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ــ﹩  ﹚︡︋ ﹩︋ ــ﹢ و ــ﹟، دوران ﹡ ﹋ ﹩ــ ــ﹥ ︑﹞︡﹡ ــ︣ان ا︨ــ﹑﹝﹩، ︨ــ︣﹁︣از ︋ ا
را آ︾ــ︀ز ﹋ــ︣ده ا︨ــ️. از ﹊︧ــ﹢ ︑ــ﹑ش و ﹝︖︀﹨ــ︡ت ﹝﹙ــ️ اــ︣ان در 
ــ︀ر د﹨ــ﹥ ﹎︫︢ــ︐﹥ ︋ــ︣ای د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل و ︻ــ︡م وا︋︧ــ︐﹍﹩ 
︋ــ﹥ ︔﹞ــ︣ ﹡︪︧ــ︐﹥ ا︨ــ️ و از ︨ــ﹢ی د﹍ــ︣ ︑﹑︫ــ﹩ ︎︣﹡︪ــ︀ط در ﹁︱ــ︀ى 
ــ﹥ ﹇﹙﹥ ﹨ــ︀ی  ــ︣ای ︑﹆ــ﹅ ︑﹢︨ــ︺﹥ و د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋ آرا﹝ــ︩ و ︻﹆﹑﹡﹫ــ️ ︋
︎﹫︪ــ︣﹁️ و ︻︡ا﹜ــ️ آ︾ــ︀ز ︫ــ︡ه ا︨ــ️. در ︫ــ︣ا︴﹩ ﹋ــ﹥ ا﹋︓ــ︣ 
ــ︀ی  ﹨ ️ ــ︣ی و د︠︀﹜ ــ﹩ ﹡︀︫ــ﹩ از ا﹁︣ا︵﹩ ﹎ ــ﹥ از ﹡︀ا﹝﹠ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ﹝﹠︴﹆
︋﹫﹍︀﹡ــ﹍︀ن ر﹡ــ︕ ﹝﹩ ︋︣﹡ــ︡، ﹝﹙ــ️ ︨ــ︣︋﹙﹠︡ اــ︣ان در ا﹝﹠﹫︐ــ﹩ ﹝︓︀ل زد﹡ــ﹩، 

در ﹝︧ــ﹫︣ ر︫ــ︡ ا﹇︐︭ــ︀دی ︀︎ــ︡ار، ﹨ــ︣ روز ﹎︀﹝ــ﹩ ﹡ــ﹢ ︋︣﹝ــ﹩ دارد.
﹁︣︮ـ️ ﹎︣د﹨﹛ آـ﹩ ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ︀ن، ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن و ﹡ـ﹢آوران ا﹟ ︨ـ︣ز﹝﹫﹟، 
︣ دوش ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡، در ︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹙﹩  ﹋﹥ ﹝︃﹝﹢ر️ ﹎︣ا﹡︧ـ﹠﹌ ︑﹢︨ـ︺﹥ را︋ 
ـ﹢د و ﹨﹞﹊︀را﹡﹛  ـ︀د﹝︀﹡﹩︠  ـ﹞︣ده و︫  ︀ـ﹩، ﹝︽︐﹠ـ﹛︫   ︋﹫ـ ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩︫ 
️ ﹨︀ی  ـ︣﹋ ـ﹢م در ا︖ـ︀د︫  در دو﹜ـ️ را از ︗﹠︊ـ︩ ︗﹢ا﹡ـ︀ن اـ﹟ ﹝ـ︣ز و︋ 
﹥ ︑﹆﹫ـ﹅ ﹝﹩ ︑ـ﹢ان اد︻︀ ﹋︣د  ﹡﹢︎ـ︀، ﹡ـ﹢آور و ﹋︀رآ﹁︣ـ﹟ ا︋ـ︣از ﹝﹩ ﹡﹞︀ـ﹛.︋ 
️ ﹨︀ی  ﹙ـ﹅ ︔ـ︣وت از ﹁︣︮ ـ︣ز﹝﹫﹟ در︠  ﹋ـ﹥ ︣﹋︐ـ﹩ ﹋ـ﹥ ︗﹢ا﹡ـ︀ن اـ﹟︨ 
ـ︣ای  ︗︡ـ︡ آ︾ـ︀ز ﹋︣ده ا﹡ـ︡، ﹡﹢︋︡ـ︩ آ﹠ـ︡ه ای رو︫ـ﹟ و در︪︠ـ︀ن︋ 
︡︠﹢ا﹨ـ︀ن اـ︣ان ﹋﹢︫ـ﹫︡ه ا﹡︡ ﹝︀﹡︹  ـ︣ز﹝﹫﹟ ا︨ـ️. ﹨ـ︣ ﹠ـ︡ ﹋ـ﹥︋  اـ﹟︨ 
ـ﹢﹡︡،   ︫﹤﹡︀﹠︣﹁︣ی ﹋︀رآ︢︎︣︴ ﹑﹇﹫ـ️، ﹡ـ﹢آوری و︠  ︤رگ︠  اـ﹟ ﹝ـ﹢ج︋ 
 ﹩﹞︀ ـ﹢د را  ︠︀﹨ ︩  ـ︴﹢ح و در ﹨﹞﹥︋  دو﹜ـ️ ︑︡︋﹫ـ︣ و ا﹝﹫ـ︡ در ﹨﹞﹥︨ 
️ ﹨︀ى ﹡﹢︎︀ و ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ︀ن ︗﹢ان ﹝﹩ دا﹡︡ و ﹨﹞ـ﹥ ا︋︤ار﹨︀ و ا﹝﹊︀﹡︀ت  ︫ـ︣﹋

︧ـ︐﹥ ا︨ـ️. ﹥ ﹋︀ر︋  ـ︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫ـ️ آ﹡︀ن︋  ︠ـ﹢د را︋ 
 ︡︀ ﹥ ︗﹢ا﹡ـ︀ن ﹝︊︐﹊ـ︣︋  ـ﹢ء ︸﹟︋  ︡︋﹫﹠ـ﹩ و︨  ﹥ ︗ـ︀ى︋  ـ︀ورم ﹋ـ﹥︋  ︋ـ︣ اـ﹟︋ 
آ︾ـ﹢ش ︎︣﹝ـ︣ ﹡︷︀م ا︨ـ﹑﹝﹩ را ︋ـ︣ روی ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن و ﹡﹢آوران ﹋︪ـ﹢ر 

︊ـ﹢د ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ در  ︀︻︒ رو﹡ـ﹅ و︋  ︋﹍︪ـ︀﹫﹛ ود︨ـ️ ﹨﹞﹥ ﹋︧ـ︀﹡﹩ ﹋﹥︋ 
﹋︪ـ﹢ر ﹝﹩ ︫ـ﹢﹡︡ را ︋﹀︪ـ︀ر﹛ و ︋ـ︀ ﹇ـ︡رت از ا︪ـ︀ن ︎︪ـ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋﹠﹫ـ﹛. 
ا﹋﹠ـ﹢ن ﹋ـ﹥ ︗﹞︺ـ﹩ از ﹡︊﹍︀ن ـ﹢زه ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ و ﹁﹟ آ﹁︣﹠﹩ ﹋︪ـ﹢ر در 
︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹙ـ﹩ ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩ ︫ـ﹫︀︋ ﹩ ﹎︣د﹨ـ﹛ آ﹝︡ه ا﹡ـ︡، ﹐زم ﹝﹩ دا﹡﹛ 
 ﹩﹠︣﹁ـ﹢زه ﹋︀رآ ـ️ دو﹜️ ︑︡︋﹫︣ و ا﹝﹫ـ︡ از ﹁︺︀﹐ن︀﹝ ـ﹟ ا︻ـ﹑م﹝︲
︊﹢د  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︑︡و﹟ ︫ـ︡ه در︋  ︣ ︑﹆ـ﹅︋  ـ︣ ︻ـ︤م ا﹟ دو﹜️︋  ﹋︪ـ﹢ر،︋ 
︑﹢︨ـ︺﹥ ﹁︱︀ی ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ و ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر ﹋︪ـ﹢ر و ر︨ـ︀﹡︡ن ﹋︪ـ﹢ر ︋﹥ 
ـ﹞︀ ﹡ـ﹢آوران و  ﹇﹙﹥ ﹨ـ︀ی ر﹁﹫ـ︹ ︑﹢︨ـ︺﹥ ︑︃﹋﹫︡ ﹋﹠﹛. از راه دور ، د︨ـ️︫ 
﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن ا︣ان را ﹝﹩ ﹁︪ـ︀رم و آ﹠︡ه ای در︪︠ـ︀ن را ︋﹥ ︫ـ﹞︀ ︋︪ـ︀رت 
ـ﹞︀ ︗︀د﹎ـ︣ان ︻︣︮ـ﹥ ﹡ـ﹢آوری و ︑﹢︨ـ︺﹥ ︻﹙﹞ـ﹩ ا︣ان  ﹝﹩ د﹨ـ﹛ و از︫ 
︣د︋ـ︀رى ا﹡﹆﹑︋ـ﹩، ︑ـ﹑ش ︗︀دى  ︊ـ︣ و︋  ـ︀︮  ا︨ـ﹑﹝﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨ـ﹛ ﹋ـ﹥︋ 
️ ﹨︀ی ﹡ـ﹢آور ︋ـ︀ ︗︡ـ️ و ︋ـ︡ون  ︠ـ﹢د را در ا︖ـ︀د و ︑﹢︨ـ︺﹥ ︫ـ︣﹋
و﹇﹀ـ﹥ ادا﹝ـ﹥ د﹨﹫︡. از ﹨﹞﹥ ﹝︡︣ان ﹋︪ـ﹢ر ﹋﹥ ︋﹥ ﹡ـ﹢ی ﹝︀﹝﹢ر️ آن ﹨︀ 
و ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹝︐︊﹢︻︪ـ︀ن ﹝︣︑︊ـ︳ ︋ـ︀ ـ﹢زه ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ﹩، ︻﹙ـ﹛ و ﹁﹠ـ︀وری 
ا︨ـ️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨ـ﹛ ﹋ـ﹥ در ـ﹏ ﹝︪ـ﹊﹑ت ︎﹫ـ︩ روی اـ﹟ ︗︀د﹎ـ︣ان 
️ ﹨ـ︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩  ︻︣︮ـ﹥ ︑﹢︨ـ︺﹥ ﹜︷ـ﹥ ای در﹡ـ﹌ ﹡﹊﹠﹠ـ︡ و از ﹨﹞﹥ ︸︣﹁﹫
 ︿︣︺︑ ـ︀ن﹫﹠︋ ︩ ️ ﹨︀ی دا﹡ ـ︣﹋ ︪ـ﹛ ︑﹢︨ـ︺﹥ و ﹇︀﹡﹢ن︫  ︣﹡︀﹝ـ﹥︫  ﹋ـ﹥ در︋ 
و ا︖︀د ︫ـ︡ه ا︨ـ️ ا︨ـ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠ـ︡؛ ︣ا﹋﹥ آ﹠ـ︡ه ا︣ان ا︨ـ﹑﹝﹩ ︗︤ ︋︀ 
︑ـ﹑ش ︗﹢ا﹡ـ︀ن ︠﹑ق، ︠︴︢︎︣ـ︣ و ﹋︀رآ﹁︣﹟ ︨ـ︀︠︐﹥ ﹡﹢ا﹨︡ ︫ـ︡.
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︡ــ︡ه ا﹡﹀ــ︣ادی و  ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ــ﹉︎  ﹫︧ــ︐﹛، ﹋︀رآ﹁︣﹠ــ﹩︋  ︑ــ︀ اوا︠ــ︣ ﹇ــ︣ن︋ 
︑︀︋ــ︹ و︥﹎﹩ ﹨ــ︀ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨ــ︀ی ﹁ــ︣د ﹋︀رآ﹁︣ــ﹟ ︑﹙﹆ــ﹩ ﹝﹩ ︫ــ︡ و 
ــ︀  ــ︿ د﹡﹫ ﹚︐﹞ ــ﹢ر﹨︀ی ــ﹩ در ﹋︪ ﹠︣﹁ــ︺﹥ ﹋︀رآ ــ︀ی ︑﹢︨ ﹨ ﹤﹞︀﹡︣ ــ︀م︋  ﹝︑
︋ــ︣ ﹝ــ﹢ر ا﹁︤اــ︩ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨ــ︀ی داو︵﹙︊﹫ــ﹟ ︑﹠︷﹫ــ﹛ ﹝﹩ ﹎︪ــ️. 
ــ﹥ ﹎ــ︣وه ﹝︀رت ﹨ــ︀ی ﹝︣︡︐ــ﹩،  اــ﹟ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨ــ︀ ︻﹞︡︑ــ︀ در︨ 
ــ︭﹫︐﹩ و ︀د﹎﹫ــ︣ی ︡ا﹇ــ﹏ ــ﹉ ﹝ــ︀رت  ︋︊ــ﹢د و︥﹎﹩ ﹨ــ︀ی︫ 
ــ︣د  ــ︣ ﹋ ــ﹍︀ه ︑︽﹫﹫ ــ﹟ ﹡ ــ﹥ ا ــ﹥ ر﹁︐ ــ︀ ر﹁︐ ــ﹢﹡︡. ا﹝ ــ﹫﹛ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ︫ ــ﹩ ︑﹆︧ ﹠﹁
ــ︤  ــ︣د ﹡﹫ ــ﹢ن ﹁ ﹫︣ا﹝ ــ︳︎  ﹫﹞ ︩ــ ــ︣دی ﹡﹆ ــ︀ی ﹁ ﹨ ﹩︀﹡ــ︣ ︑﹢ا ــ﹑وه︋  و ︻
ــ﹩، ﹋︀ر و  ــ︳ ز﹡︡﹎ ﹫﹞  ︣ــ ﹍ــ︀رت د ــ﹥ ︻︊ ــ︡.︋  ــ︫︣  ︣ر﹡﹌ ︑ ــ︣ و︎  ︑ ﹜﹞
﹫ــ︡ا ﹋ــ︣د ﹋ــ﹥ ﹨ــ﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡  ﹫︧ــ︐﹞﹩ را︎  ر︫ــ︡ ﹁ــ︣د ﹋︀رآ﹁︣ــ﹟ ﹡﹆ــ︩︨ 
﹫ــ﹟ ر﹁︐ــ﹟  ــ﹢د و ﹨ــ﹛ ﹝︧ــ︊︉ از︋  ــ︀ن︫  ﹠︣﹁ــ︣وز ﹋︀رآ ︋︀︻ــ︒ ﹋︪ــ︿ و︋ 
︀︫ــ︡. ﹝﹫ــ︳ و ﹁︱ــ︀ی ر︫ــ︡  ️ ﹨ــ︀ و ︑﹢ا﹡﹞﹠ــ︡ی ا﹁ــ︣اد ﹝︧ــ︐︺︡︋  ﹚︭︠

︀﹜﹠︡﹎ــ﹩ ﹋︀رآ﹁︣﹠ــ﹩ را ا﹋﹢︨﹫︧ــ︐﹛ ﹋︀رآ﹁︣﹠ــ﹩ ﹝﹩ ﹡︀﹝﹠ــ︡. و︋ 
ــ️  ︣︡﹞ ،﹩ــ ﹠︣﹁ــ︐﹛ ﹨︀ی ﹋︀رآ ــ︒ ا﹋﹢︨﹫︧ ــ︐﹥︋  ــ﹥ ﹎︫︢ ــ﹉ د﹨  در
ــ﹩  ﹊ ﹤ــ ــ︀د و︋  ــ︀ ا﹁︐ ــ︣ ز︋︀ن ﹨ ــ︨︣  ــ︐︣ده ای︋  ــ﹢ر ﹎︧ ــ﹥ ︵ ــ﹢د آن︋  ︊ و︋ 
از ﹝︀︊ــ︒ ﹝ــ﹛ ﹝︣︡ــ️ و ا﹇︐︭ــ︀د ︑︡︊ــ﹏ ︫ــ︡ و ﹋︐︀ب ﹨ــ︀ و 
﹢م ﹨ــ︀ی  ︧ــ﹫︀ری در ــ﹢زه ارز︀︋ــ﹩ و ار︑﹆ــ︀ی ز︧ــ️︋  ﹝﹆ــ︀﹐ت︋ 
﹋︀رآ﹁︣﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ر︫ــ︐﹥ ︑︣ــ︣ در آ﹝︡﹡ــ︡. ا︖ــ︀د ︮﹠︡وق ﹨ــ︀ی 
ــ﹩  ــ︀ی ︻﹞﹢﹝ ﹨ ︳﹫﹞ ،︣ــ ︢ ــ︣︎  ︴ ــ﹩︠  ــ︹ ﹝︀﹜ ــ︺﹥ ﹝﹠︀︋ ــ﹢را﹡﹥ و︑﹢︨ ︧︗
︋ــ︣ای ا︨ــ︐﹆︣ار ﹋︀رآ﹁︣﹠ــ︀ن ︗ــ﹢ان، ︀﹝ــ️ از ﹁︺︀﹜﹫ــ﹟ ا﹇︐︭ــ︀دی 
ــ﹩  ︀ر︗ ــ﹩ و︠  ــ︀ی دا︠﹙ ︀زار﹨ ــ﹥︋  ــ﹩︋  ــ﹫﹏ د︨︐︨︣ ــ﹢ت، ︑︧ ︧﹋ ︩ ﹫︎
︊ــ﹢د ا﹋﹢︨﹫︧ــ︐﹛  ــ︣ای︋  ︣﹡︀﹝ــ﹥ ﹝︐﹙ــ︿︋  ︪ــ﹩ از ده ﹨ــ︀︋  و . . .،︋ 

ــ﹢د ﹁︱ــ︀ی  ︊ ــ︣ای︋  ــ︀︋  ﹨ ﹤﹞︀﹡︣ ــ﹟︋  ︣︑︣︔﹣﹞ ﹩ــ ﹊ .️ــ ــ﹩ ا︨ ﹠︣﹁︀رآ﹋
﹋︧ــ︉ و ﹋︀ر در ــ﹉ ﹋︪ــ﹢ر ︋︣﹎ــ︤اری رو︡اد﹨ــ︀ی ﹝︣︑︊ــ︳ ︋ــ︀ 

﹋︀رآ﹁︣﹠ــ﹩ ا︨ــ️.
از  ﹋ـ﹥  روـ︡ادی  ︻﹠ـ﹢ان  ︋ـ﹥   ﹩︀︋ ﹫︫ـ ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩  ﹝﹙ـ﹩  ︗︪ـ﹠﹢اره 
︣﹎ـ︤ار ﹝﹩ ︫ـ﹢د، ـ﹉ ﹁︣︮ـ️  ـ﹥ ︵ـ﹢ر ﹝︧ـ︐﹞︣︋  ︨ـ︀ل ١٣٨٢ ︑ـ︀ ﹋﹠ـ﹢ن︋ 
﹝﹠︭ـ︣ ︋ـ﹥ ﹁ـ︣د ︋ـ︣ای ︋︊ـ﹢د ا﹋﹢︨﹫︧ـ︐﹛ ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ﹩ اـ︣ان ا︨ـ️. 
ز︋︡ه ︑︣ـ﹟  ﹋︪ـ﹢ر،  ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ︀ن  و  ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ︀ن  ︣︐︋ـ﹟  ︨ـ︀ل،  ﹨ـ︣ 
ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی  ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران،︨  ﹋︀ر︫﹠︀︨ـ︀ن و ﹝︐︭︭﹫ـ﹟ ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ﹩،︨ 
ـ﹥  ﹫ـ﹟ ﹋︀﹡︡︡ا﹨ـ︀︋  ︀﹝ـ﹩ ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ﹩ و . . . ﹎︣د﹨ـ﹛ ﹝﹩ آ﹠ـ︡. ر﹇︀︋ـ️︋ 
ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری اراـ﹥  ️ ﹨ـ︀ی︨  ︣︐ـ﹟ ﹁︣︮ ـ﹢د ﹝﹩ ر︨ـ︡،︋  ﹡﹆︴ـ﹥ اوج︠ 
ـ﹢د را ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ـ︡. اد︻︀  ︧ـ﹫︀ری ︑︖︣︋﹫︀ت︠  ﹝﹩ ︫ـ﹢﹡︡ و ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ︀ن︋ 
︊ـ﹢د و ار︑﹆︀ی  ـ﹫﹠︑ ﹩︀︋ ︀ ا︋ـ︤ار︋  ︣﹎︤اری ︗︪ـ﹠﹢اره︫  ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋ـ﹥︋ 
ـ﹥ ︗ـ︣ات ﹝﹩ ︑ـ﹢ان اد︻ـ︀ ﹋︣د  ا﹋﹢︨﹫︧ـ︐﹛ ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ﹩ اـ︣ان ا︨ـ️، ا﹝ـ︀︋ 
︣﹎ـ︤اری ﹝ـ︡اوم اـ﹟ ︗︪ـ﹠﹢اره، ﹨﹠ـ﹢ز ﹝︡︣ا﹡﹩ ﹋﹥  ـ︀ل︋  ︺︡ از ١٣︨   ︋﹤﹋
 ︣ ﹢م ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ اـ︣ان را︋  ︊﹢د و ار︑﹆︀ی ز︧ـ️︋   ︋️﹫﹛﹢در ﹋︪ـ﹢ر ﹝︧ـ

ـ︣ه ﹋︀﹁ـ﹩ ﹡︊︣ده ا﹡ـ︡. ︻ـ︡ه دار﹡ـ︡، از اـ﹟ روـ︡اد ﹝﹙ـ﹩︋ 

︧︣وی د﹋︐︣ ﹋﹢رش︠ 
﹩︀  ︋﹫  ︫﹩﹠︣﹁د︋﹫︣ ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ ﹁﹟ آ
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ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان او﹜﹫ـ﹟ ︗︪ـ﹠﹢اره ﹢زه   ︋﹩︀ ︋ ﹫ـ  ︫﹩﹠︣ ︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹙ـ﹩ ﹁﹟ آ﹁
 ﹩︑︀ ﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞ـ﹩ و ـ ︐﹊︀ر︫  ـ﹥ ︋ا ـ︀ل ١٣٨١︋  ︣﹠﹩ در ﹋︪ـ﹢ر از︨  ﹋︀رآ﹁
 ﹩﹠︣ ︀ ︻﹠ـ﹢ان ﹋︀رآ﹁ ـ﹥ ︗︪ـ﹠﹢اره اول︋  ︣د.︨  ـ﹢د را آ︾︀ز ﹋  ︠️﹫﹛︀ ﹀ـ︀ن ﹁︺ ︮ا
︤اری ︗︪ـ﹠﹢اره در  ︣﹎ـ ـ️ ﹋ـ﹥ ︑ـ︀ ﹇︊ـ﹏ از︋  ︀﹜ـ﹩ ︨ا  ـ﹟ درا .︡ ـ ︤ار︫  ︣﹎ـ ︋
﹢د. از  ـ︡ه︋  ـ﹥ ︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︑︖︀رب ﹐زم ﹋︧ـ︉︫  ︨ـ︴ ﹝﹙﹩، در︨ 
 ﹩﹠︣ ﹢د را آ︾ـ︀ز ﹡﹞﹢د ﹋ـ﹥ ﹝﹢︲ـ﹢ع ﹋︀رآ﹁ ︀﹡ـ﹩ ﹋︀ر︠  ︣﹁﹩ اـ﹟ ︗︪ـ﹠﹢اره ز﹝ ︵
︤اری  ﹎︣ ـ﹥ دوره︋  ـ︦ از︨  ـ﹢د.︎  ︣ح︋  ︡ا﹩ در ﹋︪ـ﹢ر ﹝︴ ︐ ︧ـ﹫︀ر ︋ا  ︋︴ـ در︨ 
ـ︡ اـ﹟ ﹝﹀ـ﹢م در ︗︀﹝︺﹥ و  ︣﹠﹩ و ︫ر ﹝﹢﹁﹅ اـ﹟ ︗︪ـ﹠﹢اره در ـ﹢زه ﹋︀رآ﹁
ـ﹥ وزارت ︻﹙ـ﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت  ︀﹜️ وزارت ﹝︐︊﹢ع︋  ـ ﹥ ︑︽﹫﹫︣ ﹡ـ︀م و ︨ر ︋︀ ︑﹢︗ـ﹥︋ 
︡︡ ︗︪ـ﹠﹢اره،  ︀ ︑︭﹢ـ︉ آ﹫﹟ ﹡︀﹝ـ﹥ ︗ ︣ک︋  ـ و ﹁﹠ـ︀وری، ﹨﹫ـ️ ا﹝﹠︀ی︫ 
︣﹠ـ﹩  (﹋︀رآ﹁  ﹩︀ ︋ ﹫︫ـ ︣﹠ـ﹩  ﹁﹟ آ﹁ ﹝﹙ـ﹩  ︗︪ـ﹠﹢اره  ︋ـ﹥  را  آن  ︻﹠ـ﹢ان 

︣ـ﹟  ـ️ ﹋ـ﹥ ﹋﹙﹞ـ﹥ ﹁﹟ آ﹁ ـ﹥ ذ﹋ـ︣ ︨ا ـ︣ ﹁﹠ـ︀وری) ︑︽﹫﹫ـ︣ داد. ﹐زم︋  ﹝︊︐﹠ـ﹩︋ 
ـ﹢م در  ︦ از ︗︪ـ﹠﹢اره︨  ـ︀ر︎  ︣ای او﹜﹫ـ﹟︋  ـ  ︋(Technopreneurship)
︣﹁️ و ︗︪﹠﹢اره  ︣ار ﹎ ︣ح و در ︻﹠﹢ان ︗︪ـ﹠﹢اره ﹇ ︣ک ﹝︴ ـ ـ︳︫  ﹋︪ـ﹢ر ︑︨﹢

.︡ ـ ︀︻ـ﹩ و﹇️ ﹝﹠︐﹆﹏︫  ـ﹥ وزارت ﹋︀ر و ا﹝ـ﹢ر ا︗︐﹞ ︣﹠ـ﹩︋  ﹋︀رآ﹁
︣د  ـ﹥ ﹁ـ ـ︀ ﹝︐ـ﹢ای ﹝﹠︭ـ︣︋   ︋﹩︀ ︋ ﹫ـ ︣﹠ـ﹩︫  ︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹙ـ﹩ ﹁﹟ آ﹁
 ،︡ ـ︩ د﹨ ﹢︫ ︣وت را︎  ـ﹥ ︔ـ ︡ـ﹏ دا﹡ـ︩︋  ︣︠ـ﹥ ﹋︀﹝ـ﹏ ︑︊  ـ﹥ ︑ـ﹑ش دارد﹋
︣﹠ـ︀ن و  ︣اـ︀ن ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر، ﹁﹟ آ﹁ ︀︋﹆﹥ ای ︵ ︩ ﹨ـ︀ی ﹝︧ـ  ︫ـ︀﹝﹏ :︋ 
︀︋﹆﹥ ای  ︣﹝︧ـ ︩ ﹨ـ︀ی ︾﹫  ︣﹠ـ﹩ و︋  ︢اری و ﹁﹟ آ﹁ ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ـ ️ ﹨ـ︀ی︨  ︮︣ ﹁
︣︋ـ﹥، ﹁︱ـ︀ی  ️ ﹨︀ی ︑︭︭ـ﹩ و ا﹡︐﹆ـ︀ل ︑︖ ︀︪ـ﹍︀ه، ﹡︪︧ـ ︫ـ︀﹝﹏: ﹡﹞
️ ﹨ـ︀ی  ︮︣ ﹁ ︀︮︊ـ︀ن  و  ︣﹠ـ︀ن  ﹁﹟ آ﹁ ︋ـ︀  ︢اران  ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ︨ـ ︣ات  ︢ا﹋ـ ﹞

.️ ـ ︀)) ︨ا ︣وع ار︑︊︀ط(﹡︪ـ ︢اری (﹡﹆︴ـ﹥ ︫ـ ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ︨ـ
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ـ﹢ده  ︩ ︋﹠﹫ـ︀ن︋  ️ ﹨︀ی دا﹡ ـ︣﹋ ـ︩ از ︗︪ـ﹠﹢اره ︑﹢︨ـ︺﹥︫  ﹨ـ︡ف اـ﹟︋ 
 ﹤﹋ ︡﹠︋︀ ـ﹢ر︱ ـ︩ از ︗︪ـ﹠﹢اره ️ ﹨︀﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ـ︡ در اـ﹟︋  ـ︣﹋ و︫ 

︀︤ ︨ـ﹥ ︫ـ︣ط ا︮﹙﹩ ︋︀︫ـ﹠︡: 
ا﹜︿- ﹡﹢آوری و ﹁﹠︀وری در ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢ل

ب- ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹝︭ـ﹢ل و ا﹡︖ـ︀م ︑︖︀ری ︨ـ︀زی (︻︣︮﹥ ﹝︭﹢ل ︋ـ﹥ ︋︀زار 
و ︑﹢﹜﹫ـ︡ ︔︣وت)

.︫︡︀︋ ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ﹤︋ ﹅﹚︺︐﹞ ︀م︨ ︡︮︡ا﹇﹏ ٥١ در -ج

(   - )     
در ا︋ ﹟︩ ︑﹑ش ﹝﹩ ︫﹢د ا︡ه ﹨︀ی ﹡﹢ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹁﹠︀وری ﹋﹥ ﹇︀︋﹙﹫️ 
راه   ﹤︪﹆﹡  ﹉  ︉﹛︀﹇ در  را   ︫︡︀︋ ر︨﹫︡ه  ا︔︊︀ت   ﹤︋ آن  ︑︖︀ری ︨︀زی 
︑︖︀ری ︨︀زی (︵︣ح ﹋︧︉ و ﹋︀ر) ︢︎︣ش ﹡﹞﹢ده و ﹝﹢رد داوری ﹇︣ار 
 ︦ ︩ و ﹋︧︉ ا﹝︐﹫︀زات ﹐زم︎   ︋﹟ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ا ﹩︡ د﹨︡.︋ 
﹑ق  ﹥ ﹡﹀︦ در ︗﹢ا﹡︀ن︠  ︀︻︒ ا︖︀د ا︻︐﹞︀د︋  از ︵﹩ ︣﹞ ︡﹠﹙﹥ داوری︋ 
ا︪︀ن  در  را  ︩ ︋﹠﹫︀ن  دا﹡  ️﹋︫︣  ﹉ راه ا﹡︡ازی  ا﹡﹍﹫︤ه  و  ︫︡ه  ﹡﹢آور  و 
 ﹌﹠﹨︣﹁ ︕︥ه ︑︣وا﹨﹞﹫️ و ﹤  ︋︣︷﹡ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ️﹢﹆︑ ︀ ︀د و︖ا
 ️﹋︣ ︀ن دا﹡︪﹍︀ه ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر﹢︖︪﹡دا ︴︨ در ﹩﹠︣﹁و ﹁﹟ آ ﹩﹠︣﹁︀رآ﹋
﹋︀ر  و   ︉︧﹋ ︵︣ح   ﹩﹚﹞ ا﹜﹞︍﹫︀د  ︗︪﹠﹢اره   ،﹟︣﹁︀رآ﹋ دا﹡︪﹍︀ه   ️﹝︨  ﹤︋

دا﹡︪︖﹢﹩ را ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ︋﹥ ا︗︣ا ﹝﹩ ﹎︢ارد. ا︋ ﹟︩ از ︗︪﹠﹢اره 
︋︀ ︱﹢ر و︥ه دا﹡︪︖﹢︀ن و ︋︀ ﹨﹞﹊︀ری و ﹝︣︡️ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و 

︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د. ︣ا︨︣ ﹋︪﹢ر︋  ﹁﹠︀وری ا︨︐︀ن ﹨︀ی︨ 

       
در  ﹝﹩  ︑﹢ا﹡﹠ـ︡  ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ︀ن  و  ︵︣اـ︀ن  ︋ـ︩  دو  در  ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︫ـ︣﹋
︋ـ︩ ︨ـ﹢م ﹋﹥ از ︗︪ـ﹠﹢اره دوازد﹨ـ﹛ ︀︎﹥ ﹎︢اری ︫ـ︡ه، ﹡﹫ـ︤ داو︵﹙︉ 
️ ﹨ـ︀ی ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩  ︫ـ﹢﹡︡. در اـ﹟ ︋ـ︩ ﹋ـ﹥ ﹁︣︮
﹡︀﹝﹫ـ︡ه ﹝﹩ ︫ـ﹢د ا︫ـ︀ص ﹆﹫﹆ـ﹩ و ﹆﹢﹇ـ﹩ ﹋ـ﹥ ︑﹢ا﹡︀ـ﹩ ﹐زم ︋ـ︣ای 
︋︀︫ـ﹠︡  دا︫ـ︐﹥  را  ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ﹁︣︮ـ️  ـ﹉  ︑︡وـ﹟  و  ︑︺︣ـ︿ 

﹡﹞︀﹠ـ︡. ︫ـ︣﹋️  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ـ︡ 
️ ﹨ـ︀ی  ︣︐ـ﹟ ﹁︣︮ ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩︋  ️ ﹨ـ︀ی︨  ︋ـ︩ ﹁︣︮
ر︑︊﹥ ︋﹠ـ︡ی  و  ارز︀︋ـ﹩   ،﹩︀︀︨ـ﹠︫ ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩  و  ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
﹝﹩ ︫ـ﹢﹡︡. اـ﹟ ︋ـ︩ از ︗︪ـ﹠﹢اره ︋ـ︀ ﹨ـ︡ف ︎︀︨ـ ︋ـ﹥ ﹡﹫ـ︀ز ︗︀﹝︺ـ﹥ 
️ ﹨︀ی  ﹠︀︨ـ︀﹩ و ارزش ﹎ـ︢اری ﹁︣︮  ︫﹤ ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران︋  ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ︀ن و︨ 
از  ︋ـ︩  اـ﹟  در  ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡.  ︣︐︋﹟ ﹨ـ︀  ا﹡︐ـ︀ب  و  ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹨﹞ـ﹊︀ر  ـ︀ ﹋﹞ـ﹉︨  ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋  ️ ﹨ـ︀ی︨  ︗︪ـ﹠﹢اره ﹁︣︮
ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ﹋︪ـ﹢ر ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ︫ـ﹢﹡︡.  ︨﹤︺﹞︀︗ ﹤ ︗︪ـ﹠﹢اره ارز︀︋﹩ و︋ 
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︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹙ـ﹩ ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩ ︫ـ﹫︀︋ ﹩ ︋ـ︀ ﹝︐ـ﹢ای ﹝﹠︭︣ ︋﹥ ﹁ـ︣د ﹋﹥ 
︑ـ﹑ش دارد ︣︠ـ﹥ ﹋︀﹝ـ﹏ ︑︡︊ـ﹏ دا﹡ـ︩ ︋ـ﹥ ︔ـ︣وت را ︎﹢︫ـ︩ د﹨ـ︡، 
و  ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ︀ن  ﹋︀ر،  و  ﹋︧ـ︉  ︵︣اـ︀ن  ﹝︧ـ︀︋﹆﹥ ای  ︩ ﹨ـ︀ی  ︋ ︫ـ︀﹝﹏ 
︩ ﹨ـ︀ی ︾﹫︣﹝︧ـ︀︋﹆﹥ ای   ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩ و︋  ️ ﹨ـ︀ی︨  ︮︣﹁
﹝︢ا﹋ـ︣ات  ﹁︱ـ︀ی  و  آ﹝﹢ز︫ـ﹩  ﹋︀ر﹎︀ه ﹨ـ︀ی  و  ︨ـ﹞﹫﹠︀ر﹨︀  ﹡﹞︀︪ـ﹍︀ه، 
ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ️ ﹨ـ︀ی︨  ︀︊ـ︀ن ﹁︣︮ ـ︀ ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ︀ن و︮  ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران︋ 

ا︨️. (﹡︪ـ︀) 
︩ ﹨︀ی ︾﹫︣﹝︧ـ︀︋﹆﹥ ای ︗︪ـ﹠﹢اره ︨ـ﹫︤د﹨﹛ ︋︀ ﹋﹞﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹡︧ـ︊️  ︋

︋ـ﹥ ︗︪ـ﹠﹢اره ﹨︀ی ﹇︊﹙﹩ ︋ـ﹥ ︮﹢رت ز︣ ︑﹆︧ـ﹫﹛ ︋﹠︡ی ︫ـ︡﹡︡: 

    
از  د︻ـ﹢ت  ︋ـ︀  دوره  ﹨ـ︣  در   ﹩︀︋ ﹫︫ـ ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩  ﹝﹙ـ﹩  ︗︪ـ﹠﹢اره 
 ﹩﹠︣﹁ـ﹢زه ﹁﹟ آ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ﹟﹫ ︀ـ︉ ﹡︷ـ︣ان ﹝﹙ـ﹩ و︋  ﹝︐︭︭﹫ـ﹟ و︮ 
و آ︫ـ﹠︀ ︋ـ︀ ﹝︀︊ـ︒ ︎︀رک ﹨ـ︀ی ︻﹙ـ﹛ و ﹁﹠ـ︀وری، ﹋︀ر﹎︀ه ﹨ـ︀ی آ﹝﹢ز︫ـ﹩ 
︩ ︋﹠﹫︀ن و  ️ ﹨︀ی دا﹡ ـ︣﹋ ـ︣ای ﹝︡ـ︣ان︫  ـ﹥ ﹁ـ︣د︋  ︋ـ︀ ﹝︐ـ﹢ای ﹝﹠︭ـ︣︋ 
︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫ـ︡ ︻﹙ـ﹛ و ﹁﹠︀وری  ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟ ﹝︡ـ︣ان و ﹋︀ر︫﹠︀︨ـ︀ن︎ 
ـ︀ز﹡︡ه و  ︋︣﹎ـ︤ار ﹝﹩ ﹡﹞︀ـ︡. از ﹡︐︀ـ︕ اـ﹟ ا﹇ـ︡ام ا︖ـ︀د ︑︺︀﹝﹏ ﹝︓︊️ و︨ 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی  ـ︣﹋ ﹫ـ﹟︫  ﹡﹫ـ︤ ﹨﹛ ا﹁︤اـ﹩ دا﹡ـ︩ و ︑︖︣︋ـ﹥ در︋ 

آ﹝﹢ز︫ـ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡.

ـ
︩ ﹨︀ی ︗︪﹠﹢اره  ︋ ︣︀︨ ︀ه در ﹋﹠︀ر﹍︪︀﹝﹡ از ا﹨︡اف ︋︣﹎︤اری ﹩﹊
و   ﹏﹞︀︺︑  ️︗  ︉︨︀﹠﹞ ︋︧︐︣ی  ا︖︀د   ﹩︀︋ ﹫︫  ﹩﹠︣﹁آ ﹟﹁  ﹩﹚﹞
️ ﹨︀ی  ﹋︫︣  ︹︀﹠︮ ﹝︡︣ان   ،︹︀﹠︮ ︀︮︊︀ن   ︣︐︋  ﹤︣﹨ ﹎﹀︐﹍﹢ی 
در   ︣﹍︡﹊  ︀︋ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  و   ﹟︣﹊︐︊﹞ و   ﹟﹫︻︣︐﹞ ︩ ︋﹠﹫︀ن،  دا﹡
 ﹤﹛︀︨ ︣ ﹁︱︀﹩ ︮﹞﹫﹞︀﹡﹥ و ︨︫︣︀ر از ﹡︪︀ط ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹟ آوری ا︨️ و ﹨
️ ﹨︀ و ﹡︐︀︕ ︋︧﹫︀ر ︠﹢︋﹩ را در ︭︠﹢ص ﹝︺︣﹁﹩ د︨︐︀ورد﹨︀ی  ﹫﹆﹁﹢﹞

 ️︺﹠ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︐︭︬ و ﹋︀رآ﹁︣﹟ ا︣ا﹡﹩ در ︑﹊﹞﹫﹏ ︣︠﹥ ︻﹙﹛ و︮ 
︋︀ ︱﹢ر ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋﹥ ار﹝︽︀ن آورده ا︨️.

   -     
︀︮︊ـ︀ن ︵︣ح ﹨ـ︀ ︫ـ︀﹝﹏ ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن، ︵︣اـ︀ن ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر و ﹡︊﹍︀ن 
 ︩  ︋﹤ ـ︦ از ﹠ـ︡ ﹝︣﹙ـ﹥ داوری، ︵︣ح ﹨︀ی آ﹡ـ︀︋  ـ﹢ده ﹋﹥︎  ︠ـ﹑ق︋ 
️ ﹨ـ︀ی ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری راه ︎﹫ـ︡ا ﹡﹞ـ﹢ده ا︨ـ️. در  ︾﹫︣﹝︧ـ︀︋﹆﹥ ای ﹁︣︮
اـ︀م ︗︪ـ﹠﹢اره ︀︮︊ـ︀ن ︵︣ح ﹨ـ︀ ︗ـ️ ﹝︺︣﹁ـ﹩ ︵︣ح ﹨ـ︀ی ︠ـ﹢د ︋ـ﹥ 
︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ︋ـ﹥ ﹝﹠︷ـ﹢ر ا︖ـ︀د ︑︺︀﹝ـ﹏ ︎﹢ـ︀ و ︨ـ︀ز﹡︡ه، ︀︮︊ـ︀ن 
︵︣ح ﹨ـ︀ ︋ـ﹥ ﹝ـ︡ت ٣ د﹇﹫﹆ـ﹥ ︵ـ︣ح ︠ـ﹢د را ︋ـ﹥ ︀︲ـ︣ان در ︗﹙︧ـ﹥ و 
︋ـ﹥  ﹨ـ﹛  د﹇﹫﹆ـ﹥   ٢ و  ﹋ـ︣ده  اراـ﹥  ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  و  ﹡︪ـ︀﹨︀  ﹡﹞︀﹠ـ︡﹎︀ن 
︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠︡. ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹡︪ـ︀  ︨ـ﹣ا﹐ت آ﹡︀ و ﹋︀ر︫﹠︀︨ـ︀ن ︗︪ـ﹠﹢اره︎ 
 ﹤ ـ﹢رت ︻﹑﹇﹥︋  ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︀︲ـ︣ در ︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ـ︡ در︮  و︨ 
︀︊ـ︀ن ︵︣ح ﹨︀ و   ︮︀ ﹫︪ـ︐︣، ︗﹙︧ـ︀ت ︗︡ا﹎︀﹡ـ﹥ و ا︠︐︭︀︮﹩︋  ﹝︢ا﹋ـ︣ه︋ 
در ︱﹢ر ﹋︀ر︫﹠︀︨ـ︀ن ︗︪ـ﹠﹢اره دا︫︐﹥ ︋︀︫ـ﹠︡. در ا︀م ﹇︊ـ﹏ و ﹨﹞︤﹝︀ن 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︋ـ︀ ︋︣﹎ـ︤اری ︗︪ـ﹠﹢اره، ﹝︣︋﹫ـ︀ن در ﹋﹠ـ︀ر ︵︣اـ︀ن و ︫ـ︣﹋
︀︊ـ︀ن ︵︣ح ﹨ـ︀  ـ﹥ را﹨﹠﹞︀ـ﹩ و ﹝︪ـ︀وره ﹝﹩ ︎︣داز﹡ـ︡ ︑ـ︀︮  ـ︩︋  اـ﹟︋ 
︋︐﹢ا﹡﹠ـ︡ ︣︐︋﹟ اراـ﹥ را ︋︣ای روز ﹡︀﹩ ︋﹥ داوران، ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹡︪ـ︀﹨︀ و 

︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︀︲︣ در︗︪ـ﹠﹢اره دا︫ـ︐﹥ ︋︀︫ـ﹠︡.

(   ) 
ـ︀ر از دوره دوازد﹨﹛  ︣ای او﹜﹫ـ﹟︋  ﹊ـ﹩ از ︵︣ح ﹨ـ︀ی ︗︀﹜ـ︉ ︑﹢︗﹥ ﹋ـ﹥︋ 
ـ﹥ ︻﹠﹢ان  ـ︣وع ار︑︊︀ط»︋  ـ︡، ︵ـ︣ح «﹡︪ـ︀» ︀ «﹡﹆︴ـ﹥︫  ︗︪ـ﹠﹢اره ا︗ـ︣ا︫ 
ا︨ـ️.  ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  و  اـ︡ه  ︀︮︊ـ︀ن  ﹝︢ا﹋ـ︣ات  ︗ـ️  ﹁︱︀ـ﹩ 
دارای  ︵︣ح ﹨ـ︀ی  ︀︮︊ـ︀ن  ﹝︢ا﹋ـ︣ات  ︋︣﹎ـ︤اری  ︗︪ـ﹠﹢اره  د︋﹫︣︠︀﹡ـ﹥ 
︩ ﹨ـ︀ی ﹝︧ـ︀︋﹆﹥ ای ﹝ـ﹢رد ارز︀︋ـ﹩  ︋ ︢اری ﹋ـ﹥ در﹎ ﹤︀﹞︣ـ️ ︨ـ﹢﹛او

﹝﹩ ﹋﹠ـ︡. ︋︣﹡︀﹝﹥ رـ︤ی  را  ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡ـ︡  ﹇ـ︣ار 
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        ،                

    ،                    

           ،             

   ،      ،             

          ﹝︺︀ون ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ︑﹆﹫﹆︀ت ︨︀ز﹝︀ن ︮︡ا و ︨﹫﹞︀ی ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان
                 

                    

(  )                

           

(  )   ،            ،                 

         ،  ،             

  
︣ ا﹝﹢ر ︗︪﹠﹢اره، ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹋﹥ ا︻︱︀ی آن ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ﹫︀︨︐﹍︢اری، ﹨︡ا️ و ﹡︷︀رت ︻︀﹜﹫﹥︋  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︨  ﹢را︋   ︫﹟ا



١٢

ر﹫︦ ︫﹢رای ︻﹙﹞﹩ ︗︪﹠﹢اره و ﹝︺︀ون ︎︥و﹨︩ و ﹁﹠︀وری وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری  
﹝︺︀ون ﹡﹢آوری و ︑︖︀ری ︨︀زی ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ر︀︨️ ︗﹞﹢ری    

﹝︪︀ور ︻﹙﹞﹩ و آ﹝﹢ز︫﹩ ر﹫︦ ︗﹞﹢ر   
   ﹩ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀د و دارا ︣﹝︺︀ون ︎︀ر﹜﹞︀﹡﹩ وز

️ ﹎︢اری و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا﹝﹢ر ﹁﹠︀وری وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری    ﹝︡︣ ﹋﹏ د﹁︐︣ ︨﹫︀︨
﹝︺︀ون ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ و ا︫︐︽︀ل وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  

︀دار،     ﹢رس و اوراق︋  ﹢رای ︻︀﹜﹩︋  ︨︣︀زی در ا﹝﹢ر ﹝︣︡️ و ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ و ︻︱﹢︫  ﹝︪︀ور وز︣ راه و︫ 
﹤︀﹞︣ ︀︉ ا﹝︐﹫︀ز روز﹡︀﹝﹥︨  ︀دار ︑︣ان،︮  ﹢رس اوراق︋  د︋﹫︣﹋﹏︋ 

   ︦︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︎︣د ︦﹫ر
ر﹫︦ ا︑︀ق ︋︀زر﹎︀﹡﹩، ︮﹠︀︹، ﹝︺︀دن و ﹋︪︀ورزی ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن  

︫︣دار ا︮﹀︀ن   
﹝﹞ ️﹋︫︣ ﹏﹞︀︻ ︣︡︀︋︣ات ا︮﹀︀ن  

ر﹫︦ ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ ﹁﹟ آ﹁︀︋ ﹫︫ ﹩﹠︣﹩ و ر︫ ︦﹫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن  
  ﹩︀︋ ﹫︫ ﹩﹠︣﹁د︋﹫︣ ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ ﹁﹟ آ

﹝︺︀ون ︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀وری ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن  
︨︣︎︨︣️ ﹋︀ر﹎︣وه ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن و ﹝︀︎ ️﹋︫︣ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹊︀ر ︮﹠︺️   

   ️﹋︣ ︩ ︋﹠﹫︀ن︋  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹁﹟ آ﹁︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ،﹩﹠︣︣ه ﹝﹢︨︧﹥ دا﹡ ️ ﹨︀ی︨  ︨︣︎︨︣️ ﹋︀ر﹎︣وه ﹁︣︮
︨︣︎︨︣️ ﹋︀ر﹎︣وه ︵︣ا︀ن ﹋︧︉ و ﹋︀ر و ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن   

  ﹩︀︋ ﹫︫ ︎︀رک ︦﹫ر

  

        ،     

﹝ـ﹢رخ  ︎﹠︕ ︫ـ﹠︊﹥  روز  در  ︤د﹨﹛  ︨ـ﹫ ︗︪ـ﹠﹢اره  ︻﹙﹞ـ﹩  ︫ـ﹢رای  ︗﹙︧ـ﹥ 
 .︡ ـ ︤ا︫ر ﹎︣ ـ﹠︐︣︋  ـ﹫︐﹩︨  ︀﹜﹟ ﹝ـ﹢زه︨  ـ ︀︻️ ١٩ ا﹜ـ﹩ ٢١ در︨  ـ  ︨١٣٩٦/٠٢/٠٧
︀︋﹆﹥ ای  ︩ ﹨︀ی ﹝︧ـ   ︋﹤﹡︀ ـ﹥ ﹎ ︀ـ︕ ︗﹙︧ـ︀ت داوری ﹨︀ی︨  در ا﹟ ︗﹙︧ـ﹥ ﹡︐
 ،( ﹩﹢︖آزاد و ا﹜﹞︍﹫ـ︀د دا﹡︪ـ) ـ︀ن ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر︣ا ︗︪ـ﹠﹢اره ︫ـ︀﹝﹏ ︵

️ ﹨ـ︀ی  ︮︣ ﹁ و  ︀︻ـ﹩)  ا︗︐﹞ ︣ات  ︃︔﹫ـ ︑ و   ﹤︐﹁︀ ︡ ـ ︫ر  ،︀ ـ ﹢︎﹡) ︣﹠ـ︀ن  ﹁﹟ آ﹁
ـ﹢را  ـ︳ ا︻︱ـ︀ی︫  ︣ح و ︑︨﹢ ـ﹢را ﹝︴ـ ︣﹠ـ﹩ در اـ﹟︫  ︢اری و ﹁﹟ آ﹁ ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ︨ـ
ـ﹢را در روز ︗﹞︺ـ﹥ ﹝﹢رخ  ـ︳ اـ﹟︫  ︡﹎︀ن ︑︨﹢ ︤ـ ﹎︣ ︀ـ﹩︋  ﹡ ︕ـ︀ ـ﹩ و ﹡︐ ︨︣ر ︋

.︡ ︐︐︀﹝﹫ـ﹥ ︗︪ـ﹠﹢اره ا︻ـ﹑م ︫ـ ١٣٩٦/٠٢/٠٨ در ︗﹙︧ـ﹥ ︠ا
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ــــ

﹝﹙ـ﹩  ︗︪ـ﹠﹢اره  ︤د﹨﹞﹫﹟  ︨ـ﹫ ا﹁︐︐ـ︀ح  ـ﹛  ︨︣ا ﹞ در  ا﹞ـ︡ی  و﹫ـ︡  د﹋︐ـ︣ 
ـ️ ﹋ـ﹥  ︤د﹨﹞﹫﹟ ︗︪ـ﹠﹢اره ای ︨ا ـ﹫ ️: «اـ﹟︨  ︀﹩ ﹎﹀ـ ︋ ﹫ـ ︣﹠ـ﹩︫  ﹁﹟ آ﹁
︤ار  ︣﹎ـ ﹀ـ︀ن︋  ︀︑ـ﹩ ︮ا ﹆﹫﹆︑ ﹩︣ک ︻﹙﹞ـ ـ ـ﹢ی︫  ︣﹠ـ﹩ از︨  در ز﹝﹫﹠ـ﹥ ﹁﹟ آ﹁
︣اد  ︩ ︋﹠﹫ـ︀ن و ار︑︊ـ︀ط رو در روی ا﹁ ️ ﹨︀ی دا﹡ ﹋︣ ـ ﹝﹩ ︫ـ﹢د. ︱﹢ر ﹁︺ـ︀ل︫ 
 ️︑ ︀︡ه ﹨ـ︢اری و ︑︖︀ری ︨ـ︀زی ا ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ـ ـ︀ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨ـ︀ی︨  دارای اـ︡ه︋ 
ـ️ ﹋ـ﹥ در اـ﹟  ︀︑ـ﹩ ︨ا ﹋︣  ﹟ـ︣ ︑ ﹩﹚ ︣ـ﹟ و ︮ا ︑ ﹜﹞ ـ﹩ از﹊ ︀ـ﹢ان ﹡︪ـ﹠︻
 ︉︀ ︣ ︱ـ﹢ر︮  ︡اد ︻ـ﹑وه︋  ـ﹟ رو︣ا﹋ـ﹥ در ا  ،︪ـ﹠﹢اره ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ـ﹢د︗
ـ︀ل ٩۵ ـ︡ود ٢٨٠ ﹝﹫﹙﹫ـ︀رد ︑﹢﹝ـ︀ن  ︡ار ﹡﹫ـ︤ و︗ـ﹢د دارد. در︨  ︣ـ ﹁﹠ـ︀وری،︠ 
ـ︀ل  ︣ده اـ﹛ و در دو︨  ـ︀در ﹋ ـ︐﹥ و ﹝︭ـ﹢ل ﹡﹫ـ︤︮  ︣ارداد دا﹡ـ︩ ﹁﹠ـ﹩ د︫ا ﹇ـ

«.️ ـ ـ︡ه ︨ا ـ︀درات دا﹡ـ︩ ﹁﹠ـ﹩ ا﹡︖ـ︀م︫  ﹎︫︢ـ︐﹥ ۵٢٠ ﹝﹫﹙﹫ـ﹢ن د﹐ر︮ 
︣و︗ـ﹩  ︠ ︤ان  «﹝﹫ـ داد:  ادا﹝ـ﹥  ︻﹙ـ﹢م  وزـ︣  ﹁﹠ـ︀وری  و  ︥و﹨ـ︩  ︎ ﹝︺ـ︀ون 
︀﹩ ١٠٠ ﹝﹫﹙﹫ـ︀رد ︑﹢﹝ـ︀ن  ︋ ﹫︢اری ︨ـ︀ل ﹎︫︢ـ︐﹥ ︗︪ـ﹠﹢اره ︫ـ ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ︨ـ
︣ح ﹨ـ︀ی ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر  ︤ر﹎ـ﹩ از ︗﹞﹙ـ﹥ ا﹜﹞︍﹫ـ︀د ︵ ️، ﹋︀ر﹨ـ︀ی ︋ ـ ︋﹢ده ︨ا
︣ی و ︑ـ﹢ری و ︑︖︀ری ︨ـ︀زی ا︡ه ﹨ـ︀  دا﹡︪ـ︖﹢﹩ در ﹋﹠ـ︀ر ا﹜﹞︍﹫︀د﹨ـ︀ی ﹡︷ـ
 ﹩﹚︺﹁ ︳︣ا ـ ︣ح ﹋﹠ـ︡ و اـ﹟ در︫  ـ️ ﹠﹫ـ﹟ ︗︪ـ﹠﹢اره ای را ﹝︴ـ ︑﹢ا﹡︧ـ︐﹥ ︨ا

︣ی ︋︧ـ﹫︀ر ﹝ـ﹛ ︑﹙﹆ـ﹩ ﹝﹩ ︫ـ﹢د.» ﹋︪ـ﹢ر ا﹝ـ
ـ︡ه ﹋﹥ ٩٠   ︫﹤ـ﹟ ︗︪ـ﹠﹢اره ارادر ا ﹩﹢︖︣ح دا﹡︪ـ ︤ود: «٨٠٠ ︵ـ ا﹞︡ی ا﹁ـ
 ﹜︣ده ا ـ︺﹩ ﹋ ︣ای آ﹡ـ︀︨  ـ ـ️ ﹋﹥︋  ـ︡ه ︨ا ︣ح ا﹡︐︀ب︫  ︣︋ـ︀ل و ٢۶ ︵ـ ︣ح ︾ ︵ـ
︣ای  ︣ده اـ﹛ ︋ـ ︣ا﹨ـ﹛ ﹋﹠﹫ـ﹛. ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟ ︨ـ︺﹩ ﹋ ار︑︊︀︵ـ︀ت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩ را ﹁

︣ا﹋ـ︤  ︢اری ار︑︊︀︵ـ︀ت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩، ︋ـ︒ ︋ـ﹢رس دا﹡︪ـ﹍︀ه و ﹝ ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ︨ـ
︣ار ﹋﹠﹫ـ﹛.» ︣﹇ـ ︥و﹨︪ـ﹩ ار︑︊︀︵ـ︀ت را︋  ︎

︣ده ا﹛ ︑︀ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ ﹨﹛ ︋︐﹢ا﹡﹠︡  ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ ﹋︀ری ﹋ ️: «︋︀ ارا﹥ ︨د او ﹎﹀
︢اری ﹡﹫︤  ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ︡. در ا﹟ ︗︪﹠﹢اره دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی آ﹝︀ده ︨ ︢اری ﹋﹠﹠ ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ︨

«.︡ ﹠ ︀︫  ︋﹜﹫ ︡ه︨   ︫﹤︣ح ﹨︀ی ارا ︐﹢ا﹡﹠︡ آ﹡︀ ﹨﹛ در ︵ ︡ه ا﹡︡ ︑︀︋  د︻﹢ت︫ 
 ﹟ـ️ ︑ـ︀ در ا ـ︡ه ︨ا ︥و﹨ـ︩ و ﹁﹠ـ︀وری وز︣ ︻﹙﹢م ︑﹑ش︫  ︋﹥ ﹎﹀︐ـ﹥ ﹝︺ـ︀ون︎ 
︣﹨﹠﹌ ︨ـ︀زی  ︣د ﹁ ︡ـ︡ی ︋ـ︀ رو﹊ـ ️ ﹨ـ︀ی ︗ ﹋︣  ︪ـ﹠﹢اره ﹡﹢آوری ﹨ـ︀ و︗
︣ح ﹨︀ی ﹡﹢  ︣دن ︵ ︀︑﹩ ﹋ـ ـ️ ︑ـ︀ ︻﹞﹙﹫ ـ︡ه ︨ا ـ︺﹩︫  ـ﹢د و در ﹋﹠︀ر آن︨  ا﹡︖︀م︫ 
︤رگ در  ـ ️ ﹨︀ی︋  ﹋︣ ـ  ︫︣︲︀ ـ︀ل ـ﹢رد و در ︋﹥ ︻﹠﹢ان ـ﹉ ا︑﹀ـ︀ق ر﹇ـ﹛︋ 

.️ ـ ︣ده ︨ا ︣ح ﹝﹢︲﹢ع ︻︊ـ﹢ر ﹋ ـ︒ از ︵ـ ️ و﹎ـ﹢ ﹨︧ـ︐﹠︡ و︋  ـ︀ل ﹎﹀
︣و︗ـ﹩ ︗︪ـ﹠﹢اره  ️: «︨ـ︀ل ﹎︫︢ـ︐﹥ ١٠٠ ﹝﹫﹙﹫ـ︀رد ︑﹢﹝ـ︀ن︠  ا﹞ـ︡ی ﹎﹀ـ
ـ﹥ ﹁﹟ ︋︀زار﹨ـ︀  ـ️ ﹋ـ﹥ ٧٧ ﹝﹫﹙﹫ـ︀رد ︑﹢﹝ـ︀ن آن ﹝︐︺﹙ـ﹅︋  ـ﹢ده ︨ا  ︋﹩︀ ︋ ﹫︫ـ
ـ︐︽︀ل و ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹡︀﹝﹫︡ه  ـ︀ ︻﹠ـ﹢ان ا﹇︐︭ـ︀د ﹝﹆︀و﹝︐ـ﹩، ︫ا ︀﹜﹩ ﹋ـ﹥︋  ـ ️. در︨  ـ ︨ا
و   ﹩︀ ︋ ﹫︫ـ ︣﹠ـ﹩  ﹁﹟ آ﹁ ﹝﹙ـ﹩  ︗︪ـ﹠﹢اره  ︀ـ﹍︀ه  ︗ ︀ـ︡  ︋  ،️ ـ ︨ا ︫ـ︡ه 

«.︡ ـ ︀︫ ︀ـ︤ ا﹨﹞﹫ـ️︋   ︩ـ﹫ ﹫ـ︩ از︎  ︀︪ـ﹍︀ه آن︋  ﹝﹡
﹝﹙ـ﹩  ︗︪ـ﹠﹢اره  ︤د﹨﹞﹫﹟  ︨ـ﹫ ︀︪ـ﹍︀ه  ﹝﹡ ا﹁︐︐︀﹫ـ﹥  ـ﹛  ︨︣ا ﹞ ︋ـ︀  ︤﹝ـ︀ن  ﹝﹨
︣﹠︀ن،  ️ ﹨︀ی ︑︭︭ـ﹩، داوری ﹨ـ︀ی ﹁﹟ آ﹁ ︀﹩ ﹡︪︧ـ ︋ ﹫ـ ︣﹠ـ﹩︫  ﹁﹟ آ﹁
 ﹩︊﹡︀ ︀﹜﹟ ﹨︀ی ︗ ـ ︢اری در︨  ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ـ ️ ﹨ـ︀ی︨  ︮︣ ︣اـ︀ن ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر و ﹁ ︵

ـ﹢د. ︀︪ـ﹍︀ه در ـ︀ل ا﹡︖ـ︀م︋  ﹝﹡

:    ،       ،   
          

.        
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ـــ

︀﹩ ﹡﹞ـ︀د  ︋ ﹫ـ﹩ ︫ـ﹠︣ ️: ︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹙ـ﹩ ﹁﹟ آ﹁ ﹀ـ︀ن ﹎﹀ـ ︡ار ︮ا ﹡︀ ـ︐ ︨ا
.️ ـ ـ﹞️ دا﹡ـ︩ ﹝ـ﹢ر ︨ا ـ﹥︨  ︣﹋ـ️ از ا﹇︐︭ـ︀د ﹝﹠︊ـ︹ ﹝ـ﹢ر︋  

︤د﹨﹞﹫﹟ ︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹙﹩  ـ﹫  ︨﹤﹫﹞︀︐︐ ︣︎﹢ر ︻︭︣ ︗﹞︺ـ﹥ در آ﹫﹟ ︠ا ـ﹢ل زر﹎ ︨ر
 ﹩﹢︖︣ح ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر دا﹡︪ـ ـ﹢﹝﹫﹟ ا﹜﹞︍﹫ـ︀د ︵ـ ︀﹩ و︨  ︋ ﹫ـ ︣﹠ـ﹩︫  ﹁﹟ آ﹁
︣ای  ︀ـ︡ ز﹝﹫﹠ـ﹥ را︋  ـ️ ﹋ـ﹥︋  ︀﹡﹍︣ اـ﹟ ︨ا ︤اری اـ﹟ ︗︪ـ﹠﹢اره ﹡︪ـ ︣﹎ـ ︤ود:︋  ا﹁ـ
︣ی ﹋︀ر﹨ـ︀ی ﹋﹢ـ﹉ و  ـ﹊﹏ ﹎﹫ ︣ـ﹅︫  ︩ ︋﹠﹫ـ︀ن از ︵ ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹝︭ـ﹢﹐ت دا﹡

︣ا﹨ـ﹛ ﹋﹠﹫﹛. ـ︳ ﹁ ﹢︨︐﹞
﹀ـ︀ن ادا﹝ـ﹥ داد:  ︀︑ـ﹩ ︮ا ﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞ـ﹩ و ـ ︣اـ﹩︫  ر﹫ـ︦ ﹨﹫ـ️ ا︗
︀ ۵ دا﹡︪﹍︀ه  ︐︀ن دا﹡︪ـ﹍︀﹨﹩ ﹋︪ـ﹢ر︋  ﹀︀ن دو﹝﹫﹟ ︨ا ـ︐︀ن ︮ا ︀﹡﹥ ︨ا ︐︊ـ ﹢︫︠
︤ار دا﹡︪ـ︖﹢ی در ـ︀ل  ︀﹜ـ﹩ و ٣٣٠ ﹨ـ ︣﹋ـ︤ آ﹝ـ﹢زش ︻ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩، ١۵٠ ﹝

.️ ـ ︑︭﹫ـ﹏ ︨ا
 :️ ﹀ـ︀ن در ـ﹢زه ︻﹙ـ﹛ و ﹁﹠ـ︀وری ﹎﹀ ـ︐︀ن ︮ا ﹫︪ـ︐︀زی ︨ا ـ﹥︎  ـ︀ره︋  ︀ ︫ا وی︋ 
ـ️  ︀﹩ ﹋ـ﹥ ا﹝︧ـ︀ل ︋ـ︀ ﹨﹀︐ـ﹥ ﹡﹊﹢د︫ا ︋ ﹫ـ﹩ ︫ـ﹠︣ ︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹙ـ﹩ ﹁﹟ آ﹁
ـ️ و ︑﹠ـ︀  ︣︑ـ︣ ﹝﹙ـ﹩ ︨ا ︤﹝ـ︀ن ︫ـ︡ه ﹊ـ﹩ از ۴ ︗︪ـ﹠﹢اره ︋ ﹀ـ︀ن ﹨﹞ ︮ا

︤ار ﹝﹩ ︫ـ﹢د. ︣﹎ـ ︣ان︋  ـ︀رج از ︑ـ ـ﹞︀ر ﹝ـ﹩ رود ﹋ـ﹥︠  ـ﹥︫  ︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹙ـ﹩︋ 
﹑﹇﹫ـ️ و  ︣﹠ـ﹩،︠  ـ︺﹥ ﹁﹟ آ﹁ ـ︀ ﹨ـ︡ف ︑︨﹢ ︣د: اـ﹟ ︗︪ـ﹠﹢اره︋  ︀﹁ـ﹥ ﹋ـ وی ا︲
︩ ︋﹠﹫︀ن  ـ︺﹥ ا﹇︐︭ـ︀د دا﹡ ︣﹋ـ️ و ︑︨﹢  ـ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹢︑ـ﹢ر ︣﹠︀ن︋  ︣﹁ـ﹩ ﹁﹟ آ﹁ ︺﹞

ـ﹢د. ︤ار ﹝﹩︫  ︣﹎ـ ﹋︪ـ﹢ر︋ 
︣︮﹥ ﹨ـ︀ی  ︢اران ︻ ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ︣︎ـ﹢ر ︑︺︀﹝ـ﹏ در ﹝﹫ـ︀ن ﹁︺ـ︀﹐ن و ︨ـ ︋ـ﹥ ﹎﹀︐ـ﹥ زر﹎
و  ︣دازان  ا︡ه ︎ـ ار︑︊ـ︀ط  ︣اری  ︣﹇ـ ︋ ︋ـ﹥  ﹋﹞ـ﹉  ︀ـ️  ﹡ در  و  ﹝︐﹙ـ︿ 
ـ﹞︀ر ﹝ـ﹩ رود. ـ﹥︫  ـ︀ز﹡︡ه اـ﹟ ︗︪ـ﹠﹢اره︋  ︡اف︨  ︢اران از د﹍ـ︣ ا﹨ـ ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ︨ـ
︣داز  ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ا︡ه ︎ ﹀︀ن︋  ︀︑ـ﹩ ︮ا ﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞ـ﹩ و ـ ︣د:︫  ︀﹁ـ﹥ ﹋ـ وی ا︲
 ️﹋︣ ـ  ︫۴٨٠ ︀ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹞ـ﹩ و ﹁﹠ـ︀وری ﹋︪ـ﹢ر ︑﹢ا﹡︧ـ︐﹥︋  ـ︡ و︎  ︣ا﹋ـ︤ ︫ر ﹞

.︡ ـ︽﹏ ا︖ـ︀د ﹋﹠ ︤ار و ۴٠٠ ﹡﹀︫︣  ︣ای ۶ ﹨ـ ـ ︩ ︋﹠﹫ـ︀ن︋  دا﹡

:   ،   
           

.     
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︤د﹨﹞﹫﹟  ︐︐︀﹝﹫ـ﹥ ︨ـ﹫ ـ﹛ ︠ا ︨︣ا ︣﹨ـ︀دی ︻︭ـ︣ ︗﹞︺ـ﹥ در ﹝ د﹋︐ـ︣ ﹝﹞ـ︡ ﹁
︣ح ﹋︧ـ︉  ـ﹢﹝﹫﹟ ا﹜﹞︍﹫︀د ﹝﹙﹩ ︵ ︀﹩ و︨  ︋ ﹫ـ  ︫﹩﹠︣ ︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹙ـ﹩ ﹁﹟ آ﹁
️ ﹨︀ی  ﹫﹨ ︣﹀ـ ـ︀درات، ﹨﹞︙﹠﹫﹟︨  ︤ان︮  ︤ود: ا﹟ ﹝﹫ـ و ﹋︀ر دا﹡︪ـ︖﹢﹩ ا﹁ـ
 ﹩︭︭︑ ︀ی﹨ ️ ︤اری ﹡︪︧ـ ﹎︣ ﹥ ﹋︪ـ﹢ر﹝︀ن و︋  ﹝︐﹙︿ ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠ـ︀وری︋ 
︀رک ﹨ـ︀ی ︻﹙﹞﹩ و  ︀﹡ـ﹩︎  ︗ ︦︣ا﹡ـ ﹠︖﹞﹫ـ﹟ ﹋﹠﹀ ـ﹩ و︎   ︨﹩﹡︀ ︋︤ و ﹋︧ـ︉ ﹝﹫
︣︑ـ﹢  ـ️ ﹋ـ﹥ در︎  ︀ـ﹩ ︨ا ﹨ ️ ﹫﹛︀ ـ︀ل ٢٠١٨ از ︗﹞﹙ـ﹥ ﹁︺ ﹝﹠︀︵ـ﹅ ﹡ـ﹢آوری در︨ 

.︡ ︨︡ـ️ آ﹝ ︀﹜﹫ـ️ ﹝︧ـ︐﹞︣︋  ︻﹆﹑﹡﹫ـ️ و ﹁︺
ــ﹩  ︀ر︗ ﹫︀︨ــ️︠  ــ︀︨  ــ﹢︋  ــ﹥ ﹨﹞︧ ﹡︀ ︑ــ﹟ وزار ــ﹥ ا ﹊﹠ــ︀ن ا ﹫ ــ︀︋  ــ︀دی︋  ﹨︣ ﹁
 ،️ ــ ــ﹢ر﹨︀ ︨ا ــ︣ ﹋︪ ﹍ــ︀ د ــ︀ز﹡︡ه︋  ــ︀ل و︨  ــ﹏ ﹁︺ ــ﹩ ︑︺︀﹝ ــ﹢ر﹝︀ن در︎  ︪﹋
ــ︀رج،  ︣ا﹡﹫ــ︀ن ﹝﹆﹫ــ﹛︠  ︭ــ︬ ا︑ ــ︀ و﹨ ️ ﹫﹁︣ ــ︐﹀︀ده از ︸ ︣د: ︨ا ا︸︀ر﹋ــ
︣︲ــ﹥ ﹝︭ــ﹢﹐ت  ︀︣ ﹝﹙ــ﹏ و ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ︻ ــ ︡ان︨  ــ︀ دا﹡︪ــ﹞﹠ ︑︺︀﹝ــ﹏︋ 
ــ﹩ د﹡︊ــ︀ل  ﹢︋ ــ﹥︠  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩︋  ︀زار﹨ــ︀ی︋  ــ﹥︋  ︩ ︋﹠﹫ــ︀ن︋  ︡﹝ــ︀ت دا﹡ و︠ 
ــ﹢م،  ــ︣ ︻﹙ وز .️ ــ ــ︀ل د︫ا ︊﹡︡ ︣ان︋  ــ ︣ای ا ــ ــ︤︋  ﹫﹡ ﹩﹡︀ ــ ︪ ــ︕ د︠ر ︀ ــ︡ و ﹡︐ ︫
︡ای  ︐ــ ــ︡ از ︋ا ــ︣ و ا﹝﹫ ﹫︋︡ ︣د: دو﹜ــ️ ︑ ــ ︀︵ــ︣ ﹡︪ــ︀ن ﹋ ــ︀وری︠  ︑﹆﹫﹆ــ︀ت و ﹁﹠
ــ﹥  ــ﹛︋  ــ﹏ ︻﹙ ︡ ــ︡ ︑︊ ﹠︣ا ــ﹥ ﹁ ــ︣︋  ــ﹥ ﹝﹠︖ ــ﹩ ﹋ ︀ ﹨ ️ ﹫﹛︀ ــ﹥ ﹋︀ر از ﹁︺ ــ︀ز︋  آ︾
ــ︀د  ــ﹫︣ ا﹇︐︭ ــ︀ در ﹝︧ ﹡ــ︀زی آ ــ﹢ر و ︑︖︀ری ︨ ــ︀ز ﹋︪ ــ﹢رد ﹡﹫ ــ︀ی ﹝ ﹁﹠︀وری ﹨
ــ﹩  ــ︤ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ و ︻﹙﹞ ︣ا﹋ ــ﹏ ﹝ ︡ ︣د و ︑︊ ــ ــ️ ﹋ ︀ ﹝ ،ــ﹢د ــ︀ن︫  ﹫﹠︋ ︩ دا﹡
︣وت را در  ــ ــ﹅ ︔ ﹚ ــ﹩ و︠  ﹠︣ ︣د ﹋︀رآ﹁ ــ ﹊ــ︀ رو ــ﹢م︋  ــ﹥ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ی ﹡︧ــ﹏︨  ︋

︣ار داد. ️ ﹨ــ︀ ﹇ــ ﹫﹛︀ ︣ــ﹟ ﹁︺ ︑ ﹩﹚ ︣ه ︮ا ز﹝ــ
ـ︀ز﹡︡ه وزارت ︻﹙ـ﹢م، ︑﹆﹫﹆ـ︀ت و ﹁﹠ـ︀وری  ـ﹥ ︑︺︀﹝ـ﹏︨  ـ︀ره︋  ـ︀ ︫ا ︣﹨ـ︀دی︋  ﹁

︣︑︊ـ︳ از ︗﹞﹙ـ﹥ ﹝︺︀و﹡ـ️ ︻﹙﹞ـ﹩ و ﹁﹠ـ︀وری ر︀︨ـ️  ﹡ ︣︀︀د﹨ـ︀ی ﹝ ـ ︋ـ︀︨ 
 ﹤﹡﹢﹎︣ ︣﹁️ ︻﹙﹞ـ﹩ ﹋︪ـ﹢ر از ﹨ ﹫︪ـ ـ︺﹥ و︎  ️: در ﹝︧ـ﹫︣ ︑︨﹢ ︗﹞ـ﹢ری، ﹎﹀ـ

.️ ـ ـ︡ه ︨ا ︣﹨﹫ـ︫︤  ﹝ـ﹢ازی ﹋︀ری︎ 
︡ور ﹝︖﹢ز  ︀رک ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ﹋︪﹢ر و︮  ︀️ از ٣٩︎  ﹝ ﹤ ︀ره︋  ︀ ︫ا وی︋ 
︧﹫︀ری از  ︣د:︋  ﹋ ︣ ︩ ︋﹠﹫︀ن، ︑︭ ︧﹥ دا﹡ ︣﹋️ و ﹝︨﹢ ︤ار︫  ﹨ ﹤ ﹫︩ از︨  ︣ای︋  ︋

.︡ ︣ده ا﹡ ︐﹀︀ده ﹋ ︀﹩ ︨ا ﹁﹢﹊ ﹠︡وق ﹡﹢آوری و︫  ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ از ︑︧﹫﹑ت︮ 
︣ا﹋︤  ـ︐﹆﹑ل دا﹡︪ـ﹍︀ه ﹨︀ و ﹝ ـ﹥ ﹀ـ︶ ︨ا وزـ︣ ︻﹙ـ﹢م، ︑﹆﹫﹆ـ︀ت و ﹁﹠ـ︀وری︋ 
︣د و  ـ︀ره ﹋ـ ︣د دو﹜ـ️ ︀زد﹨﹛ ︫ا ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان د﹍ـ︣ رو﹊ـ ︥و﹨︪ـ﹩ و ﹁﹠ـ︀وری︋  ︎
ـ﹏،  ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ـ﹉ ︮ا ︀﹜﹫ـ️ دو﹜ـ️︋  ︡ای ﹁︺ ︐ـ ادا﹝ـ﹥ داد: اـ﹟ ﹝﹢︲ـ﹢ع از ︋ا
 ،﹤﹡︀ ︑︣ی ﹨ـ︀ی ﹝︧ـ︐﹞︣ وزار ﹫﹍﹫ ـ︀︎  ︣﹁️ و︋  ︣ار ﹎ ︋︴﹢ر ︗︡ی ﹝ـ﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇ـ
﹠︖ـ﹛، در ﹝ـ︀ده اول اـ﹊︀م  ︣﹡︀﹝ـ﹥︎  ︀﹡ـ﹢ن︋  ﹠ـ︡ (ب) ﹝ـ︀ده ٢٠ ﹇  ︋﹤﹡︀ ︐︊ـ ﹢︫︠
.︡ ـ  ︫﹏︡ ︊︑ ﹩﹝ـ﹩ دا﹡﹢﹡︀ ـ﹥ ﹉ ﹝ـ︀ده ﹇ ـ︺﹥ ﹋︪ـ﹢ر︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︑︨﹢ دا﹞ـ﹩︋ 
 ﹩︀ ︣﹁️ از آن ﹋︪ـ﹢ر﹨ ﹫︪ـ ️: در ︗︀ن ﹋﹠﹢﹡ـ﹩ ﹝﹢﹁﹆﹫️ و︎  وز︣ ︻﹙ـ﹢م ﹎﹀ـ
 ️︀ ﹡ ـ︀ و ﹡﹢آوری ﹨ـ︀ و در﹨ ️ ﹫﹇﹑ ︣وز︠  ـ ︣ای ︸ـ﹢ر و︋  ـ️ ﹋﹥ ز﹝﹫﹠﹥ را︋  ︨ا

.︡ ︣ا﹨ـ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ ︣وت از ر﹨﹍ـ︢ر ︻﹙ـ﹛ ﹁ ︠﹙﹅ ︔ـ
︤ه از ﹐ز﹝﹥ ﹨ـ︀ی  ـ︀ ا﹡﹍﹫ـ ـ﹑ق و︋   ︠﹩﹡︀ ︣وی ا﹡︧ـ ﹫ـ︀ن ا﹠﹊ـ﹥ و︗ـ﹢د ﹡﹫ـ ـ︀︋  وی︋ 
︤ار  ـ︐﹟ ٢ ﹨ـ ـ︀ د︫ا ︀﹡﹥ ﹋︪ـ﹢ر﹝︀ن︋  ︐︊ـ ﹢︫ ️، ادا﹝ـ﹥ داد:︠  ـ ﹨ـ︣ ﹋︪ـ﹢ری ︨ا
ـ︀﹐﹡﹥ ـ﹉ ﹝﹫﹙﹫ـ﹢ن  ـ﹢دن︨  ︀﹜ـ﹩ و دارا︋  ︣﹋ـ︤ آ﹝ـ﹢زش ︻ ︧ـ﹥ و ﹝ و ۵٠٠ ﹝︨﹢
︋﹫ـ﹟  در  را  ـ﹞﹠︡ی  ار︫ز ︀ـ﹍︀ه  ︗ ︑﹢ا﹡︧ـ︐﹥  دا﹡︪ـ﹍︀﹨﹩  ︐ـ﹥  ︩ آ﹝︠﹢ دا﹡

.︡ ـ ︀︫︋ ﹤︐ د︫ا ﹝﹠︴﹆ـ﹥  ﹋︪ـ﹢ر﹨︀ی 

:    ،   ،   
  ۵۰۰         

.   



