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 جًٕٓسی اعاليی ایشاٌ الت ٔصاست اطالعبتیجؾك یعبخحبس كه
 

 ت ػجبستٕذ اص:یوٗ ثٗ تشت ً ؽذٖیتؾىِشثٛعٗ  اداسات وًٚ  ِؼبٚٔت پبٔضدٖٚصاست اعالػبت اص 

 
 اداسٖ وً زشاعت/  بتیػٍّ اداسٖ وً/  تیاداسٖ وً إِ / ثیيعبَٔث ايُ -یک 

 

 یضذ خبعٛع اداسٖ کً / ضذ جبعٕعیيعبَٔث  -دٔ 
 

ٖ وً اسٚپب / یيعبَٔث خبسج -عّ  /  مبیاداسٖ کً آفش/  ىب )لبسٖ(یآِش اداسٖ وً/  ىب )وؾٛس(یآِش اداسٖ وً/  اداس

 اٌتمبط اداسٖ وً/  ٗیبٔٛعیب ٚ الیآع اداسٖ وً/  ٓیٚ فٍغغ اعشائیً اداسٖ وً/  بٔٗیبٚسِخ اداسٖ وً
 

  تیٚ ؽىب یشیگیاداسٖ وً پ/  اعالػبت اداسٖ وً زفبظت / ظث اطالعبتبيعبَٔث حف -چٓبس 

 
 یخبعٛع ی٘ب یاداسٖ وً فٓ آٚس/  ٓیٔٛ ی٘ب یاداسٖ وً فٓ آٚس / یيعبَٔث فٍ آٔس -پُج 

 

 یبعیاداسٖ وً ع / یبعیع يعبَٔث - ؽؼ
 

 کیٚ اِٛس اعتشاتژ ٘ب یاداسٖ وً ثشسع / کیٔ ايٕس اعحشاجژْب  یثشسعيعبَٔث  –ْفث 

 
 یآِٛصؽ اداسٖ وً / یيعبَٔث آيٕصؽ -ْؾث 

 

 یوً پژٚ٘ؾ شیِذ / یيعبَٔث پژْٔؾ -َّ 
 

 ٚ اعٕبد ٛیاداسٖ وً آسؽ / ٔ اعُبد ٕیيعبَٔث آسؽ -دِ 

 
 یاداسٖ وً خذِبت سفب٘/  یأغبٔ یشٚیاداسٖ وً ٔ / یاَغبَ یشٔیيعبَٔث َ - بصدِی

 

 یاداسٖ وً اِٛس اداس/  اداسٖ کً ِبٌی / یيبن ،یيعبَٔث اداس -دٔاصدِ 
 

 یپبسٌّبٔ اداسٖ وً/  یاداسٖ وً زمٛل / یپبسنًبَ ،یيعبَٔث حقٕق - ضدِیع

 
 یلتصبداداسٖ وً ِجبسصٖ ثب فغبد ا/  یاداسٖ وً التصبد / یيعبَٔث اقحصبد - چٓبسدِ

 

 یاداسٖ وً اختّبػ/  یاداسٖ وً فشٕ٘گ / یاجحًبع ،یيعبَٔث فشُْگ - پبَضدِ
 

حٕصِ  - حٕصِ يؾبٔساٌ) ش اداسات وً ػجبستٕذ اص:یعب، ذٔٚخٛد داس اداسِ كم يشكض اعحبٌ عی ٔ یکثٗ ػالٖٚ 

ٗ ٘ب ثٗ دسٚؽ یٓ عبصِبْ إِیا ِغئٌٛیِٓٛالغ  یثشخ( ثٕنحٍ ْب - ٔصاست  یگشید یزشف ٘بت ِفٍٛن دس ِصبزج
اداسٖ ِجبسصٖ ثب  ِغئٛيب ی! وٕذ یِ یِؼشف یغتیش وً ضذ تشٚسیت خٛد سا ِذیش وً إِیِثال ِذ ،ذٕصٔ یِ

 ك اعت.یٓ عبختبس وبِال دلیا !ٕذٔبِذ وٗ ّ٘ٗ دسٚغ یش وً ِیخٛد سا ِذ ی٘شِ یؽشوت ٘ب

 



اداسٖ  -چٙبس /  بتیاداسٖ ػٍّ -عٗ /  مبطاٌت ی٘ب ذٖیاداسٖ پذ -دٚ /  اداسٖ اٌتمبط -یک  / ثیاداسات اداسِ کم ايُ

 یاداسٖ اِٛس أغبٔ -٘فت /  یاداسٖ ِبٌ -ؽؼ /  یٕیاداسٖ کبسگض -پٕح /  بتیػٍّ یجبٔیپؾت

 

 آغبص يی ؽَٕذ ۸۸۲۲ ؽًبسِ اطالعبت ثبٔصاست ْبی جهفٍ جًبيی ؽًبسِ 
 

 ۱۱۶۶۳۱۱۳ تاعالػب ِؼبْٚ زفبظت/  ۱۱۶۶۲۶۲۶ثٌٛتٓ ٘ب /  ۱۱۶۶۲۸۲۲ ِذیش وً زٛصٖ ِؾبٚساْ
 

 /  ۱۱۶۶۲۸۲۲/  ۱۱۶۶۲۱۲۲/  ۱۱۶۶۱۲۲۸/  ۱۱۶۶۱۲۲۸/  ۱۱۶۶۲۱۸۲/  ۱۱۶۶۸۶۶۲ عیٍٛػ ؽٕٛد

 
۱۱۶۶۲۳۲۶ ٚ ..... 

 داَؾکذِ اطالعبت ذیاعبج
 

ٔفش اص  ؽؼ ،اعتبد آغبص ثٗ کبس کشد کٗ اص عبٚاک ثٗ خب  ِبٔذٖ ثٛدٔذ ٘یدذٖدس ثذٚ تأعیظ ثب  اعالػبتٚصاست 

ی / تخت ًیاعّبػ/  عشٚلبِت ؽٙشاَیی / کغب ِسّذی / دصفٌٛ ٓیزغ: ذ کٗ ػجبستٕذ اصثؼذ ِشدٔ یدس عبي ٘ب آٔٙب

 یفشد اسِٕ ک/ ی ػغبس کبظُ
 

 ثّٙٓی / ذسیز یزبخ ٓیغالِسغٙی / ػجذاٌٍ خٛادی / عٙٛس یػٍی / ِصسف ذیزّ ػجبستٕذ اص: گشیٔفش د دٚاصدٖ

ی / ٕیِؼ ؽب٘شش/  خذاثخؼ ِسشَی / ػشال ذیخبٚی / ػٍّؾب٘ ژْیث/  گٛدسصی ذیعؼی / کّبٌ زبِذ/  بْیغضٕفش
 ثؾبست یِٙذ

 

 یػٍی / ٔجٛ یِصغفی / ِمذع سضبی / تیػٕب سضب/  ٓیاِ ِسّذ/  اٌمٍُ غیعش ِسّٛد ػجبستٕذ اص: گشید ذیاعبت
 یِدتجی / فیٌغ ٓیزغشیاِ/  دٚعتذاس ًیاعّبػ/  ّبیکٖٛ پ ػجبطی / ذیپٛسعؼ ِسّٛدی / فبعّ ذیعؼ/  خبٚداْ

 ییٔکٛ الدیِ/  غتٗیؽب

 
ِسّذسضب /  غالِسغیٓ ِسغٕی اژٖ ای کبس ِؾغٌٕٛذ کٗ ػجبستٕذ اص: ٓیثٗ ا ضیعبثك ٔٗ یثٍٕذپب یاص اػضب یثشخ

 ٓیزغ/  بْیٕیزغسٚذ اهلل ی / ؼیسث یػٍی / پٛسِسّذ یِصغف/  بْیذیزّ ذیعؼی / ٛٔغی یِصغف/  تبخیک

 ی بٔیک ژْیث/  ازّذ ؽفیؼی/  بسیّٕٙث
 

 (یايبي ذیعع ی)سفقب !ثبصَؾغحّ ؽذَذ ۳۱۲۸کّ دس عبل  یفٓشعث افشاد
 

ٗ: ) یػٍٛ ٘بؽُ ٗ: ) آصاد یِٙذ/  (ٗیغشیلخبٔ خغشٚ /  بْیشیِ زدت/  ٔبصش عشِذی پبسعب/  س(ذؽٙشک صخبٔ

ٗ: ) کّبٌی  دٚص ٕٗیپ یػٍ/  یاػشاث ػجبط/  یبٚسی ٓیزغ/  بْیِتٌٛ ُیاثشا٘/  (ؾٗیؽٙشک أذخبٔ

 

 !ؽُٕد یهٕیع یْبت ال
 

 ذٖیتبصٖ ثٗ دٚساْ سع یاعت کٗ کٛتٌٛٗ ٘ب ئیؽٕٛد عبثك( خب یٍٛیت اعالػبت )ّ٘بْ عٚصاس ت ٘بیال ِشکض
 لشاس اعت: ٓیثذ تال یکٛتٌٛٗ ٘ب ٓیاص ا یثشخ یاعبِ !سئیظ ٚ سؤعبی خٛد ِؾغٌٕٛذ یاغٍت ثٗ پبچٗ خٛاس

ی ٌٚتؾب٘د ِدیذ/  بْیازّذ یِشتضی / ِغؼٛد اصالٔی / ِٕٛچٙش اصالٔ/  بْیِغؼٛد ِٛعٛشیاِ/  اٚعتب بِکیع

 .....  ٚی / ؼمٛثی ذیعؼی / ِسّذ عدبدی / ِختبس ٓیزغ/ 
 

 ( دس يٕسد ٔصاست اطالعبت!یيظفش بَٕػیكيغحعبس: ) بٌیحجبس ذیثضسگ عع یدسٔغ ْب
 

ْ ّ٘ضِبْ دٚ عّت لبئُ ِمبِ ۲۲۲۶تب  ۲۲۲۲ یعبي ٘بٓ یوٗ دس ث بْیزدبس ذیعؼ  تیٚ ِؼبٚٔت إِ یثب داسا ثٛد

 بْیدَٚ خشداد ث یاٚي ثٛد چٕذ دسٚؽ ثضسگ داسد وٗ ثٗ وشات دس عبي ٘ب یعبي ٘ب ٚصاستخبٔٗ دس ٓیٔفش اٚي ا

 وشدٖ اعت:



ثٛد وٗ  فشدٔعث قبئى يقبو عبٔاك ٍیحغ ٓیوٗ ا یثٛدٖ اعت دس زبٌ یگضاس اعالػبت ٚبٔیثٕ ذیگٛ یِ -یک 

 یاعالػبت یئٔبثٗ ٌسبػ تٛا بْیزدبس ذیعؼ !وشد یضیس یاعالػبت سا پ یٚ ِجٕب یٚ ؽبٌٛدٖ وبس یخغٛط فىش

ٖ ٚ ٔخٛا٘ذ ثٛد وٗ ثتٛأذ  ی٘شگض دس زذ  ٘ؾتدس ٚالغ اعالػبت دس اثتذا ثب  !وٕذ یعشاز یتیعبصِبْ إِ هیٔجٛد
 اداسٖ وً عبٚان ّ٘خٛاْ ثٛد. ٘ؾتِؼبٚٔت آغبص ثٗ وبس وشد وٗ ثب 

 

