
  

  

  
  

  ٝيػٟ پعقٌبٙٝيػٟ پعقٌبٙ    ضض٠ آٗٞظقي تطٝيذ تـصي٠ ثب قيط ٗبز٠ آٗٞظقي تطٝيذ تـصي٠ ثب قيط ٗبزٗز٘ٞػٗز٘ٞػ

  
  ت٢ي٠ ًٜٜسٟ :ت٢ي٠ ًٜٜسٟ :

  زًتط يعزاٙ پطؾت ٗترهم ًٞزًبٙ ٝ كٞم ترهم هٔت ًٞزًبٙزًتط يعزاٙ پطؾت ٗترهم ًٞزًبٙ ٝ كٞم ترهم هٔت ًٞزًبٙ

  ٗؼبٝٛت ث٢ساقتيٗؼبٝٛت ث٢ساقتي  --ظ١طا هبئس ٗح٘سي ًبضقٜبؼ ث٢ساقت ذبٛٞازٟ ظ١طا هبئس ٗح٘سي ًبضقٜبؼ ث٢ساقت ذبٛٞازٟ 

  اؾتبٙ ثٞق٢طاؾتبٙ ثٞق٢ط
  

 ٗوس٠ٗ :

ٗحبكظت ٗحبكظت   قيط ٗبزض ثؼٜٞاٙ ؿصايي ًبْٗ ٝؾطقبض اظ ٗٞاز ٗٞضز ٛيبظ ثطاي ضقس ٝقيط ٗبزض ثؼٜٞاٙ ؿصايي ًبْٗ ٝؾطقبض اظ ٗٞاز ٗٞضز ٛيبظ ثطاي ضقس ٝ  طا١٘ي ثؿتط كط١ِٜي ٝاػتوبزي ٜٗبؾت زضًكٞض ر٢ت تـصي٠ ثبطا١٘ي ثؿتط كط١ِٜي ٝاػتوبزي ٜٗبؾت زضًكٞض ر٢ت تـصي٠ ثبثبٝرٞز كثبٝرٞز ك

ًٞزى زض ثطاثط ثي٘بضي٢بي ُٞٛبُٞٙ ٝػبٗٔي ٢ٖٗ زض ؾالٗت رؿ٘ي ٝ ضٝاٛي ٗبزض ،آقٜبيي ١ط چ٠ ثيكتط ٗترههيٚ ٝ زؾت اٛسضًبضاٙ اٗط ث٢ساقت ًٞزى زض ثطاثط ثي٘بضي٢بي ُٞٛبُٞٙ ٝػبٗٔي ٢ٖٗ زض ؾالٗت رؿ٘ي ٝ ضٝاٛي ٗبزض ،آقٜبيي ١ط چ٠ ثيكتط ٗترههيٚ ٝ زؾت اٛسضًبضاٙ اٗط ث٢ساقت 

..اضتوبء ؾالٗت ٗبزض ًٝٞزى ٛوف ٗٞحطي زاضٛس ر٢ت تطٝيذ تـصي٠ ثب قيط ٗبزض ضطٝضيؿتاضتوبء ؾالٗت ٗبزض ًٝٞزى ٛوف ٗٞحطي زاضٛس ر٢ت تطٝيذ تـصي٠ ثب قيط ٗبزض ضطٝضيؿت  تبٗيٚ ٝتبٗيٚ ٝ  ر٘يغ ًؿبٛي ٠ً ث٠ ٠ُٛٞ اي زض حلظ ،ر٘يغ ًؿبٛي ٠ً ث٠ ٠ُٛٞ اي زض حلظ ،ٝزضٗبٙ ٝٝزضٗبٙ ٝ   
ت٘بٕ ت٘بٕ   توطيجبًتوطيجبً  ..ث٢تطيٚ عطين تـصي٠ قيطذٞاضاٙ اؾتث٢تطيٚ عطين تـصي٠ قيطذٞاضاٙ اؾتؾبِٓي ؾبِٓي   22ػ٘ط ٝ ١٘طاٟ ثب ؾبيط ؿصا١بي ًٌ٘ي تب پبيبٙ ػ٘ط ٝ ١٘طاٟ ثب ؾبيط ؿصا١بي ًٌ٘ي تب پبيبٙ   ٗبٟ اّٝٗبٟ اّٝ    66تب تب   44  تـصي٠ ثب قيطٗبزض ث٠ ت٢ٜبئي ثطايتـصي٠ ثب قيطٗبزض ث٠ ت٢ٜبئي ثطاي

٢١بي اّٝ ٢١بي اّٝ ظٛبٙ هبزض ث٠ قيطز١ي ١ؿتٜس اٗب ١ٜٞظ ثؿيبضي اظ قيطذٞاضاٙ ثغٞض ًبْٗ ثب قيط ذكي تـصي٠ ٗي قٞٛس ٝيب قيط ًٌ٘ي ٝٗبيؼبت اضبكي ضا اظ ٗبظٛبٙ هبزض ث٠ قيطز١ي ١ؿتٜس اٗب ١ٜٞظ ثؿيبضي اظ قيطذٞاضاٙ ثغٞض ًبْٗ ثب قيط ذكي تـصي٠ ٗي قٞٛس ٝيب قيط ًٌ٘ي ٝٗبيؼبت اضبكي ضا اظ ٗب

    ..ػ٘ط زضيبكت ٗي ًٜٜسػ٘ط زضيبكت ٗي ًٜٜس
قٞز. ربئي ٠ً ٗي تٞاٛس زض ٓحظبت حؿبؼ قٞز. ربئي ٠ً ٗي تٞاٛس زض ٓحظبت حؿبؼ   ٗتبؾلب٠ٛ اؾبؼ ثؿيبضي اظ ضٝق٢بي ٛبزضؾت تـصي٠ قيطذٞاضاٙ زض ظايكِب٢١ب ٝثي٘بضؾتب٢ٛب پبي٠ ُصاضي ٗيٗتبؾلب٠ٛ اؾبؼ ثؿيبضي اظ ضٝق٢بي ٛبزضؾت تـصي٠ قيطذٞاضاٙ زض ظايكِب٢١ب ٝثي٘بضؾتب٢ٛب پبي٠ ُصاضي ٗي

  . . ،اؾبؼ تٜسضؾتي قيطذٞاض يب ث٠ ػجبضتي تـصي٠ اٝ ثب قيطٗبزض ضا اظ عطين ً٘ي ٝح٘بيت ٗبزض ثٜب ٢ٛس،اؾبؼ تٜسضؾتي قيطذٞاض يب ث٠ ػجبضتي تـصي٠ اٝ ثب قيطٗبزض ضا اظ عطين ً٘ي ٝح٘بيت ٗبزض ثٜب ٢ٛس  ثؼس اظ ظاي٘بٙثؼس اظ ظاي٘بٙ
  تطٝيذ ثب قيطٗبزض ،تطٝيذ ثب قيطٗبزض ،  زضحبّ حبضط ضا١ي زض اظ زضپيف اؾت ٠ً اٗيس ٗيطٝز ثب تالـ ٝايخبض ٗؿئٞٓيٚ ٝ زؾت اٛسضًبضاٙ ثطٛب٠ٗ ١ِٝ٘بٕ ثب حطًت ر٢بٛيزضحبّ حبضط ضا١ي زض اظ زضپيف اؾت ٠ً اٗيس ٗيطٝز ثب تالـ ٝايخبض ٗؿئٞٓيٚ ٝ زؾت اٛسضًبضاٙ ثطٛب٠ٗ ١ِٝ٘بٕ ثب حطًت ر٢بٛي

ؾطاؾط ؾطاؾط ايطاٙ اؾالٗي ٗب ٛيع زض ػْ٘ ث٠ هطآٙ ًطيٖ ٝثٜ٘ظٞض ٛزبت ربٙ ١عاضاٙ ًٞزى ٗؼهٕٞ ٝثيِٜبٟ ايطاٛي پيكطٝ ٝپطچ٘ساض رٜجكي ثبقس ٠ً اًٜٞٙ ايطاٙ اؾالٗي ٗب ٛيع زض ػْ٘ ث٠ هطآٙ ًطيٖ ٝثٜ٘ظٞض ٛزبت ربٙ ١عاضاٙ ًٞزى ٗؼهٕٞ ٝثيِٜبٟ ايطاٛي پيكطٝ ٝپطچ٘ساض رٜجكي ثبقس ٠ً اًٜٞٙ 

تت٠ ٝزضحبّ پيكطكت ضا كطا ُطكت٠ اؾ٠ ٝزضحبّ پيكطكت ضا كطا ُطكت٠ اؾًكٞض ١بي پيكطكتًكٞض ١بي پيكطكت   
بزض زض ًكٞضٗبٙ ُؿتطـ يبكت٠ ٠٘١ٝ ٗبزضاٙ هبزض ثبقٜس ًٞزًبٙ ذٞز ضا ثب قيطٟ ربٛكبٙ بزض زض ًكٞضٗبٙ ُؿتطـ يبكت٠ ٠٘١ٝ ٗبزضاٙ هبزض ثبقٜس ًٞزًبٙ ذٞز ضا ثب قيطٟ ربٛكبٙ اٗيسٝاضيٖ قب١س ضٝظي ثبقيٖ ٠ً ثطٛب٠ٗ تطٝيذ تـصي٠ ثب قيطٗاٗيسٝاضيٖ قب١س ضٝظي ثبقيٖ ٠ً ثطٛب٠ٗ تطٝيذ تـصي٠ ثب قيطٗ

  تـصي٠ ًٜٜس ٝ آ٢ٛب ضا اظ ايٚ ١ٞٗجت ا٢ٓي ٗحطٕٝ ٜٛ٘بيٜس چطا ٠ً ػالٟٝ ثط ضضبيت پطٝضزُبض ، ؾالٗت ًٞزى ٝتٜسضؾتي رؿ٘ي ٝضٝاٛي ذٞيف ضاتـصي٠ ًٜٜس ٝ آ٢ٛب ضا اظ ايٚ ١ٞٗجت ا٢ٓي ٗحطٕٝ ٜٛ٘بيٜس چطا ٠ً ػالٟٝ ثط ضضبيت پطٝضزُبض ، ؾالٗت ًٞزى ٝتٜسضؾتي رؿ٘ي ٝضٝاٛي ذٞيف ضا

..تض٘يٚ ذٞا١ٜس ٛ٘ٞزتض٘يٚ ذٞا١ٜس ٛ٘ٞز   
 



  

 
 

  يسُبٟ اؾالٕيسُبٟ اؾالٕتـصي٠ ثب قيطٗبزض اظ زتـصي٠ ثب قيطٗبزض اظ ز

  ذساٝٛس زض ؾٞضٟ ثوطٟ ٗي كطٗبيس : ذساٝٛس زض ؾٞضٟ ثوطٟ ٗي كطٗبيس : 

ٝ زض ايٚ ٗست ثط پسضاٙ اؾت ٠ً ذٞضاى ٝپٞقبى ٝ زض ايٚ ٗست ثط پسضاٙ اؾت ٠ً ذٞضاى ٝپٞقبى   ؾبّ ت٘بٕ آ٢ٛب ضا قيطز١ٜسؾبّ ت٘بٕ آ٢ٛب ضا قيطز١ٜس  22ٗبزضاٛي ٠ً ٗي ذٞا١ٜس قيطزازٙ كطظٛساٙ ذٞز ضا ت٘بٕ ًٜٜس الظٕ اؾت ٗبزضاٛي ٠ً ٗي ذٞا١ٜس قيطزازٙ كطظٛساٙ ذٞز ضا ت٘بٕ ًٜٜس الظٕ اؾت 

  ..  ٗبزضاٙ قيطزٟ ضا ثبٛساظٟ ٗتؼبضف كطا١ٖ ٛ٘بيٜس ٝ ثيكتط اظ تٞاٙ ثطآ٢ٛب تٌٔيلي ٛكٞزٗبزضاٙ قيطزٟ ضا ثبٛساظٟ ٗتؼبضف كطا١ٖ ٛ٘بيٜس ٝ ثيكتط اظ تٞاٙ ثطآ٢ٛب تٌٔيلي ٛكٞز

ٖ ٖ ١يچ يي اظ پسض ٝٗبزض ٛجبيس ثٞاؾغ٠ كطظٛس ذٞز ضطضي ثجيٜس ٝاُط پسض ٗطز ثط ٝاضث اؾت ٠ً ث٠ ١٘يٚ ٜٗٞاّ ذٞضاى ٝپٞقبى ظٙ قيطزٟ ضا كطا١١يچ يي اظ پسض ٝٗبزض ٛجبيس ثٞاؾغ٠ كطظٛس ذٞز ضطضي ثجيٜس ٝاُط پسض ٗطز ثط ٝاضث اؾت ٠ً ث٠ ١٘يٚ ٜٗٞاّ ذٞضاى ٝپٞقبى ظٙ قيطزٟ ضا كطا١  ٝٝ

زٙ زاي٠ زٙ زاي٠ ؾبّ اٝ ضا اظ قيط رسا ًٜٜس ثب ضضبيت ٝٗكٞضت يٌسيِط ٗبٛؼي ٛساضز ١ٝط ُبٟ ذٞاؾتٜس ثطاي قيطزاؾبّ اٝ ضا اظ قيط رسا ًٜٜس ثب ضضبيت ٝٗكٞضت يٌسيِط ٗبٛؼي ٛساضز ١ٝط ُبٟ ذٞاؾتٜس ثطاي قيطزا  22اُط پسض ٝٗبزض ذٞاؾتٜس هجْ اظ اُط پسض ٝٗبزض ذٞاؾتٜس هجْ اظ . .   آٝضزآٝضز

  ..  ثِيطٛس زض نٞضتي٠ٌ ذٞضاى ٝپٞقبى آٛطا زض حس ٗتؼبضف ثس١ٜس ٗبٛؼي ٛيؿتثِيطٛس زض نٞضتي٠ٌ ذٞضاى ٝپٞقبى آٛطا زض حس ٗتؼبضف ثس١ٜس ٗبٛؼي ٛيؿت

  ««ٝٝنيٜب االٛؿبٙ ثٞآسي٠ احؿبٛب ح٘ٔت٠ ا٠ٗ ًط١بً ٝ ٝضؼت٠ ًط١ب ٝح٠ٜ٘ ٝكهب٠ٓ حالحٞٙ ق٢طاًٝٝنيٜب االٛؿبٙ ثٞآسي٠ احؿبٛب ح٘ٔت٠ ا٠ٗ ًط١بً ٝ ٝضؼت٠ ًط١ب ٝح٠ٜ٘ ٝكهب٠ٓ حالحٞٙ ق٢طاً»»ؾٞضٟ ٓو٘بٙ ؾٞضٟ ٓو٘بٙ   1144ثب تٞر٠ ث٠ آي٠ قطيل٠ ثب تٞر٠ ث٠ آي٠ قطيل٠ 

ٗبٟ ت٘بٕ اؾت ٝث٠ ١ط ٗيعاٙ ٠ً ٗبٟ ت٘بٕ اؾت ٝث٠ ١ط ٗيعاٙ ٠ً   2121ٗب٠١ ٗتٞٓس قسٟ ٝٛبضؼ ٛيؿت  ٗب٠١ ٗتٞٓس قسٟ ٝٛبضؼ ٛيؿت    99زًي ٠ً زًي ٠ً عّٞ حساهْ ٗست قيطزازٙ ثطاي ًٞعّٞ حساهْ ٗست قيطزازٙ ثطاي ًٞ»»چٜيٚ اؾتٜجبط ٗي قٞز ٠ً اٝالًچٜيٚ اؾتٜجبط ٗي قٞز ٠ً اٝالً

    ..    قيطزازٙ اضبك٠ ٗي قٞز ٝايٚ ثحج  اػزبظ آٗيعي اؾت ٠ً قبيبٙ ً٘بّ تٞر٠ اؾتقيطزازٙ اضبك٠ ٗي قٞز ٝايٚ ثحج  اػزبظ آٗيعي اؾت ٠ً قبيبٙ ً٘بّ تٞر٠ اؾت  ًٞزى ظٝزتط اظ تطٕ ٗتٞٓس قٞز ث٠ ١٘بٙ ٗيعاٙ ث٠ ظٗبٙ حساهًْٞزى ظٝزتط اظ تطٕ ٗتٞٓس قٞز ث٠ ١٘بٙ ٗيعاٙ ث٠ ظٗبٙ حساهْ
  

    ..  ٛيبظ١بي علْ زض ايبٕ ٗرتٔق تطًيت آٙ اٛسًي تـييط ٗي ًٜسٛيبظ١بي علْ زض ايبٕ ٗرتٔق تطًيت آٙ اٛسًي تـييط ٗي ًٜسذساي ٢ٗطثبٙ تطًيت قيطٗبزض ضا عٞضي هطاض زازٟ ٠ً ٗتٜبؾت ثب ذساي ٢ٗطثبٙ تطًيت قيطٗبزض ضا عٞضي هطاض زازٟ ٠ً ٗتٜبؾت ثب 
  

  ::  حضطت ضؾّٞ اًطٕ )ل( ٗي كطٗبيسحضطت ضؾّٞ اًطٕ )ل( ٗي كطٗبيس

  ..  ثطاي ًٞزى قيطي ث٢تط اظ قيطٗبزضـ ٛيؿت،يؼٜي ٗبزض ذٞزـثطاي ًٞزى قيطي ث٢تط اظ قيطٗبزضـ ٛيؿت،يؼٜي ٗبزض ذٞزـ
  ::اٗبٕ نبزم ٗي كطٗبيٜس اٗبٕ نبزم ٗي كطٗبيٜس 

  ..  اظ يي پؿتبٙ قيط ٗسٟ ث٠ٌٔ اظ ١ط زٝ پؿتبٙ قيط ثسٟ تب يٌي ثزبي ؿصا ٝ زيِطي ثزبي آة ثبقساظ يي پؿتبٙ قيط ٗسٟ ث٠ٌٔ اظ ١ط زٝ پؿتبٙ قيط ثسٟ تب يٌي ثزبي ؿصا ٝ زيِطي ثزبي آة ثبقس
  

  بذيط زض ارطاي حٌٖ حسٝز ٝتؼعيطات ٝٗؿئ٠ٔ ضٝظٟ :بذيط زض ارطاي حٌٖ حسٝز ٝتؼعيطات ٝٗؿئ٠ٔ ضٝظٟ :تت  

ارطاي ارطاي ثب تٞر٠ ث٠ ا١٘يتي ٠ً اؾالٕ ثطاي تـصي٠ قيطذٞاض هبئْ اؾت ١ط ُبٟ ٗبزض ٗطتٌت رطٗي قسٟ ثبقس ٠ً ارطاي حٌ٘ي ثطاي تٜجي٠ اٝ الظٕ ثبقس ثب تٞر٠ ث٠ ا١٘يتي ٠ً اؾالٕ ثطاي تـصي٠ قيطذٞاض هبئْ اؾت ١ط ُبٟ ٗبزض ٗطتٌت رطٗي قسٟ ثبقس ٠ً ارطاي حٌ٘ي ثطاي تٜجي٠ اٝ الظٕ ثبقس 

لبضٟ ث٠ تبذيط ٗي اكتس ٝٗبزض اكغبض ذٞا١س ًطز ٝپؽ اظ لبضٟ ث٠ تبذيط ٗي اكتس ٝٗبزض اكغبض ذٞا١س ًطز ٝپؽ اظ حٌٖ تب پبيبٙ قيطز١ي ث٠ تبذيط ٗي اكتس ١٘چٜيٚ ضٝظٟ  ٗبٟ ضٗضبٙ ثسٝٙ ضطٝضت پطزاذت ًحٌٖ تب پبيبٙ قيطز١ي ث٠ تبذيط ٗي اكتس ١٘چٜيٚ ضٝظٟ  ٗبٟ ضٗضبٙ ثسٝٙ ضطٝضت پطزاذت ً

        ..پبيبٙ قيطز١ي ضٝظٟ ذٞا١س ُطكتپبيبٙ قيطز١ي ضٝظٟ ذٞا١س ُطكت
    ا١٘يت ٝ ٛوف تـصي٠ ثب قيط ٗبزض زض ضقس ٝ ثوبي ًٞزىا١٘يت ٝ ٛوف تـصي٠ ثب قيط ٗبزض زض ضقس ٝ ثوبي ًٞزى

  انغالحبت ٗٞضز اؾتلبزٟ زض قيط ز١يانغالحبت ٗٞضز اؾتلبزٟ زض قيط ز١ي
EEXXCCLLUUSSIIVVEE  BBRREEAASSTT  FFEEEEDDIINNGG  

     ٝ ضٝظُي ضٝظُي   1515يب آقبٗيسٛي ٛظيط آة ث٠ اٝ زازٟ ٛكٞز. آجت٠  زازٙ هغطٟ ٝيتبٗيٚ اظ يب آقبٗيسٛي ٛظيط آة ث٠ اٝ زازٟ ٛكٞز. آجت٠  زازٙ هغطٟ ٝيتبٗيٚ اظ يؼٜي قيط ذٞاض كوظ ثب قيط ٗبزض تـصي٠ قٞز ٝ ١يچ ٛٞع ٗبزٟ ؿصايي ٝ يؼٜي قيط ذٞاض كوظ ثب قيط ٗبزض تـصي٠ قٞز ٝ ١يچ ٛٞع ٗبزٟ ؿصايي

  ..ٗزبظ اؾتٗزبظ اؾت



  

عطين عطين   ثطضؾي٢بي ٗرتٔق ٛكبٙ زازٟ اٛس ٠ً ٗي تٞاٙ ظٛسُي ثيف اظ ١لت ٗئيٞٙ ًٞزى ضا ١ط ؾب٠ٓ اظ ٗطٍ ٗطثٞط ث٠ اؾ٢بّ ٝ ػلٞٛت٢بي حبز تٜلؿي اظثطضؾي٢بي ٗرتٔق ٛكبٙ زازٟ اٛس ٠ً ٗي تٞاٙ ظٛسُي ثيف اظ ١لت ٗئيٞٙ ًٞزى ضا ١ط ؾب٠ٓ اظ ٗطٍ ٗطثٞط ث٠ اؾ٢بّ ٝ ػلٞٛت٢بي حبز تٜلؿي اظ

  ..بٟ اّٝ ٛزبت زازبٟ اّٝ ٛزبت زازٗٗ  44--66زض زض     اكعايف تـصي٠ اٛحهبضي ثب قيطٗبزضاكعايف تـصي٠ اٛحهبضي ثب قيطٗبزض

  ٗعايبي تـصي٠ اٛحهبضي ثب قيطٗبزض :ٗعايبي تـصي٠ اٛحهبضي ثب قيطٗبزض :

  ..قيطٗبزض تبظٟ اؾت ) ُطٕ ٝ ؾطز ٛيؿت (قيطٗبزض تبظٟ اؾت ) ُطٕ ٝ ؾطز ٛيؿت (  --

  ..١ط ٗبزض قيط ٗرهٞل ٛٞظاز ذٞزـ ضا زاضز١ط ٗبزض قيط ٗرهٞل ٛٞظاز ذٞزـ ضا زاضز  --

  ..ٗبزض ث٠ ٗطاهجت اٛحهبضي اظ كطظٛسـ ٛيع ٗي پطزاظزٗبزض ث٠ ٗطاهجت اٛحهبضي اظ كطظٛسـ ٛيع ٗي پطزاظز  --

--  BBOONNDDIINNGG   اكعايف ٗي يبثس اكعايف ٗي يبثس..  

  ..اكعايف اع٘يٜبٙ ث٠ ٛلؽ ٗبزض اكعايف اع٘يٜبٙ ث٠ ٛلؽ ٗبزض   --

  ..ث٠ ضكتبض١بي تـصي٠ ٛٞظازث٠ ضكتبض١بي تـصي٠ ٛٞظاز  اكعايف پبؾد ٗبزضاكعايف پبؾد ٗبزض  --

  
PPRREEDDOOMMIINNAANNTT  BB  ..FF  

  

  ..يؼٜي قيط ذٞاض ثب قيط ٗبزض تـصي٠ ٗي قٞز اٗب آة يب ٛٞقيسٛي٢بي زيِط ٛظيط چبي ٛيع ث٠ اٝ زازٟ ٗي قٞزيؼٜي قيط ذٞاض ثب قيط ٗبزض تـصي٠ ٗي قٞز اٗب آة يب ٛٞقيسٛي٢بي زيِط ٛظيط چبي ٛيع ث٠ اٝ زازٟ ٗي قٞز
 

  
FFUULLLL  BB..FF    

  

  ..تـصي٠ ثب قيط ٗبزض ذٞاٟ ثهٞضت اٛحهبضي يب تـصي٠ ؿبٓتتـصي٠ ثب قيط ٗبزض ذٞاٟ ثهٞضت اٛحهبضي يب تـصي٠ ؿبٓت
 

 

BBOOTTTTLLEE  FFEEEEDDIINNGG  

  

  ..ٗبزض ثبقسٗبزض ثبقستـصي٠ ًٞزى ثب ثغطي حتي اُط قيط تـصي٠ ًٞزى ثب ثغطي حتي اُط قيط 
 

  

AARRTTIIFFIICCIIAALL  BB..FF  

  

  ..تـصي٠ ًٞزى ثب قيط ٗهٜٞػيتـصي٠ ًٞزى ثب قيط ٗهٜٞػي

  

  
  

13801380تٞظيغ كطاٝاٛي ٠ٛٞ٘ٛ ١ب ثطحؿت ٛٞع قيط ٗهطكي زض ٜٗبعن ق٢طي اؾتبٙ ثٞق٢ط زض ؾبّ تٞظيغ كطاٝاٛي ٠ٛٞ٘ٛ ١ب ثطحؿت ٛٞع قيط ٗهطكي زض ٜٗبعن ق٢طي اؾتبٙ ثٞق٢ط زض ؾبّ    
 

 زضنس تؼساز ٛٞع قيط ٗهطكي

 71 310 قيط ٗبزض

 12 52 قيطٗهٜٞػي



  

 17 74 تٞإ

 100 436 ر٘غ

زض نس ثٞزٟ اؾت .  17زضنس ٝ تٞإ  12زضنس ، قيط ٗهٜٞػي  71ف قيط ٗبزض زض ًٞزًبٙ ٝاحس ١بي ٗٞضز پػ١ٝف ايٚ رسّٝ ٛكبٙ ٗي ز١س ٠ً ٗهط

 ثيكتطيٚ ٛٞع قيط ٗهطكي زض ًٞزًبٙ ٝاحس ١بي ٗٞضز پػ١ٝف قيط ٗبزض اؾت.
٢13801380طزض ؾبّ ٢طزض ؾبّ ٗبٟ زض ٜٗبعن ق٢طي اؾتبٙ ثٞقٗبٟ زض ٜٗبعن ق٢طي اؾتبٙ ثٞق  66تٞظيغ كطاٝاٛي تـصي٠ اٛحهبضي ثب قيطٗبزض زض ًٞزًبٙ ظيط تٞظيغ كطاٝاٛي تـصي٠ اٛحهبضي ثب قيطٗبزض زض ًٞزًبٙ ظيط    

 

 زضنس تؼساز تـصي٠ اٛحهبضي

 47 103  ثٔيثٔي

 53 115 ذيط

 100 218 ر٘غ

 

  زضنس ثٞزٟ اؾت.زضنس ثٞزٟ اؾت.  4747ايٚ رسّٝ ٛكبٙ ٗي ز١س ٠ً زضنس تـصي٠ اٛحهبضي ثب قيط ٗبزض زض ًٞزًبٙ ٝاحس١بي ٗٞضز پػ١ٝف ايٚ رسّٝ ٛكبٙ ٗي ز١س ٠ً زضنس تـصي٠ اٛحهبضي ثب قيط ٗبزض زض ًٞزًبٙ ٝاحس١بي ٗٞضز پػ١ٝف 

ٗبًطٝكبغ١ب ٗبًطٝكبغ١ب   ٛظيط ٜٓلٞؾيت٢ب ٝآٛتي ثبزي٢ب ٝ ػٞاْٗ ؿيط اذتهبني اظ هجيْ كبُٞؾيت٢ب ،ٛظيط ٜٓلٞؾيت٢ب ٝآٛتي ثبزي٢ب ٝ ػٞاْٗ ؿيط اذتهبني اظ هجيْ كبُٞؾيت٢ب ،  قيط ٗبزض حبٝي اٛٞاع ػٜبنط ضس ػلٞٛي اػٖ اظ ػٞاْٗ اذتهبنيقيط ٗبزض حبٝي اٛٞاع ػٜبنط ضس ػلٞٛي اػٖ اظ ػٞاْٗ اذتهبني

اؾت ٠ً ٛوف ٗٞحطي زض ًب١ف ثي٘بضي٢بي ػلٞٛي اظ ر٠ٔ٘ اؾت ٠ً ٛوف ٗٞحطي زض ًب١ف ثي٘بضي٢بي ػلٞٛي اظ ر٠ٔ٘   CC44ٝٝCC33  ًٝ٘پٔ٘ب٢ٛبيًٝ٘پٔ٘ب٢ٛبي    كبًتٞض١بي ثيليسٝؼكبًتٞض١بي ثيليسٝؼ  ،،      ،الًتٞكطيٚ،ٓيعٝظيٖ،الًتٞپطاًؿيسظ،الًتٞكطيٚ،ٓيعٝظيٖ،الًتٞپطاًؿيسظ

ٞٛعا ٝػٞاضو ػلٞٛي ثي٘بضي٢ب ٛظيط آٛتطًٝٞٓيت ٌٛطٝظاٙ ٝ ٢ٗ٘تط اظ ٠٘١ زض ٗوبثْ زٝهبتْ ٞٛعا ٝػٞاضو ػلٞٛي ثي٘بضي٢ب ٛظيط آٛتطًٝٞٓيت ٌٛطٝظاٙ ٝ ٢ٗ٘تط اظ ٠٘١ زض ٗوبثْ زٝهبتْ ٜٜٗػيت ٛبقي اظ ١٘ٞكئٞؼ اٛلٜٜٔٗػيت ٛبقي اظ ١٘ٞكئٞؼ اٛلٔ  اٝتيت ٗيبٛي ، ثبًتطي٘ي ،اٝتيت ٗيبٛي ، ثبًتطي٘ي ،

    ..  ػ٘سٟ قيطذٞاضاٙ ًٝٞزًبٙ يؼٜي ثي٘بضي٢بي اؾ٢بٓي ٝػلٞٛت٢بي حبز تٜلؿي زاضزػ٘سٟ قيطذٞاضاٙ ًٝٞزًبٙ يؼٜي ثي٘بضي٢بي اؾ٢بٓي ٝػلٞٛت٢بي حبز تٜلؿي زاضز

  

  

  EEnntteerroommaammmmaarryy  CCiirrccuullaattiioonn  ..پؿتبٛي نٞضت ٗي پصيطزپؿتبٛي نٞضت ٗي پصيطز--تٞٓيس ٝاٛتوبّ ايٚ هجيْ آٛتي ثبزي٢ب ث٠ ًٞزى اظ عطين رطيبٙ ضٝزٟ اي تٞٓيس ٝاٛتوبّ ايٚ هجيْ آٛتي ثبزي٢ب ث٠ ًٞزى اظ عطين رطيبٙ ضٝزٟ اي 

  ثطاثط ًب١ف ٗيس١سثطاثط ًب١ف ٗيس١س  44ثطاثط ٝاحت٘بّ ٗطٍ ٛبقي اظ ايٚ ثي٘بضي٢ب ضا تب ثطاثط ٝاحت٘بّ ٗطٍ ٛبقي اظ ايٚ ثي٘بضي٢ب ضا تب   55تـصي٠ اٛحهبضي ثب قيطٗبزض اٌٗبٙ اثتالء ث٠ ػلٞٛت٢بي حبز تٜلؿي ضا تب تـصي٠ اٛحهبضي ثب قيطٗبزض اٌٗبٙ اثتالء ث٠ ػلٞٛت٢بي حبز تٜلؿي ضا تب 

  ..  ٗي پصيطزٗي پصيطزاٛزبٕ اٛزبٕ   BBrroonncchhoommaammmmaarryy  cciirrccuullaattiioonn  پؿتبٛيپؿتبٛي  --ايٚ ٛوف ٗحبكظتي ػ٘ستبً اظ عطين رطيبٙ ضيٞي ايٚ ٛوف ٗحبكظتي ػ٘ستبً اظ عطين رطيبٙ ضيٞي   

  
  ٛكبٙ ٗي ز١س ٠ً احت٘بّ ٗطٍ ٝٗيط ٛبقي اظ ػلٞٛت٢بي ُٞاضقي ٝثي٘بضي٢بي اؾ٢بٓي زض ثيٚ قيطذٞضاٛي ٠ً ٜٗحهطاً اظ قيطٗبزض تـصي٠ ٗي ًٜٜسٛكبٙ ٗي ز١س ٠ً احت٘بّ ٗطٍ ٝٗيط ٛبقي اظ ػلٞٛت٢بي ُٞاضقي ٝثي٘بضي٢بي اؾ٢بٓي زض ثيٚ قيطذٞضاٛي ٠ً ٜٗحهطاً اظ قيطٗبزض تـصي٠ ٗي ًٜٜس  ٗغبٓؼبتٗغبٓؼبت

    ..  ثطاثط ً٘تط اظ آٙ زؾت٠ اظ قيطذٞاضاٛي اؾت ٠ً اظ قيط ذكي تـصي٠  ٗي ًٜٜسثطاثط ً٘تط اظ آٙ زؾت٠ اظ قيطذٞاضاٛي اؾت ٠ً اظ قيط ذكي تـصي٠  ٗي ًٜٜس  2525تب تب 

زضٗٞاضزي  ٠ً زضٗٞاضزي  ٠ً   ..٠ٌٔ زض زضٗبٙ آ٢ٛب ٛيع ٛوف ٗٞحط زاضز اظ آٙ ر٠ٔ٘ زض زضٗبٙ ثي٘بضي٢بي اؾ٢بٓي اؾت ٠ٌٔ زض زضٗبٙ آ٢ٛب ٛيع ٛوف ٗٞحط زاضز اظ آٙ ر٠ٔ٘ زض زضٗبٙ ثي٘بضي٢بي اؾ٢بٓي اؾت تـصي٠ ثب قيطٗبزض ٠ٛ ت٢ٜب زض پيكِيطي اظ ثي٘بضي٢ب ثتـصي٠ ثب قيطٗبزض ٠ٛ ت٢ٜب زض پيكِيطي اظ ثي٘بضي٢ب ث

