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ا ا ا 

آ و ن رري ت  ي

ي5/4/1364ن ت 

ت   

1يدـ           ي ي

  ي دد.

2يـ ـي ـ ـ ـ  ـ  ي   

دد.

3-)26/10/91(ــ د  د  ـت  ـ  ـ)131(ـ

   د   ييـ ت ي 

    د   ـدت  )119(ـ ــ ـي

) 1(ـ ع   ت ي ـ  ـي ـ ـد ـ

  ع   ط   د.

4-د ي  ت   ي     د د 

ي    .

 1–119 :د            ي

ي د     د       ي ، ي  ي

   ي    د.
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5ـ ـ   د  ي  ت د   ي 

   د  ي     ت   ـ  

  .ت

:

د39)1/2/1372( د    ت     

      ت         ت 

 غ ت ) . 33(

د40 د      ت د    

         ت 

   ت د   آ   د ) . 3435(

6ي     ي   ت ، ـيي

 ي     ،د    .

7ي ـ ـ ت  ـي  ت تـ ـ ـ

   د.

:

د43-)1/2/1372(     ،  آ   ط    -

        ،آ   د  .

8  ي  ت  يت  .ي  ت 

 د    يد ي ت  ط .



   ي  تتدت 1399



:93ت  ي د )99(ـ    ـ ،ـ ـ

  ـي ـد، ـ ـت  د ـ  ـ ـ  ـ ـ

           .دي

 ق د   ت ــ ـ ـ  د ت       

د    .

:

د1    د  د )8(   ت 

ت   دت  ت آ ت ت   ت د  آ

  ت  .

د2    ت  ت  د      

 ، ت د ، ت د      .

د3 ت   د      د  ت 

آ   دت   .

د4  ت    ت ت د       

 د آ    د   ت   آ دد   ت

د  ت  د   ت .

د5ت      د     د ت 

 ،   د      د د د  

 د   د      

         د.

د7ت       د ت ت    

      د    ت د .
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9-)17/01/1372،28/02/1372(ـ     د ـ ـي

ـي ـ ـ ـت ـي  د ت  د  ء  

  د  د     د  ـيي ـت 

   ي  .    ــت ـ

 ذ  ت   ي  ً  ـيد ـي ـ ـي

ي   ت     )ي(ـ د  د  د

 ي  ت   ي     ي ـيي

  دد .ي  د د   ي   ع   .

:

د42-)1/2/1372(  د   د      د   

   د  آ ش   د د    ت     

   د    د  آ ش    ، د.

1(د د آ   آ)1()27(ت   .

2(د د)28(د آ   ت      

      د     د    

د د آ   ت  آ  )25،26،2728(ط ت 

د    .

آ29،30،31،32،33،3435د)3       ت  

 .
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ت    

10-د   ي      ت  .ت

11ـ     د   ي ي    د  د   ـ

ت  ت  ت      .

12  ي  ت ـ  .

13 د  ـيـ ي ـ ـ ـد  ــد ـ 

د ت ـ ـ ـدي د ـ ـ    ـءي د ي

د ت د ي  د.

14 ت دديـ     .

15  ،د   ي  ت    د  ــ د د

 د ت د ع د    .)دت 2(

16د  ـ    د  يـ ت   ت 

 د.

17     ت يـ    ـييي  ت

 د ي   ي  د  د  ي ق   .ي

:

د41     ت د       آ 

 2- 2ي  د    ص)03/11/1370(ي د

 د )  د د)ج .
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   ت      تت  ت ت 

   آ          ت

د       ت د   دآد) . 3637

38(

18- ).)26/10/1391ف

19-)26/10/1391(-  يد     

   ) 3(د ي د  ت .

-)28/2/72 26/10/1391(-يـ ـت د ـ  ـ د د

  ت     ييد ي ، .

20    د    د د ي  ـ ت  10د ـ 

د ت    .ت

1    د ي   ت  ت  يـ  .

2د    د  ي  .ـ

:

د28)ي)1/2/1372ا ا   :ـ

    أ        د    -

.        ،      د   )ـ

4(  د  أ       ت  ت ت

د              ،آ أ    

3– ر ر9/3/1380اا راي  اا ،  ن .ار

 4–د ت47ي )26/10/1391( د ،  5 .
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 د              د أ    

     أ  آ .   أ  

          ،      

   د ،آ          أ  

     ت،   ،  د أ .

 ـ ياايد ي

1-   أ        د د د 

     د  أ        

د آ  د أ   د  أ   د د .

2-أد  د  د د)ـ 5(  دأ    

 د أ دد           أ .

