
 

 

 تعالی هبسم 

 : 2موضوع بحث صفحه تخصصی پیشگیری از جرم  

 در قوانین  قضایی پیشگیری جایگاه

  1322مصوب قانون مجازات اسالمی تغییرات و مطابقت آن با 

 1322 مصوب آیین دادرسی کیفریقانون و

 

 ًكبى ٍاوٌف ثعّىبضی ثطاثط زض ذَز اظ ؾطوَثی ٍ پیكگیطی صَضت زٍ ولی،ثِ ؼَض ثِ خبهمِ -1

 ویفطی،هؤثطتط ًفبم اظ ذبضج آى،یمٌی قٌبؾی خطم  همٌبی خطم،زض اظ پیكگیطی ّطچِ.زّس هی

  ثِ تَؾل ضٍقي،اهىبى فبیسُء ایي ضغن ثِ اهب.قَز هی ایدبز ًیبظ احؿبؼ  هدبظات ثِ ثبقس،ووتط

 آى وبضایی ؾَیی اظ.اؾت گطفتِ لطاض تطزیس قٌبؾی،هَضز خطم ّبی ًفطیِ اظ ثطذی زض پیكگیطی

 خطاین،گًَِء ًَق:گطزیس هَاخِ هتمسز ّبی حَظُ زض هرتلفی هحسٍزیتْبی ثب لول زض ًیع

 هرتلف پیكگطاًِء تساثیط وبضگیطی ثِ ّبی پیكگیطی،ّعیٌِ زض اؾتفبزُ هَضز ّبی ثعّىبضاى،قیَُ

 ؼَض ثِ همبلِ، ایي زض وِ قَز هی هحؿَة هحسٍزیتْبی خولِ اظ فطزی آظازیْبی ٍ حمَق ٍ

 . آلبی ضظم هكتطنگطفت ذَاّس لطاض ثطضؾی هَضز خساگبًِ

پیكگیطی اظ ٍلَق خطم لجبضت اؾت اظ پیكگیطی اظ خطم ضا ایٌگًَِ تمطیف ًوَزُ اؾت:  ایي الیحِ 1هبزُ  -2

 بی الظم ثطای خلَگیطی اظ ٍلَق آى. پیف ثیٌی، قٌبؾبیی ٍ اضظیبثی ٍلَق خطم ٍ اتربش تساثیط ٍ الساهْ

 ایي گًَِ تمطیف هی گطزیس:َز پیكگیطی زض ایي الیحِ ثِ ًفط ایٌدبًت ثْتط هی ث -3

ٍ ثىبضگیطی لَاهل پیكگیطی اظ خطم لجبضت اؾت اظ: پیف ثیٌی، قٌبؾبیی ٍ اضظیبثی احتوبل ٍلَق خطم 

 ،اقربلٍ قٌبؾبیی ٍ اضظیبثی  اظ ٍلَق خطم ت پیكگیطی اٍلیِ ٍ ثبًَیِخْ آهَظقی ٍ اختوبلی ٍ ثبظزاضًسُ



ٍ افعایف ّعیٌِ  ی لعبییٍ ثْطُ گیطی اظ ظوبًت اخطاّب قسُاضتىبة خطم  هٌدط ثِی وِ هَلمیت ّب ٍ قطایؽ

   آًبى.توبلی وطزى ٍ تطثیت ٍ ثبظ اخاصالح آهَظـ هدطهبى ثب ّسف  ّبی اضتىبة خطم ٍ

 

 ثِ اقىبل ظیط تمؿین هی گطزز:  زض ایي الیحِ پیكگیطی -4

 پیكگیطی اًتفبهی -ثٌسج  پیكگیطی لعبیی -ةثٌس  پیكگیطی اختوبلی -ثٌس الف

 

طهبى ٍ اؾتفبزُ لجبضت اؾت اظ تساثیط ٍ الساهْبی زؾتگبُ لعبیی زض ذصَل اصالح هدپیكگیطی لعبیی:  -5

 )ًؿجت ثِ زؾتگبُ لعبیی هی ثبقس( هٌبؾت اظ لطاضّبی تبهیي ٍ ظوبًت اخطاّب ٍ خلت التوبز لوَهی

 

لسام ازٍ ؾٌس لعبیی، لَُ لعبییِ ضا هىلف ًوَزُ اؾت تب ًؿجت ثِ پیكگیطی ٍ وبّف خطائن  -6

