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چرا  وزارت امرور  سیاست آمريکا در قبال  هشت سال جنگ ايرران و عرراق. تالیف کتاب  •

 . 1380خارجه . سال 

•  

منتشرر شرده در دانشرگاه علروم  1374در سال  بحران بوسنی و هرزه گوينمقاله درباره ي  •

 . يكاستراتژ

درباره ي عوامر  برروز مجموعه ي مقاالت با همکاري پژوهشگران دفتر مطالعات استراتژيك  •

 1375و  1374چا  شده در روزنامه ي کیهان در سال  جهان سوم. دربحران 

 . )منتشر نشده( از کشورهاي همسايهيکی  اطالعات استراتژيكتدوين  •

ترا  1374، لبنان و اسررايی  از سرال سوريه بحران هاي کشورهاي عراق، اردن، مقاله درباره  •

1379 . 

در  «الگوهاي اعتماد سازي و تنش زدايی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ايرران»مقاله  •

 چا  شرده در مجموعره ي مقراالت) 1378دهمین همايش بین المللی خلیج فارس در سال 

 وزارت امور خارجه ( – دهمین همايش بین المللی خلیج فارس

در فصلنامه ي مطالعات دفاعی استراتژيك دانشگاه علوم  «مان فلسفی مدرنیتهگفت»مقاله ي  •

 . 5. شماره استراتژيك 



در فصرلنامه مطالعرات  «ديدگاه هاي بدبینانه نسبت به گفتمان فلسرفی مدرنیتره»مقاله ي  •

 . 8دفاعی استراتژيك دانشگاه علوم استراتژيك شماره ي 

برراي دانشرجويان دانشرکده  قروق تجرارتحقوق اساسی و حقروق اداري و حتدوين جزوه  •

 مديريت دانشگاه هوايی شهید ستاري. 

 براي بخش صنعت.  مساي  حقوقی قراردادهاتدوين جزوه  •

 براي بخش صنعت.  قراردادهاي پیمانکاريتدوين جزوه  •

 براي بخش صنعت.  اصول و فنون مذاکراتتدوين جزوه  •

  تبراي بخش صنع مديريت استراتژيكتدوين جزوه  •

 براي بخش صنعت. و شرکت هاي تجاري  حقوق تجارتجزوه دوين ت •

 براي بخش صنعت.  اسناد تجاريتدوين جزوه  •

 براي بخش صنعت.  حقوق کار وتامین اجتماعی کارگرانتدوين جزوه  •

 . براي بخش صنعت فن اداره جلساتتدوين جزوه  •

 . تخلفات اداري و نحوه رسیدگی به انتدوين جزوه  •

  :دانشگاهی ابق تدريسسو. 4
 

در دانشکده ي مديريت دانشگاه  حقوق تجارتو  حقوق اداري، حقوق اساسیتدريس دروس  •

 . 1384تا 1373علوم و فنون هوايی از سال 

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد انديشه از سرال  حقوق تجارتو  کلیات حقوقتدريس دروس  •

 .  1385تا 1383

نشرگاهی دانشرگاه عالمره تراکنون در جهراد دا 1383از سال  حقوق تجارتتدريس درس  •

 . طباطبايی



در جهاد دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبرايی )مقطر   مديريت استراتژيكتدريس دروس  •

 فوق لیسانس(

درموسسه پیام نور تهران )مقط  فروق  مديريت استراتژيك و مديريت تحولتدريس دروس  •

 لیسانس(

به میرداماددرسرال درموسسه مدرسان شريف درشع برنامه ريزي استراتژيكتدريس درس  •

 .)مقط  فوق لیسانس(86تحصیلی 

پرديس دانشکده فنی دانشگاه تهران    MBAمديريت قراردادها   براي دوره تدريس دوره    •

 تا کنون.  1390از پايیز 
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اهرترر ه  ررویم نکرر هپاجرریاپرورریی قرپردیاهااا رر پر .1

