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 مطالة فُزست

 صفحٍ    عىًان  

 

 مقذمٍ

 یَا شاخص-یاقتصاد مقايمت یَا تزوامٍ یاتیارس یَا شاخص

 1.............................................................حًسٌ اقتصاد کالن

 

 تٍ مقايمتی اقتصاد یمصًب ستاد فزماوذَ یَا شاخص 

 اقتصاد یمل یَا تزوامٍ تفکیک َز یک اس

 3..................................................................ی..........مقايمت

         





 

 

  ٍمقذم 

تُثوًد   ،ایرشذ پً هیتأم یالتلاد هماٍهت یول یّا اػتیػ ّذف

توٍ اَوذاس سوىذ     یاتیدسوت ٍ  یمقايموت اقتصواد   یَوا  شاخص

تَػط سّثش  29/11/1392 خیدس تاس ّا ایي ػیاػت .تاؿذ یه اوذاس چشم
 . اتالؽ ؿذتِ لَُ هجشیِ، همٌٌِ ٍ لضائیِ هؼظن اًمالب 

ّ  یتیشا  ِیی دس لیَُ هجش  ییی اجشا یّا الذاماّن   یاجیشا  یػیاهاًذ
 لیی سّثش هؼظن اًمالب تِ ؿیش  ر  یاتالغ یالتلاد هماٍهت یّا اػتیػ
 :تاؿذ یه

 179062ًاهیِ ؿیواسُ   یطی  شاىیی ا یجوْیَسی اػیاله   سیاػت -1
 یسا هؼییلَر ػییاهاًذّ جوْییَس غیییی، هؼییاٍى اٍر س1/12/1392هییَس 

 ًوَدًذ.  یالتلاد هماٍهت یول یّا اػتیدس ساتطِ تا ػ ؼتِیالذاهات تا
  اتالؽ 15 یط 10/12/1392دس هَس   جوَْس غییهؼاٍى اٍر س  -2

ّش دػتگاُ سا  فیتىال ،یهل تیاهٌ یػال یهشتثط ٍ ؿَسا یّا تِ دػتگاُ
سا هؼیلَر   جوَْس غیسئ یٍ ًظاست ساّثشد یضیس ٍ هؼاًٍت تشًاهِ يییتؼ
 ًوَدًذ.  ییاجشا یّا تشًاهِ ِیٍ تْ كیتلف

تِ ػٌَاى هشجیغ   «ؿَسای التلاد» 1393ػار  فشٍسدیي هاُدس  -3
ؿیَسای  هلیَتات   .ّای التلاد همیاٍهتی تؼیییي دشدییذ    تلَیة تشًاهِ

ٍ  ّیا  اػیت یهجوَػیِ اّیذاف، ػ  »تحت ػٌَاى   ای دس هجوَػِالتلاد 
)هتي  هٌتـش دشدیذ 1393دس تاتؼتاى ػار  «یالتلاد هماٍهت یّا تشًاهِ

سیضی وـیَس   واهل وتاب هضتَس اص طشیك ٍتگاُ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ
  .لاتل دػتشػی اػت(

سّثیش   هٌَیاتػتاد فشهاًذّی التلاد هماٍهتی دس جْت اجشای  -4
ِ  هؼظن اًمالب تیش ا  ّیی هیَس    52442/ت85001ؿیواسُ   ػیاع هلیَت

ٍصیشاى تِ سیاػت هؼاٍى اٍر سییغ جوَْس تـیىیل   ّیلت 31/6/1394
 تشدضاس ًوَدُ اػت ٍ اص جولِ جلؼات هتؼذدیتاوٌَى ػتاد هضتَس  .دشدیذ

التلیاد  ّیای   ّیا ٍ ریشٍطُ   ، طیش  یهلی  یّا تشًاهِآى تلَیة  هلَتات
 اػت. یهماٍهت



 

 

 

ایي هجوَػیِ تیا ّیذف دػتشػیی آػیاى تیِ هؼیتٌذات اجشاییی         
تَػیط  هجلیذ جیثیی   یه ّای ولی التلاد هماٍهتی تِ كَست  ػیاػت

 تذٍیي دشدیذ. دتیشخاًِ ػتاد فشهاًذّی التلاد هماٍهتی 
ولیِ ّوىاساى ػاصهاى هذیشیت ٍ ػپاع ٍ تمذیش اص ضوي دس رایاى 