 تیِٛسد لذست لبثٍدس  یوٗ دِٛوشاع یثٛدَ دس زبٌ هیدِٛوشات یتیعبصِبْ إِ هیِٓ دٔجبي  ذیگٛ یِ یٚ -دٚ 
 یتٛاْ ِفَٙٛ دِٛوشاع یّٔ یصِبٔ چیٚ دس ٘ بیدٔ یودب چیدس ٘ یتیإِ یدس ِٛسد عبصِبْ ٘ب ،وبسثغت ٔذاسد

ٗ ٔبگفتٗ ّٔبٔذ ػٍّىشد آٔٙب دس آْ ث ،سا ثٗ وبس ثغت ٔىتٗ  ٓیٚ ا یثٛد تب دِٛوشاع هیٔضد یاسگشائثٗ التذ ؾتشیاٌجت

  !اعت وٗ ّ٘ٗ اص آْ آگبٕ٘ذ یا
 

 یػضٛ عبدٖ اعالػبت ِؼشف هیداؽت ثؼذ٘ب خٛد سا  بْیثٗ زدبس یا ژٖیٚ یىیوٗ ٔضد یفشد یبط عجذعج -عٗ 

 یىبٌیاص ػٍّىشد ساد !اعت یثبالئ بسیثٛد وٗ عّت ثغ تیدس ِؼبٚٔت إِ بْیزدبس ٓیوٗ خبٔؾ یوشد دس زبٌ
 ٓیدس ث تیْٚ إِِؼب ٓیاعالػبت ثٍکٗ خبٔؾ یػضٛ ػبد کیٔٗ  یػجبط ػجذ ،ّ٘ٗ آگبٕ٘ذ ؽصتدس د٘ٗ  یػجذ

 ثٛدٖ اعت. ۲۲۲۶ تب ۲۲۲۲ یعبي ٘ب

 
ٖ ٚ یخٛث بٔٗیاص ّ٘بْ اثتذا ِ یايبي ذیععثب  ذیگٛ یِ بْیزدبس -چٙبس  ٗ اعت ٚ دس پشٚٔذ ٔٛؽتٗ اعت وٗ  یٔذاؽت

دس اثتذا ثٗ عّت  یاِبِ !وٕٕذ یِغٍت سا ثبثت ِ ٓی٘ب ػىظ ا تیوٗ ٚالؼ یدس زبٌ ذیثبال ٔذ٘ یثٗ اٚ عّت ٘ب

 یِ یثٗ سازت یٚ !دس سأط آْ ثٛد بْیوٗ خٛد زدبس یِؼبٚٔت یؼٕیؽٛد  یِٕصٛة ِ تیوً إِ شیِذ ٓیخبٔؾ
وً اسٚپب ِٕصٛة  شیثٗ عّت ِذ یاِبِ ۲۲۲۸پظ اص دٚ عبي ٚ دس عبي  !شدیأتصبة سا ثگ ٓیا یتٛأغت خٍٛ

ٚ دس ٚالغ ّ٘ٗ وبسٖ  تیُ٘ لبئُ ِمبَ ٚ ُ٘ ِؼبْٚ إِ بْیکٗ زدبس ٓیثب تٛخٗ ثٗ ا یئخبٗ ث خب ٓیؽٛد وٗ ا یِ

 !شدیتٛأغت صٛست گ یاعالػبت ثٛد ّٔ
 

 ۲۶۳۱جب عبل  ۱۶۳۱اص عبل  دس دٔسِ ألٔصاست اطالعبت 
 

 بْیزدبس ذی: عؼشیٚص ٓیخبٔؾ / یؽٙش ی: سشیٚص

 

 يعبَٔث ايُیث
 

 ی: ػجبط ػجذٓیخبٔؾ/  بْیزدبس ذی: عؼِؼبْٚ

 
ً: ٘بؽُ ػٍٛ شیِذ  ییثبثب ذیخّؾ - یاِبِ ذی: عؼبْٕیخبٔؾی / ک

  

 يعبَٔث ضذ جبعٕعی
 

 بْیشی: زدت ِٓیخبٔؾ/  بْیفالز ی: ػٍِؼبْٚ

 
 یصفش ی: ِٙذٓیخبٔؾی / : خغشٚ کّبٌِذیش کً

  

 يعبَٔث خبسجی
 

 یکبؽف ی: ِشزَٛ ػٍٓیخبٔؾی / پٛسِسّذ ی: ِصغفِؼبْٚ

 
 یبسیاصغش خذا ٓ:یخبٔؾ / یؽکٛ٘ ی: ػٍاٌتمبط

 

 صش عشِذی پبسعبٔب ٓ:یخبٔؾ/  یاِبِ ذیعؼ - یشیٔص ی: ِٙذاسٚپب
 



 یِغؼٛد پٛسػبٌ ٓ:یخبٔؾ: عیذِسّذ ٘بؽّی / آِشیکب

 

 سِضبْ صادِٖدتجی  ٓ:یخبٔؾصادٖ /  ٓی: ِسغٓ اِبیآع
 

 یخٕت یػٍ ٓ:یخبٔؾ/  : ِسّذ صذسآفشیمب

 
ً: ِٙذ بٔٗیخبٚسِ  یٔٛثش یِٙذ ٓ:یخبٔؾ/  آصاد یٚ اعشائی

 

 اطالعبت يعبَٔث حفبظث
 

 عیذِسّذ خغیجی: ٓیٔؾخبی / شزدبصیِعیذػٍی اصغش  :ِؼبْٚ

 
ً: زغٓ ٚاٌ شیِذ  (ذپٛسی)ِغتؼبس: فشؽ یِؼتّذ ذیزّ ٓ:یخبٔؾ/  یک

 

 يعبَٔث فٍ آٔسی
 

 صبٌسی زغیٓ: عیذِسّذٓیخبٔؾ/  (یشٚصآثبدیفِغتؼبس: : عیذسضب عدبدی )ِؼبْٚ

 
ً: ػٍ شیِذ  یصبدق اعکٕذس ٓ:یخبٔؾ / یبتیث یک

 

 يعبَٔث آيٕصؽی
 

 بسیثّٕٙ ٓیزغ ٓ:یخبٔؾ/ ی ٛٔغی ی: ػٍِؼبْٚ

 
 آؽٕب ٓیزغبَ اٌذ ٓ:یخبٔؾ/  کی: ِسّذسضب تبخِذیش کً

 

 يعبَٔث اداسی، يبنی
 

 یذیعؼ یػٍ ٓ:یخبٔؾ/  یگبٔی: گٍپبِؼبْٚ

 
 ػٍیشضب ٍِکیبْ ٓ:یخبٔؾٔغت صادٖ /  شی: اِیکً ِبٌ شیِذ

 

 یِسغٓ اعکٕذس ٓ:یخبٔؾصادٖ /  ُیسز یِٙذ ِذیش کً اداسی:
  

 يعبَٔث حقٕقی، پبسنًبَی
 

 کؾبٚسص یػٍ ٓ:یخبٔؾ/  یؽب٘چشاغ شیِشزَٛ اِ :ِؼبْٚ

 

ً: زغ شیِذ  یثبلش یػٍ ٓ:یخبٔؾ/  یبٚسی ٓیک
 

 اعحبٌ ْب: يشاکض
 

 ی: سضب ِصغفٛیؽشل دبْیآرسثب

 

 یؼیسث ی: ػٍیآرسثبیدبْ غشث
 



ْ: خّؾ  یؼیسف ذیاصفٙب

 

 یضیتجش ی: ِصغفالَیا
 

 یذسیثٛؽٙش: خٛاد پٛسز

 
ْ: ازّذ  ػجبط پٛس تٙشا

 

 ی: ِسّذسضب ّ٘تیبسیچٙبسِسبي ٚ ثخت
 

ْ: ػجبط فش  یّبٔیخشاعب

 
ْ: داس  ثبثبصادٖ ٛػیخٛصعتب

 

 :ْ  یخبٔ یػبٌ ِٙشدادصٔدب
 

ْ: ػجبط اػشاث  یعّٕب

 
ْ: سٚذ اهلل  غتبْیع  یضدأیٚ ثٍٛچغتب

 

 یکبظّ یفبسط: ِصغف
 

ْ: ِد  ٔٛسثخؼ ذیکشدعتب

 
ْ: خٛاد ِشػؾ   یکشِب

 

ٖ: ػٍ  دٚص ٕٗیپ یکشِبٔؾب
 

 بدق صبٔغ: صشازّذیٚ ثٛ ٗیٍٛیکٙک

 
 ازّذ ؽفیؼی: الْیگ

 

ْ: فش٘بد س٘جش  ٌشعتب
 

ْ: اثشا٘  بْیِتٌٛ ُیِبصٔذسا

 
 : عیذکبظُ پٕبٕ٘ذٖیِشکض

 

ْ: عؼ  یخبٔ یفتسؼٍ ذی٘شِضگب
 

ْ: ث  یبٔیک ژْیّ٘ذا

 
 یشی: ػجبط دثیضد

 

 سئٛف ِٕؼ ضی: پشٚٓی/ خبٔؾ یشیٔص ی( ِٙذ۲۲۲۸: )اص عبي کم حٕصِ ٔصاست شیيذ
 



 یؼیثذ ی: ِدتجٓیپٛس / خبٔؾ یّیٔؼ : ِسّذکم ثٕنحٍ ْب شیيذ

 

 اصغشصادٖ ُی: اثشا٘یسٔاثط عًٕي يغئٕل
 

 ۸۷۳۱ جب عبل ۲۶۳۱ اص عبل ٔصاست اطالعبت دس دٔسِ دٔو
 

 یپٛسِسّذ ی: ِصغفٚصیش ٓی/ خبٔؾ بْیفالز ی: ػٍشیٚص

 

  ثیيعبَٔث ايُ
 

ٓ: /  یاِبِ ذی: عؼِؼبْٚ  آصاد یِٙذخبٔؾی

 
 ییثبثب ذیخّؾ: خبٔؾیٓ / : ازّذ ػجبط پٛسکً شیِذ

 

ٓ: /  یضدأیاهلل  ذٚسزشاعت:  کً شیِذ  ییػجبط سضبخبٔؾی
 

 ضذ جبعٕعیيعبَٔث 
 

ٓ: /  بْیشی: زدت ِِؼبْٚ  یخغشٚ کّبٌخبٔؾی

 

ٓ: /  ِٙذی صفشی: ِذیش کً  یشیػجبط دثخبٔؾی

 

 یيعبَٔث خبسج
 

ٓ: ثبثبصادٖ / ٛػی: داسِؼبْٚ  یکبؽف یػٍ خبٔؾی

 

 ٔبصش دعتٛاسٖ: خبٔؾیٓ/  یپٛسػبٌ : ِغؼٛداٌتمبط
 

ٓ: /  ی٘بؽّ بعشی :اسٚپب  یػبٌّ ٓیزغخبٔؾی

 
ٓ: /  یخٕت ی: ػٍبیآع  سضب ِٕٙذطخبٔؾی

 

ٓ: /  : ِسّذ صذسآفشیمب  ٓیعؼذاٌذ یػٍخبٔؾی
 

 کبظُ پٕبٕ٘ذٖذیع )لبسٖ(: آِشیکب

 
ٓ: /  ٔبصش عشِذی پبسعب)کؾٛس(:  آِشیکب  پٛس یػٍ ُیاثشا٘خبٔؾی

 

 یّ٘ت سضب: ِسّذاعشائیً
 

 : صبدق صبٔغبٔٗیخبٚسِ

 