نررناکررکرری مری رر رجهررمریررن یاکریر  هیر16/9/1383ی15ی14

ر.یسرسیچشمهر یی کصن  عریسرا یاکراهر

ازرترر ه  ررحقررید ریردیاهااا رر اجرریاپرورریی قرپری رر   ر.2

کری مرها رریاکراهریی زراییزشریرن ی مرر12/2/84ت رر10/2/84

رر.وتییکیم 

ازرتر ه  ررویم نکر هپکن   رب ردیاهااا  پرآاجیاپرویی قر.3

کری مرها رریاکرراهریی زراییزشریرن ی مر26/2/84ت رر24/2/84

رروتییکیم 

ررویم نکر هپاجیاپرویی قرپراکن   رب ردیاهااا  ریریقیهاتر.4

جهمریرن یاکرییر ن رکری مری ر ررر9/3/84ت رر7/3/84ازرت ه  ر

ر.کی مرها ریاکروتییکیم صن  عروتییکیم رازطی قر

اجیاپرویی قرکن خمردیانینرییقریهاترحقرید ردیاهااا ر ریر.5

بیاپریرن یاکرکری مررر13/4/84 رتر11/4/84ویم کر  رازرت ه  ر

ر.رکی مرها ریاکروتییکیم ی  رصن  عروتییکیم رازرطی قر

ررویم نکر هپاجیاپرویی قرپراکن   رب ردیاهااا  ریریقیهاتر.6

کرری مری رر رصررن  عرربرریاپریررن یاکرر7/6/84ترر رر5/6/84ازر

ر.روتییکیم 

تر ررر19/6/84ازرری    رحقید ریردیاهااا ر اجیاپرویی قرپر.7

ازرطی رقرری رر رصرن  عروتییکریم اپرین یاکرکی مربیر21/6/84

ر.کی مرها ریاکروتییکیم ر

ازررویم نکر هپاجیاپرویی قرپری ر   رحقرید ردیاهااا ر پر.8

کری مری ر رصرن  عرربیاپریرن یاکرییر ن رر9/8/84ت رر7ت ه  ر

رر.وتییکیم 



اجیاپرویی قرپری ر   رحقرید ردیاهااا ر رجهرمر  هینرناکر.9

ترر رر21/8/84ازرترر ه  ررهعر سو ال شرره قرن ررمربنررنییررن یاکر

ر.ر24/8/84

ازرت ه  ررویم نک هپکن   رب ردیاهااا  پرآبیگزاهپرایهقر.10

 رنرگر رگهریررآسرن ربیاپرین یاکرکری مر8/84/ر30ت رر28/8/84

رر.سییج ک

اهرت ه  ررویم نک هپبیگزاهپرایهقراکن   رب ردیاهااا  پر.11

ی  فیپررربیاپرین یاکریر  هینناکرکی مردط هر22/9/84یر21  پر

ر.هج ء

بیگزاهپرایهقرپراکن   رب راسن ارتج هپر)چک،س تهریضم نمرر.12

 رنررآریجتمعرسرن ن یهر  پرب نک (رربیاپرین یاکریر  هینناکر

ر.27/9/84یر26اهرت ه  ر  پررگ رگهیرسییج ک

بیاپریرن یاکرررحقیقرتج هتریراسن ارتج هپبیگزاهپرایهقرپر.13

رر3ز(راهررت ه  ر  پر)هایهییرسیم کرخیزست کیر  هینناکرکی مر

 ازرطی قرکی مریییج کربهیقریهپر4/10/84ی

بیگزاهپرایهقرپراکن   رب ردیاهااا  پرویم نک هپرصرنتت ر.14

E.P.C یخر بیاترخطیطرلیلرهریربیاپرین یاکریر  هینناکرکی مرر

ر.اهرکهیرهپر14/10/84یرر7اهرت ه  ر  پررن مرا یاک

 یعریرب زنهیپرربیگزاهپرسمین هراهب هقرییضیعرا ینرن یهرج.15

خنی ترصرنتت را ریاکرراهرکیا طریت یالترااخ  راهرکی مرسه ی ر

ر.26/10/84اهررخیاهی

بیگررزاهپرسررمین هراهبرر هقرهیکرره پرعقررنردیاهااا رر پر.16

اهرررکی مرسره ی رخرنی ترصرنتت را رریاکرخریاهیویم نک هپراهر

ر.27/10/84



بریاپررویم نکر هپبیگزاهپرایهقرپراکن   رب ردیاهااا  پر.17

یر  هینناکرکی مر  ریرییس  تریخت فرصنتت رتهیاکراهرررین یاک

ر.ر2/11/84یرر1ییس هربه  زپرصن  عراهرت ه  ر  پر

بیاپررراکن   رب رنحیقرپرتنظیمردیاهااا  بیگزاهپرایهقرپر.18

ین یاکریر  هینناکرکی مر  ریرییس  تریخت فرصنتت رتهیاکراهرر

ر.4/11/84ی3ییس هربه  زپرصن  عراهرت ه  ر  پر

)چک،سر تهریرراسرن ارتجر هپگزاهپرسمین هراکرن   ربر ربی.19

سر زی کررضم نمرن یهر  پرب نک (ربریاپریرن یاکریر  هینرناکر

ر.15/11/84 راهرکهیردمراهرت ه یت اکراست کردمرصن  عریر

اصری ریرفنریکریررا یقرجهرمررکن   ربر رآسمین هرر.بیگزاهي20

سر زی کرصرن  عریرربیاپریرن یاکریر  هینرناکررتنظیمردیاهااا

ر.16/11/84اهرراکراست کریی زپراهرس یقیت 

اصری ریرفنریکریررا یقرجهرمرربیگزاهپرسمین هراکن   ربر ر.21

سر زی کرصرن  عرییتر اکراسرت کربیاپرین یاکررتنظیمردیاهااا

ر.10/12/84اهرت ه  رراهابی 

بریاپررویم نکر هپبیگزاهپرسمین هراکن   رب ردیاهااا  پر.22

اهرررکراست کراهابیر س زی کرصن  عریریت این یاکریر  هینناکر

ر.11/12/84کهیراهابی راهرت ه  ر

یراکرن   ربر ررری    رحقرید ردیاهااا ر بیگزاهپرایهقرپر.23

کری مریخر بیاتراسرت کرجهرمریرن یاکررویم نک هپدیاهااا  پر

ر.2/85/ر12یرر11یرر10اهرت ه  ر  پررتهیاک

دیاهااا ر پرربیگزاهپرایهقرپراکن   ربر رنحریقرپرتنظریمر.24

 , 84/4/12ین یاکرکی مری  رصن  عروتییکیم راهرجهمررویم نک هپ

ر.رکی مرها ریاکروتییکیم اهر10 ,11



جهمرین یاکرکی مرردیاهااا  بیگزاهپرسمین هری    رحقید ر.25

ر.3/5/1385اهرت ه  رریخ بیاتراست کرتهیاک

جهمرررویم نک هپبیگزاهپرایهقرپرنحیقرپرتنظیمردیاهااا  پر.26

اهررریاترن مرا ریاکر)اصر ه ک(کی مرخطیطرلیلهریریخ بین یاکر

ر9/5/1385ی8ی7ت ه  ر  پر

دیاهااا ر پربیگزاهپرایهقرپری    رحقرید ردیاهااا ر ریر.27

بیاپرین یاکررر27/6/85ی26ی25اهرت ه  ر  پررتج هپربینرالم   

 .ررکی مرها ریاکروتییکیم کی مری  رصن  عروتییکیم راهر

بریاپررهپدیاهااا  پرویم نکر بیگزاهپرایهقرپراکن   رب ر.28

ررو   نهر  پرص اهاترییاارن ت رخر ه ین یاکریر  ه ن کرکی مر

رر16/8/85یر15اهرت ه  ر

جهرمررویم نک هپبیگزاهپرسمین هری  ئ رحقید ردیاهااا  پر.29

اهرتر ه  ررکی مروتییکریم رکرهینرتنرنگی  کری  شرهیین یاکر

ر.ر24/8/85

رراهرییس هردیاهااا  پرااخ  بیگزاهپرایهقرپری    رحقید ر.30

ر.85/ر9/ر2ی1به  زپرصن  عرتهیاکراهرت ه  ر  پر

جهرمررویم نک هپبیگزاهپرایهقرپری    رحقید ردیاهااا  پر.31

ی  شهیراهرت ه  رررکی مروتییکیم رتننگی  کین یاکریر  ه ن کر

ر.7/9/85ی8

سیبراجتم ع ربریاپررآبیگزاهپرسمین هراعتی اربهرعنیاکر کر.32

اهرررغ جر هپآنب نررنرکری مرور ال گرگر زربیین یاکریر  ه ن کر

ر.ر18/9/85ت ه  ر



بریاپریرن یاکریررویم نکر هپبیگزاهپرایهقرپردیاهااا  پر.33

/ر9/ر29یر28اهرت ه  ر  پرربیکهی  ه ن کرییس هرافقر  تهراپر

85. 

برریاپریرن یاکریررریررا یاتبیگزاهپرایهقرپراصی ریرفنرریکر.34

رر)رع  ی ه(رس زی کرینطقهری ژقرادتص اپرو هسرجنیب   ه ن کرر

ر.10/85/رر12ی11ت ه  ر  پرراه

برریاپریرن یاکریررراصی رتنظیمردیاهااا ر بیگزاهپرایهقرپر.35

اهرررکی مرخطیطرلیلهریریخ بیاترن مرا ریاکر)کرهیهپ(  ه ن کر

 .85/ر10/رر25ی24ی23ت ه  ر  پر

بیاپرین یاکریر  ه ن کرررتنی نردیاهااا  بیگزاهپرایهقرپر.36

 .ر29/1/86یرر28اهرت ه  ر  پررفیالاریر ه هراص ه ک

بیاپریرن یاکریر  ه نر کررتنی نردیاهااا  بیگزاهپرایهقر.37

رر19یر8،10،17است کرتهریاکراهرتر ه  ر ر پرر2یخ بیاترینطقهر

 .ر1386اها رهشمر

ر

اهیی رزرردیاهااا  پررویم نک هپربیگزاهپرایهقرآکن   رب .38

ر.7/3/86ی6ی5اهرها ریاکرروتییکیم آییزشر

اهکری مررهااا  پرویم نکر هپدیاریهقرآکن   رب .بی زاهپرا39

 خیااا.ر30ی29آیهاکرروتییکیم ری  شهیاهرهق

کری مرربیاپریرن یاکرراصی ریرفنیکریرا یقبیگزاهپرسمین هر.40

 .86تییر9اهسیم کرخیزست کر

آیریزشریرراهریی رزرراصری ریرفنریکریررا یقبیگزاهپرایهقر.41

 .4/86/ر22یرر21اهت ه  ررصنتت را یاکرتحقیق ت

رفریالارریجتمعبیاپرین یاکرری نردیاهااا  تنبیگزاهپرایهقر.42

 .27/4/86یرر26اهرت ه  رریر ه هراص ه ک

بریاپرربر ردیاهااا ر پرویم نکر هپبیگزاهپرایهقراکن   ر.43

رر30اهرت ه  رری  شهییجتمعروتییکیم ربننهرین یاکریر  ه ن کر

ر.1/5/86یرر4/86/ر31یر



رهپویم نکر بیگزاهپرایهقربیهس رنک تر  ینپردیاهااار  پر.44

افتیراص ه کراهرتر ه  ررراهیی زآییزشریرتحقیق ترصنتت را یاک

ر.86ییااای قر11یر10

یی رزراهررویم نکر هپبیگزاهپرایهقرتنی نردریاهااار ر پر.45

 ییااا.ر22یر21اهرر)ها ریاک(آییزشرین ی مروتییکیم ر

یجتمعرفیالارربیاپرین یاکررتنی نردیاهااار  بیگزاهپرایهقر.46

 ییااا.ر24ی23اهرریر ه هراص ه ک

بیگزاهپرایهقرپرسیی  هرگرراهپرخر هج ریرتر یینرت رهیالتر.47

سر زی کرری ل رویی قر  رازرین بعربینرالم   ربریاپریررن یاکر

ر.8/86/ر3یرر2اهرت ه  رر کراص ه کب زهگ ن راست

اهریی رزررردیاهااا ر بیگزاهپرایهقراصی رتهیرهریرترنی نر.48

 .10/8/86یرر9اهرآییزشریرتحقیق ترصنتت را یاکر)تهیاک(ر

بیاپرین یاکریر  هینرناکرردیاهااا  بیگزاهپرایهقرتنی نر.49

آبر کرر14یرر13اهرت ه  رریجتمعربن اهریر شتییان ربننهرای م

 .86س  ر

ر

آیریزشریرراهریی رزرریررا یقبیگزاهپرایهقراصری ریرفنریکر.50

ر.86آب کرس  رر20یرر19اهرت ه  رتحقیق ترصنتت را یاک)تهیاک(

بیاپرین یاکریر  هینرناکرریاهااا  دبیگزاهپرایهقرتنی نر.51

 .86آب ک30ی29اهیجتمعرفیالاریر ه هراص ه کر)افتیاص ه ک(

یزاهتراهرردیاهااا  پربرینرالم  ر بیگزاهپرسمین هراصی ر.52

 .86آذهرر14اهرت ه  ریت اکر)تهیاک(رصن  عری

بیاپر  هکن س کررریرا یقرتج هپبیگزاهپرایهقراصی ریرفنیکر.53

ر.86آذه24ی17اهر ا یاکرخیاهیرا زکی مر

بیاپرین یاکرررE.P.Cرویم نک هپبیگزاهپرایهقردیاهااا  پر.54

رر-ع ر ی هیر  هینناکرکی مریجتمعرصنتت رگر زرور هسرجنرریب ر)

 .86آذهرر20یر19یر18(اهرت ه  جم



برریاپریرن یاکریررردیاهااا ر بیگزاهپرایهقرتهیهریرتنظیمر.55

مر قررا ر15یر1اهرتر ه  ررکی مرا یاکرخیاهیرا رز   هکن س کر

86. 

قرحیاهتر ر نیییگرربیايریرن یاکرردیاهااا  بیگزاهيرایهقر.56

 .86بهمنرر3ی2اهرت ه  ررا یازرهایین

کریتمری ر رن رمربریايریرن یاکرردیاهااا  بیگزاهيرایهقر.57

 .86بهمنرر17یرر16اهرت ه  ررا یاک

کریتمری ر رن رمربریايریرن یاکرردیاهااا  بیگزاهيرایهقر.58

 .86بهمنرر24ی23اهت ه  ررا یاک

برریايریررن یاکررویم نكرر هيبیتررزاهيرایهقردیاهااا رر ير.59

ر.86بهمنرر28یرر27اهرت ه  ررکیتمری  رن مرا یاکیت هکن س کر

یرویم نهر اهرردیاهااا ر .بیگزاهيرسمین هری ر ئ رحقرید ر60

ر.86اس نن7)تیی نش ق(اهرن مریرگ زرغیبربیااهيرکیتمربهیق

هااا ر پر.بیگزاهپرایهقری ر ئ رحقرید ردیاهااا ر ریردیار61

کرری مری رر رو   نررهر رر پرصرر اهات ریرریااراهررویم نکرر هپ

ر.ر87اها رهشمرر3یرر2اهرت ه  رن ت )خ ه (

دیاهااا رر ریردیاهااا رر پرر.بیگررزاهپرایهقری رر ئ رحقررید ر62

ر16یرر15یرر14اهررکرری مرها ررریاکروتییکرریم اهررویم نکرر هپ

ر.87اها رهشمر

ر

التریرربریاپرفررییشریحصریریرررا یق.اجیاپرایهقراصی ریرفنیکر63

خریااارر8یر6یرر4یرر1اهررا یاکرخریاهیرا رز خنی تراهرکی مر

ر.87

ررکی مرا یاکرخیاهیاهرردیاهااا  .اجیاپرایهقرنحیقرتنظیمرر64

ر.87خیااارر27یر25یر13یر11ا ز راهر

رردیاهااا  ریریقریهاترویم نکر هپ.اجیاپرایهقرآکن   رب رر65

رر21یرر20یرر19اهرتر ه  ر ر پرربننهرایر مریجتمعروتییکیم اه

ر.87رخیااا



یی زرآییزشرتج هپرراهرریرا یات.اجیاپرایهقراصی ریرفنیکرر66

ر.87خیااارر23یر22اهررصنتت را یاکریرتحقیق تر

رر

یی رزرراهرردیاهااا ر .اجیاپرایهقراصری رتهیرهریرترنی نرر67

ر.87خیااارر30ی29اهرت ه  ررتحقیق ترصنتت را یاکرآییزشری

کرری مرفرریالارهراردیاهااا رر .بیگررزاهپرایهقرآئررینرتررنی نر68

ر.87تییرر9یرر8اهراص ه کریر ه ه

کری مر)گریا گردیاهااا ر (اهررحقیقرتج هتر.بیگزاهپرایهقر69

ر.87ییااارر22یرر21اهرفیالاریر ه هراص ه ک

کری مرفریالاراهرردر نیکرتجر هت.بیگزاهپرایهقرآکن   رب رر70

ر.87ییااارر31یرر30اهراص ه کریر ه ه

کری مرراهررا  پرب زهگ ن دیاهاا.بیگزاهپرایهقرآکن   رب رر71

ر.87یهیر14ی13اهرن مرفالترد هقرا یاک

کی مرفیالارراهردیاهااا  .بیگزاهپرایهقرنحیقرتهیهریرتنی نر72

ر.87یهیرر21یرر20اهرریر ه هراص ه ک

کرهیااهپرینطقرهراهرردیاهااا  .بیگزاهپرایهقرآئینرتنظیمر73

ر.87آب کر11ی7یهیری30ی27تهیاکراهر17

کهیااهپرراهرا  رردیاهااتهیهریرتنظیمر.بیگزاهپرایهقراصی ر74

ر.87آذه25ی9ی2آب کری25اهت ه  ر  پررتهیاکر19ینطقهر

یی زآییزشراهرردیاهااا  .بیگزاهپرایهقراصی رتهیهریتنظیمر75

ر.87آب ک30ی29اهریرتحقیق ترصنتت را یاک

کری مریر اهراهردیاهااا ر .بیگزاهپرایهقرتهیرهریرتنظریمر76

یزاهترهاقریرتیابریپررخر  آزی  شه قرفنر ریریک نیرکررتخصص 

ر.87رآذه11اه

کری مرا ریاکراهرریررا یقاصری ریرفنریکررسمین ه.بیگزاهپر77

ر.87آذهر17زنج کراهرتیان  ی

رفیالاریر ه هررکی ماهرویم نک هپ.بیگزاهپرایهقردیاهااا  پر78

ر.87آذه24یرر23اهرراص ه ک



ر19کرهیااهپرینطقرهراهرردیاهااا  پرااخ ر .بیگزاهپرایهقر79

ر.87آذهر25ی9ی2آب کری25ت ه خه پراهررتهیاک

ر

یی زرآیریزشریرراهررتنی نردیاهااا  تهیهریرر.بیگزاهپرایهق80

ر.87آب کرر30یرر29اهررصنتت را یاکرتحقیق ت

اهرwarekishکرری مراهرردیاهااا رر پرااخ رر .بیگررزاهپرایهقر81

س زی کررازرطی قرر87ی قاس ننر3یاپر10ی3آذهری26ی12  پررت ه  

رین ی مرصنتت را یاک.

