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ا ا ا 
 و د  ر   را رن آــای  ص  د؛   و   ارش زا د ارش آ
  ...ءاان واریا ن ا رد و  رد ع  نای  هند  د ن  از
ــ و ت ی م  ا آن  یــ ای  س و ه و ی دم 

.  ر را هن و آید هآی ،ا
  دو  در ً ا ی ا ی در  ،  در  و از ا  در  
 در در اول ار دا ، ی از ای    ا    در و  و ر 
   ا  زم ا   ی ،زم ا درو ها د؛ ی  و ادار ز
را  . ا     د ظ ا   ،ن    د 
ظ ا؛ ای  زم ا، ای را  ً - ض   در ب  ،ا را  درن م 
 ، در ای  از  ن   در ظ- ا د    ای ،ا رو  ا ،

 و ا و اه ا و ا ا ی  ی ا؛ ی چ   آن را د.
 در ب  و    دو ف  را داری: ی ف د، ی ف   ا؛ 
  ؛ا و  ق  داری م دم را ق    رها   .دار  ام 
، ای ی رار اــ؛ ا وا  ای اــ  ق ا و    ی در در اول رد 
 یر  از آورد؛ ی دو  را و  ای  ا ا آن  م  .د ار 
ل دم و  و  ر    دم ا  آرزو دن در   د ا 
، از   ــ ،س ][؛  رو  س  دارم، ی ، ا در  ی ود 
  در ر و ی ا د دارد؛ یو    ــو ا اای  در ای  ؛ ــدا
     -  ا    د و  ،دم دار  آن ا  د سا ی
.س ادر د ؛ ایا  ای ، ش ارما و  و  ر ظ و از  ری -

    ؛ای  و رو ، د زی  ر  نی در  ه  وزا  ،
 ،  د دارد. درو    د دارد؛و ، .]د ر ]در ای ی ،زد را دا ف ای ی 
در  س، در   ااد  ، ا ی  در دن ای ، آن اد را  دم 
 د ازی  از ای  ؛ا و در دی  ه ل از   .داد ــاز د ، ا ــ 

 ـب اا  ت ر
 وری و  و  ، را ا دیار 
زن م پــ ر ا ایان



   و د   ی  ًوا  ن از 
 د د دش را ر ن ؛ــ ر  دارد
 ،   ،     ؛ا ی
  آن ،  از    ، اح 
   دش را از ای دارد در وا ، ا   
 ی ؛د  د  دش را رد و ا 
 ارد وا ن ود و اا ای ی  نآ 
ا رر ؛ آن و ا دی   آن در ذ دم 
  -ا ای  دم  دات . دم و در دل
  د  را  ی -ًی رای نــا
ــ ؛ ی ی رد، ی  را ، ای را 
  و ر ار  از ی  و .د 
    ر  ،د هــ را   و
  آورد و دو  در دل ی ی  
  ای ا ؛ یج دارا ای   ؛ا  ی
   دم ای  ج داریا  ،دــ  

. ی او را ، ی او را ، اما ، دا
  ی ه دی   ا ــ  از ید 
 رود؛   در ز دش از ای ت دارد. 

   دا ی   
و  د؛ ر اغ ی  در 
 ودی  .د ار   
  اب ی  دم  وارد، ا
 دی  ،د  -؛ در زدم 
 ای د، ا   هــ ل ی
اش د- ی زــ آ در را ز د، 
  ؛ د]ی[ ــد آ 

آ   را  ل شا ی د؛ ی در 
ــ و     داد    ا  دار د؛ 
و دــر را  دی  ،ب  . یدم رود ر 
 ،ر از د ً؛ و ا ن دردا را- د ــ ای
  ً ل  د؛ ای ا آدم ــ ن آن و
و  ــل  از ای ا- ی ات ی رر  و 
 ر، ی ی   ــ از ی ارار و 
    نا  ا ا  ی ،ا
 ی دم را ق  ای . ی سا 
 ر  ام ر  را[. و ــ ق [ ،د یر
 از ر    ر ی  ،ــا ر ر ر
ــر   ر و ردار  ــد.  رج 
 ــ از   ،ــا   آ    او را
رج، ــ  و  ای اــ. ا اوز 
  نو ه رــ در   ســا 
 زاد ًوا ؛ یا  و ه وا ، -

. ر  در ای
  رد ی  ــ از  دی  ی
ار د،    و  اــ. آر رده 
ار     در ل دوی و دها ار 
 ،ــ  اــ . وً   دوی و رده 
   اد  ا ای  ،داری ــ ار ده
 .  ا آور و  ر و  و  ا
ا  اوز ــ از ظ   در د و 
  ؛ ی  ر ر  وت 
  ر  از ی  ی ،اری ا
  ــ؛ ی  ی رــ  ی ای را 
یــ د،  در ای ر   رن ر 
 ر ه  را  آن .ــ  ی  ده؛ 
 ر  ی  ــا دهام ای ح رــ در  ا
  ای   ــ ؛یــ   در د  
   د، ایــ پ  ن    ــ
 ار  در     ر  ی ؛ا
 ــر  دو ــد و ای ا  زید ــ، ای از 
  ؛ دزی  انای  ا ای ،ــ دزی  
  ، ا ،ــ ر
  اث   ر  ارزش و 
  ی ا و ا  هذ
  م از ر   دی ای
  ی ر . ه  ر
   ران از ر ی و 
   - ا   یــ 
 - اــ  و ا  در 
  وردــد  ا  و از  ه   ،ــد
را در ار آ اری   .ل رو ــ ش 
  ی  ،دی رهــا     ــ
ــد  ر    ر  ًاوا دن 
؛ ی    در ر  اوا ود 

. دا
  را  ...ءاــان او  ل د  
   ، ن ل در  را ارد و آ
 آرزو ،ــ ت آرزواو ــ . اــ ایو ا
ً زم و ر ــآ اا ا نــ  ،ــا 
 ، یزم را ر ــ ــ  ض
ر  رود؛ ر ــ  انءا... ر  ود. 
  ت از ای ان  ع را  دو  
 و در ای ــ  ه   ر ــ ؛دی حــ
 ا اما ً ، ــ ر    ز

 .  ...ءاد. ان

  هی      ری   
ز ک   ا در  و   
 ،  ر ی 

ً اام ا د



 ،ــو ،ــزت آ ــ1ـ  ارا
  ــا و در ،ــا
 -ــا ل و ارزشــا  

. آن در زدی و ا
1-1- ارــء م اب، ارزــ و 
 و  اــ و داــین و 
یــان و ــل در   و 
 ،ا ارزش    دا

.ا و آداب  قا
و  ــق  از  ــدم   زــهآ  -1-2
ــو ا د و اده 
 ا  ــارا    از
ــ ا رــ یــ و اق 

. در ا
 -2 روید ــ   و 
  ،ا  در ــ نا

:یر  رات و ایا
1-2- اوی   درن.

 ا  دن 2-2- روزآ
.و در

 ــدآ و  ــات   ــ  -2-3
  ا   ــ هی

.
 ح ا ــ ــ  -2-4

.ا ن
 د ا   ء5-2- ار
. ب آ  ه اول دری 

6-2- اح و  م ی ،رت 
و ارزی ا   از ق دم 

.   اران و ا و
  وی   روا  ء3- ار
ز ا- ایا  ،ن اده، 
ر اــ  آیــ در ز د و 
  و ا زشآ وی ،ا

.روا   ءو ار
4- اید و ی زیــ رد ز 
 ،داروی اد اوــ و آورده ــ ا
واــ ،ــت زیــ و وت و 
ات ــ دارا  و اارد 

.ا

  از  و   -5
اــ و اــزه ی ً  اــس 
 ، ــو را ــ م
ح ژی و م داروی  ــر و 
 ،  رآ رت و ارــ
ف و واردات دارو، وا ،ت 
زیــ و ــات ــ  ف 
ی از  دا و  درات.

 ه و ایــ ــا ــ -6
 ، ای ــ دم از دآ د
ب و ، آب و ا ک، ات 
 ا آورده و  ــورز
ای اه  ری اارد  و 

. و ا ر
 -7 ویــ  ،  و 
ارک ت در زه ــ  ف 
ــی  ،ا و ارا ت 

:ح ذی  دم  ب در
 ــ ــ مــ  ــ  -7-1
 ــ  ،ایــا  ارــ

د غرا ا    با  ر

ــدر  ــــ  ــ و   ـــ  ــــ

ری ا ی ایان   پ  و ن ام

   رت از   را »«  ی ن ا 110 ک ا  ایدر ا ب اا  ر
.د غا ،ه ا  م  

   ی  ،یر  م د عره ا از   ا رو ا  ارش روا 
:ا ح ز  ،ه غم ا    و رئ  ای یرؤ  

ااا

ـ  ــ



ری راد، ارزــ و رت 
 وزارت اــ، درن و آزش 

.
 ی از ــ  یــی -7-2
 ،ــا وزارت ری   مــ
 ی ر و ــ زشن و آدر

.د و ا
 -7-3ارک ت  اران 
ــ در  دوــ ، و 

.
 -7-4 و ــ ار ق 
  ن  ا ر ز و 

ا د.
 و ای ــ دــ و ایــ8- ا
 رو ی  ــا ت و
   و ــا ری  ــ
 ،ف، ا عرا ،ی
 ا   در هور و رآی
و درــ   م ــ و 

:ی ع ازار
  امو ا  وی -8-1
 ا در  و  ی 
 وی ــ ت زش وــآ ،ــ
 ور ارزی ،و را اردا
 یاو   م ارا ،
ت ارء  و  و ادم 

. م زشم آ در آن
2 -8- اای ــ و ای ت 
 وی ار وا  ــ ا و
.اردا  و   م
 ،ا ــ ــ ویــ -8-3
 ــ و  ــزان   اــ  ــی
ن ــر  ف ارء ــ و 

از آن.
 ــ ــ و ــ ــ -9

ا و در  ف:
    -9-1ی درن.

 -9-2ــ  ز ی درن 
  و  دآ ا  ــ
 آ  ندر  ی دم از ــ
 و ر د ،رــ ر  ر 

. ا دی
 ــ ی  از ا ت 3-9- ارا
 راــب در در  
 ارا  ــ ا  فــ و 
ت یــ در اره از  زم 

. ردار
 ــا  ت ــ  -9-4
  و ی ــ ــ در و در
 آ ی ن وو در ــا وزارت 
    رت و ا م ــ
 ت زایاف اــ  ــ د اا
 ،ی  در ورــ ــی و

 ر  درن.
 -9-5ی زار رــ ا ارا ت 

.در 
 ا ت وــ  ویــ -9-6
ــ   ــا و  اس ارزش 
  ا نــی وا    ودها

.دو و دو
    دا م حــ7-9- ا
د، اای رآی، اید درآ د و 
 اه  اران ت 
و  ص   ارء ــ و 

 در  وم.
   ار دری    -10

:  
 ،ــدرآ  ــ  زــف  -10-1

. و ی
2-10- اای  ،   ارء 
 در ارا ت ا و در، از 
  دو  د و دا  
  رــ  از   

.ی  ازا  افو ا 
3-10- و ارض ــ ت و اد و 

. نآورت زی
 -10-4داــ یرا   ــ و 
  نو در ا رای زــ
ــف  ا و ارء ــ  ویه 
  ا  ردار و  در

.درآ ی و د ز را
 ،یوــ  ،ــآ  ایــا  -11

  و ر ر و ا
د، ــاده و  در  ، و 
ارء   اده از  د و 
 او ر زآ ، نز
ر  رت وزارت ا، درن 

. زشو آ
 -12زــ ، ،وی ، و 

دی دن   ایان.
  ن داروی  وی -12-1
 وزارت د ــورز و ی از 
  در  و  آور 
   داروی آورده  و
 وزارت اــ، درــن و آزش 

.
2-12- ااردــز و روزآ دن 
   و در  روش

و آورده   آن.
 -12-3دل ت  ی ر در 

.  ز
 -12-4ــرت وزارت اــ، درن 
  ت ــارا  ــ زشو آ

. و دارو 
  دل و ــ ار -12-5
 ا یــ  و ــ ــ نــ

.در ت و روش ایا
  در ــز ــ ح6-12- ا

.ی
 -13ــ  و  م آزش 
  ، رت  ــ م
  ، ز   ،ر
 ،رآ ا و   و د و
 و دارا ا ق اا  
   ــ ــی رت وــ

ز   ر.
  م و دل را -14
 ا ری و آور م دروی 
د    در م، ن 
  انای ی و ــ ت و ارا
  ب آ   

و ن ام.



 ود ای  ا  ا و درن ا  ه ده ا ه در 
  ل ی ل 1393 را  ون .ا  ار دو   یاو
 .  ا   ر ا دو  و ا ای د ا و   دم، 
یه ویه د  ا ده و دو  م د را م ده اــ  دم  از 
  و   ای  د شا ی ه ا . ا دی د ردار
 ا  ا  دآ  روز و  ر در   ی
  چ از ری ادوار  در  ا . د ل   را ا 

. ای  ی س عو دوران د ده ا ارو
 از  و س اوان ه  اام  رأ   ــ در  دوم 
ل  زن م     از  ری م ر آز  ر د و 
  ر د را در  198ن م . در  ت ه ر در 
 ،ب اا  ر  ر در  ار داد. و د ر   را  
ی این را   ا ی از  و   وه  ی از دم  ان 
ف و اا  ت د اب ده ا. در ای  ه ت   اوا د 
  ف را   و  را از ن از نار  از و   
 ای  د. زن م   ود  آ ی ً اا  در 
 ا  د ارو ا          ل ی ه

 . نی ای       ا ،وه 
ع  دی  ت ی و ا ران ی را ا آورده د ه اا ده 
 ری   و  نز  ر و  ا  د زات ا ن 616
م ه  و ــت دری وزی م ا و ور م ر ه ی و 

ا آد   ا  ی دورد  ت ه ی د.
  ی غا  و    دم  و ش دو   رود ا  رو  
 د ری  ر  م  از    زه ی ای د 
.  ر نو در ا  را در ی ه روز نر ده ازو ا

  اره چ داــ  در  ر ز ده و  رد 
 ا   تام و ادا  اا رود و ر  ا  وه یقو

را ار ارد.
زن م   ان رگی د  ر  م   و  د 
 ، ای د در و ا  دو  ز و ــ  دم و از ی در

ا و درن و اای دن   زود    اه ا د.
  لار  ا ا ر ا م در ران  س از  نی در
 ررا ی  م نز یی ی دور ی   و د ــر ات

.ی

زا  د
ی ول 

 



ه ی را ـزـــن م 
ــ در  ـ دوم ل 1392

ـ ـــراي  م ـ ري 
 ا ای    ص در اان   ا

   

   م یا  ده ای ارش
زن م  ری ا اان
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)ا ّ( ای ات آ رك 
ب اا  ر

م ؛
    غا ر رــا  ًاا
  1393 ل روز زیدر آ  رــد 
ــ ، از ا در ن م دم، ــون م 
 ه آوی ــ د دای ــ وم ــ و ــ
  ــاز ی  ــ ما در ز ام داا ای
 ، آز ،و و ا ه ه 
در زه  ر، ــ اد  ،م 
  یر  ر را در در ا ت ارا
 ــ ن و ــده ا ا ی  ی دم
  از .  ــ در ای  یــ را
 م رو ،ا  در روز  غ ایا دی
در اــد  و ا دارد و  یه و اوی ز 
  ن از ای و   د ــ 

روز  18وردیه  ل، روز   ا د.
اــءا  ای  ن، ی  در ر 
 و  ی ــ ا م  در ل و 
   در ا ا ء ا ه وآی د
ایا و  ــ ارزش وا ا و ا در 
  م  ت و و   و ــ زه

. ا ن و   در ان اای
  ر    از ی  ای
ین ا ای  وزی ، اوً از ای اام 
ً ،ارم  ، ر ارز و ری
 اا ا را    دآ  
  م   و از ــم داا ــ ای
  و ی  زشن و آدر ،ــا در وزارت

.ه داریوی
رء وا داری     اــ  ر 
ی ایان   ــ  آــ ب  و 

. ی ل و د   من ا

زا  د
 م نز  رئ

 ری ا اان

  غا    روز از  ان دررگ ای 
  از  م  ر ا  ن از  ویه و ه 

 و د این  ای زه دارد.
 ارز ی د را از س و ردا ا ر  
  ران مآ   اره  با زا ــر  و
 زدی دو ار ل دوره در واریو ا م داا هاورزی
ا ارا ت ی  دم ر ین ایان ای  در 
  م یدی آرزو  د و ار ر   رأس
ی  دا از  دم و اای  ت در و 

.ی د ا
  ای اا  ی ا و  ا  
   و ار       ا  و 
  ار د و نز  از  ی   و 
 و وی د دم در  از  دن ام 
  و و ا  ه دووی   ــ ا ش  دار
  ه از غا  د او ا  در ا را
آن ر زا در ــی  ز دم و رــن  ا از 
 ا و در ا ا  ه و ــد 
  از  و ت   را  و  ی .زن 
  د د د   د ای ادر ا ــ م
ت در    از ت ا دم اــ و  ام 
  در  دو و   دی ا را 
 ا د. اای رای ا در و ار  ت 
 و ق و دم از زهآ ا ا  و 
ا د و رــن  یه اول در ، ای و ا ا، 
  اد و ار ، و  ا  ــدن و د ا
ی ،د رت و ل در   ، ار اق 
ا و یی  و   زی ،زا و ا ن 
 ا ر ان در نرغا  هوی  ،زان و
در  آد   ف ی  ،ا و ارا ت 
در ب را و اوی  ر دا و م  و 

ان د را در ای را ف ا د.
زن م   ری زن  ر   ود 
    ا ت و  وی  ن ا 
 رآی اید و ا    دا م حو ا ا
و ایــد درآ د و  اه  اران ت 
و  ص  ار ــ و ــ در  وم  و 
.ورزی ا امو ا  ده ا  م ا  ت
در ین داً ا زن م  از ر ی ردا ده 
    دارد ما    غا   و در

. ا  دن ای  و ی ت درا

 رـ ـپ م  ـ ـزن 

 ـ غـا ان در پای ـا

ـر  م ـ از ـ 
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را  ــزن م  ان 
ره   ر و ی از ارن 
ــزن م ــ یه وا در 
  زه ــ و ز 
از ی ــف و  رت   د 
 دارد، ا ف دی از   
   ری ای  ما ز
  ری ،ر  د از  ا
 ی دا دارا  یو  و
  ا   فــ ه و
   ر  راــ ی دوره
 ــ   در  و  
  ، ر ان در از و رای ،
 از و ــ ــ   د
  ، ــ ت وــ ط ،دــ
  ی  را را ــ یو

.د  ی را  هآی

   در  م نز  رای ی ه ای از ران  ای ی و  آرزوی 
.ر  را  ری دوم

 رای   چه 
 ـپـ م  ـزـن 
در  ـ دوم ل 1392

  راــ رو  ــ ــا
 :و ا ن درز

- ــ زید رــ  زــ ه و 
.

. ه از دوره دد ای ات -
- ان ر  ،  اای و 
   ت دم و و ار ف
  در ای و ا  زه نار ی
 ا ، ت ــ   د
  ،  ،  زه د نــ
  ا ر   اده و 

از    را ی  د.
  عن او    آ  در
 ،م ر و   وزارت 
ا درن و آزش   زن 
   را ای . د ندر آن ز
 ی . آ و ای  د در

 راــ تاو ا       ا
ــ در ه ت ، ن ــت و درازت 
 ز ون و ز درون  ت
 . ارط دی و   ارن زن 
ا از ر  م و و این  و ت 
ر م   زن ، وق 
ون و ره ،  زرن م زن ، 
را  ا و  ز م 
 ار  در   و ا ــ
  ررد  ، ک د و ت
و  در را  و  ارت 

. ده ا ز درون
 دی  ــ ــا ای   
  و م و  ر   را
  م رل و اا   در ذی
   راــ ر و ارــ
ی در د ــت و  ی در 
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ا ارد ،  ت،  اده، 
د زه ــ و ... دا ا .ت 
 آن ه ــر ارن زن  م 
  د ر قو ا   ر 
 ــ زه  ن را هوی ی و 
 ب ا ن درط ای ن ،د 
 و  ا   و وم ش 
در   ت  و  ورود زن 
   سان ر ــو  
  ار  نزــ و  را آ

.ا
 ار زــ ونــ زه در ــ
  ت  د  ــ ت و
   م ر  ر ی
 م و  وزی م ا ، درن 
و آزش  و و این ، ین 
م  ــرا ا، رو م 
ز .،   و  زه 
ــ  و ورت  ویه و ر  آ و 
 ح ت   ــ و اار 
 ر و رــ ،  ،  هی ــ
   و ر رد وم ن وزــ
ت  ــی ار ذی  ه 
 از  ات ــزن م  و 
 ن وای ان ــ  ا
    هدی   
،  و ر    ت 
 ، و ــ   داده 
 ً ــ و ی و ی ز 
  ش ر و ت و و  
 یان دارد ا   و ص 
  م نار ــ  م ودر
  ای ً د . و ا و  ، ده
  ا    ءاان 
 ر ا   ،آی  ش اق آ
ا و  در اید  دو در زه 
ــ  ا   از آ . ون 
    ه چ   

 ا وزارت  ت  در درک
 ی و در ــ زشــن و آــو در
  را  م نار دی ر
دد،   در اای د زه 
   در    و 
ه  ــ د را ــن 
داد.  ر  ــ یه 
ران ــ  و  ین 
ــران و ــ و وا دار و 
   در  راــ  ی
ت ای یان ان  ا م 
 از ت   دی در ای دوره 
    ، ا  را
  ص در  راــ ــ
 و ت ای  هوه ویر

.ده ا ع  در را
را  زن در    دوم 
ــر 9   ــ و  74رد 
  از ان و ا  زه در 
   ده ــ ... ت و ، ،د
  و    و د ــ و
ارات ر و   ز آ اام  

.ی
 ــ  و   در 

.ا 
در ین  ــ از دــ ارران 
 دآ ،ــ م وزی  م
  دری   راــ د
ات، دات و ادات  ران 

ار ام  دد.

: را د  ره
02184138555
02188330687  :ــ
shoraye_aali@irimc.org  :ــای آدرس 

   د
 راید

 ران ارا د  ا 
و ید  ده و  آن 

. ت اوا از او
   وعــ دی ــ  
 ر  ــ د
را  زن و  13 ن 
 زر آا  زه در ر 
 ر رــا ,ر اــا ,ــو و
 ,د و  رل, اــو ا ا
اد  ،ت و ارض, ح و 
ای و آی  ,اده ، رت 
و ارز ، اق  ،  روا و 
 ود  ف  ، دارو 
  و   ، ــ ات و
  را ا زو ان   
و ــزن   در ر  و 
   آ وی ت و ر
و درا  دا و ت 
 د ی  اتا ن درز ت

. ا ا را
  ود دوی داز و  در ای
  زه ه نر ن و از
   آن  ح آا  ه و دها
 ، ه ان رز  را ی
م  در   ت د و 
. ه ا دا هآی ا ری 

ــ اد  ــ  د 
در ــزه   ــ  وزارت 
  ــ زشن و آو در ــا
    دی هءا... در آیا
آ  ام ا  . ی و رت 
   و ز روان  رای

.ا را
 ــ  دی  ــ 
  ر وــ  م هــردا
 را ا    و
   ه رت در  ا 
 یر  ا  ی از ای
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)9
2/

6/
23

ل )
 او




)9
2/

7/
6(

وم 
 د




 ا ای د آ ، ان ر  ر ا  د ر آ   ت ر  راــ ــ در او
 ان ی ر و ر  ی  ان  ت ر     را  از  27از ا م 
 اول ، آ  ر ی ان   د د آ ،  را ان ری  ای ــا د  آ ،  راــ
   م نز  راــ ان د   ــ د دوم و آ ر ی ان  ی ــ د

. بل ا ت دو

 )1( دررا اا ده  42ن زن م  و   اد 2 و 4 درا ه  و  ن 
  ر زن ، اای اد ا  ن از  9   7 و   ر ن ی م ارع 
و ــ اده ، دارو و ات ــ  ،  و  و ن  روا و  ود  ن ف 

.  ار ی رد 
  ت    ،  م نزــ ن 92 ده    و ا  ت ی ــ2(  دررا( 

.  ار ی رد  رات و ا یر  ا
 زاده ، آ ی س د آ ا  ت ی  ءا  ص ه در ار تا   )3( 
د  ت ، آ د اــ اا  ، آ د ــ ا ،  ر   زه زن ، 
 د آ ، ا اا د آ ،    د آ ، ر  د آ ،  ی  ر
 ا  ت ی   ان ل ت دو  آرا یا    روز د و آ  ی د 

.دی با
   )4(  را ای ران م  ــرا ،  ر دی   ــت  را  زن در 

روز    اول  ه ار دد .
 )5( ر دی     او   آن ه ،  آ را  در ری 92/08/09 ار دد.

 د ادا  ط ت ارا  نز م  ر  هآ      دی ر  )6( 
 ی در   ر از ف ز م  ر ، ت ر  ، ا   و 
   ن اداره د  ص در د  اه و    را مد  ...

ر ، در  آ ت ر را   ری  زن ح و   اذ دد.
 )7( ر دی    ح ع  دوــ دن ــن در  ــرا اــ و ورت اس 
 ر  ن زاد د ،  د د ،  جای ن دیآ ، ا    ــر دی
آین د م د و د رل      ا   ر   ع و ارا دات 

.ی اما ر ت ار   م نز و  را دم آو ا
  ع وم ار ر  ن     اده و  ع ا    دی ر )8( 
 و ارا  ر   نه زز   رــ و اــ ای د ب آ ر  ن زاد د اده ، آ
ــد در ص اید وت روی و اده از ــ  در   اده  ه در ا ن 

.ی اما  ت ر  ل ران  ن وز ری  رت و و در   ان وای 
  اتی  اداره  ارو  م نز هی ت م ران ا هآ  ت    )9( 
   ن م د آ  تاو ا دی ر ع ای   ــورت ر و  نین آذرــا
 د و آ  ا د آ ، ای ا د آ ، زا  د ر آ    ع و 

م د اام و   را   دد .
 )10( ر دی    وق ون و ره ــزن  ر ام ا  و ارا ارش د ت 
  ً آن ری  ا ــ زرس در ه وی ت ی ءب او ا   ر ی زرس و ارشــ ه ویــ

اع اء م  وق ا ر  ،ار  دد.
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)9
2/

8/
9(

م 
 




)9
2/

8/
30

م )
ر

چ
 


)9

2/
9/

28
( 


 و 


 پ




 ی رد وط رت  هون و ر وق 1392 هداد 31    لــ  ر و از )1( 
. ار

  )2( ب دی  ر وق ون و ره رد ز و اح ار د.
.  اما ی ن وز  د ان  غ  ن درز دی ر )3( 

 )4( ب دی   آ را   رت دو   ار دد. 
 .ر ی   دل و  ارش و ارا  نز م و از ی  را   در  ر )5( 

 آ ــ ن درــزر ه وون و ر وق هی ت ءا  ا  ده اق ا ــ  دی ب )1( 
را  د .

  را ت آ از در ی ــ  ــ زشن و آدر ،ــا م از وزی  دی ب )2( 
دت دد.

 ارا    را  ه درــ ارش ارا    نزــ ــ م ون  دی ب )3( 
.ی اما  را ت آ از ح در ی  زاو درآ دات ا

  دل و  از  ح و نز م  ر  ر   ن دــ 4( ا( 
اء  10ــن از  13ــن ب دی ً .ر ــ ا 3 ن  ه در   را ح و 

ی د.
.دی بن از ر   د ان ر  د 5(آ( 

    )6(  را   آه  ی آ د وز   آ د   ی در ت 
 . دی ا ا 

   ن  و  و   ،  ات دارو و( ه  ر  ن  ءا )1( 
.دی ب ح و )  ف ن  ود  و روا

2( (   ــره  159رخ 92/2/8 ر م ــرا  آذرین ــ )ی )ح و ام ارات م 
ــ ن ــ م ــ ا )اک از ی( و  ام ارات م     م  ب 

. ار ی رد
   )3( ر دی     و  ب آ د  ون م رت و  ری زن 
و  ب آ د  اده ون م  زن   ارت ارا ه   ی و  و ب 

  آ  ا  را  در ار د ای را ارد.
  )4( ر دی ارزش ــ ت ــ و م رت و  ری زن وی و  ح و ر در 

را  ارا دد . 
 ری  رت و م و ــ ر  ،   رد ه درــ مت ااو ا  ــر    )5( 
 را  ی ان ی ح و  و  ر  ن در دی هدر آی  دیر نز

 ارا دد و  د ذی  دد.
  از   م نز     د   م وزارت م  ا  دی ر )6( 

اغ  ی  اده  اا  اء ر  م زن ام د.
 )7( ر دی در رد    ه  ــزن و وزارت اــ و ی د رار اا و 
    را د   ه ودی او ا وی ع وــدر ا   و   ــ  

دد .
 )8( ر دی  اای زن در اع و  و  را   دد.

  نــ در   راــ م   د ب آ 92/9/5 رخ 618 رهــ  دی ر )9( 
ر رت و ارز ر  و   را   دد.

 )10( ر دی    ات ر ران در ا ر و ز  ز آی   درا ت ، 
 و  و   ح در  آ را   ن ح  و ای ارل دد.

ــ )11( ردیــ آ   ار ات ر  و ا ــرا  و ت رــ   و 
زرن در ن ح  و ای رد ر و   را   دد.
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   اردن رص در ا ن در  م نز م رخ 92/8/4 ری 1/2163 ره  )12( 
 ت    ح و  از  و ر   ، رد ا ار   و ر دی زن 
  ر و...( و  ،از ، ارو(  ر ا  م ز تی ده ازا    م

 .ی امآن ا  ع و    د
   )13( ــره  1/36960رخ 92/7/23 ری م  ــزن در را  وش اال ل زاد ز و از رده 

  ار ا رد ح و رج
   م رخ 92/9/10ری  32/47212  ره رخ 92/07/06  و 32/32599 ره   ل14( و( 

زن ام و  ر دی  ع در  آ ح دد.

)9
2/

11
/3

(  


 


 ر   دیر و ــار ی رد ــ م نزــ  هون و ر وق وام از ل وا1( ا( ــ
ــ  وق ون و ره و  ــ  از زن و وا وام ــ     و ف ارد 
   و ی  ،  ــا و )... و  ــ ،   ت و(    
اام و ی  ًین ر ال  رت ید. در  زن       ارد  و  زم 

.ی امن از وام در وا  ار و اداا 
   دی ر و ا ن آورو زی   هدر ز   ر  بــع ا ت  )2( 

، ع  و م رت و  ری زن  دد.
    )رد  نو در ا  ن یدر و(  ا و دا ا رت دی ر )3( 

را  م  در ص ور ز د ر در  ن  از  د  ا دد.
 ر  ران و   طو ار ع ردر ا ــ م   و یــ      دیر )4( 

از ت ا  ین ر   ل دن و اای  آ اام دد.
   نز رــ نی  ا ، ز هــ د و  د تــ   دی ر )5( 

.ی امه ا ای  از 
 )6( ر دی  ع ــ   ــ در ــ آ را  ح و ارش  در ص 
 دی ر  .دد ذزم ا   ارا  را   دات  ه و مت ااد، ا 
 ا  ر آین د د  ، د س آزاده ، د زاد ن ، د ی  و د رــل  در 

ص ام ا و  یت     و د     دد.
 آ  ر در  ــ زشن و آدر ، ــا م ت از وزید  ــ نا  دیر )7( 

را  اام دد.
 )8( ا د ارا ــه  ون م  زن رد ی ار   ،ر دی در ص 
  در ای  را م ا و ات   در  ت ز ا  ط د  

، ع در ن  ر و  ی در  آ را  ارا دد.

)9
2/

9/
28

ق )
و


 




 


 


  ح هون و ر وق هی ت ص ا ن درز  م رخ92/9/26  ری 1/51086 ره  )1( 
  س و آ زاد   و ر  ،   ، اد  ن دیآ   د  و

.  ار ی رد    19 از 15 را   )ی اد
 )2(  آین د یا ــا  ــ 10 را ان زرس ا وق و د ی    8 را ان زرس 

.دی بوق ا لا 
 و  د ارش از و ارا  ــ  وق هی ت ه ت ی ف ا دی ب  )3( 
   ام وان  ا ی وق  و   ران  ی ــ  دات اــ ارا  وق  و 

ر م  وق  دد.
  )4( ر دی  از ارا ارش ر در  ق و اس   ا م  وق ا ف ت 

ی ه از آن     و ر و ی دات و ام ات زم اام دد 



ان


 ا


ا
ی 

ر


 





م 


  ی


ا
 





 13

93
 




د
 ار

/1
60

ره 




14

)9
2/

11
/3

(  
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4(
  


 




  ن درز ر     ح آا  ران دات ا دیر )9( 
آ را ح و ت زم اذ دد.

  وم ب و و ار ، اردی  در ر   دآ  ر   و      )10( 
       ام و دررد ا در ای ع ون در از دی ر ص درای و دا ــ ر ز وــ 
ا و  ا و ــ در  روز ا ر دی ع  اــل   ارــل اا  و 
 را  ر در ا انای ا ر  ا و نز م ت از رد ،  ا  ادر

 و  وزی م  و ارد ا و  در رت ز ح د در   اام دد.
 اا  نز    ب ارش ارا  ، را 92/9/28 رخ  7 ره  و )11( 

.دی   را ت آ ه در    ن
 ارا  ، را  م در  ت ر    رخ 92/09/28 و ــ 8 رهــ  و )12( 

.دی  نز یاا 
    و ًرا  ت ر م ن ، از م انی ،  راــ م ا دی ر )13( 
 د حع ا  و ع را   نز  م ر و ا  م ز م ــرو
 را   ام وا  ر   ی و  م نی  ها س و ی ل 93 ازــ ــ

  دد.

 ر     رد   ر و ا  را   ه در   وهر ارش)1( 
 م زن ی دد . 

.  را ی  و  نز  ر  ا    اا دی ر)2( 
  ه ر  رت ی  د را دات ارض ت و رــ  نــ دی ر)3( 

.د ارا  ر  ر نی  ا 2  ر در اا وی
)4( ر دی در ص راه ااز وا وره   ارا وره و رای  ران   در زن 

 و  اات زم  زن رت ید.  
)5( ردی روید زن در ص  ار ت  و در  اس  م ه و اح ارزش 

 ت  اس وژ روز  و ا  ین ر ام دد. 
 ی سا   ه و  ز ار   یی ان     را ای   )6( 

.ی دها  اتا در  ارا ن از ایز )نز ریا  در(  ر
)7( ر دی در رت م  ات  و ر ام ه در ص    زن را  ًب 

.ی مرا ا  را
  م ر ا   ، وم رت در در ارد  دد و در من ار ی  در  دی ر)8( 

و ر داه   و ام دد.
)9( ر دی    داروز  ان ی   ویی    و ام دد. 

)10( ر دی  K یا   ان در از K دا  و ام دد.
.دی حا  ح  نز ر  ين  و  ه راد  11( آ( 

)9
2/

12
/8

(  
 


: دی ر 92/11/24 ر  را  8ت 6و7و 1( در را( 

ا – ــن   ی از ــرا   م ه ت  و در ، ا  آ را در در ر 
د ار د ،  ات ارد ویی ــ  ر رــ آ  ام ره ا  ین ر ر 

  د را  ام دد.
  ا را  ا  نز هی ر نی  ه در روز   راــ ــ رتب - در

.ی  ر  30% در
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)9
2/

12
/8

(  
 




 ،   11  و   7 ره  و و و و ــزم آ ون ارش   )2( 
ــ ارا    ط    ه ا  دو ه آ  دی  . ر دی و ر 
ات د را  اا و  وی   در زه ار و ز  اده از ات ر ن 

.ی  د  ودی و  یظ او  و و و زآ ر 
   )3( ــت  یه  ــ در ص ع ت و   ود ز  ین ر ، ر 
ــ ر  م   ت د اات زم     وزی م اد و دارا ی ی ت 

.ی  را
  از ا و  رو ی دم از   وم ار    ن وز  افا 4(در را( 
ارط   و ف ــ ر ــ  ر یه ر  زن در را ار زن ا و  و 
   ر نی م وزم ا ی د او ار  وزارت  د و درآن   و راــ دی

.ی امم ا  و ر  را  د ر ب و تار ارا   ره ی
 ر  د ب آ ان وای  ن م ا ر  د ب آ ارش   )5( 
یه م و وا دار در را  و  ر  زه زن یه م وه  در را  در ص 
ــت یه ران و ق ا و ورت رــ ر   ت آن و  ر  از ت 
  زه  را   ام ی از ت  ای ران و درا  ری و  ت ر 
  د ر و ا ذی و دات ت  نز نار   ا  و ذی ار  ــ
 رو ــ از ران ــ  و ین و وا دار و   را  و  ر م 
  ــزن و ر م ا ــن  ایان   ر  ت و اء ت و ت 
ران ر و  ت   ت ر م را  و اذ رار  اام  در رت ز  ارع 
 ــ  ر زن و ی ام ی زم از ی را  و ی زن ت زم اذ دد ، 

.   را م ه د  ق ارد ص در    ما
اــ ارد و ران ــ :  وش دن ی و ان راد درازت و اــ ا ،   ان 
یی  ور و  ان  ری  د رت   ا و  روا  ا  ی و  ن 
 د  وا در ا و  ن   ا  ت و ،  ص در  ت ، 
 و ــ دن یه ــ و  ااز   ز  یی و  ورت ز در یش 
  ،رــ  ان  نــ ا ر هی  ورت ،   زــ  ودی ، ــدا

ار و  ر ت   م ارع و  اده و ...
ا ارد و ران و وا دار : اح دی   د د ، ا    درآ اک، 
   م ز  هی ت ن دری اد این ، اآ   ــ  ــر 
. ذی ا  ای ا  اد  دوره  و ازراه ا ی  و  رد ، نآ  اد  
 و زاردا ی ر از  م در  ران هی ءء و ارا  : ی وه ران و ارد ا
اــ  )اید ردی  اــا و ر آ در    و ردار  از ن  5ل د و 
 اری ما  ق وا دا ،  ت ــ  ( نآ  د ا  دا ، )... ر و ــ
 ایو ا ر  در ش دای  )... و   ز   ارداد  ، را ایا ،  

یش دا در  ر ار و د ، ز و اح و  در ح  اده و ...
    و د ص در  نز  ندر ار و دا      راــ)6( 

د .
)7( د ل  1393زن  ون م  ح و  ت آن ا  آ  ، ر دی اء 
 را  در او ارد ا  امه اــا   ا د د ات ارا    راــ م

 ح و ت زم  اح آن اذ دد.
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)9
3/

1/
21

(  
د

 


)9
3/

02
/0

4(
  

د
ز

 ی




)1( زن م ــ  ی از اات وزارت 
  یء اوو ار  هی ا  در ــا
 رت در را ا  ار در ر  ، م ند ار
د  ر و ده دن     ، اام 

ا د .
  ن   ــر ی  دی ب)2( 
 ر  93 ل در  ت  ص در
ــن    ت ر ــرای   ت 
ر رای   ام ع  وزار ا و ره  
     ای  ــا  را ــو رو
 وا  ــ   وم    )  راــ(
  در  ی ای  ــ   ین ــزن در 
را   ار  د  ان ی    ل 
  را  92/12/8 ت  92/11/24 و ت  93را در

 .ی   م
   ن دی   م نزــ)3( 
 دن آ  ا ش و آ ــ  وا 

.ی اما  د 
 ) 4( ت ــ ر ــد ــون رت 
 دی ر و ــ ار ی رد  نزــ ری ــ و
 ری  ا رد در ای  راــ ا ات ا
  ری  رت وــ و  لا  93/1/24

دد. 

