
یگنھرف  / ١٠/١٣/١٣٨۴ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تاقحلم هناخریبد و  مھ  امـش  یهبقع  تسا ، یلـصا » هاگرارق   » اجنیا میتفگ  تسامـش ؛ یهدـھع  هب  روشک » یگنھرف  یـسدنھم   » میدرک ضرع  اجنیا  هتـشذگ  لاس  اـم 

، شرورپ شزومآ و  ترازو  مھ  امـش  ییارجا  مدـقم  طوطخ  دنتـسھ ؛ هک  یرگید  یاھعمج  یـسانشراک و  یاھهتیمک  نیعم و  یاروش  یرامقا و  یاھاروش  تسا و  هناخریبد 

هک میونـشب  دـعب  مینزب ، ار  فرح  نیا  اـم  هک  دوـبن  روـطنیا  ینعی  دـیدرک ؛ لوـبق  هب  یقلت  مـھ  ناـیاقآ  دنتـسھ ، فـلتخم  یاھهاگتـسد  داـشرا و  ترازو  یلاـعشزومآ ، ترازو 

مھ اب  هک  ناتـسود  هدش و  تبحـص  هک  هسلج  رد  دعب  هک  مراد  ربخ  نم  هن ، تساجنیا ؛ شھاگیاج  هکنیا  یگنھرف و  یـسدنھم  هب  میرادن  هدیقع  ام  هن ، دناهتفگ  ناتـسود 

یور روشک  یگنھرف  یـسدنھم  یهشقن  دیاب  نالا  الاح  بوخ ، یلیخ  تسا . تسرد  نیمھ  هلب ، هک  دناهدرک  دـییات  همھ  دـندروآ -  نم  یارب  ار  نایاقآ  تارظن  دـناهدرک -  ثحب 

 - تسا لامآ  وزرآ و  افرـص  هک  ییاھزیچ  طقف  هن  اھراکهار -  اب  نالک  یهشقن  دشاب و  هدش  یریگمیمـصت  دشاب ؛ هدش  راک  دشاب ؛ هدش  ثحب  نآ  یور  دـیاب  دـشاب و  هدامآ  زیم 

. ناتسود امش  هب  تسام  یلصا  فرح  نیا  دشاب ؛ هدش  صخشم  هدش و  هدیشک  الماک 

میتشاد و یتارظن  مھ  ام  هک  دنداتـسرف  اجنیا  تفرگ و  ماجنا  ییاھراک  دـش و  هتـشون  نآ  یهمانـساسا  ینعی  داتفا ؛ هار  فراع  رتکد  یاـقآ  تمھ  هب  ادـتبا  رد  ناـگبخن  داـینب 

یهراـبرد نیمز  یور  دـش -  ضرع  تبحـص  یادـتبا  رد  هک  روـشک  یگنھرف  یـسدنھم  هشقن  هشقن -  نیا  زا  منیبـب  هک  منکیم  هاـگن  نیمز  یور  هـب  یتـقو  نـم  میدـنادرگرب .

اب هبترم  هس  ود ، لاس  رھ  هبخن -  دارفا  ریاس  اـھیدایپملا و  هبخن ، نازومآشناد  هبخن ، یاھوجـشناد  ناـگبخن -  هک  دـینادیم  امـش  منیبیمن . یزیچ  تسھ ، هچ  ناـگبخن 

یارب یراک  لمع ، رد  زونھ  هک  تسا  نیا  دیآیم ، تسد  هب  اھنآ  یاھفرح  عومجم  زا  هچنآ  اما  دننزب ؛ فرح  اھناوج  ات  مھدیم ، نادیم  اھنآ  هب  مھ  نم  دنراد و  تاقالم  هدـنب 

هجوت دروم  داینب  نیا  رد  امتح  دیاب  راک  نیا  هک  تسا  ناگبخن  بذج  اھراک ، زا  یکی  دریگب . ماجنا  راک  یدـج  روط  هب  اھنآ  یارب  هک  مراد  رارـصا  نم  تسا . هتفرگن  ماجنا  ناگبخن 

اھاج نآ  رد  هبخن  ناوج  کی  رگا  هک  تسھ  یدایز  یاھاج  نالا  مینک . یریگهرھب  روشک  یارب  اـھنآ  زا  میناوتب  اـت  تسا ، دارفا  نیا  یھدـنامزاس  ییاسانـش و  یرگید ، دـشاب ؛

