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 رديآد ر.

 د ر  ر ير

  ر ر آر   ر ري

 ي .

 و  :ي ر ريز يدر

رر  ي ير ،آ ز

ير د. ر ر

.

دو و  :ير  د در حدرد د

ً  ز دير ح.د در  رد

رد .ر

 و  :رر ،ر ،  ريف ز
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ي ت و و ت، د  و  

1/3/1375ي ت و ت 

ت( ي  ط   )ل

و –ت

1-)5/5/138227/8/1386(–،يـ ،ـ ـي    ي

 ، ، ،ـ ـ ـ ـ ـي ـ  ـ ـ ـ

ي    ت      ، ،     ت

)(، ،    ـ  ـ  ـي      ت

    ي    ي  ي  ت  ، ي

 ي       .

2-)5/5/1382(-ـ ـ  ـ  ـ صـ  ـ ـ 

 ،ي،يي ، ،،     .

3-)6/7/1382 20/4/1396(–ي   

   14 ع  13    .

-)6/7/1382 20/4/1396(– يـ  13

 1396       14 1396 .
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4– ي ي ي 1500ـ )ـ(ـ  ـ ـ ي

1500   )( .

5-)27/8/1386(– ي    ي 5   

 ي     ـ ـ    ـي  ـ

         ي  ـ ـ ـي ـ

    ي   .

-)27/8/1386(–ـ ـ ـ ي         

     ي    ـ  ـ ـي ـ  

     ي ي ـع ـ ـ     

 .

6-)20/2/1395(–ي   ـ ـ ـ   ي 

:

- 50،5ي   3   .

-    50ي  200،7   5  .

-    200500،9ي  6 .

-    500ي  1، 11   7 .

-ـ    1ي  2، 13   8  .

-    2،ي 15   10  .

-21   11   .
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-)5/5/1382(–،    ي     

      .

7-)6/7/138227/8/1386(– ، ت ت  ـ   

 ي  ،     .

-)27/8/1386(-     ي ـ ،ـ     

                ـ

   ت ت .

8-)27/8/1386(–،    ت ـ ـي ـ  ي

 . ـي ـي ـ   ي ،        

    ت       .

-)6/7/1382 27/8/1386(-ـ ـ ـ  ـ ـ   

ـ  ـت   ـ   ي     ي ي ، 

    .

9-)27/8/1386(–،ــ  ،ــ ،ــ ــي ــ ــ

،   ، ت ي  ـ ـي ـت  ـ

  ي     .

-)27/8/1386(–ت ت  ت  ـ   ،

     .   ت       

.
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10–ـ  ـ ـي ـ   ي ـ  ـ ـي

  ـ  ي      ـ ـ ي،ـت ـ  ـ 

     ي     ،  .

1-)6/7/1382 20/4/1396(–ـ  ي  ، ي ـ

       ي  ـ  ــ ـ ـ

    .

2-)6/7/1382 27/8/1386(-ـ ـ   ي ي 

.    يـ ـ ـي ،      ي

ـي ـ ـ ـ ـي  ،          

 .ـ ـي  ـ ـ   ـ      ت  

 .              

     ،.

11-)6/7/1382(– ي     ي ي

ي    يـ ـ        ،  ت    

         .ي

-)6/7/1382(–ـ ـ ـ      ي ي 

      ي      ي ي  ـ

 ي ي .  ـ    ت  ـ
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          ي   يـ ـي

   ي ي  .

12-)6/7/1382(–ـ ـ،ـ،ـ،ـي  ـ  ـ 

ي ت  ـ ـت  ـ، ـ ـ)ـ(،ـ،ـ،

     .

)27/1/1392(-ـ ـ ـي ـ    ي ، ي  

  .

13-)6/7/138227/8/1386(–ـ ـي ـت ـت  ـ ،ـ

ـ ،ـ   ي ،     ي     ي

    ـ ـ ـ  ت   ت ،.ـ

     ت      .