ّای ؿایؼتِ تِ  تالؽش تِ خاطّای اجشایی  دػتگاٍُ سیضی وـَس  تشًاهِ
 ّای ولی التلاد همیاٍهتی،  دس ساػتای تحمك اّذاف ػیاػتػول آهذُ 

ٍ ػیایش ػضیضاًیی ویِ     واسآفشیٌیاى ، اص ولیِ كاحثٌظشاى، اػاتیذ داًـگاُ
ًمطیِ  تماضیا داسد   دغذغِ ریـشفت ٍ اػتالی اییشاى اػیالهی سا داسًیذ،   

ِ تش اجشای ّشچِ تْ ًظشات ٍ ریـٌْادات خَد سا دس ساتطِ تا  یّیا  تشًاهی
اهَس ؿیَسای التلیاد ٍ   »تِ ، یالتلاد هماٍهتّای  ّا ٍ رشٍطُ ، طش یهل

 .سیضی وـَس هٌؼىغ ًوایٌذ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ «التلاد هماٍهتی
                                           

 فزَاد دصپسىذ           

 ي تًدجٍ ي  معاين َماَىگی تزوامٍ                 

 دتیز ستاد فزماوذَی اقتصاد مقايمتی                            

1395 تُار               



 1              یهاي كلی اقتصاد مقاومت سياست مستندات اجرایی

 

 

 یاقتصاد مقايمت یَا تزوامٍ یاتیارس یَا شاخص 

مقايمتی اقتصاد َای تزوامٍ ارسیاتی َای شاخص
1 

                             کالناقتصاد های حوزه  شاخص 

 

 الف( تحقق رشذ پًیا

 ًِش  سؿذ تَلیذ ًاخالق داخلی وـَس تِ لیوت رای 

 ٍِاسیاًغ ًش  سؿذ تَلیذ ًاخالق داخلی وـَس تِ لیوت رای 

  ػْن اسصؽ افضٍدُ تخؾ وـاٍسصی اص تَلیذ ًاخالق داخلی وـَس

 تِ لیوت رایِ

  ػْن اسصؽ افضٍدُ تخؾ كٌؼت )ػاخت( اص تَلیذ ًاخالق داخلی

 وـَس تِ لیوت رایِ

  ػْن اسصؽ افضٍدُ تخؾ هؼذى )تِ جض ًفت ٍ داص(  اص تَلیذ

 ًاخالق داخلی وـَس تِ لیوت رایِ

  ػْن اسصؽ افضٍدُ تخؾ ًفت ٍ داص اص تَلیذ ًاخالق داخلی

 وـَس تِ لیوت رایِ

  ػْن اسصؽ افضٍدُ تخؾ خذهات اص تَلیذ ًاخالق داخلی وـَس

 تِ لیوت رایِ

 اخق تْای واالّا ٍ خذهات هلشفیًش  تَسم تش اػاع ؿ  

  ٍاسیاًغ ًش  تَسم 

 ب(کاَش آسیة پذیزی اقتصاد 

 ػْن ػَائذ ًفتی دس تَدجِ وـَس 

                                                      
ّای التلاد هماٍهتی  ّای اسصیاتی تشًاهِ تَاًذ تشاػاع ؿاخق ّای تشویثی هی ؿاخق - 1

 هحاػثِ دشدد.
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 تشویة كادسات وـَس تش حؼة وـَس هملذ 

 تشویة ٍاسدات وـَس تش حؼة وـَس هثذأ 

 ِای ای، هلشفی ٍ ػشهایِ تشویة ٍاسدات تِ تفىیه ٍاػط 

 ج( افشایش اوعطاس پذیزی اقتصاد 

  سؿذ تَلیذ ٍ تؼذاد هحلَالت دس كٌایغ تاال دػت ٍ راییي دػت

 ًفت ٍ داص 

  12ستثِ ایشاى دس ؿاخق سلاتت رزیشی جْاًی تِ تفىیه اجضای 

 داًِ آى

 سؿذ ػشهایِ دزاسی ایشاًی دس وـَسّای خاسجی 

  ًؼثت وفایت رخایش اسصی 

  ًؼثت وفایت رخایش خاسجی وـَس 

 للی)جْاًی(الو ػْن ایشاى دس صًجیشُ تَلیذ تیي 
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    های ملی اقتصاد مقاومتی  مرتبط با برنامههای  شاخص

 )مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی(

 

