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 دیباچه  

سالهت اص ضاخػْای هْن تَسؼِ یافتگی دس ّش جاهؼِ است ٍ سشهایِ گزاسی دس ایي تخص هی تَاًذ تاثیش 

ػذم دستشسی تِ خذهات سالهت ٍ ٍجَد اًىاسًاپزیشی دس سفاُ هشدم ٍ سضذ التػادی وطَس داضتِ تاضذ. 

ًاتشاتشی دس تاهیي ّضیٌِ ّای خذهات سالهت هی تَاًذ هٌجش تِ الگَّای ًاهتؼاسف هػشف خذهات ضَد ٍ 

ٍ  هػشفاجشای هطالؼات ًاظش تش لزا تاثیشجثشاى ًاپزیشی دس سالهت هشدم تَیژُ الطاس آسیة پزیش تگزاسد، 

َضَع التػادی ٍ تْذاضتی تسیاس هْن هی تاضذ ٍ دسن تْتش ایٌىِ چِ هدس ایي صهیٌِ ضٌاخت ػَاهل تاثیشگزاس 

چیض هٌجش تِ استفادُ افشاد اص خذهات سالهت هی گشدد تِ هٌظَس اسصیاتی ػولىشد سیاستْای هشتثط تا 

 .دستشسی دس ًظام سالهت تسیاس حائض اّویت است

ثیش گزاس تش هػشف خذهات سالهت هٌذی اص خذهات سالهت دسوطَس جْت تشسسی ػَاهل تاهطالؼِ هلی تْشُ

تشای اٍلیي تاس پس اص اجشای طشح تحَل  1838اًجام ضذُ است ٍ دس صهستاى سال  1831ٍ  1831دس سالْای 

اجشا ضذ. تا ایي حال تا تَجِ تِ گزضت تیص اص دٍ سال خاًَاس  طحدس س یهمطؼ یتشسسسالهت، تِ ػٌَاى یه 

هٌذی هتؼذد دس وطَس جْت استمای دستشسی ٍ افضایص تْشُ اص اجشای طشح تحَل سالهت ٍ اجشای هذاخالت

پزیش اجشای هطالؼِ هلی جذیذ دس خػَظ تشسسی الگَی تْشُ هٌذی اص خذهات دس هشدم خػَغاً الطاسآسیة

 سسیذ.وطَس ها ضشٍسی تِ ًظش هی

ستش تٌاتش آًچِ گفتِ ضذ، ایي هطالؼِ تا ّذف سٌجص تماضا ٍ تْشُ هٌذی اص خذهات سالهت دس یه ت

تحمیماتی هٌاسة، دس سطح وطَس اًجام ضذ.ایي هطالؼِ یه تشسسی همطؼی دس سطح خاًَاس است وِ تِ 

غَست پیوایص هلی اًجام هی ضَد. اًجام پیوایص اص هشحلِ طشاحی تا اجشا ٍ تذٍیي گضاسش ًْایی تا ّوىاسی 

صاست تْذاضت خَاّذ تَد. اص ٍ ًظاست هشوض آهاس ایشاى ٍ تا ّواٌّگی ٍ تؼاهل تا اداسات ول هشتَطِ دس ٍ

خاًَاسضشوت وٌٌذُ دسهطالؼِ، سَاالتی دس صهیٌِ ّای هختلف ًظیش ٍیژگی ّای اجتواػی ٍ التػادی  ۲8۰۰۰

خاًَاس، ًیاص جاهؼِ تِ دسیافت خذهات هشتَط تِ سالهت؛ الذاهاتی وِ تشای دسیافت خذهات اًجام هی دٌّذ؛ تاس 

ّایی وِ تشای دسیافت ایي خذهات غشف هی وٌٌذ ٍ صهاى ٍ ّضیٌِ هشاجؼِ آًْا ٍخذهات اسائِ ضذُ تِ آًْا؛

 سضایت اص خذهات سالهت پشسیذُ خَاّذ ضذ.

پژٍّطىذُ آهاس ایشاى تخػَظ سشواس  اسصضوٌذ ّوىاساىتالش ٍ صحوات  هشاتة سپاس خَد سا اصالصم هی داًن 

 تحلیل ، اجشا، ًظاست ٍ تجضیِ دس هشاحل طشاحیوِ وٌن  تمذین غثاوتش سضایی ٍ سشواس خاًن دوتش دخاًن 

تشای  دس لالة تمَین پیوایطْای هلی سالهت تؼییي وٌٌذُ داضتِ اًذ. اهیذٍاسم وِ ایي ًَع ّوىاسیًمص 

. ٍظیفِ است تا هشاتة اهتٌاى سا اص تذاٍم یاتذاطالػات هؼتثش تشای تػوین گیشی ّای سالهت وطَس  تَلیذ

سالهت تَیژُ سشواسخاًن دوتش خثیشی اتشاص داسم وِ اص ایي طشیك ّوىاساى هحتشم دس هَسسِ هلی تحمیمات 

 .تالش ًوَدًذ تا ًمص هَسسِ دس دیذُ تاًی ٍضؼیت سالهت وطَس هحمك ضَد
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توٌظَس  ًظام سالهتتشًاهِ سیضاى هذیشاى ٍ ًتایج ایي اسصیاتی تتَاًذ ساُ گطای هٌاسثی تشای اهیذ است 

تػوین ساصاى ٍ  هشاحل هختلف طشح تحَل ًظام سالهت تاضذیژُ دس تَ هذیشیت هطلَب ٍ تَصیغ ػادالًِ هٌاتغ

ٍ سیاستگزاساى تتَاًٌذ تا استفادُ اص ضاخػْای سالهت، اٍلَیتْای ًظام سالهت سا تِ سوت ًیاصّای ٍالؼی 

 جاهؼِ سَق دٌّذ. 

 

 

 دکتر سیدرضا مجدزاده

 رییس موسسه ملی تحقیقات سالمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v گلتبؼ میپ

 

وند   هب   جان و خردانم خدا

گفتارپیش

هختلرف جاهؼرِ اص اّرذاف     یّرا  گرشٍُ  يیتِ خذهات سالهت ت یدس دستشس یػذالت دس سالهت ٍ واّص ًاتشاتش صیافضا

 یتا ًظام خذهات سرالهت هلر   ییدس وطَسّا یحت. تا ایي ٍجَد استتطشی سالهت دس اغلة جَاهغ  استگزاساىیس یاغل

ٍجرَد داسد. ػَاهرل   ّرای هختلرف جاهؼرِ     تشای گشٍُدس استفادُ اص خذهات  ییّا فشاّن است، تفاٍت یوِ پَضص ّوگاً

 اسرت ورِ وٌترشل   تأثیشگرزاس  سرالهت   یّرا  یًراتشاتش  جادیدس اهختلفی  یاسیٍ س یاجتواػ ،یالتػادضٌاختی،  جوؼیت

سرطح   لیر اص لث یػرَاهل  گرش ید یاًیسالهت وطَسّا است. تِ ت یّا ًظام اساتیاخت طِیّا اغلة خاسج اص ح آى ی هجوَػِ

ٍ تؼلرك   یصًرذگ  یّا َُیضّای فشٌّگی،  صهیٌِالصم،  یآگاّ ضتي، دادس جاهؼِ ثشٍت غیتَص ،دسآهذ خاًَاسّا سطح ،سَاد

گرشفتي آًْرا تاػرد ػرذم      ذُیًاد ٍ شگزاساًذیّستٌذ وِ تش سالهت هشدم تأث یاص جولِ ػَاهل ،یاجتواػ هختلفتِ طثمات 

ّای اخیش طرشح تحرَل    تا چٌیي دیذگاّی دس سالػذالت سالهت دس جاهؼِ خَاّذ تَد.  یتحمك اّذاف سالهت ٍ تشلشاس

پزیش ترِ خرذهات سرالهت طشاحری ٍ اجرشا      سالهت دس وطَس تا ّذف افضایص دستشسی افشاد جاهؼِ خػَغاً الطاس آسیة

ّرای   َْلت تیطتش ٍ ّضیٌِسٍد سفغ ًیاصّای افشاد تِ دسیافت خذهات سالهت تا س ضذُ است. تا اجشای ایي طشح اًتظاس هی

 ووتشی غَست گیشد.

پرس اص اجرشای طرشح     شای دٍهیي تراس ت 183۴دس صهستاى سال هٌذی اص خذهات سالهت دس وطَس،  آهاسگیشی تْشُ

سرٌجص تماضرا ٍ   ترا ّرذف   هراسگیشی  آاجرشا ضرذ. ایري    خراًَاس   طحدس سر  یهمطؼ یتشسستِ ػٌَاى یه  تحَل سالهت،

ی  تَسط پژٍّطىذُهٌاسة،  یماتیتستش تحم هیدس  ي اسصیاتی طشح تحَل سالهت، ّوچٌیاص خذهات سالهت یهٌذ تْشُ

ِ خاًَاسّرا  تا یشیآهاسگ يیدس ا. اًجام ضذدس سطح ول وطَس آهاس ٍ هشوض آهاس ایشاى   ِ یدس صه ی ًوًَر اص  یهٌرذ  تْرشُ  ی ٌر

خراًَاس ورِ دس صهراى     تره اػارایی اص   ی سٍ دس سٍ اًجام ضذُ ٍ اطالػات تره  هػاحثِ یٍ خذهات تستش ییخذهات سشپا

دس  اًذ، گرشدآٍسی ضرذُ اسرت.    هشجغ آهاسگیشی، احساس ًیاص تِ دسیافت خذهات سشپایی یا تستشی دس تیواسستاى داضتِ

 ّرای وطرَس پَضرص دادُ ضرذُ اسرت،      آهاسگیشی، وِ دس آى خاًَاسّای ًماط ضْشی ٍ سٍستایی توام اسرتاى اجشای ایي 

 ضذُ ّای طشاحی دس لالة پشسطٌاهِسا  هَسدًیاصاطالػات  ،طَسواًَاس ًوًَِ دس خ ۲۲۴1۰هأهَساى آهاسگیشی تا هشاجؼِ تِ 

ٍ اسرتخشاج  ضرذُ   جذٍل طشاحری  ۰۰ًتایج آهاسگیشی دس لالة تیص اص  ّا پس اص ٍسٍد ٍ پشداصش دادُ ًذ.اُ گشدآٍسی ًوَد

 .تذٍیي ضذُ است آهاسگیشیی یگضاسش ًْا

دس دستشسی تیطتش افرشاد  تحَل سالهت اص تأثیش اجشای طشح  حىایت هٌذی اص خذهات سالهت آهاسگیشی تْشًُتایج 

  ِ ّرای   جضئیرات ضراخع   ی خرذهات ًسرثت ترِ آغراص طرشح داسد.       جاهؼِ تِ خذهات تْذاضتی ٍ دسهاًی ٍ وراّص ّضیٌر

 هٌذی اص خذهات سالهت دس ایي گضاسش اسائِ ضذُ است. تْشُ
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ِ    اساًیىر وّی  ضائثِ تی صحوات هشَّى آهاسگیشیٍ اجشای ایي  طشاحی ِ    اسرت ورِ تر ی آى  طرَس هسرتمین دس تْیر

ی هلی تحمیمات سالهت ٍاتسرتِ ترِ    هؤسسِاص سئیس ػول آیذ.  ّا تطىش ٍ لذسداًی تِ داسد اص آى اًذ ٍ جا هطاسوت داضتِ

جٌاب آلای دوتش سیذسضرا هجرذصادُ ٍ ّوىراساى آى هؤسسرِ     ، ٍ خذهات تْذاضتی، دسهاًی تْشاى پضضىی داًطگاُ ػلَم

دفترش جوؼیرت،    ّوىراساى ّوچٌریي اص  ضرَد.   سٌّوَدّای اسصًذُ سپاسگضاسی هری  ی ّای غویواًِ ٍ اسائِ ّوىاسیتشای 

 یّرا  دفتش استاًذاسدّا ٍ ًظاست ترش طرشح  ، گیشی ّای ًوًَِ ضٌاسی آهاسگیشی ٍ طشح ًیشٍی واس ٍ سشضواسی، دفتش سٍش

هذیشیت ٍ ساصهاى آهاس ٍ دفاتش آهاس ٍ اطالػات  ی ّطىذُهشوض آهاس ایشاى، پژٍاطالػات ٍ استثاطات  یهشوض فٌاٍسٍ  یآهاس

ایشاى  هشوض آهاس .ضَد هی  لذسداًی ٍ شىتط اًذ وِ دس اجشای ایي طشح صحوات تسیاسی سا هتمثل ضذُ ّا استاى سیضی تشًاهِ

 وٌذ.  استمثال هی غویواًِ وٌٌذگاى اص ایي گضاسش استفادٍُ  پژٍّطگشاىًظشات دسیافت اص 
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 ایزاى آهار شکهز رئیض
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اٗلع آلب  اٗع ٝ اهلعاّ کؽظٙ ازكلبـ ٗیلبؾ ثلٚ ٓؽاخؼلٚ قلؽپبیی ظانلتٚظٝ ٛلتٚ هجلَ اؾ ثؽؼقلی تؼعاظ اكؽاظی کٚ طی  -۹۳-۲خعٍٝ 

 ۲1  .................................................................................. اٗع ثٚ تلکیک ػِت  ظؼیبكت ضعٓت ٗعانتٚ

ظٝ ٛلتلٚ هجلَ اؾ ت قلؽپبیی ظؼ ٗلؽ اؾ کَ خٔؼیلت ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓب ۹۱۱ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثٚ اؾای ٛؽ  -۹1- ۲ خعٍٝ

 ۲6  ................................................................... ک٘٘عٙ   ی ضعٓت ٝ اؼائٚ  ثٚ تلکیک ٓسَ اؼائٚثؽؼقی 

ٝ ظؼ طلٍٞ یلک ظٝ ٛلتلٚ هجلَ اؾ ثؽؼقلی ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثؽآٝؼظنعٙ ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قلؽپبیی طلی  -۹۵ -۲ خعٍٝ

 ۳۱  ......................................... ی ضعٓت، ٓسَ قکٞٗت ٝ خ٘ف  ظٛ٘عٙ قبٍ ثؽای یک كؽظ ثٚ تلکیک اؼائٚ

ٝ ظؼ طلٍٞ یلک ظٝ ٛلتلٚ هجلَ اؾ ثؽؼقلی ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثؽآٝؼظنعٙ ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قلؽپبیی طلی  -۹6 -۲ خعٍٝ

 ۳۲  .................................................................................ی ضعٓت ٝ قٖ  ظٛ٘عٙ قبٍ ثٚ تلکیک اؼائٚ

ی  ظٛ٘لعٙ ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼلٚ ثؽآٝؼظنلعٙ ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓبت قلؽپبیی ظؼ طلٍٞ یلک قلبٍ ثلٚ تلکیلک اؼائٚ -۹1 -۲ خعٍٝ

 ۳1  ........................................................................................................ ضعٓت ٝ ٝضؼیت ثیٔٚ 

ظٝ ظٛ٘عگبٕ ضعٓت ٛ٘گبّ ٓؽاخؼٚ اكؽاظ  ثؽای اُٝیٖ ٗیبؾنبٕ طی  نعٙ اؾ اؼائٚ كؽاٝاٗی اٗٞاع ضعٓبت ظؼیبكت  -۹۸ -۲ خعٍٝ

 ۳1  ........................................................................................................... ٛلتٚ هجَ اؾ ثؽؼقی 

ثللٚ ظٝ ٛلتللٚ هجللَ اؾ ثؽؼقللی ی ضللعٓت ٛ٘گللبّ ٓؽاخؼللٚ ثللؽای اُٝللیٖ ٗیبؾنللبٕ طللی  ک٘٘للعٙ ظؼيللع اكللؽاظ ظؼیبكت -۹۱ -۲ خللعٍٝ

 ۳۱  ....................................................................... ی إٓ  ظٛ٘عٙ نعٙ ٝ اؼائٚ تلکیک ٗٞع ضعٓت ظؼیبكت

 1۹  .  ظٛ٘عگبٕ ضعٓت نعٙ ظؼ ٓؽاخؼٚ ثؽای یک ٗیبؾ ثٚ تلکیک اؼائٚ ٛبی ظؼیبكت ٓیبٗگیٖ تؼعاظ ضعٓبت ٝ ٓؽاهجت -۲۱ -۲ خعٍٝ

 11  ..... ظٛ٘عگبٕ ضعٓت نعٙ ثؽای یک كؽآی٘ع ٓؽاخؼٚ؛ اؾ اهعاّ تب ظؼیبكت؛ ثٚ تلکیک اؼائٚ ٓیبٗگیٖ ؾٓبٕ يؽف -۲۹ - ۲ خعٍٝ

 1۵  ...........................................  ظٛ٘عگبٕ ضعٓت ک٘٘عگبٕ ضعٓت ثٚ تلکیک ٗٞع ثیٔٚ ٝ اؼائٚ ظؼيع ظؼیبكت -۲۲ -۲خعٍٝ 

پؽظاضلت  هجلَ اؾ ثؽؼقلیی  ٘٘لعٙ ظؼ ظٝ ٛلتلٚک ٚ ٓكلتویٔب  ثلٚ ٝقلیِٚ ٓؽاخؼلٚکای  ٛبی ثؽآٝؼظنعٙ ٓتٞقظ ٛؿی٘ٚ -۲۳ -۲ خعٍٝ

 16  ..............................................................  ظٛ٘عگبٕ ضعٓت اقت ثؽ زكت تٞٓبٕ ثٚ تلکیک اؼائٚ نعٙ

اٗلع ثلٚ  ضلعٓت پؽظاضلت کؽظٙ بكلتیظؼ یثلؽا یا ٘لٚیٛؿ ٔب  یٓكلتو هجلَ اؾ ثؽؼقلی ی کٚ ظؼ ظٝ ٛلتلٚ یتؼعاظ اكؽاظ -۲1 -۲ خعٍٝ

 11  .................................................................................................. ظٛ٘عگبٕ ضعٓت اؼائٚ کیتلک



ix ٍٝٛب كٜؽقت خع 

 

پؽظاضلت  ی هجلَ اؾ ثؽؼقلی ظٝ ٛلتلٚ٘٘لعٙ ظؼ ک ٚ ٓكلتویٔب  ثلٚ ٝقلیِٚ ٓؽاخؼلٚکای  ٛبی ثؽآٝؼظنعٙ ٓتٞقظ ٛؿی٘ٚ -۲۵ -۲ خعٍٝ

ٓ٘عی اؾ ثیٔٚ ٝ خ٘ف اكؽاظ ثؽ زكت  ٞٗت، ٝضؼیت ثٜؽٙکظٛ٘عگبٕ ضعٓت، ٓسَ ق اقت ثٚ تلکیک اؼائٚ نعٙ

 1۸  .............................................................................................................................. تٞٓبٕ

پؽظاضلت  ی هجلَ اؾ ثؽؼقلی ظٝ ٛلتلٚظؼ ٘٘لعٙ ک ٚ ٓكلتویٔب  ثلٚ ٝقلیِٚ ٓؽاخؼلٚکای  ٛبی ثؽآٝؼظنعٙ ٓتٞقظ ٛؿی٘ٚ -۲6 -۲ خعٍٝ

ٓ٘لعی اؾ ثیٔلٚ ٝ  ٞٗت، ٝضلؼیت ثٜؽٙکضلعٓت، ٓسلَ قلظٛ٘لعگبٕ  ثٚ تلکیک اؼائٚ  يٞؼت قؽاٗٚ، اقت ثٚ نعٙ

 1۱  ..................................................................................................  خ٘ف اكؽاظ ثؽ زكت تٞٓبٕ

 کیک٘٘عگبٕ ثؽزكت ظؼيع  ثٚ تلک ٗتیدٚ ٓؽاخؼٚ ٝ ظؼیبكت ضعٓبت ثٜعانتی ظؼٓبٗی ثؽ اقبـ ٗظؽ ٓؽاخؼٚ  -۲1 -۲ خعٍٝ

 ۵۹  ............................................................................................................  ی ضعٓت ظٛ٘عٙ اؼائٚ

ٗللٞع  کیللکثؽزكللت ظؼيللع ثللٚ تلهجللَ اؾ ثؽؼقللی ظٝ ٛلتللٚ ٓیللؿإ ؼضللبیت اؾ ضللعٓبت قللؽپبیی قللالٓت ظؼ  -۲۸ -۲خللعٍٝ 
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 همضهَ

ی ضعٓبت ٝ ثؽهؽاؼی ػعاُت ظؼ قالٓت اكؽاظ خبٓؼٚ ثب قلطٞذ  ایدبظ ٗظبّ ضعٓبت قالٓت ثؽای ثٜجٞظ قطر اؼائٚ

کهلٞؼٛب اقلت. ثلؽای اٗدلبّ  ثطم ثٜعانلت ٝ ظؼٓلبٕاهتًبظی ٝ اختٔبػی ٓطتِق، اؾ اٛعاف ايِی قیبقتگػاؼإ 

بت ؼا ظؼ اضتیلبؼ ػٔلّٞ ٓلؽظّ خبٓؼلٚ کٚ ثلب آکبٗلبت ٝ نلؽایظ ٓٞخلٞظ ثٜتلؽیٖ ضلعٓ یایٖ ْٜٓ تٞخٚ ثٚ ٗظبّ قالٓت

ٛبی اضیؽ طلؽذ تسلٍٞ قلالٓت ظؼ کهلٞؼ ثلب ٛلعف  ظٛع اؾ اٛٔیت ثبالیی ثؽضٞؼظاؼ اقت. اؾ ایٖ ؼٝ ظؼ قبٍ هؽاؼ 

پػیؽ ثٚ ضعٓبت قالٓت طؽازی ٝ اخؽا نعٙ اقت. ثب تٞخلٚ ثلٚ اكؿایم ظقتؽقی اكؽاظ خبٓؼٚ ضًٞيب  اههبؼ آقیت

ٛلبی ٓطتِلق خبٓؼلٚ، نل٘بضت  ثٚ ضعٓبت قلالٓت ثلیٖ گؽٝٙٛٔگبٗی ظقتؽقی اٛٔیت کبٛم ٗبثؽاثؽی ظؼ قالٓت ٝ 

ٛب ٝ ػٞآِی کلٚ ٓ٘دلؽ ثلٚ اقلتلبظٙ اكلؽاظ  ی ؼكغ إٓ ػٞآَ تأثیؽگػاؼ ثؽ ٗیبؾٛبی ظؼٓبٗی ٝ ثٜعانتی ٓٞخٞظ ٝ ٗسٞٙ

 ٛبی ٗظبّ قالٓت کهٞؼ ضؽٝؼی اقت. ثؽای اؼؾیبثی ػِٔکؽظ قیبقت ،نٞظ اؾ ضعٓبت قالٓت ٓی

ثؼع اؾ اخلؽای  ٓ٘عی ػّٔٞ اكؽاظ خبٓؼٚ اؾ ضعٓبت قالٓت ق٘دم توبضب ٝ ثٜؽٙ ٓ٘ظٞؼ گلتٚ نع، ثٚث٘بثؽ آٗچٚ 

ثكلتؽ تسویولبتی  کظؼ یل۹۳۱۳ظؼ قلبٍ ٓ٘لعی اؾ ضلعٓبت قلالٓت ظؼ کهلٞؼ،  آٓلبؼگیؽی ثٜؽٙ، طؽذ تسٍٞ قالٓت

ثٜعانلت ٝ ظؼٓلبٕ اؾ ثطلم ؼیؿإ ٝ قیبقلتگػاؼإ  ثؽٗبٓلٚثؽؼقلی ٝ آگلبٛی اٗدبّ نع تب اؾ ٗتلبیح إٓ ثلؽای  ٓ٘بقت

، اخلؽای ایلٖ ۹۳۱1پلف اؾ إٓ ظؼ قلبٍ  .اقلتلبظٙ نلٞظٓ٘عی اؾ ضلعٓبت قلالٓت ظؼ کهلٞؼ  ٓیؿإ ٝ چگٞٗگی ثٜؽٙ

ظؼ ایلٖ  آٓبؼگیؽی تکؽاؼ نع تب تـییؽات ایدبظ نعٙ ظؼ طٍٞ یک قبٍ ثٚ خؿئیبت کبَٓ ٓٞؼظ ثؽؼقی هلؽاؼ گیلؽظ. 

ی پلژٝٛم، ٗتلبیح  ٝ قلبثوٚ ۹۳۱1ٓبت قلالٓت ظؼ کهلٞؼ ٓ٘لعی اؾ ضلع آٓلبؼگیؽی ثٜؽٙگؿاؼل پف اؾ ثیلبٕ کِیلبت 

 آٓبؼگیؽی ظؼ كًَ ظّٝ ثٚ تلًیَ اؼائٚ ضٞاٛع نع.
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ثؽؼقی زدْ ٝ کیلیت ضعٓبت ، ۹۳۱1 قبٍ ٓ٘عی اؾ ضعٓبت قالٓت ظؼ کهٞؼ آٓبؼگیؽی ثٜؽٙٛعف ايِی 

آٝؼی ٝ  ٛبی ؾیؽ خٔغ ظؼ هبُت ثطماطالػبت ٓٞؼظ ٗیبؾ ظؼ ایٖ طؽذ . ثٞظٙ اقتقؽپبیی ٝ ضعٓبت ثكتؽی 

 :تٞيیق ضٞاٛ٘ع نع

 ن٘بقبیی ٗیبؾٛبی ضعٓبت قؽپبیی ظؼ ؾٓبٕ ٓؽخغ 

 تٞقظ اػضبی ضبٗٞاؼنعٙ  اؾ ضعٓبت قؽپبیی ظؼیبكت کی اؼؾیبثی ٛؽ 

  ٕظؼیبكلت ٓؽاخؼلٚ ثلؽای  آضؽیٖ ثلبؼ ٓ٘عی ثیٔبؼإ اؾ ضعٓبت قالٓت قؽپبیی ظؼ ؼضبیتآگبٛی اؾ ٓیؿا

 قؽپبیی تبضعٓ

 تٞقظ اػضبی ضبٗٞاؼ ٝ ػِلَ ػلعّ ٓؽاخؼلٚ ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓبت  ییضعٓبت قؽپب یتوبضب ثؽا ییبثاؼؾ

 قؽپبیی

 ٚک٘٘عگبٕ ضعٓبت قالٓت ثؽؼقی ػَِ ػعّ ظؼیبكت ضعٓبت قؽپبیی پف اؾ ٓؽاخؼٚ ثٚ اؼائ 

 ن٘بقبیی ٗیبؾٛبی ضعٓبت ثكتؽی ظؼ ؾٓبٕ ٓؽخغ 
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 تٞقظ اػضبی ضبٗٞاؼ یاؼؾیبثی ٛؽ ثبؼ ظؼیبكت ضعٓبت ثكتؽ 

 ثكتؽی آضؽیٖ ثبؼ ثكتؽی ظؼاؾ ضعٓبت  اػضبی ضبٗٞاؼٓ٘عی  ؼضبیتگبٛی اؾ ٓیؿإ آ 

  ػَِ ػعّ ٓؽاخؼٚ ثؽای ثكتؽی نعٕٝ ضبٗٞاؼ اػضبی اؼؾیبثی توبضب ثؽای ضعٓبت ثكتؽی تٞقظ 

 ک٘٘عگبٕ ضعٓبت ثكتؽی اؾ ٓؽاخؼٚ ثٚ اؼائٚ پف ٗهعٕ ػَِ ثكتؽی ثؽؼقی 

ٓلٞؼظ ٗظللؽ کهلٞؼ ثؽؼقلی ضلعٓبت ثكللتؽی ٝ ضلعٓبت قلؽپبیی ثلؽای کللَ کهلٞؼ ٝ ٗولبط نلٜؽی ٝ ؼٝقللتبیی ٗتلبیح 

 . اقت
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ثللب ٗبٓٚ  پؽقللم ظٝ ،ٓ٘للعی اؾ ضللعٓبت قللالٓت ثٜؽٙی  ثللؽای ؼكللغ ٗیبؾٛللبی اطالػللبتی ظؼ ؾٓی٘للٚ آٓللبؼگیؽیظؼ ایللٖ 

ٝ اختٔللبػی  نلل٘بضتی خٔؼیتبٗٞاؼ ٝ اطالػللبت آٝؼی اطالػللبت ضلل ٗبٓٚ ضللبٗٞاؼی )ثللؽای خٔللغ پؽقللم ٛللبی ػ٘ٞإ

ٗبٓٚ اٗللؽاظی )ثلؽای اطالػلبت تلًلیِی اػضلبی ضلبٗٞاؼ(  قلالٓت( ٝ پؽقلم اطالػبت ثطلمٝ  اػضبی ضبٗٞاؼٛب

 ظؼ پیٞقت گؿاؼل اؼائٚ نعٙ اقت.  ٛب ٗبٓٚ ی پؽقمثبؾثی٘آٓبؼگیؽی ٝ ی ٓأٓٞؼ ٛبؼاٛ٘ٔبٛٔؽاٙ  کٚ ثٚ طؽازی نع

 6 اؾ ،نلعٙ ث٘لعی آٓلبظٙ ی ؾٓبٕ ثؽٗبٓلٚثلؽ اقلبـ  ۹۳۱1قلبٍ ٓ٘عی اؾ ضلعٓبت قلالٓت  آٓبؼگیؽی ثٜؽٙاخؽای 

ثلب  ٛب اقلتبٕ ؼیؿی ٓعیؽیت ٝ ثؽٗبٓٚقبؾٓبٕ کبؼی ظكبتؽ آٓبؼ ٝ اطالػبت ثب ٛٔثٚ ٓعت ثیكت ؼٝؾ ۹۳۱1ٓبٙ اقل٘ع

  .ظؼ قطر کَ کهٞؼ يٞؼت گؽكتضبٗٞاؼ ٗٔٞٗٚ  ۲۲11۱گؽظآٝؼی اطالػبت اؾ 

ثؽای اخؽای ایٖ آٓبؼگیؽی ضبٗٞاؼٛبی ٗٔٞٗٚ ظؼ کَ کهٞؼ ثؽ اقلبـ اٛلعاف طلؽذ ٝ ثلب تٞخلٚ ثلٚ ظؼيلع ٗیلبؾ ثلٚ 

ٝؾاؼت ثٜعانلت، ؼ ایٖ طلؽذ ثلب تٞخلٚ ثلٚ ظؼضٞاقلت ظضعٓبت ثكتؽی ٝ ضعٓبت قؽپبیی ظؼ خبٓؼٚ اٗتطبة نعٗع. 

تـییللؽ  ( ۹۳۱۳ٝ قللبٍ)هجِللی  ٓج٘للی ثللؽ ایدللبظ انللتؽاى ثللب ضبٗٞاؼٛللبی ٗٔٞٗللٚ ظؼ اخللؽای ظؼٓللبٕ ٝ آٓللٞؾل پؿنللکی

ٗٔٞٗلٚ ظؼ ایلٖ ظٝؼٙ ٓ٘طجلن ثلب اخلؽای  ٛلبی ٛب ٝ هطؼلٚ ی اٍٝ ٝ ظّٝ، زٞؾٙ گیؽی ظؼ ٓؽزِٚ ٌٗؽظٕ چبؼچٞة ٗٔٞٗٚ

ث٘لعی اقلتلبظٙ  ای ثب طجولٚ گیؽی ازتٔبُی قٚ ٓؽزِٚ ٗٔٞٗٚ ؼٝل اؾ ۹۳۱1اٗع. ظؼ طؽذ قبٍ  هجِی ظؼ ٗظؽ گؽكتٚ نعٙ

 .نعٙ اقت

ٛبی ضبٗٞاؼی ثلٚ ظالیلَ ٓطتِللی ظقتؽقلی ثلٚ ضلبٗٞاؼ ٗٔٞٗلٚ ٝاخعنلؽایظ یلب  اؾ آٗدبیی کٚ گبٛی ظؼ آٓبؼگیؽی

تللٞإ ظؼ ٓللٞاؼظی اؾ ؼاٛکللبؼ ضللبٗٞاؼ خللبیگؿیٖ ثللؽای کللبٛم ؼیللؿل  پللػیؽ ٗیكللت ٓی اطالػللبت ٓللٞؼظ ٗیللبؾ آکبٕ

ٝ ٗٞع ضبٗٞاؼ ٗجبنلع. ثلؽ ایلٖ اقلبـ ٛب اقتلبظٙ کؽظ ثٚ نؽط إٓ کٚ ػعّ ظقتؽقی ثٚ اطالػبت ثٚ ظُیَ ٓبٛیت  ٗٔٞٗٚ

اهبٓتگللبٙ ، اؾ قللک٘ٚ ثللٞظٕ ٓکللبٕ یضللبُی، ؽیآٓللبؼگ ی ثللٞظٕ ضللبٗٞاؼ ظؼ طللٍٞ ظٝؼٙ تیللؿبظؼ ایللٖ آٓللبؼگیؽی ثللؽای 

کلبٕ ٕ ٓثٞظ یا ٓسَ اهبٓت ضبٗٞاؼ ٓؤقكٚ، ثٞظٕ ٓکبٕ تیتطؽ بیٓطؽٝثٚ، ظؼ ظقت قبضت ، ٗجٞظٕ ٓکبٕ یٓؼُٔٞ

ی خبیگؿیٖ اٗتطبة ٝ ٓؼؽكی نعٗع. ثب ایٖ ٝخٞظ ثلؽای پیهلگیؽی اؾ ایدلبظ ضبٗٞاؼٛب ٗهعٕ آظؼـ ٓٞؼظ ٗظؽ عاٝ پی

ثلٚ  ییضلبٗٞاؼ ظؼ پبقلطگٞ یٗلبتٞاٗ، ٗکلؽظٕ ضلبٗٞاؼ یٛٔکلبؼاؼیجی ظؼ ثؽاٝؼظٛبی ٜٗبیی ثؽای ٓلٞاؼظی اؾ خِٔلٚ 

 ؼٛبیضبٗٞاؼ ٗٔٞٗٚ خبیگؿیٖ ظؼ ٗظؽ گؽكتٚ ٗهع. تؼعاظ ضبٗٞا ،بٕ ٓٞؼظ ٗظؽکثٚ ٓ یبٕ ظقتؽقکٗجٞظ آٝ  قؤاالت

 اؼائٚ نعٙ اقت.  ۹-۹ٛب ظؼ خعٍٝ  نعٙ ثٚ تلکیک ٗوبط نٜؽی ٝ ؼٝقتبیی ٛؽ یک اؾ اقتبٕ ٗٔٞٗٚ اٗتطبة



 3 ٓوعٓٚ. ۹كًَ 

 

 ثٚ تلکیک اقتبٕ اؾ ضعٓبت قالٓت یٓ٘ع ثٜؽٙ یؽیآٓبؼگتؼعاظ ضبٗٞاؼٛبی ٗٔٞٗٚ  -4-4جضّل 

 
ٓلعیؽیت قبؾٓبٕ ٛب پف اؾ اٗتطبة ٛٔؽاٙ ثب تًٞیؽ آظؼـ پكتی ظؼ اضتیبؼ ظكبتؽ آٓبؼ ٝ اطالػبت  كبیَ ٗٔٞٗٚ

گیؽی ثلٚ پیٞقلت گلؿاؼل  گیؽی ظؼ ظقلتٞؼاُؼَٔ طلؽذ ٗٔٞٗلٚ هؽاؼ ظاظٙ نع. خؿئیبت ٗٔٞٗٚ ٛب اقتبٕ ؼیؿی ٝ ثؽٗبٓٚ

 آٝؼظٙ نعٙ اقت.

کل روستایی شهری نام استان

1010 320 690 آرستایجاى ضشلی

880 300 580 آرستایجاى غشتی

580 200 380 اسدتیل

1140 260 880 اغفْاى

770 150 620 الثشص

370 130 240 ایالم

480 160 320 تَضْش

1700 270 1430 شاى ْت

470 170 300 چْاسهحال ٍ تختیاسی

440 170 270 خشاساى جٌَتی

1260 390 870 خشاساى سضَئ

480 190 290 خشاساى ضوالی

1020 310 710 خَصستاى

520 180 340 صًجاى

420 120 300 سوٌاى

740 310 430 سیستاى ٍ تلَچستاى

1080 350 730 فاسس

580 180 400 لضٍیي

430 70 360 لن

630 210 420 وشدستاى

850 320 530 وشهاى

710 220 490 وشهاًطاُ

380 150 230 وْگیلَیِ ٍ تَیشاحوذ

670 270 400 گلستاى

850 310 540 گیالى

660 230 430 لشستاى

890 360 530 هاصًذساى

640 190 450 هشوضئ

620 250 370 ّشهضگاى

690 250 440 ّوذاى

510 120 390 یضد

22470 7110 15360 کل
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ٛلب ظؼ اقلتبٕ ثلبؾٗگؽی ٝ ظؼ يلٞؼت ٗیلبؾ  تٞقلظ ثبؾثیٖنلعٙ  ٛبی تکٔیَ ٗبٓٚ ٛ٘گبّ اخؽای آٓبؼگیؽی پؽقلم

ای کلٚ ظؼ اضتیلبؼ   ٛبی ٓٞؼظ ٓؽاخؼٚ پبقطگٞیبٕ ثلؽ اقلبـ کعٗبٓلٚ ايالذ نعٗع. ٛٔچ٘یٖ ظؼ ایٖ ٓؽزِٚ ثیٔبؼقتبٕ

ی ثؼلع ثلؽای اطٔی٘لبٕ  ی اخؽای آٓلبؼگیؽی، ظؼ ٓؽزِلٚ کعگػاؼی نعٗع. پف اؾ اتٔبّ ظٝؼٙ ،هؽاؼ گؽكتٚ ثٞظٛب  اقتبٕ

ٛب اٗدبّ ٝ پلف  ٗبٓٚ نعٙ، اظیت آظؼـ پؽقم ی تؼییٖ ٛبی ٓٞؼظ اٗتظبؼ ثؽای ضبٗٞاؼٛبی ٗٔٞٗٚ ٗبٓٚ َ پؽقماؾ تکٔی

نللع. ثللؽای ک٘تللؽٍ کللبؼ  اٗدللبّنللعٙ  اكؿاؼٛللبی طؽازی آٓللبیی( ثللب ٗؽّ ٛللب ثللٚ قیكللتْ کللبٓدیٞتؽی )ظاظٙ اؾ إٓ ٝؼٝظ ظاظٙ

آٓبیی ٓدلعظ  ضٞنٚ ٓدعظا  تٞقظ اكؽاظ ضجؽٙ ٓٞؼظ ظاظٙنعٙ ظؼ ٛؽ  آٓبیی ظاظٙٛبی  ٗبٓٚ آٓبیی، ظٙ ظؼيع اؾ پؽقم ظاظٙ

آٓبیی  کبَٓ ظاظٙ طٞؼ ظؼيع ثٞظ ٓدعظا  ثٚ ۹٫6ثیم اؾ ٛب  آٓبیی إٓ ٛبیی کٚ ضطبی ظاظٙ ٝ ٝؼیق هؽاؼ گؽكت٘ع. ضٞنٚ

يلٞؼت  نعٙ ثٚ ٛبی ٝؼیق ٗبٓٚ ٛب، پؽقم نعٗع. قدف ثؽای ک٘تؽٍ ؼٝاثظ ٓ٘طوی ٓٞؼظاٗتظبؼ ثیٖ اطالػبت پؽقم

نعٙ ٓلٞؼظ ٝیلؽایم هلؽاؼ گؽكت٘لع تلب ثلب ؼكلغ ضطبٛلبی ازتٔلبُی، ظؼ ٜٗبیلت  اكؿاؼ طؽازی ٓبنی٘ی ٝ ثب اقتلبظٙ اؾ ٗؽّ

ی  اقللتلبظٙ کللبؼثؽإ ظؼ اضتیللبؼ هللؽاؼ گیللؽظ. ظؼ ٜٗبیللت ثللب ٓسبقللجٚٛللبیی هبثللَ اػتٔللبظ ٝ يللسیر ثللؽای  ٓدٔٞػللٚ ظاظٙ

گیؽی، اقتطؽاج خعاٍٝ آٓبؼگیؽی، کٚ ثؽ اقبـ ٗیبؾٛب ٝ اٛعاف طلؽذ تؼیلیٖ نلعٙ ثلٞظ، ثلؽ اقلبـ  ٛبی ٗٔٞٗٚ ٝؾٕ

 گیؽی يٞؼت گؽكت. ظقتٞؼاُؼَٔ طؽذ ٗٔٞٗٚ
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٘لع ی. نلبضٚ اٍٝ نلبَٓ كؽانلٞظ ٓیظؼ ظٝ نلبضٚ اٗدلبّ  یکِل طلٞؼٚ ضعٓبت قالٓت ثاقتلبظٙ اؾ  ٘ٚ یظؼ ؾٓٛب  پژٝٛم

ؽگلػاؼ ثلؽ یثی تأؽٝٗلیٖ نلبضٚ ثلؽ ػٞآلَ ثیظٝٓلٝ  گلؽظظ یاؾ ضعٓبت ٓ اكؽاظ کٚ ٓ٘دؽ ثٚ اقتلبظٙ اقت یتلکؽ ظؼٝٗ

اقلتلبظٙ اؾ  ٘لٚ یظؼ ؾٓيلٞؼت گؽكتلٚ ٛلبی  بٕ پژٝٛمیل. ظؼ اظآلٚ اؾ ٓظاؼظع یلکأْ كؽظ ظؼ اقتلبظٙ اؾ ضعٓبت تیتًٔ

 نٞظ. یثٚ چ٘ع ٓٞؼظ انبؼٙ ٓ ظٛ٘ع، ؼا پٞنم ٓی، کٚ اؿِت ٛؽ ظٝ نبضٚ ضعٓبت قالٓت

اؾ ضلعٓبت  اكلؽاظ ٓ٘لعی ػلعاُتی ظؼ ثٜلؽٙ ثلب ٛلعف تسِیلَ ثلیپژٝٛهی ( ۲۱۹۳)ٝ ٛٔکبؼإ گبؼقیب قٞثیؽاتف 

اؾ ٓ٘لعی  ثٜؽٕٙ ظؼ ٓیلؿاػلعاُتی  ثیاٗع. ثؽ اقبـ ٗتبیح ایٖ ٓطبُؼٚ  قالٓت ظؼ ظٝ کهٞؼ ثؽؾیَ ٝ کِٔجیب اخؽا ٗٔٞظٙ

اختٔللبػی پللبییٖ ثیهللتؽ ثللٞظٙ اقللت. ظؼ کهللٞؼ کِٔجیللب ظؼ اقللتلبظٙ اؾ -ثللب پیهللی٘ٚ اهتًللبظی ضللعٓبت قللالٓت ظؼ اكللؽاظ

گیلؽی  ظؼ ٓیؿإ ثٜلؽٙػعاُتی  ثی ،ضعٓبت قالٓت اُٝیٚ، ضعٓبت ثیٔبؼقتبٗی، ضعٓبت اٝؼژاٗف ٝ ضعٓبت پیهگیؽی

ؼ کهٞؼ ثؽؾیَ ظؼ اقتلبظٙ اؾ ضعٓبت قؽپبیی ثیٔبؼقلتبٗی اختٔبػی گؿاؼل گؽظیع ٝ ظ-ٓطتِق اهتًبظیٛبی  گؽٝٙ

اختٔلبػی گلؿاؼل گؽظیلع. ثلؽ اقلبـ ٗتلبیح -ٓطتِلق اهتًلبظیٛلبی  ٝ ضعٓبت پیهگیؽی ظؼ ٓیؿإ ثٜؽٙ گیؽی گؽٝٙ

ایلٖ ظؼ . اقلتاؾ ضلعٓبت ثیٔبؼقلتبٗی ثلب ػلٞآِی ٛٔچلٕٞ ٗلٞع ثیٔلٚ ٝ ظؼآٓلع اكلؽاظ ٓلؽتجظ ٓ٘عی  ثٜؽٙایٖ ٓطبُؼٚ، 

ظؼ اقلتلبظٙ اؾ ضلعٓبت، ثلٚ ٓؼ٘لی اقلتلبظٙ ػلعاُتی  ثی ظ پف اؾ گػنت ثیكت قبٍ اؾ ايالزبت،نٞ ٓیٓطبُؼٚ ٗتیدٚ 

 کٔتؽ ظؼ ثؽاثؽ ٗیبؾ ثؽاثؽ، ٛٔچ٘بٕ ٝخٞظ ظاؼظ.