١٧

︀﹩ ︋ـ﹥  ︋ ﹫ـ﹩ ︫ـ﹠︣ ︤د﹨﹞﹫﹟ ︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹙ـ﹩ ﹁﹟ آ﹁ ︐︐︀﹝﹫ـ﹥ ︨ـ﹫ آ﹫ـ﹟ ︠ا
︀ ︱ـ﹢ر وز︣ ︻﹙ـ﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت  ︣﹠﹩ ﹋︪ـ﹢ر︋  ︡اد ﹋︀رآ﹁ ︣﹟ روـ ︤ر﹎︐ ︻﹠ـ﹢ان︋ 
︣︮ـ﹥ ︻﹙ـ﹛ و ﹁﹠ـ︀وری در  ︣﹟ ﹨︀ی ︻ ︑︣ ︣﹁ـ﹩︋  ـ︀ ﹝︺ و ﹁﹠ـ︀وری ︻︭ـ︣ ︗﹞︺ـ﹥︋ 
 ︕︣و ︀ ﹨ـ︡ف ︑ ︡. ا﹟ ︗︪ـ﹠﹢اره︋  ـ ︤ار︫  ﹎︣ ﹀︀ن︋  ـ﹠︐︣ ︮ا ـ﹫︐﹩︨   ︨﹤︻﹢﹝︖﹞

ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان  ︣﹠ـ︀ن︋  ︣﹁ـ﹩ ﹁﹟ آ﹁ ﹑﹇﹫ـ️ و ﹡ـ﹢آوری، ﹝︺ ︣﹠ـ﹩،︠  ـ︺﹥ ﹁﹟ آ﹁ و ︑︨﹢
︩ ︋﹠﹫ـ︀ن و ا︖ـ︀د ﹁︱ـ︀ی ︑︺︀﹝ـ﹏ در  ـ︺﹥ ا﹇︐︭ـ︀د دا﹡ ︣﹋ـ️ و ︑︨﹢  ـ﹢ر︑﹢﹞
﹠︖︪ـ﹠︊﹥ ٢/٧/٩۶ ︑︀  ︣﹠ـ﹩ از روز︎  ︣︮﹥ ﹨ـ︀ی ﹝︐﹙ـ︿ ﹁﹟ آ﹁ ﹝﹫ـ︀ن ﹁︺ـ︀﹐ن ︻

.︡ ـ ︤ار︫  ﹎︣ روز ︗﹞︺ـ﹥︋ 



١٨

        



١٩



٢٠

ــــــــ ــ    

     
︩ ︋﹠﹫ـ︀ن ︋﹢ده  ️ ﹨︀ی دا﹡ ﹨ـ︡ف اـ﹟ ︋ـ︩ از ︗︪ـ﹠﹢اره ︑﹢︨ـ︺﹥ ︫ـ︣﹋
 ﹤﹋ ︡﹠︋︀ ـ﹢ر︱ از ︗︪ـ﹠﹢اره ︩︋ ﹟ـا﹡﹠ـ︡ در ا﹢︑ ﹩﹞ ﹩︀﹨ ️ و ︫ـ︣﹋

︀︫ـ﹠︡:  ـ︣ط ا︮﹙﹩︋  ـ﹥︫   ︨︤︀
ا﹜︿- ﹡﹢آوری و ﹁﹠︀وری در ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢ل

︀زار   ︋﹤ ب- ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹝︭ـ﹢ل و ا﹡︖ـ︀م ︑︖︀ری ︨ـ︀زی (︻︣︮﹥ ﹝︭ـ﹢ل︋ 
و ︑﹢﹜﹫ـ︡ ︔︣وت)

.︫︡︀︋ ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ﹤︋ ﹅﹚︺︐﹞ ︀م︨ ︡︮︡ا﹇﹏ ٥١ در -ج

    
️ ﹨︀، داوری  ــ︣﹋ ــ︣ای ︫ ــ︣ ︋ ــ︣ا︳ ︋︣ا︋ ــ︀م داوری در ︫ ــ️ ا﹡︖ ــ﹥ ︻﹙ ︋
ــ︀، ر︫ــ︡︀﹁︐﹥، ︑︃︔﹫ــ︣ات ا︗︐﹞︀︻ــ﹩  ️ ﹨︀ی ﹡﹢︎ در ــ︀ر ︋ــ︩ ︫ــ︣﹋
﹁﹟ آ﹁︣﹠ــ︀ن و ︑ــ︡اوم ﹁﹟ آ﹁︣﹠ــ﹩ ︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ︣ا︳ ذــ﹏ و 

︑︪ــ﹫︬ ا︻︱ــ︀ی ﹋︀ر﹎ــ︣وه ﹁﹟ آ﹁︣﹠ــ︀ن ا﹡︖ــ︀م ﹝﹩ ︢︎ــ︣د. 
  

ـ﹥  ︀زار از︨   ︋﹤ ـ︣﹋️︋  ـ︣وع ︻︣︲ـ﹥ ﹝︭ـ﹢ل ﹞ ︀︭ـ﹢﹐ت︫  ﹝ـ︡ت︫ 
.︫︡︀︋  ︣︐﹝﹋ ︨ـ︀ل 

  
ـ﹥  ︀زار از︨   ︋﹤ ـ︣﹋️︋  ـ︣وع ︻︣︲ـ﹥ ﹝︭ـ﹢ل ﹞ ︀︭ـ﹢﹐ت︫  ﹝ـ︡ت︫ 

.︫︡︀︋ ︋﹫︪ـ︐︣  ︨︀ل 
   

︬ ﹨︀ی  ︠︀ ︀︡ دارای︫  ︩ از ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن︋   ︋﹟در ا ︣︲︀ ︀ی﹨ ️ ﹋︫︣
:︡﹠︫︀  ︋︣ا︮﹙﹩ ز

︡﹝ـ️ ︻﹙﹢م ا﹡︧ـ︀﹡﹩، ﹁︣﹨﹠ـ﹌، ﹨﹠︣ و  ـ︣﹋️ در︠  ١- ﹁︺︀﹜﹫ـ️ ا︮﹙ـ﹩︫ 
︀︫ـ︡. ﹝﹫︳ ز︧ـ️︋ 

 ︩﹨︀﹋ ︒︻︀ ـ︀ ا︨ـ︐﹀︀ده از ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ری ﹋ـ﹥ راه ا﹡ـ︡ازی ﹡﹞﹢ده ا﹡ـ︡︋   ︋-٢
ـ﹢﹡︡. ︉ ﹨︀، ﹝︺︱ـ﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩، ز︧ـ️ ﹝﹫︴﹩ و ...︫  آ︨ـ﹫

٣- ﹝︭ـ﹢ل ـ︀ ︠︡﹝ـ️ ﹝︣︑︊ـ︳ ︋ـ︀ ﹝ـ﹢ارد ﹁ـ﹢ق و دارای ﹡ـ﹢آوری و 
﹁﹠ـ︀وری ︋ـ﹥ ︋ـ︀زار ︻︣︲ـ﹥ ︫ـ︡ه ︋︀︫ـ︡.

  
ـ﹥  ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀﹡﹩ ﹋ـ﹥ از دو دوره ﹇︊﹙ـ﹩ ︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹢﹁ـ﹅︋  ـ︣﹋ آن ﹎ـ︣وه از︫ 
 ️﹁︀︪ـ﹠﹢اره ︫ـ︡ه ا﹡︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ـ︡ ︋ـ︣ای در︗ ︦︡﹠︑ ︀ـ ـ️ ﹜ـ﹢ح﹁︀در

ـ﹢﹡︡. ﹜ـ﹢ح ︑ـ︡اوم ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩ ﹡︀﹝︤د︫ 

    
 ﹩︀﹨ ️ ﹋︣ ️ ﹋﹠﹠︡ه در ︗︪ـ﹠﹢اره،︫  ـ︣﹋ : از ﹝﹫︀ن ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن︫   
﹋ـ﹥ ︋ـ︀ ﹝︐﹢ای ︗︪ـ﹠﹢اره ﹨﹞﹢ا﹡ـ﹩ دار﹡︡ ︋﹥ ﹝︣﹙ـ﹥ او﹜﹫ـ﹥ داوری راه 
ـ︡ه در  ﹝﹩ ︀︋﹠ـ︡ و داوری ﹨ـ︀ ︵︊ـ﹅ ﹁ـ︣م ﹝︣︋﹢︵﹥ و ﹝︪ـ︭﹥ ﹨︀ی ذ﹋︫︣ 

﹋︀ر︋ـ︣گ ا﹡︖ـ︀م ﹝﹩ ︢︎︣د.
 ﹜﹫︑ ﹉ .︣د︢︎ ﹩﹞ رت﹢︮ ﹩﹠﹀﹚︑ ﹤︊︀︭﹞ ﹅︣︵ داوری از :  
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ︭︠﹢ص  ︔︀︋️ از ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︵﹩ ︑﹞︀س ︑﹙﹀﹠﹩ ︋︀ ︫︣﹋
﹋﹛ و ﹋﹫︿ ا︵﹑︻︀ت ار︨︀﹜﹩ از ﹁︺︀﹜﹫️ ارا﹥ ︫︡ه، ﹝︀︭︊﹥ ای ︑﹙﹀﹠﹩ 
را ا﹡︖︀م داده و ا﹝︐﹫︀زا︑﹩ را ︋﹥ ﹨︣ ︫︣﹋️ ا︠︐︭︀ص ﹝﹩ د﹨﹠︡. ︎︦ از 
﹢م   ︨﹤﹚︣﹞ ﹤ ︀﹐︑︣ی ﹋︧︉ ﹋︣ده ا﹡︡︋  ️ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ا﹝︐﹫︀ز︋  ﹋︣ ا﹝︐﹫︀ز︋﹠︡ی،︫ 

.︡﹠︋︀ ﹩﹞ راه (️﹋︫︣ ﹏﹞ ری در﹢︱ ︡︋︀زد) داوری
: در اـ﹟ ︋ـ︩ از ﹁︣آ﹠ـ︡ داوری، ︑﹫﹛ ﹨ـ︀ی ﹋︀ر︫﹠︀︨ـ﹩ ︋ـ︀  ـ ـ 
️ ﹨︀﹩ ﹋ـ﹥ از  ـ︣﹋ ـ︀ ﹡︷ـ︀رت داوران او﹜﹫ـ﹥ در︫  ـ︣﹎︣وه ︔︀︋ـ️ و︋  ـ﹉︨ 
 ﹉ـ﹥ و از ﹡︤د︐﹁︀ ـ﹢ر︱ ︡﹡ـ︡ه ا  ︫︩  ︋﹟ـ︉ ا︐﹠﹞ ︨︣ا︨ـ︣ ﹋︪ـ﹢ر

︣ر︨ـ﹩ و ارز︀︋ـ﹩ ﹝﹩ ﹡﹞︀﹠ـ︡. ﹝ـ︡ارک و ﹝︧ـ︐﹠︡ات ﹐زم را︋ 
ا﹝︐﹫ــ︀زات ﹋︧ــ︉ ︫ــ︡ه در ﹋﹞﹫︐ــ﹥ داوری و ﹋︀ر﹎ــ︣وه ﹁﹟ آ﹁︣﹠ــ︀ن 
️ ﹨︀﹩ ﹋ــ﹥ ا﹝︐﹫ــ︀ز ︋︀﹐︑ــ︣ی ﹋︧ــ︉ ﹋︣ده ا﹡ــ︡ ︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان  ﹝︴ــ︣ح و ︫ــ︣﹋

ــ﹢﹡︡. ــ﹩ ﹝﹩ ︫ ــ︡ا ﹝︺︣﹁ ︡﹡︀﹋
︗︪ـ﹠﹢اره  ︋︣﹎ـ︤اری  ز﹝ـ︀ن  در  داوری  ﹝︣﹙ـ﹥  آ︣︠ـ﹟   : ـ ـ 
(ا︻︱ـ︀ی  داوران  ︑﹞︀﹝ـ﹩  ا︋︐ـ︡ا  ︋ـ︩  اـ﹟  در  ﹝﹩ ︢︎ـ︣د.  ︮ـ﹢رت 
و  آورده  ︋︺﹞ـ﹏  ︋︀زدـ︡  ﹋︀﹡︡ـ︡ا،  ️ ﹨︀ی  ︫ـ︣﹋ ︾︣﹁ـ﹥  از  ﹋︀ر﹎ـ︣وه) 
︨ـ︍︦ در ︗﹙︧ـ﹥ ای ﹝︪ـ︐︣ک ﹁ـ﹩ ﹝︀︋﹫ـ﹟ داوران (ا︻︱ـ︀ی ﹋︀ر﹎ـ︣وه) و 
﹢د را  ️ ﹨︀ ز﹝﹫﹠ـ﹥ ﹁︺︀﹜﹫ـ️︠  ـ︣﹋ ـ︩، ﹡﹞︀﹠ـ︡﹎︀ن︫  ﹋︀﹡︡︡ا﹨ـ︀ی ﹨ـ︣︋ 
︫ـ︣ح و ︋ـ﹥ ︨ـ﹣ا﹐ت داوران ︎︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠ـ︡. در ﹡︀ـ️ ﹡︷ـ︣ داوران 
ـ﹢رای  ـ﹥︫  ـ︩︋  ︣﹎︤ـ︡﹎︀ن اـ﹟︋  ︭ـ﹢ص︋  (ا︻︱ـ︀ی ﹋︀ر﹎ـ︣وه) در︠ 

︻﹙﹞ـ﹩ ︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹠︺﹊ـ︦ ﹝﹩ ︫ـ﹢د.



٢١

      
 ︣ان ︋﹥ ﹝﹢ارد ز﹢︑ ﹩﹞ ﹏︣ا﹞ ﹟︀ی داوری در ا﹨ ﹤︭︠︀︫ ﹟︣︐﹝﹞ از

ا︫︀ره ﹋︣د:
 ،﹩︐︣︡﹞ ا︋︤ار﹨︀ی  ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی   ،﹉︥︑ا︨︐︣ا  ﹤﹞︀﹡︣︋  ﹟︡و︑  :️︣︡﹞

﹢ا︋﹅ ︑︡﹞ ﹩﹚﹫︭︣ان ا︮﹙﹩. ︨﹢ا︋﹅ ﹋︀ری ﹝︡︣ان ا︮﹙﹩،︨ 
 ﹅﹫﹆︑ ︡و︲︺﹫️ وا ،︡︀ی ﹁﹠﹩ وا﹨ ﹩︀وری: ﹡﹢آوری ︵︣ح، دارا﹠﹁

و ︑﹢︨︺﹥، ︨︴ ﹁﹠︀وری ︵︣ح.
﹝︪︐︣︀ن،  ︑﹠﹢ع  ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن،  ︑﹠﹢ع   ،︡وا ﹁︣وش  ر︫︡  ﹡︣خ  ﹝︀﹜ـ﹩: 
 ︣︋  ﹩﹛︀﹞ ️ ﹨︀ی  ︊︧﹡  ︳︨﹢︑  ︀﹨ ️ ﹋︫︣  ﹏﹫﹚︑  ،︡وا ر﹇︊︀ی  و︲︺﹫️ 

ا︨︀س ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک و ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︫︣﹋️.
ا︗︐﹞︀︻﹩  ︑︃︔﹫︣ات  داوری   ️︗ ﹁﹢ق،  ︬ ﹨︀ی  ︠︀︫  ︣︋ ︻﹑وه   *

︬ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ د﹍︣ی ﹡﹫︤ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د. ︠︀ ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن از︫ 
﹥ ︻︡م ︻︣︲﹥  ︡ن ︵︣ح ﹨︀ در ﹝︣ا﹏ داوری ﹝﹩ ︑﹢ان︋  * از د﹐﹏ ﹝︣دود︫ 

﹝︭﹢ل ︋﹥ ︋︀زار و ﹁﹆︡ان ﹡﹢آوری و ﹁﹠︀وری ︫︀︬︠ ا︫︀ره ﹋︣د.

ـ  ـ   ، ـ  ، ـ ـ  ـ    ـ  ـ 
ـ  ـ   ـ  ـ  ـ   ـ   ـ   ـ    

. ـ ـ   ـ   ـ 

: 
﹩︀  ︋﹫  ︫﹩﹠︣﹁د︋﹫︣ ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ ﹁﹟ آ ،   

﹫︤د﹨﹛ ﹢رای ︻﹙﹞﹩ ︗︪﹠﹢اره︨  ﹠︺️ و ︻︱﹢︫  ︀﹊︀ر︮   ︎️﹋︣  ︫﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︀ر﹎︣وه و﹋ ️︨︣︎︣  ︨ ،    
﹫︤د﹨﹛ ﹢رای ︻﹙﹞﹩ ︗︪﹠﹢اره︨  ︀ر﹜﹞︀﹡﹩ وز︣ ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀د و دارا﹩ و ︻︱﹢︫  ، ﹝︺︀ون︎     

︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹁﹫︣وزه  ︨️﹋︣ ، ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︫    
(︀︮) ﹉﹫﹡ا﹜﹊︐︣و ︹︀﹠ ﹠︡وق ︀﹝️ از ︑﹆﹫﹆︀ت و ︑﹢︨︺﹥︮   ︮﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ،   

︣︎︨︣️ اداره ﹋﹏ ︗︪﹠﹢اره ﹨︀ و ﹝︧︀︋﹆︀ت ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ﹋︪﹢ر ، ﹝︡︣﹋﹏ د﹁︐︣ ︑﹢︨︺﹥ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و︨    
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا﹝﹢ر ﹁﹠︀وری وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری ،  ﹝︺︀ون د﹁︐︣︋    
﹞﹠︀ن ﹠﹫︀د ﹡︊﹍︀ن ا︨︐︀ن︨   ︋︦﹫︀ن و ر﹠﹝ ، ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه︨    

﹫︀︨︐﹍︢اری و ارز︀︋﹩ را﹨︊︣دی و ﹝︡︣ ﹋﹏︋ ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ر︀︨️ ︗﹞﹢ری ، ﹇︀﹛ ﹝﹆︀م ﹝︺︀ون︨    
︿︣  ︫﹩︐︺﹠ ﹠︺︐﹩ دا﹡︪﹍︀ه︮  ️ ﹎︢اری ︻﹙﹛، ﹁﹠︀وری و︮  ︨︀﹫ ︥و﹨︪﹊︡ه︨  ، ﹝︡︣﹎︣وه ﹡﹢آوری ﹋︧︉ و ﹋︀ر ا︗︐﹞︀︻﹩︎      

︀زر﹎︀﹡﹩  ـ︀رک ︻﹙ـ﹛ و ﹁﹠︀وری دا﹡︪ـ﹍︀ه ︑ـ︣ان و ︻︱ـ﹢ ﹨﹫️ ︻﹙﹞ـ﹩ و دا﹡︪ـ﹫︀ر ﹎ـ︣وه ﹝︣︡ـ️︋  ︪ـ︐﹫︊︀﹡﹩︎  ،  ﹝︺ـ︀ون ا︗︣اـ﹩ و︎  ـ ـ  ـ 
دا﹡︪ـ﹊︡ه ﹝︣︡ـ️ دا﹡︪ـ﹍︀ه ︑︣ان

﹩︀﹁﹢﹊ ﹠︡وق ﹡﹢آوری و︫  ، ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︻︀﹝﹏ و ﹝︺︀ون ︑﹢︨︺﹥︮    
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ، ﹝︡︣ ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری︠      

︐︀ن ﹇﹛ ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︨ا  ︎︡ ︤ ر︫ ︣ا﹋ ﹞ ︣ ︡ ﹞  ،    
︀︋﹩ و ︑︖︀ری ︨︀زی︎ ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا﹜︊︣ز  ︣وژه ︎،﹩︋︀ اداره︋ ︀زار ︣ ︡ ﹞   ،      

﹫︤د﹨﹛ ﹢رای ︻﹙﹞﹩ ︗︪﹠﹢اره︨  ︀﹩ و ︻︱﹢︫  ︋ ﹫ ︦︎ ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︫  ﹫ر  ،   
﹀︀ن ︀︑﹩ ︮ا ﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︣ ا﹡︐﹆︀ل ﹁﹠︀وری︫  ،    ﹋︀ر︫﹠︀س ﹝︧﹢ل د﹁︐   

﹩︀ ︋ ﹫  ︫﹩﹠︣ ︀﹡﹥ ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ ﹁﹟ آ﹁ ︣﹠︀ن و ﹝︧﹢ل د︋﹫︣︠ ︣ ﹋︀ر﹎︣وه ﹁﹟ آ﹁ ،    د︋﹫   

 :    
      ICT    ،    

            ،   

       -    
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١﹩︣زا﹫﹝﹨︀︫ ︡﹞︀︀︍︨︀ی ︨︊︤ آ︤ی و ار﹎︀﹡﹫﹉︫︣﹋️ رو︐﹠  ︨︹︀﹞ ن و ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ﹋﹢د﹨︀ی﹢﹫︨﹐﹢﹞︣﹁

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ︀رت ︋﹫﹠︀﹩ ︨﹠︖﹩ د︖﹫︐︀ل (﹇︀︋﹏ ﹞﹏)︫︣﹋️ ﹨﹢داک ︵︉︻﹙﹫︣︲︀ ︫﹫︣دل٢

٣﹩﹛︡ر︲︀ ︻︊︡ا﹝︀نا﹨︀︍︨ ️﹞﹑︨ ︣︔﹢﹋ ️﹋︫︣SPL ︎︣و﹡︡ه ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︋﹫﹞︀ران ︋︀ ﹡︣م ا﹁︤ار ︡﹫﹛﹢︑

﹝︣︡️ ︗︀﹝︹ ﹝︐﹢ای ︻﹙﹞﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ار︑﹆︀ی ر︑︊﹥ ︻﹙﹞﹩ ︫︣﹋️ ا︡ه ︎︣وران ﹝︪︣ق ︾︤ال﹝﹞︡ ︻︣﹁︀ن ﹝﹆︭﹢د٤
﹝︖﹑ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩

﹡︀﹡﹢ ﹝︀︨﹉ ︗﹙︊﹉ ︠﹙﹫︕ ﹁︀رس ﹝﹊﹞﹏ ︑︽︢﹥ ︎﹢︨️︫︣﹋️ ﹁﹠︀وران ز︧️ ︨︊︤ در︀﹁︀︵﹞﹥ ︻﹫︡ی ﹇﹙︺﹥ ﹇︀︲﹩٥

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ﹝︀زن ﹋︣ا﹢ژ﹡﹫﹉ ︋︣ای ﹎︀ز﹨︀ی ﹝︀︹ ︫︡ه ︫︣﹋️ ︎﹫︪︣ان ز﹝︣︣ آ︨﹞︀ن︨﹫︡﹝﹞︡ر︲︀ ﹝﹞﹢د︀ن٦
LNG آر﹎﹢ن و ،︹︀﹞ ︣وژن︐﹫﹡ ،︹︀﹞ ا﹋︧﹫︥ن
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LNG آر﹎﹢ن و ،︹︀﹞ ︣وژن︐﹫﹡ ،︹︀﹞ ︫︡ه ا﹋︧﹫︥ن ︹︀﹞ ژ﹡﹫﹉ ︋︣ای ﹎︀ز﹨︀ی﹢︀زن ﹋︣ا﹞ ️︠︀︨ و ﹩︣ا︵ :  

:  - ︑﹠︡︦ زر﹟ ︗︪﹠﹢اره ـــــــــ
- ﹋﹞﹉ ﹨︤﹠﹥ ︫︣﹋️ در ︗︪﹠﹢اره ا︨﹑ش (﹋︪﹢ر ﹁﹠﹑﹡︡)
- ︑︧﹫﹑ت ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ر﹝︗ ️︨︀﹢ری

: ︨﹫︡﹝﹞︡ر︲︀ ﹝﹞﹢د︀ن      

: ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡- ﹨﹢ا﹁︱︀       

: ا︮﹀︀ن

﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ :   

LNG و ︹︀﹞ ︣وژن︐﹫﹡ ،︹︀﹞ ژ﹡﹫﹉ ا﹋︧﹫︥ن﹢︀زن ︎﹫︪︣﹁︐﹥ ﹋︣ا﹞ ️︠︀︨ و ﹩︣ا︵ :   

: ا︮﹀︀ن

 
﹫︪ـ︣﹁︐﹥  ـ︀︠️ ﹝︀زن︎  ﹥ ︵︣ا﹩ و︨  ـ︣ک ︻﹙﹞ـ﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀ـ︀ن ﹝﹢﹁﹅︋  ﹫︪ـ︣ان ز﹝︣︣ آ︨ـ﹞︀ن ﹝︧ـ︐﹆︣ در︫  ︩ ︋﹠﹫ـ︀ن︎  ︫ـ︣﹋️ دا﹡

﹋︣ا﹢ژ﹡﹫ـ﹉ ا﹋︧ـ﹫︥ن ﹝︀︹، ﹡﹫︐︣وژن ﹝︀︹ و LNG ︫ـ︡ه ا︨ـ️.
 ا﹟ ﹝︡ل از ︨﹢ی ︨︀ز﹝︀ن ا﹡︣ژی ا︑﹞﹩ ا︣ان ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹎﹢ا﹨﹩ ︑︃﹫︡ ︻﹞﹙﹊︣د و ا﹡︴︊︀ق ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد اروEN 13458 ﹩︀︎ و 

ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ISO 21029-1 و ﹎﹢ا﹨﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︖︑ ️︣︡﹫︤ات ︎︫︤﹊﹩ ISO 13485 را در︀﹁️ ﹡﹞﹢ده ا︨️.
   

از ﹡﹆︴ـ﹥ ﹡︷ـ︣ ﹁﹠ـ﹩ اـ﹟ ﹝ـ︀زن دو︗ـ︡اره ﹝﹩ ︋︀︫ـ﹠︡، دا︠ـ﹏ اـ﹟ ﹝ـ︀زن د﹝ـ︀ ١٩٦-  در︗ـ﹥ ︨﹙︧ـ﹫﹢س ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ و ﹇︀︋﹙﹫ـ️ ﹡﹍ـ︡اری 
️ ﹨ـ︀ی ﹋﹢﹊︐ـ︣ از ١٠٠٠ ﹜﹫︐︣ ︑︀ ٣٠٠ ﹨ـ︤ار ﹜﹫︐︣ و  ︧ـ﹫︀ر ﹝︀︹ ︫ـ︡ه در آن د﹝ـ︀ را دارا ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. اـ﹟ ﹝ـ︀زن در ︸︣﹁﹫ ︋﹙﹠︡﹝ـ︡ت ﹎︀ز﹨ـ︀ی︋ 
ـ︀ده ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ︫ـ﹢د.  ︀ر︗ـ﹩ از ﹁ـ﹢﹐د ﹋︣︋﹟︨  از ﹁︪ـ︀ر bar ٣ ︑ـ︀ bar ٦٠ ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹝﹩ ︫ـ﹢﹡︡. ︗ـ︡اره دا︠﹙ـ﹩ از ﹁ـ﹢﹐د ز﹡ـ﹌ ﹡ـ︤ن و ︗ـ︡اره︠ 
ـ︣ای ﹋︀﹨ـ︩ ا﹡︐﹆︀ل ︣ارت ر︨ـ︀﹡︩ و  ـ︍︦︋  ︀﹫ـ﹟ را دارد ︻︀﹅ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ︫ـ﹢د و︨  ︧ـ﹫︀ر︎  ـ︀ ︻︀ـ﹅ وـ︥ه ﹋ـ﹥ ︑﹞﹏ د﹝︀ی︋  ︋﹫ـ﹟ دو ︗ـ︡ار︋ 
ـ﹠︀ور ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. ﹝︀زن  ﹢رت ﹝︺﹙﹅︫   ︮﹤ ﹫︣و﹡﹩︋  ︀﹐ ا︖︀د ﹝﹩ ︫ـ﹢د. ﹝ـ︤ن دا︠﹙﹩ درون ﹝ـ︤ن︋   ︋﹑  ︠﹤﹐ ﹉ـ ـ﹟ دو ︗ـ︡ار﹫ ﹨﹞︣﹁ـ️︋ 

﹥ ا﹁﹆ـ﹩ ﹡﹫︤ ﹇︀︋ـ﹏ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ︋︀︫ـ﹠︡.  ـ﹀︀رش︋  ـ﹢رت︨  ـ﹢رت ︻﹞ـ﹢دی ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹝﹩ ︫ـ﹢﹡︡ و در︮  ︋ـ﹥︮ 
LNG آر﹎﹢ن و ،︹︀﹞ ︣وژن︐﹫﹡ ،︹︀﹞ ︫︡ه ا﹋︧﹫︥ن ︹︀﹞ ︡اری ﹎︀ز﹨︀ی﹍﹡ ذ︠﹫︣ه و ️︗ :    

: ا︡ه ︑﹢﹜﹫︡ ︑﹢﹡﹏ ا﹡︖﹞︀د ﹋︣ا﹢ژ﹡﹫﹉    

  -    -    
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: ﹝︣︡️ ︗︀﹝︹ ﹝︐﹢ای ︻﹙﹞﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ار︑﹆︀ء ر︑︊﹥ ︻﹙﹞﹩ ﹝︖﹑ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  

:  - ﹜﹢ح زر﹟ ︗︪﹠﹢اره ـــــــــ
- ︑︧﹫﹑ت ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ر﹝︗ ️︨︀﹢ری

: ﹝﹞︡ ︻︣﹁︀ن ﹝﹆︭﹢د      

: د﹋︐︣ای ︋﹫﹢︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی       

: ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ :   

: ︫︣﹋️ ا︡ه ︎︣وران ﹝︪︣ق ︾︤ال، ︫︣﹋️ ﹠︡ ﹝﹙﹫︐﹩ ︋︀ ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︣︡️ ﹝︐﹢ا و ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ در ﹢زه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩    
﹤︀︧﹝﹨ را ︋︀ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ا︗︣ا ﹋︣ده و ﹨﹞﹊︀ران ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ را از ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹩﹚﹚﹝﹛︎︣وژه ︋﹫﹟ ا ﹟︡﹠ ️︨ا﹡︧︐﹥ ا﹢︑ ﹤﹛︀︨ ﹉ ﹤﹆︋︀︨ ︀︋ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞

.︡︀﹝﹡ ︣ان و ا﹋﹢ (︎︀﹋︧︐︀ن، ︑︣﹋﹫﹥، ︻﹞︀رات، ﹇︴︣، ﹎︣︗︧︐︀ن) ︗︢با

︪︡﹞ :

 
اـ﹟ ︫ـ︣﹋️ در ﹝︣﹋ـ︤ ر︫ـ︡ ︻﹙ـ﹛ و ﹁﹠ـ︀وری دا﹡︪ـ﹍︀ه ﹁︣دو︨ـ﹩ ﹝︪ـ︡ ﹝︧ـ︐﹆︣ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. ا﹝ـ︣وزه ︗ـ︀ن ︋ـ︀ ︨ـ︣︻️ ︋ـ︀﹐ ︋ـ﹥ ︨ـ﹞️ 
د︖﹫︐︀﹜﹩ ︫ـ︡ن در ︑﹞ـ︀م ا﹝ـ﹢ر ︣﹋ـ️ ﹝﹩ ﹋﹠ـ︡ و ︲︣ـ︉ ﹡﹀ـ﹢ذ ا﹠︐︣﹡ـ️ در ︗﹢ا﹝ـ︹ ︋︧ـ﹫︀ر ︋ـ︀﹐ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. ﹨ـ︣ ﹁ـ︣د از ﹝ـ︣دم ︻ـ︀دی ︑ـ︀ 
 ،︣︲︀ ـ︀ل در ︣﹍︊ـ︀رت د︻ ﹤ ﹢د ﹝﹩ ︋︀︫ـ﹠︡.︋  ︣ای ﹏ ﹝︪ـ﹊﹑ت︠  ـ﹥ د﹡︊ـ︀ل راه ﹏ ﹨ـ︀ی د︖﹫︐︀ل︋  ︣ا︨ـ︣ ︗ـ︀ن، روزا﹡ـ﹥︋  ﹝﹆﹆ـ︀ن︨ 
 ،﹩﹡︀︗ ︴ـ ـ︀ ﹨︡ف ﹡﹞︀ـ︩ آ﹡︀ در︨   ︋﹟﹑﹡ـ﹢د ﹝︀﹡﹠︡ ا﹡︐︪ـ︀ر ا︵﹑︻ـ︀ت ︻﹙﹞﹩ ارز︫ـ﹞﹠︡ آ ﹝ـ︣دم ︗ـ️ ا﹡︖ـ︀م ا﹝ـ﹢ر ﹝︐﹙ـ︿ ︗︀﹝︺﹥︠ 
︒ و ︑︊ـ︀دل ﹡︷︣ در ﹝﹫︳ ﹝︖ـ︀زی، ︑︖︀رت   ︋،﹟﹑﹡︀د﹎﹫ـ︣ی آ ـ﹛ و ﹨ـ﹢ش ﹝︭﹠﹢︻﹩، ا︋ـ︤ار︐ـ︀ ا︨ـ︐﹀︀ده از ا﹜﹍﹢ر ﹫﹞︀ری ﹨ـ︀︋   ︋︬﹫︪ـ︑

︀﹐ـ﹩ دار﹡︡. ︣︑︀ل ﹨ـ︀ی د︖﹫︐ـ︀ل ﹎︣اـ︩︋  ـ︀ ا︨ـ︐﹀︀ده از ا︋ـ︤ار ا﹠︐︣﹡ـ️، ﹡ـ︣م ا﹁︤ار ﹨ـ︀ و︎  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫ـ﹉ و ﹝︺︀﹝ـ﹑ت آ﹡﹑ـ﹟،︋ 
ــ︀رات  ــ︺﹥ ا﹡︐︪ ــ︡ف ︑﹢︨ ــ︀ ﹨ ــ﹩ ︋ ــ︡ ﹝﹙﹫︐ ﹠ ﹩ــ ــ︀د ︭︠﹢︮ ﹡ ﹉ــ  ــ﹢ان ــ﹥ ︻﹠ ــ︤ال ︋ ــ︣ق ︾ ــ︣وران ﹝︪ ــ︣﹋️ ا︡ه ︎ ــ︐︀، ︫ ــ﹟ را︨ در ا
ــ﹢م  ــ﹊﹩ و ︻﹙ ــ﹢م ︎︫︤ ــ﹢زه ︻﹙  ــ﹉، در ــ︀رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫ ــ﹢زش و ︑︖ ــ︀ی آ﹝ ــ︀ل، ︎︣︑︀ل ﹨ ︐﹫︖د ︬﹫ــ ــ︀ی ︑︪ ــ﹉، ﹡︣م ا﹁︤ار ﹨ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫
﹠ــ︡ ر︫ــ︐﹥ ای ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ﹝﹩ ﹡﹞︀ــ︡. ︑﹫ــ﹛ ︫ــ︣﹋️ ﹝︐︪ــ﹊﹏ از ﹝︐︭ــ︬ از ︡﹠ــ﹟ ر︫ــ︐﹥ ︻﹙﹞ــ﹩ ︫ــ︀﹝﹏ ﹝﹠︨︡ــ﹫﹟ ﹡ــ︣م ا﹁ــ︤ار، ز︧ــ️ 
️ ﹨︀، ﹝︐︭︭﹫ــ﹟ ︋﹫﹢ا﹡﹀﹢ر﹝︀︑﹫ــ﹉، دا﹡︪ــ﹞﹠︡ان ــ﹢زه ﹋︐︀︋ــ︡اری و ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩، ﹝︡ــ︣ان ﹋︧ــ︉  ︫﹠︀︨ــ︀ن ﹝﹢﹜﹊﹢﹜ــ﹩، ︋﹫﹢︑﹊﹠﹢﹜﹢ژ︧ــ
و ﹋︀ر، ︎︫︤ــ﹊︀ن و ﹝︪ــ︀وران ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡ ﹋ــ﹥ در ﹋﹠ــ︀ر ︡﹊﹍ــ︣ ︋ــ﹥ اراــ﹥ ا︋︤ار ﹨ــ︀ی د︖﹫︐ــ︀ل ﹡﹢آورا﹡ــ﹥ ﹝﹩ ︎︣داز﹡ــ︡ ︑ــ︀ ︡︋ــ﹟ ︑︣︑﹫ــ︉ راه 

﹏ ﹨ــ︀ی ﹝︊︐﹠ــ﹩ ︋ــ︣ اد︾ــ︀م ﹠ــ︡ ر︫ــ︐﹥ ای را ︋ــ﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︎︀︨ــ ︋ــ﹥ ﹡﹫ــ︀ز ︗︀﹝︺ــ﹥ ا﹝ــ︣وزی ﹝︺︣﹁ــ﹩ ﹡﹞︀﹠ــ︡.

  -    -    



٢٥

ـ    
ـ︀ز﹝︀ن، ﹡﹍︀رش و ﹡︪ـ︣  ︥و﹨︪ـ﹩ ﹨ـ︨︣  ︣و︗ـ﹩ د︨ـ︐︀ورد ﹨︀ی︎  ـ﹊﹏︠  ﹢︫ـ﹫︡ه ﹡﹫︧ـ️ ﹋ـ﹥ ا︮﹙﹩ ︑︣ـ﹟ و ︻﹞︡ه ︑︣ـ﹟︫  ـ︣ ﹋︧ـ﹩︎  ا﹝ـ︣وزه︋ 
 ︀﹨ ️ ـ︴︗ ︀ن ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. از آ﹡︖︀ ﹋ـ﹥ ︑﹞︀م ا﹟ ر︨ـ︀﹜ ️ ︢︎ـ︣ی آن در︨  ـ﹩ و رو﹝﹚︻ ای﹢︐﹞ ﹟ــ️ ا︣︡﹞ ،️ـ︀ ﹋﹫﹀﹫ـ ﹝﹆ـ︀﹐ت ︻﹙﹞ـ﹩︋ 
 ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن SciencePubTM ﹤ـ︀ ا︨ـ︐﹀︀ده از ﹁﹠ـ︀وری ﹡﹢آورا﹡ـ ـ︣﹋️ ا︡ه ︎ـ︣وران ﹝︪ـ︣ق ︾ـ︤ال و︋  ـ︩ ﹝︣︡ـ️ ﹝︐ـ﹢ای ︻﹙﹞ـ﹩︫  در︋ 

ـ﹥ ا︠︐︭︀ر ا︫ـ︀ره ﹋︣د: ـ︣﹋️︋  ـ︒ ﹋︀ر︋ـ︣د ﹁﹠︀وری︫  ـ﹥ ﹝ـ﹢ارد ذـ﹏ در︋  ا︨ـ️، از اـ﹟ رو ﹝﹩ ︑ـ﹢ان︋ 
١. ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀، ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت آ﹝﹢ز︫﹩ و ︎︥و﹨︪﹩

 ﹤︣ای ارا ﹥ د﹡︊ـ︀ل راه ا﹡︡ازی ﹝︖﹑ت ︻﹙﹞ـ﹩︋  ︭﹢︮ـ﹩ ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ (︋︧ـ﹫︀ری از ﹝﹆﹆﹫﹟ ︗﹢ان︋  ـ﹥ ﹡︪ـ︣︀ت︠  ︡﹝ـ︀ت︋  ٢. اراـ﹥︠ 
﹢د و ﹨﹞﹊︀ران ﹝﹢︨︧ـ︀ت ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹨︧ـ︐﹠︡) ا︡ه ﹨ـ︀ی︠ 

 ︣︲︀ ︀ل ـ︣ان، درـ﹢ری ا﹝︗ ️︀︨ـ︀ت ر﹆﹫﹆︑ ︀ر د﹁︐︣ ﹁﹠ـ︀وری و﹞ـ﹟ آ︣︠ـ︀ن (︵︊ـ﹅ آ﹫﹠︋ ︩ ️ ﹨︀ی دا﹡ ـ︣﹋ ـ﹥︫  ︡﹝ـ︀ت︋  ٣. اراـ﹥︠ 
﹥ راه ا﹡ـ︡ازی ﹝︖﹑ت  ️ ﹨︀ ﹡﹫︀ز︋  ـ︣﹋  ︫﹟︧ـ﹫︀ری از ا ﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︧ـ︐﹠︡ ﹋﹥︋  ـ︴ ﹋︪ـ﹢ر ﹝︪ـ︽﹢ل︋  ︩ ︋﹠﹫ـ︀ن در︨  ـ︣﹋️ دا﹡ ـ︡ود ٣٠٠٠︫ 

﹢د ﹝﹩ ︋︀︫ـ﹠︡.) ︻﹙﹞ـ﹩ در ز﹝﹫﹠ـ﹥ ﹁︺︀﹜﹫️︠ 
٤. ︗﹞︹ آوری ︀︎﹍︀ه ﹨︀ی داده آ﹝︀ری ﹝︣ا﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ و آ﹝︀ده ︨︀زی آن ﹨︀ ︋︣ای ︀پ

        
 ︡︡︗ ـ︀د ﹋︀ر︋︣د﹨︀ی︖ا ﹅︣︵ ـ﹢ان ︵︣ح ︑︖︀ری ار︑﹆ـ︀ ر︑︊﹥ ﹝︖﹑ت ︻﹙﹞ـ﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩، ﹝ـ︀ از﹠︻ ︀ ـ︩ ﹝︣︡ـ️ ﹝︐ـ﹢ای ︻﹙﹞ـ﹩︋  در︋ 
︡﹝ـ︀ت ﹡﹢آورا﹡ـ﹥ در ـ﹢زه ا﹡︐︪ـ︀رات ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉   ︠﹤ـ﹥ ارا ﹙ـ﹅ و ︑︖︀ری ﹋ـ︣دن ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ﹨ـ︀ی ︗︡ـ︡︋  از ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ﹨ـ︀ی ﹝﹢︗ـ﹢د ـ︀︠ 
 ︩︋ ﹤در ︫ـ︣﹋️ ﹝︪ـ︣ق ︾︤ال ︫ـ︀﹝﹏ ︨ـ ﹩﹝﹚︻ ای﹢︐﹞ ️︣︡﹞ ️ر ﹋﹥ در ︫ـ﹊﹏ ︋︀﹐ ﹡︪ـ︀ن داده ︫︡ه ا︨ـ﹢︴﹡︀﹝﹨ .﹜︎︣داز ﹩﹞ ︪ـ﹢ر﹋
 ﹉﹝﹋ ︀ ـ︀﹝﹏ ﹡︪ـ︣ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ﹝﹆ـ︀﹐ت︋   ︩︀پ︫  ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙ـ﹩ ﹉ ﹁︺︀﹜﹫️ ︻﹞ـ︡ه در︋  ـ︦ از ـ︀پ ا︨ـ️.︋  ︎﹫ـ︩ از ـ︀پ، ـ︀پ و︎ 
ـ︀ل  ـ﹥ ︧ـ︀ب ﹡﹞﹩ آ﹠ـ︡ و ︡﹠ـ﹟︨  ︡ـ︹︋  ︡ـ︡ه ای ﹡ـ﹢ و︋  ﹫︪ـ︣﹁︐﹥،︎  ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︣︡ـ️ ژور﹡ـ︀ل ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ اـ﹟ ا﹝ـ︣ در ﹋︪ـ﹢ر﹨︀ی︎ 
️ ر︨ـ︀﹡﹩ ︋﹥ ﹝﹢︨︧ـ︀ت آ﹝﹢ز︫ـ﹩، ︎︥و﹨︪ـ﹩، ﹝﹆﹆︀ن، ﹡︀︫ـ︣ان، و︣ا︨ـ︐︀ران ︻﹙﹞﹩ و ︨ـ︀︣ ا﹁︣اد،  ا︨ـ️ ﹋﹥ ا﹟ ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ در ︀ل ︠︡﹝
﹫︧ـ︐﹞﹩ در اـ︣ان و ا﹁ـ︤ودن و︥﹎﹩ ﹨︀ی   ︨﹟﹫﹠ ︣ ﹫︀ده ︨ـ︀زی، ا︗ـ︣ا، ﹝︣︡ـ️ و ﹡︷ـ︀رت︋  ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀ و ﹢زه ﹨ـ︀ی ﹝︣︑︊ـ︳ ﹨︧ـ︐﹠︡. ا﹝ـ︀︎ 
 ﹤ـ︣ای ارا ـ﹢ی د﹍ـ︣ ﹨﹫︘ ﹝︣﹋︤ ﹝︪ـ︋︀﹩ در ﹋︪ـ﹢ر︋  ـ︀﹝︀﹡﹥، ا﹝ـ︣ی ﹡﹢آورا﹡ـ﹥ ﹇﹙﹞ـ︡اد ﹝﹩ ︫ـ﹢د. از︨  ـ﹥ اـ﹟︨   ︋Plugin ﹏﹊ـ ـ﹥︫  ﹋︀ر︋ـ︣دی︋ 
 ﹤︀﹝﹡ ﹩﹠︺ ،﹏ـ︣ا﹞ ﹟︣︠آ ︀︑ (ـ︀پ از ﹏︊﹇) ﹤﹛︀﹆﹞ ـ﹍︀رش﹡ ﹏ا﹡︡ از او﹜﹫ـ﹟ ﹝︣ا﹢︐ ـ︩ ﹡︪ـ︣︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ـ﹩ ︻﹙﹞﹩ ﹋ـ﹥︋  ︠︡﹝ـ︀ت در︋ 

︀︫ـ︡، و︗ـ﹢د ﹡︡ارد. ︀ـ﹍︀ه ﹨ـ︀ی ا︨ـ︐﹠︀دی ︻﹙﹞﹩ (︎ـ︦ از ـ︀پ)، ﹝︣︡️ و ﹡︷︀ر︑﹩ ︗︀﹝︹ دا︫ـ︐﹥︋  ︫ـ︡ن در︎ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨ـ️ ﹋﹥ دارای ︑﹫﹛ ﹝︐︪ـ﹊﹏ از ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن   ︋︹﹞︀︗ ﹤﹞︀﹡︣ ـ︣﹋️، +ScienceTech ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ ﹋﹥ در وا﹇︹ ـ﹉︋  ︎ـ︣وژه ﹝ـ﹛ د﹍ـ︫︣ 
︩ ︋﹠﹫ـ︀ن  ـ︀درات و واردات دا﹡ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩ و︮  ـ﹊︀ف در ـ﹢زه ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ﹩︋  ︀﹜ـ﹩ و︫  ︎︀﹋︧ـ︐︀﹡﹩ و ا︣ا﹡ـ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ ︑ـ︀ از ︵︣ـ﹅ آن، ︗ـ︀ی︠ 
︎︫︣ـ﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟ ︋︧ـ︐︣ ﹝﹠︀︨ـ︉ ︋ـ︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫ـ️ ا︨ـ︐︀ر︑︀پ ﹨︀ی دا︠﹙ـ﹩ و ︸ـ﹢ر ا︨ـ︐︀ر︑︀پ ﹨︀ی ﹠ـ︡ ﹋︪ـ﹢ری ﹁︣ا﹨﹛ ︫ـ﹢د، از ︗﹞﹙ـ﹥ 

:﹤﹡︀﹠︣﹁ل ﹁﹟ آ﹢︭﹞ ﹩﹁︣︺﹞
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٢٦

ـ﹥ ﹝ـ﹢ارد ز︣ ا︫ـ︀ره ﹋︣د: ︣﹡︀﹝ـ﹥ ﹝﹩ ︑ـ﹢ان︋  و︥﹎﹩ ﹨ـ︀ی ﹝︐﹞︀ـ︤ اـ﹟︋ 
︣﹎︤ار ﹋﹠﹠︡ه ︀ر︗﹩ در ︑﹫﹛︋  ١. ︱﹢ر ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن︠ 

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹇﹢ی ︀ر︗﹩ از ︵︣﹅ دا︫︐﹟ ار︑︊︀︵︀ت︋  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ران︠  ︊﹊﹥ ︨︀زی ︗︀﹡﹩ ا︨︐︀ر︑︀پ ﹨︀ و︨   ︫.٢
︀زار   ︋﹤ ️ ﹨︀ی ﹝﹢﹁ـ﹅ و د︍﹙﹞︀ت ﹨︀ی ︑︖︀ری ﹋ـ﹥ راه ورود︋  ـ︣﹋ ٣. ︗﹙︧ـ︀ت Transdisciplinary ﹝︐︪ـ﹊﹏ از ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ︀ن آزاد، ﹡﹞︀﹠︡ه︫ 

︩ ︋﹠﹫︀ن ﹝﹩ ︫ـ﹢د. ـ︀درات و واردات دا﹡  ︩︮ـ﹥ ا﹁︤ا ︗︀﹡ـ﹩ را ﹝﹫︧ـ︣ ﹝﹩ ︨ـ︀زد و ﹝﹠︖︣︋ 
️ ﹨︀ی ﹡﹢︎︀ ︋﹥ ︭︠﹢ص در ﹋︪﹢ر ﹨︀ی ﹨﹞︀︧﹥ و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹁︣ار ا︨︐︀ر︑︀پ ﹨︀ ﹋︣  ︫️﹫﹛︀︺﹁ ﹏﹫︧︑ ️︗ ٤. ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی

﹢﹝﹩ آن،  ـ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︖︀ری ︨ـ︀زی دا﹡ـ︩︋  ﹢د︋   ︠﹏﹫︭︑ ﹏ـ﹞ ـ︀ دا﹡︪ـ﹍︀ه و ﹋︪ـ﹢ر ︀ر︗ـ﹩︋  ٥. ا︨ـ︐﹞︣ار ︑﹞ـ︀س و ار︑︊ـ︀ط دا﹡︪ـ︖﹢ی︠ 
﹥ ﹋︪ـ﹢ر ﹝︀دری ︀ز﹎︪ـ️︋  ـ︦ از︋  ︐ـ﹩︎ 

︨ـ﹢﹝﹫﹟ ︎ـ︣وژه ︫ـ︣﹋️ ا︡ه ︎ـ︣وران ﹝︪ـ︣ق ︾ـ︤ال، EventSci™ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ ﹋ـ﹥ در وا﹇ـ︹ ـ﹉ د︋﹫︣︠︀﹡ـ﹥ ا﹠︐︣﹡︐ـ﹩ ﹨﹞ـ︣اه ﹝﹆﹆﹫ـ﹟، 
دا﹡︪ـ︖﹢︀ن و ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀ در اـ︀م ﹇︊ـ﹏ از ﹋﹠﹍ـ︣ه، روز ︋︣﹎ـ︤اری و ︎ـ︦ از ︋︣﹎ـ︤اری آن ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ و ︋ـ﹥ آن ﹨ـ︀ ﹋﹞ـ﹉ ︠﹢ا﹨ـ︡ ﹡﹞ـ﹢د ︑ـ︀ 

ـ﹢د را ﹁︣ا︑ـ︣ از ︑﹠ـ︀ ـ﹉ روـ︡اد ﹡︪ـ︀ن د﹨﹠ـ︡. ﹨﹞︀ـ︩︠ 
:︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣ر ︠﹑︮﹥ ︋﹥ ︫︣ح ز﹢︵ ﹤︋ ™EventSci آوری﹢﹡

١. ارا ﹤﹉ وب ︀︨️ ︗︢اب، د﹠︀﹝﹫﹉، ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ رد︀︋﹩ ︋︀﹐ و ﹁︀﹇︡ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹝︪﹊﹏ ﹁﹠﹩
٢. ︨﹢﹜️ در ا﹝︣ ︔︊️ ﹡︀م، ار︨︀ل ﹝﹆︀﹜﹥، داوری، ا︻﹑م ﹡︐︀︕ و ﹝︣︡️ ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︮﹢رت د︖﹫︐︀ل

html ز︋︀ن ︀︋ e-proceeding و ︕︀ی را﹨ ️ ٣. ارا﹥ ﹋︐︀︋︙﹥ ﹝﹆︀﹐ت ︋﹥ ︑﹞︀م ﹁︣﹝
️ ︢︎︣ی آن ﹨︀ رو ︩ای ﹝﹆︀﹐ت ﹋﹠﹍︣ه و ا﹁︤ا ﹤﹁︣ ️︣︡﹞ .٤

QR-code ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ا﹨﹩ ﹨︀ی ﹝︺︐︊︣ از﹢﹎ ﹤٥. ا﹝﹊︀ن ارا
Keyword matching ا︋︤ار ﹅︣︵ ای از ﹤﹁︣ ٦. داوری

٧. ا︋︤ار ﹨︀ی ︎︪︐﹫︊︀ن ﹡︷﹫︣ matchmaking و ︨﹫︧︐﹛ ار︨︀ل ︎﹫︽︀م ﹎︣و﹨﹩ و ﹁︣دی
٨. د︨︐﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹆︀﹐ت 

sms marketing و email marketing ︀︋ ٩. اد︾︀م ︫︡ه

           
ـ﹉ ﹁﹠ـ︀وری ﹝ـ﹛ ︫ـ︣﹋️، SciencePubTM ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ ﹋ـ﹥ در وا﹇ـ︹ ـ﹉ ا︋ـ︤ار ﹡﹢آورا﹡ـ﹥ ﹝︊︐﹠ـ﹩ ︋ـ︣ ﹡ـ︣م ا﹁ـ︤ار ا︨ـ️ و دارای و︥﹎ـ﹩  
﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن  ـ﹥ ا︫ـ︐︣اک ﹎︢اری Metadata، آ﹡︀﹜﹫ـ︤ ار︗︀︻︀ت ︻﹙﹞ـ﹩ و ︑﹢ز︹ ︗︽︣ا﹁﹫︀ـ﹩︠  ︀ز︀︋ـ﹩ داده ﹨︀،︋  ︡ ﹎︀﹡ـ﹥ ﹝︀﹡﹠ـ︡︋  ﹠ ︨ـ︀زی ﹤︍︀ر﹊
︣ای  ﹫︧ـ︐﹛︋  ️ ︢︎︣ی ﹝﹢︐︀ت ︻﹙﹞﹩︨  ـ︩ روا﹁︤ا ﹤  ︋︒  ︋﹏﹡︀ ︀ ﹁︣ا﹨﹛ ︨ـ︀زی︎   ︋SciencePubTM ﹟ـ﹥ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. ﹨﹞︙﹠﹫ـ︷﹛ ︣در ﹨ـ
 ︿︣︺︑ ﹩︀ی ا︠︐︭︀︮ـ﹨ ︡ ﹥ ا︫ـ︐︣اک ﹎ـ︢اری ﹋ ︠﹢ا﹡﹠ـ︡﹎︀ن ︗︀﹡ـ﹩ در ﹁︱ـ︀ی ﹝︖ـ︀زی ﹋﹞ـ﹉ ﹝﹩ ﹡﹞︀ـ︡. ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟ اـ﹟ ﹡︣م ا﹁︤ار ا﹝ـ﹊︀ن︋ 
︡﹟ ︑︣︑﹫︉ در ﹨﹠﹍︀م  ︀﹍︀ه ﹨︀﹩ ﹡︷﹫ـ︣ DOAJ، ISI و PubMed دارد.︋  ـ︀︎   ︋SciencePubTM ﹜︐︧ـ﹫ ـ︣ای ﹝︖ـ﹑ت ﹝︐﹙︿ را در︨  ︫ـ︡ه︋ 
 ﹟ا ﹤ ︡ ﹨ـ︀ی ﹝ـ﹢رد  ﹡︷︣ از ﹝﹫ـ︀ن ﹨︤ارن ﹋ـ︡ ﹝﹢︗ـ﹢د در ﹡︣م ا﹁ـ︤ار و ا﹡︐﹆ـ︀ل Metadata ﹝︖ـ﹑ت︋  ـ﹥ را︐ـ﹩ ا﹝ـ﹊︀ن ا﹡︐ـ︀ب ﹋ ﹡﹞︀﹥ ︫ـ︡ن،︋ 
ـ︀︠️ و ار︨ـ︀ل ﹁︀﹏ ﹨︀ی  ـ︣د︋﹫︣ان ﹝︖ـ﹑ت در ﹨﹠ـ﹍︀م ﹡﹞︀﹥ ︨ـ︀زی ﹝︖﹙ـ﹥ از︨  ﹢ا﹨ـ︡ دا︫ـ️. از اـ﹟ رو ﹋︀ر﹋﹠ـ︀ن و︨  ︀︎﹍︀ه ﹨ـ︀ و︗ـ﹢د︠ 
﹢رت د︨ـ︐﹩ ر﹨︀﹩ ﹝﹩ ︀︋﹠ـ︡. از ︗﹞﹙﹥  ـ﹥︮  ﹢د︋  ︎﹫︙﹫ـ︡ه و ز﹝︀ن ︋ـHTML︣ و ـ︀ وارد ﹋ـ︣دن ︑ـ﹉ ︑ـ﹉ Metadata ﹨ـ︣ ﹋ـ︡ام از ﹝﹆ـ︀﹐ت︠ 

︨ـ︀︣ و︥﹎﹩ ﹨ـ︀ی SciencePub ﹝﹩ ︑ـ﹢ان ︋ـ﹥ ﹝ـ﹢ارد ز︣ ا︫ـ︀ره ﹡﹞﹢د:
Google Trends از ﹋﹙﹞︀ت ﹋﹙﹫︡ی ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︨︣چ ︋︀﹐ ︋︣ ا︨︀س ️︧﹫﹛ ﹉ ︀د︖ا   •

CrossRef ت ︔︊️ ︫︡ه در﹐︀﹆﹞ DOI XML ا︵﹑︻︀ت ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹩︋︀︋︀ز   •
﹉﹫﹚﹋ ﹉ ︀︋ ︀ن︗ ︨︣روی ︑﹞︀م ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︨︣ا ︣︋ Metadata ا︫︐︣اک   •

﹉﹫﹚﹋ ﹉ ︀ن در︗ ︨︨︣︀زی ︻﹙﹞﹩ در ︨︣ا ﹤︀﹝﹡ ﹩︑︀︻﹑︵روی ︑﹞︀م ︋︀﹡﹉ ﹨︀ی ا ︣︋ Metadata ا︫︐︣اک   •
•   ︫﹞︀رش ︑︺︡اد ا︨︐﹠︀د ︻﹙﹞﹩ ︋︣ای ﹨﹞﹥ ﹝﹆︀﹐ت ﹝﹠︐︪︫︣︡ه

•   ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹆︀﹐ت ︋︣ ا︨︀س ︨︀ل و ︑︺︡اد ا︨︐﹠︀دات
•   ﹝H ︬︠︀︫ ﹤︊︨︀ و ارز︀︋﹩ داده ﹨︀ ︋︣ای ﹋﹏ ﹝﹆︀﹐ت

﹜︐︧﹫︨ ﹟︀ن ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ا﹎︡﹠︧﹢﹡ ︋︣ای ︩︣او ﹏︋︀﹇ ﹏︀﹁︀د ︎︣و︖ا   •
️﹡︣︐﹠︡ا﹋︓︣ی ﹝﹆︀﹐ت در ا ︋︣ای ا︫︐︣اک ﹎︢اری ﹩︭︫ ﹩︻︀﹝︐︗︀ت ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ا﹀︮ ︣دن ︑︺︡ادی از﹋ ﹉﹠﹫﹛   •

️ ︢︎︣ی ︗︀﹡﹩ ﹝﹆︀﹐ت ︀ت ﹨﹫︖︀ن ا﹡﹍﹫︤ در ﹇︀﹜︉ ا︠︊︀ر ︋︣ای رو︻﹢︲﹢﹞ ︡﹫﹛﹢︑   •
•   ︀پ و ﹡︪︣ و︋﹑گ ا︠︊︀ر ﹜﹫﹠﹉ ︫︡ه ︋﹥ وب ︀︨️ ا︮﹙﹩

︬︭︑ ︫︡ه ︋︣ ا︨︀س ︉ •   دا︫︐﹟ ︀︎ ﹉﹍︀ه داده داوران ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣︑
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(﹏﹝ ﹏︋︀﹇) ︀ل︐﹫︖د ﹩︖﹠︨ ﹩︀﹠﹫︋ ︀رت ️︠︀︨ و ﹩︣ا︵ :  

:  - ﹜﹢ح زر﹟ ︗︪﹠﹢اره ـــــــــ
- ︑︧﹫﹑ت ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ر﹝︗ ️︨︀﹢ری

: ︻﹙﹫︣︲︀ ︫﹫︣دل      

: ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡-﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان       

: ︑︣ان

﹏﹞︀︻︣︡﹞ :   

: ︵︣ا﹩ و ︑﹢﹜﹫︡ ︑︖﹫︤ات ︑︭︭﹩ ︎︫︤﹊﹩، د﹡︡ا﹡︍︫︤﹊﹩، آز﹝︀︪﹍︀﹨﹩ و ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ︎︫︤﹊﹩   

: ︑︣ان

 
︀ً ︋ــ︣ ︵︣اــ﹩ و  ️ ﹨ــ︀ی ︫ــ︣﹋️ ﹨ــ﹢داک ︵ــ︉، ︻﹞︡︑ــ اــ﹟ ︫ــ︣﹋️ ﹝︧ــ︐﹆︣ در ︎ــ︀رک ︻﹙ــ﹛ و ﹁﹠ــ︀وری دا﹡︪ــ﹍︀ه ︑ــ︣ان ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹁︺︀﹜﹫
︑﹢﹜﹫ــ︡ ︑︖﹫ــ︤ات ︎︫︤ــ﹊﹩، ︠︡﹝ــ︀ت ﹡︣م ا﹁ــ︤اری ︎︫︤ــ﹊﹩ و ︠︡﹝ــ︀ت ﹝︀﹜ــ﹩ ﹝︐﹞︣﹋ــ︤ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. در ــ︀ل ︀︲ــ︣ ︫ــ︣﹋️ ﹇︭ــ︡ دارد ︋ــ︀ 
︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹨ــ︀ی ︋ــ︤رگ و ﹨︡﹁﹞﹠ــ︡ روی ︑﹆﹫﹆ــ︀ت و ﹎︧ــ︐︣ش ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨ــ︀ی ︑﹢﹜﹫ــ︡ ︠ــ﹢د، ︋ــ﹥ ︋︤ر﹎︐︣ــ﹟ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠ــ︡ه ︑︖﹫ــ︤ات 
ــ︣﹋️ ︑︀︋︺ــ﹥ ز︣﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ و ﹁︣︻﹩ ا︨ــ️، ﹋﹥  ــ︣﹋️ ﹨ــ﹢داک ︵ــ︉ دارای ﹠ــ︫︡  ــ﹢د.︫  ︫︤ــ﹊﹩ در اــ︣ان، ︑︡︊ــ﹏︫  ︎﹫︪ــ︣﹁︐﹥ ︑︖﹫ــ︤ات︎ 

︫ــ﹠︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه ︑︣﹟ آ﹡ــ︀ ︻︊︀ر︑﹠ــ︡ از ︫ــ︣﹋️ دا﹡ــ︩ ︋﹠﹫ــ︀ن آراد ا﹜﹊︐︣و﹡﹫ــ﹉ و ︫ــ︣﹋️ ﹝ــ︀در ︮﹫︀﹡ــ️ ︎ــ﹍︀ه ︑ــ︣ان.
 ︠︳ ﹝︪﹩ و ا︨︐︣ا︑︥ی ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ ﹨﹢داک ︵︉ ︻︊︀رت ا︨️ از:

️ ﹨︣︐︪﹫︋ ﹤﹋ ﹩︀﹟ و ︀︎︡ار︑︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ﹟︣﹥ را دارد. •   ا﹁︤ا︩ ︨﹢دآوری از ︵︀﹞︨︣ ︹︋︀﹠﹞ ︬﹫︭︑ ﹅︣﹥ ای ︋﹥ ﹁︣︮
︉  و ﹋︀ر ︧﹋ ︿﹚︐﹞ زه ﹨︀ی﹢ ︀ن و ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در︣︐︪﹞ ︀︋ ️﹋︪︀ر﹞   •

️ ﹨︀ی ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ •   ار︑﹆︀ء ︨︴ دا﹡︩، ﹝︀رت و ︑﹢︨︺﹥ ﹇︀︋﹙﹫
•   ادا﹝﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ﹡﹢آوری و ︑︓︊﹫️ ﹝﹢﹇︺﹫️ ︨︣﹝︀﹥ ﹨︀ی ﹁﹊︣ی ︫︣﹋️

•   ︑﹆﹢︀︫ ️︧︐﹍﹩ ﹨︀ی ر﹨︊︣ی ︋︀زار
︉  و ﹋︀ر •   ︋︊﹢د ︋︣ه وری از ︵︑ ﹅︣﹢ل در ﹋︧

️ ا﹁︤اری ︨ در ا︋︺︀د ﹡︣م ا﹁︤اری و ︡︡︗ ︨︀زی و ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی ﹁﹟ آوری ﹨︀ی ﹩﹞﹢︋ ،﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ️︣︡﹞ را﹨︊︣ی و   •

   -    -    
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︫︤ـ﹊﹩»، «﹎﹢ا﹨ـ﹩ ︔︊ـ️ ا︠︐ـ︣اع»، «︑︡﹫︃﹥ از  ︡ا︫ـ️، در﹝ـ︀ن و آ﹝ـ﹢زش︎  ـ︀︠️ وزارت︋  اـ﹟ ﹝︭ـ﹢ل دارای ︑︡﹫︃﹥ ﹨ـ︀ی «︎︣وا﹡ـ﹥︨ 

﹫﹞︀ر︨ـ︐︀﹡﹩ ﹝︺︐︊︣ ﹋︪ـ﹢ر» ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. ﹝︣ا﹋ـ︤ در﹝︀﹡ـ﹩ و︋ 
︣ای  ︫︤ـ﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. اـ﹟ د︨ـ︐﹍︀ه︋  ️ ﹨︀ی ا︎︐﹢﹝︐ـ︣ی و ︪ـ﹛︎  ـ﹠︖︩ ︑︧ـ ـ︣ای︨  ﹫﹠︀﹩ ︨ـ﹠︖﹩ د︖﹫︐ـ︀ل، د︨ـ︐﹍︀﹨﹩ ︗︀﹝ـ︹︋  ـ︀رت︋ 
︣ه ﹎﹫︣ی از  ـ︀︋   ︋︦ا﹢د ﹟︀رت ﹨ـ︀ی ا .️︡ه ا︨ـ ︣﹡ـ︡ ivison + ︵︣ا﹩ و ︑﹢﹜﹫︫︡   ︋︀  ︋︧︡ـ︐﹛ ︻︀﹝ـ﹏ ا﹡︡رو﹫  ︨︀ ـ︴ د﹡﹫ـ︀︋  ـ︀ر در︨  او﹜﹫ـ﹟︋ 
️ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د  ﹢ده ﹋﹥ از ︑︧ـ ﹡﹞︀︪ـ﹍Full-HD  SUPER IPS Medical Grade︣ ﹇︀︋﹙﹫ـ️ ﹡﹞︀ـ︩ ︑﹞︀﹝ـ﹩ ︀رت ﹨︀ی ا︨ـ︐︀﹡︡ارد، را دارا︋ 
 Lea Test،SnellenChart ،﹜︧﹫︑︀﹝﹍﹫︐︨ا︨︐︣ا︋﹫︧ـ﹛، آ ، Ishihara ﹩﹍﹡رر﹢﹋ ،﹅﹝︻ ،Red-Green ︀ی﹨ ️ ﹥ ︑︧ـ در ا﹟ د︨ـ︐﹍︀ه ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 
 ،LandoltC ،Special ، Russian Test،ThumblingE، Worth4Dot، Schober،Gobber ، Persian Numbers،English Numbers،

Supervision Test،Pilotage Test ،Mirror Mode،Chart Mask Mode ا︫ـ︀ره ﹡﹞﹢د.