 ملی ارتقای تُزٌ يری . تزوامٍ 1

  ؿاخق تْشُ ٍسی ًیشٍی واس تش حؼة تمؼین تَلیذ ًاخالق

 داخلی تش تؼذاد ؿاغالى ول وـَس

 افضٍدُ ّش  ؿاخق تْشُ ٍسی ًیشٍی واس تش حؼة تمؼین اسصؽ

 یه اص تخؾ ّای اكلی التلاد تش تؼذاد ؿاغالى آى تخؾ

  ؿاخق تْشُ ٍسی ًیشٍی واس تش حؼة تمؼین تَلیذ ًاخالق

 داخلی تش ػاػت اؿتغار ول

  ؿاخق تْشُ ٍسی ػشهایِ تش حؼة تمؼین تَلیذ ًاخالق داخلی

 تش اسصؽ هَجَدی ػشهایِ ثاتت ول وـَس

  اسصؽ افضٍدُ  ّش یه ؿاخق تْشُ ٍسی ػشهایِ تش حؼة تمؼین

اص تخؾ ّای اكلی التلاد تش اسصؽ هَجَدی ػشهایِ ثاتت آى 

 تخؾ

 ًش  سؿذ تْشُ ٍسی ول ػَاهل تَلیذ 

  ؿاخق تْشُ ٍسی اًشطی تش حؼة تمؼین اسصؽ ػتاًذُ تش همذاس

 اًشطی هلشف ؿذُ دس التلاد وـَس 

  ؿاخق ؿذت اًشطی: هلشف ًْایی اًشطی)تـىِ هؼادر ًفت

 لیذًاخالق داخلیخام( تمؼین تشتَ

  ؿاخق تْشُ ٍسی آب تش حؼة تمؼین اسصؽ ػتاًذُ تش همذاس آب

 هلشف ؿذُ دس ػطح ول التلاد

 ٍُسی فیضیىی آب وـاٍسصی )همذاس آب هلشفی  تْش

 وـاٍسصی)هتشهىؼة( تمؼین تشهمذاسهحلَر تَلیذؿذُ)ویلَدشم(( 
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 ٍُسی التلادی)سیالی(آب وـاٍسصی)همذاس آب هلشفی  تْش

ىؼة( تمؼین تشػَدخالق هحلَر وـاٍسصی)هتشه

 تَلیذؿذُ)سیار( 

  ػشاًِ هلشف آب دس تخؾ وـاٍسصی تِ اصای ّش ٍاحذ اسصؽ

 افضٍدُ ایي تخؾ 

  ُػشاًِ هلشف آب دس تخؾ كٌؼت تِ اصای ّش ٍاحذ اسصؽ افضٍد

 ایي تخؾ 

 ُّا ساًذهاى ًیشٍدا 

 تلفات اًتمار ٍ تَصیغ هلشف  اًشطی تشق 

 

گزایی اقتصاد )تًسعٍ صادرات غیز . تزوامٍ ملی پیشثزد تزين 2

 وفتی(

 ًش  سؿذ كادسات غیش ًفتی 

 تشاص تجاسی غیش ًفتی وـَس 

 تشاص حؼاب جاسی وـَس 

 ٍصى / اسصؽ -ًؼثت كادسات غیشًفتی تِ ول كادسات 

  ٍصى / اسصؽ  -ًؼثت كادسات غیشًفتی تِ ول ٍاسدات 

  )ٍصى /  -ًؼثت كادسات غیشًفتی تِ ٍاسدات )تذٍى هیؼاًات داصی

 اسصؽ 

 ِای( تِ ول ٍاسدات  ای )ٍاػطِ ًؼثت ٍاسدات واالّای ػشهای- 

 ٍصى / اسصؽ 

  ًش  سؿذ ػشهایِ دزاسی هؼتمین خاسجی 

 ِدزاسی هؼتمین خاسجی+ لشاسدادّا تِ تـىیل  ًؼثت ػشهای

 ػشهایِ ثاتت ًاخالق

 ِدزاسی خاسجی ) ًؼثت ػشهایFDI +لشاسدادّای هـاسوتی +

 تش ول تاهیي هالیفایٌاًغ( 
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 ِدزاسی ایشاى دس خاسج اص وـَس تمؼین تش تـىیل  ًؼثت ػشهای

