
تقا
تمواقم داص

 ی

)6(نمشد یاهدنفرت لباقم رد رتمک یریذپ بیسآ اب دشر هبور یداصتقا نتشاد انعم

فده

 روشک هب ندیشخب ماکحتسا
)5(نمشد ربارب رد نآ نتخاس ذوفن لباقریغ و

)5(داصتقا ندوب مواقم

)6(یصوصخ شخب زا تیامح

ناکرا

)6(داصتقا یازنورد شخب و ىلم ديلوت زا تيامح

)14(نیزنب میرحت همانرب ندرک یثنخ و نیزنب یدنبهیمهسقادصم نمشدیهبرح لباقم رد ندش مواقم هجیتن

)1( ىللملا نيب ىاهدمورزج و اهنارحب لباقم رد ندوب مواقم انعم

)4(دوخ ینوردتخاس رد مواقم
اهیگژیو

)4(ایند یهشوگ نآ و هشوگ نیا رد نوگانوگ تارییغت اب ندشن مطالتم

یصوصخ شخب یشخبناوت همزال

)14(یلم داصتقا هب نداد لکش اههنارای ندرک دنمفدهقادصم  فده

تعنص
 اهشخب

یزرواشک

)6(یزرا عبانم تیریدم

)6(فرصم تیریدم

)6(ناينب  شناد داصتقا هب یگدیسر

 یزاسگنهرف

تامازلا

 یلمع مادقا

)13(ريذبت و فارسا زا زيهرپ و لداعتم فرصم
 داعبا

)13(یلخاد تادیلوت زا هدافتسا

)13(فرصم تریدم یهلئسم ندوب داهج  تیمها تلع

فده

 اههناسربطاخم

یلخاد تادیلوت فرصم

تلود زا ییوجهفرص عورش
قادصم

یلخاد یالاک زا هدافتسا

هناگهس یاوق
بطاخم

مدرم داحآ

تراجت و ندعم و تعنص ترازو
لوئسم

مولع ترازو

)9(ناینب شناد یاهتکرش شخب دیما یداصتقا یاهتیلاعف )9(ىتمواقم داصتقا ىاه   هفلؤم نيرترثؤم و رهاظم نيرتهب زاتیمهابسانمهنیمز

)6(یداصتقا طسوتم و کچوک یاهدحاو ندرک لاعف

)4( داصتقا یاهتسایس ناونع هب ىتمواقم داصتقا ىاهتسايس باختنا

تامازلا

)3(تاعوضوم نیا نوماریپ ییوجشناد هثحابم

)11(داصتقا ندرك ىمدرم

)12(تفن هب ىگتسباو شهاك

مدرم یگدنز رب میقتسم ریثأث تیمها تلع

)7(یربهر رادید رد نایوجشناد زا یکی طسوت  یمجاهت داصتقا ثحب حرط
قادصم

)16(ىتمواقم داصتقا رد قيقحت ىارب ىئوجشناد داتس لیکشت

  یصوصخ شخب ندرک دنمناوتیارب ،44 لصا یاهتسایس یارجا
همزال

)17(ینیرفآراک

یکناب متسیس و یتلود یاههاگتسد

 هننقمهوقلوئسم

رگید یازدمآرد یداصتقا یاهتیلاعف اب تفن ندرک نیزگیاج راکهار

تیمها تلع داصتقا ى هنيمز رد مهم تكرح نيرتگرزب

)8(یداصتقا تاضراعم

)8(یسایس تاضراعم

)8(یاهقطنم تاضراعمشلاچ

)8(یللملانیب تاضراعم

یتمواقم داصتقا هب هبرض)15(تاررقم رييغت و هعاسلا قلخ ىاهميمصت هجیتن

)6(ىمدرم و ىتلود ىاهتيفرظ ى  همه زا هدافتسا
نارظنبحاص یاهراکهار و اههشیدنا و اهرکف زا هدافتسا

 داعبا
ىداصتقا دسافم اب ى  هزرابمهمزالیمدرم یاههیامرس زا هدافتسا

یبایزرا
)8(راعش زا ندوب رتارف و نتشاد تیعقاو

)8(روشک ندوب تفرشیپ لاح رد

هیئاضقهوق

)10(روشک رب نمشد یداصتقا راشف ترورض

روشک یلم دشر هب ندز هبرض

یلم هافر رد لالتخا فده

ماظن زا مدرم ییادج و یگدزلد

)14( هافر و یداصتقا دشر

)14(لاغتشا و دیلوت قنور

)14(یللملانیب یوربآ و یقیقح رادتقا

: 

1392/06/06تلود تأیه یاضعا و روهمج سیئر رادید رد تانایب-1 

1392/05/06نايوجشناد راديد رد تانايب-2             

1392/05/06نايوجشناد راديد رد تانايب-3

1392/02/07روشك دیلوت شخب نالاعف و نارگراك رادید رد تانایب-4

1392/01/01یوضر رهطم مرح رد تانایب-5

1391/06/02تلود تئيه ىاضعا و یروهمج سيئر راديد رد تانايب-6

 1391/05/16نایوجشناد رادید رد تانایب-7

1391/05/08ناینب شناد یاهتكرش نالوئسم و نارگشهوژپ زا یعمج رادید رد تانايب-8

1391/05/08ناینب شناد یاهتكرش نالوئسم و نارگشهوژپ زا یعمج رادید رد تانايب-9

1391/05/03ماظن نارازگراك رادید رد تانایب-10

1391/05/03ماظن نارازگراك رادید رد تانایب-11

1391/05/03ماظن نارازگراك رادید رد تانایب-12

1391/05/03ماظن نارازگراك رادید رد تانایب-13

1391/05/03ماظن نارازگراك رادید رد تانایب-14

1391/05/03ماظن نارازگراك رادید رد تانایب-15

1390/05/19نایوجشناد زا یعمج رادید رد تانایب-16

1389/06/16روشك رسارس نانيرفآراك زا یعمج راديد رد تانايب-17

یتمواقم داصتقا 
یلک یاه تسایس دنس غالبا زا شیپ ات یمالسا بالقنا مظعم ربهر تانایب رب یرورم
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