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ديذار ًَرٍزي هذيراى هٌبعك

هٌغمِ خَزستبى 

هٌغمِ ضوبلغرة

ديذار ًَرٍزي هذيراى هٌبعك

اغفْبىهٌغمِ 

هٌغمِ خليج فبرس

 

تجليل از ثبًَاى ضبغل هٌبعك
لرستبىهٌغمِ 

هٌغمِ اغفْبى

 
 96هيليَى ليتر سَخت در ًَرٍز 69اًتمبل 

ثِ هٌغمِ ضوبل
هيليَى ليتر  680رسيذ ٍ ارسبل ثيص از 

ّبي ًفتي تَسظ هٌغمِ اغفْبى فرآٍردُ

گذري بز اخبار ضزکت

ديذار ًَرٍزي هذيرػبهل ثب ّوكبراى



ُ  ًفتي در 224اًتمبل هيليَى ليتراًَاع فرآٍرد
رٍز اٍل اهسبل14 هٌغمِ ضوبل ضرق فمظ در

ّبي ًفتي  درغذي اًتمبل فرآٍرد40ُافسايص 
ثِ هٌغمِ ضوبل

 

هؼبرفِ هؼبٍى فٌي هذير خغَط لَلِ ثب حضَر 
هذيرػبهل

ّبي ًفتي در  هيليبرد ليتر فرآٍرد11ُاًتمبل 
ضرق هٌغمِ جٌَة

 
ًفر از خذهبت رفبّي  420در ايبم ًَرٍز 

ضرق ثْرُ ثردًذ هٌغمِ جٌَة

ُ  ًفتي 689اًتمبل ثيص از  هيليَى ليتر فرآٍرد
96از هٌغمِ خَزستبى در ًَرٍز 

هيليبرد ليتر اًَاع فرآٍردُ ّبي ًفتي 11اًتمبل 
از هٌغمِ خليج فبرس ثِ هركس كطَر

ثبزديذ ثبًَاى ضبغل هٌغمِ فبرس ازهركس 
اًتمبل ًفت ضْيذ غفري ًژاد ٍ هسير خظ

هٌغمِ ضوبل؛ در هسير تؼبلي هذيريت 
ّبي فيسيكي دارايي

گذري بز اخبار ضزکت



گذري بز اخبار ضزکت

ثبزديذ هٌْذس جؼفري ًست از هراكس اًتمبل 
ًفت هٌغمِ تْراى

ثب حضَر هذيرػبهل ٍ اػضبي ّيبت هذيرُ از 
ثبزًطستگبى ضركت تمذير ثِ ػول آهذ

تَسیع بستِ فزٌّگی بیي داًص آهَساى هدارس 
هسیز خطَط لَلِ ًفت هٌطمِ لزستاى



آهَسش رئیس :سوت آخريي
   

سال 34 :تجرثِ
 ضبٌيٝ ؼ٘جبَ ٚ وٙيؽ وبـ پٍتىبـ ٚ تؼٟؽ ِؽالت، ثب :پيبم

.ثبٌيؽ وفثّٙؽ غٛؼ ٚخؽاٖ پيً تب ٘جبٌيؽ
 غٛة ـا وبـٌٙبٖ اففاؼ ٚ ٘ؽاـيٓ ضبؼثٝ وبقٔبٖ ؼـ ٚلتي :ُخبعر
 ٔي وٙٙؽ وبـ غٛة ٕٞٝ ٚ اوت ثبال ٞٓ وبـ ـا٘ؽٔبٖ ٔي ؼٞٙؽ ا٘دبْ

 وبـ آٔٛقي خّٕٝ اق ٚاضؽٞب ٕٞٝ وٝ اوت ايٗ ؼٞٙؽٜ ٍ٘بٖ ايٗ ٚ
 ؼـ آٔٛقي وٝ ا٘ؽاقٜ ٕٞبٖ ثٝ زٖٛ .ٔي ؼٞؽ ا٘دبْ غٛة ـا غٛؼ
 اففاؼ اٍ٘يكٜ ٞبي خّٕٝ اق ٞٓ ؼيٍفي ػٛأُ اوت ٔؤثف وبـ ا٘دبْ

 تّٛيت ثٝ وٝ ثػٍٙبٔٝ تٙظيٓ .ؼاـؼ تأثيف ٞٓ ... ٚ اؼٚات وبقٔبٖ،
 ٚ ثٍيف٘ؽ تففيغ ثػٛاٞٙؽ اففاؼ اٌف ايٙىٝ ثف ٔجٙي ـويؽ ٔؽيفٜ ٞيئت

 اق يىي يبثٙؽ، ضٕٛـ ٌفوت ؼـ آٔٛقٌي ؼٚـٜ ٞبي ؼـ ثبيؽ يبثٙؽ اـتمب
.اوت ٔٗ غب٘فٜ ٞبي ثٟتفيٗ

کاال عولیات رئیس :سوت خرييآ

سال 36 :تجرثِ

ٚ وْٛ،وبـغٛة ٚوبـؼـ ايٕٙي ؼْٚ، غؽا يبؼ اَٚ :مپيب
.ؼاؼٖ ا٘دبْ ٔفيؽ

ٚ ثٛؼْ لبـٜ فالت اؼاـٜ ؼـ وبَ 30 ضؽٚؼ ثٙؽٜ اِجتٝ :ُخبعر
 ؼـ ٌؽْ ٚٔػبثفات ِِٛٝ غٖٙٛ ٌفوت ٚاـؼ90 وبَ اق

 وُ ؼـٌٚؽْ غؽٔت ثٝ ٍٔغَٛ وبال ػّٕيبت لىٕت
 ايٙىٝ ؼيٍفٚ ثٛؼٜ ثفايٓ غٛثي غب٘فٜ ثٛؼٖ ٕٞىبـاٖ ؼـخٕغ

  .ثبـ اِٚيٗ يثفا ا٘جبـ ؼـ وفؼغب٘ٝ ايدبؼٚوبال ا٘جبـ ثبقوبقي

باسًطستگاى هاُ

 اهَر ٍ هددکاري کار، رٍابط رئیس :سوت خرييآ
ایثارگزاى

سال 30:تجرثِ

ٔٗ تٕبْ ٔفاوك غٗ ِِٛهٝ ـٚ  . ٕٞٝ ٌٕب ٔٗ ـٚ ٔي ٌٙبويؽ: پيبم
ـفتٓ ٚ ٔىبئُ ٚ ٍٔىالت ٌٕبـٚ ٔي ؼٚ٘ٓ ٚ ثٝ ٔىئِٛيٗ ا٘الع 
ٝ ٌٛي ٔىئِٛيٗ  ٝ ِؽاي ٌٕبوت ث ٝ ـا و ْ آ٘س ؼاؼْ ٚ تالي وفؼ

اٌف وٓ ٚ وبوتي . ثفوٛ٘ٓ ٚ آ٘سٝ غيف ٚ ِالش ٌٕبوت ا٘دبْ ثؽْ
غب٘ٛاؼٜ غٗ ِِٛٝ پبيبٖ ؼٚـاٖ غهؽٔت ٔهٗ   . ثٛؼ ٔٗ ـٚ ثجػٍيؽ

ثٛؼٜ ٚ ٔٗ ثٝ ٘ٛػي ايٗ پبيبٖ ـٚ ثٝ فبَ ٘يهه ٔهي ٌيهفْ زهٖٛ     
ٔٗ تب خهبيي وهٝ اق ؼوهتٓ    .ٔي ؼٚ٘ٓ ٕٞٝ ٌٕب ٔٗ ـٚ ٔي ثػٍيؽ

ثفاٚٔؽ ثفاتٖٛ وبـي ا٘دبْ ؼاؼْ ٚ اٌف وٓ ٚ وبوتي ثٛؼ ثٝ ضىبة 
لّهت ثهكـي ٚ   . ايٗ ٌفوت غيّي ثكـٌٝ. ٔٗ ثٍؿاـيؽ ٘ٝ ٌفوت

ثؼؽ اق ٔٗ ٞهٓ يميٙهب ا٘ىهبٟ٘بيي    . ٕٞسٙيٗ ٔؽيفاٖ ثكـٌي ؼاـٜ
.ٔٗ ـٚ ثجػٍيؽ. وفوبـ ٔي آيٙؽ وٝ ثٝ ٌٕب وٕه وٙٙؽ

يىي اق ٕٞىبـاٖ لجالً ؼـ ٌفوت ثٛؼٜ ٚ ؼـ ؼٚـاٖ خًٙ : خبعرُ
ثٝ ٘ٛػي پؽـ ٚ ٔهبؼـ غهٛؼ ـا ٌهٓ وهفؼٜ ثهٛؼ ٚ پهيً يىهي اق        

ٛ ٌفوت غٖٙٛ .ثىتٍبً٘ ثكـي ٌؽٜ ثٛؼ ٘ي قٔب٘ي وٝ ايٍٖٛ ت
ِِٛٝ ٍٔغَٛ ثٝ وبـ ثٛؼ ٕٞيٍٝ ؼـٌيفي ؼاٌت ٚ ٔؽاْ اق ٚاضؽي 

ٔٗ ؼـ يىهي اق خّىهبت ثهب ايٍهٖٛ     .ثٝ ٚاضؽ ؼيٍف خبثدب ٔي ٌؽ
أب ايٍٖٛ ٔٛٔٛع ـٚ ا٘ىبـ . ِطجت وفؼْ ٚ خفيبٖ ـٚ خٛيب ٌؽْ

وفؼ ٚ ٌفت وٝ ٔٗ ٞير ٍٔىّي ٘ؽاـْ ٚ ٞير تٕبيّي ثفاي اؼأٝ 
ثؼؽ اق زٙؽ ٚلت ٞيئت تػّفبت . ٕٞىبـي ٚ ؼـٔبً٘ ٍ٘بٖ ٘ؽاؼ

ٖ ٞهب ٚ وهبـتٗ    ايٍٖٛ ـٚ اغفاج ٔي وٙٝ ٚ ايٗ ٕٞىبـ آٚاـٜ غيبثٛ
. غٛاة ٌؽ

ِ ثبري از تالش ، داًشص ٍ تجرثشِ    ّوكبراًي كِ در هَرخ يكن فررٍديي هبُ اهسبل ثب كَل
ُ ضبى آغبز هي كٌٌذ  ِ تر ثب خبًَاد : زًذگي كبرهٌذي را ترن كردُ ٍ زًذگي را غويوبً

يه ٌت ثب پتٛ ٚ وبـتٗ خّهٛي وهبغتٕبٖ پهباليً ٚ پػهً     
ثٛؼ ٚ ٕٞىبـاٖ ثٝ ٔٗ ٌفتٙؽ وٝ ثفْ ٚ ثجيٙٓ وٝ ايٗ آلب  ٍ٘ىتٝ

ٚ ٌٙبغتٓ . ويٝ ٚ زٝ زيكي ٔي غٛاٞؽ ٖ ـ ْ ايٍٛ ٗ اٚٔؽ ٚلتي ٔ
يٝ ؼفتف غب٘فات ؼاٌت وٝ ؼـٖٚ اٖٚ . ٚ ثبٞبي ِطجت وفؼْ

ٔٗ .يه ٌٕبـٜ تّفٗ ؼاٌت وٝ ٍٔػُ ٌؽ ثفاي ٔبؼـي ثٛؼٜ
ثب ٔبؼـي تٕبن ٌففتٓ ٚٔٛٔٛع ـٚ ٔٙفش وفؼْ ٚ ٔبؼـ ايٍٖٛ 

ثبالغفٜ په اق ٔؽتي . ٞٓ فىف ٔي وفؼ٘ؽ وٝ ايٍٖٛ فٛت وفؼٜ
ـ وفؼ٘ؽ    ايٍٖٛ ثب ٔبؼـي ؼيؽاـ وفؼ ٚ ثب يىؽيٍف اـتجبٖ ثفلفا