 ٍ زیگطی لبًَى ثطًبهِ پٌدن تَؾمِ ( 156اصل  5). ثٌس لبًَى اؾبؾی خوَْضی اؾالهی وٌس

 اظ ٍلَق خطم اظ ؼطیك وِ لَُ لعبییِ ضا هَـف ًوَزُ اؾت تب زض خْت پیكگیطی ،(211) هبزُ 

  ٍ اؾتفبزُ اظ ویفطّبی هٌبؾت السام ًوبیس.  ًْبزیٌِ ؾبظی فطٌّگ لبًَى هساضی

 

لَُ ای اؾت هؿتمل وِ پكتیجبى حمَق  ،ِلَُ لعبیی هی زاضزلبًَى اؾبؾی همطض  156اصل   -7

 ٍ لْسُ زاض ٍـبیف ظیط اؾت :  )هی ثبقس( فطزی ٍ اختوبلی ٍ هؿئَل تحمك ثركیسى ثِ لسالت

ضؾیسگی ٍ صسٍض حىن زض هَضز تفلوبت ، تمسیبت، قىبیبت، حل ٍ فصل زلبٍی ٍ ضفك  -1

 ى همیي هی وٌس.ذصَهبت ٍ اذص تصوین ٍ السام الظم زض آى لؿوت اظ اهَض حؿجیِ ، وِ لبًَ

 احیبی حمَق لبهِ ٍ گؿتطـ لسل ٍ آظازیْبی هكطٍق -2

 ًفبضت ثط حؿي اخطای لَاًیي -3

 وكف خطم ٍ تممیت ٍ هدبظات ٍ تمعیط هدطهیي ٍ اخطای حسٍز ٍ همطضات هسٍى خعایی اؾالم -4

 السام هٌبؾت ثطای پیكگیطی اظ ٍلَق خطم ٍاصالح هدطهیي -5

 

ؾٌس زیگطی وِ زض آى ثِ ًمف لَُ لعبییِ زض پیكگیطی اظ ٍلَق خطم اقبضُ قسُ اؾت، لبًَى ثطًبهِ پٌدؿبلِ   -8

ثِ   211ّكتن ایي لبًَى زض هَاز ( هی ثبقس. زض فصل 1390-1394پٌدن تَؾمِ خوَْضی اؾالهی ایطاى )

 ٍـبیف لَُ لعبییِ زض ایي ظهیٌِ پطزاذتِ اؾت. 

 : ایي لبًَى آهسُ 211زض هبزُ 



اؾتبًساضز  -3 ،ایدبز پلیؽ لعبیی -2 ،لٌبٍیي هدطهبًِ ٍ زلبٍی -1لَُ لعبییِ هىلف اؾت ثِ هٌفَض وبّف  -الف

ؾبظی ظوبًت اخطاّبی ویفطی ٍ خبیگعیي وطزى ظوبًت اخطاّبی غیطویفطی هَثط ٍ ضٍظ آهس اظلجیل اًتفبهی ٍ 

لعبیی هَضز ًیبظ ضا تْیِ ًوبیس تب اظ ؼطیك تب پبیبى ؾبل اٍل ثطًبهِ لَایح ، هسًی، ازاضی ٍ تطهیوی حساوثط اًعجبؼی

وِ ثؿیبضی اظ هَاز الیحِ آییي زازضؾی ویفطی زض ضاؾتبی اخطای ّویي زٍلت ثِ هدلؽ قَضای اؾالهی تمسین گطزز، 

 ثطًبهِ هی ثبقس.

بثؽبى لعبیی زض خْت تَاًوٌس ؾبظی ٍ آهَظـ ترصصی آًبى تب پبیبى ؾبل اٍل ظتسٍیي ؼطح ترصصی وطزى  -ة

 (1390)پبیبى ؾبل  ِثطًبه

 اصالح ضفتبض حمَلی ٍ لعبیی هطزم ٍ ًْبزیٌِ ؾبظی فطٌّگ لبًَى زاضی  -ج

( تطتیجی اتربش ًوبیس وِ ظوي حفؿ حطین ذصَصی اقربل 1391لَُ لعبییِ هىلف اؾت تب ؾبل زٍم ثطًبهِ ) -ز

