
 
 

 

 

 

 

 
لَاةَ ٍَآتََُا اّلّزَكَاةَ ٍَأَهَزٍُا بِاّلْوَعِزٍُفِ ًٍََهََِا عَيِ   فِي اّلْأَرِضِ أَقَاهَُا اّلّصَ  اّلْوٌُّكَزِ ٍَّلِلَهِ عَاقِبَةُ اّلْأُهَُرِ اّلَذِييَ إِى هَّكٌََاهُنِ 

ؿاكًـ ٍ مّات  ّواى ٌّاًى ِّ صَى ؿك مهيي تِ آًاى تَاًايى ؿّين ًوام تلپا هى

ام ّاكّاى ًاپٌٌـ تام هى ؿٌّـ ٍ تِ ّاكّاى پٌٌـيـُ ٍاهى هى ىلرام ؿاكًـ ٍ  ؿاكًـ ٍ 

 .ًتا ّوِ ّاكّا ام آى ؽـا

 41ًَكُ عذ آيِ 

 

   :الٌالم فليِ اهام ٓاؿً
 . التّصح ٍاحدة هٌهي اال بّصاحبتيها اّلّصلَة ٍ اّلّزكَة ٍ اّلَالية،: اثافى االسالم ثالثة

ًوام، مّات ٍ ٍاليت ِّ ّيش يِ ام آًْاتـٍى : ًٌگْاى ميلتٌاى اًالم ًِ صين اًت

 .ؿيگلى ؿكًت ًوى َُؿ

 18، 2ّد ،ّاىى
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ستبد اقبمٍ ومبز يزارت علًم، تحقيقبت ي فىبيري
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 ــــــتـفُرسـ
 4 ............... يابستٍراكس مي َب  داوشگبٌدر  مىشًر اقبمٍ ومبز 
 ٌومبز در دستگب ٍ  8 ......................................................َب ستبد اقبم

 َيئت يزيران ٍ  01 ................................................................. مصًب

 ٌشًراي اسالمي شدن داوشگب ٍ  03 ............................. َب مصًب

 وبمٍ ستبد تًسعٍ ي ترييج فرَىگ اقبمٍ ومابز يزار    آئيه 

  05 ................................................................ تحقيقب  ي فىبيري علًم،

      آئيه وبمٍ ستبد تًساعٍ ي تارييج فرَىاگ اقبماٍ ومابز در 

  20 ........................ َبي يزار  علًم، تحقيقب  يفىبيري داوشگبٌ
     كا  كشاًر در ماًرد     0386ضًابط اجرايي بًدجاٍ ساب

  27 ....................... بي مربًط بٍ اقبمٍ ومبز ي امًر ديىيَ َسيىٍ

 29 ............................ َبي فرَىگي َبي فعبليت عىبييه ايلًيت  

   ي كليااٍ يزارتنبوااٍ َااب، ساابزمبن َااب ي مًسسااب  ديلتااي

 33.......... وُبدَبي اوقالة اسالمي ي استبوداري َبي سراسر كشًر
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روَْكي اًالهي ٍ ؿيگل هٌئوَالى  ام كياًت هغتلم 
كٍؿ، ِّ ؿًت اًئـكّاكاى كا   فالي كتثِ تِ رـ اًتؾاك هي

هَارئِ  ( تالٍ ؿك اهل اٍاهئِ ًوئام  )تا ايي ًَال اًاًي
 .ًامًـ ٍ پاًؼ ىقال آًاى كا هغالثِ ٌٌّـ

 (1381هَام هقؾن كّثلي، ارالى ؿٍامؿّن، ُْليَك )

 

 

 منشىر ااقهم نماز
 وابستوو مراكز  اه رد دااگشنه
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 َب اركبن ستبد اقبمٍ ومبز در داوشگٌب 

ُ    ئ1هاؿُ  ّئا ؿك ًئِ كؿُ    ًتاؿ اٍاهئِ ًوئام ؿك ؿاًِئگا
 :گلؿؿ تِْيل هي

 ُّا ًتاؿ فالي اٍاهِ ًوام ؿك ؿاًِگا 

 ُّا ًتاؿ اٍاهِ ًوام ؿك ؿًتگا 

 ًُتاؿ اٍاهِ ًوام ؿك ؿاًِگا 

 

 َب ستبد عبلي اقبمٍ ومبز در داوشگٌب 

 ُ ي اٍاهئِ ًوئام ؿك ؿاًِئئگاُ   افضئاي ًئتاؿ فئال    :2هئاؿ
 :ّا فثاكتٌـ ام ؿاًِگاُ

 ٍميل فلَم، تغَيَات ٍ ىٌاٍكي 

 ٍميل تْـاُت، ؿكهاى ٍ آهَمٍ پنُْي 

 كئيي ؿاًِگاُ آماؿ اًالهي 

 كئيي رْاؿ ؿاًِگاّي 

  كئيي ًتاؿ هلّني اٍاهِ ًوام 

      كئيي ًتاؿ ًْئاؿ ًوايٌئـگي هَئام هقؾئن

 ّا كّثلي ؿك ؿاًِگاُ

 ً ِوام ؿتيل ًتاؿ فالي اٍاه 
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ّئا هٌئوَليت    ًتاؿ فالي اٍاهِ ًوام ؿك ؿاًِگاُ :3هاؿُ 
ِ  گقاكي ًياًت ، ّوئاٌّگي ٍ ًؾئاكت ٍ   كيئني  تلًاهئ

ٍ هلاّن آهَمٍ فئالي  ّا  اكمياتي اٍاهِ ًوام ؿك ؿاًِگاُ
 .َِّك كا تل فْـُ ؿاكؿ

كئيي ًتاؿ ام هياى افضا َُكا تا اّخليئت آكا    :4هاؿُ 
 .گلؿؿ هي تًَظ افضاي ًتاؿ تقييي

ؿتيل ًتاؿ تا پيٌِْاؿ كئيي ٍ هَاىَت افضا تئا  : 5اؿُ ه
 .گلؿؿ هي عْن ٍي هٌَٔب

ؿتيلؽاًِ ًتاؿ فئالي ؿك ؿىتئل هلّئني ًْئاؿ      :تبصرٌ
  ُ ّئا هٌئتَل    ًوايٌـگي هَام هقؾن كّثئلي ؿك ؿاًِئگا

 .تاُـ هي
ّئئاي ّاكٌُاًئئي  تئئِ هٌؾئئَك اًزئئام تغئئج  :6هئئاؿُ 

تا تلّية افضئاي ّويتئِ   « ّويٌيَى تؾٔٔي ًوام»
ّا افن ام ًوايٌـُ هقئاٍى   ّاي ىلٌّگي ؿاًِگاُ ليتىقا

ىلٌّگي ٍ ارتوافي ٍماكت فلَم، تغَيَات ٍ ىٌاٍكي، 
ًوايٌـُ هقاٍى ىلٌّگئي ؿاًِئزَيي ٍماكت تْـاُئت    
ؿكهاى ٍ آهَمٍ پنُئْي، ًوايٌئـُ هقئاٍى ىلٌّگئي     
ؿاًِگاُ آماؿ اًالهي، ًوايٌـُ هقاٍى ىلٌّگي ًياًئي  

ُ  ًْاؿ ًوايٌـگي هَئام هقؾئن كّثئلي     ،ّئا  ؿك ؿاًِئگا
ًوايٌـُ هقاٍى  ،ًوايٌـُ هقاٍى ىلٌّگي ؿاًِگاُ پيام ًَك

ىلٌّگي ؿاًِگاُ راهـ فلوي ّاكتلؿي، ًوايٌـُ ًئتاؿ  
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ًوايٌـُ ؿتيل ًتاؿفالي اٍاهِ ًوئام ؿك   ،اٍاهِ ًوام َِّك
 .گلؿؿ ٍ ؿتيل ًتاؿ فالي تِْيل هي ّا ؿاًِگاُ

 :6تبصرٌ مبدٌ
ْثئاك تِئْيل   كٍم ي 15ّويٌيَى تؾٔٔي ًوام ّئل   

ٍيوُ تا ّاي  رلٌِ ؿاؿُ ٍ ام هياى افضاي ؽَؿ ّاكگلٍُ
، تًَئقِ ٍ تئئلٍيذ، آهئئَمٍ ٍ  كيئئني تلًاهئئِ :فٌئاٍيي 

 .ؿٌّـ هي تِْيل.. .پوٍَّ ٍ
كياًت ايي ّويٌئيَى تئل فْئـُ هٌئوَل      :1تبصرٌ 

 .تاُـ هي ؿتيلؽاًِ ًتاؿ فالي اٍاهِ ًوام
ؿتيل ّويٌيَى ام ًَي كئئيي ّويٌئيَى    :2تبصرٌ 

 .گلؿؿ هي ٔي ًوام هٌَٔبتؾٔ
اعْام افضا  ّويٌيَى تؾٔٔي ًوام ًين ام  :3تبصرٌ 

    ُ  ٓئاؿك ّئا   ًَي ؿتيل ًتاؿ فئالي اٍاهئِ ًوئام ؿاًِئگا
 .گلؿؿ هي
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گاه  اه ستاد ااقهم نماز رد دست
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 ستـــبد اقـــبمٍ ومـــبز در دستــگبَُب 
 