ٝ اي وٝ ايٗ ؼٚ ٘فف يىؽيٍف ـٚ ٔاللبت وفؼ٘ؽ ٕٞيٍٝ ؼـ  ٚ ِطظ
ٕٔٙبً ثؼؽ اق ٔؽتي ثف اوبن لٛا٘يٙي وٝ . ؾٞٗ ٔٗ ٔب٘ؽٌبـ ٌؽ

ٓ اوٖٙٛ  ٞ ٚ ـ غٛؼ ثبقٌفؼؼ  ٝ وفوب ٚخٛؼ ؼاٌت ؼٚثبـٜ تٛا٘ىت ث
.ٞٓ ايٍبٖ ثبقٍ٘ىتٝ ٞىتٙؽ

كبال ارسبل ٍ رسيذ رئيس :سوت آخريي

 سبل 38 :تجرثِ
               

 ٌٙبن ٚظيفٝ ٘يك ٚ ثبٌٙؽ ؼاٌتٝ ِؽالت اَٚ ؼـخٝ ؼـ :پيبم
 ٘ؽاٌتٝ وبـي ٌبٖ ؼـيبفتي ٔيكاٖ ثٝ.ثبٌٙؽ پؿيف ٚٔىؤِيت

 ـا آٖ ثفوت ٔي وٙٙؽ، وبـ ٚغبِّب٘ٝ ِؽالت ثب وٝ ٕٞيٗ ثبٌٙؽ
.ٔي ثيٙٙؽ ق٘ؽٌي ؼـ

 ضّٕٝ ٔٛـؼ پباليٍٍبٜ ، تطٕيّي ؼـخًٙ 64 وبَ ؼـ :خبعرُ
 اق تب زٙؽ ٚ ٔٗ خّٕٝ اق ٕٞىبـاٖ ٕٞٝ ٚ لفاـٌففت ٞٛايي

 ثٝ اِجتٝ ثٛؼيٓ قؼٜ ٚضٍت ٚ تفويؽيٓ ٌؽت ثٝ غب٘ٓ ٕٞىبـاٖ
 ِؽٔٝ پباليٍٍبٜ اق لىٕتي ِٚي ٘ؽيؽ آويت وىي غؽا ِٙف
.ؼيؽ



  ري هزکشآهَسش رئیس :سوت آخزیي

سال37:تجزبِ

  ٚ ثٍيفيٓ ٘ظف ؼـ ـا ٚغؽا ثبٌيٓ وٌٛب أٛـ ا٘دبْ ؼـ :پيبم
 ٔطيٗ ؼـ. ؼٞيٓ ا٘دبْ ـا ٔطِٛٝ ٚظبيف ِٚبؼلب٘ٝ ـيب ثؽٖٚ
 ثيت إِبَ ٚ أٛاَ ضبفظ ٚ غٛة ؼاـ أب٘ت ٚ ـاقؼاـ وبـ،
 ،ٔىئِٛيت پؿيف ٘تيدٝ ضَّٛ تب پيٍيفي ٚ ؼلت ثب ٚ ثٛؼٜ

  .ثبٌيٓ

  ٔؽيف اق وتجي ؼـغٛاوت ٘ي 94/8/20 ؼـتبـيع :خبعرُ
 ثبقٍ٘ىتٍي تمبٔبي ٔيفضىيٙي آلبي ٚلت ا٘ىب٘ي ٔٙبثغ
 ٔفلْٛ ؼـغٛاوت ؼـضبٌيٝ ايٍبٖ .ٕ٘ٛؼْ ٔٛػؽ اق پيً

 ثٝ ٚ ٍ٘فؼؼ آٔبؼٜ اففيٙٝ آٔٛقي ٔفوك وٝ قٔب٘ي تب ففٔٛؼ٘ؽ
 ٚ ئتؼبِ غؽاي فُٕ ثٝ .٘ؽاـؼ الؽأي ٘فوؽ ٟ٘بيي ٘تيدٝ

  ٚ ٔىبػؽ ٘ظف ٚ ؼوتٛـ ثب ٚ ٔىفـ پيٍيفي ٞبي ثب
 ٟٔٙؽن آلبي خٙبة ٔطتفْ ٔؽيف ػبُٔ ضٕبيت ٞبي

 ٟٔٙؽن ٌٛؼـقي، ٟٔٙؽن ٕٞىبـي ٚ خؼففي ٘ىت
 ٔيفضىيٙي آلبي خٙبة ٚ وبِٕي آلبي خٙبة ٚ ٔؼٕبـيبٖ

 تدٟيك ثفاي آٔٛقٌي تدٟيكات ٚ أٛاَ تٟيٝ غَّٛ ؼـ
 آٔبؼٜ ضبٔف ؼـضبَ وٝ غٛاثٍبٜ ٞب ٚ آٔٛقي والن

 ايٗ ؼـ آٔٛقٌي ٞبي ؼٚـٜ اق تؼؽاؼي ٚ ثٛؼ ثفؼاـي ثٟفٜ
 َ٘ٛ ؼـ ايٙدب٘ت ثفاي ٔي ٌفؼؼ، اخفا آٔٛقي ٔفوك

 يبـي ٚ غٛاوت ثٝ وٝ ا٘ىب٘ي ٔٙبثغ ٔؽيفيت ؼـ غؽٔت
  ٌفؼيؽ، ثفؼاـي ثٟفٜ آٔبؼٜ آٔٛقٌي ٔفوك ايٗ يىتب غؽاٚ٘ؽ
.ثٛؼ غٛثي غب٘فٜ

 بزًاهِ اجزاي ًَبتكاري ارضد سزپزست :سوت آخزیي
ستاد ًفت خام

هبُ 2 ٍ سبل 32 : تجزبِ

َ غٌٛي ٔتبوفب٘ٝ :پیام  ثٍٛيٓ ٔي تٛا٘ٓ ضؽالُ ثؽٞٓ پيبْ وٝ ٘ؽاـْ ؼ
 ٘يفٚٞبي ٔػِّٛب ثبٌيٓ لبئُ اضتفاْ ،يه ضفٔت يه ٕٞؽيٍف ثفاي

 ايٗ اق ٔٗ ٚ ٕ٘ي ؼاـ٘ؽ ٍ٘ٝ ـا ضفٔت اثؽا ٚ اِال ٌؽ٘ؽ ٚاـؼ وٝ خؽيؽ
.ؼٍِيفْ ٌؽت ثٝ ٔٛٔٛع

َ ٞبي ايٗ ؼـ ٞٓ غٌٛي غب٘فٜ  ثٍٛيٓ ثبيؽ ٔتبوفب٘ٝ :خاطزُ  وب
 ٚالؼب ثٛؼٜ اوتفن ٕٞفاٜ ثٝ وبـ ٚ وبـ وبـٚ ٕٞٛاـٜ ٘ؽاـْ غؽٔت
  . ثٛؼ ٞٛاپيٕبئي وٙتفَ ٔفوك ٔثُ ٔب وبـ ٌؿـا٘ؽْ ـا وػتي ِطظبت
 ِطظٝ ٚٞف ثٛؼ ؼوتٕبٖ قيف ٘فتي غٖٙٛ وّي .ثٛؼ ضىبوي وبـ غيّي

 ٘ٝ تىٟيالتي، ٘ٝ وبـي، أبفٝ ٘ٝ ٞٓ ٘ففي اق.ثٛؼيٓ خٛاثٍٛ ثبيؽ
 ؼـؼٚـٜ اِجتٝ .اوتفن ٚ وبـ فمٗ ثٍيفيٓ ٔفغّي تٛا٘ىتيٓ ٔي

 تٍىف يه ضؽالُ ايٍبٖ، ٞٓ ثبق ثٛؼ ثبلفي ضبج آلبي ٔؽيفيت
 وال ِٚي ثٛؼ، ؼٍِفٔي ثبػث قثب٘ي ٚ ِفظي تٍىف ٕٞيٗ ٚ ٔي وفؼ٘ؽ

 ٌبوف ـا ٚغؽا وٙٓ ٔي يبؼ ؼاٌتٍبٜ ثبق يه ػٙٛاٖ ثٝ وبـْ ٔطيٗ اق ٔٗ
.ـويؽْ ثبقٍ٘ىتٍي ٔفضّٝ ثٝ وٝ ٞىتٓ

تْزاى هٌطمِ اًبارداري ارضد کارهٌد :سوت آخريي
                       سال 34 : تجرثِ
 ٕٞىبـاٖ تٕبٔي ثفاي ٚپيفٚقي ٚوفثّٙؽي والٔتي آـقٚي :پيبم
. ؼاـْ

 ؼاٌت لّجي ٘بـاضتي پىفْ ثٛؼ 1372 ؼـوبَ :ُخبعر
 غيّي ؼاٌت ٘يبق غٖٛ ٚاضؽ8يب7 ثٝ پىفْ.ثٛؼ ثىتفي ٚؼـثيٕبـوتبٖ

 ٌففتٓ تٕبن ٚ٘بـاضتي ٍ٘فا٘ي ثب ثيٕبـوتبٖ اق ، ثٛؼْ ٍٚ٘فاٖ ٘بـاضت
 وٝ وفؼ٘ؽ آٔبؼٌي اػالْ ٘يت ثبغَّٛ ٘فف 10-11 ٚضؽٚؼ ثبٕٞىبـاٖ

 ؼـ ثٛؼوٝ غٛثي غيّي غب٘فٜ ايٗ ٚ ثؽٞٙؽ غٖٛ ٔٗ پىف ثٝ ضبٔف٘ؽ
 ٚوالٔتي ِطت ثٝ پىفْ غؽاٚ٘ؽ ِٙف ٚثٝ ثىتٝ ٘مً ٕٞيٍٝ ؾٞٙٓ

.ٌؽ ٔفغُ ثيٕبـوتبٖ اق

باسًطستگاى هاُ

هٌْذسي ٍ عراحي اهَر در هذير هؼبٍى : سوت آخزیي

هبُ 3 ٍ سبل 31 :تجزبِ
   

 ، وٙيٓ پيؽا ؼوت اٞؽاف ثٝ زبًِ وٕتفيٗ ثب وٝ ـٚقي :پيبم
 ،يه پبيبٖ ؼـ وٝ اوت ايٗ ثف اُِ .اوت ـٚق ثٟتفيٗ ثفايٕبٖ

.ؼٞيٓ تطٛيُ ويفيت ثب وبـ
 تًٙ ِِٛٝ غٗ ٔىيف ؼـ آيؽ، ٔي يبؼْ غب٘فٜ يه :خبعرُ

 ـٚؼغب٘ٝ ضبٌيٝ ؼـ ٚلت ـئيه ٔؼؽ٘ي آلبي ثب ٌٟف ؼـٜ فٙي
  پفٚلٜ يه ثفاي ، ٞىت ٞٓ ِؼت اِؼجٛـي ٔىيف وٝ وٕيفٜ
 وٝ وٙيٓ ٘ي پيبؼٜ ـا            ٔىيف اق لىٕتي ٌؽيٓ ٔدجٛـ

 ٟٔٙؽن .٘ؽاٌتيٓ ٔٙبوت ٚتدٟيكات وفً ٔب اق ٞيسىؽاْ
 ،ٔبٔٛـيت قغٕي ِٛـت ٚ وف ثب ٚ غٛـؼ ِيك ٔىيف ؼـ ٔؼؽ٘ي