 يعبَٔث حفبظث اطالعبت
 

ْ: ػٍ  ی: زغٓ ٚآٌی/ خبٔؾ یِصغفٛ یِؼبٚ
 



ً: زّ شیِذ  ٓیاٌذ بثیغ ٓیزغ ٓ:ی/ خبٔؾ یِؼتّذ ذیک

 

 یفٍ آٔس يعبَٔث
 

 :ْ  یصبٌس ٓیذِسّذزغی: عٓی/ خبٔؾ یعدبد ذسضبیعِؼبٚ

 
ً: ػٍ شیِذ  ی: صبدق اعکٕذسٓی/ خبٔؾ یبتیث یک

 

 یبعیع يعبَٔث
 

 ی: خٛاد ِشػؾٓی/ خبٔؾ یٍٛ: ٘بؽُ ػِؼبْٚ

 
ً: ٔبصش سضب شیِذ  یکشِ ذی: ٚزٓی/ خبٔؾ ییک

 

 یيعبَٔث آيٕصؽ
 

 بسیثّٕٙ ٓی: زغِؼبْٚ

 
ً: ِسّذسضب تبخ شیِذ  کیک

 

 یاَغبَ یشٔیيعبَٔث َ
 

 یخبٔ یفتسؼٍ ذیعؼ ٓ:یخبٔؾ صادٖ / ُیسز ی: ِٙذِؼبْٚ

 

 يعبَٔث اداسی، يبنی
 

 پٕبٕ٘ذٖ عیذکبظُ ٓ:یخبٔؾ / ٔغت صادٖ شی: اِِؼبْٚ
 

 يعبَٔث حقٕقی، پبسنًبَی
 

 کؾبٚسص یػٍ ٓ:یخبٔؾ/  یؼیسث ی: ػٍِؼبْٚ

 

 اعحبٌ ْب: يشاکض
 

 ِسّذتمی صبدلی: یؽشل آرسثبیدبْ

 
 بیٔ ی: خٙبٔجخؼ ِسجیغشث دبْیآرسثب

 

ْ: خّؾ  یؼیسف ذیاصفٙب
 

 یضیتجش ی: ِصغفالَیا

 
 یذسیثٛؽٙش: خٛاد پٛسز

 

ْ: ِشتض  یضشاث یتٙشا
 



 اخٛاْ ی: ِٙذیبسیچٙبسِسبي ٚ ثخت

 

ْ: ازّذسضب عبػ  یخشاعب
 

ْ: اکجش زج  یجیخٛصعتب

 
ْ: ِٙشداد ػبٌ  یخبٔ یصٔدب

 

ْ: ػجبط اػشاث  یعّٕب
 

ْ: سٚذ اهلل  غتبْیع  یضدأیٚ ثٍٛچغتب

 
 یکبظّ یِصغف فبسط:

 

ْ: ٔبصش خشعٕذ  کشدعتب
 

ْ: سضب کٙف  یکشِب

 
ٖ: ػٍ  دٚص ٕٗیپ یکشِبٔؾب

 

 صٍر خٛ ی: ِشتضشازّذیٚ ثٛ ٗیٍٛیکٙک
 

 ازّذ ؽفیؼی :الْیگ

 
ْ: فش٘بد س٘جش  ٌشعتب

 

:ْ  بْیِتٌٛ ُیاثشا٘ ِبصٔذسا
 

 : ِسّذثبلش افشاؽتٗیِشکض

 
ْ: عؼ  یخبٔ یفتسؼٍ ذی٘شِضگب

 

ْ: ث  یبٔیک ژْیّ٘ذا
 

 یػبثذ ٓی: زغیضد

 
 ٔٛسثخؼ ذی: ِدحٕصِ ٔصاست يذیش کم

 

 پٛس یػجبط لٍ ٓ:یخبٔؾ / ذی: ِٙشاْ خبٚثٕنحٍ ْب يذیش کم

 

 ۶۷۳۱ جب عبل ۸۷۳۱ اص عبل عٕو دٔسِ ٔصاست اطالعبت دس
 

 یپٛسِسّذ یِصغف: ٚصیش خبٔؾیٓ / بْیفالز یػٍ ٚصیش:

 

 
 



 ثیيعبَٔث ايُ
 

ٓ:  / یاِبِ ذی: عؼِؼبْٚ  آصاد یِٙذخبٔؾی
 

ٓ:  / ییثبثب ذی: خّؾتیکً إِ شیِذ  ییسضب ػجبطخبٔؾی

 
 یضدأیکً زشاعت: سٚذ اهلل  شیِذ

 

 یخبٔ یػبٌ ِٙشداد: بتیکً ػٍّ شیِذ
 

 ضذ جبعٕعیعبَٔث ي
 

 ٔبصش عشِذی پبسعب - یکّبٌ خغشٚ: بْخبٔؾیٕ / یبٌّک خغشٚ –( ۲۲۷۳)تب عبي  بْیشی: زدت ِِؼبْٚ

 

ٓ:  / یشیػجبط دث - ٔبصش عشِذی پبسعب: ِذیش کً  یدصفٌٛ یتمخبٔؾی
 

 یيعبَٔث خبسج
 

ٓ: / ثبثبصادٖ ٛػی: داسِؼبْٚ  یکبؽف یػٍ خبٔؾی

 

 ِغؼٛد پٛسػبٌی: اٌتمبط
 

 ّذ ػجبط پٛس: ازاسٚپب

 
 : سضب ِٕٙذطبیآع

 

ٓ: /  یخٕت یػٍ :آفشیمب  ٓیعؼذاٌذ یػٍخبٔؾی
 

 عیذکبظُ پٕبٕ٘ذٖ)لبسٖ(:  آِشیکب

 
 پٛس یػٍ ُی)کؾٛس(: اثشا٘ آِشیکب

 

 ی: ِسّذسضب ّ٘تاعشائیً
 

 : صبدق صبٔغبٔٗیخبٚسِ

 

 اطالعبت يعبَٔث حفبظث
 

ٓ: /  یِصغفٛ یػٍ :ِؼبْٚ  یزغٓ ٚاٌخبٔؾی
 

ً: شیِذ  ٓیاٌذ بثیغ ٓیزغ ک

 

 فٍ آٔسیيعبَٔث 
 

ٓ:  / عیذسضب عدبدی: ِؼبْٚ  عیذِسّذزغیٓ صبٌسیخبٔؾی
 



 یبعیيعبَٔث ع
 

ٓ: / ی : ٘بؽُ ػٍِٛؼبْٚ  یخٛاد ِشػؾخبٔؾی
 

ٓ:  /یی سضب : ٔبصشِذیش کً  یکشِ ذیٚزخبٔؾی

 

 یآيٕصؽيعبَٔث 
 

 :ْ  بسیثّٕٙ ٓیزغِؼبٚ
 

 اعُبدآسؽیٕ ٔ يعبَٔث 
 

 دٚص ٕٗیپ ی: ػٍِؼبْٚ

 

 یاَغبَ یشٔیيعبَٔث َ
 

 صادٖ ُیسز ی: ِٙذِؼبْٚ

 

 يعبَٔث اداسی، يبنی
 

 ٔغت صادٖ شی: اِِؼبْٚ
 

 يعبَٔث حقٕقی، پبسنًبَی
 

 :ْ ٓ:  / یؼیسث یػٍِؼبٚ  یبٚسی ٓیزغخبٔؾی

 

 یيعبَٔث اقحصبد
 

 یبٚسی ٓی: زغِؼبْٚ

 

 اعحبٌ ْب: يشاکض
 

 یصبدل ی: ِسّذتمیؽشل دبْیآرسثب
 

 خٙبٔجخؼ ِسجی ٔیب: یغشث آرسثبیدبْ

 
 یضیتجش ی: ِصغفالَیا

 

 یذسیثٛؽٙش: خٛاد پٛسز
 

ْ: ِشتض  یضشاث یتٙشا

 
 اخٛاْ ی: ِٙذیبسیچٙبسِسبي ٚ ثخت

 

ْ: ازّذسضب عبٌّ  یخشاعب
 



ْ: اکجش زج  یجیخٛصعتب

 

ْ: سٚذ اهلل  غتبْیع  یضدأیٚ ثٍٛچغتب
 

 یکبظّ یفبسط: ِصغف

 
ُ: عؼ  بْیذیزّ ذیل

 

ْ: ٔبصش خشعٕذ  کشدعتب
 

ْ: سضب کٙف  یکشِب

 
 صٍر خٛ ی: ِشتضشازّذیٚ ثٛ ٗیٍٛیکٙک

 

 اثٛعبٌت ی: ػٍالْیگ
 

 : ِسّذ افشاؽتٗیِشکض

 
 یػبثذ ٓیزغ :ضدی

 

 ٔٛسثخؼ ذی: ِدکم حٕصِ ٔصاست شیيذ
 

 ذی: ِٙشاْ خبٚثٕنحٍ ْب يذیش کم

 

 ۲۷۳۱جب عبل  ۶۷۳۱اص عبل  ٔصاست اطالعبت دس دٔسِ چٓبسو
 

 یپٛسِسّذ یِصغفخبٔؾیٓ ٚصیش:  / یٔدف آثبد ی: دسٚصیش
 

 ثیيعبَٔث ايُ
 

 یکبظّ یِصغف ٓ:یخبٔؾ/  ی: ٘بؽُ ػٍِٛؼبْٚ

 

ً: ػجبط سضب شیِذ  سضب ِؼغش ٓ:یخبٔؾ / ییک
 

 یشخبٔیع یکً زشاعت: ِصغف شیِذ

 
 یخبٔ ی: ِٙشداد ػبٌبتیػٍّ ِذیش کً

 

 یجبعٕع يعبَٔث ضذ
 

 ٔبصش عشِذی پبسعب ٓ:یخبٔؾ / یکّبٌ : خغشِٚؼبْٚ

 
 یدصفٌٛ یتم : ٓیخبٔؾ / یشی: ػجبط دثِذیش کً

 

 
 



 یيعبَٔث خبسج
 

 یِغؼٛد پٛسػبٌ ٓ:یخبٔؾ ( /یاکجش : ازّذ ػجبط پٛس )ِغتؼبس:ِؼبْٚ
 

 صادٖ یعجسبْ ِسجؼٍ ٓ:یخبٔؾ / ٔبصش دعتٛاسٖ :اٌتمبط

 
 یخٕت ی: ػٍاسٚپب

 

 پٛس یػٍ ُیاثشا٘ )کؾٛس(: کبیآِش
 

 ییثبثب ذی)لبسٖ(: خّؾ کبیآِش

 
 سضب ِٕٙذط :بیآع

 

 ی: ِسّذسضب ّ٘تبٔٗیخبٚسِ
 

 صبدق صبٔغ :اعشائیً

 
 ٓیعؼذاٌذ ی: ػٍمبیآفش

 

 اطالعبت يعبَٔث حفبظث
 

:ْ  یزغٓ ٚاٌ ٓ:یخبٔؾ / یِصغفٛ یػٍ ِؼبٚ

 
ً: شیِذ  ٓیاٌذ بثیغ ٓیزغ ک

 

 یيعبَٔث فٍ آٔس
 

 یصبٌس ٓیِسّذزغذیع ٓ:یخبٔؾ / یسضب عدبدذیع :ِؼبْٚ

 

 يٕصػ آيعبَٔث 
 

 :ْ  کیِسّذسضب تبخِؼبٚ
 

  يعبَٔث حقٕقی، پبسنًبَی
 

 :ْ  یثبلش یػٍِؼبٚ

 