اؾ ضعٓبت قالٓت اػْ اؾ ٓ٘عی  ثٜؽٙٝؼظ ٓیؿإ اای اهعاّ ثٚ ثؽ ظؼ ٓطبُؼٚ (۲۱۹۲)ٝ ٛٔکبؼإ ٗكت  اقٔبػیَ

ثیؽگػاؼ ثلؽ إٓ ظؼ قلبک٘یٖ ؿلؽة ایلؽإ ٗٔٞظٗلع. ظؼ ایلٖ ٓطبُؼلٚ کلٚ ثلب ػٞآَ تأٞيی ٝ ظُٝتی تٞقظ ؾٗبٕ ٝ ضً

قللبُٚ نللٜؽ قلل٘٘عج يللٞؼت گؽكللت، چ٘للیٖ ٗتیدللٚ گؽكتللٚ نللع کللٚ ٓیللؿإ  1۱تللب  ۹۸ ؾٗللبٕ اؾٗٔٞٗللٚ  ۹۲۱۱زدللْ 

ایلٖ ٛبی  . ثلؽ اقلبـ یبكتلٚاقلتاؾ ضعٓبت قالٓت ثیٖ ؾٗلبٕ ٓلؽتجظ ثلب ػٞآلَ ٓتؼلعظ كلؽظی ٝ اختٔلبػی ٓ٘عی  ثٜؽٙ

ؾٗبٕ اؾ ضعٓبت قالٓت ظؼ ٛؽ ظٝ ثطم ظُٝتلی ٝ ضًٞيلی، ٓ٘عی  ثٜؽٙثیؽگػاؼ ثؽ أبُؼٚ ٜٓٔتؽیٖ ٓتـیؽٛبی تٓط

. ػللالٝٙ ثللؽ ایللٖ ، ؼاثطللٚ ٓؼ٘للبظاؼی ثللیٖ ظؼآٓللع اقللتقللطر تسًللیالت، نللٜؽی ثللٞظٕ، زللبِٓگی ٝ کیلیللت ضللعٓبت 

 اؾ ضعٓبت ثطم ضًٞيی ٝخٞظ ظاؼظ. ٓ٘عی  ثٜؽٙضبٗٞاؼ ٝ 

اؾ ضلعٓبت قلالٓت ٝ ٓ٘لعی  ثٜؽٙاهلعاّ ثلٚ ثلؽآٝؼظ ٓیلؿإ  ۲۱۱۸ظؼ قلبٍ  ایُؼلٚظؼ ٓطبثبقتٞـ ٝ ٛٔکلبؼإ 

ثلؽ اقلبـ ٗتلبیح  ٗٔٞظٗلع. ٗللؽ ۲1۱۶ای ثؽاثلؽ  ثیؽگػاؼ ثؽ إٓ ظؼ ثطم ظُٝتی کهٞؼ ثؽؾیَ ثب زدلْ ٗٔٞٗلٚأػٞآَ ت

ی ثلٞظٙ ٗیٔلی اؾ إٓ ظؼ ثطلم ظُٝتل ثلٞظٙ کلٚ توؽیجلب   ظؼيلع 6۱٫6اؾ ضلعٓبت قلالٓت ٓ٘عی  ثٜؽٙایٖ پژٝٛم ٓیؿإ 

اؾ ضلعٓبت ظؼ ٓ٘لعی  ثٜؽٙگیؽی اؾ ضعٓبت ثؽای ٓؽظإ ثب قٖ ثبال ٝ ؾٗبٕ ثیهلتؽ ثلٞظٙ ٝ ٓیلؿإ  اقت. ازتٔبٍ ثٜؽٙ

ٛؽ ظٝ خ٘ف ثب ػٞآَ قطر تسًیالت، ظؼآٓع ضبٗٞاؼ، ٝ ٗعانتٖ پؿنک ضلبٗٞظٙ ٓلؽتجظ ثلٞظٙ اقلت. ایلٖ پلژٝٛم 

گػنلتٚ ظؼ ثؽؾیلَ کلبٛم یبكتلٚ، ثلب  ٛبی ظُٝتلی ظؼ قلبٍاؾ ضعٓبت ثطلم ٓ٘عی  ثٜؽٙگیؽظ کٚ ٛؽ چ٘ع  چ٘یٖ ٗتیدٚ ٓی

 .اقت ایٖ زبٍ ایٖ ثطم ٓ٘جغ ٜٓٔی ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قالٓت ظؼ اكؽاظ کْ ظؼآٓع ٝ كبهع تسًیالت

 یٛلب گلؽٝٙ یكٚ کبؼثؽظ ضعٓبت قالٓت تٞقظ اػضبیظؼ پژٝٛم ضٞظ ثٚ ٓوب (۲۱۱6ٛٞظ کٞإ ٝ ٛٔکبؼإ )

اؾ ٓ٘لبطن ٓطتِلق  یا چ٘عٓؽزِٚ یؽیگ ٖ ٓ٘ظٞؼ ثب ٗٔٞٗٚیاٗع. ثع کبٗبظا پؽظاضتٚ عپٞقتبٕ( ظؼیت )قلیؽ اهِیت ٝ ؿیاهِ
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گلؽٝٙ  یعٗع کلٚ اػضلبیدلٚ ؼقلیٖ ٗتیلاٗتطلبة ٗٔٞظٗلع ٝ ثلٚ ا یؼا ثٚ ٓ٘ظٞؼ اٗدلبّ ًٓلبزجٚ تِل٘ل ییضبٗٞاؼٛب ،کبٗبظا

ٖ ٓٞضلٞع یلا ،ٖی٘ع آب ظؼ ٓٞؼظ ٓتطًًیٗٔب یٓؽاخؼٚ ٓ یعپٞقتبٕ ثٚ پؿنک ػٔٞٓیم اؾ قلیث یت ثب ازتٔبُیاهِ

ؽ اٗدللبّ یٝ پللبا اقللٔ ی، ٓللبٓٞگؽاك PSAم یکٔتللؽ آؾٓللب نللعٙ، یٔبؼقللتبٕ ثكللتؽیکللؽظ. آٗللبٕ کٔتللؽ ظؼ ث یيللعم ٗٔلل

  ظاظٗع. یٓ

 یاهتًلبظٛبی  یژگیقالٓت ؼا ثؽ اقبـ ٝاقتلبظٙ اؾ ضعٓبت ؿإ یظؼ گؿاؼل ضٞظ ٓ (۲۱۱6نبیِم ث٘عؼی )

کلٚ  یبكت کٚ اكؽاظیح ظقت یٖ ٗتبیهؽاؼ ظاظٙ ٝ ثٚ ا یت قالٓت ٓٞؼظ ثؽؼقیٔٚ ٝ ٝضؼیت ثی، ٝضؼکیٝ ظٓٞگؽاك

ٖ ؼاثطلٚ ظؼ ٓلٞؼظ ضلعٓبت یل٘لع آلب ایٗٔب یٛكت٘ع اؾ ضعٓبت قالٓت کٔتؽ اقلتلبظٙ ٓل یت قالٓت ثٜتؽیٝضؼ یظاؼا

 یت اهتًلبظیٝ ٝضلؼ یٔلٚ ظؼٓلبٗیت قلالٓت، ثیع. ظكؼبت ٓؽاخؼٚ ثلٚ پؿنلک ثلٚ ٝضلؼیٓهبٛعٙ ٗگؽظ یظٗعاٗدؿنک

 .ظاؼظ یكؽظ ثكتگ

قلالٓت اقلتلبظٙ اؾ ضلعٓبت ظؼ  یخ٘كل یٛلب ثبُوٞٙ تلبٝتٛبی  ٖ ک٘٘عٙییتؼ (۲۱۱6ق٘عی٘ٞ ٝ ٛٔکبؼإ )-ؼظٝٗعٝ

ن ًٓلبزجٚ ضبٗلٚ ثلٚ ضبٗلٚ ثلب اقلتلبظٙ یقبٍ اؾ طؽ 6۱ یكؽظ ثبال ۳۱۳۱ یٖ ٓطبُؼٚ ٓوطؼیٗٔٞظٗع. ظؼ ا یؼا ثؽؼق

اؾ إٓ ثلٞظ کلٚ ظؼيلع  یح زلبکیٗتلب ٗع.نلع یتٞقلظ پؿنلک ثؽؼقل یکلیؿی٘ٚ كیؿ ٓؼبیقبضتبؼٓ٘ع ٝ ٗ یا اؾ پؽقه٘بٓٚ

چ تللبٝت ی٘ع آب ٛلیٗٔب یب اؾ ضعٓبت ٓؽاهجت ظؼ ٓ٘ؿٍ اقتلبظٙ ٓیٓؽاخؼٚ ٗٔٞظٙ  یاؾ ؾٗبٕ ثٚ پؿنک ػٔٞٓ یثبالتؽ

ٓهللطى ظؼ  یٗللبثؽاثؽ ،ثؽاثللؽ یبؾٛللبیثللب ظؼ ٗظللؽ گللؽكتٖ ٗ بكللت ٗهللع.ی یٔبؼقللتبٗیظؼ اقللتلبظٙ اؾ ضللعٓبت ث یتیخ٘كلل

 ٗع.ٙ ثٞظؽل نعیٝخٞظ ظانت ٝ ؾٗبٕ کٔتؽ پػ یٔبؼقتبٗیؽل ثیٓٞؼظ پػ

ٚ ثللؽ اقللبـ یللٓؽاهجللت اُٝاقللتلبظٙ اؾ ضللعٓبت كللٚ اطالػللبت ظؼ ٓللٞؼظ یثللٚ ٓوب  (۲۱۱6خللؽظٕ ٝ ٛٔکللبؼإ )

عٗع کٚ ظؼيع ٓهبٝؼٙ ثؽ اقلبـ گلؿاؼل كلؽظ یدٚ ؼقیٖ ٗتیپؽظاضتٚ ٝ ثٚ ا یؿ ٓعاؼک پؿنکیگؿاؼل ضٞظ كؽظ ٝ ٗ

ٖ اطالػلبت یٓتٞقلظ ثل ٛٔلبٛ٘گیت اؾ یلح زکبی. ٗتلباقلتثلٞظٙ  یپؿنکٓعاؼک  ظؼيع۹۵كٚ ثب یظؼ ٓوب ظؼيع ۳۳

 ظاؼظ. یظؼ ٓٞؼظ ٓهبٝؼٙ ثب پؿنک ػٔٞٓ یظٛ ؿ ضٞظ گؿاؼلیٝ ٗ یٓعاؼک پؿنک

ت ٓلؽظّ اؾ ٗظلبّ قلالٓت إٓ یک ظؼ ٓلٞؼظ ؼضلبیلٓکؿ یم ِٓلیٔلبیپٛبی  اؾ ظاظٙ( ۲۱۱۵ثؽإٝ ٝ ٛٔکبؼإ )

ظؼ اقلتلبظٙ اؾ  یؽیلْ گی٘لع تًلٔیكؽا یبثیلثلب ٓلبٗغ ظؼ اؼؾ یظٝ هكٔت یٓ٘ل یا کهٞؼ ثٚ ٓ٘ظٞؼ ثؽآٝؼظ ٓعٍ ظٝ خِٔٚ

ًٓلبزجٚ اٗتطلبة  یقلبٍ ثلؽا ۹6ثلبالتؽ اؾ ثلب قلٖ اؾ اكؽاظ  یٗلؽ ۹۱۵6 یا اقتلبظٙ ٗٔٞظٗع. ٗٔٞٗٚ یضعٓبت ثٜعانت

آٓلع اكلؽاظ ثلب ظؼ. ٖ ٓؽاخؼلٚ ثلٚ پؿنلک ظانلتیظؼ اُٝلاقتلبظٙ اؾ ضلعٓبت ظؼ  یت اؾ تلبٝت ظؼآٓعیح زکبینعٗع. ٗتب

ٗٔلٞظ. ظؼ ٓلٞؼظ  یٖ ٓالهلبت يلعم ٓلیٖ آلؽ تٜ٘لب ظؼ ٓلٞؼظ اُٝلیلثلٚ ٓتطًلى ظانلت٘ع کلٚ ا یهتؽیثبالتؽ ٓؽاخؼٚ ث

 الت ٝخٞظ ظانت.یٝخٞظ ٗعانت آب تلبٝت ٗكجت ثٚ تسً یچ تلبٝت ظؼ آٓعینعٕ ٛ یثكتؽ

 یثلبؼ ٓللبُٝ ٓ٘لعی  ثٜؽٙ یاُگٞٛللب یؼا ثلب ثؽؼقل یظٛ٘لعٙ ضًٞيللٚ ٗوللم اؼائل (۲۱۱۲ٛبٗل  ٛلب ٝ ٛٔکلبؼإ )

ضلبٗٞاؼ ٓلٞؼظ  ۵۱۱۱ظؼ ایلٖ ٓطبُؼلٚ . ٗعٗٔٞظ یبثیاؼؾ یٝ ػٔٞٓ یضبٗٞاؼٛب ظؼ اقتلبظٙ اؾ ضعٓبت ضًٞي یثؽا

ظؼٓلبٕ ٛبی  ٘لٚیٓؽاخؼلٚ ٝ ٛؿ ٓلٞؼظ ظٛ٘عٙ ٗٞع اؼائٚ خؽازت، ،یٔبؼیًٓبزجٚ هؽاؼ گؽكت٘ع ٝ اطالػبت ظؼ ٓٞؼظ ث

اؾ  یضًٞيل ییظؼ اقتلبظٙ اؾ ضعٓبت قلؽپب یچ تلبٝتیکٚ ٛ ٗتبیح ٓطبُؼٚ ٗهبٕ ظاظنع.  گؽظآٝؼیؽ یٛلتٚ اض ۴ظؼ 

٘للع. یٗٔب یم اؾ كوللؽا اقللتلبظٙ ٓللیثلل یٓسللَ قللکٞٗت ٝخللٞظ ٗللعاؼظ آللب ثؽٝتٔ٘للعإ اؾ ضللعٓبت ظُٝتلل ٝ ٗللٞع ٗظللؽ خلل٘ف

کللٚ  یاتکللب ظانللت٘ع ظؼ زللبُ یهللتؽ ثللؽ ضللعٓبت ضًٞيللیک ؾٓللبٕ ثیللٔللبؼ ظؼ یٖ ػضللٞ ثیچ٘للع یظاؼا یضبٗٞاؼٛللب

 .ظانت٘ع یَ ثٚ اقتلبظٙ اؾ ضعٓبت ضًٞيیکٔتؽ تٔب یخعٛبی  یٔبؼیث یظاؼا یضبٗٞاؼٛب

اؾ ضلعٓبت قللالٓت ؼا ظؼ ٓ٘لعی  ثٜؽٙٝ  یظؼ ظقتؽقل یطجولبت اختٔلبػ یٗلبثؽاثؽ  (۲۱۱۹ثلٞؼٍ ٝ ٛٔکلبؼإ )

ظؼ . ٗٔٞظٗلع یبثیلاؾ ضلعٓبت قلالٓت ؼا اؼؾٓ٘عی  ثٜؽٙظؼ  یٔٚ ٓکَٔ ضًٞيیؽ ظانتٖ ثیثأَ ٗٔٞظٙ ٝ تیتسِ بیاقدبٗ

چ یاؾ إٓ ثلٞظ کلٚ ٛل یح زلبکیٗتلب .نلع ثؽؼقیقبٍ ٓ٘طوٚ  ۹1 یٖ ثبالیاؾ قبک٘ یٗلؽ ۹۲۲1۵ٗٔٞٗٚ ی آٗبٕ  ٓطبُؼٚ

ت یکٚ ٝضلؼ یٖ اكؽاظیث یؽیهگیؽ پیؿ یظؼٓبٗ یاؾ ضعٓبت ثٜعانتٓ٘عی  ثٜؽٙظؼ  یاؾ ٗظؽ طجوٚ اختٔبػ یٗبثؽاثؽ

ٛ٘لٞؾ  قلالٓت ِٓلیظؼ اقلتلبظٙ اؾ ضلعٓبت  یآلب ٗلبثؽاثؽ ٝخلٞظ ٗعانلت ٗٔٞظٗلع یبثیلقالٓت ضلٞظ ؼا ٗلبٓطِٞة اؼؾ

 ٝخٞظ ظاؼظ.

کٚ چلٚ اٗلعاؾٙ ٗظلبّ ثٜعانلت ٝ  هؽاؼ ظاظٗع یؼا ٓٞؼظ ثؽؼقٖ ٓٞضٞع یا( ۲۱۱۱نیؽی ظاِٗٞا ٝ ٛٔکبؼإ )

ظؼ  .اقللت اؾ ضللعٓبت پؿنللکبٕ ؼا زللػف ٗٔللٞظٙٓ٘للعی  ثٜؽٙ یٝ اهتًللبظ یکبٗللبظا ٓٞاٗللغ اختٔللبػ یظؼٓللبٕ ٛٔگللبٗ

 ،هللؽاؼ گؽكللت. ظؼ ٓؽزِللٚ اٍٝ یٓتطًللى ٓللٞؼظ ثؽؼقلل ٚ ٝیللاؾ ضللعٓبت ٓؽاهجللت اُٝٓ٘للعی  ثٜؽٙٛللب  ی إٓ ٓطبُؼللٚ

كللٚ ثللب یظؼ ٓوب ،اٗللع ٓؽاخؼللٚ ٗٔٞظٙکللٚ ثللٚ پؿنللک ظؼ قللبٍ گػنللتٚ  یاكللؽاظ یژگللیاؾ ضللعٓبت پؿنللکبٕ ٝ ٝٓ٘لعی  ثٜؽٙ

 یاكلؽاظ یژگلیظكؼبت ٓؽاخؼٚ ثٚ پؿنک ٝ ٝ ،ظؼ ٓؽزِٚ ظّٝ .نع یبثیاؼؾ ،اٗع ٓؽاخؼٚ ٗ٘ٔٞظٙثٚ پؿنک کٚ  اكؽاظی
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ثلب  یبؾ ثٜعانلتیلح ٗهلبٕ ظاظ کلٚ ٗیٗٔٞظٗلع. ٗتلب یبثیلاٗلع ؼا اؼؾ قبٍ ثٚ پؿنک ٓؽاخؼٚ ٗٔلٞظٙ کیثبؼ ظؼ  6کٚ زعاهَ 

 ْ ظاؼظ. یاؾ ضعٓبت پؿنک ؼاثطٚ ٓكتوٓ٘عی  ثٜؽٙم یاكؿا

ٓؽاخؼللٚ ثللٚ  ٓللؤثؽ ثللؽَ ػٞآللَ یللثللٚ تسِ یک ٓطبُؼللٚ ٓوطؼللیللظؼ ( ۲۱۱۱قبقللی ٝ ٛٔکللبؼإ )-ؼاٍ ٓ٘للعٝؾا

 یم ظقتؽقللیخٜللت اكللؿا یٓللعاضالت یظؼ ٗظللبّ ثللب ٛللعف کٔللک ثللٚ طؽازلل یٛللب ٝ ثؽاثللؽٕ آ یت ٗكللجیللاٛٔ پؿنللک،

 ظؼ ٓلٞؼظ ییٛلب ًٓلبزجٚ نلع ٝ ظاظٙ قلبٍ ۹۵ یاؾ اكلؽاظ ثلبالٗللؽی  ۹۲۸۵اؾ ٗٔٞٗلٚ  ٛلب ظؼ ٓطبُؼلٚ إٓاٗلع.  پؽظاضتٚ

ح ی. ٗتللب نللع یآٝؼ خٔللغ ...ٝ  یثٜعانللت ٛللبیبؾی، ٗ ی، ؼٝاٗهلل٘بضت یاهتًللبظ – ی، اختٔللبػنلل٘بضتی ٛللبی خٔؼیت ٝیژگی

 ،یبؾ ظؼٓلبٗیلٖ ٗیثلبالتؽ یٖ گلؽٝٙ ظاؼایاقلت. ظؼ ثلاقتلبظٙ اؾ ضعٓبت ٖ ػبَٓ یٜٓٔتؽ یٗهبٕ ظاظ کٚ قالٓت اظؼاک

 . (ظؼيع 6۵) اخؼٚ ؼا ظانت٘عٖ ٓؽیالت کٔتؽیٖ تسًیاكؽاظ ثب کٔتؽ

ظؼ اكلؽاظ  یٝ اهتًلبظ یاختٔلبػ یٛلب ؽ تللبٝتیثأتل یثٚ ثؽؼقل یٓوطؼ یا ظؼ ٓطبُؼٚ( ۹۱۱6ظال ٛٞؾ ٝ ُئٕٞ )

قللبٍ ظؼ ٓللٞؼظ ٓؽاخؼللٚ ثللٚ  ۹6 یثللبال ییبیاقللدبٗ ۳۱6۵۹ثللب  یا لبظٙ اؾ ضللعٓبت قللالٓت پؽظاضت٘للع. ظؼ ًٓللبزجٚاقللت

عٗع یٖ ٗتلبیح ؼقلیلٓلبٙ گػنلتٚ ثلٚ ا ۹۲ یٔبؼقتبٕ ظؼ طینعٕ ظؼ ث یک نت ثكتؽیب یٛلتٚ گػنتٚ  ۲ یپؿنک ظؼ ط

اقتلبظٙ ظؼ  یطٞؼ کِٚ ظاؼظ ٝ ثٔبؼقتبٕ ؼاثطٚ ػکف ٝخٞظ یثظؼ  یالت ٝ ٓؽاخؼٚ ثٚ پؿنک ٝ ثكتؽیٖ تسًیکٚ ث

 ق تلبٝت ٝخٞظ ظاؼظ.یضؼ یِیت قالٓت ضیٝضؼ یٖ اكؽاظ ظاؼایث یاهتًبظ یقالٓت اؾ ٗظؽ اختٔبػاؾ ضعٓبت 

 نیّ هفاُ فیتؼار -4-1

 نٞظ.  ثٚ اضتًبؼ اؼائٚ ٓیاٗع  کبؼ ؼكتٚ ثٚظؼ گؿاؼل کٚ ای  ٛب ٝ ٓلبٛیْ پبیٚ ظؼ ایٖ ثطم تؼؽیق ٝاژٙ

 طاکيُای  ساًْاراًْاع 

چلبظؼ  نعٙ اؾ ًٓبُر قلطت، ٛبی قبضتٚ ٛبی ثبثت )اهبٓتگبٙ ظؼ اهبٓتگبٙضبٗٞاؼٛبی قبکٖ ٛبی آٓبؼگیؽی،  ظؼ طؽذ

 ث٘عی توكللیْ یا ٝ ضلبٗٞاؼ ٓؤقكلٚ یضلبٗٞاؼ گؽٝٛلل قلبکٖ، یضللبٗٞاؼ ٓؼٔلُٞگلؽٝٙ قلٚ ...( ثللٚ  دلؽ ٝک، کثبثلت، آُٞٗل

 .نٞٗع ٓی

 ساًْار هؼوْلی طاکي

ک٘٘لع ٝ ثلب یکلعیگؽ  نلٞظ کلٚ ثلب ٛلْ ظؼ یلک اهبٓتگلبٙ ثبثلت ؾٗلعگی ٓی ٗللؽ تهلکیَ ٓی ضبٗٞاؼ ٓؼُٔٞی قبکٖ، اؾ چ٘ع

ضٞؼٗع. ث٘بثؽایٖ الؾّ ٗیكت کٚ اػضبی یک ضبٗٞاؼ زتٔب  ثلب یکلعیگؽ ؼاثطلٚ  ٛٔطؽج ٛكت٘ع ٝ ٓؼٔٞال  ثب ْٛ ؿػا ٓی

 ک٘لع، ٚ تٜ٘بیی ؾٗلعگی ٓیضٞیهبٝٗعی ظانتٚ ثبن٘ع. ثٚ ػجبؼت ظیگؽ ضبٗٞاؼ ُؿٝٓب  ثب ضبٗٞاظٙ یکی ٗیكت. كؽظی کٚ ث

 نٞظ. تِوی ٓی ٓؼُٔٞی ضبٗٞاؼ ٗیؿ

 ساًْار گزُّی

طلٞؼ ػٔلعٙ ظانلتٖ ٝیژگلی ٓهلتؽک(  ٓدٔٞػٚ اكؽاظی کٚ تٔبّ یب اؿِت آٗلبٕ ثلٚ ظُیلَ ظاؼا ثلٞظٕ نلؽایظ ضلبو )ثلٚ

اظاؼٙ  طلٞؼ ٓهلتؽک، آلٞؼ ؾٗلعگی ظؼ إٓ اهبٓتگلبٙ ؼا اٗع ٝ ثٚ اهبٓتگبٙ ٓهتؽکی ؼا ثؽای قکٞٗت ضٞظ اٗتطبة کؽظٙ

 نٞٗع. ک٘٘ع، ضبٗٞاؼ گؽٝٛی ٗبٓیعٙ ٓی ٓی

 آٓلبؼگیؽیٝخلٞظ ٗلعاؼظ ظؼ ایلٖ « قؽپؽقلت ضلبٗٞاؼ»ػِیؽؿْ آٗکٚ ظؼضبٗٞاؼٛبی گؽٝٛلی، اؿِلت ػضلٞی ثلٚ ٗلبّ 

 .ٙ اقتػ٘ٞإ قؽپؽقت ضبٗٞاؼ گؽٝٛی ٓهطى نع ٛٔچٕٞ ضبٗٞاؼٛبی ٓؼُٔٞی قبکٖ یکی اؾ اػضبی ضبٗٞاؼ ثٚ

 ای ساًْار هؤطظَ

ٛللبی ٓهللتؽک ٓبٗ٘لع تسًللیَ، ثیٔللبؼی ؼٝاٗللی، اٗدللبّ ضللعٓت  کللٚ ثللٚ ظُیللَ ظانلتٖ ٛللعف یللب ٝیژگی ٓدٔٞػلٚ اكللؽاظی

ٝظیلٚ، ٓسکٞٓیت ٝ... ثب ْٛ ظؼ یلک ٓؤقكلٚ اؾ هجیلَ ضٞاثگلبٙ ظاٗهلدٞیی، آقبیهلگبٙ ؼٝاٗلی، قلؽثبؾضبٗٚ، ؾٗلعإ 

 آی٘ع. ای ثٚ زكبة ٓی ک٘٘ع، یک ضبٗٞاؼ ٓؤقكٚ ٝ... ؾٗعگی ٓی

 

  

ؼا ظؼ کهلللٞؼ ضبٗٞاؼٛلللبی ٓؼٔلللُٞی قلللبکٖ ٝ گؽٝٛلللی  ۹۳۱1ضلللعٓبت قلللالٓت قلللبٍ  ٓ٘لللعی اؾثٜؽٙآٓلللبؼگیؽی 

ثلؽ  ضبٗٞاؼٛلبی ٓؼٔلُٞی قلبکٖ ٝ گؽٝٛلیی ی ٛعف ایلٖ آٓلبؼگیؽی ٓدٔٞػلٚثٚ ػجبؼت ظیگؽ خبٓؼٚگیؽظ. ثؽٓی

 اقبـ آضؽیٖ قؽنٔبؼی ػٔٞٓی ٗلٞـ ٝ ٓكکٖ کهٞؼ اقت.
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 سهاى هزجغ

ثلؽای  ٗیلبؾی ؾٓبٗی اقت کلٚ اطالػلبت ٓلٞؼظ  ٛبی آٓبؼگیؽی ظٝؼٙ ٓ٘ظٞؼ اؾ ؾٓبٕ ٓؽخغ ثؽای ٛؽ یک اؾ قؤاٍ

ایٖ ؾٓلبٕ ثلؽای ٗیبؾٛلب ٝ ضلعٓبت قلؽپبیی ظٝ ٛلتلٚ هجلَ اؾ ثؽؼقلی ٝ ثلؽای ٗیبؾٛلب ٝ نٞظ.  إٓ ظٝؼٙ گؽظآٝؼی ٓی

 تب ؾٓبٕ ثؽؼقی اقت. ۹۳۱۳قبٍ  ؾٓكتبٕضعٓبت ثكتؽی اؾ 

 سضهات طزپایی

ک٘٘لعگبٕ ضلعٓبت ثٜعانلتی  ٝقیِٚ پؿنک یلب قلبیؽ اؼائٚٚ اؾ ضعٓبت ثٜعانتی ظؼٓبٗی کٚ ث اٗع ضعٓبت قؽپبیی ػجبؼت

نٞظ.  اؼائٚ ٓی ،اٗع ک٘٘عٙ ثٜعانتی ظؼٓبٗی پػیؽل ٗهعٙ ظؼٓبٗی ثٚ اكؽاظی کٚ ظؼ ثیٔبؼقتبٕ یب قبیؽ تكٜیالت ثكتؽی

ٛلب ٝازلعٛبی  کِی٘یک عانتی ظؼٓبٗی، ٓطلت پؿنلکبٕ، پِلینعٙ ظؼ ٓؽاکؿ ثٜ ٛبی اؼائٚ ضعٓبت قؽپبیی نبَٓ ٓؽاهجت

ٛلبی ثٜعانلتی ظؼ کبؼضبٗدلبت يل٘ؼتی ٝ ٓلعاؼـ ٝ ...  ٛب، ثطم اٝؼژاٗف ثیٔبؼقلتبٕ، کِی٘یک قؽپبیی، ثیٔبؼقتبٕ

. ٓؽاخؼٚ ؼا ثلٚ اقتٓ٘عی اؾ ضعٓبت ثٜعانتی ثبؼ ٓؽاخؼٚ  گیؽی ثٜؽٙ . ظؼ تٔبّ ایٖ ٓؽاکؿ ٝازع ٓؼٍٔٞ اٗعاؾٙاقت

تؼلعاظ ظكؼلبتی اقلت ثبؼ ٓؽاخؼٚ ٓ٘ظٞؼ اؾ تٞإ ثیبٕ کؽظ.  تِق ثب تٞخٚ ثٚ ٓکبٕ، اؼائٚ ک٘٘عٙ ٝ ٓستٞا ٓیتؼبثیؽ ٓط

ٛلب ٓؽاخؼلٚ  گبٕ إٓاؼائلٚ ک٘٘لع ی ضلعٓبت قلؽپبیی یلب ٛلبی اؼائلٚ ٓکبٕکٚ كؽظ ثؽای ؼكغ ٗیبؾ ضٞظ ثكتٚ ثلٚ ٓلٞؼظ ثلٚ 

 ک٘ع. ٓی

 سضهتهکاى صریافت 

کِی٘یللک، ٓطللت پؿنللکبٕ، ٓؽاکللؿ  یٔبؼقللتبٕ، اٝؼژاٗلف ثیٔبؼقللتبٕ، پِللیٓؽاکلؿ ثٜعانللتی ظؼٓللبٗی هكللٔت قللؽپبیی ث

 ثٜعانتی، ضبٗٚ ثٜعانت، ٓ٘ؿٍ ٝ ... اقت.

  صّلتی غیز ّاتظتَ تَ ّسارت تِضاػت  تیوارطتاى

 اقت. نٜؽظاؼی، نؽکت ٗلت ٝ ... ٛب، ٝاثكتٚ ثٚ ثبٗک ٛبی ثیٔبؼقتبٕٓ٘ظٞؼ 

 سضهت ی کٌٌضٍ ارائَ

 اقت. ظٗعاٗدؿنک، ظاؼٝقبؾ ٝ ...نبَٓ پؿنک، ٓبٓب، ثٜٞؼؾ، 

   (ّجْص تماضا) ادظاص ًیاس

اؼتجللبط ظاؼظ. ظؼ ضللعٓبت ظؼٓللبٗی یللب تٞاٗجطهللی ثللٚ ٝاقللطٚ ثللؽٝؾ كللؽظ ٗیللبؾ ثللب قللطر ثیٔللبؼی یللب ٝضللؼیت قللالٓتی 

ضلعٓت ٝخلٞظ ظاؼظ ظؼیبكلت ثلؽای  ٗیلبؾثعٕٝ ٗیبؾ ثٚ آٓٞؾل ٝ خِلت تٞخلٚ كلؽظ ثلٚ ٗلبتٞاٗی ضلٞظ،  ٓؼٔٞال   ،ٗبتٞاٗی

ٛ٘لٞؾ ظلبٛؽ ٓٔکلٖ اقلت کلٚ ثیٔلبؼی یلب ٗلبتٞاٗی ٗبنلی اؾ إٓ  ثٚ ایلٖ ظُیلَعٓبت پیهگیؽی ٝ ؿؽثبُگؽی ُٝی ظؼ ض

 اقت. تؽ ثؽای ظؼیبكت ضعٓت کْ ٗیبؾ ثبنعٗهعٙ 

 ُای تِضاػتی  هزالثت

ٛلبی زلیٖ ثلبؼظاؼی اقلت کلٚ كلؽظ يلؽكب   ٓوًٞظ ضعٓبتی ٗظیؽ ٝاکكی٘بقیٕٞ یب ٓؽاهجت اؾ کٞظک قلبُْ یلب ٓؽاهجلت

  ک٘ع. ٓیثؽای اطٔی٘بٕ اؾ قالٓت ضٞظ ٝ خِٞگیؽی اؾ اثتال ثٚ ثیٔبؼی ثؽای ظؼیبكت ضعٓت ٓؽاخؼٚ 

 هؼایٌَ 

 ظٛع. کٚ پؿنک ثؽای ٛؽ ثیٔبؼ اٗدبّ ٓیثؽؼقی ٓؼُٔٞی اقت ٓ٘ظٞؼ 

 الضام صرهاًی 

 ظؼٓللبٗی، کللبؼ كیؿیللٞتؽاپی، گلتللبؼ ٓبٗ٘للعاهللعآبتی  ٝ نللٞظ ٓوًللٞظ ٛللؽ اهللعآی اقللت کللٚ ثللٚ هًللع ظؼٓللبٕ اٗدللبّ ٓللی

ٝ...  ظیلبُیؿ، نلیٔی ظؼٓلبٗی، كیؿیلٞتؽاپی ظؼٓبٗی، خب اٗعاضتٖ، گچ گؽكتٖ، ثؽظانتٖ ضبٍ، کبنتٖ ٓٞ، گػانتٖ ُ٘لؿ،

 .نٞظ ؼا نبَٓ ٓی

 تؼشیصی تصْیزتزصاری یا آسهایؼگاٍ  الضام

 اقت.آؾٓبیم  یب اّ. آؼ. آیؼاظیُٞٞژی، ٗظیؽ  ضعٓتیٓوًٞظ 

 الضام تؼشیصی طزپایی 
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 اقت. ثؽظاؼی ظاضَ ٓطت یب ٓؽکؿ ظؼٓبٗی ٗٔٞٗٚ ٝ آٗعٝقکٞپی، ثیٞپكی، پبا اقٔیؽٓ٘ظٞؼ ضعٓتی ٓبٗ٘ع 

 سضهات هزالثتی الشاهی

 اقتآؾٓبیهبت اؾظٝاج، اقتطعآی، اظٝاؼی، زح ٝ... ضعٓبتی ٗظیؽ 

 ارجاع تَ ططْح تاالتز 

 ظیگؽ اقت.ٓ٘ظٞؼ اؼخبع ثٚ ثیٔبؼقتبٕ یب ٓؽکؿ ظؼٓبٗی 

 ُای غیز ّاتظتَ تَ ّسارت تِضاػت  صرهاًگاٍ/ پلی کلیٌیک یا تیوارطتاى

ٛلب، ٝؾاؼت ٗللت، ٝؾاؼت آٓلٞؾل ٝ پلؽٝؼل، ظاظگكلتؽی، اؼتلم، قلدبٙ، ٗیلؽٝی  ٓؽاکلؿ ٝاثكلتٚ ثلٚ ثبٗلکٓ٘ظٞؼ 

 ٛكت٘ع ... اٗتظبٓی، ي٘بیغ ظكبع، نٜؽظاؼی ٝ

 تْاًثشؼی 

هِجی، ٓؽاکؿ تلؽک اػتیلبظ  ٓبٗی، کبؼظؼٓبٗی، کِی٘یک ثبؾتٞاٗی ثیٔبؼإكیؿیٞتؽاپی، گلتبؼ ظؼٓ٘ظٞؼ ضعٓبتی ٗظیؽ 

 اقت.

 ػاغل

 نٞٗع: ٓسكٞة ٓیاكؽاظ غیَ نبؿَ 

  اٗع. قبُٚ ٝ ثیهتؽی کٚ ظؼ ٛلت ؼٝؾ گػنتٚ زعاهَ یک قبػت کبؼ کؽظ۹۵ٙاكؽاظ 

  ،تؼطیِلی اكؽاظی کٚ ظاؼای نـِی ٛكت٘ع ُٝی ظؼ ٛللت ؼٝؾ گػنلتٚ ثلٚ ػِِلی اؾ هجیلَ ٓؽضًلی، ثیٔلبؼی

 اٗع ٝ پف اؾ ؼكغ ػِت ثٚ کبؼ ضٞظ اظآٚ ضٞاٛ٘ع ظاظ. ٓٞهت ٓسَ کبؼ ٝ... کبؼ ٗکؽظٙ

 ٚاٗع، ظؼ  اكؽاظی کٚ تست ػ٘ٞإ کلبؼآٓٞؾ ظؼ ٛللت ؼٝؾ گػنلتٚ زلعاهَ یلک قلبػت ثلٚ کلبؼ انلتـبٍ ظانلت

کلبال ٝ  ک٘٘ع یلب كؼبُیلت آٗلبٕ ظؼ اؼتجلبط ثلب تُٞیلع يٞؼتی کٚ ثٚ يٞؼت ٗوعی یب ؿیؽٗوعی ٓؿظ ظؼیبكت ٓی

 نٞٗع. ضعٓت یب ٓوعٓٚ ثؽای انتـبٍ ثبنع )اػْ اؾ ای٘کٚ ٓؿظی ظؼیبكت ٗک٘٘ع( ثٚ ػ٘ٞإ نبؿَ تِوی ٓی

 نٞٗع. ک٘٘ع نبؿَ ٓسكٞة ٗٔی کبؼآٓٞؾاٗی کٚ ثٚ ظُیَ گػؼاٗعٕ ٝازع تسًیِی ضٞظ، کبؼآٓٞؾی ٓی 

 ًلِی کلبؼ ضلٞظ، اكؽاظی کٚ ظاؼای نـِی ٛكت٘ع ُٝی ظؼ ٛللت ؼٝؾ گػنلتٚ ثلٚ اهتضلبی كًلَ ٝ ٓبٛیلت ك

اٗللع )ثیکللبؼإ كًللِی(، ٓهللؽٝط ثللؽ إٓ کللٚ ظؼ خكللتدٞی کللبؼ ظیگللؽی ٛللْ  زللعاهَ یللک قللبػت کللبؼ ٗکؽظٙ

 ٗجبن٘ع.

 .اكؽاظی کٚ ثٚ اٗدبّ ضعٓت ٝظیلٚ ػٔٞٓی ٓهـٍٞ ٛكت٘ع 

 ٚ٘ک٘٘ع ٝ ظؼ هجلبٍ إٓ تؼٜلع ضلعٓت  ی تسًیِی ظُٝتی اقتلبظٙ ٓی ٓسًالٕ ٝ ظاٗهدٞیبٗی کٚ اؾ کٔک ٛؿی

 تسًیَ آٗبٕ خؿء قبثوٚ ضعٓتهبٕ ثٚ زكبة ضٞاٛع آٓع.ظاؼٗع ٝ ٓعت 

  اكؽاظی کلٚ ثلعٕٝ ظؼیبكلت ٓلؿظ، ظؼ کكلت ٝ کلبؼ یکلی اؾ اػضلبء ضلبٗٞاؼ کلٚ ثلب ٝی ٗكلجت ضٞیهلبٝٗعی

 نٞٗع. ک٘٘ع )کبؼک٘بٕ كبٓیِی ثعٕٝ ٓؿظ( نبؿَ ٓسكٞة ٓی ظاؼٗع کبؼ ٓی

 ک٘٘ع. ٓؿظ ٝ زوٞم ظؼیبكت ٓینٞظ ٝ اؾ ایٖ ثبثت  اكؽاظی کٚ ضعٓت ظؼ ثكیح، نـَ آٗبٕ ٓسكٞة ٓی 

 .اكؽاظی کٚ ظؼ زبٍ قبضتٖ، ثبؾقبؾی یب تؼٔیؽ اقبقی ٓ٘ؿٍ ضٞظ ٛكت٘ع 

 ثبكی، زًیؽثبكی، ضیبطی ٝ ...  ثبكی، گِیْ ٛبیی ٗظیؽ هبُی اكؽاظی کٚ ثؽای تُٞیع کبالٛبی ثبظٝاّ ثٚ كؼبُیت

 ثؽای ًٓؽف ضٞظ یب ضبٗٞاؼ ضٞظ ٓهـٍٞ ٛكت٘ع.

 ثلبكی،  آع یب قٞظ ظؼ ٓسَ قکٞٗت، کبؼٛبی ضلعٓبتی یلب تُٞیلعی ٗظیلؽ هبُیاكؽاظی کٚ ثٚ ٓ٘ظٞؼ کكت ظؼ

ضیللبطی، آؼایهللگؽی، تبیللی، تللعؼیف ضًٞيللی، تؼٔیلللؽ ٝقللبیَ ثؽهللی، ٗگٜللعاؼی اؾ کللٞظک یللب كلللؽظ 

 ظٛ٘ع.  قبُطٞؼظٙ ٝ... اٗدبّ ٓی

 تیکار )جْیای کار(

 نٞظ: گلتٚ ٓی نؽط ؾیؽ ؼا ظانتٚ ثبن٘ع، ثیکبؼقٚ قبُٚ ٝ ثیهتؽی کٚ ۹۱ثٚ تٔبّ اكؽاظ 

 ٙاٗع. ظؼ ٛلت ؼٝؾ گػنتٚ، كبهع کبؼ ثبن٘ع ٝ زعاهَ یک قبػت ٗیؿ کبؼ ٗکؽظ 



 9 ٓوعٓٚ. ۹كًَ 

 

 ٝخللٞ اؾ  ٗللبّ یللب پیگیللؽی ظؼ ٓؤقكللبت کبؼیللبثی، پؽـ ظؼ قللی ؼٝؾ گػنللتٚ، اهللعآبت ٓهطًللی ٓبٗ٘للع ثجت

ظٝقتبٕ ٝ آن٘بیبٕ، خكتدٞی ٓ٘لبثغ ٓلبُی ٝ آکبٗلبت ثلؽای نلؽٝع كؼبُیلت ضٞظانلتـبُی، توبضلبی خلٞاؾ 

ٛب ٝ ... ثلؽای پیلعا کلؽظٕ کلبؼ  ٛلبی اقلتطعاّ، ظؼج آگٜلی ظؼ ؼٝؾٗبٓلٚ یب پؽٝاٗٚ کبؼ، ٓطبُؼلٚ آگٜی کكت

 اٗدبّ ظاظٙ ثبن٘ع.

  ٙؼٝؾ آی٘لعٙ آٓلبظگی نلؽٝع  1ؼٝؾ گػنلتٚ ٝ  1ؼٝؾٙ، نلبَٓ  ۹۵آٓبظٙ ثٚ کبؼ ثبن٘ع، یؼ٘ی طی یلک ظٝؼ

 کبؼ ؼا ظانتٚ ثبن٘ع.

ؼٝؾ گػنتٚ ظؼ خكتدٞی کبؼ ٗجٞظٙ ُٝی آٓبظگی نلؽٝع کلبؼ ؼا ظاؼٗلع،  ۳۱اقتث٘بئب  اكؽاظی کٚ ثٚ ظٝ ظُیَ ؾیؽ، ظؼ 

 نٞٗع: ثیکبؼ تِوی ٓی

 ثگیؽ ظؼ آی٘عٙ آؿبؾ ضٞاٛ٘ع ٗٔٞظ. اكؽاظی کٚ کبؼی ؼا ثؽای ضٞظ یب ثٚ ػ٘ٞإ ٓؿظ ٝ زوٞم 

 ضللٞظ  اكلؽاظی کللٚ ٓؼِلن اؾ کللبؼ نللعٙ ٝ پیٞٗلع ؼقللٔی نللـِی ٗعاؼٗلع ُٝللی ثللب ایلٖ زللبٍ اٗتظبؼظاؼٗللع ثلٚ کللبؼ

 ؽظٗع.ثبؾگ

 

 

 

 صارای صراهض تضّى کارافزاص 

ٓكتٔؽ ٓبٗ٘ع زولٞم ثبؾٗهكلتگی، زولٞم  ثٚ اكؽاظی کٚ نبؿَ یب ثیکبؼ خٞیبی کبؼ ٗجٞظٙ ٝ ظؼآعٛبی ٓكتٔؽ یب ؿیؽ

گلتلٚ  ، اكلؽاظ ظاؼای ظؼآلع ثلعٕٝ کلبؼ ٛبی اٗتوبُی ظاؼٗع ٝظیلٚ، ظؼآع اؾ آالک ٝ ٓكتـالت، قٞظ قٜبّ ٝ ظؼیبكتی

 نٞظ. ٓی

 هذصل

تؽی کٚ نبؿَ، ثیکلبؼ خٞیلبی کلبؼ ٝ ظاؼای ظؼآلع ثلعٕٝ کلبؼ ٓسكلٞة  قبُٚ ٝ ثیم ۹۱ثٚ اكؽاظ ظؼ ایٖ آٓبؼگیؽی 

 نٞظ. ٓسًَ گلتٚ ٓیاٗع،  نٞٗع ٝ ظؼ ٛلت ؼٝؾ گػنتٚ ظؼ زبٍ تسًیَ ثٞظٙ ٗٔی

 صار ساًَ

آی٘لع ٝ  ٚ زكلبة ٗٔیثٚ اكؽاظی کٚ نبؿَ، ثیکبؼ خٞیبی کبؼ، ظاؼای ظؼآع ثعٕٝ کبؼ ٝ ٓسًلَ ثلظؼ ایٖ آٓبؼگیؽی 

 نٞظ. ظاؼ گلتٚ ٓی ضبٗٚاٗع،  ظاؼی ٓهـٍٞ ثٞظٙ ث٘بثؽ اظٜبؼ پبقطگٞ، ظؼ ٛلت ؼٝؾ گػنتٚ ثٚ ضبٗٚ

 صارای ُوظز

  ؾٕ یب ٓلؽظی کلٚ ٗلبٓؿظ نلعٙ آلب ٛ٘لٞؾ ػولع ٗکلؽظٙنٞظ.  گلتٚ ٓی، ظاؼای ٛٔكؽ اٗع ی کٚ ػوع کؽظٙاٗیب ٓؽظ بٕؾٗ ٚث

 .نٞٗع ٔی، ظاؼای ٛٔكؽ ٓسكٞة ٗاقت

 وظز تز اثز فْت ُوظزُ تی

ثلؽ اثلؽ كللٞت  ٛٔكللؽ یثلاٗلع،  کكلبٗی کلٚ ٛٔكؽنللبٕ كلٞت کلؽظٙ اقللت ٝ تلب ؼٝؾ آٓلبؼگیؽی ٓدللعظا  اؾظٝاج ٗکؽظٙثلٚ 

 نٞظ. گلتٚ ٓی ٛٔكؽ

 ُوظز تز اثز طالق تی

ثلؽ اثلؽ  ٛٔكلؽ یثلاٗلع،  کكبٗی کٚ اؾ ٛٔكؽ ضٞظ ثؽ اثؽ طالم خعا نعٙ ٝ تب ؼٝؾ آٓبؼگیؽی ٓدعظا  اؾظٝاج ٗکؽظٙ ثٚ

 نٞظ. گلتٚ ٓی طالم

 ُزگش اسصّاج ًکزصٍ

 نٞظ. گلتٚ ٓی ٛؽگؿ اؾظٝاج ٗکؽظٙاٗع،  کكبٗی کٚ تب ؼٝؾ آٓبؼگیؽی ٛؽگؿ اؾظٝاج ٗکؽظٙثٚ 
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 پژُّغ یُا افتَی

نلٞظ.  اؼائلٚ ٓی۹۳۱1قلبٍ ٓ٘لعی اؾ ضلعٓبت قلالٓت  آٓلبؼگیؽی ثٜؽٙظؼ ایٖ كًَ ثؽ اقبـ ٗیبؾٛبی ٓٞخٞظ ٗتبیح 

ی  اٗع ٝ هبثِیلت تؼٔلیْ ثلٚ کلَ خبٓؼلٚ يٞؼت ٝؾٗلی ٓسبقلجٚ نلعٙ نبیبٕ غکؽ اقت تٔبّ ثؽاٝؼظٛب اؾ خِٔٚ تؼعاظٛب ثٚ

ٛبی ٓطتِلق  ضبٗٞاؼٛبی ٓؼُٔٞی قبکٖ ٝ گؽٝٛی کهٞؼ ؼا ظاؼٗع. اضتالف ازتٔبُی ثؽاٝؼظٛب ظؼ خعٍٝٛعف یؼ٘ی 

  ٛللبی آٓللبؼگیؽی اقللت. ٛٔچ٘للیٖ ٓتٞقللظ ظاظٙی  ٛبی ٗبٓهللطى یللب اظٜبؼٗهللعٙ ظؼ ٓدٔٞػللٚ ثللٚ ظُیللَ ٝخللٞظ پبقللص

ٛب ثللؽای اكللؽاظ یللب ضبٗٞاؼٛللبیی کللٚ ٝاخللع نللؽایظ پبقللطگٞیی ثللٚ پؽقللم ٓؽثللٞط  ظؼ خللعٍٝ ٛبی ٓللٞؼظ ٗظللؽ يلللت

کلٚ آکلبٕ اٗتطلبة ثلیم اؾ  ٛبیی پؽقلمنعٙ ثلؽای  ٛبی اؼائٚ اقت ظؼ خعٍٝ نبیبٕ غکؽ اٗع، ٓسبقجٚ نعٙ اقت.  ثٞظٙ

ٛب ٓٔکلٖ اقلت ثلب ٓولعاؼ قلطؽ یلب قلتٕٞ کلَ اضلتالف ظانلتٚ  ی گؿی٘لٚ ٔغ پبقص ٛٔٚ، خٚٝخٞظ ظانت ٛب إٓیک گؿی٘ٚ 

ٝخٞظ ٗعانتٚ ثبنع إٓ ضبٗٚ كبهع اطلالع   ای اؾ یک خعٍٝ ظؼيٞؼتی کٚ ظؼ کَ ٗٔٞٗٚ، ٛیچ ٝازعی ثؽای ضبٗٚ ثبنع.

 اقت.

  جاهؼَّ اجتواػی  جوؼیتیُای  ّیژگی -2-4

آٝؼی  خٔلغ ؽ اقلبـثل  ٓ٘لعی اؾ ضلعٓبت قلالٓت ظؼ کهلٞؼ ثٜؽٙآٓلبؼگیؽی گٞٗٚ کلٚ ظؼ كًلَ هجلَ انلبؼٙ نلع  ٛٔبٕ

ی  ی کَ ضبٗٞاؼٛلبی خبٓؼلٚ . ایٖ ضبٗٞاؼٛب ٗٔبی٘عٙاقتطؽازی نعٙ ٗٔٞٗٚ ضبٗٞاؼ  ۲۲11۱اطالػبت ٓٞؼظ ٗیبؾ اؾ 

 11۸۸۱۱۱۱کٚ  اٗع ثٞظٙ)ؾٓبٕ اخؽای آٓبؼگیؽی(  ۹۳۱1ؾٓكتبٕ ضبٗٞاؼ ظؼ ۲1۲۱۱1۵۸یؼ٘ی  ٛعف آٓبؼگیؽی

ثؽ اقبـ ایٖ خعٍٝ ٗؽش پبقلص کلَ  آٝؼظٙ نعٙ اقت. ۹-۲ٛب ظؼ خعٍٝ  ٗٔٞٗٚکِی . اطالػبت نٞٗع ؼا نبَٓ ٓی كؽظ

 ظؼيع ثٞظٙ اقت. ۱1.6۳آٓبؼگیؽی 
 

 ؼٝقتبیی ٝ ضبٗٞاؼٛبی ٗٔٞٗٚ نٜؽیگٞیی  ٝ ٗؽش پبقصتٞؾیغ كؽاٝاٗی  -4-2جضّل 

هذل 

 کًْتط

تؼضاص ساًْارُای 

 ًوًَْ
 صرصض

تؼضاص ساًْارُای 

 پاطشگْ
 صرصض

ساًْارُای  تؼضاص هْسّى

 پاطشگْ

ًزر پاطشگْیی 

 ُاساًْار

6۸.۳ ۹۵۳6۱ نٜؽی

6 

۹1۱۱۱ 61.۱

۲ 

۹1۱۸۸۳11 ۱1.۱۹ 

۳۹.6 1۹۹۱ ؼٝقتبیی

1 

1۱۳۸ ۳۲.۱

۸ 

6۳۹۹1۹1 ۱۸.۱۱ 

 3۳.39 21233۳18 422 24398 422 221۳2 کل
 

 قؽپؽقت ضبٗٞاؼ تیثؽزكت ِٓ ضبٗٞاؼٛب غیتٞؾ -2-2جضّل 

هذل 

 طکًْت

 هلیت طزپزطت

 ُا طایز هلیت ػزالی پاکظتاًی افغاًی ایزاًی
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تؼضاص 

 ساًْارُا
 صرصض

تؼضاص 

 ساًْارُا
 صرصض

تؼضاص 

 ساًْارُا
 صرصض

تؼضاص 

 ساًْارُا
 صرصض

تؼضاص 

 ساًْارُا
 صرصض

 ۱.۱۹ ۹۸11 ۱.۱۳ ۵1۱۵ ۱.۱6 ۹۱۹۳1 ۹.۳۵ ۲1۲1۳۹ ۱۸.۵۵ ۹166۲۹۹۲ نٜؽی

 ۱.۱۱   ۱.۱۱   ۱.۱۱   ۹.۵۹ ۱۵۲۸۱ ۱۸.1۱ 6۲۱۲66۳ ؼٝقتبیی

 2.24 48۳۳ 2.22 1۳31 2.21 42491 4.93 99۳۳44 38.19 29831۳۳1 کل

 

ظؼ  .ظاظٙ نلعٙ اقلتٗهلبٕ  قؽپؽقلت ضلبٗٞاؼ تیلثؽزكلت ِٓ ی ٛعف خبٓؼٚ یضبٗٞاؼٛب تٞؾیغ ۲-۲خعٍٝ ظؼ 

ثلیم  چ٘لیٖ ثبنلع(ؼٝظ  ٓلیکٚ اٗتظبؼ يٞؼتی کٚ ِٓیت قؽپؽقت ضبٗٞاؼ ٗهبٗگؽ ِٓیت تٔبّ اػضبی ضبٗٞاؼ ثبنع )

 ۹٫1ِٓیلت اكـلبٗی، ثلب زلعٝظ ثیهلتؽیٖ ٛلبی ظیگلؽ  اٗلع. ظؼ ثلیٖ ِٓیت ایؽاٗلی ثٞظٙ  ،ی خبٓؼلٚظؼيع ضبٗٞاؼٛلب ۱۸اؾ 

 ثٞظٙ اقت. خبٓؼٚ ظؼيع 

ظٛلع. ثلؽ اقلبـ ایلٖ  قلبُٚ ٗهلبٕ ٓی ۵ٛلبی قل٘ی  ی ٛعف ؼا ثلؽ زكلت گؽٝٙ تٞؾیغ خٔؼیت خبٓؼٚ ۳-۲خعٍٝ 

. تؼِلن ظانلتٚ اقلتقلبٍ  ۳1تلب  ۲۱ٛلبی قل٘ی ثلیٖ  گؽٝٙٛبی قل٘ی ثلٚ  ثیهتؽیٖ خٔؼیت خبٓؼٚ ثیٖ تٔبّ گؽٝٙخعٍٝ 

 ثٞظٙ اقت.قبٍ  ۳۲٫۹6ثب ک٘٘عگبٕ ظؼ آٓبؼگیؽی ثؽاثؽ  ٛٔچ٘یٖ ٓیبٗگیٖ ق٘ی نؽکت
 

 ٛبی ق٘یگؽٝٙتٞؾیغ خٔؼیت ثؽ زكت  -9-2جضّل 

 صرصض جوؼیت گزٍّ طٌی

 ۹.۳1 ۹۱1۲۵1۹ کٔتؽ اؾ یک قبٍ

 ۵.۸۸ 1۵16۱۲1 قبٍ ۹-1

 1.۵۹ ۵۸16۳۱۲ قبٍ ۵-۱

 1.1۹ 6۱۱۱۱11 قبٍ ۹۱-۹1

 1.۳۲ ۵1۱1۱۲۹ قبٍ ۹۵-۹۱

 ۸.۵۳ 6611۸6۹ قبٍ ۲۱-۲1

 ۱.11 1۵۸1۹۱۸ قبٍ ۲۵-۲۱

 ۱.۱1 116۵۲۱۱ قبٍ ۳۱-۳1

 1.۸۱ 6۹1۵۹۹۸ قبٍ ۳۵-۳۱

 6.۱۵ ۵1۹۲1۳۱ قبٍ 1۱-11

 6.۹۱ 11۵۹6۵1 قبٍ 1۵-1۱

 ۵.۸1 1۵1۳1۳۳ قبٍ ۵۱-۵1

 1.۳6 ۳۳۱1۵۳6 قبٍ ۵۵-۵۱

 1.۱۲ ۳۹۳۱1۹۹ قبٍ 6۱-61

 ۲.۳۳ ۹۸۹611۳ قبٍ 6۵-6۱

 1.1۸ ۳1۸61۱1 قبٍ ٝ ثبالتؽ 1۱

 422 ۳۳8۳32۳8 کل
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 تسًیالت زكتثبالتؽ ثؽ  ٝ ٚقبُ 6 اكؽاظتٞؾیغ  -1-2جضّل 

  صرصض تؼضاص افزاص ططخ تذصیالت

 ۹۳.۳۱ ۱1۵۳6۳6 قٞاظ ثی

 ۲6.11 ۹۸۸۹1۹۲1 اثتعایی

 ۹۵.1۱ ۹۹۹۵۱۹6۱ ؼاٛ٘ٔبیی

 1.۱6 ۳۵۲۳6۵۱ ٓتٞقطٚ

 ۲۱.۳1 ۹11۸6۹۳6 ظیدِْ ٝ پیم ظاٗهگبٛی

 1.۳1 ۳۹۱۵۳61 كٞم ظیدِْ

 ۹۱.1۲ 11۱۵1۵6 ُیكبٗف

 ۲.1۸ ۹16۹۳۳۱ ای كٞم ُیكبٗف ٝ ظکتؽای زؽكٚ

 ۱.۳۹ ۲۲۱۳۳1 ظکتؽای تطًًی

 ۹.61 ۹۹6661۳ قٞاظآٓٞؾی ٝ ؿیؽ ؼقٔی

 

ظٛلع  ک٘ع. ایٖ خعٍٝ ٗهبٕ ٓی اؼائٚ ٓیثؽزكت قطر تسًیالت ؼا   خبٓؼٚثبالتؽ  ٝ ٚقبُ 6تٞؾیغ اكؽاظ  1-۲خعٍٝ 

ظؼيللع  ۹۳٫۳۱خبٓؼللٚ،  اكللؽاظٝ اؾ کللَ  ی ٛللعف ظاؼای تسًللیالت ظاٗهللگبٛی خبٓؼللٚ اكللؽاظظؼيللع اؾ  ۹۸زللعٝظ 

ؽی/ؼٝقتبیی( ٝ خل٘ف اكلؽاظ اؼائلٚ ثٚ تلکیک ٓسَ قکٞٗت )نٜ ۵-۲ظؼ خعٍٝ  اكؽاظاٗع. ٝضغ قٞاظ  قٞاظ ثٞظٙ ثی

 ظؼيلع ۸۱.۱۲ظؼ ٗوبط نلٜؽی  ٝ ثبالتؽ ٚقبُ 6اكؽاظ ظٛع ٓیؿإ )ظؼيع( ثبقٞاظی  نعٙ اقت. ایٖ خعٍٝ ٗهبٕ ٓی

ظؼيع اقت. اضتالف ٓیؿإ ثبقٞاظی ظؼ ٗوبط  11.۸۱ایٖ نبضى ظؼ ٗوبط ؼٝقتبیی ٓوعاؼ اقت ظؼ زبُی کٚ ثٞظٙ 

 ۳زلعٝظ  ثٚ قب۲1ُٚ-۹۵ خٞإ ؾٗبٕظؼ ثیٖ ظؼ طٍٞ ؾٓبٕ کبٛم یبكتٚ تب خبیی کٚ ایٖ اضتالف نٜؽی ٝ ؼٝقتبیی 

ی ٛلعف ثلیم اؾ  ٚ ٝ ثلبالتؽ خبٓؼلٚقبُ 6 ثؽ اقبـ اطالػبت ایٖ خعٍٝ ٓیؿإ ثبقٞاظی ٓؽظإ اقت. ؼقیعٙ ظؼيع

 ؾٗبٕ ایٖ گؽٝٙ ق٘ی اقت.

