به نام خدا

رزومه

 .1مشخصات فردي:

• نام و نام خانوادگی  :فتح اهلل رسولی
• تولد 1334 :

• تلفن تماس 09125010273 :

• پست الکترونیکی rasouli.fd@gmail.com :

rasouli_fd@yahoo.com

• مشاور حقوقی شرکت راهبران پتروشیمی.

.2مدارك تحصیلی :

• لیسانس :حقوق ازدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 1362تا .1366

• فوق لیسانس حقوق ازدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  1366تا .1370
• دکتري  :مديريت استراتژيك  .دانشگاه علوم استراتژيك .1382
• طی دوره زبان و الکترونیك در اياالت متحده آمريکادر سالهاي  1976و .1977

 .3تألیفات:
• تالیف کتاب سیاست آمريکا در قبال هشت سال جنگ ايرران و عرراق .چرا وزارت امرور
خارجه  .سال .1380
•
• مقاله درباره ي بحران بوسنی و هرزه گوين در سال  1374منتشرر شرده در دانشرگاه علروم
استراتژيك.
• مجموعه ي مقاالت با همکاري پژوهشگران دفتر مطالعات استراتژيك درباره ي عوامر برروز
بحران درجهان سوم .چا شده در روزنامه ي کیهان در سال  1374و 1375
• تدوين اطالعات استراتژيك يکی از کشورهاي همسايه (منتشر نشده).
• مقاله درباره بحران هاي کشورهاي عراق ،اردن ،سوريه ،لبنان و اسررايی از سرال  1374ترا
.1379
• مقاله «الگوهاي اعتماد سازي و تنش زدايی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ايرران» در

دهمین همايش بین المللی خلیج فارس در سال ( 1378چا شرده در مجموعره ي مقراالت
دهمین همايش بین المللی خلیج فارس – وزارت امور خارجه )
• مقاله ي «گفتمان فلسفی مدرنیته» در فصلنامه ي مطالعات دفاعی استراتژيك دانشگاه علوم
استراتژيك  .شماره .5

• مقاله ي «ديدگاه هاي بدبینانه نسبت به گفتمان فلسرفی مدرنیتره» در فصرلنامه مطالعرات
دفاعی استراتژيك دانشگاه علوم استراتژيك شماره ي .8
• تدوين جزوه حقوق اساسی و حقروق اداري و حقروق تجرارت برراي دانشرجويان دانشرکده
مديريت دانشگاه هوايی شهید ستاري.
• تدوين جزوه مساي حقوقی قراردادها براي بخش صنعت.
• تدوين جزوه قراردادهاي پیمانکاري براي بخش صنعت.
• تدوين جزوه اصول و فنون مذاکرات براي بخش صنعت.
• تدوين جزوه مديريت استراتژيك براي بخش صنعت
• تدوين جزوه حقوق تجارت و شرکت هاي تجاري براي بخش صنعت.
• تدوين جزوه اسناد تجاري براي بخش صنعت.
• تدوين جزوه حقوق کار وتامین اجتماعی کارگران براي بخش صنعت.
• تدوين جزوه فن اداره جلسات براي بخش صنعت.
• تدوين جزوه تخلفات اداري و نحوه رسیدگی به ان.

.4سوابق تدريس دانشگاهی:
• تدريس دروس حقوق اساسی ،حقوق اداري و حقوق تجارت در دانشکده ي مديريت دانشگاه
علوم و فنون هوايی از سال  1373تا.1384
• تدريس دروس کلیات حقوق و حقوق تجارت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد انديشه از سرال
 1383تا. 1385
• تدريس درس حقوق تجارت از سال  1383تراکنون در جهراد دانشرگاهی دانشرگاه عالمره
طباطبايی.

• تدريس دروس مديريت استراتژيك در جهاد دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبرايی (مقطر
فوق لیسانس)
• تدريس دروس مديريت استراتژيك و مديريت تحول درموسسه پیام نور تهران (مقط فروق
لیسانس)
• تدريس درس برنامه ريزي استراتژيك درموسسه مدرسان شريف درشعبه میرداماددرسرال
تحصیلی (86مقط فوق لیسانس).
• تدريس دوره مديريت قراردادها براي دوره  MBAپرديس دانشکده فنی دانشگاه تهران
از پايیز  1390تا کنون.

 -5سوابق تدريس در بخش صنعت:

 .1اجرریاپرورریی قرپردیاهااا رر پرویم نکرر هپراهرترر ه
رن یاکریر
رمریر
14ی15ی1383/9/16رجهر
صن

ر

ری مری ر ر
رناکررکر
هینر

عریسرا یاکراهریسرسیچشمهر یی ک.ر
رحقررید ریردیاهااا رر رازرترر ه

.2اجرریاپرورریی قرپری رر

ر

84/2/10رت ر84/2/12راهریی زراییزشریرن ی مرکری مرها رریاکر
وتییکیم .رر
رب ردیاهااا

.3اجیاپرویی قرآکن

پرویم نکر هپرازرتر ه

ر

84/2/24رت ر84/2/26راهریی زراییزشریرن ی مرکری مرها رریاکر
وتییکیم رر
.4اجیاپرویی قرپراکن
ازرت ه
صن

رب ردیاهااا

ریریقیهاترویم نکر هپر

ر84/3/7رت ر84/3/9رجهمریرن یاکرییر ن رکری مری ر ر

عروتییکیم رازطی قرکی مرها ریاکروتییکیم .ر

.5اجیاپرویی قرکن خمردیانینرییقریهاترحقرید ردیاهااا ر ریر
ویم کر
ی

رصن

رازرت ه

ر84/4/11رت ر84/4/13ربیاپریرن یاکرکری مر

عروتییکیم رازرطی قرکی مرها ریاکروتییکیم ر.ر

.6اجیاپرویی قرپراکن

رب ردیاهااا

ریریقیهاترویم نکر هپر

ازر84/6/5رترر ر84/6/7ربرریاپریررن یاکرکرری مری رر رصررن

عرر

وتییکیم ر.ر
.7اجیاپرویی قرپری

رحقید ریردیاهااا ر رازر84/6/19رتر ر

84/6/21ربیاپرین یاکرکی مری ر رصرن

عروتییکریم رازرطی رقر

کی مرها ریاکروتییکیم ر.ر
.8اجیاپرویی قرپری ر
ت ه

رحقرید ردیاهااا ر پرویم نکر هپرازر

ر7رت ر84/8/9ربیاپریرن یاکرییر ن رکری مری ر رصرن

وتییکیم .رر

عر

رحقرید ردیاهااا ر رجهرمر

.9اجیاپرویی قرپری ر

رنهعر سرازرتر ه
رمربنر
ره قرن ر
رن یاکرو ال شر
ییر

هینرناکر

ر84/8/21رتر ر

84/8/24ر.ر
رب ردیاهااا

.10بیگزاهپرایهقرآکن

پرویم نک هپرازرت ه

ر

84/8/28رت ر/30ر84/8بیاپرین یاکرکری مرسرن رآ رنرگر رگهریر
سییج ک.رر
رب ردیاهااا

.11بیگزاهپرایهقراکن

پر21ری84/9/22ربیاپرین یاکریر

پرویم نک هپراهرت ه

هینناکرکی مردط هری

ر

فیپر

هج ء.ر
.12بیگزاهپرایهقرپراکن
ن یهر

رب راسن ارتج هپر(چک،س تهریضم نمر

پرب نک )رربیاپرین یاکریر
ر

گ رگهیرسییج کراهرت ه

هینناکریجتمعرسرن رآ رنر

پر26یر.84/9/27ر

.13بیگزاهپرایهقرپرحقیقرتج هتریراسن ارتج هپربیاپریرن یاکر
یر

هینناکرکی مرسیم کرخیزست کر(هایهییز)راهررت ه

ر

پر3ر

ی84/10/4رازرطی قرکی مریییج کربهیقریهپ
.14بیگزاهپرایهقرپراکن
E.P.Cربیاپرین یاکریر
ن مرا یاکراهرت ه

ر

رب ردیاهااا

پرویم نک هپرصرنتت ر

هینناکرکی مرخطیطرلیلرهریریخر بیاتر
پر7ریر84/10/14راهرکهیرهپ.ر

.15بیگزاهپرسمین هراهب هقرییضیعرا ینرن یهرج یعریرب زنهیپر
اهرکیا طریت یالترااخ

راهرکی مرسه ی رخنی ترصرنتت را ریاکر

خیاهیراهر.84/10/26ر
.16بیگررزاهپرسررمین هراهبرر هقرهیکرره پرعقررنردیاهااا رر پر
ریاکرخریاهیراهر
ویم نک هپراهرکی مرسره ی رخرنی ترصرنتت را ر
.84/10/27ر