کری مرفریالاریر ه رهراهرردیاهااا ر .بیگزاهپرایهقرتنی نر28

ر.87ا م قرر2ی1اهراص ه ک

اهررد نیکربیگرزاهپرین دصر تریردیاهااا  .بیگزاهپرسمین ه83

کری مرازرطی رقرر87ا مر قر4اهریزاهترن رمرو ال گریوخرگرکی م

ریهننسینریش یهر مپ پرتیلین.

ر

دصر تردر نیکربیگرزاهپرین یرردیاهااا ر .بیگزاهپرسمین هر84

رر5اهرن رمرکی مری  رو ال گریروخگریزاهت)یت یالترایلت (رایلت 

ر.87ا م ق

کری مریرن ی مراهررویم نکر هپ.بیگزاهپرایهقردیاهااا  پرر85

کری مرها رریاکرازرطی رقرتیستهرصن  عری  روتییکیم را رریاکر

ر.87اپرر8یرر7اهروتییکیم 

)یت یالترایلتر (اهرد نیکربیگزاهپرین دص ت.ربیگزاهپرایهقر86

ر.87اپر16ی9اهرتهیاکر19کهیااهپرینطقهر

کی مری ر رن رمرراهررویم کر  یرردیاهااا  .ربیگزاهپرایهةر87

رر8یر7اهریی زرآییزشریرتحقیق ترصرنتت را ریاکازرطی قررا یاک

ر.87بهمن

کی مرفیالارآلی  پرراهررایهقردیاهااا  ریرویم نه بیگزاهپر.88

رر.87بهمنر10ی9اهرر) زا(ا یاک



کی مری  ربیاپر  هآفی ن کرE.P.C نک هپر.بیگزاهپرایهقرویم89

ر.87بهمنر15اهرو ال گریروخگ

سمین هردیاهااا  پرتج هپرااخ  راهر ت رالمپیرکر.بیگزاهپر90

ر.87بهمنرر17اهررتهیاک

دیاهااا  پرویم نکر هپراهرکری مرها رریاکر.بیگزاهپرایهقر91

ر.87بهمنرر21یر20یر19اهروتییکیم 

بریاپریرن یاکررریریرا یقفنیکراااهقرج   تر.بیگزاهپرایهقر92

ر.87بهمنر23اهراهیییهراهررآذهب  ج کرغیب ب نکری کنراست کر

بریاپریرن یاکرررفنیکراااهقرج   تریریرا یق.بیگزاهپرایهقر93

ر.87بهمنرر24ب نکری کنراست کرآذهب  ج کرکید راهرتری زراه

یرن یاکربریاپررفنیکراااهقرج   ترییررا یق.بی زاهپرایهقر94

ر.87بهمنرر27اه یی کراهر کاست کر ییب نکری کنر

بریاپریرن یاکررفنیکراااهقرج   تریریرا یقر.بیگزاهپرایهقر95

ر.87بهمنر29اهرکییازراهرف هسریربیکهیب نکری کنراست کر

بریاپریرن یاکررفنیکراااهقرج   ترییررا یق.بیگزاهپرایهقر96

ر.87بهمنر30اهراص ه کراهراست کراص ه کب نکری کنر

بریاپریرن یاکرررج   تریریرا یقفنیکراااهقر.بیگزاهپرایهقر97

اهریی ررزرآیرریزشرب نررکری ررکنرراسررت کرتهرریاکب نررکری ررکنر

ر.87اس ننر2یرر1تهیاک)ییناکرکهینردننپ(اه

کهیااهپربیاپرین یاکررت کیرسی تم :ایهقرین ی ت .بیگزاهپر98

ر.87اس ننرر13یرر11تهیاکراهرر17ینطقهر

برریاپررراسررتیاتژ کربین یررهره ررزپ:ایهقرین ی ت .بیگررزاهپر99

-ن یاکرکی مرخطیطرلیلهرییخ بیاتر)یزاهترن م(ینطقهرتهریاکی

ر.1387اس نن19ی18ی17و ال شه قرتهیاک.

