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داًـىذُ دشػشبسي ٍ هبهبيي صًجبى دس ساػشبي اّذاف ػالهز ٍ ديشٍ ٍظبيف  4991دس ػبل 

هحَلِ عجك لَاًيي هشثَعِ دس ثخؾ دظٍّؾ دس صهيٌِ ػلَم دضؿىي فؼبليز ًوَدُ وِ 

 ػولىشد يىؼبلِ ثِ ؿشح صيش هيجبؿذ .

 

 اص خاياٖ ٘أٝ دا٘ـچٛياٖ واسؿٙاػي اسؿذ : زؼذاد خّؼاذ تشٌضاسي دفاعاِف( 

جلؼِ دفبػيِ اص دبيبى ًبهِ ّبي داًـجَيبى   9 ثِ سؼذاد 4991داًـىذُ دس ػبل  دس ايي

ؿشح هـخصبر وبهل آًْب آهذُ اػز   ريلسحصيالر سىويلي ثشگضاس ؿذُ اػز وِ دس جذٍل  

 . 

 زاسيخ دفاع ػٙٛاٖ خاياٖ ٘أٝ ٔمغغ ٘اْ دا٘ـدٛ 

ثشسػي سبثيش آهَصؽ هجشي ثشًيبص يبدگيشي ثِ ثيوبسٍ  وبسؿٌبػي اسؿذ غيبثيفبعوِ 

خبًَادُ ثشسفشبسّبي خَد هشالجشي ٍ  دفؼبر ثؼششي 

 هجذد ثيوبساى ثب ًبسػبئي للجي 

14/5/94 

فشؿيذ االصهٌي 

 ًَدُ

سبثيش ػبوـي ثبص ساُ َّايي هصٌَػي ثشاػبع  وبسؿٌبػي اسؿذ

ٍضؼيز  هؼيبسّبي جبهغ ًيبص ثِ ػبوـي ثش

ّوَديٌبهيه ٍ دبساهششّبي سيَي ثيوبساى سحز 

 ًٍشيالسَس 

2/9/94 

سبثيش لوغ دسهبًي ثش سٍي دسد ٍ هشغيشّبي  وبسؿٌبػي اسؿذ هشين صػيوي

فيضيَلَطيه ثيوبساى سحز سَْيِ هىبًيىي ثؼششي دس 

 ثخؾ هشالجز ّبي ٍيظُ

2/12/94 

 

 

 

 



 دس دا٘ـىذٜ : زحصيالذ زىٕيّي-زـىيُ خّؼاذ ؿٛساي خظٚٞـي  ( ب

ثِ ؿشح 4991سؼذاد ػبػبر سـىيل ؿَساّبي هشسجظ ثب دظٍّؾ دس داًـىذُ دس ػبل 

 جذٍل ريل هي ثبؿذ .

زؼذاد ؿٛساٞاي  زؼذا اػضا ء ؿٛسا

 زـىيُ ؿذٜ

 خٕغ ػاػاذ زـىيُ ؿذٜ

ؿَساي دظٍّـي ٍ 

 سحصيالر سىويلي

9 15 45 

 

 : خظٚٞـي فؼاِيسٟايج( 

ػالٍُ ثش اهش آهَصؿي دس داًـىذُ دشػشبسي ٍ هبهبيي فؼبليشْبي دظٍّـي ؿبهل اجشاي 

عشحْبي سحميمبسي ، چبح ، اسائِ همبلِ دس وٌفشاًؼْبي ػلوي ٍ غيشُ اًجبم ؿذُ اػز وِ ثِ 

 ريل هي ثبؿذ . جذٍل سفىيه فؼبليشْبي دظٍّـي اًجبم ؿذُ ثِ ؿشح

  : دا٘ـدٛيي ٚ خاياٖ ٘أٝ ٞاي عشح ٞاي زحميمازي( 4-ج

 ٍ يب اسوبم يبفشِ اًذ .ٍ دبيبى ًبهِ دس حبل اجشا ثَدُ عشح سحميمبسي    19ثِ سؼذاد   4991دس ػبل 

ف
دي

س
 

 ٘اْ اػساد ٘اْ عشح زحميمازي

 

ٚضؼير    ٔحُ زأيٗ اػسثاس

خاسج  دا٘ـٍاٜ عشح 

 اصدا٘ـٍاٜ

دسحاَ 

 اخشاء

خازٕٝ 

 يافسٝ

 ٚ دسد سٚي تش دسٔا٘ي ِٕغ زاثيش  .4

 زحر تيٕاساٖ فيضيِٛٛطيه ٔسغيشٞاي

 دس تؼسشي ٔىا٘يىي دٞٙذٜ زٟٛيٝ

 ٚيظٜ ٔشالثر ٞاي تخؾ

 صػيٕي،: دا٘ـدٛ

سٔضا٘ي تذس ،  

 تٟشأي

ػّْٛ خضؿىي 

 ص٘داٖ

  ***  

 ، ٔشداٖ تاسٚسي تٟذاؿر ٘ياصٞاي زثيٗ  .2

 ايٗ ٔٙاػة اتضاس سٚا٘ؼٙدي ٚ عشاحي

 ٘ياصٞا

 ٕٞىاس عشح

 چيٗ، ؿٝ خٛ أأمّي

 ٔحٕذي، ديٗ

 سٔضا٘ي ، ػيٕثش

 زٟشا٘ي

ػّْٛ خضؿىي 

 ص٘داٖ

 ***   

 تذٖ ٔخسّف ٞاي ٚضؼير زغييش زاثيش  .9

 ِِٛٝ واف داخُ فـاس زغييشاذ تش

 ٔىا٘يىي زٟٛيٝ زحر تيٕاساٖ دس زشاؿٝ

 ي ٚيظٜ ٔشالثر ٞاي تخؾ دس تؼسشي

ICU ))ٖآٔٛصؿي ٞاي تيٕاسػسا 

 ص٘داٖ خضؿىي ػّْٛ دا٘ـٍاٜ

 ّٔىي: دا٘ـدٛ

 ، ٔحٕذي، ديٗ

 ٘ميثي،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   



 زّفٙي خيٍيشي ٚ ٔـاٚسٜ زاثيش تشسػي  .1

 دس دياِيض وفاير ٚ دسٔا٘ي زثؼير تش

 ٔشاخؼٝ ٔضٔٗ ٕٞٛدياِيض زحر تيٕاساٖ

 تيٕاسػساٖ ٕٞٛدياِيض تخؾ تٝ وٙٙذٜ

 ص٘داٖ ؿٟش( ػح)ِٚيؼصش

 ديٗ حٙيفي،

 وٕاِي، ٔحٕذي،

 ػّيٕي: دا٘ـدٛ 

 ػضذ،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 تش ٔصٙٛػي ٞٛايي ساٜ ػاوـٗ زاثيش  .5