.ـوب٘ؽيٓ پبيبٖ ثٝ ـا

تْزاى هٌطمِ عولیات کارهٌد :سوت آخزیي
هاُ سِ ٍ سال 34 :تجزبِ

  ٚ ٔٛفميت آـقٚي لّت ِٕيٓ اق ٕٞىبـاٖ ٕٞٝ ايثف :پیام
 ضمٍبٖ ؼـ اٌف غٛاٞٓ ٔي ثكـٌٛاـاٖ ايٗ اق ٚ ؼاـْ والٔتي
 اق ايٓ آٔٛغتٝ آ٘سٝ ٞف ٔب ٚ وٙٙؽ ػفٛ ـا ثٙؽٜ وفؼْ وٛتبٞي
 آٔٛقي ٘يك غٛؼـا ؼاً٘ ؼاٌتيٓ ٚؼٚوت ايٓ آٔٛغتٝ ٔؽيفاٖ

.ثبٌيؽ پيفٚق ٚ ٔٛفك .ؼٞيٓ
 ثٛؼْ ٕٞىبـاٖ ٚ ؼٚوتبٖ وٙبـ ؼـ وٝ ِطظبتي ٕٞٝ :خبعرُ
 آٔؽٖ ؼ٘يب ثٝ ٕٞسٙيٗ ٚ ففق٘ؽْ ؼٚ اقؼٚاج ِٚي . اوت غب٘فٜ

. اوت غٛثٓ غيّي غب٘فات اق يىي آوبْ آلب ٌّٓ ٜ٘ٛ



یِ سالم ٍیژُ



  ـا (ففٚـؼيٗ اَٚ ثب ّٔبؼف) وبَ ٞف ٔبـن 20 ُّٔ وبقٔبٖ
 ؼـ ٕٞٝ ٌفوت غٛاوتبـ ٚ وفؼٜ اػالْ «ٌبؼي خٟب٘ي ـٚق»

 ثيٍتف خبٔؼٝ ؼـ ٌبؼي ٔيكاٖ لؽـ ٞف .اوت ٌؽٜ ٌبؼي ايٗ
 ثٝ ٚ ؼاٌت غٛاٞؽ ثيٍتفي ٌىتفي ٘يك اختٕبػي ـٚاثٗ ٌٛؼ،
 .وفؼ غٛاٞؽ پيؽا افكايً ٘يك اختٕبػي ٍٔبـوت ٞبي آٖ ؼ٘جبَ

 وبقٔبٖ .اوت ا٘ىب٘ي ثٙيبؼيٗ ٞؽف يه ٌبؼي، خىتدٛي
 ثب ـا ٌبؼي خٟب٘ي ـٚق اوت، غٛاوتٝ ػٕٛ وٍٛـٞبي اق ُّٔ

 ا٘الع ـوب٘ي ٘ظيف فؼبِيت ٞبيي ٘فيك اق ٚ ِطيص ـٌٚي
.وٙٙؽ ثفٌكاـ آٔٛقٌي ٚ ػٕٛٔي

 تالي، ففًٞٙ ـويؽٜ ٔب ثٝ ايفا٘ي تٕؽٖ ٚ ففًٞٙ اق آ٘سٝ
 اق ثىيبـي ٔٛاـؼ ٚ يىؽيٍف ثٝ اضتفاْ ٌبؼي، لؽـؼا٘ي، أيؽ،
 غٛاوتبـ آٌتي ٚ ِّص پيبْ ثب ٕٞٛاـٜ ايفا٘يبٖ .اوت ؼوت ايٗ

ٝ اي ٞف ؼـ ٔفؼْ ٕٞٝ ثب ؼٚوتب٘ٝ ٚ وبِٓ ـٚاثٙي  خٟبٖ اق ٘مٙ
 ٚ ٌبؼي ثب آٔيػتٝ ففٍٞٙي ايفا٘ي اِيُ ففًٞٙ .ٞىتٙؽ
ٗ ٞب .اوت وبق٘ؽٌي ٚ أيؽ ـٚضيٝ اق ثفغٛـؼاـ ٚ ٍ٘بٖ  ٚ خٍ

ٗ ٞبي  ؼـ ... ٚ ٟٔفٌبٖ وؽٜ، خٍٗ ٘ٛـٚق، ٕٞسٖٛ ثبوتب٘ي آيي
 ايٗ ايٙىٝ تٛخٝ لبثُ ٘ىتٝ .اوت اؼػب ايٗ ثف ؼِيّي ايفاٖ

ٗ ٞب  وٝ ٔي ٌؽٜ ثفٌكاـ يىپبـزٝ ٚ ٍٕٞب٘ي ِٛـت ثٝ خٍ
ة.ؼاـؼ ػّفٞب تٕبٔي ؼـ ايفا٘يبٖ ٕٞؽِي ٚ اتطبؼ اق ٍ٘بٖ

 وؤاَ ؼٚ پبوع ٕٞىبـاٖ اق تب ٌؽيٓ آٖ ثف ٔٙبوجت ٕٞيٗ ٜ
.ٌٛيٓ خٛيب ـا ثبال

هٌغمِ غرة
  ػوَهي حسبثذاري هسئَل /هحوذي ٍيس كيَهرث

  سبل 36 :تجرثِ
 ٔيؽْ ا٘دبْ غٛثي ثٝ ـٚ ـخٛع اـثبة وبـ وٝ قٔب٘ي•

.ٔي وٙٓ ٌبؼي اضىبن
 يه ٔي تٛ٘يٓ ثيٍتف ِٕيٕيت ٚ ٕٞؽِي ايدبؼ ثب ٘ظفْ ثٝ•

.ثيبـيٓ ثٛخٛؼ وبـ ٔطُ ؼـ غٛؼٖٔٛ ثفاي ـٚ ٌبؼ ـٚق
فٌي ثبزرس كبرضٌبس /سجسػلي پَر هحسي
  سبل 11 :تجرثِ

 اوت، ثفغٛـؼٜ ٌفٜ ثٝ وٝ ٍٔىّي ٔؽتي اق په وٝ قٔب٘ي•
  .ٔي وٙؽ ٌبؼي ايدبؼ ٔٗ ؼـ ٔي ٌٛؼ ضُ فٙي ِٛـت ثٝ
 ػؽْ ٚ ٕٞىبـاٖ ثب ؼٚوتب٘ٝ ـاثٙٝ ؼاٌتٗ ثب ٕٞسٙيٗ•

 غٛؼ ثفاي ـا ٌبؼي ـٚق ٔي تٛا٘يٓ لؽـت ٕ٘بيي ٔىئٛالٖ
.ثىبقيٓ

ثسيج فرهبًذُ /هؤهي اثراّين
سبل 31 :تجرثِ

 ٚاضؽ فؼبِيت ٞبي ٚ وبـٞب اق ـٔبيت ثػً ٘تيدٝ ٌففتٗ•
.ٔي ٌٛؼ وبـْ ٔطُ ؼـ غٌٛطبِي ٚ ٌبؼي ثبػث

 ثبػث ٔي تٛا٘ؽ ٞٓ يىؽيٍف ثب ثيٍتف تؼبُٔ ثب وبـ ا٘دبْ•
  .ٌٛؼ وبـ ٔطُ ؼـ ٌبؼ ـٚق يه آٔؽٖ ثٛخٛؼ

هٌغمِ خَزستبى
هخبثرات تكٌسيي /آزادي ػلي حسيي

سبل  14: : تجرثِ
ٝ ثػت ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ • ٜ ـاٞي غب٘ ٖ ٔدفؼ ثٙؽ ٝ ٕٞىبـا قٔب٘ي و

ثب ٕٞىبـاٖ ٌيفيٙي اقؼٚاج آٟ٘ب ـا ٔهي غهٛـيٓ، ٌهبؼتفيٗ    
. ِطظٝ ٔٗ ؼـ ٔطُ وبـْ اوت

ً غٛؼ • ـ آـأ ُ وب ـ ٔط ُ ؼ ـ ٔٛالغ ثفٚق ٍٔى ٓ ؼ وؼي وٙي
ـا ضفظ وٙيٓ ٚ ثب ِجٛـي ٚ ٕٞؽِي ٚ غٌٛفٚيي ثب وٕهه  
يىؽيٍف ـٚقي ٌبؼ ـا ثفاي ٞٓ ـلهٓ ثهك٘يٓ تهب ثتهٛا٘يٓ ثهٝ      

ٝ ٔبٖ ـا ا٘دبْ ؼٞيٓ . ثٟتفيٗ ٌىُ وبـٞبي ـٚقا٘

آهَزش كبرضٌبس /ضبّيًَذ هرين
سبل 14: تجرثِ

قٔب٘ي وٝ اـتمبي وٙص آٌبٞي وبـوٙبٖ ـٚ اـقيبثي ٚ ٔتٙبوت ثب اٖٚ •
ٜ ٞبي ٔفتجٗ ـٚ ثفاٌٖٛ ثفٌكاـ ٔهي وهٙٓ ٚ ٕٞسٙهيٗ قٔهب٘ي وهٝ       ؼٚـ
ؼٚـٜ ٞبي آٔٛقٌي ٔفيؽ ٚ وبـآٔؽ ثبٌؽ ٚ ٔٛـؼ اوتمجبَ ٕٞىبـا٘ٓ لفاـ 

.ٌيفؼ، ٌبؼ ٞىتٓ
پيٍههٟٙبؼ ٔههي وههٙٓ ٕٞىههبـاٖ ٞههف ـٚق لجههُ اق ٌههفٚع فؼبِيتٍههبٖ، •

آيت اِىفوي ـٚ ثػٛ٘ٙؽ تب ـٚق ٌبؼي ـٚ ثب تٛوُ ثٝ غؽا ثفاي غٛؼٌٖٛ 
.ـلٓ ثك٘ٙؽ

هٌغمِ حراست هؼبٍى /ػفراٍي احوذ
سبل 28: تجرثِ

ـ تمٛيت ـٚش ٚ • ٝ ٔٙظٛ ٖ ث ٝ ٕٞىبـا ـ ٕٞ ٖ قيبـت ػبٌٛـا ثب ضٕٛ غٛا٘ؽ
.لّت ثفاي ٔٗ ِطظٝ ٌبؼي اوت

وبفي اوت ػيٙه ثؽثيٙي ٚ ثؽؼِي ـٚ اق ٍ٘بٕٞبٖ ثفؼاٌتٝ ٚ ٍٞٙهبْ  •
آٟ٘ب ـا ؼـن وٙيٓ . ثفٚق ٍٔىُ ثفاي ٕٞىبـإ٘بٖ ٌتبثبٖ لؽْ ثفؼاـيٓ

 ٓ .تب آثبـ ٌبؼثٛؼٖ ٚ ضه ٔىئِٛيت پؿيفي ـا ؼـ غٛؼ ٚ ؼيٍفاٖ ثجيهٙ

هٌغمِ ضوبل

ػوليبت هؼبٍى /لرثبًي ضيرافكي
سبل 20: : تجرثِ

ْ ٌٛؼ ٚ • ُ ا٘دب ٖ ٍٔى ُ ثؽٚ ٚ تطٛي  َ ٖ ػّٕيبت ا٘تمب ـ آ ٝ ؼ ـٚقٞبيي و
وٛغت ثب ويفيت ثفاي ّٔفف وٙٙؽٌبٖ تبٔيٗ ٌٛؼ ثفايٓ ـٚق غهٛثي  

.اوت ٚ ِطظبت ِؿت ثػٍي ـا ؼـ آٖ ـٚق اضىبن ٔي وٙٓ
اٌهف فٕههبي ٕٞجىهتٍي ٚ ٍٔههٛـت ؼـ ثهيٗ ٕٞىههبـاٖ ٚ ٔىههئٛالٖ    •