14-)6/7/1382(–  ي ي    ،ـ ـ

 ـ       ،  ت     ي    

   ،  .)1(

1-ي  تي  ح  ...29/4/1365:

70-  ا   ييا ا اي  يا ا 

ا ا  اي  ا  اع   ا  د)-اد)ي ا ا.

71-ا ا  اي اي ا    اد ا  .

-ا ا  اي اي اي    اي   ا    

 ا د ا.
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1-)6/7/1382 6/7/1382(– ،     ي 

 ،      ي ـي ـ ـ  ـ ـ

  ي  .

2-)6/7/1382(–  ي   ـ ـ    

 .

3-)6/7/1382(–،  ت ـي ـي  ـ ي

  ي   ـ  ـ ـ ـ    ت    

   ت  ،  .

15-)6/7/1382(-ـ  ـ ـي   ع ي   

.

1-)6/7/1382 27/8/1386(-    يــ

  .

2-)6/7/1382(–  ي    ي ـش ـ ـ

.

3-)6/7/1382 27/8/1386(– ـ ـ ـي ي  

 ي ش    ي  ت    ـي  ـ

  .
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16-)6/7/1382(– ت  ـ ـ  ي  

  ت )2( ـي ـ ت     

    ي   .

17-)27/8/1386(-ـ ـ ـي  ـ ت   ي  

      )3(ت  ـ.ـ ـ ـي ـ

    ي ،    ـ ـ  ي ي 

   ي ، ت     ي     

ـ    ي ، ت     ـ  ـ ــ

 ي   ي  ي   ت   ـ ـ ـ

ي         ت  .

18-)6/7/138227/8/1386(–  ع ي   )17(

ـ ـ ـ  ت    ي ت ي  ت ـ ـ

          ـت  ـ ـت ــي

 .

19-)6/7/82 27/8/1386(–      ت ، ت 

ي ،    ،   ت ف   ،

 .

2-  ا» ا «
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دو -ت

–ت

20-)6/7/1382(– ت     ي ي ،،  ي

    .

-)20/4/1396(–       ي   ـ   ي

 ـ ي ـ ـ ـي ـ       ت 

   ـ ـ ـ ـ ت ،ـ ـ ـ ـ.

         ع ي  ت .ت

21-)6/7/138220/4/1396(–  تت   يـ

ت  ت  ،ي  ت ي       

  ي  تي ي .

22–  ت،ي ـ ـ           

 ي   .

-)6/7/1382 27/8/1386(-  ت ـ   ـ،ي، ـ

    ي       ت    ـي ي ي

.

23–گ   ي ي   ـآي

گ           ي :ي

–  .
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–   ش      .

– ي ي       ي .

–   ي    ي ً  .

-       .

–  ي گ ـ ـ ـ       

.

24–ي ي گ       ـآي

گ        ي ي  :

)27/8/1386(–      ي    .

–   ي    گي  ي    ي   .ي

–      .

–     .

- ي   ي گ   ي  .

–    ي  ي    .

–     ت     .

–         .

–ط         .

–ي        .

–     » ، ،ش  «  .

1–  »«ي    گ ي .ي
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2–،ـ    ي گ     ي    ـ

    ي     ي .

25–  ي گ     ي ـ،ـ ـ ـ

      ي گ ،   .

26– ي گ         ، ـ 

  .

27– ـي ي          ي گ    

  .

28–)27/1/1392(-  ي  )(ي    

  ي      ـ   ي     ـيي

   )(،ي    ـي ـ ي ـ  ـ ـ 

 ـ ي ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ــت ـ. ـ 

،ـ ـ ـ ـي ت ي ف    ـ

   .ت

–    ي       ،ـ

 ت    ً ت .
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–  و   

29–   ي   :

1-  ي  .

2-)27/8/1386(- 18ي     .

3-     ـ ـ ـ ـ ـي ـي ـي  ي 

.