 

 قٞاظثؽ زكت ٝضغ  ٚقبُ ۲1تب ۹۵ٝ ؾٗبٕ خٞإ  ٝ ثبالتؽ ٚقبُ 6اكؽاظ تٞؾیغ  -1-2جضّل 

 ططخ تزاّرص
 طال21َ-41سًاى  طال ّ تاالتز 3افزاص 

 صرصض تاطْاص افزاص تؼضاص جوؼیت صرصض صتاطْا افزاصتؼضاص  جوؼیت

 ۱۸.11 1۲۳۹6۸۸ 1۲۸1۲6۲ ۸۱.۱۲ 16۱1۸6۱1 ۵۲۲۱۱۸1۳ نٜؽی

 ۱۵.۵۹ ۹۵۸1۵۵1 ۹6۵۱۹۱۵ 11.۸۱ ۹16۱6۵۳6 ۹۸۸۸۸۱۱۳ ؼٝقتبیی

 ۸۳.۱۳ ۲۱۲1۵۲۱۳ ۳۵۲۵1۲6۱ ؾٕ

 ۱۱.۳۹ ۳۲۳6۱۱۳۳ ۳۵۸1۲11۳ ٓؽظ 
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 ثبالتؽ ثؽزكت ٝضغ ٝ ٚقبُ ۹۱تٞؾیغ اكؽاظ  -3-2جضّل 

 ؾٗبنٞیی

 صرصض تؼضاص افزاص سًاػْیی ّضغ

 6۹.۲۱ 1۱1۱۱۳۹۲ ظاؼای ٛٔكؽ

 1.1۱ ۲۱16۱۸۱ ثی ٛٔكؽ ثؽ اثؽ كٞت

 ۹.۹۱ 1۵۹1۹۱ ثی ٛٔكؽ ثؽ اثؽ طالم

 ۳۳.۳۱ ۲۲۲۹۲۳۵1 ٗکؽظٙٛؽگؿ اؾظٝاج 

 

ٝضلغ ؾٗبنلٞیی کكلبٗی کلٚ ثلیم اؾ ظٛلع.  خبٓؼلٚ ؼا ٗهلبٕ ٓیٝ ثلبالتؽ  ٚقلبُ ۹۱اكؽاظ ٝضغ ؾٗبنٞیی  6-۲خعٍٝ 

ثلؽ . نلعٙ اقلتاٗلع، ٓهلطى  اٗع ثؽ اقلبـ آضلؽیٖ ٝضلؼیتی کلٚ تلب ؼٝؾ آٓلبؼگیؽی زللع کؽظٙ ثبؼ اؾظٝاج کؽظٙ یک

ظؼيع اكؽاظ خبٓؼٚ ظؼ ؾٓبٕ اخؽای آٓبؼگیؽی ظاؼای ٛٔكؽ ثٞظٙ ٝ ثلیم اؾ  6۹اقبـ اطالػبت ایٖ خعٍٝ زعٝظ 

 1-۲ظؼ خلعٍٝ  ضلبٗٞاؼی تٞؾیلغ ضبٗٞاؼٛلب ثلٚ تلکیلک تؼلعاظ اػضلب ظؼيع اكؽاظ ٛؽگلؿ اؾظٝاج ٗکلؽظٙ ثٞظٗلع. ۳۳

ٗلؽٙ ٛكت٘ع. نلبیبٕ  ظؼيع اؾ کَ ضبٗٞاؼٛبی کهٞؼ ضبٗٞاؼٛبی یک 6٫۲6ظٛع  اؼائٚ نعٙ اقت. ایٖ خعٍٝ ٗهبٕ ٓی

ٛبی اختٔلبػی  ک٘٘ع ٝ اؿِت ٗیبؾ ثٚ ٓؽاهجت غکؽ اقت ایٖ گؽٝٙ اؾ ضبٗٞاؼٛب تٔبّ قبُٔ٘عاٗی کٚ ثٚ تٜ٘بیی ؾٗعگی ٓی

٘للبٕ ضبٗٞاؼٛللبی چٜللبؼ ٗلللؽٙ ٛٔچ ،ظؼ ثللیٖ تٔللبّ ضبٗٞاؼٛللبی خبٓؼللٚگیللؽظ.  ای ظاؼٗللع ؼا ظؼ ثؽٓی ٝ ثٜعانللتی ٝیللژٙ

ػلالٝٙ ثلؽ ایلٖ ٓیلبٗگیٖ تؼلعاظ اػضلبی ضبٗٞاؼٛلب  اقلت.  ظاظٙظؼيع( ؼا ثلٚ ضلٞظ اضتًلبو ۲۸.1۹) قْٜثیهتؽیٖ 

 ٗلؽ ثٞظٙ اقت. ۳٫1۵ثؽاثؽ ثب 

ی ٛعف، كؼبٍ اهتًبظی )نلبؿَ یلب ثیکلبؼ(  قبٍ خبٓؼٚ ۹۵ظؼيع اؾ اكؽاظ ثبالی  ۳۵٫1۲ظٛع  ٗهبٕ ٓی ۸-۲خعٍٝ 

ٛٔچ٘لیٖ  اٗلع. ثٞظٙ ظؼيلع ثیکلبؼ 1.۱6ٝ  قلبٍ نلبؿَ ۹۵ظؼيع اؾ اكلؽاظ ثلبالی  ۲۸.66  تؽ ، ثٚ ثیبٗی ظهیناٗع ثٞظٙ

 اٗع. ظاؼ ثٞظٙ قبٍ خبٓؼٚ ضبٗٚ ۹۵ یاكؽاظ ثبالظؼيع  ۳۵.۸۱

 

ی تؼعاظ اػضبثٚ تلکیک  ی خبٓؼٚضبٗٞاؼٛب تٞؾیغ -۳-2جضّل 

 ضبٗٞاؼ

 صرصض تؼضاص ساًْار تؼضاص اػضا

 6.۲6 ۹۵۲۹6۹6 یک ٗلؽ

 ۹۸.16 1۵۵۸۱۵۲ ظٝ ٗلؽ

 ۲1.۵۱ 66۸۹۱۵۳ قٚ ٗلؽ

 ۲۸.1۹ 6۱16۲۳۹ چٜبؼ ٗلؽ

 ۹۲.۵1 ۳۱161۸۱ پ٘ح ٗلؽ

 1.۱۹ ۱11۱۹۱ نم ٗلؽ

 ۹.1۹ ۳1۳۲۵۸ ٛلت ٗلؽ

 ۱.۵۲ ۹۲1۲۱1 ٛهت ٗلؽ

 ۱.۹۸ 111۱۵ ٗٚ ٗلؽ

 ۱.۹۱ ۲۵۹66 ظٙ ٗلؽ ٝ ثیهتؽ

 

انتـبٍ ظؼ  ثبالتؽ ثؽزكت ٝضغ ٝ ٚقب۹۵ُتٞؾیغ اكؽاظ  -8-2جضّل 

 آٓبؼگیؽیؼٝؾ هجَ اؾ  1

 صرصض تؼضاص افزاص ّضؼیت اػتغال



 41       پژٝٛم یٛب بكتٚی. ۲كًَ 

 

 ۲۸.66 ۹1۳۹۵۹۱۱ نبؿَ

 1.۱6 1۲6۳1۹1 ثیکبؼ )خٞیبی کبؼ(

 1.1۸ 16۱۱۵۸۸ ظاؼای ظؼآع ثعٕٝ کبؼ

 ۹۱.۱۳ 66۱۳۲۱1 ٓسًَ

 ۳۵.۸۱ ۲۹6۲616۱ ظاؼ ضبٗٚ

 ۱.۱۱ ۵1۳1۸۲۱ قبیؽ

 هٌضی اس سضهات طالهت تِزٍُای  ػاسص -2-2

ٓ٘لعی اؾ  ٛبی ثٜؽٙ ٛلبی زبيلَ اؾ آٓلبؼگیؽی، ثؽضلی اؾ ٜٓٔتلؽیٖ ٗٔبگؽٛلب ٝ نلبضى ظؼ ایٖ ثطم ثلؽ اقلبـ ظاظٙ

اكؽاظ ٝ تأثیؽ إٓ ثؽ ظؼیبكت ضعٓبت قالٓت اثتلعا ثلٚ ثؽؼقلی   نٞظ. ثب تٞخٚ ثٚ اٛٔیت ثیٔٚ ضعٓبت قالٓت اؼائٚ ٓی

آٝؼظٙ نلعٙ اقلت ٗهلبٕ  ۱-۲ی کلٚ ظؼ خلعٍٝ ٝضؼیت پٞنم ثیٔٚ اكؽاظ خبٓؼٚ پؽظاضتٚ نعٙ اقت. ٗتبیح ایٖ ثؽؼقل

ٛبی ضلعٓبت  تسلت پٞنلم یکلی اؾ ثیٔلٚ( ٗللؽ 11۸۸۱۱۱۱)ی ٛعف  خبٓؼٚ كؽاظاکَ ظؼيع  ۱۹.۲1ظٛع زعٝظ  ٓی

کلٚ ایلٖ ظؼيلع توؽیجلب   هلؽاؼ ظاؼٗلع ی پبیلٚٛب ی آلعاظ یلب قلبیؽ ثیٔلٚ کٔیتٚ ،ظؼٓبٗی، تأٓیٖ اختٔبػی، ٗیؽٝٛبی ٓكِر

. ایٖ ظؼيلع ظؼ خٔؼیلت ؼٝقلتبیی ثلیم اؾ خٔؼیلت نلٜؽی ٝ ظؼ ٗلؽ اؾ اػضبی خبٓؼٚ اقت 1۹۱۸۹۱16ٓؼبظٍ 

ثلب ِٓیلت ایؽاٗلی ظؼيلع پٞنلم   خبٓؼٚ اكؽاظٛبی ٓطتِق ثؽای  ٛٔچ٘یٖ ظؼ ثیٖ ثیٔٚ ثیٖ ؾٗبٕ ثیم اؾ ٓؽظإ اقت.

ف تسلت پٞنلم ی ٛلع ظؼيلع اؾ اكلؽاظ خبٓؼلٚ ۹۸ٛٔچ٘لیٖ زلعٝظ  ٛب اقلت. م اؾ قلبیؽ ثیٔلٚثیٔٚ تأٓیٖ اختٔبػی ثی

 ظؼيع اقت. ۵٫1۹ٝ  ۲۲٫۵1تؽتیت  نٜؽی ٝ ؼٝقتبیی ثٚ کٚ ایٖ ظؼيع ظؼ ٗوبط ٛكت٘ع ی ٓکَٔ ثیٔٚ

ظؼ ظٝ ؾیؽ ثطم ضعٓبت قلؽپبیی ٝ ضلعٓبت ثكلتؽی  ،ثكتٚ ثٚ ٓٞضٞع ،ٗتبیح زبيَ اؾ آٓبؼگیؽی ،ظؼ اظآٚ

نعٙ ظؼ ایٖ ثطم ثؽای ضعٓبت قؽپبیی ظٝ  نٞظ. نبیبٕ غکؽ اقت ؾٓبٕ ٓؽخغ اطالػبت اؼائٚ ث٘عی ٝ اؼائٚ ٓی خٔغ

ظؼ ٓٞاؼظی کٚ ثؽاٝؼظٛب ثؽای  تب ؾٓبٕ آٓبؼگیؽی ثٞظٙ اقت. ۹۳۱۳قبٍ  ؾٓكتبٕٛلتٚ ٝ ثؽای ضعٓبت ثكتؽی اؾ 

ثلٚ ؾٓلبٕ ٓلٞؼظ ٗظلؽ انلبؼٙ نلعٙ زتٔلب  ؾ ؾٓبٕ ٓؽخلغ ٓسبقلجٚ نلعٙ ثبنلع، ظؼ ػ٘لٞإ ثلؽاٝؼظ ی ؾٓبٗی ؿیؽ ا ظٝؼٙ

 اقت.



 ۹۳۱1اؾ ضعٓبت قالٓت ظؼ کهٞؼ،  یٓ٘ع ثٜؽٙ یؽیآٓبؼگ      43

 

 ظؼيع پٞنم ثیٔٚ پبیٚ ٝ ثیٔٚ ٓکَٔ ظؼ خٔؼیت -3-2جضّل 

 ططخ تزاّرص

 ّضؼیت تیوَ پایَ

صرصض جوؼیت 

تذت پْػغ 

 ولکتیوَ ه
صرصض جوؼیت تذت 

 پْػغ تیوَ پایَ

 صرصض جوؼیت تذت پْػغ تیوَ پایَ

 سضهات صرهاًی  تیوَ ًضارص صاًض ًوی

)غیز اس تیوَ 

 رّطتایی(

 سضهات صرهاًی 

 )تیوَ رّطتایی(
 ُا طایز تیوَ ویتَ اهضاصک ًیزُّای هظلخ هیي اجتواػیأت

 ۲۲.۵1 ۱.61 ۱.1۸ 1.۸۱ ۱.۸۳ 1.۳۲ ۵۹.۸۸ ۵.۱1 ۲۹.۱۱ ۸۱.۸1 نٜؽی

 ۵.1۹ 1.1۱ ۱.۹۱ ۹.۱1 ۱.۲۹ ۹.۵۱ ۲۲.1۱ 6۱.۸1 ۸.1۱ ۱۵.۹۹ ؼٝقتبیی

 ۹6.16 ۱.6۵ ۱.11 ۳.66 ۱.1۳ ۳.۵6 1۲.۱1 ۲۱.۱۱ ۹۸.۳۳ ۸۱.۱۹ ٓؽظ

 ۹۱.۱6 6.۱۸ ۱.۳6 1.۱۳ ۱.۱۱ ۳.۵۵ 1۵.۱۳ ۲۱.66 ۹۸.۵۱ ۱۲.66 ؾٕ

 ۹۸.۹۱ 6.۱۱ ۱.1۱ ۳.۱۱ ۱.61 ۳.6۲ 11.1۱ ۲۹.۹6 ۹۸.61 ۱۲.6۱ ایؽاٗی

 4۳.32 8.99 2.12 9.81 2.33 9.13 19.3۳ 22.82 48.14 34.2۳ کل کؼْر

 

 

 



 4۳ پژٝٛم یٛب بكتٚی. ۲كًَ 

 

 هٌضی اس سضهات طزپایی ُای تِزٍ ػاسص-4 -2-2

تک تک اػضبی ضبٗٞاؼٛبی ٗٔٞٗٚ ازكبـ ٗیبؾ ظؼ ٓٞؼظ  ۹۳۱1ٓ٘عی اؾ ضعٓبت قالٓت قبٍ  ظؼ آٓبؼگیؽی ثٜؽٙ

، ٓهللبٝؼٙ ؼٝاٗللی یللب ضللعٓبت ٓؽاهجتللی کِی٘للکی، پبؼاکپؿنلل ثللٚ ظؼیبكللت ضللعٓبت قللؽپبیی ثٜعانللتی، ظؼٓللبٗی، ظٗللعإ

ی ٗیبؾٛلب ٝ  . ظؼ يٞؼت ٝخٞظ ازكلبـ ٗیلبؾ، ٓدٔٞػلٚاقت پیم اؾ آٓبؼگیؽی قؤاٍ نعٙٛلتٚ  ظٝطی ظؼ اُؿآی 

چگلٞٗگی ثؽضلٞؼظ اكلؽاظ ثلب ٗیبؾٛلبی ٓٞخلٞظ ثلؽای ٛب تؼییٖ نعٙ اقت. اطالػبت  ی ثؽضٞؼظ ثب ٛؽ یک اؾ إٓ ٗسٞٙ

ظؼ ایللٖ آٓللبؼگیؽی ثللٚ تًللٞیؽ کهللیعٙ نللعٙ اقللت.  ۹-۲یللبؾ ظؼ نللکَ ضلعٓبت قللؽپبیی ظؼ يللٞؼت ٝخللٞظ ازكللبـ ٗ

ٓ٘عی اؾ ضعٓبت قؽپبیی، ثؽای ٛؽ یک اؾ اٗٞاع ثؽضٞؼظٛلبیی  ٛبی ثٜؽٙ ٝ اؼؾیبثی نبضى  ٛٔچ٘یٖ ثؽای ٓسبقجٚ

کٚ ثب ٗیبؾٛبی ٓٞخٞظ يٞؼت گؽكتٚ اقت )نبَٓ ٓؽاخؼلٚ ٝ ظؼیبكلت ضلعٓت، ٓؽاخؼلٚ آلب ػلعّ ظؼیبكلت ضلعٓت ٝ 

 ؽای ظؼیبكت ضعٓت( اطالػبتی خؿئی ظؼ ضًٞو اُٝیٖ ٗیبؾ گؽظآٝؼی نعٙ اقت.ػعّ ٓؽاخؼٚ ث

 
 

 چگٞٗگی ثؽضٞؼظ ثب ٗیبؾٛبی ٓٞخٞظ ثؽای ضعٓبت قؽپبیی ظؼ يٞؼت ٝخٞظ ازكبـ ٗیبؾ -4-2ػکل 

اطالػبت کِی ظؼ ٓٞؼظ ٗیبؾٛلبی ٓٞخلٞظ ٝ اكلؽاظ ظاؼای ازكلبـ ٗیلبؾ ظؼ خبٓؼلٚ ؼا ثلٚ تلکیلک قلٖ،  ۹۱-۲خعٍٝ 

ازكلبـ ؾٓلبٕ ٓؽخلغ طلی ظؼيع اؾ اكؽاظ خبٓؼٚ  ۲۱.۲۹ظٛع. ثؽ اقبـ ایٖ خعٍٝ  قکٞٗت ٗهبٕ ٓیخ٘ف ٝ ٓسَ 

پؿنکی، پبؼاکِی٘یلک، ٓهلبٝؼٙ ؼٝاٗلی یلب ضلعٓبت ٓؽاهجتلی  ، ظٗعإظؼٓبٗیثٜعانتی،  قؽپبیی ٗیبؾ ثٚ ظؼیبكت ضعٓبت

 ۵۱گلؽٝٙ قل٘ی ظؼيلع ٝ ثؼلع اؾ إٓ ثلٚ  ۳6.۸۳ثب  قبٍ ٝ ثبالتؽ 66ظؼيع ثٚ گؽٝٙ ق٘ی ثیهتؽیٖ اٗع.  اُؿآی ظانتٚ

ٗلللؽ اؾ اكللؽاظ  ۹۱۱ظٛللع ثللٚ اؾای ٛللؽ  ظؼيللع تؼِللن ظانللتٚ اقللت. ایللٖ خللعٍٝ ٗهللبٕ ٓی ۲۸٫1۸ قللبٍ ثللب  قللبٍ 6۵تللب 

ای ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓت يلٞؼت  ٛلب ٓؽاخؼلٚ ثلؽای ؼكلغ إٓ ٗیبؾ ظؼ ؾٓبٕ ٓؽخلغ ٝخلٞظ ظانلتٚ کلٚ ۹۵.۹۵ ،خبٓؼٚ

ٗللؽ اؾ  ۹۱۱بؾٛلبی قلؽپبیی اكلؽاظ ثلٞظٙ اقلت. ٛٔچ٘لیٖ ثلٚ اؾای ٛلؽ کلَ ٗیظؼيلع  6۹.۹۸. ایٖ ٗیبؾٛب گؽكتٚ اقت

کللَ ظؼيلع  6۱.۲۳. ایلٖ ٗیبؾٛللب اقللت  ٛللب ضلعٓتی ظؼیبكللت نلعٙ ثللؽای ؼكلغ إٓ ٗیللبؾ ٝخلٞظ ظانللتٚ کلٚ ۹1.۱۹خبٓؼلٚ 

ثللؽای ظؼیبكللت ای  ٛللب ٓؽاخؼللٚ ظؼيللع ٗیبؾٛللبیی ؼا تهللکیَ ظاظٙ کللٚ ثللؽای ؼكللغ إٓ ۱۸.11ٗیبؾٛلبی قللؽپبیی اكللؽاظ ٝ 

 ؼت گؽكتٚ اقت. يٞضعٓت 

 نیاز به خدمات سرپایی

عدم مراجعه برای 

 دریافت خدمت

مراجعه برای دریافت 

 خدمت

 دریافت خدمت عدم دریافت خدمت
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 قٖ، ٓسَ قکٞٗت ٝ خ٘ف کیثٚ تلکٗیبؾٛب ٝ اكؽاظ ظؼيع تؼعاظ ٝ  -42-2جضّل 

 ططخ تزاّرص
تؼضاص کل 

 افزاص

 ًیاس تَ هزاجؼَ ّ صریافت 

 سضهت طزپایی

ای تزای صریافت  ُا هزاجؼَ ًیاسُایی کَ تزای رفغ آى

 سضهت صْرت گزفتَ اطت

 ُا سضهتی ًیاسُایی کَ تزای رفغ آى

 اطت  صریافت ػضٍ 

تا  تؼضاص افزاص

 ادظاص ًیاس

تا  افزاص صرصض

 ادظاص ًیاس

کل تؼضاص 

 ًیاسُا 
 تؼضاص ًیاسُا

کل ًظثت ًیاسُا تَ 

 افزاص تز دظة صرصض

کل صرصض اس 

 ًیاسُای طزپایی
 تؼضاص ًیاسُا

کل ًظثت ًیاسُا تَ 

 افزاص تز دظة صرصض

کل صرصض اس 

 ًیاسُای طزپایی

صرصض اس ًیاسُای 

 ػضٍ طزپایی هزاجؼَ

 ۱۱.۲۲ ۸۵.1۱ ۲۳.1۱ ۲1۸۹11 ۸6.11 ۲۳.۱۸ ۲۵۱۹۲۳ ۲۸۱۲1۱ ۲۵.۱1 ۲1۱6۱۱ ۹۱1۳۲6۳ ؾیؽ یک قبٍ

 ۱۱.۲1 1۱.۳۵ ۹۸.11 ۸1۳۱۳۵ 1۱.۱6 ۹۸.۵۸ ۸۵۱۳1۳ ۹۱6۳۵۹۱ ۲۹.۱۹ ۹۱۱۲16۸ 1۵16۱۲1 قبٍ 1تب  ۹

 قبٍ ۹1تب  ۵
۹۹۸11۲۸

۱ 
۹۱۸6۵۲1 ۹6.11 ۲۹1۸۱۲۱ ۹۵۵۸1۹۹ ۹۳.۹۵ 1۲.۵۲ ۹۵۳16۳۸ ۹۲.۱۵ 1۹.1۹ ۱۸.11 

 قب1۱ٍتب  ۹۵
11۱۹۱۸۸

۳ 
11۲6۸۳1 ۹6.۸۸ ۸۸۳1۵۵۸ ۵۲۱۲۳1۸ ۹۲.۱۳ ۵۱.۱۹ ۵۹۱۱۱۸1 ۹۹.۸۹ ۵۸.۸۵ ۱۸.۲1 

 قبٍ 6۵تب  ۵۱
۹۹۸6۹1۱

۸ 
۳۳11۸۲1 ۲۸.1۸ 16۱11۹۸ ۲۵1۵1۲1 ۲۹.1۹ ۵۵.۱۳ ۲۵۳1۵۱1 ۲۹.۳1 ۵۵.۱۵ ۱۸.1۹ 

قبٍ ٝ  66

 ثبالتؽ
1۵1۱۲۳۱ ۹61۲۳۱۱ ۳6.۸۳ ۲۳۳۱6۱1 ۹۲6۸۸۱۵ ۲1.۱۵ ۵1.۲۳ ۹۲۵۹6۹۹ ۲1.۵1 ۵۳.۵۱ ۱۸.61 

 ُوَ طٌیي
۳۳88222

2 
41۳93834 22.24 

4328228

4 

44۳3114

۳ 
41.41 34.48 

4434221

2 
41.34 32.29 38.11 

 نٜؽی
۵6111۱۱

۱ 
۹۹۳۵1۲11 ۲۱.۱۱ ۹۳۸۲۲۵۳6 ۸16616۳ ۹۵.11 6۳.1۲ ۸6۳۸۳۱۳ ۹۵.۲۲ 6۲.1۱ ۱۸.۵1 

 ؼٝقتبیی
۲۹۹۱6۱۱

۱ 
1۳۸۲۵۸۵ ۲۱.16 ۵1۵111۵ ۳۱۲۱۱۵۳ ۹1.۳۵ ۵۵.۵۱ ۲۱1۳6۵۱ ۹1.۱۱ ۵1.1۸ ۱۸.۹1 

 ٓؽظ
۳۱۳۳۵6۱

۳ 
66۱۸۵1۳ ۹1.۱۳ 1۸۳۸6۹6 1۸11۱6۵ ۹۲.۳۲ 6۹.۸۵ 1116۱۸۸ ۹۲.۹1 6۱.۱1 ۱۸.۵1 

 ؾٕ
۳۸۵1۳۵۸

۵ 
۱۱۳۸۲۸۸ ۲۳.1۵ ۹۹11۹66۵ 6۱11۵۵۲ ۹۸.۱۳ 6۱.1۲ 6۸۳۵۱۵۵ ۹1.1۳ ۵۱.11 ۱۸.۳۸ 
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 ظٝ ٛلتٚ هجَ اؾ ثؽؼقیظؼ  قٖ، ٓسَ قکٞٗت ٝ خ٘ف کیثٚ تلکٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ  -44-2جضّل 

 ططخ تزاّرص

ًیاسُایی کَ تزای 

 ُا سضهتی رفغ آى

 اطت  صریافت ػضٍ

ُا  تؼضاص کل هزاجؼَ

  تزای صریافت سضهت

هتْطظ تار هزاجؼَ 

ًیاسی کَ تزای ُز تزای 

سضهت صریافت   ىآرفغ 

 ػضٍ اطت

تار هتْطظ 

 زهزاجؼَ تزای ُ

 ًیاس طزپایی

طزاًَ تار هزاجؼَ 

تزای ًیاسُای 

تَ اسای طزپایی 

 ُز فزص

 ۱.16 ۹.66 ۹.۱۳ 11۱1۸۱ ۲1۸۹11 ؾیؽ  یک قبٍ

 ۱.۳۱ ۹.6۸ ۲.۹۲ ۹1۱۱۱۳۹ ۸1۳۱۳۵ قبٍ 1تب  ۹

 ۱.۲۸ ۹.۵۳ ۲.۹1 ۳۲۸۱۳1۲ ۹۵۳16۳۸ قبٍ ۹1تب  ۵

 ۱.۲1 ۹.۳1 ۲.۳۲ ۹۲۱۸۹۱1۸ ۵۹۱۱۱۸1 قب1۱ٍتب  ۹۵

 ۱.۵۹ ۹.۳۲ ۲.۳۱ 6۱6۹۱۳1 ۲۵۳1۵۱1 قبٍ 6۵تب  ۵۱

 ۱.66 ۹.۲۱ ۲.1۹ ۳۱۹11۸۱ ۹۲۵۹6۹۹ قبٍ ٝ ثبالتؽ 66

 2.91 4.93 2.92 23۳23419 44342212 ُوَ طٌیي

 ۱.۳۵ ۹.11 ۲.۳۹ ۹۱۱16۱۹۱ ۸6۳۸۳۱۳ نٜؽی

 ۱.۳۲ ۹.۲1 ۲.۲1 616۲۲۳1 ۲۱1۳6۵۱ ؼٝقتبیی

 ۱.۲1 ۹.۳۸ ۲.۲6 ۹۱۸۱1۳۵1 1116۱۸۸ ٓؽظ

 ۱.1۹ ۹.۳۱ ۲.۳۳ ۹۵۱۱11۱6 6۸۳۵۱۵۵ ؾٕ

 

قلٖ، ٓسلَ قلکٞٗت ٝ  کیلتلکؼا ثلٚ ضلعٓت   ظؼیبكتظؼ ؾٓبٕ ٓؽخغ ثؽای  اكؽاظ ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ۹۹-۲خعٍٝ 

  ؼكلغ إٓ یٚ ثلؽای کلٗیلبؾثلؽای ٛلؽ ٝ ظؼ قلطر کلَ اكلؽاظ خبٓؼلٚ ظٛلع. ثلؽ اقلبـ ایلٖ خلعٍٝ  اكلؽاظ ٗهلبٕ ٓی خ٘ف

ایلٖ  يلٞؼت گؽكتلٚ اقلت. ضلعٓتظؼیبكلت ٓ٘ظٞؼ ٚ ثلبؼ ٓؽاخؼلٚ ثل ۲٫۳۱طٞؼ ٓتٞقظ  ثٚ اقت  نعٙ بكتیظؼی ضعٓت

  ظؼیبكلت نلعٙ ٛلب ضلعٓتی ٗیبؾٛبیی کٚ ثؽای ؼكلغ إٓتؼعاظ  ثٚ ٛب ثؽای ظؼیبكت ضعٓت تؼعاظ کَ ٓؽاخؼٚػعظ اؾ توكیْ 

ضللعٓت  ٕ ؼكللغ آٗیللبؾی کللٚ ثللؽای ٛلؽ ثللؽای ٛلبی قلل٘ی ثیهللتؽیٖ ثللبؼ ٓؽاخؼللٚ  ظؼ ثللیٖ گؽٝٙآیللع.  ثللٚ ظقللت ٓی ،اقلت

 ثبؼ يٞؼت گؽكتٚ اقت. ۲.1۹ثب  قبٍ ٝ ثبالتؽ 66ظؼ گؽٝٙ ق٘ی  یبكت نعٙ اقتظؼ

 بكلتیٓؽاخؼلٚ ٝ ظؼٗیلبؾ ٕ آ یثلؽا ٘کلٚیيلؽك٘ظؽ اؾ ا) ٗیلبؾ قلؽپبیی ؽٓتٞقلظ ثلبؼ ٓؽاخؼلٚ ثلؽای ٛلٛٔچ٘یٖ 

 قلؽپبیی ٛلبیٗیبؾکلَ تؼلعاظ  ثلٚ ٛب ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓت تؼعاظ کَ ٓؽاخؼٚیب ضیؽ( اؾ توكیْ  اٗدبّ نعٙ اقت یضعٓت

 ٗیلبؾ قلؽپبیی ؽثبؼ ٓؽاخؼٚ ثلؽای ٛل۹.۳۱طٞؼ ٓتٞقظ  ظؼ قطر کَ اكؽاظ خبٓؼٚ ثٚثؽ ایٖ اقبـ  .نٞظ ٓسبقجٚ ٓی

 ثبؼ اقت.  ۹.6۸ثب  قبٍ 1تب  ۹کٚ ثیهتؽیٖ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ٓؽثٞط ثٚ کٞظکبٕ  گیؽظ يٞؼت ٓی

ثلؽ  ٛب تؼعاظ کَ ٓؽاخؼلٚكیْ ثٚ اؾای ٛؽ كؽظ ٗیؿ ظؼ ٛؽ قطر اؾ توقؽاٗٚ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثؽای ٗیبؾٛبی قؽپبیی 

ثلبؼ  ۱.۳1خلعٍٝ ثلٚ اؾای ٛلؽ كلؽظ اؾ خبٓؼلٚ ایلٖ  اطالػلبت آیلع. ثلؽ اقلبـ تؼعاظ کلَ اكلؽاظ إٓ قلطر ثلٚ ظقلت ٓی

ٓؽاخؼٚ ٓتؼِلن ثلٚ قلبُٔ٘عإ ثلبالی  ی يٞؼت گؽكتٚ اقت کٚ ثیهتؽیٖ قؽاٗٚقؽپبیی ثؽای ظؼیبكت ضعٓت ٓؽاخؼٚ 

 ثبؼ ٓؽاخؼٚ اقت. ۱.66قبٍ ثب  6۵

نعٙ ثؽای ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ، تؼلعاظ ظكؼلبت ٓؽاخؼلٚ ظؼ ٗولبط نلٜؽی ثلیم  ٛؽ قٚ نبضى ٓسبقجٚثؽ اقبـ 

 اؾ ٗوبط ؼٝقتبیی ٝ ثؽای ؾٗبٕ ثیم اؾ ٓؽظإ اقت.

 

 
 

 کیلاٗع ثلٚ تلک اهعاّ ٗکؽظٙ یاٗع ُٝ ظانتٚ ییثٚ ٓؽاخؼٚ قؽپب بؾیازكبـ ٗ هجَ اؾ ثؽؼقیظٝ ٛلتٚ  یکٚ ط یظؼيع اكؽاظ -42-2جضّل 

 ػِت

 رّطتایی ػِزی کل ػضم الضامػلل 
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تؼضاص صر ُز 

 یًفز 422

ًیاس تَ کَ 

 سضهت طزپایی

 اًض صاػتَ

تؼضاص صر ُز 

کَ  ًفزی 422

تزای ًیاس سْص 

 اًض الضام ًکزصٍ

تؼضاص صر ُز 

 ًفزی 422

ًیاس تَ کَ 

 سضهت طزپایی

 اًض صاػتَ

تؼضاص صر ُز 

کَ  ًفزی 422

تزای ًیاس سْص 

 اًض الضام ًکزصٍ

تؼضاص صر ُز 

 ًفزی 422

ًیاس تَ کَ 

 سضهت طزپایی

 اًض صاػتَ

تؼضاص صر ُز 

کَ  ًفزی 422

تزای ًیاس سْص 

 اًض الضام ًکزصٍ

 ۹۹.11 1.۸۱ ۹۳.1۱ 1.1۹ ۹۲.۱۲ 1.۵۲ ثؽطؽف نعٕ ٓهکَ

ظٝؼ ثٞظٕ ؼاٙ/ ٗجٞظ تطًى ٓٞؼظ ٗیبؾ ظؼ 

 ٓسَ
۵.1۵ ۹6.11 ۲.6۹ ۸.۱۱ ۹۳.۸1 ۳۳.۱1 

 ۲.۳۲ ۱.۱۵ ۹.۱۹ ۱.۳۳ ۹.1۳ ۱.۵۱ ٘ف ظؼ ٓسَ اؼائٚ ضعٓتدٗجٞظٕ پؿنک ٛٔ

 ۸.۱۱ ۳.۲1 6.۸1 ۲.۲1 1.۲1 ۲.۵۳ ظیؽ ٝهت ظاظٕ

 ۲.۸۹ ۹.۹۵ 1.۱۹ ۹.۳۹ ۳.6۲ ۹.۲6 ضبتٔٚ اػتجبؼ ظكتؽچٚ ثیٔٚ

 ۳۲.۲۹ ۹۳.۹1 ۲6.۹۱ ۸.۵۳ ۲۸.۱۱ ۱.۸۲ ػعّ پٞنم ٓ٘بقت ثیٔٚ

 6۱.۹۱ ۲1.6۱ 6۹.16 ۲۱.۲۱ 6۹.۲۵ ۲۹.1۳ ضٞظظؼٓبٗی

 ۹1.1۸ 6.۱۳ ۹1.۵۵ 1.16 ۹1.6۲ ۵.۹۹ كوعإ کیلیت ضعٓت

 ۲1.۲۹ ۱.۸۱ ۲6.۳۱ ۸.6۱ ۲۵.6۲ ۸.۱6 کٔجٞظ ٝهت/ تًٔیْ ظانتٖ ثؽای ٓؽاخؼٚ

 61.۳1 ۲6.۲۱ ۵۹.11 ۹6.۱۱ ۵۵.۸1 ۹۱.۵۹ ٛب هبثَ پؽظاضت ٗجٞظٕ ٛؿی٘ٚ

 

 اٗلع اهلعاّ ٗکلؽظٙ یاٗع ُٝ ظانتٚ ییثٚ ٓؽاخؼٚ قؽپب بؾیازكبـ ٗ ،ٓؽخغظٝ ٛلتٚ  یکٚ ط یكؽاظظؼيع ا ۹۲-۲خعٍٝ 

ظٛع. ثلؽ اقلبـ اطالػلبت ایلٖ خلعٍٝ ظؼ قلطر  ؼا ثؽ زكت ػِت ػعّ ٓؽاخؼٚ ٝ ثٚ تلکیک ٓسَ قکٞٗت ٗهبٕ ٓی

ثلٞظٕ ػِلت ػلعّ ٓؽاخؼلٚ ضلٞظ ؼا  اٗلع ٗکؽظٙ یٗیلبؾ ضلٞظ اهلعآؼكلغ ظی کلٚ ثلؽای اكؽاظؼيع اؾ  6۹.۲۵کَ کهٞؼ 

ظؼيلع کلَ اكلؽاظ ٗیبؾٓ٘لع ثلٚ  ۲۹٫1۳ٖ اكلؽاظ زلعٝظ اٗع کٚ ای ثیبٕ کؽظٙ إٓ )ضٞظظؼٓبٗی(ًٓؽف  ظؼ ٓ٘ؿٍ ٝظاؼٝ 

ّ اهلعاّ ثلٚ ضلٞظ اٗلع ٝ ثیهلتؽیٖ ظؼيلع ؼا ظؼ ثلیٖ کلَ ػِلَ ػلع ثٞظٙٗللؽ  ۹۵1۳۶۸۶۹یؼ٘ی ظؼیبكت ضعٓت قؽپبیی 

 ٛب هبثَ پؽظاضت ٗجلٞظٕ ٛؿی٘لٚاٗع  ٛبی ػعّ ٓؽاخؼٚ ثٞظٙ ػِت ثؼعی کٚ اؾ ٜٓٔتؽیٖ ػِتظٝ  .اٗع اضتًبو ظاظٙ ثٞظٙ

 . (۲-۲)نکَ  ثٞظٙ اقت ٓ٘بقت ثیٔٚػعّ پٞنم ٝ 

ظؼ قطر ٗوبط نٜؽی کهٞؼ ٗیؿ ٜٓٔتؽیٖ ظالیَ ػعّ اهعاّ ثؽای ظؼیبكت ضلعٓت ٛٔبٗ٘لع ۹۲-۲ثؽ اقبـ خعٍٝ 

تًلٔیْ  یلب کٔجٞظ ٝهتظؼيع ٝ  ۵۹.11ثب  ٛب هبثَ پؽظاضت ٗجٞظٕ ٛؿی٘ٚظؼيع،  6۹.16ثب  ضٞظظؼٓبٗیکَ کهٞؼ، 

ظؼ قطر  اٗع. اكؽاظی ثٞظٙ اقت کٚ ثؽای ظؼیبكت ضعٓت اهعآی ٗکؽظٙظؼيع ثؽای  ۲6.۳۱ثب  ظانتٖ ثؽای ٓؽاخؼٚ

 61٫۳1ثلب  ٛب هبثَ پؽظاضلت ٗجلٞظٕ ٛؿی٘لٚٗوبط ؼٝقتبیی کهٞؼ ٗیؿ ٜٓٔتؽیٖ ظالیَ ػعّ اهعاّ ثؽای ظؼیبكت ضعٓت، 

ظؼيلع  ۳۳.۱1ثلب  بؾ ظؼ ٓسلَیلٗجلٞظ تطًلى ٓلٞؼظ ٗ یلب ظٝؼ ثلٞظٕ ؼاٙظؼيلع ٝ  6۱.۹۱ثلب  ضٞظظؼٓبٗی ظؼيع،

 .(۳-۲)نکَ  اٗع ثؽای ظؼیبكت ضعٓت ٗکؽظٙ اهعآی اكؽاظی ثٞظٙ اقت کٚثؽای 
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 اٗع ظؼ کَ کهٞؼ ظؼ ٓیبٕ اكؽاظی کٚ ازكبـ ٗیبؾ ظانتٚ ٛبی ػعّ اهعاّ ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قؽپبیی ػِت -2-2ػکل 

 
 

 
ٗولبط  ثلٚ تلکیلکاٗع  ظؼ ٓیلبٕ اكلؽاظی کلٚ ازكلبـ ٗیلبؾ ظانلتٚ ٛبی ػعّ اهعاّ ثؽای ظؼیبكلت ضلعٓبت قلؽپبیی ػِت -9-2ػکل 

 نٜؽی ٝ ؼٝقتبیی

 

 

 

 

 

 

ثلٚ اٗع  ٗعانلتٚ آلب ظؼیبكلت ضلعٓت اٗلع اهلعاّ کلؽظٙ اٗلع ٝ ظانلتٚ ییثٚ ٓؽاخؼٚ قلؽپب بؾیازكبـ ٗ هجَ اؾ ثؽؼقیظٝ ٛلتٚ  یکٚ ط یاكؽاظ تؼعاظ -49-2جضّل 

 تلکیک ػِت

۱/۴۳ 

۳/۶۲ 

۷/۲۴ 

۱۲/۹۲ 

۱۴/۶۲ 

۱۶/۴۴ 

۲۵/۶۲ 

۲۸/۰۹ 

۵۵/۸۷ 

۶۱/۲۵ 

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ 

 هبىدن پشصک همجيس در محل ارائه خدمت

 خاتمه اعتبار دفترچه بیمه

 دیز وقت دادن

 بزطزف صدن مضکل

 فقدان کیفیت خدمت

 هبىد تخصص مىرد هیاس در محل/ دور بىدن راه

 تصمیم داصتن بزای مزاجعه/ کمبىد وقت

 عدم پىصط مىاسب بیمه

 قابل پزداخت هبىدن هشیىه ها

 خىددرماوی

 درصد

ام
قد

م ا
عد

ی 
ها

ت 
عل

 

۱/۰۱ 

۴/۰۱ 

۶/۸۷ 

۱۳/۴۹ 

۱۴/۵۵ 

۲۶/۳ 

۲۶/۱ 

۸/۰۰ 

۶۱/۷۶ 

۵۱/۷۷ 

۲/۳۲ 

۲/۸۱ 

۸/۰۰ 

۱۱/۷۴ 

۱۴/۷۸ 

۲۴/۲۱ 

۳۲/۲۱ 

۳۳/۹۴ 

۶۰/۱۹ 

۶۴/۳۷ 

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ 

 هبىدن پشصک همجيس در محل ارائه خدمت

 خاتمه اعتبار دفترچه بیمه

 دیز وقت دادن

 بزطزف صدن مضکل

 فقدان کیفیت خدمت

 تصمیم داصتن بزای مزاجعه/ کمبىد وقت

 عدم پىصط مىاسب بیمه

 هبىد تخصص مىرد هیاس در محل/ دور بىدن راه

 خىددرماوی

 قابل پزداخت هبىدن هشیىه ها

 درصد

ام
قد

م ا
عد

ی 
ها

ت 
عل

 روستایی 

 صهزی 
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 صریافت سضهتػلل ػضم 

 رّطتایی ػِزی کل

تؼضاص صر ُز 

  یًفز 4222

ًیاس تَ سضهت کَ 

 اًض صاػتَ طزپایی

تؼضاص صر ُز 

 کَ یًفز 4222

الضام تَ صریافت 

 اًض سضهت کزصٍ

تؼضاص صر ُز 

  یًفز 4222

ًیاس تَ سضهت کَ 

 اًض صاػتَ طزپایی

تؼضاص صر ُز 

 کَ یًفز 4222

الضام تَ صریافت 

 اًض سضهت کزصٍ

تؼضاص صر ُز 

  یًفز 4222

ًیاس تَ سضهت کَ 

 اًض صاػتَ طزپایی

تؼضاص صر ُز 

 کَ یًفز 4222

الضام تَ صریافت 

 اًض سضهت کزصٍ

 ۹16.۹۳ ۲.۵۹ ۲۸1.۳۸ ۳.۱۵ ۲۵۵.۵۸ ۳.۵۵ ظؼ ٗٞثت ثٞظٕ

 1۵۹.۲1 6.۵۹ ۵۲۲.۹۱ 6.۱۸ ۵۱۹.۳۳ 6.۸1 ٛب  هبثَ پؽظاضت ٗجٞظٕ ٛؿی٘ٚ

 1۲.۸۳ ۹.۱۵ 1۹.1۹ ۱.۵۵ ۵۱.6۵ ۱.6۱ ٗجٞظٕ پؿنک ٛٔد٘ف ظؼ ٓسَ اؼائٚ ضعٓت

ٗجٞظٕ ٓسَ اؼائٚ ضعٓت ع  ٓ٘بقت ثٞظٕ ؼكتبؼ/ ضٞنب٘ی  ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۳1.۲۹ ۱.16 ۲1.۲6 ۱.۳۳ ٗب

 ۸۹.۵1 ۹.۹۸ 1۱.۱۹ ۹.۱6 1۱.16 ۹.۱۱ ثبؾ ٗجٞظٕ ٝازع ٓٞؼظ ٗظؽ

 ۹۹۵.1۸ ۹.61 ۹6۹.۳1 ۲.۹۵ ۹11.۱۱ ۲.۱۹ ٗعاظٕ پػیؽل

 1۸.۱۹ ۹.۹۲ ۹۲۱.1۳ ۹.6۹ ۹۱۸.۹۳ ۹.11 اًٗؽاف ثٚ ظُیَ ظیؽٝهت ظاظٕ

 ۹1۳.۱1 ۲.۵۱ ۹۵۲.۸6 ۲.۱۳ ۹۵۸.۸۹ ۲.۹6 نِٞؽ ثٞظٕ ٓسَ اؼئٚ ضعٓت

 ۳۲1.1۹ 1.1۳ ۲۱۵.۲1 ۳.۸1 ۳۱1.۱۲ 1.۹۹ ػعّ پٞنم ٓ٘بقت ثیٔٚ

ثلؽای ظؼیبكلت  اٗع ٝ اهعاّ ظانتٚ ییثٚ ٓؽاخؼٚ قؽپب بؾیازكبـ ٗ ،ٓؽخغظٝ ٛلتٚ  یکٚ ط یكؽاظتؼعاظ ا ۹۳-۲خعٍٝ 

ٝ ثلٚ تلکیلک  ٗلؽ ثؽ زكت ػِت ػعّ ظؼیبكت ضعٓت ۹۱۱۱اٗع ؼا ظؼ ٛؽ  آب ضعٓتی ظؼیبكت ٗکؽظٙ اٗع کؽظٙ ضعٓت

آلب   کلؽظٙکٚ ثلؽای ٗیلبؾ ضلٞظ اهلعاّ  ٗلؽی ۹۱۱۱اؾ ٛؽ ظٛع. ثؽ اقبـ اطالػبت ایٖ خعٍٝ  ٓسَ قکٞٗت ٗهبٕ ٓی

هبثللَ پؽظاضللت ٗجللٞظٕ ؼا  ٗلللؽ ػِللت ػللعّ ظؼیبكللت ضللعٓت ۵۱۹.۳۳ظؼ قللطر کللَ کهللٞؼ اٗللع  ضللعٓتی ظؼیبكللت ٗکؽظٙ

كلؽظ ٗیبؾٓ٘لع ثلٚ ظؼیبكلت ضلعٓت قلؽپبیی  ۹۱۱۱ٗللؽ ظؼ ٓوبثلَ ٛلؽ  6.۸1اٗع کٚ ایٖ اكؽاظ زعٝظ  ٛب ثیبٕ کؽظٙ ٛؿی٘ٚ

ثٚ ضٞظ اضتًبو ظاظٙ ثٞظٗلع. ظٝ ػِلت ثؼلعی کلٚ  ػعّ ظؼیبكت ضعٓتاٗع ٝ ثیهتؽیٖ ظؼيع ؼا ظؼ ثیٖ کَ ػَِ  ثٞظٙ

)نکَ  اٗع ػعّ پٞنم ٓ٘بقت ثیٔٚ ٝ ظؼ ٗٞثت ثٞظٕ اكؽاظ ثٞظٙ اقت ثٞظٙ ػعّ ظؼیبكت ضعٓتٛبی  اؾ ٜٓٔتؽیٖ ػِت

۲-1) . 