 تٝ ٘ياص اػسا٘ذاسد ٔؼياسٞاي اػاع

 ٚ ٕٞٛديٙأيه ٚضؼير تش ػاوـٗ

 زحر تيٕاساٖ سيٛي ٞاي خاسأسش

 ٞاي تخؾ دس تؼسشي ٚ٘سيالزٛس

 ٚيظٜ ٔشالثر

 االصٔٙي: دا٘ـدٛ

 ٘ٛدٜ

 ٘ميثي ، تذس، سٔضا٘ي

 ٔحٕٛدآتادي،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

  ***  

 اصالح تش ٔثسٙي ٔذاخّٝ زاثيش تشسػي  .6

 ٚضؼير وٙسشَ تش تيٕاسي اص دسن

 حٕالذ تشٚص ٚ خغش ػٛأُ تشخي

 ٔثسال تيٕاساٖ دس وشٚ٘شي حاد ػٙذسْ

 وشٚ٘ش ػشٚق تيٕاسي تٝ

 سٚحا٘ي

 رٚاِفماسي: دا٘ـدٛ

 الوٝ

 ؿىيثاصادٜ،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 اػا٘غ) دسٔا٘ي سايحٝ زاثيش  .7

 ػُٕ اص تؼذ دسد تش( اػغٛخٛدٚع

 ديؼىىسٛٔي

 ٘ظاد تٟشأي

 اسخٕٙذ،: دا٘ـدٛ

 صادٜ فميٝ خؼفشي، 

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 ٚ دياِيض وفاير تيٗ اسزثاط تشسػي  .8

 ٚ تيٛؿيٕيايي) اي زغزيٝ ٞاي ؿاخص

 زحر تيٕاساٖ( آ٘سشٚخٛٔسشيه

 ػغح دياِيض ٔشاوض دائٕي ٕٞٛدياِيض

 4999-4991 ػاَ ص٘داٖ، اػساٖ

 ٔحٕذي، ديٗ

 يٛػفي،: دا٘ـدٛ 

 فميٝ فشد، ٔٛػايي 

 صادٜ،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

تشسػي زاثيش اٍِٛي زٛإ٘ٙذػاصي   .9

ٔادساٖ وٛدواٖ زحر خشاحي 

ٔـاسور ٚ  ٔادسصادي لّة تش ٍ٘شؽ،

سضاير آ٘اٖ اصخذٔاذ زيٓ ٔشالثر 

 تٟذاؿسي

  خٛس، سئٛفي:دا٘ـدٛ

 تذس، سٔضا٘ي

 ٟٔذٚي

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

ٔمايؼٝ اي ٔيضاٖ آٌاٞي  تشسػي  .41

واسوٙاٖ دا٘ـٍاٜ ػّْٛ خضؿىي ٚ 

دا٘ـٍاٜ  خذٔاذ تٟذاؿسي دسٔا٘ي ٚ

ص٘داٖ اص آ٘ذسٚخٛص )يائؼٍي ٔشداٖ(، 

4991 

 عشح ٕٞىاس

وٕاِي، ٔٛػايي فشد، 

ديٗ  سٔضا٘ي تذس،

ٔحٕذي، ؿىيثاصادٜ، 

 آٚاصٜ، ٔظّْٛ صادٜ،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

ٔشاوض زذٚيٗ اِٚٛير ٞاي خظٚٞـي   .44

اٚسطا٘غ تيٕاسػساٖ ٞاي آٔٛصؿي 

ػّْٛ خضؿىي  ٚاتؼسٝ تٝ دا٘ـٍاٜ

 ص٘داٖ: يه ٔغاِؼٝ دِفي

 

 ديٗ ٔحٕذي،

ؿٟأسي، دا٘ـدٛ: 

 آلاخاّ٘ٛ،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

زاثيش ٔايغ دياِيض ػشد تش ويفير   .42

ص٘ذٌي ٔثسٙي تش ػالٔر ٚ إٓ٘ي 

ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ  تيٕاساٖ زحر ٕٞٛدياِيض

دياِيض تيٕاسػساٖ آٔٛصؿي تٝ ٔشوض 

 حضشذ ِٚيؼصش )ػح( ص٘داٖ

 عشح ٕٞىاس

 ٔشادي

 ايٕا٘ي 

 ديٗ ٔحٕذي

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

ؿيٛع اصدٚاج فأيّي دس ػٝ ٘ؼُ   .49

ٔسٛاِي ٚ ػٛأُ ٔشزثظ تا آٖ دس اػساٖ 

 4991ص٘داٖ 

 عشح ٕٞىاس

وٕاِي، تيٍّشي، 

اوشٔي، ٔٛػايي 

فشد، ؿىيثاصادٜ، 

 آٚاصٜ، ٔظّْٛ صادٜ،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   



زاثيش ػية صٔيٙي خاْ تش خيـٍيشي اص   .41

تشخي اصػٛاسض ٌٛاسؿي دس تيٕاساٖ 

تؼسشي دس تخؾ  زحر ٚ٘سيالزٛس

 ٔشالثر ٞاي ٚيظٜ

ٕ٘ذياٖ، ٔحٕذ خا٘ي 

 ٞا، حٙيفي، خؼفشي،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 تشسػي ٔيضاٖ ٔٛاخٟٝ تا خذيذٜ لّذسي  .45

