسی استجبىبتؽشکت في 
 یهبدس تخقق -شاىیگبص ا یؽشکت هل  -۱۲

 ؽشکت اعتبًی ۲۶ -ُبی گبص اعتبًیؽشکت 
 بىیؼ گبص پبسعیؽشکت پبه 
 ذثلٌذیؼ گبص ثیؽشکت پبه 
 شاىیًژاد خبًگ یؽوذ ُبیؼ گبص ؽِیؽشکت پبه 
 ؼ گبص فزشیؽشکت پبه 
 ؼ گبص عشخْى ّ لؾنیؽشکت پبه 
 ؼ گبص پبسطیؽشکت پبه 
 ؽشکت هٌِذعی ّ تْعَْ گبص ایشاى 
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 یهبدس تخقق -یویِ پتشّؽیفٌب یؽشکت هل  -۱۳
 شاصیؽ یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 یساص یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 یویِ پتشّؽیت تْعَْ فٌبیشیهذ یؽشکت عِبه 
 بىیذ تٌذگْیؽِ یویپتشّؽ یعِبه ؽشکت 
 اسًّذ یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 شیشکجیاه یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 ٌبیع یثّْل یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 فزش یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 خْصعتبى یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 آّساىفي یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 ّ َیویپتشّؽ یژٍ التقبدیعبصهبى هٌيم 
 غتْىیث یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 ثٌذس اهبم یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 خشاعبى یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 ضیتجش یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 ایالم یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 شاىیا یویپتشّؽ یثبصسگبً یؽشکت عِبه 
 ًالوللثیي یویپتشّؽ یؽشکت ثبصسگب 
 الولليیث یویؽشکت پتشّؽ 
 يیهج یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 َیثشصّ یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 پبسط یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 رن یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 هبسّى یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 صاگشط یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 دهبًّذ یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 َیاسّه یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 آّساىسٍ یویپتشّؽ یؽشکت عِبه 
 یویپتشّؽ یکبه یؽشکت عِبه 
 ذس اهبمشّ ثٌیآة ً یؽشکت عِبه 
 ثغپبساى ثٌذس اهبم یؽشکت عِبه 
 ب ثٌذس اهبمیویک یؽشکت عِبه 
 فشآّسػ ثٌذس اهبم یؽشکت عِبه 



 ۵7 هاىستیپ

 

 ثٌذس اهبم یخْاسصه یؽشکت عِبه 
 ليْبت  یهٌِذع یت عِبهی ىشاصکؽش 
 پتشّؽیوی ساُجشاى 
 آّسیؽشکت عِبهی پژُّؼ ّ في 
 ّولیبت ٕیشفٌْتی پتشّؽیوی 
 پتشّؽیوی ثْؽِش 
 لیذ فبسطپتشّؽیوی خ 
  پتشّؽیوی هشربى 
 پتشّؽیوی ٕذیش 
 اًگلغتبى یویپتشّؽ یثبصسگبً یؽشکت عِبه 
 عٌگبپْس یویپتشّؽ یثبصسگبً یؽشکت عِبه 
 ًٌتشکنیا -آلوبى یویپتشّؽ یؽشکت ثبصسگب 
 یؽبًگِب یویپتشّؽ یثبصسگبً یالولليیؽشکت ث 
 یویپتشّؽ ًّملصول یؽشکت عِبه 
 ًیبسات هتضذٍ ّشثاه یویپتشّؽ یؽشکت ثبصسگب 
 ؽشکت ّولیبت ٕیشفٌْتی پبصاسگبد 
 یویُب ّ هخبصى پتشّؽبًَیپب یؽشکت عِبه 
  پتشّؽیوی هشّاسیذ 
 پلی پشّپیلي رن 

 یهبدس تخقق -شاىیِ ایفٌب یعبصهبى گغتشػ ّ ًْعبص  -۱۴
  ؽشکت  ۶۳گشٍّ ایشاى خْدسّ ؽبهل 
  ؽشکت ۺ۵گشٍّ عبیپب ؽبهل 
  ؽشکت ۳گشٍّ ُپکْ ؽبهل 
 ؽشکت ۷اکتْسعبصی ؽبهل گشٍّ تش 
 پبتلَ یؽشکت عِبه 
 شپبسطیً یؽشکت عِبه 
 اسًّذاى یعبصیکؾت یؽشکت عِبه 
 شاىیا یعبصيیکوجب یؽشکت عِبه 
 ؽشکت عبختوبى ّ خذهبت ًْعبص 
 شاىیِ ایفٌب یگغتشػ ّ ًْعبص یعبختوبً یؽشکت عِبه 
 اسام یعبصيیهبؽ یؽشکت عِبه 
 ضیتجش یعبصيیهبؽ یؽشکت عِبه 
 پبسط یعبصيیهبؽ یکت عِبهؽش 
 اسام یادّات کؾبّسص یذیتْل یؽشکت عِبه 
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 شاىیِ ایفٌب یًْعبص یؽشکت عِبه 
 یت فٌْتیشیعبصهبى هذ یؽشکت عِبه 
 شاىیپشط ا یؽشکت عِبه 
 یثضسگ ّ تْسثیي آث یُبذ پوپیتْل یؽشکت عِبه 
 يیرْ -يیعٌگ یکیالکتش یُبيیهبؽ یؽشکت عِبه 
 شاىیي ایضل عٌگید یؽشکت عِبه 
 يیاعفشا یهزتوِ فٌْت یؽشکت عِبه 
 شاىیضات ًفت ایِ تزِیفٌب یؽشکت عِبه 
 ٍُبی عبختوبًیهذیشیت پشّژ 
 پیوبًکبسی ّوْهی فٌبیِ فْهد گغتشػ 
 هبؽیي عبصی لشعتبى 
 فٌبیِ ُْایی ایشاى 
 تْعَْ فٌبیِ سیلی ایشاى 
 هبؽیي آهت فٌْتی تشاکتْسعبصی ایشاى 
 پبسط کبًی 
 ش اعفشایيلْلَ گغت 
 فذسا اهیذ چبثِبس 
  ثبصسعی کیفیت ّ اعتبًذاسد ایشاى 
 کؾتی عبصی پبسط ُشهض 
 الوللی تْعَْ ّ هٌِذعی پبسطثیي 
 ُبی پیؾشفتَ فٌْتی پژُّؾکذٍ عیغتن 
 ُبی فٌْتی هذیشیت ىشس 
  هٌِذعیي هؾبّس فٌْتی ایشاى 
 هشکض گغتشػ فٌأّسی اىالّبت 
 َثِ اًغبًی ّسی ّ هٌبهيبلْبت ثِشٍ هؤعغ 
  ِسیلی گغتشػ ًّملصولتْعَْ فٌبی 
  تْعَْ فبدسات فٌْتی 
 ًؾشگغتش فٌْت عٌگیي 
 َعبصی تجشیضگشی هبؽیيسیخت 
 ًیوَ ُبدی ّوبد 
 گغتشػ کبسآفشیٌی ایشاى 
 ّهشکض تضمیمبت ّ آصهبیؼ آهیٌذگی خْدس 
 گغتشػ فٌبیِ پبییي دعتی پتشّؽیوی 
 شاىیػ ارْ یهشکض پژُّؼ ّ هٌِذع یؽشکت عِبه 



 ۵9 هاىستیپ

 

 یهبدس تخقق -شاىیا یِ هْذًیهْبدى ّ فٌب یعبصهبى تْعَْ ّ ًْعبص -۱۵
 شاىیؽشکت هلی فْهد ا 
 فْهد هجبسکَ یؽشکت عِبه 
 فْهد خْصعتبى یؽشکت عِبه 
 ؽشکت گشٍّ هلی فٌْتی فْهد ایشاى 
 شاىیْم ایٌیآلْه یؽشکت عِبه 
  هزتوِ آلْهٌین الوِذی 
 اىشیا یٌبیذ آلْهیتْل یؽشکت عِبه 
 فٌبیِ عیوبى ؽِشکشد 
 ؽشکت هلی فٌبیِ هظ ایشاى 
 ؽشکت هظ عًْگْى 
 ؽشکت هظ ؽِشثبثک 
 ؽشکت هْذى رٕبل عٌا کشهبى 
 آُي اففِبىرّة یؽشکت عِبه 
 یعٌا الجشصؽشلرٕبل یؽشکت عِبه 
 یعٌا الجشصهشکضرٕبل یؽشکت عِبه 
 یعٌا الجشصٕشثرٕبل یؽشکت عِبه 
 شاىیا یآُي هشکضعٌا یؽشکت عِبه 
 شاىیًْسد ا یاًجبسُب یؽشکت عِبه 
 هٌيمَ ّیژٍ فٌبیِ هْذًی ّ فلضی خلیذ فبسط 
 اصذاث فٌْت یؽشکت عِبه 
 شاىیا یذ هْاد هْذًیَ ّ تْلیتِ یؽشکت عِبه 
 َشاىیا یمبت ّ کبسثشد هْاد هْذًیتضم هؤعغ 
 ؽشکت ثبصسگبًی هْبدى ّ فٌبیِ هْذًی ایشاى 
 الوللی هٌِذعی ایشاىؽشکت ثیي 
 شکت آعکْتک آلوبىؽ 
 ؽشکت فٌی هٌِذعی ًْیي هْذى 
 ؽشکت فْهد عجب 
 ْؽشکت ًیتک 
 َُبی هْذًی ایشاىگزاسی فْبلیتفٌذّق ثیوَ عشهبی 
 فْهد خشاعبىیذ هْاد اّلیَ ّ تْلیتِ یؽشکت عِبه َ 
 )ؽشکت عِبهی خذهبت فٌْتی ثبصسگبًی )آی.عی.اط 
 فْهدیفٌب یي هْادهْذًیتبه یؽشکت عِبه ِ 
 هبدس تخققی -صهبى فٌبیِ دفبُعب  -۱۶
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  ّاصذ تبثَْ ۵۷ؽبهل 
 َپزیش:عَ ؽشکت عشهبی 
 گشهبؽشکت ّوشاًی ّ فٌْتی پبسط 
 آّساى پبسعیبىُبی فٌْتی فيؽشکت ىشس 
 ؽشکت ّوشاًی ّ فٌْتی پبسط ثٌبی فذس 
 ؽشکت هبدس تخققی عبصهبى هذیشیت هٌبثِ آة ایشاى -۱۷

 عبصهبى آة اعتبى صًزبى 
 ؽشکت ۲۵ -ثشداسی اص ؽجکَ آثیبسی ّ صُکؾی ُبی ثِشٍؽشکت 
 ؽشکت ۱۴ -ایُبی آة هٌيمَؽشکت 
  ؽشکت هٌبثِ آة ّ ًیشّی ایشاى 
 ؽشکت تْعَْ هٌبثِ آة ّ خبم عیغتبى 
  ؽشکت عِبهی عبصهبى آة ّ ثشق خْصعتبى 
 کؾْس ًّملصولؽشکت هبدس تخققی عبخت ّ تْعَْ صیشثٌبُبی   -۱۸