 ـ يد

   د د د:

   : 4       ) 6(

  أ    أ   د  ذ د دد:

1-       ت   .

2-د  د       د آد  د أ 

)16(  .) 7(

   :          )ـ ـ8( ،

أ د   د       دآ  دد

  أ.

 5-د  ت19ي )26/10/1391(د     

، دت    .د

 69و-د ت47ي )26/10/1391( د ،  5 .

 7-د  ت36ي )12/10/1385(    ،18 د  .
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   د       ت     

 د  ،       دد أ  

   آ.

 ـ ي 

1-             د 

أ    دد    أ  ت     د

أ        گ    د ت    -س

 آ ،گ  د .

2- ،     د أ      ت .

3-)19/2/1380(-  ت   ت د،  د  

أ  ط ت  آ دآ   د    ، 

 ./          

أ     د. أ   د  آ   د 

    د     ذ .

 ـ يي ا

1-)19/2/1380(-ژ    أ گ   ) ( 

أ   د   دأ    د    د 

     أ گ ،د   آ     د    

  دد.  ت أ   د،  د د

 د   أ گ  ، أ گ د    د  د  د د

  د.

2-   أ   ذ   أ    

    د  د  ذ    آد  ت   

         ت  ت ت
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   د ء     دأ    د   -

   د   د.أ   د  أ  د

  د د     د د    د د د   دد

 دد            .

3- ت د  ت   ت  ت ت 

 ذ         آ  د  

د     د       د 

د  .ت

4-    د   د   أ    

 دد أ . د د  د       

.د

) 9(-ا ش  ا 

1-      ت د أ  ت     

 د  د أ   د دد أ  د د   أ 

گ ش    د       د آ د

    ت  ت ت آ  آء   ش -

.

2-        ت   آء   ش  أ 

    ،   أ   د      ،د ش

گ د       د آ د  د گ د   

    د     دد :

- د    د أ  د  گ ع    

آ  آء     د د  ) (   آ   

 د  د  د  د  أ  .

 9– د42يآ دي، 28ي،    دج د آ  .
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-گ د   د      د أ  دد   

 د د.

د-3  ع آء     د    آء ش    )2526(

  آ ذ   ت  ت ت      آ.

) 10(–  

   آء،   ش    أ    

د     ت    دأ د    

ص  د  گ  د أ د   )ءآ  ( د.

           أ    

   ت  ت )ت 11(–    

   دد  أ  د         

 د   )(  ،   أ    

 ،   د )(   د    أ

  ت      أ د.   

      أ    د  ) . 22(

 ذ    د  آ  ت ت د د أ   د 

           ت ت

 .ت

:أ گد  د    ت آ   د  أ د

 10–د  42يآ ،يد28  دج د آ   ،  .

11–را ر ا راي سا ر ،9/3/1380ي   ي  ي

             ي .  ي ت   

  .ي
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    د) . 22(

د29-) 12(-     أ        

 آء  ت   آء   ش     

د   .

ي ي ا يد:

 د  ت   أ    دد:

1-     د    د  .

2-   د د أ    ت  د

 د.

3- أ   دأ     ت 

     د د  دأ  أد د    د

د.

21 دـي،يـ  ـد ـ ـ ت  د دت  

  ت د   ،،ـ  ـ، ـ

   د ت يـد ـ ـ  د ـي،ت ـت ـ ـ

   د   ء  .

 يـ  دق ي تـ  ـ ي د  -

 ي ـ ،ـد ـ ـ ـ د  ـد ـ،ـ ت ـ 

،   تد    د  .

د:86ت   ت 21يـ ي2ـ6ـ  ـ ـ

  دد.

 12-  3د42ي آد ،29ي،    دج د آ  .
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22-)26/10/1391(ـ   ي ت  ي  ت

      ت ي  ت    ت  دد

  د دد،   دي ت     ي ي   

ق ، ي د ت  ي  .دي

-)26/10/1391(-  د  ت  د   د  

)131(د  ي   ي    ،   

      ي  ت      ي ت

يد    د  دي  .ي

23     ي ي   ــ  ـ ـ ي

 ي ت   ت  ي  ي  ـت  ـد

ي     ت  ط ـييي  ـ ـ  ي

    .ي

24    د د   ـ   ي   دد ـ

ق   ت  .ـ  د د     ي

  ت د ت .

:

د27)1/2/137218/3/1384(           

    أ د غ        د  

  أ         ) . 21(
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25  ت ت   ذ د د گيـ يي يي ـء 

 د       ي   :

1- ي .

2-  د        .

).)17/1/1372ف-3

).)17/1/1372ف-4

5-   ق    .