رد لوا  زا  داژنیدمحا  رتکد  یاقآ  هک  یحرط  نیا  میریگب . راک  هب  دیاب  ییاج  هچ  یارب  ار  دارفا  مینادیمن  ام  یلو  دھدب ؛ ماجنا  ام  یارب  راک  یلک  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  روضح 

اما دریگب ؛ ماجنا  شطیارـش  اب  دـیاب  تسا و  یبوخ  رایـسب  حرط  حرط ، نیا  هتبلا  هک  هتفر ، شیپ  ردـقچ  منادیمن  اھهناخترازو -  رد  ناناوج  یریگراکهب  حرط  دوب -  ناشنھذ 

یـسک هچ  هک  مینادـب  مینک و  یھدـنامزاس  مینک ، ییاسانـش  مینک ، ادـیپ  ار  روشک  ناگبخن  ام  دنتـسھ . ناگبخن  دـننک ، کمک  حرط  نیا  هب  دـنناوتیم  هک  یناسک  نیرتھب 

ناگبخن داینب  یهمانرب  رد  هک  تساھنآ -  یـشھوژپ  یاھزاین  عفر  دـعب ، دریگب . ماجنا  دـناوتیم  ناگبخن  داینب  رد  هک  تسا  ییاھراک  هلمج  زا  راک ، نیا  تسا . مزـال  اـجک  یارب 

هک دیراذگیم ، ار  شمسا  هک  هچرھ  ای  مھ -  اھنآ  رارف  ای  ترجاھم  زا  یریگولج  هار  دنوشیم و  قیوشت  ناگبخن  تروص ، نیا  رد  ناشیـصخش . یاھزاین  عفر  و  تسھ -  مھ 

مرگلد اجنیا  رد  هک  تسا  مزال  اھنآ  نوچ  تسا ؛ ریذپناکما  شور  نیا  اب  طقف  دوشیم -  ییامنگرزب  مھ  رادقمکی  هک  دـندمآ ، دـنتفر و  ای  دـندماین ؛ دـنتفر و  دـنیوگیم  میاد 

الاح متفگ ، دمآ ، نم  شیپ  یدھاز  رتکد  یاقآ  هک  ییهسلج  رد  منامگ  هب  ار  عوضوم  نیا  نم  هک  دنکیم  ادیپ  طابترا  اھهاگـشناد  هب  مھ  راک  نیا  زا  یـشخب  کی  هتبلا  دنوش .

یهرود یلیمکت ، مولع  یاھهرود  شریذـپ  رد  صوصخب  دـننکن ؛ ضیعبت  ساسحا  اـم  یهبخن  یاـھناوج  اھهاگـشناد ، رد  هک  دیـشاب  بقارم  هک  منکیم  ضرع  ناـشیا  هب  مھ 

مراد و عالطا  نم  ار  هلاسم  نیا  زا  یدراوم  هک  دراد ، یرگناریو  تارثا  دروخیمن ، ناشدرد  هب  اجنیا  رد  اھنآ  یگبخن  هک  دـننک  ساـسحا  اـھناوج  رگا  سروب . نداد  رد  یرتکد و 

. منادیم

١٣٨۴/١٠/٢٩ /  ( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

. دیراد روشک  نیا  رد  ار  یگنھرف  یسدنھم  هاگیاج  اھامـش  هک  ماهتفگ  دنتـسھ ، گنھرف  رد  نیرثوم  هک  ینایاقآ  نآ  هب  مھ  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یهسلج  رد  نم 

شیانعم مینکیم ، هیکت  یناسنا  مولع  یور  اجنیا  ام  رگا  دوخ . یاج  هب  مادـک  رھ  هیاپ ؛ مولع  یناسنا و  مولع  دراد : دوجو  یلـصا  یهخاـش  اـت  ود  هک  ماهتفگ  هسلج  نآ  رد 

ینادرم و ناـشدوخ  یارب  مھ  اـھنآ  مراد ؛ یدـصرددص  یهیکت  کـی  هدـنب  مھ  اـجنآ  ارچ ؛ مینکیمن ، هیکت  یتـسیز  مولع  یمیـش و  کـیزیف و  یـضایر و  یور  هک  تسین  نیا 

مولع یناسنا و  مولع  ینعی  یلـصا ؛ یهخاش  ود  هخاش -  ود  نیا  یور  دـیاب  دـشاب . هتـشاد  ناشدوخ  یارب  یناسک  نادرم و  یتسیاب  مھ  یناسنا  مولع  دـنراد ؛ یناـسک 

