ٔ .1ؽرفبت فرزی
٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌی ٔ :ؼف ٝٔٛزٚظت ػّی .

رؼت ٝتحفیّی  :وبرؼٙبض ارؼس ثبظتبٖ ؼٙبظی

تبرید تِٛس .1356 /2/2 :

ٔسرن تحفیّی  :وبرؼٙبظی ارؼس .

ظٛٙات ذسٔت  13 :ظبَ .

٘ٛع ٕٞىبری ( :رظٕی،پیٕب٘ی،لرارزازی) :
لرارزازی

ٔ .2عئِٛیت ٞبی اجرایی ثب شور ٔست
اِف  :اثالؽ ٞب  ٚاحىبْ:
 -1ػض ٛؼٛرای پصٞٚؽی پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتی از ظبَ  1389تب .1391
 -2ظرپرظت وبرٌب٘ ٜمبؼی پؽت ؼیؽ ٝاز ظبَ  1389تب و.ٖٛٙ
ٔ -3عٚ َٚٛاحسوتبثرب٘ ٝترففی پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتی از ظبَ  1389تب .1396
 -4اظتبز ٕٔتحٗ آزٔٔ ٖٛجٛزٞبی ـٙبیغ زظتی اظتبٖ تٟراٖ زر رؼت٘ ٝمبؼی پؽت ؼیؽ. ٝاز ظبَ
.1395
ة  :ظبیر:
ٔ -1ؽبروت ز ر جّعبت ؼٛرای ٔؼٕبری ظٙتی ٙٞ ٚر ٞبی ٚاثعت ٝث ٝآٖ ثٕٞ ٝرا ٜاظبتیس ـبحت ٘بْ ایٗ
رؼت ٝثٙٔ ٝظٛر تؽىیُ وبرٌرٔ ٜٚؼٕبری ظٙتی ٙٞ ٚرٞبی ٚاثعت.ٝ
ٕٞ -2ىبری ثب ثب٘ه اعالػبت ٙٞرٔٙساٖ  ٚتىٕیُ اعالػبت ٔرثٛط ثٙٞ ٝرٞبی ٚاثعت ٝثٔ ٝؼٕبری ظٙتی .
( جٕغ آٚری اعالػبت ٘ 400فرٙٞرٔٙساٖ رؼتٞ ٝبی ٌچجری ،آی ٝٙوبری ،وبؼیىبری ،آجروبری  ٚغیر) ٜ
 -3زریبفت وبرت ؼٙبظبیی ٙٞرٔٙساٖ از ازار ٜوُ ٔیراث فرٍٙٞی ،ـٙبیغ زظتی ٌ ٚرزؼٍری ٔؼب٘ٚت
ـٙبیغ زظتی اظتبٖ تٟراٖ از ظبَ .1391

 .3پصٞٚؽٟبی ا٘جبْ ؼس ٜث ٝتفىیه  ٚشور ٔؽرفبت وتبثرب٘ ٝای
ٔمبالت:
 -1زٚظت ػّی ٔ ،ؼف .1383 .ٝٔٛعجم ٝثٙسی ظرٚف ظفبِیٗ ػفر آٔ ٗٞحٛع ٝثبظتب٘ی ٔعجس وجٛز
 .چىیسٔ ٜمبالت ٕٞبیػ ثیٗ إِّّی ثبظتبٖ ؼٙبظی ایراٖ  ،حٛز ٜؼٕبَ غرة  .تٟراٖ :
پصٞٚؽىس ٜثبظتبٖ ؼٙبظی  ،ازار ٜوُ آٔٛزغ ا٘تؽبرات  ٚتِٛیسات فرٍٙٞی  .ـؿ . 80-81
 -2زٚظت ػّی ٔ ،ؼف . 1384.ٝٔٛتبثیر پبرأتر ٞبی ٔحیغی ثر ٔىبٖ ٌسیٙی اظتمرارٞبی ػفر آٗٞ
زر ٜرٚزثبر .چىیسٔ ٜمبالت ٕٞبیػ ثیٗ إِّّی ثبظتبٖ ؼٙبظی ایراٖ ،حٛز ٜؼٕبَ  ٚؼٕبَ ؼرق .