 یبعیيعبَٔث ع
 

 یِشػؾ د: خٛاِؼبْٚ

 
 یکشِ ذیٚز ٓ:یخبٔؾ / ییٔبصش سضب :ِذیش کً

 

 
 



 کیٔ ايٕس اعحشاجژ ْب یيعبَٔث ثشسع
 

 یّبٔی: ػجبط فشِؼبْٚ
 

 یاَغبَ یشٔیيعبَٔث َ
 

 یخبٔ یفتسؼٍ ذی: عؼِؼبْٚ

 

 يعبَٔث اداسی، يبنی
 

 ُ پٕبٕ٘ذٖظکبذی: عِؼبْٚ

 

 یيعبَٔث اقحصبد
 

 یبٚسی ٓی: زغِؼبْٚ
 

 ، اجحًبعییيعبَٔث فشُْگ
 

 بْیِتٌٛ ُی: اثشاِ٘ؼبْٚ

 

 یيعبَٔث پژْٔؾ
 

 ی: ػجبط اػشاثِؼبْٚ

 

 اعُبدآسؽیٕ ٔ يعبَٔث 
 

 دٚص ٕٗیپ ی: ػٍِؼبْٚ
 

 یاِبِ ذیعؼ :کم حٕصِ يؾبٔساٌ شیيذ

 
 بْیذیزّ ذیعؼ :تکم حٕصِ ٔصاس شیيذ

 

 ۲۸۳۱بل جب ع ۲۷۳۱ اص عبل ٔصاست اطالعبت دس دٔسِ پُجى
 

 ازّذ ؽفیؼیخبٔؾیٓ ٚصیش: ( / یغیادس )ِغتؼبس: یٛٔغی یٚصیش: ػٍ

 

 يعبَٔث ايُیث
 

 آصاد یِٙذ ٓ:یخبٔؾ / ٔبصش عشِذی پبسعب: ِؼبْٚ
 

 یسضب تمٛ ٓ:یخبٔؾ : سضب ِؼغش /تیکً إِ شیِذ

 
 کؾبٚسص یِشتض ٓ:یخبٔؾ/  یشخبٔیع یکً زشاعت: ِصغف شیِذ

 

 (یؼبس: ٔبصش)ِغت ی: ِٕصٛس اٌٙبتیکً ػٍّ شیِذ
 



 يعبَٔث ضذ جبعٕعی
 

 اثٛعبٌت یػٍ ٓ:یخبٔؾ : خغشٚ کّبٌی /ِؼبْٚ
 

 یِسّذسضب ٔٛرس ٓ:یخبٔؾ / بْیذیزّ ذیعؼ :ِذیش کً

 

 يعبَٔث خبسجی
 

 یِغؼٛد پٛسػبٌ ٓ:یخبٔؾازّذ ػجبط پٛس /  :ِؼبْٚ
 

 عجسبْ ِسجؼٍی صادٖ ٓ:یخبٔؾ : ٔبصش دعتٛاسٖ /اٌتمبط

 
 یخٕت یػٍ :اسٚپب

 

 پٛس یػٍ ُیٛس(: اثشا٘)کؾ آِشیکب
 

 ییثبثب ذی)لبسٖ(: خّؾ آِشیکب

 
 سضب ِٕٙذط :بیآع

 

 ٓیعؼذاٌذ ی: ػٍآفشیمب
 

 ی: ِسّذسضب ّ٘تبٔٗیخبٚسِ

 
 صبدق صبٔغ :اعشائیً

 

 اطالعبت يعبَٔث حفبظث
 

 یزغٓ ٚاٌ ٓ:یخبٔؾ / یِصغفٛ ی: ػٍِؼبْٚ

 
 (یکبؽبٔ )ِغتؼبس: ٓیاٌذ بثیغ ٓی: زغِذیش کً

 

 يعبَٔث فٍ آٔسی
 

 عیذِسّذزغیٓ صبٌسی ٓ:یخبٔؾ: عیذسضب عدبدی / بِْٚؼ

 

 يعبَٔث آيٕصؽی
 

 : ِسّذسضب تبخیکِؼبْٚ
 

 يعبَٔث حقٕقی، پبسنًبَی
 

 (یلٛاِ )ِغتؼبس: یثبلش ی: ػٍِؼبْٚ

 

 
 



 يعبَٔث عیبعی
 

 یخٛاد ِشػؾ ٓ:یخبٔؾ/  (یضیػض )ِغتؼبس: ی: ٘بؽُ ػٍِٛؼبْٚ
 

ً: ٔبصش سضب شیِذ  یکشِ ذیٚز ٓ:یخبٔؾ/  ییک

 

 کیٔ ايٕس اعحشاجژ بَٔث ثشسعی ْبيع
 

 یّبٔی: ػجبط فشِؼبْٚ
 

 يعبَٔث َیشٔی اَغبَی
 

  یخبٔ یفتسؼٍ ذی: عؼِؼبْٚ

 

 يعبَٔث اداسی، يبنی
 

 عیذکبظُ پٕبٕ٘ذٖ :ِؼبْٚ

 

 يعبَٔث اقحصبدی
 

 : فش٘بد س٘جشِؼبْٚ
 

 ، اجحًبعیيعبَٔث فشُْگی
 

 بْیِتٌٛ ُیاثشا٘ :ِؼبْٚ

 

 يعبَٔث پژْٔؾی
 

 سثخؼٔٛ ذی: ِدِؼبْٚ

 

 اعُبدآسؽیٕ ٔ يعبَٔث 
 

 یبٔیک ژْی: ثِؼبْٚ
 

 ٤۲۳۱جب عبل  ۲۸۳۱ اص عبل ٔصاست اطالعبت دس دٔسِ ؽؾى
 

 ازّذ ؽفیؼیخبٔؾیٓ ٚصیش: /  یٛٔغی یػٍ :شیٚص

 

 يعبَٔث ايُیث
 

 ییثبثب ذیخّؾ ٓ:یخبٔؾ : سضب ِؼغش /ِؼبْٚ

 
ً: سضب تمٛ شیِذ  یک

 

 کؾبٚسص یضِشت ٓ:یخبٔؾ / یشخبٔیع یکً زشاعت: ِصغف شیِذ
 



  ی: ِٕصٛس اٌٙبتیکً ػٍّ شیِذ

 

 يعبَٔث ضذ جبعٕعی
 

 یبسِسّذی ٓیزغ ٓ:یخبٔؾ / بْیذیزّ ذی: عؼِؼبْٚ

 
ً: ِسّذسضب ٔٛرسی / شیِذ  یعؼذاٚ ُیسز ٓ:یخبٔؾ ک

 

 يعبَٔث خبسجی
 

 یِغؼٛد پٛسػبٌ ٓ:یخبٔؾ: ازّذ ػجبط پٛس/ ِؼبْٚ

 
 صادٖ یعجسبْ ِسجؼٍ ٓ:یخبٔؾ : ٔبصش دعتٛاسٖ /اٌتمبط

 

 یبسیؽٙش ذی: ِداسٚپب
 

 پٛس یػٍ ُی)کؾٛس(: اثشا٘ آِشیکب

 
 یٕیلبسٖ(: سضب ِؼ) آِشیکب

 

 ٓیعؼذاٌذ ی: ػٍآفشیمب
 

 ِسّذ ِٙشاْ :بیآع

 
 : فش٘بد فشٕ٘گاعشائیً

 

 ٔصشاهلل عؼذصاسػی: بٔٗیخبٚسِ
 

 يعبَٔث حفبظث اطالعبت
 

 ٓیاٌذ بثیغ ٓیزغ ٓ:یخبٔؾ/  یِصغفٛ ی: ػٍِؼبْٚ

 

 يعبَٔث فٍ آٔسی
 

 عیذِسّذزغیٓ صبٌسی ٓ:یخبٔؾ/  : عیذسضب عدبدیؼبِْٚ

 

 يعبَٔث عیبعی
 

 :ْ  یِشػؾ خٛادِؼبٚ
 

  يعبَٔث آيٕصؽی
 

 :ْ  ِسّذسضب تبخیکِؼبٚ

 

 
 



  يعبَٔث حقٕقی، پبسنًبَی
 

 :ْ  یثبلش یٍػِؼبٚ
 

 کیٔ ايٕس اعحشاجژ يعبَٔث ثشسعی ْب
 

 یّبٔی: ػجبط فشِؼبْٚ

 

 يعبَٔث َیشٔی اَغبَی
 

 :ْ  یٕیزغ ٔبدس  عپظ( ۲۲۶۲ )تب عبي یاکشسضب رذیزِّؼبٚ

 

 يعبَٔث اداسی، يبنی
 

 : عیذکبظُ پٕبٕ٘ذِٖؼبْٚ
 

 يعبَٔث اقحصبدی
 

 : فش٘بد س٘جشِؼبْٚ

 

 اجحًبعی ،يعبَٔث فشُْگی
 

 :ْ  یشیِال فش٘بدِؼبٚ

 

 يعبَٔث پژْٔؾی
 

 یاختٙبد ی: ػٍِؼبْٚ
 

  اعُبدآسؽیٕ ٔ يعبَٔث 
 

 :ْ  یبٔیک ژْیثِؼبٚ

  

 یخٛاد ِشػؾ :اٌکم حٕصِ يؾبٔس شیيذ
 

 ی: خؼفش کشِکم حٕصِ ٔصاست شیيذ

 
 پٛس ی: ػجبط لٍکم ثٕنحٍ ْب شیيذ

 

 ۲۲۳۱جب عبل  ٤۲۳۱ اص عبل ٔصاست اطالعبت دس دٔسِ ْفحى
 

 عیذِسّذ خغیجیخبٔؾیٓ ٚصیش:  / غالِسغیٓ ِسغٕی اژٖ ای: شیٚص

 

 يعبَٔث ايُیث
 

 ییثبثب ذیخّؾ ٓ:یخبٔؾ / : سضب ِؼغشِؼبْٚ
 



 ی: سضب تمٛتیکً إِ شیِذ

 

 کؾبٚسص یکً زشاعت: ِشتض شیِذ
 

  ی: ِٕصٛس اٌٙبتیکً ػٍّ شیِذ

 

 يعبَٔث ضذ جبعٕعی
 

 یبسِسّذی ٓیزغ ٓ:یخبٔؾ/  بْیذیزّ ذی: عؼِؼبْٚ
 

 یعؼذاٚ ُیسز ٓ:یخبٔؾ/ : ِسّذسضب ٔٛرسی ِذیش کً

 

  يعبَٔث خبسجی
 

 (یصذس پٛس )ِغتؼبس: یػٍ ُیاثشا٘ ٓ:یخبٔؾ/ ی : ِغؼٛد پٛسػبٌِؼبْٚ
 

 : عجسبْ ِسجؼٍی صادٖاٌتمبط

 
 یبسیؽٙش ذی: ِداسٚپب

 

 : ِسّذ ِٙشاْبیآع
 

 )کؾٛس(: کبظُ ؽؼٍٗ ٚس آِشیکب

 
 یٕی)لبسٖ(: سضب ِؼ آِشیکب

 

 ی: سزّت اهلل ؽفبػآفشیمب
 

 ی: ٔصشاهلل عؼذصاسػبٔٗیخبٚسِ

 
 : فش٘بد فشٕ٘گاعشائیً

 