26  ت ت   ذ د د گيـ ييـيي ـء 

 د    ي     :

1-    ك  .ق

2-،ء  د  .

3-  دد ي      .ي

4-   ي  دد    ت .د

5-     ) د،،ت،(  د .

6-   ي     .

ي-7 .ي

8-   ي      .

9- ).)17/1/1372ف

10-  د      .

11- ي  ي   ي گ  .
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1 د  ي گـ  ي ق   ي  ق  ـيي

 ، ء ي .

2-)17/1/1372( د   ي د  2ـ گ    ي ي

 د.

27ف ).)17/1/1372ـ

28-)17/1/1372(ـ  ـ ـد      ي گ د   د ـ

  ي،ي يگ ء   .

29ي ع   ـتـ ت     د  ـيـق،ي

،     ي د  دد ي    عـ  ـ ـ ي

ي ي  ي   د ق ي  ـ،ـددت ـ ـ

 ت ق،يت د د   د   د     

ي ـ ـ  ـ ـ ـ  ي دـ ـ ـ ـ ـ ـ

دد .

30دد ـ ـ     ت ي  د    ت ،ـ

  ع   ت  ط .

31-)26/10/1391(-  ي  ت ي ي  ت

 ي  ت    ذ ي   :ت

1- )ت   (

2- ت ي  ي    ي )ي  (
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3-  دد

ت-4 

5-    د،د ،ي    د 

د   ي)1()2(د.

1-)26/10/1391(-   د   يي

ي ،)30(  ، ي  ،   

 ددي  ت)39(يد)3(يي       

  ت  ت ي   2(ي(دت   

ف  ت ي    د    ي

      د ع )5(       ي 

      ء   .

2-)26/10/1391(- دي   د   ت ي ت 

   دي       دد، د د ،

  ف  ت ي ت ، د ت ي ت   دي 

)24(  ً  د  . ي ت ي ت  ت  د

  .ع

3-)26/10/1391(-د  ت ي  ت ي   

 ي  .ت
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4-)26/10/1391(-    دت    دد

  يت  ت     د دد.د ي

   ي  يت ت د د.

5-)26/10/1391(-  ت ي  ت  ي   

  ت .دي

6-)26/10/1391(-  ت ي  ت دت  

  ت  ط د  ي  ت  دد؛ ي  د

   ، ت ت ع   د  .ع  

  ي ،.

7-)26/10/1391(-ي ت  ت ي 9 

   ت  6(ي(د ي 7   ء  .

8-)26/10/1391(-ي   ي  ت ء 

  ي  ت ي    ت     د

ي  .ي

:

د39)1/2/1372( د    ت     

      ت         ت 

 غ ت ) . 33(

د40 د      ت د    

         ت 

 د   آ   د    (ت . 3435(
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9-)26/10/1391(- ت ي  ت ع   ت

     ت     ي    ،  

 ي     .

32 ت    ـييـ  ت ي  ت

د  ت  ت ت 4  ـ ـت ـد ـ ـ  د

  ت   ت   ت  ت ت ي   تـ ي

  .دت

:

د30-) 13(-ت         

 د       آء أ    

    آت،      د  

د       د     د    

          د) . 2324(

د31) 14(–         

  ع د       أ  ت أ 

        ت      

) . 25(

د32) 15(- أ      ع د   

  ت د    آء د     ت  

 ش   .

 13-  3د42يآد 30ي،   ،  آ  دج د.

 14-  3د42يآد ،31ي،    آ  دج د.

 15-  3د42يآد ، 32ي،    آ  دج د.
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د33) 16(  ت       أ  

    ت   .

د34) 17( آ  ت د    ، 

    ت   ع د       

  د    ت ت      ت

    (ت . 26(

د35) 18( د      ت  ت

د  )80( ت    د    

     ت د آ     ت د د

    د آ   (ت .2728(

د36)1/2/1372( د   ) آ      د 

 د أ (           ت

   ت   دد د    )5(  د  

  دد) . 29(

-)1/2/1372( ت           د 

 د       )5(      -

(د . 30(

د37  3  ت  د ت  

   ت د   دد) . 31(

د38د ع  ت   د  ت د ت   

     ت  ت     دد) .

32(

 16-  3د42يآد ، 33ي،    آ  دج د.

 17-  3د42يآد ، 34ي،    آ  دج د.