.17بیگزاهپرایهقرپراکن
ین یاکریر
ییس هربه

هینناکرکی مر
زپرصن

ییس هربه

زپرصن

ضم نمرن یهر

ر

تریخت فرصنتت رتهیاکراهر

پر1ریر84/11/2ر.ر

رب رنحیقرپرتنظیمردیاهااا

هینناکرکی مر

ریرییس

عراهرت ه

.19بیگزاهپرسمین هراکرن
صن

ریرییس

عراهرت ه

.18بیگزاهپرایهقرپراکن
ین یاکریر

رب ردیاهااا

پرویم نکر هپربریاپر

ر

تریخت فرصنتت رتهیاکراهر

پر3ی.84/11/4ر

ربر راسرن ارتجر هپر(چک،سر تهریر

پرب نک )ربریاپریرن یاکریر

عریریت اکراست کردمراهرکهیردمراهرت ه

.20بیگزاهيرسمین هرآکن

ربیاپر

هینرناکرسر زی کر
ر.84/11/15ر

ربر راصری ریرفنریکریررا یقرجهرمر

تنظیمردیاهاااربیاپریرن یاکریر

هینرناکرسر زی کرصرن

عریر

یت اکراست کریی زپراهرس یقراهر.84/11/16ر
.21بیگزاهپرسمین هراکن

ربر راصری ریرفنریکریررا یقرجهرمر

تنظیمردیاهاااربیاپرین یاکرسر زی کرصرن
اهابی راهرت ه

ر.84/12/10ر

.22بیگزاهپرسمین هراکن
ین یاکریر

رب ردیاهااا

هینناکرس زی کرصن

کهیراهابی راهرت ه

پرویم نکر هپربریاپر

عریریت اکراست کراهابیر راهر

ر.84/12/11ر

.23بیگزاهپرایهقرپری
دیاهااا

عرییتر اکراسرت کر

رحقرید ردیاهااا ر ریراکرن

ربر ر

پرویم نک هپرجهرمریرن یاکرکری مریخر بیاتراسرت کر

تهیاکراهرت ه

ر

پر10ریر11ریر12ر.85/2/ر

.24بیگزاهپرایهقرپراکن

ربر رنحریقرپرتنظریمردیاهااا ر پر

ویم نک هپرجهمرین یاکرکی مری

رصن

11, 10اهرکی مرها ریاکروتییکیم ر.ر

عروتییکیم راهر 84/4/12 ,

.25بیگزاهپرسمین هری

رحقید ردیاهااا

یخ بیاتراست کرتهیاکراهرت ه

رجهمرین یاکرکی مر

ر.1385/5/3ر
پرویم نک هپرجهمر

.26بیگزاهپرایهقرپرنحیقرپرتنظیمردیاهااا

ین یاکرکی مرخطیطرلیلهریریخ بیاترن مرا ریاکر(اصر ه ک)راهر
ت ه

ر

پر7ی8ی1385/5/9ر

.27بیگزاهپرایهقرپری
تج هپربینرالم
کی مری

رصن

رحقرید ردیاهااا ر ریردیاهااا ر پر

راهرت ه

اهرت ه

ر

عروتییکیم راهرکی مرها ریاکروتییکیم ر.ر

.28بیگزاهپرایهقرپراکن
ین یاکریر

پر25ی26ی85/6/27ربیاپرین یاکر

رب ردیاهااا
نهر

ه ن کرکی مرو

پرویم نکر هپربریاپر

پرص اهاترییاارن ت رخر ه ر

ر15یر85/8/16رر

.29بیگزاهپرسمین هری

ئ رحقید ردیاهااا

ین یاکرکی مروتییکریم رکرهینرتنرنگی

پرویم نک هپرجهرمر

کری

شرهیراهرتر ه

ر

85/8/24ر.ر
.30بیگزاهپرایهقرپری
به

زپرصن

عرتهیاکراهرت ه

.31بیگزاهپرایهقرپری
ین یاکریر

رحقید ردیاهااا
ر

پرااخ

راهرییس هر

پر1ی/2ر9ر.85/ر

رحقید ردیاهااا

ه ن کرکی مروتییکیم رتننگی

پرویم نک هپرجهرمر
ک ری

شهیراهرت ه

ر

8ی.85/9/7ر
.32بیگزاهپرسمین هراعتی اربهرعنیاکر کرآسیبراجتم ع ربریاپر
ین یاکریر
ت ه

رنرآغ جر هپراهر
ه ن کرکری مرور ال گرگر زربینب نر

ر85/9/18ر.ر

.33بیگزاهپرایهقرپردیاهااا
ه ن کرییس هرافقر

پرویم نکر هپربریاپریرن یاکریر
ر

تهراپربیکهیراهرت ه

پر28ری/29ر/9ر

.85
ریاپریرن یاکریر
ریکریررا یاتربر
.34بیگزاهپرایهقرپراصی ریرفنر
ه ن کررس زی کرینطقهری ژقرادتص اپرو هسرجنیب ر(رع
اهرت ه

ر

ی ه)ر

پر11ی12ر/ر.85/10ر

ریاپریرن یاکریر
.35بیگزاهپرایهقرپراصی رتنظیمردیاهااا ر ربر
ه ن کرکی مرخطیطرلیلهریریخ بیاترن مرا ریاکر(کرهیهپ)راهر
ت ه

ر

پر23ی24ی25ر/ر/10ر.85

.36بیگزاهپرایهقرپرتنی نردیاهااا
فیالاریر ه هراص ه کراهرت ه

ر

.37بیگزاهپرایهقرتنی نردیاهااا

ه ن کر

ربیاپرین یاکریر

پر28ریر86/1/29ر.
ربیاپریرن یاکریر

یخ بیاترینطقهر2راست کرتهریاکراهرتر ه

ه نر کر

ر ر پر8،10،17ری19ر

اها رهشمر1386ر.
ر
.38بیگزاهپرایهقرآکن

رب ردیاهااا

پررویم نک هپراهیی رزر

آییزشرها ریاکرروتییکیم راه5ی6ی.86/3/7ر
پرویم نکر هپراهکری مر

.39بی زاهپرایهقرآکن

رب ردیاهااا

هقرآیهاکرروتییکیم ری

شهیاه29ی30رخیااا.

.40بیگزاهپرسمین هراصی ریرفنیکریرا یقربیاپریرن یاکرکری مر
سیم کرخیزست کراه9رتیی.86
.41بیگزاهپرایهقراصری ریرفنریکریررا یقراهریی رزرآیریزشریر
تحقیق ترصنتت را یاکراهت ه

ر21ریر22ر.86/4/

.42بیگزاهپرایهقرتنی نردیاهااا

ار
ربیاپرین یاکریجتمعرفریالر

یر ه هراص ه کراهرت ه

ر26ریر.86/4/27

.43بیگزاهپرایهقراکن

ربر ردیاهااا ر پرویم نکر هپربریاپر

ین یاکریر

ه ن کریجتمعروتییکیم ربننهری

یر31ر86/4/ریر.86/5/1ر

شهیراهرت ه

ر30ر

ینپردیاهااار

.44بیگزاهپرایهقربیهس رنک تر

پرویم نکر هپر

اهیی زآییزشریرتحقیق ترصنتت را یاکرافتیراص ه کراهرتر ه

ر

10ری11رییااای ق.86ر
.45بیگزاهپرایهقرتنی نردریاهااار ر پرویم نکر هپراهریی رزر
آییزشرین ی مروتییکیم ر(ها ریاک)راهر21ری22رییااا.

.46بیگزاهپرایهقرتنی نردیاهااار

ربیاپرین یاکریجتمعرفیالار

یر ه هراص ه کراهر23ی24رییااا.
.47بیگزاهپرایهقرپرسیی
ی ل رویی قر

هرگرراهپرخر هج ریرتر یینرت رهیالتر

رازرین بعربینرالم

ب زهگ ن راست کراص ه کراهرت ه

رن یاکرسر زی کر
ربریاپریر

ر2ریر/3ر.86/8ر

.48بیگزاهپرایهقراصی رتهیرهریرترنی نردیاهااا ر راهریی رزر
آییزشریرتحقیق ترصنتت را یاکر(تهیاک)راهر9ریر.86/8/10
.49بیگزاهپرایهقرتنی نردیاهااا

ربیاپرین یاکریر

یجتمعربن اهریر شتییان ربننهرای مراهرت ه
س

هینرناکر

ر13ریر14رآبر کر

ر.86
ر

.50بیگزاهپرایهقراصری ریرفنریکریررا یقراهریی رزرآیریزشریر
تحقیق ترصنتت را یاک(تهیاک)اهرت ه
.51بیگزاهپرایهقرتنی نردیاهااا

ر19ریر20رآب کرس

ربیاپرین یاکریر

ر.86ر

هینرناکر

یجتمعرفیالاریر ه هراص ه کر(افتیاص ه ک)اه29ی30آب ک.86
.52بیگزاهپرسمین هراصی ردیاهااا
صن

عریریت اکر(تهیاک)اهرت ه

پربرینرالم

ر راهریزاهتر

ر14رآذهر.86

.53بیگزاهپرایهقراصی ریرفنیکریرا یقرتج هپربیاپر

هکن س کر

کی مرا یاکرخیاهیرا ز راه17ی24آذه.86ر
.54بیگزاهپرایهقردیاهااا
یر

پرویم نک هپ ر E.P.Cرربیاپرین یاکر

ریب ر(ع ر ی ه-ر
هینناکرکی مریجتمعرصنتت رگر زرور هسرجنر

جم)اهرت ه

18ری19ری20رآذهر.86

ریاپریرن یاکریر
.55بیگزاهپرایهقرتهیهریرتنظیمردیاهااا ر ربر
هکن س کرکی مرا یاکرخیاهیرا رز راهرتر ه

ر1ری15را مر قر

.86
.56بیگزاهيرایهقردیاهااا
هایینرا یازراهرت ه

ر2ی3ربهمنر.86

.57بیگزاهيرایهقردیاهااا
ا یاکراهرت ه

ربریايریرن یاکرکریتمری ر رن رمر

ر16ریر17ربهمنر.86

.58بیگزاهيرایهقردیاهااا
ا یاکراهت ه

رر قرحیاهتر ر
ربیايریرن یاکرنیییگ

ربریايریرن یاکرکریتمری ر رن رمر

ر23ی24ربهمنر.86

.59بیتررزاهيرایهقردیاهااا رر يرویم نكرر هيربرریايریررن یاکر
رن مرا یاکراهرت ه

یت هکن س کرکیتمری

ر27ریر28ربهمنر.86ر

.60بیگزاهيرسمین هری ر ئ رحقرید ردیاهااا ر ریرویم نهر اهر
کیتمربهیقربیااهيرن مریرگ زرغیبر(تیی نش ق)اه7اس نن.86ر
61ر.بیگزاهپرایهقری ر ئ رحقرید ردیاهااا ر ریردیاهااا ر پر
ویم نکرر هپراهرکرری مری رر رو
ن ت (خ ه )اهرت ه

نررهر رر پرصرر اهات ریرریاار

ر2ریر3راها رهشمر87ر.ر

رید ردیاهااا ر ریردیاهااا ر پر
رزاهپرایهقری ر ئ رحقر
.62بیگر
ویم نکرر هپراهرکرری مرها ررریاکروتییکرریم راهر14ریر15ریر16ر
اها رهشمر.87ر
ر
رییشریحصریالتریر
ررا یقربریاپرفر
.63اجیاپرایهقراصی ریرفنیکریر
خنی تراهرکی مرا یاکرخریاهیرا رز راهر1ریر4ریر6ری8رخریااار
.87ر

64ر.اجیاپرایهقرنحیقرتنظیمردیاهااا

راهرکی مرا یاکرخیاهیر

ا ز راهر11ری13ری25ری27رخیااار.87ر
65ر.اجیاپرایهقرآکن

رب ردیاهااا

ریریقریهاترویم نکر هپر

اهیجتمعروتییکیم ربننهرایر مراهرتر ه
خیااار.87ر

ر ر پر19ریر20ریر21ر

66ر.اجیاپرایهقراصی ریرفنیکریرا یاترتج هپرراهریی زرآییزشر
یرتحقیق تررصنتت را یاکراهر22ری23رخیااار.87ر
رر
67ر.اجیاپرایهقراصری رتهیرهریرترنی نردیاهااا ر راهریی رزر
آییزشریرتحقیق ترصنتت را یاکراهرت ه

ر29ی30رخیااار.87ر

ریالار
ری مرفر
رنی نردیاهااا ر راهرکر
رینرتر
رزاهپرایهقرآئر
.68بیگر
یر ه هراص ه کراه8ریر9رتییر.87ر
69ر.بیگزاهپرایهقرحقیقرتج هتر(گریا گردیاهااا ر )اهرکری مر
فیالاریر ه هراص ه کراه21ریر22رییااار.87ر
رب ردر نیکرتجر هتراهرکری مرفریالار