تٟراٖ  :پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری ،پصٞٚؽىس ٜثبظتبٖ ؼٙبظی  .چبح پسیس. ٜ
ـؿ. 124-125 .
 -3زٚظت ػّی ٔ ،ؼف ; ٝٔٛزوتر رضبیی ،ػجساِحٕیس٘ .1397 .جرز ایسئِٛٛشیه ٌ ٚعترغ لّٕرٚ
فرٍٙٞی .چىیسٔ ٜمبالت ٕٞبیػ ّٔی جٛا٘بٖ ٛٞ ٚیت ایرا٘ی ٕٞ :عبزی ػٙبـر زیٙی ّٔ ٚی .
زا٘ؽٍب ٜتٟراٖ  :ظبزٔبٖ ا٘تؽبرات جٟبز زا٘ؽٍبٞی .ؾ.239 .
 -4زوتر رضبیی  ،ػجساِحٕیس; زٚظت ػّیٔ ،ؼفٛٞ .1387. ٝٔٛیت ّٔی  ٚزیٙی زر تمبثُ ثب
ظٙبریٛی از ذٛز ثیٍبٍ٘ی فرٍٙٞی .چىیسٔ ٜمبالت ٕٞبیػ ّٔی جٛا٘بٖ ٛٞ ٚیت ایرا٘ی :
ٕٞعبزی ػٙبـر زیٙی ّٔ ٚی  .زا٘ؽٍب ٜتٟراٖ  :ظبزٔبٖ ا٘تؽبرات جٟبز زا٘ؽٍبٞی .ؾ.253 .
 -5زوتر ارفؼی ،ػجسإِجیس  ٚزوتر رضبیی ،ػجساِحٕیسٔ .ؼف ٝٔٛزٚظت ػّی ث ٝػٛٙاٖ ٕٞىبر
پصٞٚؽی .1387 .آجر ٘ٛؼتٞ ٝبی ٘ ٛیبفت ٝزر زؼت ؼٛؼتر ذٛزظتبٖ .چىیسٔ ٜمبالت زٔٚیٗ
ٕٞبیػ ّٔی زثبٖ ؼٙبظی  ،وتیجٞ ٝب ٔ ٚت . ٖٛتٟراٖ :پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری ،
پصٞٚؽىس ٜزثب٘ؽٙبظی  ،وتیجٞ ٝب ٔ ٚت .ٖٛـؿ . 39 – 40.
 -6زوتر ارفؼی ،ػجسإِجیس  ٚزوتر رضبیی ،ػجساِحٕیسٔ .ؼف ٝٔٛزٚظت ػّی ث ٝػٛٙاٖ ٕٞىبر
پصٞٚؽی.1387 .آجر ٘ٛؼتٞ ٝبی ٘ ٛیبفت ٝزر زؼت ؼٛؼتر ذٛزظتبٖ .چىیسٔ ٜمبالت زٔٚیٗ
ٕٞبیػ ّٔی زثبٖ ؼٙبظی  ،وتیجٞ ٝب ٔ ٚت . ٖٛتٟراٖ :پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری،
پصٞٚؽىس ٜزثب٘ؽٙبظی  ،وتیجٞ ٝب ٔ ٚت . ٖٛـؿ . 39 – 40.
 -7زوتر ارفؼی ،ػجسإِجیس  ٚزوتر رضبیی ،ػجساِحٕیسٔ .ؼف ٝٔٛزٚظت ػّی ث ٝػٛٙاٖ ٕٞىبر
پصٞٚؽی .1387 .آجر ٘ٛؼتٞ ٝبی ٘ ٛیبفت ٝزر زؼت ؼٛؼتر ذٛزظتبٖٔ .جٕٛع ٔمبالت زٔٚیٗ
ٕٞبیػ ّٔی زثبٖ ؼٙبظی  ،وتیجٞ ٝب ٔ ٚت . ٖٛتٟراٖ :پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری،
پصٞٚؽىس ٜزثب٘ؽٙبظی  ،وتیجٞ ٝب ٔ ٚت . ٖٛـؿ .102-125.
 -8زوتر رضبیی  ،ػجساِحٕیس  ٚزٚظت ػّیٔ ،ؼف . 1388 .ٝٔٛزیٙبٔیعٓ ػٛأُ ٔحیغی ثر اٍِٞ ٛبی
اظتمراری زؼت ثٕپٛرٔ .مبالت ظٔٛیٗ ٕٞبیػ ثیٗ إِّّی رٚاثظ ثیٗ فرٍٙٞی ػفر ٔفرؽ آظیبی
ٔیب٘. ٝتٟراٖ :پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری  .ؾ.20-21 .
 -9زٚظت ػّی ٔ ،ؼفٔ .1388 .ٝٔٛمبیع ٝتغجیمی وبؼیىبری ٌٙجس ظجس ورٔبٖ ثب وبؼیىبری ٌٙجس
ظّغب٘ی .ٝچىیسٔ ٜمبالت ٕٞبیػ ورٔبٖ ؼٙبذت  .ؾ.؟؟؟ .