️ ا﹁︤ار و ﹨ـ﹛ در ﹡︣م ا﹁ـ︤ار ﹡︧ـ︊️ ︋ـ﹥ ﹡︧ـ﹥ ︎﹫︪ـ﹫﹟ ︋﹢︗ـ﹢د آ﹝ـ︡. از ﹡︷ـ︣  ︣ا︑ـ﹩ ﹨ـ﹛ در ︨ـ﹫﹫︽︑ (V7) ـ﹟ د︨ـ︐﹍︀هـ︡ ا︡︗ ﹤در ﹡︧ـ
︣دازش ا︵﹑︻︀ت  ـ︣︻️︎  ـ︡ن︨  ︣ا︋︫︣   ︋٤ ︒︻︀ ﹫︐﹩ ار︑﹆︀ء ︀﹁︐﹥ ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣︋  ﹥ ٨ ﹨︧ـ︐﹥ ٦٤︋  ︣داز︫ـ﹍︣ د︨ـ︐﹍︀ه از ٤ ﹨︧ـ︐﹥︋  ️ ا﹁︤اری︎  ︨ـ
ـ﹥ ﹝︣ا︑︉  ﹠﹏ ﹡﹞︀︪ـ﹍︣︋  ـ﹥ ︵﹢ر﹊﹥ و︲﹢ح︎  ﹥ ﹨﹞︣اه دا︫ـ️︋  ـ︣︻️︋  ︊﹢د︨  ︣ا︋ـ︣ ﹇︊﹏︋  ـ︡. ﹨︧ـ︐﹥ ﹎︣ا﹁﹫﹊ـ﹩ ﹡﹫︤ ٢︋  ﹫︧ـ︐﹛︫  ـ︀﹐ آ﹝ـ︡ن︨  و︋ 

︋︐ـ︣ از ﹇︊ـ﹏ ﹡﹞︀︀ن ﹝﹩ ︫ـ﹢د.
ـ︣ ﹇︀︋﹙﹫️ ﹋﹠︐︣ل  ـ︀ر در د﹡﹫︀، ا﹟ د︨ـ︐﹍︀ه ︻﹑وه︋  ︣ای او﹜﹫﹟︋  ﹥ ︵﹢ری ﹋ـ﹥︋  ﹫﹢︨ـ️،︋  ـ﹥ و﹇﹢ع︎  ﹠︺ـ️︋  ︺ـ︡ ﹡︣م ا﹁ـ︤اری ا﹡﹆﹑︋ـ﹩ در اـ﹟︮  از︋ 
 IOS ـ︡ وـ︡وز، ا﹡︡رو﹠︧ـ︐﹛ ︻︀﹝﹏ ﹨ـ︀ی و﹫  ︨︀ ـ︀ ﹨ـ︣ د︨ـ︐﹍︀ه ﹨﹢︫ـ﹞﹠︡ی︋  ـ﹢د، ﹨﹛ ا﹋﹠ـ﹢ن ︑﹢ا﹡︀ـ﹩ ﹋﹠︐︣ل ︫ـ︡ن︋  ـ︀ ر﹞ـ﹢ت︠  از راه دور︋ 
ـ︀رژ ر﹞﹢ت ﹡︐﹢ا︨ـ️ از  ︣ای︫  ـ﹥ ︻﹙️ ﹡︡ا︫ـ︐﹟ ز﹝︀ن ﹋︀﹁ـ﹩︋   ︋︀ ـ﹢د را ﹎ـ﹛ ﹋︣ده ︀︻ـ︒ ﹝﹩ ︫ـ﹢د ا﹎ـ︣ ﹋︀ر︋ـ︣ ر﹞ـ﹢ت︠  را دارد. اـ﹟ ﹝ـ﹛︋ 
︖﹢ ،︡﹠︀﹡﹊ـ﹥ ا﹟ ﹝﹢رد ﹊ـ﹩ از ﹝︺︱﹑︑﹩  ـ︣ه︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ر﹞ـ﹢ت ﹋﹠︐︣ل︋  ـ﹢د︋  ـ︀ ︑﹠︷﹫﹞︀︑ـ﹩ از ﹎﹢︫ـ﹩ ﹨﹞︣اه︠  ︐﹢ا﹡ـ︡︋  آن ا︨ـ︐﹀︀ده ﹋﹠ـ︡،︋ 
ـ︀ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی و  ️ ﹨︀ی ︗︡ـ︡ ﹝︴︀︋﹅︋  ﹠︖ـ﹥ ﹡ـ︣م ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡. ا︲︀﹁﹥ ︫ـ︡ن ︑︧ـ ـ︀ آن د︨ـ️ و︎  ︋ـ﹢د ﹋ـ﹥ ا﹋︓ـ︣ ﹝︣ا﹋ـ︤ در﹝︀﹡ـ﹩ دو﹜︐ـ﹩︋ 

︎﹫︪ـ︣﹁️ در ︻﹙ـ﹛ ︪﹛ ︎︫︤ـ﹊﹩ از ︑︽﹫﹫ـ︣ات د﹍ـ︣ی در ـ﹢زه ﹡︣م ا﹁︤ار ا﹟ د︨ـ︐﹍︀ه ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡.

   
از ا﹟ د︨︐﹍︀ه ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︡ت ︋﹫﹠︀﹩ و ا﹡︖︀م آز﹝﹢ن ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︨︀︠︐﹞︀ن ︪﹛ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د.

        
در رو﹡︡ ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥ دا︠﹙﹩ ︫︣﹋️ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹢﹜﹫︡ ︑︖﹫︤اتHigh-Tech ︎︫︤﹊﹩، آ︫﹠︀﹩ ︋︀ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ا﹠︐︣﹡️ ا︫﹫︀ء و ا︨︐﹀︀ده 
از آن در ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢﹐ت در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ورود ︋﹥ د﹡﹫︀ی ︻︷﹫﹛ ا﹠︐︣﹡️ ا︫﹫︀ء ﹋﹥ ا﹝︣وزه ﹝︊︒ روز د﹡﹫︀ ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ︨︊︉ 
︫︡، ﹡﹢آوری ﹨︀﹩ از ︗﹞﹙﹥ ﹇︀︋﹙﹫️ ﹋﹠︐︣ل ︑︖﹫︤ات ︎︫︤﹊﹩ از ︵︣﹅ ﹎﹢︫﹩ و ︑︊﹙️ در ا﹟ ︻︣︮﹥ ︮﹢رت ︢︍︋︣د. ا﹟ ﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹢ا﹡︧️ 
در ︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥  ︀﹁︐﹥ و ﹋︀ر︋︣د﹨︀ و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︗︡︡ی در ︮﹠︀︹ ﹝︐﹙︿ از ︗﹞﹙﹥ ﹡﹀️ و ﹎︀ز، ︨︀︠︐﹞︀ن، ا︨︊︀ب ︋︀زی، دا﹝︡اری و 
دا﹝︍︣وری ارا﹥ د﹨︡. در ﹨﹞﹫﹟ را︨︐︀ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹝﹩ ︑﹢ان از ︵︣﹅ ا﹟ دا﹡︩، ﹝︭﹢﹐ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︫︣ ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹝︀﹡﹠︡ ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ ﹨﹢︫﹞﹠︡، 

﹎﹙︀﹡﹥ ﹨﹢︫﹞﹠︡، ︠︀﹡﹥ ﹨﹢︫﹞﹠︡، دا﹝︡اری ﹨﹢︫﹞﹠︡ و ... را ︨︀ده ︑︣، ︨︣︺︐︣، ارزا﹡︐︣ و ︨︊﹉ ︑︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹎︫︢︐﹥ ︵︣ا﹩ و ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹞﹢د.

           
 ﹤﹋ ﹩﹠﹢﹡ ︡ه ا︨ـ️. ﹁﹠︀وری ﹨ـ︀ی ـ︀ ا︨ـ︐﹀︀ده از ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨ـ︺﹥ دا︠﹙ـ﹩ ︵︣ا﹩ و ︑︖︀ری ︨ـ︀زی︫  ـ︣﹋️︋  ︑﹞︀﹝ـ﹩ ﹝︭ـ﹢﹐ت ︑﹢﹜﹫ـ︡ی︫ 
﹥ ︻﹠﹢ان ﹊ـ﹩ از ︻﹢ا﹝ـ﹏ ︑︃︔﹫︣﹎ـ︢ار در ا︖︀د ﹝︤ـ️ ر﹇︀︋︐﹩ ﹝﹢رد ا︨ـ︐﹀︀ده  ︀زار ﹨ـ︡ف و ︢ف ر﹇︊ـ︀︋  ـ﹥︋   ︋︣︐︺︣ـ ـ︣ای د︨ـ︐﹫︀︋﹩︨  ︫ـ︣﹋️︋ 

﹇ـ︣ار داده ا︨ـ️ ︋﹥ ︫ـ︣ح ذ﹏ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡:
﹫︪ـ︐︣،  ـ︣︻️︋   ︨،︣︐﹝﹋ ﹤﹠︤﹨ ﹏﹫﹛د ﹤ ︫︤ـ﹊﹩︋  ﹫︧ـ︐﹛ ︻︀﹝ـ﹏ و﹠︡وز در د︨ـ︐﹍︀ه ﹨︀ی︎  ـ﹥ ︗ـ︀ی︨  ﹫︧ـ︐﹛ ︻︀﹝ـ﹏ ا﹡︡روـ︡︋  ١.   ا︨ـ︐﹀︀ده از︨ 

︣︑︡︡︗ ︣ا﹁﹫ـ﹉ ︋︀﹐︑︣ و ︑﹊﹠﹢﹜ـ﹢ژی﹎
٢.   ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری MIoT ( ا﹠︐︣﹡️ ا︫﹫︀ء︎︫︤﹊﹩) در ︑︖﹫︤ات ︎︫︤﹊﹩ 

٣.   ︨︀︠️ ﹝︀ژو﹐ر ︑︖﹫︤ات ︎︫︤﹊﹩
٤.   ︵︣ا﹩ ︸︀﹨︣ی ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︑︖﹫︤ات ︎︫︤﹊﹩

️﹡︣︐﹠︀ی ﹨﹢︫﹞﹠︡ و ︑︊﹙️ ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا﹨ ﹩︫﹢﹎ ﹅︣︵ ︀ل از︐﹫︖د ﹩︖﹠︨ ﹩︀﹠﹫ ٥.   ﹇︀︋﹙﹫️ ﹋﹠︐︣ل د︨︐﹍︀ه ︀رت︋ 
︡﹠﹝︫﹢﹨ ︦ا﹢و د ︣﹍︎︀ ﹤︋ ر ا︑︭︀ل﹢︷﹠﹞ ﹤︋ WiFi-Dircet ٦.   ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری



٢٩

     
: ﹡︀﹡﹢﹝︀︨﹉ ︗﹙︊﹉ ︠﹙﹫︕ ﹁︀رس ﹝﹊﹞﹏ ︑︽︢﹥ ︎﹢︨️ ﹝﹣︔︣ در در﹝︀ن ﹜﹉ و آ﹋﹠﹥  

:  - ﹜﹢ح زر﹟ ︗︪﹠﹢اره ـــــــــ
- ︑︧﹫﹑ت ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ر﹝︗ ️︨︀﹢ری

: ﹁︀︵﹞﹥ ︻﹫︡ی ﹇﹙︺﹥ ﹇︀︲﹩      

: دا﹡︪︖﹢ی د﹋︐︣ی- ﹝﹠︨︡﹩ ︫﹫﹑ت ﹎︣ا︩ ︑﹊︓﹫︣ و ︎︣ورش       

: ﹨︣﹝︤﹎︀ن

﹏﹞︀︻︣︡﹞ :   

(﹩︀و ︎︣ورش ︗﹙︊﹉ ﹨︀ی ︠﹙﹫︕ ﹁︀رس و ﹁︣آوری ﹎﹫︀﹨︀ن در ️︪﹋ ،︣﹫︓﹊︑) ﹩︀ژی در﹢﹛﹢﹠﹊︑﹢﹫︋ :   

: ︋﹠︡ر︻︊︀س

 
︫ــ︣﹋️ ﹁﹠ــ︀وران ز︧ــ️ ︨ــ︊︤ درــ︀ ﹝︧ــ︐﹆︣ در ︎ــ︀رک ︻﹙ــ﹛ و ﹁﹠ــ︀وری ﹨︣﹝ــ︤﹎︀ن در ︨ــ︀ل ١٣٩٣ ︑︀︨ــ﹫︦ و در ارد︋﹫︪ــ️ ١٣٩٤ ﹝︖ــ﹢ز 

︩ ︋﹠﹫︀﹡ــ﹩ ︠ــ﹢د را در︀﹁ــ️ ﹡﹞ــ﹢د. دا﹡

   
١.   آ﹎︀ر ︋﹢﹝﹩ ︠﹙﹫︕ ﹁︀رس

٢.   ﹡︀﹡﹢ ﹝︀︨﹉ ︗﹙︊﹉ ︠﹙﹫︕ ﹁︀رس ﹝﹊﹞﹏ ︑︽︢﹥ ︎﹢︨️، ﹝﹣︔︣ در در﹝︀ن ﹜﹉ و آ﹋﹠﹥

   
ــ︣ا  ــ︣ ا︗ ــ︀ت ز ﹆﹫﹆︑ ــ︀ی ︎︥و﹨︪ــ﹩ و ــ︡ه و ﹁︀ز﹨ ــ﹢ر ︫ــ︣وع ︫ ــ︀م ﹡ ــ︀ل ١٣٨٢در دا﹡︪ــ﹍︀ه ︎﹫ ــ﹥ از ︨ ــ﹟ ﹝︖﹞﹢︻ ــ️ ا ــ﹥ ﹁︺︀﹜﹫ ︻﹢﹝︖﹞

﹎︣د︡ه ا︨ــ️:
: ︫﹠︀︨︀﹩ ︗﹙︊﹉ ﹨︀ی ︠﹙﹫︕ ﹁︀رس و در︀ی ︻﹞︀ن   

: ︑﹊︓﹫︣، ﹋︪️ و ︎︣ورش ﹎﹫︀﹨︀ن در︀﹩ ︋︀  ﹇︀︋﹙﹫️ ︑︖︀ری ︨︀زی ︑️ ︻﹠﹢ان ﹋︪︀ورزی در︀﹩ در ︨﹢ا﹏ ︠﹙﹫︕ ﹁︀رس   
 ﹏︮︀ ︣اج ︑︣﹋﹫︊︀ت از ︗﹙︊﹉ ﹨︀ی ︎︣ور︫﹩ و ﹁︣اوری ︑︣﹋﹫︊︀ت︐︨ا :  

   -    -    



٣٠

   
﹩︀︊︀ی ﹝︣ا﹇︊️ از ︎﹢︨️ و ز﹨ ﹉﹠﹫﹚﹋   • •   ︮﹠︀︹ آرا︪﹩ و ︋︡ا︫︐﹩   

•   دارو︨︀زی •   ﹝﹊﹞﹏ ﹨︀ی ︵︉ ︨﹠︐﹩   

        
ـ︊︡ ﹋︀﹝﹏ ﹝︭﹢﹐ت آرا︪ـ﹩ و  ﹙﹫︕ ﹁ـ︀رس در ︵︣ا﹩، ︑﹊﹞﹫ـ﹏ و ︑﹢﹜﹫︨︡  ﹙﹫ـ︕ ﹁ـ︀رس و ﹡︀﹡ـ﹢ ﹝︀︨ـ﹉ ︗﹙︊ـ﹉︠  ﹢﹝ـ﹩︠  ا︨ـ︐﹀︀ده از آ﹎︀ر︋ 

﹙﹫︕ ﹁︀رس  ︋︡ا︫ـ︐﹩ ﹎﹫︀﹨ـ︀ن در︀ـ﹩︠ 

           
﹉د ﹨︀ی ︋﹫﹢﹜﹢ژ﹢﹋ ﹩︣ا︵   •    ﹢﹍﹫﹞ ﹩︣ه ︾︢ا﹫︗ ﹩︣ا︵   •

﹩︀︀ن در﹨︀﹫﹎ ﹤︀︎ ︣︋ ️﹫﹁﹢︐︎︀﹋ ان﹢﹠︻ ️︑ و ︨︀︠️ ﹋︍︧﹢ل ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡ه ﹁︪︀ر ︠﹢ن ﹩︀ری در ︵︣ا﹊﹝﹨   •

            
(    )   

     

﹢د︗﹥︫︣﹋️ ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن اداری ︧﹫︉﹨︀دی ︠﹢ا︗﹥١ ︣﹡︀﹝﹥ و︋   ︋﹤﹡︀﹞︀  ︨︡﹫﹛﹢︑
IPBS ︤ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ود︗﹥ ر﹢  ︋︣  ︋﹩﹠︐︊﹞

٢﹤︀︪﹋ ﹟︑ ﹟﹫︮︡ر آز﹝︀ی ︨︍︀﹨︀ن﹋︀﹝﹫︀ر رو ﹩︨︡﹠﹞ ﹩﹠﹁ ️﹋︫︣و ︨︀︠️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︮﹠︺︐﹩ و ﹋︪︀ورزی ﹩︣ا︵

︨﹠︧﹢ر ا﹜﹊︐︣وا︎︐﹫﹊﹩ ︑︪﹫︬ و ︀︎︩ ﹎︀ز ︫︣﹋️ ا﹙﹫︀ ︋﹠﹫︀ن دا﹡︩ا﹝﹫︣ ︫﹫﹩ ﹨︀ ﹝﹆︡م٣
(﹩︀︑︀ر ﹡﹆︴﹥ ای/︵﹫︿ ﹡﹍︀ر دو﹍﹡ ︿﹫︵)

️ ︋︀﹁︐﹩ در︠︐︀ن ﹝﹫﹢ه︫︣﹋️ ﹋︀را ︎︥و﹨︩ ︎︀رس﹝︣︲﹫﹥ ︮︊︀غ ﹡﹊﹢﹡︀م٤ ︑﹢﹜﹫︡ ︀︎﹥ ﹨︀ی ﹋︪
︦ ﹨︀ی دMPLS ︀︐︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹎﹫﹑﹡️ ︗﹢انا︨︡ و﹇︀ر ﹁︣﹠︀ک٥ ︨︣و ﹤ارا ️︗ ︀︐︤ات د﹫︖︑ ︡﹫﹛﹢︑

︫︣﹋️ ︨︍︀﹨︀ن دا﹡﹥ ︎︀ر︨﹫︀ن﹞﹫︡ر︲︀ ﹇﹙﹞﹊︀ری٦
︔︊️ ا︠︐︣اع و ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ︎﹫︩ ﹝﹙﹢ط ﹋﹠︧︀﹡︐︣ه دا﹝﹩

︑︀ ︨﹠︖﹥ ٥٠ در︮︡
︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ا﹁︤ا︩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹋﹠︐︣ل ︠﹢راک ﹋︀﹝﹏ دام

٧﹩﹡︀﹀︮اد ﹡︭︣ا﹢︗︡﹝﹞ا﹡﹢اع ︨﹠﹌ ﹨︀ی ﹝︭﹠﹢︻﹩ و ︎﹙﹫﹞︣ی︫︣﹋️ ︨︊﹉ ︋︐﹟ ︎︣︑﹫﹊︀ن ︡﹫﹛﹢︑



٣١

   
: ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ︎﹫︩ ﹝﹙﹢ط ﹋﹠︧︀﹡︐︣ه دا﹝﹩  

︑︀ ︨﹠︖﹥ ٥٠ در︮︡ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ا﹁︤ا︩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹋﹠︐︣ل ︠﹢راک ﹋︀﹝﹏ دام
:  - ﹜﹢ح زر﹟ ︗︪﹠﹢اره ـــــــــ

- ︑︧﹫﹑ت ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ر﹝︗ ️︨︀﹢ری

: د﹋︐︣ ﹞﹫︡ر︲︀ ﹇﹙﹞﹊︀ری      

: د﹋︐︣ای دا﹝︍︫︤﹊﹩       

: ا︮﹀︀ن

﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ :   

: ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ﹋﹠︧︀﹡︐︣ه، ﹝﹊﹞﹏ و ︠﹢راک دام و ︵﹫﹢ر   

: ا︮﹀︀ن

 
ــ﹥ ای،  ︢︽︑ ــ﹛ ︻﹙﹞ــ﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨ــ︀ی ــ﹢ر ︋﹥ ﹨﹞ــ︣اه ︑﹫ ــ︀ ︎︪ــ︐﹢ا﹡﹥ ده ︨ــ︀﹜﹥ در ︮﹠︺ــ️ دام و ︵﹫ ــ﹥ ︎︀ر︨ــ﹫︀ن در ︨ــ︀ل ١٣٨٥ ︋ ︫ــ︣﹋️ ︨ــ︍︀﹨︀ن دا﹡
︋︡ا︫ــ︐﹩ و ︑︃︨﹫︧ــ︀ت ︫ــ︣وع ︋ــ﹥ ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ﹡﹞ــ﹢د. اــ﹟ ︫ــ︣﹋️ ر︨ــ︀﹜️ ︠ــ﹢د را ︋ــ︣ ︠︡﹝ــ️ ︮︀د﹇︀﹡ــ﹥، ﹡ــ﹢آوری و ︻﹙﹛ ﹎︣اــ﹩ ، ︋﹫﹠ــ﹥ ﹋ــ︣دن 
︣︠ــ﹥ ︑﹢﹜﹫ــ︡ و در ﹡︀ــ️ ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹝︭ــ﹢ل ﹝﹆︣ون ︋﹥ ︮︣﹁ــ﹥ و ︨ــ︀﹜﹛ ︋﹠ــ︀ ﹡ــ︀ده ا︨ــ️. در اــ﹟ را︨ــ︐︀ ﹡﹫ــ︤ ︋ــ﹥ ﹜︴ــ︿ ︠︡او﹡ــ︡ ﹝︐︺ــ︀ل و ︑﹊﹫ــ﹥ ︋ــ︣ 
دا﹡ــ︩ ﹨﹞ــ﹊︀ران ﹝︐︭ــ︬ در ﹇︀﹜ــ︉ ﹇﹢ی ︑︣ــ﹟ ︑﹫﹛ ﹨ــ︀ی ︻﹙﹞ــ﹩ و ︑ R&D︭︭ــ﹩ دام و ︵﹫ــ﹢ر ﹋︪ــ﹢ر ︗ــ️ ا﹡︖ــ︀م ﹨︣ــ﹥ ︋︐ــ︣ اــ﹟ ﹝ــ﹛ 

ا﹇ــ︡ام ︋ــ﹥ اراــ﹥ ︠︡﹝ــ︀ت ذــ﹏ ﹡﹞ــ﹢ده ا︨ــ️:
•   ﹡ــ﹢آوری در ︑﹢﹜﹫ــ︡ ا﹡ــ﹢اع ﹋﹠︧ــ︀﹡︐︣ه، ﹝﹊﹞ــ﹏ و ︠ــ﹢راک دام و ︵﹫ــ﹢ر ︋︣ا︨ــ︀س آ︣︠ــ﹟ ︑﹊﹠﹢﹜ــ﹢ژی روز د﹡﹫ــ︀ ︗ــ️ د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋ــ﹥ ︋︀﹐︑︣ــ﹟ 

را﹡︡﹝︀ن ﹨ــ︀ی ︑﹢﹜﹫ــ︡ در ︮﹠︺ــ️ دا﹝︍ــ︣وری ﹋︪ــ﹢ر
•   ارا︣︑﹐︀︋ ﹤﹟ ﹝﹫︤ان ﹨﹞﹢ژ﹡﹫︧﹫︐﹥ ﹝︭﹢﹐ت ︑﹢﹜﹫︡ی ︋﹥ وا︨︴﹥ ︋︣ه ﹝﹠︡ی از ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات ﹁﹢ل ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉

️ ﹨︀ی ︨ــ﹥ ﹎︀﹡﹥  •   راه ا﹡ــ︡ازی ﹝︣︡ــ️ ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹋﹫﹀﹫ــ️ QE(Quality Engineering) ︋︣﹝︊﹠ــ︀ی ﹡︷ــ︀م ﹋﹫﹀﹫ــ️ ︗︀﹝ــ︹ TQM ︋ــ︀ زــ︣ ︨ــ︀︠
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ : ︡﹝ــ︀ت ﹎︧ــ︐︣ده ا﹋︣ود︐ــ﹥︋  ــ︀ ﹡ــ﹍︀ه اراــ﹥︠  ــ︍︀﹨︀ن دا﹡ــ﹥︋  ذــ﹏ در ﹝︖︐﹞ــ︹ ︑﹢﹜﹫ــ︡ی︨ 

QA(Quality Assurance) ️﹫﹀﹫﹋ ﹟﹫﹝︱︑ ︡وا /Laboratory ︀﹨ ︀ه﹍︪︀﹞آز ︡وا / QC(Quality Control) ️﹫﹀﹫﹋ ︣ل︐﹠﹋ ︡وا   •
•   ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹁﹢ق ︑︭︭﹩ ﹋︀ر︋︣دی ︎︦ از ﹁︣وش در ﹁︀رم ﹨︀ی ︨︣ا︨︣﹋︪﹢ر ︗ ️︭﹢ل ﹡︐︀︕ ﹝︴﹙﹢ب

•   ﹝︴︀﹜︺︀ت و ا﹇︡ا﹝︀ت ︑︭︭﹩ او﹜﹫﹥ ︗️ ارا﹥ ﹝︣غ ︨︀﹜﹛ و ︾︢ای ︨︀﹜﹛
•   واردات ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ︑︭︭﹩ و ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ روز د﹡﹫︀ از ﹋︪﹢ر﹨︀ی ارو︀︎﹩ و در ﹡︀️ ا﹡︐﹆︀ل ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی و دا﹡︩ ︋﹥ دا︠﹏ ﹋︪﹢ر

️ ﹨︀ی ︮︀درا︑﹩ ︋﹥ ﹋︪﹢ر﹨︀ی CIS و … ︠︀︨ ︣ت ︑﹢﹜﹫︡ی ︨︍︀﹨︀ن دا﹡﹥ ︋︀ دا︫︐﹟ ﹋﹙﹫﹥ ز﹐﹢︭﹞ ︡ار︀︎ ︮︀درات   •

  -    -    



٣٢

   
﹫︧ـ︐﹛ ﹨︀ی ︑︽︢ـ﹥ ای و ︑︽﹫﹫ـ︣ات ﹡﹢ـ﹟ ا︐﹫︀︗︀ت دا﹝ـ﹩، ا︨ـ︐﹀︀ده از ﹝﹢اد  ﹫︪ـ︣﹁️︨  ︐︀﹡︧ـ﹫﹏ ژ﹡︐﹫﹊ـ﹩ دام ﹨︀،︎  ـ﹥ د﹜﹫ـ﹏ ا﹁︤اـ︩︎  ا﹝ـ︣وزه︋ 
 ،﹟ا ︣ ﹫︩ ا﹨﹞﹫ـ️ ︀﹁︐﹥ ا︨ـ️. ︻ـ﹑وه︋  ﹫ـ︩ از︎  ︪ـ﹩ از ︗﹫ـ︣ه ︗ـ️ ︑︀﹝﹫ـ﹟ ا︐﹫︀︗ـ︀ت ﹝﹢اد ﹝︽ـ︢ی︋  ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان︋  ﹝︐︣ا﹋ـ﹛ (﹋﹠︧ـ︐︀﹡︐︣ه)︋ 
ر︤﹝︽︢ی ﹨ـ︀ (︭︠﹢︮ـ︀ و︐︀﹝﹫﹟ ﹨ـ︀ و ﹝ـ﹢اد ﹝︺︡﹡ـ﹩) ﹡﹫ـ︤ از ا﹨﹞﹫ـ️ زـ︀دی در ︑︽︢ـ﹥ ﹡︪ـ﹢ار﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︋︣︠ـ﹢ردار ︋ـ﹢ده و ︻ـ︡م ︑︀﹝﹫ـ﹟ 
︩ ا︮﹙﹩  ـ︡ن ﹫﹢ان را د︨ــ︐﹢ش ︑︽﹫﹫︣ات زــ︀دی ﹇ـ︣ار د﹨ــ︡؛ از آ﹡︖︀ ﹋ـ﹥︋  ـ﹑﹝️، ︻﹞﹙﹊ـ︣د ︑﹢﹜﹫ـ︡ و ﹝︐︀︋﹢﹜﹫︧ـ﹛︋  آ﹡ـ︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ـ︨︡ 
﹢را﹋ـ﹩ و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ا︑ـ﹑ف ﹝﹢اد ﹝︽︢ی  ﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹢اد︠  ﹠︀︋︣ا﹟ ︑﹢︗ـ﹥︋  ـ﹢د︋  ﹢راک ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩︫  ـ﹥︠  ﹨︤﹠﹥ ﹨ـ︀ی ـ﹉ واـ︡ دا﹝︍ـ︣وری︋ 
ـ︍︀﹨︀ن دا﹡ـ﹥ ﹝ـ﹩ ︑ـ﹢ان از ︑︃﹝﹫﹟  ـ︣﹋️︨  ﹫ـ︩ ﹝﹙ـ﹢ط ﹋﹠︧ـ︀﹡︐︣ه دا﹝ـ﹩ ا︋︡ا︻ـ﹩︫  ـ︀ ا︨ـ︐﹀︀ده از د︨ـ︐﹥ ﹝︭ـ﹢﹐ت︎  ا﹨﹞﹫ـ️ زـ︀دی دارد. ︋ 
 ﹜﹞ ﹩﹠﹁ و ﹝︪ـ﹊﹑ت ﹏︀از ﹝︧ـ ﹩﹊ .د﹢﹝﹡ ﹏︀︮ـ ︀ن﹠﹫﹝︵ـ︀دی از ︡ ︀︢ی ︑ـ︽﹞ ـ﹢اد﹞ ـ﹢ان و ︗﹙﹢﹎﹫ـ︣ی از ا︑ـ﹑ف﹫ ـ︡ن ا︐﹫︀︗ـ︀ت︋ 
﹢راک ﹡︀﹩ ا︨ـ️، ︻︡م  ـ﹥ ﹊﹠﹢ا︠︐﹩︠  ـ﹢راک دام ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ـ️ ︑﹢︗﹥︋  ﹫ـ︩ ﹝﹙﹢ط︠  ︮﹠︺ـ️ ︑︽︢ـ﹥ دام ﹋ـ﹥ در ا︠︐ـ︣اع︎ 
﹫︩ ﹝﹙﹢ط ﹨︀︨ـ️ ﹋ـ﹥ در ﹡︑ ️︀﹫ـ﹥  ︗﹫︣ه ﹨︀ی  ـ﹢راک در ا︔ـ︣ ﹊﹠﹢ا︠ـ️ ﹡︊ـ﹢دن ﹝ـ﹢اد او﹜﹫﹥ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻︡م ا︨ـ︐﹀︀ده از︎  ﹊﹠﹢ا︠︐ـ﹩︠ 
︐︀﹡︧ـ﹫﹏ ژ﹡︐﹫﹊ـ﹩ دام،  ـ﹥ ︡ا﹋︓︣︎  ـ︣ای د︨ـ︐﹫︀︋﹩︋  ـ︀ ﹝︪ـ﹊﹏ ﹝﹢ا︗ـ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠ـ︡، از آ﹡︖ـ︀ ﹋ـ﹥︋  ﹋︀﹝ـً﹑ ﹝﹙ـ﹢ط TMR (Total mixed ration) را︋ 
 ︉︣︲ ︩ـ︀ ا﹁︤ا ﹫︩ ﹝﹙﹢ط ﹋﹠︧ـ︀﹡︐︣ه︋  ︡﹟ ﹝﹠︷﹢ر︎  ـ﹢د︋  ︣آورده︫  ︴ـ﹢ر ﹋︀﹝﹏ و ﹨﹞ـ﹥ ︗︀﹡︊﹥︋  ︀︋︧ـ︐﹩ ﹡﹫︀ز﹨ـ︀ی ︑︽︢ـ﹥ ای ﹝﹢︗ـ﹢د ز﹡︡ه︋ 
ـ︡ه و در ﹡︀ـ️ ﹋﹫﹀﹫︐﹩ ﹝︴﹙ـ﹢ب و﹝︐︺ـ︀دل از ﹜ـ︀ظ ︑︽︢﹥ ای و  ︀﹐﹡ـ︦ وا﹇︺ـ﹩ ﹁︣﹝ـ﹢ل و ﹝﹫﹊ـ︦ د﹇﹫ـ﹅ ﹝﹢اد︫  ﹊﹠﹢ا︠︐ـ﹩ ﹝ـ﹢اد ﹝﹢︗ـ︉︋ 
 ﹌﹠ـ﹅ ﹁﹟ آوری ﹋︀﹝ـً﹑ ا︑﹢﹝︀︑﹫ـ﹉ ﹝﹫﹊︣ودوز︣︵ ط از﹢﹚﹞ ︩ـ﹫  ︎︡﹫﹛﹢︑ ︡﹠ـ︡. ﹁︣آ﹠﹋ ﹩﹞ ﹜︡ا﹇ـ﹏ ا︑ـ﹑ف ﹝ـ﹢اد ﹝︽ـ︢ی را ﹁︣ا﹨ـ ﹟ـ﹫﹠︙﹝﹨
﹥ ا﹠﹊ـ﹥ ا︠︐ـ︣اع  ︣︲︀﹉ د︨ـ︐﹥  ︀ ︑﹢︗ـ﹥︋  ـ︣ اـ﹟︋  ـ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫ـ︣د. ︻ـ﹑وه︋  ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ٣٨٨٤٤)︮  ـ﹥︫  ـ︍︀﹨︀ن دا﹡ـ﹥︋  ـ︣﹋️︨  (ا︋︡ا︻ـ﹩︫ 
 ﹤ ︡ن ﹝﹢︗ـ﹢د ز﹡︡ه︋  ︀︫ـ︡ ︑︃﹝﹫﹟ ﹡﹫ـ︀ز︋  ـ﹀︀رش ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︐︽﹫︣︋  ـ︣ا︳، ﹡﹫ـ︀ز و︨  ـ︣ ا︨ـ︀س︫  ﹝︭ـ﹢ل ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ و ﹁︣﹝﹢﹐︨ـ﹫﹢ن و آ﹡︀﹜﹫ـ︤ آن︋ 
ـ︩ ︻﹞︡ه ای از ﹝︪ـ﹊﹑ت  ﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁ـ️ و︋  ـ﹢رت︠  ـ﹊﹏︮   ︫﹟︣︐ ـ﹥︋  ـ︡ه︋  ـ︣ا︳ و ﹝ـ﹢ارد ذ﹋︫︣  ـ︣ ا︨ـ︀س︫  ﹝ـ﹢اد ﹝︽ـ︢ی ﹝ـ﹢رد ﹡﹫ـ︀ز︋ 
ـ︡ه  ـ︀︣ ﹝︤ا︀ی ا︫ـ︀ره︫  ︴︀ی ﹋︀ر﹎︣ی و︨  ︴︀ی وزن ﹋︪ـ﹩ و︠  ﹙﹢ص ﹝﹢اد او﹜﹫﹥،︠  ︎︣ورش د﹨﹠ـ︡﹎︀ن در ز﹝﹫﹠ـ﹥ ︻ـ︡م ا︵﹞﹫﹠ـ︀ن از در︮ـ︡︠ 
ـ﹑﹝️   ︨︡︣د︑ ﹩ ـ﹢راک ﹋︀﹝﹏ دام ا︨ـ️ ﹋ـ﹥︋  ـ︀︠️︠   ︨️︗ ︣ـ﹉ ﹋﹠︧ـ︀﹡︐︣ه د﹇﹫ـ﹅ ︑ـ ︡ـ︀ز ︑﹢﹜﹫ـ ـ︊︉ ﹝﹩ ︫ـ﹢د ﹋ـ﹥ ز﹝﹫﹠ـ﹥︨  در ادا﹝ـ﹥ را︨ 
 ︩﹫ ﹢ا﹨︡ دا︫ـ️. د︨ـ︐﹥ ﹝︭﹢﹐ت︎  ﹥ ﹨﹞︣اه︠  ـ︣ای دا﹝ـ︡ار را︋  ـ﹢د ا﹇︐︭︀دی︋  ︊ـ﹢د ︻﹞﹙﹊ـ︣د ︑﹢﹜﹫ـ︡ی، ︑﹢﹜﹫︡﹝︓﹙ـ﹩ و در ﹡︀ـ️︨  دام،︋ 
 «(WIPO) ـ﹢ی﹠︺﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹩﹡︀︗ ـ︀ز﹝︀ن ﹝﹙ـ﹢ط ﹋﹠︧ـ︀﹡︐︣ه دا﹝ـ﹩ دارای «﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝ـ﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ︔︊ـ️ ا︠︐︣اع»، «﹝︺︀﹨ـ︡ه PCT ا︠︐︣اع از︨ 
ـ︀   ︋﹟︀︐ـ﹫︣ی ﹨﹙︪ـ ﹫ـ︩ ﹝﹙﹢ط ﹨ـ︀ی ١٠ در︮ـ︡ در ﹎︀و﹨ـ︀ی︫  ـ︀ ا︨ـ︐﹀︀ده از︎  ـ﹢رت ﹎︣﹁︐ـ﹥︋  ︥و﹨︪ـ﹩︮  ـ︣ ا︨ـ︀س ﹡︐︀ـ︕ ︵ـ︣ح︎  ︋ـ﹢ده و︋ 
 ︡﹫︃︑ ـ﹫︣ ﹝ـ﹢رد ـ︀︭︠﹥ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ︑﹢﹜﹫︫︡  ︣ ︻﹞﹙﹊︣د و︫  ﹨﹞ـ﹊︀ری دا﹡︪ـ﹍︀ه آزاد ا︨ـ﹑﹝﹩ واـ︡ ︻﹙ـ﹢م و ︑﹆﹫﹆ـ︀ت ︑ـ︣ان ا︔ـ︣ات آن︋ 

﹇︣ار﹎︣﹁︐﹥ ا︨ـ️.

:        
•   ︑︀﹝﹫﹟ ا︐﹫︀︗︀ت ︋︡ن دام و ﹝﹞︀﹡︺️ از ︑︽﹫﹫︣ات ︗﹫︣ه از ﹡︷︣ ا︗︤ا و ︻﹠︀︮︣

•   ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ورود ﹝﹢اد ﹡︀︠︀﹜︬ ︋﹥ ︠﹢راک دام
︣﹫︫ ︡﹫﹛﹢︑ ︩د ︻﹞﹙﹊︣د ︑﹢﹜﹫︡ی و ا﹁︤ا﹢︊︋   •

•   ︋︊﹢د ︻﹞﹙﹊︣د ︑﹢﹜﹫︡﹝︓﹙﹩ و ا﹁︤ا︩ در︮︡ ﹎﹢︨︀﹜﹥ زا﹩ در ﹎﹙﹥
•   ︎﹫︪﹍﹫︣ی از و﹇﹢ع ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹝︐︀︋﹢﹜﹫﹊﹩ ﹡︀︫﹩ از ﹋﹞︊﹢د ﹨︀ی ︑︽︢﹥ ای

︦ ﹨︀ی ︨﹙﹫﹆﹥ ای ︋︭﹢ص در ﹝﹢رد ﹝﹢اد ﹋﹛ ﹝︭︣ف و ︋︀﹐︋︣دن ﹨﹞﹢ژ﹡﹫︧﹫︐﹥ و ﹊﹠﹢ا︠︐﹩ •   ﹝﹞︀﹡︺️ از ا﹡︖︀م ﹝﹫﹊
•   ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︠︴︀ی ﹋︀ر﹎︣ی و وزن ﹋︪﹩ ﹝﹢اد ﹋﹛ ﹝︭︣ف

•   ﹋︀﹨︩ ا︑﹑ف ٣ ︑︀ ٥ در︮︡ی و ﹝﹞︀﹡︺️ از ﹨︡ر روی ︵﹩ ا﹡︊︀رش ﹝﹢اد او﹜﹫﹥
•   ﹋︀﹨︩ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ ﹝﹢اد ﹋﹛ ﹝︭︣ف در دا﹝︡اری ﹨︀

•   ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹐زم ︗﹍﹡ ️︡اری ر︤﹝︽︢ی ﹨︀ در ا﹡︊︀ر و ا﹁︤ا︩ ︨﹢د ا﹇︐︭︀دی دا﹝︡ار
•   ﹋︀﹨︩ ︢ف، ︑﹙﹀︀ت و ا﹁︤ا︩ ﹝︀﹡︡﹎︀ری دام در ﹎﹙﹥

︣ـ︡ اـ﹟ ا﹇ـ﹑م را از دا﹝︡ار  ﹫ـ︩ ﹝﹙ـ﹢ط ا﹝ـ﹊︀ن︠  ﹢راک(︾ـ﹑ت و ﹋﹠︖︀﹜﹥ ﹨ـ︀) ﹋ـ﹥︎  •   ︻ـ︡م ا︵﹞﹫﹠ـ︀ن دا﹝ـ︡ار از ﹋﹫﹀﹫ـ️ ا﹇ـ﹑م ا︮﹙ـ﹩︠ 
︨ـ﹙︉ ﹡﹞﹩ ﹋﹠ـ︡.

•   ︨﹢﹜️ و ︨︣︻️ در ا︨︐﹀︀ده
•   ︑﹠﹢ع در︮︡﹨︀ی ﹝︭︣ف و آ﹡︀﹜﹫︤﹨︀ی در︠﹢ا︨︐﹩

•   ا﹁︤ا ︉︣︲ ︩﹊﹠﹢ا︠︐﹩، ﹋︀﹨︩  CV (coefficient  of variation)  ﹝﹢اد و در ﹡︐﹫︖﹥ ︡ا﹇﹏ ا︑﹑ف ﹝﹢اد ﹝︽︢ی 
•   ا﹇︐︭︀دی ︋﹢دن ︋︡﹜﹫﹏ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹨︡ر ر﹁️ ﹝﹢اد ﹝︽︢ی(﹡︀︫﹩ از ﹝﹫﹊︦ ﹡︀ ﹝﹠︀︨︉ و ︾﹫︣ د﹇﹫﹅)
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IPBS ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ و ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ︤ی︣د ︋﹢د︗﹥ ر﹊رو ︀︋ ﹤︍︀ر﹊ ﹤︗و ︋﹢د ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤﹡︀﹞︀︨ ︡﹫﹛﹢︑ و ﹩︣ا︵ :  

:  - ﹜﹢ح زر﹟ ︗︪﹠﹢اره ـــــــــ
- ︑︧﹫﹑ت ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ر﹝︗ ️︨︀﹢ری

: ﹨︀دی ︠﹢ا︗﹥      

: ﹜﹫︧︀﹡︦ ﹝︀﹠︮ ﹩︨︡﹠︹ (︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ︑﹙﹫﹏ ︨﹫︧︐﹛ ﹨︀)، ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ﹝︑ ️︣︡﹢ل       

: ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
: ﹝﹞︡ ﹨﹠︣ور     

﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︀م﹆﹞ ﹜︀﹇ :   

: ︑﹢﹜﹫︡ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡︣م ا﹁︤اری   

︪︡﹞ :
︹︀﹠  ︮﹩︨︡﹠﹞ ︫︡︀ر︫﹠︀︨﹩ ار﹋ :       

 
︀︫ـ︡ ﹋ـ﹥ در ︵﹩ ١٢  ︣ا︨ـ︀ن ر︲﹢ی ﹝﹩︋  ـ︀رک ︻﹙ـ﹛ و ﹁﹠︀وری︠  ︩ ︋﹠﹫ـ︀ن ﹝︧ـ︐﹆︣ در︎  ︫ـ︣﹋️ « ا︑﹢﹝︀︨ـ﹫﹢ن اداری ︧ـ﹫︉» ﹊ـ﹩ از ﹝﹢︨︧ـ︀ت دا﹡
 ﹟︀ر ﹋︣ده ا︨ـ️. ا﹋ IT ا︨ـ︐﹀︀ده از ︑﹊﹠﹢﹜ـ﹢ژی ︀ ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀︋  ﹢د︗﹥︨  ︣﹡︀﹝﹥ و︋  ﹫﹠﹥ ︨ـ︀زی ﹡︷ـ︀م︋  ︣ روی ﹝﹢︲﹢ع︋  ︭ـ﹢رت ︑︭︭ـ﹩︋  ︨ـ︀ل ﹎︫︢ـ︐﹥︋ 
﹫︧ـ︐﹛ ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ا︨ـ️   ︨﹏﹫﹚︑ و ️︣︡﹞ ،︧ـ︀︋︡اری ︨︡ـ﹩ ﹡︣م ا﹁ـ︤ار، ﹝︀﹜﹩ و﹠﹞ زه ﹨︀ی﹢ ـ︀ ا︨ـ︐﹀︀ده از ︑ـ﹢ان ﹋︀ر︫﹠︀︨ـ︀ن ﹋︀رآ﹝ـ︡ در ︫ـ︣﹋️︋ 
︋ـ︣ای او﹜﹫ـ﹟ ︋ـ︀ر در ﹋︪ـ﹢ر ︋ـ︣ روی ﹝﹢︲ـ﹢ع IPBS(Integrated Planning & Budgeting System)  ﹋ـ﹥ از ︗︣︑︡︡ـ﹟ روش ﹨ـ︀ی ﹝ـ﹢رد 

︀︫ـ︡. ـ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︧ـ︐﹞︣ و ﹝﹢﹁﹅ دا︫ـ︐﹥︋  ا︨ـ︐﹀︀ده در ﹝︣︡ـ️ ﹝﹠︀︋ـ︹ و ﹝︭︀رف︨ 

   
﹢د︗﹥  ︣﹡︀﹝ـ﹥ و︋  ﹫︀ده ︨ـ︀زی ﹡︷︀م︋  ﹥ ﹝﹢︲ـ﹢ع︎  ︀ر در ﹋︪ـ﹢ر︋  ︣ای او﹜﹫ـ﹟︋  ـ︀ز﹝︀ن ا﹡﹀﹢ر﹝︀︑﹫ـ﹉ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. اـ﹟ ︵ـ︣ح︋  اـ﹟ ﹝︭ـ﹢ل دارای ︑︡﹫︃ـ﹥︨ 
﹫︀ده ︨ـ︀زی ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع  ـ﹥ ︑︖︣︋﹥︎   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︣دا︠︐ـ﹥ ﹋ـ﹥ ﹊ـ﹩ از ︗︣︑︡︡ـ﹟ روش ﹨ـ︀ی ﹝︣︡️ ﹝﹠︀︋︹ در د﹡﹫︀ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡.︋  ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀︎  ﹊︍︀رـ﹥ در︨ 
﹫﹠﹥ ︨ـ︀زی  ـ︀﹝︀﹡﹥ ﹡︣م ا﹁ـ︤اری ﹨︡ف ا﹟ ︵ـ︣ح، ﹇︀︋﹙﹫️︋  ﹥ ﹎﹀︐ـ﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨ـ︀ن و ﹝︐︭︭﹫ـ﹟ ا﹝︣،︨  ـ︀ز﹝︀ن وا﹇︺ـ﹩،︋  ـ︣﹋️ در ﹠ـ︨︡  ︑﹢︨ـ︳ اـ﹟︫ 

︧ـ﹫︀ر ︪ـ﹛ ﹎﹫︣ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. ︀ ﹨︤﹠﹥ ا︗︣ای آن︋  ﹢ا﹨ـ︡ دا︫ـ️ ﹋﹥ اـ﹟ ر﹇﹛ در ﹝﹆︀︧ـ﹥︋  ﹫ـ﹟ ٢ ︑ـ︀ ١٠ در︮ـ︡ را︠  ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀︋  ︋﹢د︗ـ﹥︨ 
﹨﹞︀﹡︴ـ﹢ر ﹋ـ﹥ ﹝﹩ دا﹡﹫ـ﹛ ﹨ـ︣ ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹝﹠︀︋︺ـ﹩ دارد ﹋ـ﹥ آ﹡ـ︀ را در ︗ـ️ ر︨ـ﹫︡ن ︋ـ﹥ ا﹨ـ︡اف ︠ـ﹢د ﹝︭ـ︣ف ﹝﹩ ﹋﹠ـ︡. ﹨ـ︡ف از ︎﹫︀ده ︨ـ︀زی اـ﹟ 

  -    -    
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︩ ︋﹫﹠ـ﹩ ﹝︪ـ﹊﹑ت ا﹇︐︭ـ︀دی ﹋ـ﹥ در  ︨ـ︀﹝︀﹡﹥، ︋﹫﹠﹥ ︨ـ︀زی اـ﹟ ﹁︣آ﹠ـ︡ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. ︋ـ︀ ︑﹢︗ـ﹥ ︋ـ﹥ و︲︺﹫ـ️ ا﹇︐︭ـ︀دی ﹁︺﹙ـ﹩ ﹋︪ـ﹢ر و ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟ ︎﹫
﹢ا﹨︫︡ـ︡. اـ﹟ ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ﹡︣م ا﹁ـ︤اری، ︋︧ـ﹫︀ر ︎︣﹋︀ر︋ـ︣د و ︎︣︗︀ذ︋ـ﹥ ︋ـ︣ای ﹝︪ـ︐︣︀ن ︋ـ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ـ︡.   ︠︀﹨ ️ آ﹠ـ︡ه ﹎︣︊︀ن ﹎﹫ـ︣ ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀ و ︫ـ︣﹋
 ،︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣ ﹫︪ـ︣﹁️︋  ︣ج،︎  ـ﹢د آ︣︠﹟ و︲︺﹫️ د︠ـ﹏ و︠   ︠﹏︀︋﹢﹞ ـ︣ روی ﹢ا﹨﹠︡ ︑﹢ا﹡︧ـ️︋  ـ︀ز﹝︀ن︠  ـ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︡︣ان ار︫ـ︨︡   ︨﹟︀ده ︨ـ︀زی ا﹫ ︋ـ︀︎ 

﹢ا﹨﹠︡ ﹡﹞﹢د. ـ︀ز﹝︀ن را در︀﹁ـ️︠  ﹫﹞︀﹡﹊︀ران و ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ....︨  درآ﹝︡﹨ـ︀ی ︑ ﹅﹆︀﹁︐ـ﹥، ︑︺ـ︡ات و ﹇︣ارداد﹨ـ︀، ︻﹞﹙﹊ـ︣د ﹋﹫﹀﹩︎ 
﹥ ﹡﹢︻﹩ ﹝﹢︗ـ︉ ا﹡︖︀م ـ﹉ ﹨︑ ︀ ﹤﹠︤﹆ـ﹅ ﹉ درآ﹝︡  ـ︀ز﹝︀ن ﹋ـ﹥︋  ﹢د︗﹥ ا︨ـ️ ﹋﹥ ﹨︣ ا﹇︡ام︨  ︣﹡︀﹝ـ﹥ و︋  ـ︀ ﹝﹢رـ️︋   ︋ERP ﹉ـ ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ﹁ـ﹢ق
︣ای وا︡﹨ـ︀ی اداری ︑︀   ︡︣﹉ ﹇﹠ـ︡ان︋  ـ︀ز﹝︀ن ︑ـ️ ﹋﹠︐︣ل در ﹝ـ﹩ آورد. ا﹟ ا﹇︡ام ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ـ︡ از︠  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨ـ︀ و ا﹨ـ︡اف︨  ـ︣ ا︨ـ︀س︋  ﹝﹩ ︫ـ﹢د را︋ 
 ️︣︡﹞ ،﹤ـ️ ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗ـ︣︡﹞ ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ از ︋︧ـ︐﹥ ﹨︀ی ﹡︣م ا﹁ـ︤اری ﹝︐︺ـ︡دی ﹨﹞︙﹢ن ﹟ـ︡ ﹝﹫﹙﹫︀ردی را ︫ـ︀﹝﹏ ﹎︣دد. ا﹠ ـ﹉ ﹇ـ︣ارداد ︡ـ﹆︻
﹇︣ارداد﹨ـ︀ و ︑︺ـ︡ات، ﹝︣︡ـ️ ﹁︣آ﹠︡﹨ـ︀ی ︨ـ︀ز﹝︀ن، ﹝︣︡️ ︎﹫﹞︀﹡ـ﹊︀ران، ﹝︣︡️ ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫ـ︡ه ﹝︊︐﹠ـ﹩ ︋︣ ︋﹢د︗﹥ رـ︤ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و ... 

﹝﹩ ︫﹢د.  ︑︪ـ﹊﹫﹏ 

︀ز﹝︀ن ﹨︀ : ﹝︣︡️ را﹨︊︣دی︨     
﹥ ا﹨︡اف  ـ︀ز﹝︀ن ︑︱﹞﹫﹟ د﹨ـ︡ ﹋﹥︋   ︨﹤ ︀﹝﹡ ﹤﹠﹫︡ و در ︻﹫﹟ ︀ل︋  ـ︀ز﹝︀ن را︋  ـ︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ـ︡ ︡ا﹇ـ﹏ ٢ ︑ـ︀ ١٠ در︮︡ درآ﹝︡﹨ـ︀ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی︨  اـ﹟︨ 

﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د ﹡﹫︤ د︨ـ️ ︀﹁︐﹥ ا︨ـ️.

        
﹡﹢آوری ﹨︀ی ا﹡︖︀م ﹎︣﹁︐﹥ در ︑﹢﹜﹫︡ ا﹟ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋﹥ دو ︋︩ ︑﹆︧﹫﹛ ﹝﹩ ︫﹢د:

١-   ﹡﹢آوری ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︺﹞︀ری ︨︀﹝︀﹡﹥: ﹝︺﹞︀ری اIPBS ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹟ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر در ﹋︪﹢ر ︑︖︣︋﹥ ︫︡ه ا︨️.
︡ه ا︨ـ️ ﹋﹥ در ﹡﹢ع  ـ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡︣م ا﹁︤اری ا︨ـ︐﹀︀ده︫  ︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︧ـ﹩ و ︑﹢﹜﹫︨︡   ︋︿﹚︐﹞ ـ︀﹝︀﹡﹥ از ︑﹊﹠﹫﹉ ﹨︀ی ٢-   ﹡﹢آوری ﹨ـ︀ی ﹁﹠ـ﹩: در ︑﹢﹜﹫ـ︡ اـ﹟︨ 
ـ︡اد و︗ـ﹢د دارد ﹋ـ﹥ ﹇︀︋﹙﹫ـ️ ا﹟ را ﹁︣ا﹨ـ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡  ︧ـ︐﹥ ﹡︣م ا﹁ـ︤اری ︑️ ︻﹠﹢ان︨   ︋﹉ ـ︀﹝︀﹡﹥ ﹁ـ﹢ق ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ﹝︓ـ︀ل در︨  ︠ـ﹢د ﹋﹛ ﹡︷﹫ـ︣ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡.︋ 

﹋ـ﹥ ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ︋﹥ ﹨︣ ︨﹫︧ـ︐﹛ ﹡︣م ا﹁ـ︤اری د﹍︣ی ﹝︐︭﹏ ︫ـ﹢د.
ـ︐︀د و وا︡﹨︀ی ︑︀︋︺ـ﹥ و ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹝ـ﹢ازی ﹋︀ری در  ـ︀ز﹝︀﹡﹩ در︨  ﹢د︗ـ﹥ در ︑︭﹞﹫﹞︀ت︨  ︣﹡︀﹝ـ﹥ و︋  ـ﹥ ﹡﹆ـ︩ ﹝ـ﹢ری ﹡︷︀م︋  ︋ـ︀ ︑﹢︗ـ﹥︋ 
︔︊️ ا︵﹑︻︀ت، ︲︣ورت ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط ﹁﹩ ﹝︀︋﹫﹟ ا﹟ ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ و ︨ـ︀︣ ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀ل در ︨ـ︀ز﹝︀ن و︗﹢د ︠﹢ا﹨︡دا︫ـ️. ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ 

﹥ ٤ د︨ـ︐﹥ ︑﹆︧ـ﹫﹛ ﹝﹩ ︫ـ﹢د: ﹢د ا︨ـ︐︣اج ﹋﹠︡︋  ︀رج از︠  ︀︋ـ︡ از ﹝﹠︀︋ـ︹ ا︵﹑︻︀︑ـ﹩︠ 
 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن ︀﹡ای آ ﹤︷﹛ ︣اج︐︨︣م ا﹁︤اری ﹨︧︐﹠︡ و ا﹡ ️︠︀︨︣ا﹜︿- ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ دارای ز

ـ︀﹐ی ︀︮﹏ از  ـ︀ز﹝︀ن و ﹡﹢ع ز︨︣ـ︀︠️ آن و ︀ ︑︣ا﹁﹫﹉︋  ﹥ ︲︣ور︀ت︨   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ب- ا︵﹑︻︀︑ـ﹩ ﹋ـ﹥ ز︨︣ـ︀︠️ ﹡︣م ا﹁ـ︤اری آن و︗ـ﹢د دارد و﹜ـ﹩︋ 
︀زه ﹨︀ی ز﹝︀﹡﹩ ﹝︪ـ︬ ا︨ـ︐︣اج و ذ︠﹫︣ه ︨ـ︀زی  ا﹡︐﹆ـ︀ل آن داده ﹨ـ︀، ا︨ـ︐﹀︀ده ﹜︷ـ﹥ ای و در ﹜︷﹥ آ﹡︀ ا﹝﹊︀﹡︢︍︣ ﹡﹞﹩ ︋︀︫ـ︡ ﹜︢ا داده ﹨︀ی آ﹡︀ در︋ 

(off line️︣︡﹞) .︫ـ﹢د ﹩﹞
︭ـ﹢رت ﹝﹊︀﹡﹫︤ه  ـ︀ز﹝︀ن و︗ـ﹢د دا︫ـ︐﹥ و ︲ـ︣ورت ا︨ـ︐﹀︀ده از آ﹡ـ︀︋  ︉ ﹨ـ︀ی ا︨ـ︐︀﹡︡ارد ﹨﹞︙ـ﹢ن Excel در︨  ️ ﹨ـ︀ و ﹇︀﹜ ج- ا︵﹑︻︀︑ـ﹩ ﹋ـ﹥ در ﹁︣﹝

﹝﹩ ︫﹢د.  ا︧ـ︀س 
د- ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹇︊﹏ را ﹡︡ار﹡︡ و در ﹁︣م ﹨︀ی ﹁﹫︤﹊﹩ و در ︀︋﹍︀﹡﹩ ﹨︀ی ︨︀ز﹝︀ن ﹡﹍︡اری ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.

︧ـ︐﹥ ﹡︣م ا﹁ـ︤اری ﹇︀︋﹙﹫️ آ﹡ـ︣ا دارد ﹋﹥ ٤ ﹎ـ︣وه ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹁ـ﹢ق را در︀﹁️ ﹡﹞ـ﹢ده و در ﹇︀﹜︉ ﹝﹠︊ـ︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︗︡ـ︡ در ا︠︐﹫︀ر  ـ︀ ﹋﹞ـ﹉ اـ﹟︋  ︨ـ﹫︊﹠︀︋ 
ـ︡ه ﹝︭﹢﹐ت (︋﹢د︗﹥ رـ︤ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩)  ـ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹁﹢ق ار︨ـ︀ل ﹡﹞︀︡.  در ﹝︀︨ـ︊﹥ ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م︫   ︨﹤ ﹎︤ارش ︨ـ︀ز ﹇ـ︣ار د﹨ـ︡ ـ︀ ا︵﹑︻︀︑﹩ را︋ 

︋︧ـ︐﹥ ﹡︣م ا﹁︤اری ﹝﹢︗﹢د در ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︨ـ﹫︊﹠︀ ︋︀ ︋︧ـ︐﹥ ﹨︀ی ﹝︪ـ︀︋﹥ ︑﹀︀وت ﹨︀ی ذ﹏ را دارا ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡:

   

   

    

    

....  

️ ﹨︀ ( ︎︀︫﹠﹥ آ︫﹫﹏    ︻︡م ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑︧﹫﹛ ﹝﹠︀︋︹ ︋︣ روی ﹁︺︀﹜﹫
︋﹢د︗﹥ ر︤ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩)

 ﹤︊︨︀﹞ ︀ی ︨︀ز﹝︀ن در﹨ ︩ ︋ ﹤﹫﹚﹋ ﹩︨︀﹠︫ا︨︐﹀︀ده از ︑﹢ان ﹋︀ر
﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫︡ه

در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︨︐︀د (در د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ و ︨︐︀د﹋﹏)
در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ︑︤﹨ ﹜﹫︧﹠﹥ ﹨︀ی ﹉ د︨︐﹍︀ه ︋︣ روی

️ ﹨︀ی ︀︨︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ﹫﹛︀︺﹁
﹤︊︨︀﹞ ︀ی ︻﹞︣ا﹡﹩ (︑﹢︨︺﹥ ای) در﹨ ️ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ﹁︺︀﹜﹫

﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫︡ه
ا︗︣ا﹩ ︋﹢دن ﹁︣آ﹠︡ ︋︣﹎︪️ از ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫︡ه ︋﹥

︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥



٣٥

:            
 

١-   ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨﹫︊﹠︀: ︑️ وب
﹤﹊︊︫ ️︑ ﹟︪﹫﹊﹫﹚︎٢-   ﹋﹠︐︣ل ︎﹠﹏ ﹝︣﹋︤ی: ا

٣-   ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︣︡️ ﹇︣ارداد﹨︀ و ︑︺︡ات: ︑️ وب
٤-   ﹋︀ر︑︀︋﹏ ﹝︐﹞︣﹋︤ ﹋︀ر︋︣ان: ︑️ وب

٥-   ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︡اد: ︑️ وب
٦-   ﹝︣︡️ ا︨﹠︀د و ا︵﹑︻︀ت :︑️ وب

٧-   ︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران و ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن: ︑️ وب
٨-   دا︫︊﹢رد ﹝︑ :️︣︡️ وب 

wcf ژی﹢﹛﹢﹠﹊︑ ︀︋ data base ︴︨ در view و  web service :      
ASP.NET : : SQL و     

            
(    )     

     

︫︣﹋️ ﹋︪︀ورزی و ︠︡﹝︀ت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩﹞﹫︡ ا﹝﹫︨︣﹫︡ی١
﹋﹫﹞﹫︀﹋︀ران ﹨︀﹝﹢ن

﹤ ︡ون ﹡﹫︀ز︋   ︋︩︀﹞︣﹎ -︣ا﹡﹩ ﹁︣ازا ﹤﹡︀﹚﹎
︣ق ️ ﹨︀ی ︑︖︢︎︀﹡︡︡︣ و ﹋︀﹨︩ ٧٥٪ ﹝︭︣ف آب و︋  ︠﹢︨

︣﹝︀︩ در ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢﹐ت ﹎﹙︀﹡﹥ ای  ︨️︗

︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢﹐ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر︫︣﹋️ ︸︣︿ ﹡﹍︀ر ژرف ا﹡︩︡ ﹡﹢را﹋︊︣ ︋︀﹇︣ی٢

︵︣ا﹩، راه ا﹡︡ازی و ︋︣ه ︋︣داری از︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ︋︀زی ﹨︀ی ﹡﹢﹟ آ﹁﹞(︀﹠︊︑) ﹟︣︡ی ︗︺﹀︣﹡︥اد٣
︀﹝︎︀رک ︻﹙﹞﹩ ︎︣و﹁︧﹢ر ︋︀ز

︩ ︋﹫﹠﹩ آ﹜﹢د﹎﹩ ﹨﹢ای ︑ ︫︣︣ان ︫︣﹋️ ︎︣﹎︀س ︎﹫︪︣و ا﹊︀د︫ ﹟﹫︧︊︀زی٤ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑️ وب ﹝︣︡️ و ︎﹫
︋︣ ︀︎﹥ ︨﹫︀﹨﹥ ا﹡︐︪︀ر

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨﹞﹫︀ب ٢٤︫︣﹋️ ︀︨﹠︀ ︎︣دازش ﹎︧︐︣ش ︫︣ق︋︣وز ﹁︐ آ︋︀دی٥

٦﹩﹝︨︀﹇ ﹟︣ه﹁︣د﹋ ️︧︢ف ﹎︣د و ︾︊︀ر و︫︣﹋️ ﹁﹠︀وران ز و ︣﹫﹎﹢︋ ﹟﹢﹡ د︨︐﹍︀ه ️︠︀︨
︹︀﹠︮ ︀ی ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت و﹨ ︩ ﹝﹢اد ︠︣و︗﹩ از دود﹋



٣٦

        
︣︢︎︀﹡︡︡︖︑ ︀ی﹨ ️ : ﹎﹙︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹩ ﹁︣از- ﹎︣﹝︀︩ ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︨﹢︠  
و ﹋︀﹨︩ ٧٥ ٪ ﹝︭︣ف آب و ︋︣ق ︗︀﹞︨︣ ️︩ در ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢﹐ت ﹎﹙︀﹡﹥ ای

﹩︀︐︨و ︑﹢︨︺﹥ رو ﹩︐︪﹫︺﹞ ،﹩︴﹫﹞ ️︧د﹜﹫﹏ ︑︃︔﹫︣ ز ﹤︋ :
:  - ︑﹠︡︦ زر﹟ ︗︪﹠﹢اره ـــــــــ

- ﹋﹞﹉ ﹨︤﹠﹥ ︫︣﹋️ در ︗︪﹠﹢اره ا︨﹑ش (﹋︪﹢ر ﹁﹠﹑﹡︡)
- ︑︧﹫﹑ت ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ر﹝︗ ️︨︀﹢ری

: ﹞﹫︡ ا﹝﹫︣ ︨﹫︡ی       

: د︍﹙﹛ - ︋︣ق       

: ا﹜︊︣ز

﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ :   

: ﹎﹙︀﹡﹥ ﹁︣از- ︋︢ر﹨︀ی ﹨﹫︣︊︡ دا﹡︥ه- ︠︡﹝︀ت ﹋︪︀ورزی   

: ﹋﹢﹨︧︀ر

 
︑﹆﹫﹅، ﹡﹢آوری، ﹋﹫﹀﹫️، ا︻︐﹞︀د و ... ا﹨︡ا﹁﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︫︣﹋️ ﹋︪︀ورزی و ︠︡﹝︀ت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹫﹞﹫︀ ﹋︀ران ﹨︀﹝﹢ن در ︑﹑ش ﹎︧︐︣ده و ︫︊︀﹡﹥ 
روزی ︠﹢د و ︋︀ ده ﹨︀ ︨︀ل ﹁︺︀﹜﹫️ در ︋︩ ﹋︪︀ورزی و در را︨︐︀ی ﹋︪︀ورزی ︀︎︡ار و ﹝︡رن و در ﹡︀️ ︨﹢د ︋﹫︪︐︣ ﹋︪︀ورزان ︎︣︑﹑ش و ︮︊﹢ر 

ا﹟ ﹝︣ز و ︋﹢م د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡.
 ︣﹫﹍﹝︪ ︩︀ده ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی، ا﹁︤ا﹡ ﹟︣︐︋ ﹤و ارا ︿﹚︐﹞ ︀ن﹨︀﹫﹎ ﹤︢︽︑ ︀ی ﹨﹫︡رو︎﹢﹡﹫﹉ و︐︪﹋ ︩︋ در ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ﹅﹁﹢﹞ ا﹡︖︀م ︎︣وژه ﹨︀ی
︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢﹐ت ﹋︪︀ورزی را ارا﹥ ﹡﹞﹢ده و ︋︀ ︑﹆﹫﹆︀ت ﹝︧︐﹞︣، ︣︐︋﹟ ︋︢ر﹨︀ی ︠﹫︀ر، ﹎﹢︗﹥ ﹁︣﹡﹍﹩، ﹁﹙﹀﹏، ﹨﹠︡وا﹡﹥ و ... را از ︋﹫﹟ ︮︡﹨︀ ﹡﹢ع 

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀ب︐﹡︣ان ا︣ای ا﹇﹙﹫﹛ ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ا ︋︢ر ﹝﹠︀︨︉︋ 

   
ـ︣ز﹝﹫﹟ و   ︨﹟ه ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣د﹝︀ن ا﹢﹡ ـ︀ل ︣﹎︣﹁︐﹥ از ﹨︤اران︨  ﹥ ﹁ـ︣د ﹎﹙︀﹡﹥ ︑﹞︀م ا︣ا﹡﹩ ﹁ـ︣از︋   ︋︭︣﹠﹞ ـ︀ی﹨ ﹤︙و در ﹩︴︨︣ــ︀﹝︀﹡﹥ ز ︻﹞﹙﹊ـ︣د︨ 
﹥ ﹝﹫ـ︤ان ٧٥٪  ﹎﹙︀﹡﹥ ﹨︀ی  ـ︣ق︋  ـ︣د و ﹋︀﹨ـ︩ ﹝︭︣ف آب و︋  ـ︣ای ﹎︣﹝﹚﹎ ︩︀︀﹡﹥ ﹨︀ در ﹨﹢ای︨  ️ ﹨︀ی ﹁︧ـ﹫﹙﹩︋  ـ﹢︠ ار︑﹆ـ︀ء آن ︑ـ︀ ـ︢ف ﹋︀﹝ـ﹏︨ 
 ،︩︀﹞︣﹎ ـ﹢ر︷﹠﹞ ﹤  ︋﹩︴︨︣ــ︀﹝︀﹡﹥ ز ︐ـ︣ ﹝︭﹢﹐ت ﹋︪ـ︀ورزی در ﹨﹢ای ﹎︣م ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡.︨  ـ︣ای ︑﹢﹜﹫︡︋  ﹠﹉ ﹋ـ︣دن آ﹡ـ︀︋  ﹝ـ︡رن ︗ـ︀ن ︗ـ️︠ 

︀︻︒ ﹋﹠︐ـ︣ل د﹝︀ی ﹎﹙︀﹡﹥ ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︫ـ﹢د. ـ︡ه ︲﹞﹟ ︑﹢﹥ ﹝︴﹙ـ﹢ب،︋   ︫﹩︣ا︵ ﹩﹞﹢ ـ︀ ا﹜ـ︀م از دا﹡ـ︩︋  ︨ـ︣﹝︀︩ و ︑﹢ـ﹥ ﹋ـ﹥︋ 

  -   -    
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︣﹁﹥ ︗﹢﹩ ﹝﹩ ︫ـ﹢د. اـ﹟ ︵︣ح  ـ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹫﹙﹫︀رد﹨ـ︀ رـ︀ل︮  ـ﹢︠️︨  ﹝︭ـ︣ف ا﹡ـ︣ژی در ﹎﹙︀﹡ـ﹥ ︀ـ︤ ا﹨﹞﹫ـ️ ا︨ـ️. از ︵︣ـ﹅ ﹋︀﹨ـ︩ ﹝︭ـ︣ف︨ 
﹙﹠ـ︡ ﹎﹙︀﹡ـ﹥، ︻︀﹅ ︋ـ﹢دن  ـ︡ون روز﹡ـ﹥، ار︑﹀ـ︀ع︋  ـ﹥ ﹁ـ︣دی دارد: ︵︣اـ﹩︋  ا﹜﹍ـ﹢ی ﹎﹙︀﹡﹥ ﹨ـ︀ی آ﹠ـ︡ه ا︨ـ️. اـ﹟ ﹡ـ﹢آوری و︥﹎﹩ ﹨ـ︀ی ﹝﹠︭ـ︣︋ 

ـ﹛. ︗ـ︡اره ﹎﹙︀﹡ـ﹥ و ﹋︀﹨ـ︩ ︪ـ﹞﹍﹫︣ ﹝︭︣ف︨ 
ـ︣ای  ︀︻ـ︒ ︑﹢زـ︹ ﹊︧ـ︀ن د﹝ـ︀، ر︵﹢︋ـ️ و دی ا﹋︧ـ﹫︡ ﹋︣︋ـ﹟ در دا︠ـ﹏ ﹎﹙︀﹡ـ﹥ ﹎︪ـ︐﹥ و ﹝﹫ـ︳ ﹝﹠︀︨ـ︊﹩ را︋  ـ︀ ﹎ـ︣دش ﹨ـ﹢ا︋  ـ﹫︣﹋﹢﹜﹥︋  ﹫︧ـ︐﹛︨   ︨
 ﹤ ﹫︣و﹡ـ﹩ و︋  ︧ـ︐﹟ در︙﹥ ﹨︀ی︋  ـ︀︋  ـ﹢ده و در ﹝﹢ا﹇︹ ﹜︤وم︋   ︋﹩︴ـ ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑﹢ـ﹥ زـ︨︣  ﹫︧ـ︐﹛ از و︥﹎﹩ ﹨ـ︀ی︨  ﹝︭ـ﹢﹐ت ا︖ـ︀د ﹝﹩ ﹡﹞︀ـ︡. اـ﹟︨ 
ـ︴﹩ ﹎﹫︀﹨︀ن را ︑︀  ـ︡ه و ر︵﹢︋️︨  ﹥ دی ا﹋︧ـ﹫︡ ﹋︣︋﹟︫   ︋︣︐ ︀︻︒ د︨︐︨︣ـ﹩︋  ـ﹥ ﹎︣دش وادا︫ـ︐﹥ و︋  ︗︣ـ︀ن ا﹡︡ا︠︐ـ﹟ ﹨ـ﹢ای دا︠ـ﹏ ﹎﹙︀﹡ـ﹥ آن را︋ 
ـ﹥ ا︖︀د د﹝︀ی  ︭ـ﹢رت ︵︊﹫︺﹩ ﹇︀در︋   ︋﹩︴︨︣ـ︧ـ︐﹛ ز﹫ ︀︫ـ︡ ﹋﹥︨  ـ︡ه︋  ﹆︡ری ﹎︣م︫   ︋﹤﹡︀﹚﹎ ︣ون﹫ ﹀ـ︣، ﹋︀﹨ـ︩ ﹝﹩ د﹨ـ︡. ز﹝︀﹡ـ﹩ ﹋﹥ د﹝︀ی︋  ـ︡︮ 
ـ︣ق ﹝︭︣﹁﹩  ︀ ﹋﹞︐ـ︣ از  ﹉ـ︀رم آب و︋  ︧ـ﹫︀ر ﹝︴︊﹢ع ﹁︺︀ل ﹝﹩ ︫ـ﹢د ﹋ـ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ﹠ـ﹉ و︋  ـ︀ ا︖ـ︀د ﹨﹢ای︠  ﹫︧ـ︐﹛ د﹍ـ︣ی︋  ﹝ـ﹢رد ﹡﹫ـ︀ز ﹡︊︀︫ـ︨︡ 
︧ـ﹞︀﹡︡ و  ـ﹢ر︎  ﹠﹉ ︑︣ ﹋﹠︡. ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ آب ﹝﹢رد ﹡﹫ـ︀ز ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از آب ﹨︀ی︫  ︣ا︋ـ︣︠  ـ︡، ﹎﹙︀﹡ـ﹥ را ﹠ـ︡︋  ﹫︧ـ︐﹛ ﹁ـ﹟ و︎  ﹝ـ﹢رد ﹡﹫ـ︀ز در︨ 

ـ︊﹊﹥ ︑﹢ز︺﹩ ا︨ـ️.  ︫︘﹫﹨ ﹤ ـ︡ون ﹡﹫︀ز︋  ﹫︧ـ︐﹛ ز︨︣ـ︴﹩ ﹁︣از ︑﹢زـ︹ دی ا﹋︧ـ﹫︡ ﹋︣︋﹟︋  ـ﹥ ﹋﹞﹉︨  ︀︫ـ︡.︋  ︐ـ﹩ ﹎﹏ آ﹜ـ﹢د︋ 

        
︢ور  ﹥ ︻︣︮﹥ ︑﹆﹫ـ﹅ و ︑﹢﹜﹫︡︋   ︋︀ ︀ر در ﹋︪ـ﹢ر︎  ـ︣ای او﹜﹫﹟︋  ـ︀ل ﹨︀ ﹁︺︀﹜﹫️ و ︑︖︣︋﹥ در ﹋︪ـ︀ورزی و︋  ︪ـ︐﹢ا﹡﹥ ی︨  ـ︀︎  ـ︀ل ١٣٨٧︋  ︫ـ︣﹋️ ﹨︀﹝ـ﹢ن از︨ 
ـ﹥ ﹡︥اد﹎︣ی  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨ـ︀ی ﹝︡ون︋  ﹥ ا︗ـ︣ای︋  ︣ه ﹎﹫ـ︣ی از ﹝﹆﹆ـ︀ن و ﹝︐︭︭﹫ـ﹟ ﹋︀رآ﹝︡︋  ـ︀︋  ـ︀ ﹡ـ︀م «︋ـ︢ر دا﹡︥ه» ﹎︢ا︫ـ︐﹥ و︋  ـ︊︤ی︋  ﹫﹀ـ﹩ و︨  ﹨﹫︣︊ـ︡︮ 
﹥ ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹨﹫︣︊︡﹨︀ی ﹝︐﹠ـ﹢ع ﹇︡ر︑﹞﹠︡ و ︔︊️  ︣دا︠︐﹥ ا︨ـ️ و ︑︀ ﹋﹠ـ﹢ن ﹝﹢﹁﹅︋  ﹫ـ︀ر، ﹎﹢︗ـ﹥ ﹁︣﹡﹍ـ﹩، ﹁﹙﹀﹏، ﹝﹙ـ﹢ن و ﹨﹠︡وا﹡﹥ و ﹋︡و︎  ﹎﹫︀﹨︀﹡ـ﹩ ـ﹢ن︠ 

︡ه ا︨ـ️. ار﹇ـ︀م ﹝︐﹙︿ در ﹁︨︣ـ️ ار﹇︀م ﹝﹙﹩ ﹋︪ـ﹢ر︫ 
دا﹡︥ه ︋︀ ︑﹑ش در را︨︐︀ی ا﹁︤ا︋ ︩︣ه وری ﹋︪︀ورزی و ﹨﹞︣ا﹨﹩ و ︀﹝️ از ﹝﹠︀﹁︹ ﹋︪︀ورزان و ﹀︀︸️ از ﹝﹫︳ ز︧️ در ا﹡︪︡﹥ رو︩ و 
︋︀﹜﹠︡﹎﹩ ﹋︪︀ورزی ︨︣ز﹝﹫﹠﹞︀ن ا︣ان ︋﹢ده و ︋︀ ︑﹢﹜﹫︡ ︋︢ر﹨︀ی ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ﹨﹫︣︊︡ ︮﹫﹀﹩ و ︨︊︤ی ︋﹥ د﹡︊︀ل ا﹁︤ا︩ ︻﹞﹙﹊︣د، ا﹁︤ا︩ ﹝﹆︀و﹝️ ﹎﹫︀﹨︀ن 

︋﹥ آ﹁︀ت و ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ و ﹋︀﹨︩ ﹝︭︣ف ︨﹞﹢م ︫﹫﹞﹫︀﹩، ا﹁︤ا︩ ﹋﹫﹀﹫️ و ︋︊﹢د ︵︺﹛ و ارزش ︾︢ا﹩ ﹝︭﹢ل و ا﹁︤ا︩ ︻﹞︣ ا﹡︊︀رداری آن ا︨️.