 ز.صبحجٌفطاى ٍ هترصصبى لطاض گیطآضاء صبزضُ اظ ؾَی هحبون ثِ صَضت ثطذػ ) آًالیي( زض همطض تحلیل ٍ ًمس 

 تكىیل قمت ترصصی زازؾطاّب ٍ زازگبُ ّبی ویفطی ٍ حمَلی  -ش

تْیِ قٌبؾٌبهِ َّیت غًتیىی افطاز ثب ّوىبضی ؾبظهبى  -2ّبی ثطضؾی صحٌِ خطم ٍ ُ تمَیت ٍ اًؿدبم گطٍ -1 -ض

ىلف اؾت تحمیمبت الظم ؾبظهبى پعقىی لبًًَی ه -3ٍ ّوچٌیي پعقىی لبًًَی، زازؾتبًی ول وكَض، ًیطٍی اًتفبهی 

ثطای ثطضؾی لَاهل هٌدط ثِ هصسٍهیت ٍ هطگْبی غیط ؼجیمی زض هَاضز اضخبلی ضا اًدبم زّس ٍ ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ 

زؾت آهسُ ًؿجت ثِ ثطًبهِ ضیعی ٍ آهَظـ ثطای پیكگیطی ٍ وبّف خطائن ٍ ترلفبت ٍ آؾیت ّبی اختوبلی ًبقی اظ 

  آًْب السام وٌس.

ب ٍ الساهبت تبهیٌی ٍ تطثیتی هَـف اؾت ًؿجت ثِ ایدبز ؾبهبًِ ّبی الىتطًٍیىی ثطای اخطای ؾبظهبى ظًساًْ -ظ

 هحىَهیتْبی حجؽ ٍ لطاض ّبی تبهیٌی ًوبیس.

هبُ ٍ  3سالل حوبّف ظهبى زازضؾی زض ولیِ هطاخك لعبیی، هست ظهبى ضؾیسگی ثِ پطًٍسُ ّب زض هحبون ویفطی  -غ

 س.هبُ ثیكتط ًجبق 5پطًٍسُ ّبی حمَلی 

ؾبظهبى ظًساًْب ٍ الساهبت تبهیٌی ٍ تطثیتی هىلف اؾت ثب ّوىبضی زؾتگبُ ّبی اخطایی هَؾؿبت لوَهی ٍ هطزم  -ؾ

 شیل ضا ثِ اخطاء گصاضز:ًْبز ثِ هٌفَض ثبظ اختوبلی قسى هحىَهبى زض ؼَل ثطًبهِ الساهبت 

ثب ضٍیىطز اضتمبء ثبظزاضًسگی ٍ خٌجِ اصالحی هدبظات حجؽ اصالح هحیػ ظًساًْب اظ ؼطیك الساهبتی ًفیط  -1

ؼجمِ ثٌسی ظًساًیبى ٍ ثبظزاقت قسگبى ثطاؾبؼ ؾبثمِ ٍ ًَق خطاین اضتىبثی تفىیه هتْوبى اظ هحىَهبى زض 

 ثبظزاقتگبُ ّبی هَلت زض قْط ّبی ثبالی ثیؿت ّعاض ًفط 



 ٍاخس قطایػ ثب ّوىبضی ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـآهَظـ ظًساًیبى  -2

ضفك هكىل همیكتی ذبًَازُ ّبی ظًساًیبى ثی ثعبلت ثب ّوىبضی وویتِ اهساز اهبم ذویٌی)ضُ( ؾبظهبى  -3

 ثْعیؿتی

 همطفی ظًساًیبى ًیبظهٌس اقتغبل ثِ هطاخك شیطثػ پؽ اظ آظازی -4

 

ایي الیحِ . السام ثِ تسٍیي الیحِ پیكگیطی اظ خطم ًوَزُ اؾت ٍ  156اصل  5ثٌس  خْت اخطایلَُ لعبییِ  -9

ثِ تصَیت ّیئت ٍظیطاى ضؾیسُ اؾت ٍ اظ آى تبضید زض زؾتَض وبض هدلؽ لطاض  2/5/1384زض خلؿِ هَضخ 

 زاضز.