احطات ضس احطات ضس   ..  ٗٞضز ٛيبظ ٛيع ً٘تط ثٞزٟ اؾتٗٞضز ٛيبظ ٛيع ً٘تط ثٞزٟ اؾت  OO..RR..SS  تـصي٠ ثب قيطٗبزض زض رطيبٙ اؾ٢بّ ازا٠ٗ يبكت٠ اظ حزٖ ٗسكٞع ًبؾت٠ قسٟ ٝحتي حزٖ ٗحّٔٞتـصي٠ ثب قيطٗبزض زض رطيبٙ اؾ٢بّ ازا٠ٗ يبكت٠ اظ حزٖ ٗسكٞع ًبؾت٠ قسٟ ٝحتي حزٖ ٗحّٔٞ

  BB  بط ثب ثؿيبضي اظ ٝيطٝؾ٢ب اظ هجيْ آٛتطٝيطٝؼ، ٝيطٝؼ كٔذ اعلبّ ، ؾطذز٠، ٝيطٝؼ ؾيتِٞٗبّ ، ١پبتيتبط ثب ثؿيبضي اظ ٝيطٝؾ٢ب اظ هجيْ آٛتطٝيطٝؼ، ٝيطٝؼ كٔذ اعلبّ ، ؾطذز٠، ٝيطٝؼ ؾيتِٞٗبّ ، ١پبتيتػلٞٛي ٝٛوف پيكِيطي قيطٗبزض زض اضتجػلٞٛي ٝٛوف پيكِيطي قيطٗبزض زض اضتج

  ......اؾتطپتًٞي ، ثبؾيْ ًعاظ ٝ اؾتطپتًٞي ، ثبؾيْ ًعاظ ٝ     EE..CCoollii،،  ٝٛيع ثؿيبضي اظ هبضچ٢ب اظ هجيْ ًبٛسيسا ٝتؼسازي اظ ثبًتطي٢ب ٛظيط ؾبٓ٘ٞٛال، قيِال ، ٝثبٝٛيع ثؿيبضي اظ هبضچ٢ب اظ هجيْ ًبٛسيسا ٝتؼسازي اظ ثبًتطي٢ب ٛظيط ؾبٓ٘ٞٛال، قيِال ، ٝثب    RR..SS..VV  آٛلٔٞٛعا ٝآٛلٔٞٛعا ٝ

  ..ث٠ احجبت ضؾيسٟ اؾتث٠ احجبت ضؾيسٟ اؾت

 تٞر٠ :
قطٝع اؾتلبزٟ اظ ؿصاي ًٌ٘ي ٗبزاٗي ٠ً ٜٗحهطاً اظ قيطٗبزض اؾتلبزٟ ٗي ًٜٜس حتي ث٠ آة ١ٖ ٛيبظ ٛساضٛس ٝايٚ قطٝع اؾتلبزٟ اظ ؿصاي ًٌ٘ي ٗبزاٗي ٠ً ٜٗحهطاً اظ قيطٗبزض اؾتلبزٟ ٗي ًٜٜس حتي ث٠ آة ١ٖ ٛيبظ ٛساضٛس ٝايٚ   قيطذٞاضاٙ تب پبيبٙ قف ٗب١ِي يؼٜي تبقيطذٞاضاٙ تب پبيبٙ قف ٗب١ِي يؼٜي تب

  ..  اٗط زض ٗغبٓؼبت ػسيسٟ اي ٠ً زض ٜٗبعن ُطٕ ٝذكي ر٢بٙ ١ٖ اٛزبٕ قسٟ ث٠ احجبت ضؾيسٟ اؾتاٗط زض ٗغبٓؼبت ػسيسٟ اي ٠ً زض ٜٗبعن ُطٕ ٝذكي ر٢بٙ ١ٖ اٛزبٕ قسٟ ث٠ احجبت ضؾيسٟ اؾت

  ..اظ احت٘بّ ثطٝظ  .آٓطغي ،آؾٖ ، اُعٗب ٝ ؿيطٟ ٗي ًب١ساظ احت٘بّ ثطٝظ  .آٓطغي ،آؾٖ ، اُعٗب ٝ ؿيطٟ ٗي ًب١ستـصي٠ ثب قيطٗبزض ثكست تـصي٠ ثب قيطٗبزض ثكست 

  ..تـصي٠ ثب قيطٗبزض ذئي ً٘تط ٗٞرت چبهي ًٞزى ٗي قٞز ٝث٠ قست اظ احت٘بّ ثطٝظ ١يپٞتطٗي ٛٞظازاٙ ٗي ًب١ستـصي٠ ثب قيطٗبزض ذئي ً٘تط ٗٞرت چبهي ًٞزى ٗي قٞز ٝث٠ قست اظ احت٘بّ ثطٝظ ١يپٞتطٗي ٛٞظازاٙ ٗي ًب١س

ٌالت ٛبقي اظ ضٝئيسٙ زٛسا٢ٛب ٌالت ٛبقي اظ ضٝئيسٙ زٛسا٢ٛب كٞم آؼبزٟ ٗغٔٞثؿت ، ٗككٞم آؼبزٟ ٗغٔٞثؿت ، ٗك  ......رصة ٗٞاز ٗـصي ٗٞرٞز زض قيطٗبزض ٝاظ ر٠ٔ٘ رصة چطثي٢ب ، پطٝتئيٚ ، ًٔؿيٖ ، آ١ٚ ٝرصة ٗٞاز ٗـصي ٗٞرٞز زض قيطٗبزض ٝاظ ر٠ٔ٘ رصة چطثي٢ب ، پطٝتئيٚ ، ًٔؿيٖ ، آ١ٚ ٝ



  

ٗبزض ٗبزض ٝٛيع ًطٕ ذٞضزُي زٛساٙ زض ًٞزًبٛي ٠ً اظ قيطٗبزض تـصي٠ ٗي ًٜٜس ث٠ ٗطاتت ً٘تط اؾت  . ؾٜسضٕ ٗطٍ ٛب٢ُبٛي قيطذٞاض زض ثيٚ ًٞزًبٙ قيطٝٛيع ًطٕ ذٞضزُي زٛساٙ زض ًٞزًبٛي ٠ً اظ قيطٗبزض تـصي٠ ٗي ًٜٜس ث٠ ٗطاتت ً٘تط اؾت  . ؾٜسضٕ ٗطٍ ٛب٢ُبٛي قيطذٞاض زض ثيٚ ًٞزًبٙ قيط

  ..  اؾتاؾت  ذٞاض كٞم آؼبزٟ ً٘تطذٞاض كٞم آؼبزٟ ً٘تط

زض ؾٜيٚ ثٔٞؽ ٝثبالتط ٛيع ٛوف زاضزاظ ر٠ٔ٘ ًٞزًبٛي ٠ً اظ قيطٗبزض تـصي٠ ٗي زض ؾٜيٚ ثٔٞؽ ٝثبالتط ٛيع ٛوف زاضزاظ ر٠ٔ٘ ًٞزًبٛي ٠ً اظ قيطٗبزض تـصي٠ ٗي تـصي٠ ثب قيطٗبزض زض رُٔٞيطي ٝيب ًب١ف احت٘بّ ثطٝظ پبضٟ اي اظ ثي٘بضي٢ب تـصي٠ ثب قيطٗبزض زض رُٔٞيطي ٝيب ًب١ف احت٘بّ ثطٝظ پبضٟ اي اظ ثي٘بضي٢ب 

  ثبض ً٘تط اظ قيطذكي ذٞاضاٙ اؾت . ١٘چٜيٚ زض قيطٗبزضذٞاضاٙ احت٘بّ ثطٝظ زيبثت رٞاٛبٙثبض ً٘تط اظ قيطذكي ذٞاضاٙ اؾت . ١٘چٜيٚ زض قيطٗبزضذٞاضاٙ احت٘بّ ثطٝظ زيبثت رٞاٛبٙ  66ًٜٜس احت٘بّ اي٠ٌٜ زچبض ثي٘بضي ثسذيٖ ٜٓلٕٞ ُطزٛس ًٜٜس احت٘بّ اي٠ٌٜ زچبض ثي٘بضي ثسذيٖ ٜٓلٕٞ ُطزٛس 

JJuuvveenniillee  DDiiaabbeettiiss      ،،  ٙٝثي٘بضي ًطٝٙثي٘بضي ًط  CCrroohhnn  DDiisseeaassee  ،،  ًًٓٞٓٞٝ ً٘تط اظ ًٞزًبٛي اؾت ٠ً اظ ً٘تط اظ ًٞزًبٛي اؾت ٠ً اظ   ......يت اٝٓؿط  ٝ ثؼضي اظ ثي٘بضي٢بي ًجسي ٝيت اٝٓؿط  ٝ ثؼضي اظ ثي٘بضي٢بي ًجسي

  ..  قيط ٗهٜٞػي تـصي٠ ٗي ًٜٜسقيط ٗهٜٞػي تـصي٠ ٗي ًٜٜس
  ..  تر٘ساٙ ٗي قٞٛستر٘ساٙ ٗي قٞٛس ٝ ٝ  ٗي ًٜٜس ً٘تط زچبض ؾطعبٙ پؿتبٙٗي ًٜٜس ً٘تط زچبض ؾطعبٙ پؿتبٙٗبزضاٛي ٠ً كطظٛس ذٞز ضا اظ قيطذٞز تـصي٠ ٗبزضاٛي ٠ً كطظٛس ذٞز ضا اظ قيطذٞز تـصي٠ 

س ٗي ُطزز ٗبزض ٝكطظٛس ١ط زٝ ًبٗالً اضضبءقسٟ ٝاحت٘بّ ًٞزى س ٗي ُطزز ٗبزض ٝكطظٛس ١ط زٝ ًبٗالً اضضبءقسٟ ٝاحت٘بّ ًٞزى تـصي٠ ثب قيطٗبزض ٜٗزط ث٠ ايحبز ضاثغ٠ ػبعلي ٗؿتحٌٖ ٝ زٝ عطك٠ ثيٚ ٗبزض ٝكطظٛتـصي٠ ثب قيطٗبزض ٜٗزط ث٠ ايحبز ضاثغ٠ ػبعلي ٗؿتحٌٖ ٝ زٝ عطك٠ ثيٚ ٗبزض ٝكطظٛ

  . .   آظاضي ذئي ً٘تط ٗي قٞزآظاضي ذئي ً٘تط ٗي قٞز

تؼبزّ ضٝاٛي تؼبزّ ضٝاٛي   تٌبْٗ ثيٜبيي ، تٌٖٔ ٝ ضاٟ اكتبزٙ ًٞزًبٛي ٠ً اظ قيط ٗبزض تـصي٠ ٛ٘ٞزٟ اٛس ذئي ؾطيؼتط نٞضت پصيطكت٠ ٝايٚ هجيْ ًٞزًبٙ زض آيٜسٟ اظتٌبْٗ ثيٜبيي ، تٌٖٔ ٝ ضاٟ اكتبزٙ ًٞزًبٛي ٠ً اظ قيط ٗبزض تـصي٠ ٛ٘ٞزٟ اٛس ذئي ؾطيؼتط نٞضت پصيطكت٠ ٝايٚ هجيْ ًٞزًبٙ زض آيٜسٟ اظ

  ..ٜٗبؾجتطي ثطذٞضزاضٛسٜٗبؾجتطي ثطذٞضزاضٛس

ثحؿبة ثحؿبة   ؾليس ٝ ػٜبنط ضس ػلٞٛت ٝ آٛتي ثبزي٢بي ٗٞرٞز زض آؿٞظ ثؿيبض ظيبز اؾت ٝ ٓصا آؿـٞظ ضا ث٠ ػٜٞاٙ اٝٓيٚ زٝظ ٝاًؿيٜبؾيٞٙؾليس ٝ ػٜبنط ضس ػلٞٛت ٝ آٛتي ثبزي٢بي ٗٞرٞز زض آؿٞظ ثؿيبض ظيبز اؾت ٝ ٓصا آؿـٞظ ضا ث٠ ػٜٞاٙ اٝٓيٚ زٝظ ٝاًؿيٜبؾيٞٙ  تؼساز ُٔج٢ٓٞبيتؼساز ُٔج٢ٓٞبي

  ..  ٗي آٝضٛسٗي آٝضٛس

  رٜج٠ ١بي تـصي٠ اي قيط ٗبزضرٜج٠ ١بي تـصي٠ اي قيط ٗبزض

    الًتٞظ :الًتٞظ :

% ٛيبظ١بي اٛطغي % ٛيبظ١بي اٛطغي 4040ٗبزض تبٗيٚ ًٜٜسٟ حسٝز ٗبزض تبٗيٚ ًٜٜسٟ حسٝز   الًتٞظ قيطالًتٞظ قيط  ..الًتٞظ ًطث١ٞيسضات ػ٘سٟ قيط اؾت ٠ً زض قيطاٛؿبٙ ثيكتط اظ ؾبيط حيٞاٛبت ٝرٞز زاضزالًتٞظ ًطث١ٞيسضات ػ٘سٟ قيط اؾت ٠ً زض قيطاٛؿبٙ ثيكتط اظ ؾبيط حيٞاٛبت ٝرٞز زاضز

  ..  اؾتاؾت

  پطٝتئيٚ :پطٝتئيٚ :

زضنس پطٝتئيٚ ضا قبْٗ ٗي قٞز زض حبٓي٠ٌ زضنس پطٝتئيٚ ضا قبْٗ ٗي قٞز زض حبٓي٠ٌ   8080زض قيط اٛؿبٙ زض قيط اٛؿبٙ   WWhheeyy  ..  PP  تكٌيْ قسٟ اؾت ٠ً ٗيعاٙتكٌيْ قسٟ اؾت ٠ً ٗيعاٙ  WWhheeyy  پطٝتئيٚ قيط اظ ًبظئيٚ ٝ پطٝتئيٚپطٝتئيٚ قيط اظ ًبظئيٚ ٝ پطٝتئيٚ

  پطٝتئ٢ٜبي قيط ُبٝ اًخطا اظ ٛٞع ًبظئيٚ ثب ٢ٌٓٞٓٞٗبي ثعضٍپطٝتئ٢ٜبي قيط ُبٝ اًخطا اظ ٛٞع ًبظئيٚ ثب ٢ٌٓٞٓٞٗبي ثعضٍ

  ٗي ثبقس. ٗي ثبقس.   

  ..  ؾيؿتيٚ ٝ تٞضيٚؾيؿتيٚ ٝ تٞضي٠ٚ ١بيي ٠ً زض قيطٗبزض ٗٞرٞزٛس ٝزض قيطُبٝ ٝرٞز ٛساضٛس ػجبضتٜس اظ ٠ ١بيي ٠ً زض قيطٗبزض ٗٞرٞزٛس ٝزض قيطُبٝ ٝرٞز ٛساضٛس ػجبضتٜس اظ اؾيس آٗيٜاؾيس آٗيٜ

    ..  ؾيؿتيٚ اؾيس آٗي٠ٜ ضطٝضي ثطاي ضقس رؿ٘ي ٝتٞضيٚ ضطٝضي ثطاي ضقس ٝتٌبْٗ ٗـع زض ًٞزًبٙ ذطزؾبّ اؾتؾيؿتيٚ اؾيس آٗي٠ٜ ضطٝضي ثطاي ضقس رؿ٘ي ٝتٞضيٚ ضطٝضي ثطاي ضقس ٝتٌبْٗ ٗـع زض ًٞزًبٙ ذطزؾبّ اؾت    

ٝالًتٞكطيٚ ًٝٔي٠ زٟ ٝالًتٞكطيٚ ًٝٔي٠ زٟ   SSIIGGAAٗٞاز ايٜ٘ي ثرف ث٠ ذهٞلٗٞاز ايٜ٘ي ثرف ث٠ ذهٞل  ٗيعاٙ پطٝتئيٚ ١بي ٗٞرٞز زض ًٔؿتطٕٝ ؾ٠ ثطاثط قيطٗبزض اؾت ٠ً پطٝتئيٚ ١بي ؾطقبض اظٗيعاٙ پطٝتئيٚ ١بي ٗٞرٞز زض ًٔؿتطٕٝ ؾ٠ ثطاثط قيطٗبزض اؾت ٠ً پطٝتئيٚ ١بي ؾطقبض اظ

  ..  % ٗيعاٙ اظت ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض ضا تب ٗيٚ ٗي ًٜس% ٗيعاٙ اظت ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض ضا تب ٗيٚ ٗي ًٜس4545اؾيس آٗي٠ٜ ضطٝضي اؾت ٠ً اؾيس آٗي٠ٜ ضطٝضي اؾت ٠ً 

  ثطاثط قيطُبٝ اؾت ٠ً زض ؾبذت٘بٙ ٝضقس ٗـع ٛوف زاضز .ثطاثط قيطُبٝ اؾت ٠ً زض ؾبذت٘بٙ ٝضقس ٗـع ٛوف زاضز .  77--88ٓيٜٞٓئيي قيطٗبزض ٓيٜٞٓئيي قيطٗبزض   ٗيعاٙ اؾيسٗيعاٙ اؾيس

طذٞاض اؾيس چطة ضطٝضي ٗحؿٞة ٗي ُطزز ٝ ً٘جٞز آٙ ثطٝظ زضٗبتيت ، تطٝٗجٞؾيتٞپٜي ، طذٞاض اؾيس چطة ضطٝضي ٗحؿٞة ٗي ُطزز ٝ ً٘جٞز آٙ ثطٝظ زضٗبتيت ، تطٝٗجٞؾيتٞپٜي ، قيطٗبزض ٗوساضي ١ٖ اؾيس آضاقيسٝٛيي زاضز ٠ً ثطاي قيقيطٗبزض ٗوساضي ١ٖ اؾيس آضاقيسٝٛيي زاضز ٠ً ثطاي قي  

  ثيكتط  ث٠ ػلٞٛت٢ب ضا ؾجتثيكتط  ث٠ ػلٞٛت٢ب ضا ؾجت  تبذيط ضقس ٝاثتالءتبذيط ضقس ٝاثتالء

  ..  ٗي قٞزٗي قٞز  
بي اٗي٠ٜ بي اٗي٠ٜ ١١زٝ ٝيػُي هبثْ تٞر٠ تطًيت اؾيس١بي اٗي٠ٜ زض قيطٗبزض ، ٛؿجت ثيٚ اؾيس١بي اٗي٠ٜ حبٝي ؾٞ ٓلٞض ٗتيٞٛيٚ ث٠ ؾيؿتيٚ ٝ ٛيع ٗوساض ًٖ اؾيسزٝ ٝيػُي هبثْ تٞر٠ تطًيت اؾيس١بي اٗي٠ٜ زض قيطٗبزض ، ٛؿجت ثيٚ اؾيس١بي اٗي٠ٜ حبٝي ؾٞ ٓلٞض ٗتيٞٛيٚ ث٠ ؾيؿتيٚ ٝ ٛيع ٗوساض ًٖ اؾيس

  ٙٙاضٝٗبتيي ،  كٜيْ آالٛيٚ ٝ تيطٝظيٚ اؾت . ٛٞظازااضٝٗبتيي ،  كٜيْ آالٛيٚ ٝ تيطٝظيٚ اؾت . ٛٞظازا

ٜيٚ ٝ ٛٞظاز ٜيٚ ٝ ٛٞظاز ٞيػٟ ٛٞاظزاٙ ٛبضؼ زض ٗتبثٞٓيع ًطزٙ كٜيْ آالٛيٚ ٝتيطٝظيٚ ث٠ ػٔت ً٘جٞز آٛعي٢٘بي ذبل ٗٞضز ٛيبظ آ٢ٛب ٛبتٞاٙ ١ؿتٜس . ؾيؿتيٚ ثطاي رٞيػٟ ٛٞاظزاٙ ٛبضؼ زض ٗتبثٞٓيع ًطزٙ كٜيْ آالٛيٚ ٝتيطٝظيٚ ث٠ ػٔت ً٘جٞز آٛعي٢٘بي ذبل ٗٞضز ٛيبظ آ٢ٛب ٛبتٞاٙ ١ؿتٜس . ؾيؿتيٚ ثطاي رثث  

بٝي ؾٞ ٓلٞض اؾت ٠ً ث٠ ٗيعاٙ ظيبزي زض قيط اٛؿبٙ ٝرٞز زاضز ٠ً زض تٌبْٗ  بٝي ؾٞ ٓلٞض اؾت ٠ً ث٠ ٗيعاٙ ظيبزي زض قيط اٛؿبٙ ٝرٞز زاضز ٠ً زض تٌبْٗ  ٛبضؼ اؾيساٗي٠ٜ ضطٝضي ٗحؿٞة ٗي قٞز . تٞضيٚ ؾٞٗيٚ اؾيس اٗي٠ٜ حٛبضؼ اؾيساٗي٠ٜ ضطٝضي ٗحؿٞة ٗي قٞز . تٞضيٚ ؾٞٗيٚ اؾيس اٗي٠ٜ ح



  

طٝضي طٝضي ؾيؿتٖ اػهبة ٗطًعي ٛوف زاضز ٝثطاي ًٞزًبٙ ذطزؾبّ ث٠ ػٔت آ٠ٌٛ ثطذالف ثب ٓـيٚ كبهس آٛعيٖ الظٕ ثطاي  ؾٜتع آٙ ٗي ثبقٜس اؾيس اٗي٠ٜ ضؾيؿتٖ اػهبة ٗطًعي ٛوف زاضز ٝثطاي ًٞزًبٙ ذطزؾبّ ث٠ ػٔت آ٠ٌٛ ثطذالف ثب ٓـيٚ كبهس آٛعيٖ الظٕ ثطاي  ؾٜتع آٙ ٗي ثبقٜس اؾيس اٗي٠ٜ ض

    ..  اؾت ٝاؾبؾبً قيطُبٝ  كبهس آٙ اؾتاؾت ٝاؾبؾبً قيطُبٝ  كبهس آٙ اؾت

  چطثي٢ب :چطثي٢ب :

تطي تطي ٗي ضؾس . ٗي ضؾس .   ث٠ حساًخطث٠ حساًخط  ثؼس اظظ٢طثؼس اظظ٢ط  22ثٞزٟ ٠ً ث٠ تسضيذ اكعايف ٗي يبثس ٝثٞزٟ ٠ً ث٠ تسضيذ اكعايف ٗي يبثس ٝ  نجحنجح  66چطثي اؾت ٠ً ً٘تطيٚ ٗوساض آٙ چطثي اؾت ٠ً ً٘تطيٚ ٗوساض آٙ   زض قيط ٗبزض زض قيط ٗبزض   غ اٛطغيغ اٛطغي٢ٗ٘تطيٚ ٜٗج٢ٗ٘تطيٚ ٜٗج  

از از چطثي قيطٗبزضاٛي ٠ً ٛٞظچطثي قيطٗبزضاٛي ٠ً ٛٞظ  ُٔيؿيطيس١ب ٠ً ٢ٗ٘تطيٚ چطثي قيطٗبزض ١ؿتٜس ث٠ آؾبٛي تٞؾظ ٓيپبظ ث٠ اؾيس ١بي چطة آظاز ٝ ُٔيؿطّٝ تجسيْ ٗي قٞٛس .ُٔيؿيطيس١ب ٠ً ٢ٗ٘تطيٚ چطثي قيطٗبزض ١ؿتٜس ث٠ آؾبٛي تٞؾظ ٓيپبظ ث٠ اؾيس ١بي چطة آظاز ٝ ُٔيؿطّٝ تجسيْ ٗي قٞٛس .

  ٛس ثيكتط اؾت .ٛس ثيكتط اؾت .ٝضٝض% اظ قيطٗبزضاٛي ٠ً ٛٞظاز ضؾيسٟ ثسٛيب ٗي آ% اظ قيطٗبزضاٛي ٠ً ٛٞظاز ضؾيسٟ ثسٛيب ٗي آ3030ٛبضؼ ثسٛيب ٗي آٝضٛس تب ٛبضؼ ثسٛيب ٗي آٝضٛس تب 

  ٝيتبٗي٢ٜب ٝ ٗٞاز ٗؼسٛي : ٝيتبٗي٢ٜب ٝ ٗٞاز ٗؼسٛي : 

  ٗيعاٙ زضيبكت قيطذٞاض اظ  ٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض چطثي ٗي تٞاٛس ثغٞض ٗحؿٞؼ ٗتـيط ثبقس .ٗيعاٙ زضيبكت قيطذٞاض اظ  ٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض چطثي ٗي تٞاٛس ثغٞض ٗحؿٞؼ ٗتـيط ثبقس .

  ث٠ ٗيعاٙ ظيبزي زض ًٔؿتطٕٝ ٝ قيط ٗبزض ٝرٞز زاضز .ث٠ ٗيعاٙ ظيبزي زض ًٔؿتطٕٝ ٝ قيط ٗبزض ٝرٞز زاضز .  EE  ٝيتبٗيٚٝيتبٗيٚ

ث٠ ٗوساض ًبكي ٝ ثب رصة ذٞة اؾت اٗب ث٠ ػٔت ٗهطف حزٖ ًٖ قيط زض ضٝظ١بي اّٝ تٞٓس ٗوساض آٙ ًبكي ٛيؿت ٝ الظٕ ث٠ ٗوساض ًبكي ٝ ثب رصة ذٞة اؾت اٗب ث٠ ػٔت ٗهطف حزٖ ًٖ قيط زض ضٝظ١بي اّٝ تٞٓس ٗوساض آٙ ًبكي ٛيؿت ٝ الظٕ   KK  قيط ٗبزض حبٝي ٝيتبٗيٚقيط ٗبزض حبٝي ٝيتبٗيٚ

  ..  اؾت ر٢ت رُٔٞيطي اظ ذٞٛطيعي٢بي ٛٞظازي تعضين قٞزاؾت ر٢ت رُٔٞيطي اظ ذٞٛطيعي٢بي ٛٞظازي تعضين قٞز

%( آٙ ث٠ ٗهطف قيطذٞاض ٗي ضؾس زضحبٓي ٠ً %( آٙ ث٠ ٗهطف قيطذٞاض ٗي ضؾس زضحبٓي ٠ً 9090تي تي % )يب ح% )يب ح7070ثب ٝرٞز ًٖ ثٞزٙ ٗوساض آ١ٚ قيطٗبزض ،اٗب رصة آٙ ثؿيبض ذٞة اؾت ٝتب حسٝز ثب ٝرٞز ًٖ ثٞزٙ ٗوساض آ١ٚ قيطٗبزض ،اٗب رصة آٙ ثؿيبض ذٞة اؾت ٝتب حسٝز 

% ٗٞضز اؾتلبزٟ قيطذٞاض اؾت ٓصا ًٖ ذٞٛي زض قيطذٞاضاٛي ٠ً ثب قيط ٗبزض تـصي٠ ٗي قٞز تب هجْ اظ % ٗٞضز اؾتلبزٟ قيطذٞاض اؾت ٓصا ًٖ ذٞٛي زض قيطذٞاضاٛي ٠ً ثب قيط ٗبزض تـصي٠ ٗي قٞز تب هجْ اظ 1010رصة آ١ٚ قيطُبٝ ذئي ٛبچيع ثٞزٟ ٝكوظ تب رصة آ١ٚ قيطُبٝ ذئي ٛبچيع ثٞزٟ ٝكوظ تب 

ز آ١ٚ اضبك٠ قسٟ ث٠ قيطذك٢ٌب ٛيع ثرٞثي رصة ٛ٘ي قٞز ز آ١ٚ اضبك٠ قسٟ ث٠ قيطذك٢ٌب ٛيع ثرٞثي رصة ٛ٘ي قٞز قيطذٞاضاٛي ٠ً ثب قيطُبٝ تـصي٠ ٗي قٞ ٛس اؿٔت ٗكب١سٟ ٗي ُطزقيطذٞاضاٛي ٠ً ثب قيطُبٝ تـصي٠ ٗي قٞ ٛس اؿٔت ٗكب١سٟ ٗي ُطز  يٌؿبِٓي ٛبزض اؾت اٗبزضيٌؿبِٓي ٛبزض اؾت اٗبزض

  ..  ١ٝ٘يك٠ ًٖ ذٞٛي زض ايٚ قيطذٞاضاٙ هبثْ پيكِيطي ٛيؿت١ٝ٘يك٠ ًٖ ذٞٛي زض ايٚ قيطذٞاضاٙ هبثْ پيكِيطي ٛيؿت

  ( ث٢تط اظ قيطُبٝ اؾت .( ث٢تط اظ قيطُبٝ اؾت .11ث٠ ث٠   22قيطٗبزض ث٠ زٓيْ ٝرٞز ٛؿجت ثبالي ًٔؿيٖ ث٠ كؿلط )قيطٗبزض ث٠ زٓيْ ٝرٞز ٛؿجت ثبالي ًٔؿيٖ ث٠ كؿلط )  ًٔؿئًٖؿيٖرصة رصة 

  ..  ث٠ ضٝي اكعٝزٟ قسٟ ث٠ قيطذك٢ٌب ثؿيبض ثبالؾتث٠ ضٝي اكعٝزٟ قسٟ ث٠ قيطذك٢ٌب ثؿيبض ثبالؾتث٠ آٙ زض ٗوبيؿ٠ ث٠ آٙ زض ٗوبيؿ٠   BBiiooaavvaaiillaabbiilliittyy  قيطٗبزض ًٖ اؾت اٗبقيطٗبزض ًٖ اؾت اٗب  ضٝيضٝيا ُطچ٠ ٗيعاٙ ا ُطچ٠ ٗيعاٙ 

  ..  يي ١لت٠ اٝ ضا تبٗيٚ ٗي ًٜسيي ١لت٠ اٝ ضا تبٗيٚ ٗي ًٜس  DD  ٝيتبٗيٚٝيتبٗيٚزهيو٠ ٛيبظ زهيو٠ ٛيبظ   3030زهيو٠ ٝيب كوظ ؾطٝ زؾت٢ب ث٘ست زهيو٠ ٝيب كوظ ؾطٝ زؾت٢ب ث٘ست   1010هطاض ُطكتٚ قيطذٞاض زض ٗؼطو آكتبة ثغٞض ثط٠ٜ١ ث٠ ٗست هطاض ُطكتٚ قيطذٞاض زض ٗؼطو آكتبة ثغٞض ثط٠ٜ١ ث٠ ٗست 

  

كبًتٞض ٝيػٟ اٛتوبّ ز١ٜسٟ اكعايف ٗي يبثس ؿٔظت ٛيبؾيٚ ، كبًتٞض ٝيػٟ اٛتوبّ ز١ٜسٟ اكعايف ٗي يبثس ؿٔظت ٛيبؾيٚ ، ث٠ آٙ ثب ٝرٞز يي ث٠ آٙ ثب ٝرٞز يي   BBiiooaavvaaiillaabbiilliittyy  قيطٗبزض ذئي ًٖ اؾت اٗبقيطٗبزض ذئي ًٖ اؾت اٗب  BB1122  ٝيتبٗيٚٝيتبٗيٚؿٔظت ؿٔظت 

  ..    اؾيس كٞٓيي ٝ اؾيس اؾٌٞضثيي ؿبٓجبً زض قيط اٛؿبٙ ثيف اظ قيطؾبيط پؿتبٛساضاٙ اؾتاؾيس كٞٓيي ٝ اؾيس اؾٌٞضثيي ؿبٓجبً زض قيط اٛؿبٙ ثيف اظ قيطؾبيط پؿتبٛساضاٙ اؾت

٠ً ثب قيطٗبزض ٠ً ثب قيطٗبزض   ٗٞاز ٗؼسٛي ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض ثطاي تبٗيٚ ٛيبظ قيطذٞاض ًبكي اؾت اٗب زض قيطُبٝ ث٠ ٗوساض ثؿيبض ظيبز ٝرٞز زاضز . كوظ قيطذٞاضاٛيٗٞاز ٗؼسٛي ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض ثطاي تبٗيٚ ٛيبظ قيطذٞاض ًبكي اؾت اٗب زض قيطُبٝ ث٠ ٗوساض ثؿيبض ظيبز ٝرٞز زاضز . كوظ قيطذٞاضاٛي

قيطذٞاضاٛي ٠ً ثب قيطُبٝ قيطذٞاضاٛي ٠ً ثب قيطُبٝ تـصي٠ ٗي قٞٛس ؾسيٖ ًٝٔطايس ضا ث٠ ٗوساض ٗتٜبؾت زضيبكت ٗي ًٜٜس ٝچٞٙ ٗوساض آة ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض ٛيع ًبكي اؾت ٓصا تـصي٠ ٗي قٞٛس ؾسيٖ ًٝٔطايس ضا ث٠ ٗوساض ٗتٜبؾت زضيبكت ٗي ًٜٜس ٝچٞٙ ٗوساض آة ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض ٛيع ًبكي اؾت ٓصا 

ي اضبكي زچبض ٗكٌْ ذٞا١س ي اضبكي زچبض ٗكٌْ ذٞا١س ًٝٔي٠ ١بي ٛبضؼ ٛٞاظزاٙ ثطاي زكغ ٢ٌ٘ٛبًٝٔي٠ ١بي ٛبضؼ ٛٞاظزاٙ ثطاي زكغ ٢ٌ٘ٛب  تـصي٠ ٗي قٞٛس ثؼٔت زضيبكت ٗوساض ظيبزي اظ ٢ٌ٘ٛب ٛيبظ ث٠ آة اضبكي زاضٛستـصي٠ ٗي قٞٛس ثؼٔت زضيبكت ٗوساض ظيبزي اظ ٢ٌ٘ٛب ٛيبظ ث٠ آة اضبكي زاضٛس

..قسقس   

  ٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض آة ٗٞرٞز زض قيطٗبزض ٗي تٞاٛس ث٠ ٛؿجت ضغيٖ ؿصايي ٗبزض تـييط پصيطز .ٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض آة ٗٞرٞز زض قيطٗبزض ٗي تٞاٛس ث٠ ٛؿجت ضغيٖ ؿصايي ٗبزض تـييط پصيطز .

ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ( ٛٞظازاٙ ٗبزضاٛي ٠ً اظ تـصي٠ ٗتٞؾغي زض ظٗبٙ ثبضزاضي ٗئي ُطٕ زض ٓيتط ( ٛٞظازاٙ ٗبزضاٛي ٠ً اظ تـصي٠ ٗتٞؾغي زض ظٗبٙ ثبضزاضي   11تب تب   55//00ثب ٝرٞزي ٠ً ٗيعاٙ آ١ٚ قيط ٗبزض ٝقيط ُبٝ ١ط زٝ ًٖ اؾت )ثب ٝرٞزي ٠ً ٗيعاٙ آ١ٚ قيط ٗبزض ٝقيط ُبٝ ١ط زٝ ًٖ اؾت )

ٗب١ِي ثطاي اٝ ًبكي اؾت ٝحبٛيبً ٗب١ِي ثطاي اٝ ًبكي اؾت ٝحبٛيبً   66تب تب   44ٗب١ِي ثٜسضت ث٠ آ١ٚ اضبكي ٛيبظ زاضٛس ظيطا اٝالً شذبيط آ١ٚ ٛٞظاز ضؾيسٟ تب ؾٜيٚ ٗب١ِي ثٜسضت ث٠ آ١ٚ اضبكي ٛيبظ زاضٛس ظيطا اٝالً شذبيط آ١ٚ ٛٞظاز ضؾيسٟ تب ؾٜيٚ   66ض ثٞزٟ اٛس تب حٞآي ض ثٞزٟ اٛس تب حٞآي ثطذٞضزاثطذٞضزا

ٞز ٞز ًبكي زض قيطٗبزض ٠ً ١ط زٝ ثبػج ؾ٢ٞٓت رصة آ١ٚ ٗي ُطزٛس ٝٛيط ثؼٔت ٝرًبكي زض قيطٗبزض ٠ً ١ط زٝ ثبػج ؾ٢ٞٓت رصة آ١ٚ ٗي ُطزٛس ٝٛيط ثؼٔت ٝر  CC  رصة آ١ٚ قيطٗبزض ث٠ ػٔت الًتٞظ كطاٝاٙ ٝ ٝرٞز ٝيتبٗيٚرصة آ١ٚ قيطٗبزض ث٠ ػٔت الًتٞظ كطاٝاٙ ٝ ٝرٞز ٝيتبٗيٚ

  ..كبًتٞض اٛتوبّ الًتٞكطيٚ ثؿيبض ذٞة اؾت حبٓخبً قيطذٞضاٛي ٠ً ثب قيطٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس اظ عطين ضٝزٟ آ١ٚ اظ زؾت ٛ٘ي ز١ٜس كبًتٞض اٛتوبّ الًتٞكطيٚ ثؿيبض ذٞة اؾت حبٓخبً قيطذٞضاٛي ٠ً ثب قيطٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس اظ عطين ضٝزٟ آ١ٚ اظ زؾت ٛ٘ي ز١ٜس 

  ..  تزٞيع آ١ٚ زض ٛي٠٘ اّٝ ؾبّ ثطاي قيطٗبزض ذٞاضاٙ الظٕ ٛيؿت ظيطا اقجبع الًتٞكطيٚ ثب آ١ٚ اظ كؼبٓيت ايٜ٘ي ثرف آٙ ٗي ًب١ستزٞيع آ١ٚ زض ٛي٠٘ اّٝ ؾبّ ثطاي قيطٗبزض ذٞاضاٙ الظٕ ٛيؿت ظيطا اقجبع الًتٞكطيٚ ثب آ١ٚ اظ كؼبٓيت ايٜ٘ي ثرف آٙ ٗي ًب١س

زاضاي زاضاي ضٝظاّٝ پؽ اظ ظاي٘بٙ تٞٓيس ٗي ًٜٜس زض ٗوبيؿ٠ ثب قيطي ٠ً پؽ اظ آٙ تٞٓيس ٗي قٞز ضٝظاّٝ پؽ اظ ظاي٘بٙ تٞٓيس ٗي ًٜٜس زض ٗوبيؿ٠ ثب قيطي ٠ً پؽ اظ آٙ تٞٓيس ٗي قٞز 22  --33يط ؿٔيظ ٝظضز ضِٛي ٠ً پؿتب٢ٛب زض يط ؿٔيظ ٝظضز ضِٛي ٠ً پؿتب٢ٛب زض ًٔؿتطٕٝ يب آؿٞظ قًٔؿتطٕٝ يب آؿٞظ ق

ٝثطذي ٗٞاز ٗؼسٛي ٗخْ ؾسيٖ ٝ ضٝي ٝٗوساض ً٘تطي چطثي ،الًتٞظ ٝ ٝيتبٗي٢ٜبي ٝثطذي ٗٞاز ٗؼسٛي ٗخْ ؾسيٖ ٝ ضٝي ٝٗوساض ً٘تطي چطثي ،الًتٞظ ٝ ٝيتبٗي٢ٜبي   ((AA,,EE..KK))          ٗوساض ثيكتطي پطٝتئيٚ ٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض چطثيٗوساض ثيكتطي پطٝتئيٚ ٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض چطثي



  

ٝهتي ٗبزض كطظٛس ثعضُتط ذٞز ضا قيط ٗي ز١س زض حبٓي ٠ً حب٠ٔٗ اؾت زضؾت هجْ ٝثؼس اظ تٞٓس ٛٞظاز رسيس ، قيط زض كبظ ُٔؿتطٕٝ ٝهتي ٗبزض كطظٛس ثعضُتط ذٞز ضا قيط ٗي ز١س زض حبٓي ٠ً حب٠ٔٗ اؾت زضؾت هجْ ٝثؼس اظ تٞٓس ٛٞظاز رسيس ، قيط زض كبظ ُٔؿتطٕٝ   ..آة اؾتآة اؾت  ٗحّٔٞ زضٗحّٔٞ زض

  . . ذٞا١س ثٞز ذٞا١س ثٞز 

بقس ٝاؿٔت بقس ٝاؿٔت ٛبٕ زاضز ٠ً حبٝي ٗوساض ظيبزي پطٝتئيٚ ،الًتٞظ ٝآة ٗي ثٛبٕ زاضز ٠ً حبٝي ٗوساض ظيبزي پطٝتئيٚ ،الًتٞظ ٝآة ٗي ث  FFoorreemmiillkk  قيطي ٠ً زض اثتساي ١ط ٝػسٟ تـصي٠ ثب قيطٗبزض تطقح ٗي قٞزقيطي ٠ً زض اثتساي ١ط ٝػسٟ تـصي٠ ثب قيطٗبزض تطقح ٗي قٞز

  آثي ضَٛ ١ٝ٘چٜيٚ آثٌي ثٜظط ٗي ضؾس ٝ ٌٗ٘ٚ اؾت ٗبزض ِٛطاٙ قسٟ ٝقيطذٞز ضا ضهين تهٞض ًٜس اٗب ث٠ تسضيذ ٠ً قيطذٞاض ث٠ ٌٗيسٙ ازا٠ٗ ٗيآثي ضَٛ ١ٝ٘چٜيٚ آثٌي ثٜظط ٗي ضؾس ٝ ٌٗ٘ٚ اؾت ٗبزض ِٛطاٙ قسٟ ٝقيطذٞز ضا ضهين تهٞض ًٜس اٗب ث٠ تسضيذ ٠ً قيطذٞاض ث٠ ٌٗيسٙ ازا٠ٗ ٗي

ساض ساض قيطذٞاض ثبيس ايٚ قيط ضا ث٠ ٗوقيطذٞاض ثبيس ايٚ قيط ضا ث٠ ٗو. . ٝؿٜي اظ اٛطغي ٝؾليس ضَٛ اؾت ٝؿٜي اظ اٛطغي ٝؾليس ضَٛ اؾت     FFoorreemmiillkk  ثطاثط ثيف اظثطاثط ثيف اظ  33تطقح ٗي قٞز ٠ً چطثي آٙ تطقح ٗي قٞز ٠ً چطثي آٙ   HHiinndd  mmiillkkز١سز١س

  ..ًبكي زضيبكت ٛ٘بيسًبكي زضيبكت ٛ٘بيس

ضضرٜج٠ ١بي ايٜ٘ٞ ٓٞغيي قيط ٗبزرٜج٠ ١بي ايٜ٘ٞ ٓٞغيي قيط ٗبز   

  ::  ايٜ٘ٞ ُٔٞثٞٓيٚ ١بايٜ٘ٞ ُٔٞثٞٓيٚ ١ب

اؾت ٠ً  زض ٗزبٝضت آٛعي٢٘بي اؾت ٠ً  زض ٗزبٝضت آٛعي٢٘بي   SSIIggAA  اٛٞاع ايٜ٘ٞ ُٔٞ ثٞ ٓي٢ٜب زض قيط ٗبزض ٝ ًٔؿتطٕٝ ٝرٞز زاضز ٠ً ٢ٗ٘تطيٚ آٙ ايُٜ٘ٞٔٞٓيٚ تطقحياٛٞاع ايٜ٘ٞ ُٔٞ ثٞ ٓي٢ٜب زض قيط ٗبزض ٝ ًٔؿتطٕٝ ٝرٞز زاضز ٠ً ٢ٗ٘تطيٚ آٙ ايُٜ٘ٞٔٞٓيٚ تطقحي  

ٛيؿت ٛيؿت   SSIIggAA    لت٠ ١بي اّٝ ظٛسُي هبزض ث٠ تطقح ايُٜ٘ٞٔٞثٞٓيٚ تطقحيلت٠ ١بي اّٝ ظٛسُي هبزض ث٠ تطقح ايُٜ٘ٞٔٞثٞٓيٚ تطقحيزؾتِبٟ ُٞاضـ ترطيت ٛ٘ي قٞز ٝ اظ آٛزب ٠ً ٗربع٢بي ٛٞظاز زض ١زؾتِبٟ ُٞاضـ ترطيت ٛ٘ي قٞز ٝ اظ آٛزب ٠ً ٗربع٢بي ٛٞظاز زض ١

٘بضيعا اظ ٘بضيعا اظ ٝرٞز ايٚ ٗبزٟ زض قيطٗبزض ٝاٛتوبّ آٙ ث٠ ٛٞظاز ثطاي ؾالٗت ٗربع٢بي زؾتِبٟ ُٞاضـ ٛٞظاز ٝثطاي حلبظت اٝ زض ٗوبثْ اٛٞاع ٗيٌطٝث٢بي ثيٝرٞز ايٚ ٗبزٟ زض قيطٗبزض ٝاٛتوبّ آٙ ث٠ ٛٞظاز ثطاي ؾالٗت ٗربع٢بي زؾتِبٟ ُٞاضـ ٛٞظاز ٝثطاي حلبظت اٝ زض ٗوبثْ اٛٞاع ٗيٌطٝث٢بي ثي

  ..  ٞ ًي ، ضٝتبٝيطٝؼ ٝ ٝيطٝؼ پٞٓيٞ ثؿيبض ثب ا١٘يت اؾتٞ ًي ، ضٝتبٝيطٝؼ ٝ ٝيطٝؼ پٞٓيٞ ثؿيبض ثب ا١٘يت اؾتؾب ٓ٘ٞٛال، قيِال، اؾتطپتًٞي ، اؾتبكئٞ ًي ،پٜٞٗؾب ٓ٘ٞٛال، قيِال، اؾتطپتًٞي ، اؾتبكئٞ ًي ،پٜٞٗ  EE..CCoollii  ر٠ٔ٘ر٠ٔ٘

  ٓيعٝظٕٓيعٝظٕ::  

  EE..CCoollii  ثطاثط قيطُبٝ اؾت  ٝ ثغٞض اذتهبني ضٝي ٗيٌطٝث٢بيثطاثط قيطُبٝ اؾت  ٝ ثغٞض اذتهبني ضٝي ٗيٌطٝث٢بي  50005000ٓيعٝظٕ يي آٛعيٖ قٜبذت٠ قسٟ ضس ٗيٌطٝثي اؾت ٝٗيعاٙ آٙ زض قيطٗبزض ٓيعٝظٕ يي آٛعيٖ قٜبذت٠ قسٟ ضس ٗيٌطٝثي اؾت ٝٗيعاٙ آٙ زض قيطٗبزض 

  ؾبٓ٘ٞٛال . قيِال ٝثؿيبضي اظ ٝيطٝؾ٢ب ٗٞحط اؾت.ؾبٓ٘ٞٛال . قيِال ٝثؿيبضي اظ ٝيطٝؾ٢ب ٗٞحط اؾت.  

  ..  ٗب١ِي ث٠ حساًخط ٗيطؾسٗب١ِي ث٠ حساًخط ٗيطؾس  66عايف ٗي يبثس ٝزض حٞآي عايف ٗي يبثس ٝزض حٞآي ٗيعاٙ آٙ زض عّٞ قيطز١ي اكٗيعاٙ آٙ زض عّٞ قيطز١ي اك  

  ..  ػْ٘ ٓيعٝظٕ تزعي٠ ٝترطيت رساض ؾٔٞٓي ثبًتطي٢بؾتػْ٘ ٓيعٝظٕ تزعي٠ ٝترطيت رساض ؾٔٞٓي ثبًتطي٢بؾت

      الًتٞكطيٚالًتٞكطيٚ::

طيٚ طيٚ الًتٞكطيٚ يي ُٔيٌٞپطٝتئيٚ ايٜ٘ي ثرف اؾت ٠ً ث٠ ٗوساض كطاٝاٙ زض قيط ٗبزض ٝرٞز زاضز زض حبٓي ٠ً قيطُبٝ كبهسآٙ اؾت. الًتٞكطيٚ ٢ٗ٘تالًتٞكطيٚ يي ُٔيٌٞپطٝتئيٚ ايٜ٘ي ثرف اؾت ٠ً ث٠ ٗوساض كطاٝاٙ زض قيط ٗبزض ٝرٞز زاضز زض حبٓي ٠ً قيطُبٝ كبهسآٙ اؾت. الًتٞكطيٚ ٢ٗ٘ت

اؾت.  الًتٞكطيٚ اُط ثب آ١ٚ اقجبع اؾت.  الًتٞكطيٚ اُط ثب آ١ٚ اقجبع   EE..CCoollii  يي ػبْٗ كؼبّ ثط ػٔي٠يي ػبْٗ كؼبّ ثط ػٔي٠  SSIIggAA  ب آ١ٚ ٗتهْ ٗي قٞز . الًتٞكطيٚ ثب ً٘يب آ١ٚ ٗتهْ ٗي قٞز . الًتٞكطيٚ ثب ً٘يپطٝتئيٜي اؾت ٠ً ثپطٝتئيٜي اؾت ٠ً ث

  ُطزز اظ ٗيعاٙ ايٜ٘ي ثركي آٙ ًبؾت٠ ٗي قٞز ث٠ ١٘يٚ ر٢ت تزٞيع آ١ٚ زض قيطذٞضاٛي ٠ً ثب قيطٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس زض نٞضتي ٠ً ٛيبظ هغؼيُطزز اظ ٗيعاٙ ايٜ٘ي ثركي آٙ ًبؾت٠ ٗي قٞز ث٠ ١٘يٚ ر٢ت تزٞيع آ١ٚ زض قيطذٞضاٛي ٠ً ثب قيطٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس زض نٞضتي ٠ً ٛيبظ هغؼي

  ..  ٛساقت٠ ثبقٜس تٞني٠ ٛ٘ي قٞزٛساقت٠ ثبقٜس تٞني٠ ٛ٘ي قٞز

  :: ؼؼكبًتٞض ثيليسٝكبًتٞض ثيليسٝ   

  PPhh  ايٚ ٗبزٟ پٔي ؾبًبضيس ٗحتٞي اظت اؾت ٠ً زض قيطٗبزض ٗٞرٞز ثٞزٟ ٝؾجت اكعايف ضقس الًتٞثبؾيْ زض ضٝزٟ ٝتٞٓيس اؾيس الًتيي ًٝب١فايٚ ٗبزٟ پٔي ؾبًبضيس ٗحتٞي اظت اؾت ٠ً زض قيطٗبزض ٗٞرٞز ثٞزٟ ٝؾجت اكعايف ضقس الًتٞثبؾيْ زض ضٝزٟ ٝتٞٓيس اؾيس الًتيي ًٝب١ف

  ..  ضٝزٟ ٝزض ٛتيز٠ ٢ٗبض قسٙ ضقس ٗيٌطٝث٢بي ثي٘بضيعا ٗي ُطززضٝزٟ ٝزض ٛتيز٠ ٢ٗبض قسٙ ضقس ٗيٌطٝث٢بي ثي٘بضيعا ٗي ُطزز

 
 

    ::  اذتهبنبت ضس آٓطغياذتهبنبت ضس آٓطغي  



  

زضنس اؾت . حبّ اُط زض ذبٛٞازٟ اي ؾبثو٠ اٛٞاع آٓطغي ٝرٞز زاقت٠ ثبقس ايٚ ضهٖ ثيكتط ٗي زضنس اؾت . حبّ اُط زض ذبٛٞازٟ اي ؾبثو٠ اٛٞاع آٓطغي ٝرٞز زاقت٠ ثبقس ايٚ ضهٖ ثيكتط ٗي   77قيطُبٝ  حسٝز قيطُبٝ  حسٝز   ٗيعاٙ قيٞع آٓطغي ث٠ پطٝتئيٚ ١بيٗيعاٙ قيٞع آٓطغي ث٠ پطٝتئيٚ ١بي

  ..قٞزقٞز

  ::  پطٝتئيٚ ١بي ٗؿئّٞ ثطٝظ آٓطغي زض قيط ُبٝ ػجبضتٜسپطٝتئيٚ ١بي ٗؿئّٞ ثطٝظ آٓطغي زض قيط ُبٝ ػجبضتٜس

  ..  ًبظئيٚ . الًتبٓجٞٗيٚ ،الًتُٞٔٞثٞٓيٚ ٝ آٓجٞٗيٚ ؾطٕ ُبًٝبظئيٚ . الًتبٓجٞٗيٚ ،الًتُٞٔٞثٞٓيٚ ٝ آٓجٞٗيٚ ؾطٕ ُبٝ    

  
  ::  ً٘پٔ٘بًٙ٘پٔ٘بٙ

زضنس ٗيعاٙ ؾطٗي ٗيطؾس. زضنس ٗيعاٙ ؾطٗي ٗيطؾس.   1010تب تب   55ٞظ ٝرٞز زاضز اٗب پؽ اظ آٙ ًب١ف يبكت٠ ٝزض قيط ضؾيسٟ ث٠ ٗوساض ٞظ ٝرٞز زاضز اٗب پؽ اظ آٙ ًب١ف يبكت٠ ٝزض قيط ضؾيسٟ ث٠ ٗوساض ً٘پٔ٘بٙ ثب ؿٔظتي ثطاثط ؾطٕ زض آؿً٘پٔ٘بٙ ثب ؿٔظتي ثطاثط ؾطٕ زض آؿ

  ..  اؾتاؾت  CC33  ايُٜ٘ٞٔٞثٞٓيٚ ١بي ٗٞرٞز زض ًٔؿتطٕٝ كؼبّ ًٜٜسٟايُٜ٘ٞٔٞثٞٓيٚ ١بي ٗٞرٞز زض ًٔؿتطٕٝ كؼبّ ًٜٜسٟ

٘بضي ٘بضي اؾت ٠ً ٛوف آٙ تؿطيغ زض ث٢جٞزي ٗربط ضٝزٟ زض ٗٞاضز ثياؾت ٠ً ٛوف آٙ تؿطيغ زض ث٢جٞزي ٗربط ضٝزٟ زض ٗٞاضز ثي  EEppiitthheelliiaall  GGrroowwtthh  FFaaccttoorr  يٌي زيِط اظ ٗٞاز ٗٞرٞز زض قيطٗبزضيٌي زيِط اظ ٗٞاز ٗٞرٞز زض قيطٗبزض

    ..  اؾتاؾت

  

  ::  آٛعي٢٘بي قيط ٗبزض ػجبضتٜس اظآٛعي٢٘بي قيط ٗبزض ػجبضتٜس اظ
  ..  آٛعي٢٘بي پطٝكيالًتيي ،پطًٝؿيساظ ،ٓيعٝظٕ ، ُعاٛتيٚ اًؿيساظآٛعي٢٘بي پطٝكيالًتيي ،پطًٝؿيساظ ،ٓيعٝظٕ ، ُعاٛتيٚ اًؿيساظ

    ::  تٞر٠تٞر٠

  ..  ٓيعٝظ٢ٗب ٝالًتٞكطيٚ ١ؿتٜسٓيعٝظ٢ٗب ٝالًتٞكطيٚ ١ؿتٜس  --  IIggAA  ٗبًطٝكبغ١بي قيط ٗبزض حبٝيٗبًطٝكبغ١بي قيط ٗبزض حبٝي  --  

  زضضٝزٟ ١ب تٞٓيس ٛ٘ي ُطزز زضضٝزٟ ١ب تٞٓيس ٛ٘ي ُطزز   IIggAA  ١لت٠ اّٝ ػ٘ط١لت٠ اّٝ ػ٘ط  44--  66چٞٙ زض چٞٙ زض     --

  ..  ت زاضزت زاضززضيب كت قيطٗبزض ضطٝضزضيب كت قيطٗبزض ضطٝض

  زض قيطذٞاضاٛي ٠ً اظ قيطٗبزض تـصي٠ ٗي ًٜٜس ث٠ ػٔت ٗتبثٞٓؿيٖ ث٢تط ًٔؿتطّٝ ٗكٌْ اكعايف ًٔؿتطّٝ زض ثعضُؿبٓي ٝاحت٘بّ ذغط اثتالء ث٠زض قيطذٞاضاٛي ٠ً اظ قيطٗبزض تـصي٠ ٗي ًٜٜس ث٠ ػٔت ٗتبثٞٓؿيٖ ث٢تط ًٔؿتطّٝ ٗكٌْ اكعايف ًٔؿتطّٝ زض ثعضُؿبٓي ٝاحت٘بّ ذغط اثتالء ث٠  --

  ..ػطٝهي ً٘تط اؾتػطٝهي ً٘تط اؾت  --ثي٘بضي٢بي هٔجي ثي٘بضي٢بي هٔجي 

 

قيط ً٘تط اؾت ٝؾپؽ ٗيعاٙ آٙ تسضيزبً ثيكتط ٗي قيط ً٘تط اؾت ٝؾپؽ ٗيعاٙ آٙ تسضيزبً ثيكتط ٗي   تطًيت قيط ٗبزض ١٘طاٟ ثب ضقس قيطذٞاض تـييط پيسا ٗي ًٜس چطثي قيطٗبزض زض قطٝع ١ط ٝػسٟتطًيت قيط ٗبزض ١٘طاٟ ثب ضقس قيطذٞاض تـييط پيسا ٗي ًٜس چطثي قيطٗبزض زض قطٝع ١ط ٝػسٟ  --

  ..قٞز ايٚ تـييطات ً٘ي ثعضُي ث٠ ؾيط ٢ِٛساقتٚ قيطذٞاض ٗي ًٜسقٞز ايٚ تـييطات ً٘ي ثعضُي ث٠ ؾيط ٢ِٛساقتٚ قيطذٞاض ٗي ًٜس

  ..قيطذٞاضاٛي ٠ً اظ قيط ٗبزض تـصي٠ ٗي ًٜٜس ً٘تط زچبض ٗكٌالت زٛساٛي ٛبقي اظ پؿتبٛي ٝتـصي٠ ٗهٜٞػي ٗي قٞٛسقيطذٞاضاٛي ٠ً اظ قيط ٗبزض تـصي٠ ٗي ًٜٜس ً٘تط زچبض ٗكٌالت زٛساٛي ٛبقي اظ پؿتبٛي ٝتـصي٠ ٗهٜٞػي ٗي قٞٛس--
 

  ..ثبالتط اظ قيطذٞاضاٛي اؾت ٠ً ثغٞض ٗهٜٞػي تـصي٠ ٗي قٞٛسثبالتط اظ قيطذٞاضاٛي اؾت ٠ً ثغٞض ٗهٜٞػي تـصي٠ ٗي قٞٛسزضر٠ ١ٞـ قيطذٞضاٛي ٠ً ثب قيطٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس زضر٠ ١ٞـ قيطذٞضاٛي ٠ً ثب قيطٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس   --

    آٛبتٞٗي ٝكيعيٞٓٞغي پؿتبٙآٛبتٞٗي ٝكيعيٞٓٞغي پؿتبٙ

  

..١لتِي ذبت٠٘ يبثس تٞٓيس قيط قطٝع ٗي قٞز١لتِي ذبت٠٘ يبثس تٞٓيس قيط قطٝع ٗي قٞز  1616آٗبزُي پؿتب٢ٛب ثطاي تٞٓيس قيط ثوسضي ٗٞحط اؾت ٠ً اُط حبِٗٔي زض آٗبزُي پؿتب٢ٛب ثطاي تٞٓيس قيط ثوسضي ٗٞحط اؾت ٠ً اُط حبِٗٔي زض    

  ..  ٜس زض حبٓي٠ٌ پطٝغؾتطٝٙ ضقس ٝ ٛ٘ٞ ٓٞثٞٓٞآٓٞئٞٓط ضا تحطيي ٗي ًٜسٜس زض حبٓي٠ٌ پطٝغؾتطٝٙ ضقس ٝ ٛ٘ٞ ٓٞثٞٓٞآٓٞئٞٓط ضا تحطيي ٗي ًٜسٗغبٓؼبت ٗتؼسز احجبت ًطزٟ ٠ً اؾتطٝغٙ ضقس ؾؿيتٖ ٗزطا ضا تحطيي ٗي ًٗغبٓؼبت ٗتؼسز احجبت ًطزٟ ٠ً اؾتطٝغٙ ضقس ؾؿيتٖ ٗزطا ضا تحطيي ٗي ً

  



  

 
 

 

 

  ::  ٛوف ١ٞض٢ٛٞٗب زض تٞٓيس قيطٛوف ١ٞض٢ٛٞٗب زض تٞٓيس قيط  
  ((  پطٝالًتيٚ )١ٞضٗٞٙ تٞٓيس ًٜٜسٟ قيطپطٝالًتيٚ )١ٞضٗٞٙ تٞٓيس ًٜٜسٟ قيط

    

ٝضي ١ؿتٜس ٝضي ١ؿتٜس ايٚ ١ٞضٗٞٙ اظ ثرف هساٗي ١يپٞكيع  تطقح ٗي قٞز . پطٝالًتيٚ ثبػج تحطيي تؼسازي  اظ حٞازث ثيٞقي٘يبيي ٠ً ثطاي تٞٓيس قيط ضطايٚ ١ٞضٗٞٙ اظ ثرف هساٗي ١يپٞكيع  تطقح ٗي قٞز . پطٝالًتيٚ ثبػج تحطيي تؼسازي  اظ حٞازث ثيٞقي٘يبيي ٠ً ثطاي تٞٓيس قيط ضط

  ..ٗي قٞزٗي قٞز

ٛٞى پؿتبٙ ثب ٌٗيسٙ تحطيي ٗي قٞز ١ٝيپٞكيع زض پبؾد ث٠ ايٚ تحطيي پطٝالًتيٚ تطقح ٗي ًٜس ٠ً ثب رطيبٙ ذٞٙ ث٠ پؿتبٙ ضؾيسٟ ٝ ٗٞرت ٛٞى پؿتبٙ ثب ٌٗيسٙ تحطيي ٗي قٞز ١ٝيپٞكيع زض پبؾد ث٠ ايٚ تحطيي پطٝالًتيٚ تطقح ٗي ًٜس ٠ً ثب رطيبٙ ذٞٙ ث٠ پؿتبٙ ضؾيسٟ ٝ ٗٞرت 

  ..  تٞٓيس قيط ٗي ُطزز ايٚ ٝهبيغ اظ تحطيي تب تٞٓيس قيط ضكٌٔؽ پطٝالًتيٚ يب تٞٓيس قيط ٛبٕ زاضزتٞٓيس قيط ٗي ُطزز ايٚ ٝهبيغ اظ تحطيي تب تٞٓيس قيط ضكٌٔؽ پطٝالًتيٚ يب تٞٓيس قيط ٛبٕ زاضز

  MMiillkk  pprroodduuccttiioonn  rreefflleexx      

١ط ػبٗٔي ٠ً ٗٞرت ًب١ف ٌٗيسٙ قيطذٞاض ٗي ُطزز ضكٌٔؽ پطٝالًتيٚ ضا ٗرتْ ٗي ٛ٘بيس ٗخْ تـصي٠ ثب ثغطي ، اؾتلبزٟ اظ پؿتبٛي  ، ٗهطف ١ط ػبٗٔي ٠ً ٗٞرت ًب١ف ٌٗيسٙ قيطذٞاض ٗي ُطزز ضكٌٔؽ پطٝالًتيٚ ضا ٗرتْ ٗي ٛ٘بيس ٗخْ تـصي٠ ثب ثغطي ، اؾتلبزٟ اظ پؿتبٛي  ، ٗهطف 

    ..  زاض١بي ٗؿٌٚ ٝآضإ ثرفزاض١بي ٗؿٌٚ ٝآضإ ثرف

  
  

  ::  ٛكب٠ٛ ١بي كؼبّ ثٞزٙ ضكٌٔؽ اًؿي تٞؾيٚ ػجبضتٜس اظٛكب٠ٛ ١بي كؼبّ ثٞزٙ ضكٌٔؽ اًؿي تٞؾيٚ ػجبضتٜس اظ
كٌط ًطزٙ ث٠ قيطذٞاض ،ذيؽ قسٙ پؿتبٙ زيِط زض ١ِٜبٕ تـصي٠ قيطذٞاض ،احؿبؼ زضز كٌط ًطزٙ ث٠ قيطذٞاض ،ذيؽ قسٙ پؿتبٙ زيِط زض ١ِٜبٕ تـصي٠ قيطذٞاض ،احؿبؼ زضز   احؿبؼ ككبض زض پؿتب٢ٛب ،رطيبٙ يبكتٚ قيط اظ پؿتبٙ ١ِٜبٕاحؿبؼ ككبض زض پؿتب٢ٛب ،رطيبٙ يبكتٚ قيط اظ پؿتبٙ ١ِٜبٕ  

  ..  ضح٘ي ،ثٔغ ٜٗظٖ  قيطذٞاض ٝزيسٙ قيط زض ُٞق٠ ز١بٙ اٝضح٘ي ،ثٔغ ٜٗظٖ  قيطذٞاض ٝزيسٙ قيط زض ُٞق٠ ز١بٙ اٝ



  

  
    ::  تٞر٠تٞر٠  

. زض ػٞو . زض ػٞو احؿبؼ زضز ،تطؼ ،تطزيس ِٝٛطاٛي ٝ ػسٕ اػت٘بز ثٜلؽ ٗبزض زض تٞاٛبيي ذٞز ٛؿجت ث٠ قيطز١ي ضكٌٔؽ اًؿي تٞؾيٚ ضا ٢ٗبض ٗي ٛ٘بيس احؿبؼ زضز ،تطؼ ،تطزيس ِٝٛطاٛي ٝ ػسٕ اػت٘بز ثٜلؽ ٗبزض زض تٞاٛبيي ذٞز ٛؿجت ث٠ قيطز١ي ضكٌٔؽ اًؿي تٞؾيٚ ضا ٢ٗبض ٗي ٛ٘بيس 

    ..  احؿبؾبت ذٞة ٗبزض ٗخْ اػت٘بز ثٜلؽ ، كٌط ًطزٙ ث٠ قيطذٞاض ، زيسٙ ٝقٜيسٙ نساي اٝ ايٚ ضكٌٔؽ ضا ً٘ي ٗي ًٜٜساحؿبؾبت ذٞة ٗبزض ٗخْ اػت٘بز ثٜلؽ ، كٌط ًطزٙ ث٠ قيطذٞاض ، زيسٙ ٝقٜيسٙ نساي اٝ ايٚ ضكٌٔؽ ضا ً٘ي ٗي ًٜٜس
 

زهيو٠ ثؼس اظ قطٝع ذٞاة پطٝالًتيٚ ثبال ضكت٠ ٝزض عي ؾبػبت اّٝ ثؼس زهيو٠ ثؼس اظ قطٝع ذٞاة پطٝالًتيٚ ثبال ضكت٠ ٝزض عي ؾبػبت اّٝ ثؼس   66--1010  زض عّٞ ذٞاة قجب٠ٛ پطٝالًتيٚ ؾطٕ ث٠ ثبالتطيٚ ؿٔظت ذٞز ٗي ضؾسزض عّٞ ذٞاة قجب٠ٛ پطٝالًتيٚ ؾطٕ ث٠ ثبالتطيٚ ؿٔظت ذٞز ٗي ضؾس

ٗيعاٙ آٙ ث٠ پبييٚ تطيٚ ؿٔظت ذٞز ٗي ضؾس . زض عي ٗيعاٙ آٙ ث٠ پبييٚ تطيٚ ؿٔظت ذٞز ٗي ضؾس . زض عي   99--1111يساضي ؿٔظت پطٝالًتيٚ ؾطٕ ث٠ ؾطػت پبييٚ ٗي آيس ٝ زض ؾبػبت آذط نجح يساضي ؿٔظت پطٝالًتيٚ ؾطٕ ث٠ ؾطػت پبييٚ ٗي آيس ٝ زض ؾبػبت آذط نجح اظ ثاظ ث

  ..  حبِٗٔي ١ٖ پطٝالًتيٚ زض ذٞاة ثيكتط آظاز ٗي قٞزحبِٗٔي ١ٖ پطٝالًتيٚ زض ذٞاة ثيكتط آظاز ٗي قٞز

  ..  پطٝالًتيٚ ١ٞضٗٞٙ ًٔيسي تٞٓيس قيط ٗي ثبقس ٝ ثطاي قطٝع تٞٓيس قيط ضطٝضي اؾتپطٝالًتيٚ ١ٞضٗٞٙ ًٔيسي تٞٓيس قيط ٗي ثبقس ٝ ثطاي قطٝع تٞٓيس قيط ضطٝضي اؾت

    ::  ٚٚاًؿي تٞؾياًؿي تٞؾي

زض تٞٓيس قيط ٛوف زاضز اًؿي تٞؾيٚ ٌٗ٘ٚ اؾت ثبػج آظاز قسٙ ١ٞض٢ٛٞٗبيي ٗخْ ١ٞضٗٞٙ ضقس زض تٞٓيس قيط ٛوف زاضز اًؿي تٞؾيٚ ٌٗ٘ٚ اؾت ثبػج آظاز قسٙ ١ٞض٢ٛٞٗبيي ٗخْ ١ٞضٗٞٙ ضقس   LLeettddoowwnn  اًؿي تٞؾيٚ ثبضكٌٔؽاًؿي تٞؾيٚ ثبضكٌٔؽ

    ..  ٝپطٝالًتيٚ اظ ١پيٞكيع هساٗي قٞزٝپطٝالًتيٚ اظ ١پيٞكيع هساٗي قٞز

ٓيس قيط ضا آؾبٙ ٗي ٓيس قيط ضا آؾبٙ ٗي اًؿي تٞؾيٚ ثب حطًت زازٙ قيط ثساذْ ٗزبضي ثعضٍ ٝؾيؿتطٙ ١ب ٝيب ث٠ حساهْ ضؾبٛسٙ ككبض١بي ٢ٗبضي زاذْ آٓٞئ٢ٓٞب ،تٞاًؿي تٞؾيٚ ثب حطًت زازٙ قيط ثساذْ ٗزبضي ثعضٍ ٝؾيؿتطٙ ١ب ٝيب ث٠ حساهْ ضؾبٛسٙ ككبض١بي ٢ٗبضي زاذْ آٓٞئ٢ٓٞب ،تٞ

  ..  ًٜسًٜس

    ::  تٞر٠تٞر٠  
    ..  ػٞاْٗ ضٝاٛي ٝآظاز قسٙ اًؿي تٞؾيٚ زض آظاز قسٙ پطٝالًتيٚ ٗٞحط ٛ٘ي ثبقس اٗب اتبّٛٞ ٝٛجٌٞتيٚ ضكٌٔؽ ٌٗيسٙ ضا ٢ٗبض ٗي ًٜٜسػٞاْٗ ضٝاٛي ٝآظاز قسٙ اًؿي تٞؾيٚ زض آظاز قسٙ پطٝالًتيٚ ٗٞحط ٛ٘ي ثبقس اٗب اتبّٛٞ ٝٛجٌٞتيٚ ضكٌٔؽ ٌٗيسٙ ضا ٢ٗبض ٗي ًٜٜس

  
  ::قيط چ٠ِٛٞ ٗي آيسقيط چ٠ِٛٞ ٗي آيس

اظ چٜس ضٝظ ؾي٠ٜ ١ب پط ٗي قٞٛس ٝٗوبزيط ظيبزي قيط اظ چٜس ضٝظ ؾي٠ٜ ١ب پط ٗي قٞٛس ٝٗوبزيط ظيبزي قيط   ثؼسثؼس  00چٜس ضٝظ ثؼس اظ ظاي٘بٙ ؾي٠ٜ ١ب ذبٓي ١ؿتٜس ٝكوظ ٗوساض ً٘ي ًٔؿتطٕٝ تٞٓيس ٗي ًٜٜسچٜس ضٝظ ثؼس اظ ظاي٘بٙ ؾي٠ٜ ١ب ذبٓي ١ؿتٜس ٝكوظ ٗوساض ً٘ي ًٔؿتطٕٝ تٞٓيس ٗي ًٜٜس

  ..  تٞٓيس ٗي ًٜٜس ٠ً ث٠ انغالح ٗي ُٞئيٖ قيط آٗسٟ اؾت ُب١ي اٝهبت ثؼس اض زٝ ضٝظ قيط ٗي آيس ُب١ي يي ١لت٠ عّٞ ٗي ًكس تب قيط ثيبيستٞٓيس ٗي ًٜٜس ٠ً ث٠ انغالح ٗي ُٞئيٖ قيط آٗسٟ اؾت ُب١ي اٝهبت ثؼس اض زٝ ضٝظ قيط ٗي آيس ُب١ي يي ١لت٠ عّٞ ٗي ًكس تب قيط ثيبيس

  DDeemmaanndd  ٚ اتلبم ؾطيؼتط ضخ ٗي ز١س ث٠ ايٚ ٗؿئ٠ٔٚ اتلبم ؾطيؼتط ضخ ٗي ز١س ث٠ ايٚ ٗؿئ٠ٔاُط ث٠ ٛٞظاز اربظٟ زازٟ قٞز ١ط ٝهت ٠ً ثرٞا١س ثالكبن٠ٔ ثؼس اظ ظاي٘بٙ اظ ؾي٠ٜ ثٌ٘س اياُط ث٠ ٛٞظاز اربظٟ زازٟ قٞز ١ط ٝهت ٠ً ثرٞا١س ثالكبن٠ٔ ثؼس اظ ظاي٘بٙ اظ ؾي٠ٜ ثٌ٘س اي

FFeeeeddiinngg    ُلت٠ ٗي قٞزُلت٠ ٗي قٞز    ..  