 عبصهبى تْعَْ ساُِبی ایشاى  
 ت ُْاپیوبیی روِْسی اعالهی ایشاىؽشک -۱۹

 ؽشکت ایشاى ایشتْس 
 ثذّى صیش هزوَّْ -بت دّلتی ّ ّوْهیتإعیغُب ّ ؽشکت هبدس تخققی عبصهبى هزشی عبختوبى  -ۺ۲
 گشٍّ ؽشکت عِبهی فٌبیِ الکتشًّیک ایشاى  -۲۱

 ؽشکت عِبهی فٌبیِ الکتشًّیک ایشاى 
 فٌبیِ هخبثشات فب ایشاى 
  اپتیک اففِبى 
 ت الکتشًّیک ایشاىفٌبیِ ليْب 
 ایض ایشاى 
 اًغتیتْ ایض ایشاى 
 ؽشکت فٌبیِ خذهبت کبهپیْتشی ایشاى 
 ؽشکت کؾتیشاًی روِْسی اعالهی ایشاى  -۲۲

 ؽشکت کؾتیشاًی دسیبی خضس 
  ؽشکت کؾتیشاًی ایشاى ّ ٌُذ 
 ؽشکت کؾتیشاًی ایشاى ّ هقش 
  ؽشکت کؾتیشاًی رٌْة ایشاى 
 ؽشکت کؾتیشاًی ّالفزش 
 ک فٌْت ّ هْذىگشٍّ ثبً -۲۳

 ثبًک تزبستی ایشاى ّ اسّپب 
 ؽشکت تشٕیت فٌْت ایشاى ّ ایتبلیب 



 61 هاىستیپ

 

  لیضیٌا آتیَ الًْذ 
 عشهبیَ گزاسی آتیَ الًْذ 
 َگزاسی فٌْت ّ هْذىؽشکت عشهبی 
 کبسگضاسی ثبًک فٌْت ّ هْذى 
 لیضیٌا فٌْت ّ هْذى 
 عشهبیَ گزاسی فٌبیِ ؽیویبیی ایشاى 
 ثبًک هلت  -۲۴

 ٌتشًؾٌبلثبًک پشؽیب ای 
 ثبًک هلی  -۲۵

 ًغبری هبصًذساى 
  پتشّؽیوی اسام 
 ؽیوی کؾبّسص 
 عیوبى کشهبى 
 عیوبى ؽوبل 
  کوپشعْسعبصی 
 چیي چیي 
 سیغجبف 
 هذاس ًغبری ثشّرشد 
  داهپشّسی پبسط 
 هخول ّ اثشیؾن کبؽبى 
 ایشاى پْپلیي 
 ٍُبی ٕزایی هؾِذفشآّسد 
 اسد 
 عبختوبى ّ فٌْت 
 لیضیٌا 
 اىعیوبى هبصًذس 
 عیوبى اسدثیل 
 َگزاسی تْعَْ هلی عشهبی 
 َگزاسی ّ تْعَْ فٌبیِ عیوبىعشهبی 
 تْعَْ ًیشّگبُی ایشاى 
 ثی ام آی آی ری تی 
 عیوبى ثٌذس دیش 
 تْعَْ هلی استجبىبت عجض 
 کؾت ّ فٌْت گشگبى 
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 َگزاسی عیوبى کشهبىعشهبی 
 عبسیَ ؽوبل 
 چْة ّ کبٕز هبصًذساى 
 ذسا(فٌْتی دسیبیی ایشاى )ف 
  هلی هغکي ّ فٌبیِ عبختوبًی 
 ٍای سفبٍُبی صًزیشٍفشّؽگب 
 عیوبى ثٌْیذ 
 ٍّسصی عذادداد 
 آصاد ساٍ لضّیي صًزبى 
 آصاد ساٍ صًزبى تجشیض 
 آصاد ساٍ ثبٕچَ هؾِذ 
 گشٍّ فٌْتی ثال 
 کبسگضاسی ثبًک هلی ایشاى 
 فشافی هلی ایشاى 
 ال عی لٌذىثبًک هلی پی 
 ْثبًک هلی هغک 
 کْسپ ًیْیْسمآعب 
 الوکبعت 
 آتوغفش 
 آصادساٍ کٌبسگزس ؽوبلی هؾِذ 
 ُبی هضبعت الکتشًّیکیؽشکت خذهبت هبؽیي 
 ثبًک فبدسات  -۲۶

 َگزاسی ٕذیشؽشکت عشهبی 
 ؽشکت کبسگضاسی ثبًک فبدسات 
 ثبًک عپَ  -۲۷

 َگزاسی اهیذؽشکت عشهبی 
 الوللی عپَ ثبًک ثیيBSIP 
  فشافی اهیذ 
 عیوبى ُشهضگبى 
 گزاسی عپَیَعشهب 
  ؽشکت عْلفْسیي 
 َکبسگضاسی ثبًک عپ 
 ًٍگشاًذیؼآیٌذ 
 عپَ عبختوبى 
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 لیضیٌا اهیذ 
 َچبپ ّ ًؾشعپ 
 کوپشعْسعبصی پبدًب 
 خویشهبیَ لشعتبى 
 لذط پالعتیک 
 ثبًک هغکي  -۲۸

 َگزاسی هغکيؽشکت عشهبی 
 يکهغ کثبً یّ فشاف یخذهبت اسص 
 يکهغ کثبً یگشٍّ هبل 
 ثبًک کؾبّسصی  -۲۹
 ثبًک تزبست  -ۺ۳
 ثبًک سفبٍ کبسگشاى  -۳۱