 داروی  و آ  ه  آ دی ب )1( 
   رو ا ا ، آرای ، ــآ ، را اد و
ن  ــر   اح  ( ه 
دار از ات و و ت  ا ، ــز م 
 ری  ا ل وار ) وریــ و  
  را د   ی و ر   93/02/25

 دد.  
  م نزــ م  ر دی ب  )2( 
 ا را  و ر م رو  ا  
درا ی  در از درآ  از اا ن 
   ــ  وت ان ــ  رای ــ
   در ــ ت وا  ب و

.ص یا
3( ( م   اس   )ص  ب و 
  ) م نزــ ن 3 ده ا  ده 2 و د 
 و آ ا وی در ر ل و رــ و ا 
  ط  ار ــ در ا ار و ار 
.م ده ا دی و  ر  زم را تاا ، 
  ورت صــ م در  ر ــ  ) 4( ــ
ــ  ا  ــ ف  ح و ر 
 آ  در  ح و   ن ع در دی

را  ح دد .

 ـم پ  رايـ ـ
  ص ان درای ري ا
 پ      ا  ا

 ه ا د  اره ن ر  رگ 
  ي  زــ ای  ری  در ادوار 
ــ ین، ن  دا ــ ر آم دردان 
 ت ا د را در   را ی ِ
 ــ بدر دوران ا  از آن  و ــای  
   و ز ي س و عو د ــا
ي س و  ، و ، ا و دی د 
 ده اــ ،ران در رژی ،   ا، 
اــا، دی و زان ااز   ارات 
ر و اي و یــدران ذي   از  از  ن 

. نی  يت در راه ا
   ــب اوزي ا از  يــ در
 د ، ی از  ي ودی دي وت ا
آوردي  ، اــت، اات و   در 
زه ي    ت   ن 
دیه ا و ای در   ان ز  و ات 
ر اوان در ــري از ري  اي آن 
ود دا ، اداي و دی و   ،دیه 
 از ا دي   و  ت ادي، 
 و  د     ای م و دم 
ــل  و  ري از    و ردي 
  در و ی داو ــ ،ی  را د
  نا   وم  ه در   ي دوره
 ن اید وه از ای   و  ،دارد ادا
  و  د ي دی چ و در م ا ز و
  ي اری و  یی ء .ان ی 
دیه  در ري از ارد و  اد زیدي از 
ااد     ی ار داراي ا رک
، اــ ر و      در ي د 
 آور و ز     ا .ــري ا ی
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   ن    ــآ
  اي و ي ری  دا ي
وــ د،  ــ  زه 
 از درآ  ،   اري 
ي   ت   ،ي 
رآ و ري ارد دی  ء اده 
 داا   ي و  از
و   ي ی و ی از آن 
  ای   ر وــآ  

.ه ا س روي آورده
ال ا ای  ا؟

ا ل   از  ن ید 
 ا ، ن ش   
   در ــ م نار ــ
 ا ت ریــ   اي يری
  اید ــه ا ت 
 ای   ــر و 
ــ وم  اوج د رــه ا؟ در 
   رن ا از ي دی و 
ن و ...  وم وق  و  در 
 و ر ی   ت  
 ،راي ا  م نی و
ریــ م ري و ت م 
وزیان  وزی م ا، درن 
  م نزــ ،ــ زشو آ
 رای ءان و اای ــري ا
م   ره   ر 
ــ و ــري دی از دزان م 
ــ دار   ــري یی و ه 
ي از ات ن و رن ه 

  دو و   
ر، ار  رود  رــ ي 
 رو   ــر  و 
 در ای آی ، ی   
  از  م  و دو 
  د در  کدر ا 
 ی ء رع ر ای ر دار
اذن دم و اید  و  در 
  يدی  رانرا ر دا
  از ا ؟ دا ا 
   و ــآ  ي
 رو ای دد؟ آیــ   ــ
   ــت ــدم و م 
  ــد؟ آی ء دین 
 از ای ي  ،رآد و 
 روی ای د؟ آی ا ديــ 
  س  دن دار 
 اره  و رن   س 

آن  ده ا ؟
   ما ای  نی در
   از  م  
ــ  ی ء س ر 
ا از ای  اام ده،   و 
ا د، ن را  ژرف ای و 
د  در ی  ی آوره 
 دو آ   تد ادر ای
د را در ــ ی ار  و 
  ما ر تــ ار

. داری

  ورــ  زا  ــد
ا ت یه وق ون و ره 

زن م  را ب د.
 ارش اداره  روا  و ار 
 ا زن م  ، اس 
 د ،اد ــ د  ای
 ،ر  د ،ــ 
  س و زادــ ــ د
ــاد ی ــ ان اــ ت 
یه وق ون و ره زن م 

. ب 
در  ــ دره آه اــ:" در 
اا ده 9 اــ وق ون 
 ر ــ م نزــ هو ر
  ا  ی  ،انای ــا
  دــا  و  ــ و
ــرخ  1392/9/28ــرا  م 
  ل ت دو  ــی 
ان  ت یه وق ون و 
ره ب  ی.ا  در 
   در  و و ای
".ی آرزو وز و  ز

اب ا ت یه 
وق ـون و ره 
م پ نزـ
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   م ا  ده اــ ارش
ایان  ــا  ر  ــپ م  زن 

ل ارات  دو و و ت ر ا  ات زن م  ر    دو  در  ار 
  زا  د ب آن و از 92 ت اردیدن ا   ،  اری  ر    20:30 و
ان ری  زن  د. اس ال  ای   ای د   ن "ری ر  ی ه  از 
   ن راز ، و   د    ی  ای ".ی  را ا    ری   ، تا

.  رت  و و  ، 

ارد و داد92

 رات اا ی نا ها .  ار زا  د آ     ر  ت ر ک 
   .  من اای  ن ازز ای  ت ت و دراز ه   اف وا ی و   از ر 
   ت ر  اتا از  .  ذا  ن در  ت ر ر   و  د د ز
  ت  )د ه نی   ی  ز( ر و ر  ن ازز  ری   م لا  در را

. لار ری ن در  د. ای ذی  ا ن ازای  را ده و   م تا  رت

92/2/21

 ی  از   را ، نت ایاز ز  و ی  ت و نز  م  ری   ت ر
.ر رن یز نار  ارو ا   ری   رو  ا ح 

داده 92

  ا ا ت ر  از ت  رت  ات ، درا د راً اام  دت از  را  و 
  ری   م  نا   د ف ای . نز  د دراز ر  ا ند اای  نز زر

. ی نز ر راتا 

92/2/21

  ر  ، نز     ــری   از ا ــ دو ر  ل از آ 
 ،ت ر   د ، و  اس    در را ر  ا ر از   و رد 

، اات  ام ید.
 ،  م    ما  ده و اتا ــ م نزــ تا  رت  ت  ا
ا او ر در ری ــزن ، ار ا  ــرا  زن در ار ت ر   ار د. 
   ر ردر ا  دو ر   ، رت، اا رت م ت ر ا ل

.ار

ه 92
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     را از ا ا  ر  در ی   ی ، رخ داد ا   در و قا ری در ای
 .   "   ت ر" تد    در ی   ر ری   آ  ت92 د اردی
   رن ا  ن و درای ی م  ری    را ا  را ،  درای
ر او ا در را  رت ی .ً در ن   ، د ت ر   ، در را  دو ع د و 
  (( ت ره در ،   در   ا   ور و ر  وه ر ر ، دو  ارو 

.دی  )) ات ان دارو و ((  و )) عم ار اده و

92/4/15

    ای  .    اده  ح رهن درز   ت ر و  را  ک 
 ))02 ((  اده  ح  ا ت و      ت ر در ،  11  ر از
.دی ار ارای و ی عم ار ارا در   ان و ر از ا  رو را  ار  و  رد

92/4/27

ا ت ر   در   ا   ر ر  ب آ د رو و وزی د این 
  از و ا  دو از وزی  ای در   راتا ،   ده و  ا را    ا

.  و ارا    ر
در   ت ر      ا از ری ر  ار    ی  ری  زن م 

. 

داده92

ت ر   زن ،   ا از اام ر ر و ا در   ری  م  زن 
.د  و ی  م

92/6/4

 ور  ا ت ر   از ری  زن درا د   اص Link ویه ا ا ت ر   در 
ی زن و   ن ص   در ی ا ان ارط  در درون زن اید د. ای درا در 

.ی ما   ت اا

92/6/10

ت ر   ا  ا ر  ، ازری  زن و وزرا م ا و درن و ره، درا د 
 ن ویه ا   ین زن م ، ا ن  ،ین وزارت ا، درن و وزارت ره 
 و ان ع م ارع و  اده   رب  و ر  ا ادا راه آیه، دا د.

92/6/23

ت رــ    ــت ا ا  ری  زن و ت ر را  زن  ی  ات 
  تاو ا  را ت ر  روا  و دررا دا  م نز و  ت نا ی

. ذزم ا ت ک و

ه 92

  ت ر دا ار دا  ،  از  ما ، و ر ن وز  ر رید 
. ول زم ت د ای ن درا   و   م نز د ن درز 

ه 92
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ت رــ  در   ریــ  م ــزن ، درا ی  د ــرا  در اده  از 
داو   و ه  از    زن را ح د.

92/9/10

   ت ر ، را در ر    در را ،  را ت ر  ها از 
  در ی دار  را ده  در ز ا  ی  ،  ا  د ادر   از ا

.ی ما   د  ز
  زم دها  . ار نز م  ــر ریو در ا   ران از  اد  ــادر
 و ی ن  رت اء ی وری  ر از ن داو   ام د. ا ی و 

. غا ی داو ای     ت ر م و  ری 

آن ه 92

 ت دا ی و   ت ر  در  ه ار ی  ،1390 ل  د  در
و  اار ، ن   زن م  ر ا ایان وف  ن ا  وش ره و 
ار  از وش آن    د. زر م      ه ر ،ارک و اد زم را 
  را از ا  ون ای ن وز   د آ ور از       ه و  ا
و ا ه  ، اا، اد  وا ن ا ،م م  ان رگ  زده ه ا . در  رخ 
 92/9/10ت ر   از ری زن درا د    و ی  ا ا در ی  رو اات 

ق ر و در  اا ت   ل 90 اام   ام ید.

92/9/10

ل ت ر ا و     زن م  و   ، در را ی از ن و  زن  
   ت ر ًی . پ ر  د   اری در   ر  از   و

زن  ی را در ری 92/11/21 در دع  از  دم و    و در ار ر  ارداد.
از اردیــ  اه  -92ت ر   ر   ه   داده و   ت ت 

. ا م و نز ت ی رو   ا دا  ده و ا را  تاا 

92و ا 

  رت و و ،  از ری   م نزــ ی ت در   ر ی و ر ر 
 ر  و   ر  ندر ، ا وزارت ا ون د  ن، درز  و و ری
 زم ارا  02   اده  ح اا  ط    ن هی و  م ت

. ا   ر ر در  م و ا ر در را  دی 

92/10/15

  ب در  م نز ن ودر ، ــا وزارت ر  نــ ل در ر  ــت ر ا
اده ،  و  و ت –  ا ده و  ه ا در  ل ان  ار ا   و  ود 

و  ن زن و ر ای ر   ان ،  و  رت ام د.

دی و  ه 92

  ه و آوری     ت رئ   ی از دوره   دــارك و ا 
. ه ا دا   در د  ی ارك  و د ا نا ، از آ  آر 
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 ــ  ین ایان ، 
  و ــ دار ی  ری در
  دم  و ــ  رــ در ا
  و   و ــ ار
   و ر  م  در

. ده ا 
 رــ ــا در ــری
 ــ ارو دــان و اای ــا
 ن ا  ده و  رد ر
ــ اره در ن   و 
 ار دا  م نز وی
اــ ، ان ــ ر  یار 
  ع واز ای . آی  ب
  اول اداره در  یاز او ی
 ــه ، و  دم   از 
د ــر  ورت م دارد  از 
  ی د اول در  یاو

دد . 
  یاو  ب در ــ
    ، ــ ن در
ــدم در د ــ ــر و م 
  ر و  م ار یــا
   ر را ، نو در ــا در 
  ، 1391 لــ در  ه اــر
اــرات ت ذی ــ دم در 

ــر  ار  اات ر و 
 دن ر  از روش ))آزن 
و (( در اداره  ر ، و ااف ار 
 ر ن روــ ا  و 
و ر  ــزن م  وزارت 
  ح  هن و وزارت ردر ــا
ــ رــ و دروغ داز و ــی اذن 
 . ف از 
  ای
 روا
 

ر  د
 ایــ
م  یــ ا
 د  ــ

  دو  و ــ در
 ا ا   ا و ا 
  ــ ر ، ی رد  و 

   زن م پ ر ا ایان 

دا ی  ــ در ر از 
 . را  ز 70 در

   ــت ااز ا 
 ،و ا ــب دوا  ن وزــ
 ر  ــرا در   ی 
  ت و و  ایــ 
 ای . زر آ در ــ ازا
 ا و  ، ا   ر

ــزن ــم ــ ، وزارت 
ا و درن و وزارت ره 

در ای رو رــ و 
. ده ا 

  ــدی ــ از
ا در   ــ ــ
  و  ر 
 ریــ ، ــا از

 آز و ت 
 ــزن     ی

   و  م
 . ده اراه ا 

    روا  ای اا
ــ و ــزن م  رت 
اــ از :  ه دادن ــن در 
ل ــت یه ا و درن 

 ـوا
 ـپ  

 یــ  ا در 
 ــــ

ـدم



ان


 ا


ا
ی 

ر


 





م 


  ی


ا
 





 13

93
 




د
 ار

/1
60

ره 




22

 ار د .
 ــ هی ار  ،  دا 
 ا  ر وــ اداره   در
ــ  در د ــ، ان 
ود ا داــ  در  اار 
   ر وــ ــ م یــ
 ــ  و  مار ایــ 

 ــم ارــع  و 
 ــ اــ ، ــا

 ری  ندم ا
 ا  و اوم 
 ــ در   . ــدد 
   ای اار 
   ورت داردــ ،

 ــ ارزش   
   ــ ــت 

 وا  ــ    
و  دی ه    ت

 رآ و ــ   ی 
   ددر ا ا  
  ک وــا  . ــ
 ر ــن ا در  ــآ 
    ن ان وای ا
  و آ  راک ، ه اآ
 روا    ــزن م 

. ه ا   و 
ــ    ــ و اات 
رــ د ،  ر از 
 ــ ر داده و در  را  ای
 دها ی   دم را ر ، درد
ی ــ ــ، ی   در 
ریــ  اه و ــم  دم و 
اب  ا این ، در دع 
س و ــ ــز  از آن 

  دا ا ؟
 ا    م نز آی
 ار یا ی در  ــ روز ی
    و د  م
 را ،رآ   ی  و

اــده و ت  ا را ــزن 
   شا ، ــ در . ــداده ا
 ا در ،  ش نآ ــآ 
 و ا  دم ددر ا د ذره ا
      نر

.  وارد
  ــدم در ر و  آیــ
 ره " دریر درــ  ر و
" ه زییــ رف وــ ــ

از ــ ه  از ن،  د 
 اــ ، وا ــ  لــ
 ذی د ــا ،  ــ
 ا   ت دا در
،  ی وــه  و اید 
 در ــ ی زن م 
  دم و  ــدر را 

 دارد ؟
آی در ن اــه ا ی ه 
 ــزی ا  دم ، از ــ
  ــ ، ا ی ، ــ
ار ا و درن، اای ع 
 رآ و  یه ت   ری
اً ان ه در ای ز ،  و 
 زی  ی و و  ا ا

ن  ار د ؟
در ین ر دی   زن 
  انای ا ر  م
ی  از  د ، ار 
اداــ رو  در  ری  و 
   ی ن درزــ 
  ــده و وــ دابــ و ی
  ا در  دا  د ا
  افا ا  رت  ، نور
 ا  ــ  ت 
  و ــ م نزــ  

. داز 
زن       رئ ت 
                            م

  د وــ  ــ ر و  
 ، ــ  ی  یــی
      ار ــ
 ؟ یا  ،   ــا
    داز ا  ــ
  ــا و   ر نــ  
 ــ  ــوا و  واردات 
 ــ زار راــ در

؟
 ــ

  ا د 
از  دم 
 ــی 
  ــ
 را 
 ا ام
     ــ
  70% از ــ
ی  ــ ــل 

1391 ر؟
 ،  م نزــ  
  ، ر  دن و اا 
ری و ی اات ری  م ، 
را  و ن  زن ، از 
  ده و عن دز در  رو
اــ : رو ا و ا  وزارت 
اــ درــن و وزارت ره ،  ف 
   در ــ هیــ ار
 ــزی  و و ا  ــدو
 ــ ی م ــ ر و 
  ا  م و رت  ی ــ 
   ه ا  اراده
ــزن ادا ا  .  ال 
را و ام ت دو زن 
 رو  ــ  ــ م
رک ق ا د . ای  ، ی و 
  ا ی ا  ی ا 
 ا  و از ا   و  
   ،  ددر ا  ارو ا

ه  ارــی   ــ
ــ در  ی اداره ر 

 د در  ــ ا  و
  در  دا ا دن وا ،
   ر و  م ک ارــا
 ار ام  و  ــ ی 

  ای ، و ا  عم ار
دم ان  ری  و 

اوم ا دد
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  م نز ه در مت ااح ا
ــــه اـــ 5 

 ،را یان، ا ،و  ــآ
زرن، ت ر   و وران
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 م در و و زم آ ز .1 
ا( اري ر: 

-  185 را آزــ و و  روي ت یه 
ي م  ا ر  و و ز آن 

ــ  ــراي    ری  م 
ــزن  ر ایي  ا   و رت و ي 

 :
  زشراي آ -

   اوم زشي آ  راي ارز -
 و ق درا  و و راي -

  اث و  ق وراي ا -
  م ان راي -

  دا  زشراي آ -
- راي دران 

 و و زآ ، روا  ر  )ب
 رج از ر:

ی
- ــر  ار  از اي ــزن و دا آن م 

 ی  ير ر در اای 
-  NGOدن ــزن    ارط و اای اه و 
اق ت آز و و رج از ر اي ري 

 زن  د 
- ر ــ  ي  ــک )Joint program( و 

   از ای   لا
:  تاا -

   ر ير  ن درزــ نی با -
.  ر

- اه  ی  ار ایان  رج از ــر وزارت ار 
ر و ری  ت آز و ار رغ ان رج 
از ر وزارت ا و ار دو  و   ري 

ک
 ااي ا ا وزارت زآ و  ها )ج

ارات آز زن:
- ــ   2 ون آز وزارت و   ري 

ک و    4 ر
 ،و،زشآ      وژه زد( آ

 : م نز در  ق وا
 ی ــ م  رايــ در ی از  ــ ای -
ــراي  اب   د و  از ی در راي 
 ــ ن و یزــ ــ ن  ، با 

 . ا د
 ا   د  ي وژه ا ) ـ

  دا وا  ه روز  ن  ر
)ژور   ، ، و ...(

- ایــ وژه در  اول اي دــ 30 ار  از اي 
 .ه ا يری  نز

 ا  ان اي ور هی   ــ 12 ما -
)Elsevier و...( 

 .2اري     ن  ي 
 ــ

- زن:   11  9ه 1392 
  هدا ا  ي ی  :ن -

ی  وی -
- اص ا 26 از آزش اوم  125 وه ل در 

  م
  در ی در   ياز ا  2000 ود  -
 )  1392 ل زآ ید یر(   8200
 ا ان 315  در زآ   183 ايا -
 ر ــاز ا  262 ــ اي  تا یی از

 و وا   ي
- ر 24 ا ،  آز و   در 

 زاي آ وی و  ا
  - اي ایو ا  ر  ـ  5000 ود ما -
ویه   اق ــ در ی )ااي ا ي 

 )ی ي   اي در   قزش اآ

 ا  و ،زري آ ي   د3. ا
  ي و ا و و زت آ و

  و  ي ــو نزــ    ي وی
ایان:

- ام ح ي  و آز ک
-  وه  و ا  ک

- اید ي ــ و دوره ي ت  اي 
اي زن

ی از   ي دا ن و ري  و وري

وژه ــزي،  و ــزي ــغ   .4
اــان   ــ دــ  ــان 

 ریت ازآوري ا  اج وــا ی  زيــ  -
  د ي دب آ ً( انت ایو اد ا

) راي م ر ی
 ا ر ات عا ی اتــ ــرا -
 ازي، د یل ا  دــان )ات ایو اد ری ــ

ـح ااـت ام ـه 
ــــا ـــه   5  

 وپ و   زـآ  وـ
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 و ...(
 ا ا ان درای ــ د ان  غــ  -

 ي  ن   ی 
- ا ي غ 

-  و روی  ا ــغ د ــ ایان در 
 م نز رش   

   زي وــ ر  غــ د ــ -
ــغ  ان د ــ ایان و اث س ي در 

زه ن ایان و اري اره ي  غ 
  ي  ــ ی اتا ي ارزی وژهــ زآ )ا
ــ  ایا )درن، ی ، روان،  در و 

 :) ات ،دک، دارو
-  6وژه   رت  رادي ک زن و 

 م نز  ر ری  ا وزارت
 :medical errors  ارزی  وژه زب( آ

 ا و  و و زآ و کــ ري -
زن 

 ل ا 5 ه در  آراي ا  ارزی -
 .6اوم  ي آزش اوم ري در  زن 

  ) و  يروز( ه ا 5 در ــزآ  10 -
  1000 ر

7. آز ااي  ــي آزش اوم ري در م 
   از زن م  ري 

اــان   ــا

-  2 آز در ن یر 
-  ی  آز در ن ود 

 .8ر در اری اــ رو از  اوراق 
و ای  رن  ن 

 یرو ا ار در ی رف و ان اوز  ر -
از  اوراق و ا  رن  ن  5 

 او ا   ی  -  92 ا

اــ  و یه ــ در 
  لن از ادر  م آن و 
  رد ی  ــ ن در
 .ا  و ن وا  د و ار
    ــ ل  در
   های ی ون وروز ا
 ،ــ   ر زشاد، آا
 ،ــ ی و  رب را
 و دی )life style(  ه ز یر
 ز ت واار، از اــ ر
آد  اــ  در ــه ر، 
ا ــ ا  در  اید 
   ار قل و ا ،داب ا
وه ا، آزش  قاره در 
    ز  ی ورت 
و اام ا  از وی ذا زن م 
 در   و ی از ق 

ــ آــزش 
Public Education

ا   ــ و ــ و ارء 
ــ دم    اــل و اء 
ــ آزش،  ــر ،ا و 
  و ا ی آور ده ازا

.ا  ام وا در د ز
در وــ اول وــ آ ــ و 
  دم وــ یــدرک و آ ایــا
ران در ا زم ا ر ء 
ال اق ا   ب 
ــدد ا ــ اع ر از ــت 
  ی زم در ــو دا ر
و  ــ  ف دارو و ام 
ــ ــ  ــ  در 
  دارد ر از ــ  و د
 یار از ا  ءزش و ارآ ایــ
  در ــ نــ Ethical یو
راــ اداره آــزش  ــزن م 

ــ ، دــت از  ران 
ا ــر ــل در ای ص و 
  رار  ارء ــاد 
  و  وه دم در 
  زم در  دن 
 رــ  و ادارات و نزــ
دوــ و  و دــ دی و 
 ا ــر   ــ و 
 ن ات دا  در 
 و ا د دا ط و ایا
. و رو    و

 ــزآ ــ ر  
 اس ر آــ  و 
   در د  یاو
ــ   ــ ــوه آزشدن 
 ــو درــت   دارا  )Education(

 .
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ـق پــاداره ا ایـا   ـ  ورـ
ـــزن م پـــ ـر اــ ایــان

ــ روزاون دا  اه 
 اــن ت  ر، 
 ،ا ن ز   در
  از  ــ ررا در روز ــ ایــ
 ا   وارد ن دیز
ده ا . ا ن م 
 در ه اول  ه  از م 
 داــ و ور  رن 
ا ارای ی ت  ــه 
  هآی   ، ا
   ر در  ــ از
 ا و در ، 
 ــ  ــه اــ  ی
   اردــا  ــر و 
 و ا ــ ،ا ،ــ
   ن ا ا  
  ور ن دیز  از ــ
دد. از  دی ش ارت و 
 رادم ا در ،  آ
ی ی آورده و دی ن اق 
 ا را در    م 
 ور   ا . یه 
 ی ،ن ــا وزه درا ای
ــ و ر از ز  و روان 
ااد ا ر و   ا و 

 .ا   در  را 
اداره اــق ــ ــزن م 
 ر اــ ایان ، در 
 دو روی     م
 ای ا ــن ر ت  
 ،ــ ،  از زه از داــ
  قو ا ــ  ، ق
 1393 (  ــ ایا  ، ا
 .ی  یــ د را ) 1395 ــ
  اف ایــا ی ــ از
   دا ار ــ ان 
 ار ، دو آ ــ 
 وی ،  ا  قا

ه  و   ا  زه اق 
 ،ی م  ری ،رت، 
ارز ،ی و دیه  ا اره 
  قا اردــا  وی .د
ا ن رــ    و 
  زــ  ،ــ 
 ذ ی  هزــ  ،اردــا
 ،ار    ن در
، اای ،زن  دم د، 
ران و ــی ااد ، دان، 
  ن رــر ان وا ،
 ای  رد اف دیا  از 

.ا ایا  
 ر  ل  از  ای ً
م   ا و  ــون  ان، 
د وی اق  در زن م 
  ، ن ذ یــ و ــ
ز و  اــ. اواری ش 
  م نز ــ قاداره ا
 ای ی  ان درای ا ر
 س و  ق  دم و 
 ، ردی   ار 
، در ار ا م ــ در 
  ی د و در وا  نر
  ــزن م   ً در 
 ــ   ا ا 
 ه ا ، و ا د 
 ای   ــ ر و ان 

 .   از  زه
 ــر ر  ــ  ایــ
ــاد از  اق ــ و 
   در ،ا وا  ر
  ، زشآ   ان 
 ،و   ،زآ  
 ،ا  هرت و دیــ  ــ
   ،رــ   
 وی  نذی ــ  و 
دیه ا  ــ ی آن  از 

ا از  و ذ ن 
 ری ی  ــ قزه ا
 و ــن ــر اــق 
 ــرا  ــزن م 

.ه ار 
ار ی ر در ار ه 
 ،ــ قا ا  ــ
 (ر      ار
  ،انیر  ا  )ر
ــان و ــان ــزه اق 
 ــ وی و  ،ــ
 ،ــ   نــ ــ
  قا   وی
ــر ) آی اق  ایان(، 
وی رب ــ  اق 
   ن رــ ا 
 ،ی م ــ  ــ زه
 ،ــا م ،  
 ا  وی ، را
  ــ رــ ا  قــا
  یی وی ، ر
اق ــ ،ر اداره اق 
  ــ  رــ  ــ
 ــر در رو ا  
 ــ در ــ ت ا
 ی در رــ ،ــو ا ــ
 ا    ا 
 ر  ،     ن 
 ا در ارزی  قاداره ا
ت زه ــ  ،د 
وی اق ــ ــ ان اق 
 ــ  ــ قا 
ر،  ــرا  زن 
م ــ ر ا ایان 
  ب در تااز ا  ... و
  قاداره ا ایا ــ 
اــ   از آ در  اا 

. 



ان


 ا


ا
ی 

ر


 





م 


  ی


ا
 





 13

93
 




د
 ار

/1
60

ره 




27

زه ری
 10 ــ م  او ــ
ــر در ص ــه ری و 

. ما آ یاو

رت ــزه 
رویــد از ــرت ااــ ــ رت 
 د  رت  و درا

 د.
ار ی ــرت راد زه 

  ر و و ن. 
ار ــت ایــ ــ وزارت 
 ه ار و ر ون وزارت ،ا
و و رت راد در ای ص 
 ت زه  از 


 و ر ــت: در ای ت 
اد  45ی اژ ر  و اد 
 . ارــ ــر رد ــ500 آ
 ــز ا ون ز و  آ
ه، ا     زن 
د اری در . 80 در از ااد 
ر ا و  د   ز 
ــزن ت ا د و در ف 
ت یه    ت د 

اام ا د. 
282     ریو ا ریور ا -
12                ا   -
- ی و ر یت           45
- اد آ ر ه  500

اد 285  - ور ز ــت:
  ه ادی در ت ز رد
ــی ان ط  اء زن 
 و ا ذ  زم .د )رد 229(
  ر ت ز ور
15 روزه  آی ت ــر 
 یه در ز و ه ادی ه

زن  در دد.
229 - اء
40و در  ت -
16  -

285   -
ت 

و   ــا وزارت  وــی 
ر:    م  داــهی 

 وا  ن ت  ر
  ی رــ  دارــ ــ
  زهــ و ا ــ

.دی ا ار
م ــ ن :ت 
د  م ــ ن در 
 در ز  ا  ــ ص
 ،ــ ، ، ،ت آی
 ، در ز دار  ت آ
ارض  و ...، اداره آب و ق و 

.ا  رت ...
وژه

وژهی  ام رــه 
رت   و   و رت 
 ا  ط  ت 
 و زه  ت اد و ء وا
 ی  ار  ،ری و  رت 
 ،زآ و  رزآ و دوره
   وش و م و ر اروا
  ت ارو وا ــ زه
 ــ  و ر ل 

.دی
وژهی در ل ی:

 ای ــت:   راــد  ــز
ز ا ر دوم در اداره  رت 
  ان و ــ مل ا در

. ود80 در در
ر ات ماار اداره  رت: 
 ود 80 در ر در ــ ان

.ا
 دــ ،اه ــ  ح
 این  آوی: در ود 
 5ــ ــار دیه اــ .ان 

.ا ود 80 در در 
  ــ در ص ر 
 : ان :IPL ر و هــد 

%30
. ارها آ 

وه ارض  دار ،ت 
   و دار  ن 

در  ،  آب، ق، ز. 
 :ــ ، ، آ ــز
 ــ ه وــ ز  آی
 ــزن زیــز، وزارت ا و 
داــه ار دیه ا و در ل 

 ی ر ص ت در  ــ
ااد و ــ  ــ وــ درن 
  از ــزر صــ در هــدا
اء ــزن در ارد ام  و ام 
 ی از  ــ ز در ــ
 ــنت ارــ و ــد تــار
   ــا  دــ هــ ما 
  و  ز و   ــ

.ه ا ز ن
  ط ه ر  زن ا و دارو:
 ی ر ص ن درز م ازآنا
 وا ت و ز  
  ت و واردات زی ،
 ــر ای  در  ــده ا ر
اد از ــ ز و ت 
  ا و دارو نز  و  ز 

.ه ادی
ا و ــی ری ا اان:

 ــ زه ت ــ ر 
  ر ــزن ا و  و اداره 
      ا و زر 
ــاد از آ یی از  م 
 د  آ  ــ  ط رژودرم
 ا  ت و ز م ا
  ص در  ســ آ 
ــ اً   ا  و 

.یت زی هوی 
ه  ،زن زر  ر و 
... : ــ  ت دادــا  و 
  زر نز و  ای اداد
  ن وز ءا ی ر ص در

. ت  ر
وی زن: 

ــ  از  :ــا ــو
دــرا ت ا از اء ــزن، 
ــت در و ــ  و 
وارداــ و ام ــت  اء 

دی نت ار سن و از
 زــن زیزــ   :داریــ
  ــدار در ص ام اد 
  ت ن وز ءا  
 دا ن ازــ  ــ و ــدر
   ص در  . ارضــ
ت ا اض  و   در 
  ا ا ذ  زم .ــ 

ـه  ام  اات  ح 

رت و   ری  وـ
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. 

 وا ار  و  زه ی ای 
آر ور و ی وا  و ز د ر:

رردیی نآذرآ
610648523180ان ان
نا ی974958529152
 158416061052332ر

ن ه  7ده 13: 

رردیینآذرآ
1211اد ن ار ه

اد وا و ز در ه از 
68282233212ی ت ه 7

ــ ر وه  ت ــن ــه  7ده 13:
 ،زن، آدر و و ــ م نزــ کــ
  زشن و آدر ــا وزارت ــ و ــا
 ی راــد وی و ــا ــز صــ در
 ر وه ک  وزارت ا و زن در ص 

  ای ز
   ده 13 و 7 ه نــ یو ر

ن 
 :ن  م  وا ور را ی
:ح ذی  ن 7 را ی ادر ر

ی ،ــر، را ،ار، ره، آذر، داراب، و 


 :وا رو ا ا   اداره وردت و داا

هردیو م در

40وی آی ي اي1

2یآ  وا زيده20

 10ود ح وی و ود ارات3

 و ان وهي و در ن 4
25ه 7

10وی ارات و زي ح وی ن ده 513

6ز  ي آیز40

7 ي آیز15

8 م نز  عا آی وی20

9ا  ءزي و ارا  ی10

10 و ی ور زيرو ی وی10

11ا  اي و ، تا ا ای ح10ا

50زي و وی  اء در  دوم12

10ادا ای وه او ر13

14 آی وی5

10ا اي   اس ر ، و ...15

16 يی ی وی5

17ری ر يا وی5

25زي از  در  وم18

19ري  ح5

20ع ري اه وی5

10 اای زن21

22 رات و ا ب وی10

 ن  م  online ار ــ ازراها
 ی و ا ــو آی ــ ،ت لــار 
 ن وا ور  رت  ه دره وا

و  ر  ات ااد در ی زن 
  نزــ ار آی حا  ــ ر ــ
ین د ور و آزــ و د آزش اوم وزارت 
اــ در ز  یی  داآن، 
ین ات ح و اــ و ی  و ات ــ و 
ق و ...، ااردــز وی رــ    از 
 زت آ  ،ا وزارت زآ و ؛ ــ
وزارت ا و را ش وزارت م، وی ا و  از 
  عا  از آن  ه زاردا ،ی و د

وزارت ا و زن اغ دد.
دل در ص ات اــ ااد   ان در در 
 ،  و ق یش ها از وزارت 
  ا     ی  ن درز  ا

 . ما  ما
  ا  ه و ن اــ ور ازا ر چ
  ن از  ط ارک نز ی از وا ور
ور ام و آور دد. ای ی  زن 
 وزارت اــ  اال و دی ا  اید 

دد. 

 ــ اــد  ــزه 
ادارهي اد ؛ ااف،  و اات 

: ادارهي اد ــ ــزن م  ري 
ا ایان در راــي ا د ري در ر، ش 
دارد در راــي ــ اــاف  و   ــزن م 
داــ و در ای راه  ــ ااف،  و اا اي 
 ا ذ  زم .دازد  ر  در ل آــ ر
ي اات ام ــه   ي ا   ر 

. ا ارا  رت ي از ار يارا
 یه ــزن م ــ در ي  ــااز:
زــي  ــ در  ااــت  و  ریــي  ــاري، 
ــ ،ــ ، ــز و رــي داــ و اري 
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ایــان.  ــا ــري   ــ ــت  در  ــرت  و 
ــ دوــي ــزن ــم   ــ  ــ ــ :ــر
از:  ــر  ــ اــد  ادارهي   ــر  ،ــ

ا - از ق دي و ي ي  ر.
ب- ــش در  ار ــ   ــ  ي 
   اي از ــ م رای و ا ،ا

.
   رآ و  یآ يار  ش در -ج

در اد ّ ایان.
در راي   ااز و ر ر، و  ااف  ت:
  ي و   ي ،ن ا دو   
م  ري اــ ایان  ان ي راه، ادارهي 
 ــ ر اي دورهاي را ت زی  افا ،ــ دا

ي ا د:
  دي و ــ در  -  هی ا ــ
در ــ ز- و  ر  ای  در راي  از 
ق  ــن ای  و  اري ا و رای در 

زهي  ر.
  اري و اري و روش ی ح وا
ي ت   وی ه در   از ی اراي 

. و  ات و ا
اح و ی ــز و ري دا   ن دي و 
ز    از ی اراي ا و ات 

. و 
 یه    در هي و ادهي از 

. م د در راتو ا 
اــ و ااي ی در  ار ــ دا ادي 
 رای د يدر را   ينــر یی

و هوري آن.
   دي دررا ی يرل و راا ، 

.
 ار  در    رــ يدرا 

 .و ا د ر   
   یي ارزش آــدر را یا وی و ا
ــر  درآزای ن اي اد ر از ري ري 
 ، يد ،از راه دور ــ( ــ ت زيــ
درات وي ا و یاري  ر در زهي 

.) يزي داروري ،
اات آ :ــ ر   ااف ت ــ ي 
ر ادارهي اد ــ   اات اای  رت 

زی دازد:
 ،ی آورد و روش  ،اريــ يي اارا
 ی از  ت ي و وا  ،ه م 
 ا یا ن و يــ و  ت ما

.دا
  ــ    ر هي يا وی و ــا

  ت ــري دی و  ات رن ي 
زهي  ایان.

ا و دهــزي ا و رادي ــ ي ی و 
.   ل در  

  دا يرزوــ ــ و ــرآ يــدرا ویــ
 ن دي و ز     اي 
 ــ     ن در راــي رت 
  م   يی ده و نآ   ديرا

.ی 
ري و ــر ــل  دــ  ي اي و 
  ينز و ا وزارت ، م نز رت
ــ ر د  رري ادي  ن ت 

 و ي از ات ا ا آن.
  از    يه ان  ي

 دو در ري  و اراي ای اي ایان.
اري دوره ،ره و ت آز و  اي رؤ و 
یان رني   ری ار رای و هوري 

آن.
  در  ينــر در ــا تــ ما
ــی و  وــ یی ادي، اــد اژي و 

. ينر هوري و رآی
ام ت ا و  در  ا یي م ه و 
 وا اراي  وا ت    ن 

.  در ز دي و
 ي و د ی رادي در زهي  ر، 
 و اي ار ي ال و رد و را ي

.  ه دروی  ا ای
 اــاي  و ااــت ی ر  ویه  ــزن و 
ارني ی : ي ااد ام  )ره(، زن 

ی، ا و ا ی از ران  و دن.
ــر و ري ل  وزارت اــ در  دهزي 
  ه دروی ــ وزار ر ای دم تــاو ا 
وم و ی اي وهي آــی ــ :ــدران، دن، 

ان و ون و ا.
  د در يــ ده ازــل او ا  ــ 
 یارزش آ  در   ه دروی  رــ ــ

در اد ایان.
 ــ ت زيــري  در  ت ما 
 ،ــ ــوي ا درات ،از راه دور ــ   ــ
    در ر اريیــ و  يــد
ویه در   و در راــي د ي  و ر در 

ای  و و ادي ر.
  ،افا ،ــ ياز ارا  :ه مت ااا
ًر ذی  م نز ــ دت ادارهي ااو ا
:دازی ي ا   ر ت ادارهياا  

ــر ل در   م هي ت  ر 
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 14( .ــ ي  رايــ در   ه دروی 
)

 اري و روش ع   و ت او ما
. ت ي و  

اــم ت او و   ع ــاري و ااي 
 . ت ن   دا يرزو

ــر ل در زي  و ــي  ارزش 
 ( .ا وزارت   ت هي م  و 

)
.  ي ن در  م نز هی 

وی و دآوري ــي ي ادي و ــاري 
. 