  
ؾٞٗيٚ ضكٌٔؽ ٢ٖٗ ثطاي قيط ز١ي ٠ً زض ذٞز پؿتبٙ ٝرٞز زاضز تبحيط ترٔي٠ پؿتبٙ اؾت اُط پؿتبٙ پط ثبهي ث٘بٛس حتي ثب ٝرٞز ضكٌٔؿ٢بي ؾٞٗيٚ ضكٌٔؽ ٢ٖٗ ثطاي قيط ز١ي ٠ً زض ذٞز پؿتبٙ ٝرٞز زاضز تبحيط ترٔي٠ پؿتبٙ اؾت اُط پؿتبٙ پط ثبهي ث٘بٛس حتي ثب ٝرٞز ضكٌٔؿ٢بي 

  ..پطٝالًتيٚ ٝ اًؿي تٞؾيٚ ٛيع تٞٓيس قيط ٗتٞهق ذٞا١س قسپطٝالًتيٚ ٝ اًؿي تٞؾيٚ ٛيع تٞٓيس قيط ٗتٞهق ذٞا١س قس

  ..ٞاض ١ط ؾ٠ ضكٌٔؽ ضا تحت ًٜتطّ زاضزٞاض ١ط ؾ٠ ضكٌٔؽ ضا تحت ًٜتطّ زاضزٌٗيسٙ قيطذٌٗيسٙ قيطذ  

  
  ::  تـصي٠ ثب قيط ٗبزض ٗؼ٘ٞالً ٗي تٞاٛس ثب ٗٞكويت اٛزبٕ قٞز چٜبٛچ٠تـصي٠ ثب قيط ٗبزض ٗؼ٘ٞالً ٗي تٞاٛس ثب ٗٞكويت اٛزبٕ قٞز چٜبٛچ٠

  ٗبزض ثرٞا١س ٝاحؿبؼ ذٞثي زض ثبضٟ آٙ زاقت٠ ثبقسٗبزض ثرٞا١س ٝاحؿبؼ ذٞثي زض ثبضٟ آٙ زاقت٠ ثبقس  --

  قيطذٞاض زض ٝضؼيت نحيح پؿتبٙ ضاثٌ٘سقيطذٞاض زض ٝضؼيت نحيح پؿتبٙ ضاثٌ٘س  --



  

  ..  قيط ذٞاض ثغٞض ٌٗطض ١ٝط ظٗبٙ ٠ً ٗبيْ اؾت تـصي٠ قٞزقيط ذٞاض ثغٞض ٌٗطض ١ٝط ظٗبٙ ٠ً ٗبيْ اؾت تـصي٠ قٞز  --

  
  

  

    تبحيطي ضٝي قٌْ پؿتبٙ زاضز؟تبحيطي ضٝي قٌْ پؿتبٙ زاضز؟قيط زازٙ چ٠ قيط زازٙ چ٠   

ي ي قٌْ پؿتبٙ تحت تبحيط اضث ،ؾٚ ٝ حبِٗٔي ٗي ثبقس. تٞٓيس قيط احط حساهْ ضٝي پؿتبٙ زاضز ذبٛ٘ي ٠ً ١طُع ٛعائيسٟ ٌٗ٘ٚ اؾت ظٝزتط اظ ذبٛ٘قٌْ پؿتبٙ تحت تبحيط اضث ،ؾٚ ٝ حبِٗٔي ٗي ثبقس. تٞٓيس قيط احط حساهْ ضٝي پؿتبٙ زاضز ذبٛ٘ي ٠ً ١طُع ٛعائيسٟ ٌٗ٘ٚ اؾت ظٝزتط اظ ذبٛ٘

  . .   ١ب  ٗٞهتي اؾت١ب  ٗٞهتي اؾت  ٠ً چٜسيٚ ثبض ٝضغ حْ٘ ًطزٟ ٝ ثچ٠ ١بيف ضا قيط زازٟ قٌْ ؾي٠ٜ اـ ضا اظ زؾت ثس١س تبحيط قيط ز١ي ثط قٌْ ؾي٠ً٠ٜ چٜسيٚ ثبض ٝضغ حْ٘ ًطزٟ ٝ ثچ٠ ١بيف ضا قيط زازٟ قٌْ ؾي٠ٜ اـ ضا اظ زؾت ثس١س تبحيط قيط ز١ي ثط قٌْ ؾي٠ٜ
 

 

 
 

ت٘بّ ت٘بّ ٛٞظازاٛي ٠ً ذئي ظٝز تـصي٠ ٗي قٞٛس ، ٌٗيسٙ زض ٝضؼيت نحيح ضا ضاحت تط ٗي آٗٞظٛس ٝ ث٘ست عٞالٛي تطي ثب قيطٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس ٝ احٛٞظازاٛي ٠ً ذئي ظٝز تـصي٠ ٗي قٞٛس ، ٌٗيسٙ زض ٝضؼيت نحيح ضا ضاحت تط ٗي آٗٞظٛس ٝ ث٘ست عٞالٛي تطي ثب قيطٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس ٝ اح

..اي٠ٌٜ ثب ٗكٌالتي ٗٞار٠ قٞٛس ٠ً ٜٗزط ث٠ تٞهق تـصي٠ آ٢ٛب ثب قيطٗبزض زض ١لت٠ ١بي اّٝ تٞٓس ُطزز ، ً٘تط اؾتاي٠ٌٜ ثب ٗكٌالتي ٗٞار٠ قٞٛس ٠ً ٜٗزط ث٠ تٞهق تـصي٠ آ٢ٛب ثب قيطٗبزض زض ١لت٠ ١بي اّٝ تٞٓس ُطزز ، ً٘تط اؾت   

  

  

  
 

  ١ٖ اتبهي ٗبزض ٝ ًٞزى١ٖ اتبهي ٗبزض ٝ ًٞزى

  اٝٓيٚ تـصي٠ ثب قيط ٗبزض ٝ زٟ اهسإ زض قيط ز١ي ٗٞكناٝٓيٚ تـصي٠ ثب قيط ٗبزض ٝ زٟ اهسإ زض قيط ز١ي ٗٞكن

ؾت .قيط ؾت .قيط ظٗبٙ پؽ اظ تٞٓس ٗطاحٔي ثحطاٛي زض ٗٞكويت تـصي٠ ثب قيط ٗبزض اؾت . ث٢تطيٚ ظٗبٙ ثطاي قطٝع تـصي٠ ثب قيط ٗبزض ثالكبن٠ٔ پؽ اظ تٞٓس اظٗبٙ پؽ اظ تٞٓس ٗطاحٔي ثحطاٛي زض ٗٞكويت تـصي٠ ثب قيط ٗبزض اؾت . ث٢تطيٚ ظٗبٙ ثطاي قطٝع تـصي٠ ثب قيط ٗبزض ثالكبن٠ٔ پؽ اظ تٞٓس ا

ض ضٝظ ٝ قت ثب قيط ٗبزض تـصي٠ قٞز. تؼساز زكؼبت تـصي٠ زض قيط ذٞاضاٙ ٗتلبٝت اؾت اٗب ٛٞظاز زض ١لت٠ ١بي اّٝ ض ضٝظ ٝ قت ثب قيط ٗبزض تـصي٠ قٞز. تؼساز زكؼبت تـصي٠ زض قيط ذٞاضاٙ ٗتلبٝت اؾت اٗب ٛٞظاز زض ١لت٠ ١بي اّٝ ذٞاض ثبيس ١ط ظٗبٙ ٠ً ٗبيْ اؾت زذٞاض ثبيس ١ط ظٗبٙ ٠ً ٗبيْ اؾت ز



  

ؾبػت تـصي٠ قٞز.عّٞ ٗست تـصي٠ زض ١ط ٝػسٟ ثبيس ثب تٞر٠ ث٠ زضذٞاؾت قيط ذٞاض ثبقس ٝ ٛجبيس تٞؾظ ٗبزض ؾبػت تـصي٠ قٞز.عّٞ ٗست تـصي٠ زض ١ط ٝػسٟ ثبيس ثب تٞر٠ ث٠ زضذٞاؾت قيط ذٞاض ثبقس ٝ ٛجبيس تٞؾظ ٗبزض   2424ثبض زض ثبض زض   1212تب تب 88ثبيس حس اهْ ثبيس حس اهْ 

  ..  ظٗبٛجٜسي قٞزظٗبٛجٜسي قٞز

  بهي ٗبزض ٝ ًٞزى ٝ تـصي٠ قيط ذٞاض ثط حؿت توبضببهي ٗبزض ٝ ًٞزى ٝ تـصي٠ قيط ذٞاض ثط حؿت توبضبٗعايبي ١ٖ اتٗعايبي ١ٖ ات

  ً٘ي ث٠ اؾتحٌبٕ پيٞٛس ػبعلي ٝ تـصي٠ ثب قيط ٗبزضً٘ي ث٠ اؾتحٌبٕ پيٞٛس ػبعلي ٝ تـصي٠ ثب قيط ٗبزض  

  ثطهطاضي ظٝزتط رطيبٙ قيط ٗبزضثطهطاضي ظٝزتط رطيبٙ قيط ٗبزض    

  اكعايف اػت٘بز ث٠ ٛلؽ ٗبزض زض اضتجبط تـصي٠ ثب قيط ٗبزضاكعايف اػت٘بز ث٠ ٛلؽ ٗبزض زض اضتجبط تـصي٠ ثب قيط ٗبزض  

  تسإٝ قيط ز١ي ث٠ ٗست عٞالٛي تطتسإٝ قيط ز١ي ث٠ ٗست عٞالٛي تط  

  ًب١ف ٗكٌالت ٛظيط احتوبٙ پؿتبٙ ر٢ت ٗبزضًب١ف ٗكٌالت ٛظيط احتوبٙ پؿتبٙ ر٢ت ٗبزض  

  ز١ِب٠ٛ ثطاي ٛيْ ث٠ تـصي٠ ٗٞكويت آٗيع ًٞزى ثب قيط ٗبزضز١ِب٠ٛ ثطاي ٛيْ ث٠ تـصي٠ ٗٞكويت آٗيع ًٞزى ثب قيط ٗبزض  اهساٗبتاهساٗبت

  ..ؾيبؾتي ٗسٝٙ زض اضتجبط ثب تـصي٠ ثب قيط ٗبزض ٝرٞز زاقت٠ ثبقس ٝ ًٔي٠ ًبضًٜبٙ ث٢ساقتي زض ٗبٛي اظ ؾيبؾت ٗعثٞز ٗغٔغ ثبقٜسؾيبؾتي ٗسٝٙ زض اضتجبط ثب تـصي٠ ثب قيط ٗبزض ٝرٞز زاقت٠ ثبقس ٝ ًٔي٠ ًبضًٜبٙ ث٢ساقتي زض ٗبٛي اظ ؾيبؾت ٗعثٞز ٗغٔغ ثبقٜس  --

  ..ًٔي٠ ًبضًٜبٙ ث٢ساقتي زضٗبٛي زض ًؿت ٢ٗبضت٢ب ر٢ت ارطاي ايٚ ؾيبؾت آٗٞظـ ثجيٜٜسًٔي٠ ًبضًٜبٙ ث٢ساقتي زضٗبٛي زض ًؿت ٢ٗبضت٢ب ر٢ت ارطاي ايٚ ؾيبؾت آٗٞظـ ثجيٜٜس--

  ..  ٠ ظٛبٙ ثبضزاض ٛؿجت ث٠ ٗعايب ٝ ضٝـ تـصي٠ ًٞزى ثب قيط ٗبزض ثرٞثي آُبٟ ثبقٜس٠ ظٛبٙ ثبضزاض ٛؿجت ث٠ ٗعايب ٝ ضٝـ تـصي٠ ًٞزى ثب قيط ٗبزض ثرٞثي آُبٟ ثبقٜسًٔئًي--

  ..ث٠ ًٔي٠ ٗبزضاٙ ً٘ي قٞز تب تـصي٠ ٛٞظاز ضا ثب قيط ذٞز ظطف ٛيٖ ؾبػت اّٝ تٞٓس قطٝع ٛ٘بيٜسث٠ ًٔي٠ ٗبزضاٙ ً٘ي قٞز تب تـصي٠ ٛٞظاز ضا ثب قيط ذٞز ظطف ٛيٖ ؾبػت اّٝ تٞٓس قطٝع ٛ٘بيٜس--

ضز اضغطاضي ٠ً آٛبٙ ثطاي ٗستي ٗزجٞض ث٠ رسايي اظ ًٞزى ذٞز ضز اضغطاضي ٠ً آٛبٙ ثطاي ٗستي ٗزجٞض ث٠ رسايي اظ ًٞزى ذٞز ضٝـ تـصي٠ ًٞزى ثب قيط ٗبزض ٝ چِِٞٛي تسإٝ قيط ز١ي ضا ث٠ ٗبزضاٙ ثيبٗٞظٛس ثغٞضي٠ٌ حتي زض ٗٞاضٝـ تـصي٠ ًٞزى ثب قيط ٗبزض ٝ چِِٞٛي تسإٝ قيط ز١ي ضا ث٠ ٗبزضاٙ ثيبٗٞظٛس ثغٞضي٠ٌ حتي زض ٗٞا  --

  ..  ٗي قٞٛس چِِٞٛي تسإٝ قيط ز١ي ضا ثساٜٛسٗي قٞٛس چِِٞٛي تسإٝ قيط ز١ي ضا ثساٜٛس

  ..  اظ زازٙ ١ط ٛٞع ؿصا يب آقبٗيسٛي )حتي آة ( ث٠ ٛٞظازاٙ ٗغٔوب رُٔٞيطي ٛ٘بيٜساظ زازٙ ١ط ٛٞع ؿصا يب آقبٗيسٛي )حتي آة ( ث٠ ٛٞظازاٙ ٗغٔوب رُٔٞيطي ٛ٘بيٜس  --

  ..  ٠ ضٝظ زض ًٜبض ١ٖ ثبقٜس٠ ضٝظ زض ًٜبض ١ٖ ثبقٜسثب ارطاي ًبْٗ ثطٛب٠ٗ ١ٖ اتبهي ٗبزض ٝ ٛٞظاز ث٠ ٗبزضاٙ ٝ ٛٞظازاٙ اربظٟ ز١ٜس ٠ً قجبٛثب ارطاي ًبْٗ ثطٛب٠ٗ ١ٖ اتبهي ٗبزض ٝ ٛٞظاز ث٠ ٗبزضاٙ ٝ ٛٞظازاٙ اربظٟ ز١ٜس ٠ً قجبٛ--

  ..ٗبزضاٙ ضا تكٞين ث٠ تٜظيٖ كٞانْ ٝ زكؼبت تـصي٠ ثب قيط ذٞز ثط حؿت ٛيبظ ٝ توبضبي ًٞزى ًٜٜسٗبزضاٙ ضا تكٞين ث٠ تٜظيٖ كٞانْ ٝ زكؼبت تـصي٠ ثب قيط ذٞز ثط حؿت ٛيبظ ٝ توبضبي ًٞزى ًٜٜس  --

  ..  زازٙ پؿتبٛي ث٠ قيط ذٞاضاٙ ٝ تـصي٠ آٛبٙ ثب ثغطي ٜٗغ قٞززازٙ پؿتبٛي ث٠ قيط ذٞاضاٙ ٝ تـصي٠ آٛبٙ ثب ثغطي ٜٗغ قٞز  --

  ..ث٠ آٛبٙ اضربع زازٟ قٞٛسث٠ آٛبٙ اضربع زازٟ قٞٛس  تكٌيْ ُط٢١ٝبي ح٘بيت تـصي٠ ثب قيط ٗبزض تكٞين قسٟ ٝ ٗبزضاٙ ٗٞهغ ذطٝد اظ ثي٘بضؾتبٙتكٌيْ ُط٢١ٝبي ح٘بيت تـصي٠ ثب قيط ٗبزض تكٞين قسٟ ٝ ٗبزضاٙ ٗٞهغ ذطٝد اظ ثي٘بضؾتبٙ--    

  

  ضٝـ نحيح قيط ز١يضٝـ نحيح قيط ز١ي

  ..قيطذٞاضاٙ اظ ٛظط ٌٗيسٙ پؿتبٙ ٗتلبٝت ١ؿتٜس قيطذٞاضاٙ اظ ٛظط ٌٗيسٙ پؿتبٙ ٗتلبٝت ١ؿتٜس 

  11))  BBaarraaccuuddaass     زهيو٠ پؿتبٙ ضا قسيساً ٗي ٗي ظٜٛسزهيو٠ پؿتبٙ ضا قسيساً ٗي ٗي ظٜٛس  1010--2020ُط١ٝي اظ قيطذٞضاٙ ١ؿتٜس ٠ً ُط١ٝي اظ قيطذٞضاٙ ١ؿتٜس ٠ً..  

22))  IInnffeeccttiivvee--  EExxcciitteedd١يزبٛي ٝ ثي حبنْ ٗي ٗي ظٜٛس١يزبٛي ٝ ثي حبنْ ٗي ٗي ظٜٛس..  

33))  PPrrooccrraassttttiinnaattoorr……..ٝ١ؿتٜس ٝ ٜٗتظط رطيبٙ قيط ٗي قٞٛس١ؿتٜس ٝ ٜٗتظط رطيبٙ قيط ٗي قٞٛس  زض ٌٗيسٙ علطٟ ضٝزض ٌٗيسٙ علطٟ ض..  

44))  GGoouurrmmeett  MMoouutthheerr……  ث٠ قيطذٞاضاٛي ٗي ُٞيٜس ٠ً اثتسا قيط ضا ٗعٟ ٗعٟ ٗي ًٜٜسث٠ قيطذٞاضاٛي ٗي ُٞيٜس ٠ً اثتسا قيط ضا ٗعٟ ٗعٟ ٗي ًٜٜس..  

55))  RReesstteerr……قيطذٞاضاٛي ١ؿتٜس ٠ً ث٠ آضاٗي قيط ٗي ذٞضٛسقيطذٞاضاٛي ١ؿتٜس ٠ً ث٠ آضاٗي قيط ٗي ذٞضٛس..  

  

  ..ٛٞظاز كّٞ تطٕ ؾبٖٓ ؾ٠ ضكٌٔؽ زاضز ٠ً ث٠ تـصي٠ اٝ ً٘ي ٗي ًٜسٛٞظاز كّٞ تطٕ ؾبٖٓ ؾ٠ ضكٌٔؽ زاضز ٠ً ث٠ تـصي٠ اٝ ً٘ي ٗي ًٜس

  ..  ((  SSwwaallllwwiinngg))  ٝ هٞضت زازٙٝ هٞضت زازٙ  ((  SSuucckkiinngg))  ٌيسٌٙيسٙٗٗ    ،،  ((RRoooottiinngg  ))  ضكٌٔؽ رؿتزٞ ًطزٙضكٌٔؽ رؿتزٞ ًطزٙ

بي الًتي كطٝؼ بي الًتي كطٝؼ ػالٟٝ ثط ايٚ ؾ٠ ضكٌٔؽ ٛٞظاز ثبيس ثيبٗٞظز ٠ً چ٠ ٗوساض اظ ١ب٠ٓ پؿتبٙ ضا ١٘طاٟ ثب ٛٞى آٙ ثٌكس تب ثتٞاٛس ثب آضٝاضٟ ١بيف ثط ؾيٜٞؾ٢ػالٟٝ ثط ايٚ ؾ٠ ضكٌٔؽ ٛٞظاز ثبيس ثيبٗٞظز ٠ً چ٠ ٗوساض اظ ١ب٠ٓ پؿتبٙ ضا ١٘طاٟ ثب ٛٞى آٙ ثٌكس تب ثتٞاٛس ثب آضٝاضٟ ١بيف ثط ؾيٜٞؾ٢  

  ..اظ ؾيٜٞؾ٢بي ٗعثٞض ث٠ زاذْ ز١بٙ ثسٝقساظ ؾيٜٞؾ٢بي ٗعثٞض ث٠ زاذْ ز١بٙ ثسٝقسككبض زازٟ ٝ ثب اٗٞاد زٝزي قٌْ ٠ً اظ ٛٞى ظثبٙ ثغطف ػوت حطًت ٗي ًٜس قيط ضا ككبض زازٟ ٝ ثب اٗٞاد زٝزي قٌْ ٠ً اظ ٛٞى ظثبٙ ثغطف ػوت حطًت ٗي ًٜس قيط ضا 

  ضٝـ نحيح ُطكتٚ پؿتبٙضٝـ نحيح ُطكتٚ پؿتبٙ



  

ذٞز ضا ثبظ ذٞز ضا ثبظ ٗبزض ثبيس چ٢بض اِٛكت زؾت ذٞز ضا ظيط پؿتبٙ ٝ قؿت ضا ثبالي آٙ ٠ِٛ زاضز ٝ ٛٞى پؿتبٙ ضا ث٠ ٓج٢بي ٛٞظاز ث٘بٓس تب اي٠ٌٜ ٛٞظاز ز١بٙ ٗبزض ثبيس چ٢بض اِٛكت زؾت ذٞز ضا ظيط پؿتبٙ ٝ قؿت ضا ثبالي آٙ ٠ِٛ زاضز ٝ ٛٞى پؿتبٙ ضا ث٠ ٓج٢بي ٛٞظاز ث٘بٓس تب اي٠ٌٜ ٛٞظاز ز١بٙ 

  ٠ً ٛٞى پؿتبٙ ٝ هؿ٘ت ػ٘سٟ ١ب٠ٓ پؿتبٙ زض ز١بٙ قيط ذٞاض هطاض ُيطز .٠ً ٛٞى پؿتبٙ ٝ هؿ٘ت ػ٘سٟ ١ب٠ٓ پؿتبٙ زض ز١بٙ قيط ذٞاض هطاض ُيطز .  ًٜس ٝ ٗبزض اٝ ضا ؾطيغ ٝ ثب ٗالي٘ت ث٠ عطف پؿتبٙ آٝضز ث٠ ٛحٞيًٜس ٝ ٗبزض اٝ ضا ؾطيغ ٝ ثب ٗالي٘ت ث٠ عطف پؿتبٙ آٝضز ث٠ ٛحٞي

  

از از زض ُصقت٠ ٗبزضاٙ پؿتبٙ ذٞز ضا ثيٚ زٝ اِٛكت اقبضٟ ٝ ٗيبتي ٠ِٛ ٗي زاقتٜس ٠ً ايٚ ضٝـ ثبػج ضاٛسٟ قسٙ ؾيٜٞؾ٢بي قيط ث٠ ػوت قسٟ ٝ ٛٞظزض ُصقت٠ ٗبزضاٙ پؿتبٙ ذٞز ضا ثيٚ زٝ اِٛكت اقبضٟ ٝ ٗيبتي ٠ِٛ ٗي زاقتٜس ٠ً ايٚ ضٝـ ثبػج ضاٛسٟ قسٙ ؾيٜٞؾ٢بي قيط ث٠ ػوت قسٟ ٝ ٛٞظ

  ..بٙ ثب ٗؿسٝز ًطزٙ ٗزبضي قيطي ٗبٛغ رطيبٙ ًبْٗ قيط ٗي قٞٛسبٙ ثب ٗؿسٝز ًطزٙ ٗزبضي قيطي ٗبٛغ رطيبٙ ًبْٗ قيط ٗي قٞٛسٛ٘ي تٞاٛس ٗوصاض ًبكي ١ب٠ٓ ضا ث٠ ز١بٙ ثِيطز. ١٘چٜيٚ ككبض اِٛكتٛ٘ي تٞاٛس ٗوصاض ًبكي ١ب٠ٓ ضا ث٠ ز١بٙ ثِيطز. ١٘چٜيٚ ككبض اِٛكت

  

  
  

  ٛكب٠ٛ ١بي ٝضؼيت زضؾت قيط ذٞضزٙٛكب٠ٛ ١بي ٝضؼيت زضؾت قيط ذٞضزٙ

  ..ت٘بٕ ثسٙ قيط ذٞاض ضٝثطٝي ٗبزض ٝ زض ت٘بؼ ٛعزيي ثب ثسٙ اٝؾتت٘بٕ ثسٙ قيط ذٞاض ضٝثطٝي ٗبزض ٝ زض ت٘بؼ ٛعزيي ثب ثسٙ اٝؾت

  ..  نٞضت قيط ذٞاض ضٝثطٝي پؿتبٙ ٗبزض هطاض زاضزنٞضت قيط ذٞاض ضٝثطٝي پؿتبٙ ٗبزض هطاض زاضز

  ..  چب٠ٛ قيط ذٞاض ضٝي پؿتبٙ ٗبزض هطاض زاضزچب٠ٛ قيط ذٞاض ضٝي پؿتبٙ ٗبزض هطاض زاضز

  ..  ٝ ٓت پبييٚ اٝ ثغطف ذبضد ثطُكت٠ اؾتٝ ٓت پبييٚ اٝ ثغطف ذبضد ثطُكت٠ اؾتز١بٙ ًبٗال ثبظ اؾت ز١بٙ ًبٗال ثبظ اؾت 

  ..  هؿ٘تي اظ ١ب٠ٓ پؿتبٙ زض ثبالي ٓت كٞهبٛي ٝ هؿ٘ت ثؿيبض ً٘ي اظ ١ب٠ٓ زض ظيط ٓت تحتبٛي اٝ هبثْ زيسٙ اؾتهؿ٘تي اظ ١ب٠ٓ پؿتبٙ زض ثبالي ٓت كٞهبٛي ٝ هؿ٘ت ثؿيبض ً٘ي اظ ١ب٠ٓ زض ظيط ٓت تحتبٛي اٝ هبثْ زيسٙ اؾت

  ..  ٌٗيس٢ٛبيف آضإ ٝ ػ٘ين اؾتٌٗيس٢ٛبيف آضإ ٝ ػ٘ين اؾت

  ..  نساي هٞضت زازٙ قيط ثرٞثي قٜيسٟ ٗي قٞزنساي هٞضت زازٙ قيط ثرٞثي قٜيسٟ ٗي قٞز

  ..  ٠ُٛٞ ١بي قيط ذٞاض ُطز ٝ ثط آٗسٟ اؾت٠ُٛٞ ١بي قيط ذٞاض ُطز ٝ ثط آٗسٟ اؾت

  ..  ظ ؾيط قسٙ ذٞزـ پؿتبٙ ضا ض١ب ٗي ًٜس ٝ ٛٞى پؿتبٙ زض ايٜحبّ ًكيسٟ تط اظ ٗؼّ٘ٞ اؾتظ ؾيط قسٙ ذٞزـ پؿتبٙ ضا ض١ب ٗي ًٜس ٝ ٛٞى پؿتبٙ زض ايٜحبّ ًكيسٟ تط اظ ٗؼّ٘ٞ اؾتقيط ذٞاض پؽ اقيط ذٞاض پؽ ا

  ..  ٗبزض ١يچ٠ِٛٞ زضزي ١ِٜبٕ قيط زازٙ احؿبؼ ٛ٘ي ًٜسٗبزض ١يچ٠ِٛٞ زضزي ١ِٜبٕ قيط زازٙ احؿبؼ ٛ٘ي ًٜس

  



  

  

  ٛبًبكي ثٞزٙ قيط ٗبزض ٝ ُطي٠ قيط ذٞاضٛبًبكي ثٞزٙ قيط ٗبزض ٝ ُطي٠ قيط ذٞاض

  ػْٔ ٛبًبكي ثٞزٙ قيط ٗبزضػْٔ ٛبًبكي ثٞزٙ قيط ٗبزض

قتٚ قيط ًبكي زض ذٞيكبٝٛساٙ ، ُطي٠ ٛٞظاز ، ٌٗيسٙ اِٛكتبٙ ٝ يب ذٞة ٛرٞاثيسٙ قتٚ قيط ًبكي زض ذٞيكبٝٛساٙ ، ُطي٠ ٛٞظاز ، ٌٗيسٙ اِٛكتبٙ ٝ يب ذٞة ٛرٞاثيسٙ ثٜظط ق٘ب زالئي ٗبٜٛس ًٞچي ثٞزٙ پؿتب٢ٛب ، ٛطٕ ثٞزٙ آ٢ٛب ، ٛساثٜظط ق٘ب زالئي ٗبٜٛس ًٞچي ثٞزٙ پؿتب٢ٛب ، ٛطٕ ثٞزٙ آ٢ٛب ، ٛسا

  قيط ذٞاض قبذم ١بي ٜٗبؾجي ثطاي ًبكي ٛجٞزٙ قيط ٗبزض اؾت ؟قيط ذٞاض قبذم ١بي ٜٗبؾجي ثطاي ًبكي ٛجٞزٙ قيط ٗبزض اؾت ؟

  

  ::  تٞر٠تٞر٠
زٙ قيط زٙ قيط قيط ٗبزض ؾ٢ْ ا٢ٓضٖ اؾت ٝ ث٠ ١٘يٚ ر٢ت قيط ذٞاض ظٝز ُطؾ٠ٜ ٗي قٞز ٓصا توبضبي ظيبز قيط ذٞضزٙ ٛ٘ي تٞاٛس اظ زاليْ ٛب ًبكي ثٞقيط ٗبزض ؾ٢ْ ا٢ٓضٖ اؾت ٝ ث٠ ١٘يٚ ر٢ت قيط ذٞاض ظٝز ُطؾ٠ٜ ٗي قٞز ٓصا توبضبي ظيبز قيط ذٞضزٙ ٛ٘ي تٞاٛس اظ زاليْ ٛب ًبكي ثٞ

  ..  ثبقسثبقس

  ..  ٌٗيسٙ اِٛكت ثسٓيْ حؽ ٌٗيسٙ هٞي زض قيط ذٞاض اؾتٌٗيسٙ اِٛكت ثسٓيْ حؽ ٌٗيسٙ هٞي زض قيط ذٞاض اؾت
  

  قبذم ً٘جٞز قيط ٗبزضقبذم ً٘جٞز قيط ٗبزض

  . .   ُطٕ زض ٗبٟ اؾتُطٕ زض ٗبٟ اؾت  500500قبذم ٛب ًبكي ثٞزٙ قيط زض ٗب٢١بي اّٝ پؽ اظ تٞٓس اكعايف ٝظٙ ً٘تط اظقبذم ٛب ًبكي ثٞزٙ قيط زض ٗب٢١بي اّٝ پؽ اظ تٞٓس اكعايف ٝظٙ ً٘تط اظ

  ..  يبِٛط ٛب ًبكي ثٞزٙ قيط ثبقسيبِٛط ٛب ًبكي ثٞزٙ قيط ثبقسؾبػت ٛيع زض قيط ذٞاضاٛي ٠ً كوظ قيط ٗبزض ٗي ذٞضٛس ٌٗ٘ٚ اؾت ٛ٘بؾبػت ٛيع زض قيط ذٞاضاٛي ٠ً كوظ قيط ٗبزض ٗي ذٞضٛس ٌٗ٘ٚ اؾت ٛ٘ب  ٠ٜ٢ً2424 تط زض ٠ٜ٢ً تط زض   66ً٘تط اظ ً٘تط اظ 

    ػْٔ ًبكي ٛجٞزٙ قيطػْٔ ًبكي ٛجٞزٙ قيط
  ::  ػْٔ ضايذػْٔ ضايذ

  ػسٕ تٌطض قيط ز١يػسٕ تٌطض قيط ز١ي--

  ((  قيط ز١ي ًٞتبٟ ٝ ثب ػز٠ٔ ) ػسٕ اؾتلبزٟ قيط ذٞاض اظ قيط پؿيٚقيط ز١ي ًٞتبٟ ٝ ثب ػز٠ٔ ) ػسٕ اؾتلبزٟ قيط ذٞاض اظ قيط پؿيٚ  --