 -10زوتر رضبیی  ،ػجساِحٕیس  ٚزوتر ارفؼی ،ػجسإِجیسٔ .ؼف ٝٔٛزٚظت ػّی ث ٝػٛٙاٖ ٕٞىبر
پصٞٚؽی  ٛ٘ .یبفتٞ ٝبیی از ثبٚرٞبی زیٙی ایالْ ثبظتبٖٕٞ .بیػ ٔٙغم ٝای ثررظی زظتبٚرزٞبی
ثبظتبٖ ؼٙبظی زر ذٛزظتبٖ ،زا٘ؽٍب ٜآزاز ٚاحس ؼٛؼتر.1389 .

فؼبِیت ٞبی پصٞٚؽی:
 -1زٚظت ػّیٔ ،ؼفٌ . 1386 .ٝٔٛسارغ پصٞٚؽی ثررظی ظیر تحٙٞ َٛر وبؼی وبری  ٚؼرح
احٛاَ  ،آثبر ٔ ٚىبتت ٙٞری ٙٞرٔٙساٖ ایٗ رؼت ٝزر ؼٟر تٟراٖ(جّس ٘رعت)  .تٟراٖ :پصٞٚؽٍبٜ
ٔیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری  ،پصٞٚؽىسٙٞ ٜر ٞبی ظٙتی .
 -2زٚظت ػّیٔ ،ؼفٌ . 1388 .ٝٔٛسارغ پصٞٚؽی وتبثؽٙبظی تسییٙبت ٚاثعت ٝثٔ ٝؼٕبری اثٙیٔ ٝمسظٝ
ؼٟر تٟراٖ ثسري .تٟراٖ :پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری  ،پصٞٚؽىسٙٞ ٜر ٞبی ظٙتی .
 -3زٚظت ػّیٔ ،ؼفٌ . 1393 .ٝٔٛسارغ پصٞٚؽی ٔغبِؼ ٝزر زٔی ٝٙپیؽیٙٞ ٝٙر ٘مبؼی پؽت ؼیؽٚ ٝ
ایجبز وبرٌب ٕٝ٘ٛ٘ ٜظبزی .تٟراٖ :پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری  ،پصٞٚؽىسٙٞ ٜر ٞبی
ظٙتی .
 -4زٚظت ػّیٔ ،ؼفٌ . 1394 .ٝٔٛسارغ پصٞٚؽی ٘مبؼی پؽت ؼیؽ ٝثب ٔٛضٛع ترویت عرح ٔٙغمٝ
اِجرٚج ثب ٘مٛغ ٙٞسظی  ٚـٛر فّىی ثب اثؼبز  100زر  . 70تٟراٖ :پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٚ
ٌرزؼٍری  ،پصٞٚؽىسٙٞ ٜر ٞبی ظٙتی .
 -5زٚظت ػّیٔ ،ؼفٌ . 1396 .ٝٔٛسارغ پصٞٚؽی تفبٚیر ؼبٙٞبٔ ٝفرزٚظی ثب ٍ٘بٔ ٜیرزا ػّیمّی
ذٛیی زر تبثّ٘ ٛمبؼی پؽت ؼیؽ ٝثب اثؼبز  30زر .100تٟراٖ :پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٚ
ٌرزؼٍری  ،پصٞٚؽىسٙٞ ٜر ٞبی ظٙتی .
 -6زٚظت ػّیٔ ،ؼفٌ . 1397 .ٝٔٛسارغ پصٞٚؽی ثبزآفریٙی ٌُ ٔ ٚرؽ لبجبر ثر اظبض تفٛیر جّس
لرآٖ ٘فیط ٔؼرٚف ثٔ ٝحٕس ؼفیغ ارظٙجب٘ی ث ٝظبَ .ٜ 1253ق (٘عرٛٔ ٝجٛز زر ٔروس اظٙبز وبخ
ٌّعتبٖ) ثر رٚی تبثّٛی ٘مبؼی پؽت ؼیؽ ٝث ٝاثؼبز  . 93*62تٟراٖ :پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٚ
ٌرزؼٍری  ،پصٞٚؽىسٙٞ ٜر ٞبی ظٙتی .
 -7زٚظت ػّیٔ ،ؼفٌ . 1398 .ٝٔٛسارغ پصٞٚؽی احیبء ؼی٘ ٜٛمبؼی پؽت آی ٝٙثب اظتفبز ٜاز
پیٍٕٙت ٞب  ٚثعت ٞبی عجیؼی .تٟراٖ :پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری  ،پصٞٚؽىسٙٞ ٜر
ٞبی ظٙتی .