        
•   ︑﹢﹜﹫︡ ︋︢ور ﹨﹫︣︊︡ دا﹡︥ه ︋︀ ﹝︖﹢ز ﹝﹢︨︧﹥ ا︮﹑ح و ︻︣︲﹥ ار﹇︀م ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡ه •   ︨︀زه ﹨︀ی ﹎﹙︀﹡﹥ ای ﹁︣از      
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ــ      

 -    
در ا︋ ﹟︩ ︑﹑ش ﹝﹩ ︫﹢د ا︡ه ﹨︀ی ﹡﹢ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹁﹠︀وری ﹋﹥ ﹇︀︋﹙﹫️ 
راه   ﹤︪﹆﹡  ﹉  ︉﹛︀﹇ در  را   ︫︡︀︋ ر︨﹫︡ه  ا︔︊︀ت   ﹤︋ آن  ︑︖︀ری ︨︀زی 
︑︖︀ری ︨︀زی (︵︣ح ﹋︧︉ و ﹋︀ر) ︢︎︣ش ﹡﹞﹢ده و ﹝﹢رد داوری ﹇︣ار 
 ︦ ︩ و ﹋︧︉ ا﹝︐﹫︀زات ﹐زم︎   ︋﹟ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ا ﹩︡ د﹨︡.︋ 
﹑ق  ﹥ ﹡﹀︦ در ︗﹢ا﹡︀ن︠  ︀︻︒ ا︖︀د ا︻︐﹞︀د︋  از ︵﹩ ︣﹞ ︡﹠﹙﹥ داوری︋ 
︩ ︋﹠﹫︀ن را در ا︪︀ن  و ﹡﹢آور ︫︡ه و ا﹡﹍﹫︤ه راه ا﹡︡ازی ﹉ ︫︣﹋️ دا﹡

 .︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ️﹢﹆︑ ︀ ︀د و︖ا

    -    
   

﹡︷ـ︣ ︋ـ﹥ ا﹨﹞﹫ـ️ وـ︥ه ︑︣وـ︕ ﹁︣﹨﹠ـ﹌ ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ﹩ و ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩ در 
︨ـ︴ دا﹡︪ـ︖﹢︀ن دا﹡︪ـ﹍︀ه ︋ـ﹥ ﹝﹠︷ـ﹢ر ︣﹋ـ️ ︋ـ﹥ ︨ـ﹞️ دا﹡︪ـ﹍︀ه 
﹋︀رآ﹁︣ـ﹟، ︗︪ـ﹠﹢اره ا﹜﹞︍﹫ـ︀د ﹝﹙ـ﹩ ︵ـ︣ح ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر دا﹡︪ـ︖﹢﹩ را 
︩ از ︗︪ـ﹠﹢اره ﹋ـ﹥ از دوره   ︋﹟ـ﹥ ا︗ـ︣ا ﹝﹩ ﹎ـ︢ارد. ا ︋︣﹡︀﹝﹥ رـ︤ی و︋ 
ـ﹥ ﹝﹠︷ـ﹢ر ا﹁︤اـ︩ ︲︣ـ︉ ﹡﹀﹢ذ ﹝︐ـ﹢ای ︵︣ح ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر  ︀زد﹨ـ﹛︋ 
 ️︣︡﹞ ︀ن و ︋︀ ﹨﹞﹊︀ری و﹢︖︥ه در ︋﹫﹟ دا﹡︪ـ︪ـ﹢ر ︋﹥ و﹋ ︴در ︨ـ
︎︥و﹨︪ـ﹩  ﹝︺︀و﹡ـ️  ـ﹢زه  و  ا︨ـ︐︀ن ﹨︀  ﹁﹠ـ︀وری  و  ︻﹙ـ﹛  ︎︀رک ﹨ـ︀ی 

دا﹡︪ـ﹍︀ه ﹨︀ی ︨ـ︴ ﹋︪ـ﹢ر ︋︣﹎ـ︤ار ﹝﹩ ︫ـ﹢د.

       
(  - )

داوری ︵︣ح ﹨ـ︀ی ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر ︋ـ︣ ا︨ـ︀س ﹡﹢︫ـ︐︀ر ︵ـ︣ح ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر 
 ﹩﹆﹫﹆ ︣د ﹋﹥ ︑﹢︨ـ︳ ا﹁︣اد︢︎ ﹩﹞ ـ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︗︪ـ﹠﹢اره ا﹡︖ـ︀م وا︮﹙ـ﹥︋ 
 ️︀ب ا︻﹑م ︫ـ︡ه ﹝﹠︡رج در وب ︨ـ﹢︀ر ـ﹩ و ︋︣ ﹝︊﹠ـ︀ی﹇﹢﹆ ︀ـ و

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︗︪ـ﹠﹢اره 
ـ︀︠︐︀ر ﹡ـ﹍︀رش  : ︵︣ح ﹨ـ︀ از ﹡︷ـ︣ ر︻︀ـ️ ا︮ـ﹢ل و︨  ـ  

︣ر︨ـ﹩ ﹝﹩ ︫ـ﹢﹡︡.     ـ︴ ﹁﹠ـ︀وری︋  ︵ـ︣ح ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر و︨ 
︀︠︐︀ر و ﹝︐﹢ای ︵︣ح  ︣ ﹡﹢آوری و ﹁﹠︀وری،︨  : ︻﹑وه︋    
و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︋﹢دن ﹁﹠︀وری ︋﹊︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در آن و ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ︗︤﹫︀ت 

﹨︣﹉ از ︨︣﹁︭﹏ ﹨︀ی ︵︣ح ﹋︧︉ و ﹋︀ر ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 
︎︦ از ︵﹩ ︡﹠﹟ دوره داوری ︑︭︭﹩ ︋︣ روی ︵︣ح ﹨︀، ︑︺︡ادی ︋﹥ 

.︡﹠︋︀ ﹩﹞ م راه﹢︨ ﹤﹚︣﹞ ﹤︋ ︡ا︡﹡︀﹋ ان﹢﹠︻
︱﹢ر  در   ︀︑  ︡آ ﹩﹞  ﹏﹝︻  ﹤︋ د︻﹢ت  ﹋︀﹡︡︡ا﹨︀  از   :   
داوران (ا︻︱︀ی ﹋︀ر﹎︣وه و داوران ︑ ︣︋ ﹩︭︭︧︉ ﹨︣ ﹝﹢︲﹢ع) ︋﹥ 
﹝︡ت ﹉ ︨︀︻️ ︵︣ح ︠﹢د را ﹝︺︣﹁﹩ و ︋﹥ ︨﹣ا﹐ت داوران و ا︻︱︀ی 
﹋︀ر﹎︣وه ︨︀︎ د﹨﹠︡. ا︋ ﹟︩ از ﹁︣آ﹠︡ داوری، ︑️ ︻﹠﹢ان داوری 
﹡︀﹩ و ︋︣ ا︨︀س ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ﹝︪︬ در ا︀م ︋︣﹎︤اری ︗︪﹠﹢اره ا﹡︖︀م 

و ﹡︐﹫︖﹥ ﹡︀﹩ از ﹨︣ ︋︩ ︋﹥ ︫﹢رای ︻﹙﹞﹩ ﹝﹠︺﹊︦ ﹝﹩ ︫﹢د.
﹁︣آ﹠︡ داوری در ︋︩ ︵︣ا︀ن ﹋︧︉ و ﹋︀ر ︋︀ ﹨﹞﹊︀ری ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ︨︣ا︨︣ ﹋︪﹢ر ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د.



٣٩

﹩︀  ︋﹫  ︫﹩﹠︣﹁د︋﹫︣ ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ ﹁﹟ آ ،   
﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن ︣︎︨︣️ ﹋︀ر﹎︣وه ︵︣ا︀ن ﹋︧︉ و ﹋︀ر و ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه︮   ︨ ،    
﹫︣از ﹠︺️ و ﹝︺︡ن ا︨︐︀ن ﹁︀رس و ︻︱﹢ ﹨﹫︃ت ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه︫   ︮﹤﹡︀ ، ﹇︀﹛ ﹝﹆︀م︠      

﹫﹞﹩ ا︣ان  ︫﹩︨︡﹠﹞ و ﹩﹝﹫ ︥و﹨︪﹍︀ه︫   ︎︦﹫ر ،   
﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن ﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن و ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه︮  ، ر﹫︦ دا﹡︪﹊︡ه ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ دا﹡︪﹍︀ه︮    

﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن و ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه︮  ︀زی︫  ︣︎︨︣️ اداره ا﹡︐﹆︀ل ﹁﹠︀وری و ︑︖︀ری︨   ︨،   
﹠︺️ و ︑︖︀ری ︨︀زی ︗︀د دا﹡︪﹍︀﹨﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان  ︮︀ ،  ﹝︡︣ ار︑︊︀ط︋    
﹢︧﹝﹨ ️﹋︣  ︫﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︀ن و﹀︮ای ا︨︐︀ن ا ﹤﹡︀را ﹩﹀﹠ ، ︻︱﹢ ﹡︷︀م︮    

︿︣  ︫﹩︐︺﹠ ، ﹝︡︣ ﹝︣﹋︤ ر︫︡ دا﹡︪﹍︀ه︮     
︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹨︣﹝︤﹎︀ن  ︎︦﹫ر ،   

︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹁︀رس ︥و﹨︩ و ﹁﹠︀وری︎  ،  ﹝︺︀ون︎     
︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا︨︐︀ن ﹎﹙︧︐︀ن ، ﹝︡︣ ﹝︣﹋︤ ر︫︡︎    

، ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ وا︡ ﹡︖︿ آ︋︀د   
︡ ﹡︖︿ آ︋︀د وا ﹩﹞﹑ ︦ دا﹡︪﹍︀ه آزاد ︨ا ﹫ر  ،   

﹫︤د﹨﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره  ︉ و ﹋︀ر︨  ︣ا︀ن ﹋︧ ︣ ﹋︀ر﹎︣وه ︵ ،   د︋﹫   

 :   
            ،    

         ،    
        ،    

       -      
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        ،  -    
(    )

   

١﹤︖﹢﹚︻ ﹩︀︋︀︋︀﹇آ ︡﹝﹞︀﹫︫ا ️﹡︣︐﹠ی ︗︀﹝︹ ﹡︷︀ر︑﹩ و ︋︀زر︨﹩ ادوات ︮﹠︺︐﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا ﹤﹡︀﹞︀︨

٢﹩︀﹠︋ ﹟﹫︧︣﹫﹞ا(﹉﹡︀︋ ︀﹞︣﹎) ﹏﹝ ﹏︋︀﹇ ﹩﹊﹫﹞︨︣ا ﹩︀﹞︣﹎ ذ︠﹫︣ه ︨︀ز

︵︣ح ︑︋ ﹏︡︊︡ا︫︐﹩ ︎︧﹞︀﹡︡﹨︀ی ︠︀﹡﹍﹩، ︮﹠︺︐﹩، ﹋︪︀ورزی و ︋﹫﹞︀ر︨︐︀﹡﹩ ︋﹥ ور﹝﹩ ﹋﹞︍﹢︨️ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا︨︐﹆︣ار ا︋﹢ذر ︗︺﹀︣︠︀﹡﹩٣
﹏﹞ رآ﹋︐﹢ر﹨︀ی ﹝︊︡ل در

︑﹫﹥ و ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀﹡﹢ ︋︀﹡︡اژ﹨︀ی آ﹡︐﹩ ︋︀﹋︐︣︀ل از ︋︀﹎︀س ﹡﹫︪﹊︣︎︥﹝︀ن ﹫︡ر︀ن٤

️ آ︋︀دی٥ ا︡اث ﹝︖︐﹞︹ ︑﹢﹜﹫︡ ︮﹠︺︐﹩ د︨︐﹍︀ه آ﹡︥﹢﹎︣ا﹁﹩ و ﹝﹙︤و﹝︀ت آ﹡︥﹢﹎︣ا﹁﹩︻﹙﹩ داوری دو﹜

︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹝︣ا﹇︊️ از ︨︀﹜﹞﹠︡ان︎︣﹨︀م د﹐﹜٦️

٧﹩﹡︀︡ی د﹞﹩﹛︣وژا ﹅︀︻ ︣︋︀ی ا﹨﹢︐︎

دا﹡︪﹠︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ و ﹝︣︗︹ ︮﹠︺️ ︨︀︠︐﹞︀ن︀﹝︡ ︨︺﹫︡ی ر︲﹢ا﹡﹩٨

٩︀﹫﹡ ︿︫︣ ︡﹝ا ︡﹫︨︡را﹢﹚﹁ ﹜︤﹫﹠﹞ و ﹁︣آوری ︎﹢در﹨︀ی ︨︣ا﹝﹫﹊﹩ ︨﹢﹜﹀﹫︡ روی و ︡﹫﹛﹢︑

︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹙﹢ل ︲︡︋︣ف و ︲﹞ ︭︡﹢ص آ︨﹀︀﹜️ ︋︣ ︀︎﹥ دو﹜﹢﹝﹫️︻﹙﹫︣︲︀ ﹇﹠︊︣ی١٠

︨﹑﹝️ ﹨﹢︫﹞﹠︡﹞︡﹝﹞︧﹟ ﹋︀﹝﹫︀ب ﹡︥اد١١

١٢️︫︨︣ ﹩﹠︧﹞ ︡﹝ا﹟﹢﹡ روش ﹤︋ ﹩﹨︀︪﹡︀﹞︣﹋ ﹟︾و ﹝﹊︀﹡﹫︤ه رو ﹩︐︺﹠︮ ︡﹫﹛﹢︑

︨﹫︧︐﹛ ﹝︋ ️︣︡︣ان ﹨︀ی ︨️ ره آوردادر︦ ﹝︷﹙﹢م زاده١٣

١٤﹩︨︣ا ﹤︺﹞﹢︮ ﹩︎ ﹉﹫﹡ ﹏﹫︻︀﹝︨اِو︨﹫﹠︀پا ﹩︭︫ ️︊﹇︣ا﹞ ︣م ا﹁︤ار و د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی﹡ ﹤︻﹢﹝︖﹞
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️ آ︋︀دی : ︻﹙﹩ داوری دو﹜      

﹩﹡︀︴﹚︨ ︒︡ :      

﹩ا︗︣ا ️︣︡﹞ ︫︡︀ر︫﹠︀︨﹩ ار﹋ :  

️ ا﹁︤ار ︨ -︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋ ﹩︨︡﹠﹞ ﹩︨︀﹠︫︀ر﹋ :  

: ﹡﹢︡ ﹡︖︀ت ︋︩ آزادا﹡﹩، ﹁︣︡ ﹡︖︀ت ︋︩ آزادا﹡﹩  

: ﹁︣ا﹝︣ز ا﹝﹫︣ی  

  : ︋﹫︀ر ︮﹠︺️ ︨︍︀﹨︀ن

  : ︨︐︀ر﹎︀ن ا︡ه ︎︣داز︾︣ب

: ا︡اث ﹝︖︐﹞︹ ︑﹢﹜﹫︡ ︮﹠︺︐﹩ د︨︐﹍︀ه آ﹡︥﹢﹎︣ا﹁﹩ و ﹝﹙︤و﹝︀ت آ﹡︥﹢﹎︣ا﹁﹩  

: ︨﹫︧︐﹛ ﹡﹫﹞﹥ ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉ ︠﹢درو ﹝︐︬ ︠﹢درو﹨︀ی ﹢رو۴  

  

  

(  )            

    

  -  -      

  -  -      
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: ︻﹙﹫︣︲︀ ﹇﹠︊︣ی : ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︫﹫﹞﹩ ﹋︀ر︋︣دی       

: ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹙﹢ل ︲︡ ︋︣ف و ︲︡ ﹞ ︭﹢ص آ︨﹀︀﹜️ ︋︣ ︀︎﹥ دو﹜﹢﹝﹫️  

  -  -      

          -    
(    )

   

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ا﹜﹊︐︣و︫﹫﹞﹫︀﹩ در ︑︭﹀﹫﹥ ︎︧︀ب ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩﹇︀︨﹛ آذر︀ن١

️ ﹨︀ی ︎﹫︪︣﹁︐﹥ ︨﹫﹞︀﹡﹩ا﹝﹫﹟ ا︨︣ا﹁﹫﹙﹩٢ ل ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀﹝︍﹢ز﹢﹠﹞ ️﹇︨︣︡︲ در︎﹢ش ︡﹫﹛﹢︑

︑﹢ز︋ ︹﹫﹠﹥ آب در ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی آ︋﹫︀ری در ︫︣ا︳ ﹋﹛ آ︋﹩﹝﹞︡︻﹙﹩ ا︮︽︣زاده٣

︵︣ح ︑︖︀ری ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ ا︨︐︣ا︑︥﹉ و آ﹠︡ه ︎︥و﹨﹩ ︋︣ ︠︳ (آ﹡﹑﹟)﹝︡ی ا﹇︊︀ل ﹝︖٤︡

︨︀︠️ ︨﹫︧︐﹛ آز﹝︀︪﹍︀ه ︋︣ روی ︑︣ا︫﹥ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹁﹠︀وری ﹡︀﹡﹢و﹫︡ه ︑﹆︨︡﹩٥
︋︣ای ︗︡ا︨︀زی ︨﹙﹢ل ﹨︀ی ︨︣︵︀﹡﹩

٦﹩︗︀ ︣داد﹞﹤﹡︀︠رود ︳﹫﹞ ﹤︋ ︀︀ن در︤︋د︨︐﹍︀ه ︑﹢﹜﹫︡ آ﹎︀ر و ︨︀ز﹎︀ر﹋﹠﹠︡ه آ

٧﹩︡ا ︠︤ا﹫︫﹩︐︺﹠︮ ️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ︨︀زی ﹋﹠︐︣ل و ﹤︍︀ر﹊ و ﹝︐︡و﹜﹢ژی ︋︣ای ﹨﹢︫﹞﹠︨︡︀زی و ﹤﹡︀﹞︀︨

٨﹩﹡︀﹀﹚︠ ﹤﹝︵︀﹁﹩︀︪︾ ژی﹢﹛﹢﹠﹊︑ ︳︨﹢︑ ﹟﹢﹡ ︡ا︨︀زی ﹨︀ی︗
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د︨︐﹍︀ه ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ︻﹙﹢﹁﹥﹞︡﹝﹞︡ی ر︲﹢ا﹡﹩ ٩

١٠﹩﹡︀رو ︡﹝﹞︡﹫︨(دوام ︀︋ ﹟︐︋) ﹤﹡︀وی ﹁︣ا ا﹁︤و ﹟︐︋

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ︎︍︀د ﹝︭﹢ص ︋︀زر︨﹩ ︠︴﹢ط ا﹡︐﹆︀ل ︋︣ق و ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آن﹝﹞︡ ︨︺︀د︑﹩١١

١٢﹩﹡︀︴﹚︨ ︒︡رو٤﹢ درو﹨︀ی﹢︠ ︬︐﹞ ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉ ︠﹢درو ﹤﹝﹫﹡ ﹜︐︧﹫︨

︑﹢﹜﹫︡ ﹜﹢﹜﹥، ﹝︀زن و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︑︃︨﹫︧︀ت ﹝︡رن ﹋︀﹝︍﹢ز︐﹩ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︲︡ ︑︣ک، ︲︡ ︠﹢رد﹎﹩ و ا﹡﹀︖︀را︧︀ن ﹇︣︋︀﹡﹩١٣

﹜︊︀س ورز︫﹩ ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡ه از راه دور ︻﹑ ﹜︣﹋︐﹩ و آ﹝︀د﹎﹩ ︗︧﹞︀﹡﹩ ورز︫﹊︀ر و ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ﹁︣﹠︀ز ﹇︣︋︀﹡﹩١٤
︑ ،︬﹫︪﹀︀︸️ و در﹝︀ن

١٥︣﹁ ﹩﹆︐﹞ ﹟﹫︧آی ﹩︖د ﹩﹚﹞︀︺︑ ﹤﹡︀﹞︀︨

︨﹫︧︐﹛ ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡ه ی ﹠︡﹋︀ره ی ا﹝︀﹋﹟ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ا︻﹑م ﹡︪️ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹎︀ز ︨﹞﹩ و ا︵﹀︀ء ︣﹅﹜﹆﹞︀ن ﹝﹞︡ی١٦

︑﹢﹜﹫︡ ︎﹢در ﹁﹢ری د﹝﹠﹢ش ﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩﹝︀﹡︀ ﹝︪﹊﹢ر١٧

️ ︋︀ن﹡﹢ذر ﹡﹢ذری١٨ ا︎﹙﹫﹊﹫︪﹟ در︠

﹡︖︀ت ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی ︋﹢﹝﹩ ︋︀ ︑﹊﹠﹫﹉ ﹨︀ی ﹡﹢﹟ز﹨︣ا ﹨︀︫﹞﹩ ﹁١٩︣



٤٤

: ا﹝﹫﹟ ا︨︣ا﹁﹫﹙﹩      

: ا︧︀ن ﹇︣︋︀﹡﹩      

: ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ﹝﹠︨︡﹩ ︻﹞︣ان- ︨︀زه  

: د﹋︐︣ای ﹝﹠︨︡﹩ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ﹡︧︀︗﹩  

︡ روح ا    ً ﹝﹢︨﹢ی، ﹝﹞﹢د ︋︣︋︣ی : ﹨︀︑︿ ︻︊︡وس، ︨﹫  

: ︨﹢﹜﹞︀ز دری، ا﹜﹥ ﹇︣︋︀﹡﹩ و ﹁︣﹠︀ز ﹇︣︋︀﹡﹩  

️ ﹨︀ی ︎﹫︪︣﹁︐﹥ ︨﹫﹞︀﹡﹩ ل ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀﹝︍﹢ز﹢﹠﹞ ️﹇︨︣︡︲ در︎﹢ش ︡﹫﹛﹢︑ :  

︡ ︠﹢رد﹎﹩ و ا﹡﹀︖︀ر : ︑﹢﹜﹫︡ ﹜﹢﹜﹥، ﹝︀زن و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︑︃︨﹫︧︀ت ﹝︡رن ﹋︀﹝︍﹢ز︐﹩ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︲︡ ︑︣ک، ︲  

  -  -      

  -   -      

  (  )            
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: ز﹨︣ا ﹨︀︫﹞﹩ ﹁︣      

: د﹋︐︣ای ﹋︪︀ورزی- ︋﹫﹢︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی  

: ﹁︀︵﹞﹥ ︻︣ب ︮︀﹜﹩، ز﹨︣ا رادان  

﹟﹢﹡ ︀ت ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی ︋﹢﹝﹩ ︋︀ ︑﹊﹠﹫﹉ ﹨︀ی︖﹡ :  

  -   -      

  -      

ـ   « ـ      ـ    ـ     »   « ـ  »   **
. ـ ـ       

.         «    »   «   »   **
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ا︗︣اـ﹩  دوازد﹨ـ﹛  ︗︪ـ﹠﹢اره  از  ﹋ـ﹥  ﹝︧ـ︀︋﹆﹥ ای  ︩ ﹨ـ︀ی  ︋ از  ﹊ـ﹩ 
﹝﹩ ︋︀︫ـ︡.  ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩  و  ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ️ ﹨ـ︀ی  ︮︣﹁ ︋ـ︩  ︫ـ︡، 
﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ︀ن  و  ﹋︀ر  و  ﹋︧ـ︉  ︵︣اـ︀ن  ︋ـ︩  دو  در  ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︫ـ︣﹋
﹝﹩  ︑﹢ا﹡﹠ـ︡ در ︋ـ︩ ︨ـ﹢م و ︗︡ـ︡ ︗︪ـ﹠﹢اره ﹡﹫ـ︤ داو︵﹙ـ︉ ︫ـ﹢﹡︡. 
️ ﹨ـ︀ی ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩ ﹡︀﹝﹫ـ︡ه  در اـ﹟ ︋ـ︩ ﹋ـ﹥ ﹁︣︮
 ︿︣︺︑ ـ︣ای ﹝﹩ ︫ـ﹢د، ا︫ـ︀ص ﹆﹫﹆ـ﹩ و ﹆﹢﹇ـ﹩ ﹋ـ﹥ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹐زم︋ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ـ︡  ︋︀︫ـ﹠︡  دا︫ـ︐﹥  را  ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ﹁︣︮ـ️  ـ﹉  ︑︡وـ﹟  و 
️ ﹨ـ︀ی ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩  ︫ـ︣﹋️ ﹡﹞︀﹠ـ︡. در ︋ـ︩ ﹁︣︮
 ﹩︋︀ارز ،﹩︀ـ﹩ ︫﹠︀︨ـ﹠︣﹁︢اری و ﹁﹟ آ﹎ ﹤︀﹞︣ـ︀ی ︨ـ﹨ ️ ︣︐︋ـ﹟ ﹁︣︮
و ر︑︊﹥ ︋﹠ـ︡ی ﹝﹩ ︫ـ﹢﹡︡. اـ﹟ ︋ـ︩ از ︗︪ـ﹠﹢اره ︋ـ︀ ﹨ـ︡ف ︎︀︨ـ ︋ـ﹥ 
﹠︀︨ـ︀﹩ و ارزش ﹎︢اری   ︫﹤ ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران︋  ﹡﹫ـ︀ز ︗︀﹝︺ـ﹥ ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ︀ن و︨ 
️ ﹨ـ︀ی ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ا﹡︐ـ︀ب ︣︐︋﹟ ﹨ـ︀ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ . در اـ﹟  ︮︣﹁
ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی   ︨﹉﹝﹋ ︀ ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋  ️ ﹨ـ︀ی︨  ︋ـ︩ از ︗︪ـ﹠﹢اره ﹁︣︮
ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ﹋︪ـ﹢ر ﹝︺︣﹁﹩  ـ﹥ ︗︀﹝︺ـ﹥︨  ﹨﹞ـ﹊︀ر ︗︪ـ﹠﹢اره ارز︀︋ـ﹩ و︋ 

﹝﹩ ︫ـ﹢﹡︡.
️ ﹨︀ی  ﹛︀ از ﹩︠︣︋ ︀ ﹉ ﹏﹞︀︫ ︡﹠﹡︢اری ﹝﹩ ︑﹢ا﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︀ی﹨ ️ ︮︣﹁

:︡﹠︫︀  ︋︣ز
︡︡︗ ︀ن﹫﹠︋ ︩ •   ا︡ه ای ﹡﹢ ︋︣ای ا︖︀د ﹉ ︋﹠﹍︀ه ا﹇︐︭︀دی دا﹡

️ ﹨︀ی ﹝﹢︗ـ﹢د و ار︑﹆ـ︀ء ︨ـ︴ ﹁︺︀﹜﹫ـ️  •   ︵ـ︣ح ︑﹢︨ـ︺﹥ ای ︫ـ︣﹋
︀﹨ ️ ︫ـ︣﹋ اـ﹟  ︩ ︋﹠﹫ـ︀ن  دا﹡

︀زر﹎︀﹡ـ﹩ در ـ﹢زه ︑︖ـ︀رت ﹝︭ـ﹢﹐ت  ️ ﹨ـ︀ی ︑︖ـ︀ری و︋  ︮︣﹁   •
︩ ︋﹠﹫ـ︀ن دا﹡

️ ﹨ـ︀ی ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︻﹙﹞ـ﹩ و ︎︥و﹨︪ـ﹩ ︋ـ﹥ وـ︥ه ︋ـ︣ای  ︮︣﹁   •
︗︀﹝︺ـ﹥ ﹝﹆﹆﹫ـ﹟، ︎︥و﹨︪ـ﹍︣ان و دا﹡︪ـ﹍︀﹨﹫︀ن
️︧ز ︳﹫﹞ د﹢︊︋ ︀ی ا︮﹑ح و﹨ ️ ︮︣﹁   •

️ ﹨ـ︀ی ا︖ـ︀د و ︑﹢︨ـ︺﹥ ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر﹨ـ︀ی ا︗︐﹞︀︻ـ﹩ ︋ـ﹥  ︮︣﹁   •
﹝﹠︷ـ﹢ر ـ︢ف ـ︀ ︑︺︡ـ﹏ ﹊ـ﹩ از ﹝︧ـ︀﹏ و ﹝︺︷ـ﹑ت ا︗︐﹞︀︻ـ﹩

     
دوره  او﹜﹫ـ﹥،   ﹤︀﹞︨︣ـ ﹝﹫ـ︤ان   : ︫ـ︀﹝﹏  ︵ـ︣ح  ﹝︀﹜ـ﹩  و︥﹎﹩ ﹨ـ︀ی     •

︨ـ︣︋﹥ ︨ـ︣ و ︀︫ـ﹫﹥ ︨ـ﹢د. ︋︀ز﹎︪ـ️ ︨ـ︣﹝︀﹥، ﹡﹆︴ـ﹥ 
•   و︥﹎﹩ ﹨ـ︀ی ا﹇︐︭ـ︀دی ︵ـ︣ح ︫ـ︀﹝﹏: ︑﹙﹫ـ﹏ ر︧ـ﹉، ﹝︪ـ︐︣︀ن 

︀﹜﹆ـ﹢ه، ︑︀﹝﹫ـ﹟ ﹋﹠﹠ـ︡﹎︀ن و ر﹇︊ـ︀ ︋︀﹜﹀︺ـ﹏ و︋ 
•   و︥﹎﹩ ﹨ـ︀ی ﹁﹠ـ﹩ و ︻﹙﹞ـ﹩ ︵ـ︣ح ︫ـ︀﹝﹏: ︨ـ︴ ﹁﹠ـ︀وری، ﹡ـ﹢ه 
﹝︀﹜﹊﹫ـ️  ︎︥و﹨︪ـ﹩،  و  ︻﹙﹞ـ﹩  ️ ﹨ـ︀ی  ﹫﹚︋︀﹇ ﹁﹠ـ︀وری،  ︋ـ﹥  د︨ـ︐﹫︀︋﹩ 

﹁﹊ـ︣ی، و︲︺﹫ـ️ واـ︡ ︑﹆﹫ـ﹅ و ︑﹢︨ـ︺﹥
•   و︥﹎﹩ ﹨ـ︀ی ﹝︣︡︐ـ﹩ و ا︗︣ا﹩ ︵︣ح ︫ـ︀﹝﹏: ︨ـ﹢ا︋﹅ ︑︭﹫﹙﹩ و 
︨ـ﹢ا︋﹅ ا︗︣ا︣︖﹞ ﹩ـ︀ن ︎︣وژه و و︗﹢د ︋︣﹡︀﹝﹥ ا︨ـ︐︣ا︑︥﹉ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡.

️ ﹨ـ︀ و ︑︃︔﹫ـ︣ات ﹝︓︊ـ️  ︐﹢ا﹡ـ︡ ﹇︀︋﹙﹫ ﹢ر︑ـ﹩ ﹋ـ﹥ ︵ـ︣ح︋  ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟ در︮ 
و︲︺﹫ـ️  ︋︊ـ﹢د  ـ︀  آ﹐﹠︡ه ﹨ـ︀  ـ︢ف  (︫ـ︀﹝﹏  ﹝﹫︴ـ﹩  ز︧ـ️ 
﹎﹢﹡﹥ ﹨ـ︀ی ﹎﹫︀﹨ـ﹩ و ︗︀﹡ـ﹢ری) ـ︀ ︑︃︔﹫ـ︣ات ﹝︓︊ـ️ ا︗︐﹞︀︻ـ﹩ ﹝︀﹡﹠ـ︡ 
︀︫ـ︡، ا﹝︐﹫ـ︀ز و︥ه ای  ـ︢ف ـ︀ ﹋︀﹨ـ︩ ﹝︺︷ـ﹑ت ا︗︐﹞︀︻ـ﹩ دا︫ـ︐﹥︋ 

︋ـ﹥ آن ︑︺﹙ـ﹅ ︠﹢ا﹨ـ︡ ﹎︣﹁ـ️.

    
در  داوری   ﹤﹚︣﹞  ︡﹠ از   ︦︎ ︗︪﹠﹢اره،  ﹝︧︀︋﹆﹥ ای   ︩︋  ﹟ا در 
 ︩  ︋︉︐﹠﹞ ︀ن، ︵︣ح ﹨︀ی﹠︣﹁︀ن ﹋︧︉ و ﹋︀ر و ﹁﹟ آ︀ی ︵︣ا﹨ ︩ ︋
 ﹤︋ ︗︪﹠﹢اره،  ا︀م  در   ﹩︀﹡ داوری   ️︗ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ️ ﹨︀ی  ︮︣﹁
﹝︡ت ٣ د﹇﹫﹆﹥ ︵︣ح ︠﹢د را ︋﹥ ︀︲︣ان در ︗﹙︧﹥ و داوران ارا﹥ ﹋︣ده 
و ٢ د﹇﹫﹆﹥ ﹨﹛ ︋﹥ ︨﹣ا﹐ت داوران و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︗︪﹠﹢اره ︨︀︎ ︠﹢ا﹨﹠︡ 
 ﹤﹇﹑︻ ︮﹢رت  در  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︗︪﹠﹢اره  در   ︣︲︀ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  داد. 
︋﹥ ﹝︢ا﹋︣ه ︋﹫︪︐︣، ︗﹙︧︀ت ︗︡ا﹎︀﹡﹥ و ا︠︐︭︀︮﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. در ا︀م 
 ﹤︋ ︩︋ ﹟︀ن ا﹎︡﹠﹠﹋ ️ ﹇︊﹏ از ︋︣﹎︤اری ︗︪﹠﹢اره ﹝︣︋﹫︀ن در ﹋﹠︀ر ︫︣﹋
︋︣ای  را   ﹤ارا  ﹟︣︐︋ ︋︐﹢ا﹡﹠︡   ﹤﹋ ︎︣دا︠︐﹥  آ﹡︀ن   ﹤︋ ﹝︪︀وره  و   ﹩︀﹝﹠﹨را
 ︣︲︀ ︢اران﹎ ﹤︀﹞︨︣ داوران، ا︻︱︀ی ﹋︀ر﹎︣وه و ﹤︋ ﹤و ارا ﹩︀﹡ روز

در︗︪﹠﹢اره دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.



٤٧

️﹋︣ ﹠﹫︀ن︋  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹁﹟ آ﹁︣﹠﹩ ︗︪﹠﹢اره و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢︨︧﹥ دا﹡︩︋  ️ ﹨︀ی︨  ︣︎︨︣️ ﹋︀ر﹎︣وه ﹁︣︮  ︨،   

﹠︀︹ ﹡﹀️، ﹎︀ز و ذ︾︀﹜︧﹠﹌ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ر﹝︗ ️︨︀﹢ری ︐︀د ︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀وری و ﹡﹢آوری︮  ،  ﹝︪︀ور︨    

(PAMCo) ﹢﹊﹝  ︎️﹋︣  ︫﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ،   

﹩︀﹁﹢﹊ ﹠︡وق ﹡﹢آوری و︫  ، ﹝︺︀ون ︑︧﹫﹑ت، ︑︖︀ری ︨︀زی و ﹡﹢آوری︮    

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ر﹝︗ ️︨︀﹢ری ، ﹝︡︣ ﹋﹏ د﹁︐︣ ︑﹢︨︺﹥ ﹋︧︉ و ﹋︀ر︋     

︀﹨ ﹉﹡︀ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹋︀ر﹋﹠︀ن︋   ︨️﹋︣  ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︀م﹆﹞ ﹜︀﹇  ،    

، ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹝﹢︨︧﹥ دا﹡︩︋ ﹠﹫︀ن︋ ︣﹋️    

﹢ز︨︐︀ن ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︠   ︎︦﹫ر ،   

︦︣د ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︎  ، ﹝︺︀ون ︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀وری︎    

ITDO ︢اری و ﹁﹠︀وری﹎ ﹤︀﹞︣ ،  ﹝︡︣ د﹁︐︣ ︑﹢︨︺﹥︨    

︣داری ا︮﹀︀ن ︣ی︫   ︫﹟﹢﹡ ︀وری ﹨︀ی﹠﹁ ︤﹋︣﹞ ︦﹫ر ،  

︡﹢﹠ ︋︀ن﹝﹫  ︨️﹋︣ ، ﹇︀﹛ ﹝﹆︀م︫    

(︀︨︀﹠︫) ﹤︀﹞︣ ﹫︪﹍︀﹝︀ن ا﹝﹫﹟︨   ︎️﹋︣  ︫﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ،   

︫︣﹫﹟ ﹁﹢﹐د  ︎️﹋︣  ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞   ،  ..  

︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︤د ،   ﹝︺︀ون ﹁﹠︀وری︎      

︥و﹨︪﹩ دا﹡︪﹍︀ه ا︮﹀︀ن  ،   ﹝︺︀ون︎    

︀︲︣  ︫︡︥و﹨︪﹩ دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ وا ،   ﹝︺︀ون︎    

﹢را︨﹍︀ن ،   ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه︠    

﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن ،   ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه︮    

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ︥و﹨︩ و ﹁﹠︀وری︫  ︣︎︨︣️ ا﹝﹢ر ︵︣ح ﹨︀ی︎   ︨  ،   

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹁﹟ آ﹁︣﹠﹩ ︗︪﹠﹢اره و ﹝︧﹢ل اداره د﹁︐︣ ︑︣ان︫  ️ ﹨︀ی︨  ،   د︋﹫︣﹋︀ر﹎︣وه ﹁︣︮  

 :     

       ،  

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ︢︣ش︫  ، ﹋︀ر︫﹠︀س ︗︢ب و︎   

︥و﹨︪﹩ و ﹁﹠︀وری ︣ک در ا﹝﹢ر ︵︣ح ﹨︀ی︎  ﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن و ﹝︪︀ور︫  ، ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه︮    

﹩﹠︣﹁︢اری و ﹁﹟ آ﹎ ﹤︀﹞︣ ️ ﹨︀ی︨  ︫︣﹫﹟ ﹁﹢﹐د و ︻︱﹢ ﹋︀ر﹎︣وه ﹁︣︮  ︎️﹋︣  ︫﹏﹞︀︻ ︣︡﹞  ،  ...  

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ، ﹝︡︣ ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری︫   

        
      

        



٤٨

   

︑︣انا﹝﹫﹟ ا︨︣ا﹁﹫﹙﹩در︎﹢ش ︲︨︡︣﹇️ ﹝﹠﹢ل ︋︐﹟ ︑﹢ا﹡﹞﹠١︡

٢
 ︣︢︎︀﹡︡︡︖︑ ︀ی﹨ ️ ﹎﹙︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹩ ﹁︣از- ﹎︣﹝︀︩ ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︨﹢︠

و ﹋︀﹨︩ ٧٥٪﹝︭︣ف آب و ︋︣ق ︗︀﹞︨︣ ️︩ در ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢﹐ت ﹎﹙︀﹡﹥ ای
ا﹜︊︣ز﹞﹫︡ ا﹝﹫︨︣﹫︡ی

٣(﹉﹡︀︋ ︀﹞︣﹎) ﹏﹝ ﹏︋︀﹇ ﹩︀﹞︣﹎ ذ︠﹫︣ه ︨︀ز﹩︀﹠︋ ﹟﹫︧︣﹫﹞︀نا﹀︮ا

﹋︣﹝︀﹡︪︀هآ﹝︀﹡︕ ︋︣ا﹝﹩︨﹫﹙﹫﹊︀ژل ﹝﹆︀وم در ︋︣ا︋︣ ︣ارت٤

︑︣ان﹞﹫︡ر︲︀ ︎︣وازی ︫﹠︡ی︎﹙︐﹀︣م ﹜︷﹥ ﹡﹍︀ر٥

︩ ︨︀︠︐﹥ ﹎︙﹩ ﹁︣آوری ︫︡ه ︋︀ ﹡︀﹡﹢︨﹫﹙﹫٦︦ ا︮﹀︀ن﹝︣داد ︎﹢ر﹝﹠︡ د﹨﹊︣دی﹝﹑ت و ﹇︴︺︀ت ︎﹫

︨﹠﹠︡ج︫﹫︣﹋﹢ ︎﹫︣یدوش ︨﹫︣﹋﹢﹜﹥ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ا︨︐﹀︀ده ﹝︖︡د از آب٧

٨
︨︀︠️ ︨﹫︧︐﹛ آز﹝︀︪﹍︀ه ︋︣ روی ︑︣ا︫﹥ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ﹡︀﹡﹢

︋︣ای ︗︡ا︨︀زی ︨﹙﹢ل ﹨︀ی ︨︣︵︀﹡﹩
﹁︀رسو﹫︡ه ︑﹆︨︡﹩

﹋︣﹝︀﹡︪︀ه﹝﹞︡︗﹢اد ︠︡ا︋︪﹩︑﹢﹜﹫︡ ︎﹢در ︨﹢︎︣ ︗︀ذب ﹡︀﹡﹢﹩ ︋︣ای ﹝︭︀رف ﹋︪︀ورزی٩

︋﹫︣︗﹠︡﹝︣داد ︀︗﹩د︨︐﹍︀ه ︑﹢﹜﹫︡ آ﹎︀ر و ︨︀ز﹎︀ر﹋﹠﹠︡ه آ︤︋︀ن در﹞ ﹤︋ ︀﹫︳ رود︠︀﹡﹥١٠

︨﹠﹠︡ج﹎﹙﹠︀ز ︧︀﹝﹩﹇︀رچ ﹋︩ ︵︊﹫︺﹩١١

١٢﹩︐︺﹠︮ ️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ︣ل و︐﹠﹋ ﹤︍︀ر﹊ ︨︡︀زی و﹠﹝︫﹢﹨ ﹤﹡︀﹞︀︨﹩︀ز﹡︡ران︫﹫︡ا ︠︤ا﹞

︑︣ان﹞︡﹝﹞︡ی ر︲﹢ا﹡﹩د︨︐﹍︀ه ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ︻﹙﹢﹁﹥١٣

﹁︀رس﹝︣ان را︨﹩ رو﹡﹫︤یا︋︤ار ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹜︊﹥ ︀ب در ﹁︣آ﹠︡﹨︀ی ﹁︣ز﹋︀ری د﹇﹫﹅١٤

ا︮﹀︀ن﹋︀﹝﹫︀ر رو︀︪﹋ ﹟︑ ﹟﹫﹥د︨︐﹍︀ه ﹝﹊﹠︡ه ︗﹞︹ آوری ﹝﹢اد١٥

ا︮﹀︀ن︀﹝︡ ︫︀﹨﹞﹫︣زا﹩ا﹡﹢اع ﹋﹢د﹨︀ی ﹝︀︹ ︨﹠︐︤ی و ار﹎︀﹡﹫﹉١٦

١٧︡را﹢﹚﹁ ﹜︤﹫﹠﹞ در﹨︀ی ︨︣ا﹝﹫﹊﹩ ︨﹢﹜﹀﹫︡ روی و﹢︎︀﹫﹡ ︿︫︣ ︡﹝︀ن︨﹫︡ا﹀︮ا

﹋︣﹝︀﹡︪︀ه︻﹙﹫︣︲︀ ﹇﹠︊︣ی﹝﹙﹢ل ︲︡ ︋︣ف و ︲︡ ﹞ ︭﹢ص آ︨﹀︀﹜️ ︋︣ ︀︎﹥ دو﹜﹢﹝﹫١٨️

︑︣ان﹞﹫︡ر︲︀ ﹇︣﹝︀﹡﹩︋﹫﹞﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝︭︣ف ﹨﹢︫﹞﹠١٩︡

ا︮﹀︀ن︧﹫﹟ ﹝︐﹆﹩ ﹁︨︣︀﹝︀﹡﹥ ︑︺︀﹝﹙﹩ د︖﹩ آی٢٠

٢١﹟﹢﹡ رو︾﹟ ﹋︣﹝︀﹡︪︀﹨﹩ در ﹝﹆﹫︀س ︮﹠︺︐﹩ و ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از روش ﹨︀ی ︡﹫﹛﹢︑️︫︨︣ ﹩﹠︧﹞ ︡﹝︪︀ها﹡︀﹞︣﹋

ا︮﹀︀ن︨﹫︡﹝﹞︡ر︲︀ ﹝﹞﹢د︀ن︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ﹝︀زن ﹋︣ا﹢ژ﹡﹫﹉ ︋︣ای ﹎︀ز﹨︀ی ﹝︀︹ ︫︡ه٢٢

︋﹠︡ر︻︊︀س︮︀دق ﹝︤︡ی ﹝︣ادید︨︐﹍︀ه د﹋︀﹡︐﹢ر ︨︀﹡︐︣﹀﹫﹢ژ ︋︣ای ︑︭﹀﹫﹥ ︎︧︀ب٢٣

٢٤(︀︐︧﹫) ︡﹠﹝︫﹢﹨ ﹩﹚﹞︀︺︑ ای﹢︐﹞ ︡﹫﹛﹢︑ ﹩︻︀﹝︐︗︀ن︎﹙︐﹀︣م ا﹫﹇︀︐︪﹞ ﹩︨﹢﹞︀ن﹀︮ا

ا︮﹀︀ن﹝﹞︡︗﹢اد ﹡︭︣ا︮﹀︀﹡﹩︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ︨﹠﹌ ﹨︀ی ﹝︭﹠﹢︻﹩ و ︎﹙﹫﹞︣ی٢٥

﹋︣﹝︀﹡︪︀ه︗﹢اد ﹡︺﹞︐﹩﹝︀︫﹫﹟ ︠﹢د﹎︣دان ︋︣دا︫️ ز︻﹀︣ان٢٦

         
(    )       



٤٩

          
۱۳۹۶/۰۲/۰۶  ،      

    

﹝﹞︡ زا﹨︡ی

   
﹨﹛ ︋﹠﹫︀﹡﹍︢ار «ا︮﹀︀ن ︎﹑س»

﹝︡︣ ︋︣﹎︤اری « ︗ ︩﹆﹡ TEDx︀ن» و ﹝︣︋﹩ ︨﹠︣ا﹡︀ن در رو︡اد﹨︀ 
 ﹩︋︀و ︋︀زار Startup Lean ︡رس﹞

 ﹩﹠︣﹁︀رآ﹋ ︩︀﹝﹨ ︡اد و︣ان در ٤٠ دوره رو﹠︨ و ﹩︋︣﹞ ︡رس و﹞
Apple724 ️︀︨ ︦﹫︨︀︑ ︣ا﹨﹩ در﹝﹨

﹝﹢﹡︀ ﹡︀︮︣ی
  

︿︫︣ ︡ه﹠﹨︡︋︀︐︫ ︣︡﹞
MBTI روش ﹤︋ ﹩︨︀﹠︫ ️ ﹫︭︫ ︀︋ ﹩︀﹠︫︤اری ﹨﹛ آ﹝﹢زی آ﹎︣︋

︿︫︣ ﹩︐︺﹠︮ دا﹡︪﹍︀ه ﹩﹠︣﹁در ﹝︣﹋︤ ﹋︀رآ

﹝﹫︓﹛ زر﹎︣︎﹢ر
    -   

﹝︣︋﹩ و ﹝︪︀ور ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ و ﹋︧︉ و ﹋︀ر
﹁︺︀﹜﹫️ در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ی ا︨︐︀ر︑︀︎﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ د︖﹫︐︀ل ﹝︀ر﹋︐﹫﹠﹌ 

  (Startup Management) «︀︎﹢﹡ و ﹋︀ر﹨︀ی ︉︧﹋ ️︣︡﹞»دوره ی ️︣︡﹞ و ﹩︣ا︵

ا﹞︡ ورد

(EMBA)      -   
﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︮﹠︡وق ︎︥و﹨︩ و ﹁﹠︀وری ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن 

︻︱﹢ ﹨﹫️ ا﹝﹠︀ و ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه ﹝﹢︨︧﹥ ︀﹝﹫︀ن ﹋︧︉ و ﹋︀ر ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︣ا﹡﹫︀ن 
﹩︮﹢︭︠ ️﹋︫︣ ︡﹠ ︣ه︡﹞ و ︻︱﹢ ﹨﹫︃ت ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ،︨︦﹢﹞

︻︱﹢ ︫﹢رای ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︮﹀︀ن (︠﹢را︨﹍︀ن)
 ITDO رای ︨﹫︀︨︐﹍︢اری﹢︫ ﹢︱︻
︡﹠﹊︡اد ا︨︐︀ر︑︀پ ور در ٤ دوره رو﹢︐﹠﹞

  ا﹝﹫︣︻﹙﹩ ︫︣﹀﹫︀ن ا︮﹏
﹨﹛ ︋﹠﹫︀﹡﹍︢ار و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ ﹁﹟ آ﹁︣﹠﹩ آ﹜︐﹢ن 

︍︨ ︡﹝﹞︣ ا︨︡︀ن
 Chalmers       
﹝︡︣ ︨︀︋﹅ ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن

️ ﹨︀ی ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن  ﹝﹠︐﹢ر و ﹝︪︀ور ︋︧﹫︀ری از ︫︣﹋
︵︣اح و ︋︣﹎︤ار﹋﹠﹠︡ه رو︡اد﹨︀ی ا︡ه ︫﹢

﹩﹝︫︀﹨ ﹩﹠︋ ︤︤︻
  -   

︀︎﹢﹡ ️﹋︫︣ ︡﹠ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︢ار و﹍﹡︀﹫﹠︋ ﹜﹨
︩ ︋﹠﹫︀ن ️ ﹨︀ی دا﹡ ️ ﹨︀ی ︑﹫﹞﹩ در ︫︣﹋ ︑︧﹫﹏ ﹋﹠﹠︡ه ﹁︺︀﹜﹫
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: ﹁︣﹝﹢﹐︨﹫﹢ن و ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ﹋﹢د﹨︀ی ﹝︀︹ ︨﹠︐︤ی و ار﹎︀﹡﹫﹉  

:  - ﹜﹢ح زر﹟ ︗︪﹠﹢اره ـــــــــ
- ︨﹥ ︻︡د ︨﹊﹥ ︋︀ر آزادی

﹩﹡︀﹇﹢︪︗ ﹩︣زا﹫﹝﹨︀︫ ︡﹞︀ :      

﹩︀﹀︮ ︀﹝﹨ :      

: ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡- ﹝﹠︨︡﹩ ﹋︪︀ورزی       

: ا︮﹀︀ن

﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ :   

: ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه   

: ﹁︣﹝﹢﹐︨﹫﹢ن و ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ﹋﹢د﹨︀ی ﹝︀︹ ︨﹠︐︤ی و ار﹎︀﹡﹫﹉   

: ا︮﹀︀ن

 
ـ︣ ا︮﹀ـ︀ن، ﹇︴︉  ـ︣ دا﹡︩ در︫  ـ︀ ﹨ـ︡ف ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹝︊︐﹠﹩︋  ـ︀ل ١٣٩٣︋  ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ١٥٢٨ در︨  ـ﹥︫  ـ︊︤ آ︨ـ︍︀︋  ﹠﹫ـ︀ن روـ︀ی︨  ︫ـ︣﹋️ دا﹡ـ︩︋ 
︣ای  ـ︡ ﹋ـ﹥ ﹊ـ﹩ از د︨ـ︐︀ورد﹨︀ی آن ︑︭﹞﹫﹛︋  ـ︀ل ١٣٩٢ آ︾︀ز︫  ـ︣﹋️ از︨  ـ﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ـ️. ﹁︀ز ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩︫  ﹠︺︐ـ﹩ اـ︣ان︫  ا﹇︐︭ـ︀دی و︮ 
️ ﹨︀ی آن  ︀﹝ ︣ه ﹎﹫ـ︣ی از ـ︣ک ︻﹙﹞ـ﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑ـ﹩ ا︮﹀ـ︀ن و︋  ـ﹢د. ا︨ـ︐﹆︣ار در︫  ـ︣ک ︻﹙﹞ـ﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑ـ﹩ ا︮﹀ـ︀ن︋  ا︨ـ︐﹆︣ار در︫ 
️ ﹨︀ی  ﹫﹛︀︺﹁ ︹︣ـ ︣ای ︑﹢︨ـ︺﹥ ی︨  ـ︣ا︳ ﹐زم را︋  ️ ﹨︀ی دا﹡︩  ︋﹠﹫ـ︀ن،︫  ـ︣﹋  ︫ ️ ︣ای ︑﹢︨ـ︺﹥ ی ﹁︺︀﹜﹫ ︧ـ︐︣ی ﹝﹠︀︨ـ︉︋  ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان︋  ︫ـ︣ک︋ 
︫ـ︣﹋️ رو︀ی ︨ـ︊︤ آ︨ـ︍︀ ﹁︣آ﹨﹛ آورده ا︨ـ️. ا﹟ ︫ـ︣﹋️ در ﹝︣﹙﹥ ی ا︋︐︡ا﹩ ا﹇︡ام ︋﹥ ﹁︣﹝﹢﹐︨ـ﹫﹢ن ﹋﹢د﹨︀ی ﹝︀︹ ︨ـ﹠︐︤ی و ار﹎︀﹡﹫﹉ 

    
  -       

 .          ،        
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﹢د  ︣ه ﹎﹫ـ︣ی از ︑︖﹫︤ات آز﹝︀︪ـ﹍︀﹨﹩ ﹝︡رن و ︑ـ﹢ان ﹝︐︭︭︀ن وا︑ ︡﹆﹫﹅ و ︑﹢︨ـ︺﹥︠   ︋︀ دو︨ـ︐︡ار ﹝﹫ـ︳ ز︧ـ️ ﹡﹞ـ﹢د و ︑︀﹋﹠ـ﹢ن︋ 
ـ︊︡ ﹋︀﹐ی   ︨﹉ ﹤ارا ︀ ـ︣﹋️ ︑﹢ا﹡︧ـ︐﹥︋   ︫﹟ری ﹋﹥ ا﹢︵ ﹤ ︀︀ن ر︨ـ︀﹡︡ه ا︨ـ️.︋   ︎﹤ ︴ـ﹢ط ︑﹢﹜﹫ـ︡ ٣٠ ﹝︭﹢ل را︋  ﹁︣﹝﹢﹐︨ـ﹫﹢ن و ︵︣اـ﹩︠ 
 ﹩︀︀︨ـ﹠  ︫﹅︣︵ از ﹜﹞ ﹟ـ︡. ا︀﹝﹡ ︣ف︵ ︣ ﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝ـ﹏︋  ﹋︀﹝ـ﹏ از ا﹡ـ﹢اع ﹋﹢د﹨ـ︀ و ︑︣﹋﹫︊ـ︀ت ﹝ـ﹢رد ﹡﹫ـ︀ز ﹎﹫︀﹨︀ن ﹝︐﹙ـ︿، ﹡﹫︀ز ﹝︪ـ︐︣ی را︋ 
︀ ﹝︪ـ︐︣ی از  ︀︡ار︋  ـ︊︀﹡﹥ روزی واـ︡ ︑﹆﹫ـ﹅ و ︑﹢︨ـ︺﹥، ︑﹆ـ﹅ ︀﹁︐﹥ ا︨ـ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ دا︫ـ︐﹟ ار︑︊︀︵ـ﹩︎  ︣︐︋ـ﹟ ﹝︭ـ﹢﹐ت و ︑ـ﹑ش︫ 
ـ︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︪ـ︐︣ی  ـ﹢د را ﹝﹠︴︊﹅︋  ـ︊︤ آ︨ـ︍︀ ︑﹢ا﹡︧ـــ︐﹥ ﹝︭ـ﹢﹐ت︠  ـ︣﹋️ رو︀ی︨  ـ︊︉ آن︫  ـ﹥︨  ـ﹢ده ﹋ـ﹥︋  ـ︣﹋️︋  ️ ﹨︀ی︫  د﹍ـ︣ ر︨ـ︀﹜

.︡︀﹝﹡ ﹩﹡︀︋︣وز ر︨ـ
اـ﹟ ︫ـ︣﹋️ ︋ـ︀ ﹨ـ︡ف ـ︢ف وا︨ـ︴﹥ ﹎︣ی، ﹋﹠︐ـ︣ل ﹇﹫﹞ـ️ ﹝︭ـ﹢﹐ت ︠ـ﹢د و ﹋︀﹨ـ︩ ﹨︤﹠﹥ ﹨ـ︀ی ﹋︪ـ︀ورز از ︵︣ـ﹅ ︻︣︲ـ﹥ ﹝︧ـ︐﹆﹫﹛ 
ـ︊﹊﹥ ︑﹢زـ︹ ﹝︭ـ﹢﹐ت آ︨ـ︍︀ و راه ا﹡ـ︡ازی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹨ـ︀ی ا﹡︭ـ︀ری ﹁ـ︣وش در ﹡﹆ـ︀ط ﹝︐﹙︿ ﹋︪ـ﹢ر  ـ﹥ ا︖ـ︀د︫  ﹝︭ـ﹢﹐ت، ا﹇ـ︡ام︋ 
﹡﹞﹢ده ا︨ـ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹟ ︫ـ︊﹊﹥ ی ︑﹢ز︹ ا﹝﹊︀ن ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط ﹝︧ـ︐﹆﹫﹛ و دو ︵︣﹁﹥ ︋﹫﹟ ﹋︪ـ︀ورزان و ﹋︀ر︫﹠︀︨ـ︀ن ︫ـ︣﹋️ را ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
️ ﹝﹠ـ︡ی ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠ـ︡﹎︀ن ﹝︭﹢﹐ت آ︨ـ︍︀ و ر﹁︹ ︻﹫﹢ب  ︀︲ر ︴ـ  ︨️﹁︀ـ﹥ ﹋︪ـ︀ورزان و ﹡﹫︤ در ︡﹝ـ︀ت آ﹝﹢ز︫ـ﹩ و ︑︣و︖ـ﹩︋  اراـ﹥︠ 

ا︐﹞︀﹜ـ﹩ و ار︑﹆ـ︀ی ﹋﹫﹀﹫ـ️ ﹝︭ـ﹢﹐ت، ﹁︣آ﹨﹛ ﹡﹞﹢ده ا︨ـ️.

      
ــ︀﹐) و ار﹎︀﹡﹫ــ﹉، ︑﹠︷﹫ــ﹛ ﹋﹠﹠ــ︡ه ﹨ــ︀ی  ﹙ــ﹢ص︋  ــ﹠︐︤ی (︋ــ︀ در︗ــ﹥︠  ﹁︣﹝﹢﹐︨ــ﹫﹢ن و ︑﹢﹜﹫ــ︡ ا﹡ــ﹢اع ﹋﹢د﹨ــ︀ی ﹝︀ــ︹ دو︨ــ︐︡ار ﹝﹫ــ︳ ز︧ــ️︨ 

ر︫ــ︡، ︑︣﹋﹫︊ــ︀ت ︲ــ︡ ︑﹠ــ︩ و ا︮ــ﹑ح ﹋﹠﹠︡ه ﹨ــ︀ی ︨ــ︀︠︐︀ر ︠ــ︀ک و آب

   
ـ︀زی) از  ـ︡ه و ١٣ ﹝︭﹢ل در ︀ل ︑︖︀ری︨  ـ︊︡ ﹋︀﹐ی ﹋︀﹝﹏ (١٥ ﹝︭ـ﹢ل ︑︖︀ری︫   ︨﹉ ﹏﹞︀ـ ـ︣﹋️︫  ﹝︭ـ﹢﹐ت ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀﹡ـ﹥ اـ﹟︫ 
ـ﹢ده و ︻︀ری از ﹨ـ︣ ﹎﹢﹡﹥ ︑︣﹋﹫︊︀ت  ﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ در آن دو︨ـ︐︡ار ﹝﹫︳ ز︧ـ️︋  ـ﹠︐︤ی و ار﹎︀﹡﹫ـ﹉ ا︨ـ️ ﹋﹥ ︑︣﹋﹫︊︀ت︋  ا﹡ـ﹢اع ﹋﹢د﹨ـ︀ی ﹝︀ـ︹︨ 
ـ﹥ ا﹁︤ا︩ ﹝﹫ـ︤ان ︑﹢﹜﹫ـ︡ و ﹋﹫﹀﹫️  ـ︣ای ﹝﹫ـ︳ ز︧ـ️ ﹨︧ـ︐﹠︡. ا︨ـ︐﹀︀ده از اـ﹟ ﹝︭ـ﹢﹐ت ︲﹞ـ﹟ ﹀ـ︶ ﹝﹫︳ ز︧ـ️، ﹝﹠︖ـ︣︋  ﹝︱ـ︣︋ 

﹝︭﹢﹐ت ﹋︪ـ︀ورزی ﹝﹩ ︫ـ﹢د.

   
ـ︣ای ا﹁︤ا︩ ﹝﹫︤ان ︑﹢﹜﹫ـ︡ و ﹋﹫﹀﹫️ ا﹡ـ﹢اع ﹝︭﹢﹐ت ﹋︪ـ︀ورزی، ︑︣﹋﹫︊ـ︀ت ا︮﹑ح ﹋﹠﹠︡ه  ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ︑︣﹋﹫︊ـ︀ت ︑︽︢﹥ ای︋  اـ﹟ ﹝︭ـ﹢﹐ت︋ 
 (﹩︐﹠ـ﹩ و ز︾︀ ـ︀ک و آب، ︑︣﹋﹫︊ـ︀ت ︲ـ︡ ︑﹠ـ︩ و ﹝︣ک ﹨ـ︀ی ر︫ـ︡ در ﹢زه ﹨︀ی ﹝︐﹙ـ︿ ﹋︪ـ︀ورزی (زرا︻ـ﹩، ﹎﹙︀﹡﹥ ای،︋  ︨ـ︀︠︐︀ر︠ 

﹇︀︋﹏ ا︨ـ︐﹀︀ده ﹨︧︐﹠︡.

   
•   ﹁︣﹝﹢﹐︨﹫﹢ن و ︑﹢﹜﹫︡ ︑︣﹋﹫︊︀ت ︎︀دآ﹝﹢﹡﹫︀ک ︋︣ای ﹋︀﹨︩ ﹝﹫︤ان ﹎︀ز آ﹝﹢﹡﹫︀ک ︑﹢﹜﹫︡ ︫︡ه در ︨︀﹜﹟ ﹨︀ی ﹝︣غ داری و ﹎︀وداری ﹨︀

︩ ﹨︀ی ار﹎︀﹡﹫﹉ ﹋ ️ •   ﹁︣﹝﹢﹐︨﹫﹢ن و ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع آ﹁
•   ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡︣ژی ︠﹢ر︫﹫︡ی ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︐﹞︣﹋︤﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ی ︨﹞﹢ی

        
﹡ــ﹢آوری ﹨ــ︀ی اــ﹟ ︫ــ︣﹋️ ︋ــ﹥ ︵ــ﹢ر ︻﹞ــ︡ه در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ﹁︣﹝﹢﹐︨ــ﹫﹢ن ا﹡ــ﹢اع ﹋﹢د﹨ــ︀ی ﹝︀ــ︹ ︨ــ﹠︐︤ی و ار﹎︀﹡﹫ــ﹉ ︋ــ︀ دو رو﹊ــ︣د ﹀ــ︶ 

﹝﹫ــ︳ ز︧ــ️ و ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹝︭ــ﹢ل ︨ــ︀﹜﹛ ا︨ــ️.