 18-  3د42يآد ،35ي،    آ  دج د.
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33ـ   دذ:

ي-1   

ت-2 د ي گ   ق د   

ت-3  د   

4-  دد يي

5-  دد دييي

6-    دد ي

ت-7  د 

8-  ء د د  

9-د ء   ي ي

10-   ديي   

11-)26/10/1391(- ي    ي ف  يي 

  د ي  ي ق  د د     

12-     د  ق د    د       

    ت  ي فگ  

13-   ك  ي      دق  ي ي



14-    د د    ف  د ،

15-   ت  د د
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ي-16 ي    د  ي  د   ي   

ت  د  

ت:84   ت 33د16ـ  ذ  دد:

     د    ـ 74ـ ـ ـق ـ-

.دد

ـ  ـ ـ ـ       ،   د ـ 

  74ق    ق 2    .

17-         ت  د د

:85ت د ت د   ذ    ت (ـ ع

17د33ي(50ي    د  ق د    د 

د      ت ،) 19( د  ي د  

               ت    ت

        .

1-)26/10/1391(-د   ع دي  دد  ق

    د يت د  د  د    ي    ي

    ييت ت   ي د     ت

  .ددت

 19-د 523542د   ت .
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2-)26/10/1391(-ت   ع ت د  ت   ي

ع ق،   ذ     ي  . ع

 دد  دي  .

34-)26/10/1391(ـي  د د    ي  

 ص    ت      د.

1-)26/10/1391(-     ت ي ت د د

 د ت، ي ي    د    .دت

2-)26/10/1391(- ي        ت

، دع د   يت ت  ، دد.
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35   دي       :ـ

1-  ،.

2-.

3-  ي  .

4-  .

ي-5      .دي

6-     ي      .

36-)12/10/1385( ذ  دي    :ـ

1-  ي  .

2-)12/10/1385(.

3- .

37-)25/8/1365( يـ ـت ـ د ـ ـ ـ ــدي

  د د ت    ت  ي ـ ـ  ـ   د 

    د  د  د .
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 ت   

38-)26/10/1391(-ـ ـف  ـت ـع ـد ـ   

،ت  د فـ    د د     3ي

 ـ ـ ـ ـ  ـد ـ ـ  ـ ت  ت ـ

ددي دد دي  دد  ددي  يــ

9 د  .

1   د ـ        ي  

    ي  ، 8 د .) 20(

2-)26/10/1391(-،ـ د دد  ددي   ت ددـ

   ت ت د ً  .

:

د9،  ت     ت د     

 تع  د       ت   ت

   غ     ) . 123(

د8   ت  د    ت  ،

  د   د       ت .

 20-  3ي-)ـ27/1/1392(د35ي ت : ت  ت د

 ي،    ي ت  ي ي     ي      ي

 ع 1(ي(دي)38(  ي  ت .
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39-)26/10/1391(–  تـ ـ ت ت    

 دت .دف  ي ـت ـت ي   دت   

     د ،د9ـ   ،     

5    ـ ء ـ    ي   ت 

.

1ت ي د ـ ـ ـ  ـ  ـ  ـ  ـي

 .

2ت د   ي    ت  ــ ـ 

  ت     د   .

3  دـ  ـ ـ  ـ ـ     دي ـ

ـ ـ    ژ  د     د    د  ـيت

 .

:

د12-)1/2/1372(        )30(  

 د  /د   ط ت ت       

 )ت         دد    دد()ـ

21( )30(          

   دت  (آت . 456(

 21-د  ت38ي )26/10/1391(  ددي ي ديي

  .ت
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د13 د   آ د        

  د د ذ)38(    .) 22()

7(

د14-)1/2/1372(     )20(تد     آ 

   )8()د  23(      )5(   

   آ     أ   ت   

   د     (د . 8(

   د     ت   

   د       ت  

   ت د   د) . 910(

د15             دت

   .دت

40 ـ   ت ي ـ ـ ـ ي   ي 

 د     ي ذ   ت د   ي :

 ي ـ :،د،،  د.

 ي ـ :  ،د،   د.

41ـ ـ    ت ي ـ،ـ  ـت د ـ ـ ـ

   .

 22–  3يد35ي   ، ت .

 23-د  ي39ي  ت )26/10/1391(   د

)8()9(  .



   ي  تتدت 1399



:87ت ت دي ي ددـ(ـ ،ـ   ،  

 ي ) 24((د   ت 41يد 2يدـ47يـ ـ ـ

 ـ ـ               ق  ت

 د تيد   ت  د   ـ  ـت   ي

 .ي

1-)26/10/1391(-ـ          ت د

 ددي   تـ ـت، د ـدد  ددـي     دد

      د ـ ق    ـي ـ ـ

.

2-ذ     د د    ت د    ت

دد   ت   .