 بسگشاىکسفبٍ  کثبً یبسگضاسک 
 ثبًک تْعَْ فبدسات  -۳۲
 کپغت ثبً یت دّلتکؽش  -۳۳
 شاىیا ییتْبّى سّعتب یعبصهبى هشکض -۳۴
 یعبصهبى چبپ ّاًتؾبسات ّصاست فشٌُا ّاسؽبداعاله -۳۵
 فِب -شاىیا ییوبیِ ُْاپیفٌب یؽشکت عِبه -۳۶
 پٌِب -شاىیا یشُبکْپتیُل یًّْعبص یجبًیپؾت یؽشکت عِبه -۳۷
 ثبسکْ -ًْسد ثٌذسّجبط یؽشکت عِبه -۳۸
 زبىیفْهد آرسثب یؽشکت عِبه -۳۹
 ِ فْهد کشهبىیفٌب یؽشکت عِبه -ۺ۴
 شگشگبىیعشدع یؽشکت عِبه -۴۱
 خبؿ یعِبه -۱هٌيمَ  یؽشکت ٕلَ ّ ثبصسگبً -۴۲
 خبؿ یعِبه -۲هٌيمَ  یؽشکت ٕلَ ّ ثبصسگبً -۴۳
 خبؿ یعِبه -۳هٌيمَ  یؽشکت ٕلَ ّ ثبصسگبً -۴۴
 خبؿ یعِبه -۴هٌيمَ  یٕلَ ّ ثبصسگبً ؽشکت -۴۵
 خبؿ یعِبه -۵هٌيمَ  یؽشکت ٕلَ ّ ثبصسگبً -۴۶
 خبؿ یعِبه -۶هٌيمَ  یؽشکت ٕلَ ّ ثبصسگبً -۴۷
 خبؿ یعِبه -۷هٌيمَ  یؽشکت ٕلَ ّ ثبصسگبً -۴۸
 خبؿ یعِبه -۸هٌيمَ  یؽشکت ٕلَ ّ ثبصسگبً -۴۹
 خبؿ یعِبه -۹هٌيمَ  یؽشکت ٕلَ ّ ثبصسگبً -ۺ۵
 خبؿ یعِبه -ۺ۱هٌيمَ  یؽشکت ٕلَ ّ ثبصسگبً -۵۱
 خبؿ یعِبه -۱۱هٌيمَ  یؽشکت ٕلَ ّ ثبصسگبً -۵۲
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 دسصبل تقفیَ -شاىیا یپضؽک یپخؼ فشآّسدٍ ُب یؽشکت عِبه -۵۳
 شاىیا یِ پضؽکیتْعَْ فٌب یؽشکت عِبه -۵۴
 جشیخ یؽشکت عِبه -۵۵
 شاى یا یدّلت یؽشکت ثبصسگبً -۵۶
 شاىیا یاعاله یروِْس یسّصًبهَ سعو یؽشکت عِبه -۵۷
 شاىیا ییخذهبت خْدکفبمبت ّ یهشکض تضم -۵۸
 شاىیبت ایدخبً یؽشکت عِبه -۵۹
 ي ّ هغکيیصه یعبصهبى هل -ۺ۶
 ي صادٍیذاهیؽِ یهزتوِ عشدخبًَ ّاًجبسُب یؽشکت عِبه -۶۱
 عشدخبًَ عبم یؽشکت عِبه -۶۲
 شاىیا یاعاله یهغلش روِْس یشُّبیً یعبصهبى خذهبت دسهبً -۶۳
 آّسی ّ فشّػ اهْال تولیکیعبصهبى روِ -۶۴
 ْسی اعالهیعبصهبى خجشگضاسی روِ -۶۵
 گزاسی دس ثخؼ کؾبّسصیفٌذّق صوبیت اص تْعَْ عشهبیَ -۶۶
 فٌذّق ثیوَ هضقْهت کؾبّسصی -۶۷
 فٌذّق موبًت فبدسات ایشاى -۶۸
 ؽشکت ُْاپیوبیی روِْسی اعالهی ایشاى -۶۹
 ؽشکت تْعَْ ّ ًگِذاسی اهبکي ّسصؽی -ۺ۷
 پیبم -ؽشکت عِبهی خبؿ خذهبت ُْایی پغت ّ هخبثشات -۷۱
 ؽشکت عِبهی ثیوَ الجشص -۷۲
 ثیوَ آعیب -۷۳
 ؽشکت عِبهی ثیوَ داًب -۷۴
 ؽشکت عِبهی ثیوَ ایشاى -۷۵
 ثیوَ هشکضی ایشاى -۷۶
 فٌذّق تْبّى -۷۷
 ؽشکت تْعَْ ّ ًگِذاسی اهبکي ّسصؽی -۷۸
 عبصیعبصهبى خقْفی -۷۹
 ؽشکت هبدس تخققی آصهبیؾگبٍ فٌی ّ هکبًیک خبم -ۺ۸
 ؽشکت ساٍ آُي روِْسی اعالهی ایشاى -۸۱
 کبهی سرب ًّملصولؽشکت  -۸۲
 هغبفشی سربء ؽشکت ليبسُبی -۸۳
 ؽشکت هبدس تخققی تْلیذ ّ تْعَْ اًشژی اتوی ایشاى -۸۴
 ؽشکت هٌِذعیي هؾبّس تْعَْ ساٍ آُي ایشاى)هتشا( -۸۵
 ؽشکت هبدس تخققی فشّدگبٍ ُبی هبدس -۸۶
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 ؽشکت عِبهی پغت روِْسی اعالهی ایشاى -۸۷
 ُبی پیؾشفتَ فٌْتیؽشکت پژُّؾکذٍ عیغتن -۸۸
 ؽشکت ثبصسعی هٌِذعی ایشاى -۸۹
 الوللی روِْسی اعالهی ایشاىثیي ًّمللصوؽشکت عِبهی  -ۺ۹
 ؽشکت خذهبت هٌِذعی هؾبّس ایشاى -۹۱
 ؽشکت کبّؽیبس ایشاى -۹۲
 الوللی ثبصسعی کبهی تزبسیؽشکت ثیي -۹۳
 الوللی د.ا.ایشاىُبی ثیيؽشکت عِبهی ًوبیؾگبٍ -۹۴
 دسصبل تقفیَ -ّسی ایشاى ؽشکت عبصهبى هلی ثِشٍ -۹۵
 ربدٍ ای ًّملصولعبصهبى ساُذاسی ّ  -۹۶
 الوللی خلیذ فبسطثیي ًّملصولت ؽشک -۹۷
 عبصهبى فٌبیِ هلی ایشاى -۹۸
 ؽشکت فٌبّسی اىالّبت -۹۹
 ُبی خبسری ایشاىگزاسیؽشکت عشهبیَ -ۺۺ۱
 ؼ ّ پژُّؼ خْىیؽشکت پبه -۱ۺ۱
 یآهْصؽ یُبعبختوبى یؽشکت عِبه -۲ۺ۱
 شاىیضات هذاسط ایتزِ یؽشکت عِبه -۳ۺ۱
 یِ آهْصؽیفٌب یخذهبت ّسصؽ یؽشکت عِبه -۴ۺ۱
 هبت دسیبیی آثبداىّ خذ ًّملصولؽشکت  -۵ۺ۱
 یاىالّبت آهْصؽ یفٌبّس یؽشکت عِبه -۶ۺ۱
 شاىیا یاعاله یهضسَّ ًوًَْ استؼ روِْس یت عِبهکؽش -۷ۺ۱
 تتب -وي سعبیضات ایذ ّ تزِیتْل یؽشکت عِبه -۸ۺ۱
 ساٍ آُي یَ فٌیؽشکت خذهبت خو ّ اثٌ -۹ۺ۱
 شاىیا یفٌْت یهٌِذع یثبصسع یؽشکت عِبه -ۺ۱۱
 ُبی ّلویؽشکت عشگشهی -۱۱۱
 ٌبیِ آهْصؽیؽشکت هبدس تخققی ف -۱۱۲
 شاىیآهْصػ ا یخذهبت ثبصسگبً یؽشکت عِبه -۱۱۳
 کفب یذیّ تْل یآهْصؽ یؽشکت عِبه -۱۱۴
 ُغب -شاىیا یوبعبصیِ ُْاپیفٌب یؽشکت عِبه -۱۱۵
 شّیً یعبصیثبىش یؽشکت عِبه -۱۱۶
 آُيبت ساٍتإعیغعبختوبى ّ  یخذهبت هٌِذع یؽشکت عِبه -۱۱۷
 ىشایا یاَ ّ عْخت ُغتَیذ هْاد اّلیتْل یؽشکت هبدس تخقق -۱۱۸
 ادکْ -ضیتجش یعبصيیهبؽ یّثبصسگبً یهٌِذع یؽشکت ىشاص -۱۱۹
 شاىیک ایگغتشػ اًفْسهبت یؽشکت عِبه -ۺ۱۲
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 یشعبصیگغتشػ ؽ یؽشکت عِبه -۱۲۱
 ُبساٍ یوٌیضات ایّتزِ یذیتْل یؽشکت عِبه -۱۲۲
 هشتت ًْ یؽشکت عِبه -۱۲۳
 خبسد اصکؾْس یثبصسگبً یٌذگیدفبتشًوب یؽشکت عِبه -۱۲۴
 تِشاى ّبرکْ یصساّ یؽشکت عِبه -۱۲۵
 ًْذیتْط پ یکت عِبهؽش -۱۲۶
 وب چْةیع -کیِ چْة ّ فلض ّ پالعتیفٌب یؽشکت عِبه -۱۲۷
 َیدسصبل تقف -یّرِبًگشد یشاًگشدیعبصهبى ا -۱۲۸
 ی، ؽشکت هبدس تخققیعبصهبى صغبثشع -۱۲۹
 شاىیا یْعبصیلْکْهْت یؽشکت عِبه -ۺ۱۳
 کبىیتکٌ یؽشکت عِبه -۱۳۱
 عْعٌگشد الوللیثیيصول ًّمل  یؽشکت عِبه -۱۳۲
 شاىیعبساتل ا یبتإعیغتّ یعبختوبً یؽشکت عِبه -۱۳۳
 یذ لٌذیؽِ یهخبثشات یکبثلِب یؽشکت عِبه -۱۳۴
 کیل الکتشًّیذ ّعبیك ّتْلیهشکضتضم یؽشکت عِبه -۱۳۵
 شاىیا یچبپخبًَ دّلت یؽشکت عِبه -۱۳۶
 گغتشعبختوبى ًقت یؽشکت عِبه -۱۳۷
 وبى ثْؽِشیع یؽشکت عِبه -۱۳۸
 وبى ُشهضگبىیع یؽشکت عِبه -۱۳۹
 لیوبى اسدثیع یؽشکت عِبه -ۺ۱۴
 بى داساةویع یؽشکت عِبه -۱۴۱
 ك المذطیىش یخذهبت ثبصسگبً یؽشکت عِبه -۱۴۲
 شاىیتْسث یضات فٌْتیّ تزِ یؽشکت خذهبت هٌِذع -۱۴۳
 اًتؾبسات عشّػ یؽشکت عِبه -۱۴۴
 فجب یٌُش یفشٌُگ یؽشکت عِبه -۱۴۵
 یپبسط کبً یِ هْذًیك ّ گغتشػ فٌبیتضم یؽشکت عِبه -۱۴۶
 شاىیفْهدا یخذهبت ثبصسگبً یؽشکت عِبه -۱۴۷
 ایشاى ثبًک هشکضی روِْسی اعالهی -۱۴۸
 گزاسی فٌبیِ کْچکفٌذّق موبًت عشهبیَ -۱۴۹
 دسصبل تقفیَ -ؽشکت عِبهی هْبهالت خبسری ایشاى -ۺ۱۵
 دس صبل تقفیَ -ؽشکت ؽیالت ایشاى -۱۵۱
 الضغٌَ اؽتٖبل کؾبّسصیفٌذّق لشك -۱۵۲
 عبصهبى رٖشافیبیی ًیشُّبی هغلش -۱۵۳
 اتکب -عبصهبى تْبًّی ًیشُّبی هغلش -۱۵۴
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 الکتشًّیک فٌذّق صوبیت اص تضمیمبت ّ تْعَْ فٌبیِ -۱۵۵
 هٌيمَ آصاد تزبسی فٌْتی کیؼ -۱۵۶
 هٌيمَ آصاد تزبسی فٌْتی لؾن -۱۵۷
 هٌيمَ آصاد تزبسی فٌْتی چبثِبس -۱۵۸
 هٌيمَ آصاد تزبسی فٌْتی ثٌذس اًضلی -۱۵۹
 هٌيمَ آصاد تزبسی فٌْتی اسعجبساى -ۺ۱۶
 اسًّذ هٌيمَ آصاد تزبسی فٌْتی -۱۶۱
 ْکهب یفٌْت - یهٌيمَ آصاد تزبس -۱۶۲
 یثذً یي خغبست ُبیفٌذّق تبه -۱۶۳
 گبًی ایشاى تشاًغفْثبصس -۱۶۴
 التیؽ یثبصسگبً -۱۶۵
 ٌبیع کثبً -۱۶۶
 ؼیبى سّیثِوي گغتش پبسع -۱۶۷
 شاىیا یتزبس یبهک یثبصسع الوللیثیي -۱۶۸
 پبسط خْدسّ -۱۶۹
 (مؽبصًذ )اسا یویپتشّؽ -ۺ۱۷
 یًْس یویپتشّؽ -۱۷۱
 ؼ(ی)پْ یویپتشّؽ یپژُّؼ ّ فٌبّس -۱۷۲
 وَیذٍ ثکپژُّؾ -۱۷۳
 ًفت تِشاى یبهکَ یعبخت ّ تِ یجبًیپؾت -۱۷۴
 ؼ ًفتیِ پبهیتْعَْ فٌب -۱۷۵
 (یاتو یشّگبُِبی)ً بسثشد پشتُْبکْعَْ ت -۱۷۶
 ؼ(یک یؼ )ثبصسگبًیکت ثٌذس ّ فشّدگبٍ یشیتْعَْ ّ هذ -۱۷۷
 صاگشط یشّیذ ًیتْل -۱۷۸
 فجب یضکهش یشّیذ ًیتْل -۱۷۹
 عذاد یي دادٍ ّسصیخذهبت ًْ -ۺ۱۸
 داسّ پخؼ -۱۸۱
 رٕبل عٌا پشّسدٍ ىجظ -۱۸۲
 یؾْسک یفٌذّق ثبصًؾغتگ یگزاسَیعشهب -۱۸۳
 يیتبه ًّملصولّوشاى ّ  یگزاسَیعشهب -۱۸۴
 ْکیتبپ–ي یتبه یویًفت ّ گبص ّ پتشّؽ یگزاسَیعشهب -۱۸۵
 ؼیکّ تْعَْ  یگزاسَیعشهب -۱۸۶
 وبى عبٍّیع -۱۸۷
 بٍّ ؽشقکِ فْهد یفٌب -۱۸۸
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 عپٌتب یفٌْت -۱۸۹
 ذاسّیویک یفٌْت -ۺ۱۹
 شاىیي اکّوشاى ّ هغ -۱۹۱
 ْکاىالّبت ًبّا یفٌبّس -۱۹۲
 شاى(یْم ایاّساً یعبص یشاى )ٌٕیؾشفتَ ایپ یِبیفٌبّس -۱۹۳
 بٍّ ُشهضگبى(کٌب )فْهد یعاىالّبت  یگشٍّ گغتشػ استجبىبت ّ فٌبّس -۱۹۴
 گغتشػ تزبست ثشًب -۱۹۵
 يیتبه یت تْعَْ اًشژیشیهذ -۱۹۶
 يیتبه یٌیت ّ خذهبت هبؽیشیهؾبّس هذ -۱۹۷
 لؾن کیًفت ً -۱۹۸

 وٍبوٌبی ػمُمی غیزوَلتی -ثخص سُ 
ُبیی ثَ ًبم ُبی دّلتی، ثخؾی اص اهْس ارشایی کؾْس ثَ ّعیلَ عبصهبىبت ّ ؽشکتهؤعغُِب، ًَش اص ّصاستخبًَفشف