رْئئت ارئئلاي هٔئئَتات ًئئتاؿ فئئالي ًوئئام،   :7هئئاؿُ
ّاي هلتَط تِ اٍاهِ ًوئام ؿك   ْت ىقاليتكيني ر تلًاهِ

، ًتاؿ اٍاهِ ًوام ؿك ّل ؿًتگاُ تِْيل ّا ميل هزوَفِ
 .گلؿؿ هي

ُ  : تثٔلُ ِ  ،ّئا  هٌؾئَك ام ؿًئتگا ّئاي فلئَم    ٍماكتؾاًئ
تغَيَات ٍ ىٌاٍكي، تْـاُت ؿكهاى ٍ آهَمٍ پنُْي 

 .تاُـ ٍ ؿاًِگاُ آماؿ اًالهي هي
ُ    :8هاؿُ ّئا ٍ هلاّئن    ؿك هٌَِك اٍاهئِ ًوئام ؿك ؿاًِئگا

ٍاتٌتِ ًيئن ّلوئِ ّويتئِ ّاكٌُاًئي تئِ ّويٌئيَى       
 .ياتـ تؾٔٔي ًوام تنييل هي

تثٔئلُ ؿك تئاكيؼ    2هاؿُ ٍ  11ايي هٌَِك ؿك : 11هاؿُ 
تًَظ افضاي ًتاؿ فئالي اٍاهئِ ًوئام تئِ      7/6/1383

 .تَٔية كًيـ
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  مصىهب هيئت وزريان
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 مصًبٍ َيئت يزيران  
اٍكي، ٍماكت تْـاُئئت، ٍماكت فلئَم، تغَيَئئات ٍ ىٌئئ 

 ؿكهاى ٍ آهَمٍ پنُْي 
تٌا تِ پيٌِْاؿ  8/4/1384ّيوت ٍميلاى ؿك رلٌِ هَكػ 

ًئتاؿ فئالي اٍاهئِ     28/11/1383هَكػ  11515ُواكُ 
ٍ ِّتن   ًوام ؿك ؿاًِگاُ ٍ تِ اًتٌاؿ آل ئْـ ٍ ًي

 :ٍاًَى اًاًي روَْكي اًالهي ايلاى تَٔية ًوَؿ
ّئئئ هئئَكػ  17323ت /51867تٔئئَية ًاهئئِ ُئئواكُ 

تلٍيذ ٍ تًَقِ ىلٌّگ ًاهِ  آئيي هَضَؿ 30/1/1376
هتي ميل تئِ فٌئَاى   : َُؿ ًوام تِ ُلط فيل آالط هي

( 2)هئاؿُ  ،َُؿ ياؿُ ُـُ اضاهِ هيًاهِ  آئيي تِ( 2)هاؿُ
( 1)ّئاي  ٍثلي ٍ تثٔلُ آى تِ تلتية تِ فٌَاى تثٔئلُ 

 :ًَُـ هٌؾَك هي( 2)ٍ
، تََيئت ٍ  تِ هٌؾئَك ًياًئتگقاكي، ًؾئاكت    ـ2مبدٌ

اًٌزام تؾِي ًتاؿّاي اٍاهِ ًوام ٍ تئلٍيذ ىلٌّئگ   
ّاي َِّك ًتاؿ فالي اٍاهِ  ايي ىليضِ هْن ؿك ؿاًِگاُ

 :گلؿؿ ًوام ؿك ؿاًِگاُ تا عضَك اىلاؿ ميل تِْيل هي
 ٍميل فلَم، تغَيَات ٍ ىٌاٍكي  .1
 يل تْـاُت، ؿكهاى ٍ آهَمٍ پنُْي مٍ .2
 ّاُ كئيي ًْاؿ ًوايٌـگي هَام كّثلي ؿك ؿاًِگا .3
 كئيي ًتاؿ هلّني اٍاهِ ًوام َِّك  .4
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 آماؿ اًالهي  كئيي ؿاًِگاُ .5
 كئيي رْاؿ ؿاًِگاّي .6
 ّا ؿتيل ًتاؿ فالي اٍاهِ ًوام ؿك ؿاًِگاُ .7
 پيام ًَك  كئيي ؿاًِگاُ .8
 راهـ فلوي ّاكتلؿي  كئيي ؿاًِگاُ .9
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مصىهب شىراي اسالمي 
 اه شذن دااگشنه
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 َب مصًبٍ شًراي اسالمي شذن داوشگٌب 

ُئَكاي اًئالهي ُئـى     128ًؾل تِ هٔئَتِ رلٌئِ   
ّا ٍ هلاّن آهَمُي تِ ُئلط فيئل، هٌئتـفي     ؿاًِگاُ

كًاًي المم ؿك عَمُ تاتقئِ   اًت ؿًتَك ىلهاييـ اعالؿ
 :َٓكت پقيلؿ

ًؾل تِ تَرِ ٍ تَٓيِ ُليقت اًالم تِ اٍاهِ ًوام ؿك »
ّليِ اًتاؿاى هغتلم  ،اتتـاي ٍٍت ُلفي، هَتضي اًت

ّئا ٍ هلاّئن آهئَمٍ ام     َمُي ؿاًِئگاُ ّاي آه ٍ گلٍُ
ّئاي ؿكى   كيني آهَمُئي ٍ تلگئناكي ّئالى    تلًاهِ

ّونهاى تا اٍٍات ُلفي ؽْل ٍ هنلب ارتٌاب ًوَؿُ ٍ 
تا اًتواؿ افاى، ّالى كا تئلاي اؿاي ىليضئِ تقغيئل    

 «.ًوايٌـ

 ؿتيلؽاًِ َُكاي اًالهي ُـى

 ّا ٍ هلاّن آهَمُي ؿاًِگاُ                                                                  

 :ريوًشت
 ئ رٌاب آٍاي ؿّتل هغوـ هْـي ماّـي
 ئ ٍميل هغتلم فلَم، تغَيَات ٍ ىٌاٍكي

 ئ رٌاب آٍاي ؿّتل تاٍلي لٌْلاًي
 ئ ٍميل هغتلم تْـاُت، ؿكهاى ٍ آهَمٍ پنُْي

 راًثي... ئ رٌاب آٍاي ؿّتل فثـا
 ئ كياًت هغتلم ؿاًِگاُ آماؿ اًالهي
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 انهم ستاد تىسعو آئيه

 و رتويج فرهنگ ااقهم نماز  
 وزارت علىم، تحقيقات و فناوري 
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وبمٍ ستبد تًسعٍ ي ترييج فرَىگ اقبمٍ ومبز  آئيه

 يزارت علًم، تحقيقبت ي فىبيري
 ٍمقذم 

اهئت اًئالهي تئِ    ( ؿ)ؿك ٍلآى ّلين ٍ ًيلُ اّل تيت
اًـ ٍ ّواًگًَِ ّئِ فئـالت    تلپاؿاُتي ًوام ؿفَت ُـُ

توافي ًواؿ عَْهت ؿيٌي ؿك اهَك ؿًيايي اًت، اٍاهِ ار
ًوام ًين ًواؿ عَْهت ؿيٌئي ؿك اهئَك هقٌئَي راهقئِ     

ّئِ هٌئوَالى ٍ هئـيلاى     ،اًت، تئـيي رْئت اًئت   
اي ِّ تاٌُـ، تِ تلپاؿاُتي ًوام ؿك  عَْهت ؿك ّل كؿُ

ارتواؿ ٍ ًِ ٓئلىاٌ  ؽَاًئـى ًوئام، تَٓئيِ ٍ تَٓئيو      
 .اًـ ُـُ

    ُ ّئئاي  آكهئاى   اًَئال ب اًئالهي ايئلاى ًيئئن ّئِ ؿك كا
ام آمام تئا اهئلٍم تَرئِ     ،ؿاكؿ هي عَْهت ؿيٌي گام تل

ٍلي ايي تَرِ ّوتل ؿاكاي . وام ؿاُتِ اًتتٌياكي تِ ً
لقا ضلٍكت ايزاؿ اًٌزام . ًؾام ٍ ّواٌّگي تَؿُ اًت

ّا  تيِتل ؿك اٍاهِ ًوام ؿك راهقِ ٍ ؽَٔٓاٌ ؿك ؿاًِگاُ
تلؿاكي  تل ايي اًاى ٍ تِ هٌؾَك تْلُ. َُؿ اعٌاى هي

تيِتل ام اهْاًات تالََُ عاّويت ؿك كاُ تلٍيذ ىلٌّگ 
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َبي وبمٍ ي آئيه مقررات مًعٍمج  

لًم، تحقيقبت ي فىبيريستبد اقبمٍ ومبز يزارت ع  

بد تًسعٍ ي ترييج فرَىگ آئيه وبمٍ ست»ًوام 

ــبت ي   ــًم، تحقيق ــبز در يزارت عل ــٍ وم اقبم

 .تاُـ هي تِ ُلط فيل «فىبيري

 تعريف: 1مبدٌ

ًتاؿ تًَقِ ٍ تلٍيذ ىلٌّگ اٍاهِ ًوام ٍماكت فلئَم،  
ًاهئِ   آئئيي  تغَيَات ٍ ىٌاٍكي ِّ تِ اؽتٔئاك ؿك ايئي  