. دینک لابند  العا  دح  رد  یتسیاب  ار  ملع  دنورب . شیپ  هکنیا  ات  دوشب  یغیلبت  یلوپ و  یملع ، یرکف ، یراذگهیامرس  روشک ، رد  هیاپ - 

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. مھم یاھحرط  یارب  یگنھرف  تسویپ  هیھت  روشک و  یگنھرف  یسدنھم  حرط  یارجا  لیمکت و 

بالقنا  / ١٣٩٠/٠٣/٢٣ ربھر  اب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

. دوش هدید  زین  اھزاین  بولطم ، عضو  میسرت  نمض  نآ ، رد  دیاب  هک  تسا  یگنھرف  یسدنھم  هشقن  نیودت  روشک ، زاین  دروم  یتسدالاب  یاھدنس  زا  یکی 

بالقنا  / ١٣٩٠/٠٣/٢٣ ربھر  اب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

اھاجک مینیبب  دـعب  مینک ، میـسرت  نامدوخ  لـباقم  رد  ار  نآ  لکـشتم  ازجا  مینک و  ریوصت  ار  روشک  بولطم  یگنھرف  عضو  اـم  تسا . مزـال  یگنھرف  یـسدنھم  یهشقن  کـی 

یراذگهیامرـس یئاھاج  کی  مینک ؛ لابند  ار  هلئـسم  میـسرب و  هدـنام ، یقاب  هنعلوفغم  تدـم  نیا  رد  هک  یئاھاجنآ  هب  دراد ؛ رتشیب  تبقارم  هب  جایتحا  اھاجک  دراد ، تیولوا 

هک مھ  لیلد  نیمھ  هب  تسا . رتتخـس  یملع  عماج  یهشقن  زا  تسا ؛ یتخـس  راک  بخ ، هک  تسا ؛ یگنھرف  یـسدنھم  نیا ، مینک . هجوت  اـھنیا  هب  دراد ، مزـال  یرتشیب 

ربخم رتکد  یاقآ  هزات  الاح  تسا ؛ حرطم  یگنھرف  یسدنھم  یهلئسم  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  رد  هک  تسا  لاس  دنچ  نالا  هتفر . شیپ  رتمک  تسا ، یرتتخـس  راک 

تسا یمھم  یهلئسم  تخادرپ ؛ هلئسم  نیا  هب  یتسیاب  تسا ! ثحب  دروم  عوضوم ، نیا  هک  دنھدیم  شرازگ 

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یارجا تنامـض  یارب  مھ  یـصاخ  راـکوزاس  کـی  هک  مینک  ضرف  رگا  همعنواـھبف ؛ دـینکیم ، نیودـت  ارجا  تنامـض  یارب  یراـکوزاس  ـالاح  دوـشب ؛ ارجا  یتسیاـب  اـجنیا  تاـبوصم 

مرتـحم و یارزو  و  تسا -  یراذـگنوناق  هب  جاـیتحا  هـک  ییاـھاجنآ  یراذـگنوناق -  یارب  هـننقم  یهوـق  سیئر  روـھمج و  سیئر  روـضح  دوـخ  دوـشیمن ، نیودـت  اـجنیا  تاـبوصم 

نیودت اروش  گرزب  یاھراک  زا  یکی  اعقاو  هک  یملع -  عماج  یهشقن  دـییامرفب  ضرف  هک  یتقو  ینعی  دـشاب ؛ ارجا  تنامـض  یانعم  هب  دـیاب  طبریذ ، یاھهاگتـسد  نالوئـسم 

، دوشیم نیودـت  تسا -  اـھراک  وزج  نیا  هک  دـش  نیودـت  نآ  یارب  مھ  یبوـخ  ییارجا  راـکوزاس  دـش و  یبوـخ  رایـسب  راـک  هک  دوـب  روـشک  یملع  عماـج  یهشقن  دنـس  نیا 

راک مدینش  هک  یگنھرف -  یسدنھم  دنس  دینک  ضرف  الثم  ای  دریگب ؛ ماجنا  نیا  هکنیا  هب  دنشاب  هتشاد  مامتھا  یتسیاب  ناشدوخ  مھس  هب  مادک  رھ  ییارجا  یاھهاگتسد 