بیاپرفیاگیریاکرردیاهااا  پرخ هج .بیگزاهپرایهقرحقید ر:100

ر.87اس ننرر26کی مری  رو ال گریوخگریزاهترن مر)تهیاک(اهر



جهرمرردیاهااا ر پرویم نکر هپ.بیگزاهپرایهقراصی رحقید ر101

رر6ی5اهررفیالایر ه ررهراصرر ه کیر  هکن سرر کرکرری مرریررن یاک

ر.88اها رهشمر

کی مراهکنردیاهااا  پرااخ  ربیاپرین یاکرر.بیگزاهپرایهق102

ر)تهریاک(اهرت ه خهر پازرطی قرس زی کرین ی مرصرنتت ررس  پ 

ر.88اها رهشم16ی9ی2

ردیاهااا  پرتج هپرااخ ر راصی رح  مربیررسمین ه.بیگزاهپر103

ر تررر رالمپیرررکرتهررریاکر شررریهاهربررریاپریرررن یاکرصرررنتمر

ر.88اها رهشم22اه

بیاپرین یاکرردیاهااا  .بیگزاهپرایهقرنحیقرتهیهریتنظیمر104

ر.88خیااارر6ی5اهرکی مرفیالاراص ه ک

یی رزراهرردیاهااا ر .بیگزاهپرایهقراصی رتهیرهریتنظریمر105

ر.88خیااار10ی9)تهیاک(اهرآییزشریرتحقیق ترصنتت را یاک

ردیاهااا ر پرااخ ر راصر  ری  یرنپر.ربیگزاهپرایهقرنک تر106

سرررررر زی کرخصیصرررررر رربرررررریاپریررررررن یاکراهکررررررنر

ر.88خیااا17ی16ی13)تهیاک(اهس زپ

کری مربریاپریرن یاتررویم نکر هپ.بیگزاهپرایهقردیاهااار107

ازرطی قریی زرآییزشرع مر رررعمیاکرکهیرجن نربه هست کراص ه ک

ر.88خیااا19ی18اها یانی ک)اص ه ک(ر

یی رزرتجر هپراهرریررا یاتکر.بیگزاهپرایهقراصری ریرفنرری108

ر.88خیااا28ی27اهرآییزشریرتحقیق ترصنتت را یاک

ررکری ماهرویم نکر هپ.بیگزاهپرسمین هرین دص تریدریاهااار109

ر.88خیااار30اهرخیزست کفیالار

بیاپرین یاکرردیاهااا  بیگزاهپرایهقرنحیقرتهیهریتنظیمر-110

ر88تییرر11یر10اهررکی مرفیالاریر ه هراص ه کیر  هکن س کر

ریه هتهر پراقرگ نرهریرن ی مر.بیگزاهپر م  گریرن ی ت ر:111

رس زی کرت یینراجتم ع راست کردزی نربیاپرین یاکری  هکن س کر

ر.ر88تییر18اهر



راهرییس ررهرآییزکرر رررویم نکرر هپ.بیگررزاهپرایهقردرریاهااار112

ر.88تیی22یر21اهررویشییرصن  ع

پر.بیگزاهپرایهقردیاعنرح  مربیردیاهااا ر پرااخ ر ربریا113

ر88تییر27اهررفیالارخیزست کین یاکریر  هکن س کرکی مر

کری مرفریالار.بیگزاهپرایهقرد نیکرتجر هتربریاپریرن یاکر114

ر88ییااار1تییریر31اهریر ه هراص ه ک

کری مرربیاپریرن یاکرریرا یق.ربیگزاهپرایهقراصی ریرفنیکر115

ر.88ییااار6ی5ی4اهرن مرو ال شه قربننهرعر س

رفریالاررکری مبریاپریرن یاکررتجر هتد نیکر.بیگزاهپرایهقر116

ر88ییااار15یر14اهراص ه کریر ه ه

بریاپریرن یاکریررویم نکر هپ.بیگزاهپرایهقردیاهااا ر پر117

ر26ی25ی24اهس زی کرینطقهری رژقرادتصر اپری  شرهی  هکن س کر

ر88ییااا

بریاپریرن یاکریررویم نکر هپ.بیگزاهپرایهقردیاهااا ر پر118

ر88ییااار29یر28ره ککی مرفیالاریر ه هراص   هکن س کر

بریاپررردیاهااا  پرااخ ر .ربیگزاهپرایهقردیاعنرح  مربیر119

س زی کرگ تیشریرنیس زپرصن  عراهریح رس زی کرین ی مررین یاکر

ر88کهی یه4ییااای21ی7اهصنتت ر

بریاپریرن یاکررویم نکر هپبیگزاهپرایهقردیاهااار  پرر–ر120

هرسر حتم کرراااهقر  راهتر ط تریرعالئمرالکتیینیک رهاقرآ نرا

ر.88کهی یهر14یر10یر7یر3اهررجن نرهاقرآ ن

بریاپریرن یاکرربین یهره زپراستیارتژ کبیگزاهپرسمین هر-121

ر.88کهی یهر11یر9اهریح رکی مراهرکی مری  رصن  عروتییکیم 

اهرردیاهااا ر پرااخ ر بیگزاهپرایهقردیاعرنرحر  مربریر-122

ر88کهی یهر26ی19ی12ی5اهرس زی کرین ی مرصنتت 

اهرررکی مرها ریاکروتییکیم اهررتج هترحقیقگزاهپرایهقربی-123

ر88کهی یهر23ی22ی21



رین دصر تر)دیاهااا  پرایلتر (یریت یالتبیگزاهپرسمین هر-124

ر.88کهی یهر25اهریی زرآییزشریرتحقیق ترصنتت اهر

کرری مرها ررریاکرراهرردیاهااا رر پرااخ رر بیگررزاهپرایهقر-125

ر.88کهی یه31اهروتییکیم 

  هکن سر کرربریاپررویم نکر هپقردیاهااا  پربیگزاهپرایه-126

ریزاهترنیررییراهریی ررزرآیرریزشریرتحقیقرر ترصررنتت را رریاک

ر88آب ک5یهیی28ی14ی7اه

اهررفیالارخیزسرت کاهرردیاهااا  پرااخ  بیگزاهپرسمین هر-127

ر.88یهی12

ورر ه رع مرر ریراهرردیاهااا رر پرااخ رر بیگررزاهپرایهقر-128

ر88یهیر19اهررتحقیق ت راص ه ک

کرری مرفرریالارراهررویم نکرر هپاهپرایهقردیاهااا رر پربیگررز-129

ر88یهی21یرر20اهریر ه هراص ه ک

کی مرو ال گرن مراهررویم نک هپبیگزاهپرایهقردیاهااا  پر-130

ر88یهی25اهرک زننراها 

کی مری  رربیاپرین یاکرریرا یقبیگزاهپرایهقراصی ریفنیکر-131

تم کررگ زرا یاکراهریی زرآییزشرکی مری  رگ زرا ریاکراهرسر خ

ر88آب کر5تهیاکراهرکیییاپ

یرنکر تر  یرنپررین دصر تبیگزاهپرایهقرد نیکربیگرزاهپر-132

کری مری ر رگر زرا ریاکراهربیاپرین یاکررویم نک هپدیاهااار

تهریاکرریی زرآییزشرکری مری ر را ریاکراهرسر ختم کرکریییاپ

ر88آب ک6اه

بریاپریرن یاکریررویم نکر هپبیگزاهپرایهقردیاهااا ر پر-133

اهرترر ه  ر رر پرری مرگرر زراسررت کرتهرریاککررر  هکن سرر کر

ر88آب کرر13ی12ی11ی10ی9

ر

آیریزشریرریی رزاهررویم نک هپبیگزاهپرایهقردیاهااا  پر-134

رت ه  ر  پرر اهرتحقیق ترصنتت را یاک



ر

رردیاهااار ر پرااخ ر بیگزاهپرایهقرنحیقرتهیهریرتنظیمرر-135

ر88آب کر17یرر16اهرریی زرآییزشریرتحقیق ترصنتت را یاکاهر

ر

)یت یالترایلت (ررین دص تبیگزاهپرایهقرد نیکربیگزاهپرر–ر613

اهکی مربهینهرس زپریصیفرسیخم)کی مری  ررر88آب کرر19یر18اهر

رازرطی قرکی مرها ریاکروتییکیم رن مرا یاک(

ر

یی زرآیریزشراهررویم نک هپبیگزاهپرسمین هردیاهااا  پرر-137

ر88آب کر26اهریرتحقیق ترصنتت را یاک

ر

اهررااخ ر ردیاهااا ر پایهقردیاعنرح  مربریرربیگزاهپر–ر138

 88آذهر4ی27ی20ی13اهت ه  ر  پرس زی کرین ی مرصنتت 

 

دیاهااا رر پرصررنتت ریربیگررزاهپرایهقردیاعررنرحرر  مربرریر-139

اهرریی زرآییزشریرتحقیق ترصرنتت را ریاکراهررب زهگ ن رخ هج 

ر.88آذهر)تهیاک(ر19یر18

ر

اهررر پرویم نک هپدیاهااا بیگزاهپرایهقرهیشر  پراجیاپرر-140

 88رآذهر24،23،22،21) یی ک(اهریجتمعریسرسیچشمه

کری مرگر زراهررااخ  رتج هپردیاهااا  پبیگزاهپرسمین هر-141

 .88آذهر25اهرراست کردزی ن

کری مرسر  پ رراهرردیاهااا  پرخی رنر ر البیگزاهپرایهقرر-142

بهمنررر26ی19یر12یر5اپریر21ی14ی7هآذ30اهرت ه  ر  پرر)تهیاک(

ر.88اس ننرر17ی10ی3ی



یریترر یالترایلترر ریدرریاهاااررین دصرر تبیگررزاهپرایهقر-143

رر27یر26اهرت ه  ر ر پرر یی کریجتمعریسرسیچشمهاهررویم نک هپ

 ر.88اپرر28ی

دیاهااا ر پرتجر هپربیگزاهپرایهقرنحیقرتهیرهریتنظریمرر-144

اهرررکری مرب زهگرر ن رایلتر بیاپرین یاکریر  هکن س کررااخ  

رر29ی22ی15ی8اهت ه  ر  پررتت را یاکیی زرآییزشریرتحقیق ترصن

ر.88اپ

کری مرها رریاکرایلتر رازرطی رقررین دص تبیگزاهپرایهقر-145

یزاهترن ررمررراهرکرری مربهینررهرسرر زپریصرریفرسرریخمروتییکرریم 

ر.88بهمنر4ی3)تهیاک(راهر

سرر زی کرراهرردیاهااا رر پرتجرر هپرااخ رر بیگررزاهپرایهقر-146

ر.88نبهمر28یرر21ی14یر7اهرت ه  ر  پررین ی مرصنتت 

یی رزرآیریزشریرراهرریررا یقبیگزاهپرایهقراصی ریرفنریکر-147

ر.88بهمنر15ی14)تهیاک(راهرت ه خه پررتحقیق ترصنتت را یاک

ینطقرهری رژقراهررین دصر تربیگزاهپرایهقرآ ینربیگرزاهپ-148

ر.88بهمنرر17اهرادتص اپرع  ی ه

کی مری  رصر اهاتررراهریرا یقبیگزاهپرایهقراصی ریرفنیکر-149

ر.88بهمنر21اهرر)تهیاک(گ زرا یاک

و   نرهراهرکری مررویم نکر هپبیگزاهپرایهقردیاهااا  پر-150

ر.88اس ننر2یر1اهرر)خ هگ(  پرن ت را یاکر

ر

کرری مراهررویم نکرر هپبیگررزاهپرایهقردرریاهااار رر پرر-151

ازرطی رقررکری مرها رریاکرع ر ی هرروتییکیم ربیزی هر)نیهپ(

ر.88اس ننر6یر5ی4اهروتییکیم رر

ر

رویم نکر هپرپرایهقریت یالترایلت ریردیاهااا ر پربیگزاهر-152

رر17یر16یرر15کرهیب بکر)اسرت کر ییر ک(اهریجتمعریسریینی اهر

ر.89فییها نرس  ر



 

ریجتمعریسرسیرچشرمهاهرردیاهااا  پرصنتت بیگزاهپرایهقرر-153

ر.89اهاپربهشمرر20یر19یر18اهرر یی ک

ر

 مررکریاهرردیاهااا  پرتج هپی  ئ رحقید ربیگزاهپرایهقرر-154

ر.89خیااار10یر9یر8اهررها ریاکروتییکیم 

ر

رسر زی کاهرردیاهااا  پرتجر هپرااخ ر بیگزاهپرایهقرررر-155

ر.89خیااار26یر19ی12ی5اهرت ه  ررین ی مرصنتت 

ر

کری مرور ال گراهرویم نکر هپبیگزاهپرایهقردیاهااا  پررر-156

ر.89خیااارر17یرر16اهت ه  ر  پررگ زرسیخیکریردشم

ر

کری مرها رریاکرراهرردیاهااا  پرتجر هپهقربیگزاهپرایر–ر157

ر.89خیااار10ی9ی8اهرروتییکیم 

یآ ینرن یهر  پررین دص تبیگزاهپرایهقرد نیکربیگزاهپرر–ر158

رکرری مرخطرریطرلیلررهرن ررمرفرر هسر)کررییاز(اجیا رر رآکراهر

ر.89خیااا8ی7ی6اه

ر

:رچررکریجرریائمر ی رریپرراسررن ارتجرر هپبیگررزاهپرایهقرر-159

تیریررر10اهرک(ر)اص ه رنصیراص ه ککی مریی ئیلیمرینن رآکراهر

ر.89

ر

یریت یالترایلتر رررین دص تبیگزاهپرایهقرد نیکربیگزاهپرر-160

کی مرخرنی ترغیریرصرنتت رگر زرا ریاکراهرین یاکراهکنرربیاپ

ر.ر89تییر14ی13ی12اهع  ی ه(ر-جم)است کربیکهی

ر



ریرن یاکربیاپررتج هپرااخ  ردیاهااا  پبیگزاهپرسمین هرر-161

رر)اهرکررهیر یی نشر ق(رنتت راست کر یی نشر قکی مرکهی ر  پرص

ر.ر89تییرر23اه

ر

بیاپرین یاکررحقیقر  هریرت یینراجتم ع بیگزاهپرایهقرر–ر162

رتیی.ر29یرر28اهر(ر I.M.Qازطی قر)ردیبرنیحرکی می  هکن س کر

ر

سمین هرنک تر  ینپردیاهااار ر پرویم نکر هپربیگزاهپرر–ر163

ر.89تییرر29اهرراهر ت رالمپیکرتهیاک

ر

یی رزرآیریزشررراهرویم نک هپبیگزاهپرایهقردیاهااا  پرر–ر164

ر.89تییرر31یرر30اهرریرتحقیق ترصنتت را یاک

ر

سر زی کراهرردیاهااا ر پرتجر هپرااخ ر بیگزاهپرایهقرر–ر165

ر.89ییااارر20یرر13ی6تییریرر30اهرت ه  ر  پررین ی مرصنتت 

ر

رعقرنردیاهااا ر بیگزاهپرایهقرآکن   ربر رتنظریمرریرر–ر166

رییااا.رر11یرر9اهرت ه  ر  پررس  پ ر ن ربیاپرین یاکرکی م

 

یجتمرعربیاپریرن یاکرردیاهااارویم نک هپبیگزاهپرایهقرر-167

ر.89ییااارر18یرر17یرر16اهرروتییکیم ربننهری  شهی

سرر زی کراهررویم نکرر هپبیگررزاهپرایهقردیاهااا رر پرر–ر168

ر.89کهی یهر16ی9ی2ییاااریر26اهرت ه  ر  پررین ی مرصنتت 

ر

کی مربیاپرین یاکررریرفنیکریرا یقراصی ربیگزاهپرایهقر–ر169

ر31یر26اهرت ه خهر پر(رI.M.Qازرطی رقر)ررس زقرگ رتیرسر  پ 

ر.89کهی یهرر7یر2ییااای



ر

کری مراهرردیاعرنرحر  مربریردیاهااا ر بیگزاهپرایهقرر–ر170

ر.89کهی یهر8ی7ی6اهرت ه خه پررها ریاکروتییکیم 

ر

کی مرها ریاکرراهرردیاهااا  پرویم نک هپبیگزاهپرایهقرر–ر171

ر.89کهی یهر24یر23ی22اهرت ه خه پرروتییکیم 

ر

یی زرآیریزشراهررین ی مرییثیردیاهااا  بیگزاهپرایهقرر–ر172

ر.89کهی یهر28یرر27اهرت ه خه پرریرتحقیق ترصنتت را یاک

ر

ر تر رصرحیااهرر هپسرمین هردریاهااارویم نکرربیگزاهپرر–ر173

آ ررمرا..رط لقرر ن (ازرطی ررقرکرری مرصررنتمرر–تهرریاکر) ر

ر.89یهیرر6بیتیا یانی کراهر

 

برریاپریررن یاکریرردیاهااا رر پرخی ررنبیگررزاهپرایهقر-174

اهرت ه خهرررررر پررسرررررر  پ   هکن سرررررر کرگررررررییقر

ر.89آذهر9ی2آب کری25ی18ی11ی4یهیی27ی20ی13ی6

ر

ن یاکریربریاپریررردیاهااا  پرویم نک هپبیگزاهپرایهقرر–ر175

رر19یر18یر17اهررکید رگ زراست کرآذهرب  ج ک  هکن س کراااهقر

ریهی.