ًاهئِ تًَئقِ ٍ    تل اًاى آئئيي  ،َُؿ ًاهيـُ هي« ًتاؿ»
ي هغتلم ٍميلاى ٍ ّا وام هَٔب ّيأتتلٍيذ ىلٌّگ ً

ّئئا تِئئْيل  هٌِئئَك اٍاهئئِ ًوئئام ؿك ؿاًِئئگاُ 7هئئاؿُ 
 .گلؿؿ هي

 َذف: 2مبدٌ 

ّئاي   تََيت، تًَقِ ٍ اُافِ ىلٌّگ ًوام ؿك هزوَفِ
 تغت پََُ ٍماكت فلَم، تغَيَات ٍ ىٌاٍكي

 يظبيف ستبد: 3مبدٌ

گئقاكي   ّئا ٍ ًياًئت   تْيِ ٍ تـٍيي ؿًتَك القوئل   .1

تًَقِ ٍ تََيت اٍاهِ ًوام ؿك ًتاؿ ٍ  ارلايي ؿك رْت

ـ  ُ   ٍاعئ ّئاي تغئت پَُئَ تئل اًئئاى      ّئاي ؿاًِئگا

ًاهئِ   آئئيي  ّاي هَام هقؾئن كّثئلي،   كٌّوَؿّا ٍ پيام



]08[ 

 

 
َبي وبمٍ ي آئيه مقررات مًعٍمج  

لًم، تحقيقبت ي فىبيريستبد اقبمٍ ومبز يزارت ع  

تًَقِ ٍ تلٍيذ ىلٌّگ ًوام ٍ هٔئَتات ًئتاؿ فئالي    

 .اٍاهِ ًوام

ّئاي المم   ؿى مهيًٌِوَكيني ؿك رْت ىلاّن  تلًاهِ .2

تي ؿك عَمُ ًئتاؿ  ّاي هغالقاتي ٍ تغَيَا تلاي ىقاليت

 .اٍاهِ ًوام

تئئالٍ ؿك رْئئت تًَئئقِ ٍ تزْيئئن هٌئئارـ ٍ      .3

 ّا ٍ ٍاعـّاي هلتَعِ ّاي ؿاًِگاُ ًوامؽاًِ

كيني ؿك رْت تأهيي افتثاك المم تلاي ارلايي  تلًاهِ .4

 ّاي اٍاهِ ًوام  ّا ٍ تلًاهِ ًوَؿى ًياًت

 اّتوام تِ تًَقِ ًوامّاي روافت .5

ّئا ٍ   َكالقولًاهِ ٍ ؿًت ًؾاكت تل عٌي ارلاي آئيي .6

 اكمياتي فولْلؿ ٍاعـّاي تغت پََُ

اكائِ گناكٍ فوْلؿ هَكؿي ٍ ًاالًِ تئِ ؿتيلؽاًئِ    .7

 .ًتاؿ فالي اٍاهِ ًوام

 اعضبء ستبد: 4مبدٌ 

 (كئيي ًتاؿ)ٍميل فلَم، تغَيَات ٍ ىٌاٍكي

ّا  كئيي ًْاؿ ًوايٌـگي هَام هقؾن كّثلي ؿك ؿاًِگاُ

 يا ًوايٌـُ تام االؽتياك
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َبي وبمٍ ي آئيه مقررات مًعٍمج  

لًم، تحقيقبت ي فىبيريستبد اقبمٍ ومبز يزارت ع  

 هقاٍى ىلٌّگي 

 هقاٍى ؿاًِزَيي

 هقاٍى اؿاكي هالي ٍ هـيليت هٌاتـ

 (تِ اًتؾاب كئيي ًتاؿ)ؿتيل ًتاؿ

ؿتيل ًتاؿ ام تيي افضا  ٍ ام ًَي كئيي ًتاؿ : 1تثٔلُ
 .گلؿؿ هٌَٔب هي

اعْام افضاي ًتاؿ ام ًئَي كئئيي ٓئاؿك    : 2تثٔلُ 
 .َُؿ هي

ؿك َٓكت فـم عضَك كئيي ًتاؿ، رلٌِ تا :  3تثٔلُ 
 تا هٌوَليت يْي ام افضا  ًئتاؿ اؿاكُ هَاىَت ايِاى ٍ 

 .گلؿؿ هي

 برگساري جلسبت: 5مبدٌ

رلٌات ًتاؿ تا عضَك كئيي ٍ اّخليئت افضئا  ًئتاؿ    

كًويت ياىتِ ٍ هَٔتات تا كأي هَاىٌ اّخليت افضا  

 .ًتا االرلا المم( كأي هَاىٌ 3)عاضل

ؿك َٓكت فـم عضَك كئيي تا هَاىَت ايِاى  :تبصرٌ
 .َُؿ ام هقاًٍاى اؿاكُ هيرلٌِ تا هٌوَليت يْي 

 .ؿّـ ًتاؿ عـاٍل ّل هاُ يْثاك تِْيل رلٌِ هي
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َبي وبمٍ ي آئيه مقررات مًعٍمج  

لًم، تحقيقبت ي فىبيريستبد اقبمٍ ومبز يزارت ع  

 : 6مبدٌ 
تثٔلُ ؿك رلٌئِ   4تٌـ ٍ  14هاؿُ ٍ  6ًاهِ ؿك  ايي آئيي

تِ تَٔية افضا  ًئتاؿ فئالي اٍاهئِ     10/10/89هَكػ 
 االرئلا  ّا كًيـ ٍ ام تئاكيؼ اتئالك المم   ًوام ؿك ؿاًِگاُ

 .ًتا
 ط ٍ تئامًگلي ؿك ايئي  ّلگًَئِ تنييئل، آئال    :تبصرٌ

تا پيٌِْاؿ ًتاؿ تًَقِ ٍ تلٍيذ ىلٌّگ اٍاهِ ًاهِ  آئيي
ًوام ٍماكت فلَم، تغَيَات ٍ ىٌاٍكي ٍ تَٔية ًئتاؿ  

 .گيلؿ ّا َٓكت هي فالي اٍاهِ ًوام ؿك ؿاًِگاُ
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َبي وبمٍ ي آئيه مقررات مًعٍمج  

لًم، تحقيقبت ي فىبيريستبد اقبمٍ ومبز يزارت ع  

 
 

آئيه انهم ستاد تىسعو و رتويج 
فرهنگ ااقهم نماز رد 

اهي وزارت علىم،  دااگشنه
 وري تحقيقات وفنا
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َبي وبمٍ ي آئيه مقررات مًعٍمج  

لًم، تحقيقبت ي فىبيريستبد اقبمٍ ومبز يزارت ع  

 مقذمٍ

ؿاكي ؿٍ هؤليِ  آهَمي ٍ ؿيي ام آًزا ِّ ؿك راهقِ ها فلن
تِ ّن پيًَتِ ٍ تيْيِ ًاپقيلًـ، اّويت تَرِ تِ ٍضـ 

كًـ  هقٌَيت ؿك ٌّاك اهَك آهَمُي ضلٍكي تِ ًؾل هي
ٍ ًوئئام هْوتئئليي ًوئئاؿ هقٌَيئئت ٍ ؿيئئي ؿاكي اهئئت 

ُايٌتِ اًت تِ ًَئَ آى ؿك ًًَئامي    ،اًالهي اًت
ّا تَرِ ُاياًي گلؿؿ  ٍ ؽَٔٓا ؿاًِگاُ هقٌَي راهقِ

ٍ اهل اٍاهِ ًوام ؿك ؿاًِگاُ تا اًٌزام تيِئتلي اًزئام   

سـتبد تًسـعٍ ي   »ًاهئِ   آئئيي  تـيي رْئت . پقيلؿ

َـبي   ترييج فرَىگ اقبمٍ ومبز در داوشگبٌ

تِ ُئليظ  « يزارت علًم، تحقيقبت ي فىبيري

 .تاُـ فيل هي

 تعريف: 1مبدٌ 
اٍاهِ ًوام ؿك ؿاًِگاُ ِّ ًتاؿ تًَقِ ٍ تلٍيذ ىلٌّگ 

ؿك  ،ُئَؿ  ًاهيـُ هي« ًتاؿ»ًاهِ  آئيي تِ اؽتٔاك ؿك ايي
 ّئا ٍ كٌّوَؿّئاي هَئام هقؾئن كّثئلي،      كاًتاي پيام

ُ  ًاهِ  آئيي ّئا   تًَقِ ٍ تلٍيذ ىلٌّگ ًوئام ؿك ؿاًِئگا
 .گلؿؿ هي تِْيل

 َذف: 2مبدٌ 
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َبي وبمٍ ي آئيه مقررات مًعٍمج  

لًم، تحقيقبت ي فىبيريستبد اقبمٍ ومبز يزارت ع  

تََيت رايگاُ اٍاهئِ ًوئام ٍ تًَئقِ ىلٌّئگ ًوئام ٍ      
 ن ٍاتٌتِؿاًِگاُ ٍ هلاّ

 يظبيف: 3مبدٌ 
كيني هٌاًة ؿك رْت گٌتلٍ ىلٌّگ ًوام  ئ تلًاه1ِ

 (.اًتاؿ، ؿاًِزَ، ّاكهٌـ)ؿك ؿاًِگاُ تلاي ؿاًِگاّياى
ئ تَِيٌ ٍ تْلين پوٍِّگلاى ؿك هَضَفات هلتثظ 2