لوحت دنـس  ای  یمالـسا ؛ هاگـشناد  دنـس  ای  دـنکادیپ ؛ ققحت  هک  دوشب  هیھت  امتح  ییارجا  راکوزاس  مھ  نآ  یارب  دـیاب  هک ]  - ] هدرکادـیپ مامتا  ای  تسا ]  ] مامتا هب  کیدزن  نآ 

هـسلج نآ  رد  هک  روشک -  ناگبخن  یدربھار  دنـس  ای  دننک ؛ ییارجا  دننک و  یلمع  ار  نیا  هک  دننادب  دھعتم  ار  دوخ  شرورپ  شزومآ و  مرتحم  ریزو  هک  شرورپ  شزومآ و  یداینب 

اـضعا و دوخ  دـیاب  هصـالخ  و  دـننک ؛ بیقعت  یتسیاـب  روھمج  سیئر  مرتـحم  تنواـعم  بخ  ار  هلئـسم  نیا  هک  تسا -  یمھم  رایـسب  دنـس  هک  مدرک  تکرـش  مھ  هدـنب  دوـخ 

[. میداد رارق   ] یزکرم هاگرارق  کی  ناونعهب  ار  هاگیاج  نیا  ام  هک  دنشاب  هتشاد  رواب  دننک و  لوبق  یگنھرف  یاھهاگتسد 

یگنھرف  / ١٣٩٣/٠٧/٢۶ بالقنا  یلاع  یاروش  دیدج  یهرود  زاغآ  مکح 

« يگنھرف يسدنھم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 3هاگياپ  هحفص 1 
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یھدناماس هک  دنتسھ  یمھم  یاھهزوح  یگنھرف ، یـسدنھم  یمومع ، گنھرف  شھوژپ ، شزومآ و  یگدنز ، کبـس  ملع ، دیلوت  نوچمھ  یـساسا  یدیلک و  یاھهصرع 

. تسا هدش  هدرپس  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هب  یمالسا  یروھمج  رد  نآ 

یگنھرف  / ١٣٩٣/٠٧/٢۶ بالقنا  یلاع  یاروش  دیدج  یهرود  زاغآ  مکح 

یاھهرود رد  هک  یناسنا  مولع  رد  لوحت  زین  شرورپ و  شزومآ و  یلاع و  شزومآ  زا  معا  روشک  یملع  یـشزومآ و  ماظن  رد  یزاـسون  لوحت و  عوضوم  یگنھرف و  یـسدنھم 

نیا دیاب  اذل  درک ، دھاوخ  یمالسا  بالقنا  هجوتم  یگرزب  تراسخ  روما  نیا  نداتفا  قیوعت  هب  تسا ، هدیسرن  بولطم  ماجنارس  هب  زونھ  تسا ، هدوب  دیکات  دروم  زین  هتشذگ 

دسرب دوخ  ماجنارس  هب  نکمم  لوقعم و  نامز  تدم  یط  دیدج  یزیرهمانرب  یرگنزاب و  کی  اب  هدش و  هتفرگ  رتیدج  روما 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

نکممان یھاگ  راوشد و  جاودزا  اما ] ، ] ناوارف ناوج  نارـسپ  نارتخد و  اھناوج . جاودزا  اـھناوج ، لاغتـشا  یهلئـسم  اـھناوج : یهلئـسم  اـم  یهعماـج  تالکـشم  زا  یکی  زورما 

رتمک یروآدـنزرف  یور  هبناجهمھ  هبناجدـنچ و  تاغیلبت  اب  یتقو  دوشب . یزاسگنھرف  دـیاب  دـننک ، شالت  دـننک ، راک  اھهنیمز  نیا  رد  دارفا  دـیاب  دـننک ؛ کمک  دـیاب  بخ  تسا .

. هعماج ندش  ریپ  روشک ، ندش  ریپ  ظاحل  زا  رگید ، لاس  یس  رگید ، لاس  تسیب  هب  تبـسن  دنھدیم  رادشھ  دراو ، یاھمدآ  هک  یلعف  تیعـضو  هب  میـسریم  دوشیم ، غیلبت 

، روتوم اما  دـننکیم ، افیا  شقن  کـشالب  اـھریپ  هک  ماهتفگ  هدـنب  هدوب . اـھناوج  روضح  تکرب  هب  زورما  اـت  اـم  یاھتفرـشیپ  یهمھ  دـسرب ؛ اـھهلق  نآ  هب  دـناوتیمن  ریپ  یهعماـج 

تـسد یزاسگنھرف  دراد ؛ مزال  یزاسگنھرف  نیا  بخ  دـش . دـھاوخ  طلـسم  هعماج  نیا  رب  نمـشد  ناوج ، لباق  تیعمج  کـی  زا  دـنامب  مورحم  هعماـج  نیا  رگا  دـنیاھناوج .