           
︡﹫﹛﹢︑ ︡﹠︣آ﹁ ﹩﹎︡﹠﹐︡ا﹋︓︣ی آ ︩﹨︀﹋ ︤ی و︐﹠︨ ︹︀﹞ ا﹡﹢اع ﹋﹢د﹨︀ی ︡﹫﹛﹢︑ ︡﹠︨︀ده ︨︀زی ﹁︣آ   •

︀ ا︨ـ︐﹀︀ده از ︑︣﹋﹫︊︀ت  ﹙ـ﹢ص و ︡ا﹋︓ـ︣ در︮︡ وز﹡﹩  ︀︖﹞ـ﹩︋  ـ︀ ︡ا﹋︓︣ در︗﹥︠   ︋︹︀﹞ ـ﹥ ﹁ـ︣م ︀︡ار︨ـ︀زی ︻﹠︀︮ـ︣ ﹝ـ﹢رد ﹡﹫ـ︀ز ﹎﹫ـ︀ه︋   ︎  •
ار﹎︀﹡﹫﹉ ︀︎︡ار﹋﹠﹠︡ه 

•   ا﹁︤ا︩ ﹝﹫︤ان ︀︎︡اری ︻﹠︀︮︣ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹎﹫︀ه در ︫︣اPH ︀︋ ﹩﹋︀︠ ︳﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︻︀﹝﹏ ﹨︀ی ﹋﹑ت ﹋﹠﹠︡ه ار﹎︀﹡﹫﹉
•   ا︨︐︭︀ل ا︨﹫︡﹨︀ی آ﹜﹩ ﹎﹫︀﹨﹩
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 ︩︋ ︡ه︤﹎︣︋
﹩︮﹢︭︠

﹝﹠︡س ﹝﹞︡ ︗﹢اد 
﹩﹡︀﹀︮︀ی︫︣﹋️ ︨︊﹉ ︋︐﹟ ︎︣︑﹫﹊︀ن﹡︭︣ ا﹨ ﹌﹠ ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع︨ 

﹙﹫﹞︣ی ﹝︭﹠﹢︻﹩ و︎ 
︗︀︤ه ﹡﹆︡ی و ︋﹢رس ︑︭﹫﹙﹩ در ﹝﹢︨︧﹥ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ 

آزاد آ︑﹫﹥ ا︣ا﹡﹫︀ن IBS ︋﹥ ارزش
٢٥٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل و ﹜﹢ح ︑﹆︡︣ و ︑﹠︡︦ ︎﹫︣وز

ــ  ـــ 
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 ︩︋ ︡ه︤﹎︣︋
﹩︮﹢︭︠﹩︣ای ﹨﹢︫﹞﹠︨︡︀زی و︫﹫︡ا ︠︤ا ︨︀﹝︀﹡﹥ و ﹝︐︀دو﹜﹢ژی︋ 

﹩︐︺﹠  ︮️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ︨︀زی ﹋﹠︐︣ل و ﹤︍︀ر﹊
﹊︭︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ︗︀︤ه ﹡﹆︡ی
و ﹜﹢ح ︑﹆︡︣ و ︑﹠︡︦ ︎﹠︡ار

   

 ︩︋ ︤ه در︀︗
︡ ︗﹢اد ︠︡ا︋︪﹩﹁﹟ آ﹁︣﹠﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹞︣ای ﹝︭︀رف ﹋︪︀ورزی  ︋﹩﹢﹡︀﹡ ︀ذب︗ ︣︎﹢ ︗︀︤ه ﹡﹆︡ی ︋﹥ ارزش دو︧️ و ︎﹠︖︀ه ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل︑﹢﹜﹫︨︡ 

(ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡ه: ︋﹠﹫︀د ︋︣﹋️)

 ︩︋ ︤ه در︀︗
︩ ︋﹠﹫︀ن ﹁﹟ آ﹁︣﹠﹩ دا﹡

﹩﹡︀﹞︣﹇ ︀︲ر ︡﹫﹝ -
︗︀︤ه ﹡﹆︡ی ︋﹥ ارزش دو︧️ و ︎﹠︖︀ه ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل︋﹫﹞﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝︭︣ف ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹞ -(﹤﹠﹫︋)︡ی ﹋﹫︀﹡﹩

︩ ︋﹠﹫︀ن ︋︣﹋️) (ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡ه: ﹝﹢︨︧﹥ دا﹡

ـــ  
    

ــ   
ــ ــ  ــ 

    



٥٤

   

اول
﹞﹫︡ ا﹝﹫︨︣﹫︡ی 
(︫︣﹋️ ﹋︪︀ورزی و

︠︡﹝︀ت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨︀﹝﹢ن)

︣︢︎︀﹡︡︡︖︑ ︀ی﹨ ️ ︠﹢  ︨﹤ ︡ون ﹡﹫︀ز︋   ︋︩︀﹞︣﹎ -︣ا﹡﹩ ﹁︣ازا ﹤﹡︀﹚﹎
︩︀﹞︣  ︨️︗ ︣ق  و ﹋︀﹨︩ ٧٥ ٪ ﹝︭︣ف آب و︋ 

در ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢﹐ت ﹎﹙︀﹡﹥ ای
︨﹥ ︻︡د ︨﹊﹥ ︋︀ر آزادی

﹤﹠︧﹛ت ﹇︣ض ا﹑﹫︧︑ ︀لن ر﹢﹫﹚﹫﹞ ︭︡﹊ و

︡ ︗﹢اد ︠︡ا︋︪﹩دوم ﹝﹞︋︣ای ﹝︭︀رف ﹋︪︀ورزی ﹩﹢﹡︀﹡ ︀ر آزادی︑﹢﹜﹫︡ ︨﹢︎︣ ︗︀ذب︋ ﹤﹊︨ دو ︻︡د
﹤﹠︧﹛ت ﹇︣ض ا﹑﹫︧︑ ︀لن ر﹢﹫﹚﹫﹞ ︭︡﹊ و

﹉ ︻︡د ︨﹊﹥ ︋︀رآزادی﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹢﹝︀︨﹢﹜﹞︀ز دری︨﹢م
﹤﹠︧﹛ت ﹇︣ض ا﹑﹫︧︑ ︀لن ر﹢﹫﹚﹫﹞ ︭︡﹊ و

      
    



٥٥



٥٦

    

︣ ︋﹥ ﹁ـ︣د ﹋ـ﹥  ︭﹠﹞ ـ﹢ای︐﹞ ︀︋ـ ﹩︀︋ ﹫ـ﹩ ︫ـ﹠︣﹁︪ـ﹠﹢اره ﹝﹙ـ﹩ ﹁﹟ آ︗
︑ـ﹑ش دارد ︣︠ـ﹥ ﹋︀﹝ـ﹏ ︑︡︊ـ﹏ دا﹡ـ︩ ︋ـ﹥ ︔ـ︣وت را ︎﹢︫ـ︩ د﹨ـ︡، 
﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ︀ن  ﹋︀ر،  و  ﹋︧ـ︉  ︵︣اـ︀ن  ﹝︧ـ︀︋﹆﹥ ای  ︩ ﹨ـ︀ی  ︋ ︫ـ︀﹝﹏ 
 ﹩﹠︣﹁︢اری و ﹁﹟ آ﹎ ﹤︀﹞︣ـ ️ ﹨ـ︀ی︨  ﹠﹫︀ن) و ﹁︣︮ ️ ﹨︀ی دا﹡ـ︩︋  (︫ـ︣﹋
﹋︀ر﹎︀ه ﹨ـ︀ی  و  ︨ـ﹞﹫﹠︀ر﹨︀  ﹡﹞︀︪ـ﹍︀ه،  ︾﹫︣﹝︧ـ︀︋﹆﹥ ای  ︩ ﹨ـ︀ی  ︋ و 
آ﹝﹢ز︫ـ﹩ و ﹁︱ـ︀ی ﹝︢ا﹋︣ات ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋ـ︀ ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ︀ن و ︀︮︊︀ن 

ا︨ـ️. (﹡︪ـ︀)  ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ️ ﹨ـ︀ی  ︮︣﹁
︩ ﹨︀ی ︾﹫︣﹝︧ـ︀︋﹆﹥ ای ︗︪ـ﹠﹢اره ︨ـ﹫︤د﹨﹛ ︋︀ ﹋﹞﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹡︧ـ︊️  ︋

︋ـ﹥ ︗︪ـ﹠﹢اره ﹨︀ی ﹇︊﹙﹩ ︋ـ﹥ ︮﹢رت ز︣ ︑﹆︧ـ﹫﹛ ︋﹠︡ی ︫ـ︡﹡︡: 

(   ) 
ـ︀ر از دوره دوازد﹨﹛  ︣ای او﹜﹫ـ﹟︋  ﹊ـ﹩ از ︵︣ح ﹨ـ︀ی ︗︀﹜ـ︉ ︑﹢︗﹥ ﹋ـ﹥︋ 
ـ﹥ ︻﹠﹢ان  ـ︣وع ار︑︊︀ط»︋  ـ︡، ︵ـ︣ح «﹡︪ـ︀» ︀ «﹡﹆︴ـ﹥︫  ︗︪ـ﹠﹢اره ا︗ـ︣ا︫ 
ا︨ـ️.  ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  و  اـ︡ه  ︀︮︊ـ︀ن  ﹝︢ا﹋ـ︣ات  ︗ـ️  ﹁︱︀ـ﹩ 
دارای  ︵︣ح ﹨ـ︀ی  ︀︮︊ـ︀ن  ﹝︢ا﹋ـ︣ات  ︋︣﹎ـ︤اری  ︗︪ـ﹠﹢اره  د︋﹫︣︠︀﹡ـ﹥ 
︩ ﹨ـ︀ی ﹝︧ـ︀︋﹆﹥ ای ﹝ـ﹢رد ارز︀︋ـ﹩  ︋ ︢اری ﹋ـ﹥ در﹎ ﹤︀﹞︣ـ️ ︨ـ﹢﹛او

﹝﹩ ﹋﹠ـ︡. ︋︣﹡︀﹝﹥ رـ︤ی  را  ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡ـ︡  ﹇ـ︣ار 

  -     
︀︮︊ـ︀ن ︵︣ح ﹨ـ︀ ︫ـ︀﹝﹏ ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن، ︵︣اـ︀ن ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر و ﹡︊﹍︀ن 
 ︩  ︋﹤ ـ︦ از ﹠ـ︡ ﹝︣﹙ـ﹥ داوری، ︵︣ح ﹨︀ی آ﹡ـ︀︋  ـ﹢ده ﹋﹥︎  ︠ـ﹑ق︋ 
️ ﹨ـ︀ی ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری راه ︎﹫ـ︡ا ﹡﹞ـ﹢ده ا︨ـ️. در  ︾﹫︣﹝︧ـ︀︋﹆﹥ ای ﹁︣︮
اـ︀م ︗︪ـ﹠﹢اره ︀︮︊ـ︀ن ︵︣ح ﹨ـ︀ ︗ـ️ ﹝︺︣﹁ـ﹩ ︵︣ح ﹨ـ︀ی ︠ـ﹢د ︋ـ﹥ 
︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ︋ـ﹥ ﹝﹠︷ـ﹢ر ا︖ـ︀د ︑︺︀﹝ـ﹏ ︎﹢ـ︀ و ︨ـ︀ز﹡︡ه، ︋ـ﹥ ﹝ـ︡ت 
ـ﹥ ︀︲ـ︣ان در ︗﹙︧ـ﹥ و ﹡﹞︀﹠ـ︡﹎︀ن ﹡︪ـ︀﹨︀ و  ـ﹢د را︋  ٣ د﹇﹫﹆ـ﹥ ︵ـ︣ح︠ 
︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ارا﹥ ﹋︣ده و ٢ د﹇﹫﹆﹥ ﹨﹛ ︋﹥ ︨ـ﹣ا﹐ت آ﹡︀ و ﹋︀ر︫﹠︀︨ـ︀ن 
︗︪ـ﹠﹢اره ︎︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠︡. ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹡︪ـ︀ و ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︀︲︣ در 

︗︪ـ﹠﹢اره ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ـ︡ در ︮ـ﹢رت ︻﹑﹇ـ﹥ ︋ـ﹥ ﹝︢ا﹋ـ︣ه ︋﹫︪ـ︐︣، ︗﹙︧ـ︀ت 
︗︡ا﹎︀﹡ـ﹥ و ا︠︐︭︀︮ـ﹩ ︋ـ︀ ︀︮︊ـ︀ن ︵︣ح ﹨ـ︀ و در ︱﹢ر ﹋︀ر︫﹠︀︨ـ︀ن 
︣﹎︤اری ︗︪ـ﹠﹢اره،   ︋︀ ︗︪ـ﹠﹢اره دا︫︐﹥ ︋︀︫ـ﹠︡. در اـ︀م ﹇︊ـ﹏ و ﹨﹞︤﹝︀ن︋ 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن اـ﹟ ︋ـ︩ ︋ـ﹥ را﹨﹠﹞︀ـ﹩  ﹝︣︋﹫ـ︀ن در ﹋﹠ـ︀ر ︵︣اـ︀ن و ︫ـ︣﹋
و ﹝︪ـ︀وره ﹝﹩ ︎︣داز﹡ـ︡ ︑ـ︀ ︀︮︊ـ︀ن ︵︣ح ﹨ـ︀ ︋︐﹢ا﹡﹠ـ︡ ︣︐︋ـ﹟ اراـ﹥ را 
 ︣︲︀ ︢اران﹎ ﹤︀﹞︣ـ ﹥ داوران، ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹡︪ـ︀﹨︀ و︨  ︋ـ︣ای روز ﹡︀ـ﹩︋ 

در︗︪ـ﹠﹢اره دا︫ـ︐﹥ ︋︀︫﹠︡.

    
از  د︻ـ﹢ت  ︋ـ︀  دوره  ﹨ـ︣  در   ﹩︀︋ ﹫︫ـ ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩  ﹝﹙ـ﹩  ︗︪ـ﹠﹢اره 
 ﹩﹠︣﹁ـ﹢زه ﹁﹟ آ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ﹟﹫ ︀ـ︉ ﹡︷ـ︣ان ﹝﹙ـ﹩ و︋  ﹝︐︭︭﹫ـ﹟ و︮ 
و آ︫ـ﹠︀ ︋ـ︀ ﹝︀︊ـ︒ ︎︀رک ﹨ـ︀ی ︻﹙ـ﹛ و ﹁﹠ـ︀وری، ﹋︀ر﹎︀ه ﹨ـ︀ی آ﹝﹢ز︫ـ﹩ 
︩ ︋﹠﹫︀ن و  ️ ﹨︀ی دا﹡ ـ︣﹋ ـ︣ای ﹝︡ـ︣ان︫  ـ﹥ ﹁ـ︣د︋  ︋ـ︀ ﹝︐ـ﹢ای ﹝﹠︭ـ︣︋ 
︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫ـ︡ ︻﹙ـ﹛ و ﹁﹠︀وری  ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟ ﹝︡ـ︣ان و ﹋︀ر︫﹠︀︨ـ︀ن︎ 
ـ︀ز﹡︡ه و  ︋︣﹎ـ︤ار ﹝﹩ ﹋﹠ـ︡. از ﹡︐︀ـ︕ اـ﹟ ا﹇ـ︡ام ا︖ـ︀د ︑︺︀﹝ـ﹏ ﹝︓︊ـ️ و︨ 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی  ـ︣﹋ ﹫ـ﹟︫  ﹡﹫ـ︤ ﹨﹛ ا﹁︤اـ﹩ دا﹡ـ︩ و ︑︖︣︋ـ﹥ در︋ 

آ﹝﹢ز︫ـ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. 

ـــ
︩ ﹨︀ی ︗︪﹠﹢اره  ︋ ︣︀︨ ︀ه در ﹋﹠︀ر﹍︪︀﹝﹡ از ا﹨︡اف ︋︣﹎︤اری ﹩﹊
و   ﹏﹞︀︺︑  ️︗  ︉︨︀﹠﹞ ︋︧︐︣ی  ا︖︀د   ﹩︀︋ ﹫︫  ﹩﹠︣﹁آ ﹟﹁  ﹩﹚﹞
️ ﹨︀ی  ﹋︫︣  ︹︀﹠︮ ﹝︡︣ان   ،︹︀﹠︮ ︀︮︊︀ن   ︣︐︋  ﹤︣﹨ ﹎﹀︐﹍﹢ی 
در   ︣﹍︡﹊  ︀︋ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  و   ﹟︣﹊︐︊﹞ و   ﹟﹫︻︣︐﹞ ︩ ︋﹠﹫︀ن،  دا﹡
﹁︱︀﹩ ︮﹞﹫﹞︀﹡﹥ و ︨︫︣︀ر از ﹡︪︀ط ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹟ آوری ا︨️ و ﹨︣ ︨︀﹜﹥ 
️ ﹨︀ و ﹡︐︀︕ ︋︧﹫︀ر ︠﹢︋﹩ را در ︭︠﹢ص ﹝︺︣﹁﹩ د︨︐︀ورد﹨︀ی  ﹫﹆﹁﹢﹞
 ️︺﹠ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︐︭︬ و ﹋︀رآ﹁︣﹟ ا︣ا﹡﹩ در ︑﹊﹞﹫﹏ ︣︠﹥ ︻﹙﹛ و︮ 

︋︀ ︱﹢ر ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋﹥ ار﹝︽︀ن آورده ا︨️.



٥٧

     

 ﹤︴﹆﹡» ︀ «︀︪﹡» ا︗︣ای ︵︣ح ،︡ ︀﹥ ﹎︢اری︫  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︗︡︡ و ︗︀﹜︉ ︑﹢︗﹥ در ا﹟ دوره ︗︪﹠﹢اره ﹋﹥ از ︗︪﹠﹢اره دوازد﹨﹛︎  ﹊﹩ از︋ 
️ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︫︣وع ار︑︊︀ط» ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹁︱︀ی ﹝︢ا﹋︣ه ︋﹫﹟ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ︋︤رگ ︋︀ ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن و ︀︮︊︀ن ﹁︣︮
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری   ︨️︮︣﹁ ︉︀ ︣ای ﹨︣ ︵︣اح و︮  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و︋  ︣ای︨  ﹠︐︣ ا︮﹀︀ن︋   ︨﹩︐﹫  ︨﹏﹞ ︣ح ٣٢٠ ﹝︐︣﹝︣︋︹ در︵ ﹟د. در ا﹢︋

﹁︱︀ی ٢ ﹝︐︣ی در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︋﹢د ﹋﹥ ا﹟ ﹁︱︀، ︑︺︀﹝﹏ و ﹝︢ا﹋︣ه را ︎﹢︫︩ ﹝﹩ داد. 
﹫﹍﹫︣ی  ︡، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ٦٢ در︮︡ ﹝︢ا﹋︣ات در ﹁︱︀ی ﹡︪︀ ﹇︀︋﹏︎  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن ٢٩٢ ﹝︢ا﹋︣ه ا﹡︖︀م︫  در ﹁︱︀ی ﹝︢ا﹋︣ه ﹝﹫︀ن︨ 

و ٣٨ در︮︡ ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ︎﹫﹍﹫︣ی ا︻﹑م ︫︡ه ا︨️.
﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︗︪﹠﹢اره  ︡ه︋  ﹢رت ﹋﹥ ︻﹠︀و﹟ ︵︣ح ﹨︀ی ا︻﹑م︫   ︮﹟ا ﹤ ﹢د︋  ︡ه︋  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی︫  ︡ه در ﹁︱︀ی ﹡︪︀ از ﹇︊﹏︋  ﹝︢ا﹋︣ات ا﹡︖︀م︫ 
و  ﹋︀ر  و   ︉︧﹋ ︵︣ا︀ن  ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن،   ︩︋) ︗︪﹠﹢اره   ︿﹚︐﹞ ︩ ﹨︀ی  ︋ در  ﹋︣ده  ️ ﹡︀م  ︊︔ ا﹁︣اد   ﹤﹋ ︋﹢د  ︵︣ح  ︻﹠﹢ان   ٩٠  ︣︋  ︼﹛︀︋
︀ً ا﹟ ٩٠ ︵︣ح ︋︣ای ١٢ ﹡︪︀ (︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار)  ️ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری) ﹡︧︊️ ︋﹥ ار︨︀ل ︻﹠﹢ان و ︠﹑︮﹥ ︵︣ح ا﹇︡ام ﹡﹞﹢د﹡︡. ﹝︐︺︀﹇︊ ︮︣﹁

ار︨︀ل ︫︡ و ︋︣ا︨︀س ا﹡︐︀ب ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران، ︋︀﹜︼ ︋︣ ٢٩٢ ﹝︢ا﹋︣ه در ز﹝︀ن ︨﹥ روز ︗︪﹠﹢اره ا﹡︖︀م ︫︡. 
︣ روی ︵︣ح ﹨︀ی  ︣﹋️ ﹡﹞﹢ده و داوری︋  ︩ ﹨︀ی ︵︣ا︀ن ﹋︧︉ و ﹋︀ر و ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن︫   ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀﹡﹩ ﹋﹥ در︋  ﹋︣ ︣ای︫  ︀︫︀ن ذ﹋︣ ا︨️︋ 

آ﹡︀ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︋﹢د و ︵︣ح ﹨︀ و ﹝︭﹢﹐ت ﹇︀︋﹏ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری دا︫︐﹠︡ از ﹋﹙﹫﹥ ﹡﹆︀ط ﹋︪﹢ر ا﹝﹊︀ن ﹝︢ا﹋︣ه ﹁︣ا﹨﹛ ︫︡.
︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋﹢د  ︀︊︀ن ا︡ه، ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن و︨   ︮﹟﹫ ︊﹊﹥ ︨︀زی︋  ﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹊﹩ از ا﹨︡اف ا︮﹙﹩ در ا﹟ ﹝︢ا﹋︣ات︫  ︀︀ن ﹐زم︋  در︎ 

و ︐﹩ ﹝︢﹋︣ا︑﹩ ︋︭﹢رت ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︫︡ه ︋﹫﹟ ︠﹢د ︀︮︊︀ن ﹡︪︀ (︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران) ﹡﹫︤ ﹁︣ا﹨﹛ ︫︡.

(  )   

ــ   

١٢ ﹝﹢رد︫︣﹋️ ﹁﹢﹐د ﹝︊︀ر﹋﹥ ا︮﹀︀ن١

︩ ︋﹠﹫︀ن ︋︣﹋٢️ ٥١ ﹝﹢رد︋﹠﹫︀د ︋︣﹋️ و ︫︣﹋️ دا﹡

٣٣ ﹝﹢رد﹝︣﹋︤ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢︫ ﹟︣داری ا︮﹀︀ن٣
١٤ ﹝﹢رد︫︣﹋️ ﹨﹞﹊︀ران راه ︎﹢︀ن ﹨﹞︐︀ (﹨﹞︣اه وس)٤
١٣ ﹝﹢رد︫︣﹋️ ︎︫︣﹫︀ن دا﹡︩ ا︮﹀︀ن٥
٦(ITDO) ︢اری و ﹁﹠︀وری﹎ ﹤︀﹞︨︣ ﹤︺︨﹢︑ ︣︐﹁︀ن و د﹀︮︀دن و ﹋︪︀ورزی ا︺﹞ ،︹︀﹠︮ ،﹩﹡︀﹎١٥ ﹝﹢ردا︑︀ق ︋︀زر
٧︣︢︎ ︣︴︠ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︀د﹨︀ی﹡ ︡وق ﹨︀ و﹠︮ ﹩︀﹞︣﹁٤٩ ﹝﹢ردا﹡︖﹞﹟ ︮﹠﹀﹩ ﹋︀ر
٨ (LAB) ︣انا ﹩︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹠︮ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︨︣ ️﹋︫︣١١ ﹝﹢رد
١٥ ﹝﹢رد﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا﹇︐︭︀دی و دارا﹩ ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن٩

١٢ ﹝﹢ردا﹡︖﹞﹟ ︀﹝﹫︀ن ﹁︣﹨﹠﹌ ﹇︣ض ا﹜︧﹠﹥ و ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩١٠
١٢ ﹝﹢رد︨︀ز﹝︀ن ﹡︷︀م ︮﹠﹀﹩ را︀﹡﹥ ای ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن١١
٢٤ ﹝﹢رد﹝﹣︨︧﹥ آ﹝﹢ز︫﹩ و ︑︀﹠︮ ﹩︑︀﹆﹫﹆︹ د﹁︀︻﹩١٢
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 ﹟ـ︡. ا︀﹝﹡ ﹩﹞  ️ ﹫︪ـ︣و ا︣ا﹡ـ﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ در ز﹝﹫﹠ـ﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡ـ﹢اع ورق ﹨ـ︀ی ﹁ـ﹢﹐دی ﹁︺︀﹜﹫ ️ ﹨︀ی︎  ـ︣﹋ ︫ـ︣﹋️ ﹁ـ﹢﹐د ﹝︊︀ر﹋ـ﹥ ا︮﹀ـ︀ن از︫ 
 ﹤ ﹠︺️ ﹁ـ﹢﹐د،︋  ـ︴ ﹁﹠︀وری︮  ﹠︺︐ـ﹩، ا﹇︐︭ـ︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋︪ـ﹢ر و ار︑﹆︀ی︨  ـ︀ ﹝︀﹝﹢رـ️ ا﹀ـ︀ی ﹡﹆ـ︩ ﹝﹢ری در ︑﹢︨ـ︺﹥︮  ︫ـ︣﹋️︋ 
﹢درو︨ـ︀زی و ﹇︴︺﹥ ︨ـ︀زی،   ︠︹︀﹠ ﹠︖ـ︀ه در︮︡ از ﹝︭︣ف ﹁﹢﹐د ﹋︪ـ﹢ر را ︗️ ا︨ـ︐﹀︀ده در︮  ﹫ـ︩ از︎  ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ︗ـ︀ن ︑ـ︣از،︋  ︻﹠ــ﹢ان︨ 
 ︹︀﹠ ︀﹡﹍ـ﹩ و ا﹜﹊︐︣﹊ـ﹩ و︮  ﹠︀ـ︹ ﹜﹢ازم︠  ︧ـ︐﹥ ︋﹠︡ی،︮   ︋︹︀﹠ ـ﹫︀﹐ت،︮  ـ﹠﹍﹫﹟، ﹜﹢﹜﹥ ﹨ـ︀ی ا﹡︐﹆︀ل︨  ﹠︀ـ︹ ﹁﹙︤ی︨  ـ︊﹉،︮  ︮﹠︀ـ︹ ﹁﹙ـ︤ی︨ 
﹫︧ـ️ ﹨ـ︤ار ﹡﹀︣ در  ﹫︩ از︋  ـ﹢ده و︋  ﹠︺︐ـ﹩ در ا﹇︭ـ﹩ ﹡﹆︀ط ﹋︪ـ﹢ر︋  ︣و﹁﹫ـ﹏ ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹝ـ﹩  ﹋﹠ـ︡. ﹁ـ﹢﹐د ﹝︊︀ر﹋ـ﹥ دارای ﹨﹀ـ️ ﹝︖︐﹞ـ︹︮  ﹜﹢﹜ـ﹥ و︎ 

︩ ﹨ـ︀ی ﹝︐﹙ـ︿ ا﹟ ︫ـ︣﹋️ ︋ـ﹥ ﹋︀ر ا︫ـ︐︽︀ل دار﹡︡. ︋
ـ︡ و  ـ︀ز﹝︀﹡﹩︫  ︣ه وری و ︑︺︀﹜﹩︨  ـ﹥ در︡﹠︑ ️﹁︀ـ︦ زر︀︗ ﹟︤ه ﹝﹙﹩︋  ︀ر در ﹋︪ـ﹢ر ﹝﹢﹁﹅︋  ـ︣ای ﹡︧ـ︐﹫﹟︋  ـ︀ل ١٣٩١︋  ـ︣﹋️ در︨  اـ﹟︫ 
 ︀﹠︑ ـ︣﹋️ ﹁ـ﹢﹐د ﹝︊︀ر﹋﹥ او﹜﹫ـ﹟ و ـ︡.︫  ـ︀ل ﹡﹫︤ ﹝︺︣﹁﹩︫  ـ︣آ﹝︨︡  ـ︀ز﹝︀ن︨  ﹥ ︻﹠﹢ان︨   ︋،︦︡﹠︑ ﹟ـ︣ ﹋︧ـ︉ ﹝︖ـ︡د ا ـ︀ل ١٣٩٣ ︻ـ﹑وه︋  در︨ 
︀م ﹎︣وه ﹁ـ﹢﹐د ﹝︊︀ر﹋﹥  ︀︫ـ︡. ︸︣﹁﹫️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹁ـ﹢﹐د︠  ︣︑︣ آ︨ـ﹫︀ ﹝﹩︋  ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی دا﹡︪ـ﹩︋  ︣﹡︡﹎︀ن ︗︀︤ه︨  ـ﹥ ︗﹞︹︋  ︨ـ︀ز﹝︀ن ا︣ا﹡ـ﹩ راه ︀﹁︐ـ﹥︋ 
︣گ زرـ﹟ د﹍︣ی   ︋﹜﹞ ﹟ـا ﹤﹋ ️﹁︀ ︡ا﹨ـ﹢  ︩︠ـ︀ل ا﹁︤ا ـ﹥ ١٠/٣ ﹝﹫﹙﹫ـ﹢ن ︑ـ﹟ در︨  ـ︀ راه ا﹡ـ︡ازی ︵ـ︣ح ﹨ـ︀ی ︑﹢︨ـ︺﹥،︋  ـ︀ل ١٣٩٥︋  در︨ 

︋ـ︣ ا﹁︐︀رات اـ﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︻︷﹫﹛ ︮﹠︺︐﹩ ا︨ـ️.

    
ا﹀︀ی ﹡﹆︩ ﹝﹢ری در ︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︺︐﹩، ا﹇︐︭︀دی و ار︑﹆︀ی ︨︴ ﹁﹠︀وری ︮﹠︺️ ﹁﹢﹐د ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︗︀ن ︑︣از

      
ـ︣آ﹝︡ در ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹫﹀ـ﹩ و ا﹇︐︭︀دی،  ـ︀ز﹝︀﹡﹩︨  ﹥ ︻﹠﹢ان︨  ـ﹛ ︑﹢﹜﹫︡ دا︠﹏︋  ـ︀  ︶﹀︡ا﹇ـ﹏ ۴۵ در︮︡ از︨  ﹠︺ـ️ ﹁ـ﹢﹐د ﹋︪ـ﹢ر︋  ︎﹫︪ـ︐︀ز در︮ 

﹩﹡︀︗ ـ︀زار ﹢﹝﹩ ︨ـ︀زی و ︱ـ﹢ر ﹝︡اوم در︋  ﹁﹠ـ︀وری و︋ 

         
•  ︨﹫﹙﹫﹊︀ژل ﹝﹆︀وم در ︋︣ا︋︣ ︣ارت

LNG آر﹎﹢ن و ،︹︀﹞ ︣وژن︐﹫﹡ ،︹︀﹞ ︫︡ه ا﹋︧﹫︥ن ︹︀﹞ ژ﹡﹫﹉ ︋︣ای ﹎︀ز﹨︀ی﹢︀زن ﹋︣ا﹞  •
﹩︐︺﹠ ︣ی و︮  ︀︠️ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ا﹜﹊︐︣و︫﹫﹞﹫︀﹩ در︑︭﹀﹫﹥ ﹁︀︲﹑ب ﹨︀ی︫  •  ︵︣ا﹩ و︨ 

•  ︋︐﹟ ︀وی ﹁︣اا﹁︤و﹡﹥ (︋︐﹟ ︋︀دوام)
﹩﹊︧ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹢اد د ﹜︐︧﹫ ︙﹫﹠﹌، ︑﹢ز﹟ و ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹢اد ︑﹢︨︳︨  ﹫︧︐﹛ ﹨︀ی︋  •  ﹝﹊︀﹡﹫︤ا︨﹫﹢ن︨ 

ــ︀ ﹇︀︀ق  ــ︣ای رد︀︋ــ﹩ ﹝︭ــ﹢ل در را︨ــ︐︀ی ﹝﹆︀︋﹙ــ﹥︋  •  ــ﹉ ا︵﹑︻ــ︀ت ﹝︐︽﹫ــ︣ روی ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︭ــ﹢﹐ت در ــ︀ل ︣﹋ــ️ (︠ــ︳ ︑﹢﹜﹫ــ︡)︋ 
﹋︀﹐ از ︵︣ــ﹅ ﹡ــ﹢ر ﹜﹫︤ر

    :  
Mobarakeh Steel Company
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ــ︀ل ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ﹝︧ــ︐﹞︣  ﹫ــ︩ از ﹡ــ﹥︨  ــ︐︀د ا︗︣اــ﹩ ﹁︣﹝ــ︀ن ︱ــ︣ت ا﹝ــ︀م(ره) ︑︃﹝﹫ــ﹟ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، در︋  ــ﹢ی︨  ︣﹋ــ️ ﹋ــ﹥ ﹝﹠︀︋ــ︹ ﹝︀﹜ــ﹩ آن از︨  ︋﹠﹫ــ︀د︋ 
ــ﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︑﹢︨ــ︺﹥ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡ــ︀زی  ــ︀د ︋︣﹋ــ️ ︋ ــ︀ن آورده ا︨ــ️. ︋﹠﹫ ــ﹥ ار﹝︽ ــ﹢ن ︋ ــ︀ی ﹎﹢﹡︀﹎ ــ︡ه ای در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨ ــ︐︀ورد﹨︀ی ارز﹡ ︠ــ﹢د د︨
ا﹇︐︭ــ︀دی و ﹋︀رآ﹁︣﹠ــ﹩ در ﹝﹠︀︵ــ﹅ ﹝ــ︣وم آ︾ــ︀ز ︋ــ﹥ ﹋︀ر ﹋ــ︣د، ︋ــ﹥ ﹨﹞﹫ــ﹟ د﹜﹫ــ﹏ و︗ــ﹢د را﹨︊ــ︣دی ﹝﹠︀︨ــ︉ و ﹝﹠︭ــ︣ ︋ــ﹥ ﹁ــ︣د از ﹨﹞ــ︀ن 
ا︋︐ــ︡ا ︋ــ︣ ︋﹠﹫︀ن ﹎ــ︢اران آن آ︫ــ﹊︀ر ︋ــ﹢د. ︋ــ﹥ ﹨﹞﹫ــ﹟ ﹝﹠︷ــ﹢ر و ︎ــ︦ از ﹝︴︀﹜︺ــ︀ت ا﹇︐︭ــ︀دی ︋﹫ــ︩ از ٨٠ ﹝ــ︡ل ﹝︪ــ︀︋﹥ در ︗ــ︀ن، ا﹜﹍ــ﹢ی 
ــ︣ ا︨ــ️. ﹨ــ﹛  ــ﹥ در ︨ــ︴︗ ــ︀ن ︋﹩ ﹡︷﹫ ــ︣، ﹋ ــ﹥ ﹋﹛ ﹡︷﹫ ــ﹥ ﹝︴︀﹜︺ــ﹥ ی آن ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨ــ︡ ﹡ ــ︀د ︑︡وــ﹟ ︫ــ︡؛ ا﹜﹍﹢ــ﹩ ﹋ ﹁︺︀﹜﹫ــ️ اــ﹟ ︋﹠﹫
ا﹋﹠ــ﹢ن ︋﹠﹫ــ︀د ︋︣﹋ــ️ در ﹢زه ﹨ــ︀ی و︨ــ﹫︺﹩ در ︗ــ️ ︠︡﹝ــ️ ︋ــ﹥ ﹝︣و﹝﹫ــ﹟ و ﹡﹆ــ︀ط ﹋﹛ ︑ــ︣ ︑﹢︨ــ︺﹥ ︀﹁︐﹥ ﹁︺︀﹜﹫ــ️ دارد ﹋ــ﹥ ﹝ــ﹢اردی از 
﹇︊﹫ــ﹏ ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡ــ︀زی ا﹇︐︭ــ︀دی و ﹋︀رآ﹁︣﹠ــ﹩، ︑﹢︨ــ︺﹥ ی ﹁︱︀﹨ــ︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ از ︵︣ــ﹅ ︑︃︨ــ﹫︦ ﹝ــ︡ارس ︋︣﹋ــ️، ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر ز︀﹠︋︣ــ﹩، 
︨ــ︀︠️ ﹝︣ا﹋ــ︤ ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩- ﹝︢﹨︊ــ﹩، ︑﹢︨ــ︺﹥ ی ︠︡﹝ــ︀ت ︋﹫﹞ــ﹥ ای، ﹝︀﹜ــ﹩ و ﹞︀︐ــ﹩، ︨ــ︀︠️ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن و ا﹁︤اــ︩ د︨︐︨︣ــ﹩ آــ︀د 

ــ﹥ ︠︡﹝ــ︀ت ︋︡ا︫ــ︐﹩ و در﹝︀﹡ــ﹩ را ︫ــ︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫ــ﹢د.  ــ︀ن ︨ــ︀﹋﹟ ﹝﹠︀︵ــ﹅ ﹝ــ︣وم ︋ ــ︥ه ﹨﹛ و︵﹠ ــ﹥ ︋﹥ و︺﹞︀︗

         
LNG آر﹎﹢ن و ،︹︀﹞ ︣وژن︐﹫﹡ ،︹︀﹞ ︫︡ه ا﹋︧﹫︥ن ︹︀﹞ ژ﹡﹫﹉ ︋︣ای ﹎︀ز﹨︀ی﹢︀زن ﹋︣ا﹞ ️︠︀︨ و ﹩︣ا︵  •

•  د︨︐﹍︀ه ︑﹢﹜﹫︡ آ﹎︀ر و ︨︀ز﹎︀ر﹋﹠﹠︡ه آ︤︋︀ن در﹞ ﹤︋ ︀﹫︳ رود︠︀﹡﹥
•  ﹇︀رچ ﹋︩ ︵︊﹫︺﹩

•  ︋︐﹟ ︀وی ﹁︣اا﹁︤و﹡﹥ (︋︐﹟ ︋︀دوام)
•  ︑﹢﹜﹫︡ و ﹁︣آوری ︎﹢در ﹨︀ی ︨︣ا﹝﹫﹊﹩ ﹝﹠﹫︤﹛ ﹁﹙﹢ر︡ و ︨﹢﹜﹀﹫︡ روی
•  ︨︀﹝︀﹡﹥ ︗︀﹝︹ ﹡︷︀ر︑﹩ و ︋︀زر︨﹩ ادوات ︮﹠︺︐﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا﹠︐︣﹡️ ا︫﹫︀
︀﹡︐︣﹀﹫﹢ژ ︋︣ای ︑︭﹀﹫﹥ ︎︧︀ب •  ︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ د︨︐﹍︀ه د﹋︀﹡︐﹢ر︨ 

•  ︨︀︠️ د︨︐﹍︀ه ︨﹢﹡﹢﹎︣ا﹁﹩
•  ︑﹢﹜﹫︡ دارو﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩

﹩︪︡ا︫︐﹩ و آرا︋ ،﹩رو︾﹟ ﹨︀ی آرو﹝︀︑﹫﹉ ︋︀ ﹋︀ر︋︣د دارو ︡﹫﹛﹢︑  •
•  ︨﹫︧ــ︐﹛ رو︫ــ﹠︀﹩ ︫ــ︣ی ︎﹢ــ︀ (CAT LIGHT) ﹋ــ﹥ ︋ــ︀ ︋︣ه ﹎﹫ــ︣ی از ︨﹠︧ــ﹢ر﹨︀ی ﹝﹫︴ــ﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی دا︠﹙ــ﹩ ︋ــ︣ ا︨ــ︀س ﹡ــ﹢ر ﹝﹫ــ︳ و 

ز﹝ــ︀ن ︋︀ل ﹨ــ︀ی ︠ــ﹢د را ︋ــ︀ز و ︋︧ــ︐﹥ ﹋ــ︣ده و ﹡ــ﹢ر ﹋︀﹁ــ﹩ و ﹝﹠︀︨ــ︉ را ︋ــ﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝﹠︊ــ︹ ﹡ــ﹢ر LED ﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡.
﹩︻﹢﹠︭﹞ ﹌﹠  ︨﹩﹡︀﹝︐︠︀  ︨﹟﹢﹡ ﹛︀︭﹞ ︡﹫﹛﹢︑  •

•   ︋︀زی ﹋︧︉ و ﹋︀ر
•  ︑﹢﹜﹫︡ ﹋︣︋﹟ ﹁︺︀ل از ︲︀︺︀ت ︋︀︾﹩ و ﹋︪︀ورزی

︣و﹁﹫﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م  ︎︡﹫﹛﹢︑  •
•  آ︋﹊︀ری ﹝︦ ︮﹠︺︐﹩

   :  
    

Barakat Foundation
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:︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣آن ︋﹥ ︫︣ح ز ︿︀︸ده ﹋﹥ ا﹨﹛ و﹢﹝﹡ ︣داری ︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر︫ ٩٤ ︋﹠︀ ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︤﹫︀︎ در ﹟﹢﹡ ︀وری ﹨︀ی﹠﹁ ︤﹋︣﹞

︩ ︋﹠﹫︀ن و ︠︊︣ه و ﹡︧﹏ ︗﹢ان ﹝︐︭︬ در را︨︐︀ی ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ ﹋﹥  ️ ﹨︀ی دا﹡ ١.︎﹫︀ده ︨︀زی و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︫︡ن ︑﹀﹊︣ ︋︣ه ︋︣داری از ︫︣﹋
︩ ︋﹠﹫︀ن و ︠﹢د︗﹢ش ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹉ ﹡﹍︣ش دا﹡

︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ﹎︀م  ﹫︀ده ︨︀زی︫  ︣﹨︀ی ﹝︗ ﹜︀ن︎  ︴︗ ︀﹡﹩ و روش ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ﹋﹥ در︫  ﹠︀︨︀﹩ و ر﹨﹍﹫︣ی ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢﹟ در︨   ︫.٢
️ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ︨︴︗ ︀﹡﹩ در ا﹟ ﹝︧﹫︣ ﹎︀م ﹨︀﹩ را ︋︣دا︫︐﹥ ا﹡︡. ︋﹥ ︨﹞️ ︫ ﹉︣ ﹨﹢︫﹞﹠︡ را ﹝﹫︧︣ ﹝﹩ ︨︀زد و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫︣﹋

 ︴︨ و ︋︀﹐ ︋︣دن ︡︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀ی آن وا﹫﹡ ︉︧ ︀ن﹀︮︣داری ا︫ ︀ی﹨︡وا ﹤︋ ﹩﹡︀︗ ︴︨ ا︠︊︀ر ﹁﹠︀وری ︗︀ری در ﹟︣︠٣. ا﹡︐﹆︀ل آ
ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩ ﹝﹢︗﹢د ︫︣داری ا︮﹀︀ن در را︨︐︀ی ︋︀﹐ ︋︣دن ︨︴ ﹨﹢︫﹞﹠︡ی ︫︣ ا︮﹀︀ن.

︴ ا︣ان، در ︻︣︮﹥ ﹁﹠︀وری در دا︠﹏   ︨﹩︑︀﹆﹫﹆︑ و ﹝︣ا﹋︤ ︻﹙﹞﹩ و ︀﹢ ️ ﹨︀ی︎  ﹋︣  ︫︀ ︀ن و﹫﹠︋ ︩ ️ ﹨︀ی دا﹡ ﹋︣ ﹠︀︠️ و ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩︫   ︫.۴
️ ﹨︀ی ﹝﹢﹜︡ دا﹡︩ در  ا︣ان و ﹝︪︀ر﹋️ در ︑︺︀﹝﹏ ︋︀ ︫︣ک ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ و دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ︎﹫︪﹍︀م در ︻︣︮﹥ ﹝︫ ️︣︡︣ی و ︫︣﹋

︣ی. ﹢زه ﹨︀ی︫ 
۵. ︋︣ر︨﹩ ︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ︗︀ری و ﹝﹢︗﹢د در ︫︣داری و ﹝﹞﹫︤ی ﹁﹠︀وری آ﹡︀ از ﹡︷︣ ﹋︀را﹩ و ︋﹫﹠﹥ ︫︡ن و ارا﹥ آ﹡︀ ︋﹥ ﹝︣ا﹋︤ ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه 
﹁﹠︀وری ﹋︪﹢ر و  ︀︐﹩ ︠︀رج از ﹋︪﹢ر و ︑︖︡︡ ﹡︷︣ ﹁﹠﹩ ︋︣ای ︋︀ز﹡﹍︣ی ﹨︀ی آ︑﹩ در ︗️ ︋︀﹐ ︋︣دن را﹡︡﹝︀ن ︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ در 

︡﹠﹝︫﹢﹨ ︣  ︫︩︣ا﹎ ﹤  ︋﹏﹫﹡ ︀ ︫︣داری ا︮﹀︀ن︋ 
۶. ︗﹞︹ آوری ﹡﹫︀ز﹨︀ و ︎︣وژه ﹨︀ی ﹁﹠︀وری از ︵︣ف ︫︣داری ا︮﹀︀ن ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ا︗︣ا﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡﹞﹩ ︋︀︫﹠︡ و﹜﹩ ﹡﹫︀ز آ﹡︀ در ﹝︖﹞﹢︻﹥ 

︫︣داری ا︮﹀︀ن ا︧︀س ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ ︋︀ ا︗︣ا﹩ ︫︡ن ا﹟ ا︡ه ﹨︀ ﹎︀﹝﹩ ︋︐︣ در را︨︐︀ی ︫︣ ﹨﹢︫﹞﹠︡ ا︮﹀︀ن ︋︣دا︫︐﹥ ︫﹢د.
٧. ︑︪﹊﹫﹏ ا︑︀ق ﹁﹊︣ از ﹡︊﹍︀ن و ﹡﹫︣و﹨︀ی ︎︣ا﹋﹠︡ه در ︨︴︫ ︣ ا︮﹀︀ن و ︀ ا︣ان ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ا︡ه و ﹁﹊︣ ﹡﹢ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹫︀ز ︫︣داری 

︩ ︋﹠﹫︀ن در را︨︐︀ی ︑﹊﹫﹛ و ︑︣و︕ ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩. ا︮﹀︀ن ︋︣ای ﹨﹢︫﹞﹠︨︡︀زی ︫︣ و ار︗︀ع آن ︋﹥ ﹝︣ا﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ و دا﹡
٨. ا﹡︐﹆ــ︀ل ︑︖ــ︀رب ︋︨︡ــ️ آ﹝ــ︡ه ︋ــ﹥ ﹋﹑ن ︫ــ︣﹨︀ و ــ︀ ︨ــ︀︣ ︫ــ︣داری ﹨︀ ︋ــ︣ای ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹋﹑ن ﹋︪ــ﹢ر و ︋ــ︀﹐ ︋ــ︣دن ﹇ــ︡رت ا﹇︐︭ــ︀دی 

︩ ︋﹠﹫ــ︀ن  ️ ﹨︀ی دا﹡ ︫ــ︣﹋

       
•  ︫︣داری ا︮﹀︀ن ︎﹫︪︣و در ︑﹆﹅ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢﹟ در ﹝︫ ️︣︡︣ی در ﹋︪﹢ر.

️ ︢︎ـ︣ی ا﹇︐︭︀دی و  ︣ ر﹇︀︋ ـ︴ ﹝﹙﹩ و ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹝︐﹊ـ﹩︋  ﹫︪ـ︣﹁︐﹥ در︨  ﹫︪ـ︣و در ︻︣︮ـ﹥ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی︎  ـ︣آ﹝︡ و︎  ـ︣داری ا︮﹀ـ︀ن︨   ︫ •
︩ ﹝ـ﹢ر ﹋ـ﹥ از ﹋︀﹡﹢ن ﹨ـ︀ی ا︮﹙ـ﹩ ︑︖︀ری ︨ـ︀زی و ︑﹢︨ـ︺﹥ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢﹟ در ﹋︪ـ﹢ر و ﹝﹠︴﹆﹥ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. ︑﹢﹜﹫ـ︡ات دا﹡

      :  
 New Technology Center Of

Isfahan Municipality
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ـ︣﹝︀︩ در ︑﹢﹜﹫︡   ︨️︗ ︣ق ️ ﹨︀ی ︑︖︢︎︀﹡︡︡ـ︣ و ﹋︀﹨︩ ٧٥٪ ﹝︭ـ︣ف آب و︋  ـ﹢︠  ︨﹤ ـ︡ون ﹡﹫︀ز︋  •  ﹎﹙︀﹡ـ﹥ ا︣ا﹡ـ﹩ ﹁ـ︣از-  ﹎︣﹝︀ـ︩︋ 

﹎﹙︀﹡﹥ ای ﹝︭﹢﹐ت 
(﹟﹑﹡آ) ︳︠ ︣ •  ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ ا︨︐︣ا︑︥﹉ و آ﹠︡ه ︎︥و﹨﹩ ︋

•  دوش ︨﹫︣﹋﹢﹜﹥ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ا︨︐﹀︀ده ﹝︖︡د از آب
•  ︋︐﹟ ︀وی ﹁︣اا﹁︤و﹡﹥ (︋︐﹟ ︋︀دوام)

•  در︎﹢ش ︲︨︡︣﹇️ ﹝﹠﹢ل ︋︐﹟ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡
IPBS ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ و ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ︤ی︣د ︋﹢د︗﹥ ر﹊︀ن ﹨︀ ︋︀ رو﹞︤ی در ︨︀ز︤ی و ︋﹢د︗﹥ رر ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤︍︀ر﹊ ︀د ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹡︣م ا﹁︤اری︖ا  •

•  ︨﹫︧ــ︐﹛ رو︫ــ﹠︀﹩ ︫ــ︣ی ︎﹢ــ︀ (CAT LIGHT) ﹋ــ﹥ ︋ــ︀ ︋︣ه ﹎﹫ــ︣ی از ︨﹠︧ــ﹢ر﹨︀ی ﹝﹫︴ــ﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی دا︠﹙ــ﹩ ︋ــ︣ ا︨ــ︀س ﹡ــ﹢ر 
﹝﹫ــ︳ و ز﹝ــ︀ن ︋︀ل ﹨ــ︀ی ︠ــ﹢د را ︋ــ︀ز و ︋︧ــ︐﹥ ﹋ــ︣ده و ﹡ــ﹢ر ﹋︀﹁ــ﹩ و ﹝﹠︀︨ــ︉ را ︋ــ﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝﹠︊ــ︹ ﹡ــ﹢ر LED ﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡.

Earling ﹤﹛︤﹛︪︡ار زود﹨﹠﹍︀م ز﹨ ﹤﹡︀﹞︀︨  •
︣داری ︀﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝﹞︀﹡︧︣ای︫  •  ︵︣ح︨ 

•  ︑﹢ز﹟ آ﹡︊﹢رد ﹋︀﹝﹫﹢ن ﹨︀/ ﹋﹠︐︣ل ︋︀ر و ︀ ا︲︀﹁﹥ ︋︀ر
•  ︨﹠﹌ ﹇︊︣ ﹨﹢︫﹞﹠︡ از ︗﹠︦ ︑︣﹋﹫︊︀︑﹩ ︠︀ص ︋︡ون ا︨︐﹀︀ده از ︨﹠﹌ (︮﹢︑﹩ و ﹡﹢ری)

•  دو︣︠﹥ ﹨︀ی ﹨﹫︣︊︡ی و ا︨︐﹀︀ده آن در ﹝︫ ️︣︡︣ی
•  ا﹝﹠﹫️ ا︵﹑︻︀ت و دا︫︊﹢رد﹨︀ی ︧︀س ا︵﹑︻︀︑﹩



٦٢

        (  )      

(  )      
ـ︣ای ﹡ـ﹢آوری در ز﹝﹫﹠﹥  ﹢ـ︀︋  ︧ـ︐︣ی︎  ـ︀ ﹨ـ︡ف ﹁︣ا﹨﹛ ︨ـ︀زی︋  ـ︀ل ١٣٨٧︋  ـ︀ ﹡ـ︀م ︑︖ـ︀ری ﹨﹞ـ︣اه وس︨  ︫ـ︣﹋️ ﹨﹞ـ﹊︀ران را﹨︍﹢ـ︀ن ﹨﹞︐ـ︀︋ 
︡﹝ـ︀ت ارزش  ︣ ︑﹢︨ـ︺﹥ و ﹎︧ـ︐︣ش︠  ـ︣﹋️︋  ـ︡. ︑﹞︣﹋︫︤  ـ﹫︀ر ︑︃︨ـ﹫︫︦  ︠︡﹝ـ︀ت و را﹨︊︣د﹨ـ︀ی ارزش ا﹁ـ︤وده ﹝︀︋ـ︣ات و ار︑︊︀︵ـ︀ت︨ 
︡﹝ـ︀ت ارزش ا﹁ـ︤وده در ﹋︪ـ﹢ر و ﹁︣ا﹝﹠︴﹆ـ﹥  ﹫﹠﹥ ︨ـ︀زی︠  ـ︣ای ا︨ـ︐﹀︀ده و︋  ا﹁ـ︤وده، ﹋︀ر︋︣ی ﹨ـ︀ (ا︎﹙﹫﹊﹫︪ـ﹟ ﹨︀) و ﹡︣م ا﹁︤ار﹨ـ︀ی ﹋︀ر︋ـ︣دی︋ 
 ︀ ️ ︫ـ︡ه،︋  ︣︡﹞ ـ︀ت﹞︡ ـ︀︠  ﹫﹢︨ـ︐﹥ را﹨︊︣د﹨ـ︀ی ︻﹞﹙ـ﹩︋  ـ﹥  ﹋︀ر﹎﹫ـ︣ی︎  ـ︣﹋️ ﹨﹞ـ﹊︀ران را﹨︍﹢ـ︀ن ﹨﹞︐ـ︀ در ـ︀ل ︀︲ـ︣︋  ︋ـ﹢ده ا︨ـ️.︫ 
ـ︣ای  ︡﹝ـ︀ت ارزش ا﹁ـ︤وده︋  ـ﹢د ﹇ـ︣ار داده ا︨ـ️ ︑ـ︀ ︑︖︣︋ـ﹥ ای ﹝︴﹙ـ﹢ب از︠  ـ︣﹜﹢﹥ ﹋︀ر و ︑︭ـ︬︠  ـ︣﹎︣﹝﹩ را︨  ﹝﹀ـ﹢م ﹋︀ر︋ـ︣دی و︨ 
ـ﹫︀ر  ︡﹝︀ت ارزش ا﹁︤وده ار︑︊︀︵︀ت︨  ﹥  ار﹝︽ـ︀ن آورد. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨﹞ـ﹊︀ران را﹨︍﹢︀ن ﹨﹞︐︀ ارا﹥ د﹨﹠ـ︡ۀ︠  ـ﹫︀ر︋  ﹠︺ـ️ ار︑︊︀︵︀ت︨  ﹝︪ـ︐︣︀ن︮ 
 ﹟︀︫ـ︡. ا ︡﹝ـ︀ت ارزش ا﹁ـ︤وده از ︵︣ـ﹅ ﹋︀﹡︀ل ﹨ـ︀ی ﹝︐﹙ـ︿ در ا︣ان ﹝﹩︋  (M-VASP) و ﹊ـ﹩ از ارا﹥ ﹋﹠﹠ـ︡﹎︀ن ا︮﹙ـ﹩ ﹝︭ـ﹢﹐ت و︠ 
 ﹏︀︋﹢﹞ از ﹝︪ـ︐︣﹋︀ن ﹩︗﹢︑ ﹏ـ︣اه اول، ر﹇﹛ ﹇︀︋ـ﹝﹨ ﹩﹠︺ ،﹏ـ︀︋﹢﹞ ـ﹟ ا︎︣ا︑﹢ر︣︑ ︤رگ  ︋﹅︣︵ ـ︩ از ۶ ﹝﹫﹙﹫ـ﹢ن ﹋︀ر︋ـ︣ ﹁︺ـ︀ل از﹫ ـ︀︋  ︫ـ︣﹋️︋ 

︀زار را ﹋︧ـ︉ ﹋︣ده ا︨ـ️.  ︋﹜ـ ﹫ـ︩ از ٣١ در︮ـ︡ از︨  ـ﹢د ا︠︐︭ـ︀ص داده و︋  ـ﹥︠  را︋ 

          
ـ︀﹝﹏  ︀ ﹝︀︵︊﹫﹟ ﹋﹥ ا︗︤اء آن︫  ︣ای ︑﹢︨ـ︺﹥ ﹁ـ︣وش و ار︑︊︀ط ﹝︺﹠ـ﹩ دار︋  ︀︊ـ︀ن ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر︋  ـ︀﹝︀﹡﹥ ای ا︨ـ️ در ا︠︐﹫ـ︀ر︮  •  د︖ـ﹩ آی︨ 

️ ، ا︎﹙﹫﹊﹫︪ـ﹟ و ︫ـ︊﹊﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︐﹢ای د︖﹫︐︀ل ا︨️. ︀︨ـ
•  ︨︀﹝︀﹡﹥  ﹨﹞﹫︀ب ٢٤ (ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و رد︀︋﹩ ﹋︀﹐﹨︀ی د︖﹫︐︀ل ﹎﹞︪︡ه و ︨︣﹇︐﹩)

️ ﹁︣م ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︐﹢ای ︑︺︀﹝﹙﹩ ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹚  ︎ •
﹟﹫︍﹝﹋ ︦﹛︀︎  •

﹢﹡︀︍ ﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ﹨﹢︫﹞﹠︨︡   ︨ •

      :  
(  )



٦٣

            

    
︫︣﹋️ ︎︫︣﹫︀ن دا﹡︩ ا︮﹀︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زوی ︎︥و﹨︩ و ︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀وری ﹨﹙︡﹠﹌ ︎︫︣﹫︀ن ︫﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ﹨︡ف ا﹟ ︫︣﹋️ ا︖︀د 
︭﹢ص در   ︋︡︡︗ ︀د ﹋︧︉ و ﹋︀ر﹨︀ی︖و ﹡﹫︤ ا ﹤︻﹢﹝︖﹞ ︣︀ی ز﹨ ️ ﹋︣ ️ ﹨︀ی︫  ﹛ آن در ﹁︺︀﹜﹫  ︨︩دا﹡︩ و ا﹁︤ا ︣ ارزش ا﹁︤وده ﹝︊︐﹠﹩︋ 
️ ﹨︀ی ﹝︐︺︡دی را  ﹢زه ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ا︨️. ا﹟ ︫︣﹋️ از آ︋︀ن ﹝︀ه ا﹝︧︀ل ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د را ︫︣وع ﹋︣ده ا︨️. در ا﹟ دوره ﹋﹢︑︀ه ﹁︺︀﹜﹫

️ ﹨︀ی ز︣ ا︫︀ره ﹋︣د: ︫︣وع ﹝︑ ︀﹫︡ات ﹐زم ︋︣ای ورود ︋﹥ آ﹡︀ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣ده ا︨️. از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫
️ ﹨︀، ︫﹢رای ︻﹙﹞﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥  ١. ا︖︀د ︨︀︠︐︀ر ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ︑﹆﹅ ا﹨︡اف: در ︨︀︠︐︀ر ︫︣﹋️ ︻﹑وه ︋︣ وا︡﹨︀ی ﹝︨︣﹢م در ︫︣﹋

.︫︡︀  ︋️﹋︣ ️ ﹎﹫︣ی ﹝﹠︀︨︉︫  ︗ ︡ه و ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه﹠﹠﹋ ️ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹡︀︸︣، ﹨︡ا
︀ ﹎︫︢ـ️  ـ︣︻️ ︑﹢ل آ﹡︀︨ـ️.︋  ︣﹡︀﹝﹥ رـ︤ی: ﹊ـ﹩ از و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢﹟ و ﹡﹢︸﹢ر︨  ٢. ا︖ـ︀د واـ︡ ارز︀︋ـ﹩ ﹁﹠ـ︀وری و︋ 
﹥ اـ﹟ ﹢زه ﹨ـ︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡  ـ﹥ ﹝﹢﹇︹︋  ﹢ا﹨ـ︡ دا︫ـ️. ورود︋  ـ﹢دآوری ﹋﹞︐ـ︣ی ﹨ـ﹛︠  ـ﹥ آ﹡ـ︀ ﹋︀﹨ـ︩ ﹝﹩ ︀︋ـ︡ و ا﹜︊︐ـ﹥︨  ز﹝ـ︀ن ﹝︀︵ـ︣ات ورود︋ 

ـ﹢دآوری ﹇︀︋﹏ د﹁︀ع ا︨ـ️. ـ︀ ﹝︀︵︣ه و︨  ︣﹡︀﹝﹥ رـ︤ی ﹝﹠︀︨ـ︉︋  ارز︀︋ـ﹩ در︨ـ️ از ﹁﹠ـ︀وری و︋ 
️ ﹨ـ︀ی ︋︊ـ﹢د و ︋﹫﹠﹥ ︨ـ︀زی در ﹡﹫ـ︣و﹎︀ه ︫ـ﹫︡ ﹝﹞ـ︡ ﹝﹠︐︷ـ︣ی: ا︻︐﹆ـ︀د ︋ـ﹥ ︋︊ـ﹢د ﹝︧ـ︐﹞︣ و ︗︧ـ︐︖﹢ی ﹁︺ـ︀ل  ٣. ︎︣وژه ﹨ـ︀ی ﹁︣︮

️ ﹨ـ︀ی ︋︊ـ﹢د، و︥﹎ـ﹩ ︋︣︗︧ـ︐﹥ ﹝︣︡ـ️ و ﹁︣﹨﹠ـ﹌ ︨ـ︀ز﹝︀﹡﹩ اـ﹟ ﹡﹫ـ︣و﹎︀ه ا︨ـ️. ︮︣﹁

         
ـ︣﹝︀︩ در ︑﹢﹜﹫︡   ︨️︗ ︣ق ️ ﹨︀ی ︑︖︢︎︀﹡︡︡ـ︣ و ﹋︀﹨︩ ٧٥٪ ﹝︭ـ︣ف آب و︋  ـ﹢︠  ︨﹤ ـ︡ون ﹡﹫︀ز︋  •  ﹎﹙︀﹡ـ﹥ ا︣ا﹡ـ﹩ ﹁ـ︣از-  ﹎︣﹝︀ـ︩︋ 

﹎﹙︀﹡﹥ ای ﹝︭﹢﹐ت 
•  ︋︐﹟ ︀وی ﹁︣اا﹁︤و﹡﹥ (︋︐﹟ ︋︀دوام)

︀﹝︣ه ︋︣داری از ︎︀رک ︻﹙﹞﹩ ︎︣و﹁︧﹢ر ︋︀ز︋ راه ا﹡︡ازی و ،﹩︣ا︵  •
•  ︨﹫︧︐﹛ ﹝︋ ️︣︡︣ان ﹨︀ی ︨️ ره آورد

(﹉﹡︀︋ ︀﹞︣﹎) ﹏﹝ ﹏︋︀﹇ ﹩︀﹞︣﹎ ذ︠﹫︣ه ︨︀ز  •
•  ︋︀زی ﹋︧︉ و ﹋︀ر

    :  
Persian Danesh Isfahan
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             ،  ،   

 (ITDO)             ،  ،   
 ،﹤︀﹞︣︊ــ︀ن ︨ــ︀︮ ︀ــ︡ه و ︵ــ︣ح ︋ــــ︉ ا︀︮ ــ︀ن﹠︣﹁ــ︀د ار︑︊ــ︀ط ︋﹫ــ﹟ ﹋︀رآ︖︋ــ︀ ﹨ــ︡ف ا (ITDO) ︢اری و ﹁﹠ــ︀وری﹎ ﹤︀﹞︣د﹁︐ــ︣ ︑﹢︨ــ︺﹥ ︨ــ
︫ــ﹫﹢ه ﹨︀ و ﹝﹠︀︋ــ︹ ﹡﹢ــ﹟ ︑︀﹝﹫ــ﹟ ︨ــ︣﹝︀﹥ ︵︣ح ﹨ــ︀ و ︎︣وژه ﹨ــ︀ی ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹊ــ﹩ از وا︡﹨ــ︀ی ا︗︣اــ﹩ ا︑ــ︀ق ︋︀زر﹎︀﹡ــ﹩ 

︮﹠︀ــ︹ ﹝︺ــ︀دن و ﹋︪ــ︀ورزی ا︮﹀ــ︀ن ︑︪ــ﹊﹫﹏ ︫ــ︡ه ا︨ــ️.
ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار در  ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار و ﹨﹞︣ا﹨﹩︨   ︨﹤ ﹫︩ از اراـ﹥︋  ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︎  ـ﹥ ﹝﹠︷ـ﹢ر ارز︀︋﹩ ﹨﹞ـ﹥ ︗︀﹡︊﹥ ︵︣ح ﹨ـ︀ی︨  ️ ﹨ـ︀ی اـ﹟ د﹁︐ـ︣︋  ﹫﹛︀︺﹁

ـ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝﹩ ︫ـ﹢د. ﹫︪ـ﹠︀دی︨  ﹎︤﹠︩ ︵︣ح ﹨︀ی︎ 

     ،  ،   
ــ︀د و  ﹡ ــ︣دم ــ︀﹐ن ا﹇︐︭ــ︀دی، ︑︪ــ﹊﹏ ﹨︀ی ﹝ ــ️ اراده ﹁︺ ــ︤ و ﹨︡ا ــ︣ای ︑﹞︣﹋ ــ︡ار و ︀︫︧ــ︐﹥ ︋ ︀︎ ،︣ــ ــ︡، ﹝﹣︔ ــ︀ز و ﹋︀ری ﹋︀رآ﹝ ا︖ــ︀د ︨
 ﹩﹝﹫﹝ ــ︀ده ،︮  ️ ﹨︀ی ︑︃︔﹫︣﹎ــ︢ار در ﹝︧ــ﹫︣ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝︐ــ﹢ازن ا﹇︐︭ــ︀دی و ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ ا︨ــ︐︀ن ا︮﹀ــ︀ن. ا︑ــ︀ق ا﹝ــ﹊︀ن ا︖ــ︀د ار︑︊ــ︀ط︨  ﹫︭︫ــ
و ﹝﹣︔ــ︣ ︋﹫ــ﹟ ﹡︀د﹨ــ︀ی ﹊﹢﹝︐ــ﹩ و ﹁︺ــ︀﹐ن ا﹇︐︭ــ︀دی را ﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ا︑ــ︀ق ﹝﹊︀﹡﹫︧ــ﹞﹩ ︋ــ︣ای ا﹡︖ــ︀م و︸﹫﹀ــ﹥ ︠ــ﹢د ︋︺﹠ــ﹢ان ﹝︪ــ︀ور 

︨ــ﹥ ﹇ــ﹢ه ︵︣اــ﹩ و ا︗ــ︣ا ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡.

     ،  ،      
ــ︀ل ١٣٩٧ ﹇︡ر︑﹞﹠︡︑︣ــ﹟، ﹝︴﹞︣︑ ﹟ــ﹟ و ﹝﹣︔︣︑︣ــ﹟ ︀﹝ــ﹩ و ﹝﹙︖ــ︃ ﹁︺ــ︀﹐ن ا﹇︐︭ــ︀دی ︻︱﹢، در ﹝﹠︀︨ــ︊︀ت  ︀زر﹎︀﹡ــ﹩ ا︮﹀ــ︀ن در︨  ا︑ــ︀ق︋ 
ا﹇︐︭ــ︀دی و ا︗︐﹞︀︻ــ﹩ ︫ــ︣ی، ﹝﹙ــ﹩ و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ا︨ــ️ ﹡ــ︀دی ﹁︺ــ︀ل و ﹝ــ﹢رد و︔ــ﹢ق ︋﹫ــ﹟ ﹝ــ︣دم و ﹡︀د﹨ــ︀ی ﹊﹢﹝︐ــ﹩ ا︨ــ️ ا︑ــ︀ق 

︣︐﹝﹞ــ﹟ و ا﹝﹫﹟ ︑︣ــ﹟ ﹝︪ــ︀ور ﹇ــ﹢ای ︨ــ﹥ ﹎︀﹡ــ﹥ ﹡︷ــ︀م ︗﹞ــ﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ اــ︣ان ا︨ــ️.

          
•  ︨﹫﹙﹫﹊︀ژل ﹝﹆︀وم در ︋︣ا︋︣ ︣ارت
•  ︨︀︠️ د︨︐﹍︀ه ︨﹢﹡﹢﹎︣ا﹁﹩

•  ︑﹢﹜﹫︡ دارو﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩
︡ ︠﹢رد﹎﹩ و ا﹡﹀︖︀ر ︡ ︑︣ک، ︲ •  ︑﹢﹜﹫︡ ﹜﹢﹜﹥، ﹝︀زن و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝︡رن ﹋︀﹝︍﹢ز︐﹩ ﹝︡رن ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︲

 (CAT LIGHT) ︀﹢︎ ︣ی︫ ﹩︀﹠︫رو ﹜︐︧﹫︨  •
(Khayyám) ︀م ︠﹫︀م﹡ ︀︋ Smart Home ﹤︋ ا︑︀ق ︨︀ده ﹉ ﹏︡︊︑  و︨﹫﹙﹥ ای ﹨﹢︫﹞﹠︡ ︋︣ای  •

(SHARK8-OP) (﹤︨﹢﹋) ︀رک ︀ ﹡︀م︫  ﹫︧︐﹛ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹠︭︣︋﹀︣د︋  ﹥ ︲8mm ️﹞︀ و︨   ︋﹩︀︡ه از آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م آ﹜﹫︀ژ در  ︫﹤︐︠︀ ︀ ︵﹢ل١٠ ﹝︐︨︣  •  ﹇︀﹅ ︑﹞︀م آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م︋ 
﹩﹡︀﹝︐︠︀  ︨﹛︀︭﹞ ای و ...) ︋︀ ﹋︀ر︋︣د ﹤︪﹫ ﹫﹞︀﹡﹩، ا﹜﹫︀ف︫   ︨︦︣︑︀﹞ ︀︋ ،﹩︐﹁︀︣ی ︋︀ز﹝﹫﹚ ﹫︪﹥ ای (︫︀﹝﹏ ﹝﹢اد︎  ﹙﹫﹞︣ی︫  •  ︑﹢﹜﹫︡ ︋﹙﹢ک︎ 

(﹉﹡︀︋ ︀﹞︣﹎) ﹏﹝ ﹏︋︀﹇ ﹩︀﹞︣﹎ ذ︠﹫︣ه ︨︀ز  •
﹢﹋︀︊﹠︑ ︬﹛︀  ︠﹟﹫︑﹢﹊﹫﹡ ︡﹫﹛﹢︑  •

     ،  ،   :  
(ITDO)        
 Isfahan Chamber of Commerce,
Industries, Mines & Agriculture
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﹁︺ــ︀﹐ن ︻︣︮ــ﹥ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︠︴︢︎︣ــ︣ و ﹡︀د﹨ــ︀ی ︎︪ــ︐﹫︊︀ن اــ﹟ ︮﹠︺ــ️ ︵ــ﹩ ا﹡︺﹆ــ︀د ︑﹀︀﹨﹛ ﹡︀﹝ــ﹥ ای دا︠﹙ــ﹩ در ︨ــ︀ل ١٣٨٨ ︑︭﹞﹫ــ﹛ 
︋ــ﹥ ا︖ــ︀د ﹋︀﹡﹢﹡ــ﹩ ︋ــ︣ای ﹎︣د﹨﹞︀ــ﹩ ﹁︺ــ︀﹐ن اــ﹟ ︮﹠︺ــ️ در اــ︣ان ﹎︣﹁︐﹠ــ︡ ﹋ــ﹥ ﹝﹠︖ــ︣ ︋ــ﹥ ︑︪ــ﹊﹫﹏ و ︔︊ــ️ ا﹡︖﹞ــ﹟ ︮﹠﹀ــ﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ــ﹩ 

ــ︀ه ١٣٩١ ︫ــ︡. ــ︣ ﹋︪ــ﹢ر در دی ﹝ ︢︎︣︴︠ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︣︀د﹨ــ︀ی ︨ــ﹡ ︡وق ﹨ــ︀ و﹠︮
از ا﹨︡اف ﹋﹙﹫︡ی و ا︮﹙﹩ ا﹟ ا﹡︖﹞﹟ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹝﹢ارد ز︣ ا︫︀ره ﹡﹞﹢د:

︣︢︎︣︴︠ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︨︣ اد︋﹫︀ت ︕و ︑︣و ﹤︺︨﹢︑  •
︣︢︎︣︴ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠  •  ا︨︐︀﹡︡ارد︨︀زی رو﹥ ﹨︀ و ﹁︺︀﹜﹫️︨ 

︣︢︎︣︴ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠  •  ا﹡︐﹆︀ل ︑︖︣︋﹫︀ت ﹝﹢﹁﹅︨ 
•  ار︑﹆︀ء ︑︺︀﹝﹑ت ﹁︺︀﹐ن ︮﹠︺️ ︋︀ ﹡︀د﹨︀ و ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ︀﹝﹩ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹡﹢آوری

          
•  ︋﹫﹞﹥  ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝︭︣ف ﹨﹢︫﹞﹠︡

ـ︣﹝︀︩ در ︑﹢﹜﹫︡   ︨️︗ ︣ق ️ ﹨︀ی ︑︖︢︎︀﹡︡︡︣ و ﹋︀﹨ـ︩ ٧٥٪  ﹝︭︣ف آب و︋  ـ﹢︠  ︨﹤ ـ︡ون ﹡﹫︀ز︋  •  ﹎﹙︀﹡ـ﹥ ا︣ا﹡ـ﹩ ﹁ـ︣از-  ﹎︣﹝︀ـ︩︋ 
﹎﹙︀﹡﹥ ای ﹝︭﹢﹐ت 

LNG آر﹎﹢ن و ،︹︀﹞ ︣وژن︐﹫﹡ ،︹︀﹞ ︫︡ه ا﹋︧﹫︥ن ︹︀﹞ ژ﹡﹫﹉ ︋︣ای ﹎︀ز﹨︀ی﹢︀زن ﹋︣ا﹞ ️︠︀︨ و ﹩︣ا︵  •
•  د︨︐﹍︀ه ︑﹢﹜﹫︡ آ﹎︀ر و ︨︀ز﹎︀ر﹋﹠﹠︡ه آ︤︋︀ن در﹞ ﹤︋ ︀﹫︳ رود︠︀﹡﹥

•  ︻﹫﹠﹉ ︨﹠︖︩ د︡ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹜﹠︤ ﹋︀﹡﹢ن ﹝︐︽﹫︣
•  ︨︀﹝︀﹡﹥ ︗︀﹝︹ ﹡︷︀ر︑﹩ و ︋︀زر︨﹩ ادوات ︮﹠︺︐﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا﹠︐︣﹡️ ا︫﹫︀

•  ︑﹢﹜﹫︡ ︎﹢در ︨﹢︎︣ ︗︀ذب ﹡︀﹡﹢﹩ ︋︣ای ﹝︭︀رف ﹋︪︀ورزی
︀﹡︐︣﹀﹫﹢ژ ︋︣ای ︑︭﹀﹫﹥ ︎︧︀ب •  ︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ د︨︐﹍︀ه د﹋︀﹡︐﹢ر︨ 

(︣﹍︪رو ﹩﹍﹡︀ •  ا︑︀﹇﹉ ﹋︪️ ﹨﹢︫﹞﹠︡ (︋︀︾︙﹥︠ 
•  ︨︀︠️ د︨︐﹍︀ه ︨﹢﹡﹢﹎︣ا﹁﹩

(Khayyám) ︀م ︠﹫︀م﹡ ︀︋ Smart Home ﹤︋ ا︑︀ق ︨︀ده ﹉ ﹏︡︊︑  و︨﹫﹙﹥ ای ﹨﹢︫﹞﹠︡ ︋︣ای  •
️﹁︀︋ ️ •  ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ︀︎﹥ و ﹡︀ل در︠︐︀ن ﹝﹫﹢ه از ︵︣﹅ ر︤ ازد︀دی ︋﹥ روش ﹋︪

Earling ﹤﹛︤﹛︪︡ار زود﹨﹠﹍︀م ز﹨ ﹤﹡︀﹞︀︨   •
︀﹝︣ه ︋︣داری از ︎︀رک ︻﹙﹞﹩ ︎︣و﹁︧﹢ر ︋︀ز︋ راه ا﹡︡ازی و ،﹩︣ا︵  •
️﹋︫︣ ︡﹫﹛﹢︑ SPL ︎︣و﹡︡ه ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ︋﹫﹞︀ران ︋︀ ﹡︣م ا﹁︤ار ︡﹫﹛﹢︑  •

       :  
   

Iranian Venture Capital Association
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(LAB)       
ــ﹠﹍﹫﹟ در ا︣ان ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ا︨ــ︐﹞︣ار  ︴ــ﹩ و ا﹜﹊﹫﹑ت︨  ︀را﹁﹫ــ﹟︠  ︴ــ﹩، ﹡︣﹝ــ︀ل︎  ﹠ــ︤ن︠  ︤ر﹎︐︣ــ﹟ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠ــ︡ه ا﹜﹊﹫ــ﹏︋  ــ︣﹋️ او﹜﹫ــ﹟ و︋  اــ﹟︫ 
️ ﹨ــ︀ی اــ﹟  ︀ن، ︨ــ﹢د آوری و ︋﹆ــ︀ء ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ از ︗﹞﹙ــ﹥ ﹝︀﹝﹢ر︣︐︭ــ﹢﹐ت ﹁ــ︣ای ﹡﹫ــ︀ز ﹝︪ــ﹞ ︡ــ︩ ﹋﹫﹀﹫ــ️، ︑﹠ــ﹢ع ︑﹢﹜﹫ــــ︡، ا﹁︤ا﹫﹛﹢︑
️ ﹨ــ︀ در ﹎ــ︣و ﹎︧ــ︐︣ش ︑﹆﹫﹆ــ︀ت ︋︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی ︫ــ︡ه و ﹝︣︡ــ️ ﹨︡﹁﹞﹠ــ︡ آن ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ︋﹊︀ر﹎﹫ــ︣ی  ︫ــ︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ اــ﹟ ﹁︺︀﹜﹫
️ ﹨ــ︀، ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹡﹫ــ︣وی ﹝︐︭ــ︬ و ﹋︀رآ﹝ــ︡ و ا﹡︐ــ︀ب ︑︖﹫ــ︤ات ﹝﹠︀︨ــ︉ ﹨﹞ــ﹢اره اــ﹟ ︫ــ︣﹋️  ﹡﹍ــ︣ش ︨﹫︧ــ︐﹞﹩ در ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹁︺︀﹜﹫
ــ﹩ (﹋﹫﹀﹫ــ️ ISO 9001:2000, ز︧ــ️ ﹝﹫︴ــ﹩  ︐︣︡﹞ ــ﹢د ﹝︧ــ︐﹞︣ ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹨︀ی ︊︋ .️ــ︀ری ﹋︣ده ا︨ــ  ــ︡ات ︠ــ﹢د︺︑ را در ا﹡︖ــ︀م
ــ﹥  ︀︊﹠ــ︡ی︋  ــ︽﹙OHSAS 18001:2007﹩ ) ، ر︻︀ــ️ ﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ و ﹝﹆ــ︣رات ز︧ــ️ ﹝﹫︴ــ﹩ و︎  ︡ا︫ــ️︫  ISO 14001:2004,  ا﹞﹠ــ﹩ و︋ 

ا﹜︤ا﹝ــ︀ت ا﹞﹠ــ﹩ و ︋︡ا︫ــ️ ︫ــ︽﹙﹩، ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ︎﹫︪ــ﹍﹫︣ی از آ﹜﹢ده ︫ــ︡ن ﹝﹫ــ︳ ز︧ــ️ از ︗﹞﹙ــ﹥ اــ﹟ ︑︺ــ︡ات ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.