 گیشد.لبًْى هضبعجبت ّوْهی( اًزبم هی ۵)هْمُْ هبدٍ  «بی ّوْهی ٕیشدّلتیًِبدُ»
ثٌب ثَ تْشیف هبدٍ هزکْس، ًِبدُبی ّوْهی ٕیش دّلتی ّاصذُبی عبصهبًی هؾخقی ُغتٌذ کَ ثب اربصٍ لبًْى ثَ هٌَْس اًزبم 

 ؽًْذ.ٍّبیف ّ خذهبتی کَ رٌجَ ّوْهی داسًذ تؾکیل ؽذٍ ّ یب هی
اًذ، اسائَ تب صذی کَ هْسد ؽٌبعبیی ّالِ ؽذٍ ُبآىُبی صیشهزوَّْ بی ّوْهی ٕیشدّلتی ثَ ُوشاٍ ؽشکتدس صیش فِشعت ًِبدُ

 ؽْد:هی
 ثٌیبد هغتنْفبى اًمالة اعالهی -۱

 کؾبّسصی عیشربى 
 کؾت ّ دام لیبم اففِبى 
 کؾت ّ فٌْت هضیب 
 کؾبّسصی اثشاُین آثبد 
 کؾبّسصی ّ داهپشّسی هگغبل 
 هذسٍداهپشّسی ّ هشٕذاسی دؽت خش 
 َکؾت ّ فٌْت گل چؾو 
 کؾبّسصی فزش اففِبى 
 ًَْداهذاسی تلیغَ ًو 
 هزتوِ ؽیش ّ گْؽت هِذؽت عبسی 
 کؾبّسصی ّ داهپشّسی ثیٌبلْد ًیؾبثْس 
 کؾت ّفٌْت ّ داهپشّسی دؽت آرستگیي 
 هزتوِ داهذاسی ثیزیي 
 ثبٕذاسی ّ کؾبّسصی فشدّط تٌکبثي 
 کؾت ّ فٌْت پیًْذ خبّساى 
 ثبٕذاسی ّ صساّت هؾِذ 
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 اهذاسی ؽیش ّ دام ثٌیبدد 
 ًْفیظ هیگ 
 کؾبّسصی ّ ثبٕذاسی فزش عبسی 
 ؽیشّ گْؽت صاگشط ؽِشکشد 
 صساّی دؽت ًبص 
 کؾبّسصی ّ داهپشّی یبعْد 
 کؾبّسصی ّ داهپشّسی دؽت ًْیي هالیش 
 داًَ چیي 
 کؾبّسصی ّ ثبٕذاسی فشدّط ًِشاى 
 کؾبّسصی ّ داهپشّسی ساى ثِؾِش 
 ؽیشّ دام کٌگبّس 
 بد عبصٍهٌِذعیي کؾبّس ثٌی 
 ًّک پبسم 
 پبسط تبت ًفت کیؼ 
 آپبستوبى عبصی هِغتبى 
 عبهبى ایشاى 
 ّوشاى ّ تْعَْ ؽِشم لذط 
 ٍؽوبل -ثشداسی آصاد ساٍ تِشاىاصذاث ّ ثِش 
 عیوبى تِشاى 
 عبصآتی 
 )پیوبًکبسی ّ تبهیي ثشق ایشاى )تبثیشاى 
 ّوشاى ّ تْلیذ هغکي خْصعتبى 
 خذهبت ارشایی ّ ّوشاًی کْحش 
 ؽشکت دی 
  خبًَؽشکت 
 ؽشکت پبیٌذاى 
 ًفت ّ گبص عبثي 
 سیغٌذگی ّ ثبفٌذگی هیِي ثبف 
 ثشداسیلجل اص ثِشٍ -دّدٍ فبم 
 هْذًی دهبًّذ 
 تْلیذ پشرال 
 گشٍّ کبسخبًزبت تْلیذی تجذ 
 ًغبری صزبة ؽِشکشد 
 آثبدسیغٌذگی ّ ثبفٌذگی ًزف 
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 چیٌی ایشاى 
 الیبف پشّپیلي 
 الیبف 
 پوپ پبسط 
 بدتختَ فؾبسی ّ فْسهیکبعبصی آرسثٌی 
 ًیْپبى خلخبل 
 ًغبری کشدعتبى 
 سیغٌذگی ّ ثبفٌذگی علک ثبف 
 فٌبیِ کبؽی ّ عشاهیک عیٌب 
 ّتْلیذ تیضس 
 ثبسػ اففِبى 
 ایشاى اثضاس 
 پشّفیل ّ یخچبل ایشاى پْیب 
 کؾت ّ فٌْت پیًْذ ُشاص 
 فٌْت چْة ؽوبل 
 تْلیذی ّ فٌْتی ایشاى چْة 
 سیغٌذگی ّ ثبفٌذگی پبکشیظ 
 َُبی کشهبىًغبری ثبفت 
 پبسکت کؾْسی ثٌیبد 
 ًْافشم 
 سیغٌذگی ّ ثبفٌذگی رٌْة یضد 
 دًیبی ثبصی 
 پیؾشّ عیبصت کیؼ 
 الوللی ایشاًگشدی ّ رِبًگشدی آصادیهزتوِ ثیي 
 َفٌُْگی ّسصؽی یبدآّساى ؽلوچ 
 ُتل کْحش تِشاى 
 تْسیغت تْط 
 صهضم کشهبى 
 صهضم هؾِذ 
 لٌذ اففِبى 
 صهضم اففِبى 
 ٍُبی ٕزایی لٌذ چِبسهضبلفشآّسد 
 یزبىفشد آرسثب 
 صهضم ؽشق تِشاى 



 71 هاىستیپ

 

 لٌذ لضّیي 
 صهضم خْصعتبى 
 صهضم سؽت 
 صهضم تِشاى 
 صهضم آرسثبیزبى 
 صهضم ؽیشاص 
 لٌذ ؽیشّاى، لْچبى ّ ثزٌْسد 
 لٌذ ؽبصًذ 
 ٍصهضم کشهبًؾب 
 صهضم گشگبى 
 صهضم آثبداى 
 صغبثشعی ّ ثبصسعی ُبدی ثٌیبد 
 تضمیك ّ تْعَْ ًْیي داًؾوٌذ 
 هيبلْبت تبسی  ایشاى 
 َثٌیبد هبلی اّتجبسی هؤعغ 
 َُبی ثٌیبدفشٌُگی هْصٍ هؤعغ 
 ُبی کؾتیشاًی ثٌیبدًوبیٌذگی 
 ٍآُي ؽشلی ثٌیبدسا 
 رخیشٍ ّ تبهیي ثٌیبد 
 َگزاسی عیٌبهذیشیت عشهبی 
 هٌِذعی ایشاى ثشًب 
 پیؾگبهبى سؽذ الکتشًّیک 
 فبدساتی ّ ّاسداتی ثٌیبد 
 الوللی تِشاى )تی ثی تی (تشاثشی ثیي 
 گشٍّ ّ ؽشکت کؾتیشاًی ثٌیبد 
 ٌیبد ثبساًذاصث 
 َگزاسی ثْسط ثٌیبدهذیشیت عشهبی 
 ًَگبس تِشاىگزاسی سٍهذیشیت عشهبی 
 ٍُبی ثضسگ لذطفشّؽگب 
 لجیٌیبت پبم پی 
 پشّتییي گغتش عیٌب 
 تضمیمبت صساّی کبّػ 
  ًْذ فشدّط پبسطیپ یؾبّسصکگغتشػ 
 بٍّ پبسطک یِ هْذًیگغتشػ فٌب 
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 یّلْ یّ ؽِشعبص یخذهبت هٌِذع 
 شاى ًْیؽو یّوشاى ؽِشعبص -
 ضاىیتْعَْ لْ -
 ؾبىیتو -
 بىکت هِکؽش -
 ت ّوشاى دؽت ًْکؽش -
 چشم ثبختش -
 ت ًْثبختشاىکؽش -
 شّاىیؽ یث یث یؾت ّ فٌْت ّ عبختوبًکت کؽش -

  ٌبیب فٌْت عیگغتشػ پب 
 پبسط یّ علْلض یچْث -
 آرش پشرال -
 شاىیا یٌیبسخبًَ چک -
 شاى اثضاسیا یّ فٌْت یذیتْل   -
 ِ پْؽبى پبسطیفٌب   -
 بیشاى پْیا   -
 بیپْ کیّ عشاه یبؽکِ یبفٌ   -
 پوپ پبسط یذیتْل   -
 تْلیذ ایشاى تبیش   -
 عبصی هیٌبؽیؾَ   -

   ٌبیگغتش ع یاًشژ یِ هبدس تخققیفٌب 
 ًفت ثِشاى   -
 اًشژی گغتش ًقیش   -
 ٌذاىیپب   -
 عٌاپبهیؼ ليشاى رٕبل   -
 شاىیؾشّ ایپ یَ گزاسیّ عشهب یت هبلکؽش   -
 پتشّ خضس   -
 سطصفبسی ّ اکتؾبف اًشژی گغتش پب   -
 ؽوبل یصفبس   -

  فٌبیِ ثشق ّ اًشژی فجب 
 شاىیت تبثکؽش   -
 عٌب -شاى یا یشّگبُیت ًکؽش   -
 ًْذ گغتش پبسطیپ یثشق ّ اًشژ   -
 ذ ثشق لنیت تْلیشیهذ   -
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 فجب یّ گغتشػ ثشق ّ اًشژ یذیتْل   -
 شّگبٍ فجبیشات ًیّ تْو یثِشٍ ثشداس   -

 ي داًؾوٌذیك ّ تْعَْ ًْیهؤعغَ تضم 
 ٌبیع یپژُّؾ یهؤعغَ آهْصؽ   -
 یالتقبد یضیذٍ ثشًبهَ سکپژُّؾ   -

 ب عبهبى پبسطیپب یهبدس تخقق 
 ساهبى   -
 هًیض  -
 خبًَ ایشاًیبى -
 هلی عبختوبى -
 تبلْى -
ثٌیهٌِذع -  بد عبصٍیي هؾبّس 
 رٌشال هکبًیک -
 ید -

 شاىیي اکّوشاى ّ هغ 
 هذیشیت ىشس آتیَ عبصاى -
 تْلیذ هغکي خبّس -
 خبًَ -
 ؽِش فٌْتی کبٍّ -
 ّوشاى ّ هغکي ؽشق ایشاى -
 اى ّ آثبدی کیبى هِشّوش -
 ّوشاى ّ هغکي ؽوبل -
 تْلیذی ّ ّوشاًی اعکبى کْیش یضد -