ثِ لٌَاى العبی  ؾبذتبض تكىیالتی ایي الیحِ هتكىل اظ ضٍءؾبی ؾِ لَُ ٍ یىی اظ همبًٍبى آًْب -10

زض ایي ضای لبلی پیكگیطی اظ ٍلَق خطم هی ثبقس. ضئیؽ قَضای لبلی اظ هیبى ؾِ لَُ اًتربة هی گطزز. قَ

قَضا یه زثیطذبًِ ثب ّسف اضظیبثی ًتبیح ؼطح ّبی پیكگیطی ٍ زضیبفت ؼطح ّب اظ وویؿیًَْبی پیكگیطی، 

ضقبت زؾتگبُ ّب زض تْیِ زؾتَض خلؿِ قَضا ٍ اثالن تصویوبت ثِ وویؿیَى ّبی پیكگیطی، زضیبفت گعا

ظهیٌِ پیكگیطی اظخطم تكىیل هی گطزز. ثطای ّطوسام اظ اقىبل پیكگیطی زض ایي الیحِ وویؿیًَی تكىیل 

ذَاّس قس وِ ضیبؾت وویؿیَى پیكگیطی اختوبلی ثِ لْسُ ضئیؽ خوَْض ٍ وویؿیَى پیكگیطی لعبیی ثِ 

 وكَض هی ثبقس. لْسُ زازؾتبى ول وكَض ٍ ضیبؾت وویؿیَى اًتفبهی ثِ لْسُ ٍظیط 

 

ایي الیحِ  9هبزُ زض ایي الیحِ ثطای ّطوسام اظ اقىبل پیكگیطی ٍـبیفی زض ًفط گطفتِ قسُ اؾت.  -11

 ٍـبیف ووؿیَى پیكگیطی لعبیی ضا لٌَاى ًوَزُ اؾت:

 قَضای لبلی. ِؼطحْب ٍ ثطًبهِ ّبی هٌبؾت ثتْیِ ٍ اضائِ  -الف

 ایدبز تؿْیالت الظم ثطای زؾتطؾی آؾبى ٍ ؾطیك هطزم ثِ ذسهبت لعبیی. -ة

 اتربش تساثیط هٌبؾت ثطای اصالح ٍ تطثیت هدطهبى. -ج

 اؾتفبزُ اظ ضٍقْبی قٌبؾبیی قرصیت هدطهبى زض فطآیٌس صسٍض اخطای احىبم ویفطی. -ز

 طالجت ثمس اظ ذطٍج ٍ ًفبضت ثط لولىطز آًْبتَؾمِ ٍ اضتمب هطاوع ه -ُ

 اضائِ آهَظقْبی الظم ثطای لعبت ٍ وبضوٌبى ًفبم لسالت ویفطی زض ظهیٌِ پیكگیطی اظ خطم. -ٍ

 ثبظضؾی ٍ ًفبضت هؿتوط ثط حؿي اخطای لَاًیي ٍ پیكگیطی اظ فؿبز هبلی ٍ ازاضی. -ظ

لَایح هَضز ًیبظ ثب تبویس ثط اصالح لَاًیي ثطضؾی لَاًیي هَخَز زض حَظُ پیكگیطی لعبیی ٍ پیكٌْبز  -ح

 همطضات ٍ ضٍیِ ّبی خطم ظا.

 حوبیت اظ ذبًَازُ ّبی ظًساًیبى. -غ



 خبهمِ پصیطی هحىَهبى آظاز قسُ ٍ ثطذَضزاضی آًبى اظ ظًسگی قطافتوٌساًِ.  -ی

ل وٌس وِ ثتَاًس اظ ؼطیك وؼجك ایي الیحِ، ؾیؿتن لعبیی ٍ آهَظقی وكَض ثبیس ثِ گًَِ ای ل -12

آهَظـ فطٌّگ لبًَى هساضی ضا زض هیبى افطاز خبهمِ ًْبزیٌِ ؾبظز ٍ اظ ؾَی زیگط تكىیالت لعبیی ثب اًدبم 

ؽط پصیطی ٍ ضیؿه خطم ضا تغییطاتی زض ؾبذتبض ٍ ًفبم خطم اًگبضی ٍ زازضؾی ٍ هحبووِ ٍ هدبظات، هیعاى ذ

وبّف زّس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ زاًف خطم قٌبؾی ثبلیٌی ٍ ضٍقْبی اصالح ٍ ثبظاختوبلی ًوَزى هدطهبى هبًك 

ؾبل اظ ظهبى اًسیكِ تغییط زض لَاًیي هبَّی ٍ قىلی خعایی، زٍ  10تىطاض خطم قَز. اوٌَى پؽ اظ گصقت 