          
•  ︨﹫﹙﹫﹊︀ژل ﹝﹆︀وم در ︋︣ا︋︣ ︣ارت

underwater pelletizing system و ︑﹢﹜﹫︡ ﹎︣ا﹡﹢ل ︋﹥ روش ️﹁︀و ︨︀︠️ ﹝︀︫﹫﹟ ︋︀ز ﹩︣ا︵  •
•  ︗︡ا︨︀زی ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ︑﹢︨︳ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ︾︀︪﹩ (راه ا﹡︡ازی ︠︳ ︑﹢﹜﹫︡ ︾︪︀﹨︀ی ﹋︀﹝︍﹢ز﹐ ﹩︐﹥ ﹡︀زک)

LNG آر﹎﹢ن و ،︹︀﹞ ︣وژن︐﹫﹡ ،︹︀﹞ ︫︡ه ا﹋︧﹫︥ن ︹︀﹞ ژ﹡﹫﹉ ︋︣ای ﹎︀ز﹨︀ی﹢︀زن ﹋︣ا﹞  •
﹩︐︺﹠  ︮️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ︨︀زی ﹋﹠︐︣ل و ﹤︍︀ر﹊ ︣ای ﹨﹢︫﹞﹠︨︡︀زی و ︀﹝︀﹡﹥ و ﹝︐︡و﹜﹢ژی︋   ︨ •

 ﹏﹞ ا︨︐﹆︣ار رآ﹋︐﹢ر﹨︀ی ﹝︊︡ل در ﹤﹚﹫︨﹢ ﹥ ور﹝﹩ ﹋﹞︍﹢︨️︋  ﹫﹞︀ر︨︐︀﹡﹩︋  ﹠︺︐﹩ ، ﹋︪︀ورزی و︋   ︮، ﹩﹍﹡︀ ︧﹞︀﹡︡﹨︀ی︠  ︡ا︫︐﹩︎   ︋﹏︡︊︑ ︣ح︵  •
﹩︐︺﹠ ︣ی و︮  ︀︠️ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ا﹜﹊︐︣و︫﹫﹞﹫︀﹩ در︑︭﹀﹫﹥ ﹁︀︲﹑ب ﹨︀ی︫  •  ︵︣ا﹩ و︨ 

•  ﹁︣﹝﹢﹐︨﹫﹢ن و ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ﹋﹢د﹨︀ی ﹝︀︹ ︨﹠︐︤ی و ار﹎︀﹡﹫﹉
•  ︑﹢﹜﹫︡ دارو﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩

(﹉﹡︀︋ ︀﹞︣﹎) ﹏﹝ ﹏︋︀﹇ ﹩︀﹞︣﹎ ذ︠﹫︣ه ︨︀ز  •

     :  
(LAB)  

Iran Chemical Industrial Investment 
Company (ICIIC)
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ــ﹥  ــ﹫︡ن ︋ ︪︋ ︤ــ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ︑﹞︣﹋ ︨ ﹏﹫ــ ــ︉، ︑︧ ــ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝﹠︀︨ ــ︡ف ︨ ــ︀ ﹨ ــ︀ن ︋ ﹀︮ــ︐︀ن ا ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا︨ ــ︀ت ︨ ــ︤ ︠︡﹝ ﹋︣﹞
ــ︡. ــ︀ح ﹎︣د ــ︣ان ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ و ادارات ا︨ــ︐︀﹡﹩ ا﹁︐︐ ︡﹞ ــ︀ن و﹀︮ــ﹢ر ا︨ــ︐︀﹡︡ار ا︱ ︀ــ ﹝︣ا︗︺ــ︀ت ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران دا︠﹙ــ﹩ و ︠︀ر︗ــ﹩ ︋

          
 ︩︀﹞︣ــ️ ︨ــ︗ ــ︣ و ﹋︀﹨ــ︩ ٧٥٪  ﹝︭ــ︣ف آب و ︋ــ︣ق︢︎︀﹡︡︡︖︑ ︀ی﹨ ️ •  ﹎﹙︀﹡ــ﹥ ا︣ا﹡ــ﹩ ﹁ــ︣از-  ﹎︣﹝︀ــ︩ ︋ــ︡ون ﹡﹫ــ︀ز ︋ــ﹥ ︨ــ﹢︠

در ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹝︭ــ﹢﹐ت ﹎﹙︀﹡ــ﹥ ای
•  ︨﹫﹙﹫﹊︀ژل ﹝﹆︀وم در ︋︣ا︋︣ ︣ارت

•  ︗︡ا︨︀زی ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ︑﹢︨︳ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ︾︀︪﹩ (راه ا﹡︡ازی ︠︳ ︑﹢﹜﹫︡ ︾︪︀﹨︀ی ﹋︀﹝︍﹢ز﹐ ﹩︐﹥ ﹡︀زک)
LNG آر﹎﹢ن و ،︹︀﹞ ︣وژن︐﹫﹡ ،︹︀﹞ ︫︡ه ا﹋︧﹫︥ن ︹︀﹞ ژ﹡﹫﹉ ︋︣ای ﹎︀ز﹨︀ی﹢︀زن ﹋︣ا﹞ ️︠︀︨ و ﹩︣ا︵  •

•  ﹇︀رچ ﹋︩ ︵︊﹫︺﹩
•  ︑﹢﹜﹫︡ و ﹁︣آوری ︎﹢در ﹨︀ی ︨︣ا﹝﹫﹊﹩ ﹝﹠﹫︤﹛ ﹁﹙﹢ر︡ و ︨﹢﹜﹀﹫︡ روی

•  ︑﹢﹜﹫︡ ︎﹢در ︨﹢︎︣ ︗︀ذب ﹡︀﹡﹢﹩ ︋︣ای ﹝︭︀رف ﹋︪︀ورزی
﹩﹡︀︵︣ ﹙﹢ل ﹨︀ی︨  ︣ای ︗︡ا︨︀زی︨  ︣ روی ︑︣ا︫﹥» ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹁﹠︀وری ﹡︀﹡﹢︋  ﹫︧︐﹛ «آز﹝︀︪﹍︀ه ︋  ︨️︠︀  ︨ •

•  ︑﹢﹜﹫︡ دارو﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩
•  ︨﹫︧ــ︐﹛ رو︫ــ﹠︀﹩ ︫ــ︣ی ︎﹢ــ︀ (CAT LIGHT) ﹋ــ﹥ ︋ــ︀ ︋︣ه ﹎﹫ــ︣ی از ︨﹠︧ــ﹢ر﹨︀ی ﹝﹫︴ــ﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی دا︠﹙ــ﹩ ︋ــ︣ ا︨ــ︀س ﹡ــ﹢ر 

﹝﹫ــ︳ و ز﹝ــ︀ن ︋︀ل ﹨ــ︀ی ︠ــ﹢د را ︋ــ︀ز و ︋︧ــ︐﹥ ﹋ــ︣ده و ﹡ــ﹢ر ﹋︀﹁ــ﹩ و ﹝﹠︀︨ــ︉ را ︋ــ﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝﹠︊ــ︹ ﹡ــ﹢ر LED ﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡.
️﹁︀︋ ️ •  ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ︀︎﹥ و ﹡︀ل در︠︐︀ن ﹝﹫﹢ه از ︵︣﹅ ر︤ ازد︀دی ︋﹥ روش ﹋︪

•  ︋﹢﹝﹩ ︨︀زی و د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹫︧﹥ ﹨︀ی ︎﹙﹫﹞︣ی ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ﹇﹫︣ داغ در ﹋︪﹢ر

     :  
 

Center for Investment Services of 
Isfahan Province



٦٨

               

        
︡﹡︊ــ︀ل  ︀ز﹝︀ن ﹝︣دم ﹡︀د ︾﹫︣دو﹜︐﹩، ︾﹫︨︣﹫︀︨﹩ و داو︵﹙︊ــ︀﹡﹥ ا︨️ ﹋﹥︋   ︨﹉ ﹩︻︀﹝︐︗ا ﹩﹠︣و﹋︀رآ﹁ــ ﹤﹠︧﹛︀ن ﹁︣﹨﹠﹌ ﹇︣ض ا﹫﹞︀ ﹟﹝︖﹡ا

︣ ﹝﹢ر ﹇︣ض ا﹜︧﹠﹥» ا︨️.  ︋﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︀︑ ︀ «ا︫︀︻﹥ ی ﹡︀دِی ﹁︣﹨﹠ِ﹌ ﹋︀ر﹎︣و﹨﹩، ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀ز، ﹋︀رآ﹁︣﹠︀﹡﹥ و ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥︋ 
ا﹨︡اف ا﹡︖﹞﹟ ︀﹝﹫︀ن ﹁︣﹨﹠﹌ ﹇︣ض ا﹜︧﹠﹥ و ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩:

•  ︑﹢︨︺﹥ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ و ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩
•  ︀﹝️ از ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن و ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن ا︗︐﹞︀︻﹩
•  ︫︊﹊﹥ ︨︀زی و ﹨﹛ ا﹁︤ا﹩ ︋﹫﹟ ا︻︱︀ی ا﹡︖﹞﹟

•  ︑﹢︨︺﹥ و ︑︣و︕ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹇︣ض ا﹜︧﹠﹥ در ﹝︣اودات ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︋﹥ ︫﹊﹏ ︻﹞﹙﹩

          

ـ︣﹝︀︩ در ︑﹢﹜﹫︡   ︨️︗ ︣ق ️ ﹨︀ی ︑︖︢︎︀﹡︡︡︣ و ﹋︀﹨ـ︩ ٧٥٪  ﹝︭︣ف آب و︋  ـ﹢︠  ︨﹤ ـ︡ون ﹡﹫︀ز︋  •  ﹎﹙︀﹡ـ﹥ ا︣ا﹡ـ﹩ ﹁ـ︣از-  ﹎︣﹝︀ـ︩︋ 
﹎﹙︀﹡﹥ ای ﹝︭﹢﹐ت 

•  ︑﹢﹜﹫︡ ︎﹢در ︨﹢︎︣ ︗︀ذب ﹡︀﹡﹢﹩ ︋︣ای ﹝︭︀رف ﹋︪︀ورزی
•  ︑﹢﹜﹫︡ دارو﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩

﹩︪︡ا︫︐﹩ و آرا︋ ،﹩رو︾﹟ ﹨︀ی آرو﹝︀︑﹫﹉ ︋︀ ﹋︀ر︋︣د دارو ︡﹫﹛﹢︑  •
️﹁︀︋ ️ •  ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ︀︎﹥ و ﹡︀ل در︠︐︀ن ﹝﹫﹢ه از ︵︣﹅ ر︤ ازد︀دی ︋﹥ روش ﹋︪

      :  
  



٦٩

               

       
در ا︗︣ای ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ﹞︀️ از ﹆﹢ق ︡︎︡آور﹡︡﹎︀ن ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی را︀﹡﹥ ای و ︀﹝️ ︻﹞﹙﹩ از ﹆﹢ق ︀د︫︡ه درآن، ︋︀ ︑﹑ش 
️ ﹨︀ی ︑︖︀ری را︀﹡﹥ ای  ️ ا﹡︡ر﹋︀ران ︮﹠︺️ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ﹋︪﹢ر، ︗️ ﹡︷﹛ ︋︪﹩ و ︨︀﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹁︺︀﹜﹫ ︋﹩ و﹇﹀﹥ ی د︨
﹝︖︀ز، ︨︀ز﹝︀ن ﹡︷︀م ︮﹠﹀﹩ را︀﹡﹥ ای ﹋︪﹢ر ︋︀ ﹨︡ف ︑﹠︷﹫﹛ ﹎︣ی ﹝﹠︀︨︊︀ت ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ و دو﹜️ و ﹝︪︀ر﹋️ ﹝﹣︔︣ در ︨︀﹝︀﹡︡﹨﹩ ا﹝﹢ر 
︑︖︀ری را︀﹡﹥ ای ︋︣ا︨︀س ﹇︀﹡﹢ن ︀﹝️ از ︡︎︡آور﹡︡﹎︀ن ﹡︣م ا﹁︤ار (﹝︭﹢ب ١٣٧٩/١٠/٤﹝︖﹙︦ ︫﹢رای ا︨﹑﹝﹩) و آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︭﹢ب 
️ ﹨︀ی ا﹡﹀﹢ر﹝︀︑﹫﹉ ا︣ان ︋﹥  ﹨﹫️ وز︣ان (﹝︭﹢ب ١٣٨٣/٤/٢٤) از ︑﹫︣﹝︀ه ︨︀ل ١٣٨٤ ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د را آ︾︀ز ﹡﹞﹢د و ︋︀ اد︾︀م ا﹡︖﹞﹟ ︫︣﹋

︻﹠﹢ان ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︣دم ﹡︀د در ︫︩ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︺︀ل ︋﹢ده ا︨️.

          

•  د︖﹫︐︀ل ︨︀زی ︻﹙﹛ ︋︣ای ﹡︧﹏ آ﹠︡ه
•  ︨︀﹝︀﹡﹥  ﹨﹞﹫︀ب ٢٤ (ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و رد︀︋﹩ ﹋︀﹐﹨︀ی د︖﹫︐︀ل ﹎﹞︪︡ه و ︨︣﹇︐﹩)

•  ︨︀﹝︀﹡﹥ ︗︀﹝︹ ﹡︷︀ر︑﹩ و ︋︀زر︨﹩ ادوات ︮﹠︺︐﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا﹠︐︣﹡️ ا︫﹫︀
️ د﹨﹩ آ﹡﹑﹟ ﹝︴︉ و ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ︨﹑م د﹋︐︣ ︋﹢﹡ ﹤﹡︀﹞︀︨  •

•  ︨︀︠️ ︣︎﹠︐︣ ︨︣︻️ ︋︀﹐ ︋︣ای ︀پ ا︵﹑︻︀ت ﹝︐︽﹫﹫︣ ︋︣وی ﹋︀︾︢ ﹁﹟ ﹁﹢﹜︡ ︋︀ رزو﹜﹫︪﹟ ︋︀﹐ و ︋︡ون ︮︡ا

     :  
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︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨ــ︀ی ﹝︧ــ﹙ ︗﹞ــ﹢ری  ﹠︀ــ︹ د﹁︀︻ــ﹩ در ا︗ــ︣ای ﹝ــ︀ده ٧ ﹇︀﹡ــ﹢ن ︑︪ــ﹊﹫﹏ وزارت د﹁ــ︀ع و︎  ﹝﹢︨︧ــ﹥ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑ــ﹩︮ 

ا︨ــ﹑﹝﹩ اــ︣ان ﹝︭ــ﹢ب ١٣٦٨/٥/٢٨ ﹝︖﹙ــ︦ ︫ــ﹢رای ا︨ــ﹑﹝﹩ ︑︀︨ــ﹫︦ ︫︡ه ا︨ــ️.
 ﹅﹫﹆︑ ،و را﹨︊ـ︣ی، آ﹝﹢زش ️ا﹡︖ـ︀م، ﹨︡ا ️﹫﹛﹢دو ﹋︀ر﹋︣د ا﹋︐︪ـ︀﹁﹩ و ﹝︧︐︪ـ︀ری ﹝︧ـ ︀ ﹠︀︹ د﹁︀︻﹩︋  ﹝﹢︨︧ـ﹥ آ﹝﹢ز︫ـ﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑ـ﹩︮ 
﹢د﹋﹀︀﹩ در  ـ﹥︠  ـ︴ ︻﹙﹢م و ︑﹊﹠﹢﹜ـ﹢ژی د﹁︀︻﹩ و ﹡﹫﹏︋  ﹠︺ـ️ د﹁︀︻ـ﹩ ︑ـ️ ︑︡ا︋﹫ـ︣ ﹁︣﹝︀﹡︡﹨ـ﹩ ﹝︺︷﹛ ﹋﹏ ﹇ـ﹢ا، ︗️ ار︑﹆︀ء︨  و ︑﹢︨ـ︺﹥︮ 

︮﹠︀︹ ﹡︷︀﹝﹩ را ︻︡ه دار ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. ﹝﹢︨︧ـ﹥ ︋︀ ﹋︧ـ︉ ︫ـ﹠︀︠️ و ︑︧ـ﹙︳ ︋︣ آ﹠︡ه، ﹡︧ـ︊️ ︋﹥:
﹫︀︨︐﹍︢اری، ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا︗︣ای ︑﹆﹫﹆︀ت ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠﹩ •  ﹨︡﹁﹍︢اری،︨ 
•  ︑﹢︨︺﹥ دا﹡︩ و ﹁﹠︀وری د﹁︀︻﹩،  ︑﹢︨︺﹥ ز︨︣︀︠️ ︮﹠︺️ د﹁︀︻﹩

•  آ﹝﹢زش و ︑﹢︨︺﹥ ی ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩
•  ︑﹫﹥ و ︑︡و﹟ و ا︻﹞︀ل ا︨︐︀﹡︡ارد د﹁︀︻﹩ در ︋︩ ﹁︣آ﹠︡﹨︀ و ﹝︭﹢﹐ت

•  ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ دا﹡︩ و ﹁﹟ آوری
﹠﹫﹥ د﹁︀︻﹩  ﹠︺︐﹩ در ﹝︧ـ﹫︣ ︑﹢︨ـ︺﹥ و ︋︊﹢د ﹝︧ـ︐﹞︣︋  ﹠︀︹ د﹁ــ︀︻﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ر﹨﹠﹞﹢ن ︨ـ︀زی ︗︣︀ن ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨ـ︺﹥︮   ︮﹩︀﹀﹋د﹢︠ ︩︀︎  •

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀︨ـ️ ﹨ـ︀ی ا︋﹑︾﹩ ا﹇ـ︡ام﹫ ︋︣ ا︨ـ︀س︨ 

          
(﹟﹑﹡آ) ︳︠ ︣ •  ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ ا︨︐︣ا︑︥﹉ و آ﹠︡ه ︎︥و﹨﹩ ︋

•  ︨﹫﹙﹫﹊︀ژل ﹝﹆︀وم در ︋︣ا︋︣ ︣ارت
•  ︗︡ا︨︀زی ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ︑﹢︨︳ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ︾︀︪﹩ (راه ا﹡︡ازی ︠︳ ︑﹢﹜﹫︡ ︾︪︀﹨︀ی ﹋︀﹝︍﹢ز﹐ ﹩︐﹥ ﹡︀زک)

LNG آر﹎﹢ن و ،︹︀﹞ ︣وژن︐﹫﹡ ،︹︀﹞ ︫︡ه ا﹋︧﹫︥ن ︹︀﹞ ژ﹡﹫﹉ ︋︣ای ﹎︀ز﹨︀ی﹢︀زن ﹋︣ا﹞ ️︠︀︨ و ﹩︣ا︵  •
 ﹏﹞ ا︨︐﹆︣ار رآ﹋︐﹢ر﹨︀ی ﹝︊︡ل در ﹤﹚﹫︨﹢ ﹥ ور﹝﹩ ﹋﹞︍﹢︨️︋  ﹫﹞︀ر︨︐︀﹡﹩︋  ﹠︺︐﹩ ، ﹋︪︀ورزی و︋   ︮، ﹩﹍﹡︀ ︧﹞︀﹡︡﹨︀ی︠  ︡ا︫︐﹩︎   ︋﹏︡︊︑ ︣ح︵  •

﹩︐︺﹠ ︣ی و︮  ︀︠️ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ا﹜﹊︐︣و︫﹫﹞﹫︀﹩ در︑︭﹀﹫﹥ ﹁︀︲﹑ب ﹨︀ی︫  •  ︵︣ا﹩ و︨ 
︡ ︗︤﹩ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ذوب ︋﹥ ﹝﹫︤ان ﹝︺﹫﹟ ﹠ و ﹩︤︗ ﹉︑ ︀ی﹨ ﹟︀ی ﹎︣﹝︀﹡︣م و ︨︣د، رز﹨ ︉︧ ﹤︋ ︤ات ﹝︣︋﹢ط﹫︖︑ و ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن ️︠︀︨  •

︡ ︠﹢رد﹎﹩ و ا﹡﹀︖︀ر ︡ ︑︣ک، ︲ •  ︑﹢﹜﹫︡ ﹜﹢﹜﹥، ﹝︀زن و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝︡رن ﹋︀﹝︍﹢ز︐﹩ ﹝︡رن ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︲
(SHARK8-OP) ﹤︨﹢﹋ ︀رک ︀ ﹡︀م︫  ﹫︧︐﹛ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹠︭︣︋﹀︣د︋  ﹥ ︲8mm ️﹞︀ و︨   ︋﹩︀︡ه از آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م آ﹜﹫︀ژ در  ︫﹤︐︠︀ ︀ ︵﹢ل١٠﹝︐︨︣  •  ﹇︀﹅ ︑﹞︀م آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م︋ 

•  د︨︐﹍︀ه د﹝﹠︡ه ﹨﹢ای ﹎︣م
•  ︨﹫︧︐﹛ ﹝︋ ️︣︡︣ان ﹨︀ی ︨️ ره آورد

︀ز﹡︪︧︐﹍︀ن- ا﹡︐﹆︀ل ︑︖︣︋﹥  ︋﹜︣﹊︑  •
•  ︎︊︀د

•  ﹋﹠︐︣ل ﹝︽︤ ︠﹙︊︀ن

      :  
 Research and Education Institute of

Defense Industries
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در ا︋ ﹟︩ ا﹡﹢اع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران دارای ︸︣﹁﹫️ ︱﹢ر در ︗︪﹠﹢اره ︨﹫︤د﹨﹛ ︋﹥ ٤ د︨︐﹥ ز︣ ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی ︫︡﹡︡: 
١.  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ﹝︀﹜﹩

٢.  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︎︥و﹨︪﹩ و ﹁﹠︀وری
٣.  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︑︖︀ری

﹩﹠︣﹁︀رآ﹋ ﹩﹞︀ ﹩﹞﹢﹝︻ ٤.  د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی دو﹜︐﹩ و

    .١
️ ﹨︀ی ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری (︫﹠︀︨ـ︀، ︨ـ︣اوا و ...)، ﹨﹙︡﹠﹌ ﹨︀ی  ︋︩ ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︀﹡﹉ ﹨︀، ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︠︴︢︎︣︣ ﹝︀﹡﹠︡ ︫ـ︣﹋

️ ﹨︀ی ︑︀﹝﹫﹟ ︨ـ︣﹝︀﹥ و ﹋︀ر﹎︤اری ﹨︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ ️ ﹨︀ی ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری، ︫ـ︣﹋ ︫ـ︣﹋
      .٢

-  وا︡﹨︀ی ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︀︹ ︋︤رگ و ﹝︀در (﹁﹢﹐د، ︠﹢درو، ﹡﹀️، ﹎︀ز و ︎︐︣و︫﹫﹞﹩)
︀︨︐﹢ر، رو︀ن، ﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت ﹝︧﹊﹟ و ...) -  ﹝︣ا﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ دا﹡︪﹍︀﹨﹩ و ︾﹫︣ دا﹡︪﹍︀﹨﹩ (ا﹡﹫︧﹫︐﹢︎ 

    .٣
E(Export Management Company) EMC ︀ی﹨ ️ ️ ﹨︀ی ︋︀زر﹎︀﹡﹩، ︮︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن، ︫︣﹋ ﹋︫︣

        .٤
و   ﹩﹝﹚︻ ﹝︺︀و﹡️  ︋︀﹡﹢ان،  (﹝︺︀و﹡️  ︗﹞﹢ری   ️︨︀ر  ﹤︻﹢﹝︖﹞︣ز ️ ﹨︀ی  ﹝︺︀و﹡  ،️﹋︣︋ ︋﹠﹫︀د  ︫︣داری ﹨︀،  ︋︀زر﹎︀﹡﹩،  ا︑︀ق ﹨︀ی 

︀ز﹝︀ن ا﹇︐︭︀دی ر︲﹢ی ︀ر︗﹩،︨  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠  ︀ز﹝︀ن ︗︢ب︨  ︀ر︗﹩،︨  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠   ︨ ️ ﹋︣ ﹁﹠︀وری)،︫ 
 ︩  ︋﹤  ︋︀﹡داوری، ︵︣ح ﹨︀ی آ ﹤﹚︣﹞ ︡﹠ از ︦ ﹢ده ﹋﹥︎  ﹑ق︋  ︀﹝﹏ ﹁﹟ آ﹁︣﹠︀ن، ︵︣ا︀ن ﹋︧︉ و ﹋︀ر و ﹡︊﹍︀ن︠  ︀︮︊︀ن ︵︣ح ﹨︀︫ 
️ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری راه ︎﹫︡ا ﹡﹞﹢ده ا︨️. در ا︀م ︗︪﹠﹢اره ︀︮︊︀ن ︵︣ح ﹨︀ ︗️ ﹝︺︣﹁﹩ ︵︣ح ﹨︀ی ︠﹢د ︋﹥  ︾﹫︣﹝︧︀︋﹆﹥ ای ﹁︣︮
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︖︀د ︑︺︀﹝﹏ ︎﹢︀ و ︨︀ز﹡︡ه، ︋﹥ ﹝︡ت ٣ د﹇﹫﹆﹥ ︵︣ح ︠﹢د را ︋﹥ ︀︲︣ان در ︗﹙︧﹥ و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹡︪︀﹨︀ و 
 ︣︲︀ ︢اران﹎ ﹤︀﹞︣ ︨︀ ﹝﹩ د﹨﹠︡. ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹡︪︀ و︨  ﹣ا﹐ت آ﹡︀ و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︗︪﹠﹢اره︎   ︨﹤ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ارا﹥ ﹋︣ده و ٢ د﹇﹫﹆﹥ ﹨﹛︋ 
︀︊︀ن ︵︣ح ﹨︀ و در ︱﹢ر ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن   ︮︀ ﹫︪︐︣، ︗﹙︧︀ت ︗︡ا﹎︀﹡﹥ و ا︠︐︭︀︮﹩︋  ﹥ ﹝︢ا﹋︣ه︋  ﹢رت ︻﹑﹇﹥︋  در ︗︪﹠﹢اره ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در︮ 
 ﹩︀﹝﹠﹨را ﹤  ︋︩  ︋﹟︀ن ا﹎︡﹠﹠﹋ ️ ﹋︣ ︣﹎︤اری ︗︪﹠﹢اره، ﹝︣︋﹫︀ن در ﹋﹠︀ر ︵︣ا︀ن و︫   ︋︀ ︗︪﹠﹢اره دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. در ا︀م ﹇︊﹏ و ﹨﹞︤﹝︀ن︋ 
 ︣︲︀ ︢اران﹎ ﹤︀﹞︣ ﹥ داوران، ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹡︪︀﹨︀ و︨   ︋﹩︀﹡ ︣ای روز ︣︐﹟ ارا﹥ را︋  ︐﹢ا﹡﹠︡︋  ︀︊︀ن ︵︣ح ﹨︀︋  و ﹝︪︀وره ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ ︑︀︮ 

.︡﹠︫︀ در︗︪﹠﹢اره دا︫︐﹥︋ 
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ــ﹢د ︗﹙︧ــ﹥ ﹨﹞︀﹨﹠﹍ــ﹩ دا︫ــ︐﹠︡ و ارا﹥ ﹨ــ︀ی  ــ︀ ﹝︣︋﹫ــ︀ن︠  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٦/٢/٦︋  ️ ﹨ــ︀ی︨  ︋ــ︩ ︾﹫︣﹝︧ــ︀︋﹆﹥ ای ﹁︣︮
ــ︀ن  ︊︀  ︮︣︀ــ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و︨  ــ︀﹨︀،︨  ــ︡﹎︀ن ﹡︪ ﹠︀﹝﹡ ــ︣ای  ︋٩٦/٢/٨ ــ ︊ ــ﹥︮  ــ︣ ٩٦/٢/٧ و ︗﹞︺ ︸︡از︺ ــ﹠︊﹥︋  ︪︖﹠ ــ︀ی︎  ــ︩ در روز﹨ ــ﹟︋  ا

ــ︡. ــ︀ ا﹡︖ــ︀م︫  ︵︣ح ﹨

︀﹫︫︣  ︎️︺﹠  ︮︡وا ﹢﹡︀﹡ ️﹋︣  ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ،   
︀︣غ آر﹝﹫ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︨   ︨️﹋︣ ،  ﹝﹞ ﹏﹞︀︻︣︡︐︣م︫    

﹠﹫︀﹡﹍︢ار و ﹝︡رس ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀رت آ﹋︀د﹝﹩ و ﹝︪︀ور ﹋︧︉ و ﹋︀ر﹨︀ی ﹡﹢︎︀  ︋،   

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ︀︋﹅ ﹝︣﹋︤ ر︫︫︡   ︨️︨︣︎︣  ︨،  
︥و﹨︩ و ﹁﹠︀وری ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن ﹠︡وق︎   ︮﹏﹞︀︻ ︣︡﹞  ،  

︣﹋️ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︔︀﹡﹫﹥ ، ﹝︡︣ ︑﹢︨︺﹥ ﹋︧︉ و ﹋︀ر︫    
﹑س ﹠︐︣ و ا︮﹀︀ن︎   ︨️﹡﹢︢ار ا﹍﹡︀﹫﹠ ︀ور﹝﹫︀﹡﹥،︋  ︣﹋️ ﹨︡﹨︡ ﹡﹫﹉ ﹡︀م︠  ، ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︫   

︿︣ ︐︀ب د﹨﹠︡ه︫   ︫︣︡﹞ ،  
︣﹋️ آ﹜︐﹢ن  ︫﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ،  

﹠﹫︀ن ﹎︢ار و ﹝︡رس ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀رت آ﹋︀د﹝﹩ و ﹝︪︀ور ﹋︧︉ و ﹋︀ر﹨︀ی ﹡﹢︎︀  ︋،  

     

     



٧٣

     
      

 

︋﹫﹞﹥  ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝︭︣ف ﹨﹢︫﹞﹠١︡

د︖﹫︐︀ل ︨︀زی ︻﹙﹛ ︋︣ای ﹡︧﹏ آ﹠︡ه٢

︩ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ و ﹝︣︗︹ ︮﹠︺️ ︨︀︠︐﹞︀ن٣ دا﹡
︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ﹝︀︫﹫﹟ ︠﹢د﹎︣دان ︋︣دا︫️ ز︻﹀︣ان٤
︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ د︨︐﹍︀ه د﹋︀﹡︐﹢ر ︨︀﹡︐︣﹀﹫﹢ژ ︋︣ای ︑︭﹀﹫﹥ ︎︧︀ب٥
︨︀︠️ د︨︐﹍︀ه ︨﹢﹡﹢﹎︣ا﹁﹩٦
︡ ︗︤﹩ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ذوب ︋﹥ ﹝﹫︤ان ﹝︺﹫﹟٧ ﹠ و ﹩︤︗ ﹉︑ ︀ی﹨ ﹟︀ی ﹎︣﹝︀﹡︣م و ︨︣د، رز﹨ ︉︧ ﹤︋ ︤ات ﹝︣︋﹢ط﹫︖︑ و ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن ️︠︀︨
٨Earling ﹤﹛︤﹛︪︡ار زود﹨﹠﹍︀م ز﹨ ﹤﹡︀﹞︀︨
٩(﹉﹡︀︋ ︀﹞︣﹎) ﹏﹝ ﹏︋︀﹇ ﹩︀﹞︣﹎ ذ︠﹫︣ه ︨︀ز

١٠︣︢︎︀﹡︡︡︖︑ ︀ی﹨ ️ ﹎﹙︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹩ ﹁︣از  ﹎︣﹝︀︩ ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︨﹢︠
و ﹋︀﹨︩ ٧٥٪ ﹝︭︣ف آب و ︋︣ق ︗︀﹞︨︣ ️︩ در ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢﹐ت ﹎﹙︀﹡﹥ ای

١١(﹟﹑﹡آ) ︳︠ ︣ ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ ا︨︐︣ا︑︥﹉ و آ﹠︡ه ︎︥و﹨﹩ ︋
︨﹫﹙﹫﹊︀ژل ﹝﹆︀وم در ︋︣ا︋︣ ︣ارت١٢



٧٤

 

︉ ︑︀ب (︎﹑ک ︫﹞︀ره ﹎︢اری ︫︡ه ︋﹫︣ون ︠︀﹡﹥ ﹨︀، ﹋﹢﹥ ﹨︀ و ...) از ︗﹠︦ ︨﹀︀ل ︀ ︨︣ا﹝﹫﹉ ︋︀ ﹜︺︀ب ﹁︧﹀︨︣︀﹡١٣︦ ︎﹑ک ︫
١٤underwater pelletizing system و ︑﹢﹜﹫︡ ﹎︣ا﹡﹢ل ︋﹥ روش ️﹁︀و ︨︀︠️ ﹝︀︫﹫﹟ ︋︀ز ﹩︣ا︵
١٥Mpress ︀ت︻﹢︊︴﹞ ﹤︍︀ر﹊ ️︣︡﹞ ﹜︐︧﹫︨

﹜︊︀س ورز︫﹩ ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡ه از راه دور ︻﹑ ﹜︣﹋︐﹩ و آ﹝︀د﹎﹩ ︗︧﹞︀﹡﹩ ورز︫﹊︀ر و ︋﹫﹞︀ران١٦
︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︑ ،︬﹫︪﹀︀︸️ و در﹝︀ن

دوش ︨﹫︣﹋﹢﹜﹥ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ا︨︐﹀︀ده ﹝︖︡د از آب١٧
︗︡ا︨︀زی ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ︑﹢︨︳ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ︾︀︪﹩ (راه ا﹡︡ازی ︠︳ ︑﹢﹜﹫︡ ︾︪︀﹨︀ی ﹋︀﹝︍﹢ز﹐ ﹩︐﹥ ﹡︀زک)١٨
١٩LNG آر﹎﹢ن و ،︹︀﹞ ︣وژن︐﹫﹡ ،︹︀﹞ ︫︡ه ا﹋︧﹫︥ن ︹︀﹞ ژ﹡﹫﹉ ︋︣ای ﹎︀ز﹨︀ی﹢︀زن ﹋︣ا﹞ ️︠︀︨ و ﹩︣ا︵

٢٠﹟﹫︊︵︀﹞ ︀︋ ︊︀ن ﹋︧︉ و ﹋︀ر ︋︣ای ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣وش و ار︑︊︀ط ﹝︺﹠﹩ دار︀︮ آی (︨︀﹝︀﹡﹥ ای ا︨️ در ا︠︐﹫︀ر ﹩︖د
️ ، ا︎﹙﹫﹊﹫︪﹟ و ︫︊﹊﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︐﹢ای د︖﹫︐︀ل ا︨️.) ︀︨ ﹏﹞︀︫ ا︗︤اء آن ﹤﹋

د︨︐﹍︀ه ︑﹢﹜﹫︡ آ﹎︀ر و ︨︀ز﹎︀ر﹋﹠﹠︡ه آ︤︋︀ن در﹞ ﹤︋ ︀﹫︳ رود︠︀﹡﹥٢١
︩ ︋﹫﹠﹩ آ﹜﹢د﹎﹩ ﹨﹢ای ︑ ︫︣︣ان ︋︣ ︀︎﹥ ︨﹫︀﹨﹥ ا﹡︐︪︀ر٢٢ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑️ وب ﹝︣︡️ و ︎﹫
﹇︀رچ ﹋︩ ︵︊﹫︺﹩٢٣
٢٤﹩︐︺﹠︮ ️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ︨︀زی ﹋﹠︐︣ل و ﹤︍︀ر﹊ و ﹝︐︡و﹜﹢ژی ︋︣ای ﹨﹢︫﹞﹠︨︡︀زی و ﹤﹡︀﹞︀︨
︡ ﹞ ︭﹢ص آ︨﹀︀﹜️ ︋︣ ︀︎﹥ دو﹜﹢﹝﹫️ (︗︤﹍︀﹟ ﹡﹞﹉ و ﹝︀︨﹥)٢٥ ︡ ︋︣ف و ︲ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹙﹢ل ︲
︑﹢﹜﹫︡ ︮﹠︺︐﹩ رو︾﹟ ︫︐︣﹝︣غ ﹎︣︡ ︠﹢را﹋﹩، ︋︡ا︫︐﹩ و در﹝︀﹡﹩٢٦
︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹢︫︀︋﹥ ﹁︣ا︨﹢د﹝﹠︡ ﹋︀﹝︊﹢︗︀ ︋︀ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︫﹫︣ه ︠︣﹝٢٧︀

︵︣ح ︑︋ ﹏︡︊︡ا︫︐﹩ ︎︧﹞︀﹡︡﹨︀ی ︠︀﹡﹍﹩ ، ︮﹠︺︐﹩ ، ﹋︪︀ورزی و ︋﹫﹞︀ر︨︐︀﹡﹩ ︋﹥ ور﹝﹩ ﹋﹞︍﹢٢٨️︨
 ﹏﹞ ا︨︐﹆︣ار رآ﹋︐﹢ر﹨︀ی ﹝︊︡ل در ﹤﹚﹫︨﹢︋

ا︋︤ار ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹜︊﹥ ︀ب ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ﹁︣آ﹠︡﹨︀ی ﹁︣ز﹋︀ری د﹇﹫﹅٢٩
︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹠︧﹢︗︀ت ︨︀﹜﹛ از ا﹜﹫︀ف ︵︊﹫︺﹩ و ر﹡﹌ ︵︊﹫︺﹩٣٠

︵︣ح ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ «︋﹢﹝︀» ﹋﹥ از ﹉ وب ︀︨️ و ا︎﹙﹫﹊﹫︪﹟ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ا︖︀د ︋︀زار ﹎︧︐︣ده٣١
ا﹡﹢اع ︮﹠︀︹ د︨︐﹩ ︡︋︹ رو︨︐︀﹩ ︋︡ون وا︨︴﹥ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹊︀ن ﹨︀ی ︑︀ر﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی را دارد.

︑﹢﹜﹫︡ ︋︀زی ﹨︀ی ﹝﹢︀︋﹙﹩ آ﹡﹑﹟ ︠﹑﹇︀﹡﹥ و ︋﹑در﹡﹌٣٢
د︨︐﹍︀ه ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ︻﹙﹢﹁﹥٣٣
︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ا﹜﹊︐︣و︫﹫﹞﹫︀﹩ در︑︭﹀﹫﹥ ﹁︀︲﹑ب ﹨︀ی ︫︣ی و ︮﹠︺︐﹩٣٤
︨﹫︧︐﹛ ﹋﹠︐︣ل ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹨﹢ای ﹝︐︣ا﹋﹛ ︠﹢درو٣٥
﹁︣﹝﹢﹐︨﹫﹢ن و ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ﹋﹢د﹨︀ی ﹝︀︹ ︨﹠︐︤ی و ار﹎︀﹡﹫﹉٣٦
︋︐﹟ ︀وی ﹁︣اا﹁︤و﹡﹥ (︋︐﹟ ︋︀دوام)٣٧
︑﹢﹜﹫︡ ︑﹫︣اژی ا﹡﹢اع ﹜﹢د︨﹏ ﹨٣٨︀
︻﹫﹠﹉ ︨﹠︖︩ د︡ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹜﹠︤ ﹋︀﹡﹢ن ﹝︐︽﹫٣٩︣
︀رت ︋﹫﹠︀﹩ ︨﹠︖﹩ د︖﹫︐︀ل٤٠



٧٥

 

﹡︀﹡﹢ ︎﹢در آ﹨﹟ ︑﹫﹥ ︫︡ه از ︲︀︺︀ت ︮﹠︀︹ ﹁﹢﹐د ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︀﹡﹢ ﹋﹢د ( ﹡︀م ﹝︖﹢ز ﹡︀﹡﹢ ﹝﹆﹫︀س: ︎﹢در ﹡︀﹡﹢ ذرات آ﹨﹟ ﹁﹙︤ی)٤١
︑﹢﹜﹫︡ و ﹁︣آوری ︎﹢در ﹨︀ی ︨︣ا﹝﹫﹊﹩ ﹝﹠﹫︤﹛ ﹁﹙﹢ر︡ و ︨﹢﹜﹀﹫︡ روی٤٢
︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨﹞﹫︀ب ٢٤ (ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و رد︀︋﹩ ﹋︀﹐﹨︀ی د︖﹫︐︀ل ﹎﹞︪︡ه و ︨︣﹇︐﹩)٤٣
آ﹝﹢زش آ﹡﹑﹟ ز︋︀ن ﹨︀ی ︠︀ر︗﹥٤٤
︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹝︣ا﹇︊️ از ︨︀﹜﹞﹠︡ان٤٥
︨︀﹝︀﹡﹥ ︗︀﹝︹ ﹡︷︀ر︑﹩ و ︋︀زر︨﹩ ادوات ︮﹠︺︐﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا﹠︐︣﹡️ ا︫﹫٤٦︀
︨︀︠️ رو︾﹟ ﹋︣﹝︀﹡︪︀﹨﹩ در ﹝﹆﹫︀س ︮﹠︺︐﹩ و ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از روش ﹨︀ی ﹡﹢﹟ و ︋︭﹢رت ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉ ٤٧
︑﹢﹜﹫︡ ︎﹢در ︨﹢︎︣ ︗︀ذب ﹡︀﹡﹢﹩ ︋︣ای ﹝︭︀رف ﹋︪︀ورزی٤٨
︑︀︨﹫︦ ﹝︣﹋︤ ︑︭︭﹩ آ﹝﹢زش ﹝︀ر︑﹩ و ر﹁︐︀ری ﹋﹢د﹋︀ن از ︵︣﹅ ︋︀زی و ︨︣﹎︣﹝﹩ ︋︣ا︨︀س ا︮﹢ل و ﹝︊︀﹡﹩ ا︨﹑﹝﹩٤٩
️ د﹨﹩ آ﹡﹑﹟ ﹝︴︉ و ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ︨﹑م د﹋︐٥٠︣ ︋﹢﹡ ﹤﹡︀﹞︀︨
﹝︖︀زی ︨︀ز ﹢︑︀ب ( ︋︧︐︣ی ا︨️ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ا﹞ ﹤﹋ ﹩︐﹡︣︐﹠︀︵︉ و ︑︣ا﹁﹫﹉ ︋︀﹐ دار﹡︡.)٥١
︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ د︨︐﹍︀ه ﹝﹊﹠︡ه ︗﹞︹ آوری ﹝﹢اد (﹋﹢د دا﹝﹩)٥٢
️ ﹁︣م ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︐﹢ای ︑︺︀﹝﹙﹩ ﹨﹢︫﹞﹠٥٣︡ ﹚︎
︡ ︋﹢ و آ﹡︐﹩ ︋︀﹋︐︣︀ل٥٤ ︑﹢﹜﹫︡ ︣م ︲
︣ روی ︑︣ا︫﹥» ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹁﹠︀وری ﹡︀﹡﹢ ︋︣ای ︗︡ا︨︀زی ︨﹙﹢ل ﹨︀ی ︨︣︵︀﹡﹩٥٥ ︨︀︠️ ︨﹫︧︐﹛ «آز﹝︀︪﹍︀ه ︋
︨︀﹝︀﹡﹥ ︗︀﹝︹ ارز︫﹫︀︋﹩ ︻﹙﹞﹩ ﹋︐︉ و ﹝︭﹢﹐ت ︻﹙﹞﹩ آ﹝﹢ز︫﹩ ﹋︪﹢ر (︋︀ ﹡︀م ︑︖︀ری ︋﹢﹋︀رف)٥٦
٥٧(︣﹍︪رو ﹩﹍﹡︀︠ ﹤︙︾︀︋) ︡﹠﹝︫﹢﹨ ️︪﹋ ا︑︀﹇﹉ ﹨︀ی
︎︀رک ︎﹫︪︣﹁︐﹥ ︑﹀︣﹩ آ﹝﹢ز︫﹩ ﹋﹢د﹋︀ن٥٨
︩ ︨︀︠︐﹥ ﹎︙﹩ ﹁︣آوری ︫︡ه ︋︀ ﹡︀﹡﹢︨﹫﹙﹫٥٩︦ ﹝﹑ت و ﹇︴︺︀ت ︎﹫
︩ ﹨︀ی ︮﹠︺️ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︗﹞︹ ︨︍︀ری٦٠ ﹛︀ و ﹏︀︧﹞ ﹏ ︣م﹁ ️ را ه ا﹡︡ازی ︎﹙



٧٦

 

﹡︣م ا﹁︤ار ﹝︫ ️﹞﹑︨ ️︭︣︡﹩ اَِو︨﹫﹠︀پ٦١
︑﹢﹜﹫︡ رو︾﹟ ﹨︧︐﹥ ︠︣﹝٦٢︀
د︨︐﹍︀ه ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉ ︑︴﹫︣ ︋﹫﹞︀ر ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︎︨︣︐︀ر و ︗︀︋︖︀﹩ ︋﹫﹞︀ر٦٣
︑﹢﹜﹫︡ دارو﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩٦٤
٦٥﹩﹊︧و ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹢اد ︑﹢︨︳ ︨﹫︧︐﹛ ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹢اد د ﹟︤ا︨﹫﹢ن ︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ︋︙﹫﹠﹌، ︑﹢ز﹫﹡︀﹊﹞
٦٦﹩︪︡ا︫︐﹩ و آرا︋ ،﹩رو︾﹟ ﹨︀ی آرو﹝︀︑﹫﹉ ︋︀ ﹋︀ر︋︣د دارو ︡﹫﹛﹢︑
︑﹢﹜﹫︡ ︻︭︀ره ﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩ و دارو﹩ از ︗﹞﹙﹥ ︀ی ︨︊︤، ︀ی ︨︊︤ ﹁﹢ری و ...٦٧
︑﹢﹜﹫︡ آ﹨﹟، روی و ﹋﹙︧﹫﹛ ︠﹢را﹋﹩ ﹋﹑︑﹥٦٨
️ ︋︀ن٦٩ ا︎﹙﹫﹊﹫︪﹟ در︠
در︎﹢ش ︲︨︡︣﹇️ ﹝﹠﹢ل ︋︐﹟ ︑﹢ا﹡﹞﹠٧٠︡
︡ ︠﹢رد﹎﹩ و ا﹡﹀︖︀ر٧١ ︡ ︑︣ک، ︲ ︑﹢﹜﹫︡ ﹜﹢﹜﹥، ﹝︀زن و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝︡رن ﹋︀﹝︍﹢ز︐﹩ ﹝︡رن ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︲
٧٢IPBS ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ و ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ︤ی︣د ︋﹢د︗﹥ ر﹊︀ن ﹨︀ ︋︀ رو﹞︤ی در ︨︀ز︤ی و ︋﹢د︗﹥ رر ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤︍︀ر﹊ ︀د ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹡︣م ا﹁︤اری︖ا

︨﹫︧︐﹛ رو︫﹠︫ ﹩︀︣ی ︎﹢︋ ︀︋ ﹤﹋ (CAT LIGHT) ︀︣ه ﹎﹫︣ی از ︨﹠︧﹢ر﹨︀ی ﹝﹫︴﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی دا︠﹙﹩ ︋︣ ا︨︀س ﹡﹢ر ﹝﹫︳ و ز﹝︀ن ٧٣
︋︀ل ﹨︀ی ︠﹢د را ︋︀ز و ︋︧︐﹥ ﹋︣ده و ﹡﹢ر ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ را ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝﹠︊︹ ﹡﹢ر LED ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

٧٤(Khayyám) ︀م ︠﹫︀م﹡ ︀︋ Smart Home ﹤︋ ا︑︀ق ︨︀ده ﹉ ﹏︡︊︑ و︨﹫﹙﹥ ای ﹨﹢︫﹞﹠︡ ︋︣ای

٧٥ 8mm ️﹞︀︲ ﹤︋ ﹩︀︀م آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م ︋︀ ︵﹢ل ١٠ ﹝︐︣ ︨︀︠︐﹥ ︫︡ه از آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م آ﹜﹫︀ژ در﹝︑ ﹅︀﹇
(SHARK8-OP) (﹤︨﹢﹋) ︣د ︋︀ ﹡︀م ︫︀رک﹀︋︭︣﹠﹞ ︡﹫﹛﹢︑ ﹜︐︧﹫︨ و

﹉ ا︵﹑︻︀ت ﹝︐︽﹫﹫︣ روی ﹋﹙﹫﹥ ﹝︭﹢﹐ت در ︀ل ︣﹋️ (︠︳ ︑﹢﹜﹫︡) ︋︣ای رد﹞ ﹩︋︀︭﹢ل در را︨︐︀ی ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ﹇︀︀ق ﹋︀﹐٧٦
٧٧﹉ ﹤︐︨رت ١٠ ︑︀ ٥٠ ︋︣گ ︋︡ون ︗︡ا ﹋︣دن ︋︣﹎﹥ ﹨︀ از د﹢︭︋ ﹉ ﹤︐︨د ︣︐﹠︣︎ ️︠︀︨
︨︀︠️ ︣︎﹠︐︣ ︨︣︻️ ︋︀﹐ ︋︣ای ︀پ ا︵﹑︻︀ت ﹝︐︽﹫﹫︣ ︋︣وی ﹋︀︾︢ ﹁﹟ ﹁﹢﹜︡ ︋︀ رزو﹜﹫︪﹟ ︋︀﹐ و ︋︡ون ︮︡ا٧٨
٧٩ ️﹁︀︋ ️ ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ︀︎﹥ و ﹡︀ل در︠︐︀ن ﹝﹫﹢ه از ︵︣﹅ ر︤ ازد︀دی ︋﹥ روش ﹋︪
٨٠(﹩﹠︣﹁ای آ﹝﹢ز︫﹩ و ا﹡﹍﹫︫︤﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀رآ﹢︐﹞ ︡﹫﹛﹢︑ ︡ف﹨ ︀︋ ) ﹩﹠︣﹁ر︨︀﹡﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹋︀رآ ﹉ ︀ن ︎﹑س ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹀︮ا ️︀︨ ﹤︺︨﹢︑ ︣ح︵
٨١﹩﹡︀﹝︐︠︀︨ ﹛︀︭﹞ ︀ر︋︣د﹋ ︀︋ (... ا﹜﹫︀ف ︫﹫︪﹥ ای و ،﹩﹡︀﹝﹫︨ ︦︣︑︀﹞ ︀︋ ،﹩︐﹁︀﹝﹢اد ︎﹙﹫﹞︣ی ︋︀ز ﹏﹞︀︫) ک ︎﹙﹫﹞︣ی ︫﹫︪﹥ ای﹢﹚︋ ︡﹫﹛﹢︑
٨٢︀﹝︣ه ︋︣داری از ︎︀رک ︻﹙﹞﹩ ︎︣و﹁︧﹢ر ︋︀ز︋ راه ا﹡︡ازی و ،﹩︣ا︵
د︨︐﹍︀ه د﹝﹠︡ه ﹨﹢ای ﹎︣م٨٣
︨﹫︡ر (SEEDER) د︨︐﹍︀ه ︑﹫﹥  ﹡︪︀ء ︋︣﹡︕ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹊︀﹡﹫︤ه٨٤
︋﹢﹝﹩ ︨︀زی و د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹫︧﹥ ﹨︀ی ︎﹙﹫﹞︣ی ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ﹇﹫︣ داغ در ﹋︪﹢ر٨٥
︣ ︋︀ز )٨٦ ︨﹠︧﹢ر ا﹜﹊︐︣وا︎︐﹫﹊﹩ ︑︪﹫︬ و ︀︎︩ ﹎︀ز ( ︵﹫︿ ﹡﹍︀ر ﹡﹆︴﹥ ای/︵﹫︿ ﹡﹍︀ر ﹝︧﹫
︨﹫︧︐﹛ ﹝︋ ️︣︡︣ان ﹨︀ی ︨️ ره آورد٨٧
٨٨ SPL ︎︣و﹡︡ه ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ︋﹫﹞︀ران ︋︀ ﹡︣م ا﹁︤ار ︡﹫﹛﹢︑
٨٩﹩︻﹢﹠︭﹞ ﹌﹠︨ ﹩﹡︀﹝︐︠︀︨ ﹟﹢﹡ ﹛︀︭﹞ ︡﹫﹛﹢︑
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ـــــــ  

۱۳۹۶/٠٢/٠٧          - 

ــ  ــ   ــ   ــ    ــ   ــ  ــ    
ــ   ــ  ــ    ــ   ــ    ــ  ــ  ــ  ــ 
ــ    : ــ  ــ   ــ    ــ  ــ  ــ    . ــ  
ــ  ــ   . ــ ــ  ــ  ــ   ــ   ، ــ ــ  
ــ   ــ  ــ   ــ  ــ  ــ   ، ــ ــ  ــ  ــ  
ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  ــ   . ــ ــ  ــ  ــ     
ــ  ــ   ــ   ، ــ ــ  ــ  ــ  ــ   ــ   

. ــ ــ  ــ 

ـــــــ  

۱۳۹۶/٠٢/٠٧         - 

ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ، ــ ــ  ــ   ــ  ــ    
ــ    ــ   ــ  ــ   ، ــ ــ   ــ  ــ   ــ  ــ   
ــ  ــ  ــ    . ــ ــ   ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  
ــ   ــ  ــ  ــ   ــ    ، ــ ــ  ــ  ــ   ــ 
ــ     ــ   ــ   ــ  ــ   ــ   ــ 

. ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ 

ـــــــ  

۱۳۹۶/٠٢/٠٨            - 

ــ  ــ   ، ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ 
ــ  ــ  ــ     ، ــ ــ    ــ  ــ  ــ 
ــ  ــ   : ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ    . ــ  
ــ   ــ   ،(SMEs ــ  ــ ( ــ   ــ   ــ   ، ــ
ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  ــ   ــ  ــ   ــ  ــ  ــ 

. ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 
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۹۶/۲/۷    -         .

در  ︎﹫︪︣و  ︎︥و﹨︪﹍︀ه ﹨︀ی  و  دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀  از  ︑︺︡ادی  ا︠﹫︣  ︨︀ل ﹨︀ی  در 
️ ﹨︀ی ﹁﹟ آ﹁︣﹟ (︋︩ ︭︠﹢︮﹩) و  ﹋︪﹢ر ا﹇︡ام ︋﹥ ﹝︪︀ر﹋️ ︋︀ ︫︣﹋
 ﹤︀﹞︨︣ ارد﹢﹞ ﹟︣ده ا﹡︡. در ︑﹞︀﹝﹩ ا﹋ ︀﹨ ️ ﹋︫︣ ﹟︢اری در ا﹎ ﹤︀﹞︨︣
️ ﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ و  ︠︀︨︣و آورده دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ا﹝﹊︀﹡︀ت و ز
 ﹤︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ﹤︐﹊﹡ .︬︭︐﹞ ﹩﹡︀︧﹡دا﹡︩ ﹁﹠﹩ و ﹡﹫︣وی ا ،﹩﹨︀﹍︪︀﹞آز
﹝︀︵︣ات  در  ︎︥و﹨︪ــ﹍︀ه   ︀ دا﹡︪﹍︀ه  ﹝︪︀ر﹋️  ﹝﹢ارد،   ﹟ا ︑﹞︀م  در 
﹋︧︉ و ﹋︀ر و ︨﹢د و ز︀ن ا︐﹞︀﹜﹩ ا︨️. ا﹟ ︗︧︀رت و ﹡﹢آوری در 
︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر  ﹝﹆︀م  در   ︀﹡آ  ﹟︐﹁︣﹎ ﹇︣ار  و  ﹋︪﹢ر﹝︀ن  از دا﹡︪﹍︀ه  ﹨︀ی   ﹩︱︺︋
︋︖︀ی ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در ﹝﹆︀م و ︗︀﹍︀ه ︢︎︣︴︠ ﹉︫︣︣، ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ 
داوری  و   ﹩︋︀ارز از   ︦︎  ﹤﹋ دا︫️  آن   ︣︋ را   ﹩︀︋ ﹫︫  ﹩﹠︣﹁آ ﹟﹁
و  ﹡︀︐︀ ٥ دا﹡︪﹍︀ه  ﹝︀ه،  ز﹝︀ن ٣  ﹝︡ت  در  ز︀دی   ︿﹚︐﹞ ︎︣و﹡︡ه  ﹨︀ی 
﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ا﹟ ﹝︡ل  ﹨︀ی ﹝︪︀ر﹋︐﹩  ︀ر︋  ︣ای او﹜﹫﹟︋  ︎︥و﹨︪﹍︀ه را ا﹡︐︀ب و︋ 
در ︗︪﹠﹢اره ︨﹫︤د﹨﹛ ︋︍︣دازد. ︑︖︣︋﹥ ا﹟ دا﹡︪﹍︀ه  ﹨︀ و ︎︥و﹨︪﹍︀ه  ﹨︀ی 
﹝︖︣ی ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︑︺︀﹝﹑ت، ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ و ﹡︐ ︕︀︀︮﹙﹥، در ﹡︪︧︐﹩ 
︎︥و﹨︪﹍︀ه  ﹨︀ی  و  دا﹡︪﹍︀ه  ﹨︀   ️︧︪﹡» ︻﹠﹢ان   ﹤︋ ︗︪﹠﹢اره   ﹟ا در 
﹝︐︣م  ﹝︺︀ون  ا﹞︡ی،  د﹋︐︣  آ﹇︀ی  ︗﹠︀ب  ︱﹢ر   ︀︋ ︨︣﹝︀﹥  ﹎︢ار»، 

.︫︡   ﹤︀ت و ﹁﹠︀وری ارا﹆﹫﹆︑ ،م﹢﹚︻ ︣︎︥و﹨︪﹩ وز
د﹜﹫﹏ ا﹨﹞﹫️ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع آن ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹛  ا﹋﹠﹢ن ﹝﹫﹙﹫︀رد﹨︀ ︑﹢﹝︀ن ︔︣وت 
﹋︪﹢ر در دا︠﹏ دا﹡︪﹍︀ه  ﹨︀ در ﹇︀﹜︉ دا﹡︩ ﹁﹠﹩، ز︨︣︀︠️ و ا﹝﹊︀﹡︀ت 
 ﹟﹫︋  ﹜﹋︀ ﹝︡ل   ﹑︺﹁  ﹤﹊﹠ا  ﹏﹫﹛︡︋ و﹜﹩   ،︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹝﹢︗﹢د  ︎︥و﹨︪﹩ 
﹝︡ل   ﹉  ︀︑︡﹝︻ و  ا︨️  ﹋︀ر﹁︣﹝︀  ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر-  ﹝︡ل   ،️︺﹠︮ و  دا﹡︪﹍︀ه 

﹢د. و﹜﹩ ﹝︡ل ﹨︀ی  ︐︀﹡︧﹫﹏ ﹡﹞﹩  ︑﹢ا﹡︡ ﹁︺︀ل︫   ︎﹟︀ری و︗﹢د دارد، ﹨﹞﹥ ا﹋
﹢د.  ︫️︺﹠ ﹫﹟ ︑︺︀﹝﹏ دا﹡︪﹍︀ه و︮   ︋︣︐︪﹫ ︀︻︒ ︑﹠﹢ع︋  ︗︡︡ ﹝﹩  ︑﹢ا﹡︡︋ 

و  ︑﹆﹫﹆︀ت  ︻﹙﹢م،   ︣وز ︎︥و﹨︪﹩  ﹝︐︣م  ﹝︺︀ون  ا﹞︡ی،  د﹋︐︣  آ﹇︀ی 
﹫﹟ دا﹡︪﹍︀ه  ﹥ رو﹡︡ی ﹡﹢ ︗️ ا︖︀د ﹉ ﹡︷︀م ︑︺︀﹝﹙﹩︋  ︀ ا︫︀ره︋  ﹁﹠︀وری︋ 
و ︮﹠︺️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ﹉︣﹋️ ﹡﹢آورا﹡﹥ در ︗︪﹠﹢اره ︨﹫︤د﹨﹛، ار︑︊︀ط 
﹠︺️ و   ︮﹟﹫  ︋︩﹛︀ ﹩﹚︮از ﹡﹊︀ت ﹋﹙﹫︡ی و ا ﹩﹊ را ️︺﹠ دا﹡︪﹍︀ه و︮ 
دا﹡︪﹍︀ه دا﹡︧️ و ﹝︴︣ح ﹋︣د ︋︣ای ︋︐︫︣︡ن ︑︺︀﹝﹏ دا﹡︪﹍︀ه و ︮﹠︺️، 
﹡﹍︣ش ︗︡︡ ﹝︪︀ر﹋️ دا﹡︪﹍︀ه  ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ︎︥و﹨︪﹩ ﹋︪﹢ر ︋︀ ︮﹠︺️ و 
 ︣وز ﹟﹫ ️  ﹡︀﹝﹥  ای︋  ︡ه و در ا﹟ را︨︐︀ ﹝﹢ا﹁﹆ ︣وع︫   ︫﹟︣﹁︀ی ﹁﹟  آ﹨ ️ ﹋︫︣
﹝︐︣م د﹁︀ع و وز﹞ ︣︐︣م ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری در ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ 
︑﹢ا﹡﹞﹠ــ︡ی   ،﹩﹠﹁ دا﹡︩   ️﹫﹊﹛︀﹞ دا﹡︪ــ﹍︀ه  ﹨︀  آورده  ︫︡ه ا︨️.   ︡﹆︺﹠﹞

︥و﹨︪﹩ و آز﹝︀︪﹍︀﹨﹩ ا︨️.  ️  ﹨︀ی︎  ︠︀︨︣︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ و ز﹫﹡
ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ﹋﹥ در ا﹟ را︨︐︀ ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️:

️ ﹨︀ و ﹝﹣︨︧ـ︀ت  ـ︣﹋ ١- ︵︊ـ﹅   «آ﹫﹟ ﹡︀﹝ـ﹥ ا︗︣ا﹩ ﹇︀﹡﹢ن ﹞︀️ از︫ 
︩  ︋﹠﹫ـ︀ن و ︑︖︀ری  ︨ـ︀زی ﹡﹢آوری  ﹨ـ︀ و ا︠︐︣ا︻ـ︀ت»، دا﹡︪ـ﹍︀ه  ﹨︀  دا﹡
﹝﹩  ︑﹢ا﹡﹠ـ︡ ︋︀ «︨ـ︣﹝︀﹥ ارزش ﹝︀﹜﹊﹫ـ️ دا﹡︩ ﹁﹠ـ﹩ و ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹁﹊︣ی» 

.︡﹠︫︀︋ ﹜﹫︨ـ ︀﹨ ️ در ︫ـ︣﹋
️ ﹨︀﹩ ﹋﹥ دا﹡︪﹍︀ه  ﹨︀ و  ٢-  ︮﹠︡وق ﹡﹢آوری و ︫﹊﹢﹁︀﹩، در ︫︣﹋
﹝︣ا﹋︤ ︎︥و﹨︪﹩ در آن ︀﹞︨︣ ︡﹠︐︧﹨ ﹜﹫︨﹥  ﹎︢اری VC ا﹡︖︀م ﹝﹩  د﹨︡ 
️ ﹨︀﹩ ﹋﹥ دا﹡︪﹍︀ه  ﹨︀ در آ﹡﹛ ﹤︋ ︡﹠︐︧﹨ ﹜﹫︨ ︀︀ظ ﹝︀﹨﹫️  و ︫︣﹋

.︡﹡﹢︫  ﹩﹞ ﹤︐︠︀﹠ ︩  ︋﹠﹫︀ن︫  ﹋︀ری، دا﹡
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ر﹫︦ ﹝︐︣م ︎︥و﹨︪﹊︡ه ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀تد﹋︐︣ ﹞﹫︡ر︲︀ ر︋﹫︺﹩
︿︫︣ ﹩︐︺﹠︮ و ا︨︐︀د ︑﹞︀م دا﹡︪﹍︀ه

ا﹋﹢︨﹫︧︐﹛ ﹝︪︀ر﹋️ ︋︀ ︮﹠︺️
︿︫︣ ﹩︐︺﹠︮ دا﹡︪﹍︀ه

︑︖︣︋﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︪︐︣ک ﹋﹢ا﹡︐﹢م دات﹝︺︀ون ﹝︐︣م ︎︥و﹨︪﹍︀ه ︫﹫﹞﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ ︫﹫﹞﹩ ا︣اند﹋︐︣ را﹝﹫︤ی

︑︖︣︋﹥ ︵︣ا﹩ و ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︪︐︣کر﹞ ︦﹫︐︣م ︎︥و﹨︪﹍︀ه ︻﹙﹢م و ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ا︣اند﹋︐︣ ︨﹫︣وس ︻﹙﹫︡و︨︐﹩
﹡︣م ا﹁︤ار ﹨﹞︀﹡﹠︡︗﹢ و ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀

︑︖︣︋﹥ ︑︀︨﹫︦ ︫︣﹋️ ﹝︺﹫︀ر دا﹡︩ر﹞ ︦﹫︐︣م دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩- وا︡ ا︮﹀︀ند﹋︐︣ ︨﹫︡ ﹝﹞︡ ا﹝﹫︣ی

︗︀﹡︪﹫﹟ ﹝︐︣م ر﹫︦ ﹝﹢︨︧﹥ آ﹝﹢ز︫﹩د﹋︐︣ ︨﹫︡﹞ ︡﹝﹞︡وی
و ︑︀﹠︮ ﹩︑︀﹆﹫﹆︹ د﹁︀︻﹩

ا﹜﹍﹢ی ﹝︪︀ر﹋️ را﹨︊︣دی
︮﹠︀︹ د﹁︀︻﹩ و دا﹡︪﹍︀ه

﹝﹞ ﹏﹋︣︡︐︣م ︎︥و﹨︩ و ﹁﹠︀ورید﹋︐︣ ︡﹝﹞︧﹫﹟ ﹝﹢︨﹩ زاده
دا﹡︪﹍︀ه ︗︀﹝︹ ︻﹙﹞﹩ و ﹋︀ر︋︣دی

︣︐﹠︣︎ Pad ️︠︀︨ ︡ل ﹇︣ارداد وا﹎︢اری﹞
﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ︫︡در ﹝︣ا﹋︤ ر
﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︀︋ و

:      
•  ︣︐﹝﹞﹟ و ا︨︀︨﹩  ︑︣﹟ ﹝︪﹊﹏ ﹨﹞﹫︪﹍﹩ ﹝︀ در دا﹡︪﹍︀ه  ﹨︀ ︐﹩ در 
﹋︪﹢ر﹨︀ی  از  ا﹜﹍﹢︋︣داری   ︀︋ دا﹡︪﹍︀ه  ﹨︀   ︦﹫︨︀︑  ،﹩︐﹠︨ دا﹡︪﹍︀ه  ﹨︀ی 
︾︣︋﹩ و ا﹡︖︀م دو ﹝︀﹝﹢ر️ ا︮﹙﹩ آ﹡︀ (آ﹝﹢زش و ︎︥و﹨︩) در را︨︐︀ی 
︀︧﹞ ﹏﹏ آن ﹋︪﹢ر﹨︀︨️. ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹋﹥ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ارز︀︋﹩ ا︨︐︀دان 
﹝︀، دا︫︐﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ در ﹝︖﹑ت ﹝︺︐︊︣ از ︗﹞﹙﹥ ISI ︋﹢ده و ︋︣ای ر︨﹫︡ن ︋﹥ 
ا﹟ ا﹝︣ ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ︀︧﹞ ﹏﹏ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︾︣ب ︋﹢ده و ﹨︧︐﹫﹛ و از آ﹡︖︀ 
﹋﹥ ا﹟ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ ﹋︀﹝﹑ ︻﹢ض ﹡︪︡ه ا︨️، ﹁︀︮﹙﹥ ︋﹫﹟ ︮﹠︺️ و دا﹡︪﹍︀ه 

﹨﹞︙﹠︀ن ادا﹝﹥ دارد.
﹠︺️ ︗︤ء ا﹨︡اف دا﹡︪﹍︀ه  ﹨︀ ﹡︊﹢ده و ﹡﹆︩  ︀زار و︮   ︋﹤﹚︧﹞ ︣دن﹋ ﹏  •
آ﹡︀ ﹁﹆︳ ﹎︣﹁︐﹟ ︋﹢د︗﹥ دو﹜︐﹩، آ﹝﹢زش و ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹆︀﹜﹥ در ﹝︖﹑ت ﹝︺︐︊︣ 
 ﹟د ا﹢︪﹡ ﹏ ︀︑ د و﹢︫ ﹏ ﹤﹚︧﹞ ﹟ا ︡︀︋ ا︨️. ︎︦ در در︗﹥ اول

﹍﹫︣د.  ︋﹏﹊ ﹠︺️ ﹡﹞﹩  ︑﹢ا﹡︫︡  ﹨﹞﹊︀ری دا﹡︪﹍︀ه و︮ 
•  ﹨﹠﹢ز ا﹟ ارزش ︾﹙︳ ﹋﹥ ا︨︐︀دی ﹋﹥ ︾﹫︣ از درس دادن و ﹡﹢︫︐﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ 
در  دارد.  و︗﹢د  ﹝﹩  ︠﹢رد   ︉︨︀﹋  ︉︧︣︋ ︋︪﹢د  د﹍︣ی   ﹤︴﹫ وارد 
 ︡︀ ﹫︪︣و ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐︀د︋  ︀﹜﹫﹊﹥ ارزش  ﹨︀ی ︀﹋﹛ در دا﹡︪﹍︀ه  ﹨︀ی︎ 

از ︑︃︔﹫︣ ﹋︀رش در ︗︀﹝︺﹥ ︋︣ه ︋︊︣د.