70ر.بیگزاهپرایهقرآکن

یر ه هراص ه کراه30ریر31رییااار.87ر

رب ردیاهااا

71ر.بیگزاهپرایهقرآکن

پرب زهگ ن راهرکری مر

ن مرفالترد هقرا یاکراه13ی14ریهی.87ر

.72بیگزاهپرایهقرنحیقرتهیهریرتنی نردیاهااا

راهکی مرفیالار

یر ه هراص ه کراهر20ریر21ریهیر.87ر

.73بیگزاهپرایهقرآئینرتنظیمردیاهااا

راهرکرهیااهپرینطقرهر

17رتهیاکراه27ی30یهیری7ی11آب کر.87ر

.74بیگزاهپرایهقراصی رتهیهریرتنظیمردیاهااا
ینطقهر19رتهیاکراهت ه

ر

رراهرکهیااهپر

پر25آب کری2ی9ی25آذه.87ر

.75بیگزاهپرایهقراصی رتهیهریتنظیمردیاهااا

راهریی زآییزشر

یرتحقیق ترصنتت را یاکراه29ی30آب ک.87ر
.76بیگزاهپرایهقرتهیرهریرتنظریمردیاهااا ر راهکری مریر اهر
تخصص رآزی

شه قرفنر ریریک نیرکرخر

ریزاهترهاقریرتیابریپر

اه11آذهر.87ر
.77بیگزاهپرسمین هراصری ریرفنریکریررا یقراهرکری مرا ریاکر
تیان

یرزنج کراه17رآذه.87ر

.78بیگزاهپرایهقردیاهااا
اص ه کراهر23ریر24آذه.87ر

پرویم نک هپراهکی مرفیالاریر ه هرر

.79بیگزاهپرایهقردیاهااا

پرااخ ر راهرکرهیااهپرینطقرهر19ر

تهیاکراهرت ه خه پر25آب کری2ی9ی25رآذه.87ر
ر

.80بیگزاهپرایهقرتهیهریرتنی نردیاهااا

راهریی زرآیریزشریر

تحقیق ترصنتت را یاکراهر29ریر30رآب کر.87ر
.81بیگررزاهپرایهقردیاهااا رر پرااخ رر راهرکرری مرkishwareاهر
ت ه

ر

پر12ی26آذهری3ی10اپری3راس ننی ق87رازرطی قرس زی کر

ین ی مرصنتت را یاک.ر
.82بیگزاهپرایهقرتنی نردیاهااا ر راهرکری مرفریالاریر ه رهر
اص ه کراه1ی2را م قر.87ر

.83بیگزاهپرسمین هدیاهااا

ریرد نیکربیگرزاهپرین دصر تراهر

کی مرو ال گریوخرگریزاهترن رمراه4را مر ق87رازرطی رقرکری مر
یهننسینریش یهر مپ پرتیلین.ر
ر

.84بیگزاهپرسمین هردیاهااا ر ریردر نیکربیگرزاهپرین دصر تر
ایلت ر(یت یالترایلت )کی مری

رو ال گریروخگریزاهترن رمراه5ر

ا م ق.87ر
.85بیگزاهپرایهقردیاهااا
تیستهرصن

عری

پررویم نکر هپراهرکری مریرن ی مر

ریاکرازرطی رقرکری مرها رریاکر
روتییکیم را ر

وتییکیم راه7ریر8راپر.87ر
.86ربیگزاهپرایهقرد نیکربیگزاهپرین دص ت(یت یالترایلتر )اهر
کهیااهپرینطقهر19رتهیاکراه9ی16اپر.87ر

.87ربیگزاهپرایهةردیاهااا

ریرویم کر

راهرکی مری ر رن رمر

ا یاکرازرطی قریی زرآییزشریرتحقیق ترصرنتت را ریاکراه7ری8ر
بهمن.87ر

.88بیگزاهپرایهقردیاهااا

ریرویم نه راهرکی مرفیالارآلی

ا یاک( زا)راهر9ی10بهمنر.87رر

پر

.89بیگزاهپرایهقرویم نک هپرE.P.Cبیاپر

هآفی ن کرکی مری

ر

و ال گریروخگراه15ربهمن.87ر
.90بیگزاهپرسمین هردیاهااا

پرتج هپرااخ

راهر ت رالمپیرکر

تهیاکراهر17ربهمنر.87ر
.91بیگزاهپرایهقردیاهااا

پرویم نکر هپراهرکری مرها رریاکر

وتییکیم راه19ری20ری21ربهمنر.87ر
.92بیگزاهپرایهقرفنیکراااهقرج
ب نکری کنراست کرآذهب

ج کرغیب راهراهیییهراهر23ربهمن.87ر

.93بیگزاهپرایهقرفنیکراااهقرج
ب نکری کنراست کرآذهب

تریریرا یقربریاپریرن یاکر
تریریرا یقربریاپریرن یاکر

ج کرکید راهرتری زراه24ربهمنر.87ر

.94بی زاهپرایهقرفنیکراااهقرج

ترییررا یقربریاپریرن یاکر

ب نکری کنراست کر یی کراه یی کراه27ربهمنر.87ر
.95بیگزاهپرایهقرفنیکراااهقرج

تریریرا یقربریاپریرن یاکر

ب نکری کنراست کرف هسریربیکهیراهرکییازراه29ربهمن.87ر
.96بیگزاهپرایهقرفنیکراااهقرج

ترییررا یقربریاپریرن یاکر

ب نکری کنراست کراص ه کراهراص ه کراه30ربهمن.87ر
.97بیگزاهپرایهقرفنیکراااهقرج

تریریرا یقربریاپریرن یاکر

ب نررکری ررکنراسررت کرتهرریاکراهریی ررزرآیرریزشرب نررکری ررکنر
تهیاک(ییناکرکهینردننپ)اه1ریر2راس نن.87ر
.98بیگزاهپرایهقرین ی ت :ت کیرسی تم ربیاپرین یاکرکهیااهپر
ینطقهر17رتهیاکراهر11ریر13راس ننر.87ر
ریاپر
رتیاتژ کربر
رزپراسر
رهره ر
رزاهپرایهقرین ی ت :بین یر
.99بیگر
ین یاکرکی مرخطیطرلیلهرییخ بیاتر(یزاهترن م)ینطقهرتهریاک-
و ال شه قرتهیاک17.ی18ی19اس نن.1387ر
.100بیگزاهپرایهقرحقید ر:دیاهااا
کی مری

پرخ هج ربیاپرفیاگیریاکر

رو ال گریوخگریزاهترن مر(تهیاک)اهر26راس ننر.87ر

.101بیگزاهپرایهقراصی رحقید ردیاهااا ر پرویم نکر هپرجهرمر
یررن یاکریر

هکن سرر کرکرری مرفیالایر ه ررهراصرر ه کراهر5ی6ر

اها رهشمر.88ر
.102بیگزاهپرایهقردیاهااا
س

ربیاپرین یاکراهکنرکی مر

پرااخ

پ رازرطی قرس زی کرین ی مرصرنتت ر(تهریاک)اهرت ه خهر پر

2ی9ی16اها رهشم.88ر
.103بیگزاهپرسمین هراصی رح

مربیردیاهااا

پرتج هپرااخ ررر

کر
ریار
رکرتهرر
ریهاهر تر ر رالمپیرر
رنتمر شرر
رن یاکرصرر
ریاپریرر
برر
اه22اها رهشم.88ر

.104بیگزاهپرایهقرنحیقرتهیهریتنظیمردیاهااا

ربیاپرین یاکر

کی مرفیالاراص ه کراه5ی6رخیااار.88ر
.105بیگزاهپرایهقراصی رتهیرهریتنظریمردیاهااا ر راهریی رزر
آییزشریرتحقیق ترصنتت را یاک(تهیاک)اهر9ی10رخیااا.88ر
.106ربیگزاهپرایهقرنک تراصر

ری

یرنپردیاهااا ر پرااخ ررر

برررررریاپریررررررن یاکراهکررررررنرسرررررر زی کرخصیصرررررر ر
س زپ(تهیاک)اه13ی16ی17خیااا.88ر
.107بیگزاهپرایهقردیاهااارویم نکر هپربریاپریرن یاترکری مر
عمیاکرکهیرجن نربه هست کراص ه کرازرطی قریی زرآییزشرع مر ر
ا یانی ک(اص ه ک)راه18ی19خیااا.88ر
ریکریررا یاترتجر هپراهریی رزر
.108بیگزاهپرایهقراصری ریرفنر
آییزشریرتحقیق ترصنتت را یاکراه27ی28خیااا.88ر
.109بیگزاهپرسمین هرین دص تریدریاهااارویم نکر هپراهکری مر
فیالارخیزست کراه30رخیااا.88ر

-110بیگزاهپرایهقرنحیقرتهیهریتنظیمردیاهااا
یر

ربیاپرین یاکر

هکن س کرکی مرفیالاریر ه هراص ه کراهر10ری11رتییر88ر

.111بیگزاهپر م

گریرن ی ت ر:ریه هتهر پراقرگ نرهریرن ی مر

بیاپرین یاکری

نر
هکن س کرس زی کرت یینراجتم ع راست کردزی ر

اهر18رتیی88ر.ر

رهرآییزکر رر
ریاهااارویم نکر هپراهرییس ر
رزاهپرایهقردر
.112بیگر
عراهر21ری22تیی.88ر

ویشییرصن

.113بیگزاهپرایهقردیاعنرح
ین یاکریر

مربیردیاهااا ر پرااخ ر ربریاپر

هکن س کرکی مرفیالارخیزست کراهر27رتیی88ر

.114بیگزاهپرایهقرد نیکرتجر هتربریاپریرن یاکرکری مرفریالار
یر ه هراص ه کراه31تییریر1رییااا88ر
.115ربیگزاهپرایهقراصی ریرفنیکریرا یقربیاپریرن یاکرکری مر
ن مرو ال شه قربننهرعر سراه4ی5ی6رییااا.88ر
ار
.116بیگزاهپرایهقرد نیکرتجر هتربریاپریرن یاکرکری مرفریالر
یر ه هراص ه کراه14ری15رییااا88ر
.117بیگزاهپرایهقردیاهااا ر پرویم نکر هپربریاپریرن یاکریر
هکن س کرس زی کرینطقهری رژقرادتصر اپری

شرهیاه24ی25ی26ر

ییااا88ر
.118بیگزاهپرایهقردیاهااا ر پرویم نکر هپربریاپریرن یاکریر
هکن س کرکی مرفیالاریر ه هراص ه کر28ری29رییااا88ر
.119ربیگزاهپرایهقردیاعنرح

مربیردیاهااا

ین یاکرس زی کرگ تیشریرنیس زپرصن

پرااخ ر ربریاپر

عراهریح رس زی کرین ی مر

صنتت راه7ی21ییااای4کهی یه88ر
120ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااار
اااهقر

پرویم نکر هپربریاپریرن یاکر

راهتر ط تریرعالئمرالکتیینیک رهاقرآ نراهرسر حتم کر

جن نرهاقرآ نراهر3ری7ری10ری14رکهی یه.88ر
-121بیگزاهپرسمین هربین یهره زپراستیارتژ کربریاپریرن یاکر
کی مری