 ٌبیع یَ گزاسیّ عشهب یهبل یت هبدس تخققکؽش 
 ٌبیع کثبً -
 يیگضثْسط ثَ یبسگضاسک -
 کبسگضاسی ثْسط کبهی کؾبّسصی عیٌب -
 ثیوَ عیٌب -
 ٌبیٌا ربهِ عیضیل -
 ٌبیتزبست ُوشاٍ ع -
 گزاسی کْحشثِويهذیشیت عشهبیَ -

 بىیپبسع یضیض تفشکّ هشا یبصتیع یقهبدس تخق 
 ًگبس پبسطسٍ -
 بدآّساى ؽلوچَی یّسصؽ یهؤعغَ فشٌُگ -
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 غت تْطیهتل تْس -
 الوللی پبسعیبىُتل ثیي -
 کبثیي تْچبلتلَ -
 ُتل ففبییَ یضد -
 الوللی کْحش اففِبىُتل ثیي -
 تْسیغتی ّ هغبفشتی پشعپْلیظ -
 یبى آصادیپبسع یالولليیُتل ث -
 یذ چوشاىهزوَّْ ّسصؽی ّ تفشیضی ؽِ -
 هزتوِ ّسصؽی تفشیضی اسم عجض -
 تْ(ی)آ یآصاد یّ رِبًگشد یشاًگشدیا -
 گزاسی هْد عیبصتتْعَْ ّ عشهبیَ -
 ُتل ّبلی لبپْ -
 بى اعتماللیپبسع یالولليیُتل ث -
 آهْصػ، هيبلْبت ّ هؾبّسٍ عیبصتی گشدؽگشاى ثٌیبد -
 یبى دثیشاًیثبؽگبٍ ا -
 بصتیؾشّ عیپ یثبصسگبً -
 تضت پْؽؼ یاصذُببى ّ ّیشاًیظ ایت پشدکؽش -

 ٌیبد ّلْیث 
 اعکبى ایشاى -
 تْعَْ تزبست صسفبم یثبصسگبً -
 وبسعتبى الجبلیث -
 َیثشصّ یکگشٍّ پضؽ -
 ماسا یکگشٍّ پضؽ -

 ٌبیاستجبىبت ع یاستجبىبت ّ في آّس 
 شاىیا کیتشًّکگغتشػ ال -
 شاى ثشًبیا یهٌِذع -

 ٌبیع ییِ ٕزایگغتشػ فٌب یت هبدس تخققکؽش 
 ذ پبسطیلٌذ پبً یَ گزاسیعشهب -
 هشٓ خبًگی -
 هزتوِ ىیْس اسّهیَ -
 فٌبیِ ٕزایی هِشؽِش -
 پبکذیظ -
 صهضم ایشاى -
 ثٌِْػ -
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 دّٓ آثْلی -
 ؽِذ کُْشًا -
 ٌبیگغتشػ ع یشٍ ایصًز یفشّؽگبٍ ُب -
 گلْکضاى -
 گْؽتیشاى -
 لجٌیبت پبعتْسیضٍ پبم -

 َبدیثٌ یهْصٍ ُب یفشٌُگ هؤعغ 
 ٌَبدیث یُبد یّ ثبصسع یصغبثشع هؤعغ 
 َشاىی  هْبفش ایهيبلْبت تبس هؤعغ 
 ًَْس تبثبى یٌوبئیع هؤعغ 
 یذ هيِشیؾت ّ فٌْت ؽِک 
 ش ّ گْؽت پبسطیؽ یداهپشّس 
 ؾت ّ فٌْت ًْوتک 
 ٌبیثزس ّ ًِبل ع 
 بٍّ خْصعتبىکْم یٌیآلْه 
 کتیتشیت اکؽش 
 کیت في آّساى عبهیشیّ هذ یهٌِذع 
 شایت تْسکؽش 
 بىیشاًیگغتشػ تزبست افك ا 
  بٍّکفْهد ؽشق 
  ؼیکبٍّ رٌْة کفْهد 
  ًّذبٍّ اسکفْهد 
 وبى تِشاىیع 
 ًْذ گلغتبىیپ 
 ٖبةیت پشکؽش 
 الى عجضیگ 
 وبى لْؽبىیع 
 وبى ُگوتبىیع 
 وبى ًِبًّذیع 
 المیوبى ایع 
 ثٌیبد ؽِیذ ّ اهْس ایخبسگشاى -۲

 عبصهبى التقبدی کْحش 
 گزاسی کؾبّسصی کْحشؽشکت عِبهی عشهبیَ -
 ؽشکت خْسام دام ّ ىیْس هؾِذ -
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 ؽشکت کؾبّسصی رِبى -
 ؽشکت هشٕذاساى ىْط -
 ٕذاساى تِشاىؽشکت هش -
 هزتوِ گْؽت هشٓ عپیذاى -
 ؽشکت هشٕک -
 ؽشکت صسثبل -
 داساىؽشکت رْرَ -
 ؽشکت هشٓ ارذاد صسثبل -
 ؽشکت اؽشاق -
 ؽشکت تکلن -
 ؽشکت سام ىیْس -
 ؽشکت هشٓ دیضثبد -
 ؽشکت هشٓ فضشای ؽبًذیض -
 ؽشکت کؾت ّ فٌْت ؽشیف آثبد -
 ؽشکت هزتوِ تْلیذ گْؽت هشٓ هبُبى -
 ؽشکت خْسام دام پبسط -
 تی صسثبلؽشکت هشٓ گْؽ -
 ؽشکت پژُّؼ ّ تْعَْ کؾبّسصی کْحش -
 ؽشکت هشٓ هبدس صسثبل -
 ؽشکت صسثبل گغتش -
 ؽشکت ّوشاى ّ تْعَْ آة ّ خبم کْحش -
 گزاسی فٌبیِ ٕزایی ًوبد کْحشؽشکت عشهبیَ -
 ُبی سٌّٕی خشاعبىؽشکت پٌجَ ّ داًَ -
 ؽشکت سّٕي ًجبتی پبسط -
 ؽشکت سّٕي ًجبتی رِبى -
 ؽشکت ًؾبعتَ ّ گلْکض ایشاى -
 اکغذاًَ ؽشکت -
 ؽشکت تْعَْ ًوبد کْحش -
 ؽشکت ًؾبعتَ ّ گلْکض یبعْد -
 ؽشکت کؾت ّ فٌْت خبّس دؽت -
 ُبی سٌّٕیؽشکت تْعَْ کؾت داًَ -
 ؽشکت لٌذ ثشدعیش کشهبى -
 ؽشکت هزتوِ سٌّٕی خلیذ فبسط -
 گزاسی فٌبیِ ثشق ّ الکتشًّیک کْحشؽشکت عشهبیَ -
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 ؽشکت عوکبت -
 تلوبس  -
 هْتْس الکتشیک ایشاى -
 الکتشّ هِش -
 دی ثشقُب -
 گزاسی تْعَْ هْبدى کؾْسؽشکت عشهبیَ -
 گزاسی ثّْلیؽشکت عشهبیَ -
 ؽشکت کف -
 گزاسی عجضبىؽشکت عشهبیَ -
 اهًجیبثیوبسعتبى خبتن -
 ثیوَ دی -
 ؽشکت پیوبًیش -
 ؽشکت پیوبة -
 ؽشکت کبًّذ -
 خذهبت هبلی ّ صغبثذاسی کْحش هضبعت هؤعغَ -
 گزاسی صهیي ّ عبختوبى هْیي کْحشؽشکت عشهبیَ -
 الکتشیک ؽشکت تِشاى -
 ؽشکت خذهبت ثبصسگبًی تضفَ -
 ای ایوي پْؽؼ کْحشخذهبت ثیوَ -
 ؽشکت عِبهی عشهبیَ گزاسی کؾبّسصی کْحش -
 هزتوِ گْؽت هشٓ عپیذاى -
 ؽشکت چیٌَ -
 ؽشکت صسثبل گغتش -
 ؽشکت هزتوِ سٌّٕی خلیذ فبسط -
 ؽشکت عشهبیَ گزاسی فٌبیِ ثشق ّ الکتشًّیک کْحش -
 ؽشکت عشهبیَ گزاسی تْعَْ هْبدى کؾْس -
 شکت عشهبیَ گزاسی ثّْلیؽ -
 ؽشکت کف -
 ؽشکت عشهبیَ گزاسی عجضبى -
 ؽشکت ثیوَ دی -
 ؽشکت پیوبًیش -
 ؽشکت پیوبة -
 ؽشکت کبًّذ -
 خذهبت هبلی ّ صغبثذاسی کْحش هضبعت هؤعغَ -
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 عبصهبى عیبصتی 
 ِبت آهْصؽیهؤعغ 
 ّاصذُبی تْاًجخؾی 
 گزاسیُبی عشهبیَؽشکت 
 عبصهبى تجلیٖبت اعالهی -۳

 َاًتؾبسات اهیشکجیش هؤعغ 
 داسآلمشآى 
 صْصٍ ٌُشی 
 خجشگضاسی هِش 
 پژُّؾکذٍ ثبلشالْلْم 
 َفشٌُگی ّ اىالُ سعبًی تجیبى هؤعغ 
 سّصًبهَ تِشاى تبیوض 
 ٍداًؾگبٍ عْس 
  نیشکداسالمشآى 
 یهذاسط هْبسف اعاله 
 ٌییبد دّجل خضایث 

 هشکض رِبًی ّلْم اعالهی  -۴
 هذسعَ ّبلی اهبم خویٌی 
 هذسعَ ّبلی فمَ ّ هْبسف اعالهی 
 ی فمَ ّ افْلهذسعَ تخقق 
 هذسعَ ّبلی ؽِیذٍ ثٌت الِذی 
 )ربهَْ الشعْل اهکشم )ؿ 
 داًؾغتبى اهبم خویٌی 
 هذسعَ ّبلی ربهَْ الشمب 

 روْیت ُالل اصوش  -۵
 عبصهبى اهذاد ّ ًزبت 
 عبصهبى داّىلجبى 
 عبصهبى رْاًبى 
 عبصهبى تذاسکبت پضؽکی 
 َّبلی ّلوی کبسثشدی ُالل ایشاى هؤعغ 
 َْلْفبتگزاسی ّ اهْس هدفتش عشهبی 
 َُالل ایشاى هؤعغ 
 ًَکویتَ هلی صمْق ثؾشدّعتب 
 کویتَ هجبسصٍ ّ پیؾگیشی 
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 ذیًْ یْپتشکیت خذهبت ُلکؽش 
 ُالل اصوش یَ گزاسیت عشهبکؽش 
 شاىیُالل ا یکضات پضؽیت تزِکؽش 