ثبالؼوتي ثفلفاـ ثبٌؽ ثٝ ـفغ اثٟبٔبت ٚ ٔىبئُ وٕه وفؼٜ ٚ ٔي تٛا٘ؽ 
ٕٔٗ افكايً ٌفبفيت ؼـ أٛـ ثٝ ٌبؼاثي، اضتفاْ ٚ افكايً اضىهبن  
ٝ اي ٔٙفش ٔي ٌٛؼ، ضتي اٌف  غٌٛبيٙؽ ٘يك وٕه وٙؽ قيفا ٚلتي ٔىبِ
ٜ ٘يب٘دبٔؽ أب  َ ٔٙفش وٙٙؽ ْ ٔٛـؼ لجٛ ٝ وفا٘دب ٖ پيٍٟٙبؼ يب ٔٛٔٛع ث آ
ٜ ـٚي  ٚ ـٚقٔف  ٚ ً ـ ٚ ٔٛٔٛػبت پي  ٜ ٓ ٌؽ ٖ ٚي غت ٔيتٛا٘ؽ ثب لب٘غ ٌؽ
ٞٓ ا٘جبٌتٝ ٕ٘ي ٌٛؼ، ايٗ ـا يه ـاٞجفؼ ٟٔٓ ثفاي افكايً ٌفبفيت ٚ 

.ِٕيٕيت ؼـ ٔطيٗ وبـ ٔي ؼا٘ٓ

ضبدتريي لحظبت در هحل كبر•اٍل فزٍردیي هاُ رٍس جْاًی ضادي
پيطٌْبد ثراي داضتي رٍز ضبد در هحل كبر•



 ٍ ًگْذاري ثر ًظبرت هسئَل /ػجبس پَر ػيسي سيذ
تراثري تؼويرات

سبل 20 :تجرثِ
 ٌبيىتٍي ثٝ ٌؽٜ ٚاٌؿاـ ٔىئِٛيت ٞبي ٚ ٚظبيف وٝ قٔب٘ي•

 ٚ ـٚضي آـأً اضىبن ؼيٍفي قٔبٖ ٞف اق ثيً ٌٛؼ ا٘دبْ
 ؼيٍف ثٝ آ٘فا وٝ اوت ٔثجت اضىبن يه ايٗ ٔي وٙٓ، ـٔبيت

 ٔطيٗ ٔي ٌٛؼ ٔٛخت وبـ ايٗ ٚ ٔي ؼٞٓ ا٘تمبَ ٘يك ٕٞىبـاٖ
.ثبٌيٓ ؼاٌتٝ ٌبؼي وبـي

 ٘ىٙيٓ، وبـي ٔطيٗ ٚاـؼ ـا غٛؼ ٌػّي ق٘ؽٌي ٍٔىالت•
 ـا ٔٛفميتي ٞف ثٍيفيٓ، ٘ظف ؼـ تيٕي ِٛـت ثٝ ـا وبـٞب ا٘دبْ

 وٝ ٍ٘فا٘ي ٞبيي ثب ٚ ثؽا٘يٓ ٕٞىبـاٖ تيٓ ٔٛفميت ٔٙكِٝ ثٝ
 ٌٛظ ضه ٚ ثيبييٓ وٙبـ ثيبيؽ ثٛخٛؼ وبـ ٔطيٗ ؼـ اوت ٕٔىٗ
.ؼٞيٓ تفٚيح ـا ٕٞىبـاٖ ثب ٟٔفثب٘ي ٚ ٘جؼي

دليك اثسار ارضذ تكٌيسيي /هٌفرد سؼيذ
سبل 8 :تجرثِ

"ٝوىي اٌف "اٚوت اق غفْ خٟبٖ وٝ آ٘ٓ اق غفْ خٟبٖ ث 
 ٞف ٘جبٌؽ، ُِٚ ثٙؽٌي ٚ ػجٛؼيت يؼٙي ٌبؼي اِّي ٔٙجغ ثٝ

 ثٛؼ، غٛاٞؽ ػبـيتي ٚ ٔدبقي ٌؿـا، ٌبؼي ٚ غٌٛطبِي ٘ٛع
 وٙبـ ؼـ وٝ اوت ثٛؼٜ قٔب٘ي ٔٗ وبـي ِطظبت ٌبؼتفيٗ
 اضىبن ٚخٛؼْ ؼـ ـا غؽا ثب اـتجبٖ وبـ، ؼـ خؽيت ٚ ِٕيٕت

.وٙٓ

ٍٝٔي پىٙؽي غٛؼ ثفاي ٞفزٝ" ٌؼبـ وفؼٜ اْ وؼي ٕٞي 
 لفاـ غٛؼ ق٘ؽٌي ٚ وبـ وفِٛضٝ ـا "ثپىٙؽ ٞٓ ؼيٍفاٖ ثفاي
 اوبن ثف ثبٌٓ، ِؽالت ٚ ِٕيٕيت تفٚيح ؼٞٙؽٜ تب ؼٞٓ

 اضىبن ٚ ٔثجت ا٘فلي ؼيٍفاٖ ثٝ ٔي وٙٓ وؼي ؼيؽٌبٜ ٕٞيٗ
 ـٚيٝ ٕٞيٗ ؼيٍفاٖ ثٝ ٔٗ پيٍٟٙبؼ ثؽٞٓ، ٞؽيٝ غٌٛبيٙؽ

 وٝ ٔثجتي ا٘فلي ٞبي اق ثيً ٔفاتت ثٝ ايٙىبـ ثب وٝ اوت
 ايٗ ٞب وبَ ايٗ ؼـ ٚ ٌفؼؼ ٔي ثبق غٛؼْ ثٝ ؼاؼٜ اْ ؼيٍفاٖ
.وفؼٜ اْ ؼـن غٛثي ثٝ ـا ثبقٌٍتي ٔثجت ا٘فلي

  الجين فطبرضكي هركس رئيس /سَادكَّي هحوذجَاد
سبل  12: تجرثِ

ٌبؼتفيٗ ِطظٝ ٔٗ ؼـ ٔطيٗ وبـي ثٝ قٔب٘ي ثبق ٔي ٌفؼؼ وٝ •
ٕٞىبـاٖ په اق ا٘دبْ ٔٛفك أٛـ ٔطَٛ ٌؽٜ ثهٝ وهالٔت ثهٝ    

وبٖ٘ٛ غب٘ٛاؼٜ ثبق ٔي ٌفؼ٘ؽ
ٝ ـٔبيت لّجي • ـ ٔي تٛا٘ؽ ث ٝ أٛ ٝ ـٔبيت غؽاٚ٘ؽ ؼ ـٕٞ ٝ ث تٛخ

.ٚ ٌبؼي ـٚضي ا٘ىبٖ وٕه وٙؽ

 HSE ٍاحذ ايوٌي هسئَل /هلكطبُ ػجبسي ثبلر
سبل 12 :تجرثِ

ٌبؼتفيٗ ِطظبت وبـ ثفاي ٔٗ قٔب٘ي ثٛؼٜ وٝ وبـي وػت ٚ •
پفغٙف ـا ثب ٘تيدٝ ـٔبيت ثػً ٚ ثهؽٖٚ ضبؼثهٝ ا٘دهبْ ؼاؼٜ    
ثبٌيٓ، ؼـ ايٗ ِٛـت اضىبن ـٔبيت لّجي ثفايٓ ايدبؼ ٌؽٜ ٚ 

ٔههثال ثفٌههىبـي ٚ . ٌههبؼي ـا ؼـ ؼـٚ٘ههٓ اضىههبن ٔههي وههفؼْ
خٌٛىبـي ٔٙي فِٛهؽ ٚـوهه وهٝ ػّٕيهبتي ٚالؼهبً ضىهبن ٚ       
ُ اٍ٘بـي اضتٕبَ  ٚ وٟ  ٜ ٝ اٌتجب ـ ِٛـت ٞفٌٛ٘ ٚ ؼ غٙف٘بن ثٛؼ 
ا٘تمبَ آتً ثٝ ٔػبقٖ قيفقٔيٙي ٚ ٔىيفٞبي ٔٙتٟي ثٝ آٖ ؼـ 

ً وٛقي ٚخٛؼ ؼاٌت .٘تيدٝ ٚلٛع ا٘فدبـ ٚ آت

ثف لفاـي ـٚاثٗ ؼٚوتب٘ٝ ٚ ِبؼلب٘ٝ ؼـ تٕبٔي وٙٛش ثب ضفظ •
ٔٛاثٗ ٌغّي ٚ وبقٔب٘ي ٔيتٛا٘ؽ ا٘دبْ وػت تهفيٗ وبـٞهب ـا   
آوبٖ ٚ ِؿت ثػً وٙؽ ٚ ايدبؼ تٙبوت ثيٗ ضدٓ وبـي پفوُٙ 
ٔي تٛا٘ؽ ٔٛخت وبًٞ اوتفن ٚ فٍبـ وبـي، افكايً ثٟفٜ ٚـي 

.ٚ ؼـ ٟ٘بيت ٌبؼي، ٘فاٚت ٚ ـٔبيت ٌغّي ٌٛؼ

اٍل فزٍردیي هاُ رٍس جْاًی ضادي



ٍٓوٝ ٞف ؼْ ثف ٌّي ؼيٍف وفايٙؽ/ ٚفبؼاـي ٔؽاـ اق ثّجالٖ ز

ٔىتي ٌت ٘ؽٞؽ وٛؼ ثٝ غٕيبقٜ ِجص/ ػيً أفٚق ػالج غٓ ففؼا ٘ىٙؽ

ؼـ ٘يىت وٛفت تب ٞىت ٌؽ/ ثكـٌي اق اٚ يبفت وٛ پىت ٌؽ

٘بقْ ثٝ تيغ ػٍك وٝ ؼٚتب ـا يىي وٙؽ/  ثىيبـ تيغ ؼيؽٜ اْ وٝ يىي ـا ؼٚتب وٙؽ

ـْٚ، آغف ٕ٘ٙبيي ٚ٘ٙٓ ثٝ ودب ٔي/ اق ودب آٔؽٜ اْ، آٔؽ٘ٓ ثٟف زٝ ثٛؼ

 وٝ تٛ ؼـ ثفٖٚ زٝ وفؼي ثٝ ؼـٖٚ غب٘ٝ آيي/ ثٝ ٘ٛاف وؼجٝ ـفتٓ ثٝ ضفْ ـٞٓ ٘ؽا٘ؽ

تف اي ٌيٜٛ ي ٍ٘بٞت ، اق ٌؼف ٘بة غٛي/ غبًٔ ٍ٘ىتٝ ٌؼفْ ، ؼـ پيً ؼيؽٌب٘ت
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رٍس جْاًی ضعز

ثفٌكاـ ٌؽ، ثٝ اتفبق آـا،  1999يٛ٘ىىٛ ؼـ وي أيٗ اخالن وٙففا٘ه ػٕٛٔي غٛؼ وٝ ؼـ وبَ . ٔبـن اق وٛي يٛ٘ىىٛ ثؼٙٛاٖ ـٚق خٟب٘ي ٌؼف ا٘تػبة ٌؽٜ اوت 21
يٛ٘ىىٛ ثٝ ؼ٘جبَ تؼييٗ ايٗ ـٚق اػالْ وفؼ  .ٔبـن ثفاثف  ثب ٘ٛـٚق ثبوتب٘ي ٞف وبَ ـا ثٝ ػٙٛاٖ ـٚق خٟب٘ي ٌؼف اػالْ وفؼ ٚ ٞفوبَ ايٗ ـٚق ـا ٌفأي ٔي ؼاـؼ 21ـٚق 

. ٌؼف ٔي تٛا٘ؽ ٘مٍي اختٕبػي ؼاٌتٝ ثبٌؽ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ػبّٔي ثفاي ثيؽاـي ٚ آٌبٞي ثيب٘ي ٔٛـؼ تٛخٝ ٚالغ ٌٛؼ