(bullying)  ٚ اسزثاط آٖ دس ٔحُ واس

ؿغّي دس تيٗ خشػساساٖ  تا فشػٛدٌي

تخؾ ٞاي ٔشالثر ٞاي ٚيظٜ 

 تيٕاسػساٖ ٞاي ٚاتؼسٝ تٝ دا٘ـٍاٜ

 ػّْٛ خضؿىي اػساٖ ص٘داٖ ػاَ

أيٙي، ٔيا٘دي، ديٗ 

 ٔحٕذي، فميٝ صادٜ،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

تشسػي ٘حٜٛ اخز سضاير ٘أٝ اٌاٞا٘ٝ   .46

ػُٕ خشاحي دس ػا٘سش ٞاي خشاحي 

ٚاتؼسٝ تٝ دا٘ـٍاٜ ػّْٛ خضؿىي ص٘داٖ 

 اص ديذٌاٜ تيٕاساٖ

  ٔحثٛتٝ ؿاِي

ٔحٕذ  (ٕٞىاس)

  صيشن

ػاعفٝ  (ٕٞىاس)

 - ٚاػظي

ٔٙصٛسٜ  (ٕٞىاس)

 ػدٟشي ٘يا

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

تشسػي زاثيش ٔاػاط تاصزاتي وف خا تش   .47

 اضغشاب تيٕاساٖ وا٘ذيذ آ٘ظيٌٛشافي

   وٛسؽ أيٙي

ويٛاٖ  (دا٘ـدٛ)

 حؼيٙمّي خٛس

ٔـاٚس(  اػساد)

  فشٞاد سٔضا٘ي تذس

ٔـاٚس(  اػساد)

 ػمشاط فميٝ صادٜ

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

ٔمايؼٝ زاثيشٔـاٚسٜ ٌشٚٞي ٔذيشير   .48

تشػاليٓ ػٙذسْ  B6اػسشع تا ٚيسأيٗ 

 خيؾ اصلاػذٌي

زشا٘ٝ أأمّي خٛ ؿٝ 

 - * چيٗ

ٔشضيٝ  (دا٘ـدٛ)

  اػحالي

ٔـاٚس( خؼفش  اػساد)

 ٙيحؼ

 سٔضاٖ فالح

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

تشسػي زاثيش ؿؼسـٛي چـٓ تا دْ   .49

وشدٜ چاي ػياٜ تش ؿشٚع ػالئٓ 

چـٓ دس  لشٔضي، زشؿح ٚ اِسٟاب

تيٕاساٖ تؼسشي دس تخـٟاي ٔشالثر 

 ٚيظٜ

 ػساسي، دا٘ـدٛ:

 خيأي تٛػاسي، 

 فميٝ صادٜ،

 ويا٘ي، 

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 تشػغح ٕٞساياٖ ٌشٜٚ زاثيش تشسػي  .21

 تٝ ٔيضاٖ ٚ تيٕاسي دس لغؼير ػذْ

 دس اي ٔماتّٝ ٞاي ٟٔاسذ واسٌيشي

 اػىّشٚصيغ ِٔٛسيدُ تٝ ٔثسال تيٕاساٖ

 اع اْ تيٕاساٖ ا٘دٕٗ تٝ وٙٙذٜ ٔشاخؼٝ

 ص٘داٖ

 خؼفشي، حٙيفي،

 تيٍّش، وٕاِي،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

تشسػي اسزثاط تيٗ اضغشاب ٔشي ٚ   .24

تيٕاساٖ ٕٞٛدياِيضي ويفير ص٘ذٌي دس 

 ػاَ اػساٖ ص٘داٖ دس

خيأي، ؿفايي، أيٙي، 

 خّٟٛاٖ ؿشيف،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 اسزماء ص٘ذٌي ػثه اي ٔمايؼٝ تشسػي  .22

 آٖ تا ٔشزثظ ػٛأُ ٚ ػالٔر دٞٙذٜ

 ٚ خضؿىي ػّْٛ دا٘ـٍاٜ دا٘ـدٛياٖ دس

 ٘ظاد، تٟشأي ػثاػي،

 وٕاِي، صادٜ، ٟٔذي

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   
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 4999-91 ػاَ ص٘داٖ خضؿىي غيش

 