 اطالعبت يعبَٔث حفبظث
 

 ٓیاٌذ ثبیغ ٓیزغ ٓ:یخبٔؾ/  یِصغفٛ ی: ػٍِؼبْٚ

 

 يعبَٔث فٍ آٔسی
 

 عیذِسّذزغیٓ صبٌسی ٓ:یخبٔؾ : عیذسضب عدبدی /ِؼبْٚ
 

ً: ازغبْ خذاثخؼ شیِذ  ک

 

 یبعیيعبَٔث ع
 

 ی: خٛاد ِشػؾِؼبْٚ
 



ً: لبعُ عؼ شیِذ  ذپٛسیک

 

 يعبَٔث آيٕصؽی
 

 : صبدق ِإٌفِؼبْٚ

 

 کیٔ ايٕس اعحشاجژ ْب یيعبَٔث ثشسع
 

 یّبٔی: ػجبط فشِؼبْٚ
 

 یيعبَٔث پژْٔؾ
 

 یاختٙبد ی: ػٍِؼبْٚ

 

  يعبَٔث حقٕقی، پبسنًبَی
 

 (یِٕصٛس )ِغتؼبس: ٔبدس زغیٕی: ِؼبْٚ

 

 یاَغبَ یشٔیيعبَٔث َ
 

 کؾبٚسص( ِمذَ )ِغتؼبس: ٓی: غالِسغِؼبْٚ
 

 اعُبدآسؽیٕ ٔ يعبَٔث 
 

 یبٔیک ژْی: ثِؼبْٚ

 

 يعبَٔث اداسی، يبنی
 

 : ازّذ ِبٌکِؼبْٚ

 

 یيعبَٔث اقحصبد
 

 یٛعفی ی: ِٙذِؼبْٚ
 

 یاجحًبع ،یيعبَٔث فشُْگ
 

 یشی: فش٘بد ِالِؼبْٚ

 

ً: ِدتج شیِذ  یٍیاعّبػ یک
 

 اعحبٌ ْب: يشاکض
 

 : ِسّذ زذادپٛسیغشث آرسثبیدبْ

 

 فش ٓی: ؽٙشاَ گٍچاصفٙبْ
 



 ی: عٙشاة ػّبدالَیا

 

 بیآثبدٔ یفبسط: ػٍ
 

ْ: سضب ِد  یذی٘شِضگب

 
ْ: ازّذ ػجبط پٛس شیِذ  کً زٛصٖ ِؾبٚسا

 

 یخؼفش کشِ کً زٛصٖ ٚصاست: شیِذ
 

 بیٔ ٓی: سضب افؾٓی/ خبٔؾ یکً ثٌٛتٓ ٘ب: زدت اهلل ِؼبٌ شیِذ

 
 بْی: فشصاد کیسٚاثظ ػِّٛ ِغئٛي

 

 ۲۲۳۱اص عبل  ٔصاست اطالعبت دس دٔسِ ْؾحى
 

 یِغؼٛد پٛسػبٌخبٔؾیٓ ٚصیش:  / یِصٍس ذسی: زشیٚص

 

 يعبَٔث ايُیث
 

 ییثبثب ذیخّؾ ٓ:یخبٔؾ ص٘تبة / ٓی: ِدذاٌذِؼبْٚ
 

 یاکجش سعتگبس ٓ:یخبٔؾ( / ییسخب )ِغتؼبس: یػبِش ی: زغٓ ثٕتیإِکً  شیِذ

 
 یتٙشأ یِشتض ٓ:یخبٔؾ/  یتیکً زشاعت: خٛاد ػٕب شیِذ

 

 خدغتٗ ذیعؼ ٓ:یخبٔؾ / یگیشصاثیِ ی: ػٍبتیکً ػٍّ شیِذ
 

 يعبَٔث ضذ جبعٕعی
 

 بیآثبدٔ یػٍ ٓ:یخبٔؾ/  ی: عٙشاة ػّبدِؼبْٚ

 

ً: سز شیِذ  کجش کبِکبسا ٓ:یخبٔؾ/  یعؼذاٚ ُیک
 

 يعبَٔث خبسجی 
 

 ٔبصش دعتٛاسٖ ٓ:یخبٔؾپٛس /  یػٍ ُی: اثشاِ٘ؼبْٚ

 

 ضیخ ؽت ٓی: ساِاسٚپب
 

 ی: سزّت اهلل ؽفبػآفشیمب

 
 ٓیضثیاهلل ت تیػٕب ٓ:یخبٔؾ)کؾٛس(: کبظُ ؽؼٍٗ ٚس /  آِشیکب

 

 )لبسٖ(: ٘ٛؽٕگ اسعالْ آِشیکب
 



 (ی)ِغتؼبس: لذست سضب ػجبط صادٖ: بٔٗیخبٚسِ

 

 ِسّذصبدق کّبٌٛٔذ ٓ:یخبٔؾ صادٖ / یؽفبػ ظیادس :اعشائیً
 

 (ی: ِسّذسضب عٍیّبٔیبْ )ِغتؼبس: عؼبدتبیآع

 
  )ِغتؼبس: سضب خبْیؽ ذیِد ٓ:یخبٔؾ: عجسبْ ِسجؼٍی صادٖ )ِغتؼبس: ِسّذزغیٓ صبٌسی( / اٌتمبط

 

 (تیدعتغ
 

 يعبَٔث حفبظث اطالعبت
 

 ِسّذزغیٓ ػٍیخبٔی ٓ:یخبٔؾ / ٓیاٌذ بثیغ ٓی: زغِؼبْٚ

 

 صاسع ٛػیداس عپظ( ۲۲۶۲)تب عبي  ی: ِسّذزغٓ ِغٙشاعالػبت کً زفبظت شیِذ
 

 یٌغف ی: ِسّذِٙذتیٚ ؽکب یشیگیکً پ شیِذ

 

 یبعیيعبَٔث ع
 

 یصذس ژْی: ثِؼبْٚ
 

ً: اعکٕذس ٌٛاعبٔ شیِذ  یک

 

 یيعبَٔث اقحصبد
 

 ی: ػجبداهلل ؽٛؽتشِؼبْٚ
 

 سِضبْ صادٖ ی: ِدتجیکً التصبد شیِذ

 
 یصذس ذیزّ ٓ:یخبٔؾ/  ِغتؼبس: صاسع() یبسی: ػجبط اٌٍٙیب فغبد التصبدکً ِجبسصٖ ث شیِذ

 

 (یتمٛ یِغتؼبس: ػٍ) یلبدس ذی: عؼی٘شِ یاداسٖ ِجبسصٖ ثب ؽشکت ٘ب سئیظ
 

 کیْب ٔ ايٕس اعحشاجژ یيعبَٔث ثشسع
 

 یعجسبٔ خؼفش ٓ:یخبٔؾ / بْیٕیِؼ ی: تمِؼبْٚ

 

 یٚٔذ ُیٔؼ ٓ:یخبٔؾ/  بثبفیثٛس ی: ِصغفِذیش کً
 

 یاجحًبع ،یبَٔث فشُْگيع
 

 : ِسغٓ خجبسصادِٖؼبْٚ

 

 ی: سضب صبدلیکً فشٕ٘گ شیِذ
 



 خذاثخؼ )ِغتؼبس: کشاِت صادٖ( شی: اِیکً اختّبػ شیِذ

 

 یاَغبَ یشٔیيعبَٔث َ
 

 ؽبٕ٘ذٖ ی: ِٙذِؼبْٚ

 
 ِإِٕی ٓی: زغیأغبٔ یشٚیکً ٔ شیِذ

 

 ی: ِٕٛچٙش ٚصبٌیکً خذِبت سفب٘ شیِذ
 

 يعبَٔث اداسی، يبنی
 

 ٓیتبج اٌذ شضبی: ػٍِْؼبٚ

 

 (یاثتٙبخ )ِغتؼبس: یسضب پٛسػٍ ٓ:یخبٔؾ / (یّی)ِغتؼبس: کش گبٔٗی ذی: ٚزیکً ِبٌ شیِذ
 

 (یاکجش )ِغتؼبس: ی: ازّذ ِغتؼبسیکً اداس شیِذ

 

 يعبَٔث فٍ آٔسی
 

 : ازغبْ خذاثخؼِؼبْٚ
 

ٛ: داس یکً فٓ آٚسی ٘ب شیِذ  یٕیِؼ ٛػیٔ

 
 ٓ ؽب٘غٛٔذ: ِسّذزغیخبعٛع یکً فٓ آٚسی ٘ب شیِذ

 

 آيٕصؽی ثيعبَٔ
 

 یکٛچک ی: ػٍِؼبْٚ

 
ً: ِسغٓ اعفٕذ شیِذ  یبسیک

 

 یيعبَٔث پژْٔؾ
 

 یّیػجذاٌکش ٓی: زغِؼبْٚ

 
ً: سضب کّبٌ شیِذ  یک

 

 یپبسنًبَ ،یحقٕق ثيعبَٔ
 

 (-۲۲۲۸) یخٍٛخبٔ ٛعفی عپظ( ۲۲۲۸)تب عبي  ی: سضب کبصسِٚٔؼبْٚ

 
 ی: آسػ ؽکشیکً زمٛل شیِذ

 

 
 



 بدٔ اعُ ٕیيعبَٔث آسؽ
 

 یٕیِسّذزغ ی: ِدتجِؼبْٚ
 

ً: ا شیِذ  یغضٕفش شجیک

 

 اعحبٌ ْب: يشاکض
 

 فشٚصػ ی: ِصغفیؽشل دبْیآرسثب
 

 یخجبس ی: ِٙذیغشث دبْیآرسثب

 
 یٕیِٙشداد زغ ٓ:یخبٔؾ/  ی: ِسّٛد ؽدبػًیاسدث

 

ْ: اِ  یخیسضب ِؾب شیاِ ٓ:یخبٔؾ/  یکبؽ سضب شیاصفٙب
 

 پٛس یسصذ ٓیزغ ٓ:یخبٔؾ/  یسضب ِختبسذیاٌجشص: زّ

 
 ی: زغٓ ِصغفٛالَیا

 

 یثٛؽٙش: ِسّٛد گٛدسص
 

ْ: خٛاد ِتذ  یِسّذ ثبلش ٓ:یخبٔؾ/  ٓیتٙشا

 
 ی: اکجش ِٕتظشیبسیچٙبسِسبي ٚ ثخت

 

 : ِٙشاْ خبکغبسیخشاعبْ خٕٛث
 

 ی: ػجبط عّٙبعجیخشاعبْ سضٛ

 
 یٕیزغ ذی: زّیؽّبٌ خشاعبْ

 

 :ْ  یاِبِ شٚطیع ٓ:یخبٔؾ/  ی٘بدٚ یِٙذ - عؼبدت اکجشخٛصعتب
 

ْ: ػجبط کبتٛص  بْیصٔدب

 
ْ: ِسّذخٛاد  بثٛٔذیغ عّٕب

 

ْ: زغ غتبْیع  اخٛت ُیسز ٓ:یخبٔؾ/  یزصبسک ٓیٚ ثٍٛچغتب
 

 فبسط: اِیش ؽکٛ٘ی

 
 یغی: ػشفبْ سئٓیلضٚ

 

ُ: خٛاد تجش  یضیل
 



ْ: خٙبٔگ  ییسضب شیکشدعتب

 

:ْ  یصا٘ذ یِصغف کشِب
 

ٖ: آسػ فتبز  یکشِبٔؾب

 
 یلشثبٔ ی: ِٛعشازّذیٚ ثٛ ٗیٍٛیکٙک

 