٘فف اق ٕ٘ٛؼٜ ٚ آ٘سٝ ؼـ ؾيُ ٔي غٛا٘يؽ ٘تيدٝ ٘ظفوٙدي  50ثٝ ٔٙبوجت ـٚق خٟب٘ي ٌؼف ايٗ ٚاضؽ الؽاْ ثٝ تٟيٝ ٚ اـوبَ پفوٍٙبٔٝ ثٝ ِٛـت ـ٘ؽْٚ ثفاي تؼؽاؼ   
ٝ ٔٙؽ ٞىتٙؽ. ٔي ثبٌؽ  ٕٞسٙيٗ اق . ثف اوبن ٘ظفوٙدي ثؼُٕ آٔؽٜ ٍٔػُ ٌفؼيؽ وٝ اوثف وبـوٙبٖ ثٝ ٌؼف وٙتي ٚ تؼؽاؼي اق آٟ٘ب ثٝ ٞف ؼٚ ٌؼف وٙتي ٚ ٘ٛ ػالل

ٝ ٔٙؽي ثٝ تفتيت ثٝ ضبفظ، وؼؽي، ِٔٛٛي، ٌٟفيبـ ٚ ففؼٚوي ثٛؼٜ اوت ؼـ ايٗ ٘ظفوٙدي ٕٞىبـاٖ يه ثيت ٌؼف وٝ ثٝ آٖ ػاللهٝ  . ٔيبٖ ٌبػفاٖ ثيٍتفيٗ ػالل
.آٔؽٜ اوتاؼأٝ ؼاٌتٙؽ ٘يك ثيبٖ ٌؽٜ وٝ تؼؽاؼي اق آٟ٘ب ؼـ 



 آؼاة ٚ اػٕبَ ٚ ٞىت قيبؼي تٛخٟبت ـٚق ايٗ ثٝ ـاخغ ٚ اوت إٍِه ٌفف ـٚق ففٚـؼيٗ ٘ٛقؼٜ
 ٟٔيب ٌفايٗ يىجبـ وبِي :وٝ اوت آٔؽٜ ؼػب ٚ ؾوف وتت ؼـ ٚ اوت آٔؽٜ ـٚق ايٗ ثفاي غبِي

 .اوت يىجبـ فمٗ وبَ ؼـ اػٕبَ ايٗ ا٘دبْ أىبٖ ِؿا .آيٙؽ قٔيٗ ثٝ غٛـٌيؽ ٔٛوّيٗ تب ٔي ٌٛؼ
 لؽـت قٔيٗ ـٚي وٛاوت وبيف ثٝ ٘ىجت قٔبٖ آٖ ؼـ غٛـٌيؽ وٝ غٛـٌيؽ ٌفف ؼـ فمٗ ٞٓ آٖ

.ؼاـؼ ثيٍتفي
 ٕٞيٗ ثٝؼاـؼ؛ قيبؼي  ٞبيتٔكي ٌٛؼ ٔي تٟيٝ اُِ ػميك اق ايٙىٝ ٕٔٗ إٍِه ٌفف ٍ٘يٗ
 ثف ؼاَ ففاٚا٘ي ـٚايبت وٝ اوت ّ٘ىٕي ٚآٖ ثبٌؽ پف٘ففؽاـ ٚٞٓ وٕيبة ٞٓ تب ٌؽٜ ٔٛخت ؼِيُ
 ـٚق ثٝ وٝ ٞفوبَ ففٚـؼيٗ ٘ٛقؼٞٓ ؼـ فمٗ ٘مٛي ايٗ. اوت آٔؽٜ ٔتٛاتف آٖ ثٛؼٖ اػظٓ اوٓ

 ضه اُِ ػميك ثف آٖ ٔػَّٛ آؼاة ثب ٚ ٔطؽٚؼي وبػبت ؼـ اوت ٔؼفٚف إٍِه ٌفف
. ٔي ٌٛؼ

 ـً٘ قـؼ ػميك ـٚي ففٚـؼيٗ 19 ٌت11 وبػت تب ظٟف 11 وبػت اق ثبيؽ إٍِه ٌفف ضفق
 اوٓ 5 ضفق ايٗ ؼـ .قـؼ ـً٘ ثٝ وبغؿ تىٝ يه ـٚي ٘جٛؼ، ؼوتفن ؼـ وًٙ ايٗ اٌف ٚ ٌٛؼ ٌ٘ٛتٝ
 ٔي ٌٛيٙؽ .٘يىت وىي ٞف وبـ آٖ ضىبوي وٝ ٔي ٌٛؼ ٌ٘ٛتٝ ٔػِّٛي ٌيٜٛ ثٝ غؽاٚ٘ؽ اػظٓ

 ؼـ .وٙؽ ـػبيت ـا ضفق ايٗ ٌ٘ٛتٗ لٛا٘يٗ ثتٛا٘ؽ ٚ ثبٌؽ پبوي ٚ آٌبٜ ففؼ ثبيؽ اوبٔي ايٗ ٘ٛيىٙؽٜ
 ٚاٚ ٚ  ٞب ٚ ٔيٓ ٚ وتبـٜ وٛـاظ ٞبي ٌٛؼ، وٍيؽٜ ؼٚثبـ ٘جبيؽ غٙي ٞير إٍِه، ٌفف ٌ٘ٛتٗ

 يىىبٖ اِف ٞب ا٘ؽاقٜ وٙٙؽ، لٙغ ـا يٍؽيٍف ٘جبيؽ وتبـٜ ا٘تٟبي ٚ اثتؽا غٖٙٛ ثبٌؽ، ثىتٝ ٘جبيؽ
 خٛٞف خبي ثٝ ٔي ٌٛؼ، ٌ٘ٛتٝ وبغؿ ـٚي ٔتٗ، اٌف ٚ ٌٛؼ وٍيؽٜ ٘مً تٕبْ ـٚي آغف ٚاٚ ثبٌؽ،

.ٌٛؼ اوتفبؼٜ قػففاٖ ٚ ٌالة اق
 ٔػِّٛي غٖٙٛ ثب ٘ٛـ ٚ ٔٗؤٔ ـضٕبٖ، خٕيُ، اهلل، وّٕبت إٍِه ٌفف وًٙ ـٚي ٔؼٕٛال

 ٌ٘ٛتٝ، خبي ثٝ إٍِه ٌفف ضىبوبٖ ٌبٞي اِجتٝ .ٔي ٌٛؼ ضىبوي ٌؽٜ تؼفيف وبـ ايٗ ثفاي وٝ
 اق وٝ ٞىتٙؽ ضفٚفي ٚالغ ؼـ ٚ ٞىتٙؽ وّٕبت ٕٞيٗ ٔؼفف وٝ ٔي وٙٙؽ اوتفبؼٜ ٘مٌٛي اق

.ٌؽٜ ا٘ؽ ٌففتٝ لفآٖ ٚ  ا٘ديُ تٛـات،

ًَسدّن فزٍردیي رٍس ضزف الطوس



تٛوٗ وبقٔبٖ خٟب٘ي  1950ـٚق خٟب٘ي ٞٛاٌٙبوي ؼـ وبَ 
وههههبقٔبٖ خٟههههب٘ي   .ٞٛاٌٙبوههههي ٌههههىُ ٌففههههت  

ٔبـن ّٔبؼف ثب وْٛ  23، ٕٞٝ وبِٝ (WMO)ٞٛاٌٙبوي
فهفٚـؼيٗ ـا وههٝ ؼـ ايههفاٖ ايههٗ ـٚق ّٔههبؼف ثههب ـٚق وههْٛ  
ػيؽثبوتب٘ي ٘ٛـٚق ايفا٘يبٖ ٚ تؼٙيُ ـوٕي ٔي ثبٌؽ ثؼٙٛاٖ 

ايٗ وهبقٔبٖ ٞهف   . ـٚق خٟب٘ي ٞٛاٌٙبوي تؼييٗ وفؼٜ اوت
وبَ يه ٌؼبـ ـا ثفاي ـٚق خٟب٘ي ٞٛاٌٙبوي ٔؼففي ٔي وٙؽ 
ٚ ايٗ ـٚق ؼـ تٕبْ وٍٛـٞبي ػٕٛ وهبقٔبٖ خٍهٗ ٌففتهٝ    

 .ٔي ٌٛؼ
ؼـن ٚ »ـٚق خٟب٘ي ٞٛاٌٙبوي ثهٝ ٘هبْ     2017ٌؼبـ وبَ 

، ٞهٛا  1338ؼـ وهبَ  . ٘بٍٔؿاـي ٌؽٜ اوت« ٌٙبغت اثفٞب
ٌٙبوي ايفاٖ ثٝ ػٙهٛاٖ يىّهؽ ٚ وهٛٔيٗ ػٕهٛ وهبقٔبٖ      

.ٞٛاٌٙبوي خٟب٘ي، ثٝ ػٕٛيت ايٗ وبقٔبٖ خٟب٘ي ؼـآٔؽ

 ٝ ـ فبِّ ويّٛٔتفي اق خبؼٜ  11ايىتٍبٜ ٔػبثفاتي آة ثبـيه ؼ
ٝ اي ( خبؼٜ فيفٚقوٜٛ)ٌٕبَ  -تٟفاٖ ٔتفي اق  300ٚ ثب فبِّ

 2997ايىتٍبٜ ٞٛاٌٙبوي آِٛؼٌي خٛ فيفٚقوٜٛ ٚ ؼـ اـتفبع 
ايٗ ايىتٍبٜ ٔػبثفاتي ٚظيفٝ . ٔتفي اق وٙص ؼـيب لفاـ ؼاـؼ

َ ؼٞٙؽٜ   ٜ ٞبي ـپيتف ٚ ا٘تمب ا٘الػبت ٚ اـتجب٘بت ثيٗ ايىتٍب
ٗ وٙٙؽٜ پًٌٛ ثي وهيٓ   ٜ آغبج ٚ ٌؽٚن ٚ تأٔي ٔػبثفاتي لف
ثف ـٚي ٔىيف غٗ ِِٛٝ ؼـ ٔطؽٚؼٜ فيفٚقوهٜٛ ـا ػٟهؽٜ ؼاـ   

ٜ ٞهبي غبِهي ـا    . اوت وبقٔبٖ ٞٛاٌٙبوي خٟب٘ي، ايىهتٍب
ٝ اوت ـ ٘ظف ٌففت . ثفاي ا٘ؽاقٜ ٌيفي تفويجبت ٌيٕيبيي خٛ ؼ

ٜ ٞب ؼاـاي اوهتب٘ؽاـؼٞبي ثػِّٛهي ٔب٘ٙهؽ     ايٗ ٘ٛع ايىتٍب
ٜ ٞهب ٞىهتٙؽ وهٝ ايىهتٍبٜ       ؼٚـثٛؼٖ اق ٔٙبثغ اِّي آاليٙهؽ
. آِٛؼٌي خٛ فيفٚقوٜٛ ٘يك اق ايهٗ لبػهؽٜ ٔىهتثٙي ٘يىهت    

ا٘الػبت ٞٛاٌٙبوي ايٗ ايىتٍبٜ ٞهف يهه وهبػت تٛوهٗ     
ٜ ٞبي وٙدً غٛؼوبـ وٙديؽٜ ٚ ٔػبثفٜ ٔي ٌهٛؼ ٚ   ؼوتٍب

.ثّٛـت غٛؼوبـ ؼـ ويىتٓ خٟب٘ي ثجت ٔي ٌفؼؼ

وبـوٙبٖ ايىتٍبٜ ٔػبثفاتي آة ثبـيه ثٝ ِٛـت ٌيفت 
ٚ زٟبـ ـٚق وبـ ٚ زٟبـ ـٚق اوتفاضت فؼبِيت ٔي وٙٙؽ 
ٚ ؼٚـي اق غب٘ٛاؼٜ ِؼت اِؼجٛـ ثٛؼٖ ٔىهيف ثهٛيمٜ ؼـ   
فُّ قٔىتبٖ، ٘جٛؼ أىب٘بت وبفي اق وػتي ٞهبي وهبـ   