تشسػي زاثيش ٌشٜٚ ٕٞساياٖ تشػغح   .29

ػذْ لغؼير دس تيٕاسي ٚ ٔيضاٖ تٝ 

ٔماتّٝ اي دس  واسٌيشي ٟٔاسذ ٞاي

تيٕاساٖ ٔثسال تٝ ِٔٛسيدُ اػىّشٚصيغ 

اع  ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ ا٘دٕٗ تيٕاساٖ اْ

 ص٘داٖ

حٙيفي، خؼفشي، 

 وٕاِي، تيٍّش،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

تشسػي زاثيش تش٘أٝ اسزماء ايٕٙي تيٕاس   .21

تش فشًٞٙ ايٕٙي ٚ ؿاخص ٞاي ايٕٙي 

تخؾ ٞاي داخّي تيٕاسػساٖ  تيٕاس دس

 حضشذ ِٚي ػصش)ػح( ؿٟش ص٘داٖ

 ٕ٘ذياٖ، حٙيفي،

 ؿٙاع يضداٖ وٕاِي،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

زثييٗ زداسب اػضاي خا٘ٛادٜ تيٕاساٖ   .25

دچاس ٔشي ٔغضي، اٞذاء وٙٙذٜ ػضٛ 

دس ٔٛسد تحشاٖ ٘اؿي اص ٔشي ٔغضي 

 تيٕاس تش اػضاء خا٘ٛادٜ

 خضؿىي ػّْٛ سؿسچي، زٟشخا٘ي،

 ص٘داٖ

 ***   

زاثيش خشٚزىُ تٟذاؿر دٞاٖ ٚ د٘ذاٖ   .26

تشؿاخص خالن د٘ذاٖ ٚ ِثٝ دس 

داخُ زشاؿٝ  تيٕاساٖ داساي ِِٛٝ

 تؼسشي دس تخؾ ٔشالثر ٞاي ٚيظٜ

خيأي تٛػاسي، لائٓ 

خٙاٜ، آلاصادٜ، فميٝ 

 صادٜ،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

تشسػي ػٛأُ ٔشزثظ تا زاخيش دس   .27

خزيشؽ ٚ ؿذذ ػٛاسض ٚ ٔيضاٖ 

ٔيش دس ٔشاخؼيٗ ٔثسال تٝ ٚ  ٔشي

ٞاي  ا٘فاسوسٛع ٔيٛواسد دس تيٕاسػساٖ

 4995ٚ  4991ٔٙسخة دس ػاَ 

سضايي، حٙيفي، 

 سٚحا٘ي،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

تشسػي اسزثاط تيٗ اضغشاب ٔشي ٚ   .28

ويفير ص٘ذٌي دس تيٕاساٖ ٕٞٛدياِيضي 

 ػاَ اػساٖ ص٘داٖ دس

خيأي، ؿفايي، أيٙي، 

 خّٟٛاٖ ؿشيف،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

تشسػي ػثه ص٘ذٌي ص٘اٖ تؼذ اص   .29

صايٕاٖ ٚ ػٛأُ ٔشزثظ تا آٖ دس ص٘داٖ: 

 خشػيذ واستشد اٍِٛي

 عشح ٕٞىاس

 

ؿىيثاصادٜ، حاخي 

 ٔيشي، ٚويّي،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 زٛا٘ايي تش ٌشٚٞي تحث زاثيش تشسػي  .91

 ٕٞٛدياِيضي تيٕاساٖ خٛدٔذيشيسي

 تخؾ تٝ وٙٙذٜ ٔشاخؼٝ ٔضٔٗ

 ص٘داٖ ِٚيؼصش تيٕاسػساٖ ٕٞٛدياِيض

 4991 ػاَ

 وٕاِي، ٘ظاد، تٟشأي

 ٔحدٛتياٖ،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 ٍ٘ش خأغ ٔشالثر واسٌاٜ زاثيش تشسػي  .94

 لّثي تيٕاساٖ سضاير ػغح تش

 ٔشالير تخؾ خذٔاذ اص ٕٚٞشاٞاٖ

 لّثي ٚيظٜ

 

  خٟاٍ٘يشي خشيؼا

 خيأي ٔيسشا دوسش

  تٛػاسي

 فميٝ دوسشػمشاط

  صادٜ

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 اص زشاخي اوؼيظٖ اي ٔمايؼٝ تشسػي  .92

 تش ٔؼسميٓ تاِِٛٝ t-piece ِِٛٝ عشيك

 ٌٚاصٞاي ٕٞٛديٙأيه ٞاي خاسأسش

 تيٕاساٖ ػاصي خذا اص تؼذ ؿشيا٘ي خٖٛ

 تخؾ دس تؼسشي ٚ٘سيالػيٖٛ زحر

 .ٚيظٜ ٞاي ٔشالثر

 ػٕيذ ٔشادي ػىيٙٝ

 ؿيشي آتادي

 خيأي ليذاسي،

 ٘ميثي تٛسػاي،

 وٕاِي ٔحٕٛدآتادي،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

  ***   



 ٔثسٙي آٔٛصؿي ٔذاخّٝ زاثيش تشسػي  .99

 خٛد اص ٔشالثر تش يادٌيشي ٘ياصٞاي تش

 ٘اسػايي تيٕاساٖ ٔدذد تؼسشي ٔيضاٖ ٚ

 ٔٛػٛي اهلل آير تيٕاسػساٖ دس لّثي

 4999 ػاَ دس ص٘داٖ

 

 خضؿىي ػّْٛ غياثي

 ص٘داٖ

  ***  

 اص خشػساسي حٕايسٟاي ٔيضاٖ تشسػي  .91

 آٖ تا ٔشزثظ ػٛأُ ٚ ٔادساٖ ديذٌاٜ

 تخؾ دس تؼسشي ٘اسع ٘ٛصاداٖ دس

 تيٕاسػساٖ ٘ٛصاداٖ ٚيظٜ ٞاي ٔشالثر

 خضؿىي ػّْٛ دا٘ـٍاٜ ٔٛػٛي اهلل اير

  ص٘داٖ

 

 صادٜ، ٟٔذي ػثاػي،

 تٛػاسي، خيأي

 وٕاِي،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 دا٘ـدٛياٖ اخاللي اػسذالَ ٔمايؼٝ  .95

 چٟاسْ ػاَ ٚ اَٚ ػاَ خشػساسي

 خضؿىي ػّْٛ دا٘ـٍاٜ خشػساسي

 4992ص٘داٖ،

، 

 صاِحي، صيشن،

 افؼشي ػّي تايٙذس،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 ٚ اػسشع تيٗ اسزثاط تشسػي  .96

 ص٘ذٌي ويفير تا ؿغّي فشػٛدٌي

 دس ؿاغُ ٔأاٞاي ٚ خشػساساٖ دس واسي

 ػّْٛ دا٘ـٍاٜ تٝ ٚاتؼسٝ دسٔا٘ي ٔشاوض

 4994 ػاَ ص٘داٖ، خضؿىي

 

 ٔدثي، سػسٍاسي،

 أيٙي، خؼمشي،

 ٔخساسي،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 دس يخ ٔاػاط زاثيش اي ٔمايؼٝ تشسػي  .97

 تش چح ٚ ساػر دػر ٌٞٛٛ ٘مغٝ

  صا ٘خؼر ص٘اٖ دس صايٕاٖ دسد ؿذذ

 

 خؼفشي، وٕاِي،

 آٚاصٜ،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 سٚؿٟاي ا٘ٛاع اص اػسفادٜ ٔيضاٖ تشسػي  .98