 ثٌیبد هغکي اًمالة اعالهی  -۶
 ؽشکت عبصهبى تْعَْ هغکي 
 عبصهبى ثتي ایشاى 
 ؽشکت عبهبى هضیو 
 یْی ایشاىپژُّؾکذٍ عْاًش ىج 
 ٍثشداسی آصادساٍ اُْاص ثٌذس اهبمؽشکت اصذاث ّ ًگِذاسی ّ ثِش 
 کجبتبى  ؽشکت ًْعبصی ّ ّوشاى ا
 الوللؽشکت ایزبد هضیو ثیي 
 ؽشکت عبخت آصهب 
 ؽشکت ایزبد هضیو 
 َهشکض هيبلْبت ّ تضمیمبت ؽِشعبصی ّ هْوبسی ّاثغتَ ثَ ؽشکت ایزبد هضیو هؤعغ 
 ؽشکت تْلیذی خبًَ گغتش 
 گزاسی خبًَ گغتش یکنبیَؽشکت عشه 
 ؽشکت ًْعبصی ّ ّوشاى تِشاى 
 ؽشکت ىشس ّ گغتشػ هغکي ارتوبّی 
 شاىیبد ثتي ایت ثٌکؽش 
 السکت ّوشاى تکؽش 
 ي هؾبّس عبخت آصهبیهٌِذع 

 رِبد داًؾگبُی -۷
 ّاصذُبی آهْصؽی ّ پژُّؾی   

 ُبّاصذ دس تِشاى ّ ؽِشعتبى ۴۸ -ّاصذُبی آهْصؽی رِبد داًؾگبُی -
 ذٍ ثشقکپژُّؾ -
 یٌْلْژکذٍ تْعَْ تکژُّؾپ -
 ییبیویِ ؽیذٍ تْعَْ فٌبکپژُّؾ -
 یّ ارتوبّ یذٍ ّلْم اًغبًکپژُّؾ -
 یذٍ ّلْم ثِذاؽتکپژُّؾ -
 یبسثشدکَ یذٍ ّلْم پبکپژُّؾ -
 بى(ی)سّ -یذٍ ّلْم علْلکپژُّؾ -
 ذٍ فشٌُا ّ ٌُشکپژُّؾ -
 ٌبیذٍ اثي عکپژُّؾ -
 ییبُبى داسّیذٍ گکپژُّؾ -
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 غتیو صیذٍ هضکپژُّؾ -
 (ISNAشاى)یبى ایْداًؾز یخجشگضاس -
 عبصهبى اًتؾبسات -
 ؾْسکبى یداًؾزْ یُبیعبصهبى تْعَْ ًْآّس -
 (ISKA)یلشآً یُبتیعبصهبى فْبل -
 یالى داًؾگبُیاؽتٖبل فبسٓ التضق یبسیعبصهبى ُو -
 یرِبد داًؾگبُ یبسثشدک یّلو یض آهْصػ ّبلکهش -
 یض اىالّبت ّلوکهش -
 شاىیبى ایداًؾزْ یبسعٌزکض افکهش -
 اىالّبت ّ استجبىبت یآّسض سؽذ فيکهش -
 یاهبم ّ اًمالة اعاله ییداًؾزْ یض فشٌُگکهش -
 ض سؽذ کشهبًؾبٍکهش -
 هزتوِ تضمیمبتی رِبدداًؾگبُی )ُلزشد( -
 تْلیذ یٌْلْژکذٍ تکپژُّؾ -
 پژُّؾکذٍ ّلْم تْعَْ -
 پژُّؾکذٍ ّلْم ارتوبّی -
 عبصهبى داًؾزْیبى -
 هشکض گشدؽگشی ّلوی فشٌُگی داًؾزْیبى ایشاى -
 یضیثشًبهَ ستْعَْ ّ  ذٍکپژُّؾ -
 عشىبى پغتبى ذٍکپژُّؾ -
 ییهْاد ٕزا ذٍکپژُّؾ -
 اىالّبت یفٌبّس ذٍکپژُّؾ -
 یگشدؽگش ذٍکپژُّؾ -
 یفٌْت یٌْلْژکْتیذٍ ثکپژُّؾ -
 یهْاد هْذً یفشآّس ذٍکپژُّؾ -
 بىیپژُّؾگبٍ سّ -
 ّ اؽتٖبل یفٌبّس یعبص یتزبس -
 بسکثبصاس  یض اىالُ سعبًکهش -
 یکیش ژًتیرخب یض هلکهش -
 لکت دّ عبخ یض هٌِذعکهش -
 یبسثشدکّ  یآهْصػ ّلو هؤعغَ -
 داًؾگبٍ ّلن ّ فشٌُا -
 داًؾگبٍ ّلن ّ ٌُش -
 سؽت یآهْصػ ّبل هؤعغَ -
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 بؽوشک یآهْصػ ّبل هؤعغَ -
 اففِبى یآهْصػ ّبل هؤعغَ -
 خْصعتبى یآهْصػ ّبل هؤعغَ -
 شهبًؾبٍک یآهْصػ ّبل هؤعغَ -
 ُوذاى یآهْصػ ّبل هؤعغَ -
 بىیلشك الضغٌَ داًؾزْ هؤعغَ -
 غٌب(ی)اشاى یبى ایداًؾزْ -
 ٌب(کیلشآى )ا الوللیثیي -
 ٌب پشطیع -

 رِبد تْعَْ هؤعغَ -۸
 رِبد تْعَْ هٌبثِ آة 
 لُْبیتْعَْ ع 
 شاىیبعبص ایً یهٌِذع 
 بیّوشاى دس 
  ْحشکرِبى 
 ییشثٌبیرِبد تْعَْ خذهبت ص 
 مآة ّ خب یهٌِذع 
 عٌا مت خبکؽش ّ 
 عبختوبى یت ثٌب هٌِذعکؽش 
 شاى تْاًبةیت اکؽش 

 َ ثَ رِبد داًؾگبُیُبی ّاثغتبت ّ ؽشکتهؤعغِ  -۹
 َآهْصػ ّبلی رِبد داًؾگبُی هؤعغ 
 َفشٌُگی خجشی رِبد داًؾگبُی هؤعغ 
 َآهْصػ ّبلی رِبد داًؾگبُی خْصعتبى هؤعغ 
 َآهْصػ ّبلی رِبد داًؾگبُی یضد هؤعغ 
 ؽشکت تالػ ًمؼ رِبى 
 ؽشکت هٌِذعی ثٌِیبى رٌْة 
 ؽشکت رِؼ عبص 
 ؽشکت ربُذ ؽبسیض 
 ؽشکت صهیي کبّگغتش 
  ًگبسففَؽشکت صهیي 
 َُبی سّیبىؽشکت فٌبّسی ثي یبخت 
 ؽشکت فٌبّسی سایبًَ اعشا 
 ي هؾبّس فزش تْعَْیؽشکت هٌِذع 
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 رِبد ًقش  هؤعغَ -ۺ۱
 رِبد تضمیمبت هؤعغَ -۱۱
 رِبد اعتمالل هؤعغَ -۱۲

 ت رِبد عجضکؽش 
 ت رِبد صهضمکؽش 
 ربُذ یگزاسَیت عشهبکؽش 
 ربُذ یداه یت ًِبدُبکؽش 
 ٌبیت رِبى فبدسات عکؽش 
 َرِبدگشاى یّسصؽ یفشٌُگ هؤعغ 
 شاىیا یاعاله یروِْس یآهْصعبصهبى داًؼ -۱۳
 ُب یُبی تبثَْ ؽِشداسؽشکت -۱۴
 کویتَ اهذاد اهبم  -۱۵

 ذاس اهذادیَ پبیت تْعَْ تزبست ّ عشهبکؽش 
 ٌبى اهذادیت فٌْت آفشکؽش 
 اهذاد یؾبّسصکّ  یت تْعَْ داهپشّسکؽش 
 ؾبّسصک یؾت ّ فٌْت ثبصّکت کؽش 
 سآثبدالکخبق اهذاد یؾت ّ فٌْت هکت کؽش 
 شهبىکؾت ّ فٌْت فتش ّ ًقش کت کؽش 
 ؾت ّ فٌْت اهذاد ؽشقکت کؽش 
 مي خْؽَ اسایؾت ّ فٌْت صسکت کؽش 
 ؾت ّ فٌْت عجض دؽت فبسطکت کؽش 
 ؾت ّ فٌْت فٌْت ّ دام اففِبىکت کؽش 
 ؾت ّ فٌْت رلگَ عجض اهذادکت کؽش 
 ؾت ّ فٌْت عپبُبى گلذؽت اففِبىکت کؽش 
 ؾت ّ فٌْت ثِبس سفغٌزبىکت کؽش 
 ؾت ّ فٌْت ثِبساى ثِؾت الجشصکت کشؽ 
 ت تْعَْ ّوشاى عبختوبى اهذادکؽش 
 شیت ّوشاى گغتش ثقکؽش 
 نیت تْعَْ ّوشاى عبختوبى ًغکؽش 
 ض هْبدى اهذادیت تْعَْ ّ تزِکؽش 
 ت هْذى فشآّس اهذادکؽش 
 لن یهْذً یت تْبًّکؽش 
 اهذاد یت تْعَْ ثشق ّ اًشژکؽش 
 شدعتبىک یِ هْذًیت تْعَْ هْبدى ّ فٌبکؽش 
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 کویتَ هلی الوپیک ایشاى  -۱۶
 ثٌیبد فشٌُگی ّ ٌُشی سّدکی   -۱۷
 عبصهبى ثغیذ عبصًذگی  -۱۸
 خشداد ۱۵ثٌیبد   -۱۹
 ثٌیبد صفٌ آحبس ّ اسصؽِبی دفبُ همذط   -ۺ۲
 ُبی ّسصؽی آهبتْسی روِْسی اعالهی فذساعیْى  -۲۱
 ؽْسای ُوبٌُگی تجلیٖبت اعالهی  -۲۲
 هشّؾی… اکتبثخبًَ صنشت آیت  -۲۳
 ربهَْ الوقيفی الْبلویَ  -۲۴
 وِ رِبًی اُل ثیتهز  -۲۵
 هزوِ رِبًی تمشیت هزاُت اعالهی  -۲۶
 ًؾش آحبس اهبم خویٌی هؤعغَ  -۲۷
 ُبی ّوْهی کؾْسًِبد کتبثخبًَ  -۲۸
 ُبی خبؿثٌیبد اهْس ثیوبسی  -۲۹
 ُبی خْدکفب دس سّعتبُبی کؾْسدُیبسی  -ۺ۳
 رْیی اسصی دس هْبلزَ ثیوبساى ُیبت اهٌبی فشفَ  -۳۱
 فٌذّق هِش سمب  -۳۲
 آعتبى لذط سمْی  -۳۳