ْ: زغگ  ٔٛسثخؼ ٓیٍغتب
 

 یٔجٛ ذی: عؼالْیگ

 
ْ: زّ  یِؼتّذ ذسضبیٌشعتب

 

ْ: ِٙذ  یٚازذ یِبصٔذسا
 

 بْی: ػجبط ِتمیِشکض

 
ْ: خبعُ ػجذاٌٍٙ  یػجبط ِؼصِٛ ٓ:یخبٔؾ/  ی٘شِضگب

 

ْ: ِشتض  یخبٔیػٍ یّ٘ذا
 

ْ: سضب ِؼغش / خبٔؾ شیِذ  یبسیؽٙش ذی: ِدٓیکً زٛصٖ ِؾبٚسا

 
 یتمٛ ی: ِدتجٓی/ خبٔؾ فش ٓیکً زٛصٖ ٚصاست: ؽٙشاَ گٍچ شیِذ

 

 بیٔ ٓی: سضب افؾٓی( / خبٔؾی)ِغتؼبس: ِسّذ یکً ثٌٛتٓ ٘ب: زدت اهلل ِؼبٌ شیِذ
 

 فٓشعث چُذ جٍ اص گشداَُذگبٌ ثخؼ ْبی گَٕبگٌٕ ٔصاست اطالعبت

 
 اص اثحذا جب کٌُٕ یجبعٕع کم ضذ شاٌیيذ
 

  ۲۲۲۶ – ۲۲۲۲ یخغشٚ کّبٌ
 

  ۲۲۷۱ – ۲۲۲۶ یصفش یِٙذ

 
 ۲۲۷۳ - ۲۲۷۱ ی پبسعبٔبصش عشِذ

 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۳ػجبط دثیشی 
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۶ بْیّیسز ذیعؼ

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ یِسّذسضب ٔٛرس

 

 – ۲۲۶۶ یعؼذاٚ ُیسز
 



 )کؾٕس( کم آيشیکب شاٌیيذ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ عیذِسّذ ٘بؽّی
 

 ۲۲۷۱ - ۲۲۲۶ ٔبصش عشِذی پبسعب

 
 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۱پٛس  یػٍ ُیاثشا٘

 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳ؽؼٍٗ ٚس  کبظُ
 

 اص اثحذا جب کٌُٕ بَّیکم خبٔسي شاٌیذي
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲آصاد  یِٙذ

 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶صبٔغ  صبدق
 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ ٔصشاهلل عؼذصاسػی

 
 - ۲۲۶۶ػجبط صادٖ  سضب

 

 ضذ جبعٕعیيعبَٔث  ُبٌیجبَؾ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ بْیشیِ زدت

 
 ۲۲۷۳ - ۲۲۲۶ یکّبٌ خغشٚ

 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۳ ٔبصش عشِذی پبسعب
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۶اثٛعبٌت  یػٍ

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ یبسِسّذی ٓیزغ

 

 - ۲۲۶۶ بیآثبدٔ یػٍ
 

 اص اثحذا جب کٌُٕ ثیايُ ٍیيعبَٔ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ بْیزدبس ذیعؼ

 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶ یاِبِ ذیعؼ
 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۲ یػٍٛ ٘بؽُ

 
 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۶ ٔبصش عشِذی پبسعب

 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ِؼغش  سضب
 



  - ۲۲۶۶ص٘تبة  ٓیِدذاٌذ

 

 یًبَپبسنحقٕقی،  ٍیيعبَٔ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ یؽب٘چشاغ شیاِ

 
 ۲۲۷۸ - ۲۲۲۶ یؼیسث یػٍ

 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۷۸ یبٚسی ٓیزغ
 

 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۲ یثبلش یػٍ

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳ یٕیزغ ٔبدس

 

 ۲۲۲۸ - ۲۲۶۶ یکبصسٚٔ سضب
 

 - ۲۲۲۸ یخٍٛخبٔ ٛعفی

 

 کم اعحبٌ قى شاٌیيذ
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۷۱ بْیذیزّ ذیعؼ
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۲ یبسِسّذی ٓیزغ

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ یِشػب یثٕ زغٓ

 

 - ۲۲۶۶ یضیتجش خٛاد
 

 یغشث آرسثبیجبٌکم  شاٌیيذ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ یؼیسث یػٍ

 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶ بیٔ یِسج خٙبٔجخؼ
 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۷۲زذادپٛس  ِسّذ

 
 - ۲۲۶۶ یخجبس یِٙذ

 

 کم حشاعث شاٌیيذ
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶ یضدأیاهلل  سٚذ

 
 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۲ یشخبٔیع یِصغف

 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳کؾبٚسص  یِشتض
 



 - ۲۲۶۶ یتیػٕب خٛاد

 

 کم حٕصِ ٔصاست شاٌیيذ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۸ یشیٔص یِٙذ

 
 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶ٔٛسثخؼ  ذیِد

 

  ۲۲۷۶ - ۲۲۷۲ بْیذیزّ ذیعؼ
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۶ یشیدث ػجبط

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ یکشِ خؼفش

 

 - ۲۲۶۶ فش ٓیگٍچ ؽٙشاَ
 

 کم ثٕنحٍ ْب شاٌیيذ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲پٛس  یّیٔؼ ِسّذ

 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶ ذیخبٚ ِٙشاْ
 

 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۲پٛس  یلٍ ػجبط

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳ زدت اهلل ِؼبٌی

 

 )قبسِ( آيشیکبکم  شاٌیيذ
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶ عیذکبظُ پٕبٕ٘ذٖ

 
 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۲ ییثبثب ذیخّؾ

 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ یٕیِؼ سضب
 

 - ۲۲۶۶اسعالْ  ٘ٛؽٕگ

 

 بیکم آع شاٌیيذ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲صادٖ  ٓیاِ ِسغٓ
 

 ۲۲۷۱ - ۲۲۲۶ یخٕت یػٍ

 
 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۱ِٕٙذط  سضب

 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ ِسّذ ِٙشاْ
 



 - ۲۲۶۶ ِسّذسضب عٍیّبٔیبْ

 

 آفشیقبکم  شاٌیيذ
 

 ۲۲۷۱ - ۲۲۲۲صذس  ِسّذ

 
 ۲۲۷۲ - ۲۲۷۱ یخٕت یػٍ

 

 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۲ ٓیعؼذاٌذ یػٍ
 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳ یاهلل ؽفبػ سزّت

 

 بَّیکم خبٔسي شاٌیيذ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲آصاد  یِٙذ
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۲۶صبٔغ  صبدق

 
  ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ یعؼذصاسػ شاهللٔص

 

 - ۲۲۶۶ػجبط صادٖ  سضب
 

 اعشائیمکم  شاٌیيذ
 

 ثؼذ٘ب خذا ؽذٔذ( ،ثٛدٔذ یکی بٔٗیٚ خبٚسِ ًیاعشائ ی)دس اثتذا ثخؼ ٘ب

 

  ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲آصاد  یِٙذ
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۲۶ ِسّذسضب ّ٘تی

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸فشٕ٘گ  فش٘بد

 

 - ۲۲۶۶صادٖ  یؽفبػ ظیادس
 

 یبعیع ٍیيعبَٔ
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶ یػٍٛ ٘بؽُ

 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۲ یِشػؾ خٛاد
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۶ یػٍٛ ٘بؽُ

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ یِشػؾ خٛاد

 

 - ۲۲۶۶ یصذس ژْیث
 



 یيبن ،یاداس ٍیيعبَٔ
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶ٔغت صادٖ  شیاِ
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۲ عیذکبظُ پٕبٕ٘ذٖ

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳ِبٌک  ازّذ

 

 - ۲۲۶۶ عیذػٍیشضب تبج اٌذیٓ
 

 یضذ جبعٕع ٍیيعبَٔ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ بْیفالز یػٍ

 

 ۲۲۷۳ - ۲۲۲۶ بْیشیِ زدت
 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۳ یکّبٌ خغشٚ

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ بْیّیسز ذیعؼ

 

 - ۲۲۶۶ یػّبد عٙشاة
 

 ٔ ايٕس اعحشاجژیک ْب یثشسع ٍیيعبَٔ
 

 ۲۲۷۷ - ۲۲۷۲ یاِبِ ذیعؼ

 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۷۷ یّبٔیفش ػجبط
 

 - ۲۲۶۶ بْیٕیِؼ یتم

 

 یاَغبَ یشٔیَ ٍیيعبَٔ
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶دٖ صا ُیسز یِٙذ
 

 ۲۲۷۷ - ۲۲۷۲ ازّذ ؽفیؼی

 
 ۲۲۶۲ - ۲۲۷۷ زّیذسضب راکشی

 

 ۲۲۶۳ - ۲۲۶۲ یٕیزغ ٔبدس
 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳ِمذَ  ٓیغالِسغ

 
 – ۲۲۶۶ؽبٕ٘ذٖ  یِٙذ

 

 
 



 یآيٕصؽ ٍیيعبَٔ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ یٛٔغی یػٍ
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶ بسیثّٕٙ ٓیزغ

 
 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۲ ِسّذسضب تبخیک

 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳ صبدق ِإٌف
 

 - ۲۲۶۶ ٍی کٛچکیػ

 

 یاقحصبد ٍیيعبَٔ
 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۱ یبٚسی ٓیزغ
 

 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۶س٘جش  فش٘بد

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳ یٛعفی یِٙذ

 

 - ۲۲۶۶ یؽٛؽتش ػجبداهلل
 

 بتیکم عًه شاٌیيذ
 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۱ یخبٔ یػبٌ ِٙشداد

 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۷۶ (ی)ِغتؼبس: ٔبصش یاٌٙ ِٕصٛس
 

 - ۲۲۶۶ یگیشصاثیِ یػٍ

 

 یخبسج ٍیيعبَٔ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ یپٛسِسّذ یصغفِ
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶ثبثبصادٖ  ٛػیداس

 
 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۲ازّذ ػجبط پٛس 

 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳ (یػٍٛ ذیِد :)ِغتؼبس یپٛسػبٌ ِغؼٛد
 

 - ۲۲۶۶پٛس  یػٍ ُیاثشا٘

 
 فٍ آٔسی ٍیيعبَٔ

 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۲۲دس ِغکٛ  شاْیا یفؼٍ شیعف (یشٚصآثبدیف :)ِغتؼبس عدبدی سضبعیذ
 



 - ۲۲۶۶ خذاثخؼ ازغبْ

 

 کم حٕصِ يؾبٔساٌ شاٌیيذ
 

  ۲۲۷۶ - ۲۲۷۷ یاِبِ ذیعؼ

 
 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۶ یبٚسی ٓیزغ

 

 ۲۲۶۳ - ۲۲۶۸ یِشػؾ خٛاد
 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳ػجبط پٛس  ازّذ

 
 - ۲۲۶۶ِؼغش  سضب

 

 ثیکم ايُ شاٌیيذ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ یػٍٛ ٘بؽُ

 
 ۲۲۷۱ - ۲۲۲۶ػجبط پٛس  ازّذ

 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۷۱ ییثبثب ذیخّؾ
 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۲ سضبیی ػجبط

 
 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۶ِؼغش  سضب

 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ یتمٛ سضب
 

 ؟ - یػبِش یثٕ زغٓ

 

 کم انحقبط شاٌیيذ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ یؽکٛ٘ یػٍ
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶ یپٛسػبٌ ِغؼٛد

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۷۲دعتٛاسٖ  ٔبصش

 