 ػٛأُ ٚ خؼساٖ ػشعاٖ غشتاٍِشي

 تٝ وٙٙذٜ ٔشاخؼٝ ص٘اٖ دس آٖ تش ٔٛثش

 دس ص٘داٖ ؿٟش دسٔا٘ي تٟذاؿسي ٔشاوض

  4991 ػاَ

 

 چيٗ، ؿٝ خٛ أأمّي

 ، تذس سٔضا٘ي

 فياضي، آٍٞٙشي،

 حك تٟشأدٛس،

 ؿٙاع،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

: خشػساسي تاِيٙي آٔٛصؽ دس تاصخٛسد  .99

 ويفي زحميك يه

 

 ٔحٕذي، ديٗ

 خٛس، ايٕا٘ي خيشٚي،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 وشدٜ صايٕاٖ ص٘اٖ ٍ٘شؽ تشسػي  .11

 لّٕشٚ ي ٔحذٚدٜ سػاير تٝ ٘ؼثر

 دس ٔأايي وادس زٛػظ ا٘ؼا٘ي

 ص٘داٖ ٔٛػٛي... ا آير تيٕاسػساٖ

4991 

 

 سػسٍاسي، ٔحثي،

 صادٜ، ٔظّْٛ خيأي،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

 اس ٘اؿي ديؼسشع ٔيضاٖ تشسػي  .14

 - اخاللي ٔٛلؼيسٟاي دس لشاسٌشفسٗ

 دس ٔشزثظ ػٛأُ تشخي ٚ اي حشفٝ

 ػاَ- ٚيظٜ ٔشالثسٟا تخـٟاي خشػساساٖ

4991  

 الٛأي، خٛ، افـيٗ

 لٟشٔا٘ي،

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

  ***  



 

 تشاي آٔادٌي ٞاي والع زاثيش تشسػي  .12

 دسن واسآٔذي خٛد سٚي تش صايٕاٖ

 تاسداس ص٘اٖ دس صايٕاٖ ؿذٜ

 آٔٛصؿي ٔشوض تٝ وٙٙذٜ ٔشاخؼٝ

 تٝ ٚاتؼسٝ ٔٛػٛي اهلل آير دسٔا٘ي

 4991 ص٘داٖ خضؿىي ػّْٛ دا٘ـٍاٜ

 

 ٔحثي، سػسٍاسي،

 صادٜ، ٔظّْٛ

 خضؿىي ػّْٛ

 ص٘داٖ

 ***   

لّذسي ٚ ؿيفر واسي تش تشسػي زاثيش   .19

 ويفير خٛاب خشػساساٖ

ٔشوض   أيٙي، ٘دف صادٜ

زحميماذ 

ٔشالثر ٞاي 

خشػساسي ٚ 

ٔأايي 

دا٘ـٍاٜ 

 زٟشاٖ

 ***  

 

 

 : ٔماالذ ػّٕي چاج ؿذٜ دس ٔدالذ ٔؼسثش( 2-ج

وِ فبسػي هٌشـش ؿذُ  ثِ صثبى همبلِ  48ٍ    ثِ صثبى اًگليؼيهمبلِ   45ثِ سؼذاد   1394دس ػبل 

 ؿشح جذٍل ريل هي ثبؿذ.ثِ 

ف
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 ٚ يادٌيشي ػثىٟاي ؿخصيسي، ٞاي ٚيظٌي تيٗ اسزثاط  .46

 ٔأايي ٚ خشػساسي دا٘ـدٛياٖ زحصيّي خيـشفر

 ، أيٙي وٛسؽ ،لٟشٔا٘ي صيٙة

 ٟٔيٗ ،الٛأي اِؼاداذ ٔظٌاٖ

 سٚحا٘ي

 خشػساسي آٔٛصؽ ٔدّٝ

 ػّٕي ا٘دٕٗ خظٚٞـي - ػّٕي فصّٙأٝ

، 1ػاَ چٟاسْ، ؿٕاسٜ . ايشاٖ خشػساسي

 4991صٔؼساٖ 

 

تشسػي ٔيضاٖ يادٌيشي اِىسشٚ٘يىي دا٘ـدٛياٖ دا٘ـٍاٜ   .47

 4999ػّْٛ خضؿىي ص٘داٖ ػاَ 

 

 

 ػايٝ اِؼاداذ ٔٛػٛي ص٘دا٘ي

 دوسش فميٝ صادٜاػظٓ ّٔىي،   

 ػيٙا اٚخالّٛ   ٔشيٓ ٘ٛسٚصي

 خضؿىي ػّْٛ دس آٔٛصؽ ي زٛػؼٝ ٔدّٝ

 421-445 صفحاذ 21ؿٕاسٜ  8خّذ . 4991

 ٚ ٔٙضَ ٞاي فؼاِير دس خذساٖ ٔـاسور ٔيضاٖ تشسػي  .48

 زِٛذ اص خغ اَٚ ٞفسٝ 8 دس وٛدن اص ٔشالثر

 ،*2 ّٔىي اػظٓ ،4 ؿثيشي فاعٕٝ

 سٚؿٙايي اهلل لذسذ

 لٓ خضؿىي ػّْٛ دا٘ـٍاٜ ٔدّٝ

 91 ؿٟشيٛس ؿـٓ، ؿٕاسٜ ٟ٘ٓ، دٚسٜ

 22 اِي 44 صفحٝ

 تشٚص اص خيـٍيشي دس ٔحٛس خا٘ٛادٜ آؿٙاػاصي تش٘أٝ زأثيش  .49

 يه: وشٚ٘ش ؿشياٖ اخسالَ تٝ ٔثسال تيٕاساٖ دس دِيشيْٛ

 تاِيٙي واسآصٔايي

 حٙيفي، ٘ؼشيٗ وشيٕي، ٚحيذٜ

 ػمشاط ٘ظاد، تٟشأي ٘ؼشيٗ

 صادٜ فميٝ

 441-411 صفحاذ 2ؿٕاسٜ  2خّذ . 4991

 ٔشزمي ٔؼصٛٔٝ، تٟشأي ٔحؼٗ ايشاٖ ػٙسي عة دس اػسياد زشن ػٙذسْ ٚ افيٖٛ  .21

 ٔاساَ، حيذسي آ٘اٞيسا، لاػٕي

 حؼٙي داٚد، ٔشصتاٖ

 ٞفسٓ، ػاَ . 4991فصّٙأٝ زاسيخ خضؿىي . 