ر

بیاپرین یاکریرررحقیقر  هریرت یینراجتم ع بیگزاهپرایهقر-176

رر26ی25یر24اهرگ زراست کرآذهب  جر کرکرید رهقرا  هکن س کراا

ر.89یهیر

ر



سرر زی کرراهرردیاهااا رر پرتجرر هپرااخ رر بیگررزاهپرایهقر-177

رآب ک.19ی12ی5یهیی28 ه خه پراهرترین ی مرصنتت 

ر

بریاپریرن یاکریر  هکن سر کررحقیقرتجر هتبیگزاهپرایهقر-178

ر.89آب کر10ی9ی8اهرگ زراست کرآذهب  ج کرکید رهقرااا

ر

یی زرآییزشرراهرریفنیکریرا یاترتج هپراصی بیگزاهپرایهقر-179

ر.89آب کر12ی11اهرریرتحقیق ترصنتت را یاک

ر

یرن یاکربریاپرررا یقرتج هپسمین هاصی ریفنیکریبیگزاهپر-180

اهریح رییس هرتحقیق تریآیریزشریرن ی مر)یاب رتهربرهررری ییت

رآب ک.رر13یزاهترنییی(اه

ر

بریاپریرن یاکرردیاهااا  پرتجر هپرااخ ر بیگزاهپرایهقر-181

سرر زی کریرن ی مرر) میاقرای (رازرطی رقررکی مراهتر ط ترسی ه

ر.89آب کرر19یر18یر17یر16اهرت ه  ر  پررصنتت 

ر

بریاپریرن یاکرردیاهااا  پرتج هپرااخ  یگزاهپرایهقربر–ر182

ر.89آب کریرای رآذه24ی23ی17اهرت ه  ر  پرس زی کرخصیص رس زپ

ر

یی ررزرآیرریزشریرراهرردیاهااا رر پرتجرر هپبیگررزاهپرایهقر-183

ر.89آب کرر30یر29اهررتحقیق ترصنتت 

ر

بریاپریرن یاکراهکرنرردیاهااا  پرتج هپبیگزاهپرایهقرر–ر184

رر30اهر(رازرطی قرسرر زی کریرن ی مرصرنتت )ر گییقرصنتت رس  پ

ر.89آذهرر7یرآب کر

ر



بریاپرررحقیقرتجر هتریرکری مر ر پرتجر هپبیگزاهپرایهقرر-185

ر.87آذه9آذهریرر2اهرت ه  ر  پرصر رب طیپین یاکر

ر

کری مربیاپرین یاکررویم نک هپبیگزاهپرایهقردیاهااا  پر-186

ر.87هآذر5یر4)خ هگ(اهت ه  ر  پررو   نهر  پرص اهاترن ت 

 

ربیاپرین یاکرنحیقراااهقرکی مر  پرسه ی بیگزاهپرایهقرر-187

ر.89آذهر8اهررکی مرفیالاریر ه ه

بریاپرررحقریقرتجر هتریکری مر ر پرتجر هپبیگزاهپرایهقرر-188

رر14یرر13اهررکی مرفیالاریر ه هر)اص ه ک(ین یاکریر  هکن س کر

 .89آذه

 

پربریارحقیقرتجر هتریرکری مر ر پرتجر هپبیگزاهپرایهقرر-189

اهر(رI.M.Qرازرطی رق)رکهیپر ریگرخنی تکی مرعمیاکریرین یاکر

ر.89آذهر19یر18

ر

یرآ ینرن یهر ر پرربیگزاهپرین دصهبیگزاهپرایهقرنحیقرر–ر190

اپرر22ی1یآذه20ی17اهتر ه  ررس زی کرین ی مرصرنتت ییبیطراهر

ر.89

ر

برریاپریررن یاکررنحرریقرتنظرریمردیاهااا رر بیگررزاهپرایهقر-191

ر.89آذهر22یر21اهرری  شهیرن س زی کربن اهریر شتییا

ر

برینررکری مراهررین ی مریریثیردیاهااا ر بیگزاهپرایهقرر-192

ر.89اپرر6یر5اهر) نه ک(ررس هیجربیکهیسیم کرالم   ر

ر

بیاپرین یاکریررردیاهااار  پرااخ  رتج هپبیگزاهپرایهقرر-193

ر.89اپرر8ی7اص ه کراهررکی مرفیالاریر ه ه  هکن س کر



ر

رر  هینرناکرتخ   تراااهپقرهسینگ ربهربیگزاهپرایهقرنحیر-194

ر.89اپرر11ی10ی9)ی  شهی(اهرس زی کربن اهریر شتییان اهر

 

بیاپر  هکن سر کررویم نک هپبیگزاهپرایهقردیاهااار  پرر– 195

ر.89اپر20یر19)ع  ی ه(اهرن مریرگ زرو هسکی مر

 

سرر زی کرراهردیاهااا رر پرتجرر هپرااخ رر بیگررزاهپرایهقرر-196

ر.89بهمنر26ی19ی12اپریر28ه  ر  پر اهرترین ی مرصنتت 

ر

اهرکری مرعمریاکریرردیاهااار رر پرتجر هپبیگزاهپرایهقرر-197

اهرر89اپریرای ربهمنرر30اه(رI.M.Qازطی قر)رر یگخنی ترکهیپر

رجز یقر یگ.

ر

بر رگریا گرردریاهااار ر پرتجر هپرااخ ر بیگزاهپرایهقر-198

رازطی قرسر زی کریرن ی م)رکی مریپن ویم نک هپربیاپرین یاکر

ر.89بهمنر18ی16ی11ی4ی3اهرت ه  ر  پ(رصنتت 

ر

یرآ رینرن یرهررد نیکربیگزاهپرین دصر تبیگزاهپرایهقرر–ر199

ررکی مرفیالاریر ه هراصر ه ک  پرآکربیاپرین یاکریر  هکن س کر

ر.89بهمنرر7ی6اهر

ر

ایهقرنحیقرتهیهریرتنظیمردیاهااا ر پرتجر هپربیگزاهپرر–ر200

)یشرهن(اهرر شر یهزپ  رن ن ربیاپرین یاکرکری مر ر پررااخ  

 .89بهمنرر10ی9ی8

 



بررریاپریرررن یاکرردیاهاااویم نکررر هپبیگرررزاهپرایهقرر-201

 .89بهمنرر18ی17اهرو ال شه قر یی نش قی  هکن س کرکی مر

ر

یی زرآیریزشریرراهررویم نک هپبیگزاهپرایهقردیاهااار  پر-202

 .89بهمنرر21یر20اهررتحقیق ترصنتت را یاک

ر

کری مری ر راهررویم نکر هپ  پربیگزاهپرایهقردیاهااارر–ر203

 .89بهمنرر25یر24یر23)یسرسیچشمهر یی ک(اهررصن  عریسرا یاک

ر

رین ی مرس زی کاهررویم نک هپبیگزاهپرایهقردیاهااار  پر-204

 .89اس ننرر18ی4بهمنریر27یر20اهرت ه خه پررصنتت 

ر

کری مرصرنتت راهرراصی ریفنریکریررا یقبیگزاهپرسمین هرر-205

 .89اس ننر10 رصنتت رییهچهرخیهت(اهراهاص ه ک)کهیرانتخ ب

ر

کری مرفریالاراهرردیاهااا ر رانریاعبیگزاهپرایهقرکن خمر-206

 .89اس ننر12ی11اهرراص ه ک

 

سرر زی کربیگررزاهپرایهقردیاهااا رر پرتجرر هپرااخ رر راهرر-207

ر.90اهاپربهشمرر20یرر13ی6فییها نریر30اهررین ی مرصنتت 

ر

اهرررE.P.Cرویم نکررر هپبیگرررزاهپرایهقردیاهااا ررر پرر-208

ر.90اها رهشمرر5یر4اهرر یی نش قرن مر قو ال شه

ر

ازطی رقررحقیقرتج هتریکی مر  پرتج هپبیگزاهپرسمین هرر–ر209

کی مرتهیهریرتیلیرنریریاارربیاپرین یاکراانشه قرصنتت رکی فر

ر.90اهاپربهشمرر10اهرریتنن را یاک



ر

ن ر ب زهگرررکری ماهرردیاهااا ر پرخر هج بیگزاهپرایهقرر-210

ر.90اهاپربهشمرر11اهرP.P.Cوتییکیم رخ هج ر

 