هبثَ ظؼ قطر ٗوبط نٜؽی کهٞؼ ٗیؿ ٜٓٔتؽیٖ ظالیَ ػعّ ظؼیبكت ضعٓت ٛٔبٗ٘ع کَ کهٞؼ،  ۹۳-۲ثؽ اقبـ خعٍٝ 

ثللب  ظؼ ٗٞثللت ثللٞظٕ كللؽظٝ  ٗلللؽ ۲۱۵.۲1ثللب  ػللعّ پٞنللم ٓ٘بقللت ثیٔللٚ، ٗلللؽ ۵۲۲.۹۱ثللب ٛب  پؽظاضللت ٗجللٞظٕ ٛؿی٘للٚ

آللب ضللعٓتی ظؼیبكللت   کللؽظٙاهللعاّ ظی ثللٞظٙ اقللت کللٚ ثللؽای ظؼیبكللت ضللعٓت كللؽ ۹۱۱۱ظؼ ٓوبثللَ ٛللؽ  ٗلللؽ ۲۸1.۳۸

ثلب ٛب  هبثَ پؽظاضلت ٗجلٞظٕ ٛؿی٘لٚ ظؼیبكت ضعٓت،ظؼ قطر ٗوبط ؼٝقتبیی کهٞؼ ٗیؿ ٜٓٔتؽیٖ ظالیَ ػعّ  .اٗع ٗکؽظٙ

ثؽای اكلؽاظی ثلٞظٙ  ٗلؽ ۹16.۹۳ثب  ظؼ ٗٞثت ثٞظٕ كؽظٝ  ٗلؽ  ۳۲1.1۹ثب  ػعّ پٞنم ٓ٘بقت ثیٔٚ ،ٗلؽ 1۵۹.۲1

 .(۵-۲)نکَ  اٗع آب ضعٓتی ظؼیبكت ٗکؽظٙ  کؽظٙاهعاّ ثؽای ظؼیبكت ضعٓت  اقت کٚ
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 اٗع ظؼ کَ کهٞؼ اٗع ٝ اهعاّ کؽظٙ ظؼ ٓیبٕ اكؽاظی کٚ ازكبـ ٗیبؾ ظانتٚ قؽپبیی ظؼیبكت ضعٓتٛبی ػعّ  ػِت -1-2ػکل 

 

 
ٗولبط  ثلٚ تلکیلکاٗع  اٗع ٝ اهعاّ کؽظٙ ظؼ ٓیبٕ اكؽاظی کٚ ازكبـ ٗیبؾ ظانتٚ قؽپبیی ظؼیبكت ضعٓتٛبی ػعّ  ػِت -1-2ػکل 

 نٜؽی ٝ ؼٝقتبیی

 

 

۲۴/۲۶ 

۵۰/۶۵ 

۷۹/۷۶ 

۱۰۸/۱۳ 

۱۴۷/۹ 

۱۵۸/۸۱ 

۲۵۵/۵۸ 

۳۰۴/۹۲ 

۵۰۱/۳۳ 

۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ 

 خىصایىد هبىدن محل ارائه خدمت/ هامىاسب بىدن رفتار

 هبىدن پشصک همجيس در محل ارائه خدمت

 باس هبىدن واحد مىرد هظز

 اهصزاف به دلیل دیزوقت دادن

 هدادن پذیزش

 صلىغ بىدن محل ارئه خدمت

 در هىبت بىدن

 عدم پىصط مىاسب بیمه

 قابل پزداخت هبىدن هشیىه ها 

 هفز اس جمعیت ۱۰۰۰تعداد به اسای هز 

ت
دم

خ
ت 

اف
ی در

م 
عد

ی 
ها

ت 
عل

 

۳۴/۲۱ 

۴۱/۴۱ 

۱۲۰/۷۳ 

۷۹/۰۱ 

۱۶۱/۳۴ 

۱۵۲/۸۶ 

۲۸۷/۳۸ 

۲۹۵/۲۴ 

۵۲۲/۱۹ 

۰/۰۰ 

۷۲/۸۳ 

۷۸/۰۱ 

۸۱/۵۷ 

۱۱۵/۷۸ 

۱۷۳/۰۴ 

۱۷۶/۱۳ 

۳۲۷/۷۱ 

۴۵۱/۲۷ 

۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ 

 …خىصایىد هبىدن محل ارائه / هامىاسب بىدن رفتار

 هبىدن پشصک همجيس در محل ارائه خدمت

 اهصزاف به دلیل دیزوقت دادن

 باس هبىدن واحد مىرد هظز

 هدادن پذیزش

 صلىغ بىدن محل ارئه خدمت

 در هىبت بىدن

 عدم پىصط مىاسب بیمه

 قابل پزداخت هبىدن هشیىه ها 

 درصد

ت
دم

خ
ت 

اف
ی در

م 
عد

ی 
ها

ت 
عل

 روستایی 

 صهزی 
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 ک٘٘عٙ ضعٓت ٝ اؼائٚ ی  ثٚ تلکیک ٓسَ اؼائٚ هجَ اؾ ثؽؼقیظٝ ٛلتٚ  ظؼثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قؽپبیی  تیخٔؼ کَ ٗلؽ اؾ ۹۱۱ٛؽ  یثٚ اؾاثبؼ ٓؽاخؼٚ ٓتٞقظ  -41-2 جضّل

 سضهت ی هذل ارائَ

 کٌٌضٍ ارائَ

پشػک 

 ػوْهی

پشػک 

 ساًْاصٍ

پشػک 

 هتشصص

صًضاًپشػک 

 تجزتی

صًضاًپشػک 

هتشصص یا 

 ػوْهی

 تِْرس هاها
طایز پزطٌل 

 غیز پشػک

طة جایگشیي )اًزژی 

صرهاى، ُاهیْپات، 

 کایزّپزاکتز(

کٌٌضٍ  صرهاى

 طٌتی

صارّطاس، 

تکٌظیي 

 صارّیی

کٌٌضٍ  ارائَ

 ًاهؼلْم

   ۱.۱۵ ۱.۱۱ ۱.۲۵  ۱.۹۹ ۱.1۱ ۱.۱۳ 1.11 ۱.1۹ ۲.۱1 ٓطت/ظكتؽ کبؼ

 ۱.۱۹    ۱.۹1 ۱٫۱1 ۱.۱۱ ۱.۱۸   ۱.11 ۹.۵۳ ٓؽکؿ ثٜعانتی ظؼٓبٗی/ضبٗٚ ثٜعانت/پبیگبٙ ثٜعانت

ف
اٗ
ژ
ؼ
اٝ
 /
ک
٘ی
ِی
 ک
ی
 پِ
/ٙ
گب
بٗ
ؼٓ
ظ

 

  ۱.۱۲ ۱.۱1  ۹.1۲ ۱.۹۲ ۲.۲1 ثیٔبؼقتبٕ ظُٝتی ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت
۱.۲1 

 
   ۱٫۱۱ 

ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت  ظُٝتی ؿیؽثیٔبؼقتبٕ 

 ثٜعانت
۱.۲۱  ۱.۲۲  ۱.۱1 ۱.۱۱  ۱.۱۳    ۱.۱۹ 

 ۱.۱۹   ۱٫۱۱ ۱.۹۳  ۱.۱۹ ۱.۱6  ۱.۳۱  ۱.1۱ ضًٞيی

 ۱٫۱۱    ۱.۱۳  ۱.۱۱ ۱.۱۳  ۱.۱1  ۱.۲۳ ضیؽیٚ

 ۱٫۱۱    ۱.۱۲  ۱.۱۲ ۱.۱6  ۱.۳۹  ۱.1۱ اختٔبػی تأٓیٖٝاثكتٚ ثٚ 

 ۱٫۱۱    ۱.۱۹  ۱.۱۱ ۱.۱۹  ۱.۱۳  ۱.۱6 ٗبٓؼِّٞ

 ۱.۱۱    ۱.۱۱  ۱.۱۱ ۱.۱۱  ۱٫۱۹  ۱.۱۱ ٓؽکؿ خؽازی ٓسعٝظ

   ۱٫۱۱ ۱٫۱۱ ۱.۱۹  ۱.۱۱   ۱٫۱۱  ۱.۱۹ ظؼیبكت ضعٓت ظؼ ٓ٘ؿٍ

 ۱٫۱۱ ۱٫۱۱ ۱٫۱۱ ۱٫۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱٫۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ٚ ضعٓت ٗبٓؼِّٞئٓسَ اؼا

 ۱٫۱۱ ۱٫۱۱ ۱٫۱۱ ۱٫۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۲ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱٫۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ٚ ضعٓتئٛبی اؼا قبیؽ ٓسَ

 ۱٫۱۳ ۱٫۱۱ ۱.۱۵ ۱.۱۹ ۱.۸۸ ۱.۱۱ ۱.۲۵ ۱.۸۳ ۱.۱1 1.۹1 ۹.۱۱ 1.6۹ جوغ
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ظٝ  ظؼٗلؽ اؾ کَ خٔؼیت ثؽای ظؼیبكت ضلعٓبت قلؽپبیی  ۹۱۱ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثٚ اؾای ٛؽ  -41-2 جضّل

 )اظآٚ(ک٘٘عٙ  ضعٓت ٝ اؼائٚ ی  ثٚ تلکیک ٓسَ اؼائٚ هجَ اؾ ثؽؼقیٛلتٚ 

 هتْطظ تار هزاجؼَ ی سضهت هذل ارائَ

 ۱.۲۱ ٓؽاخؼٚ ٓكتویْ ثٚ ظاؼٝضبٗٚ )تٜیٚ ظاؼٝ اؾ ظاؼٝضبٗٚ( ثعٕٝ ٗكطٚ

 6.11 ٘٘عٙ ٗكطٚ(کػ٘ٞإ اؼائٚ  ظاؼٝضبٗٚ ؿیؽ ظُٝتی )ثٚ

 ۵.۱6 ٘٘عٙ ٗكطٚ(کػ٘ٞإ اؼائٚ  ظاؼٝضبٗٚ ظُٝتی )ثٚ

 ۹.۹۸ اؾ ٓطت یب ٓؽکؿ ظؼٓبٗی آؾٓبیهگبٙ ؿیؽ ظُٝتی ضبؼج

 ۹.۹۳ آؾٓبیهگبٙ ظُٝتی ضبؼج اؾ ٓطت یب ٓؽکؿ ظؼٓبٗی

 ۱.۱1 ٝ ...( ضبؼج اؾ ٓطت یب ٓؽکؿ ظؼٓبٗی MRIپبؼاکِی٘یک تهطیًی ؿیؽ ظُٝتی )ؼاظیُٞٞژی، 

 ۱.11 ٝ ...( ضبؼج اؾ ٓطت یب ٓؽکؿ ظؼٓبٗی MRIپبؼاکِی٘یک تهطیًی ظُٝتی )ؼاظیُٞٞژی، 

 ۱.۱6 ظُٝتی كیؿیٞتؽاپی ؿیؽ

 ۱.۱1 كیؿیٞتؽاپی ظُٝتی

 ۱.۱۱ ٓهبٝؼ ژٗتیک ؿیؽ ظُٝتی

 ۱.۱۱ ٓهبٝؼ ژٗتیک ظُٝتی

 ۱.۱۱ ٓهبٝؼ ؼٝاٗه٘بقی ؿیؽ ظُٝتی

 ۱.۱۹ ٓهبٝؼ ؼٝاٗه٘بقی ظُٝتی

 ۱.۱۹ گلتبؼظؼٓبٗی ؿیؽ ظُٝتی

 ۱.۱۱ گلتبؼظؼٓبٗی ظُٝتی

 ۱.۱۲ ق٘دی ؿیؽ ظُٝتی ثی٘بیی

 ۱.۱۹ ق٘دی ظُٝتی ثی٘بیی

 ۱.۱۹ ق٘دی ؿیؽ ظُٝتی ن٘ٞایی

 ۱.۱۹ ق٘دی ظُٝتی ن٘ٞایی

 ۱.۱۱ ٓهبٝؼ تـػیٚ ؿیؽ ظُٝتی

 ۱.۱۱ ٓهبٝؼ تـػیٚ ظُٝتی

 ۱.۱۱ ی ٗبٓؼِّٞ ک٘٘عٙ اؼائٚ

ٗللؽ(  11۸۸۱۱۱۱) تیلخٔؼ کلَ ٗللؽ اؾ ۹۱۱ٛلؽ  یثٚ اؾآؽخغ ؼا ظٝ ٛلتٚ ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ظؼ ۹1-۲خعٍٝ 

ایلٖ ٓتٞقلظ اؾ ظٛلع.  ک٘٘عٙ )پؿنک ػٔٞٓی، پؿنک ضبٗٞاظٙ یب ...( ٗهبٕ ٓی ضعٓت ٝ اؼائٚ ی  ثٚ تلکیک ٓسَ اؼائٚ

ثلؽ اقلبـ اطالػلبت ظقلت آٓلعٙ اقلت.  ٛب ظؼ قطر خبٓؼٚ ثٚ کَ خٔؼیت ثؽزكت ظؼيع ثٚ توكیْ تؼعاظ کَ ٓؽاخؼٚ

 ثبؼ 1.۹۴ٓی ٝ ی ٓؽخغ ثٚ پؿنک ػٔٞ ظؼ ظٝ ٛلتٚثبؼ  1.۶۹ی ٛعف  اؾ کَ اكؽاظ خبٓؼٚٗلؽ  ۹۱۱ٛؽ ایٖ خعٍٝ 

یلب ظكتلؽ  ثٚ ٓطلتظؼ ثیهتؽ ٓٞاؼظ ضعٓت ٛب ثؽای ظؼیبكت  ٓؽاخؼٚثیهتؽیٖ . اٗع ٗٔٞظٙثٚ پؿنک ٓتطًى ٓؽاخؼٚ 

ی   ثلؽای تٜیلٚثلبؼ   ۶.11 ی ٛلعف اؾ کلَ اكلؽاظ خبٓؼلٚٗللؽ  ۹۱۱ٛلؽ کبؼ پؿنلکبٕ يلٞؼت گؽكتلٚ اقلت. ٛٔچ٘لیٖ 

 اٗع. ٛبی ظُٝتی ٓؽاخؼٚ ٗٔٞظٙ ثٚ ظاؼٝضبٗٚ ثبؼ  ۵.۱۶ٛبی ؿیؽ ظُٝتی ٝ  ٛبی تدٞیؿنعٙ ثٚ ظاؼٝضبٗٚ ٗكطٚ

ی ضللعٓت، ٓسللَ  ظٛ٘للعٙ اؼائٚثللٚ تلکیللک  ٝ ظؼ طللٍٞ قللبٍ ثللؽای ٛللؽ كللؽظ ٓؽخللغظٝ ٛلتللٚ ٓتٞقللظ ثللبؼ ٓؽاخؼللٚ ظؼ 

ظؼ ٛللللؽ قللللطر ثللللؽاٝؼظ )کللللَ،  . ایللللٖ ٓتٞقللللظظاظٙ نللللعٙ اقللللتٗهللللبٕ ۹۵ -۲عٍٝ ظؼ خلللل كللللؽظقللللکٞٗت ٝ خلللل٘ف 

ٗتلبیح ثلؽای ظٝ ظقلت آٓلعٙ اقلت.  ثٚإٓ قلطر ٛب ثلٚ کلَ خٔؼیلت  اؾ توكیْ تؼعاظ ٓؽاخؼٚ نٜؽی/ؼٝقتبیی، ٓؽظ/ؾٕ(

ی ؾٓبٕ ٓؽخغ ٝ ثب اػٔبٍ ضؽیت تؼلعیَ، ثلؽای طلٍٞ قلبٍ ثلؽاٝؼظ نلعٙ اقلت. ٛٔچ٘لیٖ ظؼ ایلٖ خلعٍٝ ٓسلَ  ٛلتٚ

ـ ثللؽ اقللبث٘عی نللعٙ اقللت.  ظُٝتللی، ضًٞيللی ٝ قللبیؽ ظقللتٚ ثطللمظٛ٘للعٙ ظؼ قللٚ  ی ضللعٓت ثللؽای ٛللؽ اؼائٚ اؼائللٚ

ثلبؼ ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓت ثلٚ  ۸.۱1 طٞؼ  ٓتٞقلظ ی ٛعف ظؼ طٍٞ قبٍ ثلٚ ٛؽ كؽظ اؾ خبٓؼٚ اطالػبت ایٖ خعٍٝ

ثلبؼ ٓؽاخؼلٚ ثلٚ  1٫۱۹ظٛ٘عگبٕ ثطم ضًٞيلی ٝ  ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثٚ اؼائٚ 1٫۸1 ٛبی ٓطتِق ٓؽاخؼٚ ظانتٚ کٚ ٓسَ

 اقت. ثٞظٙظٛ٘عگبٕ ثطم ظُٝتی  اؼائٚ



 2۳ پژٝٛم یٛب بكتٚی. ۲كًَ 

 

ظٛع  ظؼ ٗوبط نٜؽی ٝ ؼٝقتبیی کهٞؼ ٗهبٕ ٓیثؽای ٗیبؾٛبی قؽپبیی قبٍ ظؼ طٍٞ ی ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ  ٓوبیكٚ

اقلت ٝ اكلؽاظ خبٓؼلٚ ظؼ  ثلبؼ( ۸٫۳۵) اٗلعکی ثلیم اؾ ٗولبط ؼٝقلتبیی ثلبؼ( ۱.۹۶) ٛب ظؼ ٗوبط نٜؽی تؼعاظ ٓؽاخؼٚ

اكلؽاظ ٛٔچ٘لیٖ  ک٘٘لع. ٗوبط نٜؽی ثیم اؾ ٗوبط ؼٝقتبیی ثؽای ؼكغ ٗیبؾٛلبی ضلٞظ ثلٚ ثطلم ضًٞيلی ٓؽاخؼلٚ ٓی

ای ٓهللبثٚ ثللیٖ  ٓوبیكللٚک٘٘للع.  ٗوللبط ؼٝقللتبیی ثللٚ ثطللم ظُٝتللی ثللیم اؾ ثطللم ضًٞيللی ٓؽاخؼللٚ ٓی خبٓؼللٚ ظؼ

ای ثللیم اؾ ٓللؽظإ ٓؽاخؼللٚ ثللؽای ظؼیبكللت  طٞؼ هبثللَ ٓالزظللٚ ظٛللع ؾٗللبٕ ثللٚ ؾٗللبٕ ٝ ٓللؽظإ ٗهللبٕ ٓی ٛبی ٓؽاخؼللٚ

ی ؾٗلبٕ  ظٛلع ٓؽاخؼلٚ بٕ ٓی. ایٖ خعٍٝ ٗهثبؼ( 1٫۹6ظؼ ٓوبثَ  ۹۱٫16) ظاؼٗع ثؽای ٗیبؾٛبی قؽپبیی ضٞظ ضعٓت

 ثؽاثؽ ٓؽظإ اقت. ۹٫۵ظٛ٘عگبٕ ثطم ضًٞيی زعٝظ  ثٚ اؼائٚخبٓؼٚ 

ی  ظٛ٘عٙ اؼائٚثٚ تلکیک  ٝ ظؼ طٍٞ قبٍ ؼا ثؽای ٛؽ كؽظٓؽخغ ظٝ ٛلتٚ ٓؽاخؼٚ ظؼ  ٓتٞقظ ثبؼ۹6 -۲خعٍٝ 

إٓ ٛب ثلٚ کلَ خٔؼیلت  اؾ توكلیْ تؼلعاظ ٓؽاخؼلٚ ظؼ ٛؽ گؽٝٙ ق٘ی . ایٖ ٓتٞقظظٛع ٓیٗهبٕ كؽظ  گؽٝٙ ق٘یضعٓت ٝ 

ی ؾٓللبٕ ٓؽخللغ ٝ ثللب اػٔللبٍ  ، ٗتللبیح ثللؽای ظٝ ٛلتلل۹۵ٚ -۲عٍٝ ظؼ ایللٖ خللعٍٝ ٗیللؿ ٓهللبثٚ خلل. آیللع ٓیظقللت  ثٚگللؽٝٙ 

ظٛ٘لعٙ ظؼ قلٚ ثطلم ظُٝتلی،  ی ضلعٓت ثلؽای ٛلؽ اؼائٚ ضؽیت تؼلعیَ، ثلؽای طلٍٞ قلبٍ ثلؽاٝؼظ نلعٙ ٝ ٓسلَ اؼائلٚ

ظؼ طلٍٞ قلبٍ ثبؼ ٓؽاخؼلٚ ٓتٞقظ ثیهتؽیٖ  یٖ خعٍٝثؽ اقبـ اطالػبت اث٘عی نعٙ اقت.  ضًٞيی ٝ قبیؽ ظقتٚ

ثلب  قلبُٚ 6۵تلب  ۵۱قل٘ی  ٛلبی ثلؽای گؽٝٙتؽتیت  ثلٚ ثلبؼ ٝ پلف اؾ آ۹1٫۳۹ٕ ثب تؽ قبُٚ ٝ ثیم 66ثؽای گؽٝٙ ق٘ی 

 ٓؽاخؼٚ اقت. ثبؼ  ۹۱٫۲۱قبُٚ ثب  1تب  ۹ٝ گؽٝٙ ق٘ی ثبؼ  ۹۹٫۱۸ثب  قبُٚ کیکٔتؽ اؾ گؽٝٙ ق٘ی  ،ثبؼ ۹۳٫۳۲

ی ضلعٓت  ٛلبی اؼائلٚ ٛب ثؽای ؼكغ ٗیبؾٛلبی قلؽپبیی ثلٚ ٓسَ ظٛع تؼعاظ ٓؽاخؼٚ ٛٔچ٘یٖ ٗهبٕ ٓی۹6 -۲خعٍٝ 

 ی ضعٓت ثطم ظُٝتی اقت.  ٛبی اؼائٚ ٛبی ق٘ی ثیم اؾ ٓسَ ی گؽٝٙ ثطم ضًٞيی ثؽای ٛٔٚ

 ظؼ طلٍٞ یلک ؼا ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثؽآٝؼظنلعٙ ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓبت قلؽپبیی 6-۲ٝ نکَ  ۹1 -۲ خعٍٝ

یلک اؾ  ظٛع. ثؽ اقلبـ ایلٖ خلعٍٝ اكلؽاظی کلٚ اؾ ٛیچ ٗهبٕ ٓی ٝضؼیت ثیٔٚی ضعٓت ٝ  ظٛ٘عٙ قبٍ ثٚ تلکیک اؼائٚ

ی ضلعٓت ظاؼٗلع،  ٛلبی اؼائلٚ ثبؼ ثؽای ظؼیبكت ضعٓت ٓؽاخؼلٚ ثلٚ ٓسَ ۵٫۵۸ک٘٘ع ظؼ طٍٞ قبٍ  ٛب اقتلبظٙ ٗٔی ثیٔٚ

ظٛ٘لعٙ  ٛلبی اؼائٚ ٍ ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓت ثلٚ ٓسَثبؼ ظؼ طلٍٞ قلب ۸ایٖ ظؼ زبُی اقت کٚ اكؽاظ ظاؼای ثیٔٚ زعاهَ 

ثلبؼ ظؼ قلبٍ  ۸٫1۱ی ضلعٓبت ظؼٓلبٗی ؼٝقلتبیی ثلب  ٓؽاخؼٚ ظاؼٗع. کٔتؽیٖ ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼلٚ ثلٚ ظاؼٗلعگبٕ ثیٔلٚ

پؿنک تؽیٖ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ؼا ثٚ  ثیم ،ی ٗیؽٝٛبی ٓكِر ظاؼٗعگبٕ ثیٔٚ ،ٛٔچ٘یٖ ظؼ ٓوبیكٚ ثب قبیؽ اكؽاظ تؼِن ظاؼظ.

 (.1-۲اٗع )نکَ  ظانتٚبؼ( ث ۲٫۵۹) ٓتطًى

 
 ٝضؼیت ثیٔٚظؼ طٍٞ یک قبٍ ثٚ تلکیک  ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثؽآٝؼظنعٙ ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قؽپبیی -3-2ػکل 

 

۵/۵۸ 

۸/۴۹ 

۹/۳۲ 

۹/۴۹ 

۹/۶۱ 

۹/۶۴ 

۹/۷۷ 

۱۱/۸ 

۰ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ 

 بیمه هدارد

 بیمه خدمات درماوی غیر روستایی

 تأمین اجتماعی

 هامعلىم

 هیروهای مسلح

 بیمه خدمات درماوی روستایی

 سایز بیمه ها

 کمیته امداد امام خمینی

 متىسط بار مزاجعه

یه
 پا

مه
 بی

ىع
ه
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ی ضلعٓت  ظٛ٘عٙ ظؼ طٍٞ یک قبٍ ثٚ تلکیک اؼائٚ ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثؽآٝؼظنعٙ ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قؽپبیی -۳-2ػکل 

 ٝضؼیت ثیٔٚٝ 

 

 

۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ 

 ( امام خمینی)کمیته امداد 

 سایز بیمه ها

 (غیر روستایی)بیمه خدمات درماوی 

 هیروهای مسلح

 هامعلىم

 تأمین اجتماعی

 بیمه خدمات درماوی روستایی

 بیمه هدارد

۶/۲۸ 

۵/۲۵ 

۵/۰۴ 

۴/۸۶ 

۴/۶۵ 

۴/۶۸ 

۴/۴۴ 

۲/۷۷ 

۲/۹۸ 

۲/۰۵ 

۱/۹۵ 

۱/۶۳ 

۳/۱ 

۲/۰۴ 

۲/۱۹ 

۱/۲۶ 

۲/۲۸ 

۱/۹۴ 

۲/۰۹ 

۲/۵۱ 

۱/۳۹ 

۲/۰۵ 

۱/۴۱ 

۱/۱۶ 

 متىسط بار مزاجعه 

یه
 پا

مه
 بی

ىع
ه

 

 پشصک عمىمی (ماهىد پشصک خاهىاده، بهىرس و داروساس)سایز افزاد 

 سایز پزسىل غیر پشصک پشصک متخصص

 ماما دهداهپزصک تجزبی، متخصص یا عمىمی



 23                      ٝٛمپژ یٛب بكتٚی. ۲كًَ 

 

 ضعٓت، ٓسَ قکٞٗت ٝ خ٘فی  ظٛ٘عٙ ثٚ تلکیک اؼائٚثؽای یک كؽظ ٝ ظؼ طٍٞ یک قبٍ  هجَ اؾ ثؽؼقیظٝ ٛلتٚ ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثؽآٝؼظنعٙ ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قؽپبیی طی  -41 -2 جضّل

 ی سضهت صٌُضٍ ارائَ

 سى هزص رّطتایی ػِزی کل

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر صّ 

 ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر صّ 

 ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر صّ 

 ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

صّ هزاجؼَ صر 

 ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر صّ 

 ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

 پؿنک ػٔٞٓی

 ظُٝتی
۱.۱۵ ۹.۲1 ۱.۱1 ۹.۹6 ۱.۱6 ۹.۵6 ۱.۱1 ۹.۱۵ ۱.۱6 ۹.1۱ 

 ضًٞيی
۱.۱۳ ۱.1۹ ۱.۱۳ ۱.1۸ ۱.۱۲ ۱.۵۳ ۱.۱۲ ۱.61 ۱.۱۳ ۱.1۱ 

  کَ
۱.۱۸ ۹.۱۱ ۱.۱1 ۹.۱۵ ۱.۱۸ ۲.۱۱ ۱.۱6 ۹.6۱ ۱.۱۱ ۲.۲۱ 

 پؿنک ٓتطًى

 ظُٝتی
۱.۱۲ ۱.۵۹ ۱.۱۲ ۱.۵6 ۱.۱۹ ۱.۳۸ ۱.۱۲ ۱.1۹ ۱.۱۲ ۱.6۹ 

 ضًٞيی
۱.۱۵ ۹.۳۵ ۱.۱6 ۹.11 ۱.۱1 ۹.۹۹ ۱.۱1 ۹.۱1 ۱.۱6 ۹.6۸ 

  کَ
۱.۱1 ۹.۸6 ۱.۱۸ ۲.۱۱ ۱.۱6 ۹.۵۱ ۱.۱6 ۹.1۵ ۱.۱۱ ۲.۲۱ 

ظٗعاٗدؿنک تدؽثی، 

 ٓتطًى یب ػٔٞٓی

 ظُٝتی
۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱۵ ۱.۱۱ ۱.۱۸ 

 ضًٞيی
۱.۱۹ ۱.۹6 ۱.۱۹ ۱.۹۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۹ ۱.۹۳ ۱.۱۹ ۱.۹۱ 

  کَ
۱.۱۹ ۱.۲۳ ۱.۱۹ ۱.۲6 ۱.۱۱ ۱.۹۳ ۱.۱۹ ۱.۹۸ ۱.۱۹ ۱.۲۸ 
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 )اظآٚ(ی ضعٓت، ٓسَ قکٞٗت ٝ خ٘ف  ظٛ٘عٙ ٝ ظؼ طٍٞ یک قبٍ ثٚ تلکیک اؼائٚ هجَ اؾ ثؽؼقیظٝ ٛلتٚ ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثؽآٝؼظنعٙ ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قؽپبیی طی  -41 -2 جضّل

 ی سضهت صٌُضٍ ارائَ

 سى هزص رّطتایی ػِزی کل

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر صّ 

 ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر صّ 

 ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر صّ 

 ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر صّ 

 ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر صّ 

 ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

 ٓبٓب

 ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱۳ ۱.۱۱ ۱.۱۳ ۱.۱۱ ظُٝتی

 ۱.۱6 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۲ ۱.۱۱ ۱.۱۳ ۱.۱۱ ۱.۱۳ ۱.۱۱ ضًٞيی

 ۱.۹۳ ۱.۱۹ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱6 ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱۱  کَ

قبیؽ پؽقَ٘ ؿیؽ 

 پؿنک

 ۱.۹۳ ۱.۱۱ ۱.۹۹ ۱.۱۱ ۱.۹۵ ۱.۱۹ ۱.۹۹ ۱.۱۱ ۱.۹۲ ۱.۱۱ ظُٝتی

 ۱.۹۳ ۱.۱۱ ۱.۹۱ ۱.۱۱ ۱.۹۱ ۱.۱۱ ۱.۹۹ ۱.۱۱ ۱.۹۹ ۱.۱۱ ضًٞيی

 ۱.۲۵ ۱.۱۹ ۱.۲۹ ۱.۱۹ ۱.۲۵ ۱.۱۹ ۱.۲۲ ۱.۱۹ ۱.۲۳ ۱.۱۹  کَ

)ٓبٗ٘ع  قبیؽ اكؽاظ

پؿنک ضبٗٞاظٙ، ثٜٞؼؾ 

 ٝ ظاؼٝقبؾ(

 ۲.11 ۱.۱۱ ۹.۵6 ۱.۱6 ۲.۱۵ ۱.۱۸ ۲.۱۱ ۱.۱۸ ۲.۱۹ ۱.۱۸ ظُٝتی

 ۲.۱۵ ۱.۹۹ ۲.۱۹ ۱.۱۸ ۲.۹6 ۱.۱۸ ۲.۵۱ ۱.۹۱ ۲.1۸ ۱.۱۱ ضًٞيی

 ۵.۵۲ ۱.۲۹ ۳.61 ۱.۹1 1.۳۳ ۱.۹1 1.66 ۱.۹۸ 1.۵1 ۱.۹۸ کَ

 خٔغ قؽپبیی

 1.۸6 ۱.۹۱ ۳.۹۱ ۱.۹۲ 1.۲۲ ۱.۹6 ۳.۱۳ ۱.۹۵ 1.۱۹ ۱.۹۵ ظُٝتی

 ۵.۸۱ ۱.۲۲ ۳.۱۹ ۱.۹۵ 1.۱۹ ۱.۹۵ ۵.۹۵ ۱.۲۱ 1.۸1 ۱.۹۱ ضًٞيی

 ۱.۹۱ ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۹۲ ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱۸ ۱.۱۱ قبیؽ

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ٓسَ اظٜبؼٗهعٙ یب ٗبٓهطى

 42.۳3 2.14 ۳.43 2.2۳ 8.91 2.92 3.43 2.91 8.31 2.91  کل

 

  



 94                      پژٝٛم یٛب بكتٚی. ۲كًَ 

 

 ٝ قٖ ی ضعٓت ظٛ٘عٙ ٝ ظؼ طٍٞ یک قبٍ ثٚ تلکیک اؼائٚ هجَ اؾ ثؽؼقیظٝ ٛلتٚ ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثؽآٝؼظنعٙ ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قؽپبیی طی  -43 -2 جضّل

 ی سضهت صٌُضٍ ارائَ

 تز طالَ ّ تیغ 33 طال31َتا  12 طال13َتا  41 طال41َتا  1 طال1َتا  4 طالَ کوتز اس یک

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 صّ ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 صّ ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 صّ ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 صّ ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 صّ ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 صّ ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

 پؿنک ػٔٞٓی

 ۲.۹۲ ۱.۱۸ ۹.۵۹ ۱.۱6 ۱.۱6 ۱.۱1 ۹.۵۱ ۱.۱6 ۹.۱6 ۱.۱۸ ۲.۱۸ ۱.۱۸ ظُٝتی

 ۱.۱1 ۱.۱1 ۱.۱۵ ۱.۱1 ۱.6۹ ۱.۱۲ ۱.1۲ ۱.۱۳ ۱.۸۸ ۱.۱۳ ۱.6۵ ۱.۱۲ ضًٞيی

 ۳.۱6 ۱.۹۲ ۲.16 ۱.۱۱ ۹.۵۸ ۱.۱6 ۲.۲۲ ۱.۱۱ ۲.۸1 ۱.۹۹ ۲.1۳ ۱.۹۱  کَ

 پؿنک ٓتطًى

 ۹.11 ۱.۱6 ۱.۱۲ ۱.۱1 ۱.۳1 ۱.۱۹ ۱.۲۸ ۱.۱۹ ۱.۳۸ ۱.۱۹ ۱.6۱ ۱.۱۳ ظُٝتی

 ۳.۳۱ ۱.۹۳ ۲.۳1 ۱.۱۱ ۹.۱1 ۱.۱1 ۱.66 ۱.۱۳ ۹.1۸ ۱.۱6 ۹.۱6 ۱.۱۸ ضًٞيی

 1.11 ۱.۹۸ ۳.۳۱ ۱.۹۳ ۹.1۹ ۱.۱۵ ۱.۱1 ۱.۱1 ۹.۸6 ۱.۱1 ۲.6۵ ۱.۹۱  کَ

ظٗعاٗدؿنک تدؽثی، 

 ٓتطًى یب ػٔٞٓی

 ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱۸ ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱۲ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ظُٝتی

 ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۲۱ ۱.۱۹ ۱.۹۱ ۱.۱۹ ۱.۹۹ ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ضًٞيی

 ۱.۹۲ ۱.۱۱ ۱.۲1 ۱.۱۹ ۱.۲6 ۱.۱۹ ۱.۹۸ ۱.۱۹ ۱.۱6 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱  کَ
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 )اظآٚ(ٝ قٖ  ی ضعٓت ظٛ٘عٙ ٝ ظؼ طٍٞ یک قبٍ ثٚ تلکیک اؼائٚظٝ ٛلتٚ هجَ اؾ ثؽؼقی ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثؽآٝؼظنعٙ ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قؽپبیی طی  -43 -2 جضّل

 ی سضهت صٌُضٍ ارائَ

 تز طالَ ّ تیغ 33 طال31َتا  12 طال13َتا  41 طال41َتا  1 طال1َتا  4 طالَ کوتز اس یک

تار هتْطظ 

هزاجؼَ صر 

 صّ ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 صّ ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 صّ ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 صّ ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 صّ ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 صّ ُفتَ

هتْطظ تار 

هزاجؼَ صر 

 طْل طال

 ٓبٓب

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۹ ۱.۱۱ ۱.۱6 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۹ ۱.۱۱ ۱.۱6 ۱.۱۱ ظُٝتی

 ۱.۱۹ ۱.۱۱ ۱.۱۹ ۱.۱۱ ۱.۱۵ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ضًٞيی

 ۱.۱۹ ۱.۱۱ ۱.۱۳ ۱.۱۱ ۱.۹۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۹ ۱.۱۱ ۱.۱6 ۱.۱۱  کَ

 قبیؽ پؽقَ٘ ؿیؽ پؿنک

 ۱.۹۵ ۱.۱۹ ۱.۹۱ ۱.۱۱ ۱.۹۱ ۱.۱۱ ۱.۹۵ ۱.۱۹ ۱.۹۸ ۱.۱۹ ۱.۳۲ ۱.۱۹ ظُٝتی

 ۱.۹۵ ۱.۱۹ ۱.۹۲ ۱.۱۱ ۱.۹۱ ۱.۱۱ ۱.۹۳ ۱.۱۹ ۱.۹1 ۱.۱۹ ۱.۱1 ۱.۱۱ ضًٞيی

 ۱.۳۱ ۱.۱۹ ۱.۲۲ ۱.۱۹ ۱.۲۱ ۱.۱۹ ۱.۲۸ ۱.۱۹ ۱.۳۲ ۱.۱۹ ۱.۳۱ ۱.۱۹  کَ

)ٓبٗ٘ع پؿنک  اكؽاظقبیؽ 

ضبٗٞاظٙ، ثٜٞؼؾ ٝ 

 ظاؼٝقبؾ(

 1.۱1 ۱.۹6 ۳.۱۲ ۱.۹۲ ۹.۵6 ۱.۱6 ۹.6۱ ۱.۱6 ۲.۵1 ۱.۹۱ ۳.۱۱ ۱.۹۲ ظُٝتی

 1.۸6 ۱.۹۱ ۳.۱۲ ۱.۹۵ ۹.۱۸ ۱.۱۸ ۹.۱۲ ۱.۱1 ۲.۵۹ ۱.۹۱ ۲.۱6 ۱.۹۹ ضًٞيی

 ۱.۱۱ ۱.۳۵ 1.۱1 ۱.۲1 ۳.6۹ ۱.۹1 ۳.6۱ ۱.۹1 ۵.۹۲ ۱.۲۱ 6.۹۵ ۱.۲1 کَ

 خٔغ قؽپبیی

 1.۸۳ ۱.۳۱ ۵.6۵ ۱.۲۲ ۳.۹۲ ۱.۹۲ ۳.6۱ ۱.۹1 ۵.۹۱ ۱.۲۱ 6.۲۵ ۱.۲1 ظُٝتی

 ۱.۳۳ ۱.۳6 1.۵1 ۱.۲۱ ۳.۱6 ۱.۹۵ ۳.۵1 ۱.۹1 ۵.۱۳ ۱.۹۱ ۵.61 ۱.۲۲ ضًٞيی

 ۱.۹۵ ۱.۱۹ ۱.۹۹ ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۹۱ ۱.۱۱ قبیؽ

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ٓسَ اظٜبؼٗهعٙ یب ٗبٓهطى

 4۳.94 2.33 49.92 2.14 ۳.43 2.2۳ ۳.22 2.28 42.22 2.93 44.38 2.13 کل
 

  



 99                      پژٝٛم یٛب بكتٚی. ۲كًَ 

 

 

 ٝضؼیت ثیٔٚی ضعٓت ٝ  ظٛ٘عٙ ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثؽآٝؼظنعٙ ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قؽپبیی ظؼ طٍٞ یک قبٍ ثٚ تلکیک اؼائٚ -4۳ -2 جضّل

 تیوَ ًضارص ی سضهت صٌُضٍ ارائَ
 تیوَ سضهات صرهاًی 

 غیز رّطتایی

تیوَ سضهات 

 صرهاًی رّطتایی
 ًیزُّای هظلخ هیي اجتواػیأت

 کویتَ اهضاص 

 اهام سویٌی
 ًاهؼلْم ُا طایز تیوَ

 پؿنک ػٔٞٓی

 ظُٝتی
۱.۵۱ ۹.۱6 ۹.61 ۹.۳۹ ۹.۱۳ ۹.۸۵ ۹.۳۱ ۱.۱۱ 

 ضًٞيی
۱.61 ۱.۸۱ ۱.۵۲ ۱.1۳ ۱.۵۱ ۹.۹۲ ۱.1۵ ۲.۲۱ 

 کَ 
۹.۲6 ۹.۱۵ ۲.۹۱ ۲.۱1 ۹.6۳ ۲.۱۸ ۲.۱۵ ۳.۹۱ 

 پؿنک ٓتطًى

 ظُٝتی
۱.۹۵ ۱.۵۳ ۱.۳6 ۱.6۱ ۱.۱6 ۱.1۲ ۱.1۱ ۱.۳۸ 

 ضًٞيی
۹.۱۲ ۹.۵6 ۹.۱1 ۹.1۵ ۹.۵1 ۹.۵6 ۹.11 ۹.۱۹ 

 کَ 
۹.۹6 ۲.۱۱ ۹.1۹ ۲.۱۵ ۲.۵۹ ۲.۲۸ ۹.۱1 ۹.۳۱ 

ظٗعاٗدؿنک تدؽثی، ٓتطًى یب 

 ػٔٞٓی

 ظُٝتی
۱.۱۲ ۱.۱6 ۱.۱1 ۱.۱۸ ۱.۹۵ ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱۱ 

 ضًٞيی
۱.۹۱ ۱.۲۹ ۱.۱1 ۱.۹۱ ۱.۹۳ ۱.۱1 ۱.۲1 ۱.۱۱ 

 کَ 
۱.۹۹ ۱.۲6 ۱.۹۹ ۱.۲1 ۱.۲1 ۱.۱۸ ۱.۳6 ۱.۱۱ 
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 )اظآٚ( ٝضؼیت ثیٔٚی ضعٓت ٝ  ظٛ٘عٙ ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثؽآٝؼظنعٙ ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قؽپبیی ظؼ طٍٞ یک قبٍ ثٚ تلکیک اؼائٚ -4۳ -2 ضّلج

 تیوَ ًضارص ی سضهت صٌُضٍ ارائَ
 تیوَ سضهات صرهاًی 

 غیز رّطتایی

تیوَ سضهات 

 صرهاًی رّطتایی
 ًیزُّای هظلخ هیي اجتواػیأت

 کویتَ اهضاص 

 اهام سویٌی
 ًاهؼلْم ُا طایز تیوَ

 ٓبٓب

 ۱.۱۱ ۱.۱۳ ۱.۱۱ ۱.۱۵ ۱.۱1 ۱.۱۳ ۱.۱۲ ۱.۱۲ ظُٝتی

 ۱.۱۱ ۱.۱۸ ۱.۱۱ ۱.۱۲ ۱.۱۳ ۱.۱۲ ۱.۱۳ ۱.۱6 ضًٞيی

 ۱.۱۱ ۱.۹۹ ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱1 ۱.۱6 ۱.۱۵ ۱.۱۸  کَ

 قبیؽ پؽقَ٘ ؿیؽ پؿنک

 ۱.۲1 ۱.۱۵ ۱.۱۸ ۱.۹۵ ۱.۹۹ ۱.۹۸ ۱.۹۹ ۱.۱۵ ظُٝتی

 ۱.۹۹ ۱.۱۱ ۱.۹۲ ۱.۹۲ ۱.۹۱ ۱.۹۹ ۱.۹۳ ۱.۹1 ضًٞيی

 ۱.۳۵ ۱.۱6 ۱.۹۱ ۱.۲1 ۱.۲۲ ۱.۲۱ ۱.۲1 ۱.۹۱  کَ

)ٓبٗ٘ع پؿنک  قبیؽ اكؽاظ

 ضبٗٞاظٙ، ثٜٞؼؾ ٝ ظاؼٝقبؾ(

 ۲.۸۸ ۲.۲۲ ۳.1۹ ۲.۳۹ ۲.۱1 ۲.۲۸ ۹.۱6 ۱.۸۱ ظُٝتی

 ۹.۳۸ ۲.۸۳ ۲.6۸ ۲.1۱ ۲.۵۵ ۲.۱۸ ۲.۱۸ ۹.۸6 ضًٞيی

 1.6۵ ۵.۲۵ 6.۲۸ 1.۸6 1.6۸ 1.11 ۵.۱1 ۲.11 کَ

 خٔغ قؽپبیی

 1.1۱ 1.۹۸ 6.۹۹ 1.6۵ 1.۲۲ 1.۵6 ۳.11 ۹.61 ظُٝتی

 1.1۱ ۵.۳۸ ۵.۵۲ 1.۸۱ ۵.۱۵ ۳.۸۵ ۵.۸۱ ۳.۸1 ضًٞيی

 ۱.۳۱ ۱.۲۹ ۱.۹۸ ۱.۱1 ۱.۱6 ۱.۱۱ ۱.۹۱ ۱.۹۹ قبیؽ

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ٓسَ اظٜبؼٗهعٙ یب ٗبٓهطى

 3.13 3.۳۳ 44.82 3.34 3.92 8.13 3.31 1.18 کل



 91              پژٝٛم یٛب بكتٚی. ۲كًَ 

 

ثلؽای اُٝللیٖ اكلؽاظ ٓؽاخؼلٚ  ٛ٘گلبّؼا ظٛ٘لعگبٕ ضلعٓت  اؼائلٚاؾ  نلعٙ ظؼیبكت ضلعٓبتاٗلٞاع  تؼلعاظ ۹۸ -۲ خلعٍٝ

ؼیؿإ ٝ قیبقللتگػاؼإ ٗظللبّ  تٞاٗلع ثللؽای ثؽٗبٓللٚ ظٛللع. اػللعاظ ایللٖ خللعٍٝ ٓی ٗهلبٕ ٓیٓؽخللغ ظٝ ٛلتللٚ طللی ٗیبؾنلبٕ 

گیؽی ظؼ ضًللٞو تللأٓیٖ آکبٗللبت خعیللع  قللالٓت کهللٞؼ ظؼ ن٘بقللبیی زدللْ ٗیبؾٛللبی ٓٞخللٞظ ظؼ خبٓؼللٚ ٝ تًللٔیْ

ثؽای اُٝیٖ ٗیبؾنبٕ ٓؽاخؼٚ  ی ضعٓت ٛ٘گبّ ک٘٘عٙ ؼيع اكؽاظ ظؼیبكت. ظثؽای اؼائٚ ثٚ اكؽاظ ٗیبؾٓ٘ع ٓلیع ٝاهغ نٞظ

 اؼائٚ نعٙ اقت. ۹۱ -۲ خعٍٝظؼ  إٓ یٙ ظٛ٘ع اؼائٚثٚ تلکیک ٗٞع ضعٓت ٝ  ٓؽخغظٝ ٛلتٚ طی 

ک٘٘لعگبٕ ضلعٓت ثلؽای ٓؼبی٘لٚ ٝ ظؼیبكلت ٗكلطٚ یلب ظاؼٝ  ٛب ثلٚ اؼائٚ ثیهتؽیٖ ٓؽاخؼٚظٛع  ٗهبٕ ٓی ۹۱ -۲ خعٍٝ

اهلللعاّ تهطیًلللی ٓؽاخؼلللٚ ثلللؽای ٝ  پبٗكلللٔبٕ بیللل ولللبتیتؿؼ، ٝ ٓهلللبٝؼٙ ییآٓلللٞؾلا ؼاٛ٘ٔلللبگیلللؽظ ٝ  يلللٞؼت ٓی

ٛللبی  ی ؼظٙ ٓؽاخؼلٚ ثلٚ پؿنللکبٕ ٓتطًلى ظؼ ٛٔلٚٛللبی ثؼلعی هلؽاؼ ظاؼٗللع.  ظؼ ؼظٙ تًلٞیؽثؽظاؼی یلب آؾٓبیهلگبٙ

  ثیم اؾ پؿنکبٕ ػٔٞٓی اقت. ٓؽاهجت کٞظکبٕ، ظؼیبكت ٗكطٚ یب ظاؼٝ ٝ تؿؼیوبت ٝ پبٗكٔبٕضعٓبت ثٚ ؿیؽ اؾ 

ؼا ثللٚ تلکیللک ثللؽای یللک ٗیللبؾ  بتٓؽاخؼلل ظؼنللعٙ  ظؼیبكت ٛللبی ضللعٓبت ٝ ٓؽاهجتتؼللعاظ  ٖیبٗگیللٓ ۲۱-۲خللعٍٝ 

ٛبیی کٚ ثلؽای  ٓؽاخؼٚکَ ثؽ اقبـ اطالػبت ایٖ خعٍٝ ظؼ  ظٛع. ی ٗهبٕ ٓیًیٝ تهط یظؼٓبٗ ٝ یٓؽاهجتاهعآبت 

ظؼیبكلت  یٓؽاهجتل ضلعٓت ۱٫۱1ٝ  یًلیٝ تهط یظؼٓلبٗ ٓتضلع ۹٫6۱طٞؼ ٓتٞقلظ  ثلٚ گیلؽظ یک ٗیلبؾ يلٞؼت ٓی

 .نٞظ ٓی
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 ظٝ ٛلتٚ هجَ اؾ ثؽؼقیطی اكؽاظ ثؽای اُٝیٖ ٗیبؾنبٕ ٓؽاخؼٚ  ٛ٘گبّظٛ٘عگبٕ ضعٓت  اؼائٚاؾ  نعٙ ظؼیبكت ضعٓبتاٗٞاع كؽاٝاٗی  -48 -2 جضّل

 ی سضهت صٌُضٍ ارائَ
هزالثت 

 کْصکاى

هزالثت 

هاصراى 

 تارصار

پض  ّ

 سایواى

تٌظین 

 ساًْاصٍ

طایز 

 ُا هزالثت

 الضام تؼشیصی

تصْیزتزصاری 

 یا آسهایؼگاٍ

الضام 

تؼشیصی 

 طزپایی

 الضام تؼشیصی

هاًٌض 

ُای  الپزاطکْپی

 طزپایی

 هؼایٌَ
صریافت ًظشَ 

 یا صارّ

اًجام یک 

الضام 

 صرهاًی

تشریمات یا 

 پاًظواى

آهْسع؛ 

راٌُوایی؛ 

 هؼاّرٍ

ػول 

جزادی 

 طزپایی

هات اًجام سض

 آسهایؼگاُی

اًجام 

سضهات 

هزالثتی 

 الشاهی

 ۹۱۱۱۵ ۲۹۸1۳1 ۹16۹1 ۹۹6۳۳۸1 ۱1۱۵۲۱ 1۸۸۱1 ۲6۱۹۳61 ۲11۳6۹6 ۲۳۲۵1 11۸1۱ ۳۱۵۵۹۵ ۲۱۲۲1 ۲۱۵۱۸ 1۲۵۹1 ۹۲۱۲1۱ ظُٝتی پؿنک ػٔٞٓی

 ۹۱6۸۸ ۹۹۲۲۹۹ ۹1۱۵۸ ۵66۱۳۸ ۵۱۱۲۹1 ۲۲۸۱۱ ۹۳۱۹۱61 ۹۳۵66۱۵ ۹1۱6۱ ۲۱۱6۵ ۹1۵۳1۹ ۵۱۱1 ۱۸6۱ 16۱۳ 1۹۲۱۱ ضًٞيی

 ۲۱1۸۳ ۳۳۱61۵ ۳۲۵1۳ ۹1۳۱1۸۲ ۹11۲۹۱1 1۹1۱6 ۳۱۱۳1۱۹ 1۹۱۹61۹ ۳۱۵۸۵ 61۱۹1 ۵1۱۸۵6 ۳1۳۲۹ ۳۱1۵1 ۵۱۲۹۱ ۲۱۱11۱  کَ