 یي لذط سمْیثتي ّ هبؽ یًت عبختوبکؽش 
 یي ّ ّوشاى لذط سمْکت هغکؽش 
 یآعتبى لذط سمْ یت هٌِذعبى هؾبّس ّ ؽِشعبصکؽش 
 یلذط سمْ مآة ّ خب یت هٌِذعکؽش 
 یلذط سمْ کعج یبسخبًزبت ثٌبکت کؽش 
 َیسمْ یاّتجبس هؤعغ 
 یسمْ یبسگضاسکت کؽش 
 ّ َعشخظ یژٍ التقبدیهٌيم 
 یسمْ یؾبّسصکت کؽش 
 ْفبت چٌبساىّ هْل یؾبّسصکت کؽش 
 يیؾت ّ فٌْت اعفشاکت کؽش 
 ؾت ّ فٌْت اًبثذکت کؽش 
 ؾت ّ فٌْت عشخظکت کؽش 
 َیثبٕبت آعتبى لذط سمْ هؤعغ 
 َؾت ّ فٌْت هضسَّ ًوًَْک هؤعغ 
 َرٌْة خشاعبى یؾبّسصکهْلْفبت ّ  هؤعغ 
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 َعوٌبى یؾبّسصکهْلْفبت ّ  هؤعغ 
 َیلذط سمْ یفٌْت یداهپشّس هؤعغ 
 یت ًبى لذط سمْکؽش 
 ید لذط سمْت آسکؽش 
 یَ سمْیش هبیت خوکؽش 
 یسمْ ییٕزا یت فشآّسدٍ ُبکؽش 
 یسمْ یلجٌ یت فشآّسدٍ ُبکؽش 
 ٍْکت لٌذ آثکؽش 
 َیذسیت لٌذ تشثت صکؽش 
 ت لٌذ چٌبساىکؽش 
 حبهي یت داسّعبصکؽش 
 یذ فشػ آعتبى لذط سمْیَ ّ تْلیت تِکؽش 
 خشاعبى یخغشّ یّ ًغبر یغیت ً  سکؽش 
 یبى لذط سمِْ چْة آعتیبسخبًزبت فٌبکت کؽش 
 یت هْبدى لذط سمْکؽش 
 ت ؽِبة خْدسّکؽش 
 بسیت ؽِبة کؽش 
 شاىیا یي عبصیوجبکت کؽش 
 یت تْعَْ ًفت ّ گبص سمْکؽش 
 ت هِبة لذطکؽش 
 داًؾگبٍ اهبم سمب 
 یسمْ یداًؾگبٍ ّلْم اعاله 
 یآعتبى لذط سمْ یت ثذًیَ تشثهؤعغ 
 ٍیآعتبى لذط سمْ یُب هْص 
 سّصًبهَ لذط 
 ً ْصیآعتبى 
 ًَؾشث 
 ٌیاعاله یبد پژُّؼ ُبیث 
 داسالؾفب اهبم سمب 
 یوبسعتبى سمْیث 
 َیسمْ ییداسّخذهبت  هؤعغ 
 حبهي یداسّعبص 

 آعتبًَ همذط صنشت هْقْهَ)ط( -۳۴
 شاىیبى ّ ّؾبیؾبّسصاى، سّعتبیک یوَ ارتوبّیفٌذّق ث -۳۵
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 یثذً یي خغبست ُبیفٌذّق تبه -۳۶
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 بیغ َ مؼبون ایزانضدي اس سُی اتبق ثبسرگبوی َ ،ىفٍزست اػ   -5پیُست ضمبري 

 ثبًک اًقبس )ُْلذیٌا(
 ثبًک ؽِش )ُْلذیٌا (

 ثبًک التقبد ًْیي )ُْلذیٌا ( 
 ؽشکت عشهبیَ گزاسی ًفت ّ گبص ّ پتشّؽیوی تإهیي ) ُْلذیٌا(

 ؽشکت عشهبیَ گزاسی داسّیی تإهیي )ُْلذیٌا (
 ؽشکت عشهبیَ گزاسی ایشاى ) ُْلذیٌا ( 

 ثبًک دی )ُْلذیٌا(
 ٍ هبلی هلت ) ُْلذیٌا ( ؽشکت گشّ

 ؽشکت اّتجبسی کْحش هشکضی
 ؽشکت پلیوش آسیب عبعْل 

 ؽشکت هٌِذعی ّ عبختوبى فٌبیِ ًفت )ُْلذیٌا(
 ؽشکت تْعَْ فٌبیِ ثِؾِش ) ُْلذیٌا (

 ؽشکت داسّپخؼ
 ثبًک گشدؽگشی )ُْلذیٌا ( 

 ؽشکت هْذًی ّ فٌْتی گل گِش ) ُْلذیٌا ( 
 (ثبًک کبسآفشیي )ُْلذیٌا 

 ؽشکت تْصیِ داسّپخؼ
 ؽشکت پتشّؽیوی پشدیظ

 ؽشکت پخؼ ساصی
 ؽشکت ثیوَ پبسعیبى )ُْلذیٌا(

 ؽشکت عشهبیَ گزاسی عیوبى تبهیي )ُْلذیٌا (
 ؽشکت عشهبیَ گزاسی خْاسصهی )ُْلذیٌا ( 

 ؽشکت هْذًی ّ فٌْتی چبدس هلْ )ُْلذیٌا ( 
 ؽشکت پتشّؽیوی هلَ 

 ٌا (ؽشکت پبهیؼ ًفت ری )ُْلذی
 ؽشکت ًفت پبعبسگبد ) ُْلذیٌا (

 ؽشکت ثَ پخؼ )ُْلذیٌا (
 ؽشکت هٌِذعی ّ عبخت تذعیغبت دسیبیی ایشاى )ُْلذیٌا(

 ؽشکت عیوبى فبسط ّ خْصعتبى )ُْلذیٌا(
 ؽشکت عشهبیَ گزاسی تْکب فْهد ) ُْلذیٌا(

 ؽشکت گشٍّ في آّساى ُْؽوٌذ ثِغبصاى فشدا )ُْلذیٌا(
 ؽشکت پخؼ الجشص
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 ؽشکت فْهد اکغیي خْصعتبى 
 ؽشکت ًفت ایشاًْل )ُْلذیٌا(

 ؽشکت خذهبت اًفْسهبتیک )ُْلذیٌا(
 ؽشکت خذهبت دسیبیی ّ هٌِذعی کؾتیشاًی لؾن )ُْلذیٌا (

 ؽشکت کؾتی ساًی صفیٌ دسیب آسیب 
 ؽشکت پتشّؽیوی خبسم

 ؽشکت هبدس تخققی تْعَْ هْبدى ّ فٌبیِ هْذًی خبّسهیبًَ )ُْلذیٌا(
 تْگب –شکت هٌِذعی ّ عبخت تْسثیي هپٌب ؽ

 گغتشػ ًفت ّگبص پبسط
 ثبًک هِش التقبد

 پبسط آسیبى
 ثبًک پبعبسگبد
 ثبًک لْاهیي 

 گشٍّ تْعَْ التقبدی پبیٌذگبى 
 ایشاًغل

 ثبًک عبهبى 
 ؽشکت عشهبیَ گزاسی هِش التقبد ایشاًیبى 

 ثبًک عشهبیَ 
 ؽشکت فٌبیِ ؽیش ایشاى 

 گبد ًفت پبسعبس
 ًفت عپبُبى 
 ؽشکت لبعن 

 ؽشکت عشهبیَ گزاسی تْعَْ هْبدى ّ فلضات 
 فْهد ُشهضگبى رٌْة

 پبسط داسّ 
 تْلیذی کشّص

 آلْهیٌیْم ایشاى 
 پخؼ ُزشت

 ثِوي ) ُْلذیٌا(
 سٌّٕکؾی خشهؾِش

 ثیوَ کْحش
 هبسگبسیي 

 ثبًک ایشاى صهیي 
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 هظ ؽِیذ ثبٌُش 
 یشاىؽشکت فشآّسدٍ ُبی ًغْص ا
 ؽشکت داسّعبصی اثْسیضبى 
 ؽشکت فٌبیِ عیوبى ٕشة

 ؽشکت داسّعبصی کبعپیي تبهیي 
 ؽشکت عیوبى ثِجِبى 

 ؽشکت ؽِشعبصی ّ خبًَ عبصی ثبٕویؾَ 
 ؽشکت هضقْهت کبٕزی ليیف ) ُْلذیٌا(

 ؽشکت عیوبى کشدعتبى )ُْلذیٌا(
 ؽشکت کبسخبًزبت لْاصم خبًگی پبسط )ُْلذیٌا(

 دّسّد ؽشکت عیوبى
 ؽشکت داسّعبصی عجضبى اًکْلْژی 
 ؽشکت تْعَْ فٌبیِ هْذًی اهیذ 

 ؽشکت فْهد آلیبژی اففِبى 
 ؽشکت عیوبى خضس

 ؽشکت ؽیش پبعتْسیضٍ پگبٍ گلغتبى 
 ؽشکت فٌبیِ کبؽی ّ عشاهیک الًْذ 

 ؽشکت عیوبى خبػ
 ؽشکت عِبهی ّبم عیوبى اففِبى )ُْلذیٌا (

 داسّیی الجشص ثبلک ؽشکت تْلیذ هْاد اّلیَ 
 ؽشکت کبستي ایشاى 

 ؽشکت عیوبى پیًْذ گلغتبى 
 ؽشکت داسّعبصی داهلشاى 
 ؽشکت ًمؼ اّل کیفیت 

 ؽشکت پشعی ایشاى گبص خْصعتبى 
 ؽشکت عیوبى فبسط

 ؽشکت فٌبیِ ؽیویبیی فبسط 
 ؽشکت کبؽی پبسط

 ؽشکت داسّعبصی ؽِیذ لبمی 
 ؽشکت عشهبیَ گزاسی اّتنبد ٕذیش
 ؽشکت هخبثشات اعتبى کشدعتبى 

 ؽشکت ّوشاًی ّ فٌْتی پبسط ثٌبی فذس 
 ؽشکت پشعی ایشاى گبص ُشهضگبى 
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 ؽشکت هخبثشات اعتبى ُوذاى 
 ؽشکت داسّئی ّ ثِذاؽتی لموبى 

 ؽشکت فٌبیِ ثغتَ ثٌذی فشآّسدٍ ُبی ؽیشی پگبٍ 
 ؽشکت هخبثشات اعتبى هشکضی 

 ؽشکت لْبثیشاى 
 ؽشکت عیوبى لبیي 

 ؽشکت ّاعپبسی عپِش پبسط ) ُْلذیٌا( 
 ؽشکت هخبثشات اعتبى لضّیي 

 ؽشکت اّصاى 
 ؽشکت عیوبى صًزبى 

 ؽشکت عشهبیَ گزاسی هغکي تِشاى )ُْلذیٌا(
 ؽشکت هخبثشات اعتبى ثْؽِش 

 ؽشکت هخبثشات اعتبى لن 
 ثیوَ کبسآفشیي 

 پتشّؽیوی کشهبًؾبٍ 
 ثیوَ هْلن 

 ى تْعَْ هْبدى سّی ایشا
 کبلغیویي 
 ثیوَ هلت 

 داسّ عبصی اکغیش 
 پبکغبى 

 تبیذ ّاتش خبّسهیبًَ 
 ؽیش پبعتْسیضٍ پگبٍ تِشاى 

 ثبًک تْعَْ تْبّى 
 ؽشکت عشهبیَ گزاسی آتیَ دهبًّذ 

 خذهبت اًفْسهبتیک کیؼ 
 کْیش تبیش

 هِشکبم پبسط 
 ؽشکت پشعی ایشاى گبص تِشاى

 یبسی عبثیش بت آثتإعیغؽشکت عبختوبى عذ ّ 
 عیوبى هبصًذساى 

 هعتیک یضد )ُْلذیٌا ( 
 ًیشّ هضشکَ 
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 ثِپبم 
 تْعَْ تزبست ثیي الولل صسیي پشؽیب اهیذ )ُْلذیٌا ( 