 .ي ؿاًِزَييّا تا ًوام تِ ٍيوُ پاياى ًاهِ
ئ اٍـام ُايٌتِ ؿك رْت اعـاث، تزْين ٍ پِئتيثاًي  3

اي ِّ ؿك ّئل ؿاًِئْـُ،    ّا تِ گًَِ ٍ ًوامؽاًِ هٌارـ
ؽَاتگاُ ٍ تيواكًتاى ٍ ًايل هلاّن، هْئاى هٌاًئة تئا    

 .فٌَاى هٌزـ يا ًوام ؽاًِ ؿك ًؾل گلىتِ َُؿ
ي المم رْت تًَقِ ًوامّاي ّا ئ ىلاّن آٍكؿى مهي4ٌِ

 روافت توام ٍاعـّا ٍ هلاّن هلتَعِ
مّئاي  ئ اكمياتي ٍضقيت اٍاهئِ ًوئام ٍ تلگئناكي ًوا   5

 روافِ ؿك ؿاًِگاُ
ئ اكائِ گناكٍ هَكؿي ٍ هٌؾن پيلاهَى ٍضقيت ًوام 6

   ُ ٍ عٌئة  ضئلٍكت تئِ      تِ ًتاؿ اٍاهئِ ًوئام ؿًئتگا
 ؿتيلؽاًِ ًتاؿ فالي 

ّاي ىلٌّگي ؿاًِگاّياى هئلتثظ   ئ عوايت ام ىقاليت7
 تا اٍاهِ ًوام 
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َبي وبمٍ ي آئيه مقررات مًعٍمج  

لًم، تحقيقبت ي فىبيريستبد اقبمٍ ومبز يزارت ع  

ّئا،   كيني رْت فـم تالٍئي تلًاهئِ ّئالى    ئ تلًاه8ِ
ّاي كًوي تا ٍٍئت   ًايل ىقاليترلٌات، ٓله مقا ٍ 

 تلگناكي ًوام
ئ ٌّلي  ّاي ىلٌّگي ئ اٍـاهات المم ام عليٌ تلًاه9ِ

حل تِ هٌؾَك اكتَا  ؿاًَ ٍ تيٌَ ؤّاي هٍ  ٍ ًايل كٍ
ّاي آًاى ؿك هَكؿ ًوام ٍ ىلٌئيِ   ؿاًِگاّياى ٍ ؽاًَاؿُ

 .ًوام
تَِيٌ ؿاًِگاّياى ىقال ؿك فلِٓ تلٍيذ ٍ تثليـ  ئ10

 .ًوامىلٌّگ اٍاهِ 
رْت پؾَ افاى ؿك اٍٍئات ُئلفي   كيني  ئ تلًاه11ِ

 ّا االهْاى تِ َٓكت مًـُ ؿك هٌارـ ٍ ًوامؽاًِ عتي
ٍيئوُ  ِ ًامي رْت هِاكّت ؿاًِگاّياى تئ  ئ مهي12ٌِ

ؿاًِزَياى ؿك تلٍيذ ىلٌّگ ًوئام ٍ اٍاهئِ ًوامّئاي    
 روافت

 :4مبدٌ 
ؿىتل ًْاؿ ًوايٌـگي هَام هقؾئن كّثئلي ؿك ؿاًِئگاُ    

 .تاُـ هي هيي ائوِ روافاتهٌوَل تأ

 اعضبء ستبد: 5مبدٌ 
 (كئيي ًتاؿ)كئيي ؿاًِگاُ

هٌئئوَل ؿىتئئل ًْئئاؿ ًوايٌئئـگي هَئئام هقؾئئن كّثئئلي ؿك    

 (ؿتيل ًتاؿ) ؿاًِگاُ
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َبي وبمٍ ي آئيه مقررات مًعٍمج  

لًم، تحقيقبت ي فىبيريستبد اقبمٍ ومبز يزارت ع  

 هقاٍى ىلٌّگي

 هقاٍى ؿاًِزَيي

يِ ًيل ام افضاي ّيأت فلوي ىقال ؿك عَمُ اٍاهِ ًوام تئِ  

 اًتؾاب كئيي ؿاًِگاُ

قال ؿاًِگاُ تئِ اًتؾئاب هٌئوَل    يِ ًيل ام ائوِ روافات ى

ؿك َٓكت ٓالعـيـ هـيل گئلٍُ هقئاكه اًئالهي    )ؿىتل ًْاؿ

 (ؿاًِگاُ تاُـ

 هـيل گلٍُ هقاكه اًالهي ؿاًِگاُ

ؿٍ ًيل ام ؿاًِزَياى ىقال ؿك فلِٓ اٍاهِ ًوام تئِ اًتؾئاب   

 هٌوَل ؿىتل ًْاؿ 

 

 برگساري جلسبت: 6مبدٌ 

  ًتاؿ ئ رلٌات ًتاؿ تا عضَك كئيي ٍ اّخليت افضا1
كًويت ياىتِ ٍ هَٔتات تا كأي هَاىٌ اّخليت عاضل 

 .المم االرلاًت
ؿك َٓكت فـم عضَك كئيي تا هَاىَت ايِاى  :تبصرٌ

 .َُؿ هي رلٌات تا هٌوَليت يْي ام افضا ًتاؿ اؿاكُ
تَاًـ ام ٓاعة ًؾلاى ام رولِ  هي ئ ًتاؿ، عٌة هَكؿ2

ِ هٌوَالى ًتاؿ اٍاهِ ًوام اًتاى ٍ ُْلًتاى ؿفَت ت
 .فول آٍكؿ
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َبي وبمٍ ي آئيه مقررات مًعٍمج  

لًم، تحقيقبت ي فىبيريستبد اقبمٍ ومبز يزارت ع  

 .ؿّـ ٍل ّل هاُ يْثاك تِْيل رلٌِ هيئ ًتاؿ عـا3
 : 7مبدٌ 

ام هغل افتثاكات ؿاًِگاُ  4ٍ  3ّاي ارلاي هاؿُ  ّنيٌِ
 .َُؿ تأهيي هي

 : 8مبدٌ 
تثٔئلُ ؿك رلٌئِ    2تٌئـ ٍ  22هاؿُ  8ؿك ًاهِ  آئيي ايي

تِ تَٔية افضا  ًئتاؿ فئالي اٍاهئِ     10/10/83هَكػ 
 االرئلا  ـ ٍ ام تئاكيؼ اتئالك المم  ّا كًي ًوام ؿك ؿاًِگاُ

 .ًتا
 ّلگًَئِ تنييئل، آئالط ٍ تئامًگلي ؿك ايئي      :تبصرٌ

تا پيٌِْاؿ ًتاؿ تًَقِ ٍ تلٍيذ ىلٌّگ ًوئام  ًاهِ  آئيي
ٍماكت فلَم، تغَيَات ٍ ىٌاٍكي ٍ تَٔية ًتاؿ فالي 

 .گيلؿ ّا َٓكت هي اٍاهِ ؿك ؿاًِگاُ
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َبي وبمٍ ي آئيه مقررات مًعٍمج  

لًم، تحقيقبت ي فىبيريستبد اقبمٍ ومبز يزارت ع  

 

 
 6831ضىابط اجرايي بىدهج سال 

ي مربىط اه رد زهينوكل كشىر رد مى
 هب ااقهم نماز و امىر ديني
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َبي وبمٍ ي آئيه مقررات مًعٍمج  
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 ،ُئَؿ  ّاي ارلايي ارامُ ؿاؿُ هي  تِ ؿًتگاُ :11مبدٌ 
ًوام ٍ اهَك ؿيٌئي،    ّاي هلتَط تِ اًزام ىليضِ ّنيٌِ
ّاي  ّاي تٌيذ اؿاكات ٍ هْاى تلگناكي هٌاًثت پايگاُ

هلي ٍ هقّثي ٍ تلٍيذ ىلٌّگ ايخئاك ٍ ُئْاؿت كا ؿك   
 .َب پلؿاؽت ًوايٌـٍالة افتثاك هٔ
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اهي  عناويه اولىيت
 اهي فرهنگي فعاليت

 (ي)اجراي بنذانهم  آئيه 4مىضىع ماده 
 اقنىن ربانهم چهارم تىسعو كشىر 604ماده 
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 َبي فرَىگي َبي فعبليت عىبييه ايلًيت
 (ي)وبمٍ اجراي بىذ آئيه 4مًضًع مبدٌ 

 قبوًن بروبمٍ چُبرم تًسعٍ كشًر 114مبدٌ 

ـ  ًاهِ  آئيي 4هاؿُ  تِ اًتٌاؿ  104هئاؿُ  ( ي)ارلايئي تٌئ
ٍاًَى تلًاهِ صْاكم تًَقِ هَضَؿ تَٔية ًاهِ ُواكُ 

ّيئأت هغتئلم    18/9/85ُ هَكػ  33324ت  77-816
ّئاي ىلٌّگئي،    ّاي ىقاليئت  ؿٍلت، فٌاٍيي ٍ اٍلَيت