–ـ               

ـ ـ      ت         -

ي    .

30-)27/8/1386(-ي        :

–  ي  .

– 25 .

–         .

-ي    ي  .

– ي ي        ـ)200(ي  

ي ي ي )200(،ي   ي ي   

ي  )20( ، يـ ـي  ـ ـ ـ ـ ـ

  ي )20(ي .
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1-)27/1/1392 20/4/1396(ـ ـ  ـ ـ  

ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ  ـ       

ف .

2-)27/1/1392(تـ ـ ـت، ت  ت   ي

       .

- ي     ت      ت .

)20/4/1396(-      ـ،ي     

     

1)30/4/97(-ـ ـ ـ ـي ـ ـ     ي

        .

2-)20/4/1396(- ـي ـ ـ ـ ـ  ـ

  .   ـ ـ ـ    ي  

       .

3-)27/1/1392(-ـ           

       .

31-)20/4/1396(-    ي   ت تـ ـيـي

  ت ت   .

32-ـ ـ ـي ـي ـ          ص

 :
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1-)6/7/138227/8/138620/4/1396(ي      ،

ي ـ ـي   ،    ، ، ، ـ

     ، ي ي ، ي  ـ

ـ ،ـ        ،    ي، 

ي،  ،تـ ـ ـ ي، ـ   ت  

    ،ي  ـ ـي ،ـ ي  ـ

  ،ت ي   ـ ـ ـي ـي

ي، ،    ي ، ت ـ   ،ـ ـي

 )ي  (،،ـ   ـ ـ  ـ ـي

ـ ،ـ  ـ ـ ـ ي،       ،

،ـ ـ ـي ،    ،   ، ـ ـ

ي)تـ ـت، ـ (...ـ ـي، ـ ـ ـ

   ـ  ت ي       ـي،

ـي  ي  ت     ، ف   ت  

  ، ي ت   ت  ـ ،ـ 

ـ        ـ ـي  ـ   ـي

                 ـ ـ ـ

 .
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2-)6/7/138227/8/138620/4/1396(-  ،     

، ،    ،ـ ـي، ت ـ،ـ

 ، ت  ، ـت ،ـ ،ـ،ـيـ ـت،

)  (  ي ـ ي ،،ـتـ ـي  ـ

 ـ ،ـ ـ ـ ـ ـت ي   ،   

ـي، ـ   ت ي   ، ف   ت ي

 ،ـ   ت ي   ي،    ت ي

،     ـ  ـ ـي ـ ــت

ـ ـ           ـ ،ـ ـ  ـ

    ي         ، 

ـ              ،    ،

       .

3-)6/7/138227/8/138620/2/1395(،ـ يـ ـت

 ي ـ ـ ـي  ـ يـ ـ ـ

 ـ            ،ـ   ـ ـ ـ

 .

4-)27/8/1386 20/4/1396( ـ    ع  ي 

ي ت يي     ت  

  ي            .ي
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33–    ي     :ص

–      ژ          .

–        .

– ،      ـ ـ ـف  ـ  

  .

–   ي      .

-       .

–   .

-      ي       .

–      .

–ط       .

–ي       49  .)3(

–   ژ  ) ،ي ،ي    يـ ـف، ي

         ي ،ـ ـ ي   ـي  ـ

ژ  .(

34-)27/8/1386(–        ـ   

 ي        .ـ ـ  ـ ـ ـت

3-49ل   12/9/1358:

 ا  د ، ، ،ا ، ، ، ا  ي ، ا داا دا-

ي  ،د       ا ع اد   ا د دا ،ا   ا ي

 ا   ا د   د   د .د            ا

د .اا
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    ف    ـ ـ  ت    -

.

آ–ج و و  ت

35-)6/7/1382(–ـ ـت ،  ي ت ي  

 ـش  ـش  ـ ،ـ ـ        ،

)8(     .

1-)6/7/138227/8/1386(-ـ  ـ،ـ)8(ي ـت ـ

 )30(ـ  ـ  ي        

ت ت    ت  .