  ظٗبٙ قطٝع يب چِِٞٛي تـصي٠ تٌ٘ئيظٗبٙ قطٝع يب چِِٞٛي تـصي٠ تٌ٘ئي--

  ((  ؾط زض ُ٘ي قيط ذٞاض ) اؾتلبزٟ اظ قيك٠ پؿتبٛيؾط زض ُ٘ي قيط ذٞاض ) اؾتلبزٟ اظ قيك٠ پؿتبٛي--

  ٝضغ ثس قيط ز١يٝضغ ثس قيط ز١ي--

  ((  قت ) ًب١ف تٞٓيس پطٝ الًتيٚقت ) ًب١ف تٞٓيس پطٝ الًتيٚقيط ٛسازٙ زض قيط ٛسازٙ زض --

  ((  ككبض ظيبز زض پؿتب٢ٛب ) ثسٓيْ ٗبؾتيت ٝ احتوبٙككبض ظيبز زض پؿتب٢ٛب ) ثسٓيْ ٗبؾتيت ٝ احتوبٙ--

  
  ::  ػْٔ احت٘بٓيػْٔ احت٘بٓي

    ٗهطف ثؿيبض ًٖ ؿصا يب ٗبيؼبت تٞؾظ ٗبزض زض زٝضاٙ قيط ز١يٗهطف ثؿيبض ًٖ ؿصا يب ٗبيؼبت تٞؾظ ٗبزض زض زٝضاٙ قيط ز١ي  --

    ًبض ظيبز ٝ ذؿتِي ٗبزضًبض ظيبز ٝ ذؿتِي ٗبزض  --  

  ثي٘بضي قسيس ٗبزض ، ًكيسٙ ظيبز ؾيِبض ، قطٕ اظ قيط ز١يثي٘بضي قسيس ٗبزض ، ًكيسٙ ظيبز ؾيِبض ، قطٕ اظ قيط ز١ي--

  ثس ٌٗيسٙ قيط ذٞاضثس ٌٗيسٙ قيط ذٞاض--

  قيط ذٞاض اظ هجيْ ػلٞٛت تٜلؿيقيط ذٞاض اظ هجيْ ػلٞٛت تٜلؿي  ثي٘بضيثي٘بضي--

  چ٠ِٛٞ قيط ٗبزض اكعايف ٗي يبثس ؟چ٠ِٛٞ قيط ٗبزض اكعايف ٗي يبثس ؟

  ..  ٢ٗ٘تطيٚ ػبْٗ زض اكعايف قيط ٗبزض ٌٗيسٙ ٌٗطض پؿتبٙ اؾت٢ٗ٘تطيٚ ػبْٗ زض اكعايف قيط ٗبزض ٌٗيسٙ ٌٗطض پؿتبٙ اؾت--

  ..ذٞضزٙ ٗبيؼبت زض حس ٛيبظ تٞني٠ ٗي قٞز ظيطا زضيبكت ظيبز ٗبيؼب ت ٌٗ٘ٚ اؾت ٗٞرت ًب١ف قيط ٗبزض ُطززذٞضزٙ ٗبيؼبت زض حس ٛيبظ تٞني٠ ٗي قٞز ظيطا زضيبكت ظيبز ٗبيؼب ت ٌٗ٘ٚ اؾت ٗٞرت ًب١ف قيط ٗبزض ُطزز--



  

ٛسٟ ذبني ثطاي تٞٓيس قيط قبٙ ١ؿتٜس ٗهطف آٙ ضا تٞني٠ ًٜيس ظيطا زض ايزبز اػت٘بز ث٠ ٛلؽ ٗبزض ٛوف ٛسٟ ذبني ثطاي تٞٓيس قيط قبٙ ١ؿتٜس ٗهطف آٙ ضا تٞني٠ ًٜيس ظيطا زض ايزبز اػت٘بز ث٠ ٛلؽ ٗبزض ٛوف اُط ٗبزضاٙ ٗؼتوس ث٠ ٗهطف ؿصا يب رٞقباُط ٗبزضاٙ ٗؼتوس ث٠ ٗهطف ؿصا يب رٞقب--

  ..  زاضززاضز

  ٗكب١سٟ قيط ز١ي زض قٜبؾبيي ٗكٌالت ٗبزض ٝ اضائ٠ ضا١ٜ٘بيي ث٠ ٗبزض ثؿيبض ٗٞحط اؾت .ٗكب١سٟ قيط ز١ي زض قٜبؾبيي ٗكٌالت ٗبزض ٝ اضائ٠ ضا١ٜ٘بيي ث٠ ٗبزض ثؿيبض ٗٞحط اؾت .--

  

    

 

13801380ط زض ؾبّ ط زض ؾبّ تٞظيغ كطاٝاٛي ٠ٛٞ٘ٛ ١ب ثط حؿت آُب١ي ٗبزضاٙ زض ٜٗبعن ق٢طي اؾتبٙ ثٞق٢تٞظيغ كطاٝاٛي ٠ٛٞ٘ٛ ١ب ثط حؿت آُب١ي ٗبزضاٙ زض ٜٗبعن ق٢طي اؾتبٙ ثٞق٢   

  آُب١ي اظآُب١ي اظ
 ر٘غ ؿٔظ نحيح

 زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز

 100 436 9 40 91 396  ظٗبٙ قطٝع قيطز١ي پؽ اظ ظاي٘بٙ ظٗبٙ قطٝع قيطز١ي پؽ اظ ظاي٘بٙ 

3/88 385 ظٗبٙ قطٝع تـصي٠ تٌ٘ئي  51 7/11  436 100 

5/82 360 ٛحٟٞ قيطز١ي نحيح   76 5/17  436 100 

3/54 236 ػٞاْٗ ٗٞحطزض اكعايف قيطٗبزض  200 7/45  436 100 

1/53 232 زاليْ ًبكي ثٞزٙ قيطٗبزض  204 9/46  436 100 

 

زضنس ( ٝ ً٘تطيٚ آٙ ٗطثٞط ث٠ زاليْ ٛب ًبكي ثٞزٙ قيط ٗبزض ٗي  91ايٚ رسّٝ ٛكبٙ ٗي ز١س ٠ً ثيكتطيٚ آُب١ي ٝاحس ١بي ٗٞضز پػ١ٝف ٗطثٞط ث٠ ظٗبٙ قطٝع قيط ز١ي )

زضنس ( 53ثبقس. )   

 

 

  ْٔ اٗتٜبع قيطذٞاض اظ ُطكتٚ پؿتبٙ ْٔ اٗتٜبع قيطذٞاض اظ ُطكتٚ پؿتبٙ ػػ                            

  ػلٞٛت ػلٞٛت                     ٗٞاضز ٗطثٞط ث٠ قيطذٞاض :ٗٞاضز ٗطثٞط ث٠ قيطذٞاض :

  ٗكٌالت ٗبزض ظازيٗكٌالت ٗبزض ظازي                                          

  ذئي ًٞچي ثٞزٙ يب ضؼق زض ٌٗيسٙذئي ًٞچي ثٞزٙ يب ضؼق زض ٌٗيسٙ                                        

                                                                                                  ٗكٌالت ٗطثٞط ث٠ ثيٜي يب ز١بٙ ٗكٌالت ٗطثٞط ث٠ ثيٜي يب ز١بٙ                                           

  ((  ……) ُطكتِي ثيٜي ، ثطكي ٝ ) ُطكتِي ثيٜي ، ثطكي ٝ                                                                                               

  ٗٞاضز ٗطثٞط ث٠ پؿتبٙ :                  ٗٞاضز ٗطثٞط ث٠ پؿتبٙ :                  



  

  ُ٘ي قيطذٞاض (ُ٘ي قيطذٞاض (  اؾتلبزٟ اظ ثغطي ، پؿتبٛي ) ؾط زض اؾتلبزٟ اظ ثغطي ، پؿتبٛي ) ؾط زض                                                                                                   

  ٗحسٝز ًطزٙ زكؼبت تـصي٠ٗحسٝز ًطزٙ زكؼبت تـصي٠                                                                                              

  تٞؾظ قيطذٞاض تٞؾظ قيطذٞاض   ثسؾت ٛيبٝضزٙ ٗوساض ًبكي قيط ثسؾت ٛيبٝضزٙ ٗوساض ًبكي قيط                                                                   

  قيطقيطيٌجبضٟ رطيبٙ يبكتٚ ٗوساض ظيبزي يٌجبضٟ رطيبٙ يبكتٚ ٗوساض ظيبزي                                                                                         

  تـييطاتي ٠ً ثبػج ِٛطاٛي قيطذٞاض ٗي قٞز :تـييطاتي ٠ً ثبػج ِٛطاٛي قيطذٞاض ٗي قٞز :

  رسائي اظ ٗبزضرسائي اظ ٗبزض                                                                                                                                      

  زى ثب ذٞز ٗطاهجت ًٜٜسٟ زى ثب ذٞز ٗطاهجت ًٜٜسٟ ًًٞٞ  تـييط زض ٛحٟٞ ٗطاهجت  اظ تـييط زض ٛحٟٞ ٗطاهجت  اظ                                                                                                         

  ....……ثي٘بضي ٗبزض ، ثي٘بضي ٗبزض ،                                                                                                                                       

  پطيٞز ٗبزضپطيٞز ٗبزض                                                                                                                                

  ضضتـييط زض ثٞي ٗبزتـييط زض ثٞي ٗبز                                                                                                  

  اٗتٜبع ظب١طي :اٗتٜبع ظب١طي :

  ((  RRoooottiinngg  زض زٝضٟ ٛٞظازي ) ضكٌٔؽزض زٝضٟ ٛٞظازي ) ضكٌٔؽ                                                                                    

  پطتي) ٛكب٠ٛ ١ٞقيبضي ًٞزى (پطتي) ٛكب٠ٛ ١ٞقيبضي ًٞزى (پطيكبٛي ، حٞاؼ پطيكبٛي ، حٞاؼ   --ٗب١ِي ٗب١ِي   44--88زض زض                                                                   

                        ((  WWeeaanniinngg--  SSeellff  ))  ذٞز اظ قيط ُطكتٚذٞز اظ قيط ُطكتٚ  --ثؼس اظ يٌؿبِٓيثؼس اظ يٌؿبِٓي                                                                        

  

  

  
  

  

  

  
 

  ُطي٠ ٝ ثي هطاضي قيط ذٞاضُطي٠ ٝ ثي هطاضي قيط ذٞاض

    آيب ُطؾِٜي ت٢ٜب زٓيْ ُطي٠ قيط ذٞاض اؾت ؟آيب ُطؾِٜي ت٢ٜب زٓيْ ُطي٠ قيط ذٞاض اؾت ؟

  

  ..  ٢ٖ تطيٚ زٓيْ ُطي٠ اٝؾت اٗب ت٢ٜب زٓيْ ٛ٘ي ثبقس٢ٖ تطيٚ زٓيْ ُطي٠ اٝؾت اٗب ت٢ٜب زٓيْ ٛ٘ي ثبقسُط چ٠ ُطؾِٜي قيط ذٞاض يٌي اظ ُٗط چ٠ ُطؾِٜي قيط ذٞاض يٌي اظ ٗ

  

اعطاكيبٙ  اعطاكيبٙ    ذيؽ ٝ ًخيق ثٞزٙ قيط ذٞاض ، ُطٗب يب ؾطٗبي ٗحيظ ، ٓجبؼ ٛب ٜٗبؾت ، ٝرٞز ككبض يب ؾٜزبم زض ٓجبؼ يب ٠ٜ٢ً قيط ذٞاض، ؾطٝ نسا ٝ اظزحبٕذيؽ ٝ ًخيق ثٞزٙ قيط ذٞاض ، ُطٗب يب ؾطٗبي ٗحيظ ، ٓجبؼ ٛب ٜٗبؾت ، ٝرٞز ككبض يب ؾٜزبم زض ٓجبؼ يب ٠ٜ٢ً قيط ذٞاض، ؾطٝ نسا ٝ اظزحبٕ

  ..  اظ زاليْ قبيغ ُطي٠ ًٞزى اؾتاظ زاليْ قبيغ ُطي٠ ًٞزى اؾت



  

  

ٗب١ِي هٜٞٓذ قٌ٘ي اؾت ٠ً قيط ذٞاض ثسٝٙ زٓيْ ضٝقٜي قطٝع ث٠ ُطي٠ ٝ ثي هطاضي ٗب١ِي هٜٞٓذ قٌ٘ي اؾت ٠ً قيط ذٞاض ثسٝٙ زٓيْ ضٝقٜي قطٝع ث٠ ُطي٠ ٝ ثي هطاضي   44تب تب   11//55ُب١ي ػٔت ُطي٠ قيط ذٞاض ثرهٞل زض ؾٜيٚ ُب١ي ػٔت ُطي٠ قيط ذٞاض ثرهٞل زض ؾٜيٚ 

  . .   ًطزٟ ٝ ٗطتجب پب١ب ضا ضٝي قٌٖ ر٘غ ٝ ُبظ زكغ ٗي ًٜسًطزٟ ٝ ٗطتجب پب١ب ضا ضٝي قٌٖ ر٘غ ٝ ُبظ زكغ ٗي ًٜس

  

  
 

13801380تٞظيغ كطاٝاٛي ٗغٔن ٝٛؿجي ػْٔ ػسٕ تسإٝ قيطز١ي زض ًٞزًبٙ ظيط يٌؿبّ زض ٜٗبعن ق٢طي اؾتبٙ ثٞق٢ط زض ؾبّ تٞظيغ كطاٝاٛي ٗغٔن ٝٛؿجي ػْٔ ػسٕ تسإٝ قيطز١ي زض ًٞزًبٙ ظيط يٌؿبّ زض ٜٗبعن ق٢طي اؾتبٙ ثٞق٢ط زض ؾبّ    
 

 
 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٗكٌالت قبيغ زٝضاٙ قيط ز١يٗكٌالت قبيغ زٝضاٙ قيط ز١ي

  ظذٖ ٝ قوبم ٛٞى پؿتبٙظذٖ ٝ قوبم ٛٞى پؿتبٙ

  ::  ػالئٖػالئٖ
  قيط ز١ي زضز ٛبىقيط ز١ي زضز ٛبى

  ذكي ٝ قٌٜٜسٟ قسٙ پٞؾت پؿتبٙذكي ٝ قٌٜٜسٟ قسٙ پٞؾت پؿتبٙ

سزضن تؼساز ػْٔ  

6/8 10 تٞني٠ پعقي  

7/1 2 تٞني٠ پطؾْٜ ث٢ساقتي  

5/10 14 قبؿْ ثٞزٙ ٗبزض  

6/2 4 ٗهطف زاضٝ  

 6 7 ؾرتي اٗط قيطز١ي

8/8 11 ثي٘بضي ًٞزى   

2/35 44 ً٘جٞز قيط  

6/9 12 ُطي٠ ٝٛب آضاٗي ًٞزى  

2/3 4 زٝهٔٞئي  

2/3 4 ِٛطكتٚ ؾي٠ٜ  

6/5 7 ثي٘بضي ٗبزض  

 4 5 ثبٝض ٗبزض

زض ث٠ ًٞزى زيِطـقيطز١ي ٗب  2 6/1  

 100 126 ر٘غ



  

  ::  ػْٔػْٔ
  ٝضؼيت ٛبزضؾت قيط ز١يٝضؼيت ٛبزضؾت قيط ز١ي

  ٗهطف نبثٞٙ ، ًطٕ ، ٗٞاز ضس ػلٞٛي ًٜٜسٟ ٝ قؿتكٞي ٌٗطض پؿتبٙٗهطف نبثٞٙ ، ًطٕ ، ٗٞاز ضس ػلٞٛي ًٜٜسٟ ٝ قؿتكٞي ٌٗطض پؿتبٙ

  ًكيسٙ پؿتبٙ اظ ز١بٙ قيط ذٞاضًكيسٙ پؿتبٙ اظ ز١بٙ قيط ذٞاض

  

  ::  زضٗبٙزضٗبٙ
  انالح ٝضؼيت قيط ز١يانالح ٝضؼيت قيط ز١ي

  هطاض زازٙ يي هغطٟ قيط اٛت٢بيي ضٝي ظذٖ يب ٗحْ قوبم ٝ زض ٗؼطو ٛٞض ٝ ١ٞا هطاض زازٙ ٗحْ ضبيؼ٠هطاض زازٙ يي هغطٟ قيط اٛت٢بيي ضٝي ظذٖ يب ٗحْ قوبم ٝ زض ٗؼطو ٛٞض ٝ ١ٞا هطاض زازٙ ٗحْ ضبيؼ٠

  ؾبٛتي ٗتطي اظ ٗحْ قوبمؾبٛتي ٗتطي اظ ٗحْ قوبم  1818زهيو٠ ٝ ثب كبن٠ٔ زهيو٠ ٝ ثب كبن٠ٔ   55تب تب   33ثبض ، ١ط ثبض ثبض ، ١ط ثبض   55تب تب   33اؾتلبزٟ اظ ؾكٞاض ضٝظي اؾتلبزٟ اظ ؾكٞاض ضٝظي 

  احتوبٙاحتوبٙ

  ::  ػالئٖػالئٖ
  ..  پؿتب٢ٛب زضزٛبى ٝ ٗتٞضٕ ١ؿتٜسپؿتب٢ٛب زضزٛبى ٝ ٗتٞضٕ ١ؿتٜس

  ..پؿتب٢ٛب ؾلت ثٞزٟ ٝ ٛٞى آ٢ٛب ثطام يب ث٠ ضَٛ هطٗع ٗي ثبقسپؿتب٢ٛب ؾلت ثٞزٟ ٝ ٛٞى آ٢ٛب ثطام يب ث٠ ضَٛ هطٗع ٗي ثبقس

  ..  قيط رطيبٙ ٛساضزقيط رطيبٙ ٛساضز

  ..ؾبػت تت ٝرٞز زاقت٠ ثبقسؾبػت تت ٝرٞز زاقت٠ ثبقس  2424ٌٗ٘ٚ اؾت تب ٌٗ٘ٚ اؾت تب 

  ..  احتوبٙ ٗؼ٘ٞال زٝ عطك٠ اؾت ٝ ٗبزض احؿبؼ ؾالٗت ٗي ًٜساحتوبٙ ٗؼ٘ٞال زٝ عطك٠ اؾت ٝ ٗبزض احؿبؼ ؾالٗت ٗي ًٜس

  

  ::  ػْٔػْٔ
    كطاٝاٛي قيطكطاٝاٛي قيط

    تبذيط زض قطٝع تـصي٠ ثب قيط ٗبزضتبذيط زض قطٝع تـصي٠ ثب قيط ٗبزض

  ذٞة ِٛطكتٚ پؿتبٙذٞة ِٛطكتٚ پؿتبٙ

  قيطقيط  ػسٕ ترٔي٠ ٌٗطضػسٕ ترٔي٠ ٌٗطض

  ٗحسٝز ًطزٙ ظٗبٙ قيطز١يٗحسٝز ًطزٙ ظٗبٙ قيطز١ي

  

  

  

  

  

  ::  زضٗبٙزضٗبٙ
  ..  زضٗبٙ انٔي احتوبٙ ١٘بٙ ترٔي٠ قيط اؾتزضٗبٙ انٔي احتوبٙ ١٘بٙ ترٔي٠ قيط اؾت

  زٝـ آة ُطٕ يب ً٘پطؼ ُطٕ ضٝي پؿتبٙ هجْ اظ قيط ز١ي ر٢ت تحطيي ضكٌٔؽ اًؿي تٞؾيٚزٝـ آة ُطٕ يب ً٘پطؼ ُطٕ ضٝي پؿتبٙ هجْ اظ قيط ز١ي ر٢ت تحطيي ضكٌٔؽ اًؿي تٞؾيٚ

  ً٘پطؼ ؾطز پؿتبٙ پؽ اظ قيط ز١ي ر٢ت ًب١ف ٝضًٕ٘پطؼ ؾطز پؿتبٙ پؽ اظ قيط ز١ي ر٢ت ًب١ف ٝضٕ

    ٗبؾبغ ُطزٙ ٝ پكت ٝ ٗبؾبغ ٗاليٖ پؿتب٢ٛبٗبؾبغ ُطزٙ ٝ پكت ٝ ٗبؾبغ ٗاليٖ پؿتب٢ٛب



  

  آضاٗف ٗبزضآضاٗف ٗبزض

  

  ز ٗزبضيز ٗزبضياٛؿسااٛؿسا

  ::  ػالئٖػالئٖ
  ٓ٘ؽ تٞزٟ زض پؿتبٙٓ٘ؽ تٞزٟ زض پؿتبٙ

  زضز پؿتبٙزضز پؿتبٙ

  هطٗعي ٗٞضؼيهطٗعي ٗٞضؼي

  ٗبزض تت ٛساضز ٝ حبّ ػ٘ٞٗي اٝ ذٞة اؾتٗبزض تت ٛساضز ٝ حبّ ػ٘ٞٗي اٝ ذٞة اؾت

  ..  اٛؿساز ٗزبضي ٗؼ٘ٞال يٌغطك٠ اؾتاٛؿساز ٗزبضي ٗؼ٘ٞال يٌغطك٠ اؾت

  

  ::ػْٔػْٔ
  ذبضد ٛكسٙ قيط اظ هؿ٘تي اظ پؿتبٙ ث٠ ١ط زٓئيذبضد ٛكسٙ قيط اظ هؿ٘تي اظ پؿتبٙ ث٠ ١ط زٓئي

  ضطث٠ ث٠ پؿتبٙ       ضطث٠ ث٠ پؿتبٙ       

      قوبم ٛٞى پؿتبٙقوبم ٛٞى پؿتبٙ    

  اؾتطؼ ٝ ًبض ثيف اظ حساؾتطؼ ٝ ًبض ثيف اظ حس

  ::  زضٗبٙزضٗبٙ
  ًبْٗ پؿتبٙ ٝ تـصي٠ ٌٗطض ثب قيط ٗبزضًبْٗ پؿتبٙ ٝ تـصي٠ ٌٗطض ثب قيط ٗبزضترٔي٠ ترٔي٠ 

  ٗبؾبغ ٗاليٖ ثغطف ٛٞى پؿتبٙ ٝ ً٘پطؼ آثِطٕٗبؾبغ ٗاليٖ ثغطف ٛٞى پؿتبٙ ٝ ً٘پطؼ آثِطٕ

  ..  ؾبػت ازا٠ٗ يبثس ٛيبظ ث٠ زضٗبٙ اضبكي زاضزؾبػت ازا٠ٗ يبثس ٛيبظ ث٠ زضٗبٙ اضبكي زاضز  2424اُط ٗكٌْ كٞم ثيف اظ اُط ٗكٌْ كٞم ثيف اظ 

  

  ٗبؾتيتٗبؾتيت

ٛكٞز ؾجت آت٢بة پؿتبٙ ٗي قٞز ٠ً ٛكٞز ؾجت آت٢بة پؿتبٙ ٗي قٞز ٠ً ٝهتي قيط زض هؿ٘تي اظ پؿتبٙ ثسٓيْ اٛؿساز ٗزطا يب احتوبٙ ثبهي ث٘بٛس تٞهق قيط ُلت٠ ٗي قٞز اُط ايٚ قيط ترٔي٠ ٝهتي قيط زض هؿ٘تي اظ پؿتبٙ ثسٓيْ اٛؿساز ٗزطا يب احتوبٙ ثبهي ث٘بٛس تٞهق قيط ُلت٠ ٗي قٞز اُط ايٚ قيط ترٔي٠ 

  ..  ٗبؾتيت ؿيط ػلٞٛي ٗي ُٞيٜس . زض نٞضتي٠ٌ ػٞاْٗ ثي٘بضيعا اظ ر٠ٔ٘ ثبًتطي٢ب ١ٖ ث٠ آٙ اضبك٠ قٞز ٗبؾتيت ػلٞٛي ثٞرٞز ذٞا١س آٗسٗبؾتيت ؿيط ػلٞٛي ٗي ُٞيٜس . زض نٞضتي٠ٌ ػٞاْٗ ثي٘بضيعا اظ ر٠ٔ٘ ثبًتطي٢ب ١ٖ ث٠ آٙ اضبك٠ قٞز ٗبؾتيت ػلٞٛي ثٞرٞز ذٞا١س آٗس

  ..  ػٔت ٗبؾتيت ؿيط ػلٞٛي ثطُكت قيط ث٠ ثبكت٢بي اعطاف ؾ٢ٓٞٔبي تٞٓيس ًٜٜسٟ قيط ٝ ٗزبضي قيط اؾتػٔت ٗبؾتيت ؿيط ػلٞٛي ثطُكت قيط ث٠ ثبكت٢بي اعطاف ؾ٢ٓٞٔبي تٞٓيس ًٜٜسٟ قيط ٝ ٗزبضي قيط اؾت

  

  ::  ػٞاْٗػٞاْٗ
  ث٠ پؿتبٙ ، تبذيط زض قيط ز١ي ، ٝضؼيت ٛبزضؾت قيط ز١ي ، ػسٕ ترٔي٠ ٛبًبكي پؿتبٙ ، ككبض ٓجبؼث٠ پؿتبٙ ، تبذيط زض قيط ز١ي ، ٝضؼيت ٛبزضؾت قيط ز١ي ، ػسٕ ترٔي٠ ٛبًبكي پؿتبٙ ، ككبض ٓجبؼ  ضطث٠ضطث٠

  ::  ػالئٖػالئٖ
  زضز ، تٞضٕ ٝ هطٗعي ٗٞضؼي ٝ قسيس ، تتزضز ، تٞضٕ ٝ هطٗعي ٗٞضؼي ٝ قسيس ، تت

  ..  ٗبؾتيت ٗؼ٘ٞال زٝ عطك٠ اؾتٗبؾتيت ٗؼ٘ٞال زٝ عطك٠ اؾت

  

  ::  زضٗبٙزضٗبٙ
  تـصي٠ ٌٗطض قيط ذٞاض حتي ثب پؿتبٙ ٗجتالتـصي٠ ٌٗطض قيط ذٞاض حتي ثب پؿتبٙ ٗجتال



  

    زٝقيسٙ قيطزٝقيسٙ قيط    

  اؾتلبزٟ اظ ً٘پطؼ ُطٕ ٝ ضس زضز ثطاي تؿٌيٚ زضزاؾتلبزٟ اظ ً٘پطؼ ُطٕ ٝ ضس زضز ثطاي تؿٌيٚ زضز

  اؾتطاحت ٗغٔناؾتطاحت ٗغٔن

  ضٝظضٝظ  1010اؾتلبزٟ اظ آٛتي ثيٞتيي ٜٗبؾت ث٘ست اؾتلبزٟ اظ آٛتي ثيٞتيي ٜٗبؾت ث٘ست 

  ((  اضيتطٝٗبيؿيٚاضيتطٝٗبيؿيٚ) )             
 

 

 

 
 

  آثؿ٠ پؿتبٙآثؿ٠ پؿتبٙ

  ::  ػٔتػٔت
  تبذيط زض زضٗبٙ يب زضٗبٙ ٛب ًبكي ٗبؾتيتتبذيط زض زضٗبٙ يب زضٗبٙ ٛب ًبكي ٗبؾتيت

 

  ::  ػالئٖػالئٖ
  زضز ، هطٗعي ، تٞضٕزضز ، هطٗعي ، تٞضٕ

  ::  زضٗبٙزضٗبٙ
طاحي ٝ طاحي ٝ ررپؿتبٙ ٗجتال ٜٗؼي ٛساضز. پؽ اظ پؿتبٙ ٗجتال ٜٗؼي ٛساضز. پؽ اظ   . اُط آثؿ٠ ث٠ ٗزبضي قيط ؾط ثبظ ٌٛطزٟ ثبقس تـصي٠ قيط ذٞاض ثب. اُط آثؿ٠ ث٠ ٗزبضي قيط ؾط ثبظ ٌٛطزٟ ثبقس تـصي٠ قيط ذٞاض ثبآثؿ٠ ٛيبظ ث٠ رطاحي ٝ ترٔي٠ چطى زاضز آثؿ٠ ٛيبظ ث٠ رطاحي ٝ ترٔي٠ چطى زاضز 

اُط ٗحْ قٌبف زٝض اظ ٛٞى پؿتبٙ ثبقس قيط زازٙ ازا٠ٗ ٗي يبثس ٝٓي اُط ٛعزيي ث٠ ٛٞى پؿتبٙ يبقس تـصي٠ اظ پؿتبٙ زيِط ٠ً ؾبٖٓ اُط ٗحْ قٌبف زٝض اظ ٛٞى پؿتبٙ ثبقس قيط زازٙ ازا٠ٗ ٗي يبثس ٝٓي اُط ٛعزيي ث٠ ٛٞى پؿتبٙ يبقس تـصي٠ اظ پؿتبٙ زيِط ٠ً ؾبٖٓ   ترٔي٠ چطىترٔي٠ چطى

  ..  ٠ رطاحي قسٟ ثبيس زٝقيسٟ ٝ زٝض ضيرت٠ قٞز٠ رطاحي قسٟ ثبيس زٝقيسٟ ٝ زٝض ضيرت٠ قٞزاؾت ازا٠ٗ يبكت٠ ٝ قيط پؿتبٛي ًاؾت ازا٠ٗ يبكت٠ ٝ قيط پؿتبٛي ً
 

 

 

 

 

 

 

 

  ثطكي ٛٞى پؿتبٙثطكي ٛٞى پؿتبٙ

  

  ::  ػالئٖػالئٖ
  زضز پؿتبٙ ثهٞضت احؿبؼ ؾٞظـ يب كطٝ ًطزٙ ؾٞظٙ ث٠ زاذْ پؿتبٙزضز پؿتبٙ ثهٞضت احؿبؼ ؾٞظـ يب كطٝ ًطزٙ ؾٞظٙ ث٠ زاذْ پؿتبٙ

  ..  پٞؾت ٛبحي٠ ٗجتال هطٗع ، ثطام ، پٞؾت٠ پٞؾت٠ ٝ ٛٞى پؿتبٙ ً٘ي ًٖ ضَٛ تط ٗي قٞزپٞؾت ٛبحي٠ ٗجتال هطٗع ، ثطام ، پٞؾت٠ پٞؾت٠ ٝ ٛٞى پؿتبٙ ً٘ي ًٖ ضَٛ تط ٗي قٞز

  ..  ١بٙ ١ؿتٜس١بٙ ١ؿتٜسُب١ي قيط ذٞاض ٝ ٗبزض ١ط زٝ ٗجتال ث٠ ثطكي زُب١ي قيط ذٞاض ٝ ٗبزض ١ط زٝ ٗجتال ث٠ ثطكي ز



  

  ::  زضٗبٙزضٗبٙ
  ::  ًطٕ ٛيؿتبتيٚ ر٢ت ٗبزضًطٕ ٛيؿتبتيٚ ر٢ت ٗبزض        

  ضٝظضٝظ  77ثبض ث٠ ٗست ثبض ث٠ ٗست   44ضٝظي ضٝظي 

  ::  ؾٞؾپبٛؿيٞٙ ٛيؿتبتيٚؾٞؾپبٛؿيٞٙ ٛيؿتبتيٚ

  ..  ضٝظ اؾتضٝظ اؾت  77ثبض ١ط ثبض يي ٗئي ٓيتط زض ز١بٙ اٝ ضيرت٠ ٗي قٞز .ٗست زضٗبٙ ٗؼ٘ٞال ثبض ١ط ثبض يي ٗئي ٓيتط زض ز١بٙ اٝ ضيرت٠ ٗي قٞز .ٗست زضٗبٙ ٗؼ٘ٞال   44ضٝظي ضٝظي 

  

  تـصي٠ ٗبزض زض زٝضاٙ قيط ز١يتـصي٠ ٗبزض زض زٝضاٙ قيط ز١ي

  ..  ِط ٗتلبٝت ٗي ثبقسِط ٗتلبٝت ٗي ثبقستطًيجبت ٗٞاز ٗـصي قيط ٗبزض اظ ٗبزضي ث٠ ٗبزض زيتطًيجبت ٗٞاز ٗـصي قيط ٗبزض اظ ٗبزضي ث٠ ٗبزض زي

ـصي٠ ـصي٠ حزٖ قيط ٗبزض زض عّٞ زٝضاٙ قيط ز١ي تـييطات كطاٝاٛي ٗي ًٜس.ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ تحويوبت ثٜظط ٗي ضؾس ٠ً ضغيٖ ؿصايي ٛب ٜٗبؾت ٠ً ؾٞء تحزٖ قيط ٗبزض زض عّٞ زٝضاٙ قيط ز١ي تـييطات كطاٝاٛي ٗي ًٜس.ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ تحويوبت ثٜظط ٗي ضؾس ٠ً ضغيٖ ؿصايي ٛب ٜٗبؾت ٠ً ؾٞء ت

  ..  ١بي ٗعٗٚ ٝ قسيس ٗبزض ضا ث٠ ١٘طاٟ زاضز ضٝي حزٖ قيط ٗبزض تبحيط ً٘ي زاضز اٗب زض ًيليت قيط تـييطي ٛ٘ي ز١س١بي ٗعٗٚ ٝ قسيس ٗبزض ضا ث٠ ١٘طاٟ زاضز ضٝي حزٖ قيط ٗبزض تبحيط ً٘ي زاضز اٗب زض ًيليت قيط تـييطي ٛ٘ي ز١س

  

  ـصي٠ ٗبزض ٝ حزٖ قيطـصي٠ ٗبزض ٝ حزٖ قيطتت

ٗئي ٗئي   3838ؾبػت اّٝ ثؼس اظ تٞٓس ٗي ثبقس . ايٚ ٗيعاٙ زض ضٝظ ؾٕٞ ظاي٘بٙ توطيجب ث٠ ؾبػت اّٝ ثؼس اظ تٞٓس ٗي ثبقس . ايٚ ٗيعاٙ زض ضٝظ ؾٕٞ ظاي٘بٙ توطيجب ث٠   2424ٗئي ٓيتط زض ٗئي ٓيتط زض   77//55حزٖ ًٔؿتطٕٝ زض قيط ٗبزض زض ١ط ثبض تـصي٠ حزٖ ًٔؿتطٕٝ زض قيط ٗبزض زض ١ط ثبض تـصي٠ 

ثطاي ضقس عجيؼي ذٞز ٛيبظ زاضز پيسا ثطاي ضقس عجيؼي ذٞز ٛيبظ زاضز پيسا   ٓيتط زض ١ط ثبضتـصي٠ ثطاي ٛٞظاز ٗي ضؾس ٝ ١ٜٞظ ١يچ قب١سي زاّ ثط اي٠ٌٜ ٛٞظاز ؾبٖٓ ٗتٞٓس قسٟ ثيف اظ ايٚٓيتط زض ١ط ثبضتـصي٠ ثطاي ٛٞظاز ٗي ضؾس ٝ ١ٜٞظ ١يچ قب١سي زاّ ثط اي٠ٌٜ ٛٞظاز ؾبٖٓ ٗتٞٓس قسٟ ثيف اظ ايٚ