یزاسگنھرف نیا  دراد ؛ مزال  یزاسگنھرف  جاودزا  رما  رد  ندرکن  یریگتخس  دھاوخیم ، یزاسگنھرف  ناسآ  جاودزا  دھاوخیم ، یزاسگنھرف  هداوناخ  لیکشت  تسا . امش 

. دھدب ماجنا  دناوتیم  راک  یلیخ  حادم  یهعماج  تسا . امش  راک  نیا  دیآیمرب ، امش  زا 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یاـنعم هب  مدرم  تسا ، هدـشیم  ساـسحا  مدرم  روشرپ  روضح  مدرم و  یـسامح  روضح  هب  زاـین  هک  ییاـیاضق  یهمھ  رد  تسا . هدـنز  اـم  روـشک  رد  هساـمح  حور  هللادـمحب 

کی یانعم  هب  یتسیاب  اھناوج ؛ رد  صوصخب  دـنک ، ادـیپ  قمع  دـیاب  ساسحا  تیونعم و  روش و  نیا  دـناهدش . نادـیم  دراو  هساـمح  ناـمھ  اـب  روش و  ناـمھ  اـب  هملک  یعقاو 

. تسا حادم  یهعماج  راک  تسا ، امش  راک  راک ، نیا  تسا و  ریذپناکما  یزاسگنھرف  اب  نیا  دنک . عناق  ار  اھنھذ  لماک ، گنھرف 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یاـنعم هب  مدرم  تسا ، هدـشیم  ساـسحا  مدرم  روشرپ  روضح  مدرم و  یـسامح  روضح  هب  زاـین  هک  ییاـیاضق  یهمھ  رد  تسا . هدـنز  اـم  روـشک  رد  هساـمح  حور  هللادـمحب 

کی یانعم  هب  یتسیاب  اھناوج ؛ رد  صوصخب  دـنک ، ادـیپ  قمع  دـیاب  ساسحا  تیونعم و  روش و  نیا  دـناهدش . نادـیم  دراو  هساـمح  ناـمھ  اـب  روش و  ناـمھ  اـب  هملک  یعقاو 

. تسا حادم  یهعماج  راک  تسا ، امش  راک  راک ، نیا  تسا و  ریذپناکما  یزاسگنھرف  اب  نیا  دنک . عناق  ار  اھنھذ  لماک ، گنھرف 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

شھاوخ مھاوخیم  نم  تسا ؛ یمالسا  یگدنز  کبـس  یهلئـسم  دوشب ، لابند  یھلا  لضف  هب  امتح  دیاب  مالـسلامھیلع [ تیب  لھا   [ سلاجم نیا  رد  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

یارعـش دننک ؛ راک  یمالـسا  یگدنز  کبـس  و  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا یگدنز  کبـس  یهلئـسم  یور  ناشدوخ  یاھیریگیپ  رد  ناشدوخ ، تاعلاطم  رد  زیزع  ناردارب  هک  منک 

میھاوخب رگا  دوشب . یزاسگنھرف  ات  دوشب  هدناوخ  سلاجم  رد  دننک و  نیزم  رعـش  رنھ  هب  ار  نیا  دیدینـش - اجنیا  ار  ناشیاھراک  یهنومن  زورما  هک   - ام یهتـسجرب  دھعتم و 

اعد رد  امـش  دینیبب  دوشب . دـیاب  یزاسگنھرف  ینعی  تسا ؛ نیا  شھار  مینادرگرب ، یمالـسا  تلاح  هب  نمـشد  یهھبج  جوم  لباقم  رد  تسرد  تروص  هب  ار  یگدـنز  کبس 

؛ هدب رارق  اھنآ  یگدنز  هیبش  ار  نم  یگدنز  ینعی  ایحم  هچ ؟ ینعی  ایحم  بخ  ( ۶ (؛ دمحم لآ  دمحم و  تامم  یتامم  دمحم و  لآ  دمحم و  ایحم  یایحم  لعجا  مھللا  دـییوگیم :