رصن

عروتییکیم راهریح رکی مراه9ری11رکهی یه.88ر

-122بیگزاهپرایهقردیاعرنرحر

مربریردیاهااا ر پرااخ ر راهر

س زی کرین ی مرصنتت راه5ی12ی19ی26رکهی یه88ر
-123بیگزاهپرایهقرحقیقرتج هتراهرکی مرها ریاکروتییکیم راهر
21ی22ی23رکهی یه88ر

-124بیگزاهپرسمین هریت یالتر(دیاهااا

پرایلتر )یرین دصر تر

اهریی زرآییزشریرتحقیق ترصنتت راه25رکهی یه.88ر
-125بیگررزاهپرایهقردیاهااا رر پرااخ رر راهرکرری مرها ررریاکر
وتییکیم راه31کهی یه.88ر
-126بیگزاهپرایهقردیاهااا

پرویم نکر هپربریاپر

هکن سر کر

یزاهترنیررییراهریی ررزرآیرریزشریرتحقیقرر ترصررنتت را رریاکر
اه7ی14ی28یهیی5آب ک88ر

پرااخ

-127بیگزاهپرسمین هردیاهااا

راهرفیالارخیزسرت کراهر

12یهی.88ر
-128بیگررزاهپرایهقردیاهااا رر پرااخ رر راهرورر ه رع مرر ریر
تحقیق ت راص ه کراهر19ریهی88ر
ریالار
ری مرفر
رزاهپرایهقردیاهااا ر پرویم نکر هپراهرکر
-129بیگر
یر ه هراص ه کراه20ریر21یهی88ر
-130بیگزاهپرایهقردیاهااا

پرویم نک هپراهرکی مرو ال گرن مر

ک زننراها راه25یهی88ر
-131بیگزاهپرایهقراصی ریفنیکریرا یقربیاپرین یاکرکی مری
گ زرا یاکراهریی زرآییزشرکی مری

ر

رگ زرا ریاکراهرسر ختم کر

کیییاپرتهیاکراه5رآب ک88ر
-132بیگزاهپرایهقرد نیکربیگرزاهپرین دصر تریرنکر تر

یرنپر

دیاهااارویم نک هپربیاپرین یاکرکری مری ر رگر زرا ریاکراهر
یی زرآییزشرکری مری ر را ریاکراهرسر ختم کرکریییاپرتهریاکر
اه6آب ک88ر
-133بیگزاهپرایهقردیاهااا ر پرویم نکر هپربریاپریرن یاکریر
ررری مرگرر زراسررت کرتهرریاکراهرترر ه
هکن سرر کرک

ر رر پر

9ی10ی11ی12ی13رآب کر88ر
ر
-134بیگزاهپرایهقردیاهااا
تحقیق ترصنتت را یاکراه ت ه

پرویم نک هپراهریی رزرآیریزشریر
ر

پ رر

ر
-135ربیگزاهپرایهقرنحیقرتهیهریرتنظیمردیاهااار ر پرااخ ر ر
اهریی زرآییزشریرتحقیق ترصنتت را یاکراهر16ریر17رآب ک88ر
ر
136ر–ربیگزاهپرایهقرد نیکربیگزاهپرین دص تر(یت یالترایلت )ر
اهر18ری19رآب کر88رراهکی مربهینهرس زپریصیفرسیخم(کی مری

ر

ن مرا یاک)رازرطی قرکی مرها ریاکروتییکیم ر
ر
پرویم نک هپراهریی زرآیریزشر

-137ربیگزاهپرسمین هردیاهااا

یرتحقیق ترصنتت را یاکراه26رآب ک88ر
ر
138ر–ربیگزاهپرایهقردیاعنرح
س زی کرین ی مرصنتت راهت ه

رنرح ر
رزاهپرایهقردیاعر
-139بیگر

مربریردیاهااا ر پرااخ ر راهر
ر

پ13ی20ی27ی4رآذه88

رنتت ریر
ریردیاهااا ر پرصر
مربر

ب زهگ ن رخ هج راهریی زرآییزشریرتحقیق ترصرنتت را ریاکراهر
18ری19رآذهر(تهیاک).88ر
ر
-140ربیگزاهپرایهقرهیشر

پراجیاپردیاهااا

پرویم نک هپراهر

یجتمعریسرسیچشمهر( یی ک)اه24،23،22،21رآذهر88
-141بیگزاهپرسمین هردیاهااا

پ رتج هپ رااخ

راهرکری مرگر زر

است کردزی نراهر25رآذه.88
-142ربیگزاهپرایهقردیاهااا
(تهیاک)راهرت ه

ر

ی3ی10ی17راس ننر.88ر

پرخی رنر ر الراهرکری مرسر

پ ر

پر30آذه7ی14ی21راپری5ری12ری19ی26ربهمنر

-143بیگررزاهپرایهقرین دصرر تریریترر یالترایلترر ریدرریاهااار
ویم نک هپراهریجتمعریسرسیچشمهر یی کراهرت ه

ر ر پر26ری27ر

ی28راپر.88ر
-144ربیگزاهپرایهقرنحیقرتهیرهریتنظریمردیاهااا ر پرتجر هپر
ااخ

هکن س کرکری مرب زهگر ن رایلتر راهر

ربیاپرین یاکریر

یی زرآییزشریرتحقیق ترصنتت را یاکراهت ه

ر

پر8ی15ی22ی29ر

اپ.88ر
-145بیگزاهپرایهقرین دص ترایلتر رازرطی رقرکری مرها رریاکر
رمر
ریخمرریزاهترن ر
ریفرسر
رهرسر زپریصر
ری مربهینر
ریم راهرکر
وتییکر
(تهیاک)راهر3ی4ربهمن.88ر
-146بیگررزاهپرایهقردیاهااا رر پرتجرر هپرااخ رر راهرسرر زی کر
ین ی مرصنتت راهرت ه

ر

پر7ری14ی21ریر28ربهمن.88ر

-147بیگزاهپرایهقراصی ریرفنریکریررا یقراهریی رزرآیریزشریر
تحقیق ترصنتت را یاکر(تهیاک)راهرت ه خه پر14ی15ربهمن.88ر
-148بیگزاهپرایهقرآ ینربیگرزاهپرین دصر تراهرینطقرهری رژقر
ادتص اپرع

ی هراه17ربهمنر.88ر

-149بیگزاهپرایهقراصی ریرفنیکریرا یقراهرکی مری

رصر اهاتر

گ زرا یاک(تهیاک)راهر21ربهمن.88ر
-150بیگزاهپرایهقردیاهااا

پرویم نکر هپراهرکری مرو

نرهر

پرن ت را یاکر(خ هگ)راهر1یر2راس نن.88ر
ر
-151ربیگررزاهپرایهقردرریاهااار رر پرویم نکرر هپراهرکرری مر
وتییکیم ربیزی هر(نیهپ)رع ر ی هرازرطی رقررکری مرها رریاکر
وتییکیم رراهر4ی5ری6راس نن.88ر
ر
پر
-152ربیگزاهپرایهقریت یالترایلت ریردیاهااا ر پرویم نکر هر
اهریجتمعریسریینی رکرهیب بکر(اسرت کر ییر ک)اه15ریر16یر17ر
فییها نرس

ر.89ر

پرصنتت راهریجتمعریسرسیرچشرمهر

 -153ربیگزاهپرایهقردیاهااا

یی کراهر18ری19ری20رراهاپربهشم.89ر
ر

ئ رحقید ردیاهااا

-154ربیگزاهپرایهقری

پرتج هپراهرکری مر

ها ریاکروتییکیم راهر8ری9ری10رخیااا.89ر
ر

-155ررربیگزاهپرایهقردیاهااا
ین ی مرصنتت راهرت ه

پرتجر هپرااخ ر راهرسر زی کر

ر5ی12ی19ری26رخیااا.89ر

ر
پرویم نکر هپراهکری مرور ال گر

-156رربیگزاهپرایهقردیاهااا
گ زرسیخیکریردشمراهت ه

ر

پر16ریر17رخیااار.89ر

ر

157ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااا

پرتجر هپرراهرکری مرها رریاکر

وتییکیم راهر8ی9ی10رخیااا.89ر
158ر–ربیگزاهپرایهقرد نیکربیگزاهپرین دص تریآ ینرن یهر

پر

اجیا رر رآکراهرکرری مرخطرریطرلیلررهرن ررمرفرر هسر(کررییاز)ر
اه6ی7ی8خیااا.89ر
ر
-159ربیگررزاهپرایهقراسررن ارتجرر هپر:رچررکریجرریائمر ی رریپر
یی ئیلیمرینن رآکراهرکی مرنصیراص ه کر(اص ه ک)راهر10رتیریر
.89ر
ر
-160ربیگزاهپرایهقرد نیکربیگزاهپرین دص تریریت یالترایلتر ر
بیاپرین یاکراهکنرکی مرخرنی ترغیریرصرنتت رگر زرا ریاکراهر
جم(است کربیکهی-رع
ر

ی ه)اه12ی13ی14رتیی89ر.ر

-161ربیگزاهپرسمین هردیاهااا
کی مرکهی ر

پرتج هپرااخ

ربیاپریرن یاکرر

رهیر یی نشر ق)ر
پرصنتت راست کر یی نشر قر(اهرکر

اه23رتییر89ر.ر
ر

162ر–ربیگزاهپرایهقرحقیقر
ی

هریرت یینراجتم ع ربیاپرین یاکر

هکن س کرکی مردیبرنیحر(ازطی قر )I.M.Qراهر28ریر29رتیی.ر

ر
163ر–ربیگزاهپرسمین هرنک تر

ینپردیاهااار ر پرویم نکر هپر

اهر ت رالمپیکرتهیاکراهر29رتییر.89ر
ر
164ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااا

پرویم نک هپراهریی رزرآیریزشرر

یرتحقیق ترصنتت را یاکراهر30ریر31رتییر.89ر
ر
165ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااا ر پرتجر هپرااخ ر راهرسر زی کر
ین ی مرصنتت راهرت ه

ر

پر30رتییریر6ی13ریر20رییااار.89ر

ر
166ر–ربیگزاهپرایهقرآکن
بیاپرین یاکرکی مرس

ربر رتنظریمرریرعقرنردیاهااا ر ر

پ ر ن راهرت ه

ر

پر9ریر11رییااا.رر

-167ربیگزاهپرایهقردیاهااارویم نک هپربیاپریرن یاکریجتمرعر
وتییکیم ربننهری

شهیراهر16ریر17ریر18رییااار.89ر

168ر–ربیگررزاهپرایهقردیاهااا رر پرویم نکرر هپراهرسرر زی کر
ین ی مرصنتت راهرت ه

ر

پر26رییاااری2ی9ی16رکهی یه.89ر

ر
169ر–ربیگزاهپرایهقراصی ریرفنیکریرا یقربیاپرین یاکررکی مر
س زقرگ رتیرسر

پ ر(رازرطی رقر)I.M.Qراهرت ه خهر پر 26ری31ر

ییااای2ری7رکهی یهر.89ر

ر

170ر–ربیگزاهپرایهقردیاعرنرحر

مربریردیاهااا ر راهرکری مر

ها ریاکروتییکیم راهرت ه خه پر6ی7ی8رکهی یه.89ر
ر
171ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااا

پرویم نک هپراهرکی مرها ریاکرر

وتییکیم راهرت ه خه پر22ی23یر24رکهی یه.89ر
ر
172ر–ربیگزاهپرایهقرین ی مرییثیردیاهااا

راهریی زرآیریزشر

یرتحقیق ترصنتت را یاکراهرت ه خه پر27ریر28رکهی یه.89ر
ر
رر هپراهر تر رصرحیار
173ر–ربیگزاهپرسرمین هردریاهااارویم نک
تهرریاکر( ر–رآ ررمرا..رط لقرر ن )ازرطی ررقرکرری مرصررنتمر
بیتیا یانی کراهر6ریهیر.89ر
-174بیگررزاهپرایهقردیاهااا رر پرخی ررنربرریاپریررن یاکریر
هکن سرررررر کرگررررررییقرسرررررر

پ راهرت ه خهرررررر پر

6ی13ی20ی27یهیی4ی11ی18ی25آب کری2ی9رآذه.89ر
ر
175ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااا

ررن یاکریر
پرویم نک هپربریاپری

هکن س کراااهقرگ زراست کرآذهرب

ج کرکید راهر17ری18ری19ر

یهی.ر
ر
-176بیگزاهپرایهقرحقیقر

هریرت یینراجتم ع ربیاپرین یاکریر

هکن س کراااهقرگ زراست کرآذهب
یهیر.89ر
ر

جر کرکرید راهر24یر25ی26ر

-177بیگررزاهپرایهقردیاهااا رر پرتجرر هپرااخ رر راهرسرر زی کر
ین ی مرصنتت راهرت ه خه پر28یهیی5ی12ی19آب ک.ر
ر
-178بیگزاهپرایهقرحقیقرتجر هتربریاپریرن یاکریر
اااهقررگ زراست کرآذهب

هکن سر کر

ج کرکید راه8ی9ی10آب کر.89ر

ر
-179بیگزاهپرایهقراصی ریفنیکریرا یاترتج هپراهریی زرآییزشر
یرتحقیق ترصنتت را یاکراهر11ی12رآب ک.89ر
ر
-180بیگزاهپرسمین هاصی ریفنیکریرا یقرتج هپربریاپریرن یاکر
ی ییتراهریح رییس هرتحقیق تریآیریزشریرن ی مر(یاب رتهربرهر
یزاهترنییی)اه13رآب ک.رر
ر
پرتجر هپرااخ ر ربریاپریرن یاکر

-181بیگزاهپرایهقردیاهااا

کی مراهتر ط ترسی هر( میاقرای )رازرطی رقرسر زی کریرن ی مر
صنتت راهرت ه

ر

پر16ری17ری18ری19رآب کر.89ر

ر
182ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااا
س زی کرخصیص رس زپراهرت ه

ر

پرتج هپرااخ

ربریاپریرن یاکر

پ17ی23ی24آب کریرای رآذه.89ر

ر
-183بیگررزاهپرایهقردیاهااا رر پرتجرر هپراهریی ررزرآیرریزشریر
تحقیق ترصنتت راهر29ری30رآب کر.89ر
ر

184ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااا
گییقرصنتت رس

پ ر(ازرطی قرسر زی کریرن ی مرصرنتت )راهر30ر

آب کریر7رآذهر.89ر
ر

پرتج هپربریاپریرن یاکراهکرنر

-185ربیگزاهپرایهقرحقیقرتجر هتریرکری مر ر پرتجر هپربریاپر
ین یاکرصر رب طیپراهرت ه

پ2رآذهریر9آذه.87ر

ر

ر
-186بیگزاهپرایهقردیاهااا
نهر

و

پرویم نک هپربیاپرین یاکرکری مر

پرص اهاترن ت ر(خ هگ)اهت ه

 -187ربیگزاهپرایهقرنحیقراااهقرکی مر

ر

پر4ری5رآذه.87ر

پرسه ی ربیاپرین یاکر

کی مرفیالاریر ه هراهر8رآذه.89ر
-188ربیگزاهپرایهقرحقریقرتجر هتریکری مر ر پرتجر هپربریاپر
ین یاکریر

هکن س کرکی مرفیالاریر ه هر(اص ه ک)راهر13ریر14ر

آذه.89

 -189ربیگزاهپرایهقرحقیقرتجر هتریرکری مر ر پرتجر هپ ربریاپر
ین یاکرکی مرعمیاکریرخنی ت رکهیپر ریگ ر(ازرطی رق ر)I.M.Qراهر
18ری19رآذه.89ر
ر
190ر–ربیگزاهپرایهقرنحیقربیگزاهپرین دصهریرآ ینرن یهر ر پر
ییبیطراهرس زی کرین ی مرصرنتت راهتر ه

ر17ی20آذهی1ی22راپر

.89ر
ر
رن یاکر
ریاپریر
ریمردیاهااا ر ربر
ریقرتنظر
رزاهپرایهقرنحر
-191بیگر
س زی کربن اهریر شتییان ری

شهیرراه21ری22رآذه.89ر

ر
-192ربیگزاهپرایهقرین ی مریریثیردیاهااا ر راهرکری مربرینر
الم

رسیم کرس هیجربیکهیر( نه ک)راهر5ری6راپر.89ر

ر
-193ربیگزاهپرایهقردیاهااار

پرااخ

رتج هپربیاپرین یاکریر

هکن س کرکی مرفیالاریر ه هراص ه کراهر7ی8راپر.89ر

ر
-194ربیگزاهپرایهقرنحیقرهسینگ ربهرتخ
اهرس زی کربن اهریر شتییان ر(ی
–195ربیگزاهپرایهقردیاهااار
کی مرن مریرگ زرو هسر(ع

تراااهپر

هینرناکر

شهی)اه9ی10ی11راپر.89ر

پرویم نک هپربیاپر

هکن سر کر

ی ه)اه19ری20راپ.89ر

رزاهپرایهقردیاهااا ر پرتج ر هپرااخ ر راهرس ر زی کر
-196ربیگر
ین ی مرصنتت راهرت ه

ر

پر28راپری12ی19ی26ربهمن.89ر

ر
-197ربیگزاهپرایهقردیاهااار ر پرتجر هپراهرکری مرعمریاکریر
خنی ترکهیپر یگ ر(رازطی قر I.M.Qر)اه 30راپریرای ربهمنر 89راهر
جز یقر یگ.ر
ر
-198بیگزاهپرایهقردریاهااار ر پرتجر هپرااخ ر ربر رگریا گر
ویم نک هپربیاپرین یاکرکی مریپن ر(ازطی قرسر زی کریرن ی مر
صنتت )راهرت ه

ر

پ3ی4ی11ی16ی18ربهمن.89ر

ر
199ر–ربیگزاهپرایهقرد نیکربیگزاهپرین دصر تریرآ رینرن یرهر
پرآکربیاپرین یاکریر

هکن س کرکی مرفیالاریر ه هراصر ه کر

اهر6ی7ربهمنر.89ر
ر
200ر–ربیگزاهپرایهقرنحیقرتهیهریرتنظیمردیاهااا ر پرتجر هپر
ااخ

ربیاپرین یاکرکری مر ر پر

8ی9ی10ربهمنر.89

رن ن ر شر یهزپر(یشرهن)اهر

-201ربیگرررزاهپرایهقردیاهاااویم نکررر هپربررریاپریرررن یاکر
ی

هکن س کرکی مرو ال شه قر یی نش قراه17ی18ربهمنر.89

ر
-202بیگزاهپرایهقردیاهااار

پرویم نک هپراهریی زرآیریزشریر

تحقیق ترصنتت را یاکراهر20ری21ربهمنر.89
ر
203ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااار
صن

پرویم نکر هپراهرکری مری ر ر

عریسرا یاکر(یسرسیچشمهر یی ک)اهر23ری24ری25ربهمنر.89

ر
-204بیگزاهپرایهقردیاهااار

پرویم نک هپراهرس زی کرین ی مر

صنتت راهرت ه خه پر20ری27ربهمنری4ی18راس ننر.89
ر
-205ربیگزاهپرسمین هراصی ریفنریکریررا یقراهرکری مرصرنتت ر
انتخ براهاص ه ک(کهی رصنتت رییهچهرخیهت)اهر10راس نن.89
ر
-206بیگزاهپرایهقرکن خمرانریاعردیاهااا ر راهرکری مرفریالار
اص ه کراهر11ی12راس نن.89
رزاهپرایهقردیاهااا ر پرتج ر هپرااخ ر راهرس ر زی کر
-207ربیگر
ین ی مرصنتت راهر30رفییها نری6ی13ریر20راهاپربهشمر.90ر
ر
-208ربیگرررزاهپرایهقردیاهااا ررر پرویم نکررر هپرE.P.Cرراهر
و ال شه قرن مر یی نش قراهر4یر5راها رهشمر.90ر
ر
209ر–ربیگزاهپرسمین هرحقیقرتج هتریکی مر

پرتج هپرازطی رقر

اانشه قرصنتت رکی فربیاپرین یاکرکی مرتهیهریرتیلیرنریریاار
یتنن را یاکراهر10راهاپربهشمر.90ر

ر
رر ن ر
-210ربیگزاهپرایهقردیاهااا ر پرخر هج راهرکری مرب زهگ
خ هج روتییکیم رP.P.Cراه11راهاپربهشمر.90ر
 -211بیگزاهپرایهقردیاهااا ر پرویم نکر هپربریاپریرن یاکریر
هکن س کرکی مرفیالایر ه رهراصر ه کراه28ریر29راهاپربهشرمر
.90ر
ر
212ر–ربیگزاهپرسمین هرتحمرعنیاکر«ین ی مرفنر ردیاهااا ر پر
ویم نک هپ»اهر ت رینیسررازرطی قرییس هرس ی کربرهرانرن گ 12
خیااا.90
 -213ربیگزاهپرایهقردیاهااار ر پرویم نکر هپ ربریاپریرن یاکر
هکن س کراییهردیاهااا

ی

پریج سرکریهاپراسرالی راهرتر ه

ر

پ11ی18ی30رخیااا.90ر
-214بیگزاهپرایهقردیاهااار
ین یاکری

پرویم نکر هپریرین دصرهربریاپر

هکن س کریجتمعریسرسیچشمهر ییر کراهرتر ه

ر ر پر

21ی22ی23ی24رخیااار.90ر
-215ربیگزاهپرایهقرنحیقرتهیهریرتنظریمردیاهااا ر پرتجر هپر
ااخ

راهریی زرآییزشریرتحقیقر ترصرنتت را ریاکراهر28ریر29ر

خیااار.90
رینرالم
ریاهااار ر پرب زهگر ن ربر
رزاهپرایهقردر
-216ربیگر
(خ هج ر)ربریاپریرن یاکریر