  ..  ٛكسٟ اؾتٛكسٟ اؾت

ح ؿٔظت ح ؿٔظت ًٔؿتطٕٝ ثؼٔت ثبال ثٞزٙ ٗيعاٙ ًبضٝتٚ آٙ ظضز ضَٛ اؾت ، زض ٗوبيؿ٠ ثب قيط ًبْٗ ٗيعاٙ پطٝتئيٚ ثيكتط ٝ هٜس ً٘تط زاقت٠ ٝ اظ ٛظط اٗالًٔؿتطٕٝ ثؼٔت ثبال ثٞزٙ ٗيعاٙ ًبضٝتٚ آٙ ظضز ضَٛ اؾت ، زض ٗوبيؿ٠ ثب قيط ًبْٗ ٗيعاٙ پطٝتئيٚ ثيكتط ٝ هٜس ً٘تط زاقت٠ ٝ اظ ٛظط اٗال

  ..  ؾسيٖ ، پتبؾيٖ ٝ ًٔط آٙ ثيكتط اؾتؾسيٖ ، پتبؾيٖ ٝ ًٔط آٙ ثيكتط اؾت

ٝ قسيس ٗبزض ضا ث٠ ١٘طاٟ زاضز ضٝي حزٖ قيط ٗبزض تبحيط ً٘ي ٗي ُصاضز ٝٓي زض ًيليت قيط ٝ قسيس ٗبزض ضا ث٠ ١٘طاٟ زاضز ضٝي حزٖ قيط ٗبزض تبحيط ً٘ي ٗي ُصاضز ٝٓي زض ًيليت قيط ضغيٖ ؿصايي ٛب ٜٗبؾت ٠ً ؾٞئ تـصي٠ ١بي ٗعٗٚ ضغيٖ ؿصايي ٛب ٜٗبؾت ٠ً ؾٞئ تـصي٠ ١بي ٗعٗٚ 

  . .   تـييطي ٛ٘ي ز١ستـييطي ٛ٘ي ز١س

  ٗبيؼبت ٝ قيط ٗبزضٗبيؼبت ٝ قيط ٗبزض

  ..ثب تٞر٠ ث٠ تحويوبت اضبك٠ زضيبكت ٗبيؼبت ٝ يب ٗحسٝز ًطزٙ زضيبكت ٗبيؼبت تبحيط ظيبز ٝ ٗؼٜي زاضي ضٝي حزٖ قيط ٗبزض ٛساضزثب تٞر٠ ث٠ تحويوبت اضبك٠ زضيبكت ٗبيؼبت ٝ يب ٗحسٝز ًطزٙ زضيبكت ٗبيؼبت تبحيط ظيبز ٝ ٗؼٜي زاضي ضٝي حزٖ قيط ٗبزض ٛساضز

ٝضاٙ قيط ز١ي احؿبؼ تكِٜي زاضٛس ٠ً ذٞز ثبػج اكعايف زضيبكت ٗبيؼبت ٗي ُطزز.ظٗبٛي ٠ً اظ ٗيعاٙ ٗبيؼبت زضيبكتي ٗبزض ٝضاٙ قيط ز١ي احؿبؼ تكِٜي زاضٛس ٠ً ذٞز ثبػج اكعايف زضيبكت ٗبيؼبت ٗي ُطزز.ظٗبٛي ٠ً اظ ٗيعاٙ ٗبيؼبت زضيبكتي ٗبزض ٗبزضاٙ ثغٞض عجيؼي زض زٗبزضاٙ ثغٞض عجيؼي زض ز

  ًبؾت٠ ٗي قٞز هجْ اظ ًٖ قسٙ حزٖ قيط ، حزٖ ازضاض ٗبزض ًب١ف ٗي يبثس. زض ًٖ آثي ١بي حبز ٝ قسيسثؼس اظ ًٖ قسٙ حزٖ ازضاض حزٖ قيط ٛيعًبؾت٠ ٗي قٞز هجْ اظ ًٖ قسٙ حزٖ قيط ، حزٖ ازضاض ٗبزض ًب١ف ٗي يبثس. زض ًٖ آثي ١بي حبز ٝ قسيسثؼس اظ ًٖ قسٙ حزٖ ازضاض حزٖ قيط ٛيع

  . .   ًبؾت٠ ٗي قٞزًبؾت٠ ٗي قٞز

  تئيٚ ٝقيط ٗبزضتئيٚ ٝقيط ٗبزضپطٝپطٝ

٠ٜ زض ضقس ٗـعي ٠ٜ زض ضقس ٗـعي زض ثيٚ اؾيس ١بي آٗي٠ٜ زض قيط ٗبزض تٞضيٚ اؾيس آٗي٠ٜ اي اؾت ٠ً  ث٠ ٗوساض ظيبز زض ثبكت٢بي ٗـع ٛٞظاز ٗٞرٞز ٗي ثبقس ٝ ايٚ اؾيس آٗيزض ثيٚ اؾيس ١بي آٗي٠ٜ زض قيط ٗبزض تٞضيٚ اؾيس آٗي٠ٜ اي اؾت ٠ً  ث٠ ٗوساض ظيبز زض ثبكت٢بي ٗـع ٛٞظاز ٗٞرٞز ٗي ثبقس ٝ ايٚ اؾيس آٗي

  ..ٛٞظاز ٝ قيط ذٞاض ثؿيبض ٢ٖٗ اؾتٛٞظاز ٝ قيط ذٞاض ثؿيبض ٢ٖٗ اؾت

  ..يٚ يب ضغي٢٘بيي ثب ًيليت پبييٚ پطٝتئيٚ زاضٛس تـييط چٜساٛي ٛساضزيٚ يب ضغي٢٘بيي ثب ًيليت پبييٚ پطٝتئيٚ زاضٛس تـييط چٜساٛي ٛساضزتحويوبت ٛكبٙ زازٟ اؾت پطٝتئيٚ قيط ٗبزض زض ٗبزضاٛي ٠ً ضغي٢٘بي ًٖ پطٝتئتحويوبت ٛكبٙ زازٟ اؾت پطٝتئيٚ قيط ٗبزض زض ٗبزضاٛي ٠ً ضغي٢٘بي ًٖ پطٝتئ

  . . ؾٞء تـصي٠ احط ثؿيبض ً٘ي ثط ضٝي ً٘يت ٝ ًيليت پطٝتئيٚ ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض زاضزؾٞء تـصي٠ احط ثؿيبض ً٘ي ثط ضٝي ً٘يت ٝ ًيليت پطٝتئيٚ ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض زاضز

صي٠ قسيس ١ؿتٜس پطٝتئيٚ ٗؿئّٞ ٗٞاز ايٜ٘ٞٓٞغيي قيط ٗبزض پبييٚ تط اؾت .ثب تٞر٠ ث٠ آٗبض١بي صي٠ قسيس ١ؿتٜس پطٝتئيٚ ٗؿئّٞ ٗٞاز ايٜ٘ٞٓٞغيي قيط ٗبزض پبييٚ تط اؾت .ثب تٞر٠ ث٠ آٗبض١بي ثب تٞر٠ ث٠ تحويوبت زض ٗبزضاٛي ٠ً زچبض ؾٞء تـثب تٞر٠ ث٠ تحويوبت زض ٗبزضاٛي ٠ً زچبض ؾٞء تـ

    ..ثسؾت آٗسٟ الؿطي ، چبهي ، ٝظٙ عجيؼي ، ٝظٙ ثطاي هس ٝ چطثي ظيط پٞؾت ٗؼيبض١بي ذٞثي ثطاي پيف ثيٜي يي قيطز١ي ٗٞكن ٛيؿتٜسثسؾت آٗسٟ الؿطي ، چبهي ، ٝظٙ عجيؼي ، ٝظٙ ثطاي هس ٝ چطثي ظيط پٞؾت ٗؼيبض١بي ذٞثي ثطاي پيف ثيٜي يي قيطز١ي ٗٞكن ٛيؿتٜس

  اٛطغي ٝ قيط ٗبزضاٛطغي ٝ قيط ٗبزض

  ..  ًئٞ ًبٓطي اؾتًئٞ ًبٓطي اؾت  580580ٝ تبٗيٚ اكعايف ٗتبثٞٓيؿٖ پبي٠ زض زٝضاٙ قيط ز١ي ٝ تبٗيٚ اكعايف ٗتبثٞٓيؿٖ پبي٠ زض زٝضاٙ قيط ز١ي اٛطغي الظٕ ضٝظا٠ٛ ثطاي تٞٓيس قيط اٛطغي الظٕ ضٝظا٠ٛ ثطاي تٞٓيس قيط   



  

ٗبٟ اّٝ قيط ز١ي ٗوساضي اظ ٛيبظ اكعايف اٛطغي ضا ٗبٟ اّٝ قيط ز١ي ٗوساضي اظ ٛيبظ اكعايف اٛطغي ضا   22--33چطثي ٠ً ظٛبٙ زض زٝضاٙ ثبضزاضي شذيطٟ ٗي ًٜٜس ٗي تٞاٛس ثؼٜٞاٙ شذيطٟ تبٗيٚ اٛطغي زض چطثي ٠ً ظٛبٙ زض زٝضاٙ ثبضزاضي شذيطٟ ٗي ًٜٜس ٗي تٞاٛس ثؼٜٞاٙ شذيطٟ تبٗيٚ اٛطغي زض 

  . .   تبٗيٚ ٛ٘بيستبٗيٚ ٛ٘بيس

  ..ي ثبيؿتي اظ عطين تـصي٠ ٗبزض تبٗيٚ ُطززي ثبيؿتي اظ عطين تـصي٠ ٗبزض تبٗيٚ ُطززٗبثوي ايٚ اٛطغي ٗٞضز ٛيبظ زض زٝضاٙ قيط ز١ٗبثوي ايٚ اٛطغي ٗٞضز ٛيبظ زض زٝضاٙ قيط ز١

  چطثي٢ب ٝ قيط ٗبزضچطثي٢ب ٝ قيط ٗبزض

  ..  چطثي٢بي ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض ٢ٗ٘تطيٚ ٜٗجغ اٛطغي ثطاي ٛٞظاز ٝ قيط ذٞاض ٗي ثبقسچطثي٢بي ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض ٢ٗ٘تطيٚ ٜٗجغ اٛطغي ثطاي ٛٞظاز ٝ قيط ذٞاض ٗي ثبقس

  ..  ٗوساض ًْ چطثي زض قيط ٗبزض اظ يي ٗبزض ث٠ ٗبزض زيِط ٝ حتي زض ظاي٘ب٢ٛبي ٗتؼسز ٝ كهّٞ ٗرتٔق ؾبّ تـييط ٗي ٛ٘بيسٗوساض ًْ چطثي زض قيط ٗبزض اظ يي ٗبزض ث٠ ٗبزض زيِط ٝ حتي زض ظاي٘ب٢ٛبي ٗتؼسز ٝ كهّٞ ٗرتٔق ؾبّ تـييط ٗي ٛ٘بيس

  ..  ثطاثط ٗيعاٙ اٝٓي٠ چطثي زاضزثطاثط ٗيعاٙ اٝٓي٠ چطثي زاضز  33سٟ زض اٝٓيٚ زهبين تـصي٠ چطثي ثؿيبض ًٖ ٝ قيط تطقح قسٟ زض اٛت٢بي تـصي٠ قيط ذٞاض سٟ زض اٝٓيٚ زهبين تـصي٠ چطثي ثؿيبض ًٖ ٝ قيط تطقح قسٟ زض اٛت٢بي تـصي٠ قيط ذٞاض قيط تطقح ققيط تطقح ق

  

  ::  ٗيعاٙ ًٔؿتطّٝ قيط ٗبزض اظ ؾبيط قيط ١ب ثيكتط اؾت ٠ً ايٚ ًٔؿتطّٝ ثبػج ٗي قٞزٗيعاٙ ًٔؿتطّٝ قيط ٗبزض اظ ؾبيط قيط ١ب ثيكتط اؾت ٠ً ايٚ ًٔؿتطّٝ ثبػج ٗي قٞز

  ..  ٗئيٚ زض زٝضاٙ ٛٞظازي كطا١ٖ قٞزٗئيٚ زض زٝضاٙ ٛٞظازي كطا١ٖ قٞزٗوساض الظٕ ٝ ًبكي ًٔؿتطّٝ ثطاي ضقس ؾطيغ ؾيؿتٖ اػهبة ٗطًعي ثطاي ؾٜتع ٗوساض الظٕ ٝ ًبكي ًٔؿتطّٝ ثطاي ضقس ؾطيغ ؾيؿتٖ اػهبة ٗطًعي ثطاي ؾٜتع 

  ..  ثبػج تٌبْٗ ؾيؿتٖ آٛعي٢٘بيي ٠ً ثطاي ٗتبثٞٓيؿٖ ٝ ًبتبثٞٓيؿٖ ًٔؿتطّٝ الظٕٝ اؾت ٗيكٞزثبػج تٌبْٗ ؾيؿتٖ آٛعي٢٘بيي ٠ً ثطاي ٗتبثٞٓيؿٖ ٝ ًبتبثٞٓيؿٖ ًٔؿتطّٝ الظٕٝ اؾت ٗيكٞز

ًب١ف ًب١ف   ٗيعاٙ ًبٓطي ٗٞضز ٛيبظ قيطذٞاض ٠ً ثبيس اظ عطين قيط ٗبزض تبٗيٚ ُطزز زض ٗبزضاٙ ٗجتال ث٠ ؾٞء تـصي٠ قسيس ٠ً شذيطٟ چطثي آ٢ٛب ًٖ قسٟٗيعاٙ ًبٓطي ٗٞضز ٛيبظ قيطذٞاض ٠ً ثبيس اظ عطين قيط ٗبزض تبٗيٚ ُطزز زض ٗبزضاٙ ٗجتال ث٠ ؾٞء تـصي٠ قسيس ٠ً شذيطٟ چطثي آ٢ٛب ًٖ قسٟ  

  ..بثسبثسٗي يٗي ي

  ٝيتبٗي٢ٜب ٝ قيط ٗبزضٝيتبٗي٢ٜب ٝ قيط ٗبزض

ٝايْ ٝايْ اٛٞاع ٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض آة ٝ چطثي ٗٞضز ٛيبظ ثطاي ضقس قيط ذٞاض زض قيط ٗبزض ٝرٞز زاضز. ٗؼ٘ٞال ؾغح ٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض آة زض ااٛٞاع ٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض آة ٝ چطثي ٗٞضز ٛيبظ ثطاي ضقس قيط ذٞاض زض قيط ٗبزض ٝرٞز زاضز. ٗؼ٘ٞال ؾغح ٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض آة زض ا

  ..  زٝضاٙ قيط ز١ي ثبالتط اظ ٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض چطثي اؾتزٝضاٙ قيط ز١ي ثبالتط اظ ٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض چطثي اؾت

  ..زض ث٠ قيط ٗبزض ٜٗتوْ ٗي قٞٛس ٝ ثيف اظ ١ط ٗبزٟ زيِطي تحت ضغيٖ ؿصايي ٗبزض ٗي ثبقٜسزض ث٠ قيط ٗبزض ٜٗتوْ ٗي قٞٛس ٝ ثيف اظ ١ط ٗبزٟ زيِطي تحت ضغيٖ ؿصايي ٗبزض ٗي ثبقٜسٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض آة ث٠ آؾبٛي اظ ؾطٕ ٗبٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض آة ث٠ آؾبٛي اظ ؾطٕ ٗب

  

  ..  ٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض چطثي تٞؾظ چطثي٢ب ث٠ قيط ٗبزض ٜٗتوْ ٗي قٞزٝيتبٗي٢ٜبي ٗحّٔٞ زض چطثي تٞؾظ چطثي٢ب ث٠ قيط ٗبزض ٜٗتوْ ٗي قٞز

  ..  يسيسقيط ٗبزض تب ظٗبٛي ٠ً ٝاهؼب ثسٙ ٗبزض اظ شذبئط ايٚ زٝ ٝيتبٗيٚ ترٔي٠ ٛكسٟ ثبقس تـييط ٛ٘ي ٛ٘بقيط ٗبزض تب ظٗبٛي ٠ً ٝاهؼب ثسٙ ٗبزض اظ شذبئط ايٚ زٝ ٝيتبٗيٚ ترٔي٠ ٛكسٟ ثبقس تـييط ٛ٘ي ٛ٘ب  AA  ٝٝ  DD  ٗيعاٙ ٝيتبٗيٚٗيعاٙ ٝيتبٗيٚ

  ::  تٞر٠تٞر٠

  DD  ١يسضًٝؿي ٝيتبٗي١ٚيسضًٝؿي ٝيتبٗيٚ  2525ؾبػت ثب ٓجبؼ ثسٝٙ ًالٟ ٗي تٞاٛس ؿٔظت ؾبػت ثب ٓجبؼ ثسٝٙ ًالٟ ٗي تٞاٛس ؿٔظت   22زهيو٠ آكتبة زض ١ط ١لت٠ ث٠ قطط اي٠ٌٜ قيط ذٞاض كوظ ثب ٠ٜ٢ً ثبقس ٝ زهيو٠ آكتبة زض ١ط ١لت٠ ث٠ قطط اي٠ٌٜ قيط ذٞاض كوظ ثب ٠ٜ٢ً ثبقس ٝ   3300

  ..  ضا زض حس ٗيٜيٖ٘ ٗٞضز احتيبد قيط ذٞاض حلظ ٛ٘بيسضا زض حس ٗيٜيٖ٘ ٗٞضز احتيبد قيط ذٞاض حلظ ٛ٘بيس

قتٚ احط آٛتي اًؿيساٛي ثطاي پيكِيطي اظ ًٖ ذٞٛي٢بي ١٘ٞٓيتيي ٛبقي اظ قتٚ احط آٛتي اًؿيساٛي ثطاي پيكِيطي اظ ًٖ ذٞٛي٢بي ١٘ٞٓيتيي ٛبقي اظ ٗٞرٞز زض ًٔؿتطّٝ ثؿيبض ثبالؾت . ايٚ ٝيتبٗيٚ ثب زاٗٞرٞز زض ًٔؿتطّٝ ثؿيبض ثبالؾت . ايٚ ٝيتبٗيٚ ثب زا  EE  ٗوساض ٝيتبٗيٚٗوساض ٝيتبٗيٚ

  ..  ضطٝضي اؾتضطٝضي اؾت  EE  ً٘جٞز ٝيتبٗيًٚ٘جٞز ٝيتبٗيٚ

  اٗالح ٝ قيط ٗبزضاٗالح ٝ قيط ٗبزض
زض ضغيٖ ؿصايي زض ؾبذت ًٔؿيٖ قيط ٗبزض زذبٓت ٗي ًٜس . ثٜبثطايٚ زضيبكت ًٔؿيٖ زض زض ضغيٖ ؿصايي زض ؾبذت ًٔؿيٖ قيط ٗبزض زذبٓت ٗي ًٜس . ثٜبثطايٚ زضيبكت ًٔؿيٖ زض   رٞاٙ ٗبزض زض ظٗبٙ ً٘جٞزًٔؿيٖرٞاٙ ٗبزض زض ظٗبٙ ً٘جٞزًٔؿيٖتتًٔؿيٖ ٗٞرٞز زض اؾًٔؿيٖ ٗٞرٞز زض اؾ

  ..  ي تبٗيٚ ًٔؿيٖ ذٞز ٗبزض ٝ پيكِيطي اظ ٗهطف ًٔؿيٖ اؾترٞاٛي ٝ اؾٌٔت ٗبزض ثطاي ؾبذت قيط ٗبزض اؾتي تبٗيٚ ًٔؿيٖ ذٞز ٗبزض ٝ پيكِيطي اظ ٗهطف ًٔؿيٖ اؾترٞاٛي ٝ اؾٌٔت ٗبزض ثطاي ؾبذت قيط ٗبزض اؾتثطٛب٠ٗ ؿصايي ٗبزض ثطاثطٛب٠ٗ ؿصايي ٗبزض ثطا

  . . آ١ٚ ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض تحت تبحيط زضيبكت آ١ٚ اظ عطين ؿصا ٝ يب تحت تبحيط ٗيعاٙ آ١ٚ ؾطٕ ٗبزض ٛيؿتآ١ٚ ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض تحت تبحيط زضيبكت آ١ٚ اظ عطين ؿصا ٝ يب تحت تبحيط ٗيعاٙ آ١ٚ ؾطٕ ٗبزض ٛيؿت

  

  ..  بض هبثْ ا١٘يت اؾت تبحيطي ثط ضٝي ٗوساض آ١ٚ قيط اٝ ٛساضزبض هبثْ ا١٘يت اؾت تبحيطي ثط ضٝي ٗوساض آ١ٚ قيط اٝ ٛساضزاكعايف زضيبكت آ١ٚ تٞؾظ ٗبزض قيط زٟ ٠ً ثطاي تبٗيٚ شذبئط ثسٙ اٝ ثؿياكعايف زضيبكت آ١ٚ تٞؾظ ٗبزض قيط زٟ ٠ً ثطاي تبٗيٚ شذبئط ثسٙ اٝ ثؿي

  

  ..  يس ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض ثب زضيبكت يس زض ضغيٖ ؿصايي تـييط ٗي يبثس ث٠ ١٘يٚ ػٔت اؾتلبزٟ اظ يس ضازيٞ اًتيٞ زض ظٗبٙ قيط ز١ي ٜٗ٘ٞع اؾتيس ٗٞرٞز زض قيط ٗبزض ثب زضيبكت يس زض ضغيٖ ؿصايي تـييط ٗي يبثس ث٠ ١٘يٚ ػٔت اؾتلبزٟ اظ يس ضازيٞ اًتيٞ زض ظٗبٙ قيط ز١ي ٜٗ٘ٞع اؾت

  ::  تٞر٠تٞر٠



  

اضز. زض ؿصا١بي ثٞزاض ٗبٜٛس ؾيط ايٚ ثٞ تٞؾظ چطثي٢بي قيط ٝاضز قيط ٗبزض قسٟ اضز. زض ؿصا١بي ثٞزاض ٗبٜٛس ؾيط ايٚ ثٞ تٞؾظ چطثي٢بي قيط ٝاضز قيط ٗبزض قسٟ اٝ ٛساٝ ٛس  PPHH  ٗٞاز اؾيسي ٗٞرٞز زض ضغيٖ ؿصايي ٗبزض احطي ضٝي تـييطٗٞاز اؾيسي ٗٞرٞز زض ضغيٖ ؿصايي ٗبزض احطي ضٝي تـييط

  ..ٝ ثؼضي قيط ذٞاضاٙ ث٠ آٙ حؿبؾيت زاضٛسٝ ثؼضي قيط ذٞاضاٙ ث٠ آٙ حؿبؾيت زاضٛس

  
    ::  تؼسازي اظ قيط ذٞاضاٙ تحْ٘ ثؼضي اظ ضغي٢٘بي ؿصايي ٗبزض ضا ٛساضٛس اظ ر٠ٔ٘تؼسازي اظ قيط ذٞاضاٙ تحْ٘ ثؼضي اظ ضغي٢٘بي ؿصايي ٗبزض ضا ٛساضٛس اظ ر٠ٔ٘

  ……  ؾيط ، پيبظ ، ًٖٔ ، قٔـٖ ، ٓٞثيب ، ١ٜسٝا٠ٛ ، ظضز آٓٞ ٝؾيط ، پيبظ ، ًٖٔ ، قٔـٖ ، ٓٞثيب ، ١ٜسٝا٠ٛ ، ظضز آٓٞ ٝ

  ..  يٚ ٗٞاضز ٗغ٘ئٚ اؾت ثبيس اظ ذٞضزٙ آٙ ؿصا ذٞززاضي ًٜسيٚ ٗٞاضز ٗغ٘ئٚ اؾت ثبيس اظ ذٞضزٙ آٙ ؿصا ذٞززاضي ًٜساُط ٗبزض ث٠ ااُط ٗبزض ث٠ ا

  
  

  
 

  ػٞاْٗ ضٝاٛي ٗٞحط زض قيط ز١يػٞاْٗ ضٝاٛي ٗٞحط زض قيط ز١ي

  ..  ذب٢٘ٛب زض ظٗبٙ ثبضزاضي ٝ پؽ اظ ظاي٘بٙ ِٛطاٙ ٗؿبئٔي اظ هجيْ ؾالٗتي ٝ رٜؽ ٛٞظاز ٝ يب زاقتٚ قيط ًبكي ٗي ثبقٜسذب٢٘ٛب زض ظٗبٙ ثبضزاضي ٝ پؽ اظ ظاي٘بٙ ِٛطاٙ ٗؿبئٔي اظ هجيْ ؾالٗتي ٝ رٜؽ ٛٞظاز ٝ يب زاقتٚ قيط ًبكي ٗي ثبقٜس

ٝ تٞني٠ آٛبٙ ث٠ ٗبزضاٙ ٝ ايزبز اِٛيعٟ ٝ اػتوبز زض ٗبزضاٙ زض ضاثغ٠ ثب ٛٞع تـصي٠ ٝ تٞني٠ آٛبٙ ث٠ ٗبزضاٙ ٝ ايزبز اِٛيعٟ ٝ اػتوبز زض ٗبزضاٙ زض ضاثغ٠ ثب ٛٞع تـصي٠ ٗغبثن تحويوبت ٛظط ٝ اػتوبز قرهي پعقٌبٙ ٝ ًبضًٜبٙ ث٢ساقتي ٗغبثن تحويوبت ٛظط ٝ اػتوبز قرهي پعقٌبٙ ٝ ًبضًٜبٙ ث٢ساقتي 

  ..  قيط ذٞاضاٙ ثؿيبض ٗٞحط ٗي ثبقسقيط ذٞاضاٙ ثؿيبض ٗٞحط ٗي ثبقس

ٚ اظ ٚ اظ ِٛطاٛي ، تحطيي پصيطي ٝ ١يزبٙ ٗبزض زض ضٝظ١بي اّٝ قيط ز١ي ٝ يب ثيرٞاثي ، ذؿتِي ، ػسٕ اؾتطاحت ، ُطي٠ ًطزٙ ٝ ثغٞض ًٔي آضاٗف ٛساقتِٛطاٛي ، تحطيي پصيطي ٝ ١يزبٙ ٗبزض زض ضٝظ١بي اّٝ قيط ز١ي ٝ يب ثيرٞاثي ، ذؿتِي ، ػسٕ اؾتطاحت ، ُطي٠ ًطزٙ ٝ ثغٞض ًٔي آضاٗف ٛساقت

  ..  تطؼ زض ضٝظ١بي اّٝ پؽ اظ ظاي٘بٙ اؾت ٠ً ح٘بيت ١٘ؿط ٝ ًبضًٜبٙ ث٢ساقتي زضٗبٛي ضا عٔت ٗي ًٜستطؼ زض ضٝظ١بي اّٝ پؽ اظ ظاي٘بٙ اؾت ٠ً ح٘بيت ١٘ؿط ٝ ًبضًٜبٙ ث٢ساقتي زضٗبٛي ضا عٔت ٗي ًٜسػاليٖ عجيؼي اؾػاليٖ عجيؼي اؾ

  

ثبيس ثب اٝ ثبيس ثب اٝ   اُط ٗبزض ثؼٔت ذؿتِي كطاٝاٙ ٝ يب اكؿطزُي قسيس اظ ٗطاهجت اظ ٛٞظاز چكٖ پٞقي ًٜس ٝ يب ٗطاهجت٢ب ضا ثسٝٙ ػاله٠ ٝ ثب ذكٞٛت اٛزبٕ ز١ساُط ٗبزض ثؼٔت ذؿتِي كطاٝاٙ ٝ يب اكؿطزُي قسيس اظ ٗطاهجت اظ ٛٞظاز چكٖ پٞقي ًٜس ٝ يب ٗطاهجت٢ب ضا ثسٝٙ ػاله٠ ٝ ثب ذكٞٛت اٛزبٕ ز١س

  ..  بع زازٟ قٞزبع زازٟ قٞزٗكبٝضٟ قسٟ يب ث٠ ضٝٛپعقي اضرٗكبٝضٟ قسٟ يب ث٠ ضٝٛپعقي اضر

  ..  زض ٗكبٝضٟ ١طُع ٛجبيس اظ ٗبزض اٛتوبز قٞز ث٠ٌٔ ثب ثطهطاضي اضتجبط ٛعزيي ٝ ١٘سضزي ثب اٝ ثبيس ث٠ ٗبزض اػت٘بز ث٠ ٛلؽ ثركيسزض ٗكبٝضٟ ١طُع ٛجبيس اظ ٗبزض اٛتوبز قٞز ث٠ٌٔ ثب ثطهطاضي اضتجبط ٛعزيي ٝ ١٘سضزي ثب اٝ ثبيس ث٠ ٗبزض اػت٘بز ث٠ ٛلؽ ثركيس

  قيطز١ي ٝ كبن٠ٔ ُصاضيقيطز١ي ٝ كبن٠ٔ ُصاضي

ي ُصاضي رٔٞ ُيطي ي ُصاضي رٔٞ ُيطي قسٟ ٝ زض ٛتيز٠ اظ تر٘قسٟ ٝ زض ٛتيز٠ اظ تر٘    LL  HH    ٝٝ  FFSSHH  ٜٗزط ث٠ ًب١فٜٗزط ث٠ ًب١ف  GGNNRRHH  ٌٗيسٙ پؿتبٙ تٞؾظ قيط ذٞاض ثب ًب١ف تطقح ١ٞضٌٗٞٙٗيسٙ پؿتبٙ تٞؾظ قيط ذٞاض ثب ًب١ف تطقح ١ٞضٗٞٙ

  ..  ٗي ًٜسٗي ًٜس

  ::  زض نٞضت ٝرٞز قطايظ ظيط قيط ز١ي ٗي تٞاٛس ضٝـ ٗحبكظتي زض ثطاثط ثبضزاضي ثبقسزض نٞضت ٝرٞز قطايظ ظيط قيط ز١ي ٗي تٞاٛس ضٝـ ٗحبكظتي زض ثطاثط ثبضزاضي ثبقس

    ٗبٟ اظ ظاي٘بٙ ُصقت٠ ثبقسٗبٟ اظ ظاي٘بٙ ُصقت٠ ثبقس  66ً٘تط اظ ً٘تط اظ   



  

  ٗبزض ١ٜٞظ ػبزت ٗب١يب٠ٛ ٛكسٟ ثبقسٗبزض ١ٜٞظ ػبزت ٗب١يب٠ٛ ٛكسٟ ثبقس  

  ..  تـصي٠ ثغٞض ًبْٗ ٝ اٛحهبضي ثبقيط ٗبزض ثبقستـصي٠ ثغٞض ًبْٗ ٝ اٛحهبضي ثبقيط ٗبزض ثبقس

ب٢٘ٛبي قيط زٟب٢٘ٛبي قيط زٟاٝٓٞيت اؾتلبزٟ اظ ضٝق٢بي پيكِيطي زض ذاٝٓٞيت اؾتلبزٟ اظ ضٝق٢بي پيكِيطي زض ذ   

  ::  اؾتلبزٟ اظ ضٝق٢بي ؿيط ١ٞضٗٞٛي قبْٗاؾتلبزٟ اظ ضٝق٢بي ؿيط ١ٞضٗٞٛي قبْٗ

  ..  ٝ يب اُط تؼساز كطظٛساٙ ًبكي اؾت ثؿتٚ ٠ٓٞٓ زض ظٙ يب ٗطز پيك٢ٜبز ٗي قٞزٝ يب اُط تؼساز كطظٛساٙ ًبكي اؾت ثؿتٚ ٠ٓٞٓ زض ظٙ يب ٗطز پيك٢ٜبز ٗي قٞز  IIUUDD  ،،  ًبٛسًٕٝبٛسٕٝ

  ::  اؾتلبزٟ اظ ضٝق٢بيي ٠ً كوظ حبٝي پطٝغؾتطٝٙ اؾت قبْٗاؾتلبزٟ اظ ضٝق٢بيي ٠ً كوظ حبٝي پطٝغؾتطٝٙ اؾت قبْٗ

  هطل قيط ز١ي ، آٗپّٞ ٝ ٛٞض پالٛتهطل قيط ز١ي ، آٗپّٞ ٝ ٛٞض پالٛت

    

  22احت٘بّ ٗطٍ زض قيطذٞاضٛي  ٠ً ث٠ كبن٠ٔ احت٘بّ ٗطٍ زض قيطذٞاضٛي  ٠ً ث٠ كبن٠ٔ   ..ِٗٔي ١ب ً٘تط ثبقس ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط قيطذٞاضاٙ ثيكتط ٗي قٞزِٗٔي ١ب ً٘تط ثبقس ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط قيطذٞاضاٙ ثيكتط ٗي قٞزحبثت قسٟ اؾت ٠ً ١ط چ٠ كبن٠ٔ ثيٚ حبحبثت قسٟ اؾت ٠ً ١ط چ٠ كبن٠ٔ ثيٚ حب

  ؾبّ ثسٛيب ٗي آيٜس زٝ ثطاثط ًٞزًبٛي اؾت ٠ً ث٠ كبن٠ٔ ؾبّ ثسٛيب ٗي آيٜس زٝ ثطاثط ًٞزًبٛي اؾت ٠ً ث٠ كبن٠ٔ 

ٝ ٗطٍ ٝ ٗيط ًٞزًبٙ ٝ ٗطٍ ٝ ٗيط ًٞزًبٙ         ((  IIMMRR  ))  ؾبّ كبن٠ٔ ، ضػبيت قٞز ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط قيطذٞاضاٙؾبّ كبن٠ٔ ، ضػبيت قٞز ٗيعاٙ ٗطٍ ٝ ٗيط قيطذٞاضاٙ  22ؾبّ ٗتٞٓس ٗي قٞٛس ٓصا اُط زض ٠٘١ تٞٓس١ب حساهْ ؾبّ ٗتٞٓس ٗي قٞٛس ٓصا اُط زض ٠٘١ تٞٓس١ب حساهْ 22--44

  ..% ًب١ف ذٞا١س يبكت% ًب١ف ذٞا١س يبكت1616ؾبّ ؾبّ   55ظيط ظيط 

  ػٞاْٗ تؼييٚ ًٜٜسٟ ثطاي ظٗبٙ آٜٗٞضٟ ٛبقي اظ قيط ز١ي قبْٗ : ػٞاْٗ تؼييٚ ًٜٜسٟ ثطاي ظٗبٙ آٜٗٞضٟ ٛبقي اظ قيط ز١ي قبْٗ : 

  ..ٗي ثبقسٗي ثبقس((  oonn  ddaammaanndd  ))  عّٞ ٗست قيطز١ي ، پطٝالًتيٚ  ، زكؼبت تـصي٠ ًٞزى ثط حؿت توبضبعّٞ ٗست قيطز١ي ، پطٝالًتيٚ  ، زكؼبت تـصي٠ ًٞزى ثط حؿت توبضب