 ػشهایِ ثاتت ًاخالق

 تِ ای جادُ تشاًضیت/  ای جادُ تِ ای جادُ) ول تشاًضیت ؿاخق 

/ دسیایی تِ دسیایی تشاًضیت/ ای جادُ تِ دسیایی تشاًضیت/  دسیایی

 ( آّي ساُ طشیك اص تشاًضیت

 ول تِ تٌیاى داًؾ( خذهات ٍ واال) هحلَالت كادسات ًؼثت 

  كادسات

 التلادی ٍیظُ ٍ آصاد هٌاطك اص( خذهات ٍ واالّا) كادسات ًؼثت 

 اسصؽ/  ٍصى -كادسات ول تِ

 غیشًفتی كادسات ول تِ تشاًضیت دسآهذ ًؼثت  

 غیشًفتی كادسات دسآهذ ول تِ تشق تشاًضیت ٍ ػَاج دسآهذ ًؼثت  

 ّای ًاهِ هَافمت ٍ ّا الوللی،ریواى تیي ًْادّای دس ػضَیت 

 الوللی تیي ٍ ای هٌطمِ

 وـَس التلاد تَدى تاص ؿاخق  

 غیشًفتی كادسات ول اص هٌْذػی فٌی خذهات ػْن  

 غیشًفتی كادسات ول اص دشدؿگشی خذهات ػْن  

 ٍاسدات ٍ كادسات جغشافیایی توشوض ؿاخق 

 غیشًفتی كادسات ول اص دشدؿگشی خذهات ػْن 

 )درين سایی اقتصاد(. تزوامٍ ملی ارتقای تًان تًلیذ ملی 3

   ؿاخق ػَْلت اًجام وؼة ٍ واس ٍ ستثِ جْاًی وـَس دس ایي

 ؿاخق

 ؿاخق واسآفشیٌی ٍ ستثِ جْاًی وـَس دس ایي ؿاخق 

  ستثِ جْاًی وـَس دس ایي ؿاخق ؿاخق تَػؼِ هالی ٍ 

  دسكذ تغییشات ػاالًِ ًش  اسص تاصاس آصاد 

 ّا  ػْن هطالثات غیشجاسی دس تؼْیالت اػطایی تاًه 

 دسكذ خَدوفایی دس تَلیذ واالّای اػاػی  
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 رزیشی دس ػفش ٍ دشدؿگشی  ستثِ ایشاى دس ؿاخق سلاتت 

  افضایؾ ًؼثت وفایت ػشهایِ تاًه ّا ٍ هَػؼات اػتثاسی غیش

 تاًىی

  ٍ دسكذ رَؿؾ ًظاست تاًه هشوضی تش تاًىْا ٍ هَػؼات رَلی

 تاًىی

 ًش  سؿذ رایِ رَلی 

 ًُش  سؿذ ضشیة فضایٌذ 

  خلَكی تِ ول  -هـاسوت ػوَهی   اػتثاسات طش  ّایًؼثت

 طش  ّای توله ػشهایِ ای 

 ًش  تیىاسی  جَاًاى 

 ًش  تیىاسی داًؾ آهَختگاى آهَصؽ ػالی 

 ًش  هـاسوت جوؼیت فؼار وـَس 

 ًش  هـاسوت صًاى داسای تحلیالت ػالی وـَس 

 ؿاخق تشاص تجاسی تخؾ وـاٍسصی 

  هیضاى رخایش ساّثشدی اص هحلَالت اػاػی 

 ػْن تاصاس ػشهایِ دس تاهیي هالی وـَس 

  ًش  سؿذ تؼذاد دشدؿگشاى داخلی 

  ػْن ٍاسدات واالّای هلشفی اص ول ٍاسدات 

 ػْن ٍاسدات واالّای ٍاػطِ ای اص ول ٍاسدات 

 ػْن ٍاسدات واالّای ػشهایِ ای اص ول ٍاسدات 

 تفاٍت تیي ًش  سػوی ٍ آصاد اسص 

 ًش  سؿذ اؿتغار سٍػتایی 

عذالت تىیان کزدن اقتصاد ي تًسعٍ عذالت . تزوامٍ ملی 4

 اجتماعی

  ای هٌطمِ ػْن افشاد ٍالغ دس صیش خطش فمش ًؼثی 
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 ضشیة جیٌی 