 ۹۲۸1۹ ۹۵۲1۸۳ ۲۸۳۹۵ ۵۳1۹۱1 ۲11۱۳۹ 6۵1۲۱ ۱۱1۸۹۵ ۹۱11۵1۳ ۲6۳۱۱ 6۹۱۵1 1۹۱۱۸۲ ۱۳1۱ 11۸۲ ۳۹۲۹۸ ۳6۸1۵ ظُٝتی ؿنک ٓتطًىپ

 ۹۳66۵ ۳۳۲۵۲1 1۸۲۱۲ ۹۳۵۱۹6۸ 6۱161۱ ۹۱1۱61 ۲۳1۳6۲۵ ۲66۲1۱1 ۵۱۵۳6 ۹۵۲16۱ ۱۵۱1۱1 ۳۱۸۹۹ ۳۹116 ۱۱۵۱۸ ۹۳1۱۹۳ ضًٞيی

 ۲6۵۱6 1۸۵۳1۱ 16۵۹۸ ۹۸۱1۱1۵ ۸۵۵۱۵۲ ۹1۲1۸1 ۳۲۸۲۲۹۹ ۳1۱1۸۱1 16۸۳1 ۲۹۳۸۲6 ۹۳1۱۲۵۹ 1۱۹6۱ ۳۱۵۵۸ ۹۲۹۸۹1 ۹1۹1۸۸  کَ

ٗعاٗدؿنک ظ

تدؽثی، 

ٓتطًى یب 

 ػٔٞٓی

 ۱ ۹۲۱۱ ۹6611 66۹۳۱ 6۲666 1۳۳۱۲ 6۲6۵۱ ۹16۵11 ۳6۸ ۹۱۱۱ 1۳۱11 ۳۲۱۱ ۱ ۹۱1۱ ۹۲6۱ ظُٝتی

 ۱ ۹۲۲۱6 ۵1۸۱۲ ۹1۲۵۱۸ ۹6۲۸۱۹ ۹۱۲۲۹1 ۹6۲۵۳1 ۳۵6۲۸۹ ۹۱۸۳۱ ۱۹۵۵ ۱۸1۵1 6۵۲1 6۳۳ ۲1۱6 1۵۱۲ ضًٞيی

 ۱ ۹۳۵۱۵ 1111۱ ۲۱۸1۳1 ۲۲۵161 ۹1۵6۱۱ ۲۲۵۹۸1 ۵۱۲۸۵۸ ۹۹۹۱۱ ۹۹۹۵1 ۹1۹۵۱۹ ۱1۳۳ 6۳۳ ۳1۵۵ ۵۸6۲  کَ

 بٓبٓ

 ۱ ۹1۲۱6 ۱ ۵۱۱۸۲ 16۵۸ ۲61۹ 1۵۲۱۲ 1۲۳۱۵ ۹۹۹۹ 1۹۱1 ۲۲61۱ ۳۸۱۳ ۹6۳۱۲ 1۸۹۹۱ ۸۱۳6 ظُٝتی

 ۵1۱ ۹۵۸۳1 ۱ 1۱۲۱۸ ۱۵۹1 ۱ 1۸61۸ ۵6۵6۵ ۱ ۳۱۸1 ۲6۲۲۸ ۸6۸۳ ۹6۸6۳ ۲۸۲1۹ ۱۸۱ ضًٞيی

 ۵1۱ ۳۱۹۳۱ ۱ ۱۹۱۸۱ ۹1۸1۲ ۲61۹ ۱161۱ ۹۲۱6۵۱ ۹۹۹۹ 1۹۱1 1۸۸1۸ ۹۲۵16 ۳۳۹6۵ 16۳۵۱ ۱۱۲۵ کل

 )اظآٚ( ظٝ ٛلتٚ هجَ اؾ ثؽؼقیطی اكؽاظ ثؽای اُٝیٖ ٗیبؾنبٕ ٓؽاخؼٚ  ٛ٘گبّظٛ٘عگبٕ ضعٓت  اؼائٚاؾ  نعٙ ظؼیبكت ضعٓبتاٗٞاع كؽاٝاٗی  -48 -2جضّل 

 ی سضهت صٌُضٍ ارائَ
هزالثت 

 کْصکاى

هزالثت 

هاصراى 

 تارصار

ّ پض 

 سایواى

تٌظین 

 ساًْاصٍ

طایز 

 ُا هزالثت

 الضام تؼشیصی

تصْیزتزصاری 

 یا آسهایؼگاٍ

الضام 

تؼشیصی 

 طزپایی

 الضام تؼشیصی

هاًٌض 

ُای  الپزاطکْپی

 طزپایی

 هؼایٌَ
صریافت ًظشَ 

 یا صارّ

اًجام یک 

 الضام صرهاًی

تشریمات یا 

 پاًظواى

آهْسع؛ 

راٌُوایی؛ 

 هؼاّرٍ

جزادی  ػول

 طزپایی

اًجام سضهات 

 آسهایؼگاُی

اًجام 

سضهات 

هزالثتی 

 الشاهی

قبیؽ پؽقَ٘ ؿیؽ 

 پؿنک

 ۲۹۱۲ 6۵۸۳ ۱ ۳11۳۸ ۲۸16۸۲ ۹۹۱1۱ ۲۱۱۵1 ۲1۵۲۳ ۳۸1۱ ۱ ۳۸1۱ 1۲۱۵ 66۸۸ 1۹1۸ ۹61۲۱ ظُٝتی

 ۱ ۹۳61 ۹۲۱6 ۹۵۲6۱ ۲۸۲۲6۱ 1۲۹۵ ۹۱۹11 ۹۲۹61 ۲۱۳1 1۳۸ ۲611 ۱ ۱ ۱ 1۳۱ ضًٞيی

 ۲۹۱۲ 1۱11 ۹۲۱6 ۵۱۱۱۸ ۵66۱1۹ ۹6۹۸۵ ۳۹۹۱1 ۳۱6۱۱ 6۸۹1 1۳۸ 6۵۲۳ 1۲۱۵ 66۸۸ 1۹1۸ ۹1۹6۱ کل



 9۳                         پژٝٛم یٛب بكتٚی. ۲كًَ 

 

 

)ٓبٗ٘ع  قبیؽ اكؽاظ

پؿنک ضبٗٞاظٙ ٝ 

 ظاؼٝقبؾ(

 ۹۲۱6 ۲1661 ۵۵۳ ۹۲6۱۲1 ۹۹۲۹1۹ ۹۱۸۹6 ۳۱1۹1۱ ۳۵۸6۹۳ ۲۱۸۱ 1۹۳۵ ۵1۸11 ۱۵۲۲ ۳6۵1 ۸۱۹۲ ۳6۱۹۱ ظُٝتی

 ۵1۱ ۹۵۱1۱ ۱ ۹۵۵۱۸6 ۸1۲۵1 ۹۸۸۹1 ۲۲1۳۳۹ ۲۲۱61۹ 116۵ ۲1۱۹ 1۳۹۳۳ 1۹1۵ ۱ ۹1۸6 ۹6۲۱۹ ضًٞيی

 ۲1۵۵ 1۱6۱1 ۹۳۲۸ ۲۸۳۳۱6 ۲۹۳۲۱1 ۲۱6۳۳ ۵۳۵۸۲۱ ۵۱۹۲۱۲ 6۸۵1 6۵۳۵ ۹۱۹6۲۱ ۹66۱6 ۳6۵1 ۹۱۳۱۱ ۵۲۲۲۱ کل

 خٔغ قؽپبیی

 ۲61۲1 1۹116۱ 6۱۹6۱ ۹۱16۲11 ۹6۸11۱6 ۹۸۳۳16 ۳۱1۵۲6۱ 1۳۱۳۲66 ۵1۱۱۵ ۹۹6۹11 ۱۳۳۱۹6 6۲1۱۲ ۵۵۱۲۳ ۹۳۸۱۵1 ۲۲۱۱6۱ ظُٝتی

 ۳111۲ 1۱۱۱1۸ ۹۲۵۲۵۱ ۲۲1۸1۵6 ۹61۱6۱1 ۲۵۵۲۹۵ 1۹۲۱۳۸۲ 161۳۸1۳ ۸1۱۳۵ ۹۸۸۲۹۵ ۹۳۱۵6۳۱ ۵۸۲۱۱ ۵۱۹۳۹ ۹۳۱1۲1 ۲۲۸۳۳1 ضًٞيی

 6۹۱ ۳1۲ 11۵ 1۲۹۳ ۹6۳۳۲ ۱ 1۹1۱ ۵۸6۸ ۹۳6۱ ۱ ۱۸۳ ۱ ۱ ۱ ۱ قبیؽ

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ٓسَ اظٜبؼٗهعٙ یب ٗبٓهطى

 کل
134923 2۳2328 

44123

3 
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 إٓ یٙ ظٛ٘ع اؼائٚنعٙ ٝ  ثٚ تلکیک ٗٞع ضعٓت ظؼیبكت ظٝ ٛلتٚ هجَ اؾ ثؽؼقیطی ثؽای اُٝیٖ ٗیبؾنبٕ ٓؽاخؼٚ  ی ضعٓت ٛ٘گبّ ک٘٘عٙ ظؼيع اكؽاظ ظؼیبكت -43 -2جضّل 

 ی سضهت صٌُضٍ ارائَ
هزالثت 

 کْصکاى

هزالثت هاصراى 

 تارصار

 ّ پض سایواى

تٌظین 

 ساًْاصٍ

طایز 

 ُا هزالثت

 تؼشیصیالضام 

تصْیزتزصاری یا 

 آسهایؼگاٍ

الضام 

تؼشیصی 

 طزپایی

 الضام تؼشیصی

هاًٌض 

ُای  الپزاطکْپی

 طزپایی

 هؼایٌَ

صریافت 

ًظشَ یا 

 صارّ

اًجام یک 

 الضام صرهاًی

تشریمات یا 

 پاًظواى

آهْسع؛ 

راٌُوایی؛ 

 هؼاّرٍ

ػول جزادی 

 طزپایی

اًجام سضهات 

 آسهایؼگاُی

اًجام سضهات 

هزالثتی 

 الشاهی

 پؿنک

 ػٔٞٓی

 ۱.۳۵ 1.6۲ ۱.۵۹ 1۱.۵۱ ۳۳.11 ۹.1۹ ۱۱.1۸ ۱۵.1۸ ۱.۸۹ ۹.۵1 ۹۳.1۱ ۹.۳۱ ۹.۱۱ ۲.۹۳ 6.۳۳ ظُٝتی

 ۹.۳1 1.6۱ ۹.۲۳ ۳۸.۵6 ۳1.۱1 ۹.۵6 ۸۸.6۱ ۱۲.۳۳ ۹.۱۲ ۹.۳1 ۹۹.۱۵ ۱.1۳ ۱.۸1 ۱.61 6.۱1 ضًٞيی

 ۱.6۱ 1.61 ۱.1۵ ۳۱.۸6 ۳۳.۸۸ ۹.66 ۸۱.۸۵ ۱1.1۲ ۱.۱۹ ۹.۵۱ ۹۳.۹6 ۹.۱1 ۱.۱1 ۹.۵۱ 6.۲۲ کَ

 پؿنک

 ٓتطًى

 ۹.۹1 ۹۳.۸۳ ۲.۵۸ 1۸.1۵ ۲۲.۳۸ ۵.۱1 ۸۲.۲۸ ۱1.6۳ ۲.۳۱ ۵.۵1 ۳1.۹1 ۹.۹۵ ۱.۱۱ 1.۱۹ 1.6۵ ظُٝتی

 ۱.1۱ ۹۹.۸۳ ۹.1۹ 1۸.۲۳ ۲۹.۵۸ ۳.۸۱ ۸1.۲۸ ۱1.16 ۹.۸۱ ۵.1۳ ۳1.۱۸ ۹.۳۱ ۹.11 1.۲۲ 6.۳۱ ضًٞيی

 ۱.6۸ ۹۲.1۱ ۹.۱6 1۸.۳۱ ۲۹.۸۹ 1.1۹ ۸۳.1۲ ۱1.۵۹ ۹.۱6 ۵.16 ۳1.۱۵ ۹.۳۳ ۹.۳۲ 1.۹6 ۵.۸۵ کَ

 ۱.۱۱ ۱.۸1 ۹۹.۲۱ 11.۱۹ 1۹.11 ۲۸.۱۳ 1۹.16 ۱1.۱۹ ۱.۲۵ ۹.۳۳ ۲۸.1۱ ۳.۲۳ ۱.۱۱ ۹.۹۹ ۹.۳1 ظُٝتیظٗعاٗدؿنک 
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تدؽثی، 

ٓتطًى یب 

 ػٔٞٓی

 ۱.۱۱ ۳.۲۹ ۹۵.۲۹ ۳1.۲۲ 1۲.۵۸ ۲6.۱۱ 1۲.6۹ ۱۳.۱۹ ۲.۸۵ ۲.1۹ ۲۵.۱۲ ۲.۹6 ۱.۲۹ ۱.۸۲ ۹.۵1 ضًٞيی

 ۱.۱۱ ۲.۵۵ ۹1.۱۸ ۳۱.۹1 1۲.۲1 ۲1.1۸ 1۲.۲۸ ۱1.۹1 ۲.۹۹ ۲.۹۱ ۲6.1۱ ۲.1۳ ۱.۹6 ۱.۸۱ ۹.۵۲ کَ

 ٓبٓب

 ۱.۱۱ ۹1.۱۲ ۱.۱۱ 6۳.۱6 ۱.۵۳ ۳.۳۲ ۵6.۱۳ ۸۱.۵۵ ۹.۳1 ۵.۱۸ ۲۸.۱۲ ۵.1۸ ۲۲.۸۸ 66.1۲ ۹۳.۳۵ ظُٝتی

 ۱.۱۱ ۲1.۱۸ ۱.۱۱ 6۳.۵6 ۹۵.۱۹ ۱.۱۱ 16.1۸ ۸۱.۲۲ ۱.۱۱ 1.۸1 1۹.۳1 ۹۵.۵۸ ۳۱.۲6 ۵۱.61 ۹.۸1 ضًٞيی

 ۱.۳۱ ۲۱.۱1 ۱.۱۱ 6۳.16 ۹۲.۳1 ۹.۸۵ 6۵.۳۲ ۸۱.16 ۱.11 1.۱6 ۳۳.1۲ ۱.۱۲ ۲6.۹۲ ۵۱.1۲ ۸.۲۳ کَ

 )اظآٚ( إٓ یٙ ظٛ٘ع اؼائٚنعٙ ٝ  ثٚ تلکیک ٗٞع ضعٓت ظؼیبكت ظٝ ٛلتٚ هجَ اؾ ثؽؼقیطی ثؽای اُٝیٖ ٗیبؾنبٕ ٓؽاخؼٚ  ی ضعٓت ٛ٘گبّ ک٘٘عٙ ظؼيع اكؽاظ ظؼیبكت -43 -2جضّل 

 ی سضهت صٌُضٍ ارائَ
هزالثت 

 کْصکاى

هزالثت هاصراى 

 تارصار

 ّ پض سایواى

تٌظین 

 ساًْاصٍ

طایز 

 ُا هزالثت

 الضام تؼشیصی

تصْیزتزصاری یا 

 آسهایؼگاٍ

الضام 

تؼشیصی 

 طزپایی

 الضام تؼشیصی

هاًٌض 

ُای  الپزاطکْپی

 طزپایی

 هؼایٌَ

صریافت 

ًظشَ یا 

 صارّ

اًجام یک 

 الضام صرهاًی

تشریمات یا 

 پاًظواى

آهْسع؛ 

راٌُوایی؛ 

 هؼاّرٍ

ػول جزادی 

 طزپایی

اًجام سضهات 

 آسهایؼگاُی

اًجام سضهات 

هزالثتی 

 الشاهی

قبیؽ پؽقَ٘ 

 ؿیؽ پؿنک
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 قبیؽ اكؽاظ

)ٓبٗ٘ع پؿنک 

ضبٗٞاظٙ ٝ 

 ظاؼٝقبؾ(
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 خٔغ قؽپبیی
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 ٗبٓهطى
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 ظٛ٘عگبٕ ضعٓت اؼائٚثٚ تلکیک  ثؽای یک ٗیبؾ ٓؽاخؼٚ ظؼنعٙ  ظؼیبكت ٛبی ضعٓبت ٝ ٓؽاهجتتؼعاظ  ٖیبٗگیٓ -22 -2ل جضّ

 ی سضهت صٌُضٍ ارائَ
سضهات هیاًگیي تؼضاص 

 ػضٍ صریافتهزالثتی 

صرهاًی ّ سضهات هیاًگیي تؼضاص 

 ػضٍ صریافتتؼشیصی 

صرهاًی  ،هزالثتیسضهات هیاًگیي تؼضاص 

 ػضٍ صریافتّ تؼشیصی 

 پؿنک ػٔٞٓی

 ظُٝتی
۱.۱۸ ۲.1۵ ۲.۵۳ 

 ضًٞيی
۱.۱۸ ۲.۳۱ ۲.11 

 کَ
۱.۱۸ ۲.1۳ ۲.۵۹ 

پؿنک 

 ٓتطًى

 ظُٝتی
۱.۱۱ ۲.66 ۲.1۵ 

 ضًٞيی
۱.۹۹ ۲.۵۸ ۲.6۱ 

 کَ
۱.۹۱ ۲.6۱ ۲.1۹ 

ظٗعاٗدؿنک 

تدؽثی، 

ٓتطًى یب 

 ػٔٞٓی

 ظُٝتی
۱.۱1 ۲.۵۹ ۲.۵1 

 ضًٞيی
۱.۱1 ۲.۵1 ۲.۵۸ 

 کَ
۱.۱1 ۲.۵۳ ۲.۵1 

 ٓبٓب

 ظُٝتی
۱.۱۲ ۲.۱۳ ۲.۱۵ 

 ضًٞيی
۱.۸1 ۲.۵۲ ۳.1۱ 

 کَ
۱.۱۱ ۲.۲۵ ۳.۹1 

قبیؽ پؽقَ٘ ؿیؽ 

 پؿنک

 ظُٝتی
۱.۹۳ ۹.۹۲ ۹.۲۵ 

 ضًٞيی
۱.۱۱ ۹.۱۱ ۹.۱۱ 

 کَ
۱.۱1 ۹.۹۹ ۹.۹1 

)ٓبٗ٘ع  قبیؽ اكؽاظ

پؿنک ضبٗٞاظٙ، 

ثٜٞؼؾ ٝ 

 ظاؼٝقبؾ(

 ظُٝتی
۱.۹۵ ۲.۲۲ ۲.۳6 

 ضًٞيی
۱.۱۱ ۲.۲1 ۲.۳۳ 

 کَ
۱.۹۲ ۲.۹۱ ۲.۳۲ 

 خٔغ قؽپبیی

 ظُٝتی
۱.۹۱ ۲.۳۱ ۲.1۱ 

 ضًٞيی
۱.۹۱ ۲.1۳ ۲.۵۲ 

 قبیؽ
۱.۱۳ ۹.11 ۹.۵۱ 

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ٓسَ اظٜبؼٗهعٙ یب ٗبٓهطى

 4.33 4.32 2.2۳ کل

 

 

 

 

 اهلعاّ تلب ظؼیبكلتی  ٓؽزِلٚاؾ  ی ضعٓت ظٛ٘عٙ اؼائٚ ٛبی ثٚ ٓسَنعٙ ثؽای كؽآی٘ع ٓؽاخؼٚ  ٓیبٗگیٖ ؾٓبٕ يؽف

نعٙ ثؽای ظؼیبكلت ضلعٓت ظؼ  ؾٓبٕ يؽف ثٚ ثیبٕ ظیگؽ ظؼ ایٖ خعٍٝ، ٓتٞقظآٓعٙ اقت.  ۲۹-۲ظؼ خعٍٝ  ضعٓت



 ۹۳۱1اؾ ضعٓبت قالٓت ظؼ کهٞؼ،  یٓ٘ع ثٜؽٙ یؽیآٓبؼگ 12

 

ثلؽای ظؼیبكلت نلعٙ  ؾٓلبٕ يؽف ،نعٙ ثؽای ظؼیبكت ضعٓت ؾٓبٕ يؽف، نعٙ ظؼ قبُٖ اٗتظبؼ ؾٓبٕ يؽف ،ٗٞثت

ظٛ٘لعگبٕ  ثلٚ تلکیلک اؼائٚضعٓت  بكتیثٚ ٓسَ ظؼ عٕیؼق یظؼ ؼاٙ ثؽا نعٙ يؽف یؾٓبٗٝ  پبقص ضعٓبت تهطیًی

اؾ  ثللؽای ظؼیبكللت ٗٞثللتؾٓللبٕ الؾّ  ،ظٛ٘للعگبٕ ضللعٓت ظؼ ثللیٖ اؼائٚثللؽ اقللبـ ایللٖ خللعٍٝ ضللعٓت اؼائللٚ نللعٙ اقللت. 

ؼٝؾ ٝ ٓبٓبٛلب  ۲٫۵۱ؼٝؾ، ظٗعاٗدؿنلکبٕ  ۲٫11ؼٝؾ، پؿنکبٕ ٓتطًى  ۱٫۲۳طٞؼ ٓتٞقظ  پؿنکبٕ ػٔٞٓی ثٚ

طٞؼ ٓتٞقللظ  ثللٚپؿنللکبٕ ػٔللٞٓی  پبقللص ضللعٓبت تهطیًللیثللؽای ظؼیبكللت ٛٔچ٘للیٖ ؾٓللبٕ الؾّ ؼٝؾ اقللت.  ۱٫1۸

 اقت.  ثٞظٙ ؼٝؾ ۱٫۳۲ؼٝؾ ٝ ٓبٓبٛب  ۱٫۲1ؼٝؾ، ظٗعاٗدؿنکبٕ  ۹٫۲۹ؼٝؾ، پؿنکبٕ ٓتطًى  ۱٫۵۸

ثلؽ  ظٛع. ٗهبٕ ٓی ظٛ٘عگبٕ ضعٓت ثٚ تلکیک ٗٞع ثیٔٚ ٝ اؼائٚؼا ت بک٘٘عگبٕ ضعٓ ظؼيع ظؼیبكت ۲۲ -۲ خعٍٝ

ظٛ٘لعگبٕ ضلعٓت  ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓت ثلٚ اؼائٚاٗع  كبهع ثیٔٚ پبیٚ ثٞظٙظؼيع اؾ اكؽاظی کٚ  ۹۵٫1 اقبـ ایٖ خعٍٝ 

 ۳۵٫۲1ثلب  آلعاظ تلٚیکٔ، ثیٔلٚ ثلٚ تلکیلک ٗلٞع ثیٔلٚت بک٘٘لعگبٕ ضلعٓ ظؼيلع ظؼیبكتاٗع. ظؼ ثؽؼقلی  ٓؽاخؼٚ ظانتٚ

ظؼيللع کٔتللؽیٖ ظؼيللع ؼا ثللٚ ضللٞظ  ۹۱٫۸۳ثللب  تللبٓیٖ اختٔللبػیٝ ثیٔللٚ ضللعٓت   ظؼیبكللتظؼيللع ثیهللتؽیٖ ظؼيللع 

 .اٗع اضتًبو ظاظٙ

ی  ظٛ٘لعٙ ٛلبی اؼائلٚ گبٕ ثٚ ٓسَ٘٘عک ٚ ٓكتویٔب  ثٚ ٝقیِٚ ٓؽاخؼٚکٛبی  ٛؿی٘ٚٓتٞقظ  ۲6-۲تب  ۲۳-۲ٛبی  خعٍٝ

ٝ  ۲۳-۲ٛبی   خلعٍٝ٘لع. ٘ک اؼائلٚ ٓی ٓ٘تطلتٛلبی  ٓتـیؽٛلب ٝ ٝیژگی کیلکثٚ تلؼا  نٞظ قؽپبیی پؽظاضت ٓیضعٓبت 

ٛلبی  گبٕ ثلٚ ٓسَ٘٘لعک ٓكلتویٔب  ثلٚ ٝقلیِٚ ٓؽاخؼلٚ ی ٓؽخلغ ظٝ ٛلتلٚظؼ طلٍٞ ٚ کٛبی  ٛؿی٘ٚٓتٞقظ تؽتیت  ثٚ ۲-۲1

ؼا اؼائللٚ  اٗللع پؽظاضللت ٗٔٞظٙٛب ؼا  تؼللعاظ اكللؽاظی کللٚ ایللٖ ٛؿی٘للٚٝ  نللٞظ قللؽپبیی پؽظاضللت ٓیی ضللعٓبت  ظٛ٘للعٙ اؼائللٚ

ثلللٚ ظؼ طلللٍٞ قلللبٍ ظٛ٘لللعگبٕ ضلللعٓت  ثلللٚ اؼائٚویْ ٛلللبی ٓكلللت پؽظاضتثیهلللتؽیٖ  ۲۳-۲ ثلللؽ اقلللبـ خلللعٍٝ ع.٘للل٘ک ٓی

تٞٓللبٕ ٝ  ۵۱۳۱۱۸ثللب ٛللبی ضًٞيللی  ظؼ ٓسَ یػٔللٞٓ بیللٓتطًللى  ،یتدؽثلل بٕظٗعاٗدؿنللکثللٚ ک٘٘للعگبٕ  ٓؽاخؼٚ

ایلٖ خلعٍٝ ٛٔچ٘لیٖ ٗهلبٕ  تٞٓلبٕ اضتًلبو ظانلتٚ اقلت. ۹61۱۳1ثب  یضًٞيٛبی  ظؼ ٓسَ ٓتطًى پؿنک

ی  تٞٓلبٕ ٝ ظؼ ؼظٙ ۹۵11۱۵، ثلٚ اهلعآبت ظؼٓلبٗی ثلب ثؽ اقبـ ٗٞع ٛؿی٘لٚ ٛب ظؼ قطر کَ ظٛع ثیهتؽیٖ ٛؿی٘ٚ ٓی

ٓ٘ظلٞؼ اؾ اهلعآبت ظؼٓلبٗی اهلعآبتی اؾ خِٔلٚ ؼاظیلٞتؽاپی،  تٞٓبٕ تؼِن ظاؼظ. 616۳۲ ثؼعی اهعآبت تهطیًی ثب

خِٔلٚ ٝ ٓ٘ظلٞؼ اؾ اهلعآبت تهطیًلی اهلعآبتی اؾ  ظاضَ ٓطت یب ٓؽکلؿ ظؼٓلبٗیظؼٓبٗی یب ثؽظانتٖ ضبٍ ظؼ  نیٔی

 ٝ آٗعٝقلکٞپی . ٝ ...(آی .آؼ .ؼاظیٞگؽاكی، قٞٗٞگؽاكی، قلی تلی اقلکٖ، اّ)نبَٓ ثؽظاؼی اٗدبّ آؾٓبیم، تًٞیؽ

 تٞٓبٕ اقت.  ۱۱1۲۹ی پؽظاضت ثؽای ٛؽ ظؼیبكت ضعٓت قؽپبیی  ٓتٞقظ ٛؿی٘ٚ اقت. ثؽظاؼی ٗٔٞٗٚ

٘٘لعٙ ظؼ ک ٓؽاخؼلٚ ِٚیثلٚ ٝقل ٔب  یٚ ٓكلتوک یا ثؽآٝؼظنعٙ یٛب ٘ٚیٓتٞقظ ٛؿتؽتیت  ثٚ ۲6-۲ٝ  ۲۵ -۲ٛبی  خعٍٝ

 تیٞٗت، ٝضلؼکظٛ٘عگبٕ ضعٓت، ٓسَ قل اؼائٚ کیثٚ تلکؼا ی إٓ  ٝ يٞؼت قؽاٗٚاقت  ؾٓبٕ ٓؽخغ پؽظاضت نعٙ

ٛب،  ٗظؽ اؾ تؼللعاظ ٓؽاخؼللٚ کلٚ يللؽفظٛللع  ٗهللبٕ ٓی ۲۵-۲  ٘للع. خلعٍٝ٘ک اؼائللٚ ٓیٝ خلل٘ف اكلؽاظ  ٔللٚیاؾ ث یٓ٘لع ثٜؽٙ

اكلؽاظ كبهلع کٔلی ثیهلتؽ اؾ ک٘٘لع  ای کٚ اكؽاظ ظاؼای ثیٔلٚ ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓبت قلؽپبیی پؽظاضلت ٓی ٓیبٗگیٖ ٛؿی٘ٚ

ک٘٘للعٙ  ٓؽاخؼٚنللعٙ تٞقللظ ٓللؽظإ  ٛبی پؽظاضت ظٛللع ظؼ ٓدٔللٞع، ٛؿی٘للٚ ٗهللبٕ ٓی  . ٛٔچ٘للیٖ ایللٖ خللعٍٝاقللتثیٔللٚ 

ی نٜؽٗهلللی٘بٕ  ٛبی پؽظاضلللت نلللعٙ تٞقلللظ خبٓؼلللٚ ٝ ٛؿی٘لللٚتٞٓلللبٕ(  ۱۱۵۵۳)اؾ ؾٗلللبٕ  تلللؽ کْتٞٓلللبٕ(  ۱۱۲۳۵)

 اقت.تٞٓبٕ(  ۸۹۱۱۹)ی ؼٝقتبٗهی٘بٕ  ثیم اؾ خبٓؼٚتٞٓبٕ(  ۹۱۵11۱)

٘٘للعٙ ظؼ ؾٓللبٕ ٓؽخللغ پؽظاضللت ک ٓؽاخؼللٚ ِٚیثللٚ ٝقلل ٔب  یٚ ٓكللتوکلل یا ثؽآٝؼظنللعٙ یٛب ٘للٚیٓتٞقللظ ٛؿ ۲6-۲خللعٍٝ 

ٝ خل٘ف  ٔلٚیاؾ ث یٓ٘ع ثٜؽٙ تیٞٗت، ٝضؼکظٛ٘عگبٕ ضعٓت، ٓسَ ق اؼائٚ کیثٚ تلک  يٞؼت قؽاٗٚ ؼا ثٚاقت   نعٙ

 ۸۳61ی ثؽاٝؼظنلعٙ ثلؽای اكلؽاظ كبهلع ثیٔلٚ پبیلٚ  ی ٛؿی٘لٚ ثؽ اقبـ ایلٖ خلعٍٝ ٓتٞقلظ قلؽاٗٚ. ک٘٘ع یاكؽاظ اؼائٚ ٓ

اؾ ٛبی ؾٗللبٕ ثللیم  ی ٛؿی٘للٚ تٞٓللبٕ اقللت. ٛٔچ٘للیٖ ٓتٞقللظ قللؽاٗٚ ۹۳۹1۳پبیللٚ   تٞٓللبٕ ٝ ثللؽای اكللؽاظ ظاؼای ثیٔللٚ

 ٓؽظإ ٝ نٜؽٗهی٘بٕ ثیم اؾ ؼٝقتبٗهی٘بٕ اقت. 

ثیهلتؽیٖ پؽظاضلت ۲۳-۲ثلؽ اقلبـ خلعٍٝ گؽچلٚ ظٛلع کلٚ  ٗهلبٕ ٓی ۲۳ -۲ی قتٕٞ کَ ایٖ خعٍٝ ثب خلعٍٝ  ٓوبیكٚ

تٞٓبٕ اضتًبو یبكتلٚ اقلت آلب  ۵۱۳۱۱۸ظٛ٘عگبٕ ضعٓت ثٚ ظٗعاٗدؿنکبٕ ضًٞيی ثب ٓجِؾ  ٓكتویْ ظؼ ثیٖ اؼائٚ

ثلٚ پؿنلکبٕ ٓتطًلى ثلب ٗظؽ اؾ ظؼیبكلت ضلعٓت(  ثلؽای ٛلؽ كلؽظ )يلؽفنعٙ  ی پؽظاضت ی قؽاٗٚ ثیهتؽیٖ ٛؿی٘ٚ

 .تٞٓبٕ تؼِن ظانتٚ اقت 1۱۳۵
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 ظٛ٘عگبٕ ضعٓت   تلکیک اؼائٚ نعٙ ثؽای یک كؽآی٘ع ٓؽاخؼٚ؛ اؾ اهعاّ تب ظؼیبكت؛ ثٚ ٓیبٗگیٖ ؾٓبٕ يؽف -24 -2جضّل 

 ی سضهت صٌُضٍ ارائَ

ػضٍ  صزفسهاى 

تزای صریافت سضهت 

 صر ًْتت )تَ رّس(

 ػضٍ  سهاى صزف

صر طالي اًتظار هذل 

 (صلیمَ)تَ  ارائَ سضهت

ػضٍ  صزف سهاى 

 سضهت  افتیصرتزای 

 (مَی)تَ صل

ػضٍ  سهاى صزف

تزای صریافت پاطز 

 سضهات تؼشیصی

 )تَ رّس(

صر  ػضٍ صزف یسهاً

تَ  ضىیرط یراٍ تزا

 سضهت  افتیهذل صر

 (مَی)تَ صل

 پؿنک ػٔٞٓی

 ۲1.66 ۱.66 ۹۱.6۹ ۲۱.6۹ ۱.۲۱ ظُٝتی

 ۲۵.۵۹ ۱.1۳ ۹۳.۲۱ ۲1.1۲ ۱.۲۱ ضًٞيی

 ۲1.۱۵ ۱.۵۸ ۹۹.1۸ ۲۸.۸۸ ۱.۲۳ کَ

 پؿنک ٓتطًى

 1۸.۸۲ ۹.۲1 ۹6.۲6 ۵۱.۵۵ ۲.۳1 ظُٝتی

 1۸.16 ۹.۲۱ ۹۵.۸۱ 16.۱۳ ۲.۱۳ ضًٞيی

 1۸.11 ۹.۲۹ ۹۵.۱۳ ۵۱.1۸ ۲.11 کَ

ظٗعاٗدؿنک 

تدؽثی، ٓتطًى 

 ػٔٞٓییب 

 11.۹۵ ۱.۹6 ۳۹.۱۳ ۵1.۸۵ ۲.۳۹ ظُٝتی

 ۳1.61 ۱.۳۹ ۳1.۱۵ ۳۵.۹1 ۲.1۹ ضًٞيی

 ۳۱.۵۹ ۱.۲1 ۳۵.۳۱ 1۱.۸۵ ۲.۵۱ کَ

 ٓبٓب

 ۹۱.6۵ ۱.۳۱ ۹۵.1۹ ۳1.66 ۱.۳۳ ظُٝتی

 ۳۱.۱۸ ۱.۳1 ۹1.۲1 ۳1.۱1 ۹.۳۸ ضًٞيی

 ۲1.۵۳ ۱.۳۲ ۹1.۱۱ ۳1.۳۳ ۱.1۸ کَ

قبیؽ پؽقَ٘ ؿیؽ 

 پؿنک

 ۹۳.۱۱ ۱.۱۵ ۱.11 ۹۱.۱۲ ۱.۱۲ ظُٝتی

 ۹1.۱۱ ۱.۱۱ ۹۱.۱1 ۸.1۳ ۱.۱۳ ضًٞيی

 ۹1.۱1 ۱.۱۳ ۹۱.۹1 ۱.۲1 ۱.۱۳ کَ

 ۲۹.۵۵ ۱.16 ۹۵.1۹ ۲6.۱۳ ۱.۲۳ ظُٝتی)ٓبٗ٘ع  قبیؽ اكؽاظ
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پؿنک ضبٗٞاظٙ، 

 ثٜٞؼؾ ٝ ظاؼٝقبؾ(
 ۲1.۱۹ ۱.6۱ ۹1.66 ۲۲.۳۵ ۱.1۸ ضًٞيی

 ۲۲.1۲ ۱.1۱ ۹1.۱6 ۲۳.۱۲ ۱.۳۲ کَ

 خٔغ قؽپبیی

 ۲۱.6۳ ۱.11 ۹۲.۱۲ ۳۵.61 ۱.1۳ ظُٝتی

 ۳۸.۹1 ۱.۸۵ ۹6.۲1 ۳1.۹۳ ۹.۸1 ضًٞيی

 ۹6.۲۹ ۱.۱۱ 6.۳۱ 1.۸۵ ۱.۱۲ قبیؽ

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ٓسَ اظٜبؼٗهعٙ یب ٗبٓهطى

 91.42 2.82 ۹1.6۳ 93.98 4.93 کل



 19 پژٝٛم یٛب بكتٚی. ۲كًَ 

 

 

 ظٛ٘عگبٕ ضعٓت ک٘٘عگبٕ ضعٓت ثٚ تلکیک ٗٞع ثیٔٚ ٝ اؼائٚ ظؼيع ظؼیبكت -22 -2 جضّل

  ی سضهت صٌُضٍ ارائَ 
 سضهات صرهاًی

 یزرّطتایی(غ  )تیوَ

 سضهات صرهاًی

 ّطتایی(ر)تیوَ 

ي یهأت

 یاجتواػ

 یزُّایً

 هظلخ

کویتَ 

 اهضاص

طایز 

 ُا تیوَ
 ًاهؼلْم

تیوَ 

 ًضارص

 پؿنک ػٔٞٓی

 ۹.۱۱ 1.۵۲ ۲.۹۱ ۳.۹۱ ۹.۳۵ ۲.۱۲ ۹.۲۱ ۲.۳۲ ظُٝتی

ضًٞي

 ی
۵.۲۵ 6.۱۲ ۵.۱۱ 1.۸1 ۸.۲۵ ۵.۸۱ 6.۸۹ ۳.6۱ 

 ۱.11 ۱.۵۲ ۹.۲۹ ۲.۱۱ ۲.6۱ ۹.1۱ ۹.۱۵ ۹.1۲ کَ

 پؿنک ٓتطًى

 ۲.66 ۲.۲۹ ۳.۱۱ ۳.۱۳ 1.۹۲ ۳.۱۹ ۲.16 1.۲۹ ظُٝتی

ضًٞي

 ی
۵.6۳ ۳.۸۹ ۵.6۹ 6.۸۲ 6.۱۲ ۵.۲۱ ۲.1۳ ۳.۹۱ 

 ۱.۱۵ ۱.۱۱ ۱.۲۱ ۱.۹1 ۱.1۵ ۱.۲1 ۱.۹۳ ۱.۹۵ کَ

ظٗعاٗدؿنک 

تدؽثی، 

ٓتطًى یب 

 ػٔٞٓی

 ۱.۲6 ۱.۱۱ ۱.۸۹ ۱.۳۳ ۱.11 ۱.۵۸ ۱.۲۵ ۱.6۹ ظُٝتی

ضًٞي

 ی
۱.16 ۱.۳۸ ۱.۸۳ ۱.۸۱ ۱.11 ۹.۹۱ ۱.۱۱ ۱.۳۹ 

 ۱.۱۵ ۱.۱۱ ۱.۹۲ ۱.۱۱ ۱.۹۱ ۱.۹۵ ۱.۱1 ۱.۱1 کَ

 ٓبٓب

 ۱.۹1 ۱.۱۱ ۱.۲۹ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱1 ۱.۱6 ۱.۱۱ ظُٝتی

ضًٞي

 ی
۱.۹6 ۱.۹1 ۱.۲۹ ۱.۹۱ ۱.۱۱ ۱.۳۳ ۱.۱۱ ۱.۲۲ 

 ۱.۲۹ ۱.1۲ ۱.۲۳ ۱.۳۱ ۱.۵۲ ۱.۳1 ۱.6۳ ۱.۳1 کَ

قبیؽ پؽقَ٘ ؿیؽ 

 پؿنک

 ۱.۵۳ ۱.1۳ ۱.۱۹ ۱.۳۱ ۱.۳۱ ۱.۳۳ ۱.1۱ ۱.16 ظُٝتی

ضًٞي

 ی
۱.۸۳ ۹.۱۳ ۱.1۱ ۱.۱۲ ۱.6۱ ۱.۲1 ۱.۸۵ ۱.11 

 ۱.۹۱ ۹.۱۸ ۱.16 ۱.۸۹ ۱.۹1 ۱.۳۸ ۱.۱1 ۱.۵۹ کَ

)ٓبٗ٘ع  قبیؽ اكؽاظ

پؿنک ضبٗٞاظٙ، 

ثٜٞؼؾ ٝ 

 ظاؼٝقبؾ(

 ۱.۹۹ ۱.۱۱ ۱.1۹ ۱.11 ۱.1۱ ۱.۳۵ ۱.۲۵ ۱.۵۳ ظُٝتی

ضًٞي

 ی
۹.۹۹ ۹.۲6 ۱.1۳ ۱.۵6 ۹.۸۸ ۹.۹1 ۹.۱۸ ۱.۳۹ 

 ۲.1۳ 1.۳۹ 6.۱۹ ۸.1۱ 1.11 6.1۲ 1.66 ۵.1۵ کَ

 خٔغ قؽپبیی

 ۵.61 1.۹6 1.۸1 ۸.1۳ 6.1۱ 1.۲6 1.۱۳ ۸.۲۲ ظُٝتی

ضًٞي

 ی
۱.۱1 ۱.۱1 ۱.۱۱ ۱.۱۳ ۱.۳۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۹ 

 ۹.۱۱ 1.۵۲ ۲.۹۱ ۳.۹۱ ۹.۳۵ ۲.۱۲ ۹.۲۱ ۲.۳۲ قبیؽ

 ۵.6۹ ۵.11 ۸.۵۱ 1.۵۸ ٓسَ اظٜبؼٗهعٙ یب ٗبٓهطى
۹1.1

۳ 
6.۱1 1.۱۱ 1.۲۲ 

 24.22 24.12 کل
43.8

9 

22.4

9 

91.2

1 

22.8

3 

43.3

1 

41.۳
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ثلٚ ثلؽ زكلت تٞٓلبٕ  اقت نعٙ پؽظاضت هجَ اؾ ثؽؼقیی  ظؼ ظٝ ٛلتٚ٘٘عٙ ک ثٚ ٝقیِٚ ٓؽاخؼٚ ٚ ٓكتویٔب  کای  ٛبی ثؽآٝؼظنعٙ ٛؿی٘ٚٓتٞقظ  -29 -2ل جضّ

 ظٛ٘عگبٕ ضعٓت تلکیک اؼائٚ

 رفت ّ آهض ی سضهت صٌُضٍ ارائَ

ّیشیت/ صریافت 

هظتمین/ 

 فزاًؼیش

الضاهات 

 صرهاًی
 صارّ ّ ّطایل

الضاهات 

 تؼشیصی
 ُا طایز ُشیٌَ

هجوْع 

 ُا  پزصاست

 پؿنک ػٔٞٓی

 ۳۹۱۱6 1۹۵6 ۲۸۳۳۲ ۹۲۳61 ۱۲۲۸ ۵۲۳6 1616 ظُٝتی

 ۵۱۱۸1 1۵۵6 ۳6۵1۲ ۲۲۲۱۵ ۳۹6۵۹ ۹۳۱۹1 1۸16 ضًٞيی

 ۳1۵۱1 ۵۲۵۱ ۳۹۹۳۹ ۹۵6۵۱ ۹۵۱۲۱ 1۸1۱ 11۹۱ کَ

 پؿنک ٓتطًى

 ۸۱۱6۲ ۹1۲۳۸ 1۵۲۳۱ ۳۹۹۵۱ ۸1۵1۲ ۱۳1۱ ۹۹6۱1 ظُٝتی

 ۹61۱۳1 1۲11۹ ۱۸6۱۸ ۵6۹۵1 ۹۳۲1۵۱ ۲6۵۵۸ ۹۲۹۳۱ ضًٞيی

 ۹1۵1۱۳ ۳۵۵۲۱ ۸۲۹۳۵ 1۱۳1۱ ۹۹1۲۳۱ ۲۹۸۲6 ۹۹۱۸1 کَ

ظٗعاٗدؿنک 

تدؽثی، ٓتطًى 

 یب ػٔٞٓی

 ۱۲1۱6 ۹۵۱6۲ ۲۲۳11 ۱۱۵1 ۸۳۳۵۳ ۹۱1۱۳ 6۲6۱ ظُٝتی

 ۵۱۳۱۱۸ ۹۱۲۲۱6 1۸61۱ ۵۸۸۹۱ 11۳۹۲۳ ۵۵۲۱۹ ۵۵1۹ ضًٞيی

 11۸۹۸۵ 1۳۵۳۵ 1۱۲۳۵ 1۳۱۳۳ ۵6۵116 ۳۱۸۸1 ۵1۵۳ کَ

 ٓبٓب

 ۹۸۱۵۳ ۸۹۲ ۲۱۹۹1 611۸ ۳11 ۳۹۹۱ ۹6۱۵ ظُٝتی

 ۹۹11۲۸ 1۵۱6۹ ۵611۹ ۲۱1۲1 ۵۱۱۱ ۲۱۱۱۱ ۹۹1۱۵ ضًٞيی

 6۲11۲ ۹66۱۱ 1۱1۱۱ ۹۳۵۱۱ ۹۳۲۳ ۹۱16۱ ۵۸۱۸ کَ

قبیؽ پؽقَ٘ ؿیؽ 

 پؿنک

 ۹۱۳1۵ 1۲1۱ ۹۲۹۵۸ ۲1۲۱۱ ۳۸6۵ ۲۸۳1 ۲۹۲6 ظُٝتی

 ۱۳1۲ 1۱6۸ ۱ ۹۹۲11 6۳۵6 6۳1۱ ۹6۹1 ضًٞيی

 ۱۸11 1۵۱۹ ۹۱۹۹۲ ۲۱۲۱1 1۱1۲ 1۳16 ۹۸۸6 کَ

)ٓبٗ٘ع  قبیؽ اكؽاظ

پؿنک ضبٗٞاظٙ، 

 ثٜٞؼؾ ٝ ظاؼٝقبؾ(

 ۲6۱۹۲ ۲۹61 ۲1۱۱۲ ۹۲۳۹۳ ۵۲۵1۵ ۳۲6۳ ۲۱۵1 ظُٝتی

 1۹۲1۱ 1۵۲۹ ۹۱۳۹۱۸ ۳۲۳۵1 66۱1۵ ۵۵۱۲ ۵۹۵۱ ضًٞيی

 1۳6۸۱ 1۵۹۸ 6۸۸۵1 ۲۹۱۹6 ۵۸۱1۵ 1۲۹۸ ۳۸۵۸ کَ

 خٔغ قؽپبیی

 11۹1۱ 6۱16 ۳۵1۵۵ ۹6۵۵6 ۳611۸ 6۹۱1 ۵۱۵۵ ظُٝتی

 ۹۵۱۱11 ۳۹۱۱1 ۸۵611 1۳1۲۱ ۲۸۵۱۱۳ ۲۲1۳۸ ۸۸۹۸ ضًٞيی

 ۲۹۱6۳ ۵11۱ ۹۵۵۳ ۹۵۵۲۵ ۹۳۵۹۸ ۵۱۳6 1۹۱6 قبیؽ

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ٓسَ اظٜبؼٗهعٙ یب ٗبٓهطى

 33124 48132 31392 922۳2 411۳31 41112 ۳93۳ کل

 

 

 

 

 

 

 

 ظٛ٘عگبٕ ضعٓت ثٚ تلکیک اؼائٚاٗع  کؽظٙ پؽظاضتثؽای ظؼیبكت ضعٓت ای  ٓكتویٔب  ٛؿی٘ٚ هجَ اؾ ثؽؼقیی  ظٝ ٛلتٚظؼ کٚ تؼعاظ اكؽاظی  -21 -2ل جضّ



 11 پژٝٛم یٛب بكتٚی. ۲كًَ 

 

 رفت ّ آهض ی سضهت صٌُضٍ ارائَ

ّیشیت/ 

صریافت 

هظتمین/ 

 فزاًؼیش

الضاهات 

 صرهاًی
 صارّ ّ ّطایل

الضاهات 

 تؼشیصی
 ُا طایز ُشیٌَ

هجوْع 

 ُا  پزصاست

 پؿنک ػٔٞٓی

 ۲1۵۹1۸۲ ۹۹۱۵۱۵1 ۲۱۵۱۵1 ۲۲۸۳۱۱۹ ۳۹۵۱۹۱ ۲۵1۲۹۱۱ ۲1۱۸۲۹۱ ظُٝتی

 ۹1۹۸۵6۸ ۵۹۵۹۹۵ ۹۵۹1۳۹ ۹۹161۱۳ ۹۱۱6۸۸ ۹۳۱16۱۳ ۹۲۹۱۵۸۵ ضًٞيی

 1۹1۹1۹۱ ۹6۲۲1۳۹ 1161۸6 ۳1۳۲۱۵1 1۲6۱۵۸ ۳۸۵۹۹6۲ ۳1۹۱۹61 کَ

 پؿنک ٓتطًى

 ۹۱۳۱1۲1 ۳۹۱۱۱۱ ۳۲۳۱۵۱ 116۱۱۲ ۹۳۸۱۹۱ ۱۵6۱۹۲ ۱6۳۲66 ظُٝتی

 ۲1۲۱۳۱1 ۱1۲۵۲۱ 1۲161۳ ۲۱1۵۱۸1 ۲۲1۹1۳ ۲۵۹1166 ۲1۳۳11۳ ضًٞيی

 ۳16۱1۱۸ ۹۲6۲۱۱۱ ۹۱۵۹۱11 ۲۸۵۹۸۵6 ۳6۵۵6۵ ۳11۵11۸ ۳۳۱11۹۹ کَ

ظٗعاٗدؿنک تدؽثی، 

 ٓتطًى یب ػٔٞٓی

 ۹11۸۸۱ ۵6۲۳۲ ۲1۹۹۳ 6۵۸۸1 611۳1 ۹۹61۱۱ ۹۳۲۱۹6 ظُٝتی

 ۳6۳۲۹۱ ۹۹16۸۳ ۵1۳1۲ ۹۳۸۱1۸ ۹۵6۵1۱ ۲۲۲۵۱۱ ۳۲۳۸۸1 ضًٞيی

 ۵۹۹۹۱۸ ۹1۱۱۹۵ ۸11۵۵ ۲۱۳۱۳1 ۲۲1۱۱1 ۳۳۱۳۱۸ 1۵6۸۱۲ کَ

 ٓبٓب

 116۱1 ۳1۵۸1 ۹1۲16 1۱۸۹6 ۹۳۵۱۳ 6۸۵۳۵ 1۳6۵1 ظُٝتی

 6۲۹۱۹ ۲۱۸۵۱ ۹۲1۵۱ 1۸۲۳۱ ۹۵۸1 ۵6۵16 ۵۹1۱۳ ضًٞيی

 ۹1۱1۱۸ ۵۸1۳1 ۲۱6۱6 ۱۸1۵۵ ۹۵۸۸۱ ۹۲۵۸۹۹ ۹۲6۹1۱ کَ

قبیؽ پؽقَ٘ ؿیؽ 

 پؿنک

 ۲۱۱۸۱۳ ۲۹۸۲66 1۹۹1 ۳۱۱۹۱ ۳۵۱6۵ ۱6۸11 ۲۳1۹6۱ ظُٝتی

 ۲1۱۸۲1 ۹۱1۳۳1 ۹11۱ ۲11۸۸ ۲۸16۱ 1۵۱۹۳ ۲۱۸۸۸۱ ضًٞيی

 ۵6۹1۹1 1۹۵6۱1 ۸۵۵1 ۵۵1۱1 611۳1 ۹1۲1۸1 116۱1۱ کَ

)ٓبٗ٘ع  قبیؽ اكؽاظ

پؿنک ضبٗٞاظٙ، 

 ثٜٞؼؾ ٝ ظاؼٝقبؾ(

 ۳111۹1 ۹۹۵1۳۱ ۲۱۸۹6 ۲1۲1۱۳ ۲1۱۵6 ۳۳۲۵۵۲ ۳۲۸111 ظُٝتی

 ۲۵۱1۵6 ۱۱۹۹۲ ۳61۳۸ ۲۹۱۱۸۱ ۲۵۲۱۵ ۲۳۵1۸۳ ۲۲۵۱۳۸ ضًٞيی

 6۵۳6۹۱ ۲۲1۱16 61۹6۵ 1۸۳۵۱۳ ۵۳۹6۹ ۵۸۵۱11 ۵6۹۱11 کَ

 خٔغ قؽپبیی

 16۸۲۳۹۱ ۹۸۵۳11۱ 1۱۱۳۱۳ ۳11۸۱۲۸ ۵۱1۱11 1۹۹۳۸1۹ 1۲۳۳۱۱۲ ظُٝتی

 ۵۱۱111۹ ۹۸۸۱6۲6 ۱۸1۳11 ۳61۲11۹ ۵1۸۱۱۲ 11۹۵۱1۹ 116۲۱6۵ ضًٞيی

 ۲۲۲1۱ ۹۱۱۵1 ۱۸۳ ۳۸1۲ ۲1۳۲ ۹۱۸۳۱ ۱66۳ قبیؽ

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ٓسَ اظٜبؼٗهعٙ یب ٗبٓهطى

 3382212 9829۳19 4۳23228 ۳234322 4482922 8۳2291۳ 88۳1۳11 کل
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ثلٚ تلکیلک  اقلت نعٙ پؽظاضلتظٝ ٛلتلٚ هجلَ اؾ ثؽؼقلی ظؼ ٘٘عٙ ک ِٚ ٓؽاخؼٚیٔب  ثٚ ٝقیٚ ٓكتوکای  ثؽآٝؼظنعٙ یٛب ٘ٚیٛؿٓتٞقظ  -21 -2ل جضّ