  

  پيكِيطي اظ حبِٗٔي ػْ٘ ٗي ًٜس ؟پيكِيطي اظ حبِٗٔي ػْ٘ ٗي ًٜس ؟  چ٠ِٛٞ قيطز١ي ث٠ ػٜٞاٙ يي ضٝـچ٠ِٛٞ قيطز١ي ث٠ ػٜٞاٙ يي ضٝـ

١٘يٚ ضكٌٔؽ ٗبٛغ ١٘يٚ ضكٌٔؽ ٗبٛغ   ..ٌٗيسٙ پؿتبٙ ثبػج تطقح ١ٞضٗٞٙ پطٝالًتيٚ اظ ثرف هساٗي ١يپٞكيع ٗي قٞز ٠ً ػبْٗ انٔي زض تطقح قيط قٜبذت٠ قسٟ اؾتٌٗيسٙ پؿتبٙ ثبػج تطقح ١ٞضٗٞٙ پطٝالًتيٚ اظ ثرف هساٗي ١يپٞكيع ٗي قٞز ٠ً ػبْٗ انٔي زض تطقح قيط قٜبذت٠ قسٟ اؾت--

  ..تطقح زٝپبٗيٚ تٞؾظ ١يپٞتبالٗٞؼ ٗي قٞز ٠ً ذٞز احط ثبظزاضٛسٟ ثط تطقح پطٝالًتيٚ زاضز ، ٓصا تطقح پطٝالًتيٚ ازا٠ٗ ٗي يبثستطقح زٝپبٗيٚ تٞؾظ ١يپٞتبالٗٞؼ ٗي قٞز ٠ً ذٞز احط ثبظزاضٛسٟ ثط تطقح پطٝالًتيٚ زاضز ، ٓصا تطقح پطٝالًتيٚ ازا٠ٗ ٗي يبثس

  ..ٗٞرت تطقح ١ٞضٗٞٙ اًؿي تٞؾيٚ اظ ثرف ذٔلي ١يپٞكيع ٝ ؾجت ر٢ف قيط اظ آٓٞئ٢ٓٞبي ؿسٟ پؿتبٙ ٗي ُطززٗٞرت تطقح ١ٞضٗٞٙ اًؿي تٞؾيٚ اظ ثرف ذٔلي ١يپٞكيع ٝ ؾجت ر٢ف قيط اظ آٓٞئ٢ٓٞبي ؿسٟ پؿتبٙ ٗي ُطززٌٗيسٙ پؿتبٙ ٌٗيسٙ پؿتبٙ   --

  ..رُٔٞيطي ٗي ًٜسرُٔٞيطي ٗي ًٜس  LL..HH  ٌٗيسٙ پؿتبٙ ػالٟٝ ثط تطقح پطٝالًتيٚ ٗؿتوي٘بً اظ تطقحٌٗيسٙ پؿتبٙ ػالٟٝ ثط تطقح پطٝالًتيٚ ٗؿتوي٘بً اظ تطقح  --

ٝ ٗٞرت تٞهق تر٘ي ُصاضي ٗي قٞز ) ٗؿٔ٘بً اُط ٝ ٗٞرت تٞهق تر٘ي ُصاضي ٗي قٞز ) ٗؿٔ٘بً اُط   قسٟ ٠ً ٗؿتوي٘بً احط ثبظزاضٛسٟ ثط تر٘ساٙ زاقت٠قسٟ ٠ً ٗؿتوي٘بً احط ثبظزاضٛسٟ ثط تر٘ساٙ زاقت٠  LL..HH  ؾغح ظيبز پطٝالًتيٚ زض ذٞٙ ٗبٛغ تطقحؾغح ظيبز پطٝالًتيٚ زض ذٞٙ ٗبٛغ تطقح

ػسٕ تر٘ي ُصاضي اظ ١ط ضٝـ زيِطي ؿيط اظ پط١يع اظ ٗوبضثت ٠ً آٙ ١ٖ ػسٕ تر٘ي ُصاضي اظ ١ط ضٝـ زيِطي ؿيط اظ پط١يع اظ ٗوبضثت ٠ً آٙ ١ٖ   00% اؾت% اؾت100100ذبٛ٘ي تر٘ي ُصاضي ٛساقت٠ ثبقس احت٘بّ حب٠ٔٗ ٛكسٙ  اٝ ذبٛ٘ي تر٘ي ُصاضي ٛساقت٠ ثبقس احت٘بّ حب٠ٔٗ ٛكسٙ  اٝ 

  % اؾت ، ث٢تط ٗي ثبقس (.% اؾت ، ث٢تط ٗي ثبقس (.100100

ٙ ض١ب ًٜٜسٟ ُٞٛبز تطٝپيٚ اظ ١يپٞتبالٗٞؼ قسٟ ، ٠ً ذٞز ٗبٛغ اظ ٙ ض١ب ًٜٜسٟ ُٞٛبز تطٝپيٚ اظ ١يپٞتبالٗٞؼ قسٟ ، ٠ً ذٞز ٗبٛغ اظ تحطيي ١يپٞتبالٗٞؼ اظ عطين ٌٗيسٙ پؿتبٙ ٗٞرت تٞهق تطقح ١ٞضٗٞتحطيي ١يپٞتبالٗٞؼ اظ عطين ٌٗيسٙ پؿتبٙ ٗٞرت تٞهق تطقح ١ٞضٗٞ  --

  ..ٗي قٞز ٓصا ثب تٞهق تطقح ايٚ زٝ ١ٞضٗٞٙ تٌبْٗ كٞٓيٌّٞ ٛبٜٗظٖ ٝ تطقح اؾتطٝغٙ ٢ٗبض ٗي ُطززٗي قٞز ٓصا ثب تٞهق تطقح ايٚ زٝ ١ٞضٗٞٙ تٌبْٗ كٞٓيٌّٞ ٛبٜٗظٖ ٝ تطقح اؾتطٝغٙ ٢ٗبض ٗي ُطزز  FF..SS..HH  ٝٝ  LL..HH  تطقحتطقح

  

  ٗبزضاٙ قبؿْ ٝ قيط ز١يٗبزضاٙ قبؿْ ٝ قيط ز١ي

  زٝقيسٙ قيط ٝ شذيطٟ ؾبظي آٙزٝقيسٙ قيط ٝ شذيطٟ ؾبظي آٙ

ف تـصي٠ ثب قيطٗبزض زض ؾطاؾط زٛيب ، ثغٞض ٝؾيؼي شًط ٗي ُطزز. اقتـبّ ثٌبض حتي اُط ٛوف هبثْ تٞر٢ي زض ف تـصي٠ ثب قيطٗبزض زض ؾطاؾط زٛيب ، ثغٞض ٝؾيؼي شًط ٗي ُطزز. اقتـبّ ثٌبض حتي اُط ٛوف هبثْ تٞر٢ي زض اقتـبّ ظٛبٙ ث٠ ػٜٞاٙ يٌي اظ زاليْ ًب١اقتـبّ ظٛبٙ ث٠ ػٜٞاٙ يٌي اظ زاليْ ًب١

ٗطاهجت ٗطاهجت   ثيٚ ؾبيط ػٞاْٗ ٗٞحط زض ًب١ف تـصي٠ ثب قيطٗبزض ٛساقت٠ ثبقس ث٠ ١ط حبّ ثطاي ثؿيبضي اظ ٗبزضاٙ ، كطنت قيطز١ي ٝ اٛزبٕ ؾبيط كؼبٓيت٢بيثيٚ ؾبيط ػٞاْٗ ٗٞحط زض ًب١ف تـصي٠ ثب قيطٗبزض ٛساقت٠ ثبقس ث٠ ١ط حبّ ثطاي ثؿيبضي اظ ٗبزضاٙ ، كطنت قيطز١ي ٝ اٛزبٕ ؾبيط كؼبٓيت٢بي

بض ث٠ ػٜٞاٙ زٓئي ثطاي ػسٕ قطٝع تـصي٠ ثب قيطٗبزض ثٜسضت شًط ٗي ُطزز. ث٠ عٞضي ٠ً ثطذي ٗغبٓؼبت ٛكبٙ زازٟ اٛس بض ث٠ ػٜٞاٙ زٓئي ثطاي ػسٕ قطٝع تـصي٠ ثب قيطٗبزض ثٜسضت شًط ٗي ُطزز. ث٠ عٞضي ٠ً ثطذي ٗغبٓؼبت ٛكبٙ زازٟ اٛس ًٞزى ضا ٗحسٝز ٗي ٛ٘بيس . ًًٞزى ضا ٗحسٝز ٗي ٛ٘بيس . ً

كِ٘يطي كِ٘يطي ٗيعاٙ قيطز١ي زض ١ِٜبٕ تٞٓس زض ٗبزضاٙ قبؿْ هبثْ ٗوبيؿ٠ ثب ؿيط قبؿٔيٚ اؾت اٗب پؽ اظ ُصقت چٜسٗبٟ ايٚ ٗيعاٙ زض ٗبزضاٙ قبؿْ ًب١ف چٗيعاٙ قيطز١ي زض ١ِٜبٕ تٞٓس زض ٗبزضاٙ قبؿْ هبثْ ٗوبيؿ٠ ثب ؿيط قبؿٔيٚ اؾت اٗب پؽ اظ ُصقت چٜسٗبٟ ايٚ ٗيعاٙ زض ٗبزضاٙ قبؿْ ًب١ف چ

ت كوساٙ اعالػبت زض ٗٞضز ٛحٟٞ قيطز١ي ، ذؿتِي ٝ ً٘جٞز ٝهت ٗبزض ، تجٔيـبت تـصي٠ ثب ثغطي ، احؿبؼ ٛبٜٗبؾت ثٞزٙ قيطز١ي ثب ت كوساٙ اعالػبت زض ٗٞضز ٛحٟٞ قيطز١ي ، ذؿتِي ٝ ً٘جٞز ٝهت ٗبزض ، تجٔيـبت تـصي٠ ثب ثغطي ، احؿبؼ ٛبٜٗبؾت ثٞزٙ قيطز١ي ثب ٗي يبثس ، چطا ؟ثؼٔٗي يبثس ، چطا ؟ثؼٔ

  ..……ٛوف حطك٠ اي . ِٛطاٛي زض ٗٞضز ثيوطاضي ًٞزى ٝٛوف حطك٠ اي . ِٛطاٛي زض ٗٞضز ثيوطاضي ًٞزى ٝ



  

  پط١يع ًٜٜسپط١يع ًٜٜس  ««ٛبًبكي ثٞزٙ قيط ٗبزض ٛبًبكي ثٞزٙ قيط ٗبزض   »»ٗبزضاٙ قيطزٟ ثبيؿتي اظ ُطكتبض قسٙ زض زإ ؾٜسضٕ ٗبزضاٙ قيطزٟ ثبيؿتي اظ ُطكتبض قسٙ زض زإ ؾٜسضٕ 

RReevvaarrssee    ppaatttteerrnn  
  ..  ايٚ ضٝـ ث٠ تسإٝ قيط ز١ي زض ٗبزضاٙ قبؿْ ً٘ي ٗي ًٜسايٚ ضٝـ ث٠ تسإٝ قيط ز١ي زض ٗبزضاٙ قبؿْ ً٘ي ٗي ًٜس  تـصي٠ ثيكتط ثب قيطٗبزض زض ١ِٜبٗي ٠ً ٗبزض ٝهت ثيكتط ثطاي قيطز١ي زاضز.تـصي٠ ثيكتط ثب قيطٗبزض زض ١ِٜبٗي ٠ً ٗبزض ٝهت ثيكتط ثطاي قيطز١ي زاضز.

    تٞني٠  ث٠ ٗبزضاٙ قبؿْ ثطاي حلظ تسإٝ قيطز١يتٞني٠  ث٠ ٗبزضاٙ قبؿْ ثطاي حلظ تسإٝ قيطز١ي

--  EExxcclluusseeiivvee..BBFF  ثطحؿت توبضبي علْ زض ؾطاؾط ٗست ٗطذهي ظاي٘بٛيثطحؿت توبضبي علْ زض ؾطاؾط ٗست ٗطذهي ظاي٘بٛي  

  ٔي ظٝزضؼٔي ظٝزضؼػسٕ تـصي٠ تٌ٘يػسٕ تـصي٠ تٌ٘ي  --

  ..  ((  RReevveerrssee    PPaatttteerrnn  ))  تـصي٠ ثيكتط ثب قيطٗبزض زض قت ٝ تؼغيالتتـصي٠ ثيكتط ثب قيطٗبزض زض قت ٝ تؼغيالت  --

  ػسٕ تـصي٠ ثب قيطذكي ١ِٜبٗي ٠ً ٗبزض ٛعز ًٞزى اؾتػسٕ تـصي٠ ثب قيطذكي ١ِٜبٗي ٠ً ٗبزض ٛعز ًٞزى اؾت  --

  ػسٕ تـصي٠ ثب ثغطي ١ِٜبٕ زٝض ثٞزٙ ٗبزض اظ ًٞزىػسٕ تـصي٠ ثب ثغطي ١ِٜبٕ زٝض ثٞزٙ ٗبزض اظ ًٞزى  --

  تـصي٠ ثب قيط زٝقيسٟ قسٟ ٗبزضتـصي٠ ثب قيط زٝقيسٟ قسٟ ٗبزض  --

  ثب قيطٗبزضثب قيطٗبزض  OOnn--ddeemmaanndd  رب ثطاي تـصي٠رب ثطاي تـصي٠ػسٕ تطى علْ ؿيط اظ ؾبػبت ًبض ٝ ١٘طاٟ اٝ ثٞزٙ زض ٠٘١ ػسٕ تطى علْ ؿيط اظ ؾبػبت ًبض ٝ ١٘طاٟ اٝ ثٞزٙ زض ٠٘١   --

  قيطزازٙ ث٠ علْ ١ِٜبٕ اؾتطاحت ٝ زضاظ ًكيسٙ ٗبزضقيطزازٙ ث٠ علْ ١ِٜبٕ اؾتطاحت ٝ زضاظ ًكيسٙ ٗبزض  --

  ثبضثبض  22--33زٝقيسٙ قيط زض ٗحْ ًبض زٝقيسٙ قيط زض ٗحْ ًبض   --

  نطف ؿصاي ًبكينطف ؿصاي ًبكي  --

  نطف ٗبيؼبت ًبكينطف ٗبيؼبت ًبكي  --

  زض ٗحْ ًبضزض ٗحْ ًبض  ((  SSnnaacckk  ))  نطف ؿصاي ٗرتهط ٗـصينطف ؿصاي ٗرتهط ٗـصي  --

  آقٜبيي ثب ؾبيط ظٛبٙ قبؿْ قيطزٟ ٝ اؾتلبزٟ اظ تزطثيبت آ٢ٛبآقٜبيي ثب ؾبيط ظٛبٙ قبؿْ قيطزٟ ٝ اؾتلبزٟ اظ تزطثيبت آ٢ٛب  --

  ((  قيسٙ قيط ثب زؾت ) تٌٜيي ٗبضٗتقيسٙ قيط ثب زؾت ) تٌٜيي ٗبضٗتزٝزٝ

  ::  ٗطاحْ قبْٗٗطاحْ قبْٗ
  ..ؾبٛتي ٗتط اظ ٛٞى پؿتبٙ كبن٠ٔ زاقت٠ ثبقسؾبٛتي ٗتط اظ ٛٞى پؿتبٙ كبن٠ٔ زاقت٠ ثبقس  55//11قؿت زض ثبال ٝ زٝ اِٛكت اّٝ ظيط پؿتبٙ ضٝي ٓج٠ آضئّٞ عٞضي هطاض ٗي ُيطز ٠ً قؿت زض ثبال ٝ زٝ اِٛكت اّٝ ظيط پؿتبٙ ضٝي ٓج٠ آضئّٞ عٞضي هطاض ٗي ُيطز ٠ً 

  ..پؿتبٙ ثغٞض ٗؿتويٖ ثغطف هلؿ٠ ؾي٠ٜ ككبض زازٟ قٞزپؿتبٙ ثغٞض ٗؿتويٖ ثغطف هلؿ٠ ؾي٠ٜ ككبض زازٟ قٞز

  ..ٟ ٝ ثؼس ث٠ هؿ٘ت ٓج٠ آضئّٞ ككبض ٝاضز ٛ٘ٞزٟ ٝ ثؼس ث٠ هؿ٘ت ٓج٠ آضئّٞ ككبض ٝاضز ٛ٘ٞزؾپؽ پؿتبٙ ث٠ ً٘ي قؿت ٝ اِٛكتبٙ ثغطف رٔٞ آٝضزؾپؽ پؿتبٙ ث٠ ً٘ي قؿت ٝ اِٛكتبٙ ثغطف رٔٞ آٝضز    

  ..  ٗطاحْ كٞم ث٠ تطتيت تٌطاض قٞزٗطاحْ كٞم ث٠ تطتيت تٌطاض قٞز

  ..  ثبيؿتي ٗحْ هطاض ُطكتٚ اِٛكتبٙ زٝض آضئّٞ ضا تـييط زاز تب ت٘بٕ شذبئط قيط ترٔي٠ قٞزثبيؿتي ٗحْ هطاض ُطكتٚ اِٛكتبٙ زٝض آضئّٞ ضا تـييط زاز تب ت٘بٕ شذبئط قيط ترٔي٠ قٞز
  

    



  

  
  ٌٛبت الظٕ زض زٝقيسٙ قيطٌٛبت الظٕ زض زٝقيسٙ قيط

  ..  تلبزٟ اظ ظطٝف پالؾتيٌي ثطاي ر٘غ آٝضي ٝ شذيطٟ قيط ث٢تط اظ ظطٝف قيك٠ اي اؾتتلبزٟ اظ ظطٝف پالؾتيٌي ثطاي ر٘غ آٝضي ٝ شذيطٟ قيط ث٢تط اظ ظطٝف قيك٠ اي اؾتثطاي زٝقيسٙ قيط زؾت٢ب ٝ ظطٝف ثبيس ًبٗال پبًيعٟ ثبقٜس . اؾثطاي زٝقيسٙ قيط زؾت٢ب ٝ ظطٝف ثبيس ًبٗال پبًيعٟ ثبقٜس . اؾ

ؾبػت زض ذبضد اظ يرچبّ قطٝع ث٠ ضقس ؾبػت زض ذبضد اظ يرچبّ قطٝع ث٠ ضقس   88قيط زٝقيسٟ قسٟ زض قطايظ ذٞة ثؼٔت زاضا ثٞزٙ ػٞاْٗ ضس ػلٞٛت هبثْ ٢ِٛساضي اؾت . ٗيٌطٝث٢ب زض قيط زٝقيسٟ قسٟ ثطاي حساهْ قيط زٝقيسٟ قسٟ زض قطايظ ذٞة ثؼٔت زاضا ثٞزٙ ػٞاْٗ ضس ػلٞٛت هبثْ ٢ِٛساضي اؾت . ٗيٌطٝث٢ب زض قيط زٝقيسٟ قسٟ ثطاي حساهْ 

  ..  ٛ٘ي ًٜٜسٛ٘ي ًٜٜس

  ..  ٗبٟ زض كطيعض١بي نٜؼتي هبثْ ٢ِٛساضي اؾتٗبٟ زض كطيعض١بي نٜؼتي هبثْ ٢ِٛساضي اؾت  1212تب تب   66ٗبٟ زض كطيعض١بي ذبِٛي ، ٝ ٗبٟ زض كطيعض١بي ذبِٛي ، ٝ   33ؾبػت زض يرچبّ ، ؾبػت زض يرچبّ ،   2424قيط زٝقيسٟ قسٟ تب قيط زٝقيسٟ قسٟ تب 

    ..پطقٞز ٠ً ربي يد ظزٙ زاقت٠ ثبقسپطقٞز ٠ً ربي يد ظزٙ زاقت٠ ثبقس  44//33ظطكي ٠ً ثطاي كطيع ًطزٙ قيط ثٌبض ٗي ضٝز ثبيس تب ظطكي ٠ً ثطاي كطيع ًطزٙ قيط ثٌبض ٗي ضٝز ثبيس تب 

  ..اظ كطيع قسٙ ٌٗؼ٢ٜبي يد ضا زض ًيؿ٠ پالؾتيٌي ذبٓي ٛ٘ٞزٟ ٝ تبضيد ضا ضٝي آٙ حجت ٛ٘ٞزاظ كطيع قسٙ ٌٗؼ٢ٜبي يد ضا زض ًيؿ٠ پالؾتيٌي ذبٓي ٛ٘ٞزٟ ٝ تبضيد ضا ضٝي آٙ حجت ٛ٘ٞز  اظ هبٓج٢بي پالؾتيٌي ت٢ي٠ يد ٛيع ٗي تٞاٙ ثطاي كطيع ٛ٘ٞزٙ قيط اؾتلبزٟ ًطز ٝ پؽاظ هبٓج٢بي پالؾتيٌي ت٢ي٠ يد ٛيع ٗي تٞاٙ ثطاي كطيع ٛ٘ٞزٙ قيط اؾتلبزٟ ًطز ٝ پؽ

  ..١٘يك٠ اّٝ قيط١بي هسي٘ي تط ضا ثبيس ٗهطف ٛ٘ٞز١٘يك٠ اّٝ قيط١بي هسي٘ي تط ضا ثبيس ٗهطف ٛ٘ٞز  

  ..  قيط كطيع قسٟ ضا ٛجبيس زض حطاضت اتبم شٝة ًطز ٝ يب پؽ اظ شٝة قسٙ ٗزسزا كطيع ًطزقيط كطيع قسٟ ضا ٛجبيس زض حطاضت اتبم شٝة ًطز ٝ يب پؽ اظ شٝة قسٙ ٗزسزا كطيع ًطز

  ::  ضٝـ ُطٕ ًطزٙ قيط زٝقيسٟ قسٟضٝـ ُطٕ ًطزٙ قيط زٝقيسٟ قسٟ
ٗحتٞي ٗحتٞي   ٘س قسٟ ٛجبيس ظطف ٗحتٞي قيط ضا زض حطاضت اتبم يب ضٝي اربم شٝة ًطز ث٠ٌٔ ثبيس ظطف ضا ظيط آة ٝٓطٕ تٌبٙ زاز تب يد آٙ ثبظ قٞز يب ظطف٘س قسٟ ٛجبيس ظطف ٗحتٞي قيط ضا زض حطاضت اتبم يب ضٝي اربم شٝة ًطز ث٠ٌٔ ثبيس ظطف ضا ظيط آة ٝٓطٕ تٌبٙ زاز تب يد آٙ ثبظ قٞز يب ظطفثطاي ٗهطف قيط ٜٗزثطاي ٗهطف قيط ٜٗز

  ..  زٟ قٞززٟ قٞزقيط زٝقيسٟ قسٟ ثبيس ثب هبقن ٝ كٜزبٙ ث٠ قيط ذٞاض زاقيط زٝقيسٟ قسٟ ثبيس ثب هبقن ٝ كٜزبٙ ث٠ قيط ذٞاض زا  قيط ضا زض هبث٠٘ٔ اي ٠ً ٗوساضي آة زاضز هطاض زاز ٝ هبث٠٘ٔ ضا ضٝي اربم ُصاقتقيط ضا زض هبث٠٘ٔ اي ٠ً ٗوساضي آة زاضز هطاض زاز ٝ هبث٠٘ٔ ضا ضٝي اربم ُصاقت



  

  تـصي٠ تٌ٘ئي ٝ اضظـ ازا٠ٗ تـصي٠ ثب قيطٗبزض زض ؾبّ زٕٝ ظٛسُيتـصي٠ تٌ٘ئي ٝ اضظـ ازا٠ٗ تـصي٠ ثب قيطٗبزض زض ؾبّ زٕٝ ظٛسُي
  هاّگي است سيزا :هاّگي است سيزا :  66تْتزيي سهاى ضزٍع تغذيِ موني پاياى تْتزيي سهاى ضزٍع تغذيِ موني پاياى 

  ..ٗب١ِي ث٠ حساهْ ٗي ضؾسٗب١ِي ث٠ حساهْ ٗي ضؾس  66زذبئط آ١ٚ ثسٙ قيطذٞاض زض حٞآي زذبئط آ١ٚ ثسٙ قيطذٞاض زض حٞآي   --11

  ..ٗب١ِي ٛيؿتٗب١ِي ٛيؿت  66قيط ث٠ ت٢ٜبيي هبزض ث٠ ضكغ ٛيبظ١بي ؿصائي ثسٙ پؽ اظ قيط ث٠ ت٢ٜبيي هبزض ث٠ ضكغ ٛيبظ١بي ؿصائي ثسٙ پؽ اظ   --22

  ..زٛساٙ زض آٝضزٙ رٞيسٙ اٗطي ٗليس اؾتزٛساٙ زض آٝضزٙ رٞيسٙ اٗطي ٗليس اؾتثطاي ثطاي   --33

  ..ٗب١ِي ثطاي پصيطـ ؿصا١بي ٛي٠٘ ربٗس آٗبزُي زاضزٗب١ِي ثطاي پصيطـ ؿصا١بي ٛي٠٘ ربٗس آٗبزُي زاضز  66قيطذٞاض زض حٞآي قيطذٞاض زض حٞآي   --44

  ..تٌبْٗ تـصي٠ اي ثركي اظ تٌبْٗ ػٞٗي ثسٙ اؾتتٌبْٗ تـصي٠ اي ثركي اظ تٌبْٗ ػٞٗي ثسٙ اؾت  --55

  ..اُط تـصي٠ تٌ٘ئي زيطتط اظ ٗٞػس ٗوطض قطٝع قٞز پصيطـ آٙ تٞؾظ قيطذٞاض ٗكٌٔتط ذٞا١س قساُط تـصي٠ تٌ٘ئي زيطتط اظ ٗٞػس ٗوطض قطٝع قٞز پصيطـ آٙ تٞؾظ قيطذٞاض ٗكٌٔتط ذٞا١س قس  --66

  هاّگي (هاّگي (  66دى غذاي تنويلي ) قثل اس دى غذاي تنويلي ) قثل اس هعاية سٍد ضزٍع مزهعاية سٍد ضزٍع مز

  ..١ٜٞظ ُطزٙ ُطكتٚ ٝ هسضت ثٔؼيسٙ ًبْٗ ٛيؿت١ٜٞظ ُطزٙ ُطكتٚ ٝ هسضت ثٔؼيسٙ ًبْٗ ٛيؿت  --11

  ..ؿصا زازٙ ث٠ ًٞزى زض حبّ ذٞاثيسٟ ذغطٛبى اؾتؿصا زازٙ ث٠ ًٞزى زض حبّ ذٞاثيسٟ ذغطٛبى اؾت  --22

  ..ثبال ضكتٚ ذغط آٓطغي ثب ١ط پطٝتئيٚ رسيسثبال ضكتٚ ذغط آٓطغي ثب ١ط پطٝتئيٚ رسيس  --33

  ..ذبٛٞازٟ ١بي ثب ضيؿي آٓطغي زض ذغط ثيكتطي ١ؿتٜسذبٛٞازٟ ١بي ثب ضيؿي آٓطغي زض ذغط ثيكتطي ١ؿتٜس  44

  ..آٙ اكت ضقس ذٞا١س ثٞزآٙ اكت ضقس ذٞا١س ثٞزثبػج اثتالء ث٠ ػلٞٛت ٗي قٞز ٠ً ٛتيز٠ ثبػج اثتالء ث٠ ػلٞٛت ٗي قٞز ٠ً ٛتيز٠ --55

  ..ثبػج ًب١ف قيطٗبزض ) ٜٗجغ انٔي ؿصاي ًٞزى ( ٗي قٞزثبػج ًب١ف قيطٗبزض ) ٜٗجغ انٔي ؿصاي ًٞزى ( ٗي قٞز66--    

زازٙ ؿصا١بي ؿيطٗـصي ) كطٛي ( چٞٙ ٗؼسٟ ًٞچي ًٞزى ضا پط ٗي ًٜس ، ثٜبثطايٚ ثطاي ٗبزٟ اضظقٜ٘سي چٞٙ قيطٗبزض ٠ً ؿٜي اظ پطٝتئيٚ ، زازٙ ؿصا١بي ؿيطٗـصي ) كطٛي ( چٞٙ ٗؼسٟ ًٞچي ًٞزى ضا پط ٗي ًٜس ، ثٜبثطايٚ ثطاي ٗبزٟ اضظقٜ٘سي چٞٙ قيطٗبزض ٠ً ؿٜي اظ پطٝتئيٚ ،   77--    

  ..صاضزصاضزاٗالح ٝيتبٗيٚ ٝ ٗٞاز ٗهٞٛيتي اؾت ، ربيي ثبهي ٛ٘ي ُاٗالح ٝيتبٗيٚ ٝ ٗٞاز ٗهٞٛيتي اؾت ، ربيي ثبهي ٛ٘ي ُ

  ..ًئٞ ًبٓطي اٛطغي زاضزًئٞ ًبٓطي اٛطغي زاضز  7700--6600قيط ٗبزض حسٝز قيط ٗبزض حسٝز   cccc  110000ًئًٞبٓطي ، ٝٓي ًئًٞبٓطي ، ٝٓي   4400--2200اظ اٛٞاع حطيطٟ ١ب اظ اٛٞاع حطيطٟ ١ب   cccc  110000حبثت قسٟ اؾت ٠ً حبثت قسٟ اؾت ٠ً 

    زٝضٟ ظيط ٛبِٗصاضي قسٟ اؾتزٝضٟ ظيط ٛبِٗصاضي قسٟ اؾت  33زض ظٛسُي قيطذٞاض زض ظٛسُي قيطذٞاض 

  ..ٗي ثبقسٗي ثبقسقف  ٗبٟ اّٝ ػ٘ط  ٠ً ت٢ٜب ٜٗجغ تبٗيٚ ٗٞاز ؿصائي قيط قف  ٗبٟ اّٝ ػ٘ط  ٠ً ت٢ٜب ٜٗجغ تبٗيٚ ٗٞاز ؿصائي قيط         ((  NNuurrssiinngg  ppeerriioodd  ))  زٝضٟ قيطذٞاضُيزٝضٟ قيطذٞاضُي  11

  ..ٗب١ِي  ٠ً ث٠ تسضيذ ٗٞاز زيِطي ؿيط اظ قيط ث٠ ثطٛب٠ٗ ؿصائي علْ اضبك٠ ٗي ُطززٗب١ِي  ٠ً ث٠ تسضيذ ٗٞاز زيِطي ؿيط اظ قيط ث٠ ثطٛب٠ٗ ؿصائي علْ اضبك٠ ٗي ُطزز  1212قف تب قف تب TTrraannssiittiioonnaall  ppeerriioodd  ))    زٝضٟ اٛتوبٓيزٝضٟ اٛتوبٓي  22

ثؼس اظ يٌؿبِٓي  ٠ً اًخط ٛيبظ١بي ؿصايي علْ ثب ذٞضزٙ ؿصا١بي ذبٛٞازٟ تبٗيٚ ٗي ثؼس اظ يٌؿبِٓي  ٠ً اًخط ٛيبظ١بي ؿصايي علْ ثب ذٞضزٙ ؿصا١بي ذبٛٞازٟ تبٗيٚ ٗي   ((  MMooddiiffiieedd  AAdduulltt  PPeerriioodd  ))  زٝضٟ تؼسئي ثبٓـيٚزٝضٟ تؼسئي ثبٓـيٚ  --33

  ..ززززُطُط

  ::  اُط ًٞزى ثغٞض ٛب٢ُبٛي اظ قيط ُطكت٠ قٞز ٌٗ٘ٚ اؾت ػٞاضو ظيط ايزبز قٞزاُط ًٞزى ثغٞض ٛب٢ُبٛي اظ قيط ُطكت٠ قٞز ٌٗ٘ٚ اؾت ػٞاضو ظيط ايزبز قٞز
  ..احتوبٙ ؾي٠ٜ ٝ ايزبز زضز ٝ ٛبضاحتي آٙاحتوبٙ ؾي٠ٜ ٝ ايزبز زضز ٝ ٛبضاحتي آٙ  --11

  ..تت قيط ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾت چٜس ضٝظ عّٞ ثٌكستت قيط ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾت چٜس ضٝظ عّٞ ثٌكس  --22

  ..اكؿطزُي ٗبزض ث٠ ػٔت ًب١ف ٗيعاٙ پطٝالًتيٚ ؾطٕاكؿطزُي ٗبزض ث٠ ػٔت ًب١ف ٗيعاٙ پطٝالًتيٚ ؾطٕ  --33

  ذهٞنيبت ؿصاي ًٌ٘ي ٜٗبؾتذهٞنيبت ؿصاي ًٌ٘ي ٜٗبؾت

  يبز ثبقسيبز ثبقسزاضاي حزٖ ًٖ ٝ اٛطغي ظزاضاي حزٖ ًٖ ٝ اٛطغي ظ

  ٛطٕ ثٞزٟ ٝ ١ضٖ آٙ آؾبٙ ثبقسٛطٕ ثٞزٟ ٝ ١ضٖ آٙ آؾبٙ ثبقس

  هبثْ ت٢ي٠ ٝ زض زؾتطؼ ثبقسهبثْ ت٢ي٠ ٝ زض زؾتطؼ ثبقس

  . . تبظٟ ، پبًيعٟ ٝ ث٢ساقتي ت٢ي٠ قٞزتبظٟ ، پبًيعٟ ٝ ث٢ساقتي ت٢ي٠ قٞز

  ًبٗال پرت٠ ٝ ثؼس اظ ذٜي قسٙ ٗهطف قٞزًبٗال پرت٠ ٝ ثؼس اظ ذٜي قسٙ ٗهطف قٞز



  

  ..اٌٗبٙ اؾتلبزٟ اظ آٙ زض حزٖ ًٖ ٝ ث٠ زكؼبت ٝرٞز زاقت٠ ثبقساٌٗبٙ اؾتلبزٟ اظ آٙ زض حزٖ ًٖ ٝ ث٠ زكؼبت ٝرٞز زاقت٠ ثبقس
  

 

 
 

  انّٞ ٢ٖٗ زض تـصي٠ تٌ٘ئيانّٞ ٢ٖٗ زض تـصي٠ تٌ٘ئي
صي٠ قيط ذٞاض ثب قيط ٗبزض ث٠ اٝ ؿصاي ًٌ٘ي زازٟ قٞز ٝ ١طُع هجْ يب زض كٞانْ تـصي٠ ثب قيط ٗبزض اظ ؿصاي ًٌ٘ي صي٠ قيط ذٞاض ثب قيط ٗبزض ث٠ اٝ ؿصاي ًٌ٘ي زازٟ قٞز ٝ ١طُع هجْ يب زض كٞانْ تـصي٠ ثب قيط ٗبزض اظ ؿصاي ًٌ٘ي زض ؾبّ اّٝ ظٛسُي ثبيس ثؼس اظ تـزض ؾبّ اّٝ ظٛسُي ثبيس ثؼس اظ تـ