ٌّلي، ًئيٌوايي ٍ هغثَفئاتي تئِ ُئلط ميئل افئالم       
 :َُؿ هي
  فضبيل اخالقي ي معبرف اسالمي 

تلاًاى آَل ًياًت ىلٌّگي َِّك، ىضايل اؽالٍي 
ام عئاّن تئَؿى تيئٌَ     ،ٍ هقاكه اًالهي فثاكت اًت

تَعيـي تل توئاهي ُئوَى ٍ فلٓئِ عيئات ىئلؿي ٍ      
ارتوافي ٍ ًََ تاحيل تٌياؿي افتَاؿ تِ آَل ٍ ىئلٍؿ  
ؿياًت هاًٌـ ٍعي، ًثَت، اهاهت، فـالت، هقاؿ، تثلي ٍ 

اتي ٍ ُلاىت اًٌاى، ّلاهت ف ،تَلي ؿك راهقِ اًالهي
ّئا،   ّا ٍ فـم تواين تيي كًگ ّواًٌـي ٍ تلاتلي اًٌاى

ؽئَاّي،   رَيي، آكهاى ًواؿّا ٍ اٍَام، ؽيلؽَاّي، ّوال
ي هقٌَي، كٍعيئِ اًئتَالل، عليئت،    ّا آالت اكمٍ

 .پقيلي آؿهي، تََي، فلن ٍ رْاؿ فنت ًيي، هٌوَليت
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َبي وبمٍ ي آئيه مقررات مًعٍمج  

لًم، تحقيقبت ي فىبيريستبد اقبمٍ ومبز يزارت ع  

 عببرت است از َب فعبليتمحًر ايه  مًضًعبت: 

ي ّا ٍ هْـٍيت، اًـيِِ( ؿ)ّلين، ًيلُ اّل تيتٍلآى 
ٍ هَام هقؾن كّثلي، ًوام ٍ هٌئزـ،  ( كُ)عضلت اهام

اًَالب اًالهي، ؿىاؿ هَـى ٍ ايخاك ٍ ُْاؿت، تغْين 
ؽَاًي، ٍعـت هلئي ٍ َّيئت اًئالهي،     ؽاًَاؿُ، ّتاب

ؽَؿتئئئاٍكي، اهيئئئـ ٍ ًِئئئاط ىئئئلؿي ٍ ارتوئئئافي،  
 .اًتْثاكًتيني، عزاب ٍ فياه

 َب بليتعىبييه فع 

 ّاي ٍلآًي  تلٍيذ ىقاليت 

لَئلآى تئا اهْاًئات    كااتِْيل ٍ تًَئقِ ؿ  
 َٓتي ٍ تَٔيلي

ّا تِ آحاك هْتئَب ٍ ًئلم    تََيت ّتاتؾاًِ 
اىناكّاي ٍلآًي، ّتاب، هغثَفات ٍ ًايل آحاك 

 َٓتي ٍ تَٔيلي ىلٌّگي ٍ ٌّلي
ٍ تاتلَّاي   تْيِ رنٍات، ّتة، لَط ىِلؿُ 

ن، كٍايئات  ميثا تا هغتَيات آيات ٍئلآى ّئلي  
 ، آحاك تاًتاًي ٍ اهاّي مياكتي(ؿ)اّل تيت

  تلٍيذ ىلٌّگ ًوام 

   ؽئَاًي ام   تلٍيذ ٍ تًَقِ ىلٌّئگ ّتئاب

 رولِ تلگناكي هٌاتَات 
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ّاي ؿيٌي ٍ ٍلآًئي، ؿىئاؿ هَئـى،     ّتاب 
ّئئايي تئئا هضئئاهيي  ايخئاك ٍ ُئئْاؿت، ّتئئاب 

 ي ارتوافي ٍ كُـ ىضايل اؽالٍيّا آهَمٍ
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اه و  کلیو وزارتخاهن اه، سازمان
اداهي مىسسات دولتي و نه

انقالب اسالمي و 
ري   اهي سراسر كشىر استانذا
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ـ  ٍيكل  ييزارتخبوٍ َب، سبزمبن َب ي مًسسبت ديلت

 يَـب  يي اسـتبوذار  ياوقـالة اسـالم   يي وُبدَب

 سراسر كشًر
تٌئا تئئِ   1/12/1375ّيئأت ٍميئئلاى ؿك رلٌئِ هئئَكػ   

 ًتاؿ اٍاهِ ًوام 1/8/1375هَكػ  3022پيٌِْاؿ ُواكُ 
 ِ ّئاي هَئام هقؾئن كّثئلي تئِ       ٍ تا فٌايت تِ تَٓئي

ًاهِ اٍاهِ ًوئام كا   ُِويي ارالى ًلاًلي ًوام، آييي
 :تِ ُلط ميل تَٔية ًوَؿ

 وبمٍ ترييج ي تًسعٍ فرَىگ ومبز آئيه

 (2/11/81َمراٌ بب اصالحبت مًرخ )
ِ  :1مبدٌ  ُ   ّليِ ٍماكتؾاًئ ًٌئات ٍ  ؤّئا، ه  ّئا، ؿًئتگا

َهي ٍ اًَالب اًالهي، ّاي ؿٍلتي، ًْاؿّاي فو ُلّت
ّا، هلاّئن آهَمُئي ٍ پوٍِّئي ٍ     ّا، تاًِ ُْلؿاكي

ًٌاتي ِّ ُوَل هَلكات فوئَهي ؿك  ؤّا ٍ ه ًامهاى
ًاهِ  هَكؿ آًْا هٌتلنم فّل ًام اًت، هِوَل ايي آييي

 .تاٌُـ هي
ُ  » :2مبدٌ  ي ّئا  ٍمكا يا تاالتليي هَام ارئلاي ؿًئتگا

ك ؿًئتگاُ  ًاهِ هتٔـي اٍاهِ ًوئام ؿ  هِوَل ايي آييي
 .تاٌُـ هي تغت ًؾل ؽَؿ

ُ    : تثٔلُ ي ّئا  ٍمكا يا تئاالتليي هَئام ارلايئي ؿًئتگا
ِ  هِئوَل ايئي آيئيي    تَاًٌئـ يئِ ًيئل ٍارئـ      هئي  ًاهئ
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كا تئِ فٌئَاى   ( تلريغاٌ يْئي ام هقاًٍئاى ؽئَؿ   )ُلايظ
ًاهِ ؿك ًئغظ ٍماكتؾاًئِ يئا     هٌوَل پيگيلي ايي آييي

تلاي ؿًتگاُ تغت ًؾل ؽَؿ تقييي ًوايٌـ ٍ يا ًتاؿي 
  ِ ي ٍاعئـّا ٍ  ّئا  كًيـگي تِ اهَ ك هٌئارـ ٍ ًوامؽاًئ

 .اؿاكات تاتقِ تِْيل ؿٌّـ
تا تَرِ تِ ًؾل هَام هقؾن كّثئلي، ؿك ّليئِ    :3مبدٌ 

ًاهئِ ٍ ٍاعئـّاي تاتقئِ     ي هِوَل ايي آيييّا ؿًتگاُ
ًْا ؿك ًلاًل َِّك، تئِ هٌؾئَك اؿاي ىليضئِ ًوئام،     آ

ٍ ؿٍيَئِ مهئاى ؿك ٍٍئت ىضئيلت     ( 20)عـاّخل هئـت 
تئا   ،تلريغاٌ تالىآلِ پي ام افاى ؿك ًؾل گلىتِ ُئَؿ 
   ُ ي ّئا  اهْاى ُلّت ّليِ هئـيلاى ٍ ّاكٌّئاى ؿًئتگا

 .هنتَك ؿك هلاًن ًوام روافت ىلاّن َُؿ
ؿك َٓكتي ِّ تِ تِؾيْ ٍميل ٍ يا تاالتليي : تبصرٌ

هَام هٌوَل ؿًتگاُ تِ لغاػ عٌاًيت ُنلي، ُلّت 
روافئت هيٌئل   ّوِ ّاكٌّاى تِ َٓكت يْزا ؿك ًوام 

ًثاُـ، ّاكٌّاى تا ؿك ًؾل گلىتي هَتضيات هغل ّئاك،  
 .ًوام ؽَؿ كا اٍاهِ ؽَاٌّـ ًوَؿ

ًاهئِ   ي هِوَل ايئي آيئيي  ّا ؿك ّليِ ؿًتگاُ :4مبدٌ 
تلاي ايزاؿ اهْاى تلگناكي ًوام ؿك ٍٍت ىضئيلت آى،  

 :اٍـاهات ميل َٓكت گيلؿ
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  تلًاهِ ّليِ رلٌات ٍ ارتوافات ٍ ّوضٌيي

ّئا عتئي االهْئاى تئِ گًَئِ اي       ًايل تلًاهِ

تٌؾين َُؿ ِّ تا ٍٍت ًوئام تالٍئي ًـاُئتِ    

تاُـ ٍ ؿك ّل عال تا ىلا كًيـى ٍٍت ًوئام،  

 .ًوام اٍاهِ َُؿ

  هغل هٌاًة ٍ آكاًتِ اي ِّ گٌزايَ آى

هتٌاًة تا تقـاؿ ّاكٌّاى ٍ هلارقِ ٌٌّئـگاى  

 .تيٌي َُؿ تاُـ تِ فٌَاى ًوامؽاًِ پيَ

ًاهِ تِ  ي هِوَل ايي آيييّا ؿك ّليِ ؿًتگاُ :5مبدٌ 
هٌؾَك اكتَاي ؿاًَ ٍ تيٌَ ّاكٌّاى ٍ ؽاًَاؿُ آًْا ؿك 
هَكؿ ًوام ٍ ىلٌئيِ ٍ كام ٍ كهئن آى، اٍئـاهات المم ام    