42ت  د  ،ـ ت      ـ ـ  د

   د  ـد ـ ـ ـ  ددي  ت ت

      ت    ،ـ  ي د    ي 

 ي    دت   ،يـ  دـت    د

دد     ،   )  (د  .

 24–د  ت38ي )26/10/1391(  ددي ي تي دي

 .



   ي  تتدت 1399



43 ـد  دد ـ ـ ،ـ ـ      ت ـ

ـ ـ   ت    د   ي       

    ت ددد.

44ت ت ديـ       ي  

د        .

45      ت ـ ي ـ  ـ ـ ـ ـ ي

ت ت      ي ـ ـ    د د د 

ي ،9تـ ي  ي ت    دت ي     ،

ي  ،ت  ،     ت  ت  ـ 

   د ي .

ــ ـ ت   ت    ت 9دـ 7ـ 

.

:

د19د      ت )45(    ت 

           د أ    

ت ت    دت أ        د د د 

 ،أ       ت،   ،  ت آ

     د  (ت . 13(

د20)1/2/1372(د ت آ         

   ) . 14(
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46       تـ ـ  ـ ـ د ـ ي

دد  .     يـ ـت ـي ـت ـ ـ ت

 د .دت

:

د21د  د )46(    ت    

آت د      ت د     د  

د  ) . 15(

47-)26/10/1391(تـــ ـ  ـ ـ  ـ ـ ـي

،ت  ييي    57  د دي    

             .

:

د22ت د  د     )47(   

  أ       ) . 16(

د23       أ       

    د) . 17(

د18         ت ت  د  -

.

24د            ت

        آ غ    أ      

آ   دت آ  أ     ) . 18(

د25   أ         دت     

گ             د أ 
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       د  ذ  آء   أ     ش  

،أ     أ      ) . 19(

1 ي يـ   د   ي    ، ـ ـ ـ 

) 25(  ـ  ـ  ـ ـ  ذ    

،ي د ي  .ي

:

د28)ي)1/2/1372ا ا   :ـ

     د        أ    -

.        ،      د   )ـ 

25(  د  أ       ت  ت ت

     ،آ د         أ    

 د            د أ      

     أ  آ .   أ  

    ،             

   أ      د ،آ      

     ت،   ،  د أ .

2  ـيـ     ت  د  ي    

د    د د ي   د  ي، ـ د  ـ

   ت  د    دي  تيـ  ي    

، ذ   ي      ي   د ـ ي

 25–د ت47ي )26/10/1391( د ،  5 .
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    يـد ـي ـ ـ د ـ ـ ـ ـيي

  د ع      د د     د.

:87ت ت دي ي ددـ(ـ ،ـ   ،  

ي  ) 26((د   ت 41يد 2يدـ47يـ ــ 

 ـ ـ               ق  ت

 د تيد   ت  د   ـ  ـت   ي

 ي .

3 د ي       ـ ع .

48ـ ـ    ي       ً    ـ

ي     .

:

د26         ) . 20(

49 يـ    ت  ي  .دت

50-)26/10/1391(ــ ـ  ت     ـت

  ي     ـ ـ ـ      د ي

     ي   ـي ـ ـ ـ ـت دد ـ

 ي     د  ي         

 ت ت ع   د د  د   ددي  ف  ي

 26–د  ت38ي )26/10/1391(دد   يي تي دي

 .
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    دـ ـ ـق ـ د ت ت  ـدي ـ  د

 د  ق    .ي

51ـ ).)17/1/1372ف

52ـ ).)17/1/1372ف

53 د يـ     تـ    د   ي

ـ ـ  ـ      ي  ـت ـ ـ

     ي          5 

ـ ـ ـ ـ ـ دـت  ـ         

   دد.

54عـ ـ ت ـيـدـ  ـ يـق ـ  ـ  ي ـ

 .ـ ـ     ـ ـ ـ ـ ـ ـ

     ي    ـ ت    ت

دد .
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55-)17/1/1372(   ي  د ـ ًـ ـ ـ

ف    ت ع د    ـ ـ ت 

  ديـ ـ ـ  ـد    د 4ـ ـ يـگ

  12ت 4×6     د   د   

د د     .ت

-)17/1/1372(ـ ـف ـ ـ ت د ي  د   

     ً  يدـ  ـد ـف ـ ـت   د 

   .ت

56ـد ـ ـ ـ  ـ  ت ـ،ـ  ـد ـك ـ

يد   .ددي

57ف  ي ــ ـ ـد ـك ـ ـ  ـ 

  د      ت        د دد.