ِ تصَیت ضؾیسُ ٍ ثِ صَضت آظهبیكی الظم االخطا قسُ اؾت. آییي زازضؾی ویفطی ثلبًَى هدبظات اؾالهی ٍ 

ؾٌس  3زض ایي لَاًیي تغییطات چكوگیطی زض ظهیٌِ ّبی هرتلف للی الرصَل پیكگیطی اظ خطم ثط اؾبؼ 

 .ایدبز قسُ اؾتلعبیی ) لبًَى اؾبؾی، لبًَى ثطًبهِ پٌدن تَؾمِ، الیحِ پیكگیطی اظ ٍلَق خطم( 

 

ثیؽطفی وبهل ٍ زض وَتبُ ّتطیي ضلبیت حمَق هتْن ٍ ثعُ زیسُ ٍ خبهمِ ٍ ضؾیسگی ثب  -13

 .هْلت هوىي، اٍلیي ولوبتی اؾت وِ زض لبًَى خسیس آییي زازضؾی ویفطی ثِ چكن هی ذَضز

 

 حفؿ وطاهت ٍ حیثیت اقربل اظ آؾیت،  -14

  لبیت حمَق قْطًٍسی  ٍ اصل ثطائت صسٍض لطاض هؿتسل ٍ هؿتٌس ٍ ض -15

بییِ ثب ّسف پیكگیطی لعبیی پطزاذت ذؿبضت ایبم ثبظزاقت اظ خولِ الساهبتی اؾت وِ لَُ لع  -16

ٍایدبز حؽ التوبز لوَهی ثِ زؾتگبُ لَُ لعبییِ ٍ لولىطز آى اًدبم زازُ ٍ ایي اهط تٌْب ثب 

 آگبّی هتْن ٍ ثعُ زیسُ ٍ حتی قبّس اظ حمَق ذَز هوىي ًیؿت. 

 تكىیل زازگبُ ّب ٍ زازؾطا ّبی ترصصی  -17

 ایدبز پلیؽ ٍیػُ،   -18

 تكىیل پطًٍسُ قرصیت  -19

 بى ثط اؾبؼ ؾي ٍ خطم ٍ قرصیت آًْب ؼجمِ ثٌسی هدطه -20

ایدبز تكىیالتی ثب لٌَاى هسزوبضی اختوبلی ثب ّسف ثبظ اختوبلی وطزى هدطهبى،  -21

 آهَظقْبی ترصصی ٍ حطفِ آهَظی، 

تكىیل همبًٍت اخطی احىبم ویفطی، ایدبز ثبًه اؼاللبتی هدطهبى ذؽطًبن ٍ هَضز  -22

 تممیت ٍ هتَاضی، 



گْساضی ظًساًیبى ثب خطاین هرتلف ٍ یب ؾٌیي هرتلف ؼجمِ ثٌسی ظًساًْب ثِ گًَِ ای وِ ً -23

 زض یه هىبى هوٌَق قسُ، 

 ًَآٍضیْبیی هبًٌس تبؾیؽ لطاض تملیك تممیت وِ هجتٌی ثط لبلسُ ثطچؿت ظًی اؾت  -24

هیبًدیگطی ٍ ًفبضت لعبیی ثب ّسف وبّف حدن پطًٍسُ ّبی ویفطی ٍ زٍض وطزى افطاز  -25

 اظ هحیػ ظًساًْب

 وبلی ٍ خطم قٌبؾی زض لَُ لعبییِ ایدبز هطاوع هؽبلمبت اخت  -26

تكىیل گطٍُ ثطضؾی صحٌِ خطم ٍ تسٍیي آییي ًبهِ آى ثب ّوىبضی ؾبظهبى پعقىی  -27

 لبًًَی 

ّوچٌیي ایدبز ؾبهبًِ ّبی زازضؾی الىتطًٍیىی ٍ آظازی تحت ًفبضت ؾبهبًِ ّبی   -28

 اظ زیگط الساهبت ثبظزاضًسُ هجتٌی ثط پیكگیطی لعبیی اؾت.  الىتطًٍیىی

بًَى هدبظات اؾالهی ًىتِ لبثل تَخِ حصف هدبظاتْبی ثبظزاضًسُ اظ هصبزیك اهب زض ل -29

ایي لبًَى ًكبى زٌّسُ آى اؾت وِ  18هدبظاتْب ٍ اقبضُ وَتبّی ثِ ًمط همطضات حىَهتی زض هبزُ 