  ًؼثت ّضیٌِ ّای دّه اٍر تِ تِ دّه دّن 

 ّا دس هٌاطك هختلف فاكلِ دػتشػی تِ صیشػاخت 

  فاكلِ ؿاخق تَػؼِ اًؼاًیHDI   دس هٌاطك هختلف 

 ؿاخق تَػؼِ اًؼاًی 

 ىاسی تیي هٌاطكفاكلِ ًش  تی 

. تزوامٍ ملی تزقزاری اوضثاط مالی در تخش عمًمی ي قطع 5

 ياتستگی تًدجٍ تٍ وفت

  ًؼثت هٌاتغ حاكل اص ػَائذ ًفت ٍ داص دس تَدجِ ػوَهی 

  ًؼثت دسآهذّای هالیاتی تِ تَدجِ ػوَهی وـَس 

  ِتشاص ػولیاتی تَدج 

  ًؼثت دسآهذّای ػوَهی غیش ًفتی تِ اػتثاسات ّضیٌِ ای 

 ًؼثت دسآهذّای هالیاتی تِ تَلیذ ًاخالق داخلی 

 ّای هتفشلِ اص ول اػتثاسات ػوَهی دٍلت ًؼثت اػتثاس سدیف 

  دسكذ دػتگاُ ّای اجشایی هَفك دس اػتمشاس ًظام تَدجِ سیضی

 هثتٌی تش ػولىشد  اص ول دػتگاّْا

  ًؼثت تَدجِ ػوَهی دٍلت تِ تَلیذ ًاخالق داخلی 

 لًؼثت ؿاغالى تخؾ ػوَهی تِ و 

 . تزوامٍ ملی تًسعٍ اقتصاد داوش تىیان6

 ( ؿاخق التلاد داًؾ تٌیاىKEI ) 

 ( ؿاخق ًَآٍسی جْاًیGII ) 

 ( ؿاخق دػتیاتی تِ فٌاٍسیTAI ) 

 ( ؿاخق ػولىشد سلاتت كٌؼتیCIP ) 

 ؿاخق ظشفیت ًَآٍسی هلی 

  ًؼثت اسصؽ افضٍدُ هحلَالت تا فٌاٍسی ریـشفتِ اص تَلیذ

 ًاخالق داخلی 
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  ًؼثت كادسات واالّای تا فٌاٍسی ریـشفتِ تِ ول كادسات

 غیشًفتی 

  ػْن كادسات واالّای تا فٌاٍسی تشتشًؼثت تِ ول كادسات 

 ًؼثت ّضیٌِ ّای تحمیك ٍ تَػؼِ تِ تَلیذ ًاخالق داخلی 

  ػْن تىٌَلَطی اص سؿذ التلادی 

 تٌیاًی اص سؿذ التلادی ػْن داًؾ 

 هیضاى ثثت اختشاػات 

 گفتمان ساسی ي فزَىگ ساسی اقتصاد مقايمتی. تزوامٍ ملی 7

  ًؼثت تؼذاد ػٌاٍیي آثاس هىتَب ٌّشی ٍ آهَصؿی دس حَصُ التلاد

 هماٍهتی تِ ول

  ًؼثت تؼذاد هحلَالت چٌذ سػاًِ ای تْیِ ؿذُ هشتثط تا التلاد

 هماٍهتی تِ ول

  ًؼثت تؼذاد آثاس ػلوی، فشٌّگی، تْیِ ؿذُ دس ػشكِ التلاد

 ا تِ ولهماٍهتی دس كذاٍ ػیو

 ِّای تَلیذی كذا ٍ ػیوا دس حَصُ  ًؼثت تؼذاد ػاػات تشًاه

 التلاد هماٍهتی تِ ول

 . تزوامٍ ملی شفاس ساسی ي سالم ساسی اقتصاد8

  ًؼثت رشًٍذُ ّای تـىیل ؿذُ دس خلَف هفاػذ التلاد دس

 ّای لضایی ًظام لضایی وـَس تِ ول رشًٍذُ

 ًؼثت اسصؽ ول لاچاق واال تِ ول تجاست 

  ّا ٍ  دسكذ رَؿؾ ًظاست تاًه هشوضی تش تاًهؿاخق

 هَػؼات رَلی ٍ تاًىی

 ستثِ ایشاى دس ؿاخق تیي الوللی حىوشاًی تِ تفىیه اجضای آى 

 ؿاخق تَػؼِ دٍلت الىتشًٍیه ٍ ستثِ ایشاى 
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 ( ؿاخق ادسان فؼادcorruption perception index )