  ي    ت د د ـ د  ـدت 

   ت    د دد.
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58ي    د     ت  ي   ـ

  ي ، ي  ي       ،ـ

ي  ع   .)ت 27(

59  ــ  ـد ـ  ك  د يـد ـ

   ي  د     ت د   .

60ـ ـ      ت دـييـ ـ ـ ـي

ت ف  ط   د   ي 2ـ  د ع  

.

61ـ  ي ي  ت  ت  ت   دي د

ت ي  دد    ت دي  ،ت   ي

   دي د     .

 27-  ت د   د د ت د    

22/8/1378   )  د د)ج .
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ت   ) 28(

 28-)27/12/1370(د يح  ت     ي

)6/5/1370(

ا د   ت    6/5/1370((ي    :(*)

   )    (   ،    ي     ي

                   ي      

 ي   ي  ع     ي  ي .  

         .

1                    

 ي  ط   ت  ت .

2       .

3     ت    .

(*)-)14/12/1370(د ق   ي  ت    ي

6/5/1370:

ا :ع

1-             ت   ،  

         ،    پ       ت

  ؟   

2-            ؟        ع   

    ؟ت    ي

3-      ص   ،          

؟    ي 

4- ي          ؟ ت         

؟     ت    

5-           .

 :

 د-   ت    6/5/1370ي ح   ي 

  :

1-      ي      ً   ي     

            ع      .ي

د  28ي در :ي



   ي  تتدت 1399



62-)26/10/1391(يــ  دي  دي   

     د ت تـ ـدـت ـت ـ ـ

    دت    ت .ددي

63ـ  ي  ت   :ي

1-    ديد  .

2-   ي  .

3-)26/10/1391(-ت ي  ت د.

4-)26/10/1391(ـ ـ  ت ي ي     يـ

     .ي

5-)26/10/1391(- ي    ـ    ـيي

 .

ـ  ـي ـ ت       د ي     

   .

د  :28ي

2- ي  ع                  

     .ي

3-      ي   ي، ي،  ت   ت     

        ع            .

4-    ت                

 ت  )28(يي       ت  ت ي   

    .ت

5-   ت         .ي
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64-)26/10/1391(تـ      ي

 د د   يدـ ـد       

  ،      د دفـ ـ    ي ي

ـ     د    يـ ـ ـ ـي  ـ ـد ي

  ت يدي   د،  ـ ـ ـ 

ت ت       ق  .

65     ي     ي  دي ــ

   ت ف   د    ـيدد ـي  ـ  ـي 

   ي  ي د د ـ.ي   تيـ

        يدي ت  .

66 ــ ـ دي  ـي ـ ـ ـ  ًـ ي

ي    24ت  ي  ع   د.

67 د   ـيـ ي ـ      يد

  24ع ي    ي د د .

68  دـيـ    د        

   ي ي     ي  دديدي ـد  

ـ  ـ  دـ   دي ت د   ـ ـت ـ

دـ،دت  ـ   د  د   ت  د ـيي

)  ( د دـ ـع ـ ـت     د   

،  د.
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1د  ت ــ     د ،ـ ـد ـ،

دي .ق

2  دت ـ  ـ ـد ـ ـذ   ي  د  د ي

    دي  ،، .د

ت:88-)26/10/1391(د د  د   68يـ  ي

   دي          د     

         ت   ي .

69 ق ،ـ،،ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـ ـ

، دـ،ي ـ ـ  ـد ـ ت    ي

 ت د    د ـيع  ـ ـدي ـ ـ  

   ت   .يديـ  ـ ـ ـ ـ ـ

  ق  .ي

:89ت  ـ ـ ـ ـ ـد ـ ـ   ـيـ

 ت، د  ي ،دـ د ـ ـ ـ  ف69يـ

           ق  ت  ديـ ـ  ـد

  د ً  ق  د   ت  د د .دق

70   د    ـ دي  ي د ي

  ت د د ق           ت

د.
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71ـ ـ ـ    ت د    ي  د ـ

     دي  ت ت    .

د:92ت   ت ـ71يـ ـ ـذ ـ    دي د

 ذ    )ت 29(ـ      ت ق د  د 

.د

72   ي  ع         يـ ـ ـ

دد   ي  .ي

د:90ت   72يت د   ييـ ـ 

 د د.

73ت ت   ت ـ      ـ د  

د .      د.

74-)26/10/1391(-ي     ي  دي ي

  دي       ي، ي    د 

  ع ت د   دي     ف  د ،

 فدي  د  د )18(   ، تي

  ي   ي        د  .ي

   عيد   ت   د    ،

    دي  د      ي  

 پ ،دت       پ  د  د .