 زاتؼساٖ ٚػْٛ، تيؼر ؿٕاسٜ
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 ٔذَ تش ٔثسٙي ٔشالثسي خٛد آٔٛصؽ تش٘أۀ زأثيش تشسػي  .24

 ٕٞٛدياِيض زحر تيٕاساٖ اػسشع تش اٚسْ

 فشٞاد دوسش سػسٕي، فاعٕٝ

 وٛسٚؽ دوسش ، تذس سٔضا٘ي

 خضؿىي ايٛب دوسش أيٙي،

 دس خيـٍيشا٘ٝ ٞاي ٔشالثر ي ٔدّٝ

 ،4 ي ؿٕاسٜ ،5 ي دٚسٜ ٔأايي ٚ خشػساسي

 22 زا 49 صفحاذ ، 91 زاتؼساٖ ٚ تٟاس

تشسػي ٍ٘شؽ ص٘اٖ صايٕاٖ وشدٜ ٘ؼثر تٝ سػاير   .22

ٔحذٚدٜ ي لّٕشٚ ا٘ؼا٘ي زٛػظ وادس ٔأايي دس 

 تيٕاسػساٖ ٔٛػٛي ص٘داٖ

اِٟاْ   ِيال سػسٍاسيخشٚيٗ ٔحثي،  

خؼفشي دوسش ٔيسشا خيأي دوسش 

 ػؼيذٜ ٔظّْٛ صادٜ

 خزيشفسٝ ؿذٜ، دس ٘ٛتر چاج

تشسػي زاثيش والػٟاي آٔادٌي تشاي صايٕاٖ  تش ٍ٘شؽ   .29

 ٘ؼثر تٝ زشع اص صايٕاٖ دس ص٘اٖ صايٕاٖ وشدٜ 

 اِٟاْ  سػسٍاسي ِيال  ٔحثي خشٚيٗ

 ٔظّْٛ ػؼيذٜ دوسش خؼفشي

 صادٜ

 خزيشفسٝ ؿذٜ، دس ٘ٛتر چاج

 ، خٛاليي ػٛداتٝ،  ؿاِي ٔحثٛتٝ اػر اؿسثاٜ تيٕاس ايٗ: ٔسؼٟذ خشػساس  .21

  حما٘ي حٕيذ، ٞٛؿٕٙذ ػثاع

 صٔؼساٖ چٟاسْ، ٚ ػي ؿٕاسٜ ٟ٘ٓ، ػاَ
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 دس ساٞثش خٛد آٔادٌي تا يادٌيشي ٞاي ػثه اسزثاط  .25

 ٚ خشػساسي دا٘ـىذٜ خشػساسي دا٘ـدٛياٖ دس يادٌيشي

 -99 زحصيّي ػاَ دس ص٘داٖ خضؿىي ػّْٛ دا٘ـٍاٜ ٔأايي

4992 

, وٛسٚؽ وٕاِي, صيٙة لٟشٔا٘ي

 خشٚيٗ تالشي

اص  ; 48  ؿٕاسٜ , 8  دٚسٜ , 4991زاتؼساٖ 

 72زا صفحٝ  64صفحٝ 

 خشاحي-داخّي ٞاي تخؾ دس ؿاغُ خشػساساٖ ٍ٘شؽ  .26

 ػإِٙذاٖ تٝ ٘ؼثر ص٘داٖ ؿٟش دسٔا٘ي آٔٛصؿي ٔشاوض

 94ػاَ دس

 ٔشزمي, اتٛاِفضُ داس اسزيـٝ

 آلاخاٖ, ٔؼصٛٔٝ لاػٕي

ٔحٕذحؼيٗ  صيٙة  خٕاػر

 لٟشٔا٘ي

ٔدّٝ ٔشالثر ٞاي خيـٍيشا٘ٝ دس خشػساسي 

 91-84( :2) 1 ;4999ٚ ٔأايي. 

 ص٘ذٌي ػثه تش ػضال٘ي خيـشٚ٘ذٜ ػاصي آساْ زأثيش  .27

 زصادفي تاِيٙي واسآصٔايي: لّثي ا٘فاسوسٛع ٔثسالتٝ تيٕاساٖ

 وٛس ػٛيٝ دٚ ؿذٜ

 حاخي ٔحٕذسضا آٚاصٜ، آرس

 ػظيٕي ٚاحذياٖ أيش اػٕاػيّي،

،  ٔذ٘ي خالَ ػيذ ٘ادسي، ػّي 

 خؼفشآتادي اصغشي ٔحٕذ

 ؿٕاسٜ ، 10 دٚسٜ زٙذسػسي، ٚ دا٘ؾ ٔدّٝ

 1394 خاييض ،3

 دا٘ـدٛياٖ اِىسشٚ٘يىي يادٌيشي آٔادٌي ٔيضاٖ تشسػي   .28

  4999 ػاَ ص٘داٖ خضؿىي ػّْٛ دا٘ـٍاٜ

 صاحة ٔٛػٛي ػاداذ ػايٝ: 

 ػمشاط ، ّٔىي اػظٓ اِضٔا٘ي،

 ٔشيٓ ، اٚخالّٛ ػيٕا صادٜ، فميٝ

 ٘ٛسٚصي

ٔدّٝ زٛػؼٝ آٔٛصؽ دس ػّْٛ خضؿىي. 