ر ر

هکن سر کرکری مرفریالاریر ه رهر

اص ه کراهر31رخیاااریر1ی2رتییر.90
-217ربیگزاهپرایهقردیاهااار
صنتت رکی فر،ربیاپرین یاکریر
و هسرجنیب ر(ع

پرویم نک هپرازرطی قراانشه قر
هکن سر کرکری مریجتمرعرگر زر

ی ه)اهر11ی12ی13رتییر.1390

-218ربیگزاهپرایهقرردیاهااا
است کر

پر E.P.Cبیاپرین یاکرکی مرگر زر

پریخت فراهاست کرآذهرب

ج کرکید راه20ی21ی22رتیریر

.90ر
-219ربیگررزاهيرایهقردیاهااا رر يرتجرر هيربرریايریررن یاکریر
ت هکن س کرکیتمرفیالاریر هتهراص ه کراهر29ری30رتییر.90ر
-220ربیگزاهيرایهقردیاهااار ر يرویم نكر هيربریايریرن یاکر
ی

هکن س کرکیتمریسرسیرچشمهرتیی کراهر1ی2ی3رییااار.90ر

-221بیگزاهپرایهقرنحیقربیگزاهپرین دصرهریآررینرن یرهر ر پر
اجیا

رآکربیاپرین یاکری

هکن س کرکی مرفیالاراص ه کراه5ی6ر

ییااار.90ر
-222ربیگزاهپرایهقردیاهااار

پرتج هپرااخ

راهریی زرآییزشر

یرتحقیق ترصنتت را یاک(تهیاک)راه8ی9ییااا.90
رزاهپرایهقردیاهااا ر پرتج ر هپرااخ ر راهرس ر زی کر
-223ربیگر
ین ی مرصنتت راهر28رتییری4ی11ی18رییااار.90ر
ره قر
رزاهپرایهقردیاهااا ر پرویم نکر هپراهررو ال شر
-224ربیگر
تهیاکرراه15ری16رییااار.90
-225ربیگررزاهپرایهقردرریاهااار رر پرویم نکرر هپراهرسرر زی کر
ین ی مرصنتت راه12ری19ی26رییاااری3رکهی یه.90ر
-226ربیگزاهپرایهقردیاهااا

پرویم نک هپراهیی رزرآیریزشریر

تحقیق ترصنتت راه2ی3کهی یه.90ر
-227ربیگزاهپرایهقرحقیقر

هریت یینراجتم ع راهرآلییینیریمر

ییزگ کراهر5ی6رکهی یه.90ر
-228ربیگزاهپرایهقردیاهااارویم نک هپریرخرنی تریشر یهقراهر
س زی کربن اهریر شتییان ربننهری

شهیراهر14ی15رکهی یه.90ر

-229ربیگزاهپرایهقرحقیقرتج هتریرکی مر

پرتجر هپراهرکری مر

فیالاریر ه هراهر16ی17کهی یهر.90ر
-230بیگزاهپرایهقردیاهااا

پرتج هپرااخ

تحقیق ترصنتت را یاکراه19ری20رکهی یه.90

راهریی زرآییزشریر

 -231ربیگزاهپرسمین هرهیابرطربرینر

هفییر ریرویم نکر ه راهر

س زی کرینطقهرآزااردشمراهر22رکهی یهر.90
رییتر یالترایلتر ر

-232ربیگزاهپرایهقراصی رح

مربیدیاهااا

اهرینطقهری زقرادتص اپر(ع

ی ه)اهر27ی28رکهی یه.90ر

-234ربیگزاهپرسمین هردیاهااارویم نک هپربیاپرکی مر نننگ کر
ریاکراه30ر
رنتت را ر
ریزشریرتحقیقر ترصر
رزرآیر
ویم نکر هراهریی ر
کهی یهر.90ر
-235ربیگزاهپرایهقردیاهااارویم نک هپرE.P.Cراهاااهقریهننس ر
تیستهرگ زرتهیاکراهر3ی4ریهیر.90ر
پرااخ ر راهر6ی7یهریراهرکری مر

-236ربیگزاهپرایهقردیاهااا

فیالاریر ه هراص ه کراه6ی7ریهی.90ر
پرویم نک هپراهرو ال شه قرگر زر

-237ربیگزاهپرایهقردیاهااا
سیخسراهر9ی10ی11ی12ریهی.90ر

-238ربیگزاهپرایهقرهیشربیگزاهپرین دصرهراهریی رزرآیریزشریر
تحقیق ترصنتت را یاکراهر13ی14ریهی.90ر
-239بیگزاهپرایهقرهیشربیگزاهپرین دصهراهرکی مری ر رینر طقر
ن مرخیزرجنیبر(ا یاز)راه16ی17ی18ریهی.90ر
ریالار
رعرفر
ریاهااارویم نکر هپراهرریجتمر
رزاهپرایهقردر
-240ربیگر
آلی زپر زاررراهر19ی20ریهیر.90ر
-241ربیگزاهپرایهقری

ئ ر

ینپردیاهااا ر پرتجر هپرااخ ررر

اهکی مریجتمعرگ زرو هسرجنیب راه24ی25ی26ریهیر.90ر
-242ربیگزاهپرایهقرنحیقربیگرزاهپرین دصر تراهینطقرهری رزقر
ریریرای ر
ریب ر( نه ر کر–رع ر ی ه)اه30ریهر
ادتص ر اپرو ر هسرجنر
آب ک.90
–243بیگزاهپرسمین هردیاهااا
هرکن س کربننهرکهینرهج

پرویم نک هپربریاپریرن یاکریر

ر(راسک ه)راهر10راب کر.90ر

-244بیگزاهپرسمین هرنحیقربیگزاهپرین دص تریرآئینرن یهر
اجیا

پر

رآکربیاپرین یاکربخگرصنتمراسرت کر ییزگر کرازرطی رقر

نم

ننگ رس زی کرین ی مرصنتت راهاست کر ییزگر کراهر14ری15ر

آب کر.90ر
رزاهپرایهقردیاهااا ر پرتجر هپرااخ ر راهرسر زی کر
-245ربیگر
ین ی مرصنتت ر(رتهیاک)اهر27ریهیی4ی11ی18رآب کر.90
-246بیگزاهپرایهقردریاهااارویم نکر هپ راهرسر زی کریرن ی مر
صنتت راه5ری12ی19ی26آب کر.90ر
ریاپر
رینریتر یالترایلتر ربر
رهریرآ ر
رزاهپرایهقرین دصر
-247ربیگر
ج کرکرید راه21ی22ی23رآبر کر

ین یاکرکی مرگ زراست کرآذهرب
.90ر

رن یاکر
ریاپریر
رزاهپرایهقردیاهااا ر پرویم نک ر هپربر
-248ربیگر
یجتمعروتییکیم ربننهرای م(ری
-249ربیگزاهپرایهقردیاهااا
کی مروتییکیم رجم(رع

شهی)اه28ی29ی30رآب کر.90ر
پرویم نک هپربریاپر

هکن سر کر

ی هر)اه1ی2رآذهر.90

-250ربیگررزاهپراهسردرریاهااار رر پرتجرر هپریرصررنتت ربرریاپر
اانشجی

کرایهقرMBAرویا سراانشکنقرفن راانشه قرتهریاکراهر

کهیرجم(رکی مرو ال گرگ زرجم)اهر9.10رآذه.90ر
-251ربیگزاهپرایهقردیاهااا

پرویم نکر هپربریاپر

هینرناکر

اانشه قرزاب راه12ری13رآذهر.90
-252بیگزاهپرایهقریرن ی مردیاهااا ر ر،رایهقرفریقرلی ر نسر
MBAبیاپرین یاکرکی مری

رگ زرا یاکراهرجمر زرسریپروریا سر

اانشکنقرفن راانشه قرتهیاکراهر16ریر17رآذهر.90
–253ربیگررزاهپرایهقردرریاهااارویم نکرر هپربرریاپریررن یاکر
س زی نه راهراست کر ییزگ کر(ربننهرعرر س)رازرسریپرسر زی کر
ین ی مرصنتت راست کراهر20ریر21ری22رآذهر90ر.ر

 254ر–ربیگزاهپرایهقرین ی مردیاهااا
ی

ربیاپرایهقرMBAرکی مر

رگ زرا یاکرازرطی قرویا سراانشکنقرفن راانشره قرتهریاکر

اهرکهیرجمراهر23ریر24رآذه.90ر
ر
255ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااا
است کرآذهب

پرویم نک هپربیاپرین یاکرگ زر

ج کرکید رتری زراهر26ری27ری28رآذهر.90ر

ر
 256ر– ربیگزاهپرایهقرین ی مراستیاتژ ك ربیاپریرن یاکراهکرنر
جر کرکرید راهر(اهریدرمربترنرازر هری)26ر

گ زراسرت کرآذهب
ی27ی28رآذه.90ر

-257ربیگزاهپرایهقرین ی مردیاهااار
ی

ربریاپرایهMBAرکری مر

رگ زرا یاکرازرطی قرویا سراانشکنقرفن راانشره قرتهریاکر

اهرکهیرجمراهر30رآذهریر1راپر.90ر
ر
258ر–ربیگزاهپرسمین هردیاهااا ر راهریحر رسر زی کریرن ی مر
صنتت ر(تهیاک)راهر14ریر15راپر.90ر
 -258ربیگزاهپرایهقراصی ریرفنیکریرا یق ربیاپرکری مر BATراهر
ت رطیب راهرتهیاکرازرطی قرس زی کرین ی مرصنتت راهر20ری21ر
اپر.90ر
259ر–ربیگزاهپرسمین هرین دصهراهرو ه رفنرآیهپرویا سرتهیاکر
ازرطیفرییس هر

نراهر25راپر.90ر

260ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااا
یزاهترب زهگ ن راهرت ه

ر

پرتج هپرااخ

پر19ری26راپری3ی10ی17ربهمنر.90ر

261ر–ربیگزاهپرسمین هردیاهااا
ازرسیپرییس هرین ا

راهریی زرآییزشر

کرتیستهرو

پرویم نک هپراهر ت رالمپیکر
ناهراهر27راپر.90ر

262ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااا ر پرتجر هپرااخ ر راهرسر زی کر
ین ی مرصنتت راهرت ه

ر

پر22ریر29راپریر6ریر13ربهمن.90

263ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااارویم نک هپربیاپریرن یاکرگرییقر
س

پ راهرت ه خه پر29راپری6ری13ری20ربهمن.90

-264ربیگزاهپرسمین هرنحیقربیگزاهپرین دصهریرعقرنردریاهااار
ویم نک هپربیاپرین یاکریر

هکن س کرس زی کرتر یغ تراسرالی ر

اهریجتمعرنیهرکهیست کرتنک بنر(رنشرت هیار)راهر8ریر9ربهمرنر
.90
 -265ربیگزاهپرسمین هرین دصه ربریاپریرن یاکراااهقر ر رحمر ر
ینق راست کر ییزگ کراهبننهرعر سراهر12ربهمنر.90
266ر–بیگزاهپرایهقردیاهااا
صنتت رس