 29-د 697698  ت 2/3/1357د .
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د:91-)26/10/1391(ت   ت 74يـ    ،

      ي           ي ي

      ي ق  ي 74ي  دد.ت د

 د ي    ت  ،د.

75   ص    د ت د ـ،ـ ـ ـ

د  پ  .

76 ذ ـ      ـي د ـپ ـ  ـ د 

.

77  ـ  ـ ـت ق  ـ ـ  ـ ـ ـ

پ   ،  د     ،ـ د  

  ي   ت  ًد.

ـ د ت ـدـ ـد ـ ـ74،7576ـ ـ ـ ـي

    د د  د د26يـيـ  ـ ـ ـ

27/12/1358 )ي 30( ذ  .

 30–د26يآ ي    :27/12/1358ي ت  

آ  د   ت    د       .د

 آددآر ،  ت   ي  ي  1/9/1371  ، ت

  د   ت    1365  ك د23 ص د   آ

  ح  :د،

د23-آ  ت   آ   ي        ي د  د.
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 :   

78     ـ   ي  ت ـت ـي

  ي ت .

79ف  ي ـ ـ ت ت د  ـد  ـ

دي   ي  ـت ت ـ   ت   

    ت    يي  د ع   .

80ت ـ ـي ـد ـ     2 ـ 

 تي ي ،ف     ـ24ت د ـكيـ

  د  ي    ت ــ ـ  ـ ـ 

د   ت   د .

1    يـ د  ت 3ـفــ،ي 

د     د   ي    د   ي  .

2ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ د     ـ،ـ

د،، ،) د ت د(ـ  ـد  ـ ي

.

3     د   ك  د     د ـ

 ي     د    .

4 ع  ي  د  د د د     .ـ

5  د ت  ذيـ   ً   د.
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:

د6 ت  د د  ذ  ) د5ع 80ذ

  ت ( : د  ت  ت ، ت

.

81ـ ـ  ت  ت  د   دــ  ـ ـيـد

    د ت    د  د .ت

82ت   د   ت  ت     ت ـ

ـ ـي          دي       د،

    يت    .

83 ي        ـ،ـ     

 ي ي   .

 :ت:

94ت ـ د  د   د   ع    ـي

  ت  د  دي  ت     ت  ، .
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يتي:

 ت   ي ت   ي 

4/4/1364

1  ـت)99(ـ ـ ت ، ي   ي  

  ي دد .

2 ـ ـد  ـ   د ي   د ت ع    ي ـ

   دي د ـد ـ ـ ـي ي ي      

       ي  ت  ت ي ـت  ـ ـ

   .ت

3  ي ـ  ت ي ت   ـ  ت د  ت

د.

4 ت، ي ت يـ  ت ت ـت  ـ ي

ت  ـ ـت ـ ـ ـط     ت د   ـدي

د  .ت

5  ت ي ت ــ ـ       ي  ت

د 2(يد(  ت  ت .

    د  د  ي ـًـ  ـ  ـ ـ ـ ـ

 .

6 د    ت ي ت ـ ت   ،ـد  ت

ء  د  ددد ـ  ً      .ـ  ـ
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  ـ  ـ ـ ـ ـت      

   ت  ت يـ ت ي ت      ظ

د   .

7 د  ي ـيـ ـ ـ ـ د ذ   ت ت د 

ـ  دـ ـ ـذ        د ت ـ   ـد

   ي   د  د  ي      

د  ت د     دي .

 ـت ـ        ك  ت ي ت ـ

   ذ   ي  .ي

8د ـ ـي ـ ـ ت ـف  ـت ـع د    ـ

ـ ،ـ ت    ت ت  يـ  ـ  ـت

    ت د د  ت     ـ ت ـ  

 دد.

9ـ ـ    د  ي        دي د ـ

ـ    د   د ي  ،  د ت،     

.

10دي د ـ      د ـ  ت   ي

ـت د ـد ـذ ـ  ـع ـ      ي   ق 

ـ ـ ـد،  ـ    ت   د د،    
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ت  ت ي ـيت   ت      ع ي 

   .

11ت ـ  ـي ـ    د ت     

 .ت ي  دي دـ ـ ـ ـت ـ د ـ ـي

      .ي

12ـ      د ت د       ت ـ

  .ي
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   ،ص   

ت

3/11/1370

 ـ ـ ـ   تيـ)تـ ـ ــ ـ

ي (ي   دـ ـد         ،ي

  د  د  د .

1    د ـ د   ي      د ،د

  د  د  د       ي .