  ت ی اي و ات  ل در ر
) ( .ر  ي  راي در

ر در   م هي ت رایل  وزارت 
  در ز  4( .  يو ا ــا

رایل(
 هیآز  و   يا   اري دو
در راي ر دادن آ در آی   م هي 

) 2( .نآ   ت
وی ــي اوي وی وي ردي در راــي 

.  در  م نز هی يار
 ام ت او و  در ص ريــزي ت 

 و داروي  در ایان.
  م ينز ي و مــا  ی 
  ص در  و  يا  ر و ا

اي ت  10( .رد(
 15( . م نز  اي وا تی  ــر 

وه(
ــ ــ ــ  یــن و ریــ اداره   و 
ااردز وزارت ا، درن و آزش  درص 
   در   ات ده ازا آی

ــت  ــزه 
ــ  ار ــ از ده  158ن ت ــ در 
  وی و ــ   ا ب اا 
داــر ــ ع ــده  95ن ن و اــس 
  را  زش وآ  در  
  ن درز ا  تــ ل 1391 و ارایــ د
ــر (  1392/6/31( اات زی در و ری و 

:ا ی رت ص رت در ای
 ت از ه  بــ تاوا درا وی

   در   ف و
ارا و دهــز رار زی د    از 

  ف و در  ا رر
   و ی روز  و ــ ورهــ -ا

  ور ر رت در  دی و روز  رت
زن ام و  ات و در ص  م ب 
 دری ه ،ی و درآ د  ه ،ی و ــدرآ
  ، ت و ده ازا ه ،دره اــ
دا و  اای  ت و ... ــ ور  داده 

 .ه ا
ب- رــ  از 300 درا و وه در ن ت 
زن   و   اس ر ،ت، 
   ،  ی  ن درآ در ل 1391
ج- دن    ر وا ور ات 
در اــن ادار و  در ای را ــ - رن 

و
 ل آت و ار نــ س رأــا   290 ور -د

 را نز  ا  لار  ف
 نز در  ن  100 ود در  -

 ل، ب، ق و ب ان رگ
و- ش ا ارل ای درا    اه 

ر  ارک
 ی ــ و ــ اتــ  آورــ
 دات در ای دات وا ر   
ص ا ت اذ ــه در   ل 

1393
ــ روه ار  و ز در را  دن 
 ادر ر ن ی ت و ار ه

 سا  ذو ا  و 

  ت و   یزه ا
اداره ار ا و ــت  ــزن، در  و 
 د ارط   ا و ــت و  اد 
آ در را ــ ،از و اده از  و 
  ر و   د ا ــ
 ارــ و ــ   در ت درــ
  ری رت و و و ی لن دو در ــا
  ــو د در ز اد  ،رت 
 ،ا  و وا ور ،ــ ــعرو ا
آور ات و اا م ارع و ــ اده، اــده 
از ات ــر ا و ت را از ر ا د 

.ار داده ا
 ت زیااداره ا اف ایــو ا   ــد ــدر را

:ا ی رت
    -1ات زید  در ت یه و ــ ات 
ا  ود آه  د در او م ــ ای ــ از 
د ــن ا  وزارت ا ا و 
 ای  دی روز ر و آور ت آا یآ 
ات  ر اــده ان از ــی زن در 
   م در  .ا  ار دازداده ر واا
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  دن ــی ا  ات آ در ی زن 
.داری

2- از آ  ار ــت   ا و ــت از 
  ر ی ، اداره ای  ورت
 ت در ای و ا  و دآور و ادارات یــ
  داداره ا  ســا  و دی  ــ
در ــ ــ وا ت، ــا ــ ا م 
 ا  ا  و ژ و  ــیآز
ا، دا ،ــدن و   ــر  ات 
ر و ارا در ــرا   در   ل 

: ح ذی  ت آن  دی ار 93

 را ای   ــ
 ، ه در م  و ارــ ء دو  ی  -
 م ــه ت    ان دا دم اب 
و ــ ا  ری ت  ــزن ــد دد.
 ا   ــ  نــ  ت اا -
 دع ل در د را   زن ارا دد.
 ر ا ــ ت ری  دــ آ ــ در -
  را د ــر ت ه و درــ 

 زن ارا دد.
ت ون  در  د ظ دد.
: ل وا ،دا ،ا ا  

  ا  رت     د ژ 
.

 ا در ص   ً زن ام دد.
ــ   ده  38ن  ــ، ا  د را از 

.م دارت ا وا  و  ب ارزش زده
   ــ ــت ا  ــ ،ــ  و 

.ام اا در د ا
  -3 ا یدژ  ر  و ی ت 

.اد ی
 -4ــار ــح دی ویی راین ــرخ 1392/7/30 در 
روز یــ  ــ ــان  ر اــ ی و 
 ی ر ر و د در ی  80 ،ر دارــ

داو  در ح.
 ،ا   دا وم ی     -5
 ی ی با ، یود و ت و ارا
 ــ و  ،ژرو ،ار م، ا ــدر او ــ
اب و ری  ــ  ای ا در در ر 

.ه ا ار داده اداره
  -6ی  ا اا  م ارع و ــ اده 
 از ا ت    در  ا و درن 
     ان   م نزــ ،
 ا  اــ ز در ای .ــا دا د  ای
را  زن، و و ت یه ا  ن 

 نز ر ات د و در ادا ار ر 
م  و ا   ا از ا ن 
 ،دن، دا و  آور و ی آن در روه 
ر ا   ر ر  م ارع  ر 
وزارت ره، وزارت ا ،زن م  و و رت 
و ری راد ری ر ارا دی. در ای روه 
   را داد ا  دــ ــ م نزــ
اس آن  ی از ده    وی  ه 
  ای ی و د عم ار اا د در ا

.دی و ارا  نز 
7- در ص ارط  ــت زن م  ار 
ــر ایــ د و اــده از ــات رــ آ و 
  را ، دا در ز ا ای زا
 آور ، یو  ،رت ،ا ــ رو ا
  ت و درا ی ، د ،تا
ا در   . در ای ص  ات 
رن ــر از ی وزارت اــ  دی و 
  ر رن ر در ت رد اره 

.ام اا در د
 نــر ا  ت ــوا  صــ 8- در
   رــ ت ط وــان ارــ ی در ــ

.ا ی رت  رس، و ،س ، نر
) د(  ا ت زه

  در  ان درایــ ــا ر هی   ــ
 دارا رــ ون آن درآن روز ا ــ و ــ ت
  م ز و را در ای  م نز  آن و 
  ا ت وا اوا درا ررا ارا
 اوی د  در و ری و رت زن 
 در ری  و ی را و  ای  در 

:ا ی رت ن ت زیاا  دی نز
 ر  د   ــ 7 ار

ا ر در  دد ا
  م نز در  روز    ت

 .دی ار زی ور 
 ری و ار

ا را
 و  

 زاری و هی
اعر  و ب آ د وریر

   در ــا ــر  ــی و آورــ
ر ا ــر ا و د  ارد 

:   در زی
  دد زه در اان ایو دا  
 د  در د و  ا 

 ت  در دانر 
  در ی و ر
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 ارداد و  
 وی

 د  در ا نز 
 د و ژ
  را

 د 
ز
عرا
ی

در اوی
 هی

ال ران
 د ت  و اری

 و  اث
د در ا ر وردد

ر ی  ر اــ در زه ارای ت 
 

 ت  در  ا 
در ای ت  روز  در زن م  ار 
 ،ــا وزارت ،ر رم وزارت ا نی دی
 ،ــ ا ت ــا ،ــ زشن و آــدر
  و ا زر قان، اق ایا ــد نــ
  ف آژان ای ، نــر
و داران، یه رــن ر و ... ر داــ. در 
در ای ت رب اب و دت ن و ان 
 ا ــر ری ،ا  ت ،ــا
 ــا ار ه ا ا ح ی ســا 
  ــرو ا  وهر دو ار نــز ،ا
 ا ــم، یی ، ارزی ن ا و 

 .ار دا   ا ر
 ا  و  م نزــ  و  ر 
  ن ی ر در ا ا ن درزــ  ری
و ا  یه ــزن  در ایان، یه زن 
ا ر ا و ون رر و ر زن 
   ــا ر ارــ ــ  اثــ

.دی  ن   ه  و ب
ی ًر ا دــ ــ  روز 5 و 6 
  ری   ن رــر ل 1392 در هآذر

.دی ار  م نز
ــر در  ات  ــر ا  ان 
ی از ی ا زه ــ وا   در وی و 
  ای ا   ا ا دو  در  د آن
 ان  ا ات و یی ت ــ در زه 
 ای  ه ادی  ــا ر  د
 ن ایآ از ان ی  م  ری درای  

.دی  و 
 تر  دای ا  نر  ر

. د زه در 
  ــ ر( ا از آژا  در 

 د در ر ررا ر  )ر
ــر  ــزن ا ارــ ــا ارء 
 ا و ا ا   ت ارا اردا
 در ای راــ ــ ای  ریــ  م، 
  ی ، نــر از  م  انی
م د رت و ار ار درن وزارت ا درن 
وآزش  و ی  زن ا ار  دا 
  در ای دده از رویا ــدر را  دی ار
 ا نی در   من ادر ــ د و ار و
  دا ــرا ــا ــ ن وزــ 
  را ای  حا دی ر  ــء را
 اردا  ءص ار زم در ت و ACI ــ
 ا    ن د و ت م ا را
  و  م ری   ت بارزی  و

ا ار دا رت ید.

ات  ــآوری  زه 
 ی    ری و ــ ماار ای زه 
 آور زه در ت زیاا ــه ادی  و در ای
ات در و  ر و ری اداراه دادهداز رت 

:ی
 ،ا م وزی ورــ ن وی  ــ 12 ار
  و ر ــدر ز ــ زشن و آدر
 ا   ــ IT تا ور ر وآ  در ــ
 :دی زی ر  نز  ی   5 

 زه ا  ارزی -ا
 ت هدارای ا س در ح  -ب

 زه ت درا ورــ از داره در زــ -ج


  زه  ا  و ار زا -د
در هدار از ور ات

ا -ات د آر و ور ات وزارت ا، درن و 
 :ا ار زی   3 ده ذی  زشآ

وره و رت در وی  د ار زه 
 اره ه در  1-1  ذین

 ار  ا  بر وی در رــ
  راــ رت  ،1-1  ه درــ رهــا ــ زه

ار ر
- ر و  م نز  ز رد ی ارا 
   ی از  زه ار هد 

) ار  ایان(
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 وت ادل ا   ــزی زــا
ار زه   س

  تا  لــدر ار ا ارزی   ورهــ
س و ا ا   اارد س  م-

 زه ارا
  ــ ــ زه ــارما ــاز ارزی ــعرا

د ی ی از   ن ن ود
ر در اا ارزی ــ ار ــ ات 

ر  زن م  ر
  ت ارزی در ــ  رما هی 

  زه ا 

   4 ده  ر  م نزــ ات -ب
:دی  ار زی

 ارما  ــا  ر  ر ویــ
  زه

  ر تا  د ــ وی
 زه ار  ر

ــی ار ح و رد اده در ا اراده 
ت ی ر

 ار   زه ار دور م ارزیا
ا وزارت ر   و در ، ،ر
   زه ار د ارزی ا ا
 ا   و در ،ــ ،ــر ار
 ،ا ر و وزارت ــ م نز و ک

 زشن و آدر
 ا ــ ایر اــ ــ و نز  ارا

 افد ا

 ور  4 ــ  ایوه ار ــ )17
ات  وزارت ا، درن و آزش  در زن

 ایص ا در ــا وزارت هی  ــ ار
  در ــا وزارت  تا ور  دنــ
  ل وک در ا ند زو ای او  زــنی
 ،  ــ ،ادر ا ارف ،ــ زه  
  ای و ر ز 5 ر در ی ، ت ــ

 وژه ما ود ز 
  نز ادار نل اا ا کــ  دای
 وزارت ا و داه م  در ز اول زن 
  دیه اــ و در ز  م زن م 

.دی ا  
اید   ا اده زن م  و ت و 
 ا        از  
  3ی  ا ی و ای  و ال   س.

ان اده ک از  ا در وزارت ا و 

:زی ری   م نز
 آزش اوم
 وق ره

ا و ح اداره 
 یی 

 وا  زن
  ی زن  اال

  ینز  ــ  یری
  زن ا و دارو

 ر و د  ین زن ا و دارو در 
ص   واار ــ از و زن 
 ری در     ی در  نز  ا و دارو

:دی 1392/9/19
 ، ول و  وا ی ور و  ط ار اا
رت و ارز، در و ی  یت  و ...
آزش اوم و اوم  ــ  و    در 
 زی  در ــ   و  ــ  و دارو

دارو
اــر اا ط  رت، ــور و ی وا زی و 

  ازم ات و 
نر  داروی وا  را

ت داروی اردا  در ر 
اــر اا ط  ــرت  زی و  ازم آرایــ و 

 و زی از وا  تی ر و ا
ام ار اا ط   ی و ف  دارو، 

 ارض ا دارو و اعر دارو و م
ر در  ار داروی  اده و م ارع

  و زی ،ــ  رتــ ه ــ در رــ
ای و دارو رژی 

:دی ی ار زی  2  ا و دارو در نز ات -ا
  ط راــو د ا ،رات ،آی وی -1

 م  م آنو ا  رد را
 اا   م  نا  در   و  -2

 رد را 
 -3ــ  ــک در ص ه ی د 
 رد ارد ادر ا ت ا و ا و ر 

 م ایان ا ءار  ر ات ارا
    3  ه درــ ی ــ م ات -ب

:ا ار زی
 رد رروز در ا  و  ا   -1

 ن دریــن و ازــ   ــد ی دــای
  رت  تا

  رم ادر ا  و وا ــ و ر 
.د اا  ی  ر را  
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اید ات ــاار و ماــار زم و اا ار رد 
 ً  اــس ــ، آی ،رات، ا و 

درا ا  زن 
ارا ات ارــد و  در  ک در ار رد 

 
 ــ ودی ون ل و ارزیــ ندن اــ ــا
رن و یان زن و ی  درا این 

 رد رود ا در
ا ن وزارتدر و

ار 5 ــ  ون م درن وزارت ا، درن و 
آزش  و ین این در زن درص ت 
ط  دو و و ر و ت  ــزن و این 
 ، ،عم ار ،اده  ،ا  از
  ت  ارزش ، ن وت در وا 

و ...
ار 7 ــ  ی  د   وزارت ون، 
 د  ی ن وم در ون نی ،ه ار و ر
  زشن و آدر ،ا وزارت زــاردو ا 
 ــد ری درت را و ری و نــی و
ر در زن در ص  ، وا ت درن 

و ، ارزش  ت  و ...
ار 6 ــ  د روا ا وزارت ا، درن و 
 ا زه در عرا ه صدر  زشآ
 ح ری ت، و ارش دن ون، او در

آیه

ا وزارت ا  و  و
ــ  ــ  ین وزارت ا، درن و آزش 
ــ  ع ح و اــ ،هور ز  ر 
ص در  ــ، و ت رد  ت 


اــ- دو ــ  ون م ــ و  اــ وزارت 

  زشن و آدر ،ا
ب- ی ــ  ی   ا وزارت ا، درن و 
    ح  ص در ــ زشآ

ا
وه زی  اوک

 وا  ز هو م و د ر  
 ــ زه در زــا صدر ه اــدا
 ی ار ،ن از راه دورو در ) )E.Healthــوا

 وا  زه ی ق و ع  ک
 زه  

  ت   ار  در ــ
  ور ،ــ ی ــدا در ــا صــدر
  ر ار در  از ی   و ــ

 ات از ه ر

ارای ارش د در ت ام ــه  ار رس، 
ایــ و م  ت »ــ« و »زیی و آرا« و 
 ا رو ا  روا د  و را  ارای

زن و آور ات  درج ار
ــ ــ  ی  م د رت و ار  در 
اــر درن، یــ  م ات ــ ،ون م 

IPL ر و ده ازص ا در ا وزارت زآ
 در ت ت یه ان رگ

  در  دا ا هی ت   4 ار
ا  ک و ان ر و ارزی ،ز

 هل داو ا  ال درع ا  ا در 
    م هدر دا

 وا ، هدایــ  رت م  یــ ــ ار
  ــ و م هی ن وزــ تا ورــ
 ــ ردر ا   ا ــ رت ع
و وی روی ــ در ای ص  ــ ای و 

آ  رت ه وی
  م نزــ و راــ ــ ل در ر
ــ   ار  ــ، ارای ــارش د و 

 ار
  زر و  نر ،و  3 ار

:اف زیا  د  ر در
  ن ر و  زر هی  دورها ــ )ا
  و  ارزش رهدر  نر و ا

 ت وا     ت و
ب( رار اا ا زه  ً در  اد 

  
 ا اا  رت  ه وی و ر ) ج

 اید  اعر  ا ن ا  و اات 
 ا ــ  ی و  ــزه ه درــ ما

ری 
  نز ــ د آنــ ت و وا   )ـ

   را د
و ( ر دل   و رف 

  د ارــ و م ا داه م 
 را ،ا م روا ی ر  ان ــ
و رــ درص ارــ ا رــ و 

رار  آن
 ی در  نــر ا  ــ دو ار
 ار  هآ   ر ص ان در
   ت و وهر ــ ،نــای 
وا ،ــ ا اا ب ارزش ــ ،ر در دو 
ــ ا ــن، رت  د رــن، اق 
 ،ارداد  ، ی راد ت ی ه و ...



ان


 ا


ا
ی 

ر


 





م 


  ی


ا
 





 13

93
 




د
 ار

/1
60

ره 




35

ـه  ام  اات  ح 

پ وــ

 .1وی آی را و   ، و ل 
ادار

 ان اری تدر ا  وه  ده ازــ2. ا
و  زن

  اه  و زه انی را ت  .3
ر دات ا در ه د زن

  ،لار،  ن  م ا  م  .4
    ــا ی دو ای  داده ــ و آور
 ی  زی ا  و ــ  ت

ن  و
 .5 و د زن از  ادار و  و ارا ارش 

در  را  رخ1392/8/30
 .6ر در ت   و وق ون و ره و 

ارا ارش در    وق
  و  و     تــ ــ .7

ارداد ه زن
   ی وق وام و وا   ت  .8

وام ا ای ز و 
  طد ارو ای  ن ــ م ب را9. ا
 روز  وا  ــن  اــس ی ات 

وی ه
  ن  م   ــادر آور  .10

د ن ح در 
  و ادار   آی ی  ــ   .11

رد ز

 ــ ااــت   ــا

  وا   هــ مت ااب- ا

1-ار اداری:
 داده  و ین وز نر از   م  -1
2- اح رو ی  و  ی  ــزن  اــس 

  و   آی
 -3ــ آور و وی آر د  ی و اــ  م 

  ا ر 
  ری و ــ ،روزا   ا ح رو4- ا

ادار
  و زه انی را  تــ ار -5

 د  ار
 -6ار ت   وری و رن وزارت ر در 

    ح ز ص
 -7یی،ــز ــ و ــ  و  ــزن 

  غور او ا و  صدر
8- اــده از  ارزــ درون ــزن  اــس 

ی در  زن
 -9ــ و اد ارداد ر   ی اــارد در 

ح و ،وری و یان

   تا ار  ری  و  -10
 ــ و  اط ر ا از )  اداره ر،ور 
 را ــ  ،ای م  ،ــع را، 

دن و..(
  رایــ در ارا  ــ تــار و ارا  -11
 ز  ،  ،ر  ، راک ( ــ

و...(
  ص ن درر  ی و یوره، را -12

ا  ر و ا ،ادار
 -14رــ و ل روزا ورود و وج رن و  د در 

ط ادارو ا  یر ر  دد ارم ا 
   ــ ن و  ی ءزش اآ -15

  آ 
    رت ا -16

: ر2-ا
      -1زن

:ح ذی  نز  د ارش  -2
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-  و درآ و ی ل 91 و   اول ل 92
   نزــ ــ لــ 4 درآ ارش رو  -

 درآ وا
91 ی 88 ل از دو  زی و ارش درآ  -

   92 لــ اول  ــ ی ارشــ  -
درآ

-  ارش ــت د ــزن و ارای در ــرای و 
  زن

- ارای ارش  ی و درآ  و در ــ  اول 
درآ ایو ا ی  در ر ر ا ل

  آی  ز  ن درز  ــ  -3
 و  و ت ــرای زن و ااج ا و 

 د آن ت
4- اح آی و ــز د    ا و 

:ت دای نز رات
-  م رت واار اال ا از درو،  رت و 

 م و ی اال  ااد 
 ی و رای ر ا ا ــر م  -

زن
  ن وز درو ی ف ــر م  -

ی دا  ا
  ن وز درو  و ی ر م  -

 ی دا  ا
- اح دش دراــ یــ از وا   ی  و 

 اد  اس آی   و  زن
 ا : از آ ا و ر ــد درــا  در 5- د
  ل ،نز ح و  یزم، ر  مــا
 ی زل  و ــ  ی ت درار ــ داز ور
  داز ور ــ ی ر دن ر ،

ارت،   اال در زن ر ار ا  ل
 ز م و  نز رال در اا روز ر  -6

اارد و  م ی  ا اال زن
 دارای  رو ــ الا  ال و درجا ب اــ7- ا
ــزن و  آور و ی اال زاد و اــط ــزن از 

وا  و ار آن
 ی لا ین و رز ــ ی  هرت وی -8

اس ا ده 29 آی   و  زن 
  ارداد و  ن درزــ ن ی مدر ا  -9

ری  و ت ده 29 آی   و  زن 
در  ر ت د آن، از  :ا، ار آر، 

روز ی
 -10ــرت و ل د ی ر ــزن و ام 
 ده 29 آی ســا    و ارزان ی ه دروی

  و  زن 
11 - اح دش ی و ه رــ ار ــ ل ار 

ردارا اردس اا
 -12 در ام ار دا ــ زن    م 

 ل  نی آن در اا
  و  را وقو د در الا یــ -13
رت ــ ی در زن ورود  ــزن و    م 

ود آی ر
  ط تــ ن وزــ  واری ــر -14
م ــی آن و  در  ــت آن و  از 

واری ق از  د 

3- وا داده دازی:
  از  دازي داده ــوا رو یو یی م وــ1. ا

:   د و 
-  ان 

-   و  اار
 و ،ا حــ( د يارم ا ات در دــای -

ا، اداره رت ، آزش اوم، وا  و ه(
 ا ت وزارتوري ا د  ري    .2

ا وزارت د   نز ل د3. ا
  لو ار ی، ادر آی حو ا  ح4. ا
5. ال  ــ ان وزارت ا و داه  م 

 )دیه(
 .6وژه ي در د اام:

 .1ا و اید ی ی و دوز اي زن
2. اید ــرم ي یی داي اء ــزن در 
  يارم ا  وط ااري ار ر وــ ــا

یی يار ن و اراز
 اري واا –اريم ا ــرم و زی د ی3. ای

 :اف زیا   
- اید یر در  ي م ااري   زن 

م  در ا ر
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 ء و اراا ، م نزــ ن اری طد ارای -
 ند

 ات و اراــ ن، آزــ ءرد از اــز ــدری -
 یی يی     یی يار

و    اري ( ش ري(
- اید ی رم  ارا زن دا   اء 

زن 
   ر رت (  وا ور نــا -

 )
 ی رت ( ر ا در رن اداري یــا -

)
- ان   ارل  زن

4- وا  م:
  -1م او در رــ    و ور رت 

  از ی  در  م
 -2رــ و در رت دا ــای زم اص ره 
 ــ م ی از  ی هو ــ ــ م
  لم و ار رت ور دد و  لــار  ن

. نز ی در   م
3- ارات ر ــ( ی رت م ــ ،ور 
اــ ، ور ا ی ، روز رــ ات 
    ی ،ی  دن  ،ن
وارده، ام  و ر  وه ارــل ــه از 
م ن  ،ور ی ، ی ا ن 

)دا ا  و ارای   م

5- وا ارت:
 م ن ر نی از  -1

:  ادث د  6- د
 -1ل ــز د  د ادث    د 
  ری  غور ا و   ادث دــ د

م زن
  -2 اار د د

 ا ن وزــ ءا  داو  مــ ا -3
 در

  ا ، ده در  م نز ا و
رت  ای وا را ام د.

 ،ــ م نزــ ا رو ا  ارش روا 
   م نز ا و  ه از ارش ارای

:ا ح ذی
ا ت ا ودر داد آی ر و دش وی -1

  -2رت ــ ون ا، دادــا ،ت و 
و را  ل آنار

 -3 درا  ن ر و ارل آن 
و را 

 ا ت ،اداد ،ا و ر  -4
و اغ آن   ر  ر وی ر و ر ز در 

هو  رد
  ر از  ه زآ ا وی و  -5

ایا ا ن و   زشو آ ر ارای 
 -6ــ و راهااز دوره ی ت ا و دادا در 

 ر و ت  در ان
 ور ن ور  -7

 زه دری در  تی ر هوی   -8
 رف

 -9ی در  ــزن دم د و آزــ و 
ی ه م از 

 آ  ن وز در ا  رت  در ی -10
اد ر و وی درا  زن م  در 
رــ  وه  ا ز درن ء ف 

اد، در  ارد  داده اب
11- اا ح  ا رــ  وه در دادــا و 

ا ت
12- اا ح  ی وه در دادا

و را  لو ار هو ءا  آی وی -13
 ت دوم  و  ی دوم  ای14- ا

 ر   ا عاز و   دن ل -15
 هدا  و ا  قوه ا  ت ا

 اداد ارما  زنح و یا ،ز -16
و ت ا  ر

ـه  ام  اات  ح 

ـا وــ
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ا ا د
)ری  ق(

 م نز  را ر -
  ــ م هــدا ر -

ر ااز

  د د
)داروز(

- یــ رــ اول ــرا  م 
 

- ر زن م  وار

   د
)داروز(

  م  را دوم ر ی -
-  ت یه ان رگ 

- ر ا  داروزان ایان 
 زــه داروــدا  ت  -

داه م  ان 

   د
)(

 م  راد -
  م نزــ هی ت  -

ان
  ن ه ای ت  -

ایان 

 ز شا د
)ق   و وق(

  م  را  -
- ر داه م  ن

 و ر ــ وهــی ار وــ -
ر  د  نر

- ر را  ان ن
 دا  ــ ر یــ -

ایان
- ــ ــوه  ــن م 

 
 ــ م  راــ ر ی -

) دوره(

   د
) ر دن و زادان(
-  در داه م  زن

  راــ ر دوره رــ -
ان زن 

د  ا ی 
) و  ش و  -دا(

- ر ت یه ان رگ
) ن )دورهز و و زون آ -

  م   د -
 و  ش و ه ای ت  -

    م هدا ر -

د  ادی 
) ر (

  م  را  -
-  3ل ر م  ان

- ون درن داه م  ان
- ر  ا ن ان 

و ر داه ا ان 

آی  ا رای ،زرن، ت ری ،  و ،یان و وران



ان


 ا


ا
ی 

ر


 





م 


  ی


ا
 





 13

93
 




د
 ار

/1
60

ره 




39

 د ر د
)یی ق و (

  م  را  -
 وی نا   ی ل 11 -
وی نا  م ل ر 12 -
  راــ 29 ــ ــ -

 فا
 یر  ح در دو  ی -

ل 1383

ا ا د
 )داروز و  ق(

  م  را  -
   م نز ر -

 ا  ر -
-  ت یه ا داروزان ایان
 یاــا یی MBA ن دورهرا -



 زه زن
 )ی سر(

- ر دوره ی در ت یه م 
 ه

  م  را در ی دو دوره -
 ا  ت در ی دو دوره -
 ی ــه ای تــ ــر -

ه از ل  76ن

د  ا ی 
) هیو آز ژ (

  م  را  -
- ر ا ژی  ایان 

 ن ورا  م ر -
- ی ر   آزین ایان 
 وا ور  نــ  -

.هیآز

 ا د
) ــ و قــ  و 

)رب ا
 ا   م هر دادا -

- ر زن   ر
-  را  دو دوره 

-  5ل   در زه ا و درن 

 د
 را در ای هی

- زرس ا یا ن
- ور ری داه م  ن 

 د  د
)وداا (

  م  را  -
- اد م داه دا ان

- ر داه دا ان
-  وه داــ ــن 

 م
DRJ  لی -

د  ری 
 یی اد -ای ســر(

)ا ار ر و و 
  رگ و انــ هی ت ــ -

  م  را
 ا و  ه وی -

 یی نز  ت  -
    را  -
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د  ا ر 
)اــد-  ا داه م 

) 
  م نز ر -
  م هدا ر -

  د
 )(

 م  زرس دوره -
-  20ــل ت ارزه در ب ر 

در زه ا و درن
  م دو دوره ر -

  نو در ا ل رــ 15 -
ای ب ر

د  ی
)دار ( 

 م  را  -
-  را  ا دا ایان 

- ت  داه آزاد ا از
- یــ ر ا داــ ایان 

 رس

 ئ 
)ی سر(

  م  را  -
 ر   -

-  ت یه م  ن 
ازن

د زاد ن
 )ک(

  م  را  -
- ر دوره ر م  ن 

 
   راــر دوره دــ -

ان 

  ی د
)(

  رگ وــ ان هیــ تــد -
 م  را

 دار  ی دار و ور -
ان

-  ا  اق  وزارت 
ا و  ت دای وزارت 

 ا
   درا را د -

- د  ــ  د ه 
 

ا   د
 )یم آز اد(

 م  را  رگ و ان هی ت  -
   یم آز اد  و  ا ر -

  م ا و تد -
- ل  ا  اار وه  و ا و ر دوران دع س

- ل  ا و در آزادن ی در و ورود  ر ا ایان
) دوره(  را د -

 شدار د
 )(

- ر م  ن 
)92  90 ه( وا را  ی -

د م ن 
)دار (

- ــل اــر  داــن 
  نیآذر

-  را  ان 
 ــاد ه ای ت ر -

  نیآذر  انای
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 ن د
)(

  م نز   زرس -
- ون  م  از

   را  -
-  ت یه ا ن  ج 

91  86 ل ج از  ن ا ی د -
91  86 ان ازای  ن اده ا  وهر ل -

د س آزاده
 )ک(

 م نز   رئ -

- چردوره  ت رئ و دو دوره 
  رئ

- پ دوره رئ ظم پ چس
- پی گذار ا پن  چس 

-  ت  داه آزاد چس

ا  د
)ژراد( 

-  رئ   زن م 


یا م پظ نز رئ -
- د را  ظم پ ان 

زن

 زرو   د
)ک و رس ق(

-  رئ   زن م 


 ــ م ری  رت و ونــ -
از

ز ی دت 
) سر(

     ــرئ ت     -
 م نز

-  ت یه  ی ایان

د  ی 
)(

  م نز   زرس -
ا  ن ا ر -

ا ن م و ن  -

   د
)ورز  و آ ت ا  او د (

  م نز   زرس -
- زرس ا ن  ر

- ر  ت آز و در  و وق ام  ه 
 ورز  نرا ت ر  -
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د تا... اده
)ک(

 ون

 و و  ا
-   MPHیی م ــ از داــه ا داه 

م  ان
-   ABMSیی اای رن از وزارت ا و درن
ار -یی د و یاا یی دوره   -

 و  را ی یی ت  -

د  ی
  ق ک و(

) تآوری ا
ون ری و رت

 زشن وآدر ا وزارت  ون ور -
ا وزرت  وا ور اداره  ی -

ا وزارت  ده ن د -
ا ژن از ا  4 ده ن د -

 و ت   ن د -
- ــور اا وه او   آر و آور ات 

ا وزارت

   د
)اد و ENT  داه 

)   م
 ون ا

85  80 ل د از نر  ی -
86  85 ل از ا  نز نون در -

- دادن ا زن م  ان از ل 84
-  ت یه زن م  ان)2 دوره(

- ر ت یه رن د از ل 91

 داوود ا د
) (

و و زون آ

   م هدا  ت  -
- ون وــ ــ ت ا  و اب داــه م 

  
 ا   هوی ا  ایو ا ــزون آ -

ی

   د
درن    )داک- 

)ر
و ا ون ر

- ون  و  زن م ( ل85-89(
- ر ت یه و ی  وق ون و ره ــزن م 


ا وزارت اد را  -

  نز ان د د -

    ق نر ر -
-   یه ا  اد ا ایان
-  ر ا ت  ا  ایان

 وه   يا  ر ی -
-  ت یه  اي   وه )دوره ري(

-  روه درن زن  ا ر
-  راي  م  ر)91-88(

)ا ل 4 ( ر  م نز  زرس -
- ی ر ا ن  ایان

- ور  ر ران  ورز ر
- ور ر داه م زران

- ول   اده ا ن  یان
) 4 دو دوره(   م نز ری -

   نر ری -
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د ر ری ر 
)ک و رس ق(

ا رو ا  روا  
و ور رئ  زن در ار ان

د  دی
)ک(

 ور رئ  و
 زه ر 

)87-86(    م هدا  و یدا و ور -
   م هدا و   روا ل وا -

)88-85( 
   م هت دای     -
)84( ی  ح ا ، ،  د -

)84(    م هم دا و ،  راوی -
 م نز ی د -

- دا د  آزش  داه م  ایان

  ن ه ای ت  -
 ن ردر ا ا  ور وزی -

)86( ا رو ا  روا  ی -
)88( ر ادارا ی -

- ی اداره  م )90(
)88(  م ی د -

  د
)دا (

و   ا دادــای  دادــر 
 ارز ،زر اداره 

و ر  ت

)ز( انای م پ هدا  أت 
)59-81(   ا پ  رئ

)70-73(   م پ هن داون در
ئ م و پ داه م پ ایان )81-82(

)81-82(  و ب ا ت  رئ

   د
)ک(

ون ا م ئ
و دادر وه ا ان

1388-1389   د از و ا  ی
1385-1388 ا د  نر یی

1383 م پظ و ا ر و م ئ
   م پ هدا  و یدا و م ئ

1374-1376
  یه رن ن 1383-1386
  یه رن آرن 1391-1393

ئ م درن و ؤول  رن د 1380-1383

 ا ذ د
) دن و زادان(
ن اون اول داد

پ درن داه م پ ایان )11ل(
رئ رن دن  ه داه م پ ایان ) 10ل(

دادیر اظ دادا ظم پ9( ل(
ی  ا درن ن وه ) 1ل(

ی  رن  و ق  دن ان )84-93(
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د ر ری
)ک( 

  ا و 
 و م ئ

  م هدا رغ ا .1
 .2یه   داین

 م را   د دا ل .3
4. ر رن  آد ل

 .5ی  ا و درن آد ل
6. ر م آد ل

 .7ون ا زن ی ان ن
 دک   ند  ا   و  .8

  ن ا 9. ر

د  اری 
)ک(

  ادث د د

رس دادا اظ و  را ح اف
ر پ از پ  ی

  ر اا د پ

  د
)ــک و ق  ل 

ارک(
ــــور رئ  ـزن در 
  ت ووري ا رــــا

دادهـدازي

ور IT و ی ور ات زن م   ر )  1392ن(
 ــ ،Business Intelligence ر ش ــ ا وژه و ی

رایوران )1393 – 1391(
 ،ا س وزارت   تل اا ــ اح وژه و ی

 رایوران )1389-1393(
)1388 – 1390( ی NHS ،ن لا  ح و

)1385 – 1387( راز  نرای  ، اح وژه و ی
ی  ر 1/2  ن یر )1385- 1381(

  م هدا ا و تا ور ر وآ وا ــ
ایان و د  ا ن یر )1381 – 1379(

 اد د
)ک(

 اداره  م

 ان ر  انن زز ن و نــا  ه ل درــ 2 -
ا و  ن   و ار

     و  ن نر ز  ا  ی  -
 در ای  ی هی و  زانآ

-  ت  1ل ول  اورژا دره وزارت دع

زا ه وزه د
)  ( 

ر اا  

85-92 ظر اا  ی
81-85 ظر اس ار
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)ن از  (

ر را 

ر د ری  طروا
)78-88(ر رس ار

د  ار
)ک و رس ق(

 ر اا د 
 ت و

- ال  ر اد زی ل 1380
- رک MPH از داه م پ ان

 ا ر   ید « ان   نیپ -
»  1414 ان در اای

  ر د
)ک(

 رت

- دا آ دوره وی  و ر از داه اد داه ان
- دا آ دوره یی  و ل از آد  آراس

- دوره  اــ و رر  رن از  ــ آور و 
رآی داه ان

-  ت یه و د ا ــن  ایان از ل 
1391

- دادــن ا زن م  ن  از 
ل 1384

- ری ــزن م  ــن   ت دو 
1391  1387 ل 1383 و از  1379 ل دوره از

-    زن م   ت دو دوره
  نآ دا ا ه و دی ت و   -

 ل ان درای
  ن ه ای ت  -

  م نز ن ر  -
-  و ی دره  روز دم از ل 1386

 ا  د
)ک(

ئ ــم و  ری و 
رت و    ی 

ـوا ای و 

 م نز و ا ر را ی )1384-1379(
 م نز ی م و وا ی )1387-1384(

 ری رت وــ و رتــ  یــ )1392-1387(
  م نز

- یه ن  ده 20 داه م  ایان
- یه زن م  در روه ز ح  اده و م ارع

 م نز ت و عرا    -
-   وی ح ر ا در اد- د  رزه  اد ر

 م نز ا ت ا ودر داد   ر  سر -
  م نز ر  وه ر  -



ان


 ا


ا
ی 

ر


 





م 


  ی


ا
 





 13

93
 




د
 ار

/1
60

ره 




46

   نا د
)ک و 

) قا  اید
 قا و د 

دائ  د
)ک(

 اا   زن 
م  از ل  86ن

د  ا
 رئ  ور

د  ی
ور رئ  در ار  و ی

د وه ان
ا ردر ا  ور رئ

د  ی
  زه در  ور رئ

د  ر رار
زا ردر ا  ور رئ

د  ی
ور رئ  در ار نی 

 ی ا زن

  د
رو ا  ردر ا  ور رئ

م پ شق در پژوا ر  د -
  م پ هدا ق پا ش آدا او -

- ب پژو داه زوریخ ئ و ج ون آی و دپرن 
ا  نز ق پا

-  21ل  در رن د ن
-   یه ا  احن  ایان 

- ؤول  رن دم 
- ور در و در  رور و ا  رن  اء

پن  ایان -  ا علمی
 وا ان و ا در د )ع( 1 و 2 وا ما هدر رئ -

 د ن

 وز د
)ک(

 زشآ 

- د ا  پن  ایان )91-86(
-   یه ا پن  ایان )91-83(

ظم  زن   ظا  و  پ ر  از   پ    پ  -
)92-89( پ

)ضل حدر ح( زآ و زص ا را  -
- ـــ گوه در د )ارائ ت در در ا وم ـــر( )92-90(



اـ راـ روز ک

 ـزن       اـــل   
   ـــ او ـــ م

رـي  را ار ـد

دد     ــ م  ار ــزن   
»غ، غ در  »ر ون زه 

 رو 

د رو در اس روـــی داهی 
م  ا ر:

 ــــــ ان     ــــــا  أ
  وــــ وزارت اـــــ و 

ــــ ندر
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 ـــــ ا 
 ـــار
ـــپ روز 

ون   د
ــزن م  ر ی از 
       یرگ
   را  ر یو  ا
  ر ت و  دوش
  ــ رت داده  را
 ا ر ا  
  ای ن اــ د 
رگ رت د   ن 
ده اراده ای  رگ ا و 
ی رد ی و ی ار د.
 ی  زآ  ر دارما  و
 د ب آ ــ را 
 ی زا ــد و آ ــ
 ی دو ای ــ و  ض
   امرد ا دو  
  در د ــد  رــ
 ر از ــ د ا
دوــ و ــ در ارــ ت 

  دم ی ایان

 زا علیرضــا  د
 یا  ی ا ر  ا ر آی  ی وزا  ا ای
اــ  . ای ا  ــ د  ایــن در  ون از  ر 

. تا    ن راه ایوی  ل   وزر ا و ا
  در  ن  ی ن درای ا دورزا یی ص  و
  اف وا  د   داز ا ان ی   م  ــ
و م اــ  ان  ــ ا د و انا...  اغ از  م 
  وم ای ندر و ارا   دآ  ق ــ ر 

 در ا ر ا د.
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ا ری   د
    ای  د   آ   ا ای   ادر
از  ــر  ی در  ی ــد ی دل د و   ز دم 
   ای  داز ن    ی را ی  آن  ای و ا 

.داز دم ی ی 
 داز را ی ی  ا در دم دار  ی ،ا قدو ا  ن داردا
.داز را رای از ای  ن     و داز ن از
. نی دم ا قا ای    رای  ای   واریا

 ــ ــد
  ،  ر  م نز ری ــ  زا ر د  نز 

.ه ا وع ر   ا ی
 ،  ت د، از وارد دم آ    ی    

. دها  م نز ص  و   ا ، د
  از ،ــ دو    ز  یاز و ه ا  ی ــ
 ،ا ا  و در  از ار   ار ور ،اوم زشآ

 د م  واار د.