2-)6/7/1382(-يـ  ـ ـت ـ  ـ  ت 

   ي    .)4(

3-)27/1/1392(-تـ ـ ي ي  ت  ت 

 ـ    ي      ي ي،    ي

 ع )1()38(  ي  ت .

4-ي  تي  ح  ...29/4/1365ي ت :

40-)5/9/1369ا(– اي ا   ي ا     اي    اا ي

 ي ا )ا  اد ، ،د ،( دا  د .  ا 

د ا   د  ي اط ل(.د 96  (
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36-)6/7/1382(–يـ ت ي ــ،ـي ـت

  ـ    ـ  ـ ـ))35ـي ـ 

ي   ي)7(     .

1-)6/7/138227/8/1386(-  ـ)7(،ي ـت ـ  

 )30(    ـ  ـ ـ ـي   ـ

ت ت ،   ت  .

2-)6/7/1382(–ـ ي   ت     ت 

  ي   .

37-)6/7/1382(–ـ ـع  3536 ـ ـت ـ

)ي  ( )2(ف   ،،   ـ  ــ

)20(     )8( )7(     ـ

)5(     ـ  ـ ـ ت ـ  ـ ي ـ

   .

38-)6/7/1382(–  )ي  (   )8(

 )7( ت ت  ت ت   ي    .

39– ت ت         ت ـ

ت               ،

)ي  (ي ت  ي      .

1–ي         .ت
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2- يت ي    ت   .

3-)6/7/1382(– يـ  ت   ـــ ،ـ

 ،   ت ي )(ي  ت  ي

    .

40–  ع     ت    .

41– ي ـ،ي ـ ـ ـ ـ ـ ي       ت

 ت     ً  ت     ـ ت ،ت

ّ         )ي  ( ـ ـ  

 ت ي ي ،  ي         .

-)6/7/1382(–   ت        

 ش          ع ،  ت .

42–تـ           ع   ي

 ي،     ـ ـ      ي        

ت    ت ي   ي ـ ـت  ـت ـي ـ ي

  تـ ـ ـ  ي ـ      -

.)5(

5- 41ي  ي ت  ح ...29/4/1365:

ي ا      ادا    د دا  ا  ا   ا  د 

  اا    دي       اد   ،  ا  د 
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43–تي ـ      ي  ـ5ي  ـ ـ  ـ

            ـي ـ  

 .)6(

1– ـ ـ ـ   ي         

   ي    ت )ـ  ـ ـ ـ ( ـي

      .

2–   ي      ـي ـ       

  .

44–        ـ    ـي

   ت  ي .ي  ي ـ ـ 

  ت  .ت

45–ت ي ت  ـ،ي ـت ي  

  .

46–ت  ي ـ ـ ـ        ي 

  ي       .

     د  ي ا      ا د   ا دا ي    

ي ا د د اد     د.

6-41ي  ي ت  ح ...29/4/1365:

 اا ي        د اا ااي        اي

 اا .ي
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47-تي     ـ   ي،      

   .ي

48–         ت 

  ت ع    ـي،ت  ـ ـ ـ

     ع      .

1–،ي    يــ ـ ـ ـ)7( 

       .

2– ع     گـ فـ  ـ ـ

،      .

49–ـ          ـ3033ت ـ

   ي     ،ت       

ي، ، ي   .

1–       ي ت    

   33 ت        ـ  

  .

2-)27/8/1386(-فـ       10ـ ـ  

،    ً .
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50-)20/4/1396(–ت     ـي ـتت ـف

)14(       ـ ـ      ت 

ت    ت .ي

51-)27/8/8620/4/1396(–ت ـ ـ ـ ـ    ي

  ت   ت ـي ـف    

)14(        ت ت ،     

     ت  ، .