ریرویم نه ربیاپرین یاکرگرییقر
ر

پ ( ی ییتیر15ررج اقریخصیص)اهرت ه

پر29راپریر

6ری13ری20ربهمنری4راس ننر.90ر
-267ربیگزاهپرایهقردیاهااا

پرتج هپریراصی رح

24ریر25ربهمنر90ربیاپرین یاکری

مربیرآکراهر

هکن س کریجتمعرگر زرور هسر

جنیب ر.ر
268ر–ربیگزاهپرسمین هرنحیقربیگزاهپرین دصهراهر تر ر ری زقر
ازرطیفرس ی کربهنن گراهر27ربهمنر.90ر
ر
269ر–ربیگزاهپرایهقردیاهااار

پرتج هپرااخ

راهریح رییس هر

یهننس ریییج کربهیقریهپراهر29ریر30ربهمن.ر
270ر–ربیگزاهپرایهقرد نیکرتج هتریرکی مر

پرتج هپراهریحر ر

ییس هریهننس ریییج کربهیقریهپراهر1ریر2راس ننر90ر.ر
–271ربیگزاهپرایهقرنحیقربیگزاهپرین دص تریآئینرن یرهر ر پر
اجیا

رآکراهرکی مری

ریهننس ریرس ختم کرن مراهرت ه

ر

پر

8ی9ی10ی14ی15راس نن.90ر
272ر–ربیگزاهپرایهقرنحیقرخی نرخنی تریش یهقراهرکری مری ر ر
یهننس ریرس ختم کرن مراهرت ه

ر22راس ننر.90ر

273ر–ربیگزاهپرایهقررررریرن ی مردیاهااا ر رررربریاپرایهقر
MBAرییس هرآییزشرع ل ربه هراهر17ریر24رفییها نر.1391ر
274ر–ربیگزاهپرایهقررین ی مردیاهااا ر ررربریاپرایهقر MBAر
ویا سراانشکنقرفن راانشه قرتهیاکراهر23ری24رفییها نر.1391ر
ر
ر

-5رایهقر
ر

پرتخصص رد ب راهائه.ر

ر

• اصی ریرفنیکریراتیقربیايرتنظیمردیاهااا

.

ر
• فنراااهقرج
• ی
ر
• دیاهااار

ترییرا یقراهآک.ر

ئ رحقید ردیاهااا

• آکن

پرتج هپرااخ

يرویم نك هي.

رب ردیاهااا

يرویم نك هيE.P.C.

• د نیکربیگزاهپرین دص تریرآئینریت یالترایلت .
• حقیقرتج هتریرکی ته پرتج هپر.
• حقیقر
•

ی

هریت یینراجتم ع ر

ئ رحقید رتخ

تراااهپر

هگیاک.
هینناکرینحیقرهسینگ ربهرآک.

ر
• بین یهره زپراستیاتژ کربیايرین یاکراهکنرس زی نه .ر

عن ی نریریحتیاپرایهقر

پرد ب راهائه

الفر–رایهقر

پرین ی ت :

 -1رین ی مراستیاتژ ک
یحتیپرایهق:
ت ه خچررهراسررتیاتژپر–ر رر هبیاراسررتیاتژپر–ر یرر تریری رر یمر
استیاتژپر–ریهیاری هیمراستیاتژپربرهرعیصرهریرن ی مر–ری هریمریرن ی مر
استیاتژ کراز 1950ربهربتنر– رتجز هریرتح ی راستیاتژ کرسر زی ک(رنقر طر
دیتریضتف)ر–رتجز هریتح ی ریحیطرس زی کر(رفیصمر ریرتهن نات)ر–رنحریقر
تنی نراستیاتژپرس زی کر–رآهی کر،رهس لمر،یر رییه رمرسر زی کر–ا رنافر
س زی ن ر–راجیاپراستیاتژپراهرس زی کر–ر نتی ریراهز ب .

-2ربین یهره زپراستیا

ک

یحتیپرایهقر:
ِ ک ر --ری هیم ریر
ر ی ت راهب هق ربین یه ره زپ ری رین ی م راستیاتژ
ربین یه ره زپر
ِ ک --رهی کیا پ راص
ضییهت ربین یه ره زپ راستیاتژ
ِ ک،ررین ی مر
ِ ک --رین ر هیاها -،رنظ یه پربین یهره زپراستیاتژ
استیاتژ
اثی رگزاهاک ری راثی رور یاک ر ر ،رین ر پ ریحتیا  ،ر رین ر پ رااها ریر
تجز ه ری رتح ی رهد بت  ،ر رین ی م ری ئ راستیاتژ ک ر ری راستیاتژ ه پر
راستیه ،رر
فیا ننپ -ر رتح ی ر ک رهی کیا ریرنحیق ربک هگییپ راک --رکن س
تک یف ر ری ر رتریین رهس لم ری راهزش ر پ رس زی ک --راهز ب ریحیط ر پر
ِ ک رس زی ک --رتنی نر
ری رخ هج رس زی ک --ر ربیهس ری ئ راستیاتژ
ااخ
استیاتژ ه پر هس زرس زی ک--رتنی نرچشمراننازرییفقیمرس زی ک
یاصالح راستیاتژپ رس زی ک ر– رهی کیا ر پ رنی ر ن راه راستیاتژپر
ازا ه1990ریییانعربیرسیربین یهره زپراهرس زی نه .ر
ر
ر
ر
ر
ر
تریریرا یقراهرآکر
-3رفنراااهقرج

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
یریرکییقرسخنرگ تن،گیشراااکریرفنرسخنرگ تنر
اعض ءراهرج هر،یضتیمر
،ح ریرفص ریشکالت،ثرمررتقی یاتریرتنظریمرصریهترج ره،تحقیقراهریریهار
ت
کی مر نننگ ک ،نتی ریرح ظرنظمرج ه،ختمرج

ر
ر
-4راصی ریفنیکریرا یقر
ر
یمریرا یقر– ربین یهره زپربیاپریرا یقر–رسهرییح هر
ی تریری
یرا یقر-رزب کریرا یقر–ریرا یقربیاپردیاهااار–نک ترح سراهریرا یقر–
یه هتر پریرا یقر–راص ردنهت(ت ییردنهتریانیاعردرنهت)راهریررا یقر–ر
نک تریهمراهریرا یقر–راص ر ن هر شینکر–راص ریت ی هربرهریلر ر-ریکر کر
یرا یقر -ررهیشریرا یقرگیی رینقگرافیااراهرگییقر– رح سیمر ر پرغیریر
الی ر–آس یبر پر کریرا یقر-ررراستیاتژپریرا یقر–رسرکر پریررا یقر–ر
ت تیکر پریرا یقر–رادنای ترفی برا ننقراهریرا یاتر–رتنابییریق ب هر
ب رادنای ترفی برا ننقر–ریرا یقربیاپرب زاه ب ریرفییش.ر
ر
ر

ر
ر

ب-رایهقر پرحقید :ر
ر
-1ردیاعنرح

مربیردیاهااار

پرتج هپرااخ

ر

یحتیپرایهقر:
ریاکر
ریاهااار–رعنر
رفرج ر یعرازردر
ریاهاااریرتتی ر
رنریردر
رفرعقر
تتی ر
دیاهااا یتت هضربینرعنیاکرییتنردیاهااار–رنحیقرتنظیمریقنیهردریاهااار
–رطیفینردیاهاااریکیا طرعمیی رآنهر ر–ربیهسر رطریفینردیاهااا(اکرخ صر
حقیق ریحقرید )ر–رالزایر تردر نین رطریفینردریاهااار–رکریا طرییضریعر
دیاهااار– رکیا طرصحمریت ی ه(دیاهااا)ریر غردریاهااارینحریقرویااخرمر
پرتتهنراهدریاهاااریآثر هر
یر غ -رینتریکییعردیاهااار– رتتهنرییح را
حقید رآکر–تضمینر راهردیاهااار–راد مرکییطراهردریاهااار––ر ریهاتر
درر نین ریردرریاهاااپرراهردرریاهااار–ری ررئیلیمر رر پردیاهاااپ:یجررهر
التزام،جی مهرت خییراهرتتهن،جی مهرت خییراهرت ا ه،خ هتریغیایرمراهر
دیاهااار -ررح لمر پرفیهسری یهراهردیاهااا ریآثر هرحقرید رآنهر ر ر–ر
نحیقرح راختالف راهردیاهااا ر -رزب کردیاهااار–د نیکر ریاااگ قرح مربریر
دیاهااار– رنحیقرخ تمهردیاهااا:رختمر،رتت یقر،ف ر ،ران ر ،ابط ریر
اد لهردیاهااا.ر
ر

2ر–ردیاهااا

پرویم نک هپ

یحتیاپرایهق:
ییافقمرن یهریفیا ننرتن یررآکر،رکیا طرعمیی رویمر کر–رکریا طر
خصیص رویمر ک -رت یرناتریرتتهرناترویم نکر هر– رتتهرناتریراختیر هاتر
هفیی :بیهس رهیابطرحقید ریرفن ربینرسهرع ی ر هفییر ریرویم نکر هر
فریراختی رهاتریش یه،ب زهس رفن ،استه قرنظ هت،ب زهس ریر
ییش یهر،ی
نتی ر ی ر هر–رتضمینر پرویم کر–رنحیقرویااخمریر غرویم کر،ربیهس ر
عیای رتغیییریر غرویم کر،رییاهارف رویم کرینحیقراجیاپرآکر،ر رتحی ر
ییدمریردطت ر ه -رحیااثردهیپریآث هرحقید رآک– ربیهس رنحریقرتت یرقریر
خ تمهرویم کر– رنحیقریح سرهرخ هتراهرت خییات -رت ی هرح برویم نکر هر
یر هفیی ر(صیهتریضتیمر )– رهارقر پرح راخرتالف ریردر نیکرحر مربریر
ویم ک.ر

3ر-راصی ریرفنیکریرا یقربیاپرتنظیمردیاهااار
ر
ر
یمریرا یقر–رزب کریرا یقر–ریرا یقربیاپردریاهااار–نکر تر
ی تریری
ح سراهریرا یقر–یه هتر پریرا یقر–راص ردنهتراهریرا یقر–رنک تریهرمر
اهریرا یقر–ریک کریرا یقر-ررهیشریرا یقرگیی رینقگرافیااراهرگرییقر–ر
ح سیمر پرغییر الی ر–آس یبر پر کریررا یقر-ررراسرتیاتژپریررا یقر–ر
سرکر پریررا یقر–رت تیرکر ر پریررا یقر–رادرنای ترفی ربرا نرنقراهر
یرا یاتر–رتنابییریق ب هربر رادرنای ترفی ربرا نرنقر–ریررا یقربریاپر
ب زاه ب ریرفییش.ر

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

هربهربیننقر

یشمیلیمرد نیک -رهترهربننپریت یالترایلت ر -رس زی نن رین دص تر
ف-فیا ننربیگزاهپرین دص ت-
ف -ی ترهسینگ ؛ی
:ر می ییکرین دصه،ی
ف:اهز ب رفن  ،ی ریی ل ( می ییک)-یقیهاتر
میته رفن ر–ب زهگ ن ،ی
ین دص ت:کیا ط راهس راسن ا،ی تنن رس زپ رکیا ط ر رتجن ن ریلغی رین دصه-ر
هیش ر پ رین دصه ر:ین دصه رعمیی رییحنیا( ک رییح ه راپ ری رای رییح هر
ت ر -رییاها رعنم رالزام ربه ربیگزاهپر
ت؛ ی ت ر رتی رتشی
اپ)،تی رتشی
ین دصه.آ ینرن یهر پراجیا ری اق12ی26ی29یری تننرس زپرین دصه .رهیشر
یزا نقرینحیقرتتیینربیننقریرعقنردیاهااا.