 و  ــد
اوز  دف  ا آ د   ان وزی زه وع  ر ده 
و آ د زا زه ن را ا ی در رأس وزارت ا و ی در رأس 
     را در ی  م یو  ا ا ــ م

ا  م و و ی ی ر ای و   دا
 ای ارن ار وزارت ا ،م  ،ن ار  و آد م 

 ا حءا... اان  و  ر   ا  ر ای 
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اــد   ــ ــم   ــ ــ ــ ــر  ــ
ــدم   ــدر و   ــ اــت   ــ  ــ  ــ

آیا ــ رــ در ا روز ــ ار د:    از 
  واز ا  ا ر  ؛ا   ا یادش ا
  رگ انــان دارج از ای در   .ــردار ا ر  و
  ر رج از ناو ای  ن ب ش ا .ــ انای  ی  داری
 . ان آای    آ  و  دها ت آ از   ،د

   نآن ز .  40 30 و دارد و در د دزی   م نز
  ا ام رژیا ای ، اض داا  رژی ر   نا
 ر  و ی ن اداز   باز ا  ،د هی  م نز

.د  د ادا ت  ن  نت از آن زا 
  د  .ا اد   و دم ا رگ ی نز ای
   دوره در ای .ن آن ا دن اد  ،ارم ر  و دو
  وزا ؛ ا ما   نزــ ری ی ر    ــا
  ، ها نزــ ــان ری  زا ب دا ا رو د 
 ی نــای ا یی لــ ر ای. رو را از د   ــ

 .ا ر

در  د
 س د
د  در
ا  د

زاد ر د

1392 روز پ ار ا نـی

و وا ر د
د م د
ای ا د

رود وس م د

  یــه  ــت   ــ  ــ
  ،ر   - ا

. ار ت ر ب اا
ــ ــارش اداره  روا ــ و ار 
   ای ، م نز ا
 ر د  زا ر  زن 
م ــ و  ر ــ اي ت 
  - يــا  هیــ
ار ، اي ت  ح ذی اب 

.
 جا د :ر

 ر ــاول: د ــرئ ــ
ي

 رئ دوم: د تا اده
  د :د

   دار: دا
 در ای    ي 
زی  ــت یه  اي 
 ا  ای اي ، -ــ

. با ح ذی 
 د : 

 د ، ــد :ــ قا 
 ،و د ،ــا ي، دــ

ا د
 ت و اس: د اده

ا د :نا  
 و د ــ د :ــعرا ــ

ازي

ـأت رئ ـب اا

 ــــا  ـــ

 - پ ر
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ــ ــارش اداره   روا  و 
  در  ا در ای ، ا  را
 ، ار رــ  م نزــ
د  زا ر  زن م 
 ر د  ان و دای 
 ل ا ر ا ایان 

.د را ا ر  ای
 ــ ای ارش اــده از ات 
 ه در راــدو د   و د
ال،   و  دا ،رت 
 ، دوره ریــ و آورــ
آز ،و ،ا، در و... از 
  ش .ــا  د ای 
 ، ، ان از ه ر
  و  و  ایو ا 
ا ــ ل ا و ــزن 
 ،ادت ا ارا ا ــ م
 ،و ،ــزآ ،در ،ــا
  ا  و... از دی ا

.ه ا رهآن ا   در ای

 ــ و   ـپ م  ــزــن 

د ـا ر  ـل ا
  در ــل ا  و ــ م نزــ
 ار ا ،د ر ی دوی رؤا   ای
در زی  آزــ و و ااد و ت، 
   نا زه و ــا ن ودر ــا

. ری

   م نزــ ر  
 ل اــ در را  ارا ت 
 ا ،در ،ا ،و ،زآ
و... و ریــ و ــز ،ر و 
 ز و ــ ،ای در 
 ــر داو ا ی ــم 
 در ارا ا و   وه ا
  ا د  ت از اد وت ا

.ه ا رها آ    در ای

 و از ه ــ ر 
م ــ داوــ در زــ ار 
ــ ،ــ  و ت ت و 
اــز ــای و ات  و 
زم ــ ردار ا ــزن 
   در   از  م
ــ  و ت ت از دی د 

.ا  ای
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 ی   ر  11  9   ه  زن 
. ار   هدا ا  ي ی  در ، م

 ا و  ود 126 ر از    ار دو  دی
 ،وا و ر  ،لا ،دا ،   وه  در
ا و ر وا،دا و ر وا، داروز و م 
آزیــ در ای ی ــ ده و   در دوره و 
 . ه زيزآ ز26 ا ا ه از   يهر
 ود  300 از ا ت  داــ م 
 ای .د  ی رس در ای ان   ــ
ی از  ر ا  در ع د  د. 
 ص در ای رت  ــ قا  

 . ار  رد ی

 ـپ م  پ ،ـزن       اـل   
او ـی   رـي پ را ار ـد
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  يا ر آا د 
 ح ایدر ا ، 9 ر روز ، م نز  ری ،زا د
ی : اا   ر رد  ري وا ه ا  و اار 
 ار داری  د داد: در آ وي ادا .رد از ای ون ــ 
و در ــري از ــي در ، و ی اول  و ا اي ر 
 دی دي  ن رار ز .   ي ام از چ د
 در دادی ،ل ب  دادی ا ن  د. اوز در  ي ــر 
  ت در و از ارا ــا  ت در ی   ــ

 ــ م نزــ ارد. ر
 ار دا ي وز درا  :د ی
   ی و   
 آورده و ا د  رات راا ای 
اوز ــ از درردین زي دا و 
  د را ــ ير ــ
 .ــده ا ــ  ش  
  د  در   زان
ارآی دها. د زا  اــره 
 ی یــ ن درــ ش 
  دارو    :د ن ی
 ی در ــا و 
 ا  ر درــ ی ی
  : ؟ وي دای ــ نو در
  ا  ــر در 
   ر و ــي رناز دا
  در دادی ارا  ت  ار
   اق و   یر 
 ا  ی ي از ر
و درن  ــ . ای  ف 
      ــي ادا
      ي م
 ر رو ع ،د  
 ،و ا  ار دوا  ه ا
  ا   و ــآ ن
ده و ري ا در ل ي 

 .ا

 :زا د
ا اوز ــ از درردن 
 ــ و ــي داــز
  د را  ير
 ــ  ش  

 .ده ا
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   را  زه ت ري از د ي 

 ی ای ی ا در  ا ا وزی  جای د
  ل دو  در  ه آوی  نــ ای   
رــ ،یی و لی  را دری ، ار د: 
  از  د ا و ی ش   ل د. 
   د زهرد و ا د  از   :ودوي ا
    رت ي ی ای . ض  
و ادا رو ــ ل  ا. ر  ان ایان  ن 
 : ، از نی از ، ای  ز ر ای
ا ای ارات در ن دم ا ا داــ. اوز ن  ویه 
  یل و یی ،ر ل دو  در  آ
را دریــ . در   ا  د ــ ،ــر از 
   ای    وي . ا    تــ
دــن را اــ و   آن اــ : ،ی ش 
ــد  ل  و ارط  ن  و ر  د. 
   و ش یــ ا  ی ا ای ــدر را
  از ی درن را    ــن ا رغ از 
  ها داد: ا ادا  د .داز نر در  ، ــ
م ــ ،  ی آن را      داد. 
راه ــ ا رد  ن ود دارد و ی ــ د 

   ای  رد د. 

زی در  اا د ا و درن
  ون ،زادهــ ر د ــا ای در ادا
   ن ای  ــا وزارت ور تــ و
ود  ادات از ــ ر، ی از ت 
  : ،ا  و  رو  
ــ  از ــی یه اــ ردار 
اــ  ای یــه ن  ت د  اــ و 
 ن ای  زاده د . ران ش ل
 ی دو نر  در   
اح ا 200    ار ن دری دارد 
 : ،د دا و   ه   ن 
 ی  ل   نو در ــا د
 د ده ت ل آن در ــ و را دا ر
ا ان  ــ  ای زه  ویه د، وع 
  ،ش ی  ر ا .دها ز 
ا  ر و  ــ ای   را 
  ی او یــ ــا در ادا . 
 ي   ،ر ون زه  ر، 
از ــ یدد » ــغ، غ در   »ــرش 

 . یه، رو پ و ا  م نز
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 ــغ  ر د  زا، ر زن م 
 ه وزیی و ــا ا وزی ، جای د ،ــ
 یلا د ،ــ م  راــ در ــا
از، اــد ــت  ادت، دــ ر زاده، 
 ای ــا د ،ــا وزی ور ت ون
  ، لــر د ،ــ م  راــ ر
ن ا و درن  را ا، د د 
 ،ی ر را  زن م ، د داوود 
  و  م نزــ و و ــزون آ ا
  د . یر رو  زه نوــ از دی
 ن ای  ا در ای  م نزــ  ری زا
 : ، ر در نو در دورز از د غــ
دروا ــغ   د   ــ ب 
 و .ا   ن دراای  ی د وــ
  ا  د ن و ی و   :داد ادا
 ا و در  مآن ا زیآ  وزا  دی ــ
  . ا ارا ی  هل آیــ ــ روز
  م نز ی   ــ ما ــا در ای
 ا ن ان وای ــه ا ،غــ ری  

 . ا

 »غ در ،غ « ددی  م پ نز را 
 یرو  زه نو ر 

ی ر زن م ــ  زودي اان اي 
 ي  ا  و ی غ را ام  ی و 
 و وی ه ي   ي  ت داوران ای ــری
 ز ر و اا  اح ح ایا ا د.

 دد » ــغ، غ در   »ــرش و ا زن م 
 او  آ  ن ه  9 ر ه، روزــ پ 
  ن  ي ــ و  ر رئ  زن م 
ــ ،ون ت و وری وز اــ، رئ رای  م 
  ن ــرای ا  ن ادي از ــ

 . رو  زه نو و 
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 ه دوــ »زا « د
از اوراق   یــرو ــدر آی ــ5 ا
اود:  رن  ن   و
 اق ا  زه  دا
در ز ی اــ    روو 

.ا
 ی ه اوراق و ن ای  و
در  و درــر ا؛  :زه 
.ا آ    ر و

  ــ م  داــه  اد 
  هن را در زــ ر ــ
 ر داــ در  گ و ا 
و اود:    د در د آیه 
  هیآ ،  ن  د 
و ات در  ز  ااع ن 

 . ورو
د زا  ن ای 90  ار 

 ا  ن رد 42 ن وــ
 رــن ز اــ  در زه 
 ی ر ازا   ــ  ز
وش اوراق و   د. اس 
  ی »کزا « ارش ای
 ای  رها  آی در ای   
 وش اوراق و  ان   
در   ه اود: ای  در ح 

.ده ا  ر  
 23 دارا ــ  ن ای ــ و
 ر اوراق : ؛ا  ن
از ی ــ    ارا ه و 
ن    ا از ی رت 

. اوراق ی  امب ا 
  د« ــا در ای 
اف   راــ  ری  »ا ده 
 و  وی وم  رهــا  

  ر ی ر ن درــ  رد
   ر ن در ر:د رد ا

.وت ا از د دو وی
و  : ــ ا  ن در 
ــر و ــ دیم ای ر و 
ــ در ز  یــ درن ان 
ا، از  وت  ای ر در ایان 

.ا  ر ی و
  ر  م نزــ  ری
      ل در ــن ای
  نود:اا یز ر ن در
، اــ ــر در رن 
  ت ارا ران  )ره(  مــا

.د
  نــر ــن ایــ و
  ه ی ر ــ ن، درــ
 ا ا نــ رد 48 :د نــ

ر  زن م  ر:

دم ا دش آ ز  زه

ا رو از ــ اوراق و ای  رن 
 ن  ــزن اوف و ار   ،ری 
و آز و و ــزن م  ر ه 
   م واا  ر  ــ5 ا دو
  ر ،زا  د ، اول ر  د اا
 ه و ی  ما  ،ر  م نز
 و  زن اوف و ار ، د داوود ا ون 
آز و وــ و د ر ری ر  روا  و 

 ای ر : ر  م نز  ر ا در ا . ار  م نزــ ا  را
. دم  ش ری و ز دو  وه،  زه اوان ت
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در ــر  :ی زن اوف و ار 
  آن وی و ــزه و در یــ

.  
و ار د:ــرا اــف آده 
اــ  در ر ــزن اوف و ار 
  افد اــ ــدر را ی

.  و ی ا
 در ای آی  ام 
 ر اوون ا  ی 
 ن ای  ی رف و ان اوزــ
ی از ــی  ا ر م 
 اوراق و : ،ــ  ه ا
 ا اده از ی د و ن 

 .ا  ر در
و  اره    زی اوراق 
 ر ای اول در : و
ا  و اال ص  و 
   ا در ای ان او
ااد  ی    ا در 

. ر ا ا اما ای
 ا  ــو ــود: اوراــا و
  ان ــ  دم دآ رــ

 اــ، ا  ا در ر ت 
ر ام د، ی اار د  اوراق 

و اید د.
  رن  ن 
 اوراق و از ای  هــ  را او

.دا
 ی رف و ان اوز ن ای  و
 ان  و در ر ای وژه  را 
یی  ــ و در آن چ  د و 
 ارد  :ن در ــر  از 

  رگ و  800 ار وــ ی
  ان ا ای    د داردــو
   و  رــ ا و ــ
 اوراق و ــ  یــ ان

.ه ا ارا
 زرا آ ــاز اوراق و یــرو و
ا زی ای اوراق   ار رد 
ریل دا   ان  ا از 
ی   ــ  یار آن 

. اما

)ن درداو ( دـ ـیـ از از ی ار

درــرخ  93/2/4ــ ر وه د در ــن ت  دو ــ در دره  ا ای ــ ود 
یووــ ویی ا ام  و  ود  ر اات ویی -م -ن دان و  دن 
  ر ا  ادا  ده وآ  د   در   ...ءاان . رت اند
 ا  نر ص ا هدر  زم دا ا  رد  ودومــ ــ در ای م دا

.دی  ر ادا

  اوان
د  د

یا  د
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 ا انای اد ا ر  و  م نزــ  از »اه »روز د وردی 23 نار ــ 
. ار د ج ی  در ر ای  ن واد   اا

 :ر داا ی  نز ون ر   ان، دای ا ر  م نز  ارش روا 
  و »ــاان »روز د  روز ای ار ه ووردی 23 با   1362 لــ ان درم وزی ت  و
آن  ان ی از ــ ر ر، زن م ــ   ار ی در ای روز  اا ت 

ین اء م  دا ر، از ن و ا  ای ر    آورد.
 ی  ه در وردی ودوم  ل در روزا اروز د ا :م داا  م نز ون ر
 را  نو در ا ن ا ، م  را ا ، م نز  ر ر  د ج
   ،دو  در ا و اد هن دااو د ر، ا نو در ا  و ،ا

. ار انن ایاد ه ای ت و ا

اد را د
د ایج ار

د  اد
ا  د

ا  آزی د

 وردیـــ 22
 ـاـا رگ یــ
ــ ار اـروز د
اروز د ار ی ن دراز پ ی

1393 اـروز د ار ا نـی

 
د یون رین

  د
ر  د

روز  د
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ری ــ  ــزن م 
  زی ــا ن ایــ  ــ
 ــآ  ز نــ از   در
 ه زیی : دارد  و 
 از م دا ت ــن، 
 یاو ،ــ  ــد دنــ
  ...ر وــ در  ا
  ز یر ــ   د 

آ  دارد.
ــ ــارش اداره  روا  و 
 ــ م نزــ ا  رــا
  ور، ری زادهس آ د
ردر ص   ــ م   
  در  م زیــ هی دای 
 ی  زیــ : نــ از 
  ف رج از ق و ،م هی
 اــ   چ ان در ن 
ای ــ ــ ا ا ا و 
 ه ا هی وز ای  دا

 ز  آ  و رد دارد.
 د در  ــا یاو و
ــر را یــ از ا ــر  در 
وی ا زی  دا و ان د: 
 ی    ر در  اــ

.ا  ر ی ر

  در   زه  
ه ا  زه

   د ازا  زاده در اداآ
   :ودر اــ در ــ زه
 د ما ا  وزی  رآ
ــ ــ از  50ار رد ن 
  ل در  زه  
ــ از 70 درــ  در ــ زه 
واردن ژ ، ن 
    و در  ژ

ویه  ی ه ا   ای اس 
95 در از ــن دی و دم و 30 

.    ه ای در
ری   م   اره 
 ی د و در ــ  ای  ــ
   ا ای : رــ  زه
ــد رن  در    د 
  رد د دا و  در  و
  د م ای دود ی در  

 دم  رود.

م ود    در 
ر    دارد

   دــ  ــ  ــ و
ن در ع یه زی  ان د: 
  زه در   د 
  دارد، ز  ی   رــ
  د  مرا ا ا ی  ی
  ن از درآ ار 30 ود 20 ا
 ای  د  بــ ــ  هآ
   ای ــی ًدا ــد ء 
ت و از دو  ــد و ت زن 

.  د   ز ا ر
آــزاده ی د: م دا ت 
 آز دری زی   ــد و م 

ارزش   را  زی ال  د.

ه م ز ی دارای اد 
ا ر

  م نز   ری
 ن ای یه ــم زی  در ر 
دارا اد ری اــ 20  : ل 
اــ م وزرا اــ ایــ ع را 
  رص آن اــ ده و در ســا
  2 د ا وزی ــ ا د
 ن ا   د زی ما ا

و ای ن  اــ    م 
دا دو ــن  از ر 
  رــ  ای   دری
ــ دارد زیا و ی م ول 
    دا  ز 

ان رزه و و را آز د.

ر در ع ز ی از 
 ع یر  م ی

  م ــ اردی  رهــا ــ و
  م اردی ای ــ : ر
ر اــم د ــ ی و 
   زیــ و ا ــ  یــاو
در ــن اد  از ــن اق 
   یر ــ ی ا ــا 
 ــ ــ وارد د.آزاده 
 ر ای ه دردی و ای :ودا
  ای    در ا 
 در ای ــ ا و  و  دا

.   دص ا

ا و   ه  از م 
  دازد

و   ــ اد  ا ا و 
  در  د زیص و در 
ن  : آ  رد 
ا و   ا از ارط ر 
ب م ــ  وزارت ا و 
  ازی ــ را و ا  ــدو
 .  ر ی ه  ای 
آزاده ز رد  یه زی  را 
  یی  از  و دو ا در
  زه : و ــدا ــو ا
ــر ز یی  در زه 

.ا و ا 

: م نز   ر

ا  ریـ اد   دارا ر  در   زی پیـه 
ا و ـ  هـی از م پـ پدازد



ان


 ا


ا
ی 

ر


 





م 


  ی


ا
 





 13

93
 




د
 ار

/1
60

ره 




60

 ا  رو ا  ارش روا 
زن م  ، د  اده ون 
 ری ی و  م نز 
ا ن  در ای ا  ن 
ا ا     ااد 
ــ ار د: در دــ اوز دیه 
 ،  ااز و ا ده و 
ور  ویه ا  ا  ه 
   ی .ه ا  
ا ا     ان 
  ، ی ، ،ت  ، درآ
 ا  ا از  ر ا
ژی  ا  ر   و در 

.دار ای  نا 
  ب و ای داد: رژی ادا و
ا ار  از وریت  ا و اد 
  ر وز  ع آنــ و ای
 را در ای .  ی ءــ از 
ده  84ن  رم ، دو را 
 ــ ،یی  دن دی  

ب    ا ا د: 
 ی ت از ان یا  وزها
 د دری د   ر ا در ی
 در رژی ای روزا در  ت 
رخ  د. در وا ا د ــ را از 
ی ــاد ای دری ، اا در 
 ا اــان ،  اان و 

 در  اان  د.
و اود:  ت ام ــه  90 
 دار  د انای  اده در
و  از ف یرا  و اای  اد 
  14 در ــ اد ی ، 
ن  د. در وا ا  و ت 
 اای  اده از ر  ه 
 را از     ف  و 
 . غ و  ،  ،ن  را یاو
ــ ی از   ارزش و ا در م 
ای ا و ن ان  از  وه ت، 
ه و یت  ای  ای ز دارد.  
 از ا ای ــده ای آر ف 
ــ و ت  100  80م  در ل 
 22 در    ل در  د
ا ه ای و  70  60 م در ل 

ار، ارزــ و  ای و از 
   ،ر در ی ا و ا 
ب ای و  ر   از 
ء ی و  ش   ده 
 و ا   را   .ا

ای و  ار  و ــاد 
  غل 1388 اــ در ، ا ی
  ــر    ؛ ا رت ای
 ا   دم ای  حن ا

.ه ا
 ا   رها  اده  د

اــ ک روزه  ــن در 
 زی ف ــ در اده 
 ر  اده  ــر د 
ا...   د  ، ــن   ا
و  ژی  و    دای  زاده  ل 
 ی از ــن  در ج 

. ار د

د  ـاده: ـ اــــان 
ـ  ـ را ــ  تــ 

پن     ا
 زــــ  در
ف  در اده

 ه  90 در مت ا 
  د  اان  ی  اده 
دار و  از ف را ــ و 
  ،  ادــ  اا
اد  14 در  ــن 
ــ د. در وا ا ــ و 
ت  ــه  ری از 
  را از  اا اده ی 

  ف   ی
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.ده ا ا 
و   ارزی دن  ز ف  و آورده 
    :  دن  ع  ز ف 
   اتا  ــ ی ،دم ا ای  ده ای
 ویه د.   اار ی   در ارس و اح 
ــ ای دم   ا  ف  ، ه و یت 
 از و ون ر د ، راهــ  و  ، ــ یی

.د ا
د  اده  اای ا وزن در ن آد دم اره 
  ان درا ا    ل ود: درد و ا
 ی  اداز ا د ای   ر ل در 30 زی
 ، د  د در     ر  زید را 

.    اده و 
 30  :داد ادا  نــ ا ری ی
در ااد   ا دار، 15 در ااد ق  و 60 
در دم  در ء ی      د اده از 
 5 ن زید  6 در  .ب ا ای 
ل در  ، 4 در در  ، 4 در در د 

.   رد وزن و 28 در
ون ــ زن م ــ در  دی از 
  دها  ا ی ا  : د  
   ه و  ،     ی نــن ا ا
  ا   ه چ    آورده و
     آورده ای .رو  ر    و و 
  وزن و و ا   ولــ ن و  ر 
را  دل دار.ــ  ا  ،  ا و  ب 
   ظ  ان  و را دار  ان ی 
  آ  د.  ای اس از ی ف  ف 
  هن د رآ دی  و از   آورده و 
 در د  ده ازا  هی ان را درای  زدار 
  دم در ش  ا  ار ــار داده ا

.د ا ای
  10 زدار در د  ده ازــا ا :داد ادا و
   42  رت  انای  ا  در ای . ا
    ای  ای .  دهــزدار ا
دان،  ،ــء ی ، اات ب رو  ، ال در 
اب و ... ا ــ .ین ذ ا، ای ا ی روزه 
 ا ن  ایان و  ر   ا 

. ار  )WFP(

 ارش اداره  روا  و ار  ا ــزن م 
  م نز و و زون آ ا د ،ــ
 ام ای  ار د: در راــي اا    و 
 ا نز م ی م و ارهي  افزي اده
WHO( (  از  و اد  ای ،  ر ي 
یار ا؛ زن م   ان دي  وي دوي 
  انای  و   و نزــ و  و 
ی از وزارت م، ت و وري  ان د  و 
 روید اي، اای ، یر و  از ازي ري 

.ر ا  را   ،  از ا و
و ادا داد :ام حي  و ــ وري ک،  
ــ ريي ک در ــ  و ا ،اري 
ی ،ي  ،رهي آز و و  رت 
ک در ح  و ا ،ی از یني ت 
 ،و ات ي ازه ا  يد زو ای 
آزیــ ،ر ،اي، ــ  ر و ارت 

ا از ااف   آه در ای  د.
  دی ر  در ایــ  :د ی ا ــد
 دو ــزن در ص ال ت و دل ار و ات، 
   ت، ارای و  رو ا  ، ،ت پ
 ی و ی وره در ز ،و و  وره وري و
زي و و وري زه  ،ری و اید ي 
 ،ري در ارــط   اات و ي ي 
)دا و رج از ر(، آی ريزي دوردي و و 
ی از  ي دا ن و رک  و ور و 

. ری  و دا  ک
ون آز و و زن م  در ین : در 
ای دیار   وه و ا و ک  و 
  م اری ــ   دای .آ  ا
  و  ی ،  ت ا  ،ر
. ار  ر ردر د وا  و و ا

 دار د  زا ر  ــزن م 
  ی و نز ی را د  
و  اان،  ری   ا دو 

.ر ا  نز

  م پ نز ر  دا
ـ و  ــون پــزـ
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 ی ر دو وعــ ه ازــ 5 ود
 وــ ان ی ــ ه رد وــ
ا ــدت   در دوران اب 
    هامدی دو  ن ا
 د داو  یر ت وــ
  ا . ا ت د ای 
یش ای ت از   ن 
 دو  و ا   ا 

. وارد
 دو ای  ای  ا ای وا
در آن ــوع  ر د چ دو  آن 

 .ده ا رورو
  زه در  یر دارو و 
  د. در ــ  دم  آ
 .دی ی رد تــ   ا
  و   دو ن ایرآ رو
  قا ی  د ــ  ا
  د ــزور  ً در ار 
    ه ده رر
و  ا دن ات ر در ات 
  دو   وز ،ر ری
  ل را رم 44 در ا 
و اوز ای رم   از 35 در ره 

.ا   رو ر ن ای و

 3 ــ  2 ــا وزارت  در   ــ
د  لــرا د ــ فــ

   و  ،  در
 ق ا یر ا  وه
 ــ در ر   ت و 
  ار  دم ران و د

.ا
در ــ ــ  دم  ــه 
  .ــ دی چ و در ای ــا

ــ در   ــام و ر 
 ای  آن ا دو   
   و ی  را از  ی 
و  را از ــ ی ان آن را 
  دن دا  دور  .د اداره
    هی دن دار و

. زه ای  ت 
  و   ارد دو  چ
 ی ادا ای یرگ  ــ ا
   د. ای   د را ازا
    ر  م ات

.  س
 و آ ر ی ف ارد
  دت ا ای   ی د ا

 و ر دار د.

ــ دا  ــ ن 
ــأ و اوــ اول دو د

ا دم دا 7  6  ار رد 
ان  در زه ــ ود دارد و 
  از   ود دارد 
  دی  و از   
  د ایو  د دارد وو دزی
اــ و ر ــزن  م 
  و  م از 
 ،ده ا    در
    ص ت در ای ا
  و   در ت دوا 
ار م  در زه  ت را 
ی ده ا .ی  دا  زور و 
ار چ ر   ر و ی دم 

.و آ    د ا را
   نی  اً از 
ا  ی و  از ن 

ـــن دـ ــ وزیـ ــم 
 راـ  ـرؤ  ـ در   ـاـ
ـ م پــ اــ ــر

و ــ را ه  و  و دم 
 ی از ــ و ــ ب ًا ــ
 ا  دا ــ  را ــدر
ر  ای را  در   و 
 را زی   د ً نیدا

ذره  د.
ــ   ق دم در زه 
 ای  ه ا   د ،
   ی ا .ا وا  و  
 آ   داد. ا  ن   اء 
  ده ا س ردر د  
آ را رد اد ار  ا  ای ض 
ــه و از وزی و رر  در ای زه 
ان اد د دو  ام ده از ادات 

. لا  ه وز
اــ ادا  از  ــ رت 
  ت آز  هدی   د
   ان ول، ال و   زید 

داری    و ر دارد.
  ً هد  ز ف دی از
  و را  ع  و ا دو
  ده و آن راــ  از آن ــ م و ــ

.د
   ع ازــد ا  ارد ــچ د
 ا در   دو آ  ود 

.   
 و و وزی ــ م ر   
 آن ی ی  ــا  دوره ی ا دن
دوره ــ و اــ ــ. در آن ی دوره 
   ی  ا ب ادا ی

را   آ  د.
  و های زشآ ن در ای ا
   م ن ن ور ات

. حا
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ای  وم و ی  ر، 
 ًم  رار ا  از 

. و ارای ر  ت
ون درن  ی ــ و ا  و 
 .  پ و اــ ون و د
  ا وزارت  و ــ
  ه ا ر ت ای و   
  زه اد دراز ا  دهاز زی

. 

 دــ از اوی 
 زه در ری دو

 دا ر  م    در
یــ از او ارد ــ در ص آن 
 ای ا   د ای ،د 
اــ    د و  اول 
 ای ر  م .ــ دو

. 
آــ ر ــر  در ــت 
 و  د د در زه 
 را ام دها و در ای ره ر 

  اق  ود دارد.
 ــ ر و رد  ود 
 ا   در   و دا
ا اد. ار  اری  د و 

. قا ت ی ر

 داد مــا   یــ ر
 آرا اــد   ــ زه  در 
ــم اــ ــ و ــ در

  مدارو ا  در  ای 
 دا از   ران د و
 هار  3  2   12  10
 ا ای ر  ز ا  از ااد 

.
در ر ، ر روا و 
 اری   ... و دی ،دا
ا ی آرا  اای در ای ت 

. دای 
    ســدم آرامآرام ا و
وا ًا  ر از ــت و 

  ت ی .  وا 
 ف اول رــ . ف را ــ
  .ا  نــ ت
ــر از ــن   د م 
  ، ل 7 از  ن قا
  در .رو  از  ر لد
 ایا  ا دها ر ن از 
 ز داری  ادر ز رت آ و  از
. د ق   و آ  دها
ــ دی ــیار در زه 
     .ــا 

 ا. ویی ی اح د.
  در ای دوره  ًی وزارت 
    م ه ووزارت ر ،ــا
 و ای  صــ در  

.ا  قا
    ا ت در دراز
ً .  ،داری ن راا  رای
   و   ا دو  ی
  ا آن را ــ م ایا ی
 ا ی  ــ . ما 

  ای    ری د.
  و در  ی  رت و در
 آ   ــنار  ر ــ و

رد د.
 ا  م   ا 
 دهاآ  ــم دری را ا
  ا را از وزارت اا و
 ی ا  اروا ــ م
  دم م ا ی ا وزارت
   ی   ت و
 و  ــد  ع و  دع از 
    .ــا    ع ازدم دــ

.ا   از ا  
 اً داا  ارر در دیر
  در ز  ا  نای 
 ی دارد و  ت دم  .
   ای ت  د. اءا... 
 رو  هآی روز و ا  

دم ا د.

 ای       را آ د
آرا را دار  ی رد د.

ــار  ی    اید و 
  دم و  در روا آرا ایــ 

رت د.
در  ، ا  دو  اید 

ده ود  8ار رد ن ار ز دارد.
 ر ی .د نل ز 15  10 ا و
    در ای زه وارد د و 

. ل را     ای
 نر  و ا وزارت  م
 د ای اداره  ــ  ارد د 
ی  در ز یی و  اد 
ا .دش  و ی د ر 
 ی و ای ــا ــا وزارت  ط
 د .ا دا  یی ی ز
ارد    دیوز در  د  ده 
وارد  یی ن ــد و  زن ن 

 و یان  م د و ود.
  نــوا   ایــ
   دــ ارر وا و ــ ا ــ
 آ ــ م دو  ر و 

ام د.
 د ی ــر ا ــ ــا وزارت
 و  ا .د مرت را ا و ار
 و  د، روزروز  دم ر 
آی . در  ــ 21  ن 
 ــ داری  ،ــ 50 ار ن 
    ا  ،د ر
  د وا ی ر ای . لا

.اا در د
 ی اول  در دو  ــر  
داــ از  دم در یــا در را 
 ر وا  عــار ــ  و  
 د.   ل وا ه 
و درن ان در ا   ود ت و 
 ، ل     ینی
 ا دم داری  م را در ه دوم وی و ر
ی  ز  را اره در در ر د 

. دا



       :ه ار آ ای  در ، م نزــ  ارش روا 
  و ه ا ن دادهز  انای ري ا  م نز  ن 3 ده »و« 

: دا  د و ا  ، 
  ا را ایار داده و د ایت ااا  ه را ا ادران و ا ق ی1( ر

.ی بد ا تی  ر  را   نو ا  دآ ،آرا  ن 
  یو ر    یر   در  ده و ن رال و،فا یه رو  2( در ر

. ت ر   و  ا  ار دادن  و ا و
  و  یو ر  آرا  د  ور را و  هو   و  3( ر

. ر آ  ع ودر ا  دا  ض د ا دد  
 را و  ــ در   لا ً ام درــع ا ای   ــ )4
 ی  ی ای  ــدر ر     و ــا و ــا ارض  اه ا
 ارض ا س از و دا ت در ای  دهآ    ران  دــ ا ایــ

 در یش و   ران  دد.
   و ات در دادی  ــر   ن یــآ  ــزآ  دوره ار )5

. دا آ  هآی  ا  آراء ا  او ا ی و ا
6(  و ر ــ ــ ا ی و ر  ذی )دادــ-یات ،و درن 
 م نر   ر  هو  درر  دد اای  )... هدا

7(  دررــ  وه  از رــن ب،ش م،، ودل اده ده و ون در 
. اما ع ودر ا د ور را   ا  چ  

8( ری ا و ن ا و اام   دا در ل ر  وه  را  اات د 
.ار د

 ، د را »د زــ رــ ر« و در ر و آرا ن درد را »ا زــ ــ9( ر
 .ار د »او

  ا ان رای ري ا  م نز  ن 3 ده »و«  ؛ا 
.ن از ه   ا را  ا ان   ف  ا  و  ت

  ی در دوه م پ نز  از
»ر و  ا،دادا و  ا  ر«

  يق ا از او   وه د  ن  ل در ــ م نز
  در راــی اق اری و   ئ ا   و  از ق 

دم ای او ر ر ا و ا د را  د.
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 ر یی ر  ا  د دا ار ا
در ایان  س  ن ش ــ ی ای اــد ه 
 ر و ر ون ر  ــ دــ ر د 
  د ، د و د ی ، اث نزــ
   ا د،ــ م نزــ  ری زا
 ری ا  ان د ــ ــراي اــ ری
 ،  هاز ا ان  وای   د ون از

. ار  ا را  نیو ا ر
  دران ا ن ویــاز دا اد   ــا ای
 ،رو ر از   ار و ا
وــر ی اه،  ام و ا  د 
  هی وه ن ،ای ی اد  ، یــد
و ... ر داــ و در ــ  ــن وی  ا و 

 دا  دا زآ
  ا در ای ا  رو ا  روا  ارش اداره 
 ا ر   د وا   ی  در
ایان ار  از ش    اد  ا  ر 

.آ    ر یی
ــ ا  ــ 1322، دارا ق دــا ارت 
ــز از آی، دا ارت از داه ارت داه 
 در رم ر ر از یی او د یدر آ یاو

.ا زو آ
 یی زه رــ ه ان  85 لــ در  ــ
 ، دارا آر  در زه یی ر، ارت و 

.ا ا روا
  يی ح  م نز  ي ریــ از 

:ه اح آ ای  در  اا  دا

 ــا در ـم پــ نــزـ رــ
ــ  ـــا   اــد   ــار

 ا ی دب آ ا دا
     وه ، و   دن در م
  و وا ار، داــو ا  یم ،رــو ای ــ از
ر  .ــ  و اــ ا و 
  ــا را ر زده ا  ی ر و 

.ت اار  در ی
   و ــت ام ار  نــدم و ی ــ
 ش از ا ی  دارد و ــ 
اوم و ــ   در ا  و 
 و ــ و ــ  و دا   ا در 

.ی ی دارد ا  و  رو
 ان ایای ا ر  م نز ر ی
 ا   دارد ی    س را ح

.  اط یاز ر  ده دارا  و 

زا  د
 ر
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د لا ازی:
  و  د م در ای  د
ی  ،ز ــم  رها از ن و 
  و و دل و ن داو
  .ی انای ــ ا د 
 ی دخ  ــو د زا د
  غ .ی غ را د 
دیی  ــ و در دارد  در 
 .ا ــ انای  ــ
ایان در ــ ــم و دار 
   ناای ،  در .دها

:هاورزی و  را 
.داران ام از ر   ه

رد  ی ا  زادن ر از آن 
 ا. درره ای( ،  در 
  ،هآ  در آ ،)
  یزی   و  دو
 ین دی ای  ،ــ 

.ا ان ای رر
 ای  ی وو روا ــروا
 روان ،نآــ نــ  
را ــن ایا  ــ  درن 

.دها
  را در  ه ــ  ای
اوــ و  ــای و غ 
 ی  .د نــ ه راــ  
اره ، غ  در ور 
  .ده ا  ــا  ــزی
 ،ــ غ از درــ  نز
در  زه اده و   ه 
ا  از آ ن داروی اید ه 

.ا ری  .ا
دارو  را  ایان ا و در 
 آ ، ه از آن )ا(  رد

:ی ه ن و ندر دا دو 
  ش دارو  د

 ش  ه آ
ــغ د د و دای اــ، ارز  زال 
د، ارز  رــ دــ( م د 
  اــیر( ــغ  ر در 
  ،ر غ ،ــ  .ا 
ن ر اــ. در م   غ 
 ر ا. آ  در دان ر و 

:ر آورده ایا
دو ند  م

م د  زدی ر 
.غ ا ن ر 

 ی یــ )غــ( د ای رو  
در دــ ایا ــارد. د ان 
 ا  را .د دم را 
 ای  م نز در  دارم رــآ

  ــه اه آی ز و آ وا وــ
 ی را اب ای د 

.ی ن ا
 . ا را داری آ ایا 
ــ ز اری  ــر دی از 
دیان ی. ا آ داری ارج  و 
  ، ن  را دا
 ی از یــن  ن ا د. 
 ، د و د از ر ا
 ور یو ا رهاا ،آی
از ایان   دی ده ــه اــ؟ 
رگی ن  ری را ن 
  ن ن دادن ایــ .اــدا
 ا  .ده ا ــر آ ور
 ز دا ی  ،ا ،
   ــا ای را .ــا
 ،یی غ د .ای ان
 ا  ــا د ی و یی

.ان دا انای 

:زا  د
 ا  ادری ی ی زد ای
 ه ،انای   ن دن آ
ی یــ در   ی ز 
ــد، ا ا از ی د ی ای و 
  در ــ ل د. درــ 
   .ــ  دید
  انایــ ــ   یــ را
 ا   ،د  .