:        
•  ا︖︀د ﹉ ا﹋﹢︨﹫︧︐﹛ ︋︣ای ︑︪﹫︬ ﹡﹫︀ز ︋︀زار

 ﹉ راه ا﹡︡ازی  و   ️︺﹠︮  ︀︋ ا︑︭︀ل   ️︗ ︎︥و﹨︪﹊︡ه   ﹉  ﹏﹫﹊︪︑   •
﹝︣﹋︤ ﹡﹢آوری

﹉ر﹢︑ ا﹡︖︀م ﹋︀ر ️︗ ﹩︭︭︑ ︀ه ﹨︀ی﹍︪︀﹞آز ﹩︣ا︵  •
•  ا︖︀د ﹝︣﹋︤ ر︫︡
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️ ﹡︀﹝﹥ ای ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع «﹝︪︀ر﹋️ در ︑﹢﹜﹫︡ و ﹁︣وش (﹡﹫﹞﹥  •  ا﹡︺﹆︀د ﹝﹢ا﹁﹆
 ﹩﹝﹫  ︫﹩︨︡﹠﹞ و ﹩﹝﹫ ︥و﹨︪﹍︀ه︫   ︎﹟﹫ ︮﹠︺︐﹩) ﹝︭﹢ل ﹋﹢ا﹡︐﹢م دات»︋ 
 ️︺﹠ ﹥ ︻﹠﹢ان دار﹡︡ه و ﹝︀﹜﹉ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ و ﹎︣وه ﹝︪︀وران ﹡﹫﹢︨︀د︮  ا︣ان︋ 
و ︠︡﹝︀ت ا︣ا﹡﹫︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار (︋︣ا︨︀س ︸︣﹁﹫️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝︀ده 
٢٢ و ٤٣ ﹇︀﹡﹢ن ا﹜︀ق ︋︣︠﹩ ﹝﹢اد ︋﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︷﹫﹛ ︋︪﹩ از ﹝﹆︣رات 
 ﹅﹚︺︐﹞ آن  ︨︀م  در︮︡   ٤٩ ︡ا﹋︓︣   ﹤﹋  ،(١٣٩٤ (﹝︭﹢ب  دو﹜️   ﹩﹛︀﹞
︋﹥ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹝﹣︨︧︀ت ︎︥و﹨︪﹩ و د﹍︣ وا︡﹨︀ی دو﹜︐﹩ و ﹝︀︋﹆﹩ 
︨︀م ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ا︻︱︀ی ﹨﹫︃ت ︻﹙﹞﹩ و دا﹡︪︖﹢︀ن و ︨ ︣︀︨︀﹝︡اران 

︭﹢︮﹩ ا︨️)  ︩︠︋
•  ﹝﹫︤ان ﹝︪︀ر﹋️ ︵︣﹁﹫﹟:

ــ︡و ︑︪ــ﹊﹫﹏ ︫ــ︣﹋️، ١٠ در︮ــ︡ ︎︥و﹨︪ــ﹍︀ه و ٩٠ در︮ــ︡  -  در ︋
︫ــ︣﹋️ ﹡﹫﹢︨ــ︀د ︮﹠︺ــ️

ــ︣وژه  ــ︡ازی ︎ ــ︀︠️ و راه ا﹡ ــ﹥ ︨ ﹠︤﹨ ،️﹋︣ــ ــ︦ از ︑︪ــ﹊﹫﹏ ︫ ︎  -
و ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹝︭ــ﹢ل «︋ــ﹥ ︻ــ︡ه ︫ــ︣﹋️» و ︑︃﹝﹫ــ﹟ ﹁︱ــ︀ی ﹋︀ر﹎︀﹨ــ﹩ 
︋ــ﹥ ﹝ــ︡ت ٥ ︨ــ︀ل و اراــ﹥ دا﹡ــ︩ ﹁﹠ــ﹩ ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹝︭ــ﹢ل ︋ــ﹥ ︮ــ﹢رت 

ــ﹟ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹡︭ــ︀ری «︑﹢︨ــ︳ ︎︥و﹨︪ــ﹍︀ه» ︑︃﹝﹫

و   ﹢︗︡﹠﹡︀﹝﹨ ﹡︣م ا﹁︤ار  ﹝︪︐︣ک   ︡﹫﹛﹢︑ و   ﹩︣ا︵» ﹇︣ارداد  ا﹡︺﹆︀د   •
:«︀﹨ ﹤﹡︀﹞︀︨

•  آورده ︎︥و﹨︪﹍︀ه:
-  دا﹡︩ ﹁﹠﹩

-  ︋︀زار (وزارت ︻︐︿، دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀، ︎︥و﹨︪﹍︀ه ﹨︀)
-  ﹝﹠︀︋︹ (﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ ر︨︀﹜﹥ ﹨︀)

•  آورده ︫︣﹋️:
️ ا﹁︤ار و ﹡︣م ا﹁︤ار ︨ ﹟﹫﹞︀︑  -

-  ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩
•  ︋︣ای ︋︣︵︣ف ﹋︣دن ﹝︀︵︣ه و ر︺︑ ،️﹋︫︣ ﹉︧︡ ︫︡ ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ 
 ️﹋︣  ︫﹤ ︨︣︡ ﹝︀﹨︀﹡﹥ ٣ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن︋  ﹫︩ از ٣ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن︋   ︋﹤ درآ﹝︡︋ 

﹢د. ︎︣دا︠️︫ 
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 ︀︑ ﹩﹨︀﹍︪︀﹞و آز ﹩︪︀﹞آز ﹤﹡﹢﹝﹡ ︣︓﹋︡ا رود ﹩﹞ از دا﹡︪﹍︀ه ا﹡︐︷︀ر  •
 ︡﹠را ﹨﹞︣ا﹨﹩ ﹋﹠︡. ︋︺︡ از آن ︨︀ز﹝︀ن  ﹨︀ی ﹝﹊﹞﹏ ﹝﹩  ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹁︣آ TRL5

︑︖︀ری  ︨︀زی را ︑﹊﹞﹫﹏ ﹋﹠﹠︡ و ︋︀ ︨︣﹝︀﹥  ﹎︢اری در ﹢زه ﹁﹠︀وری  ﹨︀ی 
️  ﹁︣م ︑﹊﹞﹫﹏ ﹝﹩  ︫﹢د. ﹚  ︎﹟ا ︣︢︎  ﹉︧و ر ︣︑︣︋

ر︫ـ︡  ﹝︣ا﹋ـ︤  ا︖ـ︀د  ︋ـ︣ای  ︑︭︭ـ﹩  ︎︐︀﹡︧ـ﹫﹏  ﹨︀ی  از  ا︨ـ︐﹀︀ده    •
و  ︮﹠︺ـ️  ︀︮︊ـ︀ن  ︋ـ﹥  اـ︡ه  ︀︮︊ـ︀ن  ا︑︭ـ︀ل  ︗ـ️  ︑︭︭ـ﹩ 
︣﹡︀﹝ـ﹥ آن  ﹠︺ـ️. ﹡︐﹫︖ـ﹥ اـ﹟︋  ﹁︺︀ل ﹋ـ︣دن ا︡ه  ﹨ـ︀ی ︑︭︭ـ﹩ در آن︮ 
﹫ـ﹟ ﹁︺︀﹐ن   ︋︡ـ﹢د ﹝﹩  آ︗﹢ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ا︡ه  ﹨ـ︀ و ︑﹀﹊ـ︣ات ︗︡ـ︡ی ﹋ـ﹥︋ 
︮﹠︺ـ️ ︋ـ﹥ ا︫ـ︐︣اک ﹎︢ا︫︐﹥ ﹝﹩  ︫ـ﹢د. ︋ـ︣ای ﹡﹞﹢﹡ـ﹥ ﹝︣﹋︤ ر︫ـ︡ ︨ـ﹠﹌ 

ـ﹊﹑ت، ﹝︣﹋︤ ر︫ـ︡ آ︨︀﹡︧ـ﹢ر،  ـ﹫︣﹠﹩ و︫  ︨ـ︀︠︐﹞︀﹡﹩، ﹝︣﹋ـ︤ ر︫ـ︫︡ 
﹝︣﹋ـ︤ ر︫ـ︡ ﹝︀﹋﹫ـ︀ن و ...

︡  ه  ﹨ــ︀ی ﹡﹢ــ﹟ از ا﹁ــ︣اد ︋ــ︀ ︑︖︣︋ــ﹥ و ︠︊ــ︣ه ︮﹠︀ــ︹  ــ️ ا﹁︀در  •
︑︭︭ــ﹩ ﹝︐﹙ــ︿. در ــ︀ل ︀︲ــ︣ ٨٣ ︫ــ︣﹋️ ︑︭︭ــ﹩ در اــ﹟ 

﹝︣ا﹋ــ︤ ﹁︺ــ︀ل ﹨︧ــ︐﹠︡.

ا︮﹀︀ن   ︡وا ا︨﹑﹝﹩  آزاد  دا﹡︪﹍︀ه  در  ﹎﹙︀﹡﹥ ای  ︠﹫︀ر  ︋︢ر   ︡﹫﹛﹢︑   •
(︠﹢را︨﹍︀ن)

•  ٩ ︋︢ر د﹍︣ ︋︤ودی ︋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡.
•  در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︊︀رزه ︋︀ ر︤﹎︣د﹨︀، وا︡ ا︮﹀︀ن ︋︀ ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی دا﹡︩ ﹡︀﹡﹢، 
﹝︭﹢﹜﹩ ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︣﹋️ ر︤﹎︣د﹨︀ را در ٣٠٠٠ ﹨﹊︐︀ر از 

ارا︲﹩ ا︨︐︀ن ︠﹢ز︨︐︀ن ﹝﹢رد آز﹝︀︩ ﹇︣ار داد.
 ﹤  ︋﹩﹨︀﹍︪︀﹞︀ت آز﹞︡ ︀رس (ا﹡︖︀م︠  ︣﹋️ ﹝︺﹫︀ر دا﹡︩︎  •  ︀﹝️ از︫ 
︣ ٢ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن ︑︖﹫︤ات   ︋︼﹛︀ ﹑﹝️)، دا﹡︪﹍︀ه︋  ︭︠﹢ص در ﹢زه︨ 
در ا︠︐﹫︀ر ا﹟ ︫︣﹋️ ﹇︣ارداده و ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ︨﹛ ︵︣﹁﹫﹟ ٤٩٪ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 
︣﹋️ ا︨️. ﹥ ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ و ﹋︀ر﹋﹠︀ن︫  دا﹡︪﹍︀ه و ٥١٪ ﹝︣︋﹢ط︋ 
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۹۶/۲/۷    -       . 

︑︃︔﹫︣ات   ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋ ﹋︪﹢ر،   ﹟︣﹫︠ از   ﹩︠︣︋ ا︠﹫︣  ︨︀ل ﹨︀ی  در 
 ﹤︋  ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ا︖︀د   ﹤︺﹞︀︗ در  ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن   ﹤﹋  ﹩︐︊︓﹞ و   ﹜﹞ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
︻︡ه   ︣︋ را  ︑︃︔﹫︣﹎︢ار   ︪︣﹇  ﹟ا از   ️︀﹝ و  ︫︡ه ا﹡︡  وارد   ﹤︮︣︻  ﹟ا
 ﹟︣﹫︠ ر ︋︣︠﹩ از﹢︱ ︀︋ ﹩︐︧︪﹡ ا﹡︡. در ︗︪﹠﹢اره ︨﹫︤د﹨﹛ در ﹤︐﹁︣﹎
️ ﹨︀ و ﹡﹢ه ارا﹥ آ﹡︀ و  ︀﹝ ع﹢﹡ ،️﹫﹛︀︺﹁ ﹏︮︀ ،﹩﹠︣﹁︀رآ﹋ ﹩﹞︀
️  ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ﹋︫︣ و   ︫︡  ﹤︲︣︻  ︀﹨ ️ ︀﹝  ﹟ا از   ﹏︮︀ د︨︐︀ورد﹨︀ی 
از ﹡︤د﹡ ︀︋ ﹉﹢ه ﹁︺︀﹜﹫️ ا︪︀ن و ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن ﹝﹢رد ﹞︀️ آ﹡︀ آ︫﹠︀ 
 ﹩﹛︀﹞ و  ا﹝︐﹫︀ز   ︒︋  ︀﹁︣︮  ︀︖﹠ا در   ﹟︣﹫︠  ️︀﹝ از  ﹝﹠︷﹢ر   .︡﹡︫︡
و  ا︗︐﹞︀︻﹩  ️  ﹨︀ی  ︀﹝ ️  ︋﹢م،  ︧ز  ﹤︺︨﹢︑ را﹨︊︣ی،   ﹤﹊﹚︋  ️︧﹫﹡

︣ای را︋︴﹥  ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨️.  ︋︀﹨  ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨
 ،﹩︀︋ ﹫  ︫﹩﹠︣﹁︭︣ی از ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ ﹁﹟  آ︐﹞ ﹩﹁︣︺﹞ ︀  ︋️︧︪﹡ ﹟ا
︠﹢︫︀﹝︡﹎﹢﹩ و ︑︣︊﹉ ا︻﹫︀د ﹝︊︺︒ ︱︣ت ر︨﹢ل ا﹋︣م (ص)، ر︗︉ 
︫︣ک  ﹝︐︣م   ︦﹫ر ﹋︪﹞﹫︣ی،  د﹋︐︣  آ﹇︀ی  ︗﹠︀ب   ︳︨﹢︑ ︫︺︊︀ن،  و 
از   ﹌﹠﹨︀﹝﹡  ︩︎ و  ︗︪﹠﹢اره   ︦﹫ر و  ا︮﹀︀ن   ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ و   ﹩﹝﹚︻

.︡ ﹫︣﹟ آ︾︀ز︫  ️  ﹨︀ی ﹝︖﹞︹︠  ︀﹝ و ﹩﹁︣︺﹞
︀﹡﹉ ﹇︣ض  ا﹜︧ـ﹠﹥  در ادا﹝ـ﹥ آ﹇ـ︀ی ︧ـ﹫﹟  زاده، ﹝︡ـ︣ ︻︀﹝ـ﹏ ﹝︐ـ︣م︋ 
﹢︗﹢د آ﹝ـ︡ه در ﹁︱ـ︀ی ا﹇︐︭︀د  ︩  ﹨ـ︀ی︋  ﹛︀ ﹤ـ ر︨ـ︀﹜️ ︲﹞ـ﹟ ا︫ـ︀ره︋ 
︋︭ـ﹢ص در ا︫ـ︐︽︀ل را دو ﹝︧ـ﹙﹥ وا︋︧ـ︐﹍﹩ ︋ـ﹥ ﹡﹀ـ️ و در ﹡︐﹫︖ـ﹥ 
دو﹜ـ️ ﹝ـ﹢ر ︫ـ︡ن و ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟ ︋︀﹡﹉ ﹝﹢ر ︫ـ︡ن ︨﹫︧ـ︐﹛ ا﹇︐︭︀دی 
ـ﹛ ﹋︧ـ︉ و  ـ︡ه ا︨ـ️︨   ︫︒︻︀  ︋﹤﹚︧ـ﹞ ﹟︪ـ﹢ر ︻﹠ـ﹢ان ﹋ـ︣د. ﹋ـ﹥ ا﹋
﹋︀ر﹨︀ی ︠︣د در GDP ﹋︪ـ﹢ر ︋︧ـ﹫︀ر ا﹡︡ک ︋︀︫ـ︡. ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨ـ️ 
﹋﹥ در ﹋︪ـ﹢ر﹨︀ی ︑﹢︨ـ︺﹥ ︀﹁︐﹥ ا﹟ ︫ـ︀︬︠ ︋﹫︩ از ٥٠ در︮︡ ا︨️. 
ـ﹢دن ﹨︤﹠ـ﹥  ـ︣﹝︀﹥ و ﹎ـ︣ان︋  ـ﹢ل و︨  ـ︀زار︎  ـ﹢ی د﹍ـ︣ ﹝︪ـ﹊﹑ت︋  از︨ 
ـ︡ه ﹋ـ﹥ ﹝︣دم   ︫︒︻︀ ـ︣ای ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹋﹠﹠ـ︡ه︋  ︀﹡﹊ـ﹩︋  ا︨ـ︐﹀︀ده از ︑︧ـ﹫﹑ت︋ 
﹥ ا︨ـ︐﹀︀ده از ︑︧ـ﹫﹑ت   ︋﹏︀﹝︑ ﹩︻︣ـ  ︫︡︺ ︺ـ︡ ا﹇︐︭︀دی و ﹨﹛︋  ﹨ـ﹛ از︋ 

﹇︣ض  ا﹜︧ـ﹠﹥ دا︫ـ︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 
 ️︗ ︋﹢م   ️︧ز و  ︨︀ز﹝︀ن  ︨︀︠︐︀ر،  ا︖︀د   ﹅︣︵ از  ا﹡︖﹞﹟   ﹟ا
ز﹡︖﹫︣ه   ️︣︡﹞  ︡︺︋  ﹤﹚︣﹞ در  و   ️و ﹨︡ا د﹨﹠︡﹎﹩  ︫︐︀ب   ،﹏﹫︧︑
 ︣  ︫﹟در ا ﹩﹠︣﹁︀رآ﹋ ﹤︺︨﹢︑ ﹤  ︋﹩﹍﹡︀ ︣د و︠  ارزش ﹋︧︉ و ﹋︀ر﹨︀ی︠ 

︎︣دا︠︐﹥ ا︨️.
در  ا︮﹀︀ن  ﹝︣دم  ﹝︐︣م  ﹡﹞︀﹠︡ه  ﹁﹢﹐د﹎︣،  د﹋︐︣  آ﹇︀ی  ︋︺︡ی  ︨﹠︣ان 
﹝︖﹙︦ ︫﹢رای ا︨﹑﹝﹩، ︋︒ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ را از دو ︋︺︡ ﹝﹢رد 

︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار داد:
︣﹡︀﹝﹥  ﹨︀ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟  ︋،︀﹨  ️ ︨︀﹫  ︨.١

٢. ﹁︱︀ی ﹋︧︉ و ﹋︀ر ︀﹋﹛ در ︨﹫︧︐﹛ ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر
️  ﹨︀، ︋︣﹡︀﹝﹥  ﹨︀ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟، ︠﹢︊︫︐︀﹡﹥ در ︨︀ل ﹨︀ی ا︠﹫︣  از ﹝﹠︷︣ ︨﹫︀︨
از  ︫︡ه  ا︋﹑غ  ️  ﹨︀ی  ︨︀﹫︨  ﹤︻﹢﹝︖﹞  ︀︋ ︪﹛  ا﹡︡از   ︡﹠︨ ا︻﹑م  از   ︦︎
 ︉﹢︭︑ ،︀ی ﹋﹙﹩ ا︮﹏ ٤٤﹨  ️ ︨︀﹫  ︨︣ ︨﹢ی ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی و ︑︃﹋﹫︡︋ 
 ،(٩١ ︨︀ل  (در   ﹤︀﹞︨︣ و  ﹋︀ر   ﹩﹚﹞  ︡﹫﹛﹢︑ از   ️︀﹝  ﹤﹚﹝︗ از  ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩ 
︪﹛ ︑﹢︨︺﹥(︨︀ل ٩٤ و ٩٥)، ﹨﹞﹥   ︫﹤﹞︀﹡︣ ︀ل ٩٣)،︋  ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ (در︨ 
﹇﹢ا﹡﹫﹟ را﹨﹍︀︪﹩ در ﹢زه ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ و ︋︊﹢د ﹁︱︀ی ﹋︧︉ و ﹋︀ر ︋﹢ده 
و ز︨︣︀︠️ ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای ︋︊﹢د ﹁︱︀ی ﹋︧︉ و ﹋︀ر ا︖︀د ︫︡ه ا︨️، 
﹋︀ر  و   ︉︧﹋ ﹁︱︀ی  ده ﹎︀﹡﹥  ︬  ﹨︀ی  ︠︀︫ ︋﹫﹟  ا﹜﹞﹙﹙﹩،  آ﹝︀ر   ﹤﹡︀﹀︨︀︐﹞ ا﹝︀ 
و︲︺﹫️ ﹝︴﹙﹢︋﹩ را ﹡︪︀ن ﹡﹞﹩  د﹨︡. ︵︊﹅ ا﹟ آ﹝︀ر ﹋︪﹢ر ﹝︀ در ﹝︖﹞﹢ع 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل: ١٨٣ ﹋︪﹢ر ر︑︊﹥ ١٢٠ را دارد،︋ 
️  ︢︎︣ی: از ︋﹫﹟ ١٣٨ ﹋︪﹢ر، ر︑︊﹥ ٧٦ ١. ر﹇︀︋

٢. ︫︣وع ﹋︧︉ و ﹋︀ر: از ︋﹫﹟ ١٨٣ ﹋︪﹢ر، ر︑︊﹥ ١٠٢
﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ٢٢ ︫︀︬︠ ﹝﹫︴﹩ ﹋︧︉ و ﹋︀ر (︋ ︩︀︎︊﹢د و︲︺﹫️ 
﹋︧︉ و ﹋︀ر)، ا︣ان ︋︡︑︣﹟ و︲︺﹫️ را در ︡﹆﹡ ︒︋﹠﹍﹩ و د︨︐︨︣﹩ 

︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز دارد.
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﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︋︀﹡﹉ ﹇︣ض ا﹜︧﹠﹥ ر︨︀﹜️ ﹟﹫︧︡﹝﹞︧﹫﹟ زاده

د︋﹫︣ ﹋﹏ ا﹡︖﹞﹟ ︀﹝﹫︀ن ﹁︣﹨﹠﹌ ﹇︣ض ا﹜︧﹠﹥ و ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋︪﹢را﹞︡ر︲︀ ﹎﹙︧︐︀﹡﹩

﹩﹠﹫ ︀︲︀نر﹀︮ا︨︐︀ن ا ﹩﹠︣﹁︡ه ﹋︀﹡﹢ن ﹋︀رآ﹠︀﹝﹡

﹝︡︣ ﹋﹏ ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن﹝﹠︡س ﹝︧﹟ ﹡﹫︣و﹝﹠︡

︻︱﹢ ﹝︐︣م ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹠﹫︀د ︋︣﹋️د﹋︐︣ ︻﹙﹩ ﹝﹢︨﹢ی

﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ ﹎︤ ︨﹊﹥ ا︮﹀︀ن و ر﹫︦ ﹝︣﹋︤ آ﹝﹢زش ︻﹙﹞﹩ ﹋︀ر︋︣دی ︻︐﹫﹅د﹋︐︣ ︣﹨﹢﹎ ︡﹝﹞︀ن

﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ﹝︐︣م ︠﹫ ﹤︣︱︣ت ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ (ع)︀ج آ﹇︀ ا﹞︡ ﹁︀﹝﹫﹏ درد︫︐﹩

﹝︡︣ ا︗︣ا ﹤︣﹫︠ ﹩︱︣ت ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ (ع)﹝﹠︡س آ︗﹢دا﹡﹫︀ن

﹩︀﹇︡ی ر﹞︀ن﹀︮ا︨︐︀ن ا ﹩︻︀﹝︐︗ا ﹩﹠︣﹁و ﹋︀رآ ﹤﹠︧﹛︀ن ﹁︣﹨﹠﹌ ﹇︣ض ا﹫﹞︀ ﹟﹝︖﹡د︋﹫︣ ا

        

        

 ﹤︋︣︖︑ ︋︣ا︨︀س   ﹩﹠︣﹁︀رآ﹋  ︒︋ در   ︀﹡آ ︗︀﹍︀ه  و   ﹟︣﹫︠ ︱﹢ر    •
ذ﹨﹠﹩ ﹋﹥ از ︠﹫︣﹟ ﹝︡ر︨﹥  ︨︀ز و︗﹢د دارد.

︋) ﹩﹛︀﹞ ︒︒  ﹨︀ی  ️  ﹨︀ی ︾﹫︣ از︋  ︀﹝ در ﹟︣﹫  ︩︠﹆﹡ ﹩﹍﹡﹢﹍  •
﹝︪︀وره  ای، ﹨︡ا️ و ار︑︊︀︵︀ت ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩)

و   ﹤︣﹫︠ ا﹡︖﹞﹟  ﹨︀ی  در   ﹩﹠︣﹁︀رآ﹋ ﹢زه  ﹁︀رغ  ا﹜︐︭﹫﹑ن  ︗︀﹍︀ه    •
︀﹡آ ﹟﹫ ار︑︊︀ط︋ 

و   ︣﹫︠ ا﹁︣اد  ︋︣ای   ﹤︣﹫︠ ا﹡︖﹞﹟  ﹨︀ی  ︋︣ه  ︋︣داری  و  ار︑︊︀ط  ﹎﹫︣ی    •
︣ای ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن  ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨
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•  ﹝ـ︀ ︋ـ﹥ ﹁︣﹨﹠﹍ـ﹩ ﹡﹫ـ︀ز دارـ﹛ ﹋ـ﹥ ﹨﹞ـ﹥ ︋︡ا﹡﹠ـ︡ ︀︋ـ︡ روی ︎ـ︀ی ︠ـ﹢د 
د﹍ـ︣  ︻︊ـ︀رت  ︋ـ﹥  ﹝﹩  ︫ـ﹢د.  ︨ـ︀︠︐﹥  ︎ـ﹢ل  ﹋﹠﹫ـ﹛  ﹋︀ر  ا﹎ـ︣  و  ︀︋︧ـ︐﹠︡ 
﹋︀ر ︎ـ﹢ل ﹝﹩  ︨ـ︀زد، ︎ـ﹢ل ﹋︀ر ﹡﹞﹩  ︨ـ︀زد. ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ﹩ ﹡﹫ـ︀ز ︋ـ﹥ ︎﹢︫ـ︩ 
︀﹝︐ـ﹩ دارد و ︀︋ـ︡ ︀﹝ـ️ ︫ـ﹢د و﹜ـ﹩ ﹡ـ﹥ از ︗﹠︧ـ﹩ ﹋ـ﹥ ا﹋﹠ـ﹢ن در 
ـــ︡ه ا︨️. ﹋﹞ــــ︀ ا ﹤﹊﹠︡ود  ﹫︣ـ﹟ ا︖︀د︫  ـ﹥ ﹝︺﹠︀ی︠  ذ﹨ـ﹟ ﹝ـ︣دم︋ 
ـ︀﹜﹥،   ︨﹉ دوره ﹉ ـ️ و ︑︀﹝﹫ـ﹟ ﹝︀﹜﹩ در ︵﹢ل︀﹝ ـ︀ن﹞﹢︑ ٢ ﹝﹫﹙﹫ـ︀رد
﹁︱ـ︀ی ︑︀﹝﹫ـ﹟ ﹝︀﹜ـ﹩ ︋ـ︣ای ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر﹨ـ︀ی ︠ـ︣د و ︠︀﹡﹍ـ﹩ ﹁︣ا﹨ـ﹛ 

︫ـــ︡ه ا︨️.
 ﹤﹡  ﹜﹫﹠﹋  ️︀﹝ را  ︗﹢ا﹡︀ن  را﹨︊︣دی  و  ﹁﹊︣ی  ﹜︀ظ  از   ︣︐︪﹫︋  ︡︀︋   •
︑︖︣︋﹫︀ت  از  ا︨︐﹀︀ده   ︀︋  ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا و︸﹫﹀﹥   ﹟︣︐﹝﹞  .﹩﹛︀﹞  ️︀﹝
 ﹤﹋ ︣ا   .﹜﹫﹠﹋ ا︵﹑ع  ر︨︀﹡﹩  و  ا﹜﹍﹢︨︀زی  ︨︀︠︐︀ر︨︀زی،  ︫︡ه،   ︉︧﹋
 ️︗ ︡﹡︡ن دا﹡︪﹩ ﹋﹥ در ا︠︐﹫︀ر دار  ︫︀﹁﹢﹊ ︣ای︫  ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن ﹝﹩  ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
︩  ﹨︀ی   ︀ ا﹁︣ادی ﹋﹥ در︋  ︀زار︀︋﹩، ﹁︣وش و ...︋   ︋،﹤︀﹞︣ ر﹁︹ ﹝︪﹊﹏︨ 

د﹍︣ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ ﹨︧︐﹠︡ ﹝︪︀ر﹋️ ﹋﹠﹠︡.
•  دو ﹡﹊︐﹥ ﹝﹛ در ︑﹢ل ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︋︤رگ و ︋︀ ارز︫﹩ ﹋﹥ روی ﹝﹢︲﹢ع 

︠﹫︣ و ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀د:
١-  ︑﹢︨︺﹥ ﹇︣ض  ا﹜︧﹠﹥ ︋﹥ ︗︀ی ﹋﹞﹉ ︋﹑︻﹢ض 

٢-  ا︫︐︽︀ل
•  ︱ـ﹢ر ︋ـ︩ ︠﹫︣ـ﹟ در ︨ـ︣﹝︀﹥  ﹎︢اری و ﹋︀رآ﹁︣﹠ـ﹩ در ﹝﹠︀︵ـ﹅ 
︐﹢ا﹡﹫ـ﹛ از  ـ︒ ﹋﹞ـ﹉ ﹋﹠ـ︡. ا﹎ـــ︣︋  ـ﹥ اـ﹟︋  ﹫﹙ـ﹩ ﹝﹩  ︑﹢ا﹡ـ︡︋  ﹝ـ︣وم︠ 

 ﹉﹢﹋ ـ︣د و ︣وژه  ﹨︀ی︠  ﹫︣ـ﹟ در︎  ﹋﹞﹉ ﹨ـ︀ی ﹝︣د﹝ـ﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟︠ 
در اـ﹟ ﹝﹠︀︵ـ﹅ ا︨ـ︐﹀︀ده ﹋﹠﹫ـ﹛ ﹝︧ـ﹙﹞︀ ﹝︀︗︣ت ﹨ـ︀ی رو︨ـ︐︀﹫︀ن ︋ـ﹥ 
︫ـ︣﹨︀ ا︑﹀︀ق ﹡﹞﹩  ا﹁︐︀د و ﹝︪ـ﹊﹑ت ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن و در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︪ـ﹊﹑ت 

﹡︀︫ـ﹩ از ﹝︧ـ︀﹏ ا﹇︐︭ـ︀دی در آن ﹝﹠︀︵ـ﹅ ـ﹏ ﹝﹩  ︫ـ﹢د. 
 ︀ ﹥ ︑︧﹫﹑ت ﹝︀﹜﹩، ︻﹞︡︑︀︋  ﹫︣﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹇︊﹏ از ︑﹢︗﹥︋  •  ا﹡︖﹞﹟  ﹨︀ی︠ 
﹋﹞﹉  ﹨︀ی ﹁﹊︣ی، ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن، ا︖︀د ار︑︊︀ط آ﹡︡﹞ ︀︋ ︀︣ان 

ا︨︐︀ن را در را︨︐︀ی راه  ا﹡︡ازی ﹋︧︉ و ﹋︀ر ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠︡.
﹢ق دادن ︗﹢ا﹡︀ن  •  ﹝﹠︷﹢ر از ︑︪ـ﹊﹫﹏ ا﹡︖﹞﹟ SME، ﹁︣﹨﹠﹌  ︨ـ︀زی و︨ 
︋﹥ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ و ا︖︀د ﹋︀ر و ا︫ـ︐︽︀ل  زا﹩ ا︨ـ️. و﹜﹩ ﹝︐︀︨ـ﹀︀﹡﹥ از آ﹡︖︀ 
ـ﹥  ﹫︪ـ︐︣ ︗﹢ا﹡ـ︀ن ︑﹞︀ـ﹏︋  ـ﹥ د﹜﹫ـ﹏ آ﹝ـ﹢زش و ﹁︣﹨﹠ـ﹌ ﹡︀در︨ـ️،︋  ﹋ـ﹥︋ 
︫ـ︽﹏ ﹆﹢ق  ︋﹍﹫︣ ﹨︧ـ︐﹠︡، ﹡ـ︣خ ︋﹫ـ﹊︀ری ﹁︀رغ  ا﹜︐︭﹫﹑ن دا﹡︪ـ﹍︀﹨﹩ 

ـ﹥ ︡ود ٣٥ در︮︡ ر︨ـ﹫︡ه ا︨ـ️. در ﹋︪ـ﹢ر︋ 
﹫︣﹥  ﹨ـ︀  ـ﹢د ﹋ـ﹥ از ﹝︡د︗﹢ـ︀ن ا︫ـ︐︽︀ل  زا ﹋ـ﹥︠  ︀ـ︡ ︑︣︑﹫︊ـ﹩ ا︑ـ︀ذ︫   ︋ •

﹝︺︣﹁ـ﹩ ﹝﹩  ﹋﹠﹠ـ︡ ﹋︀ر﹝ـ︤د ﹎︣﹁︐ـ﹥ ﹡︪ـ﹢د.
﹫︣﹥ در را︨︐︀ی ︀﹝️ از  •  ﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ا﹡︖﹞﹟  ﹨︀ی︠ 
︀زر﹎︀﹡﹩ و ﹁︣وش ﹋︀﹐﹨︀ی   ︋️︀﹝ ا﹡﹠︡ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ ا﹡︖︀م﹢︑  ﹩﹞ ا︫︐︽︀ل
﹢د ﹋﹥  ︀︡ ︑﹢︨︳ ا︮﹠︀ف ﹋︪﹢ر ﹁︣﹨﹠﹌  ︨︀زی︫  ︀زار﹨︀︨️.︋  ا︣ا﹡﹩ در︋ 
︑﹢﹜﹫︡ا︑﹩ ﹋﹥ در ︠︀﹡﹥  ﹨︀ و ﹋︀ر﹎︀ه  ﹨︀ی ﹋﹢﹉ ا﹡︖︀م ﹝﹩  ︫﹢د در ﹋︪﹢ر 
 ﹩﹠﹫ ی﹐︀﹋ ﹤﹊﹠︀ن ︋︖︀ی ا﹀︮ا︮﹠︀ف ا ﹤﹊﹠ا ﹩﹠︺ .︨︡︣︋ ︣وش﹁ ﹤︋

﹀︣و︫﹠︡. ︋﹀︣و︫﹠︡ ﹋︀﹐ی ا︣ا﹡﹩︋ 

ـ﹊﹥ ا︮﹀ـ︀ن و ﹝︣﹋︤ آ﹝ـ﹢زش ︻﹙﹞ـ﹩ ﹋︀ر︋︣دی  ـ︣﹋️ ﹎ـ︨︤  •  ︑︺︀﹝ـ﹏︫ 
︋︭﹢رت: ︻︐﹫ـ﹅ 

ـ﹥ ﹊ـ﹩ از  ـ﹊﹥ ا︮﹀ـ︀ن︋  ـ︣﹋️ ﹎ـ︨︤  ١. در ا︠︐﹫ـ︀ر ﹇ـ︣ار دادن ﹋︀ر﹎︀ه︫ 
︣﹝ـ︀ ︩  ︋﹠﹫ـ︀ن ︗ـ️ ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹇ـ﹢ه ﹨︧ـ︐﹥︠  ️  ﹨︀ی دا﹡ ︫ـ︣﹋

٢. ا﹡︐﹆︀ل ﹎︣دش ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢︨︧ـ﹥ آ﹝﹢ز︫ـ﹩ ︻︐﹫﹅ ︋﹥ ︋︀﹡﹉ ﹇︣ض  ا﹜︧ـ﹠﹥ 

ر︨ـ︀﹜️ و ا︠ـ︢ ا﹝︐﹫ـ︀ز وام ٢٠٠ ﹝﹫﹙﹫ـ﹢ن ︑﹢﹝︀﹡ـ﹩ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ دا﹡︪ـ︖﹢︀ن 
ا︠︐︭ـ︀ص ︀﹁︐﹥ ا︨ـ️.

٣. ﹝︢ا﹋ـ︣ه ︋︀ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︀﹝﹫︀ن ︋︣ای ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︨ـ︀﹝︡ار ︫ـ︡ن ︫ـ︀︾﹙﹫﹟ 
ـ︀ در ا︠︐﹫ـ︀ر ﹇ـ︣ار دادن در  ـ︣ای اـ﹟ ﹝﹠︷﹢ر︋  ـ﹊﹥ ﹋ـ﹥︋  ـ︣﹋️ ﹎ـ︨︤  در︫ 

ـ﹢د. ـ︀︾﹙﹫﹟ ︑︧ـ﹫﹑ت ﹇︣ض ا﹜︧ـ﹠﹥ ا︻︴︀︫   ︫﹤ ︋︀﹡ـ﹉︋ 



٨٥

          .
۹۶/۲/۸    

︋ـ﹥ ﹨﹞ـ️ ︫ـ﹢رای ︻︀﹜ـ﹩ ︋ـ﹢رس و ︋ـ︀ ﹨﹞ـ﹊︀ری ︨ـ︀︣ ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀، 
︩ ︋﹠﹫ـ︀ن،  دا﹡ ️ ﹨︀ی  ︫ـ︣﹋ ﹝︀﹜ـ﹩  ︑︀﹝﹫ـ﹟  ︋ـ︣ای  ︗︡ـ︡ی  ا︋︤ار﹨ـ︀ی 
﹋︀رآ﹁︣﹠ـ︀ن و ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ︀ن ﹁︣ا﹨ـ﹛ ︫︡ه ا︨ـ️. در ︗︪ـ﹠﹢اره ︨ـ﹫︤د﹨﹛ 
ـ︀ر ا︋ـ︤ار ﹝ـ﹛ ︑︀﹝﹫ـ﹟ ﹝︀﹜ـ﹩ ︫ـ︀﹝﹏: ︋ـ︀زار داراـ﹩ ﹁﹊ـ︣ی، ︋ـ︀زار 
و  ︎ـ︣وژه  ︮﹠ـ︡وق   ،(SME︋ـ︀زار) ﹝︐﹢︨ـ︳  و  ﹋﹢ـ﹉  ️ ﹨︀ی  ︫ـ︣﹋
︮﹠ـ︡وق ︗︧ـ﹢را﹡﹥ ︋ـ﹥ ﹨﹞ـ︣اه ﹝︭︡اق ﹨ـ︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑ـ﹩ از ﹨ـ︣ ﹋ـ︡ام در 
ـ︣﹋️ ﹁︣ا︋﹢رس اـ︣ان و ︗﹠︀ب  ︀ ︱﹢ر ﹝︡︣ان ار︫ـ︫︡  ـ﹉ ︗﹙︧ـ﹥︋ 
آ﹇ـ︀ی د﹋︐ـ︣ ︨ـ﹫︡ ﹝︭︴﹀ـ﹩ ر︲ـ﹢ی، ﹝︺ـ︀ون ﹝︐ـ︣م ا﹝ـ﹢ر ﹆﹢﹇ـ﹩ و 

﹝︖﹙ـ︦ وزارت ا﹇︐︭ـ︀د و داراـ﹩ ﹝︺︣﹁ـ﹩ ︫ـ︡﹡︡.
︠︀﹡﹢ار،   ︴︨ ز︀د  ︋︧﹫︀ر  ﹡︀ا︵﹞﹫﹠︀﹡﹩   ﹤︋ ا︫︀ره   ︀︋ ر︲﹢ی،  د﹋︐︣  آ﹇︀ی 
︮﹠︺️ و ︑﹢﹜﹫︡ ا︣ان در ﹁︀︮﹙﹥ ٢٠١٢-٢٠٠٠، ار︑﹆︀ء ﹋︀رآ﹩ ﹡︷︀م ︑︀﹝﹫﹟ 
️ ﹨︀ی ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ را ﹊﹩ از ا﹜︤ا﹝︀ت رو﹡﹅  ﹝︀﹜﹩ و ا︨︐﹀︀ده از ︸︣﹁﹫
︋︣ون ر﹁️  ︋︣ای  دو﹜️   ﹜﹞ ️ ﹨︀ی  ﹫﹛︀︺﹁ از  دا﹡︧️.  ا︫︐︽︀ل  و   ︡﹫﹛﹢︑
و   ﹤︺︨﹢︑  ،﹤︀﹞︨︣ ︋︀زار  از   ️︀﹝ ️ ﹨︀ی  ︨︀﹫︨  ،﹩﹛︀﹞ ︑﹠﹍﹠︀﹨︀ی  از 
﹡︪︀ن   ،﹤︀﹞︨︣ ︋︀زار  در   ︀﹨ ︬ ︠︀︫  ﹩﹞︀﹝︑  ﹤﹋ ا︨️  ︋﹢ده  آن  ﹎︧︐︣ش 

️ ﹎﹫︣ی ﹝︓︊️ و رو ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥ ا﹟ ︋︀زار ا︨️. ︗ د﹨﹠︡ه
ا︣ان  ﹁︣ا︋﹢رس   ﹩﹞﹢﹝︻ روا︋︳  ﹝︐︣م   ︣︡﹞ ︋﹠﹩ ا︨︡ی،  د﹋︐︣   ﹜﹡︀︠
︭﹢ص  ︣﹝︀﹥ و ﹁︣ا︋﹢رس ا︣ان از ﹝︡ت ﹨︀ ﹇︊﹏ در︠  ︀زار︨  ︻﹠﹢ان ﹋︣د،︋ 
﹋︣ده ا﹡︡  ︵︣ح ر︤ی  را   ﹩︀﹨ ︡ل﹞ ا︣ان  در  ︩ ︋﹠﹫︀ن  دا﹡ ا﹋﹢︨﹫︧︐﹛ 
︑︀︋﹙﹢ی  راه ا﹡︡ازی  و  ︫︡ه  آ︾︀ز  ﹁﹊︣ی   ﹩دارا ︋︀زار  راه ا﹡︡ازی  از   ﹤﹋
︩ ︋﹠﹫︀ن، ︵︣ا﹩ ︮﹠︡وق ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︗︧﹢را﹡﹥ و راه ا﹡︡ازی  دا﹡
﹥ ر︫︡ ا︨︐︀رت  ﹠︀︨︀﹩ و ﹋﹞﹉︋  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︫  د︋﹫︣︠︀﹡﹥ دا﹞﹩ ﹁﹫﹟ ا︨︐︀رز︋ 
︀زار﹨︀ در  ︣﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︑﹞︀﹝﹩ ا﹟ ا︋︤ار﹨︀ و︋  آپ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋︪﹢ر را ﹡﹫︤ در︋ 

︡﹝︀ت  ﹢رده ا﹡︡ و ﹐زم ا︨️ ﹋﹥︠  ﹥ ︡﹊﹍︣ ﹎︣ه︠  ︩ ︋﹠﹫︀ن︋  ا﹋﹢︨﹫︧︐﹛ دا﹡
 ﹩︀ص ﹝﹢رد ﹡︷︣ از ︵︣ا ﹥ ﹨︡ف︠  ﹥ ︡﹊﹍︣ ارا﹥ د﹨﹠︡ ︑︀︋  ﹝︐﹆︀︋﹙﹩ را︋ 
 ︡︀︫ .︡﹠︨︣︋ ،️︨︀ن ا﹫﹠︋ ︩ ︠﹢د ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ︑﹆﹢︀︎ ️﹥ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀د دا﹡
︋︐﹢ان ﹝︀﹝﹢ر️ ︋︺︡ی ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و ﹁︣ا︋﹢رس ا︣ان را، راه  ا﹡︡ازی 

︮﹠︡وق ﹨︀ی ︭︠﹢︮﹩ (Private Equity) ﹇︣ار داد.
ا︣ان،  ﹁︣ا︋﹢رس   ﹩﹛︀﹞ ﹡︀د﹨︀ی  اداره   ︣︡﹞ دو︨️،  ﹡︷︀م  د﹋︐︣  آ﹇︀ی 
 ﹩﹛︀﹞ ﹡︀د  ﹡﹢ع  از   ﹩﹇﹢﹆  ️﹫︭︫  ﹉ را  ︗︧﹢را﹡﹥  ︮﹠︡وق ﹨︀ی 
️ ﹨︀ ︋﹥ ︔︊️ ر︨﹫︡ه ا︨️ و دارای ︻﹞︣  ︋︫︣﹞︣د ﹋﹥ در ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋
﹝︪︬ و ﹝︡ودی ا︨️. ا﹟ ︮﹠︡وق ﹨︀ ︋︀ ︋︣﹎︤ار ﹋︣دن رو︡اد﹨︀ و 
﹁︣ا︠﹢ان ﹨︀﹩ در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︠﹢د︫︀ن، ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ا︡ه ﹨︀ و ﹝︡ل ﹨︀ی 
︣ا︨︀س   ︋︡︀ ﹋︧︉ و ﹋︀ر را ︗︢ب ﹋﹠﹠︡. ا︡ه ﹨︀ و ﹝︡ل ﹨︀ی ﹋︧︉ و ﹋︀ر︋ 
در   ︀﹡آ  ︒︋  ﹟︣︐﹝﹞  ﹤﹋  ،︡﹡﹢︫  ﹩﹁︣︺﹞ ︮﹠︡وق  آن  ا︨︐︣ا︑︥ی ﹨︀ی 
از   ︦︎  .️︨︀﹡آ ﹋︀ر  و   ︉︧﹋ ︵︣ح  و  ﹝︭﹢ل  ︋︀زار   ︒︋  ،﹩﹁︣︺﹞
︮﹠︡وق  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری،   ﹤︐﹫﹝﹋  ︳︨﹢︑ ﹋︀ر  و   ︉︧﹋ ﹝︡ل  و  ا︡ه   ︡﹫︃︑
 ︀ ا︨︐︀رت آپ  آن  ︋︣ای  ︋︺︡ی   ﹤﹚︣﹞ در  ︗︧﹢را﹡﹥  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
︫︣﹋️ ︠﹙﹅ ارزش ﹝﹩ ﹋﹠︡ (﹋﹠︐︣ل ︋︀زار، ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩، ︨︀︠︐︀ر ︫︣﹋️ 

و ﹝︣﹙﹥ آ︠︣ ︠︣وج ︮﹠︡وق از ︨﹞﹩ ﹋﹥ در ︫︣﹋️ دارد).
﹡﹊︀ت ﹝﹞﹩ ﹋﹥ ا︨︐︀رت آپ ﹨︀ ︋︣ای ︗︢ب ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار و ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د 
 ﹩﹍﹡﹢﹍ ،️﹫﹛︀︺﹁ زه﹢) ل﹢︭﹞ ︀زار  ︋﹩︀︨︀﹠ ﹥ آن ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹠︫︡   ︋︡︀︋
︋︀زار︀︋﹩ و ︗︢ب ﹝︪︐︣ی)، ﹝︡ل درآ﹝︡ی و ا︨︐︣ا︑︥ی ︠︣وج ا︨️. 
️ ﹨︀ی  ا︨︐︣ا︑︥ی ︠︣وج در ﹝︣ا﹏ ︋︺︡ی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از ︵︣﹅ ︋︀زار ︫︣﹋
︵︣ح ﹨︀ی   ︤﹫﹡ ﹁﹊︣ی   ﹩دارا ︋︀زار  در  ︋﹍﹫︣د.   ﹏﹊︫ ﹁︣ا︋﹢رس   ﹉﹢﹋

﹢د. ︮﹠︺︐﹩، ا︠︐︣ا︻︀ت و ︻﹑﹛ ︑︖︀ری ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︺︀﹝﹙﹥︫ 



٨٦

﹩︐︖ ﹜︣﹞ ︡س﹠﹞️﹋︫︣ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞
﹩︗︀﹡ ️︺﹠︮ ︀︐﹊

﹝︺︣﹁﹩ ﹉ ﹝﹢رد از ا︠︐︣ا︻︀ت ︢︎︣ش ︫︡ه در ︋︀زار دارا﹩ ﹁﹊︣ی؛
︢︎︣ش ا︠︐︣اع ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ︨﹢﹡﹢﹎︣ا﹁﹩ در ︋︀زار دارا﹩ ﹁﹊︣ی ﹁︣ا︋﹢رس ا︣ان و 

️ ﹋﹠﹠︡ه ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار ︀ ﹝︪︀ر﹋ ︨︺﹩ در ︗︢ب︨ 

را﹝﹫﹟ ا︋﹢ا﹜﹀︱﹙﹩
﹝︡︣ ︋﹢د︗﹥ و ︻︱﹢ ﹋﹞﹫︐﹥ 

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︮﹠︡وق 
(VC) ﹤﹡︢اری ︗︧﹢را﹎ ﹤︀﹞︨︣

️ ﹨ـ︀ی ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ﹊ـ﹩ از ︮﹠︡وق ﹨ـ︀ی ︗︧ـ﹢را﹡﹥ ︢︎︣ه ﹡﹢︧ـ﹩ ︫ـ︡ه و ﹁︺ـ︀ل؛  ︗︢ا︋﹫
︮﹠ـ︡وق ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︗︧ـ﹢را﹡﹥ روـ︩، او﹜﹫ـ﹟ ︮﹠︡وق ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︗︧ـ﹢را﹡﹥ ای 
ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︋︀ ︨ــــ︣﹝︀﹥ ٥٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝ـ︀ن (٧٠ در︮︡ در ﹢زه ︨ـ﹑﹝️، ١٠ در︮︡ و︗﹥ 
︀ر︨ـ﹫︀ن  ـ︣﹝︀﹥ ﹜﹢︑﹢س︎  ︀ ﹨﹞﹊︀ری ︑︃﹝﹫﹟︨  ﹡﹆ـ︡ و ٢٠ در︮ـ︡ در ـ﹢زه ﹁﹠ـ︀وری ﹝︀﹜﹫︀︑﹩)︋ 

ـ︡ه ا︨ـ️. ︥و﹨︪ـ﹍︀ه رو︀ن در ا︣ان ︑︃︨ـ﹫︫︦  و︎ 

︨︣︎︨︣️ ︢︎︣ش︨︀را ︨︀دات ا︠﹑﹇﹩
﹁︣ا︋﹢رس ا︣ان

️ ﹨︀ی ﹋﹢﹉ و ﹝︐﹢︨︳ (SME)؛ ︋︀زار ︫︣﹋
️ ﹨ــ︀ی زــ︀دی دارد.  ︤﹞ ﹤ــ︡ ﹁︣ا︋ــ﹢رس ﹨︧ــ️ ﹋ــ︡︗ ــ﹩ از ︋︀زار﹨ــ︀ی﹊ SME ︋ــ︀زار
️ ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲ــ﹩، ︎ــ︦ از  ︣︐﹝﹞ــ﹟ ﹝︤ــ️ آن ︑︀﹝﹫ــ﹟ ﹝︀﹜ــ﹩ ا︨ــ️. در اــ﹟ ︋ــ︀زار ︫ــ︣﹋
﹋︧ــ︉ ــ︡ ﹡︭︀ب ﹨ــ︀ی ﹝ــ﹢رد ﹡︷ــ︣ در ﹁︣ا︋ــ﹢رس ︢︎︣﹁︐ــ﹥ ︫ــ︡ه و ︲﹞ــ﹟ ︋︣︠ــ﹢رداری 
️ ﹨︀ی ︢︎︣﹁︐ــ﹥ ︫ــ︡ه در ︋ــ︀زار ︨ــ︣﹝︀﹥، ﹝︪ــ﹞﹢ل ﹝︤اــ︀ی وــ︥ه  از ︑﹞︀﹝ــ﹩ ﹝︤اــ︀ی ︫ــ︣﹋

ــ︀زار ﹡﹫ــ︤ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. اــ﹟ ︋

د﹋︐︣ ︣﹨﹢﹎ ︡﹝﹞︀ن
️﹋︫︣ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞
﹎︤ ︨﹊﹥ ا︮﹀︀ن

و ر﹫︦ ﹝︣﹋︤ آ﹝﹢زش
︻﹙﹞﹩ ﹋︀ر︋︣دی ︻︐﹫﹅

️ ﹨︀ی ︢︎ـ︣ش ︫ـ︡ه در ︋ـ︀زار SME؛  ️ ﹨ـ︀ی ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ﹊ـ﹩ از ︫ـ︣﹋ ︗︢ا︋﹫
﹝︐﹢︨ـــ︳  و  ﹋﹢ـ﹉  ️ ﹨︀ی  ︫ـ︣﹋ ︋ـ︀زار  در  ︨ـ﹊﹥  ﹎ـ︤  ︩ ︋﹠﹫ـ︀ن  دا﹡ ︫ـ︣﹋️  ︢︎ـ︣ش 
از ︨ـ︀م ︫ـ︣﹋️  ︡ ﹁︣ا︋ـ﹢رس اـ︣ان و ︑︀﹝﹫ـ﹟ ﹝︀﹜ـ﹩ از ︵︣ـ﹅ ︻︣︲ـ﹥ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ١٠ در︮ـ

︩︋  ︀ت︖﹡ ︡︣﹁ ︡س﹠﹞️﹋︫︣ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞
︋﹫︀ر ︮﹠︺️ ︨︍︀﹨︀ن

️ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ﹉ ︎︣وژه دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن در ︀ل ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ از ︵︣﹅ ︮﹠︡وق ︎︣وژه؛  ︗︢ا︋﹫
︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ︎︣وژه د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی آ﹡︥﹢﹎︣ا﹁﹩ و ﹝﹙︤و﹝︀ت از ︵︣﹅ روش ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︮﹠︡وق ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︎︣وژه
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ــ ـــ  ـــ    •
︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری،  ا﹋﹢︨﹫︧ـ︐﹛  ︋︀ز﹍ـ︣ان  ﹝︺︣﹁ـ﹩  ︋ـ﹥  ا︪ـ︀ن 
︩ ﹨ـ︀ی ︎﹫ـ︩ روی ︑︺︀﹝ـ﹑ت ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ﹛︀ ـ︣رات و﹆﹞
و ︋﹫﹞ـ﹥ ︎︣دا︠︐﹠ـ︡ و ︑︖︣︋﹫︀ت ︠ـ﹢د را در ز﹝﹫﹠ـ﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ︠︀زن، 
﹝︴ـ︣ح  ︋﹫﹞︀ر︨ـ︐︀﹡﹩  ز︋︀﹜﹥ ﹨ـ︀ی  ا﹝ـ︀ی  ︨﹫︧ـ︐﹛  و  ﹋︀﹝︍︀﹡ـ︡ 

﹋︣د﹡ـ︡.

    •
️ ﹨︀ی ︨ـ﹢دد﹨﹩  ا︪ـ︀ن ︋ـ︀ ﹡﹍︀﹨﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ︋︣ر︨ـ﹩ ︗︢ا︋﹫
︋ـ︣ای ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︎︣دا︠︐﹠ـ︡ و در ﹝ـ﹢رد ﹇﹢ا﹡﹫ـ﹟ ﹡︀د﹨︀ی 

︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ︨ـ︣﹝︢︎ ﹤︀︣ی ﹝︓︀ل ﹨︀ـ﹩ زد﹡︡.

    •
︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار  ︗ــ︢ب  د﹐ــ﹏  ا︪ــ︀ن  ︮︊ــ️  ﹝﹢︲ــ﹢ع 
ر︧ــ﹉ ︢︎︣ی  ﹝﹢︲ــ﹢ع  و  ︩ ︋﹠﹫ــ︀ن  دا﹡ ️ ﹨︀ی  ︫ــ︣﹋ در 

ــ﹢د و  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋ ــ︡ از ︨ ــ︣ات ︋︺ ــ︣﹝︢︎ ﹤︀︣ی و ︑︽﹫﹫ ︨
ــ︣  ــ﹢ل در ︋︣ا︋ ــ️ ︎ ــ︡﹎︀ه ا︮︀﹜ ــ﹢رد د ــ﹩ در ﹝ ︊﹛︀︗ ــ ﹫︲﹢︑

ــ︡. ــ︡ه داد﹡ ا

     •
﹝﹢︲ـ﹢ع ︮︊ـ️ ا︪ـ︀ن ا﹨﹞﹫ـ️ ﹡﹫ـ︣وی ا﹡︧ـ︀﹡﹩ در ︋︊ـ﹢د 
﹋︀﹐﹨ـ︀ی ︑﹢﹜﹫ـ︡ ︫ـ︡ه ︋ـ﹢د، ︲﹞ـ﹟ ا﹠﹊ـ﹥ ︋ـ﹥ ﹝﹀︀﹨﹫ـ﹛ ز﹝ـ︀ن 
︨ـ﹢دد﹨﹩ ﹡︀﹝﹠︀︨ـ︉، ﹝﹢︲ـ﹢ع ︑ـ︉ ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹡ـ︣خ 
︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  از  ︋︺ـ︡  ︑︽﹫﹫ـ︣ات  و  ︋︀﹡﹊ـ﹩  ︨ـ﹢د  ︋ـ︀﹐ی 

︎︣دا︠︐﹠ـ︡.

      •
﹝﹢︲ـ﹢ع ︮︊️ ا︪ـ︀ن ﹋︀ر﹁︣﹝︀﹩ ︮﹠︡وق ﹨ـ︀ی ﹞︀︐﹩ و 
 ﹩︭︭︑ ﹑ـ﹢د ﹋﹥ ﹋︀﹝ـ ︴︢︎︣ـ︣︋  ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠  ﹡︀د﹨ـ︀ی︨ 

︋︒ را اراـ﹥ داد﹡︡.
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ــ ــ     •
ا︪ـ︀ن ︋ـ︀ ﹝︭ـ︣ف ︋﹫ـ︩ از ﹡﹫﹞ـ﹩ از و﹇ـ️ ︗﹙︧ـ﹥ و ︋ـ︀ اراـ﹥ 
︎︀ور︎﹢﹡ـ️ ﹋︀﹝ـ﹑ ︑︭︭ـ﹩ و ︋ـ﹥ ز︋ـ︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧ـ﹩ ︋ـ﹥ ︋﹫ـ︀ن 
︣دا︠︐﹠︡  ︑︖︣︋﹫︀ت ١٥ ︨ـ︀﹜﹥ در دا﹡︪﹍︀ه ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر ﹜﹫︧︊﹢ن︎ 
و در ︀︎ـ︀ن ︋ـ︀ ارا﹥ ︎﹢︨ـ︐︣﹨︀ی ﹝︐﹙︿ را﹨﹠﹞︀﹩ ﹎︧ـ︐︣ده ای 
در  ︑︭﹫﹙ـ﹩  ︋﹢رس ﹨ـ︀ی  ا︠ـ︢  و  ︑︭﹫ـ﹏  ادا﹝ـ﹥  ︋ـ︣ای 

دا﹡︪ـ﹍︀ه ﹨︀ی ﹋︪ـ﹢ر ︎︣︑﹆ـ︀ل ا﹡︖ـ︀م داد﹡ـ︡.

ــ     •
ا︪ـ︀ن ︮︊️ ︠﹫﹙﹩ ﹋﹢︑︀﹨﹩ در ﹝﹢رد ︑︖︣︋﹫︀ت ﹝﹢︨︧ـ︀ت 
﹡ـ﹢ه  و  ﹡ـ︣وژی  ا︨ـ︐︀رت آپ ﹨︀ی  و  ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  و  ﹋︀ر 

︋︣﹡︀﹝﹥ رـ︤ی ︋ـ︣ای در︀﹁ـ️ ﹋﹞﹉ ﹨ـ︀ی ﹝︀﹜ـ﹩ اراـ﹥ ﹋︣د﹡︡.

    •
ا︪ـ︀ن ا︋︐ـ︡ا ︋ـ﹥ ﹝︺︣﹁ـ﹩ ︫ـ︣﹋️ ︵︣اـ﹩ ︮﹠︺︐ـ﹩ ︠ـ﹢د در 
آ﹜﹞ـ︀ن ︎︣دا︠︐﹠ـ︡ و ︨ـ︍︦ ﹝︣ا﹏ ︵︣اـ﹩ ﹇︀ـ﹅ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩ 

︋ــ︀ ﹋︀ر﹋ــ︣د ﹡︷︀﹝ــ﹩ و ︑﹀︣ــ﹩ را ︑﹢︲﹫ــ داد﹡ــ︡. ﹐زم 
ــ︡ه ﹝︧ــ︀︋﹆﹥ ا︨ــ︐︺︡اد ︗ــ﹢ان  ــ﹥ ذ﹋ــ︣ ا︨ــ️ اــ﹟ ︵ــ︣ح ︋︣﹡ ︋

︋﹢ده ا︨ــ️. آ﹜﹞ــ︀ن   ٢٠١٧

    •
ا︪ــ︀ن در ︨﹠︣ا﹡﹫︪ــ︀ن ︑﹢︲﹫ــ داد﹡ــ︡ ﹋ــ﹥ ــ﹥ ﹡﹆ــ︩ 
﹝﹣︔ــ︣ی در ا︨ــ︐︀رت آپ ﹨︀ی ﹝︴ــ︣ح آی ︑ــ﹩ دار﹡ــ︡ و ︋ــ︀ 
︎﹫︪ــ︣﹁️  در  ﹆ــ︡ر  را﹨﹠﹞︀﹨ ﹩︀ــ︩  و  ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
ــ︣  ــ︣ ا﹝﹫ ﹍ــ︀ن د ــ﹢ل ︠﹢د︫ ــ﹥ ﹇ ــ️. ︋ ــ︣ ︋﹢ده ا︨ ــ︀ ﹝﹣︔ آن ﹨
ــ︀زار،  و﹨﹢︫ــ﹩ ﹁﹆ــ︳ ︋﹫ــ︌ و ︫ــ︣﹋️ ر﹨﹠﹞ــ︀ ﹡﹫︧ــ️، ﹋︀﹁﹥ ︋
ــ︐︀رت آپ ﹨︀ی  ــ︀دی از ا︨ ــ︡اد ز ــ﹩ ﹋︀﹐ و ︑︺ ︖ــ﹢ن، د ﹁︡﹨

ــ︡. ــ︀ن ﹎︣﹁︐﹠ ــ︐︀ن او ︗ ــ︣ د︨ ــ︣ ز ﹍د

    •
ا︪ـ︀ن ︋ـ﹥ د﹜﹫ـ﹏ ︲﹫ـ﹅ و﹇ـ️ ﹁︣︮ـ️ ارا﹥ ︠ـ﹢د را ︋ـ﹥ د﹋︐︣ 

داد﹡︡. ︗︀︨ـ︊﹩ 

.︡﹠︐﹀﹎ ﹟︨ ︣ا﹡︀ن از ا︨︀︑﹫︡ و ﹝︡ر︨︀ن دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ︠︀رج ﹋︪﹢ر ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ از ︑︖︣︋﹫︀ت ︠﹢د﹠︨ ︣︓﹋ا
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    •
︋ـ︀ر  ︋ـ﹥  را  ︻︷﹫﹞ـ﹩  ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹨ـ︀ی  ︋︣﹎︤ـ︡ه،  ﹋︀رآ﹁︣ـ﹟  ﹡︊ـ﹩   د﹋︐ـ︣ 
﹡︪ـ︀﹡︡ه ﹋ـ﹥ ︫ـ︣ط ا︨ـ︐︡ام در آ﹡ـ︀، ︨﹢ء ︎﹫︪ـ﹫﹠﹥ ا︨ـ️. او ﹇︭ـ︡ 
دارد ا︨ـ﹞︩ ︋ـ︀ ︀︎ـ︀ن ︗︧ـ﹞︩ ﹁︣ا﹝ـ﹢ش ﹡︪ـ﹢د و ︠︡او﹡ـ︡ را ﹡︀︸︣ 
︣﹎︤︡ه  ـ︀ ا﹁︐︀ر ﹝﹩ ﹎﹢ـ︡ ﹋︀رآ﹁︣ـ﹟︋  ︋ـ︣ ر﹁︐ـ︀ر و ﹋ـ︣دارش ﹝﹩ دا﹡︡︋ 
ا﹝ـ︣وز ﹨﹞︀ن ︎︧ـ︣ک روز﹡︀﹝﹥ ﹁︣وش و وا﹋︧ـ﹩ د︣وز ا︨ـ️. ز﹡︀ن و 
﹝︣دا﹡ـ﹩ ـ︣خ اـ﹟ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹨ـ︀ را ﹝﹩ ﹎︣دا﹡﹠ـ︡ ﹋ـ﹥ ︗︣﹝ـ﹩ در ﹋︀ر﹡︀﹝﹥ 
ـ︡ه ا﹝ـ︀ ـ︀﹐ ﹝︡ـ︣ان و ﹝︐︭︭︀ن اـ﹟ ︗︀﹝︺﹥  ز﹡︡﹎ـ﹩ آ﹡ـ︀ ︔︊ـ️︫ 
︀︧ـ︐﹍﹩ ﹡︪ـ︀ن داده ا﹡ـ︡ ﹋︀﹁﹩ ا︨ـ️ ﹨﹞️ ︋﹥  را ︑︪ـ﹊﹫﹏ داده و ︋ـ﹥︫ 
ـ︍﹫︡ی ﹨︀ د﹨﹠︡. ـ﹥︨  ـ﹫︀﹨﹩ ﹨︀ی ز﹡︡﹎ـ﹩، ︗︀︪ـ︀ن را︋  ︠ـ︣ج داد ︑ـ︀︨ 

    •
ا︪ـ︀ن ︋ـ﹥ د﹜﹫ـ﹏ ﹋﹞︊ـ﹢د و﹇ـ️ و ︫ـ﹫﹢ا﹩ ﹋﹑م د﹋︐ـ︣ ﹡︊ـ﹩ ﹁︣︮ـ️ 

اراـ﹥ ︠ـ﹢د را ︋ـ﹥ ا︪ـ︀ن داد﹡ـ︡.

      •
ــ﹥  ــ﹥ ︠ــ﹢د را ︋ ــ︤ا ﹁︣︮ــ️ ارا ــ﹏ ﹋︧ــ︀﹜️ و آ﹡﹀﹢﹐﹡ ــ﹥ د﹜﹫ ا︪ــ︀ن ︋

ــ︡. ــ︀ی ︧ــ﹫﹟ زاده داد﹡ آ﹇

    •
ر︨︀﹜️   ﹤﹠︧﹛︣ض ا﹇  ﹉﹡︀︋  ﹏﹞︀︻ ︣ ︡﹞ ︻﹠﹢ان   ﹤︋ ︧﹫﹟ زاده  آ﹇︀ی 
️ ﹨︀ی ا﹟ ︋︀﹡﹉ ︋︣ای  در ﹝﹢رد ﹡﹢ه ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ا﹟ ︋︀﹡﹉ و ﹁︺︀﹜﹫
︎︣وژه  از   ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹡ ادا﹝﹥  در  دا︫︐﹠︡.   ﹩﹚︭﹀﹞  ️︊︮  ﹩ا︫︐︽︀ل زا
︋︤رگ و ﹠︡ ︗︀﹡︊﹥ ا︫︐︽︀ل زا﹩ و ﹝︊︀رزه ︋︀ ︋﹫﹊︀ری در ︫︣ ﹎﹙︊︀ف 

 .︫︡ ︩︎ ر︨︀﹜️ ا﹡︖︀م ︫︡ه ﹉﹡︀︋ ︣︷﹡ ︣︀ن ﹋﹥ ز﹞︣﹋

    •
﹨﹀︐﹥ ﹡︀﹝ــ﹥  او﹜﹫ــ﹟  ︫ــ﹠︊﹥  ﹨﹀︐﹥ ﹡︀﹝ــ﹥  ︨ــ︣د︋﹫︣  و  ﹝︧ــ﹢ل  ﹝︡ــ︣ 
︎﹫︡اــ︩  و  ﹋︀ری  ﹝︀︗︣ا﹨ــ︀ی  از  ا︨ــ︐︀رت آپ ﹨︀  ا︠︐︭︀︮ــ﹩ 
اــ︡ه ا︨ــ︐︀رت آپ ﹨︀ ︨ــــ﹟ ﹎﹀ــ️. وی ︋︺ــ︡ از ٢٣ ︨ــ︀ل ﹋︀ر 
ـــ︀ل د︋﹫ــ︣ ار︫ــ︡ ﹝︖ــ﹑ت ﹨﹞︪ــ︣ی، ﹨﹀︐﹥ ﹡︀﹝﹥  روز﹡︀﹝﹥ ﹡ــ﹍︀ری و ٥︨ 
ــ︀ از  ــ︣د ︑ ــ︡ازی ﹋ ــ︀م ︫ــ﹠︊﹥ را راه ا﹡ ــ﹥ ﹡ ا︠︐︭︀︮ــ﹩ ا︨ــ︐︀رت آپ ﹨︀، ︋
﹋︧ــ︉ و ﹋︀ر﹨ــ︀ی ﹡﹢︎ــ︀ و ﹝︤اــ︀ و ﹝︪﹊﹑︑︪ــ︀ن رواــ️ ﹋﹠ــ︡. ا︪ــ︀ن 
︋ــ︀ ︎ــ︩ ﹡﹞︀﹨﹠﹍ــ﹩ از ︵ــ︣ح ︗︧ــ︐︖﹢ی زا﹋︣︋ــ︣گ ا︣ا﹡ــ﹩ در ﹝﹫ــ︀ن 

ــ︡. ــ️ ﹋︣د﹡ ︊︮ ــ︣ان ــ︣وم ا ﹞ ﹅ــ ــ﹢ش ﹝﹠︀︵ ــ﹢د﹋︀ن ︋︀﹨ ﹋

    •
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹩︡ه ︵︣اا ﹤︙و ︑︀ر ﹫︲﹢︑ ︀︋ ︣ا﹡﹩ ︠﹢د را﹠︨ ︪︀نا
︣وع ﹋︣د و در ادا﹝﹥ در ﹝﹢رد ︵︣ح ﹁︣وش ﹝︧︐﹆﹫﹛  ا﹠︐︣﹡︐﹩ ﹋︪﹞﹢ن︫ 
ز︻﹀︣ان ا︣ان ︑﹢︲﹫︀ت ﹋︀﹝﹙﹩ داد﹡︡. ︋﹠︷︣ ﹝﹩ آ︡ ︵︣ح ا︪︀ن ﹎︀م 
﹝﹣︔︣ی ︋︣ای ﹁︣وش ﹝︧︐﹆﹫﹛ ز︻﹀︣ان از ﹋︪︀ورز ︋﹥ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه و 
︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ا︐﹊︀ر و ︨﹢د︀︋﹩ ︋﹩ رو﹥ وا︨︴﹥ ﹨︀ی ︋︀زار ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
︫﹫﹢ه ارا﹥ ا︪︀ن ︋︧﹫︀ر ا﹋︐﹫﹢ و ︫︊﹫﹥ ا︨︐︀رت آپ ﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ ︋﹢د.

    •
﹫︣ـ﹥ «﹋︧ـ︀» ﹝﹢︲ـ﹢ع ﹞︀ـ️ از ﹋﹢د﹋︀ن  ﹝︡ـ︣ دا︠﹙ـ﹩ ﹝﹢︨︧ـ﹥︠ 
﹝︊︐ـ﹑ ︋ـ﹥ ︨ـ︣︵︀ن را ﹝︴ـ︣ح ﹋ـ︣د. ﹝﹢︨︧ـ﹥ ︠﹫︣ـ﹥ ﹋︧ـ︀ ﹊ـ﹩ از 
︀﹡﹢ان ﹨︧ـ︐﹠︡. وی ا﹁︤ود:  ︠﹫︀﹨ ﹤︣ـ﹩ ا︨ـ️ ﹋﹥ ﹨﹫ـ️ ا︗︣ا﹩ آن︋ 
﹫︣ـ﹟، ﹨﹞﹥  ـ︀ ا︨ـ︐﹀︀ده از ﹋﹞﹉ ﹨ـ︀ی︠  ـ︀ز﹝︀﹡﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥︋  «﹋︧ـ︀»︨ 
 ،︩︀﹞ـ︀ی در﹝︀﹡ـ﹩ ﹋ـ﹢دک ︋﹫﹞ـ︀ر از ﹇︊﹫ـ﹏ دارو، ︻﹊ـ︦، آز﹨ ﹤﹠︤﹨

︮﹢ر︑︧ـ︀ب ︋﹫﹞︀ر︨ـ︐︀ن را ︋ـ﹥ ︻ـ︡ه ﹝﹩ ﹎﹫ـ︣د.
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١World Technopolis Association (WTA)︀ن︗︀ی ﹁﹠︀ور﹨︫︣ ﹟﹝︖﹡ا

٢(K Labs.Inc)  ﹩︋﹢﹠︗ از ﹋︣ه KLabs ️﹋︫︣

آ︎︀دا﹡︀ ﹁﹠︀ور آزاد (﹁﹟ ︋︀زار ﹝﹠︴﹆﹥ ای ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن)٣

︫︣﹋️ ︨︊﹉ ︋︐﹟ ︎︣︑﹫﹊︀ن٤

︫︣﹋️ ﹋﹫﹞﹫︀ ﹁︣آ︗ ︩﹆﹡ ︡﹠︀ن٥

︫︣﹋️ ا﹫︀﹎︣ان ﹇﹙︉ آ︨﹫٦︀

٧(︀︮) ﹉﹫﹡ا﹜﹊︐︣و ︹︀﹠︮ ﹤︺︨﹢︑ ︀ت و﹆﹫﹆︑ از ️︀﹝ ︡وق﹠︮

︫︣﹋️ ︎︀﹐︩ ﹡﹀️ ا︮﹀︀ن٨

︫︣﹋️ ︠︀﹡﹥ ﹨﹞︣اه ︎︀︨︀ر﹎︀د- ا︣ا﹡︧﹏٩

١٠﹤﹚︧﹞ ﹏ ︀ه﹍︫︀︋

︫︣﹋️ رو︡اد ︑﹩ وی١١
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World Technopolis Association (WTA)   

ـــ
ـ︣داری ﹋﹑ن ︫ـ︣ د︖ـ﹢ن ﹋︣ه  ـ︀ ︑﹢︨ـ︺﹥ ﹡ـ﹢آوری ﹝﹠︴﹆﹥ اـ﹩ ︑﹢︨ـ︳︫  ـ︀ ﹨ـ︡ف ︑﹢︨ـ︺﹥ ︻﹙ـ﹛ و ﹁﹠ـ︀وری︋  ـ︀ل ١٩٩٨︋  اـ﹟ ا﹡︖﹞ـ﹟ در︨ 
ـ︣﹨︀ی ﹁﹠︀وری»  ︀︡ار︫  ـ︡ و در ـ︀ل ︀︲ـ︣ دارای ١٠٢ ︻︱ـ﹢ از ٤٧ ﹋︪ـ﹢ر ︗︀ن ا︨ـ️.  ︪ـ﹛ ا﹡︡از ا﹟ ا﹡︖﹞﹟ «︑﹢︨ـ︺﹥︎  ︑︀︨ـ﹫︫︦ 
 ،﹩﹚﹞ ️ـ︥ه دارد ﹋﹥ ︻︊︀ر︑﹠ـ︡ از: دو﹜ـ︀ی ﹁﹠ـ︀وری ︑﹢︗ـ﹥ و﹨︣ـ ـ﹥ ﹝﹢﹜﹀ـ﹥ ﹋﹙﹫ـ︡ی ﹡﹢آوری در︫  ـ﹥︨  ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. ا﹡︖﹞ـ﹟ WTA ﹨﹞︤﹝ـ︀ن︋ 

️ ﹨︀ی ﹡﹢︎ـ︀. دا﹡︪ـ﹍︀ه ﹨︀ و ︫ـ︣﹋
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ رو﹊︣د ا﹡︖﹞﹟ WTA ﹨︨︣︀﹜﹥ ︋︣ای ﹨︣ ﹉ از ﹎︣وه ﹨︀ی ︀د ︫︡ه، رو︡اد﹨︀ی و︥ه ا﹩ ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹋﹠︡:

 (General Assembly and Mayors’ Forum)︣داران︫ ﹟﹝︖﹡و ا ﹩﹞﹢﹝︻ ️︧︪﹡ :﹩﹚﹞ ︀ی﹨ ️ •  ︋︣ای دو﹜
 (University Presidents’ Forum)︀﹨ ︋︣ای دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀: ﹡︪︧️ رو︨︀ی دا﹡︪﹍︀ه  •

(High Tech Fair) ︣︑︣︋ ︀ه ﹁﹠︀وری﹍︪︀﹝﹡ :︀﹨ ️ •  ︋︣ای ︫︣﹋
️ ﹨︀ ︋︀ ﹨︡ف ︫︊﹊﹥ ︨︀زی و ا﹁︤ا︩ ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ی ﹠︡︗︀﹡︊﹥ ︋︣﹎︤ار ︫︡ه  و در ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹢﹁﹅ ︋﹢ده ا﹡︡. ︧︪﹡ ﹟ا

: ـ
﹩﹡︀︗ ﹩︐︋︀﹇ر ️︤﹞ ︀︋ ︣ی ﹁﹠︀ور︫ ︀د︖١.  ا
٢.  ا︑︭︀ل ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︋︀ ﹡﹢آوری ﹝﹠︴﹆﹥ ای

٣.  ا︖︀د ﹨﹞﹊︀ری ﹝︪︐︣ک ︋︣ای ︑﹢︨︺﹥ ︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری
٤.  ︑﹢︨︺﹥ ︑︊︀دل دا﹡︩ و ا﹡︐﹆︀ل ﹁﹠︀وری ﹝﹫︀ن ︫︣﹨︀ی ﹁﹠︀وری

ــــ

Dunsan-ro, Seo-gu, Daejeon, 35242, Republic of Korea 100 :  
  +82424712319 :                   +82422702260-8 :

 wta@wtanet.org :                   www.wtanet.org :  

: WTA  
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︀ز﹝︀ن︋   ︨ .١

﹩﹚﹞ ︀ی﹨ ️ ٢.  ﹝︪︀ر﹋️ ﹝﹫︀ن دو﹜
️ ﹨︀ی ︫ـ︣﹨︀ی  ٣.  ︑︖ـ︀رت و ا︖ـ︀د را︋︴﹥ ی ︑︖︀ری ﹝﹫︀ن ︫ـ︣﹋

﹢︱︻

ـــ :
  ﹢﹊︧﹡﹢ :﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︊﹊﹥ ی︋   ︫ •

•  ︫︊﹊﹥ ︻﹙﹞﹩ ︎︀رک: ا﹡︖﹞﹟ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ آ︨﹫︀ 
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︎  ︀رک: ا﹡︖﹞﹟︋   ︎﹩﹝﹚︻ ﹤﹊︊  ︫ •

•  ︫︊﹊﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︣ای ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹋﹢﹉ و ﹝︐﹢︨︳ 
WTA

  



٩٦

 (K Labs.Inc)     KLabs 

 
︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ︣︎﹠︐︣ ︨﹥ ︋︺︡ی و ︠︡﹝︀ت ︣︎﹠︐︣ ︨﹥ ︋︺︡ی

  
 kLabsــ﹉ ︫ــ︣﹋️ ︠︡﹝︀︑ــ﹩ ︣︎﹠︐ــ︣ ︨ــ﹥ ︋︺ــ︡ی در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ی آ﹝ــ﹢زش ا︨ــ️. اــ﹟ ︫ــ︣﹋️ ︎ــ︦ از ٢ ︨ــ︀ل آ﹝︀ده ︨ــ︀زی در آ﹎﹢︨ــ️ 

٢٠١٥ ︑︀︨ــ﹫︦ ︫ــ︡. ︫ــ︣﹋️ kLabs ﹝﹀︀﹨﹫ــ﹛ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︵︣اــ﹩ را ︋ــ﹥ ︮ــ﹢رت آ﹡﹑ــ﹟ و آ﹁﹑ــ﹟  اراــ﹥ ﹝﹩ د﹨ــ︡ و ︣︎﹠ــ️ ︨ــ﹥ ︋︺︡ی 
را ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹝︺﹊ــ﹢س ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡.