2ـ  د   ي             ـ

 د،ت  د ت  د ي  ـ ـ     تـ

 .) 31(

 31–د 15يت، .
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    ت     ت 



22/8/1378   

-    يـ ـ  د ـد تـ

)     ي  ت ي )108(ـ ـ

د ( ً    د ـ ـ ـ ـ ك  د 

       ،   ـد ـد  

ـد  د ذ       د   د د  د  

 ط د  د غ د:

دد-1  د   ت    .ت

2-د  د د ت دـ ـ ـ ـ  د ك 

د  ي ع     :

( يد يد »ي ،،د« ي ع  ً ك  د.

(ـ       ك  د  دي دـ ـ ـد،ـص

  د   ض د د  ي ع  ً دك  ـ

 ي، ع    ،طـ ـك  ـد      

 غ ي  ًد.

(دـ ـ د   د     ك  د ذ ـد

 د ع  ي  ك  د ،.
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)د د د     ط ـد  يك ــ ـد ـ ـ

ـ ـ  ـت ـ  ـ ـ  د     

د .

1-  دذ        ت د.

2-تـ ـ ـ ـ ـ د ـد ـت ـ   

دـ ـ ـت   د     د  ًت،دـ د

د ي  ـد  د  ت،     

 ت   دت .ع

3-ـ ـ ـ د   د   د   ي 

 د ، د   ـ ـف  ـ ـي ـغ ــد 

 د .       ف   .ي

4-يد    د    ي د ـي ـ ـ

د    د د ، .
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  ي   يي   

30/5/1379 ي 

    ـد،ـ      ي  دي   

 ًي      د ،  د  يت  -ء

  ي  ـ د    .ـ ـد ـد ـ

ي  )  (ـ ـ د ـد ـ ء  د   

 ت د   د  ي، ـ ـي ـ  ً  

ت ت   ت ت د     . 

      ت     ي    د   

ي   د د ،ـ ـ  دـ ع  د  

د   ت    ـي)93(يديدد ـ ـت 

  .

   د    ي ي ـ ـ د ـ)ـ د ـ ـدي

  ي  ت   ـ ـ ي   د ـ ـد(

   ،ي   ع   ـ  ت    دد

دد88(ي(   ي  ت .

1  ي  دي د   د )6(ـ ،ـد   

     ي   د  ي  .

2تـ ـد    د    د د    د  ـ

     د د   يـ ـد ـ5 ـ 
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 دع      ـ.ي ـ ـت ـ ـ

   48ـ د ت د   ي     

د   د،  ـ    ـ ـ  ـدد

د   ـ)88(يدت ـ ـ ـي ـ ت .ـي

 ي ـي ـ ـ  ـ ـد  ـ  ت 

د  د  د .

3د د    ت د  ـ ـ ـ ـ   دي  

ي ع    ي  ط د ف  ً .دي

4 ي  ،ـ   دي  ف  ،ـ

 د ت .

5د  ـ      ت  د د   ديـ

ي ،   ت د     ي   يـ ـ ي

د88(ي(     ي  ت .

6     ـ ـ ـ  ت       

    دد.

ي ت      ت    .
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ي  ي     

ي   16/2/1380 ت

1 د     ي،ـ  ع      د   

 ك ت د  ت   د    ـ/ي 

د ي      ، )ي (ي  

 ) . )40،41،42،4344ي

2يـد  ـ ـ ي ـ ـع  ـ    د     ـ

ـت ـد ـ ـ ـ ـ ـد ـد ـ  ت د ي 

    ي   ت   د  د .

3 د  د ت دي  ي  دي   د ـ

  يـ دـ  ، د  ي     ـ

 د ط دي    د د   )1(يي ـ 

) . )4546ي

4 /ـ       ت ت /ـ

  ت د د  ع  .

5 ـ د د   د د   )1(يي ـد  

 ت  .

6 ت دي   د  ـ ت د ي ،

 ي    ت   ـتد ـد   ، ت ت 
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  ت   ـ؛ ـ ـ ـت ـد  ـ د ـيي

ت        ت(دـ ـ      (د

 ط   ت د  د ي   ت يك

د  . ، د    د ـي ـ ـي ـ 

د.

7  ت ـييـ  ـ ـ ـت ـ  د 

    .ي

8  ت ـييـ  د    ت  د ـ

      يد د؛ دد  د   ي د

      ت    د  ـد ـ ي ـت د

ـ ـي          د  دي     

.

        =   ?×د ت 

     ت      ت      +

   ت  ]پ

تـ ـدي   د     ي د ي  ـ

 ط د   دي          ت  .

9 د ــ ـ    ي      د  ي 

  ت       ي  .