ي ىلٌّگئي ٍ  ّا ّا، ًوايِگاُ عليٌ تلگناكي رٌَِاكُ
ي آهَمُئي ٍ  ّئا  ؽَاًي ٍ ؿٍكُ ٌّليو هٌاتَات ّتاب

 .فول آيـ ي هَحل تِ َٓكت ىلاگيل تِّا ًايل كٍٍ
تئِ   ،ٍماكت آهَمٍ ٍ پلٍكٍ هَؽئو اًئت   :6مبدٌ 

هٌؾَك گٌتلٍ ىلٌّگ اٍاهِ ًوام، فئالٍُ تئل هئَاكؿ    
 :القّل، اٍـاهات ميل كا تِ فول آٍكؿ ىًَ
ّاي آهَمُي هلاّن پئيَ   تؾِي ام هغالة رنٍُ: الو

ؿتٌتاًي تِ ًوام اؽتٔاّ ؿاؿُ َُؿ ٍ ؽلؿًئاالى تئِ   
 .ٌُا ًَُـَٓكت تِليغي ٍ تَٔيلي تا ًوام آ
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تؾِي ام هغالئة ّتئة ؿكٍى ؿيٌئي، هقئاكه ٍ     : ب
ّئئا، هئئـاكى كاٌّوئئايي،    تيئئٌَ اًئئالهي ؿتٌئئتاى  

ؿاًِگاّي  ، ًْضت ًَاؿآهَكي، هلاّن پيَّا ؿتيلًتاى
ي ّئا  ٍ هلاّن تلتيت هقلن، هتٌاًة تا ّل يِ ام گلٍُ

 ،ًٌي تِ ًوام اؽتٔاّ ؿاؿُ َُؿ ٍ َّؿّاى، ًَرَاًاى
 . ياّين ًوام آٌُا ًَُـرَاًاى ٍ تنكگٌاالى تا ه

ّليِ هقلواى؛ ؿتيلاى ٍ اًاتيـ هلاّئن آهَمُئي تئِ    : ج
ّاي  ّاي هٌاًة تا ىلٌيِ ًوام آٌُا ُـُ ٍ ُيَُ كٍٍ

 .ـًاحلگقاكي تل ؿاًَ آهَماى ٍ ؿاًِزَياى كا تياهَم
ّئئاًَى پئئلٍكٍ ىْئئلي َّؿّئئاى ٍ ًَرَاًئئاى ؿك : ت

افئن ام  )ٍ تَليـات آهَمُئي ٍ تيليغئي ؽئَؿ   ّا  تلًاهِ
هَضئَؿ ًوئام كا تئِ عئَك     ( ...ٍّا  ، ىيلنّا ّتة، رنٍُ

ل ئئ رـي هغلط ًوَؿُ ٍ تلاي آى رايگاّي ؽئاّ ٍا 
 .ًَُـ

ؿك ّليِ هلاّن آهَمُي ٍ پلٍكُئي، هغلئي تئلاي    : ث
تلگناكي ًوام تقييي َُؿ ٍ ىضاي فوَهي ايي هلاّئن  

آهَماى ٍ ؿاًِزَياى تئلاي اٍاهئِ    ّوَاكُ هًَِ ؿاًَ
 .گ ًوام تاُـًوام ٍ مًـُ ًوَؿى ىلٌّ

ٍ  ي رـيـ هلاّن آهَمُئي ّا ي ًاؽتواىّا ؿك علط: د
پلٍكُي، هغل ًوامؽاًِ تِ َٓكت ُئاؽْ هئَكؿًؾل   

 .ٍلاك گيلؿ
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ي آهَمُئئي، ّئئا ٍ رِئئٌَاكُّئئا  ؿك اكؿٍّئئا، تلًاهئئِ: س
ىلٌّگي ٍ ٌّلي ٍ ٍكمُي تا ىلا كًيـى ٍٍئت ًوئام،   

 .ًوام اٍاهِ َُؿ
ِ   : ط اي تٌؾئين   تلًاهِ ًافات هلاّن آهَمُئي تئِ گًَئ

 .ِّ تا ىلا كًيـى ٍٍت ًوام، ًوام اٍاهِ َُؿ ،َُؿ
 ،ّاي ؽَؿ اًزوي اٍليا ٍ هلتياى ؿك رلٌات ٍ تلًاهِ: ػ

ٍالـيي كا ًٌثت تِ اهل ًوام ىلمًـاى تَريئِ ٍ تِئَيٌ   
ًوَؿُ ٍ ًٌثت تِ تَِيٌ ٍالـيي تلاي ًاؽت ًوامؽاًِ 

 .ؿك هـاكى اٍـام ًوايٌـ
ْ : ؿ يئن هئـاكى ِّئَك    ًامهاى ًًَامي، تًَئقِ ٍ تز

تَؿرِ المم كا تلاي اعـاث ًوامؽاًِ ؿك هلاّن آهَمُي 
تيٌي ًوايـ، تِ ًغَي ِّ ًالياًِ تئا   ىاٍـ ًوامؽاًِ پيَ

 .ؿكٓـ ؿك ايي هلاّن ًوامؽاًِ هٌاًة اعـاث گلؿؿ 10

تيي هـاكى ٍ هٌارـ ّوزَاك آًْا اكتثاط تلٍلاك َُؿ ٍ 
ٍ آهَماى تلاي ُلّت ؿك هلاًئن ًوئام روافئت     ؿاًَ

 . روقِ تلمية ًَُـ
اي تلاي ّتة هلتَط تئِ   رايگاُ ٍيوُّا  ؿك ّتاتؾاًِ: ك

آٍكي آحاك هٌتِئل   ًوام اؽتٔاّ ياىتِ ٍ ًٌثت تِ روـ
تئئا ؿك اؽتيئئاك  ،ُئئـُ ؿكؽٔئئَّ ًوئئام اٍئئـام ُئئَؿ  

 .هٌـاى ٍلاك گيلؿِ فالٍ
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ي فلَم، تغَيَئات ٍ ىٌئاٍكي، ٍ   ّا ٍماكتؾاًِ :7مبدٌ 
هَؽيٌـ تئِ هٌؾئَك    تْـاُت ؿكهاى ٍ آهَمٍ پنُْي

گٌتلٍ ىلٌّگ اٍاهِ ًوام، اٍـاهات ميل كا تئِ فوئل   
 :آٍكًـ
تؾِي ام هغالة ّتة ٍ رنٍات آهئَمٍ هقئاكه   : الو

اؽتٔاّ ًوام تِ فّل ىلٌيِ ٍ كام ٍ كهنّاي  اًالهي
 .ياتـ
ٍ هلاّن آهَمٍ فالي تئِ  ّا  ًافات ؿكًي ؿاًِگاُ :ب

ًوئام   ،ِّ تا ىلا كًيـى ٍٍت ًوام ،اي تٌؾين َُؿ گًَِ
 .اٍاهِ َُؿ

ليو أي پوٍِّئئئي ٍ تئئئّئئئا تؾِئئئي ام ىقاليئئئت: ج
اكُئـ ٍ   ي ؿاًِئزَياى هَئاعـ ّاكٌُاًئي   ّا ًاهِ پاياى

ي فيلتظ تِ پوٍَّ پيلاهَى ًوئام  ّا ؿّتلي ؿك كُتِ
 .اؽتٔاّ ياتـ

ؿكهاًي ٍ تْـاُتي ٍ ًايل  ،ؿك ّليِ هلاّن آهَمُي: ت
ؿكهئئاى ٍ آهئئَمٍ  ،ٍاعئـّاي تاتقئئِ ٍماكت تْـاُئئت 

اي تا گٌزئايَ ّئاىي    ي، هغل هٌاًة ٍ پاّينُپنُْ
تلاي تلگناكي ًوام اؽتٔاّ ياىتِ ٍ تلاي اٍاهِ ًوئام  

 .تًَظ تيواكاى ًين تٌْيالت المم ىلاّن َُؿ
ّئاي   ًئامهاى تْنيٌئتي ِّئَك تؾِئي ام رئنٍُ     : ث

آهَمُي ٍ هْـّاي َّؿُ كا تِ ًوام اؽتٔاّ ؿاؿُ ٍ 
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وئام  تِ َٓكت تِليغي ٍ تَٔيلي ؽلؿًاالى كا تئا ً 
 .آٌُا ًامؿ

ٍماكت ىلٌّگ ٍ اكُئاؿ اًئالهي ٍ ًئامهاى     :8مبدٌ 
تثلينات اًالهي هَؽيٌـ تِ هٌؾَك گٌئتلٍ ىلٌّئگ   

 :اٍاهِ ًوام، اٍـاهات ميل كا تِ فول آٍكًـ
ي ٌّلي ّا ٍ ىقاليتّا  ، ًوايَّا آى ؿًتِ ام ىيلن: الو