 .4ظٛاثك ثر پبیی ٕ٘بیؽٍبٕٞ ، ٜبیػ ٔ ،جٕٛػ ٝظرٙرا٘ی  ٚآثبر ٙٞری:
اِف :زریبفت ِٛح تمسیر ٌٛ ٚاٞی ٘بٔٞ ٝبی ٙٞری:
 -1ثر پبیی  ٚؼروت زر ٕ٘بیؽٍب ٜفؼبِیت ٞب  ٚپصٞٚػ ٞبی ػّٕی رؼت ٝثبظتبٖ ؼٙبظی زر زٔٚیٗ
ٕٞبیػ ثبظتبٖ ؼٙبظبٖ جٛاٖ .زا٘ؽٍب ٜتٟراٖ. ) 1381 ( .
 -2زریبفت ٌٛاٞیٙبٔ ٝوبرٌب ٜػبِی آٔٛزغ  ٚؼٙبذت فرغ زظتجبفت ثب تسریط جٙبة زوتر عبٞر
ـجبحی از پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری ،پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتیٔ(.رزاز ٔب.)1386 ٜ
 -2زریبفت ِٛح ظپبض از ریبظت پصٞٚؽىس ٜزثبؼٙبظی ،وتیجٞ ٝب ٔ ٚت ٖٛجٟت ؼروت زر زٔٚیٗ
ٕٞبیػ ّٔی زثبٖ ؼٙبظی  ،وتیجٞ ٝب ٔ ٚت( . ٖٛاظفٙس ٔب)1387 ٜ
 -3زریبفت ِٛح ظپبض از ٔسیر وُ ٔیراث فرٍٙٞی ،ـٙبیغ زظتی ٌ ٚرزؼٍری اظتبٖ اـفٟبٖ جٟت
ٕٞىبری  ٚثرٌساری ٕ٘بیؽٍب ٜظراظری ـٙبیغ زظتی اظتبٖ اـفٟبٖ تٛظظ پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی
ظٙتی(.آثبٖ ٔب)1389 ٜ
 -4زریبفت ٌٛاٞی از ٔؼب ٖٚـٙبیغ زظتی ٙٞ ٚرٞبی ظٙتی اظتبٖ اـفٟبٖ جٟت ؼروت زر وبرٌبٜ
آٔٛزؼی تحت ػٛٙاٖ اظتب٘سارز ٔ ٚجب٘ی ثبزاریبثی زر ـٙبیغ زظتی(.آثبٖ ٔب.)1389 ٜ
 -5زریبفت ِٛح ظپبض از ٔؼب ٖٚپصٞٚػ  ٚفٙبٚری زا٘ؽٍب ٜآزاز اظالٔی ٚاحس ٘جف آثبز ثٙٔ ٝبظجت
ؼروت زر ٕٞبیػ ّٔی ٙٞر ،فر ،ًٙٞتبرید  ٚتِٛیس فرغ زظتجبف ایراٖ  ٚجٟبٖ زر زا٘ؽٍب ٜآزاز
اظالٔی ٚ ،احس ٘جف آثبز(.ارزیجٟؽت ٔب.)1390 ٜ
 -6زریبفت ِٛح تمسیر جٟت ثرپبیی ٕ٘بیؽٍب٘ ٜمبؼی پؽت ؼیؽ ٝزر ٍ٘برذب٘ ٝرازی ثب ٕٞراٞی اظتبز
ٔرتضی آلب لبظٕی.)1392(.
 -7زریبفت ِٛح تمسیر از ریبظت ٔجٕٛػ ٝفر ًٙٞظرای فرزٚض جٟت ثرپبیی ٕ٘بیؽٍب ٜا٘فرازی
٘مبؼی پؽت ؼیؽ ٝزر ٍ٘برذب٘ ٝپرزیعبٖ ( .تیر ٔب.)1393 ٜ
 -8زریبفت ِٛح تمسیراز ٔسیر ػبُٔ ثرج ٔیالز جٟت ثرٌساری ٚٚرن ؼبح زر رؼت٘ ٝمبؼی پؽت
ؼیؽ ٝزر ٔراظٓ ظٛي چبٔٞ ٝب.)1393( .
 -9زریبفت ِٛح تمسیر از ریبظت پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری جٟت ٕٞىبری زر
ثرٌساری ٚٚرن ؼبح رؼت٘ ٝمبؼی پؽت ؼیؽ ٝزر ٕ٘بیؽٍب ٜثسرٌساؼت ٞفتٌ ٝرزؼٍری ٟٔ (.ر
ٔب)1394 ٜ