 - ۲۲۶۶ عجسبْ ِسجؼٍی صادٖ
 

 کم اسٔپب شاٌیيذ
 

 ۲۲۲۸ - ۲۲۲۲ یشیٔص یِٙذ

 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۸ یاِبِ ذیعؼ
 



 ۲۲۷۱ - ۲۲۲۶ ی٘بؽّ بعشی

 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۷۱ػجبط پٛس  ازّذ
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۲ یخٕت یػٍ

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ یبسیؽٙش ذیِد

 

 - ۲۲۶۶ ضیؽت خ ٓیساِ
 

 یيعبَٔث خبسج ُبٌیجبَؾ
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۲)ِشزَٛ(  یکبؽف یػٍ

 

 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۲ یپٛسػبٌ ِغؼٛد
 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳پٛس  یػٍ ُیاثشا٘

 
 - ۲۲۶۶دعتٛاسٖ  ٔبصش

  

 چُذ جٍ اص کبسگضاساٌ ٔصاست اطالعبت صبتيؾخ
 

 یايبي ذیعع
 

 ۲۲۲۸ - ۲۲۲۲ تیکً إِ شیِذ ٓیخبٔؾ

 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۸کً اسٚپب  شیِذ
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶ تیإِ ِؼبْٚ

 
 ۲۲۷۷ - ۲۲۷۲ ٚ اِٛس اعتشاتژیک ٘ب یثشسع ِؼبْٚ

 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۷کً زٛصٖ ِؾبٚساْ  شیِذ
 

 ییثبثب ذیجًؾ
 

 ۲۲۷۱ - ۲۲۲۶ تیکً إِ شیِذ ٓیخبٔؾ

 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۷۱ تیکً إِ شیِذ
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۲کً لبسٖ آِشیکب  شیِذ

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ تیِؼبْٚ إِ ٓیخبٔؾ

 

 
 



 ی(عهٕ ذیيج :يغحعبسی )يغعٕد پٕسعبن
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲کً آِشیکب  شیِذ ٓیخبٔؾ
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶کً اٌتمبط  شیِذ

 
 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۲ یِؼبْٚ خبسخ ٓیخبٔؾ

 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳ یخبسخ ِؼبْٚ
 

 - ۲۲۶۶ شیٚص لبئُ ِمبَ

 

 (!جٕيبٌ پغث قبئى يقبيی سا قجٕل کشد بسدیهیي دِ بفثیدس یدس اصا ی)ٔ
 

 يحًذسضب جبجیک
 

 ۲۲۲۲ - ۲۲۲۸ یشیاعالػبت ٔخغت ٚص ػضٛ

 
 ۲۲۷۸ - ۲۲۲۲کً آِٛصػ  شیِذ

 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۷۸ ًیاداِٗ تسص یثٗ خبسج ثشا عفش
 

 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۶ یآِٛصؽ ِؼبْٚ

 
 - ۲۲۶۶ت دأؾکذٖ اعالػب اعتبد

 

 بٌیحجبس ذیعع
 

 ۲۲۸۲ٔٛژٖ  یعتبد ضذ کٛدتب ػضٛ

 
 ۲۲۲۲ - ۲۲۲۸ یشیٚص تضذ خبعٛعی اعالػبت ٔخغ ِؼبْٚ

 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ تیٚ ِؼبْٚ إِ شیٚص َبِم ُئلب
 

 یشیعجبط دث
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ ضدیکً  شیِذ

 

 ۲۲۷۱ - ۲۲۲۶کً ضذ خبعٛعی  شیِذ ٓیخبٔؾ
 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۳کً ضذ خبعٛعی  شیِذ

 
 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۶ً زٛصٖ ٚصاست ک شیِذ

 

 
 



 )يغحعبس: عجبد(ی عیسث یعه
 

  ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ یکً آرسثبیدبْ غشث شیِذ
 

 ۲۲۷۸ - ۲۲۲۶ یپبسٌّبٔزمٛلی،  ِؼبْٚ

 
  – یثٙبس غشث یبثبْخ - یػذي ؽّبٌ یبثبْخ -یی ثبثب شصایِ یبثبْخ -: پٛٔک یٔؾبٔ

 

 ۳۳۶۲۷۲۲۲ تٍفٓ -ثیغت ٚ یک پالک  -ازّذ  ییِسّذ کشثال ذیؽٙ یبثبْخ
 

 عی(خضا :يغحعبس) بٌیًیسح ذیعع
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۷۱کً اعالػبت لُ  شیِذ

 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۲کً زٛصٖ ٚصاست  شیِذ
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۶کً ضذ خبعٛعی  شیِذ

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ضذ خبعٛعی  ِؼبْٚ

 

 - ۲۲۶۶دأؾکذٖ اعالػبت  اعتبد
 

 فشْبد سْجش
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲کً اعتبْ ٌشعتبْ  شیِذ

 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۱ یکً التصبد شیِذ
 

 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۶ یالتصبد ِؼبْٚ

 

 ی(هیاسدث ٍیحغحًیذ، : يغحعبس) َبصش عشيذی پبسعب
 

 ۲۲۲۸ - ۲۲۲۲اداسٖ غشة اسٚپب  سئیظ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۸اداسٖ کً اسٚپب  ٓیخبٔؾ

 
 ۲۲۷۱ - ۲۲۲۶کً آِشیکب )کؾٛس(  شیِذ

 

 ۲۲۷۳ - ۲۲۷۱کً ضذ خبعٛعی  شیِذ
 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۳ضذ خبعٛعی  لبئُ ِمبَ

 
 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۶ تیإِ ؼبٚٔتِ

 

 - ۲۲۶۸ تبْیکغٚ تبخ ظیدس أگٍ شاْیا شیعف
 



 ذپٕسیقبعى عع
 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ یبعیکً ع شیِذ
 

 شیپذس: اِ ٔبَ

 
 ػزسا ِبدس: ٔبَ

 

 اٌٙبَ ّ٘غش: ٔبَ
 

 ۷۷۶۶۶۷۷۲ تٍفٓ - فٍکٗ چٙبسَ تٙشاْ پبسط عبکٓ

 

 احًذ ؽفیعی
 

 ۲۲۷۱ - ۲۲۲۲ الْیکً گ شیِذ
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۷۱ یپژٚ٘ؾ ِؼبْٚ

 
 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۲ یآِٛصؽ ِؼبْٚ

 

  ۲۲۶۳ - ۲۲۷۶ شیٚص ٓیخبٔؾ
 

 یخبَ یيٓشداد عبن
 

 ۲۲۷۱ - ۲۲۲۲کً اعتبْ صٔدبْ  شیِذ

 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۱ بتیکً ػٍّ شیِذ
 

 پبٔصذ ٚ ؽصت ٚ یکؽّبسٖ عٗ،  ثٍٛکدٚ،  فبص اٌف ،اکجبتبْ :یٔؾبٔ

 

 احًذ عجبط پٕس
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲کً تٙشاْ  شیِذ
 

 ۲۲۷۱ - ۲۲۲۶ تیکً إِ شیِذ

 
 ۲۲۷۲ - ۲۲۷۱ کً اسٚپب شیِذ

 

 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۲ یخبسخ ِؼبْٚ
 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳کً زٛصٖ ِؾبٚساْ  شیِذ

 
 

 

 
 



 یْبؽى عهٕ
 

 ۲۲۲۲ - ۲۲۲۸ یشیاعالػبت ٔخغت ٚص کبسِٕذ
 

 ۲۲۲۶ - ۲۲۲۲ تیکً إِ شیِذ

 
 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۶ یبعیع ِؼبْٚ

 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۲ تیإِ ِؼبْٚ
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۶ یبعیع ِؼبْٚ

 

 پٕس یعه ىیثشاْا
 

 ۲۲۷۱ - ۲۲۲۶ اداسٖ کً آِشیکب ٓیخبٔؾ
 

 ۲۲۶۳ - ۲۲۷۱کً آِشیکب )کؾٛس(  شیِذ

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۳ یِؼبٚٔت خبسخ ٓیخبٔؾ

 

 - ۲۲۶۶ یخبسخ ِؼبْٚ
 

 ی(گیسجت ث :يغحعبسی )عٓشاة عًبد
 

 ػجبط :پذس ٔبَ

 

 ػضت :ِبدس ٔبَ
 

 کٛثش :ّ٘غش ٔبَ

 
 ؽٙشاَ :پغش ٔبَ

 

 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ الَیکً اعتبْ ا شیِذ
 

 - ۲۲۶۶ضذ خبعٛعی  ِؼبْٚ

 

 ی(کبؽبَ :يغحعبس) ٍیانذ بخیغ ٍیحغ
 

 ۲۲۷۱ - ۲۲۲۶ اعالػبت کً زفبظت شیِذ ٓیخبٔؾ
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۱ اعالػبت کً زفبظت شیِذ

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ اعالػبت ِؼبْٚ زفبظت ٓیخبٔؾ

 

 - ۲۲۶۶ اعالػبت زفبظت ِؼبْٚ
 



 یکبظً یيصطف
 

 ۲۲۷۲ - ۲۲۲۲فبسط اعتبْ کً اعالػبت  شیِذ
 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۲ تیِؼبْٚ إِ ٓیخبٔؾ

 
 ٔٗٚازذ  - ثیغت ٚ ؽؼثٍٛک  - کی: د٘کذٖ اٌّپیٔؾبٔ

 

 ی(جیاهلل حج تیيغحعبس: حبج حج) سضب يعطش
 

 یثٙؾت ذیؽٙدأؾگبٖ  یدٔذأپضؽکدأؾکذٖ  ًیفبسؽ اٌتسص

 
 ۲۲۲۲ - ۲۲۲۸یشیکبسِٕذ اعالػبت ٔخغت ٚص

 

 ۲۲۷۶ - ۲۲۷۲ تیکً إِ شیِذ ٓیخبٔؾ
 

 ۲۲۶۸ - ۲۲۷۶ تیکً إِ شیذِ

 
 ۲۲۶۶ - ۲۲۶۸ تیِؼبْٚ إِ

 

 – ۲۲۶۶کً زٛصٖ ِؾبٚساْ  شیِذ
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ٖ عبي  ٗ ثٗ تبسّٔبی ٚثالگ ٔٛیغی ثالگفب  ۲۲۲۸ایٓ ٔٛؽتبس ثشای ٔخغتیٓ ثبس دس خشدادِب دس تبسٔگبسی کٗ ٚاثغت

ٔٛؽتٗ ؽذٖ ثٛد اِب چْٛ تبسّٔبی ثالگفب اص  غتیٚؽٓ ٔؾذ ککٗ س ییسضب یعهثٗ ٔبَ  یا غٕذٖیٔٛ یاص عٛثٛد 

تبسّٔب٘بی ٚاثغتٗ ثٗ سژیُ آخٛٔذی اعت ایٓ تبسٔگبس ثغتٗ ؽذ اِب پیؼ اص ثغتٗ ؽذْ ایٓ تبسٔگبس چٕذ تبسّٔب ٚ 
ٖ ثٛدٔذ، ایٓ ٔٛؽتبس ثغیبس دسُ٘ ثشُ٘ ٚ آؽفتٗ ثٛد کٗ ثخؼ ٘بی  ٗ ٘بی آْ سا دس خٛد گٕدبٔذ تبسٔگبس دیگش ٔٛؽت

ْ آْ ثبصٔٛیغی ٚ ٚیشایؼ ؽذٔذ، ثشای ّٔٛٔٗ ٔبَ کٛچک گ ٔیض ٔٛؽتٗ  کبظىثٗ ٔبدسعت  يٓشداد عبنی خبَیٛٔبگٛ

ٔٛؽتٗ ؽذٖ اعت اِب آْ چٕبْ کٗ اص تبسّٔب٘بی خٛد  يحًذثٗ ٔبدسعت  احًذ ؽفیعیؽذٖ اعت! ٚ یب ٔبَ کٛچک 
ٚ ..... ٚ ..... ٚ .....  يحًذ َیغث! َبو کٕچک آخَٕذی ثّ َبو حجة االعالو احًذ ؽفیعی،سژیُ فّٙیذٖ ِی ؽٛد 

 ایٓ ثبسٖ ٘ب ٔیض تب آٔدب کٗ ِی ؽذ ٚیشاعتٗ ؽذٔذ.