. دوشب لابند  دیاب  یگدنز  کبس  یهلئسم  نیا  میھدب . ماجنا  میھاوخب و  مییوگب و  هک  دناهتساوخ  ام  زا  ار  نیا  میھاوخیم ؛ ار  نیا  ام  یگدنز ؛ کبس  ینعی 

یگدنز کبس  هتسناوت  بالقنا ، زا  شیپ  یاھلاس  لوط  رد  ام  روشک  رد  هلمج  زا  یمالسا ، یاھماظن  یهتسباو  نارس  تنایخ  فعـض و  زا  یهدافتـسا  اب  هنافـساتم  نمـشد 

رود رطاخ  هب  نیا  مینکیم ، هدـھاشم  روشک  لخاد  رد  ار  نوگانوگ  تالکـشم  رگا  مینکیم ، هدـھاشم  فارـسا  رگا  مینکیم ، هدـھاشم  یتالابمیب  رگا  ام  دـنک . جـیار  ار  شدوخ 

هلیسو نیا  هب  یزاسگنھرف  دوشب . یزاسگنھرف  دیاب  مینک ، مکاح  ار  یمالسا  یگدنز  کبس  میھاوخب  رگا  تسا . یمالسا  یگدنز  کبس  زا  یمالـسا و  قالخا  زا  نداتفا 

. دینادرگرب مالسا  تمس  هب  ار  نایرج  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دینک و  یزاسگنھرف  مدرم  نایم  رد  دیناوتیم  هک  دیتسھ  یناسک  نیرتھب  امش  دریگیم و  ماجنا 

یگنھرف  / ١۴٠١/٠٩/١۵ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یاھھاگتـسد تیادـھ  دروم  رد  دنتـسناد و  یگنھرف  یـسدنھم  زا  یـشخب  ار  طلغ  یاھگنھرف  حالـصا  اـی  یزاـسگنھرف و  یارب  یمومع  یاـھتکرح  نینچ  داـجیا  ناـشیا 

غالبا اب  طقف  یگنھرف ، تیادـھ  امیـسوادص ، تاغیلبت و  نامزاس  شرورپ ، شزومآ و  یمالـسا ، داشرا  گنھرف و  نوچمھ  ییاھھاگتـسد  دروم  رد  دـندوزفا : یتلود ، یگنھرف 

یگنھرف بالقنا  یلاعیاروش  رد  هوق  هس  یاسور  روضح  مھ  اھنآ  یارجا  تنامـض  دنوش و  ییارجا  ققحم و  اھدنـس  نیا  دـیاب  هکلب  دوشیمن  ریذـپناکما  لوحت  یاھدـنس 

. تسا

ییاھهصرع رد  یگنھرف  یاھفعض  قیقد  تخانش  مئاد ، یرایشوھ  دنتفگ : دندناوخ و  یگنھرف  راتخاس  حالصا  یارب  یناینب  یراک  ار  یگنھرف  حیحص  یـسدنھم  ناشیا  ... 

، یگنھرف حیحص  یاھهرازگ  جیورت  فعض و  طاقن  عفر  یارب  هناملاع  یاھلحهار  هب  یبایتسد  یارب  شالت  اھهصرع و  رگید  یگدنز و  کبس  هداوناخ ، تسایـس ، عامتجا ، ریظن 

. تسا روشک  یگنھرف  یسدنھم  یساسا  تامازلا  زا 

ناناوج و اب  طبترم  زکارم  یلاع ، شزومآ  امیـسوادص ، شرورپ ، شزومآ و  هلمج  زا  فلتخم  یاھھاگتـسد  فیلاکت  ندـش  نشور  بجوم  ار  یگنھرف  یـسدنھم  بـالقنا ، ربھر 

. درک دھاوخ  یناوارف  ررض  هعماج  دنوش ، دوخ  مھم  فیاظو  زا  تلفغ  راچد  اھھاگتسد  هنوگنیا  رگا  دندوزفا : دنتسناد و  یمدرم  یاھلکشت  نینچمھ 

« يگنھرف يسدنھم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 3هاگياپ  هحفص 2 
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« : یگنھرف یسدنھم   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یقداص  /   ٠١/٠۴/١٣٨۶ مکاح  هدنسیون :  یگنھرف /  یسدنھم  رد  هناسر  هاگیاج 
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« يگنھرف يسدنھم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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