افن ام ُقل، ًَاُي، ًلٍؿ، هَالِ ٍ ٍِٔ ِّ تِ تقويٌ ٍ 
 گ ًوام پلؿاؽتِ ٍ تيئاًگل ىلٌئيِ ًوئام   گٌتلٍ ىلٌّ

هَكؿ عوايت ٍلاك گلىتِ ٍ تٌْيالت المم ؿك  ،تاٌُـ هي
اؽتياك تَليـٌٌّـگاى آًْا ٍلاك گيلؿ ٍ تْتليي آحاك هَكؿ 

 .تَِيٌ ٍاٍـ ًَُـ
لا، ًَيٌئٌـگاى ٍ  قٓاعثاى هغثَفات ٍ هزالت، ُ: ب

مية ُئًَـ ّئِ ىلٌّئگ ًوئام كا ؿك آحئاك ٍ      لًاُلاى ت
هَكؿ تَرِ ٍلاك ؿاؿُ ٍ تِ ًِل ٍ تقويئٌ   ًِليات ؽَؿ

 .آى ؿك راهقِ تپلؿامًـ
ي فوَهي، آحاك ٍميي هٌتِل ُئـُ  ّا ّليِ ّتاتؾاًِ: ج
هٌـاى گئلؿآٍكي   مهيٌِ ًوام كا رْت اًتياؿُ فالٍِؿك 

 .ًوايٌـ
ُ ّئا   ؿكتاكُ هَضَؿ ًوام، رٌَِاكُ: ت ي ّئا  ٍ ًوايِئگا

 .ؿؽَاًي تلگناك َُ ىلٌّگي، ٌّلي ٍ هٌاتَات ّتاب
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تيٌي هغل هٌاًة ٍ پاّينُ  تـاتيل المم رْت پيَ: ث
تئئا اهْاًئئات المم تئئلاي تلگئئناكي ًوئئام ٍ ًؾاىئئت ٍ  

ًلاّا  ، هْواى(ّا ّتل)ّا ؽاًِ ؿك هْواىّا  ًگْـاكي آى
پئقيلّا، هلاّئن ايلاًگئلؿي ٍ رْئاًگلؿي ٍ      ٍ هْوئاى 

هٌئتَل ؿك  ( ّئاي  كًتَكاى)ًلاّاي ؽَّٔ ؽَكاُِ ت
 .اتؾاف َُؿّا  راؿُ

( ّا ّتل)ّا ؽاًِ ّاي رـيـ ًاؽتواًي هْواى ؿك علط: د
پئقيلّا، هلاّئن ايلاًگئلؿي ٍ     ّئا، هْوئاى   ًئلا  هْواى

ؽاًِ تئِ ٓئَكت    لاّن ًوامّا ٍ ه رْاًگلؿي، ًوايِگاُ
 .تيٌي َُؿ ُاؽْ پيَ

ًئئامهاى ىلٌّئئگ ٍ اكتثاعئئات اًئئالهي تئئا اًزئئام  : س
الوللئئي ؿك هئئَكؿ ًوئئام، اتتْئئاكات ٍ    هغالقئئات تئئيي 

ي هَرَؿ ؿك ًايل َِّكّاي هٌلواى ؿكتاكُ ّا ؽالٍيت
ُ ٍ ىلٌّئگ اٍاهئِ ًوئام كا ؿك    آٍكي ًوئَؿ  ًوام كا روـ

تئا تْيئِ ٍ اكًئال ّتئاب، ًئَاك، ىئيلن ٍ        رْاى ًغظ
 .ّاي هتٌاًة تا ّلَِّك تلٍيذ ًوايـ رنٍُ
ؿك  ،ًئامهاى تثلينئات اًئالهي هَؽئو اًئت     : 9هاؿُ 

َٓكت ؿكؽَاًت ؿًتگاُ ارلايي، تِ هٌؾَك گٌئتلٍ  
لٌّگ اٍاهِ ًوام كا ؿك ًغظ رْاى تا تْيِ ٍ اكًئال  ى

ّاي هتٌاًئة تئا ّئل ِّئَك      ّتاب، ًَاك، ىيلن ٍ رنٍُ
 .تلٍيذ ًوايـ
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ؿك  ،ًامهاى تثلينئات اًئالهي هَؽئو اًئت     :9مبدٌ 
َٓكت ؿكؽَاًت ؿًتگاُ ارلايي، تِ هٌؾَك گٌئتلٍ  

اهام )ىلٌّگ اٍاهِ ًوام، ًٌثت تِ تأهيي ًيلٍي اًٌاًي
ام تلاي اٍاهِ ًوام روافت ؿك هٌارـ ٍ هَكؿ ًي( روافت
كيئني المم كا   ّاي ارلايي تلًاهِ ّاي ؿًتگاُ ًوامؽاًِ

ّاي هلتَط تِ ارلاي ايي هاؿُ ام  تِ فول آٍكؿ ٍ ّنيٌِ
 .َُؿ ّاي ارلايي پلؿاؽت هي هغل افتثاكات ؿًتگاُ

ُ     :تبصرٌ ّئا ٍ هؤًٌئات    هيئاؿ ايئي هئاؿُ ؿك ؿاًِئگا
ّئئاي آهَمُئئي ٍ  آهَمُئئي ٍ پوٍِّئئي ٍ تيواكًئئتاى

ٍاعـّاي ٍاتٌتِ تِ آًْا تًَظ ؿىاتل ًوايٌئـگي هَئام   
 .ّا ارلا ؽَاّـ ُـ هقؾن كّثلي ؿك ؿاًِگاُ

ًامهاى ٓـا ٍ ًئيواي روْئَكي اًئالهي    : 11مبدٌ 
تِ هٌؾَك تلٍيذ ىلٌّگ اٍاهِ ًوام،  ،ايلاى هَؽو اًت

 .:اٍـاهات ميل كا تقول آٍكؿ
َمٍ اعْام ّاي هتٌاًة ٍ هٌتول رْت آه تلًاهِ: الو

ؽَّٔ ِ ّاي هؾتلو ًٌي ت ٍ ىلٌيِ ًوام تلاي گلٍُ
َّؿّاى ٍ ًَرَاًاى تْيِ ٍ پؾَ َُؿ ٍ تا تياى ٌّلي 
ىلٌّگ اٍاهِ ًوام تِ عَك هٌتَين ٍ ميلهٌتَين تلٍيذ 

 .َُؿ
، ؿك (ّئا  ًئليال )ّاي ًوايِي ّا ٍ هزوَفِ ؿك ىيلن: ب

راّايي ِّ اٍاهِ ًوئام تئِ فٌئَاى رنئئي ام ىلٌّئگ      
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ُئَؿ، اٍاهئِ ًوئام تًَئظ      اهقئِ هغئلط هئي   فوَهي ر
 .ّاي هخثت ىيلن تِ ًوايَ ؿكآيـ ُؾٔيت

 .رلَُ ّايي ام ًوايَ ًَرَاًاى تِ ًوايَ ؿكآيـ: ج
تلًاهِ ّاي هٌاًة ٍ اتتْاكي تا هَضَؿ ًوام تْيِ : ت

ٍ پؾَ ٍ ًٌثت تِ هقلىي ًوايَ ّا ٍ ىقاليت ّئاي  
 .ٌّلي ؿك ايي ؽَّٔ اٍـام َُؿ

ٍ تلاتلي هَؽو اًت، تِ هٌؾَك  ٍماكت كاُ :11مبدٌ 
گٌتلٍ ىلٌّگ اٍاهِ ًوام، اٍـاهت ميئل كا تئِ فوئل    

 :آٍكؿ
تلًاهئِ علّئت ٍغاكّئا ٍ عتئي الوَئـٍك پئلٍام       : الو

َّاپيواّا تِ گًَِ اي تٌؾين َُؿ، ِّ اهْاى اٍاهِ ًوام 
 .تلاي هٌاىلاى ىلاّن تاُـ

ؿك ّليِ راؿُ ّئا فاليئن ٍ تاتلَّئاي هلتئَط تئِ      : ب
كاّئي ٍ ُئثاًِ كٍمي تئِ ٓئَكت ميثئا ٍ      هٌارـ تيي 

 .هٌاًة تْيِ ٍ ًٔة َُؿ
تلتيثي اتؾاف ُئَؿ، تئا ّليئِ اتَتئَى ّئاي تئيي       : ج

ؿك ٌّگام ىلا كًئيـى اٍٍئات ًوئام ؿك هغلئي      ُْلي
تلريغاٌ هٌئارـ تئيي   )هٌاًة تلاي اٍاهِ ًوام هٌاىلاى

تٍَو ًوايٌـٍ مهئاى المم كا تئلاي اًزئام ايئي     ( كاّي
 .ىلاى ٍلاك ؿٌّـىليضِ ؿك اؽتياك هٌا
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ؿك ّليِ پلٍهُ ّاي هلتَط تِ ًاؽت كاّـاكؽاًِ ٍ : ت
پاياًِ ّاي هٌاىلي، اعئـاث ًوامؽاًئِ هٌاًئة پئيَ     