 تٞٓبٕ ؽ زكتثٓ٘عی اؾ ثیٔٚ ٝ خ٘ف اكؽاظ  ٞٗت، ٝضؼیت ثٜؽٙک، ٓسَ قظٛ٘عگبٕ ضعٓت اؼائٚ

 رّطتاًؼیٌاى ػِزًؼیٌاى سًاى هزصاى افزاص تا تیوَ پایَ افزاص تضّى تیوَ پایَ ی سضهت صٌُضٍ ارائَ

 پؿنک ػٔٞٓی

 ۳11۱۸ ۲۱۹۹۱ ۳۲6۲۲ ۲۸161 ۳۱۳۲1 11۸۱1 ظُٝتی

 ۵6۱۲۳ 1۸6۸۳ 1۱6۱۹ ۵۱6۲6 ۵۱۲1۵ ۵۱1۱۳ ضًٞيی

 ۳۱6۳۵ ۳66۵۱ ۳۸۱6۲ ۳61۸۵ ۳6۸1۸ 1۱۲۱۸ کَ

 پؿنک ٓتطًى

 ۹۱611۵ ۸۵۹۱1 ۸۵۲۲۱ ۱6۱6۳ ۸۸۱۵۱ ۹66۱61 ظُٝتی

 ۹1۹۲۲۸ ۹6۵۸۱1 ۹1۵۹6۲ ۹۵1۵۲۲ ۹6۵111 ۹۱۳6۱۱ ضًٞيی

 ۹۵۳۲61 ۹1۳۵۸۸ ۹۵۱۵6۸ ۹۳۸۲۱6 ۹1۳۳۱۵ ۹۱۱۹۹1 کَ

ظٗعاٗدؿنک 

تدؽثی، ٓتطًى 

 یب ػٔٞٓی

 ۵۵1۸۳ ۹۱۱۳1۱ ۹۱۵۱۹۲ 1۲۱۹۱ ۱۲۱۹۸ 1۳1۲۹ ظُٝتی

 ۳11۵۲۸ 6۳1۵۳۲ 1۸11۳۹ 11۹۵۱۹ 6۹16۱۳ ۹۵۵۸16 ضًٞيی

 ۲1۸6۵۲ 1۸۹۸1۱ ۳1۲۳۱۸ ۵۵۱۱۹۳ 16۱۸۹6 ۹1۲۸۵۱ کَ

 ٓبٓب

 ۹۸۹۵۱ ۹۸۱۹1 ۹۸۳۱۱ ۱ ۹۸61۸ ۳۵۹۳ ظُٝتی

 ۳616۹ ۹۳۵۹1۲ ۹۹11۲۸ ۱ ۹۹1۹۵6 ۹۲۱1۱1 ضًٞيی

 ۲۵1۲6 1۳۵۸۵ 6۲۱۹۲ ۱ ۵۸۸۵۵ ۱1۸۸6 کَ

قبیؽ پؽقَ٘ ؿیؽ 

 پؿنک

 1166 ۹۹16۱ 1۱6۲ ۹۲1۲۵ ۹۱۵1۵ 1۳61 ظُٝتی

 ۹۹6۹۸ ۸۵۱۵ ۸۹۱۸ ۹۱۸۲۳ ۱۲1۱ ۱۵1۱ ضًٞيی

 ۱۳11 ۹۱۹۱۲ ۸۱۳6 ۹۹۸6۱ ۱۱6۱ ۸۱11 کَ

)ٓبٗ٘ع  قبیؽ اكؽاظ

پؿنک ضبٗٞاظٙ، 

 ثٜٞؼؾ ٝ ظاؼٝقبؾ(

 ۹۱۳6۲ ۳۱۸16 ۲1۹۱۱ ۲1۵۱۳ ۲۵۲۵6 ۵۹۸۱6 ظُٝتی

 1۳۱۹1 1۸۹۸۳ 66۵۹1 11۳۵1 1۲۳۱۹ ۲1۸۸۵ ضًٞيی

 ۲۵۳6۵ ۵۲1۸۸ 1۹۱۹1 16۱۳۱ 1۳۸۸۱ 1۲1۲۲ کَ

 خٔغ قؽپبیی

 1۲1۵۲ 1111۹ 11۸۲۳ 1۳۹11 1۳1۱6 6۳۵۵۲ ظُٝتی

 ۹۳11۳۸ ۹۵۵۲1۹ ۹۵۱۱۲6 ۹۵۹۱1۸ ۹۵۳1۸۲ ۹۲۲11۱ ضًٞيی

 ۳۳۲۳1 ۹1۳۳۹ ۹1۱۳1 ۳11۸6 ۲۲۳۵۱ ۵۱۱۱ قبیؽ

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ٓسَ اظٜبؼٗهعٙ یب ٗبٓهطى

 84334 4211۳2 33119 33291 33931 421233 کل
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ثٚ   يٞؼت قؽاٗٚ، ثٚ اقت نعٙ پؽظاضت ظٝ ٛلتٚ هجَ اؾ ثؽؼقیظؼ ٘٘عٙ ک ٓكتویٔب  ثٚ ٝقیِٚ ٓؽاخؼٚ ٚکای  ثؽآٝؼظنعٙ یٛب ٛؿی٘ٚٓتٞقظ  -23 -2ل جضّ

 تٞٓبٕ ؽ زكتثٓ٘عی اؾ ثیٔٚ ٝ خ٘ف اكؽاظ  ٞٗت، ٝضؼیت ثٜؽٙک، ٓسَ قظٛ٘عگبٕ ضعٓت تلکیک اؼائٚ

 ی سضهت صٌُضٍ ارائَ
افزاص تضّى 

 تیوَ پایَ

افزاص تا تیوَ 

 پایَ
 کل رّطتاًؼیٌاى ػِزًؼیٌاى سًاى هزصاى

 پؿنک ػٔٞٓی

 ۹۱۱6 ۹۵۹۲ ۱1۱ ۹۳۵۳ ۸1۳ ۹۹۲6 11۲ ظُٝتی

 ۱۹۲ 1۹۱ ۱۸1 ۱66 ۸6۱ ۱۹۳ ۸۱۹ ضًٞيی

 ۲۱۱۱ ۲۲۳۹ ۹۱۲6 ۲۳۲۹ ۹1۱۳ ۲۱1۱ ۹661 کَ

 پؿنک ٓتطًى

 ۹۲۱۹ ۹۹6۲ ۹۲۹۵ ۹۳1۹ ۹۱۳1 ۹۲۵6 611 ظُٝتی

 ۵۸۳1 1۸1۸ 6۹۱۱ 11۱1 1۲۱۸ ۵۱۳۱ 1۱1۱ ضًٞيی

 1۱۳۵ 6۱۹۱ 11۹1 ۸۸66 ۵۲1۹ 1۹۸1 ۵6۲6 کَ

ظٗعاٗدؿنک تدؽثی، 

 ٓتطًى یب ػٔٞٓی

 ۹16 6۱ ۲۹۵ ۲۵۱ ۹۱۳ ۹۸۱ ۳6 ظُٝتی

 ۲166 ۹۱۵۱ ۳1۱1 ۲6۱۱ ۲۸1۱ ۲۱۱۳ 1۹۹ ضًٞيی

 ۲۱1۹ ۹۹۹۱ ۳6۹۱ ۲۱1۱ ۲۱1۲ ۳۹۸۲ 111 کَ

 ٓبٓب

 ۹۸ ۹۸ ۹۸ ۳6 ۱ ۲۱ ۲ ظُٝتی

 ۱1 ۹۱ ۹۲۲ ۹۱۱ ۱ ۸1 ۲۱۳ ضًٞيی

 ۹۹۳ 1۱ ۹1۱ ۲۲1 ۱ ۹۱۵ ۲۱۵ کَ

قبیؽ پؽقَ٘ ؿیؽ 

 پؿنک

 ۳۱ ۳1 ۳۱ ۳۱ 1۸ 1۹ ۹۳ ظُٝتی

 ۳۲ 1۱ ۳۱ ۳۹ ۳1 ۳۹ 16 ضًٞيی

 1۹ 11 6۱ 6۹ ۸۲ 1۲ ۵۱ کَ

)ٓبٗ٘ع  قبیؽ اكؽاظ

پؿنک ضبٗٞاظٙ، 

 ثٜٞؼؾ ٝ ظاؼٝقبؾ(

 ۹۲۵ ۹1۵ ۹۹۸ ۹1۱ ۹۱۲ ۹۲۸ ۱1 ظُٝتی

 ۲۳1 ۹۱1 ۲۸1 ۲۵۳ ۲۲۲ ۲۵۸ ۲1 ضًٞيی

 ۳61 ۲6۹ 1۱6 1۱۵ ۳۳۱ ۳۱۱ ۹۲1 کَ

 خٔغ قؽپبیی

 ۲6۵1 ۲۱1۳ ۲۵16 ۳۹۸۱ ۲۹۲۱ ۲16۱ ۹۵6۸ ظُٝتی

 ۱۸16 61۸۱ ۹۹۱۲۵ ۹۹6۲1 ۸۹61 ۹۱۲۱۱ 6۵۵1 ضًٞيی

 6 ۹1 ۳ 1 6 1 ۱ قبیؽ

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ٓسَ اظٜبؼٗهعٙ یب ٗبٓهطى

 42۳19 33۳9 49۳۳2 41211 42188 494۳9 893۳ کل

 

 

 

 

 

 

 کیلک٘٘لعگبٕ ثلٚ تلک ثؽ اقبـ ٗظلؽ ٓؽاخؼلٚؼا ٗتیدٚ ٓؽاخؼٚ ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت ثٜعانتی ظؼٓبٗی  ۲1 -۲ٍ خعٝ

ثلؽای ک٘٘لعگبٕ  ظؼيلع اؾ کلَ ٓؽاخؼٚ ۳6٫۲۱ ٓهلکَ ظٛع. ثؽ اقبـ ٗتبیح ایلٖ خلعٍٝ ٗهبٕ ٓی ی ضعٓت ظٛ٘عٙ اؼائٚ

زَ ٗهلعٙ ک٘٘عگبٕ  ظؼيع اؾ ٓؽاخؼٚ 1٫۵۵ ٓهکَ کٚ یظؼ زبُطٞؼ کبَٓ زَ نعٙ اقت.  ثٚظؼیبكت ضعٓبت قؽپبیی 

اؾ  ظؼيلللع ۳1٫۲۵ٝ ظؼٓلللبٕ  زلللَ نلللعٙی ٗكلللجطٞؼ  ک٘٘لللعگبٕ ثلللٚ ظؼيلللع اؾ کلللَ ٓؽاخؼٚ ۲۲٫۱6ٓهلللکَ  اقلللت.
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ی ٝ ضللعٓبت ثٜعانللتک٘٘للعگبٕ ثللؽای ظؼیبكللت  ظؼيللع اؾ ٓؽاخؼٚ ۱٫۸۵ ٗیللبؾ ثللٚ اظآللٚ ظانللتٚ اقللت. ک٘٘للعگبٕ ٓؽاخؼٚ

ظؼٓلبٕ ؼا ٗیلؿ  ک٘٘عگبٕ ظؼيع اؾ ٓؽاخؼٚ ۱٫۲۸ٗع. اٙ ثٞظ ی ٓؽاخؼٚ کؽظًٙیضعٓبت تهطظؼيع ثؽای اٗدبّ  ۹٫۹۸

 اٗع.  اؼخبع ظاظٙ نعٙ ذ ثبالتؽٞقطی ظؼٓبٕ ثٚ  ٗیؿ ثؽای اظآٚظؼيع  ۱٫6۹اٗع ٝ  اظآٚ ٗعاظٙ

ثلٚ  ٓؽخلغظٝ ٛلتلٚ ظؼ ؼا ضلعٓبت قلؽپبیی قلالٓت  گبٕظٛ٘لع ٘٘عگبٕ ثلٚ اؼائٚک ٓؽاخؼٚٓیؿإ ؼضبیت  ۲۸ -۲ خعٍٝ

ظٛع. ثؽ اقبـ ٗتبیح ایلٖ خلعٍٝ  ٗهبٕ ٓی ٘٘عگبٕک ٓؽاخؼٚ ٓسَ اؼائٚ ضعٓت ٝ ٓسَ قکٞٗتثیٔبؼقتبٕ ٗٞع  کیکتل

نلعٙ ؼضلبیت ثلبال )ضلٞة یلب ثكلیبؼ  اؾ ضلعٓبت قلؽپبیی ظؼیبكتک٘٘لعگبٕ  ظؼيلع اؾ ٓؽاخؼٚ 1۱ثیم اؾ ظؼ ٓدٔٞع 

ٗللٞاع اٗع. ظؼ ثؽؼقللی ؼضللبیت ضیِللی ثللبال ظؼ ثللیٖ ا ظؼيللع ؼضللبیت پللبییٖ )ضللؼیق( ظانللتٚ ۳٫۵ضللٞة( ٝ زللعٝظ 

ٛبی  ثیٔبؼقلتبٕٝ  ضیؽیلٚٛبی  ثیٔبؼقلتبٕٓؽاکلؿ ثٜعانلتی ظؼٓبٗی/ضبٗلٚ ثٜعانلت، ظؼيع ثٚ ثیهتؽیٖ  ،ٛب ثیٔبؼقتبٕ

 تؼِن ظانتٚ اقت. ٓسعٝظ ٓطتٝ کٔتؽیٖ ظؼيع ثٚ ظُٝتی ؿیؽ ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ضعٓت ظٛ٘عٙ اؼائٚ کیکثٚ تل ثؽزكت ظؼيع ٘٘عگبٕک ثؽ اقبـ ٗظؽ ٓؽاخؼٚ یظؼٓبٗ یبكت ضعٓبت ثٜعانتیدٚ ٓؽاخؼٚ ٝ ظؼیٗت -2۳ -2ل جضّ

 ی سضهت صٌُضٍ ارائَ
 کاهلدل 

 هؼکل

دل ًؼضى 

 هؼکل

دل ًظثی 

 هؼکل
 اصاهَ صرهاى

سضهات صریافت 

 تِضاػتی

 اًجام الضام

 تؼشیصی

ػضم اصاهَ 

 صرهاى

ارجاع تَ 

 ططخ تاالتز

 پؿنک ػٔٞٓی

 ۱.6۹ ۱.۹۱ ۱.۵۵ ۱.۱۱ ۹۱.۳۱ ۲6.۸۵ 1.۱۱ 1۸.۳۹ ضًٞيی

 ۱.۵۳ ۱.۹۳ ۱.۱۵ ۱.66 ۲1.۳۵ ۲۳.۱۲ 1.۳۳ 1۵.۹۲ ظُٝتی

 ۱.۵6 ۱.۹۵ ۱.۸۲ ۱.11 ۲۲.6۸ ۲1.۱۱ 1.۲۲ 16.۲۹ کَ

 پؿنک ضبٗٞاظٙ

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۹.1۲ ۱.۱۱ ۲۵.1۹ ۲1.۱۲ 1.6۹ 1۹.۲1 ضًٞيی

 ۱.۸6 ۱.۵۱ ۹.۵۳ ۱.۱۱ ۲1.۹۸ ۲1.16 ۵.1۱ 1۲.۱1 ظُٝتی

 ۱.۵۹ ۱.۳۱ ۹.1۲ ۱.۱۱ ۲1.6۵ ۲1.۲۵ 6.۳۵ 1۲.۲۲ کَ

 پؿنک ٓتطًى

 ۱.۸۸ ۱.۲۸ ۹.6۹ ۱.۳۹ ۵۹.1۱ ۲۱.۱۹ 1.۱6 ۲۱.۲1 ضًٞيی

 ۱.۸۸ ۱.1۹ ۲.۲۵ ۱.۲1 ۵۲.1۸ ۹۱.11 ۵.6۱ ۹1.1۳ ظُٝتی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۵۹.6۵ 1۸.۳۵ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ٗبٓهطى
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 ۱.۸۸ ۱.1۱ ۹.1۱ ۱.۳۱ ۵۲.۱۹ ۹۱.۱۵ ۵.۹1 ۹۱.۵۳ کَ

 ظٗعاٗدؿنک تدؽثی
 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۹1.۹۲ ۲۹.۹1 ۱.۱۱ 6۹.1۲ ضًٞيی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۹۵.61 ۹۱.۳۵ ۱.۱۱ 6۵.۱۹ کَ

ظٗعاٗدؿنک ٓتطًى یب 

 ػٔٞٓی

 ۱.۱۱ ۱.۹۳ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۳۹.۸۱ ۹۵.1۵ ۲.۵6 1۱.۱1 ضًٞيی

 ۱.۱۱ ۱.۳۲ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۲۹.۹۹ ۹۹.۱۹ ۳.۳۱ 61.۹1 ظُٝتی

 ۱.۱۱ ۱.۹۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۲۸.66 ۹1.۹۹ ۲.۸۹ ۵1.۲۳ کَ

 ٓبٓب

 ۹.۹۱ ۲.۳۸ ۲.1۵ ۱.۱۱ ۵6.۵۵ ۹1.۱6 ۳.۸1 ۹۱.۲۸ ضًٞيی

 ۹.۲1 ۹.۲1 1.۸۱ ۲۱.۲۲ ۳۲.۸1 ۹6.۱۳ ۳.۱۸ ۹۱.16 ظُٝتی

 ۹.۹۱ ۹.1۵ ۳.۱1 ۹۹.۳۸ 1۲.۱6 ۹۵.۹۱ ۳.۱۹ ۹۱.11 کَ

 قبیؽ پؽقَ٘ ؿیؽ پؿنک

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.11 ۹۹.11 ۲۵.۳۳ ۳.11 ۵۸.1۱ ضًٞيی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۹1 ۳.۸۱ ۹1.۳6 ۲۹.۳۹ ۲.61 ۵1.1۲ ظُٝتی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۲.۳۵ ۹۳.۹۳ ۲۳.۲۹ ۳.۹1 ۵۸.۱1 کَ

طت خبیگؿیٖ )اٗؽژی 

ظؼٓبٕ، ٛبٓیٞپبت، 

 کبیؽٝپؽاکتؽ(

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۳۳.۸۲ ۳۹.1۲ ۱.۱۱ ۳1.16 کَ

 ظؼٓبٕ ک٘٘عٙ ق٘تی
 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۳1.1۳ ۳۱.۱۸ ۹۱.1۳ ۹6.۱1 ضًٞيی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۳1.1۳ ۳۱.۱۸ ۹۱.1۳ ۹6.۱1 کَ

 

 

 

 

 

 

 کیللکثللٚ تل ظؼيللعثؽزكللت ٘٘للعگبٕ ک ثللؽ اقللبـ ٗظللؽ ٓؽاخؼللٚ یظؼٓللبٗ یبكللت ضللعٓبت ثٜعانللتیدللٚ ٓؽاخؼللٚ ٝ ظؼیٗت -2۳-2ل جددضّ

 )اظآٚ( ی ضعٓت ظٛ٘عٙ اؼائٚ

 ی سضهت صٌُضٍ ارائَ
 کاهلدل 

 هؼکل

دل ًؼضى 

 هؼکل

دل ًظثی 

 هؼکل
 اصاهَ صرهاى

صریافت 

سضهات 

 تِضاػتی

 اًجام الضام

 تؼشیصی

ػضم اصاهَ 

 صرهاى

ارجاع تَ 

 ططخ تاالتز

 ثٜٞؼؾ
 ۱.۸۵ ۱.۱۱ ۹.۳۱ 1۵.۹۳ ۹۲.۲۵ 1.۳6 ۳.1۹ ۳۲.1۱ ظُٝتی

 ۱.6۵ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۳1.۵۳ ۹۱.11 ۵.۸1 ۲.6۹ 11.61 کَ

 ٗبٓؼِّٞ

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۹۱۱.۱۱ ضًٞيی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۹۹.۵6 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۸۸.11 ظُٝتی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۳۱.6۲ ۱.۱۱ 6۱.۳۸ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ٗبٓهطى

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ 1.۵۵ ۸.۵1 ۹۱.۳۲ ۱.۱۱ ۱.۱۱ 16.۵۱ کَ

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۸۹.۸۱ ۹۸.۲۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ کَ كیؿیٞتؽاپی

 ٓهبٝؼٙ ؼٝاٗه٘بقی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۹۱۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ضًٞيی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۹۱۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ظُٝتی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۹۱۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ کَ
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 گلتبؼ ظؼٓبٗی
 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۹۱۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ضًٞيی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۹۱۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ کَ

 ثی٘بیی ق٘دی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ 1۸.۲۱ ۳۱.6۲ ۱.۱۱ ۲۹.۹۸ ضًٞيی

 ۲1.6۵ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۵۲.۲6 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۲۳.۹۱ ظُٝتی

 1.۱۵ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ 1۸.۸1 ۲۵.۵۸ ۱.۱۱ ۲۹.۵۱ کَ

 ق٘دی ن٘ٞایی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۵۱.۹6 1۱.۸1 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ضًٞيی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۲۱.۱۲ 1۸.۵۱ ۱.۱۱ ۲۲.1۱ ۱.۱۱ ظُٝتی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۳۵.۱۸ 1۱.۱۱ ۱.۱۱ ۹۵.۱۲ ۱.۱۱ کَ

 ٓهبٝؼٙ تـػیٚ
 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ 1۲.۲6 ۵1.11 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ضًٞيی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ 1۲.۲6 ۵1.11 ۱.۱۱ ۱.۱۱ کَ

 ۱.6۱ ۱.۳۱ ۹.۲6 ۹.1۱ ۳۱.۹۵ ۲۲.۱۹ 1.۵۳ ۳۱.66 خٔغ قؽپبیی ثطم ظُٝتی

 ۱.6۵ ۱.۲1 ۹.۹۲ ۱.۲۵ ۳۸.۱6 ۲۲.۱6 1.۵۸ ۳۳.۱1 خٔغ قؽپبیی ثطم ضًٞيی

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۵.61 ۱.۱۱ ۹6.1۱ ۹۲.۵6 ۱.۱۱ 6۵.1۱ ٗبٓهطى

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ اظٜبؼٗهعٙ

 2.34 2.28 4.48 2.81 91.21 22.23 1.11 93.22  کل
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ٗٞع  کیکثٚ تل ظؼيعثؽزكت  ظٝ ٛلتٚ هجَ اؾ ثؽؼقیٓیؿإ ؼضبیت اؾ ضعٓبت قؽپبیی قالٓت ظؼ  -28 -2 جضّل

 ٓسَ اؼائٚ ضعٓت ٝ ٓسَ قکٞٗت ثیٔبؼقتبٕ

 ططخ تزاّرص
 هیشاى رضایت

 ًظزی ًضارم ضؼیف هتْطظ سْب سیلی سْب

 ۱.۱1 ۳.1۲ ۲۲.۵۹ 6۹.۳۱ ۹۹.۹۱ ظُٝتی ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت

 ۱.۱۱ ۲.6۳ ۹۱.1۹ 61.۹۲ ۹۳.۵۳ ظُٝتی ؿیؽ ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت

 ۱.1۲ ۲.۱۸ ۲۹.۱۹ 6۱.۹1 ۹۳.۱1 ضًٞيی

 ۱.۱۳ ۲.1۱ ۹۸.۲۸ 6۲.۸1 ۹۵.۵1 ضیؽیٚ

 ۱.۱۹ ۳.۱۱ ۲۱.۹1 6۱.۱۸ ۹۳.۵1 تأٓیٖ اختٔبػی

 ۹.1۳ ۳.1۱ ۲۵.1۱ ۵1.۱۳ ۹۱.۱۵ ٓطت

 ۱.6۳ ۲.۵6 ۹۸.۱6 6۹.۵۳ ۹1.۱۳ ٓؽکؿ ثٜعانتی ظؼٓبٗی/ضبٗٚ ثٜعانت

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۲۸.۱۳ 6۵.۸۳ ۵.۲۳ کِی٘یک خؽازی ٓسعٝظ

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۹1.۱۱ 6۸.16 ۹6.۳۵ قبیؽ

 4.23 9.1۳ 22.93 13.49 42.14 کٌٌضٍ ارائَُز ًْع 

 ۹.۹6 ۳.11 ۲۹.۱۵ ۵۱.16 ۹۲.۳1 نٜؽی

 ۱.11 ۳.۵۵ ۲۳.۵6 ۵۸.۲۹ ۹۲.1۵ ؼٝقتبیی

 

 هٌضی اس سضهات تظتزی ُای تِزٍ ػاسص-2 -2-2

تلک تلک اػضلبی ضبٗٞاؼٛلبی ٗٔٞٗلٚ ازكبـ ٗیبؾ ظؼ ایٖ آٓبؼگیؽی ثب تٞخٚ ثٚ ٗیبؾٛبی آٓبؼی ٓٞخٞظ، ظؼ ٓٞؼظ 

ٝ ظؼ يلٞؼت  آٓلبؼگیؽی قلؤاٍ نلعٙ تلب ؾٓلبٕ ۹۳۱۳ ؾٓكلتبٕاؾ  نعٕ ظؼ ثیٔبؼقلتبٕ )ٓؽکلؿ ظؼٓلبٗی(  ثكتؽیثٚ 

ی ثؽضلٞؼظ ثلب  ٝخٞظ آٓعٕ )ازكلبـ ثیٔلبؼ یلب ؼاٛ٘ٔلبیی پؿنلک( ٝ ٗسلٞٙ ی ثٚ ٝخٞظ ازكبـ ٗیبؾ، ٗبّ ٗیبؾٛب، ؾٓی٘ٚ

ظؼ يلٞؼت  ثكلتؽیثلؽای ضلعٓبت چگٞٗگی ثؽضلٞؼظ اكلؽاظ ثلب ٗیبؾٛلبی ٓٞخلٞظ ٛب تؼییٖ نعٙ اقت.  ٛؽ یک اؾ إٓ

ٓ٘لعی اؾ  ٛبی ثٜؽٙ ٝ اؼؾیلبثی نلبضى  ثؽای ٓسبقجٚثٚ تًٞیؽ کهیعٙ نعٙ اقت.  ۸-۲ٝخٞظ ازكبـ ٗیبؾ ظؼ نکَ 

ضعٓبت ثكتؽی، ثؽای ٛؽ یک اؾ اٗٞاع ثؽضٞؼظٛبیی کٚ ثب ٗیبؾٛبی ٓٞخٞظ يٞؼت گؽكتٚ اقت )نبَٓ ٓؽاخؼٚ ٝ 

خؼٚ ثؽای ثكلتؽی( اطالػلبتی خؿئلی ظؼ ضًلٞو قلٚ ثلبؼ آضلؽ ثكتؽی نعٕ، ٓؽاخؼٚ آب ػعّ ثكتؽی ٝ ػعّ ٓؽا

 ثكتؽی گؽظآٝؼی نعٙ اقت.

 
 

 چگٞٗگی ثؽضٞؼظ ثب ٗیبؾٛبی ٓٞخٞظ ثؽای ضعٓبت ثكتؽی ظؼ يٞؼت ٝخٞظ ازكبـ ٗیبؾ -8-2ػکل 

 

 نیاز به بستری 

عدم مراجعه برای 

 بستری 
 مراجعه برای بستری 

 بستری شدن عدم بستری 
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ؾٓكللتبٕ  اٗتٜللبیتللب ؾٓللبٕ آٓللبؼگیؽی ) ۹۳۱۲قللبٍ  ؾٓكللتبٕی ثكللتؽی اؾ تؼللعاظ ٝ ظؼيللع ٗیبؾٛللب ۲۱-۲خللعٍٝ 

اكؽاظی کٚ ازكبـ ٗیلبؾ  ثٚ تلکیک قٖ، ٓسَ قکٞٗت ٝ خ٘ف گؽكتٚ ؼا ٛبی يٞؼت  ٛب ٝ ثكتؽی ٓؽاخؼٚ، (۹۳۱۳

 ۵116۵16ٓؼبظٍ  ی ٛعف، خبٓؼٚظؼيع اؾ کَ اكؽاظ  1٫۱1ظٛع. ثؽ اقبـ ایٖ خعٍٝ  ثٚ ثكتؽی ظانت٘ع، ٗهبٕ ٓی

اٗع. ایلٖ  ع اؾ ایٖ اكؽاظ ثكتؽی نعٙظؼي ۱۲٫۲1کٚ  اٗع ظانتٚٛب یب ٓؽاکؿ ظؼٓبٗی  ظؼ ثیٔبؼقتبٕٗیبؾ ثٚ ثكتؽی ٗلؽ، 

ؼا ٗهلبٕ  ٗعاٙ نلع یثلبؼ ثكلتؽقلٚ  ، ظٝ یلبکیلایلٖ ؾٓلبٕ ظؼ طلٍٞ کلٚ  خبٓؼلٚ اؾ کلَ اكلؽاظ یظؼيعخعٍٝ ٛٔچ٘یٖ 

ٛلبی قل٘ی ٓطتِلق  ثؽای اكؽاظ ثب گؽٝٙ ٓیبٗگیٖ تؼعاظ ظكؼبت ثكتؽیثیهتؽیٖ ثؽ اقبـ اطالػبت ایٖ خعٍٝ  ظٛع. ٓی

ثلبؼ اضتًلبو ظانلتٚ  ۱٫۹۲ثلب  قلبٍؾیلؽ یلک گؽٝٙ ق٘ی  ٝ پف اؾ إٓ ثٚ ۱٫۹۸ثب  قبٍ ٝ ثبالتؽ 66ثٚ گؽٝٙ ق٘ی 

 اقت. 
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 ثٚ تلکیک قٖ، ٓسَ قکٞٗت ٝ خ٘ف نعگبٕ ٛب ٝ ثكتؽی ، ٓؽاخؼ۹۳۱۳ٚقبٍ  ؾٓكتبٕی ثكتؽی اؾ تؼعاظ ٝ ظؼيع ٗیبؾٛب -23-2جضّل 

 تؼضاص کل افزاص گزٍّ طٌی

کَ افزاص تؼضاص 

ًیاس تَ تظتزی 

 اًض صاػتَ

صرصضی اس کل 

افزاص کَ ًیاس تَ 

 اًض تظتزی صاػتَ

ًظثت ًیاسُایی 

کَ تزای تظتزی 

اًض  هزاجؼَ ػضٍ

 تَ کل افزاص

اس افزاص  یصرصض

تَ تظتزی  تا ًیاس

 اًض کَ تظتزی ػضٍ

صرصضی اس کل 

افزاص کَ یک تار 

 تظتزی ػضًض

صرصضی اس کل 

افزاص کَ صّ تار 

 تظتزی ػضًض

صرصضی اس کل 

افزاص کَ طَ 

تار تظتزی 

 ػضًض

اًگیي تؼضاص هی

 صفؼات تظتزی

 تزای کل افزاص

تؼضاص هزاجؼات 

تزای تظتزی )تار 

 هزاجؼَ کل(

ُا  تظتزی تؼضاص

 صر طْل طال

 )تار تظتزی کل(

 ۹۲۳11۱ ۹۲۵۹۸1 ۱.۹۲ ۱.۹۹ ۱.6۸ ۹۱.۹۵ ۱۳.۲6 ۹۲.۱۱ ۹۹.1۳ ۹۲۲۳۲۱ ۹۱1۳۲6۳ ؾیؽ  یک قبٍ

 ۲1۵۱۸۵ ۲۸۳۵11 ۱.۱6 ۱.۹۱ ۱.۳۱ ۵.۹۲ ۱6.۱6 6.۲۱ ۵.1۵ ۲6۳۳16 1۵16۱۲1 قبٍ 1تب  ۹

 ۲۱۱6۲1 ۲۱۸۳۱۸ ۱.۱۲ ۱.۱۹ ۱.۱1 ۲.۲۸ ۸۸.۲1 ۲.۵۲ ۲.6۸ ۳۹1۱۱6 ۹۹۸11۲۸۱ قبٍ ۹1تب  ۵

 ۲61۳161 ۲1۹۲۱۲۹ ۱.۱6 ۱.۱1 ۱.۲۳ ۵.۵۱ ۱۲.۵۳ 6.۹6 6.۲۳ ۲11۳۱۱۱ 11۱۹۱۸۸۳ قب1۱ٍتب  ۹۵

 ۹۲۲۳۲۵۳ ۹۲۳۱۱1۹ ۱.۹۱ ۱.۹1 ۱.16 ۸.۱1 ۱۲.۱۸ ۹۱.1۵ ۹۱.۳۱ ۹۲۲۹۲1۹ ۹۹۸6۹1۱۸ قبٍ 6۵تب  ۵۱

 ۸۲۲116 ۸۳۵1۲۳ ۱.۹۸ ۱.۳۱ ۹.۳6 ۹1.۵۱ ۱۱.۵۳ ۹۸.1۹ ۹1.۸۹ ۸۱۸1۹6 1۵1۱۲۳۱ قبٍ ٝ ثبالتؽ 66

 1123814 113181۳ 2.2۳ 2.2۳ 2.92 3.42 32.2۳ ۳.23 ۳.29 11۳3113 ۳۳882222 ُوَ طٌیي

 ۳۸16۱11 ۳۱۳۱۸6۲ ۱.۱1 ۱.۱1 ۱.۲۱ 6.۱۳ ۱۹.۱۹ 6.۱1 6.۱6 ۳۱1۱6۵۱ ۵6111۱۱۱ نٜؽی

 ۹۵۳۲۸11 ۹۵۵1۱۸۵ ۱.۱1 ۱.۱1 ۱.۳۸ 6.۳۱ ۱۳.۲۲ 1.۳1 1.۲۳ ۹۵۲6۸۸1 ۲۹۹۱6۱۱۱ ؼٝقتبیی

 ۲۲66۱1۸ ۲۳۹۲۳۲۱ ۱.۱6 ۱.۱1 ۱.۲1 ۵.۱۹ ۱۹.۱۱ ۵.۸۸ ۵.۸1 ۲۳۹۱1۵۳ ۳۱۳۳۵6۱۳ ٓؽظ

 ۳۹1۲۸1۳ ۳۹۸۲۵۲1 ۱.۱۸ ۱.۱1 ۱.۳6 1.۲۲ ۱۳.۹1 ۸.۲6 ۸.۲۹ ۳۹6۵1۱۳ ۳۸۵1۳۵۸۵ ؾٕ

 



 

 

ثكلتؽی نلعٕ  آلب ثلؽای اٗع ازكبـ ٗیبؾ ثٚ ضعٓبت ثكتؽی ظانتٚ آٓبؼگیؽیتب ؾٓبٕ  ۹۳۱۳قبٍ  ؾٓكتبٕ اكؽاظی کٚ اؾ ظؼيع -92 -2 جضّل

 ٓسَ قکٞٗت ٝ  هعاّاػَِ ٓطتِق ػعّ اٗع ثٚ تلکیک  ظؼ ثیٔبؼقتبٕ اهعاّ ٗکؽظٙ

هذل 

 طکًْت

ًیاس تَ ًثْص 

تظتزی ػضى 

تا تؼشیص 

  پشػک

لاتل 

پزصاست 

 ىًثْص

 ُا ُشیٌَ

تشصص هْرص ًثْص 

صّر  /هذلصر ًیاس 

یا  تیوارطتاىتْصى راٍ 

 صرهاًی هجِش  هزکش

پشػک ًثْص 

ُوجٌض صر 

هذل ارائَ 

 سضهت

صیز ّلت 

 صاصى

ػضم 

پْػغ 

 هٌاطة

  تیوَ

ًثْص کیفیت 

السم تزای 

سضهتی کَ 

 کٌٌض ارائَ هی

اس تزص 

 تظتزی

/ يّلت ًضاػت

تَ تصوین 

 هزاجؼَ

 صاػتي

تزطزف 

ى ػض

 هؼکل

 ۱.۳6 ۱.1۹ ۱.16 ۱.۳۹ ۹.۵۲ ۱.۳۸ ۱.۱۱ ۱.۵۱ ۲.۱6 ۱.1۵ نٜؽی

 ۱.۹1 ۹.1۹ ۱.1۸ ۱.۳۱ ۹.۸6 ۱.۸1 ۱.۱۱ ۹.۵۱ ۳.۵۳ ۱.۳1 ؼٝقتبیی

 2.94 2.33 2.11 2.99 4.34 2.14 2.22 2.81 9.42 2.12 کل

 

ازكبـ ٗیلبؾ ثلٚ ضلعٓبت ثكلتؽی  آٓبؼگیؽیتب ؾٓبٕ  ۹۳۱۳قبٍ  ؾٓكتبٕ اكؽاظی کٚ اؾ ظؼيع ۳۱ -۲ خعٍٝ

ظٛلع. ثلؽ  ٗهلبٕ ٓی هعاّاػَِ ٓطتِق ػعّ ثٚ تلکیک  ؼا اٗع ظؼ ثیٔبؼقتبٕ اهعاّ ٗکؽظٙثكتؽی نعٕ  آب ثؽای اٗع ظانتٚ

 (ٗیلبؾ ثلٚ ثكلتؽیظاؼای ظؼيلع کلَ اكلؽاظ  ۳ اؾ  ثلب ثلیم) ٛب ٘لٚیهبثَ پؽظاضت ٗجٞظٕ ٛؿاقبـ اطالػبت ایٖ خعٍٝ 

ػلعّ پٞنلم ٝ پلف اؾ إٓ ٜٓٔتؽیٖ ظُیَ ػعّ اهعاّ ظؼ ٛؽ قٚ قطر ٗوبط نٜؽی، ٗوبط ؼٝقلتبیی ٝ کلَ کهلٞؼ ثلٞظٙ 

 اقت.ظؼ ؼظٙ اٛٔیت ثؼعی هؽاؼ ظانتٚ  (ٗیبؾ ثٚ ثكتؽی ظاؼایظؼيع کَ اكؽاظ  ۹٫۵ثب ثیم اؾ ) ٔٚیٓ٘بقت ث

ظٛع. ثؽ  ٗهبٕ ٓی ٔبؼقتبٕیٗٞع ث کیثٚ تلک ؼا ٛب ٔبؼقتبٕیظؼ ثاكؽاظ نعٕ  یثكتؽ یٓعت اٗتظبؼ ثؽا ۳۹-۲خعٍٝ  

ٝ  ٛٔلبٕ ؼٝؾ ٓؽاخؼلٚک٘٘لعٙ ظؼ  اؾ اكلؽاظ ٓؽاخؼٚظؼيلع  1۱.۴۱ٛب زلعٝظ  اقبـ ٗتبیح ایٖ خعٍٝ ظؼ کَ ثیٔبؼقتبٕ

ظؼ ٗٞثلت  ؾٓلبٕ . ٓیلبٗگیٖنلٞٗع ثكلتؽی ٓی ٛلتٚ ٓؽاخؼٚ ٖیاؾ اُٝ ٓبٗعٙ ینم ؼٝؾ ثبه ظؼظؼيع اؾ اكؽاظ  ۹۱.۹۵

 ٛبی ثیٔبؼقلتبٕؼٝؾ اقلت کلٚ ثیهلتؽیٖ ؾٓلبٕ ظؼ ٗٞثلت ثلٞظٕ ثلٚ  ۲٫11ٛب  ثٞظٕ ثؽای ثكتؽی ثؽای کَ ثیٔبؼقتبٕ

ثلب  ظُٝتلی ٝاثكلتٚ ثلٚ ٝؾاؼت ثٜعانلتٛبی  ثیٔبؼقلتبٕؼٝؾ ٝ کٔتلؽیٖ ؾٓلبٕ ثلٚ  1.۵۸ثلب  ٝاثكتٚ ثٚ تأٓیٖ اختٔبػی

ٛبی ٗولبط ؼٝقلتبیی کهلٞؼ کٔتلؽ اؾ  ؼ ثیٔبؼقلتبٕؼٝؾ اضتًبو ظاؼظ. ؾٓبٕ ظؼ ٗٞثت ثٞظٕ ثؽای ثكتؽی ظ ۲.۳۹

 ٛبی ٗوبط نٜؽی اقت. ثیٔبؼقتبٕ
 

 ثٚ تلکیک ٗٞع ثیٔبؼقتبٕ ٝ ٓسَ ٓؽاخؼٚ ٛب، ثیٔبؼقتبٕ ظؼ اٗتظبؼ ثؽای ثكتؽی نعٕ ٓعت -94-2جضّل  

 ططخ تزاّرص

 
 کٌٌضٍ تزدظة هضت اًتظار صرصض افزاص هزاجؼَ

هیاًگیي صر 

ًْتت تْصى 

 )رّس(

 
ُواى رّس 

 هزاجؼَ

ػغ رّس  صر

هاًضٍ اس اّلیي  تالی

 ُفتَ هزاجؼَ

صر ُفتَ صّم تؼض اس 

 هزاجؼَ

تیغ اس صّ ُفتَ صر 

 ًْتت تْصٍ اطت

 ۲.۳۹ 1.۲1 ۵.۲6 ۲۱.۱۱ 1۱.۵۱  ظُٝتی ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت

 ۳.۹۵ ۵.۵۳ ۵.۵۳ ۹۱.۲1 6۱.1۱  ظُٝتی ؿیؽ ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت

 ۲.۵۸ 1.۱1 1.۸۳ ۲۱.۸۱ 66.۳1  ضًٞيی

 1.۵۸ 1.۱۲ ۹۱.6۱ ۲۵.۲6 ۵1.۹۲  ثیٔبؼقتبٕ ٝاثكتٚ ثٚ تأٓیٖ اختٔبػی

 ۲.6۸ ۳.۸۱ 1.۵۹ ۹۱.۱۱ 6۸.1۱  ضیؽیٚ

 ۲.۸1 6.۱۲ ۸.۸۹ ۲۳.۲6 6۹.۱۱  بٓؼِّٞٗ

 2.11 1.93 1.84 43.41 ۳2.13  ُز ًْع تیوارطتاى

 ۲.1۹ 1.6۵ 6.۳۵ ۹۱.۵۱ 6۱.۲۸  نٜؽی

 ۹.11 ۳.6۲ 1.1۳ ۹۸.۲۵ 1۳.6۳  ؼٝقتبیی

 ثیٔبؼقتبٕگؽكتٚ ثٚ تلکیک ٓکبٕ ثكتؽی ٝ ٗٞع  ٛبی يٞؼت تؼعاظ ٝ ظؼيع ثكتؽی -92 -2 جضّل 

 ػزح ًْع تیوارطتاى

 هکاى تظتزی

صر ُواى ػِز 

 ًْتکهذل ط

ػِز  صر

صیگزی صر 

اطتاى هذل 

 ًْتکط

سارج اس اطتاى هذل 

 ًْت غیز اس تِزاىکط
 تِزاى

 ظُٝتی ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت

 ۹6۱۵۱۳ ۹661۵۱ ۸۱۵۲۲۸ ۹۱۳۱۱1۹ تؼعاظ 

 ۵.۲۳ ۵.۹۳ ۲1.۵۸ ۵۱.11 ظؼيع

 ۲1۵1۸ 1۱۵۸ 1۲۲1۳ ۹۵۹6۸1 تؼعاظ  ظُٝتی ؿیؽ ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت 



 11 پژٝٛم یٛب بكتٚی. ۳كًَ 

 

 ۹۹.۸۵ ۲.۹۳ ۹۸.۹1 6۵.۲1 ظؼيع

 ضًٞيی

 ۹۱۹۹۵۲ 1۳11۱ ۹6۳۹۱۱ 1۳1۱۱1 تؼعاظ 

 ۹۲.۱۹ ۵.۵۵ ۲۱.۸۳ ۵۵.۸۱ ظؼيع

 تأٓیٖ اختٔبػیثیٔبؼقتبٕ ٝاثكتٚ ثٚ 

 ۳1۱6۲ ۹661۳ ۹۹۹۱1۲ ۳1۱6۸1 تؼعاظ 

 1.۹1 ۳.۹۵ ۲۹.۹6 61.۳۱ ظؼيع

 ضیؽیٚ

 ۱6۱۸ ۳1۵6 ۹6۳۹6 ۱66۹1 تؼعاظ 

 1.16 ۲.66 ۹۲.۵1 11.۲۸ ظؼيع

 ٗبٓؼِّٞ

 ۹۵۲۸۸ ۹۱۱۱۱ ۲۲1۸1 ۲۵1۱۸ تؼعاظ 

 ۲۱.1۵ ۹۳.1۹ ۳۱.۱۳ ۳1.6۹ ظؼيع

 ُز ًْع تیوارطتاى

 931833 218189 4239۳3۳ 9223911 تؼضاص 

 3.33 1.11 29.28 11.32 صرصض

 

اؼائلٚ  ۳۲ -۲خلعٍٝ ٛب ثلٚ تلکیلک ٓکلبٕ ثكلتؽی ظؼ  ٔبؼقتبٕیع ثاٗٞظؼ اگؽكتٚ  يٞؼت یٛب یتؼعاظ ٝ ظؼيع ثكتؽ

 ٞٗتکظؼ ٛٔلبٕ نلٜؽ ٓسلَ قل گؽكتٚ يلٞؼت یٛلب یثكلتؽظؼيلع اؾ کلَ  ۵1.۱۱نعٙ اقلت. ثلؽ اقلبـ ایلٖ خلعٍٝ 

ٞٗت ؿیلؽ کضبؼج اؾ اقلتبٕ ٓسلَ قلظؼيع  1.۵1، ٞٗتکظؼ اقتبٕ ٓسَ ق یگؽینٜؽ ظظؼيع ظؼ  ۲۳.۱۸اكؽاظ، 

ثیهلتؽیٖ ظؼيلع اؾ کلَ ثلٚ ػجلبؼت ظیگلؽ ٛبی تٜؽإ ثٞظٙ اقت.  ظؼيع ثب ٓؽاخؼٚ ثٚ ثیٔبؼقتبٕ 6.66ٝ  اؾ تٜؽإ

ثلٞظٙ اقلت. اكلؽاظ  ٞٗتکٛٔبٕ نٜؽ ٓسَ قلٓؽثٞط ثٚ ثكتؽی ظؼ  ٗٞع ثیٔبؼقتبٕٛؽ ظؼ  گؽكتٚ يٞؼت یٛب یثكتؽ

ظؼيلللع اضتًلللبو ظانلللتٚ ٝ کٔتلللؽیٖ ایلللٖ ظؼيلللع ثلللٚ  11ثلللیم اؾ ثلللب ٛب  ضیؽیلللٚثلللٚ ثیهلللتؽیٖ ٓولللعاؼ ایلللٖ ظؼيلللع 

 ظؼيع تؼِن ظانتٚ اقت. ۵۵.۸۱ثب  ضًٞيیٛبی  ثیٔبؼقتبٕ
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 ػضٍ تظتزی ًْع تیوَ فزص

 اى تظتزی که 

 ػزح
صر ُواى ػِز 

 ًْتکهذل ط

ػِز صیگزی صر  صر

 ًْتکاطتاى هذل ط

سارج اس اطتاى هذل 

 ًْت غیز اس تِزاىکط
 تِزاى

ضعٓبت ظؼٓبٗی ؿیؽ 

 ؼٝقتبیی

 ۵۸1۵۵ ۳61۱1 ۲۱11۸۱ 6۵۸۳۵۱ تؼعاظ 

 ۵.1۱ ۳.1۳ ۹۱.۲۲ 6۹.۸۸ ظؼيع

 ضعٓبت ظؼٓبٗی ؼٝقتبیی

 ۳۱۱۸1 ۸۲۳۲1 1۸۱۱۹۸ 1۵۵611 تؼعاظ 

 ۳.۳۸ 6.۱6 1۱.6۸ ۳۸.۵۵ ظؼيع

 ٓیٖ اختٔبػیأت

 ۹۸۹۳۸6 ۱۹۱۹۲ 11۱۹۳1 ۹1۳1۹61 تؼعاظ 

 1.۵۹ ۳.11 ۹۸.۲۲ ۵۱.۳1 ظؼيع

 ٗیؽٝٛبی ٓكِر

 ۲۳1۳1 ۹16۸۵ 1۹۸۳۱ ۹۳6۱۱۸ تؼعاظ 

 ۱.1۱ ۵.۱۵ ۹6.۱۵ ۵۵.11 ظؼيع

 ٔیتٚ آعاظک

 ۳6۸ ۳۹۹۹ ۹۳۲۱1 11۸۱۵ تؼعاظ 

 ۱.۵۳ 1.16 ۹۱.۱6 61.۲۲ ظؼيع

 قبیؽ

 ۲11۳۱ 6۱۲۲ ۲۵6۹1 ۹۲11۲1 تؼعاظ 

 ۹۲.۱1 ۳.1۹ ۹۲.6۲ 6۹.۳۹ ظؼيع

 ٗبٓؼِّٞ

 ۹۳6۱ ۹۱۱۱ 1۸۹۱ ۹۳1۹۱ تؼعاظ 

 ۵.۳۱ 1.۲۵ ۳۱.11 ۵۲.۳۱ ظؼيع

 ثیٔٚ ٗعاؼظ

 ۳۵11۳ ۹۲۸1۹ 1۱66۳ ۹۳۸۵۱۵ تؼعاظ 

 ۹۳.۹6 1.16 ۹۸.1۲ ۵۹.1۹ ظؼيع

 ؼا نلعٙ ٗلٞع ثیٔلٚ كلؽظ ثكلتؽیٓکلبٕ ثكلتؽی ٝ  گؽكتٚ ثلٚ تلکیلک ٛبی يٞؼت ثكتؽیتؼعاظ ٝ ظؼيع  ۳۳ -۲ خعٍٝ

نلٜؽ  ظؼ ییؼٝقلتب یضلعٓبت ظؼٓلبٗی  ثیهلتؽیٖ ظؼيلع اكلؽاظ ظاؼای ثیٔلٚظٛع. ثؽ اقبـ ٗتلبیح ایلٖ خلعٍٝ  ٗهبٕ ٓی

نلٜؽ ٓسلَ ظؼ ٛٔلبٕ ٛب اؿِلت  کٚ ظاؼٗعگبٕ قلبیؽ ثیٔلٚ اٗع ظؼ زبُی ضٞظ ثكتؽی نعٙ ٞٗتکظؼ اقتبٕ ٓسَ ق یگؽیظ

ظؼ ٛٔلبٕ ٛب  ظؼيلع ثكلتؽی ۵۹.۴۹ٗیلؿ زلعٝظ ی پبیلٚ ٗعاؼٗلع  اٗع. ظؼ ثیٖ اكؽاظی کلٚ ثیٔلٚ ثكتؽی نعٙ ضٞظ ٞٗتکق

 .اٗع ظؼيع ظؼ تٜؽإ ثكتؽی نعٙ ۹۳٫۲ٝ زعٝظ  اكؽاظ ثٞظٙ اقت ٞٗتکنٜؽ ٓسَ ق

ٝ ت٘للٞع ضللعٓبت اٗللع  ظؼ إٓ ثكللتؽی نللعٙ آٓللبؼگیؽیتللب ؾٓللبٕ  ۹۳۱۳قللبٍ  ؾٓكللتبٕ ٚ اكللؽاظ اؾکللٛللبیی  اٗللٞاع ثطللم

ثللب   ٓللؽظإ ٝ ؾٗللبٕ یخؽازلل ٛللبی ثطمظٛللع  ٓی ایللٖ خللعٍٝ ٗهللبٕاؼائللٚ نللعٙ اقللت.  ۳1 -۲ خللعٍٝظؼ  نللعٙ ظؼیبكللت

ثیهلتؽیٖ  تؽتیت ثلٚ ظؼيلع ۹6٫۲۹ثلب  ٓلؽظإ ٝ ؾٗلبٕ یظاضِلظؼيلع ٝ  ۲6٫۱1ثلب  ٔبٕیؾٗبٕ ٝ ؾاظؼيع،  ۲6٫۹۲

ثیهلتؽیٖ ؼٝؾ ثلٞظٙ ٝ  ۳٫۸ٓتٞقلظ طلٍٞ ٓلعت ثكلتؽی ظؼ کلَ  ٛب ؼا ثٚ ضلٞظ اضتًلبو ظاظٙ اقلت. ظؼيع ثكتؽی

تؽتیت ثللب  ثللٚ ٛللبی تطًًللی ٝ كللٞم تطًًللی قللبیؽ ثطمٝ  ICUٛللبی  ٗیللؿ ثللٚ ثطم یٓتٞقللظ طللٍٞ ٓللعت ثكللتؽ

ظؼ ایلٖ ظٝ ثطلم ثلیم اؾ   یبكتیٓتٞقظ تؼعاظ کَ اهعآبت ظؼتؼِن ظانتٚ اقت. ٛٔچ٘یٖ ؼٝؾ  ۸.۱۱ؼٝؾ ٝ  ۹۹٫1۲

ٖ نللعٙ ٝ ٛٔچ٘للیٖ ثیهللتؽی ثیهللتؽیٖ تؼللعاظ ضللعٓبت ظؼٓللبٗی یللب خؽازللی ظؼیبكت ت.ٛللبی ثكللتؽی ثللٞظٙ اقلل قللبیؽ ثطم

ضلعٓت  ۱11۳۹۳ٝ ۹۳۶۳1۹1تؽتیت ثلب  نعٙ ظؼ کَ ثٚ ثطم خؽازی ٓؽظإ ٝ ؾٗلبٕ ثلٚ ضعٓبت تهطیًی ظؼیبكت

   اضتًبو ظانتٚ اقت.