ٔىيف ايٗ ايىتٍبٜ ٞفت ٔبٜ ؼـ وبَ ثٝ ػّت . آٟ٘بوت
ثبـي ثفف وٍٙيٗ ٔىهؽٚؼ اوهت ٚ تهفؼؼ ؼـ آٖ ثهٝ     

.وػتي ِٛـت ٔي ٌيفؼ

سَم فزٍردیي رٍس جْاًی َّاضٌاسی

ثيٗ وبـٔٙؽاٖ ايٗ ؼٚ ايىتٍبٜ ـٚاثٗ ثىيبـ غٛثي ٕٞسهٖٛ  
يه غب٘ٛاؼٜ ثفلفاـ اوت ٚ ؼـ وػتي ٞب پٍهتيجبٖ يىهؽيٍف   

ؼـ ثبقٌٍبيي ٔىيف تفؼؼ ؼـ فَّٛ ٔػتّهف ثهٛيمٜ   . ٞىتٙؽ
فُّ قٔىتبٖ وٝ ثفف وٍٙيٗ ايٗ ٔٙٙمٝ ـا ففا ٔي ٌيفؼ ثب 
يىؽيٍف ٕٞىبـي ٔي وٙٙؽ ٚ اق ثهٛؼٖ ؼـ وٙهبـ ٞهٓ ثىهيبـ     

.غفوٙؽ٘ؽ ٚ ٞف ـٚق ثفايٍبٖ يه غب٘فٜ اوت



گشارش آهاري هسابمِ بشرگ 
دپیّاي س دفتزچِ بیوِ

50-60گزٍُ سٌی  40 -50گزٍُ سٌی  30-40گزٍُ سٌی  جٌس
1 2 3 قٖ
9 10 20 ٔفؼ
10 12 23 خٕغ

جدٍل بزگشیدگاى بِ تفكیك سي

هٌاطك ستاد جٌس
2 4 قٖ
27 12 ٔفؼ
29 16 خٕغ

هٌاطك/جدٍل بزگشیدگاى بِ تفكیك جٌسیت ستاد

هرد زى سالهتيّبي  ضبخع رديف

31 6 (وٛٞٙٛـؼي–پيبؼٜ ـٚي )ٚـقي  1
31 6 ـليٓ غؿايي ٔٙبوت 2
14 6 اوتفبؼٜ اق غؿاٞبي وٙتي ٚثٛٔي ٚاختٙبة ٚ پفٞيكاق فىت فٛؼٞب 3
3 - ؼاٌتٗ ٕٞىف غٛة 4
6 5 ٚپفٞيك اق ٌ٘ٛبثٝ ٞبي ٌبق ؼاـ ٚ ٕٔف( زبي وجك)اوتفبؼٜ اق ؼْ ٌٟ٘ٛبي ٔفيؽ 5
8 - (ٔطيٗ وبـ)ٔطُ خغفافيبيي  6
5 4 ؼـٔبٖ ثب ؼاـٚٞبي ٌيبٞي ٚ٘ت وٙتي 7
6 - غٛؼؼـٔب٘ي ٚػؽْ ػاللٝ ثٝ ٔفاخؼٝ ثٝ پكٌه 8

11 3 ضؿف ثف٘ح اق ٚػؽٜ غؿايي ٌبْ ٚضؿف زفثي 9
1 - ضفظ ٚـػبيت ثٟؽاٌت ففؼي 10

جدٍل ضاخص ّاي سالهتی بزگشیدگاى بِ تفكیك سى ٍهزد

رٍس جْاًی سالهت



رٍس جْاًی آب

ْ ٌؿاـي ٌؽٜ اوت ٚ  2ٔبـن ثفاثف ثب  22 ثفاي تٛخٝ ثيٍتف ثٝ إٞيت آة ٚ ٔؽيفيت پبيؽاـ ٔٙبثغ آثي ؼـ وفاوف خٟبٖ خٍٗ ففٚـؼيٗ، اق وٛي وبقٔبٖ ُّٔ ٔتطؽ ثٝ ػٙٛاٖ ـٚق خٟب٘ي آة ٘ب
ٔبـن ثٝ ػٙٛاٖ ـٚق خٟب٘ي آة ٘بٍٔؿاـي  22ثف ٔي ٌفؼؼ وٝ ثب تّٛيت ٔدٕغ ؼـ ايٗ وبَ،  1992وبثمٝ ٘بٍٔؿاـي ايٗ ـٚق ثٝ ٍ٘ىت ٔدٕغ ػٕٛٔي وبقٔبٖ ُّٔ ٔتطؽ ؼـ وبَ . ٌففتٝ ٔي ٌٛؼ

ٚ ؼـ ٟ٘بيت ٌؼبـ « آة ٚ اٌتغبَ» 2016، وبَ «آة ٚ تٛوؼٝ پبيؽاـ»ػجبـت ثٛؼ اق  2015ٞف وبَ ثفاي ايٗ ـٚق ٌؼبـ غبِي اق وٛي وبقٔبٖ ُّٔ ا٘تػبة ٔي ٌٛؼ؛ ثٝ ٘ٛـ ٔثبَ ٌؼبـ وبَ . ٌؽ
.ا٘تػبة ٌؽٜ اوت« فبٔالة»ثٝ ػٙٛاٖ  2017وبَ 

.ثٝ ٔٙبوجت ايٗ ـٚق خٟب٘ي وٝ وؤاَ اق ٕٞىبـاٖ پفويؽٜ ٌؽٜ وٝ پبوع ٞبي آٟ٘ب ـا ؼـ اؼأٝ ٔي غٛا٘يؽ

رٍزاًِ چٌذ ليَاى آة هي ًَضيذ؟
خَردى آة چِ تأحيري در سالهتي ٍ رًٍذ كبر ضوب داريذ؟

ِ جَيي هي كٌيذ؟ چِ هيساى ٍ ثِ چِ غَرت درهػرف آة غرف

هٌغمِ ضوبلغرة

ٔؽيف ؼفتف ٔىئَٛ /غّفي ِيال
وبَ 9 :وبـ وبثمٝ

.ٔي غٛـْ آة ِيٛاٖ 4 تب 3 ثيٗ ـٚقا٘ٝ•
 ٔٛالغ ؼـ پٛوت ٘فاٚت ٚ ٌبؼاثي ٘ظفْ ثٝ•

ٝ ٞب ٌٛي ٌىت وفؼـؼ، ٚ وفٔبغٛـؼٌي  ّٔفف ثب وّي
.ٔي آيؽ ثٛخٛؼ آة
 وفؼٖ وٓ ٚ وّي ِٛـت ثٝ ِجبن ٞب ٌٛي ٚ ٌىت ثب•

 تؼٛيٓ ِجبن ٌٛيي، ٔبٌيٗ ؼـ ٌٛ ٚ ٌىت ؼٚـ
 ٚ اٞفٔي ٌيفٞبي اق اوتفبؼٜ ٚ  ٔىتّٟه ٌيفٞبي
 ّٔفف ؼـ ٔي وٙٓ وؼي آة ِيٛاٖ يه ثب قؼٖ ٔىٛان

ٝ خٛيي آة   .وٙٓ ِفف

ا٘جبـؼاـ /وفيٕي ضٕيؽ
وب9َ :وبـ وبثمٝ

  ِيٛاٖ 3•
 ـفتٗ ثيٗ اق ٚ ٘فاٚت ٚ آـأً ٌبؼاثي، اضىبن•

  پٛوت غٍىي
ٚ ٌٛ ٔٛالغ ؼـ آة ٌيف ثىتٗ•  ثٝ آٔٛقي ٚ ٌىت 

  خب ثٝ ّٔفف ثفاي غفؼوبَ وٛؼن

وبغتٕبٖ ٘بظف ٟٔٙؽن /اِٚبّ٘ٛ ضىيٗ
  وبَ 33 :وبـ وبثمٝ

  ِيٛاٖ 3 ـٚقا٘ٝ•
 تٍٍٙي، ـفغ ثف ػالٜٚ آة غٛـؼٖ اق ثؼؽ ٕٞيٍٝ•

  .ٔي وٙٓ ٍ٘بٖ ٚ آـأً اضىبن
 اق پفٞيك اوتطٕبْ، ؼـ اٞفٔي ٞبي ٌيف اق اوتفبٜ ثب•

 اق اوتفبؼٜ ٚ ٚوٛاوي ٌىت ٌٚٛٞبي ٚ ثيٟٛؼٜ اوتفبؼٜ
 ّٔفف ؼـ ٔي وٙٓ وؼي وجك فٕبي ؼـ لٙفٜ اي آثيبـي

ٝ خٛيي آة وٙٓ ِفف

HSE ٚاضؽ ـئيه /القٔي ثٟٙبْ
وبـ وبثمٝ وب10َ :وبـ وبثمٝ

  ِيٛاٖ 9 تب 8 ثيٗ ـٚقا٘ٝ•
 ـفغ ٚ آـأً ٌبؼاثي، اضىبن آة غٛـؼٖ ثب•

.ٔي ٌٛؼ ايدبؼ ٔٗ ؼـ غىتٍي
 ؼـ آة اق اوتفبؼٜ ضؽالُ ثب ٔي وٙٓ وؼي ٕٞيٍٝ •

 اق اوتفبؼٜ اٞفٔي، ٌيفٞبي اق اوتفبؼٜ ٌٛ، ٚ ٌىت
 ّٔفف ؼـوت ـا آة ٔٙكَ ثبغسٝ ؼـ اي لٙفٜ آثيبـي

ٝ خٛيي ٚ وفؼٜ وٗ ِفف



رٍس جْاًی آب

هٌغمِ اغفْبى

وبـٔٙؽ ػّٕيبت ٔفوك ا٘تمبَ ٘فت ٌٟيؽ / ضىٗ تمي قاؼٜ
َ غٕيه آ
وبَ 15: وبثمٝ وبـ

  ٔي وٙٓ تبثىتبٖ ؼـ ٚ ِيتف يه ضؽٚؼ قٔىتبٖ ؼـ ـٚقا٘ٝ ٘ٛـ ثٝ•
  .ٞىتٓ ضىبن آة ّٔفف ثٝ ٘ىجت ٕٞيٍٝ ٚ
 ؼاـؼ ٚخٛؼ ٔىتميٕي ـاثٙٝ والٔتي ٚ آة غٛـؼٖ ثيٗ ٘ظفْ ثٝ•
 ثؼؽ ٚ ٔي وٙٓ فىف آٖ ٔفْٟٛ ثٝ ٔي غٛـْ آة ٚلتي ٕٞيٍٝ ٔٗ ٚ

.ؼاـْ ٌبؼٔب٘ي اضىبن آة غٛـؼٖ ثب ٚ ٔي غٛـؼْ
 ٌيبٞبٖ آثيبـي ثفاي آة، ّٔفف ؼـ خٛيي ِففٝ ثفاي ٔٗ•

 ٔؽاْ ـا ٔٙكَ تدٟيكات.ٔي وٙٓ اوتفبؼٜ لٙفٜ اي آثيبـي اق ٔٙكِٓ
 ٌيفٞبي وٝ خبيي تب ثفٜ ٞؽـ آة اقخبيي ٔجبؼا وٝ ٔي وٙٓ وٙتفَ