بریاپریرن یاکریررویم نکر هپبیگزاهپرایهقردیاهااا ر پر -211

اهاپربهشرمررر29یرر28اهرکی مرفیالایر ه رهراصر ه ک  هکن س کر

ر.90

ر

ین ی مرفنر ردیاهااا ر پربیگزاهپرسمین هرتحمرعنیاکر»ر–ر212

 12ازرطی قرییس هرس ی کربرهرانرن گرریس ت رینر«اهویم نک هپ

 .90یاااخ

بریاپریرن یاکررویم نکر هپبیگزاهپرایهقردیاهااار ر پرر-213

اهرتر ه  ررکریهاپراسرالی ریج سی  هکن س کراییهردیاهااا  پر

ر.90خیااار30ی18ی11  پ

بریاپررین دصرهیررویم نکر هپبیگزاهپرایهقردیاهااار  پر-214

اهرتر ه  ر ر پررریجتمعریسرسیچشمهر ییر کین یاکری  هکن س کر

ر.90اارخیار24ی23ی22ی21

دیاهااا ر پرتجر هپرربیگزاهپرایهقرنحیقرتهیهریرتنظریمرر-215

رر29یرر28اهررییزشریرتحقیقر ترصرنتت را ریاکآیی زراهررااخ  

 .90خیااار

درریاهااار رر پرب زهگرر ن ربررینرالم  رر ربیگررزاهپرایهقرر-216

فریالاریر ه رهرررکری مبریاپریرن یاکریر  هکن سر کرر)خ هج ر(

 .90تییرر2ی1خیاااریرر31اهرراص ه ک

ازرطی قراانشه قررردیاهااار  پرویم نک هپبیگزاهپرایهقرر-217

کری مریجتمرعرگر زررصنتت رکی فر،ربیاپرین یاکریر  هکن سر کر

 .1390تییرر13ی12ی11)ع  ی ه(اهررو هسرجنیب 



کی مرگر زربیاپرین یاکرE.P.C دیاهااا  پرربیگزاهپرایهقرر-218

تیریررر22ی21ی20اهرب  ج کرکید راست کر  پریخت فراهاست کرآذه

ر.90

بیگررزاهيرایهقردیاهااا رر يرتجرر هيربرریايریررن یاکریررر-219

ر.90تییرر30یر29اهررکیتمرفیالاریر هتهراص ه کت هکن س کر

بریايریرن یاکرردیاهااار ر يرویم نكر هيبیگزاهيرایهقرر-220

ر.90ییااارر3ی2ی1اهرکیتمریسرسیرچشمهرتیی کری  هکن س کر

ینرن یرهر ر پریآ رررین دصرهبیگزاهپرایهقرنحیقربیگزاهپر-221

رر6ی5اهرکی مرفیالاراص ه کاجیا  رآکربیاپرین یاکری  هکن س کر

ر.90ییااار

یی زرآییزشرراهرردیاهااار  پرتج هپرااخ  بیگزاهپرایهقرر-222

 .90ییااا9ی8)تهیاک(راهیرتحقیق ترصنتت را یاک

سرر زی کراهرردیاهااا رر پرتجرر هپرااخ رر بیگررزاهپرایهقرر-223

ر.90ییااارر18ی11ی4تییریر28اهررین ی مرصنتت 

و ال شرره قررراهردیاهااا رر پرویم نکرر هپبیگررزاهپرایهقرر-224

 .90ییااارر16یر15اهررتهیاک

سرر زی کرراهردرریاهااار رر پرویم نکرر هپبیگررزاهپرایهقرر-225

ر.90کهی یهر3ییاااریر26ی19یر12اهرین ی مرصنتت 

یی رزرآیریزشریراهردیاهااا  پرویم نک هپبیگزاهپرایهقرر-226

ر.90کهی یه3ی2اهرتحقیق ترصنتت 

اهرآلییینیریمرررحقیقر  هریت یینراجتم ع بیگزاهپرایهقرر-227

ر.90کهی یهر6ی5 ییزگ کراهر

یرخرنی تریشر یهقراهرررایهقردیاهااارویم نک هپبیگزاهپرر-228

ر.90کهی یهر15ی14اهرربن اهریر شتییان ربننهری  شهیس زی کر

مرکری اهررحقیقرتج هتریرکی مر  پرتجر هپبیگزاهپرایهقرر-229

ر.90کهی یهر17ی16اهررفیالاریر ه ه

یی زرآییزشریرراهرردیاهااا  پرتج هپرااخ  بیگزاهپرایهقر-230

 .90کهی یهر20یر19اهرتحقیق ترصنتت را یاک



اهررهیابرطربرینر  هفییر ریرویم نکر هبیگزاهپرسمین هرر-231

 .90کهی یهرر22اهررس زی کرینطقهرآزااردشم

را  رییتر یالترایلتر اصی رح  مربیدیاهاابیگزاهپرایهقرر-232

ر.90کهی یهر28ی27)ع  ی ه(اهرری زقرادتص اپرینطقهاهر

بیاپرکی مر نننگ کررسمین هردیاهااارویم نک هپبیگزاهپرر-234

ر30اهیی ررزرآیرریزشریرتحقیقرر ترصررنتت را رریاکرویم نکرر هراهر

ر.90کهی یهر

اااهقریهننس راهرE.P.Cدیاهااارویم نک هپرربیگزاهپرایهقر-235

ر.90یهیرر4ی3اهررکتیستهرگ زرتهیا

کری مرریهریراهر7ی6بیگزاهپرایهقردیاهااا  پرااخ ر راهرر-236

ر.90یهیر7ی6اهرفیالاریر ه هراص ه ک

و ال شه قرگر زرراهدیاهااا  پرویم نک هپربیگزاهپرایهقرر-237

ر.90یهیر12ی11ی10ی9اهررسیخس

یی رزرآیریزشریرراهررین دصرهرهیشربیگزاهپبیگزاهپرایهقرر-238

ر.90یهیر14ی13اهررکتحقیق ترصنتت را یا

کی مری ر رینر طقرراهررین دصهرهیشربیگزاهپبیگزاهپرایهقر-239

ر.90یهیر18ی17ی16اه)ا یاز(ررن مرخیزرجنیب

یجتمررعرفرریالاررراهررویم نکرر هپبیگررزاهپرایهقردرریاهااارر-240

ر.90یهیرر20ی19اهررررپر زازآلی 

ردیاهااا ر پرتجر هپرااخ ر ری  ئ ر  ینپربیگزاهپرایهقرر-241

 ر.90یهیرر26ی25ی24اهرمعرگ زرو هسرجنیب اهکی مریجت

اهینطقرهری رزقررین دصر تبیگزاهپرایهقرنحیقربیگرزاهپرر-242

یهرریریرای رر30ع رر ی ه(اهر–ادتصرر اپرورر هسرجنرریب ر) نهرر کر

 .90آب ک

بریاپریرن یاکریررسمین هردیاهااا  پرویم نک هپبیگزاهپر– 243

ر.90اب کرر10  هرکن س کربننهرکهینرهج   ر)راسک ه(راهر

یرآئینرن یهر  پرررین دص تبیگزاهپرسمین هرنحیقربیگزاهپر-244

اجیا  رآکربیاپرین یاکربخگرصنتمراسرت کر ییزگر کرازرطی رقرر



ر15یر14اهررس زی کرین ی مرصنتت راهاست کر ییزگر کنم  ننگ ر

ر.90آب کر

اهرسرر زی کرردیاهااا رر پرتجرر هپرااخ رر بیگررزاهپرایهقرر-245

 .90آب کرر18ی11ی4یهییر27ین ی مرصنتت ر)رتهیاک(اهر

سر زی کریرن ی مراهررویم نکر هپبیگزاهپرایهقردریاهااار-246

ر.90آب کر26ی19ی12یر5اهرصنتت 

یرآ ررینریترر یالترایلترر ربرریاپررین دصررهبیگررزاهپرایهقرر-247

آبر کررر23ی22ی21ین یاکرکی مرگ زراست کرآذهرب  ج کرکرید راه

 .ر90

برریاپریررن یاکررویم نکرر هپبیگررزاهپرایهقردیاهااا رر پرر-248

ر.90آب کرر30ی29ی28جتمعروتییکیم ربننهرای م)ری  شهی(اهی

بیگزاهپرایهقردیاهااا  پرویم نک هپربریاپر  هکن سر کرر-249

 .90آذهرر2ی1کی مروتییکیم رجم)رع  ی هر(اه

برریاپرردرریاهااار رر پرتجرر هپریرصررنتت بیگررزاهپراهسرر-250

ویا سراانشکنقرفن راانشه قرتهریاکراهررMBAاانشجی  کرایهقر

ر.90آذهر9.10کی مرو ال گرگ زرجم(اهرکهیرجم)ر

بریاپر  هینرناکررویم نکر هپبیگزاهپرایهقردیاهااا  پرر-251

 .90آذهرر13یر12اانشه قرزاب راه

،رایهقرفریقرلی ر نسرریرن ی مردیاهااا ر بیگزاهپرایهقر-252

MBAبیاپرین یاکرکی مری  رگ زرا یاکراهرجمر زرسریپروریا سر

 .90آذهرر17یرر16اانشکنقرفن راانشه قرتهیاکراهر

برریاپریررن یاکررویم نکرر هپبیگررزاهپرایهقردرریاهااارر– 253

س زی نه راهراست کر ییزگ کر)ربننهرعرر س(رازرسریپرسر زی کرر

ر.ر90آذهرر22یر21یرر20ین ی مرصنتت راست کراهر

 



کی مررMBAبیاپرایهقررین ی مردیاهااا  بیگزاهپرایهقرر–ر254

 قرتهریاکرری  رگ زرا یاکرازرطی قرویا سراانشکنقرفن راانشره

ر.90آذهر24یرر23اهرکهیرجمراهر

ر

بیاپرین یاکرگ زرردیاهااا  پرویم نک هپبیگزاهپرایهقرر–ر255

ر.90آذهرر28یر27یر26است کرآذهب  ج کرکید رتری زراهر

ر

بیاپریرن یاکراهکرنرراستیاتژ كین ی مربیگزاهپرایهقرر–ر256

ر26گ زراسرت کرآذهب  جر کرکرید راهر)اهریدرمربترنرازر هری(

ر.90هآذر28ی27ی

کری مررMBA  ربریاپرایهردیاهااارین ی مبیگزاهپرایهقرر-257

ی  رگ زرا یاکرازرطی قرویا سراانشکنقرفن راانشره قرتهریاکرر

ر.90اپرر1آذهریرر30اهرکهیرجمراهر

ر

اهریحر رسر زی کریرن ی مرردیاهااا ر بیگزاهپرسمین هرر–ر258

ر.90اپرر15یرر14صنتت ر)تهیاک(راهر

اهررBATبیاپرکری مررکریرا یقیرفنیراصی بیگزاهپرایهقرر-258

ر21یر20 ت رطیب راهرتهیاکرازرطی قرس زی کرین ی مرصنتت راهر

ر.90اپر

اهرو ه رفنرآیهپرویا سرتهیاکررین دصهبیگزاهپرسمین هرر–ر259

ر.90اپرر25ازرطیفرییس هر   نراهر

اهریی زرآییزشرردیاهااا  پرتج هپرااخ  بیگزاهپرایهقرر–ر260

ر.90بهمنرر17ی10ی3اپریر26یر19  پریزاهترب زهگ ن راهرت ه  ر

اهر ت رالمپیکرردیاهااا  پرویم نک هپبیگزاهپرسمین هرر–ر261

ر.90اپرر27ازرسیپرییس هرین ا  کرتیستهرو  ناهراهر

اهرسر زی کرردیاهااا ر پرتجر هپرااخ ر بیگزاهپرایهقرر–ر262

 .90بهمنر13یرر6اپریرر29یرر22ین ی مرصنتت راهرت ه  ر  پر



بیاپریرن یاکرگرییقررویم نک هپیهقردیاهاااربیگزاهپرار–ر263

 .90بهمنر20یر13یر6اپریر29س  پ راهرت ه خه پر

یرعقرنردریاهااارررین دصهبیگزاهپرسمین هرنحیقربیگزاهپرر-264

بیاپرین یاکریر  هکن س کرس زی کرتر یغ تراسرالی ررویم نک هپ

بهمرنرر9یرر8اهریجتمعرنیهرکهیست کرتنک بنر)رنشرت هیار(راهر

90. 

بریاپریرن یاکراااهقر ر رحمر ررین دصهیگزاهپرسمین هربر-265

 .90بهمنرر12ینق راست کر ییزگ کراهبننهرعر سراهر

گرییقرردیاهااا  ریرویم نه ربیاپرین یاکبیگزاهپرایهقر–ر266

اپریررر29ج اقریخصیص(اهرت ه  ر  پررر15صنتت رس  پ ) ی ییتیر

ر.90اس ننرر4بهمنریر20یر13یر6

اهررر  پرتج هپریراصی رح  مربیرآکدیاهااابیگزاهپرایهقرر-267

بیاپرین یاکری  هکن س کریجتمعرگر زرور هسررر90بهمنرر25یرر24

رجنیب ر.