52– ـ ـ ـ  ي        

    ي      3031323334ـ ـ

 تـ ـي ـ   ت   ي  ـ ــي ـ

  .ع

53–ت  ي  ـ ـ         

    ، تت ي  ي      

    تـ ـ  ي    ـت ـ ـ ـي ـ

   ت ت  .   ـ ـت ـ   ت

   ـ ـت ـ ـ ـ  ت  ت  

      ي          .
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1-)20/4/1396(–   تـ ـ    ي

 ت      ت )7(  ت ف 

)4(ـ ي        ي     

ـ ـت ـت    ي    ت ت  ـ

.

2–  ت    ف    ـ ـ

. ت     ـتت ـ ـ ـ ـت

.

3–  ت تت 10ف   ت،  

ت       .  ـ ـص ـ  ـت ـت 

 .

4-)27/8/1386(–     ت ـ ـ  

ـت ـت ـ            ت، ت  

  ع        .

54–      يـ ـ ـ ــ ـ

ف  )3(تت    ع      .

7-  ي  »«»« د.
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55–ت    ي     )2( ـ 

ت ي   ،       ـ ـت ف ت 

)5(   ت           ت .ت

آ–د و و ت ي ت

56–    ي ت  ت 7374ـ ـ ـ

ت  ي  ي ـت  ـ29/4/1365)8(ي

.

8-  ي ت  ي  ي ت  ح  

29/4/1365:

73- ي  ،ا ا ا    (*)ا   ا اي ا ا 

 ا اي  اب  د، ا  ا ا  د  دا ا  ا  ا ا  

دد .

-اد    د ا ا   دا    ا   دا  ي

  .اب

74-ا   ا  ا    ،ا  د ي ا اي ا ا    

 ا  ا اي  دد    ي  .

-   دا ا  ا ب         ا   اد  ا  د

ا   ا ا   ي    .ي

)(*-   ي ق   ي  :3/2/1370تي
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57–ـ ـ      ي ت ي   تـ

   ي  .

58-)20/4/1396(–ـ ـ ـ  ـ ـي ت  تـ ت

       .ـ ـ    ص 

 ت ت)2(ف    ـ ت    ت ت 

ت 15ف      .

59-)20/4/1396(–  ت ت   ي ت  

      . ص  فـ ـ   

 ت)2(ت    فـ ـ ـت  ـ  ت ت 

15ت       .

60–تـ ت     ي      ت   

    ت ت .

61-)6/7/138220/4/1396(-ـ ـ ي ت ،ـ ـ ـ

يت        ـ  ـ ـت ـت ـ 

  ت ي .ت

2-د ا د   ،  ا اي ا  ي ا اي ا   ي 

 ا      ا اي   اياا د ا د  يا ،-

اي    ا   ا  د ا  ي  .ي

3-د ا  ي ا اي ا  ، ي .

8-ا اي ا     اا دا ا اي  اا  ا ي 

.
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-)6/7/1382(–            ـ ـ

   ت   ـ ـش ـ ـ ـ  ـ ـ    

 ت      .ت

62-)20/4/1396(–ت  ت ي ت ــيت ـ ـت

  ت  ت ـ        ت ي

 ي   ت  .

1–   ي ت ي         ،

 .

2–ت ي       ت ـي     

      ي    . ت ـ ـ  ،

 ت ت    ت ت ي  ـ  ـ ـ

 ت  ت ي ت   .

3-)20/4/1396(–ي      ت تتـ ـي 

    ـ  ـ ـت، ـي  ـف    

  تت  ت .

63-)20/4/1396(–ـ ـ ـ ،ـ ي ت  ت ي ت

    :ت

–ش   ت ي .ي

-ي  ت    ت   ت  ـ   ي

.ت
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–  ت    ت    .

–ت    ت   .ي

1-)24/10/1396(-ي   ت  ت ي ت  

 ي  53يـ ـ  ت   ـ ـ ــ.

        ـ ـي ـ ـ 

ـ  ـ ـ ـ      ت ف     

    ي   .