ًگبُ خسیس لبًًَگصاض ثِ خطاین تمعیطی ٍ ثبظزاضًسُ اظ یه ًَق اؾت ٍ هدبظاتْبی ثبظزاضًسُ ضا اظ ًَق 

 بی تمعیطی هی زاًس.هدبظاتْ

اقبضُ ثِ اصل لبًًَی ثَزى خطاین ٍهدبظاتْب اظ خولِ الساهبت هثجت ایي لبًَى اؾت ٍ   -30

هَخت خلت التوبز لوَهی ًؿجت ثِ لولىطز زؾتگبُ لعبیی ٍ ٍخَز ًْبزی وِ پبؾساض حمَق افطاز 

ِ هَخت ٍ اخطای لسالت زض ؾؽح خبهمِ هی ثبقس ٍ زض ًتیدِ تبثیط آى ثط لولىطز افطاز خبهم

 وبّف خطاین ٍ ًْبزیٌِ ؾبظی فطٌّگ لبًَى هساضی هیگطزز. 

ًىتِ لبثل تَخِ زیگط اصل فطزی وطزى هدبظاتْب اؾت  وِ زض هَضز هدبظاتْبی حسٍز،  -31

 لصبل، تمعیطات زض ثؿیبضی اظ هَاز ایي لبًَى ضلبیت ایي اصل ثِ چكن هی ذَضز.

ظات ٍ لبلسُ تمَیك صسٍض تمییي هدبظاتْبی تىویلی ٍ تجمی ٍ ترفیف ٍ همبفیت هدب  -32

حىن ٍ زض ًفط گطفتي هدبظاتْبی خبیگعیي حجؽ هجتٌی ثط اصل فطزی وطزى هدبظات ٍ ًفطیِ 

 ثطچؿت ظًی ٍ زٍض وطزى افطاز اظ هحیػ ظًساًْب 

زض ًفط گطفتي زٍضُ هطالجت یب اًدبم ذسهبت لوَهی ضایگبى اظ خولِ الساهبت لبثل  -33

 تحؿیي زض ایي لبًَى هی ثبقس. 



یه فصل ثِ هدبظاتْبی اؼفبل ٍ ًَخَاًبى ٍ زض ًفط گطفتي الساهبت تبهیٌی ٍ اذتصبل  -34

ًگْساضی زض وبًَى اصالح ٍ تطثیت ٍ ًفبم اذتصبصی الوبل ترفیف ٍ تمَیك ٍ تملیك ٍ حك تدسیس 

ًفط ذَاّی ٍ هَثط ًجَزى هحىَهیتْبی ویفطی اؼفبل ٍ ًَخَاًبى ثب ّسف ثبظ اختوبلی وطزى ؼفل 

ت ٍ حیثیت اٍ زض هحیػ اختوبلی وِ زض وٌگطُ ؾَم پیكگیطی اظ هدطهیت ثعّىبض ٍ حفؿ وطاه

زض اؾتىْلن ؾَئس ٍ ثحث زض هَضز چگًَگی ثطذَضز ثب خَاًبى وِ  1965ؾبظهبى هلل زض ؾبل 

ثرف هؿتمس اضتىبة خطم خبهمِ ضا تكىیل هی زٌّس اظ زیگط الساهبت قبیؿتِ لبًًَگصاض هی ثبقس. 

َى ثِ لٌَاى قطایػ ٍ هَاًك هؿئَلیت ویفطی زض هَضز ّوچٌیي اذتصبل یه ثرف اظ لبً  -34

خطاین حسٍز ٍ لصبل ٍ تمعیطات ٍ اقبضُ ثِ اصل قرصی ثَزى هدبظات ٍ تصطیح ؾي هؿئَلیت 

ٍ الالم هَاًك هؿئَلیت ویفطی ّن  1392ویفطی ثطای اٍلیي ثبض زض لبًَى هدبظات اؾالهی هصَة 

 لبًَى خسیس ثب ّسف پیكگیطی لعبیی هی ثبقس. اظ خولِ الساهبت قبیؿتِ ٍ ثِ خبی لبًًَگصاض زض

 پبیبى