.

 ــــ ر ــ هیـــ
ـــپ ــن  ــان    ــغ 
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: ی د
 .   دارد و د   .)دو دوره  ( دارد ان ان و ای انای   طار .ا  ر ی غ
 ایان ازات  دارد   د رج ی  د.  ایان  دوران ز )از ردار  ( را در د. 
  ب م ی  !اندر ای ا م ا د   ان درای  ،هایــ رروز د ای    یا ــ
   ب .ن داریاای  را  قو ا ری در  ی ، رآن ا   ان ن    ن را
ااز را  دی و  ر  آن ارد، ای  ر ا. ان ق ری  داری. ازات   زید 
 در  ن ازریا  ،  ر   ان را ازای  ب ی .ده ا انای  در ز  ،ده

.ب اا ی )غ( با ل ای  در .دا  نا را ای ،ا 

: د د
 ر ارز  ای ه، ا  ر  ر   در ی ا هی ا ا ،ا ارز ر ر ای
 ا اره . آ ن  غ را هی  . ا رت  آن ا  روز ی ا و ا

. ار ا غ هی از   نز ه، رار ی    با  را در  ،ا

: س
 ،اردر ،ار   آ .ا ذ ا  .ا  ژا ، .ا   نر  ی ،ا  م ی 
10 در ،  و  ا . واژه سام، واژه  اس ا   . اام ارم. در ه ، ا غ 
ا  ن  ی ا ای د، ر اب sustainable future ، ی م  ه ا ،ر ا غ را 
 ی ؟ غ اره  ؟! ای ر ی دا. ام درو زم ا. ای   ، ای  ارزش 

.ا  ر آی ی ای .ا   ی وژه اا .ا

د لا ازی:
! ش و :را دار  رهن دو اا؟ ای ان را ش ی ُ آب آی  وا در دری

: ی د
. غ ی  واژه ً ، ا غ ا زی  ی  د

:  د
دو دن م  ا ی ی ا ام ای ر رگ  ،ن ای ع ی ر ت دو د.   اول 
 ا ان ی .آورد   ر   از   ان ی ره د. در ایی ن را ر ای   ی
 ای ی  د ار انای  د ان  غ  ان وای  ری  ان در  ان وای  ری رهدر
  ن ن ای  از  .م دا ا غ هی ءا   ان راای  ری انو از ی .ی ع ر

.    آن را ی ، ن ان

:زا  د
 ز آن  ا ی ا  در  و   در  ا ، ار ا ا رد ع ا ــ
ــد. در  ل ــ اعر  ا و در ی زن  ن ارا د، ی ا ای ا ا د، از 
 ا   ت  ع ا .ا  راه از ای  ه ی  ً ،د دها ا ــ 
  و م  ن اعر د.  ا یه  غ در   ا. از ر ا ار در 

ای  وزی و اذ ای  ری ر ارم. 
واك آرا  :
ره دوازد، زن 92
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ــغ   ــ  ــ
ا ای ــغ اــا ایا   دیی و د و 
 ا  در   ی ،و درد  و رازدا
 ز دا   از ی ر رد و ک ، ر
 .د ی  ن  ن رادر ا  رود  !؟ ی ــا
  ا  ر در  غ ا اوار   
 ی  غ اررا وا ،»« ،د م  او  ،ر ی 

.غ ا ن

 ای- اغ ا یر
در  ــ ، از اــم، ی ــ از   ُدم 
ووس، ن ب، ــ  و      ر 
 ار »غ« رت ا و دارو ، ،یزی 
   نــ ، ای  غ ی .ــه ا

.ده ا

 و زر ــغ؛ او
   ل اخ ــا  م غــ ، و ــر اودر آ
  » وی« ی »یم »و   ندر در
در داره   ن ا، آن دارد. در او آه 

ـ ـ ـغ،

  د د
داروز و

 م  رای رئ  

ا  ای در در دری »ورد« ی« ات« ار دارد. 
Saeno meregho ی »« رت  غ در او 
 د ا  ء دوم و ــغ ا ن ء اول  هآ
در زن رــ در »« اه د و ا ن د 30 

.ا     ،
ای  ،ــ  ــغ  اــ در ود 
  در او  در ارد از .»ــ« غ« ی «
اط دها  در  ل ای ه ها اا دارد. 
  او ی ا  ده ا ای  ه  نــ ردر روز

.ی ا ه وز و راز ر  
 یاو -ری أ  ی ،)Saeno meregho(  غ
ــغ اــ  از زن  ایان   ره و و دو 
 در   د و قه ا   ، غ .دارد یــ
 »درد  ــم »در  اــ در در ای .ــه
 ان رود از ی  رهــا ا ــ غ .روی
  ل در  و در دا     ن 
و اوا ران ه ده و ای م  م او ه رده ا .م 
  »« واژه  از ،اار ای  ، ا

.ا ، ا ،در ا   ه و

و آن   د :ی  ــدت را  ــداد، س  ودا را 
ــرت داد و غ   دا و ام درد د و در ا  ک  از 

ان   غ د... غ.
غ ا ار اای- ای اا، آر  دارد  ی و س 
را ــهی د د . آ  زرــ او را »غ  »ا و 
 ،ا ناش ك  ،ر و ــ او  »دیا « 

.ا  رازدان و ،دا      رهره و دودو
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ار اــای راز آد 
 ، رگــ ،نی ســدور از د
ــ، داــ و رازدان، ــ واز، 
.ل ا  و در ا ا های
 نآر   د تــ ای
 آ در آرزو ، ن  ا 
 از درد و ر یر .ن دادها غ را
   را   ،دا و    و
  وادا ی   ها یآ
   ز   ن او 
 ید ر ه ای .ا ا ا
و  ــن  از درد و ر و 

.ده ا د گ و
 رهاا  دــ  را  ــرا

 را  از ید دهای؟!

  در  غ 
 ا   از آ   در
 دا غ یــ و  و د
ه ، از  او در ز ن 

.ا ر  
ــغ  ــان زال در م زادن 
  ن ه ا ر   و ،ــر
 ، ای ،ه ار رر ییــا
  غــ  ــا یوی
از آن ــردار اــ و   در 
 ،   یدوران او 
 ی   ه ــغ ت 
و   زا و ــ ردان 
 ــ ــدارد. در دی ــره و
 ن غــ از  ر ــ
ان ی   آ در  آه 

ا وت دی ارد.
  ن ،د زال را دک مــ
  ف رــ ه در دا ،ــا
 رهاا -اا ه( غــ و
  و از  د ه او را در )ــاای
ادث دور دارد  ا و د. 
زال ر ر اــ )ر زال(. م 
 ا ر دراو آ  ،ــر 
 ش  ــ ا ــد. 

 و ر  د را در ر ،   ،ع ای  غ، در
 ز اوا   و رازداران ا  غ  دی  ز در .ی ت

ن ر و  ر، ا ر ،دازد.
 ندر در ،ا دا ندر  غ     در ،دا  ن و
  د، روان ان ر ور     اه دارد. زی دو را در  ،و روان  ،ی

. ز در  از
 د و   ان ای م ن غ  آن ا ا  
 ید و دا  را   غــ یــدو و م درد! ایو ا   و دا
 . اای رهن ا ر در  اوارــ    او را ــا آ
  ار نای از  دارد و ین آ او و ر ید را از ی و غ

.ه ا نآ  س و  و دار ل و
غ، غ در ،ــه ن، غ رگ ل، و غ وا، د از د  و 

.اه ا هآی  اره او یو ا او در رأ .ا د دری
 ــغ در    از  :د ر و ایر، و د ر و 
اب آه ا، ا ری  آن در م زادن ر دیه د. ای دان 
    »نآ «  از یدر آن واژه  ــا  ــ از
ا« ،د دل ن«   اح، » ب د  »ان ده، 
 ا ف   »ــ و « ، دل ا »  دن ــ«
   »دو« ،)Version( نــور   در انزاد در ز ــ ،)Incision(
 دن، و روُ =( د( ا د ز و  دارو درن درد، را رد اده ار 

:د زشرا آ او زاه زادن ر  و  و  زال  غ .داده ا

آــن  ــ  ــی ــنــور  ــدل  ــد   ــی

  ه« را«    ــ را ــیو ا  ز دل

ــ ــو  ه   ــ  ــــآ درد  ز  را  ــاو   ــ

ــِ ونــ ــ ــ وزو ــ ن ه« در«  

زدل دور  ــس و ر و کوز آن  وز آن  د ک

 و ــ  ی   ی در    ب و

ــ  آ ــ و ــاشــ روز  ــن   

  ــی  ل از آنــ و ّــ یــ ،دــ ــ

 زوــ ز ،ــ و ی ــ ــ  وازــ ــ و ــ

ــ او ــ زال و آن ــ ا ، د آ و 

 دیه  ن و ــ روانــان ر، ره ــ ی ن

 دک، ز ــ  آی ون؟و ری از ه ــ ن

ــب د  ــی ــــ د ِ  ه رخ را آن 

ــه  ــ  ،ــر  ــراه ز   ــ را   ــ  ــ

ون آوریــ شــ نــی  ن ای در  

ــ ــ  ــ ــ ار او ه  د و زن

و دوــ ــن دردــــ ،درد ــ دارو ــ
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   ت  و ــا دا
 د   داده ا در آن رو ا
     ه ون ری ای
یــ و ــه ــ و  د، 
ر ا ای ر  ود آورده 

.ا
  ،ر ا .ــا ِّا ــ1- ر
ظ ری ،ی یی  د 
در زه ــ ن . ا در 
ای رــ ی  ده اــ از 
 ن   را  ن 
ــ و  از ر از ه دار 
 ( »رگ ری« ــ ر، روا
  ا و از او در ــ )ا
 ی  . ز نای  از ر
 ا     ر د ای آ
ــ او ی آن را ــی   .د او 
  را از ر د ای  دــ ا
 ــی .ن ز د   او 

.
 520 ( ا ا ّا 2- ر

) 
 516 ( ــ ّاا 3- روایــ

) 
اــت و ــغ. ادا!    -4
 ،د غ  ل در ی ن
ن  دره او ر ،ل ر 
ر اــ و ر د و  اُّ و 
َِّ ا اِن«  ن داداب ای ،ّا

 .د و  را  »ا َِ
»َو َ اَ ِ ََُ ََِن« وام.

 -5ورد و غ
راز یا  را 6- ر

 یا ن -7
ی   غ در -8

  اا 9- روای
واك آرا  :
ره دوازد، زن 92

  غ در یو
یه:  آــن، ه ارها ف، 

ی ه  ر
ت  :د، دای، رازدار و 

درد همدا
    نــ :اــا ار

دای م و  ه و
 :م ز م )ر زال(، 
ــغ از زال ا ــ از  ر 

دررد.
 غ اــ َ ای او آ :ا
 ــد زال یدر ــ  در م 
 . د دا ر غ را در ،
  د ر مدر ا  ز  ــدا
 در ــا رد و ا ــ

.

غ در ا ر 
  یرا  ن از و 
ــ ه ــف ا رــن  آــن 
ــغ،  غ د د  از 
آدن ا . راه ی ی آن را از 
ادا ــ ز دارد  آ در ین، 
 ــغ  ه ف ر و در 
  در  ی در د 
 غ ر .غ اــ ناز آ ی 
 )ا ( م دارد  ا  آن
 ا  ر غ .ارد نــ و

. ز ی 
 در آی ی  ه غــ
، در ی  غ در ود د 
 او ب ،د ای  و آ
 .ی ی درا در و  ه و
  و  هی  ر غ
  ه دریوی  درد  مدر ا

.ا  در ز

ی  ی  در  غ 
  در ا  ن و نز 

  ا اــ   ن و و 
:ده ا  در   ،ما

م آــ ــُن اــ زیــ
ــوا  ورــ و  ــاق 
اــ آن م  ــغ  آواز  ــرت 
 اــ از ل ن، د م
 ــ دا ــ ــ ــ
 ــ ،د ُ  ــ دی
ــد ای نــ ــ  دی
 ش»« و  ش 
ــن ــن از ا ّــش د
اّــ ز »ــ«ش ــد
 ــ ایــ غــ از آن ،ــ
َُن«  ــِ« ِرــُ  ــی 
 ــن َُد آن ــ ف
ــ ــ را ــ دــ ف

ّو غ را رــ  ، ت
  ما  )ل )صــن ره و از زدی 

: ده ا  )ع( ا 
  را   

دُ ا ّ ِ
ا     

ا ِ ی را درا
 آن ی را درا
 د از رهُ ا 

 او ار ز ن ِه ف
روح او غ   اف

 یِ    او
 ی و  چ آن را
در  روش د آب

  و اّ اب 

رن    ی  آر  در  غ 
 ا  اا اان  و 

 از آ   ایــ ن دازی یدآور 
   ن ــ نــدا  یــ
  و ــل دا اــغ، ری
 ی ا  ی  ءاا و ذ 
ا ا ی اــ ،  در ادت 
ایان  از اــم   دا ود 
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   م نز ــ و
   ی  ، ور 
  نز رو  ب ا ا
  طر اا ،ر  م

. ن ر زه در آ 
 ا رو ا  ــارش روا 
ــزن م ــ، در  ای م 
 از ــ آ د  اده ون 
  ب  م نزــ 
 ا  م  نزــ رو
  اا" :ه اه، آــ در ر
ار   ر  ی  ود 
 ــی  در ــل ر و 
 ــم    دو در 
 ، طا یوم ر ل 92 و د

:ر  را  ارد ذی
  وع از  و ه ا   در
دوره ی ،ت د  ب 
  نز م  ری زا د آ

ا اط ـ ـزن م پ  م پ  ا ر

  و ر م ری ون اول
 درت را و ریــ  م ون
ری ر رت ی  در رت 
 ــ م   ،دو ــ لو
  را ت ســا   نــ

.ی ا رت  م م
  و   ده 47 آی دــا 
داــه  و داــه  م ــ و 
 دا رــ و در ــا ت
   ی  رت  و ا ای ،
 ااد و ــت دو ،دو  ط 
 در را    د ت  ای
 ری   ،  یاف وا
 ی م ز از ف این  ده، 
  دری  ن ز آن رتا در
 ی   ــ ا در ای ص 

.ی اما
از آی  آی   و  زن 
  غ آیا  ا ،  ز در د

ی  اــس آی    اام 
.ی

 ، ن ی دن ز رت دارا در
  م م  آن  ــا ی
   ر ده و در  ن
    صــم ا  
ی   ال آن  م زن م 

 ن اام دد.
اح   ــب ی  رت 
   م نز م  و 
  صم ا  ب حده و ا

.  ع
  سا  ی  و   ا
 از دری  ده و ب ا ــ

وه  در زن ا  دد.
از آی   و  از اال زن 
  م نز م ه ری 
  ا اــ دارد در ای ص 

 ویه ا ل دد."

 ا   6 ه در اا ززآ  ـ

اد ران
 ن

از 
ز آزی

  ون زن و زان  ت  و ه ل ر  درزاد و ات 
دوران ردار ،1 زای1 و ات و ر  زن

7 و 8 آذر ه 
1392

 106
(12ن زن(

 ن هون وی ز6 ا 1 و 2 دارا  ون 1392/9/627-

 ن ه1 و 2 وی  ،2 ژی 1 وون راد  ن و30 آ
14612 1 آذر ه 1392

  ا1392/9/22106 ز3/5 ا
 ون

 ون وه دان   ر ع  1 و 2 و 3 
715012 و 8 /1392/6و ون رادژی دن و ک و رت

 ون وه دان   ر ع  1 و 2 و 3 
99312 /1392/6و ون رادژی دن و ک و رت

 30داد   1 ون ی و درن اد 1 
1499یر ه 1392

اد  و  ن انوه د هون وی  1392/9/22219112و

)د بو ا  ا ت  ر ( ی یر  یا ا1392/10/0580-

8 و 9 ا ه  ون وه دا  وی دا 1 و 2، اودا 1 و 2
139210012

2 )CCPR(ی یر  یا ا  ه 15 ا
1392100-
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 ــارش اداره  روا  و ار 
  د ، م نز ا
 ل د: در را ــا در ای زا
  از  -ــ ا ــا
  وز 165 او ا ادا  ر 
 وت در ذی  در  -
 . ل نر  زه 
  - ا  ل  
  و  ، وت ذا 
در آن ود دارد،   ا م 
 ز ز  ای .ا 
 - ر ا  ــ ی
و   ارــ ــ در   ــ
ز ،ا و   د. 
 - ا  :داد ــادا و
 ــر ا ای وا را 
در ن د ــ  در زه 
 ا ل در . در ایــ 
     ر    ای
 - ن ا در  ق وــو
 ی در دور واریــا .دیــ 
 ا  و  م نز
 ن ادا  ای  -
  را و ار ی و ار ــ دا

. ار  م نز
د زا ــن د: زن م 
   از و ی  در ادوار 
  ن داده ،ا ــدا ری 
اه ا   ــ ده 
 رغ از ای ی  از  .ــا
 یان آن  ااد ، ا د 
  رد ــ از  ی نزــ
ار د و  زه  ن ف 
  ت نو دری 
ود دا . ای ش  دون 
  و  - ا  در

 ر ا   ، رهــا
 - در  ا و در 

.ا  ر  
 :  ی   رها  و
 ، د در ی  ــ در
دت د  و ن دو در 
     د ارروز ا 
 ا ده ا و در  ی ر 
  ن رف    
     ر ایا ــار

 .ده ا
و ادا داد:  ی  در ر 
 ا ط و اــ    ــ
 - در ا  ط ای 
 .ا  ط ه ایدر ز  
  ت درا ای  ر 
 ،ی آی ــ د رت 
 ل زدایا   و ا ح
  ن  و از اای  ددر آ
 دی از آن   ،د. 
 ا ا  ر  ای ل  
  از ا س وی ،    
  و  ز  ای .ر ا
   در را ا ر ا .ا
ای ی    ر را 
    از   ر 

.ا

 ا  ــ زه ل در  دآ
  در آی ار یه ن ر 
و از  ــزن م   ان د 
اــ از  ــ ر، ش 

اوان رت د.
  ــ مــ نزــ  ــری
 ــوی اــره ــد و اود: 
وی ا و   در 
 ا نز و در  - ا
د.   ای ه و و د از 
   ویها ه ا .ن ر 
  م د در  از   

ر  زن م  در ا ات   اي   م 
، از ا اد ه در ن ی    ر ااز ی د.

: ار     ر

ـپ ـم   ـ  ـ  ـا     تـا

ـا  ـا      ـپ  ـ    دو ـن   :زا  د

    م  زن   :زا  د
ادوار  و   در  از   
ن   ،ا  دا ر  
   ه اا  داده

ده ا 

 از ا  ازه د دان وارد 
   و  آ را 
 - یا ا ،ز آزرده
 آ    ــ 

.م درا ا د
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 دو  دم ی  ن :داد ادا و
ی و اــار ایه ی ن ــر ال ن 
  د ا  ای  ن   ض .ــدادها
 ، ر داد 24 در  ر  اراده  ا
  و ا و   دم ق ــدر را

.  ن ر ا ،دم ا
 : ا وزی ی با  رها  زا د
وزی ا ــ  و ا ا  از 
 ا  -  ا .ن 
  و ده ا ر   ل در ا
  ا و وزارت     ا ای
  ف ن  ا هاورد ارزه، د
 ا ای ه تــ ه در ای .دــ 
 د ،ا وزارت ، م نز ر
   -ه در  را  را 
  ا   ی ایــ . ا 
  را ای ای  ،زده ر ــ  ت

.ی  ل
  ان ز  ی ل داردود: اا و
م   ، را آزرده  زد، ا  وق 
   وزا . را ر  ای ا د
ای  در زه  و م  از آن   و 
 ای سا  ی ا  .م ا آی ایوا
  - ا و ر .د 
 .  ا   ت ر ا
    ان وارددی زه دا  از ای 
  - ا ای ،ز را آزرده آ  و

.م درا ا ید آی ی  
و در  دی از  د از ت ارزه 
  در : د و   ر د و
  دآ  ارر  ت ای از 
   دا ای ا .ــه ا ردا ــ
 ــ ده و ت این در آزش  و 
 .ا ا  و ل زد نو در ا وزارت
ــ     د آ  از ت 

. ی ر دی نای

 ا   ای     م نز  را ری ی
م    ،ی از  و ی از دم  ،:دو و 
 ر  ن زی ن ا ارد   ا ی 
    ن آن اد. زی ار رد ر د   ه و در

ری   د  ین ز و وی آن را  اه دارد.
د د  در وا    ا  ا م  و 
ارا  از ن زی   درآ     از آ از 
دا ت اف   ،د ف ن در دا ت 
  در   یو ف وا ی و ن:د ان ره وا
. مد را ا ده و درآ   ردا  ط 
  رن از و  م نز ن     :ودا و

.  را  رن از یر ا ا و  ا  ر
   اد درا     م نز  را ری 
اــره د و     :ی  ای ااد رد  رت 
 ی  ن ا  دا    ای  ی د. ای

.اری اما آ  ی و  ا
 د. ای ر  ن ا ارا  ارد ی :داد ادا 
 رر    یی    ا ود ری ان 

. ر در در ا ت ار  ه و
 چ و  ا ای     م نز  را ری ی
   رخ    د: در را ، عن د از
  در  ادد او ــ .د رد آ  ن  ی
  ا یو در ردی »ی د«    و ن ار آ

 ار د.
 وری  ا  ا  دا  ی ای  وه :داد ادا و
 یدر او  وی ی   د، در  ش درآن و ا 

ار د.
 ت او  د در ز  ا  ــ ح ای  
 دو دارا ر ن درد: ا ان ، م   وه
  در ز ر  تدر دراز زی ــدر   ا 
 .اول ا یاو  و آ ا  و  نو در ا 

.  رو ا  رد از آ
 ا  ای     م نز  را ری ی
م    ،ی از  و ی از دم  ،:دو و 
   ه و در ر   ای   ا ی 
   ــری    ن آن اد. زی ار ــرد ر د

د  ین ز و وی آن را  اه دارد.

 ــ م ا  

 دم  از   ی    
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 ارش اداره  روا  و ار 
 ، م نز ا 
 و روز اا ا در زا
ــ ــر ییــ ف ــن در 
رــ  در زن ال ن 
 ل د: در ن  ار
 و زش وآ ــ   ا
در ار  اــل ن دو ان 
ه اــ و در  ل  ال 
   ــه ا هــز ن ی
 ا  ی   ا و 

این در ام د.
 و ویــ ورت ــ و
 در زه ال ن اــره د و 
  ی وی ز وزها :
 ا ــ  و را ــ
 ازی ــ ــ و  ف

. ن لا  در 
زا ان ــف  ن در 
  اردــاز ا  ان راایــ
ان د و  :ف  ن 
 ــ تات و اا ع در
در د ود 10 در ا و در  در 
ای ز  در ل  1383و را 
  دی وی ا وزارت  
 از آن  ف  ن اره 
 اچ ا ن نو از آن ز ــدا

.ا  رت ز در ای
  م نزــ :داد ادا و
 ی وی ، اــ د را دآ
 ا   ما ــ و
 ا ا    
 دا رــ ــر  ارا

.
  ــ م نزــ ر

 ی از ی ن  ف  :د
و اس ــ د  ر  ن 
در دوران داــی آزش زم را در 
   د . ز ای
 در ای ــ ن ریــدا در
 ا ل ــ د و درــ ز زه
رغان، دوره زآز در زه 

ف  ن ار د.
   ع ای  ی : و
 ا  ا ا ی ر ان 
  زها  ایــ و ــ ور
د  از  ــن رد ز را از ن 

دش ذه ــد    رد 
    د ا ار دهــا
 ــ   و آ  رر د
  ای  در ن ان 

.  
و ــز اد ای  آ و 
اــا ح آیــر در  را از 
رار   آ ــد و 
 ا لا ی ر ایــ ود: درا
 ای   د وی را  ــ
ارد دــ  د  داده و ف 

.ی  ن روی 

ری زن م پ پد داد:

ا  ران در د ن ده ازا

ر زن م  : ان  اده از ای 
 راد دن ار و در د ن ده ازا ، 
  زدی ف ن و آوردهی آن را در ر  داد.
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ــان دا دو ــ اا ن 
.دم ا  رادن ی 

ــور اد ر ر  اره 
 ش دو ا  ای ــ از 
 د ن داد: در ــادا  ــ
 92ر ــه اــ 11  ار رد 
   د  د  ران از ی
 950  930   ا قا ای
  دری ا از ن دو رد
  ا دا یرا ان د.

د   اــره  ای  اــس 
ن دــ 93 ی م د ام 
د،  :ار دو را  ده 
    رال 93 ی از  ــا
 دو را در ای  د دا ز
می را  ده و ل آیه در ن 

دم زی د.
ــور اد ر ــر  ن 
 د ار د رجــ از 5 در ای
 از  یرا  ــد، ادا داد: 
 رای   در را  دو ای
 ی  آن ی   ی ای 
 ا  وه از ن ا
ا  دری دن یرا را ا دم 

در ای ــ  در ــزن اد و 
 ــرؤ ــ ار انای  ــ
  انی و   ا
  ن و  نر

.ر دا ر
 ارش اداره  روا  و ار 
 د  م نز ا
 ن ای  ر ر دور ا
 رادن ی  ــ نا 
 ــ :د را ،ــا ر 
 ا  ی رادن ی 

.ا
 ژا  رگ   رها  و
    ع ود: ایل 89 اــ در
دو یرا را  ــرت   دم 
دا   ا  ای ر ن 

ب  را ا د.
  ن ای  ر ر دور ا
ان  اا  دن یرا ن 
  ر ن داد: در ادا ،ا  ن
   از 50 در ژا  ایا 
از وش آن  ار، 30 در آن   و 

20 در آن  د دو داده د.
د :   از ل 89 از ای ان 
 دا ار  ن 500 ار و 45 وش
  در دو دا ســا  در  ــ
 دری رای  ار 480 ن و 77 لا

.ر ا  از  ای  د
و اــود: ب  45ار و  500ن 
  در  ر  از  3500رد 
  لــ ه 12 ب آن در ه و ن در
 ای  دــ ن رد ار 42 از 

   رای    ــآ  ــ
ــ ار ــپ  نرــ ر

  ك رئــ  در
ر    م  ــزن 
 ــ   ن  و 
 رئ اــدی  ــور   
 ان آ  ر 
ــی را ا ن 

. 

ــور ادی رئ ر: ن 
  را در ــرا دنــ 
  ر   ن
و   ا  :ــ  ــ د 
   ا   وهی    رت 

ا ا  ن  ا
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وه پ رگ ــــــــــا 
پان  ــــــــــ  پ و 

در ر ـــــــــــم پ نز

. ی ارزش ا ی 
  وه  رهــا   د
ــن ــ ــن، ــان و 
ورزران و ا داه  : ان 
 ی م  و ه زآ ی
از  زیــ ااف از دری یرا را 
 ف ای  نر د انــ م وا

.ا ا دآ   ا 
و ــ اــره  ام ــوه  128ه 
  هدا ان، ا از 
 اــاف از دری یرا اود: ای وه 
 ا دو    نر د ما
.ر ا وم  ارس زز

 ود: ایر ا ر دور ا
ااف داو ی  از م د 

دم ام د.
  م نز ر زا د

  ــ ــ رــ
از  اــده  ــورت 
و  ــن   ــ
 :  ن
ن   ــ
  در ه وزیی
دار  ان از آن 

   د ارا د یای ا
 اده د.

و ــ اد  ای  ای ر ان 
ن داد وی ا ن 
 ی :ودا ،ن ا   ــ
   ا و زه
 ا ن د یز رهدو 
 ای  اد در ر ون 

. دو دا
ر زن م  ر  ن 
 ا  و یــ ی ای
 د، اداــ ما ا در در
    ده ازا  ی :داد
  ای  د دای  ز ر

. دی  
  ان  رها  زا د
 ای    ای ــ  زی
ــ : اــل ــ از وج 
 ــ ز و د زآرای داو

  و رادن ی  ایه ا
آن  زه  ا  ا ی ااف 

را  زد.
و  ن ای اره   ال 
 ،ن داده ا ا    
  ــ   ی لــ داد: در ادا
  زه رگ در  الــ ان
 از ای ی   ا ــاو روز د

 اده د.
 راــ ر ای د ــ در ایــ
 ب ر ــ د ،ــ م 
 ر و د ،داروی ی ی
 ان آذرا ــد ،ن داــ 
ر ا دان ایان، د یون 
 ر اــ ن  و وق، 
 ان، دای ار ا ر  د
  ل، دب اا ا ر د 
 ی یــ زاده د
 راز  د  ،ا  دارو
 د ،ار ــا د
ی ی  رن 
 ی ی ــن، د
 س، د نر 
در ی  رن 
 ا   ی اا د د ،
  م نز نو و رور و رور
ر داــ و ی  ح ه 

.ح ا ای  نآ 
 -1ــ  و  اوــ در ص 
   ــ ــعرو ا  آ

 ا وه
 وه ــ ــ و رــ -2
، ا   ا ااف 

رااز ی داو
   افا از ای   قــ -3
 دم، اای ک و ورزش  ان 

ر از  
  و رای دا در ــ -4
دو از ی د دی   ااد، 

ی ل ا و ...
  داز ا و ا  ده دو5- ا
 وه اف داوا  ایو ا 

ا 

دــ زا :ــ زه 
  ا و
دوره     

ز د 

 ــ های ــر ا
 ی  و یی و یرادی
 ا ی  »ــ« ع 
  د  ــ ه ا
ــ م ــ و ف 
 ن ای  ، ر نآر
زه و   را آزرده زد 

...
 ــ های ــر ا
 ی  و یی و یرادی
 ا ی  »ــ« ع 
  د  ــ ه ا
ــ م ــ و ف 
 ن ای  ، ر نآر
زه و   را آزرده زد. 
 ــ آ م و رــا
  ن درآا ــار

  و ز در ر 
  و ز آن در ا 
و ، روی اقار ای ارن 
 ا .ــ وش را 
دره ای   ااض 
 ا ، ر ــت ار 
   ــ د را در ذیــ
اام ــه و ی از زن م 
ــ ر ا ایان ام 

:ی

»ــ » ا ا و  .1
ن  ان ار ای  در 
ل ری  ای و  از 
ــ  و دم ده ه و در 
آزهــ دی ، رــ  ن 
دی رد  ار ا. ار و 
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رود ی  ا و ص  ان و 
زان   د.

  .3ــ ت   ظ 
ارج، درآــ و  زــ در  از 
  آن را ــری  ار دارد ا
ــان  در ان ــر رآ 
 ،ــ م ــ و
 ، درا ا
 یرو  اا
و د ــل، ی و 
ارزی ــ  ه 
ارای ت و...  اث 
 ــاز ه     
  .د ــ ،ا
   از ای 
 و ا دا ارــدر د
ــر و ا   ــردار از 
 ، لا ی د و 
 در دی از آ    ا
ف ــه ــد رها؛ 
   درآ  ی ا
    د ا ناز آ ر ا
ی   ق  و  را 
    ف وه ان
   ا ــری  .د 
ــ جی و ــ دور از  اه 
 ــرت ا ا در ای؛ زیــور ا ه
 ــ  ن اان ذ   دم 
ا آ و  آن ــ ردار از 
  ی و  رغ از   ت

 . ا ظ  رزو در

 ا ر  م نزــ .4
  دار درــری  انــ  انایــ
  ه و  از و  اره ،
روو ده ا؛ ا آ  ا ای زن 
 رر آا   ــاز آن ا ار وزی
فدار و ا   ه د. ون 
    م نز در ت ا 
ی  ا  و  اه 
 ا رات وزارتاز ا  ی ده و

  ا ــل داد  نزــ ای  را
.د ا در  ر   دروی

 ،رنه در  آن ا 5. و
  ا و در  ت و ای
 ای  وت  رض در ا 
  ر  ه اــ  ن از
ی  ی و  ز  ف 
 ــ  وه وت دد. آی
 ظ درآ ــد ا از ات 
رــ  رگی و ــر ار دادن 
ت ق و ــ ی  ارج 
   را یوم ن دادن
  را یی ــ ؟ده ا
و د اد   ری ی و 

.ر ا   ا
در ا د ــد زن م 
 ر  انای ا ر 
اــ ــ و ــ و وزارت 
  و ــآ  ــا
ایــ  اات   رــ ار و 
ی ل ه ا؛   اذ 
 ا ج ری ا  ه
 ــ .ی  ا رد و
ا وه ــ راه ا ین 
  ن  ت راا ای  دادن
   ت و  يز
و وی ــا ون ویار اي م 
ــ دا و در ای راــ از چ 

 وار ا د.

ر ا ن  اان
 س د

ر ا دا اان 
د ن اان آذری

ر ا داروزی اان 
د ر د آذر

ر ا  اان
ا  

وه پ رگ ــــــــــ
پان  ــــــــــ  پ و 
 در ر ـــــــــــم پ نز

  از »ــ«  ــل .2
  ه و وم اران هوی
ــ از د ــ را  د یه 
ا؛ تــ«  م « در 
ــت یر در  و در ض 
  ا ز ؛ دیــر ا تا
  ت  ن  
  و  ر ت د 
 ا ی ؛ا  ه ل
 ا   م ه  
   ا از ی دم م  ــا
آن، از   ه رــ  و 
ی ا ا  ده و  ر 
 ی ی را از ــ زه 
ــ  ن  ی؛ ا در 
  ا  مــا ــا ن ا ای
  نآ  ت ن و 

   اندرد  نآ  طار
ر و ــ آم   ده 
    وید   ؛ زیا
 ــ  زد  طار ای  ا

.ا ز  و  



ان


 ا


ا
ی 

ر


 





م 


  ی


ا
 





 13

93
 




د
 ار

/1
60

ره 




78

     ن و
 ی ان وا و  وه ران
اء  ــ ار ی  ر 
  ت و ت در ارای
 در ا    ران 

ط ر را ا د.
 ــدر را ری و ــ -2
 ــ زــ و یــ ،ای
  داو ــ وهــ و
ی در ــ یــ اادان 
  زم آ دآ ــ را و
 ارای  ً ــ  ما
ت اــ و درــ  ران 

.  ه از 
 -3ــز زم در را اده 
 ن در ززــ   از
اــ و درن و ــ در دا و 

رج از ر
 -4ــش  ر هــ از ان 
  ایو ا ــ ، ،
در  یی اید ــت زم 
  ا  و یــ ر 
 ،ــا ت ارای ا نزــ و
 ما  ،ــو  ،زآ  ،در

و ...
 ت در ارای در ز ر -5
 ران وم اه  زن 
  ن ــ م و 
 ی  ــج آ و ــ و و
زن رــه و  دری ت 
  ــ  ــدر -ــا
ــ در ان و ــت  در 
ن  رت ، ین و 

.  ه
 زم در را  و ری -6
 ارا   ن  و ی
ــت در  ران ــ در 
.     ل

: -ا
 ، ،شــ دــر ای ــ
 ،زآ    ر و  ر
 ،وــ، در ،اــ و 
ــم اــ و ه  ــزن 
م ــ ر اــ ایان و 
  را وــ انادا ی ــ
  یآ و ر ر  
  و در قا ارد در 
ــده رــ  ــران و 
    ــان، در راز
  دارا  را انادا ی
ده  در ز ااد  ران وم 
 ایا  و در    و
   ،و ا رای ءار ،و
د و ــزن ــ  ،ر 
 ا ،ترب، اــ از ه
  د ای دو ــ  و

 د.
ب-  ارداد

  م نزــ   ای
 ی ــ انای ــا رــ
  از ای ــ زا  د ــآ
در ای  ــزن ه د 
  راــ انادا ی ــ و
  ن ا د ــآ ی
 ــ  در ای   از ایــ

ه د  دد.
 ع -ج

 ،ــر و ــر  در 
 ،زآ  ،در  ،ــا  ز
 ، ،ــ ،ا ،ــو
اــاد و ی و اــده از ات 
د ، و   دو ده در 
   ل وا ز را
و  دا ،رت و ور و  ف 
و   ت  ــ و 
 ــ  از ی ت ارش

 م پ نز ر 
 را انادا ی  و

   ش  ــدم در را 
. س  وم ءا

  رات و درــ ود وــ در ــ -1
اردادــ ا و ــ روی رف 

اام  ر ا د.
 -2 دو  از ااد وا  د 
  و  رما هی ان  را
   ذو ا ــ ط وار

.ی
 -3ین   ــت  و 
ــک، ری و  زم را 

.دا ا ل
 -4ــ اــت  ــ ین 
 ــر رد ه وــ ــر ،
رــ وا ذی ــار  و 

 ر  ف  ام د.
 ارداد ءــا   ــ ات -5
 د ًــ و ــ ا دــای ایــا
 ا دای  ا   

د.
:و زش وج-1- آ

 ــزم در را زــ و  -1
آــزش  ــ ادهــ ران 
 ،روا ،د زیدر ا  ــ 
  یــر آ  ایــ و ــا
ال و  ا و ــر ران 
  رد  هــ یج، را
  ار ا  ران و ای
 ای و ا د ، ،رو 

یان.
 و از     -2
 ــر زهــ در ــ دــر

.ی ی جا
ج- -2ا و درن:

    -1ی اد ــر از ااد 
 در ر  ز ود ، ،
 ، م نز در  وه 
 زم در ز ری و  نز
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:ا و ر  -3-ج
  زم دن ز ا و ر -1
  ا ــ دن ل ر
  ی و  وه رــ

در ن ا ر.
 -2ری در  ار ک 
  ی  ران وم 

.نا ا ان و در ز و
 ر و ایا ررا ر -3
ــ  ر اــ دن ت 
اــ ــدن ایــ ااــت 
اا  ر و ی ن 

ایا  رج از ر.
 )ا ( network  -4
در رــ ــ ــ وه 
 در را  ن وز  
 اا و ا تاا 

 
:ج-4- ا

 ر در ز ری و 
 ،ر  از  دهــو ا
  و  ،راــا ،
 ی ار ــدر را 
 ،ــ ،ی ک، اردوــ

زیر ، و  و ...
: ت -د

 از ری  ارداد 92/10/24 
  د وــ  لــ ر ت 
ام  ی از    ده 
   یــرت ر در ًــ و

. ی

زا  د
 م نز  رئ

ری ا اان

ا ن
  ه و أت رئ

  اادان را

  رن د او  در ر در در ا  اران  از دو وي ی
 دی  ر  ن و در  ار ريء ،بوزي ا
 لو ر زد. ی ــا ت م يت و  د و و
  ری ر ل آن  ا يــ ا آی زاز آ 

...  ای   رودي وس م د ،د
ي ا و درن ر از ل  1364 راهاازي  ی ن 
در  ان  اا درآ و   ، ا  و رای د را ن 
داد. ر د ــدر   شي  ی اای ام در 
ل    ” 1384ر  در    ر، ارا ت 
 ای قــ  در  ــا ت ار   و ــ

زن  ا “ ه و ال د  را  او د.
او ــ ز ا وا و   در ز اق و ر د  ید و 
  را  ی ای .ــدر ا  ــ  دم و در ذ 
ران ار، دون،    و ان ن   و از 

.ی    ل ه  یدر
 ری و ا و  زه آر 60از  اري ــا ذ  زم
در آ ، در  از  30ا و روه  ا  ان رس 
اي  زن  ا ی اداره ه ت؛ رش  18ان 
   26 وی ، ارش وه و 20 ب و ان 34  ،بــ
زن رــ و ارا 15  در ت و  ا از دی  ي 

.ر اد د
 ی  م نز  له  اری  روز ــا از وي در

 آه د.