 .تيٌي َُؿ
ٍماكت ًيت علط اعـاث ًوامؽاًئِ ؿك ٌّئاك    :12مبدٌ 

رايگاُ ّاي ًَؽت كًاًوي تيي كاّي كا تْويل ًوَؿُ 
ٍ تًَقِ تؾِـ ٍ ؿكؽَّٔ عيؼ ٍ ًگئِ ؿاكي آًْئا   

 .كت ًوايـًؾا
ًامهاى تلتيت تـًي هَؽو اًت، تِ هٌؾَك  :13مبدٌ 

گٌتلٍ ىلٌّگ اٍاهِ ًوام، اٍـاهات ميل كا تئِ فوئل   
 : آٍكؿ
ؿك اكؿٍّا ٍ تلًاهئِ ّئاي آهَمُئي ٍ توليٌئات،     : الو

 .ٍكمُْاكاى تا ىلٌّگ ًوام آٌُا ًَُـ
ؿك اكؿٍّا، هٌاتَات ٍ توليٌات ؿاؽلي ٍ ؽاكري، تا : ب

 .ام، ًوام اٍاهِ َُؿٍٍت ًوىلا كًيـى 
ؿك ٍكمُگاُ ّا رْت اٍاهِ ًوام تًَظ تواُئاگلاى  : ج

 .تٌْيالت المم ىلاّن َُؿ
ًئامهاى هئـيليت ٍ تلًاهئِ كيئني ِّئَك      : 14مبدٌ 

هَؽو اًت، تِ هٌؾَك گٌتلٍ ىلٌّگ اٍاهئِ ًوئام،   
 .اٍـاهات ميل كا تِ فول آٍكؿ

ؿك ًؾام گنيٌَ ٍ اكمياتي فولْلؿ هـيلاى، هيناى : الو
 .توام آًاى تِ ًوام كا هـًؾل ٍلاك ؿّـاّ
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ؿك ؿٍكُ ّاي آهَمٍ ضوي ؽـهت ّاكٌّاى ؿٍلت، : ب
 .هثاعج هلتَط تِ ىلٌيِ ٍ كهَم ًوام اكائِ َُؿ

ٍماكتؾاًِ ّاي ٌٓايـ، هقاؿى ٍ ىلنات ٍ ّاك  :15مبدٌ 
ٍ اهَك ارتوافي هَؽيٌـ تِ هٌؾَك گٌئتلٍ ىلٌّئگ   

غَئٌ هئَاكؿ ميئل    ًوام اٍاهِ ًوام، تـاتيل المم كا تلاي ت
 :اتؾاف ًوايٌـ

ؿك ّليئِ ّاكؽاًئِ ّئا، هًٌَئات، ُئلّت ّئا ٍ       : الو
ٍماكت ؽاًِ ّئاي ىئًَ الئقّل، هغئل     ٍاعـّاي تاتقِ 

ًة ٍ پاّينُ تلاي اٍاهِ ًوئام تئا گٌزئايَ ّئاىي     هٌا
هتٌاًة تا تقـاؿ ّاكگلاى ٍ ّاكٌّاى ّل ٍاعـ، تقييي ٍ 

 .تزْين َُؿ
ًِ اي تقييي َُؿ، تلًاهِ ًافات ّاك ّاكگلاى تِ گَ: ب

ِّ تا ٍٍت ًوام تـاؽل ًـاُتِ تاُـ ٍ ؿك ٓئَكتي ّئِ   
تـاؽل ارتٌاب ًاپقيل تاُـ، ّاكگلاى تِ َٓكت ًئَتتي  

 .ؿك هلاًن اٍاهِ ًوام ُلّت ًوايٌـ
ّاي  ّا ٍ ٍاعـ ّا، هؤًٌات، ُلّت ؿك ّليِ ّاكؽاًِ: ج

ِ   ّاي ىًَ تاتقِ ٍماكتؾاًِ ّئاي هتٌاًئة    الئقّل تلًاهئ
مٍ ًوئام ٍ ىلٌئيِ آى تئِ ّاكٌّئاى ٍ     رْت اكائِ آهَ

ْئا ارئلا ُئـُ ٍ ضئَاتظ ٍ     آً «يّا ّاكگلاى ٍ ؽاًَاؿُ
اٍـاهات تَِيَي المم تِ هٌؾَك تلٍيذ ىلٌّگ اٍاهئِ  

 .تيٌي َُؿ ًوام پيَ
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توْيئـات ٍ   ،ٍماكت تامكگاًي هَؽئو اًئت  : 16مبدٌ
اٍـاهات المم كا تلاي تلمية ٍ تَِيٌ تاماكّا ٍ ٌَٓه 

 .وافت ؿك اٍل ٍٍت تِ فول آٍكؿرْت تلگناكي ًوام ر
تئِ   ،ًامهاى تلًاهِ ٍ تَؿرئِ هَؽئو اًئت   : 17مبدٌ 

هٌؾَك گٌتلٍ ىلٌّگ اٍاهِ ًوام، اٍـاهات ميل كا تئِ  
 :فول آٍكؿ

تئئاهيي افتثئئاك ؽئئاّ ؿك تَؿرئئِ رئئاكي ّليئئِ  : الئئو
ّاي ارلايي َِّك رْت تأهيي هؾاكد رئاكي   ؿًتگاُ

 ِ ِ   هٌارـ، ًوامؽاًئ اي ّئ  ّئا ٍ ًئلٍيي   ّئا، ٍضئَؽاً
 .ّاي تغت پََُ آًْا تْـاُتي ؿك ٍاعـ

ُ : ب ّئاي ارلايئي    افغاي هزَم المم تِ ّليِ ؿًئتگا
ِّئَك رْئت اًئتياؿُ ام افتثئاك هلتئَط تئِ آهئئَمٍ       

ِ آهَمٍ ًوام ٍ تلٍيذ ىلٌّئگ  ّاكٌّاى ؿك مهيٌِ اكائ
 .ًوام
ّاي آهَمٍ ٍ  تأهيي افتثاك ؽاّ رْت ٍماكتؾاًِ: ج

تْـاُت ؿكهئاى ٍ  پلٍكٍ، فلَم، تغَيَات ٍ ىٌاٍكي، 
آهَمٍ پنُْي ٍ ًامهاى تلتيت تـًي رْئت ارئلاي   

تئلاي  ًاهئِ   آئئيي  تيٌئي ُئـُ ؿك ايئي    ّاي پيَ تلًاهِ
 .ّاي هنتَك ؿك مهيٌِ تلٍيذ ىلٌّگ ًوام ٍماكتؾاًِ

تأهيي افتثاك ؽاّ رْت ٍماكت ىلٌّئگ ٍ اكُئاؿ   : ت
ًامهاى ٓئـا ٍ ًئيواي روْئَكي اًئالهي       اًالهي،
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مهاى تثلينئات اًئالهي رْئت    ايلاى ٍ عَمُ ٌّلي ًا
 .اًتياؿُ ام اتناك ٌّل ؿك اهل تلٍيذ ًوام

ِ     : ث ّئاي كاُ ٍ   تئأهيي افتثئاك ؽئاّ تئلاي ٍماكتؾاًئ
تلاتلي ٍ ىلٌّگ ٍ اكُاؿ اًالهي ٍ آهَمٍ ٍ پلٍكٍ 
رْئئئت اعئئئـاث، تزْيئئئن ٍ ًگْئئئـاكي هٌئئئارـ ٍ  

ّا، هلاّن آهَمُي،  ّا، پاياًِ ّاي ٍاٍـ ؿك راؿُ ًوامؽاًِ
ي ٍ ٌّئئلي، هثئئاؿي ٍكٍؿي ِّئئَك ٍ هلاّئئن ىلٌّگئئ

ّا  كاّي ٍ ٍضَؽاًِ تيي( ّاي كًتَكاى)ًلاّاي ؽَكاُ
 .ي تْـاُتي آًْاّا ٍ ًلٍيي

ّئاي ارلايئي    تأهيي افتثاك المم تلاي ًايل ؿًتگاُ: د
تيٌي ُـُ ؿك ايئي   ّاي پيَ َِّك رْت ارلاي تلًاهِ

 .آئيي ًاهِ
 ؿك ،ًامهاى اٍٍاه ٍ اهَك ؽيليِ هَؽو اًت :18مبدٌ 

عـٍؿ هَلكات ؽَؿ تٌْيالت المم كا تئلاي تًَئقِ ٍ   
تقويٌ ىلٌّگ ًوام ٍ اعـاث، تزْين ٍ تقويل هٌارـ ٍ 

ّاي تيي كاّي ىلاّن آٍكؿ ٍ ام عليٌ تلگناكي  ًوامؽاًِ
ّاي هلتَط، تَِيٌ ٍ تثليل المم كا  هٌاتَات ٍ ّالى

 .افوال ًوايـ
ّا هْليٌـ تل ًغئَُ ًگْئـاكي،    ّليِ ؿًتگاُ :19مبدٌ 

ِ   مي ّئا   ثاًامي، تٌْامي ٍ تْـاُئت فوئَهي ًوامؽاًئ
 .ًؾاكت ًوايٌـ
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ًاهئِ تئل فْئـُ     ًؾاكت تل ارلاي ايي آيئيي  :21مبدٌ 
 .تاُـ هي تاالتليي هَام ؿًتگاُ