 -10زریبفت ِٛح تمسیر از رییط پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتی جٟت ثرپبیی ٕ٘بیؽٍب ٜرظبِٞ ٝبی
زا٘ؽجٛیی زر پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری ،پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتی( .آثبٖ ٔبٜ
.)1394
 -11زریبفت ِٛح تمسیر از ٔؼب٘ٚت ـٙبیغ زظتی ٙٞ ٚرٞبی ظٙتی اظتبٖ تٟراٖ جٟت ثرٌساری آزٖٔٛ
ٔجٛزٞبی ـٙبیغ زظتی اظتبٖ تٟراٖ زر رؼت٘ ٝمبؼی پؽت ؼیؽ.)1395 (.ٝ
 -12زریبفت ٌٛاٞیٙبٔ ٝؼروت زر ٕٞبیػ ثررظی ظرفیت ٞبی وبرآفریٙی حٛزٞ ٜبی ٔیراث فرٍٙٞی،
ـٙبیغ زظتی ٌ ٚرزؼٍری( .ارزیجٟؽت ٔب.)1395 ٜ
 -13زریبفت ِٛح ظپبض از ٔسیر وٕیتٙٞ ٝری جٟت ٕٞىبری ثب وٕیتٙٞ ٝری ثیعت  ٚچٟبرٔیٗ
ٕ٘بیؽٍب ٜثیٗ إِّّی لرآٖ وریٓ زر رؼت٘ ٝمبؼی پؽت ؼیؽ( . ٝتیر ٔب.)1395 ٜ
 -14زریبفت ِٛح ظپبض از ٔسیر وٕیتٙٞ ٝری جٟت ثرٌساری ٚٚرن ؼبح زر ثیعت  ٚچٟبرٔیٗ
ٕ٘بیؽٍب ٜثیٗ إِّّی لرآٖ وریٓ زر رؼت٘ ٝمبؼی پؽت ؼیؽ( . ٝتیر ٔب.)1395 ٜ
 -15زریبفت ٌٛاٞیٙبٔ ٝؼروت زر ٕٞبیػ  ٚوبرٌب ٜآٔٛزؼی ٘مبؼی پؽت ؼیؽ ٝزر زا٘ؽٍب ٜظٛر.ٜ
(ٟٔر ٔب.)1395 ٜ
 -16زریبفت ٌٛاٞیٙبٔ ٝثرٌساری ٕ٘بیؽٍبٌ ٜرٞٚی ٘مبؼی پؽت ؼیؽ ٝثب ػٛٙاٖ« لبة ٞبی ؼیؽ ٝای» زر
ٍ٘برذبٟ٘ٔ ٝر فر ًٙٞظرای ا٘مالة اظالٔی ( .فرٚرزیٗ .)1396
 -17زریبفت ٌٛاٞی از ریبظت ٔحترْ پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتی جٟت ؼروت زر ٘ؽعت ترففی ثب
ػٛٙاٖ « ٘مبؼی والظیه ایراٖ زر ٔمبیع ٝثب ٘مبؼی ٔسرٖ ایراٖ»ٟٔ( ،ر ٔب.)1397 ٜ
 -18زریبفت ٌٛاٞیٙبٔ ٝاز ریبظت ٔحترْ پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتی جٟت ؼروت زر ٕٞبیػ ّٔی ٙٞر
ایراٖ زر زٚر ٜلبجبر زر پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری( .آثبٖ ٔب.)1397 ٜ
 -19زریبفت ٌٛاٞیٙبٔ ٝآٔٛزؼی ٙٞری از ریبظت ٔحترْ پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتی زر ٕٞبیػ ّٔی ٙٞر
ایراٖ زر زٚر ٜلبجبر زر پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌ ٚرزؼٍری( .زی ٔب.)1397 ٜ
 -20زریبفت ٌٛاٞی از ریبظت ٔحترْ پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتی جٟت ؼروت زر ٘ؽعت ترففی ثب
ػٛٙاٖ « آرای ٝزر ٙٞر اظالٔی»( ،آثبٖ ٔب.)1397 ٜ
 -21زریبفت ٌٛاٞی از ریبظت ٔحترْ پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتی جٟت ؼروت زر ٘ؽعت ترففی ثب
ػٛٙاٖ « رٚغ آٔٛزغ زر ٔىتت ٍ٘برٌری وٕبَ اِسیٗ ثٟساز»( ،ثٔ ٕٟٗب.)1397 ٜ
 -22زریبفت ٌٛاٞی از ریبظت ٔحترْ پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتی جٟت ؼروت زر ٘ؽعت ترففی ثب
ػٛٙاٖ « آؼٙبیی ثب ٙٞر اظالٔی ؼج ٝلبرٙٞ ٜر از اثتسا تب لرٖ ٔ 16یالزی»( ،آثبٖ ٔب.)1397 ٜ