ـــم دــ ــ ــدپـر ـرگ 
درـــن و   ــاــ  ـــ ـد 
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 م وردد
   د پـن  از 
آد ا پذیش 1.5
رـ رـ نـ

 :ی  م نزــ ر
 .ا  ا  باز ا 
ــر از ران ا درن  رج 
ر.ــن دــ ــن 
داد . آد یش  1.5ن 
ــر رــ را  ی اــارد 
در داری و  از  10ر  رج 

اام د.

در ــ درج ــ ــف وا در 
 روا  اداره ا ــ رت ص
  م نز ا رو ا 

اعر د.
  راتاز از ا ــی ا 
  در  ــر ا ــ 
  ان ده ازــا  ــ د
ــن  و  ای ز و 
 ر  روز  و ی ور ده ازا

  اه 
 ر  ده ا
  ــن   
  ــار  از 30 
 در  20ــل 
ر  در   ــ
 .ا ــه  ام 
    رــآ
 ی از   ی
  از 
 .ا    2000
 47000 از   ــ

  4600 ،  اان و 110 
 ری  رد 100ود اس وــ رد
در ــر ام  ا. ای ا از 
زت قاده    در 
  روز  ن ازز  در  ــر اــ
ری  ــد ده و ی اده ر 
گ  و آزیت د  رو ه 
ــرت  ید. ا  ر   ان 
ــ ان د و ی و وش  در 
  آ    ارد، و در وــ
  ما دو نر در 
 .ن ارای  ی  دــ
 ژیی ایــ     
و ژی ر و  ،آزیت 
  هوی ار و  ــ ،د
 ایــ و در  وه  ، ــ
 ان ای   د مص ا ر

ــ اــ ــ از از 
ی    اــرات 
  در  ر ا 
دی   اده از 
  نــ  ان
و   زــ ا   و 
و    وری  از  اــده 
   ر   روز   ــ

.ده ا اه 

پـــخ م پــــ درــره 
ــا پ د ــف وا 

  ه وش و ی ل ید ا ــا
. ر

 ا ــ ارش در ای رــ
 وم ای ن ر  ور 
  ره وه ا دل ید  ز
 ا ای   ه ا ما ا 

.  دری 
     د  ــزم ا
  از ا چ ی ر ه 
  لد  ــ
 ایــ  ــ
ان    ص 
  و  ی
 یا 
ارزش   یــ و 
و   ــ  اــا
   تز
ــ و اده 
 ا رای 
  رار ن 
ی  را ت 

. 
 داری  نرــ ی دم ا از
  راتا   یا 
 اا اا و اره در راه را
 ا د د آن و ا  ر  
  و« ی اق آی و ا ری

. ار » سا ا  ا
 ریا ا  ــب راز ا
   ناذ ی از  
  ر و از  تا ــ
راه را   رات م و  ه 
  ی در  از  و  

.   اا و ا 
 ا ر  ا و ن ازی در
ایان  ــ  ای ع س و در 
ی از    آ دم 

.ی  ار  انای ی
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 ارش اداره  روا  و ار 
 و در زا د ــا 
 ر اــ و درــن رس در 
از      وردرد د
وز اب اــ ن د: 
 یدهــ ا دم بــاز ا ــ
ال ا د ی  رج از ر 
  از ر ن و  اما
 و د درن دم را ه 
داــ    ــ  آ از 
 ی ر وزا اذق ای ن
ــد   دــ د زن ــک 
ــ در  درن ــدم اید 

.
و ادا داد:  از اب  ش 
  و  و ر  هدا
 ای   در ا و
ز  ور ف   ی  ان 
 35  ل از اب ا در 

 ر در
ر ــزن م  اام ران 
ا درــن و ا را یــ از ت 
 : د وــ ان باز ا ــ رــ
   و رورــ نــدر ا رانــ
ا   ی  رج از ر اام 
   ی ا را ا د 
و ــر در  دا و  ر  را ااد 
ی  د ا ان در   و 

  ــ م نزــ ر
  از را ی ــ د
 : و ر دا در  
  رــ در ر ادن ادر ای 
ر  و ــ  د 
  ار 100 ا  لــ در ا
  ندر دری ا رج عا
  ای  .دها ــا انای 
را داری  ــ  ی و  ن 

. ارا   د
 ر  چ از ــ م  در

هایر د 
   م هدا  
   ت ــر  
اــره د و اود: ــ از اب در 
 ــا  ا  زهــ ای
و ان  ای ــل  ود م 
 در ای ز هی ــا و ی
 ،ر یآ  و داریــ 
 و ا ان ااز آن ای   ر
   د ا  تا

. د د زی ر 
د ــ ا در ر 

 35 ل
 ــا ــ ــار و
 ل  ــ ر راــ در در
اا اب  یــ دا و 
اذن دا : ا  ز در ل 
 ر ن ایا د و لــ 55 ،1356
 73 ــل ره اــ در  ل 
آــر گو دران ــردار، زادان و 
 د ی رــ لــ 5 ن زید
  اد باز ا   ــر در
ــ از زاین  گ در ی زاد 
 ا ت ماد زا . 
 ر ی را در  زشآ  در
از درود   از اب ان 
ً د و : ای ــ ا اا
  ا نزــ ی رد 
 ر از      ار
  از ا یــآ و دو ای یــارو

. دها ا

  از  ا رــ از ر
  ــزه در ــ لا ،
   ل    دــ ما
  10ــا درن ص ــ رج از 

. امر ا
 دی ل ده ازــو ا ا  در

  
 هایر ی  نا :ن دااذ و
 های   زه  در 
 دی لــ ده ازــل در ا ان 
  ،وق و  ، ،رور ندر ا
   ان وا  نب، درو ا
ــآ  و و  5ــر  در 

.آی ب  د ل زه
زا  ای  اــره د  ر از 
 ر ان  ان راای ا  ا ادا
 را   با ــ 
 ا   ا ا ان ایــ ا
 ،ری  نا .ــ ــان آ ر
 ی  انــا  و  ، ،ــ
  د و در مر ا در اردا

.را داری دوم د ان را 

  در ــ و درات 
 دا  ا یف ا و

.
 ــن 27 را ن ایــ  زا
 و ق  در ر 
ود دارد، اود:   از اب اد 
  ن داد ا   زانــدارو
رــ اــ ان ــ از  18ار 

. ر ز دردارو
 ا  ا دم بــاز ا 
 /ــ امرج ا  ی دهاــ
  ــد ار 10 ن ،نا
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در   ر وز آزش و ورش:

اي   پ م  ام آد زن   
پـورش و  آـزش  وزارت    ـري 

ــ ــارش اداره  روا  و 
 :ــ م نزــ ا  را
د  زا ر  زن م 
 د  ک  ر در 
  ورش درــ زش وآ وزیــ  
وزارت آزش و ورش ار  ار 
  وه ر  م نز :د
وی ــ د ان یه و د 
 ، در زه  یي 

ا دارد.
وي یــ از ویــ ــزن ــم 
 ي ای ــ را ــ
د و اود: ی از  ح در 
ــیي ا زن م 
  و  دــ ان ی ــ
 ــ زهي در  یو  دو
  زشآ وی در ــا دارد

.  
ر  ــزن م  ر 
  ایو ا ورت ارای   
  زشــآ ــ ت در
 ز در ایــ  :ــ ــ
 ــ ا د در اردي 
  زه در  زشآ  ورود

.زای
د زا  ن ای در  آزش 

 ی ــ ــ ا ، و 
   هــ و  اــ  
ذاي   دم ارا د، ادا داد: 
 وی ص را در ــ ي ــ
 ر داری ردر د ــ  زشآ
 ن در ای ره  ده و دي 

.ه ا  س 
 لا ــ ل انــ ــ:ودوي ا
ــاي در ارط  اــاد و ت و 
  ایــ  ــر ا  نداو
 وی و آزــ ،اــزي 
 ــ را  ارد ای اد و دیــو ا

د.
  دا   م نز  ر
 نز دی  ا نزــ ای ای
 دا رــ  زشزهي آ در
  هد ــ ي : ،ــ
  در   اي ادا ــ
   و ــ  ــ زهيــ
ر اای  ــ دم  ویه 

ان و ان ا اوا دارد.
دــ زا  اــره ــ  ــي 
 : ي زــر و اــ يــري
 ا   ات ای  

.  نو نا   ا
  م تــی  :داد وي ادا

 ی  ا  ز  ير
  آن  زشــزهي آ ا درــاز ا
 ا  دــ ر ای د
در ــ  ، روا ي 

.  ر در و ا
ر  ــزن م  ر 
ــ ن ای  ــزي اوان در 
 و ــ ن ووــ ي
  دآ  ادــ  ان
 ود: ایداد، ا ایرا ا  هوی 
  اــ  ي اي 
  ــ زهيــ را در ــو

. 
 ــ ــ رهــا ــ ــزا ــد
 دار و ایي واري ،نوا
 در آیه ــدم   ريي 
 ــ ا ادث وق وــ و 
   ایــ : ،ــ ا
اه  اــ ز آزش 
ا از ایرو آد د را اي ري 
  ورش زش وي وزارت آــ 
  ي   ه ازا
 ری  ــ زشزهي آ در
 ــ ــزي آ ار دادن

.  ما
وي    ورت اــزي 

رئ  زن م  ر  ام آد ري  وزارت آزش و ورش  :م  ا آد را 
دارد  در  آزش   وارد د.
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 ادا  يزه زان درــآدا
  ده ازــا  ا ــ :داد
رگ دــه  آــزش و ورش 
   ــي ب در آزش و 
ورش ر در زي داآزان 
   ای ع ً وي 

.   
ر  ــزن م  ر 
 ن ای از ي  در ای زه 
،ارس ا در  را ــ
اود: ایــ ع اــ  آزش 
  در د و ی  رانی ــا
ن ي  ان از ي 
وزارت آزش و ورش ا اام ي 

ام داد.
وي ــ اد ــ ایــ ریم 
   ا    )زآ )ي 
  : ،ورش ا زش وي آ
ا در ارء ریم )ي 
   ــ زهي )ــزآ
از ي   ــا لــ ان
 ي ــ اده د و 
    ا و ري ات

. دای  و  زهي
 ــ مــ نزــ  ــر
  وزا ل ا ان :ودر اــ
ز یای /HIV صــ در ــا

 ا وی  و و 
و درــ ویــ ــ اــ از 
 ه  م نز ي

.ی
 ــا ــ ــن ایــ ــ وي
 ،ــ را ــزي آمری
  : د  و ار ــروز آ ،ا
  م ی ي در ــ 
 یو و  ــدي دارا 
. ای ا  زهي را در
ر  ــزن م  ر 
  زشزهي آ در ن ایــ 
ان در زهي ــارس ه ویهاي 
دا ،: ای  ي یاري 

.ه اآی  اي

د زاــ ــي، ار ــ و 
ازي را از ري ي ن 
 ای ار  ا :ودد و ا ر 
 از ــي م  ري اغ 
    در  ا  د
 ای ــه اــ  ب  م 
 دی    د ــ  د ه

.د ا  زهي ري درد
وي ادا داد: ای ان ــ  د از 
 ا د ي و ــ ا د
ا  ان ــي ا ح د 
 ا ري از ي د ا در 
 ی ا در ن از ارس آز 

 از آن  ه ا
ی د ا در زهي  self care ــ

.  زانآدا
ر  ــزن م ــ ــر 
  ز در ای ــا  ن ای ــ
ــي ــ ــ وزارت آزش و 
ورش داــ : ، وه  آزش 
  در ي در  
ر ي  در ارس اي ارء، 
ویــ و ... از دی ارد ــر  وزارت 

.ورش ا زش وآ
ر  ــزن م ــ ــر 
   زانــآن داــدر ــ رهــا 
ريــي ــ اج  :ــ ل 
  ی و ــ ن در  رــا
ا د و  ي دون در د 
  و یــ ها ص واردــ يري

. ره در ای یررا
  آی ی ن ای  زا د
 ی وهــ اي ای ــ ی
 ی  ارس  ص در : ،دــ
 ــر  ارس در   دــ ان
 در ــر اری اــ ا در 
رت ا  ي ن ارس 

 . ازيک راه ا رت  را
  ر  م نز  ر
 ــ ی از  ــ اي ا
  4  3 يدوره ــ ن واردــ

. ی د

  ورش زش وآ وزی »« د
  ر يــ ورت   
ان ی از ي وزارت آزش 
و ورش  :د ارات و ي 
.ا وزار ت ای ل از نی

وي  ن ای در ی ــن 
  ــ  ورش زش ودر آ
 ري داری، ادا داد: آزش و 
  ک  یر ورش

.ا  
   اــره ــ  رر 
 ــ ــي و دــر ویه در 
ایره  :اــن در  105ار 
   ز داریآدا )ر(
.ا وزار ای د و از و

از ــیي   یــ ــ  وي 
ا ــزن م ــ ر 
در اداــ آدــ د را ــاي اي 
  نز ای  ري  ددای

ری ي ت را ام د.
 وزیــ آــزش و ــورش ي 
  ــ زشــزان، آــآدا
 40  30 زشــو آ ــا ا
 ویهي ن را از ل ک

ــري  آــزش و ورش و 
زن م  ر د.

وي اود: ارس  روــی و 
 ا ت ز  دهدور ا
در اــ و ــ :ــدن ت 
  یرو   در 

.ا ا
 اس ای ارش، »ي« ون 
  و ــ وزیــ آزش و 
ورش  در ای   اره  ود 
  5700اــ در ارس ي 
 یرو  رزان در ده ازــو ا
 ا   ــ ادا ای :

 .   ارس را
 وي راهاازي یهي  ط 
  ،آب ــا   ،ارس 

و ا دي، ي و ای و
ی و ا دن و دان 
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 ارس دا ــا  ه درــ ي ت را از
  را  يــ  ر ین ازــ : و
   در زانآاي دا ن رد ی ــ يی
ــ در آن و ــ داآزان یاــرود  و در 
 ، ظ  زانآدا  د  ي 

ا و را  ر و  د.
 ي  اره  ااي ح »د ون« ویهي زن 
م ــ«   اادان و ن داو« اراي 
 ــ ای ااد در ا ط ــر را ري  ارزه 
ــد و اود: از ای  ان در ارس وم اده 

د.
 ون   و ــ وزی آزش و ورش  اــره 
 ت ایا : ورشــ زش ودر آ ــ 2200 دو 

ن ی  ران دورهي آز  روز د.
ي اید رــ   ارس را ــد داد و 
ار اواري د زن م  ر ای ع را و 

ي د ورد.
  ورش زش وآ ون وزیــ نی م دــا 
 ا  سا   م نزــ از ردا
در اداــ ی از وی آزش و ورش را  داآزان در 
  ي در در : و دا ا و ــ زهي
    و ــ و ــا  ي ازدزهي ی 11

ود دارد.
 ــ 40 زانآاي دا نا ــای  رهــا  وي
  ورش زش وداد: آ ادا ،ن داریو در ا زشآ
.ده ا  سا  يل از  زيم 

 ری ــزن و و  ریي درــ  ن ای در 
 ،ا ــ م  م ــ  ــي در
  و ایا ــ دن آن از دی ايــ روود: از ایــا

.دی زرا آ  د

ر  زن م  ایان    اه 
ــن ن  در روــ ر ار داد و 
: ر دری ای ن، آر ی ا  دو 

.ه ا رج ار از یرو  ار
 د ــ م نزــ  ارش روا ــ
 6 :رداا  ر  ی  زا 
   ل ر در رو ــ ار
  ار ن دو  ،دار  دری ر    
 ه ا رج در رو  ار ن ازــ از ای

.ه ا ان و ای
و  ام ای از ــل  84 ا ا ــن 
   آن زن ر ر  د، اود: ان 
 ازه اا  84 ل در یــن رو  دا
   یرو   ر ا ن  د ب
ر دا ا  رو اای   آ از 
.   ود  و    ،  86 ل

  1,5 ا  ین رو دری ر  زا
 84  در : د و رها ،ن ا ن 2
 رو ای   د ا ــ آ  دا ،86 

. س
    انای ــ م نزــ  ر
 22  :ودار دارد و اــ ــ از ن روــ
 ی از ا آ   داری یــن رو
 ا  ، در ای  د  ــردار ا

. ر نیرو  ا   ز
 ،ت در   نــ وا    زا
 ین رو وج از ای ای ا :د ی

.د ایرا ا ن آ ها ی ، 
و، از دا    ا ن روی و 
  ات و ت رد ز آ  ان 

ا ر ن در رو ر م د.

وج 2000 پ از رو ر
یرو ن   22  ا    ز
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  رو ا ــ ارش رواــ 
  ؛ د م نز ا
وزی ا، درن و آزش  در 
 ی ن و رو ر 
داه  م  ر  ون 
 و    : ان وزاری و
ر ارات در ر، ود ی وت 
 ،ــا ور  هــدا  در روی
  م دا اا ی ت ا

.    ی
    رهــا   د
ن و رو داه  در ص 
ت اا ح م و ن، 
اود: رو ــا اا ن م 
 دو  نر ن درــ و
  هدا  اا ا آن ی و 

اغ  د.
 د د تدر ا :ــن دا و
 ااد را  ر ری   ااف 
  ازی    م

در رن  ااف  زید دارد.
و در ادا ار داــ: ا ای را 
 ا  ــر   ی وه و 
ح ص  و    رب 
م، ر و ن ا را ل دارد 
. ر و  دا  ا 

  م  افا ا وزی
  دا  : د و دــ را
  زم ا ا  ای ااف 

از دن ــر   .ــ ار و 
   ر ی و ــ دم ارا

.رخ داده ا    دم 
 اف ااز ا داد: ی ادا  د
  فا  طار ی دوره در ای 
 و و ا  م نزــ  از
  .ــ دم ق  ی   ا
  ا وزارت    ــرا در ای
   و ا  م نزــ
  را  ت  رت ان ز 
ر   ،  و ا  ا د.
     وهر ــ

در دو
  ر ر اــل را  در و
   ن را وا ــ م 
 ا ور :ن دا و دا ــ
 و وا ــن   ــ در 
دو  ریــ ــون اول ری ر 

.ه ا 
د  : ا   وا د و 
 دا ت را وا  ا  
 رو    ری  نر 
 اــ    ر  زیا 
  دا ن و م و  ا

. ا اا  نر ب
وزی اــ ارط  دم و ان را 
 ر  و  یان داــ و 
   ، ین ، اده 
  ا از  ه و ی  از

 ، اید  ر و ط 
در داه  و  داین، ر در 
 ،  ن ویدا  و  ها
 رو یو ی را ــدا  دا
داه  ام د و  : ات 
  ها ن در ت و  
و ا دین داه  اار ب 
  م ا نــ د و در 
  داد و  را  ــدا  ی

او اد د.
  را در ادا ــا وزی
ــ رو داــه «  رزان« 
ــ و  :رزان اــان ا م 
   و ــ ــا ا
 ا ــ دار  ــر و ــ

.م دا  ا ر ر
   4 

و ب  ن ی داه 
 ا نا  ود: ازا  م 

.   4  د ی
وزیــ اــ را ــ و ه 
از ــ اــع رــ و   دارــ
   طار ، ر ز
 دم، زدی از ا در اــن و 
ــ  ، دل    ور 
  ا و دو دا دم 
 رو  ز دیرا ر آ   و

.دا  هان دای و

ا  اف اا  از م پ نز  طار ی : ا وزی

 اروز د  ع ـان دــر پــ  اــ 
ـ ارـ ر ردــ

وز ا از اری اس رؤی داه   از  دۀ ل 
آه و ر ت  در روه دو  داد.

 ک ا  دا ،ن ای ر و ون زن م   ر ر  زن 
. ار ام و روز د ر ا  م

  ر اد  ان از  ای   ، م نزــ ا رو ا  ارش روا 
 ا ر ا    ،  ی د ار   ه وردی 23  اروز د ا د
 داــ و ون زن م  ار . در ای  ا  در   ن دیه و ات 

د دا و در ین ر     در ت زن ود    زن روز دا  د.
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 ــری ــع ره ای ارش 
 د م واا  ،ر
 هدا س رودر ا رو 
و داــه م  ر ب 
 ر  ن ای  آزش،  و 
 ان  ااد و ای ر، 
 ا  ر ت ر ارا 
و در ا دم ر ی و ب و 
 ای : ،ه داری  ن رار ی
 ا    و  وزا
   د آورده و را  

.ده ا درا ای
د رو اود: ا ًاو ای ن 
و ایــ روح را یه  آدم  از اب 
ار د و س  ،ار  د 
و ــ  رش ود و و رــ ود 
  ن  وب  رهو دو  
ار و ی  و دی  ل دد.
ری ر ار د: اــ ًن 

 ا   ه اــ هیآ ن ایــا
 ،500 ی ا  ردن آب  ای
ی ی  راه و و     و 
  و  را آب   و ی ــ زه را آب
ل ور. ی  ی    راه 
و و  ر و  ر  و  ؛ 
 و  ،  ای ز در 
دــ اوز را را ــده، ن ز را 

.ده ا 
 د ای در ای  رها  رو د
اوز،  ای   اس د ن 
 ا را  ل  در ،ا را 
ًد: ا ی ،ه ایروح آ ن و ای ای
ان  ــه  ای   و ا و ق 
  اول  ًد، اــ دی و 
   ا ازش وس ا  نش ا

 ا ق.
ری ر  ن ای ا ًن و روح 
  ای ز  د اوز زر 

ــ و ای ر  را  ده ا و 
ر   را ــ ده ا : ،ر 
 در ی ی  ه   از آن 
ای  ای ن و روح   و 
ا در ام و  . ن  و 
 ا   ار د  روح
د و  ا اده،  و ــر د 

.
  ف د: از آن رــا رو د
 و ــ ژ ر  را آن 
 ا وزا  یل راه  .ده ا
 ر داری ، دیوز ر وت 
     و ور وزا .ــا
  ا را   ق ه و ازآ

.ده ا نآ  ن راده و در نآ
  در د: ا ی ر ــری
 ای  و  یــ ای  ل
ــی درن ی  را  در ر 
   رآ ی ، ددش ای
 ر ، ندر  ای  ،دارد
  ی د. دارو دای 
 ی .  ر ، ندر ای
   ی رهــدو  دارد  رــآ

.ی  اش را از رآ 
   دیــ : ــرو د
 ، ندر   ر ی  دا
ا ا وزارت ا، درن و آزش 
 ی ،ا ا ن آن او .
   ز ــا   ت 
در  .ر  ن ن   و 

. و ا
ری ر ا د: ا ای در 
 وزار ای  ،ی ل ا ز
در  ای ر  را  دوش د. 
 وزار ه ای  ا  از 
  یآ  ،دی نو ار د .ا
 در ز ، رت ای اد  
 ا  یآ  .دار  ا
 ، زاردا ا و ای ی
 ا .  ا ً از 
 ،   غ و ای و ر
آز د؛ ای اد ای  در ار 
 ،ا    دــ ا دم

 ـــس رودر ا رو د

داه م پ ا ر:

 ـ  ـا د
 ،ـپ ـ  ی
 ـ ،ـ  
 ا وه 
 ـ و درــن

روا  م  :د و  اس روی داهی م 
  م هر در دا رئ رو ر د  رــ 

  ار انا
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.ار د دم ررا در ا  ای
  ک ا ر در ا 

ری ا نب در در زیاو، آ
  د م واــا 
رو در ادا ن د در ای اس 
: او م  ا ا، دو در 
ای ز آده ا  م ش دش را 
 در ز  ش ی  .د ر 
   ا و ا ی  ا

.  ندر
  ای ود: اا رــ ری
 ا در ز    ار  ــا
  ا ،ن داریدر  ز  ز ، ش
ار یار در ا  د، 
 ا  ندر  در ی ً
 ت ای د و ا   ،د

. ا  و  ری   
   ــن ای  رو ــد
  یار و وا  ی و  ا
 د از ای ی ان   ان 
 ی :د رد، ا  ،د ی ر
 ا  ر و ده  ش
  ا  ا  ، اردا ز
درد درــ   و دف و وح 

. در
  در ای  رها  ر ری
اول ی ش   دم ز  درن 
 ر ا اول  د: ای ی ،
 دارد. ای دآ دو  ایــ ا و
  ی دو آد دارد   در 
 ای ی ،د ا ار  
 ا ،ا ر دوزم در ا   
در  ل دو ا و درن را و 
 93 ل د .دا د یاو
  و   ی   از
 دا    هاوی  دو

.ا
 د در ــ ای : رو د
  رای  در . ا ه ل
 م دو آز ــد ز ــه 
 ای یو او   د ا

دو ا و ا د.
ری ر ــب  ر ار 

 ا ی  ن دادهل و ا و
 ای د ی ش ای ای  ،
   قا  ا ی  ده

. رز نا ا  و
ری ر    ای یدن 
 ، ز ی ا ،ادر ر ای  
ای   ا. ی اح و  را ز 
 ی ای زا ی د ، دش ،
 ،ا   رد، ایــ د و را
اود:  ا  ی ای  ف 
ی ا، اً و ای ر . ایر 
ر زید ا و   داری  ل 

.  ف ای
 و  د: ای را رو د
  ر دم  ن رع ر ،د
ا. از  ا  ، رن و 
 ا و  ر ن ای
ااد را    ــ  را 
  ی   ا د ، 
   ،   ، 

ا وه   و درن.
ری ر  ن ای  دن 
ر  ا ،ی د: رد  دم 
  ر دم ا .ــا  ر
ا. اق  از  آز د. 
 ، اماــ در  ر دیه ی
   و  ی  ن
 ــ از ــا  ر ،ج د 
 دا  و ی آ د  و 
  ،ی  ا ا ی آ امآر
 ا ی  و  ارو ا ا ا
 ی رود اغ  دی و او 

ای ی ا ار ی ود.

 ،ه داری  ــ ر  د: ا
  ،   ی ا 
  ج او را و راه د ــ را ر 
  ا  ب   ؛ ارا
ا  و دم  او ا ،  آن 
 رو  اول از ، نص را در ر
 ا ،دم   رد ه و ا 

.ا  ر آ
دــ روــ ا د: ــ  ر 
 دش را دارد، او ص د، د
   اشر ایــ  ــا اش اید
 و ــ؟ آی  د درن د؟ 
درن ر ل ؟ ر رج دارد؟ و 

د دی دارد ا ادهاش.
  م د: او ی ر ری
ای اــ  ی ای ر را از ظ رو و 
 ، را یو د ــ ــر روا
  ،د م ر د ی د
  و  رد دم  ر   ــا 
  ی ؟ رد دم  هاــ 
 ، دب  ن  ن امادب و ا
  د و  ر ا  ار  ا
  ا ، ا ر ا در  ار

.دهای  ندر
د رو : درن از   وع 
 د، درن از  وع د، درن 
ً  ف ا ،د زآ ــ رد از
  قا   ول ان  ف و
  ی ،ز فــ ر  اول ،آی
ول ــ  ،  ان ش، 
  ر نش آ  ف زدن در د ای
ا؛ ای   ای ر ش د، 
    ولــ آن ر  أم ه
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 ا  رو ا  ارش روا 
زن م    ، ا ار 
  دو ا ه ور ای در 
رــن   ،م  در 
  دو روی    ن
 ــ ا  ت  ان درای
 ارــا  من، ا و  در
ــ ا  از  رد ورت ار 
  م نز سا ای  .د 
 در را یا  ــ ار 
  در ای داز روی  دها
 ی  ندر  د و ار و
ااف     ای زن و وزارت 
  ات ا نی در ا ا

. ار  در ای
  م نز  ری زا د
 » را« ن ای  ا در ای
 ت ارایــ ا ــو ا  
ت  ا : ه وا ار 
  زه وا  ارزی ،
  ت از ف ،ع ای .ا
 ا یبو ا ور و د، ی و
اار ر ت و رن  ر 
 یی ی نر  رود. در 
   دار ا  و 
اد ــ ،زا ،ا، آزش 
  روزو روز  را در ــ و
وی  رن  ان ی د 

 و  اوده د.
  ه ارزی   رهــا  و
  رن ار د:  ان 
 ، ،هد ز ان ی  نر 
، دی  ،ر ا در 
 ااف اای ی د و 
 نر راز ا  ف در وا
  نده و ر و  ه ر از ی 

در آن اید  و ر ق ران از آن 
 د. در  زن م  و 
وزارت ا     و 
 ا ه  را ای  ا

.دا
  ی ــا و وزارت  :داد ادا و
   دی    
 و  آی دا .  ان 
 نر  یی ع ایــ
دو و   ا و ی م 
 ان ز ی م درون 

.آن ا و ار نر
د زا  ــن ای  در زه ار 
  رــ در هاارز  ــ
ام ه اــ ،: در ل 1341 در 
 را  ا و ا 
و ااردــز رــ دیه ه 
 ی   نا  .ا
 یا  ی  ه  ا
   ی   دای  ا
اــ و ه  ا  را 
  . دا ا اردا 
  در ا وزا ا ــرت دی
   ــ دل ر 
 ،ی  د را ت اردو ا دازی
 ای . ا را ز
   ورت و   ه ی

در آیه ا د.
 دش زیــ  :ــ نیــ در و
   ا ــ د ما
 د داو  و ا اردا
ــ .ا  در ــر  ، و 
ی ود دارد ن د، اس م 
 ا اردا  آ  را
 ده ا   . ان در 
 ا   ده ازا را

.ا  
 ل  را د: در ای ی زا د
  ف    ســا  ا
زه ر اــ ،ا ا ه 
 تدــن و تن را در 
   نــر ا دی  د
ــ ــت در زه رــ م اول 
 ی رت دی  .ــا زاردا
 ،ــرا  ا راه یــدو را
 اردزه ا در  اردا 

. ک نز  ی ر
ریــ  زن م  ن 
 ا    ا ارارد اــد: ا
   وزهــا . د را ارزیــ نزــ
   و وا ، اردا
   اردآن ا ، ا
 یاا  ،م ی ای .دار
ا   ه  و  ه ا در آن 
اار . ای او  ا  در ر 

وه  ی  د.
  از  ع را دو »« و
    : د و ذ اردا
ی وا  را ی   م ان 
 ی یا  ــو .ــ آن  ف 
رــن ای ا   و  را  ه 
 آی   ا . ــ   رو
  ر زی ش  و زاردا
 ا  د ــ   ه رو  را

.ی  را در زارا آی 
  از ی ر  ی ارزی ا

 .  اا
ری  ــزن م   اات 
 ا اــ ــا ه در وزارتــ ما
 رؤ  ب د و رها  اردا
 آ اردا از ای   : نر
  م ز   ا  

 ر د  ندر  ید و ارو  ی درا داز رو  دهی ادر را ا  ک روزه 
 ،ا ن وزارتر درا ررت و ا د  يد ر  د ، م نز  ر زا

. ار دا ا   را ر اود  و  ی نر یرو

ـ کـ نز  ی ر ـاردـزه ا در :زا د
: ان ندر  د و ار و  در ای دده از رویا در را یا روزه ی  در
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داای  ،ر  ا  در 
درازت  ی ر  ی ان 

.دا ا را ا

دــ ی وــ رت و 
 در ای   م نز ری
   ررا ا  یاو ــا
داــ و اود: در ای ز زن م 
 ا را ا ــا و وزارت 
 در ای .م دادهاا  را ی
را اده از  ی ر و 
  ا  ع ا ت

.ه ار ارز ن ا ا
و ادا داد: از دو ــل   در 
د زا ع ار   ا در 
 ژو و ایا  ز وان آای
  دا ــ را .ــ ی ر
ا  ــر ر  در د در 
ایان اارد را  .  ای دو 
  دی  ایا ارداد لــ
 ن رر ان و در  نر
  د یر  از ــ در
ع ار ــ در آ ال ه و 
  ــرا ا ا  

. ا
  دای  رها   د
 ز :  در  را
 ــ د و  رــ ع ای
 آن  اات یــ ام ه 
    و ا وزارت 
 ص ت و در ای ا اید 
  ر دن ای  دی .ه ا
در   و  در  ا ر 
  ص در   ا  رــ
اای ر،  ر ا وزارت 
  ل و ــا اه دا  ــا
  دن و ایم ذی  و 

. ا   ای  ایا

 و وا ،ک اردا   وزها :زا د
 ا .ی دار  اردــآن ا ،ــ ا 
 م،  اای اــ   ه  و  ه 
ا در آن اــار ــ. ا او  ا  در ر 

وهی    د.

د  د ری ی د رت 
و ار  وزارت ا وزی ا  در 
ای ا : از  ل  ع ار 
 در ایان   و لن را از ل 
ارز  ل ار   دادی .ن 
 ظ ار از   ا   

ارز ی رد اده ار  ،ل 
 اا ز دی ل د و  را

. را  را 
 اردا   ار 2 ن ای  و
 دها وی را ــ رل ا د در
 ،ا ،نر ر   ای :
 در ای . رت  ن و اردا
 وی ا ی ا چ ا ــرا
اــارد  از  دت ــه د. از دو 
ل ، اارد ی  ارزی  و 
  را . زش دادهآ ار  بارزی
 نر  ه  وع و در  لــ
 ا ر م ایا   را ی ارزی
  ،آی ن    ده ازا
ار  ــد و   ا اذی دن 

.ا آ
 وا   ای  رها  ر د
   :  رت انر در ای او ا

 ،ورت ا  ه ما ارزی
م ات  رت  وارد ل 
 ا ای نا  .ــا وزارت
 ی آ و ا ا  هآ
رن را ر  ا  رت 

.ی   نر از و یآ

 نر   ود: ازا و
 داــ  ارایده ت دش 
   ی ر و ایــ ــ بارزی ی

  اارد زم ده د.
 ی ی  ای  رها  ر د
 :  ما    را را
  از ارزی  ی ــ ر ای
  عا نر  را آوردی د
   را ار ی ل دار  ارد آ 
 دار  ه د آ  آ .ع دا
  و در  ارای   را ی تا
 ا د، اوا ما ره ارزیه دو
 از آن اوای  و  ا  ی
وردی ار  در رن ال 

د.
 : دــ  ــدر ادا و
رنی  ار   را ام 
 ــ را دار  نا  ،دادها
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ا را ام د. ی از ت 
 دد. ی ز ع دو د ای 
اا ی ار ــ   اارد 
   از آن  و  دا ا

.وی ا  را
 ــ ررت و ا د ی
  را :ا  ا وزارت
  ،د ما ا  و  
 ی  اای  ر د و 
ای ر دازد و   اارد دن 
 د  .ا  از ای اارد 
 ای  ار  .د ا دــ  دن
 نر دن اردا   
ی  ی و ً در  ت 

   ی ا ا د.
  را ری ،ــا 
  ــا در ای  )ACI( دا ا
 ی در  ای ر و ی
ر  آد ر  ایان اره و 
ار دا  :ان از ی زن م 
ــ و وزارت ا وه  ار 
  را ا   را  

 ا ام داد.
  ا او   ،ا ن ایی در
  زا  و د اودی 
   ر ،  س ایا  .
ای ارACI(  ( و ت 
 اردا  ص ار زم در
ارــ ا م ت د و 
  و ا  ــ   ن
 ــ م ری  بت ارزی
و ــ  ا ار دا 

رت ید.

     :یــر د
ظ  از   ــ   ای 
رد     ــارز اری 
ل   ، ار  اده 
لی  و  د    ار 
ی   اا ز   د

. را  را

 ی ــد  ــ در ایــ
Delphin Leterrier ری ــن 
 ــ ازا  انز در ای ون
  ــ م نزــ ر درــ از
ــ  ــن ون ز 
در ایان دا و  ر ــن 
 ل 1369 و اراــ ان ازز در ای ون
 یر آا  نرای  ت
 ای   ،  و
 در  دروازهر در ب ان 
 از ــل 1391 آز ه اره و ااز 
 ی تــ  ل در ــدا
  ل 5 ن زید ن وز ا در
  نو در ا  نآ د
 ر ــ   و ــا
 و ری  ،، ایز و ... در 

.ه ا ا  وه
  زــ ونــ نــ :ودــا و
 ی هد ارا  نز
  و ا و وزارت ا ،روا
 ارع ارد اورژا ی ه 
  و  نــر ــ ت

.ی ر در
 روا یــ رــر ر ــد
  نزــ ا رو ا ــ
شآی از ر  ن ون 

   ودد و ا لز ا
 ا ر  م نز ا
ایان  ــر  اــم ر  و 
  نــ اما  و دار ــما
  ادث ا آن  و رت داو
  رها  و .داری دن آ ــ در
  نز  م ری ی دروی
 ر ا از ر ین 
ای زن در ر دی  داد و اود 
 ای ان ود دارد  از  ن 

 . ه  ن ط ی در اای
Olga Em ام ا د  ای در ادا
 زن و ل وژه ب ان در 
  ز در ون ن  رد
ب  ان  ارا ت دا و از 
  ر   ا  م نز
 ــد، رواا در ــ ،
و رواــس اده ــ  آن 

. زم را دا ر 
در یــن   ــ ر دو 
  ت و ا  ــ ر 
 ن ون ز در دا زن م 
 ا و دیار  ری  زن 
 ر ا    م

  د.

 ــپ م  ـــزن   رـــ
ایــان در  ـز  ــون  پـــن   

  رو ا  روا   انز در ا ون نــ ر 
. ار نز ا  در  م نز ا
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 ا  رو ا  ارش روا ــ
    ای ،  م نزــ
   م نز وز درا 
  ای ":ا ــح ا ای  ،
  ، »38« ده »و«  دــا  
    ن»32« ده » ج«
و ــاد »3« و » »45ن ــزن م 
 ان در راای ا ر 
 و وزی ر م ــات ری
  زشن و آدر ، ا م
 دو    ده ازا 
 آ  ، د دم ز هی
د رــل دیرو، ری زن ا 
و دارو وزارت اــ، درــن و آزش 
ــ  در ای   ــزن 
 د ف و آ د، از ی  ه
  م نز ری ،زا ر 
  در ای  انای ــا ر
 م  ه  د از ف 
دی  ،ــد ااف  م 
 ری در   ر وــ 

   1392/ 9/19دد.
 ایر ا ــ رد ع :1 دهــ

: 
 ار ط  دارو  ــر 
ا از ــور و ی وا ــ و 
 در ،ــرت و ارز ، لــ
 و ی  یت  و ...