2–تـ ـ ـي ت  ت ـي  ـ ـ  ـ

  ت  .ت

3-)20/4/1396(-ـ  ـ ـ ـت ـت   ت ت ت

  ت  ـ  ـ ـت ـي ـت ت 

    ت ي .ت

4-)20/4/1396(-      ي  ي

   )200(  ت ف )4(غ   ـ 

ي   ت ت   تـ ـي ـت ـ  ـ ـ ـ

 ت ف ت ي ت   )10( ـ  ،    

     ت     .ي
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5-)20/4/1396(-ت   ت    ت تـ ـي

ـ ـت ـف    ت ت    ي ت   ،)5(

   ،   .     ي .

64-)20/4/1396(-يـ ـت   ت ي     

ـ ـت ـ ـت   ي     ي ت  ت

   ت .

65–تت   ي ـ ت ـي ـ ـ  ـ

  .ت

66-)27/8/1386(-  ت     ـت ي ت 

  ت ت    ت  ــي ـ ـ ـي

    ت ت         

ت            تـ ـ   ي

ت       ت ي ـ   ـف ـ ـ 

       تي ـ،ي  ـ ت ـ ـ

  ش ت ي ت    .)9(

9-10ق ي  ي ت ...3/2/1370: ا 

  ا ا  ا  د  ي    ا  ا ا ع د

 ا ا د، اد  ا            ،اا 

ا  ا  ا ا  ددا.
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67–ـ  ـت ـع           ت

   تي   ع    ت .ي

68–تـ ـ ـ   ت       ي

.ت ي      ت    يي   

   .

69–      ت ـت  ـ   

       ت    .ي

-ت

70–    ف   ت       ـ 

       :)10(

–ي ش  .

– ي گ       ت.

–ت     .

-  ي .

10-45ح  ي ت  ي  ي ت 

29/4/1365ي ت :ا  د   ا د  ا   اي

ا اي  ا    د ب9/12/1362(*)د ا.

1)5/9/1369(- اداي ااي  ا د   ا   د اا ي

د75 ا  د د   ا ا    ا اي  ا 

ا ا  د د  ي ا     اا .ي

ب-(*) ا اي  ا   1362ا اي  ا   

اا7/9/1378ب     خ ا)88ا75اد(،   .
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-ي    .ي

–     .ي

–ت   .

–       .

–ط ش  ي ي  .

-ي       .ي

–ـ  ـي ـ   ي   ي ف         

ي .

–        ،ي ـگ  ـ        

 ت، ،ف  .

)27/8/86(–    ي        ي ي

.

–، ف      .

–   ت   .

–ع ـ     ي      ي   ي ي    

ت .

-  ت        .

–ص          ي  .

-       ي تـ ي  ـ،ت ـت ـي

 ي        .
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-      ع ـ ـ     ت   

ـ ـ ـ ـ ـ   ت          ي   

    ت .

ت-و ت )27/8/1386ا(

71– ،،ـ ـ ت ـ ـ ـ يــت

ي    ت    ي   ـتي ي

ـ ،ـ ت ، ت ـ ،  ـ ،ـتـ ـ

       تـ ـ ـت ـتـ ـ ـت ـي ـي

         .ي

    ي ت    .

72-   ت     ت ي .

73-)27/8/1386(-ـ ـ ـي ـي ـ ـ

  ت     ـي  ي ت ت -ي
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،  يـ ـ ـي ـ   ـت ـ 

     ي .ي

-)27/8/1386(-    ـ ـ   ت

 ي ت  ، ت    .ي

74-   ت  تـ ـ ـ       

        ت  .

75- ة ت،ت،ي  ت ــ ـ

     ت      .)11(

11-ت      ح )6/5/1370(  ي 

27/12/1370:

 -ت     ق )6/5/1370((*)  ح  ح :(**)

د  ا دا)ا د  د (ا  اد ،ا  د  ي ا دا   ي

 ا     ا    ا     د د ا  ا  ا ا  ا 

 ا اي  ي   ا اي  ا دي  ع  اا.ا ا 

د   ا     ا .