 -23زریبفت ِٛح تمسیر از ریبظت ٔحترْ پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتی جٟت تسریط زٚر ٜآٔٛزؼی
٘مبؼی پؽت ؼیؽ(.ٝثٔ ٕٟٗب)1397 ٜ
 -24زریبفت ٌٛاٞی ٘بٔ ٝترففی آٔٛزغ ؼبغّیٗ تحت ػٛٙاٖ رٚغ ٞبی را ٜا٘سازی وعت  ٚوبر
ٔجبزی زر رؼت٘ ٝمبؼی پؽت ؼیؽ ٝثب زرج ٝیه از ٔؼبٔ ٖٚحترْ ـٙبیغ زظتی ازار ٜوُ ٔیراث
فرٍٙٞی ،ـٙبیغ زظتی ٌ ٚرزؼٍری اظتبٖ تٟراٖ(.ارزیجٟؽت ٔب)1398 ٜ
 -25زریبفت ِٛح تمسیر از ریبظت ٔحترْ پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتی جٟت تسریط زٚر ٜآٔٛزؼی
٘مبؼی پؽت ؼیؽ(.ٝثٔ ٕٟٗب)1398 ٜ
 -26زریبفت ِٛح تمسیر از ریبظت ٔحترْ پصٞٚؽىسٙٞ ٜرٞبی ظٙتی جٟت ٕٞىبری ثٙٔ ٝظٛر ػمس
تفب٘ ٓٞبٔ ٝفی ٔبثیٗ پصٞٚؽٍبٔ ٜیراث فرٍٙٞی ٌٚرزؼٍری ٔ ٚروس ٌعترغ ظیٕٙبی ٔعتٙس ٚ
تجرثی (.اظفٙس ٔب)1398 ٜ