آزش ا و رات ر زن در 

 رد ارد ادر ا ا
ارا ات رــ  ارء ان 

 م ایا
 م ات :3 ده

   ا  و  روز در 
 رد را

اید ی  د   زن 
 رت تا ن دریو ا

 و وا ــ ــو ــر
 در اــم ار    ار 

.د اا  ی  ر
 ارم ا و ارا ــ تد اای
    ردــ را ازم و ا
اــس ــ ،آی ،  رات، 
  ا  راــو د ا

زن
  در  و دــات ار ارا

 رد رک در ا 
ا دن ان ل و ارزی ون 
ودی ــ رــن و یان 
  ادر  یــ ن وز

 رد رود ا ن درای
 اه ا :4 ده

  ده 1 ای در و راز ا ی 
ــ  ات اای آن ــ م 
 ارداد  در ،دی ا 
 ه    اا 
داــ و م ــ ــ ار 

.   ایا

  اوم و  زشآ  در  را
    و   ،  اوم
   و  ــ  و در دارو

در   زی دارو
ام ــ ار ط  ــرت ، ور و 
ی وا  زیــ و  ات و 

  ازم
 نر  داروی وا  را

ــر در  اــارد  ت 
داروی

 زی  رتــ  ط رــا  مــا
 ر و ــا و ــازم آرای  و

 و زی از وا  تی
اــم ار ط ــ( RUD ی و ف 
 )دارو ا ارض( ADR ، )دارو 

و ( DPIC اع ر دارو و م(
رت   داروی ــ اده ا از 
ه ارا   وا واار ه 

و در ا ا در  و
 ،  رت ه ــ در ر
ای و دارو رژی   و زی

ده  :2ات زن
 راو د ا ،رات ، آی وی
  م آنو ا  رد رــا  ط 

 م
  و  ــ در  ان  م 

 رد را  اا  
   ک در ص ه 
ی د  و ر ا و ــت 

  زن م پ و زن ذا و دارو 
 ا ذاروا م پ نز   دارو  ط را 

 ری ك  
ــزن م ــ و 
ــزن ا و دارو وزارت 
ا  ر اده از 
   دو      
وه زن ی دم د، 

. 
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 ا رو ا ــ ارش روا ــ
    در ای ، م نزــ
ر د  زا ر  زن 
 زون آ ی د ،ــ م
وزارت ا ،ی ون زن م 
 ا وزارت زان آی و ــ
 د ، ار ــ زشن و آدر
  ل در  :د را زا
ی   آزش و و در زن 
م  ه ا و در دیار  ااً
 دی هــر ر  م ــ
 و زش وآ   وی ع
و اق در ــزن م   ان 
 را  ارا  نز ن 
ــ اب  ح و  اــل 

. ا  
و اداــ داد: در  یــ ارات 
 ا از وزارت و و زآ یو
  ی   ی  نزــ 
ا ام د  رت ی وزارت 
 ز  ر د و ای  ــا
 آی از ی  . دا  را در ز
  ی در    ــارو
 آوری د  ن را یو ر یو
و  از ی ــل ا  ر د را 

. ارزی
 ن ای   م نزــ  ر
 ع ور وا  ان ی ر 

د اده  دا. ای زن 
  ا و ای ر ا در NGO یرگ

 ر  ر رود.
و ادا داد: ــ ی از ــت 
وزارت اــ ای ا  وی  و 
   دارد و ای ا یی  د
ت د ا . ا ار ا در 
  نز  دای  ا وزارت
داری .ل را در ه ت ان ام 
 روز   تــ در داد ا
 ا ر تاز آ ع ی ؛ ایا

. ا آن   
  ااز ا د: ی ی ی د
ان ا از  دن ای ــ ام 
داد ای ا   را ام  و 
  . اروا دی   را یو
 د   ان  در زن م 
  ود دا ، ای ان 
وــد دارد  از  ای ــزن 

رگ اده د.
 ا  ی  دــ ای ارای  و
 درره واار  ا  اود: 
 ی داری از  ــزن م 
  و  دها ز در 
ر ین زن در ت وزارت 
 دا یی   ر ا
 ا و ده ازا ا دی .
 دا د  م نز ی ً

  زن و آدر ا وز ــ  
ــ م نزــ  راتا   

   ارن وازــ  84 ل از 
 ن  چ   در 
 ا   :داد ادا ،  وا ور
 از ــل 1384 در و  زن م 
 و ور وا  دارم، آن زن ات 
   د در  رــ  و 
 ان در   112وا  در د 
 . وا ور در   
 در ل   ه را داری و 
 ی ار  ن  داری آ را 
  م نز اری   . ا
 ا  ش   ا   را

زن    ًا د.
در ادا دــ ی ون آزــ وزارت 
  ن از :د را  ــا
 ه ا دها    م نز
  از  ان از ایــ   در

  ی ـ ـ ـ
از اـرات و وظی آـز وزارت 
 ار م پ نز  ا

       
 زآ رات و وا 
م  زن     ا وزارت 

. ار 

ااً   اریدر د :زا  د
 م  ری ره 
   و ع د
آزش و وــ و اق در 
ان      م  زن 
 ارائ  نز ن 
  با  رای 
    اــل    و  ح 

. ا
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ــ و   رــ ان د  آورد 
  .داد   م نز در ا و
 ر ا از آورد  ــ اده 

   در ا د.
  ا ی  ل   :د ا ی د
     را  و ــر 
  هــو دا آوردهای رو ای  د
ر را  دهای  ای     ول 

. دش یا  ا و 
   را  رــ تود: ارا ــزا د
 ر در  نی و دهای ار رــ
 ر و در دی ها   دا و ،نآ

. ع ای  ل در 
  نا ر و  از  ــ در ای
و از  ین وزارت ا و زن 
م ، در ی ی اا  ح 
 زون آ ن وزــ  ر ا  ذی

:ر ا وزارت
 -1زن م ــ در را ،ن و 
 ی ا وزارت زآ  

. دا
  از ا وزارت زآ یاز و  -2
 - ن ا اوم و زشآ  اداره

  زن م  واار د.
 او ا ا   م نز  ر -3
ــ ار آزــن   IRMLE و 

. ر را  م نز ا ر
 اــ ،ار د    ان ارد 
  ی    دو ا ف ق
  م نز  زآ یو  و 

ل د. 

د : ــ  ان  در 
زن م   ود 
دا ، ا ان ود دارد 
 از ی ا زن رگ 

اده د.

 ارش اداره  روا  و ار ا زن م  در 
ای    ر د ــ  زاده  وزی ا و 
 ، م نز  ر زا  د ،ــ زشن و آدر
 ــا د ،ــا ن وزارتون در آ   د
   وانــا د ،ــ م  راــ ر ای
ر زن   ایان و د  ا د ن 
ا  وه  وزارت ا، درن در  زن م 
  م نز ا    ا وزی .دی ار 
در   دو اــره و اــر اوار د   ــزر و وا در 
ز  ــ  ا ی در اای  ام د 
    از ای   د داو دو ا  یــ ی
  اــ. و ــ ااز ای   آد داریــ  ارا را 
 رو ا  ظ از    اروا ــ م نزــ 
 ــ غا  ودا در ادا ــ د. د ا ی 
  ا ا و وا  ،     ــ 
  ــا ای  ا   ش  و ر ا ــ ــ
اــل  ار رد در ن و   ا  دم 
ی ا ــ. در ین وزی اــ  اواری   زن 

. ب    4-3 وژها در  م
   در ای  رهــا   ــ م نزــ  ر
اواری  ر  وه رو    ــ وا ن 
ــ  در ــ ر  م ــ  ا ا و 
   نز و ا ن وزارتدر و ،هران وزارت ر

ا ا د.
در ادا ــ ر زن   ایان و ون درن وزارت 
ا  رؤ را  م  ان   و دل 

.دا 

 را  ــرؤ    اـ  وزی ر   

 م پ نــزـ در ـنــا 

دیـــ ـار  ایـان   ـــا  ر



ان


 ا


ا
ی 

ر


 





م 


  ی


ا
 





 13

93
 




د
 ار

/1
60

ره 




94

در دیار ر  زن م    آن ح :آد زن 
ر ی   ده ر ا انای  م

  د  م نز ا رو ا  روا  ارش اداره 
  و  تش ار نآ   ارن در دیز  ر زا
 دو ر را از دیز رد  ار داد و   زن م  ایان 
و ــر و ت آن دا. در ای دیار   ر د داود ا ون 
آزــ و و زن، د وه ان ور ار ا و د وا... 
 ا ن س ان و  م هــل داا ا دا ا
ار ــ. د  زا  ن ای   در دور ی یی زن 
 ر ــده  -و و     ایا و 
 در ای ا  ا یرــ از ن یآ  را داری دی رــ

. دا  ر ز
رون ن اون اگ  آن  در ای دیار  ااز  از 
  ود آه   درن ارت  ایان و آن دا و 
 یر و ًو ا ر دار ندر آ ان ای از ر ر داا
و ی ن ب .و  اره  ی در ور رویاد  ااز 
ای ر و   و ــ  دو ر ر ارزها ا : در 
ای رد   دو ر ا رغ از   ه   ارت 
 و ا د داز و  در  روا ً ر ا د.

   ــا اد از  و ا   ا ی ن ای  و
 ا : ر  ا  دا و داروز و ارت 
 ارو دیا    ل در :از داا و . ــرا ا 

.ا ارا  زه ارو ر ر در ا نن آ ارک
     م نزــ  ر ا ور انــ وه د
 ا ــ ای  نان و آای ژا ا  دو 

. روا  ا و
ــ آن در ین  ــ از ر ت م  ایان از د 

 ا ک ا  ت ال د.

:ــ ح نآ ــ  ــ م نزــ  ار رئــدر د

 ا ایـان   پ م  ـزن   دآ
رـ یـ   دهـ ـر

و رت و ری زن 
م ــ ، د ر ر 
 ــیم آز ــ وهــ

ا ای ر وه را  د.
 ی د -ــ ن دیآ
 - اد- د اف د -دو
 وار- دا ــد -یدارآ د
 ر- دــ د ــد -ــ
 ا زی ــو د ــر

.د  وه را ر ای
  ــا ــ ــد
  وهــ ر ان رــ 
 دی. در   ــیآز م 
 د ــ و رت 
 ــ م نزــ ری و

:ه اآ 
  رب  و  آن اد 
یــ  ان ر ر وه 
زن   ــیآز م   
 ا  در  دی ــ
ــم ر وه ــ   و 
 دــ ری و ــر
واــ از اــ و  اد 
ــ م آزیــ ــر 
 ی .ول داریــ زم تــاا
 ارــ  ــ در   ــا
 ــ   و  ا

ر ا د.

 ــــو ا رئ
 ــ وه  ر 
 یــآز م 
ــــــ 



ـا ـ اــازن اــ رت ـ یــ :ا لا د

 ت ه زن م  ان:
  ـ یــ ارض از ــ تــ ــ ا

ـ  را ـ ی   ان ی35 در  30 اا

 ما ـ دن ـاي وا ا ي وزارتاو :آ   د

  و ــدو ـــ یـــــ زین :اد نر  
ـــد ــ دم راـ یـــ

  را ـر اوـ ــ ايـ »ــو ا ــــ« دو :  نز رئ
ـداده ا ــ مـ

 زه در ر آرارا   از   :  د

 دا    را  ت  : نر 

اف اا  تد   در  دن وا : د

ــی اـ60 در اـا ـز ـ نـ وا : م  رای 

 ــ ن ـوا :رای ا  نو در ا ن ت ر 
را  اا ــا ـا و درـن ارد

  دار   ار 4 ود :  م نزــ رت ی ور ون
  در  ف درا  ا  ه و ا    ای آ

 دم و

 ت ه زن م  ان: اـــا 25 درـــی ـــ  ـچ 
ــ  ــ را ــ ــ ــان رــ

دسآزاده ور: 
  درا از ا ـ ـ ژی ن

 اا  ـن   ـ  ـد
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  و  در "ا لا" د
 ای  دی ر  :ودــا  ر 
اای ــی  اای وا ده از 
ف دی ــرت ی دم  ا 
 . ا ر      ده و
 ایا دو  : ر داا و
 ان درــ  را دو ــ 
 ایا     
  ایا   ا ا ای، د 
  و دو    
 دا   ایآن ا  ه و

 .ه ا ر

   ران و دا ل
  

ا ا د: در  ل ل 
   را  ــ ران و دا
  وتا  ــای  ، د
 ی رــ را از ــ و ــدو
 ه دوــ   50 در 
 ،ی ر را از ــ  ا
 دو  ایا ــ رتای  در
  و دا ــ ران 

ا ا د. 
و  اــره  ای در رادیژ دو 

داــ 70 درــی ــ ی 
رادژی از  ران 

  ران در نا ن ای  ا
 را  رادیژ و آزیــه 
 دا د  را از ــ ی 70 در
 ، اداــ داد:  30 در ی را 

 .   د   
 ی ج ــ م هی ت 
 ز و  دم   ا د: ا
   ی ،  ف را  
   د ایا  در  را دو

 . دی    و دو 

 ا ی ایازن ا رت پ ـ

:دا   ان و ر  م نز ه ت 

 ـ  دو  ان ــ پپ ایــا 

ی ـد اـ بــ ـو  لــ

 ت ه م ــ و ا رادژی اان  : از   در ر در 
  اازن ا رت  ر  در  ی ، دهق اا ی ا

 .ا

 و   د ا ای  رها  و
 ، وزارت ا ،زن م 
  ی  ی و ا ــ
رن دو ا ت ی اود 
 ررا  از  ن دل :

.ا  د و
 ت یه زن م  ان 
 ژا  ار ا  ر :داد ادا
     ایا  ،ی ایا  
 و  ل ــ  دو  ان  

.ی د ا  ب
 دداریا  ای  رها   و د
چ ر ی ی ی و  رج 

ار اــوار   ای اا ح 
 و د ی ــ    ــرای
 د و ا : د ران رج
ا ی  ــر ــی د 

.ی ی
 ل ا  داد : در ادا و د
 15  10 نر و  ی  ی
 این ا یوی   ه در ا
 دا و  ر،  ء 
ی یــ  در زه  ــ و 
  ــ  40 در  25 ایا

ا د .
 ای د  ل  ن ای  و

 ا داد : ا د ادا دا   ی
 و در در   ه ا  د 
 ر  ــ و دــ  در ار 
 ا ی چ ، د ا   ز
   از ی م ده و ر ه

.  ا دا
و ار د : در ل  او  ااد 
   ــل ا  ،  ا  ا در
 ارد د ، در دت اــ  
 ر    ا لــ ر را در
    ی ه و ــ و 

اده و دو   د .
  ان  م نز هی ت 

 ن ا   م  ر   ان در  م نز ه ت  وــ د 
 :  ده ا ل  از  ئ و دو   در    ،رم   ــ ن
 .  نرا در    در ده و ل ور در ی دور ا د  
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  و دو   ا  
ود دارد، : ای  زید ا و در 
   از  در ا  ــر ای
  از ود 40 در ا 

 . دور وا
  ا    ود: درا ،ا
 ژرادی ،30 در ام آر آ ،ــ30 در
  از 40 در ــ لو دی 

 .  وا
  ــ م :د ی ا
  ایا  ــدا   ای
   ــ ن را 
  ان دمــ  ا ،  ــ
ی دار و ر ر از ت 
 دری ــ  را از ــ

 .
  رــ رت در ای ،و  
ــ  ر    و از 
  ه اــ   ف

 د.

  د  ن از ... و  
  : ودا ده ا تــ ده و دا
ان  د اری  ن ات ل 
   ایــده و ا حــ د راــ

.  
 ــ م نزــ هی ت 
 د  زی ایا  ان در راــ
 60 در ن ای    دن ی
 10 در ،   نر ن
  در   ل و داا ــ
   :   زی دری
 ده زی ا  ادا در یــ
  ما ــ ر و ــدا
دری زی دار  ر در ده 
   ز  واریو  ا
    ایا ر    ــ

. دا ا  درای ا 
و در ادا    ای ا ــن 
  زی  ر ه ی  دا ی 
 ان ی   :د رد ا ا 
ــ  ز  و   اح 
د را  اای  و ر  دم 

.

  رها  ــ م یــ ر  و در آ   د
ري ام ه اي  ي  در : ،93 ي اح 
   قد. ا ا ت ه م  ،93 در – ــ ي
   ،  ي   راي  در  د، آن ال اا
 ،  راي  زی ور  ر و ی ت در هــ م
 ی    راي  ده و در  را ت در ه م 

 .
وي در ای ره ادا داد:  ای ر ام ه و ای روه از دهي دي 
از  وزارت ا، وزارت ره، زني  ،زن م  و  از 
 ت در ه م    وهر ای .ه ا  ي دینز
را ام داده و آده ا  در او  راي   ، م ه ت را 

 .د ارا
 دو  ن یو وی ر  هــ م  ی از آ
   نز   در ــایا  :د  داد و   در
     نز يز ن  ا ،ده اق ا93 ا د ن دراای
 ی ن زید ا .ای ار آن    ي م ه 
.ی  93 ل در  ای  ن آن اواريا ا ، ی  ان 
 : ،دو  در ي در ن اي وا ا وزارت یره اووي در
 یاز آن وی  و ا ي دونر در    در در  یاو
 ا ای ا ؛ا ي دونر در  ق و  ، ن
ا  ل زار   د، دا از  دم را  و ریي آ را 
  و د ایا  ت ارا  ن را ها  .د ایا
  ر زار ،ت دو  د و ی    ا آن   ا
 دو نر  ا دم در  ای  . دای ت در را در ارا

.دا ا با   و
ون درن وزی ا ادا داد:  ی ای ا ی م اي ل زار و 
 ری و ت در ي ن وا  ر داریا  .ي ال زی ف
  يار  نر در ای  یی و ي دونر  

. ت
 :    در  ي رهدر  ا ن وزیون در
ي    در روه زی  راي   رد ر ار 
    رد ای د. در ی   راي  وارم درو ا 
  را   ي م ان ای ا ا   ت هــ م

 م ه ت ارا د،   راي    دارد. 
  در ي وا ــ   اي ــا ي وزارتیره اووي در
  : در    خ    زیدي اح ه 

.ي ا ت     اي در حاي ا یع او و در

ون درن وز اــ  ــ اات 
  ي   ه ما ر
   وزار ي ال 93، او در –

  ي وا در ل آ را ام د.

اویي وزارت ا اي 
 ام    دن   وا
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 د«ــ د ی« اود: 
 ار  د   از  و
 ای  ی و ــا  ی رو ــ

 د  و   ه د.
از   ــی را   ــ  ــ،  و   
ارزی ت ا دا و ار 
 ای   ت ارای : دا
 ا ا  و ی بء ا
  ،دد    وه   
وــ در ــ   ی اــن 
ز ، در  اــ ی  او 
.د ارای  ت ده و 

ورود ژی  م ــه 
 داده ا ات را ا

 ن ا در ن ای  یــ  
 ورود ژ ان ی م ه 
 ادا ،ر   ــ ت ارای
 ر ، ورود ای ــ  :داد
 ی ایا ای   ررا د

.د  ذ ورا ا
 و اــ د:  ــر د 
   ی ــ ن در 
   ی  وق 
 رــ  ده یررا  از
ــ و   ام 
   وقــ ای  ــ داده و
 ،در آ  از ــ دم و ه دو

  ر  ا ــ ت ارای
 ا    م س یــا
 اــس ای ل، ی او رد 

ز از ی دو دا  د.
 یــ ار اوار د ، وزارت 
 ر  ی دو   ــا
ــزن م ــ  م ه 
 ارای دو  و  را ــ 

.
   ای    ل  در و 
  در   دارد ــ دو

.د   ه را م
ری رــن ــاد  د: 
 ،ــ  از ب دو ی 
    رــ ی 93 لــ در
 ور ز دم در ر د
 ی د و    در
 30 در  ود 60 در از دا

.ی 
 یــ در ــرد  ــزن 
   ن در وا ــ م
ــ، ار داــ :ــزن م 
 ا     یــ 
  ر  ات  دم، 
 ــ اــ و   ر و 
ا دارد  ــ ا  ان زو 
در ر وزارت اــ در ری ق 

.  دم ای

    وقــ ای  را ــدر
د   ،د.

  د ــ را یــ ــد
ر در ل   دی  از 
 ژ از  در   رو ایــ

.د دها
  ر انای ای  رهــا  ،و  
  وق :دــ ی ، د دارده زیــ
 ا ــرن  ــ ،  ورود 
 ر   ی  د  ژ
 ی ه   ،دی  و از
 ــدم و  د ی  ه وــ هدی آ

. ه ادی رانرا
ریــ رــن ــاد ــن 
   در یــر ی  وزــد:ا
 ا  ی ی ان  و دو
   از  ، د  ف 

.ه ا
 91 ل 90 ی در  ،ی د  
ود  50ار رد ن ا   در 
  ا ر از ای   ی رــ
   و ف دو ه ازــ داده 
دی 50 در د و   ده و 

.دم داد را ی
 ا   از ــ  ود: راها و
ر ای ــ در م د رد اــده 
  ه م   ا ای  ار

  رن اد 

یــنـز ـــــ پــ دوــ و 
ـــد ــ دم راـ ـیــ 
   و دو  ی  زی ن ن ا  اد نر  
  ،  ت وا   نل ر  راه:  ،د   دم را ی

.  دم را ی و د   ی در ا و  ت ه م 
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  م یــ ر ارش 
 ر ،ــ وانــا  د
زن  ــ ي د اي 
  م زانــ ان و
 ر وزی :ودد و اــ ــرا ا
 ، م نزــ ر ،ــا
 دهآ( نو در ــا ن
  نز ر ر ) از ادوار
  راي ل درــ 12 ت ا
م ــ ،ر  ت  12ل 
   و  ،ــ يدر دوره
 ن و ایــو در ــا نــ و
  م يهري از دا يرو
  م  رايــ  نا
  از وت را ــ  ــ

.ده ا
وي  ن ای ي ای ارد ي 
 ي د زا اــ، ادا داد: 
ري از ااد ل اید  در ي 
اید ه در دو  و ا  ن 

. ،  ن از 
ر ــزن  ــ اود: در 
دوي  ــ در زن 
 ا   ــ يری و یی
وا  د ا ــزن یی آا 
هي یم  ن اا د و
 آب  900ن ا از دم 270 
 رای وت را دو دــ  ن

.د
ــ  ن ای  در 
   ر دهای و اره 
   چ و ا : ،دی  انــ
ایــ  ا داد ــ  یه 
  ر  و د   اشوا
  و  نزــ  ورود  رواز ای

  در    در یدا و
 روزي ري در ل ی 6 ن 
 دو  در   اي ن

.  
ــ  ن ای ای ان 
 در ــ  یــي آب و ق، 
     و  ات
 70 اــ : ،ی در ل 48 
ن ن داــ    آن در 
 ای  د  اي آ  ه
ــب در  دو  اــاد و ارم 

.یر 
  500 ي لــ  ن ای  وي
  :ودا ،  مــردي را ا 600
ان دی  ز دو  ات 
 وش ر  م د و دا را 
 دا نر  د را   
. ز93 آ   ل 93 را و  

ر زن  ــ ادا داد: 
 ی را ــ44 در  بــ ای 
 ر   ي  ــ اي 
  51 در ر ، و 
 اد ،ر 63 در  ق
 دو  ــ اي و ــ54 در
90 در رــ را در    ر 

  اي  دو  د.
  اي ن ای  
 ی   ت هيــ م
د ی و اک و ی  د 
  ي   در 
   در  : ،دــ  
 یوی ی اري داف 2 ص
  ا  80 در ت 
  ي در  د در  را

     .ی  را 90 در دو

  ل 12  د را    
. ای  در

وي  اــره  ود دن  اود: 23 
ن  روــ  ــاي 4900 
  300 ار و 14 ا ل 92 و 
ایان اــ و ن  دارد  ــاي 

رو  ا ي د.
 ن ای   ــ  نزــ ر
 دی رــ ــا را  8300 ن 
 ای  ار ف :داد ادا ،دادی ایا
ــد  ا ای ــ را ارء  اي 
 ء یار ً نــن روي در آ
  د و دزم ای   3 2 و   و

. زم 
 ی ن درا ن ای  
د 65 در ارات اي رون و 32 
در اي وق رن دو دیه ــه 
اــ : ،ــ ان  د ي 
 ي دو ــ  يــ
 ا هاي ا   ي دی از ا

دی  دو  ای    م داد.
وي ــ ن ای ان ای ــم را در 
  :ودا ،دی    نز
 ا  نزــ  هاي ازــ
    نز ا دي اا
 ارئ  ، دا  ت 
  و   در  ندارا

.ا ا
  ن ای    نز ر
 را از  دو آز دی، ادا داد: 
 ی  ی  دادی  ــ ای 
در ام د  ار د؟  اــب 
  ی  ی  دی  ی
 ی ل د ار د ي در دظ درآ
   دا اي اي وي اي رای ق

   نز رئ

 ـــ ـاي   »ـــا و   ـــ«  دو
ـــداده ا ــ مـ  را یـر اوـ
  يل در دو  »و ا « دو ن ا  ــ   نز رئ
 ،د ي از ا  : ،داده ا  م  را او  ــب اوزي ا از

ا و   اده را د.



ان


 ا


ا
ی 

ر


 





م 


  ی


ا
 





 13

93
 




د
 ار

/1
60

ره 




100

 وا در آ   د
ــدن ي ــ - در در 
   م ی ر  و
 وا  ن ــ وم  
 : ر ل نی  ــ ت
   ي  د  
  ر  م نزــ 
    ن سا  ا ،
   ، اي این ال ز در
 ا ما دو    
  یوهر ر ای  و ــ
از وزاري اــ و ره،  و 

زن م   د.
و در ــ  ي ــل 
 ، نــ ،ــ قــ ،93
رادیژی و ی د ارران زه 
 ا ظ  ر نو در ا
ــ، اود: در دوره  ا  ر 
اــس ــد  ای   در 
وزارت اــ در ل   رن 
ا .ای اي ر ت د در 
زه  ،زم ا ر ا و 
درن و ی داي  اح د.
    در دم اروــ هی
  زه در  یا وم ارای 
  : ،زه ي ای اا 
ــا  ا زه  را  آ 
 . از  ی ، را
 ،ي وا     دی
دي  ــ اح ــه و 
ز  اي  یه ز زیي 

ا د.

  :داد ــره ادا در ای ــ
 ــ ی  ــ ــ 
 در ای .ی ن ران
  ا از رــ در  
 دا  را ی  ات  
  ی ن  م ا .
 ا ري ای ، در ا 
ــد  ن ا از ات و ت 

. دها در – ا
ای  ــن اــ و درن 
  اره  اات و ري 
   ا ه در وزارتــ ما
 واریود: ال 93 اــ ني در
 ــ زشن و آدر ،ــا وزارت
  ر لــ نی از   ا
  م هــدا  ل 93 راــ
اغ  . آی د  از اغ 
  داهي م  از ي 
  م هدا ری ،ا وزارت
ان  اه اار و ری زن م 
 ،  سا نا 
 ، نا و ا  ،دا

 . ی نه آن ارا وی 
یه دم ارو در  ــراي 
ا در ین ی : ر 
– ــ ي د ا ا 

در 93 در  ر  ــ ،ا 
  لا د  ر ن رود را
 و    ر   
اغ   از    در ای زه 

ي د.

 زه در ر آرارا   از  ی

 رای ا  نو در ــا ن 
 ،در –  ي از   ا 
 ای  ا زه  را  آرا ر و 
  يرد ،ی وا    :
اي   و   هي  ن 

.ز رف را ر ي

   و ــ در »درــ ــا«
   ــ :ودا  رــ
ا ــ روز ــق   ــ ،ل 
ــ ن  ــ در  در 
 ای  ر د از ، د  
  ل  د  ای ااد 

 . ل   ای 
  نر در ن ای  و
اــ از دم ل ــ د و از 
 ر داا ، ــر ا  دو
  در ی یــ ای  در:
  و ــوی  ت 
 را  دم د و ری ا

 .
 دو  ــ ــد   ،  درــ
 :داد ــو ادا ــدا  را
 ــدو ــ در ــص یــا
  و در  دم ز ــ

  و  نر  
 ا  ه اــ ت
 ا ن    اان   ــ
  را   ــ ت   
 :    ،  ــدا    
م     ور  
ه ت  ی  ای 

 اح د. 

 ت پ را 
  داپ   ی
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  ن ای   د  م نز  روا  ارش اداره 
ی  ن ــه وا دا ، ار د: ی خ وا  ر 

داري  و در ایره ان از راري  اده د.
  من ا ار 30 85 ل در ا K ر ای    :داد وي ادا
در ــل  86ــ رم 18 در  ا رم وا ــ 2   ا ان ام 
.ی  این ا ار 36  ی   د در ي ا  K ه ا

    ن 87 ل در ن ای  ر  م  رايــ 
  25 رم  )لل 92 )اــ ود: درا ،ــر ن ار 41  ی   در
40 دري ی K  اای  ی   ــ و ن  38ار ن 

. 
د   ي  وا   اا ــد،   :ر 
K ی سا ای و ــه ا   از رم و آ خ ســا ده اــ

ا  از  8ل  120ار ن  د     از ایرو 
خي وا  ام د.

وي اداــ داد: اــ دي ــدم را داری ا اي ــ  ی  ب 
  ا  در ای ا ــه اــ ی ــ ی   دی 

.ه ا ا اوا ا يو وزها
 ــراي  م  ــر    ورت  خ وا م ه 
ت  :ان تــ  ي ــ یراي  ــ را 

     .  دا

   د

  در ــ دنــ ــوا
ــاف اا  ــ تــد ــ

 ن ا  ر ــ م  راي 
وا دن  در وا  دت  ااف 
   مذب ا خ و  : ،ــا

.دها ه زار ازيراه ا 

ــل رــ   در 
 . ر ده  ل

و  اــره ــ ایــ ی وه 
 یــ دــ، هــ م  
 ،  در ــ ک آن راــو ا
اود:    رــ رم  و 
 ایا     ی ، ارز

 . دا 
  ل د: در ی ، درــ
 ایا 800 در  قا یــو
  ارز آزاد وارد  را یــو و دا

. 
    ق :داد ادا و
ــ د ، آی  ــق ی ن 
  ای د و ی ان ز ــ
 .ا  و  ر از ا
      نــر  ی
   هــآی ــ در ای 
     و ای
  ت را ــا   
 ــر داا ، د ب ارای 
 ی ود رت را ــ  ا:
   ا ــ ،داری 

 . ا  روش ای  د 
   ــ  ، ون 

  د را 
 یی ون ــن ای  در
   د  د، 
 را در ای  م نزــ 
 :  و دا ــو ا  ز
ی زن م  ، در اح و 
     دن وا
ــ ــ  زیــا ای ر 
  در ،ا  م 
ای ع در ــ ل  از 

 .   ای
و ــن د:ا ای ع 
 ــزن م  ده د، 
  ع ر و ایا 

 ام  د.
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 و در ــ لــر د
  ــ م یــ ر 
    ن د  رهــا
  يا    ــ و
 : ،در –  ت وا
 ن ی  ین ل  93 و 
 در -  ت وا ی
   س درا ای  .د 
ي  در وا ؛ 
ا دی ای ا ری ارای ده 
.دا ا لد  ت را ه و
 ی  م ي ازــ ازا  و
   در  ينزــ
  ی م : ،ت در
 ــ  زه ــ وارد 
  ن   .ــده ا
و ــ زه   دو ده 
 رود، ا رــ   يــو ا
    ی را در 

.  ر
ای  ت ریــ ــن 
  دا   نو در ــا
   نز ی ن

 ــ ن ـوا

 اــ ایا  را

ـا و درـن ارد

 ت رــ ــن 
اــ و درن  رای 
  م  ن ا  ا
   ــ  زه 
 وا  :  ،ــا زده   
 اا  را ــ  دن

ا ا و درن ارد.

   را ای  رهــا  و
  زــ از را ــ   دارا
  ــز ،   م 
 یا  و... ا ا وزارت ، 
ای اء اای 30  35 در را ل 
 20 در  15 رو  ــ ده و
  دآوری ــ ا  
: رم رــ ــر را 35 در ان 
 در   رم ن و وا ر 

   ــا  در  40
   رم در
   ات و
ا رم ر ر 

.ا
  راــ 
م  ادا داد 
:    ــت 
  یــ از ــ
 د ات 

  ــ ی ت و اد او ، دارو ،
       

 رت ید .
  لــ 20  ن ای  و
   ده و ن وادر ا
 ا   ندر ا ه و دا
 داد: ا دارد ادا دزی  ن وادر
  ی د وا  ت ا

.  60 در
د  ز  اــره  ای در 
  ــ م  ار از م 
  و  را   ده 
  ن ودر ا  ز  : ودا 
ار ــ در اوی دو ار د 
 ، ــ ار  ه  ار ــ ،

: م  رای 

 ـز ـ نــ وا
ــا  ـدر  60  ایـا

و د را  اح ا د.
    ل در ای    و
  ا      
 ــ  ما ــا ی   : داد ادا
  ه وم را  ه وردی  در

. ه ا مز ا 
 ن ای   م  را 
  زه  دزی   دو  در
 ای     دو و  ــا
 ــ دآوردارد ی ــ
 در ی یــ نــ :
  ادر اــ  د
  ، ــ را 
رــ ده و  اس 
  ، ر ات

. ی مرا ا 
 ــ ــو و
 را از دی ــ زه
 دا  ت ای
  ت راز ا ر نا  :  و
       و د
 د در   و   ب 

. 
 ر داد : در ــادا ز ــ د
   یا ــ ی  
 ، نــر ،ه دارووی 
  ت  ژو رادی هــیآز

ا ا د.
  ــ   ن ای  و
 ایا از 70 در ــ ــ ات
 15 ایا و  د : در ی دا
در       ا د 
  ا  ای   ر 

. داز دی   ده و را ر 

 اا  و   در 
   ــ ــ
 ا  ــ 
   ا     د 
ر       ا
  و  ر ده  را   ــ

داز د 

 دــ   ز  ــرای  م 
  30   م  رایــ : 

.ده ا ارائ  رای  ی35 در
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ایاــن، ادا داد: ــز  13ن 
 در  چ ــ  اای
ار ار، ای در   اس 
ن   ب ــل 73 
 ی  ــ از ا ی ادا

. ردار
از   ــدی  ــ در   ــ
  اي  ا ی
اــ و درن ر را رد اره 
 ا ا در وا : ار داد و
 اــ ن 10 دررــ نو در
ا و درن ــر ار 
  ر در   ای  .ــا
د ــ  زه ــ و 

. ا 
و    وم وا ــن 
 ایو ا در –  ي
 : ،ي در يرآ و رای
 رای ایو ا  نــ وا
   آ  ارد را 
  .ی ایر اــ  د از
رت دیــ  ر  ا در 
 زم اــ  ا ا و 

درن ر اای ی و وا د. 
   در ــا دم هی
 از درآ  ــ :ودره ا در ای
 4 ی 7 در ر زی  
   ر ای  ز  و ا در
از 7 در ، ان رداري از 
 .ر دارا ا   ني در
وي در یــن ــ ن ایــ  م 
 د    زه ت
و ا ا و درن و  م 
 ای : ،ددز  ی
 ،ز داریــ ــ زه در  آ
 .ــا  رید و ری
  ده و   ر در د
 اد  د در وا .
  زه ي ای   
د.  ای  ا   ز 
 در ای  ت ی ــ و 

.  زه

و در ــ  ای ــزن م 
 ا اای   ر را 
 ا  ر رو : دارد  در
ــه و  داری   رو اح 
 م ــه و ارزش  ت 
 دن ای ازنــ  ا  ــ

.ز دا ه زیی  
 درد د در  ذ  و
وت در زه  : ام آدم 
 ا ر ا  12 ــ 
ی ب در  ــ  رن 
  و د ــ از  و آی 
 )5k(ر ای    در 
 دو  ن و درــ ار 60 ود
  ی ا د. یــ ن ار 12
5K زه ــ ا 11 وK ــیآ

 ا  ر ه درــ   در
.14 اK ا ا دد

ــون رت و ری ــزن 
   :د ی ــ م
 ا ان ر ن  ه 
 ا ر  در  
 ی ا دــد رج از 
   اــدر ر ا  
 ددن د وا د  ــ

 :  م نز رت ی ور ون

  داری پ  ار 4 ود
ا آ    ه 
و ای  اـ ـ اف 
ـ دمـ و در پـ  در

  ود ارد.
ــ    ایــ  ن 
 ی  ت  ارزش  
  و   راــ  ل 
  ا  در ود: اید، اــ روز  ی
   ه و ما  ل ا 20 ر ای

.روی  ی
و ــ :ــل آیــه ــ ت 
 ایا دو  در ــر 
 ا دا  ا   و 
  از دا رود و  ا وزارت
 ر  ا .دا ا ایدم ا
   در آورد  ــر
ــ 25 در اای ــ ا ت 

.د رخ 
ــ ــ  وی ــد و 
راد ــزن م ــ اره د 
و ــن د: ــزن م  در 
ــات ــ در  ت ن 
  را  ،ارــ ا 
  ــر ــ ت یــ و
اــم داده ویه در ا ا و ع 
دادــا ا اید ــه ــ از ق 

.  
 ری و در ای    و

 :ر داا  ی  و رد آ ی در 
ــرای   و    آ ا    ا داد و  آن 

. ا ب 93 ل  ی
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ــ ا رــن  زیــد در اا 
 رو  :دــ ی ایــدا
 ر د 10  م نزــ
ام ه  ن د زن م 
 ر  رــ در ای ــ
دا و ر ای د در یی م 
ــ ویه در ارا ت از وزارت 
.ده ا ر ر ای ا

ــ  ــ در ــر از 
ــر ــم داــ و  در 
ر ر  ً زن م 
  درآ زی د وــ ما 

ان ز ا  ه د.
 ی ًــ ن ای ــ و
 نز در  زه ت در
مــ وی د، ن 
  ر ق درا ای ــ د: ا
 ده را   در .ا
  نو ا ایــا ــ م 
دل آن   در ار و 
ری ن زه  ر 

. دا
ــون ری و رت ــزن 
م  ــر »هور یار در 
 ــ  ری ای ر« 
را از اوی ــزن م  در 

دوره ی ان د.
و در رد  یه ــن 
  از  ــ ان  
  ــ  در : ــ
  را ــ  هایــ اــر رــد
   ا ه اوا 
   ه  را و و  ه

.دادهای
  د شا ی :دــ ا و
 دا و ا ی م ا ز

ــ   در  د ار د و 
ر را در  ؛ ای  ر را 
 ن  ری ی  ا 
 ی .ز  ــ را از ام  ــ
   ــ ر را  نــ
 ر  یی ــ اده را 
 درــ ام د ــ ای در ر آن 

. دای  اده  
و وا ــن  ت  را 
ی دی از رار ونر از ت 
 در ای : د و ان ــ زه در
 ــدر    و  ی ــرا
دیه د ا   ل ای  در دیه 
ــه،  ان ل در ــل اول  ــم 
 ا ا 5  دــق و د از 5در
ق دد در ی د دیه ه 
د و   در از  یرا را 
    ــ در   ا

.
      در : و
 وق  ی  ــ و در 
   ان  و  ی ع
ی    ی را   و 
 اــس آن ی  در  دو و 
 ای  ا.ــ دا دو 
 دو  اــس  ــدش  را 

. ی
   ار 4 ای

ار ف 
 ی ــ ت ارزش ی : و
ز اــ ــد. ان ود  4ار 
 ــ  آ اــ  داری ــ
 ه و ا اف در  در 

. دم و 
 ــزن  رد  در   
 وا ــ ــا ا ــ مــ

  ــ ــ لــ در :
 ا و ــدا ــا وزارت 
  . حرا ا  ــ
   ــ یی ژــو
    ی   راــ در
ان ل در دو رــن  و 

. اا  
  ایا آی ای   در و
 : ،ــ رم   ی ارهــ
  ســا  اره در د 
 اید و اــ  ت و ارا
   رم،  ا ارد.