 
اص عٛی دیگش ؽبیذ ثشای ٔیّٗ کبسٖ ِبٔذْ ٔٛؽتٗ ٘بئی کٗ دس ایٓ تبسٔگبس ٔٛؽتٗ ؽذٖ ثٛدٔذ ایٓ ٔٛؽتبس کبعتی 

کٗ یکی اص عشؽٕبط تشیٓ  یعهًبٌ خذاداد٘بی فشاٚاْ داسد، ثشای ّٔٛٔٗ دس ایٓ ٔٛؽتبس زتی یک ثبس ٔیض اص 

کبسگضاساْ ٚصاست اعالػبت دس اعتبْ ٘بی آرسثبیدبْ ؽشلی ٚ اسدثیً ثٛدٖ اعت ٔبَ ثشدٖ ٔؾذٖ اعت! ٚ یب اص 
کٗ ثشاثش گفتٗ ٘بی خٛدػ اص ثٕیبٔگضاساْ ٚصاست اعالػبت ثٛدٖ اعت ٔبَ ثشدٖ ٔؾذٖ اعت!  يحًذ ؽشیعحًذاسی

ٗ ٘ب ٚ گفتٗ ٘بی گٛٔبگْٛ ثبس٘ب اص  يبدسؽبْیجٕاد ٚ  خغشٔ جٓشاَی ِبٕٔذی بٔٚ یب اص کغ ثٗ ٔبَ  آٔٙبکٗ دس ٔٛؽت

ْ ٚصاست اعالػبت یبد ؽذٖ اعت ٔیض دس ایٓ ٔٛؽتبس ٔبِی ٔیغت! ّ٘ٗ ایٓ کبعتی ٘ب ثشای آْ ثٛدٖ أذ  ثٕیبٔگضاسا
آخٛٔذی اعت کٗ ٔٛؽتٓ ایٓ ٔٛؽتبس دس تبسّٔبی ثالگفب أدبَ ؽذٖ اعت ٚ تبسّٔبی ثالگفب ٔیض کٗ ٚاثغتٗ ثٗ سژیُ 

 تبسٔگبس ٔٛیغٕذٖ سا ثغتٗ اعت ٚ ایٓ ٔٛؽتبس ٔیّٗ کبسٖ ِبٔذٖ اعت!

 
آْ ُ٘ ثذْٚ ٚیشایؼ دعتٛس صثبٔی ٚ ٚیشایؼ  کشدٖ أذ بدیثب ثٗ ثٗ ٚ چٗ چٗ ثشخی اص تبسّٔب٘ب اص ایٓ ٔٛؽتبس 

يبَُذ َٕؽحبس سا  ٍیا یجٕاٌ ًّْ َٕؽحّ ْب یًَاِب  ذٔآؽفتگی دسآٚس٘بی دیگشی کٗ ایٓ ٔٛؽتبس سا دعت کُ اص 

ٔ ثبیذ اص دأسی ؽحبثضدِ دسثبسِ کغبَی کّ اص آَٓب دس ایٍ َٕؽحبس َبو  شفثیچٌٕ ٔ چشا پز یث یضدیعشٔػ ا
ّٕ٘بَ ثٛدْ ثشخی اص کغبٔی کٗ دس ایٓ ٔٛؽتبس اص آٔٙب ٔبَ ثشدٖ ؽذٖ اعت ثب کغبٔی کٗ  ثشدِ ؽذِ اعث پشْیخث!



ّکبسی ٔکشدٖ أذ ٚ یب دعت کُ دس آْ عبي ٘ب ٚ یب دس آْ ٘شگض ثب ٚصاست اعالػبت سژیُ خّٙٛسی اعالِی ٘

ثخؼ ٘ب کٗ دس ایٓ ٔٛؽتبس دسثبسٖ آٔٙب عخٓ گفتٗ ؽذٖ اعت ثب ایٓ ٚصاست ّ٘کبسی ٔکشدٖ أذ یکی اص ایٓ ثبسٖ 

ثب خٛإٔذگبْ، ٕ٘شپیؾگبْ، ٚسصؽکبساْ ٚ  ٔٛؽتبس اص آٔٙب ٔبَ ثشدٖ ؽذٖ اعتٓ یدس ا٘بعت! ثشخی اص کغبٔی کٗ 
کٗ ٘یچکبسٖ ٘غتٕذ ّٕ٘بَ ٘غتٕذ! سٚؽٓ ٔیغت کٗ آیب ایٓ ّٕ٘بَ ثٛدْ تٕٙب ثشای ّٕ٘بِی اعت ٚ یب کغبٔی 

کبسگضاساْ ٚصاست اعالػبت ٔبَ آْ ٕ٘شپیؾٗ ٘ب ٚ ٚسصؽکبساْ ٚ خٛإٔذگبْ ٚ ٘یچکبسٖ ٘ب سا ثشای سد گُ 

 کشدْ ثٗ سٚی خٛد گزاؽتٗ أذ؟ 
 

اص ایٓ سٚی داٚسی ! یمیزم٘بی ِغتؼبس ٘غتٕذ ٔٗ ٔبَ  یبَ ٘بٔبَ ٘ب، ٔ ٓیاص ا یبسیؽٛد کٗ ثغ یِ ذٖیآؽکبسا د

ٗ دس ایٓ ٔٛؽتبس اص  ٖ کشدْ فشخبِی ٔخٛا٘ذ داؽت! ثشای ّٔٛٔ ٖ ؽذْ ٚ گّشا ٖ ایٓ ٔٛؽتبس خض گّشا ؽتبثضدٖ دسثبس
دس ثخؼ اسٚپبی  ۲۲۷۱ تب عبي ۲۲۲۶ٔبَ ثشدٖ ؽذٖ ٚ گفتٗ ؽذٖ اعت کٗ اص عبي  یبعش ْبؽًیکغی ثٗ ٔبَ 

اص گشدإٔذگبْ عشؽٕبط سژیُ  اکجش ْبؽًی سفغُجبَیخی ٚصاست اعالػبت کبس ِی کشدٖ اعت، ِؼبٚٔت خبس

داسد، اگش کغی پظ اص خٛأذْ ایٓ ٔٛؽتبس ثب ؽتبثضدگی ثگٛیذ کٗ یبعش پغش اکجش  یبعشآخٛٔذی پغشی ثٗ ٔبَ 
د کٗ ِی گٛیذ ٘بؽّی سفغٕدبٔی دس آْ عبي ٘ب دس ٚصاست اعالػبت کبس ِی کشدٖ اعت ِبٕٔذ کغی خٛا٘ذ ثٛ

ٖ اعت! یبعش ٘بؽّی دس عبي  کٗ یک  ۲۲۲۶صادٖ ؽذٖ اعت ٚ دس عبي  ۲۲۸۸کٛسػ یکی اص پبدؽب٘بْ چیٓ ثٛد

خٛاْ ٘یدذٖ عبٌٗ ثٛدٖ اعت ّٔی تٛأغت دس ثخؼ اسٚپبی ِؼبٚٔت خبسخی ٚصاست اعالػبت کبس کٕذ! آیب دس 
عت ٚ یب ٔبَ یبعش ٘بؽّی سا ثشای سد گُ ٚصاست اعالػبت کغی ثب یبعش ٘بؽّی پغش اکجش ٘بؽّی ّٕ٘بَ ثٛدٖ ا

 کشدْ ثٗ سٚی خٛد گزاؽتٗ اعت؟ ایٓ یک ّٔٛٔٗ اعت ٚ ّٔٛٔٗ ٘ب فشاٚإٔذ.

 
اٌجتٗ کغبٔی ٔیض ٘غتٕذ کٗ عشؽٕبط تش اص إٓٔذ کٗ داٚسی دسثبسٖ آٔٙب ٔیبص ثٗ ثشسعی دسثبسٖ ّٕ٘بَ ثٛدٔؾبْ ثب 

ٕ٘گبِی کٗ چٕذیٓ ثبس  حغبو انذیٍ آؽُبتٗ ثبؽذ! دیگشاْ ٚ یب ثشسعی ٘بی گغتشدٖ دسثبسٖ پیؾیٕٗ ؽبْ داؽ

ٚصیش پیؾیٓ اعالػبت اعت ٚ ُ٘ اص  قشثبَعهی دسی َجف آثبدیخٛدػ ثب صثبْ خٛدػ گفتٗ اعت کٗ ُ٘ داِبد 
ٖ کشدٖ اعت! ٚ یب ؽّب اص ٘ش کظ  ٖ اعت ّ٘ٗ سا اص داٚسی دسثبسٖ خٛدػ آعٛد ْ ٚصاست اعالػبت ثٛد کبسگضاسا

ثپشعیذ ّ٘ٗ خٛإ٘ذ گفت کٗ چٕیٓ کغبٔی اص  عهی فالحیبٌٚ یب آخٛٔذ  حًذیيصطفی پٕسيدسثبسٖ آخٛٔذ 

خٛدػ ثب صثبْ  عهی سثیعیگشدإٔذگبْ دأٗ دسؽت ٚصاست اعالػبت خّٙٛسی اعالِی ایشاْ ثٛدٖ أذ! ٚ یب 
 ۲۲۲۶ تب ۲۲۲۲خٛدػ ِی گٛیذ کٗ اص کبسگضاساْ ٚصاست اعالػبت ثٛدٖ اعت ٚ ّ٘بْ کغی اعت کٗ اص عبي 

ْ ثبختشی ٘ضاساْ تٓ اص دؽّٕبْ سژیُ آخٛٔذی سا دعتگیش، ثبصخٛئی، ؽکٕدٗ ٚ عشکٛة دس اٚس ٗ ٚ آرسثبیدب ِی

 پبسٌّبٔی ٚصاست اعالػبت سعیذٖ ثٛد! -کشدٖ ثٛد ٚ ثشای ددِٕؾی ٘بیؼ ثب یک خٙؼ ثٗ پغت ِؼبٚٔت زمٛلی 
 

ی تٛاْ آْ سا ثی چْٛ ٚ اعت ٚ ّٔ٘بی گٛٔبگْٛ عخٓ کٛتبٖ، ایٓ ٔٛؽتبس عشٚػ ایضدی ٔیغت ٚ پش اص کبعتی 

ْ ٚ ؽکٕدٗ گشاْ سژیُ  ْ ایٓ ٔٛؽتبس سا اثضاسی ثشای پژٚ٘ؼ ٚ ساصیبثی دسثبسٖ دژخیّب چشا پزیشفت اِب ِی تٛا
 گٕذیذٖ ٚ پٛعیذٖ ٚالیت فمیٗ دأغت. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 