4991; 8 (21: )445-421 

 اص خيـٍيشي تش صايٕاٖ اص لثُ ؿٙاخسي سٚاٖ آٔٛصؽ زأثيش  .29

: صٚخير سضأٙذي افضايؾ ٚ صايٕاٖ اص خغ افؼشدٌي

 ٔادساٖ دس ؿذٜ وٙسشَ زصادفي تاِيٙي واسآصٔايي

 ٚ اهلل تميٝ ٞاي تيٕاسػساٖ تٝ وٙٙذٜ ٔشاخؼٝ صاي ٘خؼر

 94-92 ػاَ ٘دٕيٝ

 ٔٛػٛي ػاداذ ػايٝ

 فسحي ػّي ،اِضٔا٘ي صاحة

 يؼمٛب ،* احٕذي احٕذ آؿسيا٘ي،

 ، ٔذدي ػّي صيٙة ؿفيؼي،

 عاسٔي صذلي ػّيشضا

 49 ;4991خشػساسي ٚ ٔأايي اسٚٔيٝ.  ٔدّٝ

(41: )892-912 

 ٔذَ تش ٔثسٙي ٔشالثسي خٛد آٔٛصؽ تش٘أٝ زاثيش تشسػي  .91

 ٕٞٛدياِيض زحر تيٕاساٖ اػسشع تش اٚسْ

 سٔضا٘ي فشٞاد سػسٕي، فاعٕٝ

 ايٛب ،أيٙي وٛسٚؽ ، تذس

 خضؿىي،

 دس خيـٍيشا٘ٝ ٞاي ٔشالثر ي ٔدّٝ

 ،4ي ؿٕاسٜ ،5 ي ٔأايي دٚسٜ ٚ خشػساسي

 4زا 49 صفحاذ ، 91 زاتؼساٖ ٚ تٟاس

 ٞاي تخؾ دس ؿاغُ خشػساساٖ اضغشاب تش ٚاِشيٗ زأثيش  .94

 ؿذٜ زصادفي تاِيٙي واسآصٔايي ٔغاِؼٝ يه: ٚيظٜ

 وٛسٚؽ صادٜ، ٘دف ٔؼصٛٔٝ

 ، صادٜ فميٝ ػمشاط ،أيٙي

 اصفٟا٘ي ٔٙصف حٕيذسضا

ٔدّٝ ٔشالثر ٞاي خيـٍيشا٘ٝ دس خشػساسي 

 42-4( :2) 5 ;4991ٚ ٔأايي. 

زاثيش ٚاِذيٗ تش اضغشاب خشػساساٖ ؿاغُ دس تخؾ ٚيظٜ   .92

 يه ٔغاِؼٝ واسآصٔايي تاِيٙي زصادفي ؿذٜ

دوسش    ،ٔؼصٛٔٝ ٘دف صادٜ

؛  دوسش ػمشاط فميٝ وٛسؽ أيٙي

صادٜ، دوسش حٕيذسضا ٔٙصف 

 اصفٟا٘ي

ٔدّٝ ٔشالثر ٞاي خيـٍيشا٘ٝ دس خشػساسي 

 42-4( :2) 5 ;4991ٚ ٔأايي. 

 دس تؼسشي تيٕاساٖ خصٛصي حشيٓ سػاير ٔيضاٖ تشسػي  .99

 . ص٘داٖ ؿٟش دسٔا٘ي آٔٛصؿي ٞاي تيٕاسػساٖ

 غفٛسي ٔٙصٛس ، صيشن ٔحٕذ

 حٕيذسضا ، آلاخاّ٘ٛ ػّي ، فشد

 .حشيشياٖ

 8 ;4991. خضؿىي زاسيخ ٚ اخالق ايشا٘ي ٔدّٝ

(4: )79-89 
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ٚ  فٙاٚسي دا٘ـىذٜػّٕىشد ٚاحذ د( ػّٕىشد صيش ٔدٕٛػٝ ٞاي ٔؼاٚ٘ر خظٚٞؾ؛ 

 وساتخا٘ٝ

 4991ػّٕىشد ٚاحذ فٙاٚسي دا٘ـىذٜ دس ػاَ   (4-د

 داًـىذُاوؼغ دَيٌز ػيؼشن ساُ اًذاصي  -1

 ًصت ٍ فؼبل ػبصي فلؾ ٍايشلغ جْز ػيؼشن اػضب ّيب ر ػلوي ٍ وبسوٌبى -2

 ساُ اًذاصي اسبق دشيٌشش جْز اػضب ّيبر ػلوي -3

 فؼبل ػبصي ػيؼشن ّبي جذيذ جْز اػضب ّيبر ػلوي -4

ساُ اًذاسي دٍ ػيؼشن جذيذ دس وشبثخبًِ جْز ػشچ دس وشبثخبًِ ديجيشبل ثشاي  -5

 داًـجَيبى

 وبسؿٌبػبى آهَصؽثِ   LEDآهَصؽ ًحَُ وبس ثب  -6

  11ديگش ثِ سن ؿوبسُ  Switchاضبفِ وشدى  -7

 ّب  Switchهذيشيز اوؼغ دَيٌز ّب ٍ  -8

ي هَجَد دس ػبيز اًشمبل اص داًـىذُ ػبثك ثِ داًـىذُ جذيذ ٍ ساُ اًذاصي  ػيؼشن ّب -9

 ٍ ػيؼشن ّبي وليِ ّوىبساى 

 هذيشيز ٍة ػبيز داًـىذُ  -10

 داًـىذُ SMS هذيشيز ثبًه اعالػبسي   -11

 ITّبي  والع ووه ثِ ثشگضاسي ّشچِ ثْشش  -12

 داًـىذُ  Serverهذيشيز  -13

 Kasperskyآًشي ٍيشٍع   Admin Kit هذيشيز  -14

 آهَصؽ ٍ سفغ هـىالر وليِ ّوىبساى -15

 ٍ خشٍج ٍ هذيشيز دػشگبُ سبيوىغ ساُ اًذاصي چبسگَى ٍسٍد -16

دٍس وبسي )دس صهبى هشخصي جْز دس ج ٍ يب سغييش ثشًبهِ وبسآهَصي ّب ٍ يب اعالػيِ  -17

 (  SMS دس ٍة ػبيز ٍ اسػبل

 اسػبل ثشًبهِ اػششاسظيه ٍ ثشًبهِ ػوليبسي داًـىذُ ثِ فٌبٍسي ٍ اعالػبر داًـگبُ -18

  94جبسي ٍ سَػؼِ اي ػبل  سيضي ثشاي اهَس  ثشًبهِ -19



 هذيشيز اسَهبػيَى اداسي داًـىذُ اػن اص سغييش ، ايجبد وبسثش ٍ ػوز جذيذ ٍ  . . . -20

 ّوبٌّگي جْز سؼشيف اوبًز ّبي ايٌششًشي -21

 سـخيص ٍ سفغ ػيت ػخز افضاسي ػيؼشن ّب -22

سفغ هـىالر ًشم افضاسي اداسي هَسد اػشفبدُ اص لجيل ًَيي هبلي ، دبسع آرسخؾ ،  -23

 ػوب،  . . . 