 : رــ  در زه 
  رم از ــ ــ 
   و ای ــا  
 ی  و ــ ت  از ارا
در   دو  نر    ر
ور ــه ی  ر ده 

. از ی ژ 
  د رهــا  ای  
 ار ،ــ دزه ا در
در دــ وزارت اــ و دا در 
  نا ا ــه اوزارت ر ــد
 ــ را ــی ــ20 در ــ
  ــ  واریــو ا ــد
ایــ رو اح ــد.  دهای زــآ

 ادهزی ــای   ــ در و
  زی  ر در نــ
 ــ  70 در : ،ــا
ً ــ بــ   زی
 دا ان دمــ  نــ در
 25 در ،ــار  را ــوا ــ
 ــ    ه 
 دهایشا را 95 در  

. را 5 در  و
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 دــ   ــ  ت 
یــه ــزن م ــ ان در 
   م یــ ر  
       ن ای
  از ،  ت ر و ارزش رم
 ای :  ه ای دا   
  دا ن ارض د از 
 د   دا زی ایا 

.ا  قا  دن وا
و  اــره ــ ای  اــس ن 
 دو  د وا ی   
  دن ن واا   انــ
 ــ ی د :   و را 
 دی ا ان  و   درک

 وا ن   ش د .
  م نزــ هی ت 
ــان یدآور ــ : از دی ارض م 
ل    ا  ت 
 درآ   ی  و  ا
 از درآ   ی و ا دل
 ،د ان ا ر ، 
 د   د  را ت 

 در ی  ر دم  د .
 ــ ــ  ن ای  و
 د   ــدو ــر  
 و ای  ــدا  ، 
در رــ ــ  در ل 

 ر  ــداد: ور  ادا ان 
 و ا ــی ــ ت در 
  زش ازآ و ا دو ــر
 . ی   زودرس  ر
دــ     ایــ   ز 
ارداد را ی ده ا و  ر  د 
  : درا ه ای   ا ا و
  ن  از دو  
    ده راء ا ی و دا
.ا دا ه ا ی دار ی ه 
   ن وا ا : د ان و
 دا 60 در ایا ی 1393 لــ
 15 در  10  ه و رم را  ــ
از       را 

. ی ان
 ت یه زن م  ان 
   م : د ن نی در
 و دو ــ  در  وتــ
 ــ م  ــ  ده و ا
  ل و  ر   ، ددز

 اق ا اد .

  رم : داد ادا ــدن اق اا
   ده ل  ل ،  ل
ــه ار داد  ــ ی  و 
 د   ــ و  ت 

. ی  ر
  در دو ره ایــا   د
  ان ا  ــ ان و ا
 66 در ی ــا   ــ
 ای    : د ی ی ایا
  ل ــ  ا  و 
 ر ای ــا   ــاز ر 
 ر ای   م  د ه ما
    ان  در ی

.ی را  
   و :ــن دا و
در  اق  اــ  اداره ت 
ــ 20  30 درــ اای ام 
 رــ و  در  ــ
از ــن  دل ر دی ر و 

. ی  ت 
  م نزــ هی ت 

 ت ه ــزن م ــ ان و ر ا  و 
ای وه: 

ارض  از   ــپ ــت   ــ  ا
 ـیپ  ــ
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سآزاده ــور در و  رس 
در ل  ــ در  اوی اول 
 . ی  در ــ رــ اداره
  ا و ــید یاو
 ی  ل در .  ی دم
 ــ   ردارــ
  د ددر ا ــ  
  و امآر آ ژ ن از ر
 ا، دوم ن  ویه 
 در   و م واردن 
ات ــ  ی درآ را از 

د صد ا  دا
 وه   ژدو : و
  رو  از درآ  
  دم و درد درد  د
درآ ار د و درن ر اــ و 
اس ای     را درن 
ده و  ا ده داش د 

و درآ دارد.
  ازاده ور روش دی  م روش 
  وه ــ سا 
 ر از ــ دم و  از
اای ــ اــ ، در 
ــ ارع و یی  اص 
 ای   وه ــ ان و ی

روش  د.
در ــل  در دــ دو دیه در اداره 
 آزاد ا داری  د داردو 
      ردر ا 
را اراــ  و   آزادا از آن ت 
اــده  و   ــ و ل و 

.  رت
 یــی و ــ روش ــروش دی
  سا  ا   
وه  در  دم ت 

.د ارا
در  اول درآ وه  در آی و 
 یدرآ و یدرآ   نا
ا دو ا اــ و ن  و 

.د ر
 اد   02  ن  ه 
  ن د ب رده 
 یی و ــا اری و  و 
رآ  ا ــ ارع، دیه 
ــ ر و  ا و ن 
  ی  ا را  یی

. ض
   و روی  روی 
داــ. دی ای زی ــ  زم 
   ن اده، ت 
 ا دآ دان ا و ــزآ

.ا دع وار 
م  وا  وزارت ا و درن 
 د  ل و   
 دا را  ی ی  و  
 ت رویم و و ر دو ای  
در ای وزار    و د و 

. 02 ح ن ز
 از ای ون رــ ا :د دــ و
  ت و ون و در و
ــر م ارع و ــ اده در 
 ــرا  ــ  د 
 ،ا وزارت ر  ا  ی
 ه، اوزارت ر ،ر نــر
  م نزــ و  نــ

 د.
  ت د و  ت 
 وی   اده ــ 02 01 و
ح ی ــد ا   ارع 
 ا و درن را در دو ان رس 
و زران ز ده و  ــه ی و 

.ی  
   و یار ا اا ح 
   د  اده  ی
   د د د  اده

.

  درا از ا  ی ژـ ن
 اای  پـن   ـ  ـد

 یو در آ وه یــردار د اده
  اده ن وه درآ ــ
 آی  ــ در ا پ 
ه اس ان  در   م 
 و ا  اده   ع وار
 یی در  هدی ایا ــ
 اــ  دیه  در ن 
    د  

. ا ا   اده
و  از ن  اره د 
و : دیــه   و ــ ر 
   ین وی ا   ــ
  نــ درآ  ا 
    ا ــ  ن را و
  ن دد ایا   .ا

در  دو    د.
   م نزــ   ر
 ر ی نا  د رهــا  ای
   در ــ اــ 
  ر ــن  و ا  دل 
آزش آد دا  ــن 
 س و ااز ا و ش د را 
ی ا ــز را  ر ــ ارع 
اــس اردادن  ــ  در 

.د ایا  
  ای   در   ری
  در ار  ن هی  د
 در ا  ــ د و

.ی ایا
در ــل د 90 ا اا ــ اده 
   رم و  ن و  ش
   95 ل   ه  ا ای 

اده در ر اا د.
  در  ون  اده رو 
 ر  ر لر ن و نا

.  رس ران وز در ش و 
 ا  ی دوره آ در اوا
در  ان ان   اده را وع 
  ــو ا ا  ون  



از    م  زـــن  دراــی 
ر زا اب اــ در  دار آن 

   92 ل ه

 وز   م نز  ر ـــ
 ت رد در ا

  ی ازـ ای رـ یـی
 ـح اـک ـن



دراــ زـن 

 زا از ر م پ

اب ا در پ دیار 

   92 ل ه نآ
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ر  ــزن م ــ ایان در اي  م 
 ر از این درا د    دي 
   زي نی ر ر، در ايو ر 

.ی  و ر درای  را 
 ــارش روا  و ار  ا ــزن م 
 :ــه اآ زا  د  از ــ در ، ــ
   ازااــ ر ــ وم    در
ر دوري و دای دــ یزیه ا و  اذن 
  و  افا  ر  از ر زود ،نر
 ر و در آ ا ی ر   ازا 
ار د رــدي  ی و ــ ا ر 
 در  دع س را دارد و ای   ر، 
 از  زن دی ز   ب آد دم، اار 
ي ح   ــط و اــ در  ن و 
 را  دتآ  ن ف  و 
  ا ،ر داری سر و  و ی دم
ج ی وــ از  و    وم 

.  ر  در 
در  دیــي از ای   ، ردی؛ 
آ ،ف ا دای ،ــ   

رــ  یه اــ ارادــن  در م 
 و اس  ا    ان 
 د رخ ای ار در تا ای :ه اه و آــ
  ــ  ن ری اره از دی   
   اي ای« :دی  رد زا ر 
  دم ای  ج داریا  دــ  

.» ی و ی او را ، اما ، دا
  م يــ ر ن ای   ن ایی در
ز  و وق  اــ ،ــن، ن، 
 ،ا  ــ  در  ي ذيد ن و
 ه ا  :وم  ر ر ورت 
 ارا  دــ ق  ن ــت ای از ــ
ت   دم رار ــرن ی ا و در 
 ــای ارا   زــان و دردان و ارء 

.دار ی ا را  

 مپ نز  رئ ادر

از رــ در رد یـــنزي 

ــپ ـــ  اي ــر

  م پ نز  ری ـ
 ت رد در ا وزی

  م نز  رئ   ی اری  در
 ئ ا  ا وز  ای  زا  د

. را زم را یت و
 ــارش اداره  روا  و ار ا ــزن م 
 در  ار ا در ر ر  زن م 
  ا ،ی ــ  ا ری  ــ
  ان، رــ ــ م هــدا ی 
  رد ر ، م  را   ،ی
  ا  زا  د .ر دا  رور ا
وزی اــ  ت ر و ت زم را ار 
ــ. در ای  آه اــ و اات ر   و 
 ا ای  ی م نی ــ  
ا دــر    ت ر ت زم 

ل دد.
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    م  زن 
ح   ــ  ــ  
 ــ   اــک 
ــاً ااض داــ و 
  ا ــ را 
 ا  اا و   ز ای 

 ش د.

پـ ـر ا ـ از 
  ـح اـ پـن
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  م نزــ ا  رو ا  روا  ارش اداره 
ون ر ــزن   ا ام دا  دل  ده 
  ن در دارــ  ا ح آرم ــ در
 .ه ا  33 در د و  نار    از  لــا
 دار ا و  و  و ي از  ع ل اید 
  نز  ف ری از  دی ما ًــان ر
 ــدار در ص اای ــ رت  و اات و ت 
 از ای  ا    و  دم  آ آن 
رــه ــ . در ت ر ری زن  دار 
 و ی از ــ ار ح و ــ  ع  ان

 و  و ا دار ان  د. 
و اــود:   وزی م اــ درــن و و م 

 . ما  د اا  ري از ری ایا
  آرم را    دارــ ن ای  ــ د
  :ودو ا ان دا ا دآ  ا  راــ
 ت در ارا  م نز ازی دا ا ن ادا
 ای  ا ی و وا د را ا ا ــ ،ن 
   ر ا )ا زم )آرم اردن ا ا ون 
ــی  ران در  ن  ان  دد از 
 ا نرت ا در   ا و  ل رای رو در ای

 .ی   د را زوج و 
  ل   :ن دان اذی در  م نزــ ون ر
  ده و  9753 لن اــ م  اد  ای  
ا  زن    3697ر  اویي  اس 

.های زی ر
- ران ــ در وده ح   ــن در ای وده 

 .دار یاو
    یح او وده روزه در    ران -

.دار  اد روز  ران
  ... و  ، ا      ــر -

. یدر او ر دی 

  ی دب آ ادر ار


وز م اــ، درن و آزش 
 

 م 
     اا ،ًو اات   اــر 
رــ ر ت رت  و 
   ز ا  
  ،ــ  ا ه آرمــ
   ر  ــ ن ای
 ی    .ا 
 یاو ا نز ش ای ر
  آرم ن اراــن ا ،ن د
 ــ  از ا   اد
 ــز  ًور  ــدد در وده 
ح ا دار ود ارد؛ ودی در 
   در ا  نــ دد
 ــ  ت ل در اراا 
 ر آن  ون؛ ا ا انو 
 هدا  ت و ا ــاز ا
 دا ا در   ان  م
وه  ارا ــت در  ا آزش 
 اــل دار  ، دری آرم 
  ارد  ــ  ا .هاــ ا
 و ز ــم   ا 800 د 
آرم ا ،ا ا در ای ص 

 . ول زم را  ت و

زا  د
ری         

ش زـن در 
 ـ  ایا  
ا ــح  آرم 
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رو  ی دب آ م و اا ت
ر م ری ا اان

ئ ه م ر -ر دق آ یب آ ات آ
ب آی د ا ر - وز م ر

ام و ا ب آی  ری- وز م دادی
 زشن و آدر ا م وز -  ی دب آ

 نو در ا ن م ری- رئ  ی دب آ

 ض ــم و اام؛ ن  ی  وم ــ اره در ام اات در   ،ا و 
  و اوا ران و  آم آن اام ده و در ای راه از چ ــ وار ــ . ای ود، در 
ارد   ــای ص  آه در ا درن، ر در ر ــه ی ت دد.   ای  زات 
 در ارد  ای ــ  ظ ان    در ــ از وع ای ا آ ارد و از 
 ددار   ران دارا اوا و ی از ،ا ا از    ن  د  ا  دی 
ی  ای د ا و  زیر ا  ،  زور  ا ان ی زات 

.ا ور یی زات  
 یی زات  ب اول دوم    ،ه ازما 1392/3/22 ری از  زات ا ن در  ا
 اص دارد و ده 68 آن ان ی زات  در ای   را  ده اــ، ا اا رات 
 و  ن ن ازما ری ه از  ف ی  ه اآی ی  ط 79 ده    ای
  از  ای    . انت وزی ی   ه ر ی  د و  ر و داد وزار
  ا  مور ا  ر غ آیم ا رد و ــزات ا ن نــ ازما ری ه از
 ل درم ام ا    ل داد  را اوا تاا  وه  در ا و ای ه ا 
    دارد م ا م ا از آن ،ــا  ران ندر در رو  دای ــ و  ــری 

.آی   ی  یی زات آی ی ده و در امع ا
 از ل ی  ی ل  را دارد.

زا  د
 رئ

1392/12/20
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   ی دب آ
دی و دارار ام ا وز

 م
  1391/6/28 رخ 200/13007 ره    ل در  رن ازــ ر رــا  ،ًاا    
ا داروــزان ایان و  ًــزن ار  ان  ــ ا ام دا  در اا ده  121ن 
    د را ،ف  در دار دییاو  9 ردی  دارو ،ــ  ــ  

 .ی و 
در ه او ــ اــ  ف نار از ده  121ن   ــ   اا در آن ده  71ن م 
 دا  ل آن ص را از ا ردار از  ،ن ن 2 ده ه  ــل 1382 اــ ب 
اــ  . اس، ا   ــره  15/39718رخ 1391/7/15 از  ای زن  زن ار  ام 
و دراــ ــ ی زم ا ف م دارو در ای  از  ید ه ام د. ا   ر 
و ت د ا داروــز و م  ا ــر ن    ه و روا  زن 
 دارو  وق  امداً ا 1392/6/27 رخ 1835 ره  قــ رج در روز در ا  را

.ار داده ا  رد را
 ا  در د ده  121ن  و اا ن  در دت اد ، درآ دین  و 
ت  ارزش اوده،  ری  اویدار و  ن وزارت زر و ا اید   زن ار 
 و را اف آن  از ی ادی   ، ر ار  دارو در ردی ی  اویدار 
آن ــ ــ ان اوی اول، وه  م ــل ده  71ن م  در رد داروــ ، دی زی از  و 

: ردار  و
 ل در و آرای ا ازم ی 70 و از د داروی ی از  ل یار  دارو ــ دن داد و ــ1- رو

 نز  ت اداره  ا
    وش داروی ا  دن س2- در د

 -3ف دن دارو و ازم درن از ن ت  ارزش اوده
 -4م  ن ت  ارزش اوده  ازم اــ و آرایــ   در دارو؛ زیا ن ر   ه 

.ه اا درآا  و
 دیف و اا را و زر وزارت  دارو  و ط ادارم ار -5

    ن 121 ده د    تی -6
 -7م د وزارت زر در  م دارو  ان اوی اول  اد  ره  60/115183رخ 1392/5/13

  م نز  ن 3 ده ل     ،نز ای  ها و  م -8
  -9ا دن  زم و روش اای ر

  رد   ن  و  م ن ن این از ازــ ل ایــم اا  ،ق ا   
 ف دارو   ،ص  هوی  ده وی نز  ی رــد ا ا ،و ــ 
از ــ ر اام زم ل دد. ً در رت ورت، رــن ای زن آد زم ا ادا ت 
ــط ا اید  ــ در ای را را ا دا . از ل  و ت  در ای ص 

.ی ار
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   د ب آ ا ادر
 و دارای در ام ا وزی

 م
  د ب آ ها وــ ،ًاا      
زاده ــ وزی م ا، درن و آزش 
ــ   در ص اب اید ه در 
  ر  د ب ا ام ه 
ا ارل » ت ل 1391 و 1392« 
 در اوا  رن ازــ ر را 
 روز ی از اــ  1390 لــ
  صــا   د مــر اــا
و ــ ع ــ ا و ب ــده  96 ن 
ت   از اا ل  91اس 
درا اای ده  169ر ق.م.م. ا ام 
 دره اــ در و بــر د ت
 بــ رت را در  ف د و  ط
و م و اوراق  درج و ــ ت د 
    نی از  ه و ی  رت ــ را
رت او  زن ار   ارل 
  ت و مرت اــ  یاز آ .ی
 وه ا هــ دی ــ ب درــر
   و ن از وــ هوی  ،
  وه  رد ع ا د دار
ار  .زن ار    ود اودات 
   ،نز ای   ر و
  و ع رو ا رــ  ا ا 
ر زم ا ای ــزن ارــل د. 
 ــع رون ا  م ایا ــ یاز آ
 ی رن دو  م نز  ــ
  و  ای  م آنم اه و
  ای    دارد ــا ،ــاه ا
  ک ر من از   وه ا
  و در  رن از و  م نزــ

 ت ، ال دد.
 در ای  ت و  ل از 

.ی  ار ص

  اام د
زا  د
ری  زن

  د ب آ
 زشن و آدر ،ا م وزی

 م 
اا   ،ًی  اس  ا زن 
 ت ــن ر 169 ،دة لــا   ــ
ــ     ،ــه ا   ت 
ــد را در یــن    ــزن ار ــ ارا د و 
 ــ و درآ  ــ  ق ــ م ارا رتدر
 دل 1 در ی ،ت ا ح دن ظ  ران
 درآ در  ا دا ً .م اري و ارا ات 
 در م ا ران زن  یاي دل 

10 در درآ دارد.
 را   ا روح   ع ای  ا ذ  زم
ر و  یت دارد و   اس ه  1ده  38ن 
زن م  و آي  در ص  اار 
ران در رض اــ. از  ــان    و ع 
  رد اره در ارد و ــ و  چ  ر
ــن ا ر  ه داد و  ده ا  از ارد 
 ده ا   در  ــ ن  آن 
ا ــ   ــی  اغ  ف 
 ون   ــزن م ــ واــع ال 
رن ای زن،  از ری در   اید 
ه ا ،ف ا ن ار در ی ای ن فزي 
 در ای  ،ــده ا د و ــ ت و ا درآ
ص زن م  و   اره م ده 
  س هی   دی ري رازوــ   و

. رض در
 و ای  ی ع از ر ای ی  از آ
 وزارت م اد و دارای  ــه اــ و ن 
 د  ،ــه اــ ما ز در ای   اا
  ا ــدر روز ــ  در یب آــا ایــ
 یدارد و از آ ع د ای   ند ا تار
   هدر دی  رآ ا  ع ل ایا 
  ا ا ، ر داــ ایا یی  
د دیه  ریــ م ر    وم 
 د و ر    ح  ــ ر 

 .ی ت انم وزی ت در  ای
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 زاده   ی دب آ ا ادر
  زشن و آدر ،ا م وز

 ــم؛ اا  ،ًــ  از   د اص و  ا  ی و ت د و ان ه 
 ــن ف ــ  در ت  ب آ د    وف داــ ای و اات ر  ار 

 :ر
 ، و ا ، ، و ان ی  ت دا ع  اره ، وه ان ی    
 درآ ت   در ز اوا ت  هدر آی ر ل هوی ل ا  در ا .ــا ــم داو ا 
ی ا ــ   اه وه  ــن ف ــ  در ت  اف  و ت 
 ، رن از  ه رآ   ا  در و ای  اه ای ، م نز ن درب ای تاا
   ون  را  ا ا ــت را دا دا  ی ،ف م  در ــ  89 لــ در
ت  و  ن ف  ن وم و   ان و    و ا دو، در 

 .د ار ش و درآ ران ر از ا ن را در ردیوه، آ ای درآ ت  
:ا ا زی  دو     ل ه، در ان ارد از  ف

ا: ارــل  ت ل 91 و  :92زن ار  در اوا ل   1390ا از ی روز ار 
ام د   اص  و  ع  ا و ب ده  96 ن ت   از اا ل  91اس 
  ف د و  ط دره ا در و بــر د ت ما ا .ر ق.م.م 169 ده ایا راــد
را در رت ــب و م و اوراق  درج و ــ ت د را  رت  و ی ه  از ین    رت 
 ا ه دی  ب درر  ت و مرت ا  یاز آ .ی لار   رن از  وا
وه ــ ، ویه ــن از و و   دار د ا ع رد  وه  ار  .زن 
  و ع رو ا ر  ا ا    ،نز ای   ر اودات و دو    را
ر زم ا ای زن ارل د. از آی  ام ای  ون اع ر   زن م  ن 
 وه ا  ای    دارد ــا اه ا  و ــ ای  م آنم اه وــ ی ردو

  زن ام ر ک  زن م  و زن ار  و در   ت  ال دد.
ب:  ار وق ) :).P.O.S دوم، اا ار ده  121ن    و آی  اای ده  71ن م 
 ا  و اــده از ــ و  ،).P.O.S( ر اید  در ول ت درآ و ت  ارزش اوده 
 . ا   را   ی )1394(   نی  ری  ه وــ  دارو   ل در  ــا
 د  وش آن و ی ف و ودهارزش ا  ت ن از ،دارو ادوات داروی %90 از   ــا ایــ در ا ای

ارل ی  از ی  زن ار  و وش     در  ا  ار دارد.
زم   اــ  آی زی و  دارو در دارو اــ اط ام ل ت  ارزش اوده )دارو(  اک 
  وق در دری   ن ازز  و ا وت ،)ــا و وده )آرایارزش ا ت لــ ما
  فا ،   نز ات وت ، ا  وق در ی  دارو  شی وت در ،ا 
ری ط  وش دارو   ت داروی و .... ، دارا   و م اار ــده ا اــً   ان 
اده از م اار د ا ه  د   م  ا  م ارک دیه ه و ور رب 
 زر ادارت  زــدارو د ا ت و ــ  دارو ا وده راارزش ا  ت ن در  رد
   ه و ی اب  ر دارو   ارم ا م  د ا ) نز ن و ا ( 

ه ا ا ی
 ا  ،اول یاو  ده  از م دارو ف   دد ذا  ــا ــا ق ا    ا
 و رــ  ر رن ذی ار  و  یار  و زن ار   ر ر  و 
 ا آن ان او ا  ن ا  زم زی ا  و   و  تو ا ا ر

آی .ی ا ای زن در راه   د ق و  ا ت از چ  وا دری ا د.
  ارد ق ا ا ا ارد     وزی م اد  دد.

  اام د
زا  د
ری  زن



دت رئ  ــزن م  از اد 
ا ت

ـ م نز  دت رئ
ـزـ یـاز آ

: رت ل  در آ
  ــ م نزــــ  ار رئـد

ــاده ــ دـ ـ ی

ــ ـک ـک ــ
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  ند ر د  اردی در ای
 ذ  نزــ  ر ر از 
 د .دا دــا  از ز ا
  1304 از ا  ند ر
ا  از ا از  از داه 
 ز دا  در ین آــ
  ل ل 10 از  ت  ازــ
ر    ان آ و در رن 
ــا ی  ــان ر  و 
  دان   زون آ
 ر ی و  ل در 

 ا   . و در 
  و ر رو   لــ 

.دا ز ران ندر
اــس ای ارش ی از زان اد 
 و دی ــ ا ق
دا ا  در  آی ل 
 ــ و از ایان  رج از 
 ر ایا  . ب ر
  ان ر از  د ارزا
  ل در ر  اد 

.ا دا ا 

  در   م نزــ  ر
  نــ  د  اردیــ
ــ از ای دیار ار  د 
 ان ی  ــ و ــاز داو ا
 ــم ر  اران ای از
  ر   ــا ای  ارو دیــ
 ن ایدر ا و ــ  دن
 آرزو  زا ن دی در .ر دار
د ا اــد دــ ر دن 
 ا را  م نز د و دآ
  رــ  این ام د.

ا تد پاز ا م پ نز  دت رئ

 ارش اداره  روا  و ار ا زن 
م   رــ ل دت از ن 
  ن دز  ر   
 ا  دن اد ر ار دد  زا

. ار ن ویدر ن رو ک درد و از ر

.دا ا ه و ات ارای نا ر
د ــ ام زاده از  ــ ز در زه 
  رود  ر   م زانــد  و از ار
 س  از ت ارز ای ت رار در روز 

. هوی ی نای از ای 
و  ــل   1310ی اــ  در ل 1341 از 

.ه ا رغ ا ان هدا  هدا
ــ ام زاده  ار از آی در ل 1355 و 

.ده ا از هدا ر اردا
 ــ از  1000 در  ور و  از 
 400 در ایان، از   ای اد ت 

 .ر ا  
ــ ا ا و یی آن  ل  ، 1353ور 
 ا ردر ا  ا نز و   نز
 ت  10ل، ــ رن ا  ین 
  اردن و ،ری  و   ل 1349 و در
و  ــوع   ار ا او ر در 
  ر د ر ن، از دیی ــ نــر

.م زاده اا

زا  ــد ـــدت 
پــت  اـــد  از 
ـــپ  ــــ

  ان، از دا  م نز  رئ
   تــ دم زاده اــا

دت د.

 ارش اداره  روا  و ار ا زن م 
ــ، د  زا  ر در رــن رس 
و دت از د ــ اــم زاده، در ین رو اات 

. ار و  ا ن و در 
 ای ــ و ــ آرزو  زا ت د در ای
 د از  :د وارر اا ،ار ــ دا
  ن در روزــای  ه ادات ارزــ    و
ارای ده ا   ، در آیه دی   و 
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ــ ــارش اداره  روا  و 
 ر زا  ــد ا را
   روز  م نزــ 
 ی  د  اده اردی
 ــ  د  اردی در ای .ر
 رو ای  ردر ا  ور رــ
 ا ر ا  و د
  راــ  و ــیم آز
 ی رر ر و د ــ م
 روا  و ار ا زن 

.ر دا   م
 ا ذ  ی ــ 
از دوران رزاــ  از اب و دوران 
 ن ایــ دا ه س و عد

.دا ارر 
دــ  زاــ  ــ ااز 
 و ــ اردی از ایــ ــ
ــزن م  ی و ارج دن 
هیــ اــ  آب درــن 
  . ر  زن 
م ــ اود: در آ ل  و 
  اردی  ل  یآ
 دیار اده ــ ی  از دو 
 ــح ا ــ  در و
  زان و دیــدارو  ــ ی

م آزین  ای وی در این 
.د ا   ًی

د ــ ی در ــل 1311 در 
ــ ــاز دیه  ن ــد. و در 
 د. و د اولــ اره ــ دوران
  ار ر زدارو ــدر ر 

: رت ل  در آ

 ــپ م  ــزن     رئ دیـار 
ی  ـ  ـد  ــ ــاده   

 او ا ا ،ا نز  و
.دا  یآ

در زن ه د و  13 ه زان 
م ــ و در ل 1340 ازدواج د 
و  3 ز ــ و  از آزاد از 
 او د ه رــدا  رهان دوز
م آزیــ را ــ دری د. 
ایــن در ــل 40 و  50ــول 

آزیه دره اب د.
 د ــ  با وز از 
 ادــ  ر  ــ 
ب ــ . اــار ن 
و ــن و در د ه ــل 1358 
  . ب ان ارــا  
ــوع   در  15ه 59 
 ر    وه اه ی 
 ا و رتــا   از  و
درآ و ن دی  از  او 

 ارد.
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ای دیار  در ل د ری 50  ل  رک  ا  را 
دری ده ا ار  این  ذ ات رش در ل  از اب در آدان 
  و .ا ه دا  را  ن ایدر و  ن دو   دا
 اره  ر در   ل 61  65 از دور رزن   ید د 
   آن را ه و د رج ر ه از اوان ي  ر   :ر داو ا

ی   ان د.
 ار  م نز  ر ر اوان از تاز اا  ت اح ای
د و  ذ ا از ل  ی دا و  ر ای  اام در 
داه ای  آ و  آن را ی. درین  ید آوري از ا رگ آن 
 او   وزدم و ا نن دررا رای ی ا  ر داا   نز

د آن زت را ا داد.
 د رین ِ ا رین  ت ر دش را در ا راه و 
 ،دا ی  د داز ا ی ات ذ   ده ا ی  ون د
و  اره   و وی ي د ی، از درس و  ر  ای اد ار 
 و ده اــ ید و ااز دا : دی  د ی ا آ این  ذ ه اي 
 دارو  وي ا    دو ا د ر ی د د ه و ير دید  دا

.د م دادهن اد  ل راآ ری 
  ت ر وا  را م آ زوج ای ت ارزاز ز ردا  زا د

.د را آرزو   ل نای و دا 
. ی اده ای   م نز  ر  از  ح اردی ن ایی در

 رت د  ل در آ
 ــپ  ــم پ نزــ  ار رئدی
ی ـ ون د و ت اراـاح( پ(

 روا   اداره  ــارش   
 ا اــر  و   ــ
 د  م نزــ
 ار دد  ــزا 
 ر  و دوا 
ت  اح  ن  از 
  وی ــ و ــارا
  لــ و ن رر ِا
  ت د دی و

. ک نا  را

ر  ــزن م   از 
 د وی ــر ــ اح و 
ت داور از رن از و دت د.

ر  زن م  در رد 
 د ــر : این ی از 
  دا و دو  ن
   ت داور در  ا 
 داور ــزش و اردن آــ ر

ل ایان دارد.
د ر   ااز  اوان 
  م نزــ  ر ر از
  ً  روز   د ما
  دهام و آ ــ ران د 
  روز  از  .ادا  ر 
و ز ی ان  هام و ن 

 ر د ا د.
 آرزو ــ نی در  ــزا د
 در ی ر د ا د

.دا 
  رــ وی د ــا ذ  زم
  ا  ن د از
 یــ ز و  د   2 ت 
 ا  و  رس نر در

ن ار  د.

دت رئ  زن 
م پ از پ و 
ل پـت  داور 
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  ــ م نزــ  ر زا  د
 تا... اــ دــاز ا  نــر ر در

دت د.
 ارش اداره  روا  و ار ا زن 
 ،ا  دــا  ت در ای ،ــ م
د ای ر رن، د   ور 
  ی رر ــر د ، ر  ــ
  نــ از  و ا رو ا  روا
 ر داــ. د زا ــ ردا از زت 
ــن و در درــ در ین اات ــ و 
در و رو  اد ا ار . و  اره 
 ا رد درام در د اــاز ا   ها 
  ردا  نر ل در ران رد در
   و ا   ما  لــ 60 ود
 د آرزو  زا د .دا ر نــدر در
   رد در د اا ا یــ  

.   نه آوی ان و و
   رــ ر ه تا... ا دــا
ار از ر ر  زن و ردا از زت 
  د و ی ان ا آب و ایــ ن از
 د ا ی    و یــ 
دا و از م  و ــوع ــ آن  و ار 
داــ اوارم   ا  و ی دون 
   ا آن  و ــ    ا ای

. 
 ن و رز  ر ر    نی در

.دی ار ن  و  نر

ـم پ نز  دت رئ

زیــ ـاز آ

د  زا ر  زن  ر در 
 زا  ددت از ا ن و نر
در ن رو اات  و در ن 

. ار وی  ای

 ارش اداره  روا  و ار  ا زن 
   ر د   ت در ای  ، م
 ر ر و د  و  ردر ا  ور ریــ
 ، من از ا  رو ا  روا ی ر
 و آرزو در در از ــردا  نزــ  ری
  و  د وارر اا زا دا ا  

زود  از د دوره ر  را از  د.
اــد  زا ــ 1317 و   از 50 
 ر    ا ــر نز  ب ان

.ده ا  ناای  ن را نی از
از وی  رز اد زا  ان  د  زید 
 د. و رها  ا د  ب بدر ا و
ــ      د  ر  و در 

.د  مرا ا  ر   
 ی لــ    ان  ر اوــ راز آ
ی رــ ر ،ــ ه ایــ زیدا و 

ه ی دای اره د.
اــد زا  از ــل  ز در ای، در ل 
 در زــ را در  دوران  ان آای  ر
راــ. و در ری  17 ــه  1392رود ت 

  ن  و 

ـدت ری  ــزـن از اــد 
 زا  و یه پت در 

واپ روزـ ت
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ــ و اوه ر اــ ــ  دل 
ــ و  و زیی دل را زی ده 
ر  ن   ،ان 
 آی ،ــا ر ده و  ده را 
 ل  دهایــ  ا  اوت 
ده،  اــاب،   ،  د
   ن و و دا
   ــه ــه و دریــ ر و 
روــی در ا زن  د 
ی    از  را ان از 
ر ت ق  و درب دت 

را د.
  ن از دارورای اــ 
 ــاز ر ر و  روانن را 

. 
 -1ــا ی ــ یــ د را 
ش ده و آا در  اری ن 
  آن  ان ز د در 
 ا  را ودی ز ای وا
 واج اــا -دور ا ــ
ی  را م ده و ش را آزرده 
  از   ــ   
 ر ی ر ا د 
 را در ا  و   ا
  ط  اجاوم ا ، ب
  ا ین ید  دی و 
 و اجا   ل ــ
ــده و آب اــ آرام ــد ع 
ی ــد ین ید  ااج 
 نزای اتا ی وا
 ، ر ــ ایا ــدا
 ــآ اب ،ذ ــ
ــ ل  ــن، ریش 
ــ از ل ــ دش ن 
  ل در  ا

و    را   دل دارد.
 ،ی ،درد ،سا  ً
   د ل درــه، اد
ــ  ،ــا ــ ،ارض 

  ت ار از ا ــ  راه
 آ  نورزی ــ و ه  ــآوا
اــ  ء روا را  ده   ت 
د  . روز ده ن ــه 
و ــ م و ر را ــ ع آب 
    و  
  ن را ن دا  ید
  4-5 ه دن ز ا  
از ن   ه  ن 
  ن و ار ردن ه و یود آــ
 ی   از ر  ا 
  وه د  و  
م دا ن   . و 
   ه از  ان
و دا درــ ن را دا  ص و 
و ش ن   واز ده 
 ای از ای .ــ هی ــ و
  و ــ   ن
 ا  ی د  را ی
  ا ی و دزد  ا
  د داردو  ر غ و در

  « ن«.
  ن   ارانــدو
  و  ن را درو آ ــ 
د   و  از ااد ر 

.  د ی 
 ــ دیوز  د را 
 ــن  آر اوز داده، 
 ی ن  و ز  ی
  ن ز دور از   ه و
در ــ ــ در وــن  و 
ووس   ــدم ود آی در 
اا از ــ دم دا دادن 
  غ و   ــد  در

.
داد و ــ  ن و ت و از 

.ا ز  ی ت
  از  راد   ای آی

روان و دارو ؟

 ، ،را ، رن، 
ــ ،ــ آای و رــن، 
زا در دان و زن از ارض  ه 
ی ا  .ه ا ل ن 
  در  1000 ــ10 ا  ن درــا
 ی م ــ ( ی در 
ه 270 ا 1800  در   ه 
  ــا د   ) ار طار
 ا  و ا  ی
  ای    دد ن در 
ی ــ دارد زم اــ دران 
   ی از ــ از دو  ردار
   اه   طت ار  
   ر ه درــ ودهآن ا 
     و ا ء اتا
 رز ای  و  ــآ ا
ــ  ا  و  ر از 
 اج رادیا ا اه دار را  و 
و ی ــ و  د را   و 
 ده  دی و در ارع ــدر ه و 
   نو در  را در رو 
ــ ــ ،   و 
 ،ی د در دانــ رگ ز
 ل زرــ ر و اب 

.
 -2ــ در: یــ از روش ار از 
 و اوه  در ا ی ظ ب 
دها را ورق زده و  د را ور 
 داز ل آن ــ  در 
 در ا دی ــد ــ  ده
 ر ت ز ن ازدا  ور در
ه و    آرا دل ر ار 
 دور از اع و    و 
  ن ق از ا ون ارا 
 رو    ــ را ــ ،ز
   ه و دراز  

. ی را  ت و
pet therapy ه در -3

ویم ک در ن   18ــه ی از 

  ئ   نرای ا
ـــپ ـز ورا  د
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  ورــ   د  اردی در ای
  ه از  و و  ر 
 ن روی در زا د ،ــر دا  رــ
 از و  دوران  در   دا در

. ار نای
   م نزــ  ت، ر در ای
 ، ــدا ای ا ــ دــ آرزو
آد آن ــزن را ا   ر  و 

ت  ام د.

از   زا  ــد ـدت 
ـدا   دـا

  ، م نز  رئ زا  د
 رئ دا   دل ا ر در 

ن  از وی دت د.

 ك دری
د د و ه دل وز د ز اوا  زی  ی ر وا
او را  چ د را و رزاوز   ــش ر از ایان
 و  د زــ د دی و ز در ی د زی  ــدی
ایــ د ی ی ه ز زدت   آ و او   د
  ن و    زم   د او را و   ی 
 ق و از  د ــ ل درو ز ناز دی  ب و در
ــا ــ ز  در  ی او ی  دی
ا  نو ز ــی  او  و  د از را

ر  ــ دیار  از  از  ــ د  ااه ــه 
ــه  یره را و ن  ریه    ل
در ه او  د د و اــده و  و ا از  یران
در   از آب ر ه در ن    روز
ا  از  ره ی یوز  ز   ن
غ در ای ن غ د  دی   ز ا  د  
 از   ای  ور    تا  
ی ب و د     ری  ک و ی  ا
اه درآازه دــا  ــ   از   ــ
ا ن  را   ور ا  او   ــا
 دار   ره درد د تو و    د  ای
در ــ دو ن ــه دود  ایان و  د و وزی ش
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د  ور  آ در ز   ده ا و را ا  د را در 
ای رب ود ده و وه  ار    ا   یار در 

.    ه وه وی و  ن از ای  دازد   
 ه -

 ر ن ه *
 ج ه  اره    راه ی -

ه د  اره    راه ی -
- ه یه ویه ت داوران اره دای ان

  و  ارهــ د و زن از زی و وی ،داری ،دانر ی ه -
ه  ااز

* ت زدن ز آب
- راه ی   ــ ا ال: ال 

 د  ال  ،رگ روز  ،
ن ان و ــاره ا  ه 

ان، م ری ا -ن ای و ...
- ه ای ا :یه ویه  دو ور از 

 ی را دی ،رگ روز   ال
  ا اره ــو ه از 

  ال از  ی ه اولی ،ان ه
 دار ی ه دومی ،ا ری م

از ال  م ری ا -ی ویه ت 
. زوی   ال داوران

 :دا ا  دكد *
 ال ا ــ   راه ی -

 ،رک روز  ،ن ای ،اا  :
  -ا ری م ،ن اد -رس رو گ زو و ی

ایا ن و ...
 ی ه اولی ،رگ روز   ال ر ازا دی :ا ای ه -
ردا از ــال  م ری ا -یه دوم ی  از ال م 

ا ری
 در د ور   ی  ان او   ا د ،ا   

 و  ار دارد.

ــ  ـــپ  یـــ  ــ
را ا ق و  ا  ور  د

- ر را  ه 1382-1386
-  م و و درن داه م  ه 1371-1372

-  ت  ت ان ه 1384-1389
- ون آز و ر داده ی زن م  ان ه

- ر ت یه  یدار زاس ه