ة :اظبتیس ٙٞری:
 -1آٔٛزغ ؼی٘ ٜٛمبؼی پؽت ؼیؽ ٝزر ٔحضر اظتبز ٌرا٘مسر ٔرتضی آلب لبظٕی (.از ظبَ 1386تب
.)1389
 -2آٔٛزغ ؼی٘ ٜٛمبؼی ل ٜٟٛذب٘ ٝای زر ٔحضر اظتبز ٌرا٘مسر ٔرحٔ ْٛحٕس فراٞب٘ی (.ظبَ .)1391
 -3آٔٛزغ ؼی ٜٛاجرای ٌُ ٔ ٚرؽ ٔىتت لبجبر  ٚچٟر ٜپرزازی زر ٔحضر اظتبز ٌرا٘مسر ػجساهلل
رحیٕی (.از ظبَ  1397تب و.)ٖٛٙ
 -4آٔٛزغ ؼی ٜٛعراحی ظٙتی ٔ ٚیٙیبتٛر ٔىتت تیٕٛری زر ٔحضر اظتبز ٌرا٘مسر ارزؼیر
ٔجرزتبوعتب٘ی( .از ظبَ  1397تب و.)ٖٛٙ
 -5آٔٛزغ ؼی ٜٛعراحی ظٙتی زر ٔحضر اظتبز ٌرا٘مسر ٟٔسی ثٟؽتی ٘صاز.)1397(.

ج :آثبر ٙٞری:
 -1اجرای تبثّ٘ ٛمبؼی پؽت ؼیؽ ٝثب ٔٛضٛع ٔؼراج حضرت رظ َٛثرٌرفت ٝاز اثر اظتبز ٔحٕس ٘مبغ
ثب اثؼبز  50زر )1394(.70
 -2اجرای تبثّ٘ ٛمبؼی پؽت ؼیؽ ٝثب ػٛٙاٖ «ترویت عرح ـٛر فّىی ثب ٘مٛغ ٙٞسظی زر زایرٙٔ ٜغك
اِجرٚج ثب اثؼبز  100زر .)1394-95(» 70
 -3اجرای تبثّ٘ ٛمبؼی پؽت ؼیؽ ٝثب ػٛٙاٖ « ٕ٘ ٝ٘ٛتفبٚیر زائر ٜإِؼبرف پسؼىی جٟبٖ اظالْ  ٚایراٖ
ثب اثؼبز  120زر .)1395(» 40

 -4اجرای تبثّ٘ ٛمبؼی پؽت ؼیؽ ٝثب ػٛٙاٖ « تفبٚیر ؼبٙٞبٔ ٝفرزٚظی ثب ٍ٘بٔ ٜیرزا ػّی ذٛیی زر تبثّٛ
٘مبؼی پؽت ؼیؽ ٝاثؼبز  100زر .)1396(» 30
 -5اجرای تبثّ٘ ٛمبؼی پؽت ؼیؽ ٝثب ػٛٙاٖ « ثبزآفریٙی ٌُ ٔ ٚرؽ لبجبر ثر اظبض تفٛیر جّس لرآٖ
٘فیط ٔؼرٚف ثٔ ٝحٕس ؼفیغ ارظٙجب٘ی ث ٝظبَ .ٜ 1253ق (٘عرٛٔ ٝجٛز زر ٔروس اظٙبز وبخ
ٌّعتبٖ) ثر رٚی تبثّٛی ٘مبؼی پؽت ؼیؽ ٝث ٝاثؼبز .)1397(»93*62
 -6اجرای پٙج تبثّ٘ ٛمبؼی پؽت آی ٝٙثر اظبض ٕ٘ ٝ٘ٛظبزی تفبٚثر ؼبٙٞبِٔ ٝغفؼّی ـٛرتٍر ؼیرازی
ثب ػٛٙاٖ
*٘جرز رظتٓ  ٚظٟراة
* ٘جرز رظتٓ اظفٙسیبر
* ٘جرز رظتٓ  ٚزی ٛظپیس ٔبز٘سراٖ
* ٘جرز رظتٓ اؼىجٛض
٘جرز رظتٓ  ٚافراظیبة