-5ردیاهااارویم نک هپE.P.C
یحتیارپرایهق:ر
ر
یم-رعیای ر هفیی ر:یجیپرطیحر،ین ی مرطیح،یش یهقر
ی تریری
طرررریح-رعیایرررر رویم نک ه:ویم نکرررر هراصرررر ر رررر رعمرررریی ر
،ویم نکرررر ه،Eویم نکرررر ه،Pویم نکرررر ه-Cراسررررن اریریررررناه ر
ویم ک:ییافقتن یه،کیا ط رعمیی رویم ک،کیا ط رخصیصر رویم ک،وییسرته ر–
رغر
رناتر هفیی ر -ریر ر
رناتریرت ئیر
رناترویم نک ر ه-رتتهر
رناتریرت ئیر
تتهر
تر
رنترویمر ک:تغیییاتریرنر
ویم ک:تغیییات ریر غرویم ک،نحیقرویااختهر -یر
ویم ک-تضمینر پرویم ک:ویگرویااخم،کی مراهرین دصه،انج مرتتهنات،ح نر
انج مر ه -رنحیقرتهیهریتنظیمرصیهتریضتیمریرصیهتریضتیمردطت ر–تحی ر ر
ییدمریردطت ر– رنحریقروریگرهاقرانرنازپروریی ق،هاقرانرنازپریآزیر گر
عم کیاپریییجعرفن .ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

• -6رحقیقرتج هتریکی ته پرتج هپ.ر
ر
یم رحقیق ری رحقیق رتج هت ر–ک خه ر پ رحقیق رتج هت ر–ر
ی ت ری ری
ایص فریری ژگ ر پرحقیقرتج هتر– رین بعرحقیقرتج هتر– رد نیکرتج هتریر

اصالحیه ر 1347ری رعیف رتج هپ ر ،راعم رتج هت ری رانیاع رآک ر– رکی م ر پر
تج هت ر(کی مرسه ی رع مریخ ص،کی مرب ری ئیلیمریحنیا،کی مرن ر ،کی مر
تض ین ،کی م ریخت ط رسه ی ری رغیی رسه ی ،کی م رتت ین )– ری یم ری ری ژگ ر
پ رکی ته پ رتج هت ر– رکی ته پ رایلت ری رانیاع رآنه ر–ج ه ق رکی ته پر
ایلت راه ربین یه رچه هم ر رتیسته ر– رتیضیح رنظ م رادتص اپ رطرق راص ر ر44رر
د نیک راس س ر(بخگ رایلت ر– ربخگ رخصیص ری ربخگ رتت ین ) ر– رگییق ر پر
فت لیم ر پ رادتص اپ رایلم ر(گییق ر ک ری رای ر ری رسه) ر– رنحیق راجیاپر
یاگراهپربنه ه رتیسطر ی تریاگراهپر– راد مرکی ته پرتج هپریردیانینر
ح م ربی رآنه ر– راه ک ر رکی ته ر ری ری ی ه ر ری راختی هات رآنه راهر
کی ته پ رسه ی ،نحیق راااهق راییه رکی م ر پ رسه ی رع م رینحیق ر نتی ریر
نظ هتربیرآنه ،رنحیقرتشکی ریج یعریریصیب ترآک...ر

z

-7رحقیقر

هریت یینراجتم ع ر

هگیاک

ی تریرتت ه فرحقیقر هریری ژگ رآکر–رین بعرحقیقر هر–رد نیکر هر
ی ریشمیلین رآک ر– رییاها رخ هج راز رکمی رد نیک ر ه ر– رتتی ف ر هگی ریر
ف ر ،رتک لیف ریراختی هات ر هگی ری ر هفیی ریری ئیلیمر
هفیی ر– ری
هفیی راه ردر ر هگی ر– ر هگ ق ری رعیای ریخت ف رآک ر– ر هآییز ر–ر
دیاهااا ر ه ری رکیا ط رآک ر– ریمنیعیم ر پ رد نین ردیاهااا ه ر–ر
یننهج ت ری رنحیق رتنظیم ردیاهااا ه ر– رکیا ط ر ه ر– ریزا ری رضئ بطر
ویااخمرآکر–ریزاربهریتن پرع مریرخ صریریزاراجتم ع ر–رنحیقرتتیینریر
ویااخم ریزا ری رسی تم ر پ رویااخم ر– ربیااکم راز ریزا ر رنحیق رتیدیفر
ر– راض فه ر هپ -رنحیق رتت یقر
یزا ر– رینت ر ه،تتطیالت ری رییخص ر
دیاهااا ر ه ر– راخیاج ر هگی(ییجه ر ری ر رغیی رییجه) ر– ردیق رد یق ر ر
فیهسری یهر–رخ تمهریرف ردیاهااار–رازر هرافت اگ ریرب زنش ته ریر
ک ر ه ری رحقر
استت پ ر هگی ر– رتی ر هیوی ین پ راک ر– ریزا پ رو
سنیات ر– رییاجع رح راختالف ر .رنحیق رهسینگ ر– راصی ریر ن ربیمه ر پر
ت یین راجتم ع ر( رخطی ر– راجر هپ ربیاک ر– رحق ربیمه ری رچهینه رتتیین ریر
ویااخم رآک)...بیمه رحیااث ربیم هپ ر ری رب هااهپ -رغیایم راستمزا ر–ر
اه فمری تمیپرب زی ننگ کر–ر مکر ز نهرازایاجریرع ئ هریننپر–ربیمهر
بیک هپریرکیا طراستحق قریراه فمریزا پربیمهربیک هپ.ر
ر
ر

 8ر– ری ئ رحقید ر رنحیق رهسینگ ربه رتخ
هینناکر

ت راااهپر

ر
ت راااهپ ر :ریشمیلین رد نیک ر(یزاهتخ نه ر ریر
د نیک رهسینگ ربه رتخ
س زی کر پری تق ریراسته ق ر پریشمی را نرد نیکر-ررتشکیالتر(ر ی تر
ت راااهپ(س ر
ف ری رصالحیم رآک ر– رتخ
بنیپ ری رتجن ن رنظی) رحنیا ری
ر ه رب ر
ی شته نه) ر– ریج زات ر ( زاق رگ نه) ر– رتک یف روییننق ر
زپریرب زس زپرس بقر نیزرهیکنرنی مر -رریق ی تری اقر
ی تر پرو
 12ری 17رد نیکریرحنیاراختی هاترآنه راهراعم ریج زاتربنیکرهسینگ ر
اه ر ی ت ر ر– رنحیق راهج ع رییضیع ربه ر هکن س ری رگییق رتحقیق ر– رنحیقر
تشکی رگییقر ریر هکن س ریرنحیقرتهیهرگزاهشر– رنحیقراهج عرجیا مر
ت رخیا ر ی ت ر ر -ربهر
هینناک ر رینحیق رنظ هت ربی ر ی ت ر ری رتخ
ت راااهپر
ر -رآ ین رن یه راجیا رد نیک رهسینگ ربه رتخ
ییاجع ردض
ف ری رصالحیم ر– رکییع ربه رهسینگ ر– رچهینه رهسینگ ربهر
:تشکیالت ری ری
ت ر– ر م نه ری رنظ هت( ی ت رع ل رنظ هت ری راختی هات رآک ر–ر
تخ
نم ننگ کریزهاریب التی نریق مراسته قر پرایلت ریفقری اقر 34رآ ینر
ن یه ریحنیا راختی هات ر را ن رنم ننگ ک ر) -رییزاک رفیق رالت اق رجربر
اعض پ ر ی ت ر ری رگییق ر ی-...نحیق رجمع رآیهپ راال ( رادیاه ر .رینه ر
یسنن ر .رکهیا ری ریط تین ر.نظی هکن س ری رنتیجه رگییق رتحقیق ری )...ر–ر
ینت رهسینگ ر–تیدف رهسینگ ر راجیاپ رهاپ ردطت رص اهق ر– رصنیه رهاپ ر–ر
نقضر رابط رهاپر– راستقیاهری تمیپربیاپرخ نیااقر هیننان ر ه رازر
حقیقریحییمرکنقرانن.

ئ رحقید ردیاهااا

پرتج هپرربینرالم

ر

-9ری
ر
را یاک ری ر شیه پر
تتی ف ردیاهااا راه رنظ م رحقید
آیی ک ،فیان ه ری رانه یس ر–تتی ف ردیاهااا ری رتتی ف ردیاهااار
تج هپ رخ هج ر– ربیهس رییضیع ردیاهااا ر– رنحیق رتتیین ردیممر
دیاهااار -رت بتیمردیاهااار پرخ هج ر– رچهرعیای ردیاهااار
هارخ هج رت ق ری ر ننر– رد نیکریاااگ قرصالحیمرااهردیاهااار
خ هج ر–رهیشرتنظیمردیاهااارتج هپرخ هج ر–رنحیقرتتیینریر غرر
ی رویااخم راه ردیاهااا رخ هج ر– رینت ردیاه رااا رخ هج ر– نک تر
اس س راهردیاهااارخ هج ریراه کرآکر–رنحیقرب زهس ریرنظ هتر
ترتحی ر ال پرخ هج ر– ربیهس ردیانینریتحنر
تحی ریرتشی
ر کنیاخم ر یاکردیاهااا پرخ هج ر–ر
الشک رییس هربینرالم
نحیق رحم ر ال پ رخ هج ر– رانیاع رتضمین ری ریجه رالتزام راهر
دیاهااا ر پ رخ هج ر– رنحیق رتتن ری رتغییی ردیاهااا ر– ربیمهر

یاک ر ال پ رخی ن رخ هج ر– ر یهات ردیاهاااپ -ری ئیلیم ر پر
پر
دیاهاااپ ری رجی مه رت خیی ری را ی ر یا رعنم ر رت خیی را
تتهناتر– ربیهس رکیا طرفیهسری زیهریریص ا قرآکراهردیاهااار
– رنحیقرح راختالف تردیاهاااپر– رنحیقرابط ریرف رریرتت یقر
دیاهااار– رزب کردیاهااار– ریقیهاتر -UCPرگ هانت ریریاهانت ر
ال ر– ر هاق ر پ رح راختالف ردیاهااا ر پ رخ هج ( راایهپ ر–ر
اایهپر.)I.C.Cر
ر
ر