 1۳ پژٝٛم یٛب بكتٚی. ۳كًَ 

 

 نعٙ اٗع ٝ ت٘ٞع ضعٓبت ظؼیبكت ظؼ إٓ ثكتؽی نعٙ آٓبؼگیؽیتب ؾٓبٕ  ۹۳۱۳قبٍ  ؾٓكتبٕ ٚ اكؽاظ اؾکٛبیی  اٗٞاع ثطم -91 -2 جضّل

 ُای تظتزی  اًْاع تشغ

 ػضٍ  تیواراى تظتزی

 صر ُز تشغ

هتْطظ طْل 

هضت تظتزی 

 (رّس)

هتْطظ تؼضاص کل 

 الضاهات صریافتی

 ػضٍ صر طْل صّراى  تؼضاص سضهت صریافت

 تظتزی تز دظة ًْع سضهات

 صرصض تؼضاص
سضهات صرهاًی 

 یا جزادی
 تؼشیصیسضهات 

الضام )طایز سضهات 

تْاًثشؼی، سایواى طثیؼی، 

طشاریي، تظتزی تزای 

 (کٌتزل

 ۹۱۵61۲ 1۳۵16۹ ۲۱۳6۵۹ ۹.1۱ 1.۱۲ ۹6.۲۹ ۸۲۳۲۱۸ ثطم ظاضِی ٓؽظإ ٝ ؾٗبٕ

 ۹۵۱۱1۸ ۱11۳۹۳ ۹۳6۳1۹1 ۹.۸۵ ۳.۱۸ ۲6.۹۲ ۹۳۲611۹ ثطم خؽازی ٓؽظإ ٝ ؾٗبٕ

 ۱6۵1۱6 6۱۱۵۵6 ۵61۲۱۲ ۹.6۲ ۲.61 ۲6.۱1 ۹۳۲۱11۱ ثطم ؾٗبٕ ٝ ؾایٔبٕ

 ۹۱۸11۲ ۳111۳1 ۱۱۵1۱ ۹.۳1 1.۳۲ ۸.6۹ 1۳۵۸۸۹ ثطم اطلبٍ

 ۹۲۲1۲۱ ۳۲6۸۳6 ۸1۳۱۳ ۹.۳1 ۲.۲1 1.1۱ ۳۱۱61۲ اٝؼژاٗف 

 ICU   ۹16۲۵۲ ۲.۸۱ ۹۹.1۲ ۹.۵۱ 6۹۲۱۱ ۹1۲۱۸1 ۲۱۱۵۳ثطم

 11۳۵6 ۲1۸۱۸۲ 61۱6۵ ۹.6۵ ۵.1۳ 1.11 ۲۳۱11۲ ٝ هِت CCUثطم 

 ۳۱16۱ ۹۱۹۸۱6 6۹۲16 ۹.۳1 1.۳۱ ۲.۱۱ ۹11۵۸1 ٗبٓؼِّٞ

ٛبی تطًًی ٝ  قبیؽ ثطم

 كٞم تطًًی
۲۱۸۵۱۲ ۵.۸۸ ۸.۱۱ ۹.6۱ ۹11۸۵۹ ۲۵۱۱1۲ 11۸1۵ 

 4۳1۳934 9333313 2332319 4.18 9.81 کل

 

 َیلظال اٗع ؼا ثلٚ تلکیلک نلعٙٓ٘تولَ  یگلؽیظ یٛب ٔبؼقلتبٕیٚ ثلٚ ثکلنلعٙ  یثكلتؽ ٔلبؼإیاؾ ث یظؼيع -۳۵ -۲خعٍٝ 

ظؼيلع اؾ ثیٔلبؼإ کلَ ؾٓلبٕ ثكلتؽی ضللٞظ ؼا ظؼ   ۱6.11ظٛلع. ثلؽ اقلبـ ٗتلبیح ایللٖ خلعٍٝ  اؼائلٚ ٓی ٛلب اٗتولبٍ إٓ

ثیهلتؽیٖ نلعٙ،  اٗع. ظؼ ثلیٖ ثیٔلبؼإ ٓ٘توَ ٛبی ظیگلؽ ٓ٘تولَ ٗهلعٙ ٝ ثٚ ثیٔبؼقتبٕ  نعٙ قدؽی کؽظٙ ثیٔبؼقتبٕ ٓؽاخؼٚ

ظؼيللع( اضتًللبو ظانللتٚ اقللت. ٗیبؾٛللبی  ۹.۸۱)ٛللؽ یللک ثللب  ظیگللؽ ظؼ نللٜؽ یٔبؼقللتبٗیثٛللب ثللٚ  ظؼيللع اٗتوبٍ

ٛبی ظیگلؽ ثلٞظٙ  ی پؿنک اؾ ٜٓٔتؽیٖ ظالیَ اٗتولبٍ ثیٔلبؼإ ثلٚ ثیٔبؼقلتبٕ تطًًی، ٗیبؾٛبی  آکبٗبتی ٝ تٞيیٚ

 اقت.

 

 ٛب نٞٗع ٝ ظالیَ اٗتوبٍ إٓ ٛبی ظیگؽ ٓ٘توَ ٓی ٚ ثٚ ثیٔبؼقتبٕکنعٙ  ظؼيعی اؾ ثیٔبؼإ ثكتؽی -91 -2 جضّل

 صرصض تیواراىّضؼیت اًتمال 

 اًض َ هٌتمل ػضٍکواراى یاس ت یل اًتمال صر ًظثتیصال

اس یً

 یتشصص

اس یً

 یاًاتکاه

الت کهؼ

 یا وَیت

الت کهؼ

 یهال

َ یتْص

 کپشػ

صرسْاطت 

 سْص فزص

 ۱.۱۲ ۱.۱1 ۱.۱۳ ۱.۱۹ ۱.۱۲ ۱.۹۹ ۱6.11 اٗع ٓ٘توَ ٗهعٙ

 ۹1.۸۱ 11.۸۲ 1.11 ۹.۱6 1۲.11 ۲1.61 ۹.۹۱ ثٚ ثیٔبؼقتبٗی ظؼ ٛٔبٕ نٜؽ اٗتوبٍ 

 1.۳1 ۳۹.۵۵ ۹.1۳ ۱.۱۱ ۳۸.6۲ ۳۹.۱۸ ۹.۸۱ ثٚ ثیٔبؼقتبٗی ظؼ نٜؽ ظیگؽ اٗتوبٍ 

 ۲۱.۱۸ ۵1.۲۵ ۱.۱۱ 1.1۲ 1۱.۵۵ 6۳.۲۵ ۱.۲۸ ثٚ ثیٔبؼقتبٗی ظؼ اقتبٕ ظیگؽ اٗتوبٍ 

 1.۹6 ۹1.16 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۳۱.1۵ ۹1.۲۲ ۱.۲6 ثٚ ثیٔبؼقتبٗی ظؼ نٜؽ تٜؽإاٗتوبٍ 

 

 

 ؾٓكلتبٕنلعگبٕ اؾ  یثكلتؽ ٖیثلؼا  ٔبؼقلتبٕیظؼ ث یثلبؼ ثكلتؽ کیل یثؽا ْیٓتٞقظ پؽظاضت ٓكتو ۳6-۲ٛبی  خعٍٝ

ٛب ظؼ ٛؽ ٓٞؼظ ثؽای اكؽاظی ٓسبقجٚ نلعٙ اقلت کلٚ  ظٛع. ٓتٞقظ پؽظاضت ٗهبٕ ٓی یؽیتب ؾٓبٕ آٓبؼگ ۹۳۱۳قبٍ 

ی کِللی کللٚ يللؽف ثكللتؽی ظؼ ثیٔبؼقللتبٕ نللعٙ اقللت نللبَٓ  نللبیبٕ غکللؽ اقللت ٛؿی٘للٚ اٗللع. ای پؽظاضللت کؽظٙ ٛؿی٘للٚ
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ی ثیٔبؼقللتبٕ، ِٓؿٝٓللبت پؿنللکی، ظاؼٝ ٝ ضللعٓبت تهطیًللی ضللبؼج اؾ ثیٔبؼقللتبٕ ٝ پؽظاضللت ٓكللتویْ ثللٚ  ٛؿی٘للٚ

طٞؼ  ثلٚ ظؼ ٓدٔلٞع ی ٛلعف ظؼ يلٞؼت ثكلتؽی نلعٕ، ٛلؽ كلؽظ اؾ خبٓؼلٚثلؽ اقلبـ ایلٖ خلعٍٝ  ثیٔبؼقتبٕ اقت.

 ٗیؿ ٝ ٓتٞقظ پُٞی کٚ ثٚ ثیٔبؼقتبٕ پؽظاضت کؽظٙثؽای یک ثبؼ ثكتؽی پؽظاضت کؽظٙ تٞٓبٕ  ۹1۵6۲۹۵ ٓتٞقظ

ایلٖ )ثلؽای اكلؽاظی کلٚ  پؽظاضلت نلعٙ کثلٚ پؿنل ٔب  یٚ ٓكلتوکل یپلُٞٛٔچ٘یٖ ٓتٞقظ اقت. تٞٓبٕ ثٞظٙ  ۹۱۱۹۳6۵

 کثلٚ پؿنل ٔب  یٚ ٓكلتوکل یپلُٞالؾّ ثٚ غکؽ اقت  ٓتٞقلظ تٞٓبٕ ثٞظٙ اقت. ۹۲111۱۹اٗع(  کؽظٙپؽظاضت ٛؿی٘ٚ ؼا 

(  اٗلع یلب ٗلٚ اٗع كبؼؽ اؾ ای٘کٚ پُٞی ٓكتویٔب  ثٚ پؿنک پؽظاضلت کؽظٙ ثؽای تٔبّ اكؽاظی کٚ ثكتؽی نعٙ) پؽظاضت نعٙ

ثلللٚ  ۲۸۸1۱۹۱ثلللب ٓتٞقلللظ   پؽظاضلللت نلللعٙ ٛب ٔبؼقلللتبٕیٚ ثلللٚ ثکللل یپلللُٞثیهلللتؽیٖ تٞٓلللبٕ ثلللٞظٙ اقلللت.  ۳۱۱66

 ۵.۵۸ ٛب ثلب ٔبؼقلتبٕیثایٖ ظؼ  یطٍٞ ٓعت ثكتؽ ٓتٞقظظؼ زبُی کٚ   تؼِن ظانتٚ اقت ٛبی ضًٞيی  ثیٔبؼقتبٕ

ثلٚ  ٔب  یٚ ٓكتوک یپُٞثیهتؽیٖ ٛٔچ٘یٖ ٛب ثٞظٙ اقت.  کٔتؽیٖ ٓتٞقظ طٍٞ ؾٓبٕ ثكتؽی ظؼ ثیٖ تٔبّ ثیٔبؼقتبٕ ؼٝؾ

 اٗع كللبؼؽ اؾ ای٘کللٚ پللُٞی ٓكللتویٔب  ثللٚ پؿنللک پؽظاضللت ثللؽای تٔللبّ اكللؽاظی کللٚ ثكللتؽی نللعٙ) پؽظاضللت نللعٙ کپؿنلل

. تؼِلن ظانلتٚ اقلت ثیٔبؼقتبٕ ٝاثكتٚ ثٚ تلأٓیٖ اختٔلبػیثٚ تٞٓبٕ ( 6۳1۸۲) ۲1۵۱۵۸1ثب ٓتٞقظ ( اٗع یب ٗٚ کؽظٙ

ٛلبی  ای ظؼ پؽظاضت ظٛع اضتالف هبثَ ٓالزظٚ  ی ٗتبیح ایٖ خعٍٝ ظؼ قطر ٗوبط نٜؽی ٝ ؼٝقتبیی ٗهبٕ ٓی ٓوبیكٚ

ظؼ  یٚ ضلؽج ثكلتؽکل یٓتٞقلظ کلَ پلُٞطٞؼی کٚ  ثٚ گؽكتٚ ظؼ ٗوبط نٜؽی ٝ ؼٝقتبیی کهٞؼ ٝخٞظ ظانتٚ يٞؼت

ٚ ضؽج ک یٓتٞقظ پُٞٛٔچ٘یٖ  ظؼيع ثیم اؾ ٗوبط ؼٝقتبیی ثٞظٙ اقت. 1۱ٙ زعٝظ نعٛبی ٗوبط نٜؽی  ثیٔبؼقتبٕ

 اقت.ؾٗبٕ ثٞظٙ  توؽیجب ٓهبثٚٙ نع ثؽای ٓؽظإٛبی  ظؼ ثیٔبؼقتبٕ یثكتؽ

 
تب ؾٓبٕ  ۹۳۱۳قبٍ  ؾٓكتبٕ اؾنعگبٕ  ثبؼ ثكتؽی نعٕ ظؼ  ثیٔبؼقتبٕ ظؼ ثیٖ ثكتؽی کٓتٞقظ پؽظاضت ٓكتویْ ثؽای ی -93 -2 جضّل

 ٗٞع ثیٔبؼقتبٕ کیکثؽزكت تٞٓبٕ ثٚ تل آٓبؼگیؽی

 ططخ تزاّرص

هتْطظ پْلی 

َ تَ ک

تیوارطتاى 

 ػضٍ پزصاست

َ کهتْطظ پْلی 

 کتَ پشػ هظتمیوا  

 ػضٍ پزصاست

 َ هظتمیوا  کهتْطظ پْلی 

 ػضٍ پزصاست کتَ پشػ

زی ت)تزای کل افزاص تظ

 ػضٍ(

پْلی  کلهتْطظ 

َ سزج تظتزی ک

 ػض

هتْطظ طْل هضت 

تظتزی صر 

 (رّستیوارطتاى )

 1.16 ۱11۳۱۱ ۹۸۱۵۱ ۹۱۱۱۵۵۵ ۵6116۹ ظُٝتی ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت

 ۵.۵۸ ۹۳11۱۵۳ ۲۲۱11 ۵۲۱66۸ 1۱۹۱۳1 ظُٝتی ؿیؽ ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت 

 ۲.۸۲ ۳1۲۸۱1۸ ۵۸۱۵۱ ۹1۱۵6۸۱ ۲۸۸1۱۹۱ ضًٞيی

 ۳.۱۵ 1۲11۱۱ 6۳1۸۲ ۲1۵۱۵۸1 16۲1۲۸ ثیٔبؼقتبٕ ٝاثكتٚ ثٚ تأٓیٖ اختٔبػی

 ۳.۲۲ ۹1۹۳11۱ ۹6۹۵۸ 1۸116۵ ۹1۲۱۵۹1 ضیؽیٚ

 ۵.۵۹ ۹۵۳۳۱11 ۱ ۱ ۹۱۵۹۱۲1 ٗبٓؼِّٞ

 نٜؽی
۹۹6۹۸6۲ ۹۹۳۳6۱1 ۲۸6۱۳ ۹6۵۱111 ۳.۸۲ 

 ؼٝقتبیی
6۱۹۹6۱ ۹۵۳1۸1۱ ۳۲۱11 ۱111۸1 ۳.۸۸ 

 1.11 ۹16۳۹11 ۹۱1۲1 ۹۳۲۱11۲ ۹۱۹1۱۱۱ ٓؽظ

 ؾٕ
۱۱۲۲۹۱ ۹۲۹111۵ ۳11۱1 ۹1۵۹۲1۵ ۳.۳۸ 

 9.81 4113241 92233 4211۳34 4224931 کل

ثلؽای یلک ثلبؼ ثكلتؽی نلعٕ ظؼ ثیٔبؼقلتبٕ پؽظاضلت  آٓلبؼگیؽیتلب ؾٓلبٕ  ۹۳۱۳قلبٍ  ؾٓكلتبٕ اؾتؼلعاظ اكلؽاظی کلٚ  -9۳ -2 جضّل

 ثٚ تلکیک ٗٞع ثیٔبؼقتبٕاٗع  ظانتٚٓكتویْ 

 تزاّرصططخ 
پْلی تَ  تؼضاص افزاصی کَ

 اًض کزصٍ تیوارطتاى پزصاست

 هظتمیوا  پْلی  تؼضاص افزاصی کَ

 اًض کزصٍ پزصاست کتَ پشػ

تزای  تؼضاص افزاصی کَ

 اًض کزصٍپْلی سزج تظتزی 

 ۲۵۱۱۲۹6 1۱۲۲1 ۲۱1۸۵۹۱ ظُٝتی ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت

 ۹1۸۳۵1 11۲1 ۹1۳۹6۹ ظُٝتی ؿیؽ ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت 

 66۱۹۹1 ۲6۳1۲ ۵۲۳11۳ ضًٞيی

 ۳1۹۲6۹ ۸۸۱۸ ۹1۵111 ثیٔبؼقتبٕ ٝاثكتٚ ثٚ تأٓیٖ اختٔبػی

 ۹۹1۱۲۲ ۳۸۳۳ ۱۱۲۱6 ضیؽیٚ



 13 پژٝٛم یٛب بكتٚی. ۳كًَ 

 

 ۵۲۳11 ۱ ۲1۸6۱ ٗبٓؼِّٞ

 نٜؽی
۲۹6۲۵۲۹ 1۹۵۱۳ ۲۸۳16۱۱ 

 ؼٝقتبیی
۸666۳۲ ۲16۱1 ۹۹1۵۳۹۳ 

 ٓؽظ
۹۲66۳61 ۲1۵۱۳ ۹6۵11۱1 

 ؾٕ
۹16۲1۸۱ 1۹6۱1 ۲۳۲۵۵۹۵ 

 9382322 33222 9223419 کل

 

ثكللتؽی نللعٕ ظؼ ثیٔبؼقللتبٕ ثللؽای  آٓللبؼگیؽیتللب ؾٓللبٕ  ۹۳۱۳ ؾٓكللتبٕ اؾاكللؽاظی کللٚ  تؼللعاظ ۳1-۲خللعٍٝ 

ٗلؽ ثؽای  ۳۱۸۲۱۲۲ؾٓبٗی ٓٞؼظ ٗظؽ   ظٛع. ثؽ اقبـ ایٖ خعٍٝ ظؼ ظٝؼٙ اٗع ؼا ٗهبٕ ٓی ظانتٚ یپؽظاضت ٓكتویٔ

ػالٝٙ ثلؽ ثیٔبؼقلتبٕ ظؼيع اكؽاظ  ۲٫1 ، ٓؼبظٍ كؽظ ۱6۲۱۱اٗع کٚ اؾ ایٖ تؼعاظ  ثكتؽی ظؼ ثیٔبؼقتبٕ ٛؿی٘ٚ کؽظٙ

ای کلٚ ثلؽای ثكلتؽی پؽظاضلت  نلبیبٕ غکلؽ اقلت ٛؿی٘لٚاٗلع.  ٓكتویٔب  ثٚ پؿنک ٓؼبُح ضٞظ ٗیؿ ٓجِـی پؽظاضلت کؽظٙ

ِٓؿٝٓلبت پؿنلکی، ظاؼٝ ٛبیی اؾ خِٔٚ  تویْ ثٚ پؿنک ٛؿی٘ٚٛبی ثیٔبؼقتبٕ ٝ پؽظاضت ٓك نٞظ ػالٝٙ ثؽ ٛؿی٘ٚ ٓی

ثیهلتؽیٖ تؼلعاظ نلٞظ.  ٝ ضعٓبت تهطیًلی ضلبؼج اؾ ثیٔبؼقلتبٕ ٝ پؽظاضلت ٓكلتویْ ثلٚ ثیٔبؼقلتبٕ ؼا ٗیلؿ نلبَٓ ٓی

ی  خبٓؼلٚ ٛلب ظؼ تؼلعاظ پؽظاضتتؼِلن ظانلتٚ اقلت.  ظُٝتلی ٝاثكلتٚ ثلٚ ٝؾاؼت ثٜعانلتٛبی  ٛب ثٚ ثیٔبؼقلتبٕ پؽظاضت

 ٝ ثؽای ؾٗبٕ ثیم اؾ ٓؽظإ اقت. ؼٝقتبیی ی خبٓؼٚ نٜؽی ثیم اؾ

 

 

 

 

 

 

 

)ثب ظؼٗظؽ گؽكتٖ  ی٘ٚ ظؼٓبٕ ثكتؽیٛؿ یٓتٞقظ ٓجِـی ًٚ اكؽاظ ثكتؽی نعٙ ظؼ طٍٞ قبٍ ثؽا -98 -2 جضّل

 ي قٖ ٝ خ٘ف ٝ قٌٞٗتیت پؽظاضتٚ اٗع؛ ثٚ تلٌیثبؼ ثكتؽی ظؼ قبٍ ثؽای ٛؽ ٗلؽ( اؾ خ ۳زعاکثؽ 

 هیاًگیي )تْهاى( ػضگاى تظتزیتؼضاص  تزاّرص ططخ

 1۱۱۱۹۱ ۹۹1۱۸۱ ؾیؽ یک قبٍ

 ۵1۲۳1۱ ۲۵۲۱1۲ قبٍ 1تب  ۹

 ۸۱61۹۱ ۲1۱۸۹۱ قبٍ ۹1تب  ۵

 ۳۱۸۸1۲۲ ۲۵۳۸۱۱۸ قب1۱ٍتب  ۹۵

 ۹11۲۵1۱ ۹۹۳۵۵۵۹ قبٍ 6۵تب  ۵۱

 ۹۲۱۲11۹ 1۳۳6۳۹ قبٍ ٝ ثبالتؽ 66

 ۹1۵۹۲۵1 ۳6۳۹۵۵6 نٜؽی

 ۳۱۳۵1۲۳ ۹1۲۳1۹6 ؼٝقتبیی

 ۹۳1۱۱۲6 ۲۹۱1۱۳6 ٓؽظ

 ۲1۱۹۵1۱ ۲۱۵۱۱۳6 ؾٕ

 2412814 12113۳2 کل

 یظؼٓلبٕ ثكلتؽ ٘ٚیٛؿ یثؽا یؽیتب ؾٓبٕ آٓبؼگ ۹۳۱۳قبٍ  ؾٓكتبٕاكؽاظ اؾ ٚ ک یٓتٞقظ ٓجِـ ۳۸ -۲خعٍٝ 

كلؽظ  ظٛع. ثؽ اقبـ ایلٖ خلعٍٝ ٛلؽ ٗهبٕ ٓیظؼ قبٍ  یثبؼ ثكتؽ ۳ ثب ظؼٗظؽ گؽكتٖ زعاکثؽؼا  اٗع پؽظاضتٚ تیاؾ خ

ٛبی ضٞظ )زلعاکثؽ تلب  تٞٓبٕ ظؼ ٓدٔٞع ثكتؽی ۲۹۵۱۸۵۹طٞؼ ٓتٞقظ  ثٚظؼ يٞؼت ثكتؽی، ٛعف  ی اؾ خبٓؼٚ
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ٝ ظؼ ٗوللبط  ٓللؽظإظؼيللع ثللیم اؾ  ۱6زللعٝظ  ؾٗللبٕایللٖ ٓجِللؾ ثللؽای قللٚ ثكللتؽی( اؾ خیللت پؽظاضللت کللؽظٙ اقللت. 

 اقت.  ثٞظٙ ٍقب 1۱تب  ۹۵ثٚ اكؽاظ ٓؽثٞط ثیهتؽیٖ پؽظاضت  اقت. نٜؽیثیم اؾ ٗوبط  ؼٝقتبیی

ظؼيلع اؾ کلَ  1۸.۲۸ظٛلع  ک٘لع. ایلٖ خلعٍٝ ٗهلبٕ ٓی ؼا اؼائلٚ ٓیظ ظؼ ثیٔبؼقتبٕ اكؽاٗتیدٚ ثكتؽی  ۳۱ -۲خعٍٝ 

اٗع. ٗتیدلٚ ثكلتؽی  ظؼيلع ثلٚ ثٜجلٞظی ٗكلجی ؼقلیعٙ 1۳.۲1نعگبٕ ظؼ طٍٞ ثكتؽی ضٞظ ثٚ ثٜجٞظی کبٓلَ ٝ  ثكتؽی

ٛب ثلعتؽ  نعگبٕ ٗیؿ ثؽ اقبـ اظٜبؼ إٓ ظؼيع اؾ ثكتؽی ۹ظؼيع ثعٕٝ تـییؽ ثٞظٙ ٝ ٝضؼیت قالٓت زعٝظ  6.۲۹

ٛلبی قل٘ی ٓطتِلق،  نعٙ اقت. ظؼيع ثٜجٞظی کبَٓ ظؼ ٗوبط نٜؽی ثیم اؾ ٗوبط ؼٝقتبیی ثٞظٙ اقت. ظؼ ثیٖ گؽٝٙ

 تؼِن ظانتٚ اقت.ظؼيع  ۲۵.11قبٍ ٝ ثبالتؽ ثب  66نعگبٕ  کٔتؽیٖ ظؼيع ثٜجٞظی کبَٓ ثٚ ثكتؽی

ٞٗت ٝ قٖکٓسَ ق کیک؛ ثٚ تلثؽ زكت ظؼيعٔبؼقتبٕ ثٚ گلتٚ ضٞظ یظ ظؼ ثاكؽا یدٚ ثكتؽیٗت -93 -2 جضّل  

 ارجاع تَ تیوارطتاى صیگز تظتزی تزای تؼشیص تضتز ػضى تضّى تغییز تِثْصی ًظثی تِثْصی کاهل ططخ تزاّرص

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۹.۹۵ ۲۱.66 1۸.۹۱ ؾیؽ یک قبٍ

 ۱.۲۳ ۹.۱۲ ۱.۲6 6.۸۱ ۲۱.۱1 6۲.۵۵ قبٍ 1تب  ۹

 ۱.۳1 ۹.۵1 ۱.۵۸ ۵.۸۹ ۳۱.۵۹ 6۹.۹۵ قبٍ ۹1تب  ۵

 ۱.۳۵ ۱.۸۱ ۱.۸۳ 1.6۲ ۳1.۲1 ۵۱.۱6 قب1۱ٍتب  ۹۵

 ۱.۱۱ ۹.۹۹ ۹.۸1 ۸.۵۱ ۵۱.۲۵ ۲۱.۲۸ قبٍ 6۵تب  ۵۱

 ۱.۳۹ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۸.۱۱ 6۳.۹۲ ۲۵.11 قبٍ ٝ ثبالتؽ 66

 ۱.۹6 ۱.۱۸ ۹.۱۹ ۵.۱۳ 1۳.۱۹ 1۸.۱۹ نٜؽی

 ۱.۵۹ ۱.۱1 ۹.۱۹ 6.۱۲ 1۹.6۲ 1۸.۱۸ ؼٝقتبیی

 2.23 2.38 4.24 3.24 19.2۳ 18.28 کل

اؼائلٚ نلعٙ اقلت. ثلؽ اقلبـ ٗتلبیح ایلٖ خلعٍٝ  1۱ -۲خعٍٝ ثٚ تلکیک ٗٞع ثیٔبؼقتبٕ ظؼ ظ اكؽا یدٚ ثكتؽیٗت

 ٝاثكلتٚ ثلٚ تلأٓیٖ اختٔلبػی ٛبی ثیٔبؼقلتبٕٝ ٛبی ضًٞيی  ثیهتؽیٖ ظؼيع ثٜجٞظی )کبَٓ ٝ ٗكجی( ثٚ ثیٔبؼقتبٕ

 یثكلتؽٗیلؿ ثیهلتؽیٖ ظؼيلع  ظُٝتلی ٝاثكلتٚ ثلٚ ٝؾاؼت ثٜعانلتٛبی  ظؼيع تؼِن ظانتٚ اقت. ثیٔبؼقتبٕ ۱۲ ثیم اؾ ثب

 اٗع. ظؼيع( ؼا ثٚ ضٞظ اضتًبو ظاظٙ ۱٫۳۹) گؽیظ ٔبؼقتبٕیاؼخبع ثٚ ث ظؼيع( ٝ ثیهتؽیٖ ۹٫۲۲) ىیتهط یثؽا

 ٔبؼقتبٕی؛ ثٚ تلکیک ٗٞع ثثؽ زكت ظؼيعظ ظؼ ثیٔبؼقتبٕ ثٚ گلتٚ ضٞظ اكؽاٗتیدٚ ثكتؽی  -12 -2 جضّل

وارطتاىیًْع ت  تضتز ػضى تضّى تغییز تِثْصی ًظثی تِثْصی کاهل 
تظتزی تزای 

 تؼشیص

ارجاع تَ 

 تیوارطتاى صیگز

 ۱.۳۹ ۹.۲۲ ۱.۱۸ 6.۳۱ 11.۹۱ 16.۱۱ ظُٝتی ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت

 ۱.۲۱ ۱.6۹ ۹.۸۵ 1.۳۱ 1۵.۱۱ 11.۱۵ ثٜعانتظُٝتی ؿیؽ ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت 

 ۱.۱۱ ۱.6۵ ۹.۳۵ ۵.1۹ ۳۱.۳1 ۵۳.۹۲ ضًٞيی

 ۱.۲۱ ۱.16 ۱.1۸ 6.1۵ ۳۱.۸6 ۵۲.۹۵ ثیٔبؼقتبٕ ٝاثكتٚ ثٚ تأٓیٖ اختٔبػی

 ۱.۱۱ ۱.۵۱ ۱.۱۱ ۵.۱6 1۵.6۹ 1۸.11 ضیؽیٚ

 ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۳.6۱ ۵1.۱۱ 1۲.۳۹ ٗبٓؼِّٞ

 2.23 2.38 4.24 3.24 19.2۳ 18.28 ُز ًْع تیوارطتاى

تب ؾٓبٕ  ۹۳۱۳ ؾٓكتبٕنعگبٕ اؾ  ثؽای ثكتؽی ؼا ٛبی ثكتؽی ظؼ ثیٔبؼقتبٕ ٓیٖ ٛؿی٘ٚأٓ٘جغ ت 1۹ -۲خعٍٝ 

ی ثكلتؽی  ٛؿی٘لٚ ثلؽای پؽظاضلتنلعگبٕ  ظؼيع اؾ ثكتؽی ۲۲.۱6ظٛع  ک٘ع. ایٖ خعٍٝ ٗهبٕ ٓی اؼائٚ ٓیآٓبؼگیؽی 

ظؼيلع ثیهلتؽیٖ ظؼيلع  ۳۵.۹۳ثلب   ٝاثكتٚ ثٚ تلأٓیٖ اختٔلبػی ٛبی ثیٔبؼقتبٕاٗع کٚ  کؽظٙ اقتلبظٙی ظؼٓبٕ  اؾ ثیٔٚ

نلعگبٕ اؾ ظؼآلع خلبؼی  ظؼيلع اؾ ثكتؽی ۵1.۳۱اٗلع. ٛٔچ٘لیٖ  ی ظؼٓبٕ ؼا ثٚ ضٞظ اضتًبو ظاظٙ اقتلبظٙ اؾ ثیٔٚ

ظٙ ی ظؼٓبٕ ٝ ثیهتؽیٖ ظؼيع اقلتلب اٗع. کٔتؽیٖ ظؼيع ظؼیبكت اؾ ثیٔٚ ٛب اقتلبظٙ کؽظٙ ضبٗٞاؼ ثؽای پؽظاضت ٛؿی٘ٚ

تؼِلن ظانلتٚ اقلت.  ظُٝتلی ٝاثكلتٚ ثلٚ ٝؾاؼت ثٜعانلتٛبی  اؾ ظؼآع خبؼی ضبٗٞاؼ ثلٚ ثكلتؽی نلعٕ ظؼ ثیٔبؼقلتبٕ

ثبال ثٞظٙ اقلت کلٚ آٗلبٕ ؼا ٓدجلٞؼ ثلٚ اقلتلبظٙ  ظؼزعینعگبٕ  ظؼيع اؾ ثكتؽی ۳۹.۱6ٛبی ثیٔبؼقتبٕ ثؽای  ٛؿی٘ٚ

کللؽظٙ اقللت. ایللٖ ظؼيللع ثللؽای  جللٚیؿؽ بیلل َیللهللؽٌ گللؽكتٖ اؾ ظٝقللت، كبٓ بیللضبٗللٚ  َیكللؽٝل ٝقللب، اٗللعاؾ پللفاؾ 

ٛٔچ٘للیٖ ثللؽ اقللبـ پبقللص ؼيللع(. ظ ۳6.1۸ٛب ثللٞظٙ اقللت ) ٛبی ضًٞيللی ثللیم اؾ قللبیؽ ثیٔبؼقللتبٕ ثیٔبؼقللتبٕ

ثلٞظٙ  ؼایلٖ خبٓؼلٚ تأثیؽگلػاظؼيع اؾ ضبٗٞاؼٛبی کلَ  ۵۱.۸۸ی ضٞؼاک  ی ثكتؽی ثؽ ٛؿی٘ٚ ٛؿی٘ٚنعگبٕ،  ثكتؽی

 .اقت



 34 پژٝٛم یٛب بكتٚی. ۳كًَ 

 

تب ؾٓبٕ آٓبؼگیؽی ثؽ زكت  ۹۳۱۳ ؾٓكتبٕنعگبٕ اؾ  ثكتؽی ظؼ ثیٔبؼقتبٕ ثؽای ثكتؽیٛبی  ٓیٖ ٛؿی٘ٚأٓ٘جغ ت -14 -2 جضّل

 ظؼيع ثٚ تلکیک ٗٞع ثیٔبؼقتبٕ 

 ًْع تیوارطتاى
گزفتي ُشیٌَ اس 

 تیوَ صرهاى

صراهض جاری 

 ساًْار

اًضاس یا فزّع ّطایل  پض

ساًَ یا لزض گزفتي اس 

 صّطت، فاهیل یا غزیثَ

تأثیزگذاری هشارج تظتزی 

ُای سْراک  ی ُشیٌَتز رّ

 ساًْار

 6۲.۱۱ ۳۹.1۱ ۵۸.۱6 ۹۸.۹۱ ظُٝتی ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت

ظُٝتی ؿیؽ ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت 

 ثٜعانت 
۳۱.۸1 1۱.۱۳ ۲6.۸۱ ۵۳.۳۵ 

 6۱.۲۵ ۳6.1۸ 1۸.6۹ ۲6.1۸ ضًٞيی

 1۸.۱۲ ۲1.۱۱ 11.1۱ ۳۵.۹۳ ثیٔبؼقتبٕ ٝاثكتٚ ثٚ تأٓیٖ اختٔبػی

 66.۳۹ ۲۸.۲1 ۵6.61 ۲۲.6۳ ضیؽیٚ

 ۵1.۸۱ 6۹.۵۸ ۳۵.۳۳ ۲1.۲1 ٗبٓؼِّٞ

 13.88 94.33 11.92 22.23 ُز ًْع تیوارطتاى
 

 ٗٞع ثیٔبؼقتبٕ  کیکثٚ تل ثؽ زكت ظؼيعٔبؼقتبٕ یظؼ ث یٓیؿإ ؼضبیت اؾ ضعٓبت ثكتؽ -12 -2 جضّل

 ًْع تیوارطتاى ّ هذل هزاجؼَ
 هیشاى رضایت

 ًظزی ًضارم ضؼیف هتْطظ سْب سیلی سْب

 ۱.۱۹ 1.۸1 ۹۸.۸1 ۵۸.6۵ ۹6.۸۱ ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانتظُٝتی 

 ۱.۱۱ ۳.۸۱ ۹6.۹۵ ۵۳.16 ۲6.۵۸ ظُٝتی ؿیؽ ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت

 ۱.۱۹ ۵.۱۵ ۹۱.۳1 ۵۲.۲۸ ۳۱.۲۵ ضًٞيی

 ۱.۱۹ ۳.۹1 ۹۸.۸۱ ۵6.61 ۲۱.66 تبٓیٖ اختٔبػی

 ۱.۱۹ ۲.۸1 ۹۱.۹6 ۵۳.1۱ ۲۳.6۸ ضیؽیٚ

 ۱.۱۳ ۲.۵6 ۹۹.۳۳ ۵۲.۲۱ ۳۱.1۸ ٗبٓؼِّٞ

 2.24 1.38 4۳.12 13.33 22.23 ُز ًْع تیوارطتاى

 ۱.۱۹ ۵.۱۸ ۹۸.61 ۵1.6۳ ۲۱.6۵ نٜؽی

 ۱.۱۹ ۳.6۵ ۹1.۹6 6۲.۱۱ ۹۸.66 ؼٝقتبیی

ثلؽ اقلبـ ٗتلبیح ایلٖ  ظٛع. ؼا ٗهبٕ ٓیٓیؿإ ؼضبیت اؾ ضعٓبت ثكتؽی ظؼ ثیٔبؼقتبٕ  ؿٗی 1۲ -۲ ٛبی خعٍٝ

ظؼيلع  1٫6نعگبٕ ؼضبیت ثلبال )ضلٞة ٝ ضیِلی ضلٞة( ٝ زلعٝظ  ظؼيع اؾ ثكتؽی 11ظؼ ٓدٔٞع ثیم اؾ   خعٍٝ

ٛب ثیهلتؽیٖ ظؼيلع ثلٚ  اٗع. ظؼ ثؽؼقلی ؼضلبیت ضیِلی ثلبال ظؼ ثلیٖ اٗلٞاع ثیٔبؼقلتبٕ ؼضبیت پبییٖ )ضؼیق( ظانتٚ

 تؼِن ظانتٚ اقت. ثٜعانتظُٝتی ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ٛبی  ٛبی ضًٞيی  ٝ کٔتؽیٖ ظؼيع ثٚ ثیٔبؼقتبٕ ثیٔبؼقتبٕ
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9 
 تٌضی گیزی ّ جوغ ًتیجَ

 همضهَ -9-4

ی ضلعٓبت ٝ ثؽهلؽاؼی ػلعاُت ظؼ قلالٓت اكلؽاظ  ایدلبظ ٗظلبّ ضلعٓبت قلالٓت ثلؽای ثٜجلٞظ قلطر اؼائلٚخب کٚ  اؾ إٓ

کهلٞؼٛب  ثطلم ثٜعانلت ٝ ظؼٓلبٕخبٓؼٚ ثب قطٞذ اهتًبظی ٝ اختٔلبػی ٓطتِلق، اؾ اٛلعاف ايلِی قیبقلتگػاؼإ 

ّ ٓلؽظّ خبٓؼلٚ کلٚ ثلب آکبٗلبت ٝ نلؽایظ ٓٞخلٞظ ثٜتلؽیٖ ضلعٓبت ؼا ظؼ اضتیلبؼ ػٔلٞ یتٞخٚ ثلٚ ٗظلبّ قلالٓت ،اقت

ٛبی اضیؽ طلؽذ تسلٍٞ قلالٓت ظؼ کهلٞؼ ثلب ٛلعف  ظٛع اؾ اٛٔیت ثبالیی ثؽضٞؼظاؼ اقت. اؾ ایٖ ؼٝ ظؼ قبٍ هؽاؼ 

 ٓ٘ظلٞؼ ثلٚ پػیؽ ثٚ ضعٓبت قالٓت طؽازی ٝ اخلؽا نلعٙ اقلت. اكؿایم ظقتؽقی اكؽاظ خبٓؼٚ ضًٞيب  اههبؼ آقیت

آٓلبؼگیؽی  ثؼع اؾ اخلؽای طلؽذ تسلٍٞ قلالٓت، ٓت،ٓ٘عی ػّٔٞ اكؽاظ خبٓؼٚ اؾ ضعٓبت قال ق٘دم توبضب ٝ ثٜؽٙ

 ؾظؼ کلَ کهلٞؼ ا ۲۲11۱ثب زدْ ٗٔٞٗلٚ  ۹۳۱1 ظؼ قبٍ، ثؽای ظٝٓیٖ ثبؼ ٓ٘عی اؾ ضعٓبت قالٓت ظؼ کهٞؼ ثٜؽٙ

 ٛب اقلتبٕ ؼیؿی ٓعیؽیت ٝ ثؽٗبٓلٚقبؾٓبٕ ثب ٛٔکبؼی ظكبتؽ آٓبؼ ٝ اطالػبت ثٚ ٓعت ثیكت ؼٝؾ ۹۳۱1ٓبٙ  اقل٘ع 6

  .ظؼ قطر کَ کهٞؼ يٞؼت گؽكت

، ن٘بقبیی ٓیلؿإ پٞنلم ثیٔلٚ ۹۳۱1ظؼ قبٍ  ٓ٘عی اؾ ضعٓبت قالٓت ظؼ کهٞؼ آٓبؼگیؽی ثٜؽٙٛعف ايِی 

 ٝ ثكللتؽی،  ثؽؼقللی زدللْ ٝ کیلیللت ضللعٓبت قللؽپبیی ٝ ثكللتؽی، ٗیبؾٛللبی ضللعٓبت قللؽپبیی، ن٘بقللبیی ٓکٔللَپبیللٚ ٝ 

 ییضعٓبت قؽپب یتوبضب ثؽا یبثیاؼؾ ٝ ثكتؽی، قؽپبیی ٓ٘عی ثیٔبؼإ اؾ ضعٓبت قالٓت ؼضبیتآگبٛی اؾ ٓیؿإ 

ثؽؼقلی ػِلَ ػلعّ ظؼیبكلت ضلعٓبت  ،تٞقظ اػضبی ضبٗٞاؼ ٝ ػِلَ ػلعّ ٓؽاخؼلٚ ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓبت ٝ ثكتؽی

ی پؽظاضلت نلعٙ ثلؽای  ، ثؽؼقلی ٓتٞقلظ ٛؿی٘لٚک٘٘لعگبٕ ضلعٓبت قلالٓت پف اؾ ٓؽاخؼٚ ثٚ اؼائٚ ٝ ثكتؽی قؽپبیی

 نعٙ ثٞظٙ اقت. ٝ ثكتؽی ظؼیبكت زدْ ٝ کیلیت ضعٓبت قؽپبیی ٝؽی ظؼیبكت ضعٓت قؽپبیی ٝ ثكت

 هٌضی اس سضهات طالهت ُای تِزٍ ػاسص -9-2

ٛبی  ی ٛعف تسلت پٞنلم یکلی اؾ ثیٔلٚ اكؽاظ خبٓؼٚاؾ کَ ظؼيع  ۱۹٫۲1 ظٛع زعٝظ ٗتبیح ایٖ آٓبؼگیؽی ٗهبٕ ٓی

کلٚ ٗكلجت ثلٚ قلبٍ  ٛب هلؽاؼ ظاؼٗلع قلبیؽ ثیٔلٚی آلعاظ یلب  ضعٓبت ظؼٓلبٗی، تلأٓیٖ اختٔلبػی، ٗیؽٝٛلبی ٓكلِر، کٔیتلٚ

. ایٖ ظؼيع ظؼ خٔؼیت ؼٝقتبیی ثیم اؾ خٔؼیت نٜؽی ( اكؿایم یبكتٚ اقتظؼيع ۸۱٫11ظؼيع ) ۹٫۵، ۹۳۱۳

ثلب ِٓیلت ایؽاٗلی ظؼيلع   ٛبی ٓطتِلق ثلؽای اكلؽاظ خبٓؼلٚ ٝ ظؼ ثیٖ ؾٗبٕ ثیم اؾ ٓؽظإ اقت. ٛٔچ٘یٖ ظؼ ثیٖ ثیٔلٚ

ظؼيلع  ۹۸ٛب اقت. ػلالٝٙ ثلؽ ایلٖ زلعٝظ  ظؼيع، ثیم اؾ قبیؽ ثیٔٚ 1۳٫۱1ٞنم پٞنم ثیٔٚ تأٓیٖ اختٔبػی ثب پ

اٗلع کلٚ ایلٖ ظؼيلع ظؼ خٔؼیلت نلٜؽی ٝ ؼٝقلتبیی ثلٚ تؽتیلت ی ٛعف تسلت پٞنلم ثیٔلٚ تکٔیِلی ثلٞظٙاكؽاظ خبٓؼٚ

 ۲، ۹۳۱۳، اكللؽاظ تسللت پٞنللم ثیٔللٚ تکٔیِللی ٗكللجت ثللٚ قللبٍ ۹۳۱1ظؼ قللبٍ  ظؼيللع ثللٞظٙ اقللت. ۵٫1۹ٝ  ۲۲٫۵1

 م ظانتٚ اقت. ظؼيع کبٛ

ثلٚ تلکیللک ۹۳۱۳کهلٞؼ ظؼ قللبٍ ٓ٘للعی اؾ ضلعٓبت قللالٓت  ٛبی ثٜؽٙ ٜٓٔتللؽیٖ نلبضىی  ضاليلٚ ،ظؼ اظآلٚ

 نعٙ اقت. ضعٓبت قؽپبیی ٝ ضعٓبت ثكتؽی اؼائٚ

 هٌضی اس سضهات طزپایی ُای تِزٍ ػاسص -9-2-4

 ظٛع: ٓ٘عی اكؽاظ اؾ ضعٓبت قؽپبیی ٗهبٕ ٓی ی ثٜؽٙ آٓبؼگیؽی ظؼ ؾٓی٘ٚٗتبیح 
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 ۲۱.۲۹  ٚقلؽپبیی ازكبـ ٗیبؾ ثلٚ ظؼیبكلت ضلعٓبت ی ٓؽخغ ظؼ طٍٞ ظٝ ٛلتٚظؼيع اؾ اكؽاظ خبٓؼ 

اٗع.  پؿنکی، پبؼاکِی٘یک، ٓهبٝؼٙ ؼٝاٗی یب ضعٓبت ٓؽاهجتلی اُؿآلی ظانلتٚ ، ظٗعإظؼٓبٗیثٜعانتی، 

تلب  ۵۱گؽٝٙ قل٘ی ظؼيع ٝ ثؼع اؾ إٓ ثٚ  ۳6.۸۳ثب  قبٍ ٝ ثبالتؽ 66ظؼيع ثٚ گؽٝٙ ق٘ی ثیهتؽیٖ 

 ظؼيع تؼِن ظانتٚ اقت.۲۸٫1۸قبٍ ثب  قبٍ 6۵

  َظؼ طلٍٞ ظٝ ٗلؽ  ۹۵1۳6۸6۹ٗلؽ خٔؼیت ایؽإ ظؼ ؾٓبٕ اخؽای آٓبؼگیؽی،  11۸۸۱۱۱۱اؾ ک

ظؼيلع کلَ  ۲۱٫۲۹اٗلع کلٚ ازكبـ ٗیبؾ ثلٚ ٓؽاخؼلٚ ٝ ظؼیبكلت ضلعٓت قلؽپبیی ظانلتٚی ٓؽخغ  ٛلتٚ

ٓؽاخؼللٚ ٝ ظؼیبكللت ضللعٓت ٗیللبؾ ثللٚ  ۹۱۲۸۱۲۸۹ظٛ٘للع. ایللٖ خٔؼیللت  اكللؽاظ خبٓؼللٚ ؼا تهللکیَ ٓی

ظؼيلع کلَ ٗیبؾٛلبی  6۹٫۹۸) ٗیلبؾ ۹۹1۱۵۵۹1ثؽای ؼكغ  ایٖ تؼعاظ ٗیبؾ،اٗع کٚ اؾ قؽپبیی ظانتٚ