 ٍ ستثِ ایشاى تِ تفىیه اجضای آى

ت تًلیذ وفت ي گاس ي تکمیل سوجیزٌ . تزوامٍ ملی تًسعٍ ظزفی9

 پاییه دستی ي تًسعٍ تاسار

  ظشفیت تَلیذ ًفت خام 

 هیضاى تَلیذ ًفت وـَس 

 ػْن تَلیذ ًفت اص هیادیي هـتشن ًؼثت تِ تَلیذ ًفت وـَس 

 هیضاى تَلیذ داص طثیؼی راالیؾ ؿذُ )ؿیشیي( وـَس 

 ػْن تَلیذ داص اص هیادیي هـتشن ًؼثت تِ تَلیذ داص وـَس 

  سٍؿْای ًَیي فشٍؽ ًؼثت تِ ول فشٍؽ ًفت ػْن 

  هیؼاًات داصی وـَس هیضاى تَلیذ 

  هیضاى تَلیذ داصغٌی وـَس 

 )هیضاى تَلیذ فشاٍسدُ ّای ًفتی)تِ تفىیه فشآٍسدُ ّای اكلی 

 ضشیة تاصیافت هخاصى ًفتی 

 هیضاى راالیؾ داص ٍ ًن صدایی 

  هیضاى راالیؾ ًفت خام ٍ هیؼاًات داصی 

  )هیضاى كادسات ًفت وـَس)تِ تفىیه هٌطمِ هملذ 

  ًؼثت تِ تَلیذ ًفت(ػْن كادسات ًفت( 

 ػْن تَلیذ ًفت ایشاى اص تَلیذ وـَسّای ػضَ اٍره 

  هیضاى كادسات داص وـَس 

  هیضاى كادسات داص اص طشیكLNG  

  هیضاى كادسات فشاٍسدُ ّای ًفتی 

   رخیشُ ػاصی ًفت خامهیضاى 

  لیوت ثاتت ػار رتشٍؿیوی )دالساسصؽ كادسات هحلَالت( )

1394) 
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  اسصؽ فشٍؽ داخلی هحلَالت رتشٍؿیوی )لیوت ثاتت ػار

1394) 

 ٌِّای ػْن ّضیR&D   ٌِّای آى كٌؼت ًفت تِ ول ّضی 

  اسصؽ ّش تي هحلَر رتشٍؿیوی تِ لیوت ثاتت كادساتی ػار

94 

 ػْن تشًذّای جْاًی دس تَلیذ ًفت خام ٍ داص 

 الؼات هخاصى ًفت ٍ داصػْن تشًذّای جْاًی دس هط 

 ػْن تشًذّای جْاًی دس ػشهایِ دزاسی دس راالیؾ ٍ رتشٍؿیوی 

 . تزوامٍ ملی َذفمىذساسی یاراوٍ َا11

  ًِتَلیذواالٍخذهات اص ول  ّای تِ فؼالیت  تخلیلی  ًؼثت یاسا

 یاساًِ رشداختی 

 ُهٌذ اص یاساًِ هؼتمین ًمذی ًؼثت افشاد تْش 

  اكال  لیوت ّا تِ هلاسف ولًؼثت هٌاتغ ّذفوٌذی ًاؿی اص 

 ًؼثت لیوت حاهل ّای اًشطی تِ لیوت فَب خلیج فاسع 

 . تزوامٍ ملی مزدمی کزدن اقتصاد11

 ػْن تخؾ خلَكی دس تـىیل ػشهایِ ثاتت ػاالًِ وـَس 

 ػْن اؿتغار تخؾ خلَكی  اص ول التلاد وـَس 

  ّای توله داسایی  ًؼثت تؼذاد طش  ّای ػوشاًی )طش

 س ؿذُ تِ تخؾ خلَكی تِ ول ای( ٍادزا ػشهایِ

  1ّای التلادی ؿاخق دسجِ توشوض تاصاس دس فؼالیت  

 ِضشیة ًفَر تاصاس ػشهای 

                                                      
لاًَى اجشای ػیاػتْای  2ّای ػِ داًِ هادُ  دس هحاػثِ ایي ؿاخق هی تَاى اص دشٍُ - 1

 لاًَى اػاػی  اػتفادُ وشد. 44ولی اكل 
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  ػْن هٌاتغ اختلاف یافتِ اص كٌذٍق تَػؼِ هلی  تِ تخؾ

خلَكی،  ٍ دس  غیشدٍلتی )هلَب / ػولىشد( )تِ تفىیه تؼاًٍی،

 هجوَع( 

 ػْن تخؾ خلَكی اص ول تؼْیالت اػطایی تاًه ّا 

  ًُؼثت تلذی ّای ٍادزاس ؿذُ اص ول تلذی ّای احلاء ؿذ

 لاتل ٍادزاسی

 ػْن تخؾ ػوَهی دس تاهیي ٍ ػشضِ ػشضِ واالّای ػوذ (ُ

 هٌتخة(
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