اهر تر ر ری زقررنحیقربیگزاهپرین دصهبیگزاهپرسمین هرر–ر268

ر.90بهمنرر27ازرطیفرس ی کربهنن گراهر

ر

اهریح رییس هررااخ  ردیاهااار  پرتج هپبیگزاهپرایهقرر–ر269

ربهمن.ر30یرر29قریهپراهریهننس ریییج کربهی

اهریحر ررد نیکرتج هتریرکی مر  پرتج هپبیگزاهپرایهقرر–ر270

ر.ر90اس ننرر2یرر1ج کربهیقریهپراهرییس هریهننس رییی

یآئینرن یرهر ر پررنحیقربیگزاهپرین دص تبیگزاهپرایهقرر– 271

اهرت ه  ر  پراجیا  رآکراهرکی مری  ریهننس ریرس ختم کرن مر

ر.90اس ننر15ی14ی10ی9ی8

اهرکری مری ر ررنحیقرخی نرخنی تریش یهقبیگزاهپرایهقرر–ر272

ر.90اس ننرر22یهننس ریرس ختم کرن مراهرت ه  ر



بریاپرایهقررررریرن ی مردیاهااا ر ررررربیگزاهپرایهقر–ر273

MBAر.1391فییها نرر24یرر17ییس هرآییزشرع ل ربه هراهرر

ر MBAبریاپرایهقررررین ی مردیاهااا ر بیگزاهپرایهقررر–ر274

ر.1391فییها نرر24یر23ویا سراانشکنقرفن راانشه قرتهیاکراهر

ر

ر

ره.د ب راهائرتخصص ر  پایهقرر-5

ر

ر

 یراتیقربیايرتنظیمردیاهااا  .اصی ریرفنیکر •

ر

رییرا یقراهآک.رفنراااهقرج   ت •

 

 پرتج هپرااخ  ی  ئ رحقید ردیاهااا   •

ر

 .دیاهااار  يرویم نك هي •

 

 

 E.P.C.يرویم نك هيآکن   رب ردیاهااا   •

 

 .ایلت یت یالترریرآئینرد نیکربیگزاهپرین دص ت •

 

 حقیقرتج هتریرکی ته پرتج هپر. •

 

 حقیقر  هریت یینراجتم ع ر  هگیاک. •

 

 ی  ئ رحقید رتخ   تراااهپر  هینناکرینحیقرهسینگ ربهرآک. •

 

 ر

ری نه .بیايرین یاکراهکنرس زربین یهره زپراستیاتژ ک •

 

 

 

ئهاهاعن ی نریریحتیاپرایهقر  پرد ب ر  
 

 



ایهقر  پرین ی ت :ر–الفر  
 

 ین ی مراستیاتژ کر -1

 یحتیپرایهق:

  یرر تریری رر  یمرر– رر هبیاراسررتیاتژپرر–ت ه خچررهراسررتیاتژپر

ی هریمریرن ی مرر–یهیاری هیمراستیاتژپربرهرعیصرهریرن ی مرر–استیاتژپر

تجز هریرتح ی راستیاتژ کرسر زی ک)رنقر طرر–بهربتنرر1950استیاتژ کراز

نحریقرر–یتح ی ریحیطرس زی کر)رفیصمر  ریرتهن نات(ررتجز هر–دیتریضتف(ر

ا رنافر–آهی کر،رهس لمر،یر رییه رمرسر زی کرر–تنی نراستیاتژپرس زی کر

 . نتی ریراهز  ب ر–اجیاپراستیاتژپراهرس زی کرر–س زی ن ر

 

 2-ربین یهره زپراستیا  ک

 یحتیپرایهقر:

مریری هیر--  ی ت راهب هقربین یهره زپریرین ی مراستیاتِژ کرر

راستیاتِژ ک ره زپ ربین یه ره زپرر--ضییهت ربین یه راص   هی کیا  پ

نظ یه پربین یهره زپراستیاتِژ ک،ررین ی مرر-ین ر  هیاها،ر--استیاتِژ ک

کریراثیرور یاکرر،رین ر  پریحتیا  ،ررین ر  پرااها  ریرااثیرگزاه

راستیاتژ ه پر ری ر راستیاتژ ک ری  ئ  رین ی م ر رهد بت ، رتح ی  ری تجز ه

کن س   راستیه  ،رررر--تح ی ر کرهی کیاریرنحیقربک هگییپراکرر-ننپفیا 

رس زی ک ر  پ راهزش ری رهس لم رتریین ر ری ر   ر  پرر--تک یف ریحیط اهز  ب 

رس زی ک رخ هج  ری ر--ااخ   رس زی کر راستیاتِژ ک ری  ئ  تنی نرر--بیهس 

 تنی نرچشمراننازرییفقیمرس زی کر--استیاتژ ه پر  هس زرس زی ک

راستیات ریاصالح رس زی ک راستیاتژپرر–ژپ راه ر ن رنی ر  پ هی کیا

 ریییانعربیرسیربین یهره زپراهرس زی نه .ر1990ازا ه

ر

ر

ر

ر

ر

رفنراااهقرج   تریریرا یقراهرآکر-3

 
 یحتیپرایهقر:

  ی تریری هیمرج  هر، نفرازرتشکی رج  هر،انیاعرج  هر:هسرم ریر

غیرریرهسررم ر،بین یررهره ررزپرج  رره:زی کر،ریکرر ک،تنظیمرریدررمرج  رره،ر

،اعض ءج  ه،استیهریت هیالترج  ه،راااهقر ریاکرج  رهر،نحریقراسرتقیاهر

اعض ءراهرج  هر،یضتیمر   یریرکییقرسخنرگ تن،گیشراااکریرفنرسخنرگ تنرر

،ح ریرفص ریشکالت،ثرمررتقی یاتریرتنظریمرصریهترج  ره،تحقیقراهریریهار

 ت ک، نتی ریرح ظرنظمرج  ه،ختمرج   کی مر نننگ



ر

ر

راصی ریفنیکریرا یقر-4

ر
سهرییح هرر–بین یهره زپربیاپریرا یقرر–  ی تریری   یمریرا یقر

–نک ترح  سراهریرا یقر–یرا یقربیاپردیاهااارر–زب کریرا یقرر-یرا یقر

ر–اهریررا یقرر)ت  ییردنهتریانیاعردرنهت(اص ردنهتر–یه هتر  پریرا یقر

یکر کرر-اص ریت ی هربرهریلر رر–اص ر ن هر شینکرر–نک تریهمراهریرا یقر

ح  سیمر ر پرغیریرر–هیشریرا یقرگیی  رینقگرافیااراهرگییقررر-یقریرا 

ر–سرکر  پریررا یقرر–استیاتژپریرا یقرررر-آس یبر  پر کریرا یقر– الی ر

تنابییریق ب هرر–ادنای ترفی برا ننقراهریرا یاترر–ت  تیکر  پریرا یقر

ریرا یقربیاپرب زاه  ب ریرفییش.ر–ب رادنای ترفی برا ننقر

ر

ر

 
 
 
ر

ر

ریهقر  پرحقید :ار-ب

ر
ردیاعنرح  مربیردیاهااار  پرتج هپرااخ  ر-1

 یحتیپرایهقر:

عنرریاکرر–ریرتتی ررفرجرر یعرازردرریاهااارتتی ررفرعقررنریردرریاهااا

ریقنیهردریاهااانحیقرتنظیمرر–دیاهاااررتت هضربینرعنیاکرییتنی دیاهااا

)اکرخ صربیهسر رطریفینردیاهااار–ریکیا طرعمیی رآنهر رطیفینردیاهااار–

ییضریعرکریا طرر–رالزایر تردر نین رطریفینردریاهااار–رحقرید (حقیق ری

یر غردریاهااارینحریقرویااخرمرکیا طرصحمریت ی ه)دیاهااا(رر–دیاهااار

تتهنرییح را   پرتتهنراهدریاهاااریآثر هرر–ینتریکییعردیاهااارر-یر غ

  ریهاترر––اد  مرکییطراهردریاهااارر–تضمینر  راهردیاهااار–حقید رآکر

دیاهاااپ:یجررهر رر پری ررئیلیمرر–اهردرریاهااارراپریردرریاهااردرر نین 

التزام،جی مهرت خییراهرتتهن،جی مهرت خییراهرت ا ه،خ  هتریغیایرمراهر

ر–ریآثر هرحقرید رآنهر ررح لمر  پرفیهسری  یهراهردیاهااارر-دیاهااار

ح  مربریریاااگ قررد نیکر–زب کردیاهااارر-راهردیاهااارنحیقرح راختالف

اهااا:رختمر،رتت یقر،ف ر ،ران  ر  ،ابط  ریرنحیقرخ تمهردیر–دیاهااار

راد لهردیاهااا.

ر



 

 

 2ر–ردیاهااا  پرویم نک هپ
پرایهق:یحتیا  

کریا طرر–کیا طرعمیی رویمر کریفیا ننرتن یررآکر،رییافقمرن یهر

تتهرناتریراختیر هاترر–ت  یرناتریرتتهرناترویم نکر هرر-خصیص رویمر ک

  هفییر ریرویم نکر هربیهس رهیابطرحقید ریرفن ربینرسهرع ی ر  هفیی :

،ی   فریراختی رهاتریش یه،ب زهس رفن ،استه قرنظ هت،ب زهس ریرییش یهر

،ربیهس رریر غرویم کرنحیقرویااخمر–تضمینر  پرویم کرر– نتی ر ی  ر  هر

تحی  رررعیای رتغیییریر غرویم کر،رییاهارف  رویم کرینحیقراجیاپرآکر،ر

تت یرقریرنحریقربیهس رر–کیآث هرحقید رآحیااثردهیپرر-ییدمریردطت ر  ه

ت ی هرح  برویم نکر هرر-نحیقریح سرهرخ  هتراهرت خییاتر–خ تمهرویم کر

یردر نیکرحر  مربریررح راخرتالفهارقر  پرر–یر  هفیی ر)صیهتریضتیمر  (

رویم ک.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیاهاااراپرتنظیماصی ریرفنیکریرا یقربیر-ر3

ر

ر
نکر تر–یاپردریاهاااریرا یقربر–زب کریرا یقرر–  ی تریری   یمریرا یقر

نک تریهرمرر–اص ردنهتراهریرا یقرر–یه هتر  پریرا یقر–ح  سراهریرا یقر

ر–رینقگرافیااراهرگرییقرهیشریرا یقرگیی  رر-یک کریرا یقرر–اهریرا یقر

ر–اسرتیاتژپریررا یقرررر-آس یبر  پر کریررا یقر–ح  سیمر  پرغییر الی ر

فی ربرا نرنقراهررادرنای تر–ت  تیرکر ر پریررا یقرر–سرکر  پریررا یقر

یررا یقربریاپرر–تنابییریق ب هربر رادرنای ترفی ربرا نرنقرر–ا یاترری

رب زاه  ب ریرفییش.