 فْهد اهیش کجیش کبؽبى 
 ؽشکت عبخت ثْیلش هپٌب 

 پتشّؽیوی آثبداى 
 ؽشکت تْعَْ عبختوبى )ُْلذیٌا(

 هْتْژى
 عبصی هبُؾِش  لْلَ

 توبًی گغتشػ ّ ًْعبصی فٌبیِ ایشاًیبى هبًب ؽشکت عبخ
 داسّعبصی ربثشاثي صیبى 

 داسّعبصی صُشاّی 
 تزبست الکتشًّیک پبسعیبى

 پشّتئیي عْیبی ثِپبم 
 ؽشکت هپٌبی خبّسهیبًَ 

 ؽشکت فٌبیِ آرسآة
 ؽشکت گغتشػ تزبست پبسط عجب
 ؽشکت عشهبیَ گزاسی هلی ایشاى 

 ؽیوی ثبفت 
 سکت ُبی هلت ؽشکت ثِغبص هؾب

 ثِوي دیضل
 عیوبى عپبُبى 

 اصذاث ّ تْعَْ ًیشّگبٍ ُبی هپٌب 
 ًقت ًیشّ 

 هعتیک پبسط 
 عیوبى ؽوبل 

 تبهیي عشهبیَ ثبًک هلت 
 ثبًک صکوت 
 عیوبى اسّهیَ 

 ؽشکت عشهبیَ گزاسی تْعَْ ًْس دًب 
 الجشص داسّ 

 هثشاتْاسُبی ساصم 
 ؽیش پبعتْسیضٍ پگبٍ خشاعبى 
 ؽیش پبعتْسیضٍ پگبٍ اففِبى 
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 هجیي ًت 
 ّاعپبسی عپِش فبدسات 

 ؽیش پبعتْسیضٍ پگبٍ آرسثبیزبى ؽشلی 
 ههپ پبسط ؽِبة

 عیوبى ؽبُشّد
 پبسط خضس

 تْعَْ خوبت دسیبیی ّ ثٌذسی عیٌب 
 تبهیي عشهبیَ اهیي 
 پتشّؽیوی اهیش کجیش 

 ؽشکت تْلیذ ثشق پشًذ هپٌب 
 ؽشکت فٌْتی اهب 

 لکتشیک خْدسّ ؽشقا
 دادٍ پشداصی ایشاى 

 کفؼ هلی
 عیٌب داسّ 
 ثشفبة 
 ؽشکت عشهبیَ گزاسی فٌذّق ثبصًؾغتگی کبسکٌبى ثبًک ُب 

 پتشّؽیوی فبساثی
 لبلت ُبی ثضسگ فٌْتی عبیپب

 ؽشکت هٌِذعی ّ عبخت ژًشاتْس هپٌب
 سادیبتْس ایشاى
 عیوبى داساة

 عیوبى آستب اسدثیل
 عیوبى کبسّى 
 ّاعپبسی هلت 
 پالعکْ کبس عبیپب 
 لْلَ ّ هبؽیي عبصی ایشاى 
 تزبست گغتشاى خْاسصهی 
 دّدٍ فٌْتی پبسط 
 کیویذاسّ 
 ثَ پخؼ داسّی ثِؾِش 
 عیوبى اسدعتبى)ُْلذیٌا( 
 دادٍ ّسصی فشادیظ الجشص 
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 پوپ ایشاى 
 فشاّسدٍ ُبی تضسیمی ّ داسّیی ایشاى 
 رّة ّسّی اصیبی لؾن 
 وبى دؽغتبىعی 
 لیضیٌا ایشاًیبى 
 تْلیذ داسّ 
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 1پیُست ضمبري 

 یبفتَ اعت ّجبستٌذ اص:اّتجبس دّلتی تخقیـ ُبآىًِبدُبی ّوْهی ٕیشدّلتی کَ ثَ 
 ثغیذ عبصًذگی .۱
 ام. اط" ّ ی، عشىبًیضیبلی، دی، تبهعویلیخبؿ " ُوْف یِبیوبسیبد اهْس ثیثٌ .۲
 خبسگشاىیذ ّ اهْس ایبد ؽِیثٌ .۳
 یي اًمالة اعالهکبد هغیثٌ .۴
 ربهَْ الوقيفی الْبلویَ .۵
 روْیت ُالل اصوش روِْسی اعالهی ایشاى .۶
 رِبد داًؾگبُی .۷
 دفتش تجلیٖبت اعالهی صْصٍ ّلویَ لن .۸
 عبصهبى اهْس داًؾزْیبى .۹
 عبصهبى تجلیٖبت اعالهی .ۺ۱
 یٖبت اعالهیتجل یُوبٌُگ یؽْسا .۱۱
 کویتَ هلی الوپیک ایشاى .۱۲
 یًزف یت اللَ هشّؾیتبثخبًَ آک .۱۳
 ْصػ ّبلی ّلوی ، کبسثشدی رِبد کؾبّسصیآه هؤعغَ .۱۴
 ُبی ّوْهی کؾْسًِبد کتبثخبًَ .۱۵
 وبساى یدس هْبلزَ ث یاسص ییرْبت اهٌبء فشفَیُ .۱۶

 یبفتَ اعت ّجبستٌذ اص:  تخقیـ اّتجبس دّلتی ُبآىُبی دّلتی کَ ثَ ؽشکت
 ُبی آة ّ فبمالة ؽِشی ّ سّعتبییؽشکت .۱
 ایُبی آة هٌيمَؽشکت .۲
 شیت هٌبثِ آة ایشاىؽشکت هبدس تخققی هذی .۳
 ؽشکت عِبهی خذهبت صوبیتی کؾبّسصی .۴
 ُبی ًْؽشکت عِبهی عبصهبى اًشژی .۵
 ؽشکت عِبهی کبًْى پشّسػ فکشی کْدکبى ّ ًْرْاًبى .۶
 شاىیا یاتو یذ ّ تْعَْ اًشژیت تْلکؽش .۷
 شاىیا یاعاله یت پغت روِْسکؽش .۸
 شاىیؾن ایشم اثشکپشّسػ  یت عِبهکؽش .۹
 بمیپ –هخبثشات پغت ّ  ییخذهبت ُْا یت عِبهکؽش .ۺ۱
 شاىیا یَ ّ عْخت ُغتَ ایذ هْاد اّلیتْل یت هبدس تخققکؽش .۱۱
 یؾبّسصک یُبمت ؽِشکؽش .۱۲
 شاىیا یَ ّ عْخت ُغتَ ایذ هْاد اّلیتْل یت هبدس تخققکؽش .۱۳
 یؾبّسصکخذهبت  یت هبدس تخققکؽش .۱۴
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 شاىیا یخبسر یُب یگزاسَیعشهب یت هبدس تخققکؽش .۱۵
 یؾبّسصکدسثخؼ  یگزاسَیعشهب ت اص تْعَْیفٌذّق صوب یت هبدس تخققکؽش .۱۶
 شاىیا یدّلت یثبصسگبً یت هبدس تخققکؽش .۱۷

 

 

 



 

 ٌبمزجغ

  ۱۳۹۲ُبی هبلی ّ التقبدی، تبثغتبى عبصی دس ایشاى، فقلٌبهَ عیبعتاصوذًّذ، هضوذسصین، ّاکبّی ّولکشد خقْفی

  ۱۳۹۲ّ  ۱۳۹۳، ُبثیالى ؽِشداسی

 ُبی دّلتی تبسًوبُبی ُشیک اص دعتگبٍ

 ۱۳۹۳ّ  ۱۳۹۲ سیضی کؾْس، کتبة لبًْى ثْدرَ کل کؾْس شیت ّ ثشًبهَعبصهبى هذی

 ۺ۱۳۷-۱۳۹۳ُبی هلی  عشی صهبًی ًتبیذ صغبة

 ۸ۺۺ۲ُبی هلی  عیغتن صغبة

هيبلَْ فٌی ّ تفکیکی عبختبس تْلیذ (،  ثش اعبطؽٌبعبیی ّ عٌزؼ ّرٍْ التقبدی ثٌیبد هغتنْفبى اًمالة اعالهی ایشاى )
 ض آهبس ایشاى، پژُّؾکذٍ آهبس، هشک۱۳۹۴

لبًْى اعبعی )استمبی عِن  ۴۴ُبی کلی افل عبصی دس ساعتبی عیبعتکشین، هضوذصغیي ّ ُوکبساى، اسصیبثی فشآیٌذ خقْفی
 ۱۳۹۴ثخؼ خقْفی دس التقبد ایشاى(، 

 ۱۳۸۸عتبًذٍ،  –فبثشی ففبیی، فبىوَ، تْییي ًمؼ دّلت دس التقبد کؾْس ثب اعتفبدٍ اص رذاّل دادٍ 

 ۱۳۹۳ّ  ۱۳۹۲ارتوبّی، عبصهبى خذهبت دسهبًی ّ فٌذّق ثبصًؾغتگی،  عبصهبى تبهیي ُبی هبلی فْست

 ۱۳۹۳ّ  ۱۳۹۲ُبی دّلتی ّ ًِبدُبی ّوْهی ٕیشدّلتی،  هبلی ؽشکت ُبیفْست

  ۱۳۸۲ًَبم آهبسُبی هبلی دّلت، هشکض پژُّؾِبی هزلظ ؽْسای اعالهی، دفتش هيبلْبت ثشًبهَ ّ ثْدرَ،

ُبی  هيبلْبت ّ پژُّؼ هؤعغَیب تشکیت هيلْة دّلت ّ ثبصاس دس تْعَْ التقبدی،  عبصیفیخقْ، ۱۳۷۳هتْعلی، هضوْد، 
 ثبصسگبًی

 ُبی ّوْهی دّلت، تشروَ صغیي ؽجیشیَ، اًتؾبسات ًؾش ًی، تِشاى، ًَشی۱۳۷۱َّیٌغٌت، اًذسّ، 

 ُبی صغبثذاسی ُب ّ سّػ ك صغبةاداسٍ کل توشکض ّ تلفی ۱۳۹۳ّ ۱۳۹۲ُبی ّصاست اهْس التقبد ّ داسایی، فبیل اىالّبتی عبل
 

 

 

 

 

 