 زٖٛ ٔي وٙٝ اػتفاْ ٔبؼـْ وٝ ٔي ثٙؽْ ٔطىٓ لؽـي ثٝ ـٚ آة
 ٔىئِٛيٗ اق ٔي وٙٓ ٔفاخؼٝ اوتػف ثٝ ٚلتي .وٙٝ ثبقي ٕ٘ي تٛ٘ٝ
 ٞٓ يميٗ ٚ لٙغ ٘ٛـ ثٝ .وٙٙؽ ّٔفف ؼـوت وٝ ٔي غٛاْ
 ٌىتٗ ثفاي وبقٔب٘ي ٔٙبقَ آة اق ٞٓ يىجبـ تبوٖٙٛ وٝ ٔي ٌٛيٓ
.ٔي وٙٓ اوتفبؼٜ وبـٚاي اق ٕٞيٍٝ ٚ ٘ىفؼْ اوتفبؼٜ ٔبٌيٗ

وبـٔٙؽ ػّٕيبت ٔفوك ا٘تمبَ ٘فت ٌٙؽٔىبـ/ ػّي اوجف اوجفي
:وبثمٝ وبـ

 آة ِيٛاٖ 5 ـٚقا٘ٝ ٔيبٍ٘يٗ ٘ٛـ ثٝ قٔىتبٖ ٚ تبثىتبٖ ؼـ•
  .ٔي وٙٓ ّٔفف

 ثؽٖ په ٔي ؼٞؽ تٍىيُ آة ـا ا٘ىبٖ ثؽٖ 3/2 وٝ آ٘دبيي اق•
 ِؿت آة غٛـؼٖ اق ٞٓ ٔٗ ٚ ؼاـؼ اوبوي ٘يبق آة ثٝ ا٘ىبٖ
.ٔي ثفْ

 ّٔفف وٕتفي آة وٝ ٔي وٙٓ تٛخٝ اوتطٕبْ، قٔبٖ ؼـ ٕٞيٍٝ•
 ثٝ ٚ اوت ثىتٝ ٕٞيٍٝ ٌيفآة قؼٖ ٔىٛان قٔبٖ .وٙٓ

ٝ خٛيي آة ّٔفف ؼـ وٝ ٔي ؼٞٓ تؿوف ٕٞيٍٝ غب٘ٛاؼٜ اْ  ِفف
.وٙٙؽ

غٗ تؼٕيفات ٟٔٙؽن /ٌفيفيبٖ خٛاؼ
وبَ 11  :وبـ وبثمٝ

 آة ِيٛاٖ 5 تب 4 تبثىتبٖ ؼـ ٚ ِيٛاٖ 2 ـٚقا٘ٝ قٔىتبٖ ؼـ ٔٗ•
  .ٔي وٙٓ اوتفبؼٜ

ً  آة اق ا٘ىبٟ٘ب ٔب اٌف•  ثٝ آثي ٔٙبثغ وٙيٓ، اوتفبؼٜ ا٘ؽاقٜ اق ثي
 خىٕي ٍٔىالت ثفٚق ثبػث ٚ ثي ويفيت آة ٚ ـفت غٛاٞؽ ٞؽـ

 ٔي غٛـؼْ آة وٝ ٞفٌبٜ ٚ ٔبوت والٔتي ٔبٔٗ آة.ٌؽ غٛاٞؽ
 ؼـ آة ّٔفف پيٍيف ٕٞيٍٝ ٕٞسٙيٗ .ؼاـْ ٌبؼٔب٘ي اضىبن

.ٞىتٓ وٍبٚـقي ثػً ؼـ ثٛيمٜ ايفاٖ
ٝ خٛيي آة ّٔفف ؼـ ايٙىٝ ثفاي• ٓ ّٔفف ؼٚي ٞبي اق وٙٓ ِفف  و
 ؼـ ٌيفآة وٝ ٞىت ضٛاوٓ ٕٞيٍٝ ٚ ٔي وٙٓ اوتفبؼٜ ضٕبْ ؼـ

 آة وفؼٖ وٙتفَ ثفاي آيٙؽٜ ؼـ ؼاـْ تّٕيٓ ٚ ٘جبٌؽ ثبق خبيي
.وٙٓ اوتفبؼٜ خؽيؽتف تدٟيكات اق ّٔففي

هٌطمِ جٌَبطزق
فٙي ثبقـوي ٔىئَٛ /اوؽ٘يب ٔديؽ
وبَ 10 :وبـ وبثمٝ

ِيٛاٖ 2 ـٚقا٘ٝ•
 ٚ غٖٛ ٌفؼي ؼـ آة ٌ٘ٛيؽٖ ٌٙيؽٜ ٞب ٘جك ٘ؽاـْ ؼليمي ا٘الع•

.ؼاـٜ تأثيف پٛوت ٌؽٖ ـٌٚٗ ٚ ٌٛاـي
ٝ ٞب آثيبـي ؼـ أىبٖ ضؽ تب•  ٌىتٗ ثفاي .ٔي وٙٓ اضتيبٖ ثبغس

 خبي ثٝ آة وُٙ اق ٔبٌيٗ ٌىتٍٛي خٟت ٚ خبـٚ اق ضيبٖ
.ٔي وٙٓ اوتفبؼٜ ٌيًّٙ

  ِِٛٝ غٖٙٛ تؼٕيفات ٟٔٙؽن /ِففي خالَ
وبَ 12  :وبـ وبثمٝ

ـٚق ؼـ ِيٛاٖ 4•
ٝ ٞب ثيٍتف فؼبِيت ثبػث ـٚق ؼـ آة ِيٛاٖ 8 اق ثيً ّٔفف•  ٚ وّي

.ؼاـؼ تأثيف ا٘ىبٖ خىٓ ثٟجٛؼ ؼـ ٚ ٌؽٜ ثؽٖ وْٕٛ تػّيٝ
ٝ ٞبي ثفاي•  ؼاـاي وٝ ِٛاقٔي اق ٚ لٙفٜ اي آثيبـي اق ٔٙكَ ثبغس

 ٚ ٔي وٙٓ اوتفبؼٜ ٞىتٙؽ  +A ـؼٜ ا٘فلي ّٔفف ثفزىت
ٝ خٛيي وٝ اوت ايٗ ثف وؼي اْ   .وٙٓ ّٔفف ؼـوت ٚ ِفف

ـئيه ػّي اِجؽَ/ ثٟٙبْ تٛوّي ٔبـوٝ
وبَ 16 : وبثمٝ وبـ

.ٔي وٙٓ ّٔفف آة ـٚقا٘ٝ ِيٛاٖ 5 ضؽٚؼ•
 والٔتي ؼـ ثىكايي تأثيف ضيبتي ٔبؼٜ ايٗ ّٔفف•
 وبػت اق .ؼاـؼ ثدب ٚ ؼـوت ّٔفف ِٛـت ؼـ

 اؼأٝ ثبيؽ آة ّٔفف غٛاة قٔبٖ تب فؼبِيت ٌفٚع
 ٘جبيؽ غؿا ِفف اق ثؼؽ ٚ لجُ اِجتٝ ٚ ثبٌؽ ؼاٌتٝ

.ثٌٙٛيٓ آة
 آة ّٔفف ؼـ أىبٖ ضؽ تب ٔي وٙٓ وؼي•

ٝ خٛيي  قؼٖ، ٔىٛان ٍٞٙبْ ٔثبَ ٘ٛـ ثٝ ٕ٘بيٓ ِفف
 ثٝ ـا أف ايٗ اِجتٝ ٚ ... ٚ ٌففتٗ ٚٔٛ ، وفؼٖ ضٕبْ

.ٔي ؼٞٓ ا٘تمبَ ٞٓ ا٘فافيبٖ
ـئيه أٛـ ٔبِي/ ـٚش اهلل ـ٘دجف

وبَ 9 : وبثمٝ وبـ
  ِيٛاٖ وٝ تب ؼٚ•
 يميٗ ٚ لٙغ ٘ٛـ ثٝ  وبفي، ا٘ؽاقٜ ثٝ آة ٌ٘ٛيؽٖ•
 تبثيف اي ق٘ؽٜ ٔٛخٛؼ ٞف ٚ ا٘ىبٖ خىٕي والٔت ؼـ

 والٔت اق ا٘ىبٖ وٝ قٔب٘ي ٚ ؼاـؼ ٟٕٔي ٚ ٔثجت
 وبِٕي ػمُ ٚ ـٚاٖ ٚ ـٚش اق ثبٌؽ ثفغٛـؼاـ خىٕي

 ٚ خىٓ اق ا٘ىبٖ وٝ قٔب٘ي ٚ.ٌٛؼ ٔي ثفغٛـؼاـ ٘يك
 لٙؼب ثبٌؽ ثفغٛـؼاـ وبِٓ ػمُ ٚ ـٚاٖ ٚ ـٚش

 ٘طٛ ثٝ ـا غٛؼ ٚٚظبيف ٚ ٔفٜ ـٚق وبـٞبي
    .ؼاؼ غٛاٞؽ ا٘دبْ ّٔٙٛثتفي

 ثٟؽاٌت ٚ والٔت وٝ ٘ٛـي ثٝ أىبٖ ضؽ تب•
 ؼـ ٍ٘يفؼ لفاـ ٔٙفي تبثيف تطت اختٕبػي ٚ ففؼي

ٝ خٛيي آة ّٔفف .ٔي وٙٓ ِفف



هسیز آبْا خطَط لَلِ دررٍس جْاًی آب
هٌطمِ تْزاى 

ًام ٍ سایش خط لَلِ ًام رٍدخاًِ ردیف
وّيٝ غٖٙٛ ٔىيف ٌفق تٟفاٖ

-ٔغب٘ه30"-ٌبٞفٚؼ 22"-وبـي 16")
(لٛزه14"

وب٘بَ فبٔالة ٌفق 
تٟفاٖ

1

وّيٝ غٖٙٛ ٔىيف ٌفق تٟفاٖ
ٔغب٘ه30"-ٌبٞفٚؼ 22"-وبـي 16"

آثبؼ ٘بِتفبٔالة  2

ٔغب٘ه 30"–وبـي  16" ؼٚآة 3
وبـي -ـي 16" ٔغب٘ه 4

وّيٝ غٖٙٛ ٔىيف غفة تٟفاٖ
 10"-وٗ 14" -لكٚيٗ 18" -تجفيك 16"14ٚ")

(ٔٙتظفلبئٓ 8" -وفج
وٗ 5

لكٚيٗ -ـي 18" ثبثبوّٕبٖ 6
ـٚؼثبـ -لكٚيٗ 16" آثبؼ ٘بِف 7
ـٚؼثبـ -لكٚيٗ 16" آثبؼ ٘ظبْ 8
ـٚؼثبـ -لكٚيٗ 16" آثبؼ ضىيٗ 9
ـٚؼثبـ -لكٚيٗ 16" ٌِٛبٖ 10
ـٌت -ـٚؼثبـ  14" تتىبثٗ 11

ـٚؼثبـ 14" ثيدبـ غٍه 12
ـٚؼثبـ 14" وپيؽـٚؼ 13

ـي -اٞٛاق 16" فبٔالة ػىٍفآثبؼ 14
اٞٛاق 16" ٌٛـ 15
اٞٛاق 16" فٍبفٛيٝ 16
اٞٛاق 16" وٟفيكن 17

هٌطمِ اصفْاى
ايٙر ا٘تمبَ ٘فت غبْ ٔبـٖٚ ثٝ اِفٟبٖ 30 4وؽ وبـٖٚ  1

فارس
ٌيفاق–غٗ ِِٛٝ  ٌسىبـاٖ  ـٚؼغب٘ٝ قٞفٜ 1
ٌيفاق–غٗ ِِٛٝ ٌسىبـاٖ  ـٚؼغب٘ٝ زٍُٕ 2
ٌيفاق–غٗ ِِٛٝ ٌسىبـاٖ  ـٚؼغب٘ٝ ٞفاـ غٍه 3
ٌيفاق–غٗ ِِٛٝ ٌسىبـاٖ  ـٚؼغب٘ٝ ثّٝ ثفْ 4
ٌيفاق–غٗ ِِٛٝ ٌسىبـاٖ  ـٚؼغب٘ٝ زٓ آة ٌٙؽ 5
ٌيفاق–غٗ ِِٛٝ  ٌسىبـاٖ  ـٚؼغب٘ٝ ٌٛـاة 6