ٗلللؽ اؾ  ۹۱۱ثللٚ اؾای ٛللؽ ثللؽای ظؼیبكللت ضللعٓت يللٞؼت گؽكتللٚ اقللت.  ای ٓؽاخؼللٚ قللؽپبیی اكللؽاظ(

ای ثؽای ظؼیبكلت  ٛب ٓؽاخؼٚ ثؽای ؼكغ إٓ ٗیبؾ ظؼ ؾٓبٕ ٓؽخغ ٝخٞظ ظانتٚ کٚ ۹۵٫۹۵اكؽاظ خبٓؼٚ 

ای ثلؽای ظؼیبكلت  ٛلب ٓؽاخؼلٚ ؼكلغ إٓٗیبؾی کٚ ثؽای  ۹۹1۱۵۵۹1. اؾ ضعٓت يٞؼت گؽكتٚ اقت

ٗیبؾ ضعٓت ظؼیبكت نعٙ اقت  کٚ ایلٖ ٗیبؾٛلب  ۹۹6۹۲۱1۲ؼكغ ، ثؽای ضعٓت يٞؼت گؽكتٚ اقت

کلٚ ثلؽای اٗلع  ظؼيلع ٗیبؾٛلبیی ؼا تهلکیَ ظاظٙ ۱۸٫۱1ؼيع کَ ٗیبؾٛبی قؽپبیی اكلؽاظ ٝ ظ 6۱٫۲۳

ٗللؽ اؾ  ۹۱۱يٞؼت گؽكتٚ اقت. ٛٔچ٘لیٖ ثلٚ اؾای ٛلؽ ثؽای ظؼیبكت ضعٓت ای  ٛب ٓؽاخؼٚ ؼكغ إٓ

 .اقت  ٛب ضعٓتی ظؼیبكت نعٙ ثؽای ؼكغ إٓ ٗیبؾ ٝخٞظ ظانتٚ کٚ ۹1٫۱۹خبٓؼٚ اػضبی 

 ٚگیؽظ کٚ ثیهتؽیٖ ثبؼ ٓؽاخؼلٚ  يٞؼت ٓیثبؼ ٓؽاخؼٚ  ۹٫۳۱ ٗیبؾ قؽپبیی ؽثؽای ٛ طٞؼ ٓتٞقظ ث

 اقت. ثبؼ  ۹.6۸ثب  قبٍ 1تب  ۹کٞظکبٕ ٚ ٓؽثٞط ث

 ٚی کلٚ ثلؽای ؼكلغ إٓ ضلعٓت ظؼیبكلت نلعٙ اقلت، ٗیلبؾثلؽای ٛلؽ ثلبؼ ٓؽاخؼلٚ  ۲٫۳۱طٞؼ ٓتٞقلظ  ث

 ٕ ؼكلغ آٗیلبؾی کلٚ ثلؽای ٛلؽ ثلؽای ٛبی ق٘ی ثیهلتؽیٖ ثلبؼ ٓؽاخؼلٚ  ظؼ ثیٖ گؽٝٙ گیؽظ. يٞؼت ٓی

 ثبؼ يٞؼت گؽكتٚ اقت. ۲.1۹ثب  قبٍ ٝ ثبالتؽ 66ظؼ گؽٝٙ ق٘ی  ضعٓت ظؼیبكت نعٙ اقت

 ٚثللبؼ ٓؽاخؼللٚ ثللؽای ظؼیبكللت ضللعٓت  ۱.۳1ثللٚ اؾای ٛللؽ كللؽظ اؾ خبٓؼللٚ ی ٓؽخللغ  ظؼ طللٍٞ ظٝ ٛلتلل

قلبٍ ثلب  6۵ی ٓؽاخؼلٚ ٓتؼِلن ثلٚ قلبُٔ٘عإ ثلبالی  قؽپبیی يٞؼت گؽكتٚ اقلت کلٚ ثیهلتؽیٖ قلؽاٗٚ

 ثبؼ ٓؽاخؼٚ اقت. ۱.66

  ػِلت ػلعّ اٗلع ٗکؽظٙ یٞظ اهلعآٗیبؾ ضؼكغ ظی کٚ ثؽای ظؼيع اؾ اكؽا 6۹.۲۵ظؼ قطر کَ کهٞؼ ،

اٗع کلٚ ایلٖ اكلؽاظ زلعٝظ  ثیبٕ کؽظٙ إٓ )ضٞظظؼٓبٗی(ًٓؽف  ظؼ ٓ٘ؿٍ ٝظاؼٝ ٓؽاخؼٚ ضٞظ ؼا ثٞظٕ 

ظؼ قلطر کلَ ظٝ ػِلت ثؼلعی اٗلع.  ثٞظٙظؼيع کَ اكؽاظ ٗیبؾٓ٘ع ثلٚ ظؼیبكلت ضلعٓت قلؽپبیی  ۲۹٫1۳

 ثٞظٙ اقت.  ػعّ پٞنم ٓ٘بقت ثیٔٚٝ  ٛب هبثَ پؽظاضت ٗجٞظٕ ٛؿی٘ٚکهٞؼ 

  ،ظؼ قطر ٗوبط نٜؽی کهٞؼ ٗیؿ ٜٓٔتؽیٖ ظالیَ ػعّ اهعاّ ثؽای ظؼیبكلت ضلعٓت ٛٔبٗ٘لع کلَ کهلٞؼ

 یلب کٔجلٞظ ٝهلتظؼيلع ٝ  ۵۹.11ثلب  ٛب هبثلَ پؽظاضلت ٗجلٞظٕ ٛؿی٘لٚظؼيلع،  6۹.16ثلب  ضٞظظؼٓبٗی

ظؼيلع ثلؽای اكلؽاظی ثلٞظٙ اقلت کلٚ ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓت  ۲6.۳۱ثلب  تًٔیْ ظانتٖ ثؽای ٓؽاخؼلٚ

ظؼ قللطر ٗوللبط ؼٝقللتبیی کهللٞؼ ٗیللؿ ٜٓٔتللؽیٖ ظالیللَ ػللعّ اهللعاّ ثللؽای ظؼیبكللت  اٗللع. هللعآی ٗکؽظٙا

ظٝؼ ثٞظٕ ظؼيع ٝ  6۱.۹۱ثب  ضٞظظؼٓبٗی ظؼيع، 61٫۳1ثب  ٛب هبثَ پؽظاضت ٗجٞظٕ ٛؿی٘ٚضعٓت، 

اهلعآی ثلؽای  ظؼيع ثؽای اكؽاظی ثٞظٙ اقت کٚ ۳۳.۱1ثب  بؾ ظؼ ٓسَیٗجٞظ تطًى ٓٞؼظ ٗ یب ؼاٙ

 اٗع ضعٓت ٗکؽظٙظؼیبكت 

  اٗع ظؼ قطر کلَ کهلٞؼ  آب ضعٓتی ظؼیبكت ٗکؽظٙ  کؽظٙکٚ ثؽای ٗیبؾ ضٞظ اهعاّ  ٗلؽی ۹۱۱۱اؾ ٛؽ

اٗلع کلٚ ایلٖ اكلؽاظ  ٛب ثیلبٕ کؽظٙ هبثَ پؽظاضت ٗجٞظٕ ٛؿی٘ٚؼا  ٗلؽ ػِت ػعّ ظؼیبكت ضعٓت ۵۱۹.۳۳

. ایللٖ ػِللت اٗللع ثٞظٙكللؽظ ٗیبؾٓ٘للع ثللٚ ظؼیبكللت ضللعٓت قللؽپبیی  ۹۱۱۱ٗلللؽ ظؼ ٓوبثللَ ٛللؽ  6.۸1زللعٝظ 

ظٝ ػِلت ثؼلعی ػلعّ پٞنلم ٓ٘بقلت  ثلٞظٙ ٝ ػعّ ظؼیبكت ضلعٓتثیهتؽیٖ ظؼيع ظؼ ثیٖ ػَِ  ظاؼای

ی ػللعّ ظُیللَ ػٔللعٙ . ظؼ ٗوللبط نللٜؽی ٝ ؼٝقللتبیی ٗیللؿ قللٚثیٔللٚ ٝ ظؼ ٗٞثللت ثللٞظٕ اكللؽاظ ثللٞظٙ اقللت

ٝ ظؼ ٛب، ػلعّ پٞنلم ٓ٘بقلت ثیٔللٚ  ؼؿلْ ٓؽاخؼلٚ، هبثلَ پؽظاضلت ٗجلٞظٕ ٛؿی٘لٚظؼیبكلت ضلعٓت ػِلی

 ٗٞثت ثٞظٕ اكؽاظ ثٞظٙ اقت.  

  ثلٚ  ثلبؼ 1.۹۴ی ٓؽخغ ثٚ پؿنک ػٔلٞٓی ٝ  ظؼ ظٝ ٛلتٚثبؼ  1.۶۹  خبٓؼٚ اػضبیاؾ ٗلؽ  ۹۱۱ٛؽ

ضلعٓت ظؼ ثیهلتؽ ٓلٞاؼظ ثلٚ ٛب ثلؽای ظؼیبكلت  ٓؽاخؼلٚثیهتؽیٖ . اٗع ٗٔٞظٙپؿنک ٓتطًى ٓؽاخؼٚ 

  ۶.11  خبٓؼلٚ اػضلبی اؾٗللؽ  ۹۱۱ٛلؽ یب ظكتؽ کبؼ پؿنکبٕ يلٞؼت گؽكتلٚ اقلت. ٛٔچ٘لیٖ  ٓطت
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ٛبی  ثلٚ ظاؼٝضبٗلٚ ثلبؼ  ۵.۱6ٛبی ؿیلؽ ظُٝتلی ٝ  ٛبی تدٞیؿنعٙ ثٚ ظاؼٝضبٗلٚ ی ٗكطٚ  ثؽای تٜیٚثبؼ 

 اٗع. ظُٝتی ٓؽاخؼٚ ٗٔٞظٙ

 ٚثللبؼ ثللؽای ظؼیبكللت ضللعٓت ثللٚ  ۸٫۱1طٞؼ  ٓتٞقللظ  قللبٍ ثللٚ ی ٛللعف ظؼ طللٍٞ ٛللؽ كللؽظ اؾ خبٓؼلل

 1٫۱۹ظٛ٘لعگبٕ ثطلم ضًٞيلی ٝ  ثٚ اؼائٚثبؼ ٓؽاخؼٚ  1٫۸1ٛبی ٓطتِق ٓؽاخؼٚ ظانتٚ کٚ   ٓسَ

ی ٛؽ كؽظ ثؽای ظؼیبكت ثبؼ ٓؽاخؼٚ ۸٫۱1ظٛ٘عگبٕ ثطم ظُٝتی ثٞظٙ اقت. اؾ  ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثٚ اؼائٚ

ثلبؼ  ۱٫۲۳ثلبؼ ثلٚ پؿنلک ٓتطًلى،  ۹٫۸6ثبؼ ثٚ پؿنک ػٔلٞٓی،  ۹٫۱۱ضعٓت ظؼ طٍٞ قبٍ، 

ثللبؼ ثللٚ قللبیؽ پؽقللَ٘  ۱٫۲۳ثللبؼ ثللٚ ٓبٓللب،  ۱٫۱1ثللٚ ظٗعاٗدؿنللک تدؽثللی، ٓتطًللى یللب  ػٔللٞٓی، 

 ک٘ع.ٓؽاخؼٚ ٓی)ٓبٗ٘ع پؿنک ضبٗٞاظٙ، ثٜٞؼؾ ٝ ظاؼٝقبؾ( ثب ثٚ قبیؽ اكؽاظ  1٫۵1ؿیؽپؿنک، 

 ٚ۸٫۳۵ثلبؼ( اٗلعکی ثلیم اؾ ٗولبط ؼٝقلتبیی ) ۱٫۹6ظؼ ٗولبط نلٜؽی )ظؼ طٍٞ قبٍ ٛب  تؼعاظ ٓؽاخؼ 

ثبؼ( اقت ٝ اكؽاظ خبٓؼٚ ظؼ ٗوبط نٜؽی ثیم اؾ ٗوبط ؼٝقتبیی ثلؽای ؼكلغ ٗیبؾٛلبی ضلٞظ ثلٚ ثطلم 

ٛبی ؾٗللبٕ ٝ  ای ٓهلبثٚ ثلیٖ ٓؽاخؼلٚ (.  ٓوبیكلل1٫۱۹ٚظؼ ثؽاثلؽ  ۵٫۹۵ک٘٘لع ) ضًٞيلی ٓؽاخؼلٚ ٓی

ای ثلیم اؾ ٓلؽظإ ٓؽاخؼلٚ ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓت  طٞؼ هبثلَ ٓالزظلٚ ظٛلع ؾٗلبٕ ثلٚ ٓؽظإ ٗهلبٕ ٓی

 (. 1٫۹6ظؼ ثؽاثؽ  ۹۱٫1۶بؾٛبی قؽپبیی ضٞظ ظاؼٗع )ثؽای ٗی

  ثبؼ ٝ پف ۹1٫۳۹ ثب تؽ قبُٚ ٝ ثیم 66ثیهتؽیٖ ٓتٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ظؼ طٍٞ قبٍ ثؽای گؽٝٙ ق٘ی

 قلبُٚ کیکٔتلؽ اؾ ثلبؼ، گلؽٝٙ قل٘ی  ۹۳٫۳۲ثلب  قبُٚ 6۵تب  ۵۱ٛبی ق٘ی  تؽتیت ثؽای گؽٝٙ اؾ إٓ ثٚ

 ثبؼ ٓؽاخؼٚ اقت.  ۹۱٫۲۱قبُٚ ثب  1تب  ۹ثبؼ ٝ گؽٝٙ ق٘ی  ۹۹٫۱۸ثب 

 ٚی ضلعٓت ثطلم ضًٞيلی ثلؽای  ٛلبی اؼائلٚ ٛب ثلؽای ؼكلغ ٗیبؾٛلبی قلؽپبیی ثلٚ ٓسَ تؼعاظ ٓؽاخؼل

 ی ضعٓت ثطم ظُٝتی اقت.  ٛبی اؼائٚ ٛبی ق٘ی ثیم اؾ ٓسَ ی گؽٝٙ ٛٔٚ

 ثلبؼ ثلؽای ظؼیبكلت ضلعٓت  ۵٫۵۸ک٘٘لع ظؼ طلٍٞ قلبٍ  ٛب اقلتلبظٙ ٗٔی یلک اؾ ثیٔلٚ اكؽاظی کلٚ اؾ ٛیچ

ثلبؼ ظؼ  ۸ی ضعٓت ظاؼٗع، ایٖ ظؼ زبُی اقت کٚ اكؽاظ ظاؼای ثیٔٚ زلعاهَ  ٛبی اؼائٚ ثٚ ٓسَ ٓؽاخؼٚ

ظٛ٘عٙ ٓؽاخؼٚ ظاؼٗع. کٔتؽیٖ ٓتٞقظ ثلبؼ ٓؽاخؼلٚ  ٛبی اؼائٚ طٍٞ قبٍ ثؽای ظؼیبكت ضعٓت ثٚ ٓسَ

ٛٔچ٘لیٖ ثیهلتؽیٖ  ثلبؼ ظؼ قلبٍ تؼِلن ظاؼظ. ۸٫1۱ی ضلعٓبت ظؼٓلبٗی ؼٝقلتبیی ثلب  ثٚ ظاؼٗعگبٕ ثیٔلٚ

 ثبؼ ظؼ قبٍ تؼِن ظاؼظ. ۹۹٫۸ی آعاظ آبّ ضٔی٘ی ثب  ی کٔیتٚ ٞقظ ثبؼ ٓؽاخؼٚ ثٚ ظاؼٗعگبٕ ثیٔٚٓت

 ٚگیؽظ ٝ  ک٘٘عگبٕ ضعٓت ثؽای ٓؼبی٘ٚ ٝ ظؼیبكت ٗكطٚ یب ظاؼٝ يٞؼت ٓی ٛب ثٚ اؼائٚ ثیهتؽیٖ ٓؽاخؼ

ؽظاؼی اهلعاّ تهطیًلی تًلٞیؽثٓؽاخؼٚ ثلؽای ٝ  پبٗكٔبٕ بی وبتیتؿؼ، ٝ ٓهبٝؼٙ ییآٓٞؾلا ؼاٛ٘ٔب

ٛللبی  ی ؼظٙ ٓؽاخؼللٚ ثللٚ پؿنللکبٕ ٓتطًللى ظؼ ٛٔللٚٛللبی ثؼللعی هللؽاؼ ظاؼٗللع.  ظؼ ؼظٙ یللب آؾٓبیهللگبٙ

ضعٓبت ثٚ ؿیؽ اؾ ٓؽاهجت کٞظکبٕ، ظؼیبكت ٗكطٚ یلب ظاؼٝ ٝ تؿؼیولبت ٝ پبٗكلٔبٕ ثلیم اؾ پؿنلکبٕ 

   ػٔٞٓی اقت.

  یظؼٓلبٗ ضلعٓت ۹٫6۱طٞؼ ٓتٞقلظ  ثلٚ گیلؽظ ٛبیی کٚ ثؽای یلک ٗیلبؾ يلٞؼت ٓی ٓؽاخؼٚکَ ظؼ  ٝ

 نٞظ. ظؼیبكت ٓی یٓؽاهجت ضعٓت ۱٫۱1ٝ  یًیتهط

 ٚطٞؼ ٓتٞقلظ  اؾ پؿنلکبٕ ػٔلٞٓی ثلٚ ثلؽای ظؼیبكلت ٗٞثلتظٛ٘عگبٕ ضعٓت، ؾٓبٕ الؾّ  ظؼ ثیٖ اؼائ

ؼٝؾ اقت.  ۱٫1۸ؼٝؾ ٝ ٓبٓبٛب  ۲٫۵۱ؼٝؾ، ظٗعاٗدؿنکبٕ  ۲٫11ؼٝؾ، پؿنکبٕ ٓتطًى  ۱٫۲۳

 ۱٫۵۸طٞؼ ٓتٞقلظ  ثلٚپؿنلکبٕ ػٔلٞٓی  ًلیپبقص ضعٓبت تهطیثؽای ظؼیبكت ٛٔچ٘یٖ ؾٓبٕ الؾّ 

اقلت.  ثلٞظٙ ؼٝؾ ۱٫۳۲ؼٝؾ ٝ ٓبٓبٛلب  ۱٫۲1ؼٝؾ، ظٗعاٗدؿنلکبٕ  ۹٫۲۹ؼٝؾ، پؿنکبٕ ٓتطًى 

 کبٛم یبكتٚ اقت. ۹۳۱۳ٓعت ؾٓبٕ الؾّ ثؽای ظؼیبكت ٗٞثت ٗكجت ثٚ قبٍ 

 ۹۵٫1 ٙظٛ٘لعگبٕ ضللعٓت  اٗللع ثلؽای ظؼیبكلت ضللعٓت ثلٚ اؼائٚ ظؼيلع اؾ اكلؽاظی کلٚ كبهللع ثیٔلٚ پبیلٚ ثٞظ

، ظؼیبكت ضلعٓتک٘٘عگبٕ ثؽای  ی ٓؽاخؼٚ ٛبی ٓٞؼظ اقتلبظٙ اٗع. ظؼ ثؽؼقی اٗٞاع ثیٔٚ ٓؽاخؼٚ ظانتٚ

 ۹۱٫۸۳ ٝ ثیٔٚ تبٓیٖ اختٔبػی ثبضعٓت   ظؼیبكتظؼيع ثیهتؽیٖ ظؼيع  ۳۵٫۲1ثب  آعاظ تٚیکٔثیٔٚ 

 اٗع. ظؼيع کٔتؽیٖ ظؼيع ؼا ثٚ ضٞظ اضتًبو ظاظٙ

 ٚ٘ی ضعٓبت قؽپبیی  ظٛ٘عٙ ٛبی اؼائٚ ک٘٘عگبٕ ثٚ ٓسَ نعٙ ثٚ ٝقیِٚ ٓؽاخؼٚ ٛبی پؽظاضت ثیهتؽیٖ ٛؿی

ی ثؼلعی  تٞٓلبٕ ٝ ظؼ ؼظٙ ۹۵11۱۵ی ٓؽخغ ظؼ قطر کَ، ثٚ اهعآبت ظؼٓلبٗی ثلب  ظؼ طٍٞ ظٝ ٛلتٚ

ی پؽظاضلت نلعٙ ثلؽای  ٓتٞقلظ ٛؿی٘لٚتٞٓبٕ تؼِلن ظاؼظ. ظؼ ٓدٔلٞع،  616۳۲اهعآبت تهطیًی ثب 

ی  ظٛ٘لعٙ ٛلبی اؼائٚ نعٙ ثٚ ٓسَ ٛبی پؽظاضت ٛؿی٘ٚتٞٓبٕ اقت.  ۱۱1۲۹ؽ ظؼیبكت ضعٓت قؽپبیی ٛ

تٞٓللبٕ( قللبٍ  1۱1۳۸ثؽاثللؽ ) ۲توؽیجللب  ۹۳۱1ضللعٓبت قللؽپبیی ثللؽای اهللعآبت ظؼٓللبٗی ظؼ قللبٍ 
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ٗكلجت ثلٚ قلبٍ  ۹۳۱1ٛبی ٓؽثلٞط ثلٚ اهلعآبت تهطیًلی ظؼ قلبٍ  ثٞظٙ اقت ٝ ؼنلع ٛؿی٘لٚ ۹۳۱۳

 ظؼيع ثٞظٙ اقت. ۲۱، توؽیجب  ۹۳۱۳

 ٍٛللللبی ٓكللللتویْ ثللللٚ  ، ثیهللللتؽیٖ پؽظاضت۹۳۱1ٝ  ۹۳۱۳ٛبی   ثؽاقللللبـ ٗتللللبیح آٓللللبؼگیؽی  قللللب

 بیللٓتطًللى  ،یتدؽثلل بٕظٗعاٗدؿنللکک٘٘للعگبٕ ثللٚ  ظٛ٘للعگبٕ ضللعٓت ظؼ طللٍٞ قللبٍ ثللٚ ٓؽاخؼٚ اؼائٚ

 ٓتطًلى پؿنلکتٞٓلبٕ ٝ  ۵۱۳۱۱۸ٝ  ۳1۱۱۹6ٛبی ضًٞيلی ثلٚ تؽتیلت ثلب  ظؼ ٓسَ یػٔٞٓ

 تٞٓبٕ اضتًبو ظانتٚ اقت. ۹61۱۳1ٝ  ۹۵1۱۸۸ثٚ تؽتیت ثب  یضًٞيٛبی  ظؼ ٓسَ

 ای کللٚ اكللؽاظ ظاؼای ثیٔللٚ ثللؽای ظؼیبكللت ضللعٓبت  ٛب، ٓیللبٗگیٖ ٛؿی٘للٚ ٗظؽ اؾ تؼللعاظ ٓؽاخؼللٚ يللؽف

، اضللتالف هبثللَ ۹۳۱۳ظؼ قللبٍ ک٘٘للع کٔللی ثیهللتؽ اؾ اكللؽاظ كبهللع ثیٔللٚ اقللت.  قللؽپبیی پؽظاضللت ٓی

ؼای ثیٔٚ ٝ كبهع ثیٔٚ ثؽای ظؼیبكت ضعٓبت قلؽپبیی ٝخلٞظ ای اكؽاظ ظا ای ثیٖ ٓیبٗگیٖ ٛؿی٘ٚ ٓالزظٚ

ٛبی پؽظاضلت  ؾٗبٕ ٝ ٛؿی٘ٚتوؽیجب  ٓهبثٚ نعٙ تٞقظ ٓؽظإ  ٛبی پؽظاضت ٛؿی٘ٚ ٗعانتٚ اقت. ٛٔچ٘یٖ

 ۸۹۱۱۹ی ؼٝقتبٗهلللی٘بٕ ) تٞٓلللبٕ( ثلللیم اؾ خبٓؼلللٚ ۹۱۵11۱ی نٜؽٗهلللی٘بٕ ) نلللعٙ تٞقلللظ خبٓؼلللٚ

 تٞٓبٕ( اقت.

 ۳6٫۲۱ ٚاٗع ٝ کبٓلَ ؼقلیعٙ یثٜجلٞظ  گبٕ ثؽای ظؼیبكت ضلعٓبت قلؽپبیی ثلٚک٘٘ع ظؼيع اؾ کَ ٓؽاخؼ 

ک٘٘لعگبٕ ثلٚ طلٞؼ کبٓلَ زلَ  ظؼيلع اؾ ٓؽاخؼٚ 1٫۵۵کٚ ٓهلکَ  ٛب زَ نعٙ اقت ظؼ زبُی ٓهکَ إٓ

 ۳1٫۲۵ی زلَ نلعٙ ٝ ظؼٓلبٕ ٗكلجطٞؼ  ک٘٘لعگبٕ ثلٚ ظؼيع اؾ کَ ٓؽاخؼٚ ۲۲٫۱6ٗهعٙ اقت. ٓهکَ 

ک٘٘عگبٕ ٗیؿ ظؼٓبٕ ؼا  ظؼيع اؾ ٓؽاخؼٚ ۱٫۲۸انتٚ اقت. ک٘٘عگبٕ ٗیبؾ ثٚ اظآٚ ظ ظؼيع اؾ ٓؽاخؼٚ

 ۱٫۸۵اٗع.  اؼخلبع ظاظٙ نلعٙ ذ ثلبالتؽٞقلطی ظؼٓبٕ ثٚ  ظؼيع ٗیؿ ثؽای اظآٚ ۱٫6۹اٗع ٝ  اظآٚ ٗعاظٙ

ضللعٓبت ظؼيللع ثللؽای اٗدللبّ  ۹٫۹۸ی ٝ ضللعٓبت ثٜعانللتک٘٘للعگبٕ ثللؽای ظؼیبكللت  ظؼيللع اؾ ٓؽاخؼٚ

ک٘٘للعگبٕ ثللؽای ظؼیبكللت  ثٜجللٞظی کبٓللَ یللب ٗكللجی ٓؽاخؼٚاٗللع. ٝضللؼیت  ی ٓؽاخؼللٚ کللؽظٙ ثٞظًٙللیتهط

ظؼيلع( کلبٛم  11٫۳1) ۹۳۱۳ظؼيلع( ٗكلجت ثلٚ قلبٍ  1۱٫1۵) ۹۳۱1ضعٓبت قؽپبیی ظؼ قلبٍ 

 یبكتٚ اقت.

  نللعٙ ؼضللبیت ثللبال  ک٘٘للعگبٕ اؾ ضللعٓبت قللؽپبیی ظؼیبكت ظؼيللع اؾ ٓؽاخؼٚ 1۱ظؼ ٓدٔللٞع ثللیم اؾ

اٗع کلٚ ٗكلجت ثلٚ قلبٍ  ٖ )ضلؼیق( ظانلتٚظؼيلع ؼضلبیت پلبیی ۳٫۵)ضٞة یب ثكلیبؼ ضلٞة( ٝ زلعٝظ 

ظؼيع( کبٛم یبكتٚ اقلت. ظؼ ثؽؼقلی ؼضلبیت ضیِلی ثلبال ظؼ ثلیٖ  ۵ٓیؿإ ؼضبیت پبییٖ ) ۹۳۱۳

ٛبی  ٛب، ثیهللتؽیٖ ظؼيللع ثللٚ ٓؽاکللؿ ثٜعانللتی ظؼٓبٗی/ضبٗللٚ ثٜعانللت، ثیٔبؼقللتبٕ اٗللٞاع ثیٔبؼقللتبٕ

 ٓسلعٝظ ٔتلؽیٖ ظؼيلع ثلٚ ٓطلتٛبی ظُٝتی ؿیؽ ٝاثكتٚ ثلٚ ٝؾاؼت ثٜعانلت ٝ ک ضیؽیٚ ٝ ثیٔبؼقتبٕ

 ٖیتللأٓٛبی  ثللٚ ثیٔبؼقللتب۹۳۱۳ٕؼضللبیت ضیِللی ثللبال ظؼ قللبٍ ثیهللتؽیٖ ظؼيللع  تؼِللن ظانللتٚ اقللت.

 ٓسلعٝظ یخؽازل ٛبی کی٘یکِی ٝ ظُٝتی ؿیؽ ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت ٝ کٔتؽیٖ ظؼيع ثٚ اختٔبػ

 تؼِن ظانتٚ اقت.
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اؾ  ٛب ٝ ٓؽاکلؿ ظؼٓللبٗی ثكلتؽی ظؼ ثیٔبؼقللتبٕٓ٘لعی اكللؽاظ اؾ ضلعٓبت  ثٜؽٙ ضًلٞوآٓللبؼگیؽی ظؼ ٗتلبیح ثؽؼقلی 

 ظٛع: ٗهبٕ ٓی( ۹۳۱1 اقل٘عتب ؾٓبٕ آٓبؼگیؽی ) ۹۳۱۳قبٍ  ؾٓكتبٕ

 1٫۱1  ٛب  ظؼ ثیٔبؼقلتبٕٗیبؾ ثلٚ ثكلتؽی ٗلؽ،  ۵116۵16ٓؼبظٍ  ی ٛعف، خبٓؼٚظؼيع اؾ کَ اكؽاظ

اٗع. ثیهلتؽیٖ ظؼيلع اكلؽاظی  ظؼيع اؾ ایٖ اكؽاظ ثكلتؽی نلعٙ ۱۲٫۲1کٚ  اٗع ظانتٚیب ٓؽاکؿ ظؼٓبٗی 

ظؼيلع، ؾیلؽ  ۹1٫۸۹قلبٍ ٝ ثلبالتؽ ثلب  66ٛلبی قل٘ی  اٗع ثٚ تؽتیت ثٚ گؽٝٙکٚ ٗیبؾ ثٚ ثكتؽی ظانتٚ

ظؼيع کٞظکبٕ ؾیؽ .  ظؼيع تؼِن ظانتٚ اقت ۹۱٫۳۱ثب قبٍ  6۵تب  ۵۱ ٝ ظؼيع۹۹٫1۳ ثبیکكبٍ 

ظؼيلع( ؼنلع هبثلَ  ۸٫۸۱) ۹۳۱۳ٗكجت ثٚ قبٍ  ۹۳۱1اٗع ظؼ قبٍ  یکكبٍ کٚ ٗیبؾ ثٚ ثكتؽی ظانتٚ

 تٞخٜی ظانتٚ اقت. 

 َٜٓٔتلؽیٖ ظُیلَ  (ٗیبؾ ثلٚ ثكلتؽیظؼيع کَ اكؽاظ ظاؼای  ۳)ثب ثیم  اؾ  ٛب ٘ٚیپؽظاضت ٗجٞظٕ ٛؿ هبث

ػلعّ پٞنلم ػعّ اهعاّ ظؼ ٛؽ قٚ قطر ٗوبط نٜؽی، ٗوبط ؼٝقتبیی ٝ کَ کهلٞؼ ثلٞظٙ ٝ پلف اؾ إٓ 



 3۳ یث٘ع ٝ خٔغ یؽیگ دٚیٗت. ۳كًَ 

 

ظؼ ؼظٙ اٛٔیلت ثؼلعی هلؽاؼ  (ٗیلبؾ ثلٚ ثكلتؽیظؼيلع کلَ اكلؽاظ ظاؼای  ۹٫۵)ثب ثلیم اؾ  ٔٚیٓ٘بقت ث

 ظانتٚ اقت.

  ٕ۹۱.۹۵ٝ  ٛٔلبٕ ؼٝؾ ٓؽاخؼلٚک٘٘عٙ ظؼ  ظؼيع اؾ اكؽاظ ٓؽاخؼٚ 1۱.۴۱ٛب زعٝظ  ظؼ کَ ثیٔبؼقتب 

اكللؽاظ  ظؼيللعنللٞٗع.  ثكللتؽی ٓی ٛلتللٚ ٓؽاخؼللٚ ٖیاؾ اُٝلل ٓبٗللعٙ ینللم ؼٝؾ ثللبه ظؼظؼيللع اؾ اكللؽاظ 

کللبٛم هبثللَ تللٞخٜی  ۹۳۱۳ٗكللجت ثللٚ قللبٍ  ۹۳۱1ظؼ قللبٍ  ٛٔللبٕ ؼٝؾ ٓؽاخؼللٚک٘٘للعٙ ظؼ  ؼٚٓؽاخ

ثللٞظٕ    ؼیؿی ٝ تٞخللٚ ثللٚ کللبٛم ؾٓللبٕ ظؼ ٗٞثللت ظؼيللع( کللٚ ٗهللبٕ اؾ ثؽٗبٓللٚ ۵۲٫۹۲ظانللتٚ اقللت )

ظؼ ٗٞثلللت ثلللٞظٕ ثلللؽای ثكلللتؽی ثلللؽای کلللَ  ؾٓلللبٕ ٓیلللبٗگیٖک٘٘لللعگبٕ ثلللؽای ثكلللتؽی ظاؼظ.  ٓؽاخؼٚ

ٝاثكلتٚ ثلٚ تلأٓیٖ  ٛبی ثیٔبؼقتبٕکٚ ثیهتؽیٖ ؾٓبٕ ظؼ ٗٞثت ثٞظٕ ثٚ  ؼٝؾ اقت ۲٫11ٛب  ثیٔبؼقتبٕ

ثللب  ظُٝتللی ٝاثكللتٚ ثللٚ ٝؾاؼت ثٜعانللتٛبی  ثیٔبؼقللتبٕؼٝؾ ٝ کٔتللؽیٖ ؾٓللبٕ ثللٚ  1.۵۸ثللب  اختٔللبػی

ٛبی ٗولبط ؼٝقلتبیی  ؼٝؾ اضتًبو ظاؼظ. ؾٓبٕ ظؼ ٗٞثت ثلٞظٕ ثلؽای ثكلتؽی ظؼ ثیٔبؼقلتبٕ ۲.۳۹

  ٗوبط نٜؽی اقت.ٛبی  کهٞؼ کٔتؽ اؾ ثیٔبؼقتبٕ

 ۵1.۱۱  َ۲۳.۱۸اكللؽاظ،  ٞٗتکظؼ ٛٔللبٕ نللٜؽ ٓسللَ قلل گؽكتٚ يللٞؼت یٛللب یثكللتؽظؼيللع اؾ کلل 

ٞٗت ؿیلؽ کضبؼج اؾ اقلتبٕ ٓسلَ قلظؼيع  1.۵1، ٞٗتکظؼ اقتبٕ ٓسَ ق یگؽینٜؽ ظظؼيع ظؼ 

 ٛبی تٜؽإ ثٞظٙ اقت.  ظؼيع ثب ٓؽاخؼٚ ثٚ ثیٔبؼقتبٕ 6.66ٝ  اؾ تٜؽإ

 ظؼ اقللتبٕ ٓسللَ  یگللؽینللٜؽ ظ ظؼیی ؼٝقللتب یضللعٓبت ظؼٓللبٗی  یٔللٚثیهللتؽیٖ ظؼيللع اكللؽاظ ظاؼای ث

 ظؼ ٛٔلبٕ نلٜؽ ٓسلَ قلکٞٗتٛب اؿِلت  کٚ ظاؼٗعگبٕ قبیؽ ثیٔلٚ اٗع ظؼ زبُی ضٞظ ثكتؽی نعٙ قکٞٗت

ظؼ ٛب  ظؼيلع ثكلتؽی ۵۹.۴۹ی پبیلٚ ٗعاؼٗلع ٗیلؿ زلعٝظ  اٗع. ظؼ ثیٖ اكؽاظی کلٚ ثیٔلٚ ضٞظ ثكتؽی نعٙ

ظؼيلع کلبٛم ظانلتٚ  ۹۱زلعٝظ  ۹۳۱۳کٚ ٗكجت ثلٚ قلبٍ اكؽاظ ثٞظٙ اقت  ٛٔبٕ نٜؽ ٓسَ قکٞٗت

 اٗع. ی پبیٚ ٗعاؼٗع ظؼ تٜؽإ ثكتؽی نعٙ اكؽاظی کٚ ثیٔٚاؾ ظؼيع  ۹۳٫۲ٝ زعٝظ اقت 

 یظاضِلظؼيلع ٝ  ۲6٫۱1ثلب  ٔلبٕیؾٗلبٕ ٝ ؾاظؼيلع،  ۲6٫۹۲ثلب   ٓؽظإ ٝ ؾٗلبٕ یخؽاز ٛبی ثطم 

ٛب ؼا ثللٚ ضللٞظ اضتًللبو ظاظٙ  تؽتیت ثیهللتؽیٖ ظؼيللع ثكللتؽی ظؼيللع ثللٚ ۹6٫۲۹ثللب  ٓللؽظإ ٝ ؾٗللبٕ

ٗیلؿ  یٓتٞقظ طٍٞ ٓلعت ثكلتؽثیهتؽیٖ  کٚؼٝؾ ثٞظٙ  ۳٫۸اقت. ٓتٞقظ طٍٞ ٓعت ثكتؽی ظؼ کَ 

ؼٝؾ ٝ  ۹۹٫1۲تؽتیت ثللب  ثللٚ ٛللبی تطًًللی ٝ كللٞم تطًًللی قللبیؽ ثطمٝ  ICUٛللبی  ثللٚ ثطم

  ICUٛلبی  ثلٚ ثطم یٓتٞقظ طٍٞ ٓعت ثكلتؽهتؽیٖ ثی، ۹۳۱۳قبٍ ؼٝؾ تؼِن ظانتٚ اقت.  ۸.۱۱

 ٝCCU ٓتٞقللظ تؼلعاظ کللَ ٛٔچ٘لیٖ . ؼٝؾ تؼِلن ظانللتٚ اقلت 6٫۹ؼٝؾ ٝ  ۱٫6ثلٚ تؽتیللت ثلب  ٝ هِلت

ٛبی ثكتؽی ثٞظٙ اقت. ثیهتؽیٖ تؼعاظ ضعٓبت  ی ظؼ ایٖ ظٝ ثطم ثیم اؾ  قبیؽ ثطمبكتیاهعآبت ظؼ

نلعٙ ظؼ کلَ ثلٚ ثطلم  نعٙ ٝ ٛٔچ٘لیٖ ثیهلتؽیٖ ضلعٓبت تهطیًلی ظؼیبكت ظؼٓبٗی یب خؽازی ظؼیبكت

 ضعٓت اضتًبو ظانتٚ اقت.  ۱11۳۹۳ٝ ۹۳۶۳1۹1تؽتیت ثب  خؽازی ٓؽظإ ٝ ؾٗبٕ ثٚ

 ٚؾٓكلتبٕ طلیظؼ ثیٔبؼقلتبٕ یلب ٓؽکلؿ ظؼٓلبٗی  كلتؽی نلعٕی ٛعف ظؼ يلٞؼت ث ٛؽ كؽظ اؾ خبٓؼ 

تٞٓبٕ ثؽای یک ثلبؼ ثكلتؽی پؽظاضلت  ۹1۵6۲۹۵ طٞؼ ٓتٞقظ ثٚی، ؽیتب ؾٓبٕ آٓبؼگ ۹۳۱۳قبٍ 

تٞٓللبٕ ثللٚ  ۹۱۱۹۳6۵کللؽظٙ اقللت. ٛچ٘للیٖ ٛللؽ كللؽظ ظؼ يللٞؼت ثكللتؽی نللعٕ، ثللٚ طللٞؼ ٓتٞقللظ 

کلؽظٙ اقلت کلٚ ٗكلجت ثلٚ قلبٍ گػنلتٚ پؽظاضلت  کثلٚ پؿنل ٔب  یٓكتوتٞٓبٕ ۹۲111۱۹ثیٔبؼقتبٕ  ٝ 

 کثلٚ پؿنل ٔب  یٚ ٓكلتوکل یپلُٞتٞٓبٕ اكؿایم یبكتٚ اقت. الؾّ ثٚ غکؽ اقت  ٓتٞقظ  ۹۵۱۱۱۱زعٝظ 

كبؼؽ اؾ ای٘کٚ پُٞی ٓكتویٔب  ثٚ پؿنلک پؽظاضلت  اٗع اكؽاظی کٚ ثكتؽی نعٙتٔبّ )ثؽای  پؽظاضت نعٙ

ثللب   پؽظاضللت نللعٙ ٛب ٔبؼقللتبٕیٚ ثللٚ ثکلل یپللُٞتٞٓللبٕ ثللٞظٙ اقللت. ثیهللتؽیٖ  ۳۱۱66(  اٗللع یللب ٗللٚ کؽظٙ

 ٓتٞقللظظؼ زللبُی کللٚ  تؼِللن ظانللتٚ اقللت ٛبی ضًٞيللی  ثللٚ ثیٔبؼقللتبٕ تٞٓللبٕ ۲۸۸1۱۹۱ٓتٞقللظ 

کٔتلؽیٖ ٓتٞقلظ طلٍٞ ؾٓلبٕ ثكلتؽی ظؼ ثلیٖ  ؼٝؾ ۵.۵۸ ٛب ثلب ٔبؼقتبٕیثایٖ ظؼ  یطٍٞ ٓعت ثكتؽ

ثلؽای تٔلبّ ) پؽظاضت نعٙ کثٚ پؿن ٔب  یٚ ٓكتوک یپُٞثیهتؽیٖ ٛٔچ٘یٖ ٛب ثٞظٙ اقت.  تٔبّ ثیٔبؼقتبٕ

ثلب ٓتٞقلظ ( اٗع یلب ٗلٚ اٗع كبؼؽ اؾ ای٘کٚ پُٞی ٓكتویٔب  ثٚ پؿنک پؽظاضت کؽظٙ اكؽاظی کٚ ثكتؽی نعٙ

اضلتالف . تؼِلن ظانلتٚ اقلت ثیٔبؼقتبٕ ٝاثكتٚ ثلٚ تلأٓیٖ اختٔلبػیثٚ ( تٞٓبٕ 6۳1۸۲) ۲1۵۱۵۸1

 تبیی کهللٞؼ ٝخللٞظ ظانللتٚگؽكتٚ ظؼ ٗوللبط نللٜؽی ٝ ؼٝقلل ٛللبی يللٞؼت ای ظؼ پؽظاضت هبثللَ ٓالزظللٚ

 1۱ٙ زللعٝظ نللعٛبی ٗوللبط نللٜؽی  ظؼ ثیٔبؼقللتبٕ یکللٚ ضللؽج ثكللتؽ یٓتٞقللظ کللَ پللُٞطٞؼی کللٚ  ثللٚ

ظؼ قلبٍ ٛلب ظؼ ٗولبط نلٜؽی ٝ ؼٝقلتبیی  اضلتالف پؽظاضتظؼيع ثیم اؾ ٗوبط ؼٝقتبیی ثٞظٙ اقلت. 
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 یکٚ ضؽج ثكتؽ یٓتٞقظ پُٞٛٔچ٘یٖ ظؼيع( ثٞظٙ اقت.  1۱) ۹۳۱۳ثكیبؼ ثیهتؽ اؾ قبٍ  ۹۳۱1

 ٙ توؽیجب ٓهبثٚ ؾٗبٕ ثٞظٙ اقت.نعٛبی ثؽای ٓؽظإ  ظؼ ثیٔبؼقتبٕ

 ٚیؽیتلب ؾٓلبٕ آٓلبؼگ ۹۳۱۳قلبٍ  ؾٓكلتبٕاؾ نلعٕ  ی ٛلعف ظؼ يلٞؼت ثكلتؽی ٛؽ كؽظ اؾ خبٓؼ، 

ٛبی ضلٞظ )زلعاکثؽ تلب قلٚ ثكلتؽی( اؾ خیلت  تٞٓلبٕ ظؼ ٓدٔلٞع ثكلتؽی ۲۹۵۱۸۵۹طٞؼ ٓتٞقظ  ثٚ

ثلیم  ؼٝقتبییظؼيع ثیم اؾ ٓؽظإ ٝ ظؼ ٗوبط  ۱6ؽای ؾٗبٕ زعٝظ پؽظاضت کؽظٙ اقت. ایٖ ٓجِؾ ث

 اقت.  ثٞظٙ قبٍ 1۱تب  ۹۵اقت. ثیهتؽیٖ پؽظاضت ٓؽثٞط ثٚ اكؽاظ  نٜؽیاؾ ٗوبط 

  ٙٗلؽ ثؽای ثكتؽی ظؼ ثیٔبؼقلتبٕ  ۳۱۸۲۱۲۲ آٓبؼگیؽی،تب ؾٓبٕ  ۹۳۱۳ ؾٓكتبٕؾٓبٗی ی  ظؼ ظٝؼ

 ،ظؼيللع اكللؽاظ ػللالٝٙ ثللؽ ثیٔبؼقللتبٕ ۲٫1كللؽظ، ٓؼللبظٍ   ۱6۲۱۱اٗللع کللٚ اؾ ایللٖ تؼللعاظ  ٛؿی٘للٚ کؽظٙ

، ظؼيللع اكللؽاظی کللٚ ۹۳۱1. ظؼ قللبٍ اٗللع ٓكلتویٔب  ثللٚ پؿنللک ٓؼللبُح ضللٞظ ٗیللؿ ٓجِـللی پؽظاضللت کؽظٙ

( ٗكجت ظؼيع ۲٫1) اٗع ثیٔبؼقتبٕ ٓكتویٔب  ثٚ پؿنک ٓؼبُح ضٞظ ٗیؿ ٓجِـی پؽظاضت کؽظٙػالٝٙ ثؽ 

  ظانتٚ اقت.  (  کبٛم هبثَ تٞخٜیظؼيع 6٫۳) ۹۳۱۳ثٚ قبٍ 

 1۸.۲۸ ظؼيلع ثلٚ  1۳.۲1نلعگبٕ ظؼ طلٍٞ ثكلتؽی ضلٞظ ثلٚ ثٜجلٞظی کبٓلَ ٝ  ظؼيع اؾ کَ ثكتؽی

 ۹ظؼيلع ثلعٕٝ تـییلؽ ثلٞظٙ ٝ ٝضلؼیت قلالٓت زلعٝظ  6.۲۹اٗع. ٗتیدٚ ثكتؽی  ثٜجٞظی ٗكجی ؼقیعٙ

ٛلب ثلعتؽ نلعٙ اقلت. ظؼيلع ثٜجلٞظی کبٓلَ ظؼ ٗولبط  نعگبٕ ٗیؿ ثؽ اقبـ اظٜلبؼ إٓ ظؼيع اؾ ثكتؽی

ٛلبی قل٘ی ٓطتِلق، کٔتلؽیٖ ظؼيلع ثٜجلٞظی  نٜؽی ثیم اؾ ٗوبط ؼٝقتبیی ثٞظٙ اقت. ظؼ ثلیٖ گؽٝٙ

 ظؼيع تؼِن ظانتٚ اقت. ۲۵.11قبٍ ٝ ثبالتؽ ثب  66نعگبٕ  کبَٓ ثٚ ثكتؽی

 ۹۳۱۳ ؾٓكلتبٕاؾ نلعگبٕ  ظؼيع اؾ ثكتؽی ۲۲.۱6  ،ٛبی ثكتؽی ظؼ ثیٔبؼقتبٕ ٓیٖ ٛؿی٘ٚأت ثؽای 

ثلب   ٝاثكتٚ ثٚ تلأٓیٖ اختٔلبػی ٛبی ثیٔبؼقتبٕاٗع کٚ  ی ظؼٓبٕ اقتلبظٙ کؽظٙ اؾ ثیٔٚ تب ؾٓبٕ آٓبؼگیؽی

اٗللع. ٛٔچ٘للیٖ  ی ظؼٓللبٕ ؼا ثللٚ ضللٞظ اضتًللبو ظاظٙ ظؼيللع ثیهللتؽیٖ ظؼيللع اقللتلبظٙ اؾ ثیٔللٚ ۳۵.۹۳

اٗلع.  ٛب اقلتلبظٙ کؽظٙ نعگبٕ اؾ ظؼآع خبؼی ضلبٗٞاؼ ثلؽای پؽظاضلت ٛؿی٘لٚ ظؼيع اؾ ثكتؽی ۵1.۳۱

ی ظؼٓللبٕ ٝ ثیهللتؽیٖ ظؼيللع اقللتلبظٙ اؾ ظؼآللع خللبؼی ضللبٗٞاؼ ثللٚ  ع ظؼیبكللت اؾ ثیٔللٚکٔتللؽیٖ ظؼيلل

ٛبی  تؼِللن ظانللتٚ اقللت. ٛؿی٘للٚ ظُٝتللی ٝاثكللتٚ ثللٚ ٝؾاؼت ثٜعانللتٛبی  ثكللتؽی نللعٕ ظؼ ثیٔبؼقللتبٕ

نللعگبٕ ظؼزللعی ثللبال ثللٞظٙ اقللت کللٚ آٗللبٕ ؼا ٓدجللٞؼ ثللٚ  ظؼيللع اؾ ثكتؽی ۳۹.۱6ثیٔبؼقللتبٕ ثللؽای 

کؽظٙ اقلت. ایلٖ  جٚیؿؽ بی َیهؽٌ گؽكتٖ اؾ ظٝقت، كبٓ بیضبٗٚ  َیكؽٝل ٝقب، اٗعاؾ پفاقتلبظٙ اؾ 

ظؼيللع(.  ۳6.1۸ٛب ثللٞظٙ اقللت ) ٛبی ضًٞيللی ثللیم اؾ قللبیؽ ثیٔبؼقللتبٕ ظؼيللع ثللؽای ثیٔبؼقللتبٕ

ظؼيللع اؾ  ۵۱.۸۸ی ضللٞؼاک  ی ثكللتؽی ثللؽ ٛؿی٘للٚ نللعگبٕ، ٛؿی٘للٚ ٛٔچ٘للیٖ ثللؽ اقللبـ پبقللص ثكتؽی

ظؼيلع کلبٛم  1کلٚ ٗكلجت ثلٚ قلبٍ گػنلتٚ زلعٝظ  ثلٞظٙ اقلتضبٗٞاؼٛبی کلَ ایلٖ خبٓؼلٚ تأثیؽگلػاؼ 

 اقت. ظانتٚ

  ٍنعگبٕ ؼضبیت ثبال )ضٞة ٝ ضیِلی ضلٞة( ٝ زلعٝظ  ظؼيع اؾ ثكتؽی 11، ثیم اؾ  ۹۳۱1ظؼ قب

اٗع. ظؼ ثؽؼقللی ؼضللبیت ضیِللی ثللبال ظؼ ثللیٖ اٗللٞاع  ظؼيللع ؼضللبیت پللبییٖ )ضللؼیق( ظانللتٚ 1٫6

ٛبی  ٛبی ضًٞيللی  ٝ کٔتللؽیٖ ظؼيللع ثللٚ ثیٔبؼقللتبٕ ظؼيللع ثللٚ ثیٔبؼقللتبٕٛب ثیهللتؽیٖ  ثیٔبؼقللتبٕ

 .تؼِن ظانتٚ اقت ظُٝتی ٝاثكتٚ ثٚ ٝؾاؼت ثٜعانت
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 اؼائٚ نعٙ اقت. اظآٚٗبٓٚ ظؼ  گؽظآٝؼی نعٙ اقت. ایٖ ظٝ پؽقم
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