 

 

4–رد نیکربیگزاهپرین دص رتریریاگراهپر  هربهربیننقر
 )ویم نک هپ-یت یالترایلت (



 
رس زی نن  رین دص تر-هترهربننپریت یالترایلت رر-یشمیلیمرد نیک

-فیا ننربیگزاهپرین دص ت-ترهسینگ ؛ی   ف ی - می ییکرین دصه،ی   ف:ر

یقیهاتر-ب زهگ ن ،ی   ف:اهز  ب رفن ، ی  ریی ل ) می ییک(– میتهرفن ر

رس زپ راسن ا،ی تنن راهس   ررین دص ت:کیا ط ر رین دصهکیا ط ریلغی ر-تجن ن

ر: رین دصه ر  پ رییح هرهیش رای ری راپ رییح ه رییحنیا) ک رعمیی  ین دصه

ییاهارعنمرالزامربهربیگزاهپرر- ترتررتی رتشی  اپ(،تی رتشی   ت؛ ی 

هیشرریری تننرس زپرین دصه.29ی26ی12آ ینرن یهر  پراجیا  ری اق.هین دص

 یزا نقرینحیقرتتیینربیننقریرعقنردیاهااا.

 

 

 

 
 

 

E.P.C5-ردیاهااارویم نک هپ 
ریحتیارپرایهق:

ر

عیای ر  هفیی ر:یجیپرطیحر،ین ی مرطیح،یش یهقرر-  ی تریری   یم

عمرررریی رر رررر ویم نکرررر هراصرررر  رم نک ه:عیایرررر رویر-طرررریح

اسررررن اریریررررناه رر-C،ویم نکرررر هP،ویم نکرررر هEیم نکرررر ه،و

–ویم ک:ییافقتن یه،کیا طرعمیی رویم ک،کیا طرخصیصر رویم ک،وییسرته ر
یر ررغرر-تتهررناتریرت ئیررناتر  هفییرر ر-تتهررناتریرت ئیررناترویم نکرر ه

رریررنترویمر ک:تغیییاتریرنتر-ویم ک:تغیییاتریر غرویم ک،نحیقرویااختهر 

تضمینر  پرویم ک:ویگرویااخم،کی مراهرین دصه،انج مرتتهنات،ح نر-ویم ک

تحی ر ر–نحیقرتهیهریتنظیمرصیهتریضتیمریرصیهتریضتیمردطت رر-انج مر  ه

وریگرهاقرانرنازپروریی ق،هاقرانرنازپریآزیر  گرنحریقرر–ییدمریردطت ر

رعم کیاپریییجعرفن .

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

رحقیقرتج هتریکی ته پرتج هپ.ر-6 •
ر

ری  ری ر  ی ت رتج هت رحقیق ری رحقیق ر–  یم رتج هت رحقیق ر  پ رر–ک خه

د نیکرتج هتریرر–ین بعرحقیقرتج هترر–ایص فریری ژگ ر  پرحقیقرتج هتر



ر رر1347اصالحیه ر، رتج هپ رعیف ری رآک رانیاع ری رتج هت  ر  پرر–اعم   کی م

)کی مرسه ی رع مریخ ص،کی مرب ری ئیلیمریحنیا،کی مرن ر ،کی مرتج هت ر

ی  یمریری ژگ رر–ه ی ریرغییرسه ی ،کی مرتت ین (تض ین ،کی مریخت طرس

ج  ه قرکی ته پر–کی ته پرایلت ریرانیاعرآنه رر–  پرکی ته پرتج هت ر

رر44تیضیحرنظ مرادتص اپرطرقراص ررر–ایلت راهربین یهرچه همررتیستهر

ر رایلت  ر)بخگ راس س  رر–د نیک رتت ین ( ربخگ ری رخصیص  ر  پرر–بخگ گییق

ر رایلم رادتص اپ ر  پ رفت لیم رسه( ری ر رای ری ر ک راجیاپرر–)گییق نحیق

اد  مرکی ته پرتج هپریردیانینرر–یاگراهپربنه  ه رتیسطر ی تریاگراهپر

ر رآنه  ربی راهرر–ح  م رآنه  راختی هات ری ر ری ی ه ری ر رکی ته  ر اه  ک

 نتی ریرنحیقر،نحیقراااهقراییهرکی مر  پرسه ی رع مریکی ته پرسه ی 

ریب ترآک...،رنحیقرتشکی ریج یعریریصنظ هتربیرآنه 

 

 

 

z 
 

 

 

 

 7-رحقیقر  هریت یینراجتم ع ر  هگیاک

 

د نیکر  هرر–ین بعرحقیقر  هرر–  ی تریرتت ه فرحقیقر  هریری ژگ رآکر

رآکر ریشمیلین رر–ی رد نیکر  ه رکمی  رخ هجراز ریرر–ییاها تتی فر  هگی

ی   فر،رتک لیفریراختی هاتر  هگیریر  هفیی ریری ئیلیمرر–  هفیی ر

ردر  راه ر  هفیی  ر  هگی رر–  رآک ریخت ف رعیای  ری رر–  هگ ق ر–  هآییز

ر رآک رکیا ط ری ر  ه رر–دیاهااا ردیاهااا  ه رد نین  ر  پ رر–یمنیعیم

ر ردیاهااا  ه رتنظیم رنحیق ری رر–یننهج ت ر  ه رضئ بطرر–کیا ط ری یزا

نحیقرتتیینریرر–یزاربهریتن پرع مریرخ صریریزاراجتم ع رر–ویااخمرآکر

ر رویااخم ر  پ رسی تم ری ریزا رتیدیفرر–ویااخم رنحیق ر   ریزا راز بیااکم

ر رر–یزا ر   رییخص  ری ر  ه،تتطیالت ر  هپر–ینت رتت یقرر-اض فه نحیق

ر ر  ه رر–دیاهااا رییجه( رغیی ریر ر ر  هگی)ییجه ر  رر–اخیاج دیقرد  یق

ازر  هرافت اگ ریرب زنش ته ریرر–خ تمهریرف  ردیاهااارر–فیهسری  یهر

ر ر  هگی رر–استت  پ راک ر  هیوی ین  پ رر–تی  رحقریزا  پ ری ر  ه و   ک

ر رر–سنیات رهسینگ  رنحیق ر. راختالف رح  ر  پرر–ییاجع ربیمه ریر ن  اصی 

حقربیمهریرچهینه رتتیینریرر–اجر هپربیاکرر–ت یینراجتم ع ر)رخطیر

رب هااهپ ری ر   ربیم هپ رحیااث رآک...(بیمه رر-ویااخم راستمزا رر–غیایم

یمهرربر– مکر ز نهرازایاجریرع ئ هریننپرر–اه  فمری تمیپرب زی ننگ کر

ربیک هپریرکیا طراستحق قریراه  فمریزا  پربیمهربیک هپ.

ر

ر



رر–ر8 ر رحقید  راااهپری  ئ  رتخ   ت ربه رهسینگ  نحیق

ر  هینناک
ر

یشمیلینرد نیکر)یزاهتخ نهر  ریررد نیکرهسینگ ربهرتخ   تراااهپر:ر

)ر ی ترتشکیالتررر-  پریشمی را نرد نیکررس زی کر  پری تق ریراسته ق

رنظی( رتجن ن ری رربنیپ ری   ف رحنیا رصالحیم ری راااهپ)س رر–آک تخ   ت

ر ر  ر–ی شته نه( ریج زات رگ نه( رب رر–)  زاق ر ه ر     روییننق تک یف

یق ی تری اقررر- ی تر  پرو    زپریرب زس زپرس بقر نیزرهیکنرنی مر

د نیکریرحنیاراختی هاترآنه راهراعم  ریج زاتربنیکرهسینگ رر17یر12

نحیقرر–هر  هکن سریرگییقرتحقیقرنحیقراهج عرییضیعربر–اهر ی تر  ر

نحیقراهج عرجیا مرر–تشکی رگییقر  ریر  هکن س ریرنحیقرتهیهرگزاهشر

ر ر   ر ی ت رخیا رتخ   ت ری ر   ر ی ت ربی رنظ هت رینحیق ر بهرر-  هینناک

ر ردض    راااهپرر-ییاجع رتخ   ت ربه رهسینگ  رد نیک راجیا   رن یه آ ین

ر رصالحیم ری ری   ف ری رر–:تشکیالت رهسینگ  ربه ربهرر–کییع رهسینگ  چهینه 

ر رآکر–تخ   ت راختی هات ری رنظ هت رع ل  رنظ هت) ی ت ری رر–ر م  نه 

آ ینرر34نم  ننگ کریزهاریب التی نریق مراسته قر  پرایلت ریفقری اقر

ر( رنم  ننگ ک را ن ر راختی هات ریحنیا رجربرر-ن یه رالت اق رفیق ییزاک

ه رنحیقرجمعرآیهپراال  )رادیاهر.رین-اعض پر ی تر  ریرگییقر  ی...

رر–یسننر.رکهیاریریط تینر.نظی  هکن س ریرنتیجهرگییقرتحقیقری...(ر

ر–صنیهرهاپرر–تیدفرهسینگ ر  راجیاپرهاپردطت رص اهقر–ینترهسینگ ر

ازرراستقیاهری تمیپربیاپرخ نیااقر  هیننان ر هر–نقضر  رابط  رهاپر

 حقیقریحییمرکنقرانن.

 

ربینرالم   رتج هپری  ئ رحقید ردیاهااا  پرر-9

ر

ر شیه  پرتت ری را یاک رحقید  رنظ م راه ردیاهااا ی ف

تتی فردیاهاااریرتتی فردیاهااار–آیی ک ،فیان هریرانه یسر

ر رخ هج  رر–تج هپ ردیاهااا رییضیع ردیممرر–بیهس  رتتیین نحیق

چهرعیای  ردیاهااارر–ت بتیمردیاهااار  پرخ هج رر-دیاهااار

اارد نیکریاااگ قرصالحیمرااهردیاهار–هارخ هج رت ق ری ر ننر

نحیقرتتیینریر غررر–هیشرتنظیمردیاهااارتج هپرخ هج رر–خ هج ر

نک تر –ینتردیاهرااارخ هج رر–دیاهااارخ هج راهریرویااخمر

نحیقرب زهس ریرنظ هترر–یراه  کرآکراس س راهردیاهااارخ هج ر

بیهس ردیانینریتحنرر–  ال  پرخ هج ریرتشی   ترتحی  رتحی  ر

ر– یاکردیاهااا  پرخ هج ررالشک رییس هربینرالم   ر کنیاخم

ر رخ هج  ر  ال  پ رحم  راهرر–نحیق رالتزام ریجه ری رتضمین انیاع

بیمهرر–نحیقرتتن  ریرتغیییردیاهااارر–دیاهااار  پرخ هج ر



ی ئیلیمر  پرر-  یهاتردیاهاااپر– یاکر  ال  پرخی نرخ هج ر

را   پر رت خیی ر   رعنم ر یا را ی ری رت خیی رجی مه ری دیاهاااپ

ا طرفیهسری زیهریریص ا قرآکراهردیاهاااربیهس رکیر–تتهناتر

نحیقرابط  ریرف  رریرتت یقرر–نحیقرح راختالف تردیاهاااپرر–

گ هانت ریریاهانت رر-UCPیقیهاترر–زب کردیاهااارر–دیاهااار

ر رر–  ال   راایهپ رخ هج ) ر  پ ردیاهااا راختالف رح  ر  پ ر–هاق

ر.(C.C.Iاایهپر
 

ر

ر