️ ﹁ــ︣م ﹝︐ــ﹢ای آ﹝﹢ز︫ــ﹩ آ﹡﹑ــ﹟ ︋ــ﹥ ︵ــ﹢ر ﹨﹞︤﹝ــ︀ن در ﹋ــ︣ه و آ﹝︣ــ﹊︀ در ﹡﹫﹞ــ﹥ ی دوم ︨ــ︀ل ٢٠١٦ آ︾ــ︀ز ︋ــ﹥ ﹋︀ر ﹋ــ︣د. اــ﹟ ︫ــ︣﹋️  ﹚︎
️ ﹁ــ︣م ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ﹝﹩ ﹡﹞︀ــ︡. در ز﹝﹫﹠ــ﹥ آ﹝ــ﹢زش ︣︎﹠ــ️ ︨ــ﹥ ︋︺︡ی، ا︗ــ︀ره ︑︖﹫ــ︤ات و ﹝ــ﹢ارد د﹍ــ︣ از ︵︣ــ﹅ ︎﹙

UTP B-501, 15, Jongga-ro, Jung-gu, Ulsan, Republic of Korea  :  
82-52-283-4296 :

 klabs0901@naver.com :                  www.klabs.co.kr     www.getcobees.com :  



٩٧

(      )   

•    :   ︑︖︀ری ︨︀زی ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ و ︑︧﹫﹏ ﹝︊︀د﹐ت، ︀﹡︤ادی    : آزاد︠  ـــ
                          ا﹡︐﹆︀ل ﹫︮ ﹁﹠︀وری و ︑﹢︨︺﹥ ︋︀زار ﹁﹠︀وری

:   
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ︗︪﹠﹢اره و ︑︺︀﹝﹏ ︣ه ︋﹥ ︣ه ︋︀ ︀︮︊︀ن ا︡ه و ︫﹠︀︨︀﹩ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ارا﹥ ︫︡ه در ا﹟ ︗︪﹠﹢اره ﹋︫︣ ︀︋ ﹩﹡︤را  •

︩ ︋﹠﹫︀ن و ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ️ ﹨︀ی دا﹡ ️ ﹨︀ی ﹡﹢︎︀، ︀︮︊︀ن ا︡ه، ︫︣﹋ ﹋︫︣ ﹤︋ ﹩︭︭︑ ︪︀وره﹞ ﹤ارا  •
︩ ︋﹠﹫︀ن ︗️ ﹨﹞﹊︀ری ︋︣ای ︑︃﹝﹫﹟ ︑﹆︀︲︀﹨︀ی ﹁﹠︀وری ︮﹠︺️ ️ ﹨︀ی دا﹡ ﹋︫︣ ︀︋ B2B ︤اری ︗﹙︧︀ت﹎︣︋  •

ــ︀ی  ــ︣ روی ︵︣ح ﹨ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋ ــ︀ی ︨ ﹨ ️ ــ︡ف ︋︣ر︨ــ﹩ ﹁︣︮ ــ︀ ﹨ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋ ــ︡﹎︀ن و ︨ ــ︀ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠ ︋  B2Bــ︤اری ︗﹙︧ــ︀ت ﹎︣︋  •
ــ︀ن ﹫﹠︋ ︩ ــ﹥ و دا﹡ ﹡﹢آورا﹡

•  ﹝︺︣﹁﹩ ︠︡﹝︀ت ﹁﹟ ︋︀زار و ا︖︀د ار︑︊︀ط ︋︀ ︎︥و﹨︪﹍︣ان، ﹁﹠︀وران و ︮﹠︺︐﹍︣ان ︀︲︣ در ︗︪﹠﹢اره
   - ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ︻︣︲﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹁﹠︀وری در ︗︪﹠﹢اره و ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  ︻︱﹢ ﹁﹟ ︋︀زار

﹠︺︐﹩ ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن ︣ک ﹨︀ی︮   ︫️﹋︣ ﹞︀ره ٢︫  ︀︠︐﹞︀ن︫  ﹞﹟- ﹝︖︐﹞︹ اداری ا﹝﹫︣﹋︊﹫︣-︨  ﹫︀︋︀ن ٢٢︋  :  ا︮﹀︀ن-︠   
︵︊﹆﹥ دوم- د﹁︐︣ ﹁﹟ ︋︀زار ﹝﹠︴﹆﹥ ای ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن 

٣٢٦٥٦٦٤٥-٠٣١ :                  ٣٢٦٥٦٦٤٥-٠٣١ :
isfahan@techmart.ir :                  www.isfahan.techmart.ir :  



٩٨

   

﹩﹡︀﹝︐︠︀︨ ﹟﹢﹡ ﹛︀︭﹞  :    •                                                    ﹩﹡︀﹀︮اد ﹡︭︣ا﹢︗︡﹝﹞ ︡س﹠﹞ : ـــ   •

:  
﹩﹡︀﹝︐︠︀︨ ﹟﹢﹡ ﹛︀︭﹞ و ︑﹢︨︺﹥ ︋︣ روی ا﹡﹢اع ﹅﹫﹆︑  •

•  ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع ︨﹠﹌ ﹨︀ی ﹝︭﹠﹢︻﹩
•  ﹝︪︀وره ︗️ ارا﹥ ︵︣ح ا︠︐﹑ط ﹨︀ی ︋︐﹟ ﹨︀ی ︨︊﹉ ︎︣﹝﹆︀و﹝️

︩ ︋﹠﹫︀ن •  راه ا﹡︡ازی ا﹡﹢اع ︠︴﹢ط ︑﹢﹜﹫︡ ︨﹠﹌ ﹨︀ی ﹝︭﹠﹢︻﹩ و ارا﹥ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢﹐ت ﹡﹢آورا﹡﹥ و دا﹡

  
:﹏﹞︀  ︫﹩﹡︀﹝︐︠︀  ︨﹟﹢﹡ ﹛︀︭﹞ ا﹡﹢اع ︡﹫﹛﹢︑

•  ︨﹠﹌ ﹨︀ی د﹋﹢را︑﹫﹢ •  ︨﹠﹌ ﹨︀ی ︫︉ ﹡﹞︀   •  ﹡︀﹡﹢ ︨﹠﹌ ﹨︀ی ﹝︭﹠﹢︻﹩ 
•  ︨﹠﹌ ﹨︀ی ︋︀ رو﹋︩ ︵﹑، ﹡﹆︣ه و ﹝︦ •  ﹋︀﹝︍﹢ ا︨︐﹢ن  

 ٢٣٠ ︡٢، وا ﹩﹠︣﹁︀ن ﹁﹟ آ﹝︐︠︀ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن،︨  ﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن،︫  ﹙﹢ار دا﹡︪﹍︀ه︮  :  ا︮﹀︀ن،︋   
٣٣٩٣٢٤٣٩-٠٣١ :                  ٣٣٩٣٢٤٣٦-٠٣١ :

info.pertican@gmail.com :                 www.pertican.com :  



٩٩

    

:  ︑﹢﹜﹫︡ و ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹁﹠﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ در ﹢زه : ا﹞︡ر︲︀ ﹇︣﹝︀ن ﹁︣د                                   •    ـــ   •
                                                                                                                   رو︾﹟ ﹨︀ و روا﹡﹊︀ر﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩

 
︩ ︋﹠﹫ـ︀ن ﹋﹫﹞﹫ـ︀ ﹁︣آ﹠ـ︡ ﹡﹆ـ︩ ︗ـ︀ن از ︨ـ︀ل ١٣٨٩ ︑﹢︨ـ︳ ︗﹞︺ـ﹩ از ﹝︐︭︭ـ︀ن دا﹡︪ـ﹍︀ه و ︮﹠︺ـ️ در ︫ـ︣ک ︻﹙﹞ـ﹩ و  ︫ـ︣﹋️ دا﹡
︀رک ︻﹙ـ﹛ و ﹁﹠︀وری  ︑﹆﹫﹆︀︑ـ﹩ ا︮﹀ـ︀ن ﹝︧ـ︐﹆︣ ﹎︣دـ︡ه و در ﹢زه ﹨ـ︀ی ذـ﹏ در ـ︀ل ﹁︺︀﹜﹫ـ️ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡. ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟ در ︀ل ︀︲ـ︣ در︎ 

ـ︣ک ︻﹙﹞ـ﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑ـ﹩ ﹝︧ـ︐﹆︣ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡.  ︫﹩︀︋ ﹫︫ـ
١- ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع روا﹡﹊︀ر﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ︠︀ص و ︻︀م

٢- ﹁︣﹝﹢﹐︨﹫﹢ن ا﹡﹢اع روا﹡﹊︀ر﹨︀ی ︠︀ص و واردا︑﹩
︿﹚︐﹞ ︹︀﹠ ︀︩ و︲︺﹫️ روا﹡﹊︀ر﹨︀ ︋﹥︮  ︡﹝︀ت آز﹝︀︪﹍︀﹨﹩ و︎   ︠﹤٣- ارا

  
:﹏ت ذ﹐﹢︭﹞ زه﹢ در ﹩︨︡﹠﹞ ︀ت ﹁﹠﹩ و﹞︡︠ ﹤و ارا ︡﹫﹛﹢︑

•  ا﹡﹢اع رو︾﹟ ﹨︀ی ﹨﹫︡رو﹜﹫﹉ •  ا﹡﹢اع رو︾﹟ ﹨︀ی ︮﹠︺️ ﹁﹙︤﹋︀ری ﹝︀﹡﹠︡ ﹋︪︩، ︑︣اش و ︋︣ش 
•  ا﹡﹢اع رو︾﹟ ﹨︀ی ا﹡︐﹆︀ل ︣ارت •  ا﹡﹢اع رو︾﹟ ﹨︀ی د﹡︡ه     

 ١٠ ︡︀ن- ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری ︨︀زی ﹁﹠︀وری- وا﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن-︫  ﹙﹢ار دا﹡︪﹍︀ه︮  :  ا︮﹀︀ن-︋   
٠٣١ -٣٣٩٣٢٣٧١  :

info@kfnco.com :                 www.kfnco.com :  



١٠٠

    

:  ︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ا︑︀ق ﹨︀ی ﹋︪️ ﹨﹢︫﹞﹠︡ : ﹝︣﹋ ﹟︧﹞﹫︀ن                                                    •    ـــ   •

 
ــ﹉ در ︋ــ︩  ــ︺﹥ ﹋︪ــ️ ﹨﹫︡رو︎﹢﹡﹫ ــ︀س ︑﹢︨ ــ︣ ا︨ ــ﹢د را ︋ ــ️ ︠ ــ﹩ ﹁︺︀﹜﹫ ــ﹫︀ ︑﹞︀﹝ ــ️ آ︨ ــ︉ ︮﹠︺ ــ︣ان ﹇﹙ ﹎︀﹫ــ︀ن ا ﹫﹠︋ ︩ ــ︣﹋️ دا﹡ ︫

ــ️.  ــ︡م ︋︣دا︫︐﹥ ا︨ ــ︣ژی ﹇ ــ︀ن و ا﹡ ــ️ آب، ز﹝ ︣︡﹞ ــ︀ی ــ﹥ را﹨﹊︀ر﹨ ــ️ ارا ︗ ــ﹢ده و در ــ︤ ﹡﹞ ــ﹢ر ﹝︐﹞︣﹋ ــ︀ورزی ﹋︪ ︪﹋

: ــ
•  ︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ او﹜﹫﹟ ا︑︀ق ﹋︪️ ﹨﹢︫﹞﹠︡ ︑﹢﹜﹫︡ ︻﹙﹢﹁﹥ ﹡︧﹏ ︎﹠︖﹛ در ا︣ان

•  ︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ا︑︀ق ﹋︪️ ﹨﹢︫﹞﹠︡ ︑﹢﹜﹫︡ ︗﹢ا﹡﹥ ﹨︀ی ︠﹢را﹋﹩
•  ︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ا︑︀ق ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹋﹛ ﹝︭︣ف ︗️ ︪︠﹉ ﹋︣دن ﹝﹫﹢ه و ︤︊︨︖︀ت

︡﹠﹝︫﹢﹨ ️︪﹋ ︳﹫﹞ ︨︊︤ی و ﹎﹏ ﹨︀ی ︠︀﹡﹍﹩ در ︡﹫﹛﹢︑ ️︗ و ︨︀︠️ د︨︐﹍︀ه ﹡︀﹡﹢ ﹁︀رم ﹩︣ا︵  •

٣٤٥ ︡٢، وا﹩﹠︣﹁︀ن ﹁﹟ آ﹝︐︠︀  ︨،﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن،︫  ﹙﹢ار دا﹡︪﹍︀ه︮  :  ا︮﹀︀ن،︋   
٠٣١ -٣٣٩٣٢١۴٩ :

info@royeshgar.com :                 www.royeshgar.com :  



١٠١

( )        

: د﹋︐︣ ︻﹙﹩ و︡ت                                                     ـــ   •

   •
﹠︺ــ️، ﹝︺ــ︡ن و ︑︖ــ︀رت ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ا︻︴ــ︀ی  ــ﹥ وزارت︮  ﹠︀ــ︹ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫ــ﹉ (︮ــ︀) وا︋︧ــ︐﹥︋  ︮﹠ــ︡وق ︀﹝ــ️ از ︑﹆﹫﹆ــ︀ت و ︑﹢︮︺ــ﹥︮ 
ــ﹩ ︮ــ︀  ️ ﹨ــ︀ی ا︮﹙ ــ﹥ ﹝︀﹝﹢ر ــ︀ت ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ از ︗﹞﹙ ــ﹥، ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ر︧ــ﹉ ︢︎︣ و ︠︡﹝ ﹞︀﹡ ️ ــ﹩، ︮ــ︡ور ︲﹞︀﹡ ︑︧ــ﹫﹑ت ﹝︀﹜

︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ر ﹝ــ﹩ رود.
ــ︀ ︱ــ﹢ر ︗︡ی  ــ︡ه ﹋ــ﹥︋  ــ︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ا﹝ــ︀ ا︠﹫ــ︣ا ︑ــ﹑ش︫  ﹠︺ــ️ ﹋︪ــ﹢ر︫  ــ︩︮  ــ︀ را︋  ﹫︪ــ︐︣ ︗︀﹝︺ــ﹥ ﹨ــ︡ف︮  ــ﹥ ا﹠﹊ــ﹥︋  ︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥︋ 
 ﹩︀ــ︹ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫ــ﹉ ︫﹠︀︨ــ︀﹠︮ ــ﹉ و ﹝︧ــ︐︺︡ ﹁︺ــ︀ل﹢﹋ ︀ی﹨ ️ در رو︡اد﹨︀ــ﹩ ﹝︀﹡﹠ــ︡ ︗︪ــ﹠﹢اره ﹝﹙ــ﹩ ﹁﹟ آ﹁︣﹠ــ﹩ ︫ــ﹫︀︋ ﹩، ︫ــ︣﹋
️ ﹨︀ ﹡﹆ــ︩  و ︋ــ︀ ﹋﹞﹉ ﹨ــ︀ی ﹝﹣︔ــ︣ و ︋ــ﹥ ﹝﹢﹇ــ︹ ︋ــ﹥ ﹨﹞ــ︣اه ︠︡﹝ــ︀ت ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩، در ﹝︧ــ﹫︣ ر︫ــ︡ و ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝︭ــ﹢ل اــ﹟ ﹎﹢﹡ــ﹥ ︫ــ︣﹋

︋︧ــ︤ا﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡.

ــ
 :︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏︣ح ذ  ︫﹤︋ ﹩︀︋ ﹫  ︫﹩﹠︣﹁︤د﹨﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ ﹁﹟ آ﹫ ︀ در︨  ﹎︤ارش ︱﹢ر ﹝︡︣ان و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن︮ 

️ ﹨︀ی ﹋︀﹡︡ــ︡ا ︋ــ︣ای ﹝︣﹙ــ﹥ ﹡︀ــ﹩ ︋ــ︩ ﹁﹟ آ﹁︣﹠ــ︀ن ︫ــ︀﹝﹏ ︑︃︔﹫ــ︣ات ا︗︐﹞︀︻ــ﹩، ﹡﹢︎ــ︀ و ر︫ــ︡︀﹁︐﹥ ﹝ــ﹢رد  در ﹝︣﹙ــ﹥ اول ﹋﹙﹫ــ﹥ ︫ــ︣﹋
︋︣ر︨ــ﹩ او﹜﹫ــ﹥ ﹇︣ار﹎︣﹁ــ️. از اــ﹟ ︑︺ــ︡اد ︫ــ︣﹋️ ٩ ︫ــ︣﹋️ ﹝﹠︐ــ︉ ︫ــ︡ه ﹋ــ﹥ ﹊ــ﹩ از آ﹡ــ︀ ا﹡︭ــ︣اف داده و ︑︺ــ︡اد ٢ ︫ــ︣﹋️ ﹡﹫ــ︤ در 
ارز︀︋﹩ ﹨ــ︀ی ا﹡︖ــ︀م ︫ــ︡ه ــ︢ف ︫ــ︡﹡︡. ︋ــ︣ای ︑︺ــ︡اد ٩ ︫ــ︣﹋️ ︋ــ﹥ ︑︣︑﹫ــ︉ ذــ﹏ ︋︀﹜ــ︼ ︋ــ︣ ١٠ ﹝﹫﹙﹫ــ︀رد رــ︀ل ︑︧ــ﹫﹑ت وام ﹝︭ــ﹢ب 

︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ︮ــ﹢رت اراــ﹥ ﹝ــ︡ارک و ﹝︧ــ︐﹠︡ات ﹐زم، ︮ــ︀ آ﹝ــ︀ده ︻﹆ــ︡ ﹇ــ︣ارداد و اراــ﹥ ︑︧ــ﹫﹑ت ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡:
•  ا﹙﹫︀ ︋﹠﹫︀ن دا﹡︩ •  ︀︨﹠︀ ︎︣دازش ﹎︧︐︣ دا﹡︩   •  ︎︣﹎︀س ︎﹫︪︣و ا﹊︀د  
•  ﹨﹢داک ︵︉ •  ﹋﹢︔︣ ︨﹑﹝️ ︨︍︀﹨︀ن     ︉ ﹫︧ ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن اداری  •

️ ﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در ﹁︨︣️ ︵︣ح ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ︮︀ در ︀ل ﹝︢ا﹋︣ه ︋︀ ︋︣︠﹩ از ︫︣﹋

﹠︡وق ︎︧︐﹩:  ١٤١٥٥- ١٣٣٣ :  ︑︣ان، ︠﹫︀︋︀ن ︋ ︡﹫︫︪︐﹩، ︠﹫︀︋︀ن ا﹞︡ ﹇︭﹫︣ ،︠﹫︀︋︀ن دوم(︎︥و﹨︪﹍︀ه)، ︎﹑ک ٢١،︮   
٣٠٠٠٨٦٩١٤ :                    ٨٨٧٤٨٠٤٠-٠٢١ :                  ٣-٨٨٧٤٨٠٦٠-٠٢١ :

info@esfrd.ir :                 www.esfrd.ir :  
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•  ﹝︡︣︻︀﹝ـــ﹏: ﹜︴﹀︺﹙﹩ ︀وو︫﹩                                                    

   •
︀﹫﹟ د︨ـ︐﹩   ︎︹︀﹠ ـ﹢راک︮  ـ︀م و ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹁︣آورده ﹨ـ︀ی ﹡﹀︐ـ﹩ و ︑︀﹝﹫﹟︠  ︀﹐ـ︩ ﹡﹀ـ️︠  ـ﹢د را در ز﹝﹫﹠ـ﹥︎  ︀﹐ـ︩ ﹡﹀ـ️ ا︮﹀ـ︀ن ﹁︺︀﹜﹫ـ️︠  ︫ـ︣﹋️︎ 
ـ︀ل ١٣٨٥ آ︾ـ︀ز ﹡﹞﹢ده و  ـ﹫﹞﹫︀﹩ ا︣ان) از︨   ︫︹︀﹠ ︀﹐︩ ﹡﹀️ ︗ـ﹩ و︮  ـ︍︀﹨︀ن،︎  ︐︣و︫ـ﹫﹞﹩ اراک، ﹡﹀ـ️︨  ︐︣و︫ـ﹫﹞﹩ ا︮﹀ـ︀ن،︎  (︫ـ︣﹋️ ﹨ـ︀ی︎ 
ـ︀ ﹝︧ـ︀️ ﹋﹏ ٣٤٠ ﹨﹊︐︀ر  ـ︣﹋️ در ﹝﹠︴﹆﹥ ای︋  ﹨ـ﹛ ا﹋﹠ـ﹢ن ـ︡ود ٢٣ در︮ـ︡ از ﹁︣آورده ﹨ـ︀ی ﹡﹀︐ـ﹩ ﹝ـ﹢رد ﹡﹫ـ︀ز ﹋︪ـ﹢ر را ︑﹢﹜﹫ـ︡ ﹝﹩ ﹡﹞︀︡. اـ﹟︫ 
ـ︀ل ﹨︀  ︀﹐︩ ﹡﹀ـ️ ا︮﹀︀ن در ︵﹩︨  ـ︣﹋️︎  ـ︡ه ا︨ـ️.︫  ـ﹞︀ل ︾︣︋﹩ ا︮﹀︀ن وا﹇︹︫  ـ﹥ ﹝︧ـ︀️ ۵/١١٤ ﹨﹊︐ـ︀ر، در︫  ـ︊︤︋  ـ﹢دن ﹁︱ـ︀ی︨  و دارا︋ 
︀ ا﹁︤اـ︩ ٨٥ در︮︡ی  ـ︣﹋️︋   ︫﹟︀م ا ︀﹐ـ︩ ﹡﹀️︠  ـ︀ل ﹨︀ی آ︾︀ز﹟ د﹨ـ﹥ ٦٠، ︸︣﹁﹫️︎  ـ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ از︨  ـ﹢ده،︋  ︧ـ﹫︀ری︋  ️ ﹨︀ی︋  ﹫︪ـ︣﹁ ︫ـ︀﹨︡︎ 

︪ـ﹊﹥ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨ـ️. ﹫ـ︩ از ٣٧٥ ﹨︤ار︋   ︋﹤ ︪ـ﹊﹥ در روز︋  ـ﹥ ︸︣﹁﹫ـ️ ︵︣اـ﹩ آن از ٢٠٠ ﹨ـ︤ار︋  ﹡︧ـ︊️︋ 
ـ︀ ا︗ـ︣ای ︵ـ︣ح ︻︷﹫ـ﹛ و  ـ︣﹋️ ﹨﹞︤﹝ـ︀ن︋  ـ︳ ﹝︪ـ﹩︫  ـ︀ز﹝︀﹡﹩ و ﹝︣︡︐ـ﹩ ﹝﹠ـ︡رج در︠  ـ﹥ ﹝﹠︷ـ﹢ر ︑﹆ـ﹅ ا﹨ـ︡اف︨  ﹠︺︐ـ﹩،︋  اـ﹟ واـ︡ ︻︷﹫ـ﹛︮ 
﹥ ا﹨︡اف ز︧ـ️ ﹝﹫︴ـ﹩، ا﹁︤ا︩ ﹋﹞ـ﹩ و ﹋﹫﹀﹩ ﹝︭ـ﹢﹐ت و ﹁︣آورده ﹨︀  ـ︀ ︑﹢︗﹥︋  ︀﹐︪ـ﹍︀ه ا︮﹀︀ن︋  ـ︀زی︎  ﹫﹠ـ﹥︨  ︊ـ﹢د ﹁︣آ﹠ـ︡ و︋  را﹨︊ـ︣دی︋ 
و ︨ـ﹢دآوری ︫ـ︣﹋️، ︨﹫︧ـ︐﹛ ﹨︀ی ﹝︣︡️ ﹋﹫﹀﹫️، ز︧ـ️ ﹝﹫︴﹩، ا﹞﹠﹩ و ︋︡ا︫ـ️ ︣﹁﹥ ای را ︋︣ ا︨ـ︀س آ︣︠﹟ و︣ا︩ ا︨ـ︐︀﹡︡ارد﹨︀ را 

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ـ﹥ ا︗ـ︣اء︍︀ر﹊ ️︣︡﹞ ﹜︐︧ـ﹫ ﹝︧ـ︐﹆︣ ﹡﹞ـ﹢ده و ︑ـ️︨ 

ــ
ا﹟ ︫︣﹋️ ︋︀ ﹨﹞️ و ︑﹑ش ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︠﹢د ︲﹞﹟ راه ا﹡︡ازی او﹜﹫﹥ ﹝︖︐﹞︹ ︋﹠︤﹟ ︨︀زی در ︀︎﹫︤ ︨︀ل ٩٢ ﹝﹢﹁﹅ ︋﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ︋﹠︤﹟ ︨﹢︎︣ ︋︧﹫︀ر ﹝︣︾﹢ب 
 ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡︣د﹎ ︹︀ن ︑﹢ز﹀︮ا ︣  ︫️︠﹢ ︩ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ در ︗︀﹍︀ه ﹨︀ی︨  ︡ و ︗️ ا︨︐﹀︀ده ﹝︣دم ︑﹢︨︳︎  ︀ک︫   ︎️︠﹢ ︑️ ︻﹠﹢ان︨ 

︋︀ راه ا﹡︡ازی ﹋︀﹝﹏ ا﹟ وا︤﹠︋ ︡﹟ ﹝︣︾﹢ب ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ از ︗﹞﹙﹥ Euro4 و Euro5 ︑﹢﹜﹫︡ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

:  ا︮﹀︀ن، ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ۵ ︗︀ده ︑︣ان، ︫︣﹋️ ︎︀﹐︩ ﹡﹀️ ا︮﹀︀ن، ﹋︡ ︎︧︐﹩ : ١٣١١٥-٨٣٣٥١، ︮﹠︡وق ︎︧︐﹩ : ٤١٥-٨١٤٦٥    
www.eorc.ir :                   ٣٣٨٠٢٧٢٧-٠٣١ :
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﹫︡ا︧︀ن ︗︊﹙﹩                                                      ︨: ـــ   •

   •
︥و﹨︪ـ﹍︣ان، ﹡︊ـ﹍︀ن، دا﹡︪ـ︖﹢︀ن و ا︨ـ︀︑﹫︡ در  ︣ه ﹎﹫ـ︣ی از ︑﹢ان ︻﹙﹞ـ﹩ ﹝﹢︗ـ﹢د و ﹡︀﹝︡ود︎  ﹥ ﹝﹠︷ـ﹢ر︋  ︋︀︫ـ﹍︀ه ﹝﹙ـ﹩ ـ﹏ ﹝︧ـ﹙﹥ او﹜﹫ـ﹟ ︣﹋ـ️ ﹝﹙ـ﹩︋ 

ـ﹥ ﹇﹙﹥ ﹨︀ی ︻ـ︤ت ا﹁︐︀ر ا︨ـ️. ︩ ﹨ـ︀ی ﹁﹠︀ورا﹡ـ﹥ و ﹡﹢آورا﹡ـ﹥ ﹋︪ـ﹢ر، ︑ـ︀ ر︨ـ﹫︡ن︋  ﹛︀ و ︀﹨ ﹤﹚ـ﹏ ﹝︧ـ را︨ـ︐︀ی
 ﹟︣︑ ﹅﹫﹇︭︭︀ن ﹋︪ـ﹢ر ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ـ︡ د︐﹞ ︀ن و﹍︊﹡ ﹤﹊︊ـ ﹝ـ︀ ﹝︺︐﹆︡ـ﹛ ﹨ـ︣ ﹝︧ـ﹙﹥ ای در ﹨︣ ﹡﹆︴﹥ از ﹡﹆︪ـ﹥ دا﹡ـ︩ و ﹁﹠︀وری و ﹡﹢آوری ﹋︪ـ﹢ر﹝︀ن رخ د﹨︡،︫ 

︣ ﹡﹢آوری و دا﹡︩ ا︨ـ️. ـ︀ ﹋﹞︐︣ـ﹟ ﹨︤﹠ـ﹥ اراـ﹥ ﹋﹠﹠︡ و ا﹟ ﹡﹞ـ﹢د ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ا﹇︐︭ـ︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ و ا﹇︐︭ـ︀د ﹝︊︐﹠﹩︋  راه ـ﹏ را در ﹋﹢︑︀ه ︑︣ـ﹟ ز﹝ـ︀ن و︋ 

 
︡ه ا︨️. ﹠︺️ و دا﹡︪﹍︀ه ا︖︀د︫  ︀ز و ︗﹞︹ ︨︍︀ری در︗️ ار ︑︊︀ط︮  ︀ رو﹊︣د ﹡﹢آوری︋  ﹠︀︹ ﹋︪﹢ر و︋  ︀ ﹨︡ف ︀︧﹞ ﹏﹏ ﹁﹠︀ورا﹡﹥︮   ︋﹤﹛︃︧﹞ ﹏ ﹩﹚﹞ ︀ه﹍︫︀︋

: ـ
•  ︋︣﹎︤اری او﹜﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ ︧﹞ ﹏﹙﹥ در ︨︴ ﹋︪﹢ر 

︩ ﹨︀ی ︋﹫︀ن ﹝︧﹙﹥ در ︨︴ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ︎︥و﹨︪﹩ ︀﹝﹨ ︤اری﹎︣︋  •
•  ﹋︪︿ و ︫﹠︧﹞ ﹩︀︨︀﹙﹥ ﹨︀ی ﹁﹠︀ورا﹡﹥ ︮﹠︀︹ و ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀

•  ا︖︀د ︋︧︐︣ ﹏ ﹝︋ ︀︋ ﹤﹚︧︣ه ﹎﹫︣ی از ﹡﹢آوری ︋︀ز و ︗﹞︹ ︨︍︀ری
﹤﹚︧﹞ ﹏ ︀د ︫︊﹊﹥ ای ︋︣ای︖ا  •

﹤﹚︧﹞ ﹏ ﹩﹚﹞ ︀ه﹍︫︀ ︩ ﹨︀ی︋  ︥و﹨ :  ا︮﹀︀ن- دا﹡︪﹍︀ه ا︮﹀︀ن- ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی- ﹝︣﹋︤︎   
٣٦٧٠٢٢٨٠-٠٣١ :

info@pscs.ir :                www.pscs.ir :  

-    

:  ﹡﹞︀﹠︡ه ر︨﹞﹩ ا︣ا﹡︧﹏ - ﹁︣وش و ︠︡﹝︀ت : ︀﹝︡ ︋︀﹇︣﹡︥اد                                                    •    ـــ   •

 
︑﹢ز︹ ﹋﹠﹠︡ه ر︨﹞﹩ ا︣ا﹡︧﹏

: ــ  
•  دارا ︋﹢دن ︫︊﹊﹥ ︑﹢ز﹢﹞ ︹︣﹎﹩ در ︨︣ا︨︣ ﹋︪﹢ر و دا︫︐﹟ ﹝︣ا﹋︤ ﹁︣وش در ا︨︐︀ن ﹨︀

•  ا﹡﹢اع ﹝﹢دم ﹨︀ی 4G, 3G و ا﹡﹢اع ︨﹫﹛ ﹋︀رت ﹨︀ی ا︻︐︊︀ری و دا﹞﹩ و ﹁︣وش ا﹡﹢اع ︫︀رژ ︨﹫﹛ ﹋︀رت ﹨︀ی ا︻︐︊︀ری

:  ︑︣ان - ︠﹫︀︋︀ن ︗﹞﹢ری ︋︺︡ از ︑﹆︀︵︹ ︀﹁︶ - ︠﹫︀︋︀ن ﹝﹫︣زا ﹋﹢﹉ ︠︀ن - ﹋﹢﹥ زر︫︐﹫︀ن - ︎﹑ک ٣  
٦٦٧٣٦٩٢٢-٠٢١ :                  ٦٤٨٠٠-٠٢١ :

www.all-ways.ir :  
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﹩﹍﹡︣  ︋︡﹢﹡ : ـــ   •
︀﹨ ︩ ︀﹝﹨ ︡اد﹨︀ ورو ﹩︐﹡︣︐﹠ز﹡︡ه ا ︩  ︎ :    •

ــ
﹫︩ از ٥٠٠٠٠٠٠ د﹇﹫﹆﹥ ﹝︪︀﹨︡ه رو︡اد﹨︀ ︑﹢︨︳ ﹋︀ر︋︣ان ﹫﹠﹠︡ه آ﹡﹑﹟ و︋  ︋﹫︩ از ١٠٠٠٠٠ ﹡﹀︣︋ 

︀ر در ا︣ان ︣ای او﹜﹫﹟︋  ︀ز﹝︀ن ﹨︀، ار﹎︀ن ﹨︀ و دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀︋   ︨﹟︣︐﹎︤ر ︋︀ ﹨﹞︣ا﹨﹩ و ا︻︐﹞︀د︋ 

:  ا︮﹀︀ن، ︠﹫︀︋︀ن ﹋︀وه، ﹋﹢﹥ ٥، ︎﹑ک ٩١  
٢ ︡︀م، ︵︊﹆﹥ اول، وا ︀︠︐﹞︀ن︨  ﹫︀︋︀ن ︻︀﹁﹫️،︨  ﹢ا︗﹢، ا︋︐︡ای︠  ﹫︀︋︀ن ︀ر︋︀غ︠  ا︮﹀︀ن،︠ 

٠٣١ -٣٢٢۴١٩٨١ :
info@rooydad.tv :                 www.rooydad.tv :  

ـ     

︑︊﹙️         ﹝﹢︀︋﹏         ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣︑︺︡اد ﹝︪︀﹨︡ه ︎︩ ز﹡︡ه

︑︺︡اد ﹋﹏ ︋﹫﹠﹠︡﹎︀ن ︎︩ ز﹡︡ه ︑︺︡اد ︋﹫﹠﹠︡ه ︎︩ ز﹡︡ه
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︣ا︨ــ︣  ــ︀ر روــ︡اد ا︠︐︐︀﹝﹫﹥ در︨  ــ︣ای او﹜﹫ــ﹟︋  ــ﹫︤د﹨﹛︋  در ︗︪ــ﹠﹢اره︨ 
د﹡﹫ــ︀ و از ︵︣ــ﹅ آ﹡﹑ــ﹟ ﹝ــ﹢رد ︋︀زدــ︡ ا﹁ــ︣اد ﹇ــ︣ار ﹎︣﹁ــ️. در اــ﹟ 
ــ﹛.  ــ︡ه ︋﹢د ــ︣ ︋﹫﹠﹠ ــ︀ن ١٠٨٧ ﹡﹀ ــ﹟ ﹝﹫︤︋ ﹑﹡ــ﹢رت آ ــ﹥ ︮ ــ︡اد ︋ رو
︑︺ــ︡اد ︋﹫﹠﹠ــ︡ه آ﹡﹑ــ﹟ ﹨﹞︤﹝ــ︀ن ٢٦٨ ﹡﹀ــ︣ و در ︨ــ︀︻️ ١٧:٣٠ ︋ــ﹢د 
ــ︡ن ︡ا﹇ــ﹏ ــ﹉ د﹇﹫﹆ــ﹥ و  ــ﹟، د ﹑﹡ــ︡ه آ ــ︀ر ﹝︀︨ــ︊﹥ ︋﹫﹠﹠ ــ﹥ ﹝︺﹫ ﹋
︨ــ﹩ ︔︀﹡﹫ــ﹥ از روــ︡اد ︋ــ﹢د. اــ﹟ ︑︺ــ︡اد ︋﹫﹠﹠ــ︡ه، ︋﹫﹠﹠ــ︡﹎︀ن ﹝﹠︭ــ︣ 
︋ــ﹥ ﹁ــ︣د ︋﹢د﹡ــ︡. ︋︧ــ﹫︀ری از ︋﹫﹠﹠ــ︡﹎︀ن ﹠ــ︡ ︋ــ︀ر در ︵ــ﹢ل روــ︡اد از 
︨ــ︀️ ︠ــ︀رج ︫ــ︡ه و ﹝︖ــ︡دا ﹝︪ــ︀﹨︡ه روــ︡اد را از ︨ــ︣ ﹎︣﹁︐﹠ــ︡. 

ــ﹥  ــ︀ر، ﹡ــ︣خ ︋︀ز﹎︪ــ️ ا﹁ــ︣اد ︋ ︑︺ــ︡اد ﹋﹏ ﹝︪ــ︀﹨︡ه آ﹡﹑ــ﹟: ٣٠٢٧ ︋
ــ﹢رت ﹝﹫︀﹡﹍﹫ــ﹟ ١١  ــ﹥︮  ︀زدــ︡︋  ︮ــ﹢رت ﹝﹫︀﹡﹍﹫ــ﹟، ٢/٧٨ و در ﹨ــ︣︋ 
ــ︡﹎︀ن  ــ﹥ ︋﹫﹠﹠ ــ︡اد ﹝︪ــ︀﹨︡ه ︫︡ه ا︨ــ️. ﹋﹙﹫ ــ﹥ از رو ــ﹥ و ٢٣ ︔︀﹡﹫ د﹇﹫﹆
ــ︀ ﹝︺ــ︀دل ٢٤  ︊︣﹆︑ ﹤ــ ︀ً ٤٥٧  ﹡﹀ــ︣ و ٣٤ د﹇﹫﹆ــ﹥ و ١ ︔︀﹡﹫ ــ آ﹡﹑ــ﹟ ︗﹞︺

︫ــ︊︀﹡﹥ روز ︠ــ﹢د را در اــ﹟ روــ︡اد ︨ــ︍︣ی ﹋︣د﹡ــ︡.
ــ︡  ــ︡ ﹋︣ده ا﹡ ــ︡اد ︋︀زد ــ﹥ از رو ــ︀﹡﹩ ﹋ ــ︡اد ١٢ ٪ از ﹋︧ ــ﹟ رو در ا

ــ︡. ــ﹢ر ︋﹢د﹡ ــ︿ ﹋︪ ﹚︐﹞ ︀ی﹨︣ــ ــ﹢ر و ٨٨ ٪  از ︫ ــ︀رج از ﹋︪ ︠

ـــــــ
︑︣ان ٣٩
︪︡﹞ ١٢
اراک ٨
ا︮﹀︀ن ٦
﹨﹞︡ان ٤

Adelaide ٢
Melbourne ٢
︤︣ ︊︑ ٢

New York ٢
Osasco ١

West Vancouver ١
Pozuelo de Alarcon ١

Market Rasen ١
Batumi ١
﹡︖︿ آ︋︀د ١
︨︊︤وار ١
زا﹨︡ان ١
︫﹫︣از ١
︋﹠︡ر ﹜﹠﹍﹥ ١

Sergiev Posad ١
Gothenburg ١

Istanbul ١
Clifton ١

Yerevan ١
︀﹨︣  ︫︣︀︨ ٨

︑︣ان ︪︡﹞ اراک
ا︮﹀︀ن ﹨﹞︡ان Adelaide

Melbourne ︤︣︊︑ New York

Osasco West Vancouver Pazuelo de Alarcon

Mark et Rasen Batumi ﹡︖︿ آ︋︀د
︨︊︤وار زا﹨︡ان ︫﹫︣از
︋﹠︡ر﹜﹠﹍﹥ Sergiev Posad Gothenburg

Istanbul Clifton Yerevan

︀﹨︫︣︣︀︨

/  
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ــــ ــــ   
۱۳۹۶/۲/۸  

﹝ـ﹢رخ  ︋︺︡از︸ـ︣  ︗﹞︺ـ﹥  روز  در  ︗︪ـ﹠﹢اره   TEDx ︗﹙︧ـ﹥ 
︋ـ︀  ︨ـ﹠︐︣  ︨ـ﹫︐﹩   wedding center ︨ـ︀﹜﹟  در   ١٣٩٦/٠٢/٠٨

﹎︣دـ︡. ︋︣﹎ـ︤ار  ︑︡﹋ـ︦  ︗﹙﹀ـ︀  ﹎ـ︣وه  ﹨﹞︀﹨﹠﹍ـ﹩ 
﹝︧ـ︐﹆﹏  ︮ـ﹢رت  ︋ـ﹥  ﹋ـ﹥  ﹝﹙ـ﹩  ا︨ـ️  ︋︣﹡︀﹝ـ﹥ ای   TEDx
ـ︣ای   ︋TED ﹤﹀︨ـ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝﹩ ︫ـ﹢د ︑ـ︀ ︲﹞ـ﹟ د﹡︊︀ل ﹋ـ︣دن ﹁﹙︧ـ
در  ︱ـ﹢ر  ︑︖︣︋ـ﹥ ی  ارزش،  ︋ـ︀  ا︡ه ﹨ـ︀ی  ا︫︐︣اک ﹎︢ا︫ـ︐﹟  ︋ـ﹥ 
 .︡︀﹝﹡ ـ︀د︖︀ن ا﹎︡﹠﹠﹋ ️ رو︡اد﹨ـ︀ی ا︮﹙ـ﹩ TED را ︋︣ای ︫ـ︣﹋
︑︡﹋ـ︦، ـ﹉ دور﹨﹞ـ﹩ ︨ـ︀ده ﹝︀﹨︀﹡ـ﹥ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝︺﹞ـ﹢﹐ ﹁︀﹇ـ︡ 
 ﹉ ︀ـ  ︋TED ﹩﹡︣ا﹠ـ ـ︀﹝﹏ ︑﹞︀︫ـ︀ی ﹠ـ︨︡  ︨ـ﹠︣ان ا︨ـ️ و︫ 

﹝﹢︲ـ﹢ع و ︮︊ـ️ ︋ـ︀ ﹨﹞︡﹍ـ︣ در﹝ـ﹢رد آن ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡.
در اـ﹟ ︗﹙︧ـ﹥ ﹠ـ︡ ︋︣﹡︀﹝ـ﹥ ︨ـ﹠︣ا﹡﹩ ﹋﹢︑ـ︀ه ︋ـ﹥ ﹨﹞ـ︣اه ︎ـ︩ 
﹡﹞︀﹨﹠﹌ ﹨ـ︀ی ز︊ـ︀ی ا︡ه ﹨ـ︀ی آ﹡ـ︀ ︋ـ︣ای آ﹠ـ︡ه ز﹡︡﹎ـ﹩ ︋︪ـ︣ 
︎︩ ︫ـ︡. در ا︋︐︡ا ﹝﹠︡س ﹝︖﹫︡ ︨ـ﹑﹝️ از  ا︻︱︀ی ﹝﹢︨ـ︦ 
﹎ـ︣وه ﹋︀ر︋ـ︣ان ﹜﹫﹠﹢﹋ـ︦ ا︮﹀ـ︀ن در ︨ـ﹠︣ا﹡﹩ ︠ـ﹢د ︋ـ︀ ︻﹠ـ﹢ان 
️ ا﹡﹍﹫︤ از  ︑﹊﹠﹢﹜ـ﹢ژی آ﹠ـ︡ه ︋ـ﹥ ︋﹫ـ︀ن ا︑﹀︀﹇ـ︀ت ︗ـ︢اب و ︫ـ﹍﹀
ا﹠︐︣﹡ـ️ ا︫ـ﹫︀ ︎︣دا︠ـ️. اـ︡ه ﹋︀ر﹋ـ︣دن ︨﹠︧ـ﹢ر﹨︀ ︋ـ︀ WFI  و 

...️﹡︣︐﹠ـ﹥ ا ︑︣﹝﹢︨ـ︐︀ت ︀د﹎﹫︣﹡ـ︡ه و و︮ـ﹏ ﹨﹞﹥ ا︫ـ﹫︀ی ﹝﹠︤ل︋ 
 ️﹋︫︣ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ﹩﹝︣﹋ د﹢﹝﹞ ︡س﹠﹞ در ادا﹝﹥ ︗﹙︧﹥ آ﹇︀ی
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ︨﹫﹞︣غ آر︀ در ︨﹠︣ا﹡﹩ ︠﹢د ︋︀ ︻﹠﹢ان 
«︠﹫︀ل ︎︣دازی ︋︀ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی» ︋﹥ ︋﹫︀ن ا﹨﹞﹫️ ︠﹫︀ل ︎︣دازی و ا︖︀د 

﹁︱︀ی آزاد ﹁﹊︣ی در ا︨︐﹀︀ده و  ا︋︡اع ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ︎︣دا︠️.
︋ـ﹢د.  و﹨﹢︫ـ﹩  ا﹝﹫ـ︣  ﹝﹠ـ︡س  آ﹇ـ︀ی  ︗﹙︧ـ﹥  ︋︺ـ︡ی  ︨ـ﹠︣ان 
در  ﹝﹣︔ـ︣ی  ﹡﹆ـ︩  ـ﹥  او  ﹡︡ا﹡ـ︡  ﹋ـ﹥  ا︨ـ️  ﹋︧ـ﹩  ﹋﹞︐ـ︣  د﹍ـ︣ 
و  ︨ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︋ـ︀  و  دارد  آی ︑ـ﹩  ﹝︴ـ︣ح  ا︨ـ︐︀رت آپ ﹨︀ی 
︋﹢ده ا︨ـ️.  ﹝﹣︔ـ︣  آن ﹨ـ︀  ︎﹫︪ـ︣﹁️  در  ﹆ـ︡ر  را﹨﹠﹞︀﹨ ﹩︀ـ︩ 
ـ︣﹋️ ر﹨﹠﹞ـ︀ ﹡﹫︧ـ️، ﹋︀﹁ـ﹥  ﹫ـ︌ و︫  د﹍ـ︣ ا﹝﹫ـ︣ و﹨﹢︫ـ﹩ ﹁﹆ـ︳︋ 
︋ـ︀زار، ﹨︡﹁ـ﹢ن، د︖ـ﹩ ﹋︀﹐ و ︑︺ـ︡اد زـ︀دی از ا︨ـ︐︀رت آپ ﹨︀ی 
︠ـ﹢د  ︨ـ﹠︣ا﹡﹩  در  وی  ﹎︣﹁︐﹠ـ︡.  ︗ـ︀ن  او  د︨ـ︐︀ن  زـ︣  د﹍ـ︣ 
﹫ـ︀ن ︑︖︣︋﹫︀︑ـ︩ در  ـ﹥︋  ـ︊﹫﹏ ﹎︣︋ـ﹥»︋  ︋ـ︀ ︻﹠ـ﹢ان «﹝﹠︐ـ﹢ر در ﹡﹆ـ︩︨ 
︣دا︠️  ️ ﹨︀ دا︫ـ️︎  ـ︣﹋ ︀ ا︨ـ︐︀رت آپ ﹨︀ و︫  ﹝︪ـ︀وره ﹨︀﹩ ﹋ـ﹥︋ 
ـ︀ ﹝﹢︲ـ﹢ع رد︀︋﹩ ﹇︀︑ـ﹑ن ﹇︊﹏ از  ︪ـ﹛ ︋  و در ادا﹝ـ﹥ ﹁﹫﹙ـ﹛ ـ︫︦ 

ار︑ـ﹊︀ب ︗ـ︣م ︎ـ︩ ︫ـ︡.

TEDx
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﹫︀︋ ﹩، ﹝︣ا﹋︤ و ا﹁︣اد ﹁︺︀ل در   ︫﹩﹠︣﹁اره ﹝﹙﹩ ﹁﹟ آ﹢﹠︪︗ ﹤﹡︀  ︋﹤︋
.︡﹡︡ ا﹋﹢︨﹫︧︐﹛ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ا︮﹀︀ن دور ﹨﹛ ︗﹞︹︫ 

ــ︀ل  ــ︐﹛ ﹁︺ ــ︤ ا﹋﹢︨﹫︧ ــ﹩ ﹝︣ا﹋ ــ﹩، ﹝︺︣﹁ ︀﹝﹨ــ﹟ ﹎︣د ــ︡ف از ا ﹨
ــ﹢د.  ــ﹢زه ︋  ﹟ــ ــ︡ان ا ــ︀ن و ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠ ︊︵︀﹞ ︀ــ ــ︣ ︋ ــ︀دل ﹡︷ و ︑︊
ــ﹢ن   ــ︀ن ﹀︮ــ︀ل ا ــ︤ ﹁︺ ــ︣ ﹝︣ا﹋ ــ﹑وه ︋ ــ﹩ ︻ ︀﹝﹨ــ﹟ ﹎︣د درا
ــ︤ ︫ــ︐︀︋︡﹨﹩ ا﹋︧ــ﹏،  ــ︀ن، ﹝︣﹋ ﹀︮ــ﹩ ا ︑︀﹆﹫﹆︑ ﹩︣ک ︻﹙﹞ــ︫ــ
ا︑ــ︀ق ︋︀زر﹎︀﹡ــ﹩، ︮﹠︀ــ︹، ﹝︺ــ︀دن و ﹋︪ــ︀ورزی ا︨ــ︐︀ن ا︮﹀ــ︀ن 
 (loworking space)﹩﹋و ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹁︱︀﹨ــ︀ی ﹋︀ری ا︫ــ︐︣ا
ــ﹢ن  ا︨ــ︐︀ن ﹨︀  د﹍ــ︣  از  ﹝﹞︀ن ﹨︀ــ﹩  و...،  ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀  و 
ــ︐﹠︡. ــ﹠︊﹥ ︱ــ﹢ر دا︫ ــ﹥ ︫ ــ︣ ﹝︧ــ﹢ل ﹨﹀︐﹥ ﹡︀﹝ ︡﹞ ﹩﹝ا﹋︊︣﹨︀︫ــ

 ﹩﹠︣﹁ن و︲︺﹫️ ا﹋﹢︨﹫︧︐﹛ ﹋︀رآ﹢ ﹩︀﹨ ︒  ︋﹩︀﹝﹨︣د﹎ ﹟در ا
ا︮﹀︀ن،  ا︨︐︀ن   ️﹁︪︣﹫︎ و︲︺﹫️  ا︮﹀︀ن،  ا︨︐︀ن  و  ﹋︪﹢ر 
و︲︺﹫️ ︎﹫︪︣﹁️ ا︨︐︀رت آپ ﹨︀ و ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝﹢︗﹢د در ا︮﹀︀ن 

︋︣ای ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥ ﹋︧︉ و ﹋︀ر﹨︀ی ﹡﹢︎︀ ﹝︴︣ح ︫︡﹡︡.
︱﹢ر ا﹁︣ادی ﹢ن د﹋︐︣ ﹋﹢روش ︧︠︣وی د︋﹫︣ ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ 
︫︐︀︋︡﹨﹠︡ه   ︣︡﹞  ﹩﹝︸︀﹋ ︎﹫﹞︀ن  ﹝﹠︡س   ،﹩︀︋ ﹫︫  ﹩﹠︣﹁آ ﹟﹁
ا﹋︧﹏ ا︮﹀︀ن، ﹡﹢︡ ادر︦ و دو︨︐︀ن ﹁︺︀ل در ا ﹟﹢زه، ار︑︊︀ط 

︠﹢︋﹩ ︋﹫﹟ ا﹁︣اد ﹝﹣︔︣ و ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان ا︖︀د ﹋︣د﹡︡.                
﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ︗︪﹟ ﹉ ︨︀﹜﹍﹩ ﹨﹀︐﹥ ﹡︀﹝﹥ ︫﹠︊﹥ در ︀︫﹫﹥ ی 

.︡ ︣﹎︤ار︫   ︋﹩︀﹝﹨︣د﹎ ﹟ا

︋ــ﹥ ﹨﹞ــ️ ︫ــ﹢رای ︻︀﹜ــ﹩ ︋ــ﹢رس و ︋ــ︀ 
ا︋︤ار﹨ــ︀ی  ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀،   ︣︀︨ــ ﹨﹞ــ﹊︀ری 
️ ﹨︀ی  ــ︣﹋ ــ﹩ ︫ ــ﹟ ﹝︀﹜ ــ︣ای ︑︀﹝﹫ ــ︡ی ︋ ︡︗
﹁﹟ آ﹁︣﹠ــ︀ن  و  ﹋︀رآ﹁︣﹠ــ︀ن  ︩ ︋﹠﹫ــ︀ن،  دا﹡
﹁︣ا﹨ــ﹛ ︫︡ه ا︨ــ️. در ︗︪ــ﹠﹢اره ︨ــ﹫︤د﹨﹛ 
ــ︀ر ا︋ــ︤ار ﹝ــ﹛ ︑︀﹝﹫ــ﹟ ﹝︀﹜ــ﹩ ︫ــ︀﹝﹏: 
️ ﹨︀ی  ــ︣﹋ ــ︀زار ︫ ــ︣ی، ︋ ــ﹩ ﹁﹊ ــ︀زار دارا ︋
 ،(SME (︋ــ︀زار  ﹝︐﹢︨ــ︳  و  ﹋﹢ــ﹉ 
︗︧ــ﹢را﹡﹥  ︮﹠ــ︡وق  و  ︎ــ︣وژه  ︮﹠ــ︡وق 
ــ︣  ــ﹩ از ﹨ ــ︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑ ــ︣اه ﹝︭︡اق ﹨ ــ﹥ ﹨﹞ ︋
ــ︀ن و  ــ︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫ ــ﹥ ︋ ــ﹉ ︗﹙︧  ــ︡ام در ﹋
︑﹢︨ــ︳  ︗﹙︧ــ﹥  در  ︀︲ــ︣  ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠ــ︡ان 
ــ﹢رس  ــ︤ار ﹁︣ا︋ ــ﹩، ﹋︀ر﹎ ــ﹩ ﹝︐﹆ ــ︀ی ﹝︖︐︊ آ﹇

︑﹢︲﹫ــ داده ︫ــ︡.

  

ــــ   



١٠٨

در د﹡﹫ــ︀ی ا﹝ــ︣وز، ︋︀︫ــ﹍︀ه ﹨︀ و ﹋﹙﹢ب ﹨ــ︀ی وــ︥ه ﹝︡ــ︣ان 
و ﹁︺︀﹜﹫ــ﹟ ا﹇︐︭ــ︀دی ﹊ــ﹩ از ا︋︤ار﹨ــ︀ی ︫﹠︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه ︋ــ︣ای 
︫︊﹊﹥ ︨ــ︀زی ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡، و﹜ــ﹩ ︗ــ︀ی اــ﹟ ا︋ــ︤ار در ﹁︱ــ︀ی 
ا﹇︐︭ــ︀دی اــ︣ان ︋ــ﹥ ︫ــ︡ت ︠︀﹜ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ︋ــ﹥ ﹨﹞﹫ــ﹟ ﹝﹠︷ــ﹢ر 
از دی ﹝ــ︀ه ١٣٩٤ ﹋﹞﹫︐ــ﹥ ای در ا︑ــ︀ق ︋︀زر﹎︀﹡ــ﹩ ا︮﹀ــ︀ن و در 
ذــ﹏ ﹋﹞︧ــ﹫﹢ن آ﹝ــ﹢زش، ︎︥و﹨ــ︩ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡ــ︀زی و ︋ــ︀ ︻﹠ــ﹢ان 
﹋﹞﹫︐ــ﹥  ︫ــ︊﹊﹥ ︨ــ︀زی ﹝︐︭︭﹫ــ﹟ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ︫ــ︡ ﹋ــ﹥ ﹝︀﹝﹢رــ️ 
︊﹊﹥ ︨ــ︀زی آ︨ــ︀ن ﹝︡ــ︣ان و ﹝︐︭︭﹫ــ﹟  آن ر﹁ــ︹ اــ﹟ ︑﹠﹍﹠ــ︀ و︫ 

︑︺︣ــ︿ ︫ــ︡.
 ﹟ـ﹥ ﹝︪ـ︀ور  ︋︣ـ ︀︫ـ﹍︀ه د︨︐︨︣ـ﹩ ﹁︺︀﹜﹫ـ﹟ ا﹇︐︭ـ︀دی︫  در اـ﹟︋ 
︑﹢ا﹡﹞﹠ـ︡ ︋︧ـ﹫︀ر ︨ـ︀ده ︫ـ︡ه ا︨ـ️. ﹝︡ـ︣ان و ﹝︪ـ︀وران ﹎︣د﹨ـ﹛ 
﹝﹩ آ﹠ـ︡، ︋ـ︀ ﹨ـ﹛ ﹎ـ︌ ﹝﹩ ز﹡﹠ـ︡، ︀ـ﹩ ﹝﹩ ﹡﹢︫ـ﹠︡ و در ﹝ـ﹢رد 

﹝︧ـ﹞ ﹏︀︐﹙ـ︿ ﹝︪ـ﹢رت ﹝﹩ ﹋﹠﹠ـ︡. 
﹞﹫﹠︀ری و︗﹢د  ﹠︣ا﹡﹩ ر︨﹞﹩، آ﹝﹢زش و︨  ︀︫﹍︀ه ﹨﹫︘ ﹡﹢ع︨  در︋ 
 ﹟﹊﹝﹞ ︡﹠ ︣﹨ ،️︨︀ن ا﹍د﹇﹫﹆﹥ ای را ︡﹠ ︡ارد. ﹝︪︀وره ﹨︀ی﹡

ا︨️ ا﹟ ﹝︢ا﹋︣ات ︋﹥ ︑︺︀﹝﹑ت ︗︡ی ︑︣ی ﹝﹠︖︣ ︫﹢د .

﹣ا﹐ت   ︨﹤ ︀︫﹍︀ه ﹝︪︀وران ︑︣از اول ا︨︐︀ن ︱﹢ر دار﹡︡ و︋   ︋﹟در ا
︨︀ ﹝﹩ د﹨﹠︡. ﹝︡︣ان ︀︲︣ در ︗﹙︧﹥︎ 

﹡︷︀رت ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د و ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ﹝︪︀ور﹟ و ارز︀︋﹩ و ا﹡︐︀ب 
 ﹟و ﹝︪︀ور ﹩﹝︡﹇ ︣ان︡﹞ ︡ه ︗﹞︺﹩ از︻ ︣︋ ︪︀ن︀ی ا﹨ ﹟︣︐︋

﹫︪﹊︧﹢ت ا︨️. ︀︋﹆﹥ و︎   ︨︀︋
 ︣ز ﹨︀ی  ﹢زه  در  دار﹡︡،  ︱﹢ر  ︋︀︫﹍︀ه   ﹟ا در   ﹤﹋ ﹝︪︀ورا﹡﹩ 

:︡﹠︐︧﹨ ︬︭︑ ︉︀︮
﹝︣︡️ ﹝︀﹜﹩، ︨︀︠︐︀ر ︨︀ز﹝︀﹡﹩، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت، 
﹝︧︐﹠︨︡︀زی   ،️︣︡﹞  ،﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ا﹝﹢ر  ︋︣ه وری،   ️︣︡﹞
 ﹩رس و ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩، ︵︣ا﹢ ︀ر︗﹩،︋  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠   ︨،﹩﹠﹁ ︩ دا﹡
︮︀درات،   ،️﹫﹀﹫﹋  ️︣︡﹞ ﹁﹊︣ی،   ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹇﹢ا﹡﹫﹟   ،﹩︐︺﹠︮
️ ﹨︀ی ﹡﹢︎︀، ︨︀ز﹝︀ن ﹁︣وش، ︵︣ا﹩ ︋﹢م ﹝︡ل ﹋︧︉ و ﹋︀ر،  ﹋︫︣

︑﹢﹜﹫︡ ﹡︣م ا﹁︤ار، ︫︊﹊﹥ و ﹝︣﹋︤ داده، ﹝﹢︀︋﹏، ا︎﹙﹫﹊﹫︪﹟ و ...
﹨﹀︐﹞﹫ــ﹟ ︗﹙︧ــ﹥ ی اــ﹟ ︋︀︫ــ﹍︀ه در ︀︫ــ﹫﹥ ی ︨ــ﹫︤د﹨﹞﹫﹟ 
︨ــ﹠︐︣  ︨ــ﹫︐﹩  در   ﹩︀︋ ﹫︫ــ ﹁﹟ آ﹁︣﹠ــ﹩  ﹝﹙ــ﹩  ︗︪ــ﹠﹢اره 

ا︮﹀ــ︀ن ︋︣﹎ــ︤ار ︫ــ︡.

 
     ،  ،    
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  :     
 ،﹩﹡︀﹀︮ا ︩﹋︣︑ ︡﹞︀ ︡س﹠﹞ ،︀﹫﹡ ﹩︀︊︥ن د﹫ ﹫︣وس ﹇︊︀دی، ﹝﹠︡س︋  آ﹇︀︀ن: د﹋︐︣ ﹝﹞︡ ر﹫︧﹩ ﹡︀﹁︙﹩، د﹋︐︨︣ 

︡ ﹟﹫︧︡ی، ﹝﹠︡س ﹝︖﹫︡ ﹝﹞︡ی، ﹝﹠︡س ا﹋︊︣ ﹇︀︨﹞﹩ و ︍︨ ︡﹝﹞︣ ا︨︡︀ن

       
    

:   
︉ زاده ﹫︴  ︠﹟﹫︧︣﹫﹞︡س ا﹠﹞ آ﹇︀ی

:   
︣د︦ و﹋﹫﹙﹩  ︎﹜﹡︀︠

:   
آ﹇︀ی دا﹡﹫︀ل ﹝︺︷﹞﹩ ﹎﹢درزی

:   
︊︀زی  ︫﹤﹫︖ ﹜﹡︀︠

:
آ﹇︀︀ن ﹜︴︿ ا       ً ﹡﹊﹢﹩ و 
﹫︣﹝﹞︡ی ﹝﹞︡ر︲︀︫ 

:
آ﹇︀ی ﹞﹫︡ر︲︀ آ︋﹊︀ر

︀﹇︣ی و ﹜﹫﹑ ر﹁﹫︺﹩ ︠︀﹡﹛ ﹨︀ ﹁︣زا﹡﹥︋ 
:

︩﹫﹛︀ ﹤﹛﹐ ︀﹨ ﹜﹡︀︠
︣وا﹡﹥ ﹨﹞︡ا﹡﹩ و︎ 

:   
﹩︧﹫آ﹇︀ی د﹋︐︣ ︾﹑﹝︺﹙﹩ ر

:   
آ﹇︀ی د﹋︐︣ ︻﹙﹩ ﹝﹢︨﹢ی



١١١

       

 :  

   
️ ﹡︀م و ︢︎︣ش  ﹝︧﹢ل د︋﹫︣︠︀﹡﹥ و ﹋﹞﹫︐﹥ ︔︊

︗︪﹠﹢اره
   

﹝︧﹢ل ﹋﹞﹫︐﹥ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ و ︣ا︨️

 
   

﹝︧﹢ل ﹋﹞﹫︐﹥ ︋︣﹎︤اری ﹝︣ا︨﹛ ا﹁︐︐︀﹫﹥ و 
ا︠︐︐︀﹝﹫﹥

   
﹝︧﹢ل ﹋﹞﹫︐﹥ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و ︑︊﹙﹫︽︀ت

﹝︧﹢ل ﹋﹞﹫︐﹥ ︋︣﹎︤اری ﹡﹞︀︪﹍︀ه
و ︨︀﹜﹟ ﹝︢ا﹋︣ات

 
  

﹝︧﹢ل ﹋﹞﹫︐﹥ ︗︢ب ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران (﹡︪︀)
   

﹝︧﹢ل ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ﹝︣︡️ ﹝︢ا﹋︣ات

   
﹝︧﹢ل ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ﹝︣︡️ ارا﹥ ︵︣ح ﹨︀ و 

️ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︮︣﹁
  

﹝︧﹢ل ﹋﹞﹫︐﹥ ︨﹞﹫﹠︀ر﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩

   
﹝︧﹢ل ﹋﹞﹫︐﹥ ا﹝﹢ر ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏

   
﹝︧﹢ل ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و ︎︣︑︀ل

 
   

﹝︧﹢ل ﹋﹞﹫︐﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ داو︵﹙︊﹫﹟
  

﹝︧﹢ل ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︐﹢ا و ﹝︧︐﹠︨︡︀زی

 
  

﹝︧﹢ل ﹝︀﹜﹩ و ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀
   
﹩︋︀ل ارز﹢︧﹞

 ،﹩︀︋︀︋ ﹤﹡︊︣ی، ︎︣وا﹠﹇ ︀︐رز ،︿︫︣ ل﹢︐︋ ،︩﹫﹛︀ ﹤﹛﹐ :  
 ،︰﹫﹁ ﹟︣ــ﹫︫ ،﹩︀﹠︋ ﹜︣ـ﹙﹢﹁︣ ︵︣﹁﹥، ﹝ـ﹫﹡ ،︣﹁ ️ ︨﹙﹫ـــ﹞﹥ ﹝︐︀﹡
﹋︀︸﹞﹩، ز﹨︣ا ︨﹠ــ︀︋︀دی،   ﹩︐﹫﹎  ،️﹝﹨ ️﹠︮ـ︀دق زاده، ز ︀﹠﹫﹞

﹞︡ی. ﹝ــ︣﹛ ﹝﹞︡︎﹢ر، ز﹨︣ا ار︧﹫︀ن، ﹝︀︡ه ﹁﹢﹐د﹎︣، ﹝︥﹎︀ن︮ 
 ،︣﹁ ﹩﹛︀﹝︗  ︡﹫︺︨ ︋︣ا﹝﹩،  ا﹝﹫ــ︡  ︧﹟ ︎﹢ر،  ا︋︣ا﹨﹫﹛    : ـــــــ
﹝︡ی ﹝﹙﹊﹫︀ن، ﹝﹞︡︑﹆﹩ ﹝﹙﹉ ︎﹢ر، ا﹞︡ ︣ا︾﹩، ا﹝﹫︣ ︻︊︡ی ︎﹢ر، 

︻ـــ︀︋︡ی،  ـ︀﹝︡   ،﹩︑︀﹫ ︨︺﹫ــ︡   ،﹩﹀︨﹢  ﹟﹫︧︡ــ﹝﹞
﹫︣وا﹡﹩،  ️ آ︋︀دی، ﹝﹞︡︗﹢اد ﹝︡وی، ﹇︀︨﹛︫  ︾﹑﹝︣︲︀ داوری دو﹜
︎﹫﹞︀ن ﹋︀︸﹞﹩، ا﹝﹫︣ ﹡﹫﹉ آ﹫﹟، و﹫︡ ﹨︀︫﹞﹩، ا﹝﹫︧︣﹫﹟ ︵﹢︵﹫︀ن، 
 ،﹩﹀︣  ︫︣︍ ا﹝﹫﹞ ﹩﹚︻ ،﹩﹐﹢﹞ ﹟﹫︧︣︡و︀ن، ا︧︀ن ︑﹆﹩ ︎﹢ر،︨ 

︀د﹇﹩، ا﹝﹫﹟ ﹡﹢ری و ︻﹙﹩ ︗︀﹡︪﹫﹟. آرش︮ 
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١١٣

      ،  
 

️ ﹨︀ و ا﹁ـ︣اد زـ︣  ︗︪ـ﹠﹢اره ︨ـ﹫︤د﹨﹛ از ﹡︀د﹨ـ︀، ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀، ︫ـ︣﹋
︐︣ ︗︪ـ﹠﹢اره  ︣﹎ـ︤اری︋  ـ︺﹩ در︋  ـ﹢د︨  ـ︀ ﹨﹞︡﹜ـ﹩ و د﹜︧ـ﹢زی︠  ﹋ـ﹥︋ 

︨ـ﹫︤د﹨﹛ ︋﹢د﹡ـ︡، ︑﹆︡ـ︣ و ︑︪ـ﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠ـ︡.

      •
وزارت ︻﹙ـ﹢م، ︑﹆﹫﹆ـ︀ت و ﹁﹠ـ︀وری، ﹝︺︀و﹡ـ️ ︻﹙﹞ـ﹩ و ﹁﹠ـ︀وری 

︗﹞ـ﹢ری ر︀︨ـ️ 
•  ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹨﹞﹊︀ر ︗︪﹠﹢اره ︨﹫︤د﹨﹛

و ﹝︣﹋︤ ︑︖︀ری ︨︀زی و ﹡﹢آوری دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن، 

      •
 ﹤︧︨﹢﹞ ،﹟﹝︢اری ﹁﹫︣وزه، ︫︣﹋️ ︎﹠︡ار ﹋﹢︫﹉ ا﹎ ﹤︀﹞︨︣ ️﹋︫︣
︀﹡﹉ ﹇︣ض ا﹜︧﹠﹥ ر︨︀﹜️ و ا﹡︖﹞﹟   ︋،️﹋︣ ﹠﹫︀د︋   ︋،️﹋︣ ︩ ︋﹠﹫︀ن︋  دا﹡
 ️﹋︫︣ ا︣ان،  ﹁︣ا︋﹢رس   ️﹋︫︣  ،﹤﹠︧﹛︣ض ا﹇  ﹌﹠﹨︣﹁ ︀﹝﹫︀ن 

 ﹤︧︨﹢﹞ ا︮﹀︀ن،  ا︨︐︀ن  ﹁﹠︀وری  و  ︎︥و﹨︩  ︮﹠︡وق  دو﹜︐﹩   ︣﹫︾
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑﹢︨︺﹥ دا﹡︩ ﹁︣دای ا︣ا﹡﹫︀ن، ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ار︑︊︀︵︀ت 
 ️﹋︫︣  ،︣︐﹠︨  ﹩︐﹫︨ ا︮﹀︀ن   ،︣︐﹠︨  ️﹡﹢ا  ️﹋︫︣ ﹝︪︣ق،  ︎﹫︀م 
 ️﹋︫︣  ،﹟﹫﹠︵  ️﹋︫︣ وی،   ﹩︑ رو︡اد   ️﹋︫︣ ا﹝﹫﹟،  ︎︪︐﹫︊︀ن 

﹋︀ر﹠﹢، ﹋︀﹡﹢ن آ﹎﹩ و ︑︊﹙﹫︽︀ت ﹋︐﹫︊﹥ ﹋︀ران

    •
داوران ﹋︀ر﹎ـ︣وه ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ︀ن، داوران ︑︭︭﹩ ︵︣ا︀ن ﹋︧ـ︉ و ﹋︀ر، 

ـ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹁﹟ آ﹁︣﹠ـ﹩ ️ ﹨ـ︀ی︨  داوران ﹁︣︮

    •
︺﹫︡ ︵︀﹨︣︎﹢ر،   ︨︡﹫ ︣﹀﹫︀ن،︨  ︡﹆﹫﹟، ﹝︖︐︊﹩ ﹝︐﹆﹩، ا﹝﹫︣︻﹙﹩︫  ا﹝﹫︣︮ 
︋﹫︀ت،   ﹩︱︑︣﹞  ،﹩﹠﹫︧ر﹢︎  ︡﹝﹞ ︫︀ه ︋﹠︡ری،  ر︲︀  ︋︀ز︀ن،  ا﹜﹠︀ز 

︪︐﹫︊︀ن ا﹝﹫﹟  ︎️﹋︣ ︨︣﹠﹏ ﹝︐︣م︫  ︫︀ب ︻﹙﹫︡و︨︐﹩ و︎ 
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