 ه اعالػبسي هبهبايجبد ٍ هذيشيز ثبً -24

 عشاحي  اسيىز اػضب ّيبر ػلوي ٍ داًـجَيبى -25

 لؼوز  هشثَط ثِ فٌبٍسي اعالػبردس اسصيبثي ػولىشد داًـىذُ  -26

 

 4991ػّٕىشد ٚاحذ فٙاٚسي دا٘ـىذٜ دس ػاَ ( 2-د

 فؼبل ػبصي ؿيفز ثؼذاظْش وشبثخبًِ -1

 وشبثخبًِجزة يه وبسؿٌبع اسؿذ سؿشِ وشبثذاسي ثب ّذف اسسمبي ويفي ػولىشد  -2

 دظٍّـي هؼبًٍز  ّوبٌّگي ثب سْشاى الوللي ثيي ًوبيـگبُ اص خشيذ ػفبسؽ سٌظين ٍ سْيِ -3

 .94 هبُ اسيجْـز دس داًـىذُ آهَصؿي ّبي گشٍُ ٍ

 فْشػز ػبصي، ،آهبدُ ثجز) وشبة ًوبيـگبُ اص السيي ٍ فبسػي وشبة جلذ 212 خشيذ. -4

 (.وشبثخبًِ هجوَػِ ثِ افضٍدى ٍ وشت ثٌذي ًَيؼي،سدُ

 .94 هشدادهبُ دس وشبثخبًِ هجوَػِ اص  وشبة جلذ 1586 ٍجيي  -5

 وبسدسهبًي وشبّبي جولِ اص ػبل ل دسعَ ٍالسيي فبسػي وشبة جلذ695 خشيذ -6

 (.جلذ45ثشد ّيئز ًيبص هَسد جلذٍوشت217)

 7223 ثٌذي ثؼشِ)هبُ ؿْشيَس دس دًذاًذضؿىي داًـىذُ ثِ وشبثخبًِ هجوَػِ اًشمبل  -7

 (.سحميمبسي عشح ٍ ًبهِ ٍدبيبى هجلِ جلذ 870، وشبة جلذ

 هذر ثِ لفؼِ دس عشحْب ٍ دبيبًٌبهِ ٍ ٍهجالر وشت ٍچيذى جذيذ وشبثخبًِ ثٌذي لفؼِ  -8

 (.94 هْشهبُ) هبُ يه

 سحَيل دًذاًذضؿىي وشبثخبًِ ثِ وِ ػول اسبق ٍ ثيَْؿي وشبثْبي جلذ723 گشفشي سحَيل -9

 (.هْشهبُ) وشبثخبًِ هجوَػِ ثِ ٍافضٍدى ثَد ؿذُ دادُ



 هجوَػِ ثِ ٍافضٍدى  وبسدسهبًي وشبة جلذ 217ػبصي آهبدُ ٍ ًَيؼي ،فْشػز ثجز  -10

 .وشبثخبًِ

 .سحميمبسي عشح جلذ3ٍ ًبهِ دبيبى جلذ3 ًَيؼي فْشػز ٍ ػبصي آهبدُ  -11

 .ٍاػبسيذ داًـچَيبى اص ًفش227 ػضَيز.  -12

 .سبثؼِ هشاوض داًـحَيبى اص ًفش157 ٍ داًـىذُ داًـجَيبى اص ًفش172 حؼبة سؼَيِ  -13

 .ػبل عَل دس وشبة جلذ7979اهبًز  -14

 .ػبل عَل دس وشبة جلذ7923اهبًز اص ثبصگـز  -15

 . سحصيلي سشم دٍ دس وبسداًـجَيي جْز الصم ّبي ّوبٌّگي اًجبم  -16

 .سحصيلي دًٍيوِ دس اهشحبًي هشالجز ٍاًجبم آهَصؽ ثب ّوىبسي  -17

 .اػفٌذهبُ دس هبهبيي ٍثشد هبُ دسآثبى وبسدسهبًي ثشد ّيئز جْز الصم آهبسّبي سْيِ  -18

 اهَال ثِ سحَيل جْز صَسسجلؼِ ٍسٌظين ٍجيي وشت ثشاي ؿذُ سبيخ ليؼز سٌظين  -19

 .هبُ ثْوي دس داًـگبُ

 جْز صَسسجلؼِ ٍسٌظين وبسدسهبًي وشبة جلذ217 جْز ؿذُ سبيخ ليؼز سٌظين  -20

 .ديشادضؿىي داًـىذُ ثِ سحَيل

 جولِ اص داًـىذُ اهَال عشيك اص ػبل عَل دس وشبثخبًِ ًيبص هَسد لَاصم سْيِ.  -21

 .هشاجؼيي ثشاي ػشچ اًجبم جْز لذيوي اصدػشگبُ ٍاػشفبدُ جذيذ وبهذيَسش دٍدػشگبُ

 .هؼشوش ثصَسر الصم الذاهبر ٍاًجبم ديشوشدّب ثشسػي  -22

 .ثشدّب دس داًـگبُ سػبًي ٍاحذاعالع جذيذ ّبي اعالػيِ ًصت  -23
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