1-  ا      ا ذ   ا    ا  د 

  ا اا    ا  ا.2-ط اا    ا  ا.

3-   ا  ا  ا دد.

(*) ت     ق 6/5/1370:

 -ا  د  ي ا دا   ي ا  اد ،ا د،  ا دا

    ا     د د ا  ا  ا ا  ا ا دي ا

ي   ايا   ع  اا ا اي .ا     ا  ا ا 

د .

– ط      ا ذ   ا    ا  د   ا

ا    اي ا ا.
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 : ت و و)ت(

ب(**) ا اي  ا   ا د ا    ا  14/12/1370طا د

 د    د  ًذ      ا  د       

:د

يت   ق)6/5/1370(14/12/1370:

 :ع

1-    ا             ،   اا

د   د ا ا    ا ،    پ       

؟  د ا ا

2- ا د ع        ذ   د ا  ؟  د د  ا د

؟  ا ا د  دد 

11:

ي-3 د د   ا؟  ا     ص ا د ، اا د ا د 

ا؟ ا  د

4-ا ا ادي  د   ا   ا  ا؟ ا د   د د ا  

؟  د   ا   دا

5-؟          اا 

 :

 - ت     ق 6/5/1370 ح   ي 

  :

1-   ا   دي  ا  د د  ً  د اي ا ا د  ا

  ا  ا      ع د ذ د ا  ي  .

2-  ا ا  ذ   د       ي  ع د   د ا د

  ا د دد.

3-  د ا د   ا  اا    ا ي  ا ي، اي، د

 ا ا   ع      ا د  ا ا .

4-  ااد  د   اا    د    ،ا  د  

د ذ )28( ا ا  ا  د   ا دا  ا ا اي  د د

.د

5- ا ا         اا  .
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 :ت   )ت(

 :ت 

97-)31/5/1389(–،تـ         ــ ـ ،

     ـي  ـ   ، ـ  ـ ـ ـ

  ت   )60(،)61( ،)98(ـ ـ  ـ    

91(ي(       ي ، ـ  ـ    

ـ   ت    ي     ي ي،        

                   ت ،

 ـت،ت ـ ـي ـت ـ ـ ـ    ي ي

          ،    .

-)31/5/1389(- ت ي يت   ـي ي

    ت     ــ ـ ـي ت

ت ت   ،   ي  .

98–  ي  ث     ي  ـ،

ت ي  ت       ـ.ـ ـ

    .

99-)6/7/138227/8/1386(–ي    ت  ـ 

        ـ ـت ـي ـ    ت 

     ، ي .
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1–،  ي    .

2–   ي ، .ي

100-  ف ـ ـ ـ    ،   

  .

101-)27/8/1386(- ـ ـ ـ ـ ـي ــي ـ

  ي   ت ـي  ي  ،ـ  ـ ـ 

 ي       .

102-ي ـت ف     ع ـت))10ي 

         ، ي ـ  

  ي      ي   ت  .

103- ،     يـ  ـ ـي

   )   ـ(ي ـ     ـ

   ، ، ي تـ  ـ ـ ـ ـ ـ 

   .ت

104-ـ   ف   ي ت    ، ،-

  ت     ت   .ـ ت   

     .

105-       ت   .
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106-    ي   ـت ـ  ـف  ـيـ

     ـ ـ       ت ف    ت

    ي   .

107)6/7/1382 27/8/1386(–  ـ  يـ ـ ـ ـ

   ت      ت   .

108-)20/4/1396(–   ـي ـ ي ت  

1/9/1361  ي ت    29/4/1365ـ  ت 

1369       ي ت  ت :

1-)11(،)14(،)17(،)18()20(1/9/1361

2-)41(،)45(،)55(،)73()74(29/4/1365.