ٌيفاق-غٗ ِِٛٝ ؼاالٖ ـٚؼغب٘ٝ وٛاـ 7
ٌيفاق-غٗ ِِٛٝ ؼاالٖ تمب٘غ ثب قٞىً ؼايٓ 8
لزستاى 

ايٙر ٘فت غب30ْغٗ  ـٚؼغب٘ٝ قاَ 1
ايٙر ٘فت غب30ْغٗ  ـٚؼغب٘ٝ ويٕفٜ 2

ايٙر 10ٚ16ٚ20غٖٙٛ ففآٚـؼٜ  ـٚؼغب٘ٝ قاَ 3
ايٙر 10ٚ16ٚ20غٖٙٛ ففآٚـؼٜ  ـٚؼغب٘ٝ ويٕفٜ 4

ايٙر ففآٚـؼٜ 26غٗ  ـٚؼغب٘ٝ ِتٛ٘ؽ 5
ايٙر ففآٚـؼٜ 26غٗ  ـٚؼغب٘ٝ لّؼٝ ّ٘يف 6
ايٙر ففآٚـؼٜ 26غٗ  ـٚؼغب٘ٝ زٍٕه 7
ايٙر ففآٚـؼٜ 14غٗ  ـٚؼغب٘ٝ ِتٛ٘ؽ 8
ايٙر ففآٚـؼٜ 14غٗ  ـٚؼغب٘ٝ لّؼٝ ّ٘يف 9

خَسستاى 
اٞٛاق/آثبؼاٖ 16"ٚ  12"غٖٙٛ ِِٛٝ  ـٚؼغب٘ٝ ثٟٕٗ ٌيف 1

ٔبٍٟٞف/ففاٚـؼٜ آثبؼاٖ 16" ـٚؼغب٘ٝ ثٟٕٗ ٌيف 2
"16 ORD ٖٔبٍٟٞف/آثبؼا ـٚؼغب٘ٝ ثٟٕٗ ٌيف 3
ٔبٍٟٞف /٘فت وٛـٜ آثبؼاٖ 26" ـٚؼغب٘ٝ ثٟٕٗ ٌيف 4
ٔبٍٟٞف/٘فت غبْ آثبؼاٖ 24” ـٚؼغب٘ٝ ثٟٕٗ ٌيف 5

اٞٛاق/ آثبؼاٖ 16"ٚ  12غٖٙٛ ِِٛٝ  ـٚؼغب٘ٝ وبـٖٚ 6

ففاٚـؼٜ ا٘ؽيٍٕه 6"غٗ ِِٛٝ 
ـٚؼغب٘ٝ ثبالـٚؼ 

ا٘ؽيٍٕه
7



هسیز آبْا خطَط لَلِ دررٍس جْاًی آب
ایٌچ در  12/16ًماط تماطع  خط اًتمال ًفت  

هحدٍدُ  لَلِ ري  تا ساري  با رٍدخاًِ ّا 
ِِٛٝ ٔٙٙمٝ ٌٕبَٔطُ تمب٘غ غٖٙٛ ـؼيف

ـٚؼغب٘ٝ تدٗ وبـي1
ـٚؼغب٘ٝ وبالـ ؼـ2ٜ
ـٚؼغب٘ٝ وّيٓ ثٟفا3ْ
ـٚؼغب٘ٝ أف4ٜ
ـٚؼغب٘ٝ ـيً ز52ٍٕٝ
ـٚؼغب٘ٝ ٚاوتب6ٖ
ـٚؼغب٘ٝ اوبن7
ـٚؼغب٘ٝ ٘بِغ8

9
ـٚؼ تبالـ

پُ وفيؽ تب ٌؽٚن
ـٚؼغب٘ٝ ٕ٘فٚؼ10
ـٚؼ غب٘ٝ ؼِيسبي11
ـٚؼ غب٘ٝ ويؽ اثبؼ12

ایٌچ در هحدٍدُ  لَلِ  32تماطع  خط اًتمال ًفت  
ساري تا هغاًك با رٍدخاًِ ّا 

ٔطُ تمب٘غ غٖٙٛ ِِٛٝـؼيف
ـٚؼغب٘ٝ تدٗ وبـي1
ـٚؼغب٘ٝ وبالـ ؼـ2ٜ

ـٚؼغب٘ٝ ات3ٛ

4
ـٚؼ تبالـ

پُ وفيؽ تب ٌؽٚن
تمب٘غ ثب ـٚؼغب٘ٝ ٕ٘فٚؼ5
تمب٘غ ثب ـٚؼ غب٘ٝ ؼِيسبي6
تمب٘غ ثب ـٚؼ غب٘ٝ ويؽ اثبؼ7

ساري  با رٍد خاًِ ّا/ ایٌچ ًكا    8ًماط تماطع خط لَلِ 

ٔطُ تمب٘غ غٖٙٛ ِِٛٝـؼيف
تمب٘غ ثب ـٚؼ غب٘ٝ ٘ىب ـٚؼ1

ّارٍدخاًِ ساري  با / ایٌچ ًكا    16ًماط تماطع خط لَلِ 
ٔطُ تمب٘غ غٖٙٛ ِِٛٝـؼيف

تمب٘غ ثب ـٚؼ غب٘ٝ ٘ىب ـٚؼ1
(لبخبـغيُ)ـٚؼغب٘ٝ قـؼ ـٚؼ 2

سبري  ثب رٍد خبًِ ّب/ ايٌچ ًكب    32ًمبط تمبعغ خظ لَلِ 
ٔطُ تمب٘غ غٖٙٛ ِِٛٝـؼيف

تمب٘غ ثب ـٚؼ غب٘ٝ ٘ىب ـٚؼ1
(لبخبـغيُ)ـٚؼغب٘ٝ قـؼ ـٚؼ 2

گزگاى با / علی آباد 8"ًماط تماطع  خط اًتمال ًفت  
رٍدخاًِ

ٔطُ تمب٘غ غٖٙٛ ِِٛٝـؼيف
ـٚؼغب٘ٝ وجٛؼ ٚاَ ػّي آثبؼ1
ـٚؼغب٘ٝ فبُٔ آثبؼ2
ـٚؼغب٘ٝ فّّي لفق3
ـٚؼغب٘ٝ فّّي پبـن خٍّٙي لفق4
ـٚؼغب٘ٝ فّّي پبـن خٍّٙي لفق5
ـٚؼغب٘ٝ فّّي پبـن خٍّٙي لفق6
ـٚؼغب٘ٝ تمي آثبؼ7
ـٚؼغب٘ٝ فّّي ٔفق٘ىالت8ٝ
ـٚؼغب٘ٝ فّّي ويبٞتّٛ 9
ـٚؼغب٘ٝ ِٚيه اثبؼ 10
ـٚؼغب٘ٝ ؼاٍٍ٘بٜ اقاؼ 11
ـٚؼغب٘ٝ ـاٜ اٞٗ 12
ـٚؼغب٘ٝ قٍ٘يبٖ 13

گٌبد با / علی آباد 8"ًماط تماطع  خط اًتمال ًفت  
رٍدخاًِ

ٔطُ تمب٘غ غٖٙٛ ِِٛٝـؼيف
ـٚؼغب٘ٝ ٟٔؽي آثبؼ1
ـٚؼغب٘ٝ ؼاـوالت2ٝ
ـٚؼغب٘ٝ 3ٍٛٔ
ـٚؼغب٘ٝ غبٖ ثجي4ٗ
ـٚؼغب٘ٝ پُ ويبٜ خٛي5
ـٚؼغب٘ٝ لفٜ لبذ 6
ـٚؼغب٘ٝ و7ّٛ
ـٚؼغب٘ٝ غٗ 8ٛ٘

علی آباد با / ضاّزٍد  10"ًماط تماطع  خط اًتمال ًفت  
رٍدخاًِ

ٔطُ تمب٘غ غٖٙٛ ِِٛٝـؼيف
1ـٚؼ غب٘ٝ ٌيفيٗ ـٚؼ  وٛـ1ٝٔ
2ـٚؼ غب٘ٝ ٌيفيٗ ـٚؼ  وٛـ2ٝٔ
3ـٚؼ غب٘ٝ ٌيفيٗ ـٚؼ  وٛـ3ٝٔ
4ـٚؼ غب٘ٝ ٌيفيٗ ـٚؼ  وٛـ4ٝٔ
5ـٚؼ غب٘ٝ ٌيفيٗ ـٚؼ  وٛـ5ٝٔ
6ـٚؼ غب٘ٝ ٌيفيٗ ـٚؼ  وٛـ6ٝٔ
7ـٚؼ غب٘ٝ ٌيفيٗ ـٚؼ  وٛـ7ٝٔ



هًَا هْدي

رضا عوادي

فاطوِ تَکلی

فاطوِ خلج اسعدي

هْزًاس ضكزي

هسابمِ ّفت سیي



دٍم فرٍرديي، رٍز جْبًي ضؼر گراهي ثبد

شْزيار

ضعزاًِ

پسزم پیزی ّوِ با هي ٍ هادر شذی تَ                                          سزم بَد گزٍ کِ ًگزفتن ّوسز ٍ يار

  جگزم خًَیي عاشق ّواى بیچارُ هي                                     ٌَّس ٍ بزيذی شیز اس ّن گَشِ جگز تَ

صاحبٌظزم ٍ صاحبذل کِ است ايي جزهن                                      جام باسم ًظز چشن ٍ هیخَرم دل خَى

سزم پیزاًِ بِ جَاًیست ٍ عشق َّس                                       َّسی جَاًی بِ ًزاًذم عشق با هٌکِ

پذرم آهذ در کِ بسَسد عشق پذر                                 فزٍخت سین ٍ سر بِ تا خَد گَّز پذرت

سرم ٍ سین بی کِ ًیزسيذ ّیچ عجبا                                     ٌّز ٍ جَاًی ٍ حسي ٍ آسادگی ٍ عشق

ٌّزم اس ًگشَد کاری تَ باسار بِ کِ                                          بَد سیون ٍ سر بٌذ گزُ کاش ٌّزم

درم بِ عالن ّوِ کش سیشدّن آى خَد هي                                   شْز اس اهزٍس در بِ عالن ّوِ را سیشدُ

گذرم هی خَد هعشَقِ کَچِ اس گاّی                                   قذين عْذ کٌن تاسُ درش ٍ ديَار بِ تا

دگزم جْاًی کاى اس هي کِ داًی تَ خَد                                        بس تَ ياد هزا کِ رٍ دگزی آى اس تَ

  آبخَرم ًبَد شغاالى جَی ٍ شیزم                                      سیز دارم دلی ٍ چشن دگزاى شکار اس

گْزم ٍاال ٍ لعلن کٌن چِ شْزيارا                                 ياقَت چَى جگزم در سًذ هَج دل خَى



ِ اید تٌگ هی ضَد . یمیٌاً دلتاى بزاي عكس ّایی کِ ًگزفت

منطقه آزاد انسلي : مكان
پل چوبي : نام اثر 

زّرُ رثيؼي: ٌّرهٌذ ػكبس
  (كبرهٌذ رٍاثظ ػوَهي )

عكس ٍیژُ



ِ ّب آغبز خالليتٌذ ٍ پبيبى جبٍداًگي  ًمغ

ٌّزهٌداى ّوكار

ػرفبى آررخص  : ٌّرهٌذ ًمبش
(هحترم آلبي هحوذ آررخص فرزًذ )

كبرهٌذ ضبغل در ٍاحذ رٍاثظ ػوَهي  



حزف آخز