  ..  اؾتلبزٟ ٛكٞزاؾتلبزٟ ٛكٞز

  ..  اظ يي ٛٞع ٗبزٟ ؿصايي ؾبزٟ قطٝع قٞز ٝ ًٖ ًٖ ث٠ ٗرٔٞعي اظ چٜس ٛٞع اكعايف يبثساظ يي ٛٞع ٗبزٟ ؿصايي ؾبزٟ قطٝع قٞز ٝ ًٖ ًٖ ث٠ ٗرٔٞعي اظ چٜس ٛٞع اكعايف يبثس

  ..  اظ يي هبقن ٗطثب ذٞضي قطٝع ٝ ث٠ تسضيذ ثط ٗوساض آٙ اضبك٠ قٞزاظ يي هبقن ٗطثب ذٞضي قطٝع ٝ ث٠ تسضيذ ثط ٗوساض آٙ اضبك٠ قٞز

  ..  ٗٞاز ؿصايي چ٠ اظ ٛظط ٛٞع ٝ چ٠ اظ ٛظط ٗوساض ثبيس ث٠ تسضيذ ث٠ ؿصاي قيط ذٞاض اضبك٠ قٞزٗٞاز ؿصايي چ٠ اظ ٛظط ٛٞع ٝ چ٠ اظ ٛظط ٗوساض ثبيس ث٠ تسضيذ ث٠ ؿصاي قيط ذٞاض اضبك٠ قٞز

  

      ضٝظ كبن٠ٔ ثبقسضٝظ كبن٠ٔ ثبقس  77--55ثيٚ اضبك٠ ًطزٙ ٗٞاز ؿصايي ٗرتٔق ثيٚ اضبك٠ ًطزٙ ٗٞاز ؿصايي ٗرتٔق 

  ..  اثتسا ؿصا ١ب ثبيس ٛؿجتب ضهين ٝ ؿٔظت آ٢ٛب ً٘ي ثيكتط اظ قيط ٗبزض ثبقس ٝ ث٠ تسضيذ ثط ؿٔظت آ٢ٛب اكعٝزٟ قٞزاثتسا ؿصا ١ب ثبيس ٛؿجتب ضهين ٝ ؿٔظت آ٢ٛب ً٘ي ثيكتط اظ قيط ٗبزض ثبقس ٝ ث٠ تسضيذ ثط ؿٔظت آ٢ٛب اكعٝزٟ قٞز

  ..  صاي ًٌ٘ي ضػبيت قٞزصاي ًٌ٘ي ضػبيت قٞزتٜٞع زض ؿتٜٞع زض ؿ
 

  ٛحٟٞ قطٝع ؿصاي ًٌ٘يٛحٟٞ قطٝع ؿصاي ًٌ٘ي
 

 

  ١لت٠ اّٝ ٗبٟ ١لتٖ       :  كطٛي آضز ثطٛذ١لت٠ اّٝ ٗبٟ ١لتٖ       :  كطٛي آضز ثطٛذ  

  ٕ١لت٠ زٕٝ ٗبٟ ١لتٖ       :  حطيطٟ ثبزا١ٕلت٠ زٕٝ ٗبٟ ١لتٖ       :  حطيطٟ ثبزا  

  زٝ ١لت٠ آذط ٗبٟ ١لتٖ    :   ؾٞحزٝ ١لت٠ آذط ٗبٟ ١لتٖ    :   ؾٞح  

  زٝ ١لت٠ اّٝ ٗبٟ ١كتٖ   :  ظضزٟ ترٖ ٗطؽزٝ ١لت٠ اّٝ ٗبٟ ١كتٖ   :  ظضزٟ ترٖ ٗطؽ  

  ، ٞثٔـٞض ُٜسٕ ، ضقت٠ كطِٛي ث٠ ؾٞحثٔـٞض ُٜسٕ ، ضقت٠ كطِٛي ث٠ ؾٞح  زٝ ١لت٠ آذط ٗبٟ ١كتٖ    :  ٗبؾت ٝ اضبك٠ ًطزٙ رٞ ،زٝ ١لت٠ آذط ٗبٟ ١كتٖ    :  ٗبؾت ٝ اضبك٠ ًطزٙ ر  

  زٝ ١لت٠ اّٝ ٗبٟ ٢ٖٛ       : اضبك٠ ًطزٙ حجٞثبت ث٠ ؾٞحزٝ ١لت٠ اّٝ ٗبٟ ٢ٖٛ       : اضبك٠ ًطزٙ حجٞثبت ث٠ ؾٞح  

  ٟٞزٝ ١لت٠ آذط ٗبٟ ٢ٖٛ        : اؾتلبزٟ اظ آث٘يٟٞزٝ ١لت٠ آذط ٗبٟ ٢ٖٛ        : اؾتلبزٟ اظ آث٘ي  

  

  ٟٞزٝ ١لت٠ اّٝ ٗبٟ ز١ٖ     :    اؾتلبزٟ اظ ٗيٟٞزٝ ١لت٠ اّٝ ٗبٟ ز١ٖ     :    اؾتلبزٟ اظ ٗي  

  زٝ ١لت٠ آذط ٗبٟ ز١ٖ      :  اؾتلبزٟ اظ ٠ًٜ ٛطٕ ث٠ ١٘طاٟ ُٞقتزٝ ١لت٠ آذط ٗبٟ ز١ٖ      :  اؾتلبزٟ اظ ٠ًٜ ٛطٕ ث٠ ١٘طاٟ ُٞقت  

  ز١ٖ      :  اؾتلبزٟ اظ تٜٞع ؿصايي زض ت٢ي٠ ؾٞح يب ًت٠ ، پٞضٟ ٝز١ٖ      :  اؾتلبزٟ اظ تٜٞع ؿصايي زض ت٢ي٠ ؾٞح يب ًت٠ ، پٞضٟ ٝٗبٟ يبظز١ٖ ٝ زٝاظٗبٟ يبظز١ٖ ٝ زٝاظ  ......  
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  تٞر٠تٞر٠
 

  ..  ثب قطٝع ؿصاي ًٌ٘ي زازٙ آة رٞقيسٟ ذٜي قسٟ ث٠ قيط ذٞاض الظٕ اؾتثب قطٝع ؿصاي ًٌ٘ي زازٙ آة رٞقيسٟ ذٜي قسٟ ث٠ قيط ذٞاض الظٕ اؾت

  ..  زض ١ِٜبٕ پرت ؾٞح ؾجعي٢ب ثبيس زض آذطيٚ ٓحظبت پرت ؾٞح اضبك٠ قٞززض ١ِٜبٕ پرت ؾٞح ؾجعي٢ب ثبيس زض آذطيٚ ٓحظبت پرت ؾٞح اضبك٠ قٞز

                            ..  ط ذٞاض اضبك٠ قٞزط ذٞاض اضبك٠ قٞزاؾلٜبد تب يٌؿبِٓي ٗزبظ ٛجٞزٟ ٝ ٛجبيس ث٠ ؾٞح قياؾلٜبد تب يٌؿبِٓي ٗزبظ ٛجٞزٟ ٝ ٛجبيس ث٠ ؾٞح قي

  ؿصا١بي ظيط تب پبيبٙ يٌؿبِٓي ٛجبيس ٗهطف قٞٛسؿصا١بي ظيط تب پبيبٙ يٌؿبِٓي ٛجبيس ٗهطف قٞٛس  ::  

  --ٝقيط ُبٝقيط ُب  

  --ؾليسٟ ترٖ ٗطؽؾليسٟ ترٖ ٗطؽ  

  ٟاٛٞاع تٞت ، ًيٞي ، آٓجبٓٞ ، ُيالؼ ، ذطثعٟاٛٞاع تٞت ، ًيٞي ، آٓجبٓٞ ، ُيالؼ ، ذطثع  

  ثبزإ ظٗيٜيثبزإ ظٗيٜي  

  ِٞٗيِٞٗي  

    ٛ٘ي ، كٔلْ ٝ اززٝي٠ ربتٛ٘ي ، كٔلْ ٝ اززٝي٠ ربت  

  ًٖٔ ٝ اؾلٜبد ٝ ًٖٔاؾلٜبد  

  ْػؿْػؿ    
 

 

 

  ٌٛبت هبثْ تٞر٠ زض ؾبّ زٕٝ ظٛسُيٌٛبت هبثْ تٞر٠ زض ؾبّ زٕٝ ظٛسُي

  يط ٗبزض ١٘چٜبٙ ٗٞضز تبًيس اؾتيط ٗبزض ١٘چٜبٙ ٗٞضز تبًيس اؾتازا٠ٗ تـصي٠ ثب قازا٠ٗ تـصي٠ ثب ق

  ..  زض ؾبّ زٕٝ ظٛسُي ٗهطف قيط ٗبزض ثؼس اظ ؿصاؾتزض ؾبّ زٕٝ ظٛسُي ٗهطف قيط ٗبزض ثؼس اظ ؿصاؾت

  ..  ؾبِٓي ظٗبٙ اٛتوبّ ث٠ ؿصاي ؾلطٟ ذبٛٞازٟ اؾتؾبِٓي ظٗبٙ اٛتوبّ ث٠ ؿصاي ؾلطٟ ذبٛٞازٟ اؾت  55//11تب تب   11ثيٚ ثيٚ 

  ..ًٞزى ثبيس كؼبال٠ٛ زض ؿصا ذٞضزٙ زذبٓت زاقت٠ ثبقسًٞزى ثبيس كؼبال٠ٛ زض ؿصا ذٞضزٙ زذبٓت زاقت٠ ثبقس

جبتي يب ًطٟ ٝ اؾتلبزٟ اظ ٗٞاز هٜسي ثهٞضت ٛبٙ ، ثطٛذ ، جبتي يب ًطٟ ٝ اؾتلبزٟ اظ ٗٞاز هٜسي ثهٞضت ٛبٙ ، ثطٛذ ، اظ ُطٟٝ چطثي ٝ قيطيٜي ١ب اؾتلبزٟ قٞز ) ثهٞضت ؿٜي ًطزٙ ؿصاي ًٞزى ثب ضٝؿٚ ٛاظ ُطٟٝ چطثي ٝ قيطيٜي ١ب اؾتلبزٟ قٞز ) ثهٞضت ؿٜي ًطزٙ ؿصاي ًٞزى ثب ضٝؿٚ ٛ

    ……  ٗبًبضٝٛي ،ٝٗبًبضٝٛي ،ٝ

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  ثبٝض١بي ؿٔظ زض قيط ز١يثبٝض١بي ؿٔظ زض قيط ز١ي

  

  آؿٞظ ثطاي تـصي٠ ٛٞظاز ٜٗبؾت ٛيؿتآؿٞظ ثطاي تـصي٠ ٛٞظاز ٜٗبؾت ٛيؿت--

  قيط اُط زض پؿتبٙ ث٘بٛس كبؾس ٗي قٞزقيط اُط زض پؿتبٙ ث٘بٛس كبؾس ٗي قٞز  --

  تب چٜس ضٝظ ثؼس اظ ظاي٘بٙ ٛجبيس قيط زاز تب قيط تطقح ٝر٘غ قٞزتب چٜس ضٝظ ثؼس اظ ظاي٘بٙ ٛجبيس قيط زاز تب قيط تطقح ٝر٘غ قٞز  --

  صي٠ ثب پؿتالٙ ، اّٝ ثبيس آة هٜس يب آة ؾبزٟ ث٠ ٛٞظاز زازٟ قٞزصي٠ ثب پؿتالٙ ، اّٝ ثبيس آة هٜس يب آة ؾبزٟ ث٠ ٛٞظاز زازٟ قٞزهجْ اظ تـهجْ اظ تـ  --

  ٗبزض ثي٘بض ٛجبيس قيط ثس١سٗبزض ثي٘بض ٛجبيس قيط ثس١س  --

  قيطذٞاضاٙ ١ِٜبٕ اثتال ث٠ ثي٘بضي ٛجبيس ظا قيط ٗبزض تـصي٠ قٞٛسقيطذٞاضاٙ ١ِٜبٕ اثتال ث٠ ثي٘بضي ٛجبيس ظا قيط ٗبزض تـصي٠ قٞٛس  --

  قيطذٞاضاٙ ؾبٖٓ ٠ً ثب قيط ٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس زض ١ٞاي ُطٕ ٛيبظ ث٠ آة اضبكي زاضٛسقيطذٞاضاٙ ؾبٖٓ ٠ً ثب قيط ٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس زض ١ٞاي ُطٕ ٛيبظ ث٠ آة اضبكي زاضٛس  --

  ًبكي تٞٓيس ًٜٜسًبكي تٞٓيس ًٜٜس  ٗبزضاٙ ٛ٘ي تٞاٜٛس قيطٗبزضاٙ ٛ٘ي تٞاٜٛس قيط  --

  قيطذٞاض ثبيس عجن رسّٝ ظٗبٙ ثٜسي قسٟ تـصي٠ قٞزقيطذٞاض ثبيس عجن رسّٝ ظٗبٙ ثٜسي قسٟ تـصي٠ قٞز  --

  ٗست تـصي٠ ثب پؿتبٙ ثبيس ٗحسٝز ثبقسٗست تـصي٠ ثب پؿتبٙ ثبيس ٗحسٝز ثبقس  --

  قيطز١ي عٞالٛي ٗست ايزبز ٝاثؿتِي ٗي ًٜسقيطز١ي عٞالٛي ٗست ايزبز ٝاثؿتِي ٗي ًٜس--

  آٛتي ثيٞتي٢ٌب قيطٗبزض ضا ًٖ ٗي ًٜٜسآٛتي ثيٞتي٢ٌب قيطٗبزض ضا ًٖ ٗي ًٜٜس

  هطن٢بي رُٔٞيطي اظ ثبضزاضي ثط قيطز١ي احط ٛساضزهطن٢بي رُٔٞيطي اظ ثبضزاضي ثط قيطز١ي احط ٛساضز  --

  جبيس قيط ثس١سجبيس قيط ثس١ساُط ٗبزضي زاضٝ ٗهطف ٗي ًٜس ٛاُط ٗبزضي زاضٝ ٗهطف ٗي ًٜس ٛ  --

  قيطز١ي اٗطي اؾت كوظ ؿطيعيقيطز١ي اٗطي اؾت كوظ ؿطيعي  --

  ٛساقتٚ قيط يي ٗؿئ٠ٔ اضحي ٝذبٛٞازُي اؾتٛساقتٚ قيط يي ٗؿئ٠ٔ اضحي ٝذبٛٞازُي اؾت  --

  قيط ذكي ثربعط اي٠ٌٜ ٝيتبٗيٚ ٝاٗالح ث٠ آٙ اضبك٠ قسٟ اظ قيط ٗبزض ث٢تط اؾتقيط ذكي ثربعط اي٠ٌٜ ٝيتبٗيٚ ٝاٗالح ث٠ آٙ اضبك٠ قسٟ اظ قيط ٗبزض ث٢تط اؾت  --

  ٗبزضي ٠ً قيطذٞاض زٝ هٔٞ ،ٛبضؼ ٝيب ًٖ ٝظٙ زاضز ٛ٘ي تٞاٛس قيط ثس١سٗبزضي ٠ً قيطذٞاض زٝ هٔٞ ،ٛبضؼ ٝيب ًٖ ٝظٙ زاضز ٛ٘ي تٞاٛس قيط ثس١س  --

  كي تٞٓيس ًٜسكي تٞٓيس ًٜسپؿتب٢ٛبي ًٞچي ٛ٘ي تٞاٛس قيط ًبپؿتب٢ٛبي ًٞچي ٛ٘ي تٞاٛس قيط ًب  --

  قيطز١ي ثبػج تـييط قٌْ پؿتب٢ٛب ٗي قٞزقيطز١ي ثبػج تـييط قٌْ پؿتب٢ٛب ٗي قٞز  --

  قيط زازٙ ٗٞرت ثس كطٕ قسٙ قٌْ ٝاٛسإ ٗبزض ٗي قٞزقيط زازٙ ٗٞرت ثس كطٕ قسٙ قٌْ ٝاٛسإ ٗبزض ٗي قٞز  --

  ثيساض قسٙ قيطذٞاض زض قت ، ظٝز ثعٝز قيطذٞضزٙ ، ُطي٠ ٝثيوطاضي ًٞزى زٓيْ ٛبًبكي ثٞزٙ قيطٗبزض اؾتثيساض قسٙ قيطذٞاض زض قت ، ظٝز ثعٝز قيطذٞضزٙ ، ُطي٠ ٝثيوطاضي ًٞزى زٓيْ ٛبًبكي ثٞزٙ قيطٗبزض اؾت--

  قيطٗبزض ثطاي قيطذٞاض ٗجتال ث٠ يطهبٙ ٜٗبؾت ٛيؿت قيطٗبزض ثطاي قيطذٞاض ٗجتال ث٠ يطهبٙ ٜٗبؾت ٛيؿت   --

  ي ٗبزضاٙ ضهين ٝ آثٌي اؾتي ٗبزضاٙ ضهين ٝ آثٌي اؾتقيط ثؼضقيط ثؼض  --

  قيط ٗبزض ث٠ قيطذٞاض ٛ٘ي ؾبظزقيط ٗبزض ث٠ قيطذٞاض ٛ٘ي ؾبظز  --



  

  ٗسكٞع قيطذٞاضاٛي ٠ً قيط ٗبزض ٗي ذٞضٛس ثبيس قجي٠ ٗسكٞع ًٞزًي ثبقس ٠ً ثبقيط ذكي تـصي٠ ٗي قٞز ٗسكٞع قيطذٞاضاٛي ٠ً قيط ٗبزض ٗي ذٞضٛس ثبيس قجي٠ ٗسكٞع ًٞزًي ثبقس ٠ً ثبقيط ذكي تـصي٠ ٗي قٞز   --

  ٗبٟ اّٝ تٞٓس ػالٟٝ ثط قيطٗبزض ثبيس اظ آة هٜس ٝ آة ١ٖ اؾتلبزٟ قٞزٗبٟ اّٝ تٞٓس ػالٟٝ ثط قيطٗبزض ثبيس اظ آة هٜس ٝ آة ١ٖ اؾتلبزٟ قٞز  66زض زض   --

  اؾتاؾت  تطى ذٞضزٙ ٛٞى پؿتبٙ ٗبٛغ قيطزازٙتطى ذٞضزٙ ٛٞى پؿتبٙ ٗبٛغ قيطزازٙ  --

  زض نٞضت ٝرٞز ٝيب ٓ٘ؽ تٞزٟ اي زض پؿتبٙ )ٗزطاي ثؿت٠ ( قيط زازٙ ثبيس هغغ قٞززض نٞضت ٝرٞز ٝيب ٓ٘ؽ تٞزٟ اي زض پؿتبٙ )ٗزطاي ثؿت٠ ( قيط زازٙ ثبيس هغغ قٞز  --

  ٗبزضي ٠ً پؿتبٛف ث٠ ٗبؾتيت يب آثؿ٠ ٗجتال اؾت ٛجبيس قيط ثس١سٗبزضي ٠ً پؿتبٛف ث٠ ٗبؾتيت يب آثؿ٠ ٗجتال اؾت ٛجبيس قيط ثس١س  --

  ػبزت ٗب١يب٠ٛ ٗبزض ثط قيط اٝ تبحيط ٗي ًٜسػبزت ٗب١يب٠ٛ ٗبزض ثط قيط اٝ تبحيط ٗي ًٜس  --

  ٗبزض قيطزٟ اُط حب٠ٔٗ قس ثبيس قيطز١ي ضا هغغ ًٜسٗبزض قيطزٟ اُط حب٠ٔٗ قس ثبيس قيطز١ي ضا هغغ ًٜس  --

  ٗبزض احط ٗي ُصاضزٗبزض احط ٗي ُصاضز  ضٝاثظ رٜؿي ثط قيطز١يضٝاثظ رٜؿي ثط قيطز١ي  --

  قيط ٗبزضي ٠ً ػهجبٛي اؾت ٜٗبؾت ٛيؿتقيط ٗبزضي ٠ً ػهجبٛي اؾت ٜٗبؾت ٛيؿت  --

  ١ط چ٠ كبن٠ٔ زٝ قيطز١ي ثيكتط ثبقس قيط ثيكتطي تٞٓيس ٝشذيطٟ ٗي قٞز١ط چ٠ كبن٠ٔ زٝ قيطز١ي ثيكتط ثبقس قيط ثيكتطي تٞٓيس ٝشذيطٟ ٗي قٞز  --

  آقبٗيسٙ ٗبيؼبت ظيبز ،ٗيعاٙ قيط ضا اكعايف ٗي ز١سآقبٗيسٙ ٗبيؼبت ظيبز ،ٗيعاٙ قيط ضا اكعايف ٗي ز١س--

  ٛسٛسؿصا١بيي ٠ً انغالحبً ثؼٜٞاٙ ُطٕ يب ؾطز قٜبذت٠ قسٟ اٛسزض اكعايف يب ًب١ف قيط تبحيط زاضؿصا١بيي ٠ً انغالحبً ثؼٜٞاٙ ُطٕ يب ؾطز قٜبذت٠ قسٟ اٛسزض اكعايف يب ًب١ف قيط تبحيط زاض  --

  ٗبزض قيطزٟ ثبيس اظ ضغيٖ ذبني پيطٝي ًٜس تب قيط زاقت٠ ثبقس ٝيب اظ ذٞضزٙ ثؼضي ؿصا١ب ذٞززاضي ٛ٘بيس ٗبزض قيطزٟ ثبيس اظ ضغيٖ ذبني پيطٝي ًٜس تب قيط زاقت٠ ثبقس ٝيب اظ ذٞضزٙ ثؼضي ؿصا١ب ذٞززاضي ٛ٘بيس   --

  اٌٗبٙ اكعايف زازٙ قيطٗبزض ٝرٞز ٛساضزاٌٗبٙ اكعايف زازٙ قيطٗبزض ٝرٞز ٛساضز  --

  هجْ اظ ١ط ثبض قيطزازٙ ثبيس پؿتب٢ٛب ضا ثب آة ٝ نبثٞٙ قؿتهجْ اظ ١ط ثبض قيطزازٙ ثبيس پؿتب٢ٛب ضا ثب آة ٝ نبثٞٙ قؿت  --

  اُط قيطٗبزضي ذكي قس زيِط اٌٗبٙ ثطُكت قيط ٝرٞز ٛساضزاُط قيطٗبزضي ذكي قس زيِط اٌٗبٙ ثطُكت قيط ٝرٞز ٛساضز    --

  بض ٗبزض زض ذبضد اظ ٜٗعّ ٗبٛغ قيطز١ي اؾت ٝثبيس تـصي٠ ٗهٜٞػي ضا قطٝع ًٜسبض ٗبزض زض ذبضد اظ ٜٗعّ ٗبٛغ قيطز١ي اؾت ٝثبيس تـصي٠ ٗهٜٞػي ضا قطٝع ًٜسًً  --

    تـصي٠ ثب قيط ذكي آؾبٛتط اظ تـصي٠ ثب قيط ٗبزض اؾتتـصي٠ ثب قيط ذكي آؾبٛتط اظ تـصي٠ ثب قيط ٗبزض اؾت  --

  ضقس ٝٛ٘ٞ ًٞزًبٙضقس ٝٛ٘ٞ ًٞزًبٙ

هبثْ ضٝيت ٝ هبثْ ضٝيت ٝ ثبضظتطيٚ ٝيػُي ضقس ًٞزًبٙ اكعايف ٝظٙ آٛبٙ اؾت ٝ چٞٙ ػسٕ ٝظٙ ُطكتٚ ٝ تبذيط زض اكعايف ٝظٙ ث٠ ؾ٢ٞٓيت ثطاي پعقي ٝ ٗبزض ثبضظتطيٚ ٝيػُي ضقس ًٞزًبٙ اكعايف ٝظٙ آٛبٙ اؾت ٝ چٞٙ ػسٕ ٝظٙ ُطكتٚ ٝ تبذيط زض اكعايف ٝظٙ ث٠ ؾ٢ٞٓيت ثطاي پعقي ٝ ٗبزض 

ؾٞء تـصي٠ ؾٞء تـصي٠ تكريم ٛيؿت اظ اٛساظٟ ُيطي ٜٗظٖ ٝظٙ ًٞزًبٙ ٝ ضؾٖ ٜٗحٜي ضقس آٛبٙ اؾتلبزٟ ٗي قٞز .تب ث٠ ايٚ ٝؾي٠ٔ تبذيط ضقس ٠ً ٗي تٞاٛس ٛبقي اظ تكريم ٛيؿت اظ اٛساظٟ ُيطي ٜٗظٖ ٝظٙ ًٞزًبٙ ٝ ضؾٖ ٜٗحٜي ضقس آٛبٙ اؾتلبزٟ ٗي قٞز .تب ث٠ ايٚ ٝؾي٠ٔ تبذيط ضقس ٠ً ٗي تٞاٛس ٛبقي اظ 

٠ تط ؾٞء تـصي٠ رُٔٞيطي ٠ تط ؾٞء تـصي٠ رُٔٞيطي يب ػلٞٛت ٝ يب ؾبيط ػٞاْٗ ثبقس ث٘ٞهغ تكريم زازٟ قٞز ٝ ثب ضا١ٜ٘بيي ٗبزض تـصي٠ ًٞزى انالح ٝ اظ ثطٝظ ٗطاحْ پيكطكتيب ػلٞٛت ٝ يب ؾبيط ػٞاْٗ ثبقس ث٘ٞهغ تكريم زازٟ قٞز ٝ ثب ضا١ٜ٘بيي ٗبزض تـصي٠ ًٞزى انالح ٝ اظ ثطٝظ ٗطاحْ پيكطكت

  ..ُطززُطزز

٠ ثهٞضت ٠ ثهٞضت چٞٙ ضقس ًٞزى ١٘يك٠ ثب اكعايف هس ٝ ٝظٙ اٝ ؾٜزيسٟ ٗي قٞز اظ رساّٝ اؾتبٛساضز ٗتساٝٓي ٗيتٞاٙ اؾتلبزٟ ًطز . ثطاي تؼييٚ ؾٞئ تـصي٠ ًچٞٙ ضقس ًٞزى ١٘يك٠ ثب اكعايف هس ٝ ٝظٙ اٝ ؾٜزيسٟ ٗي قٞز اظ رساّٝ اؾتبٛساضز ٗتساٝٓي ٗيتٞاٙ اؾتلبزٟ ًطز . ثطاي تؼييٚ ؾٞئ تـصي٠ ً

ظٙ ث٠ هس ًب١ف زاقت٠ ٝ ٜٗبؾت ٛجبقس ٛكبٙ ظٙ ث٠ هس ًب١ف زاقت٠ ٝ ٜٗبؾت ٛجبقس ٛكبٙ تبذيط ضقس تؼطيق ٗيكٞز ٗؼ٘ٞال ٛؿجت هس ث٠ ؾٚ يب ٝظٙ ث٠ ؾٚ يب ٝظٙ ث٠ هس تؼييٚ ٗيكٞز ٠ً اُط ٛؿجت ٝتبذيط ضقس تؼطيق ٗيكٞز ٗؼ٘ٞال ٛؿجت هس ث٠ ؾٚ يب ٝظٙ ث٠ ؾٚ يب ٝظٙ ث٠ هس تؼييٚ ٗيكٞز ٠ً اُط ٛؿجت ٝ

ٗي ٗي   SSttuunnnntt  ٛبٗيسٟ ٗي قٞز ٝ اُط ٛؿجت هس ث٠ ؾٚ ًٖ ثبقس ٛكبٙ ز١ٜسٟ ؾٞء تـصي٠ ٗعٗٚ اؾت ٠ًٛبٗيسٟ ٗي قٞز ٝ اُط ٛؿجت هس ث٠ ؾٚ ًٖ ثبقس ٛكبٙ ز١ٜسٟ ؾٞء تـصي٠ ٗعٗٚ اؾت ٠ً  WWaassttee  ز١ٜسٟ ؾٞء تـصي٠ حبز ثٞزٟ ٝ انغالحبًز١ٜسٟ ؾٞء تـصي٠ حبز ثٞزٟ ٝ انغالحبً

  ..ٛبٜٗسٛبٜٗس

    ر٠ :ر٠ :تٞتٞ  
  ..ب قيط ذكي تـصي٠ ٗي قٞٛس ٌٜٗ٘ؿت كطم زاقت٠ ثبقسب قيط ذكي تـصي٠ ٗي قٞٛس ٌٜٗ٘ؿت كطم زاقت٠ ثبقسٜٗحٜي ضقس ًٞزًبٛي ٠ً ثب قيطٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس ثب ٜٗحٜي ضقس ًٞزًبٛي ٠ً ثٜٗحٜي ضقس ًٞزًبٛي ٠ً ثب قيطٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس ثب ٜٗحٜي ضقس ًٞزًبٛي ٠ً ث

ٛيؿتٜس . ١يچ٠ِٛٞ زذبٓتي زض ضغيٖ ٛيؿتٜس . ١يچ٠ِٛٞ زذبٓتي زض ضغيٖ   OOvveerr    WWeeiigghhtt  ثؼضي اظ ًٞزًبٛي ٠ً ثغٞض اٛحهبضي ثب قيطٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس ظيبز ٝظٙ ٗي ُيطٛس ٝٓي چبمثؼضي اظ ًٞزًبٛي ٠ً ثغٞض اٛحهبضي ثب قيطٗبزض تـصي٠ ٗي قٞٛس ظيبز ٝظٙ ٗي ُيطٛس ٝٓي چبم

  ..سٙ ٗي ٛ٘بيس اظ زازٙ ؿصاي ًٌ٘ي ذٞززاضي ٛ٘بيسسٙ ٗي ٛ٘بيس اظ زازٙ ؿصاي ًٌ٘ي ذٞززاضي ٛ٘بيسآٛبٙ ٛجبيس ًطز ث٠ٌٔ ثبيس ثب ٗبزض نحجت ٛ٘ٞز ٠ً تبظٗبٛي ٠ً ٜٗحٜي ضقس قطٝع ث٠ نبف قآٛبٙ ٛجبيس ًطز ث٠ٌٔ ثبيس ثب ٗبزض نحجت ٛ٘ٞز ٠ً تبظٗبٛي ٠ً ٜٗحٜي ضقس قطٝع ث٠ نبف ق

  

  



  

  تـصي٠ ٛٞظازاٙ ًٖ ٝظٙ ١ِٜبٕ تٞٓستـصي٠ ٛٞظازاٙ ًٖ ٝظٙ ١ِٜبٕ تٞٓس

  ((  LL..BB..WW  ))  قيطذٞاضاٙ ثي٘بض ثب قيط ٗبزضٝ قيطذٞاضاٙ ثي٘بض ثب قيط ٗبزض ٝ  

  ػٞاْٗ ٗٞحط ثط تٞهق ضقس ًٞزًبٙػٞاْٗ ٗٞحط ثط تٞهق ضقس ًٞزًبٙ

  كبًتٞض١بيي ٠ً ٗي تٞاٜٛس ثط ضقس ًٞزًبٙ احط ثِصاضٛس ػجبضتٜس اظ :كبًتٞض١بيي ٠ً ٗي تٞاٜٛس ثط ضقس ًٞزًبٙ احط ثِصاضٛس ػجبضتٜس اظ :

  ……زض ، زيبثت ًٜتطّ ٛكسٟ اٝ ، حبِٗٔي زض ؾٜيٚ ثؿيبض پبئيٚ ٝ يب ثب كبن٠ٔ ًٖ ، ػلٞٛت ٗبزض ، اػتيبز ث٠ آٌْ يب ؾيِبض ٝزض ، زيبثت ًٜتطّ ٛكسٟ اٝ ، حبِٗٔي زض ؾٜيٚ ثؿيبض پبئيٚ ٝ يب ثب كبن٠ٔ ًٖ ، ػلٞٛت ٗبزض ، اػتيبز ث٠ آٌْ يب ؾيِبض ٝــــ ٗبٜٛس ؾٞء تـصي٠ ٗبــــ ٗبٜٛس ؾٞء تـصي٠ ٗب  ػٞاْٗ هجْ اظ تٞٓسػٞاْٗ هجْ اظ تٞٓس  11

  اثتال ث٠ ػلٞٛت٢بي ٌٗطض اظ ر٠ٔ٘ اؾ٢بّ ، ثي٘بضي٢بي زؾتِبٟ ُٞاضقي ، ؾٞء تـصي٠ اثتال ث٠ ػلٞٛت٢بي ٌٗطض اظ ر٠ٔ٘ اؾ٢بّ ، ثي٘بضي٢بي زؾتِبٟ ُٞاضقي ، ؾٞء تـصي٠ ــــ ــــ   ػٞاْٗ ثؼس اظ تٞٓسػٞاْٗ ثؼس اظ تٞٓس  22

  ..ٛب١ٜزبضي٢بي ٗبزضظازيٛب١ٜزبضي٢بي ٗبزضظازي--

  

  ٞٓس١بٞٓس١بكبن٠ٔ ًٖ ثيٚ تكبن٠ٔ ًٖ ثيٚ ت--

  ٝ ت٘بؼ ثب قيطذٞاضٝ ت٘بؼ ثب قيطذٞاض  BBoonnddiinngg  ً٘جٞز ػبعلي ًٝ٘جٞز ػبعلي ٝ--

  99ً٘جٞز آ١ٚ ٝ ١ُ٘ٞٔٞثيٚ ظيطً٘جٞز آ١ٚ ٝ ١ُ٘ٞٔٞثيٚ ظيط  --

  ؿيجت ٗبزض ٝ ٗطاهجت اظ ًٞزى تٞؾظ كطزي ؿيط اظ ٗبزضؿيجت ٗبزض ٝ ٗطاهجت اظ ًٞزى تٞؾظ كطزي ؿيط اظ ٗبزض  --

  ..هغغ ظٝز قيطز١ي يب ٗبزضي ٠ً تـصي٠ ثب قيطٗبزض ضا زض ٗٞضز ًٞزى هجٔي ذٞز ٛيع ذئي ظٝز هغغ ًطزٟ اؾتهغغ ظٝز قيطز١ي يب ٗبزضي ٠ً تـصي٠ ثب قيطٗبزض ضا زض ٗٞضز ًٞزى هجٔي ذٞز ٛيع ذئي ظٝز هغغ ًطزٟ اؾت  --
 

قيط ايٚ ٗبزضاٙ قيط ايٚ ٗبزضاٙ   00قيطٗبزض اٝؾت ظيطا ث٠ آؾبٛي ١ضٖ ٝ رصة ٗي قٞز ٝ ثط ػٔي٠ ػلٞٛت٢ب اٝ ضا ٗحبكظت ٗي ٛ٘بيسقيطٗبزض اٝؾت ظيطا ث٠ آؾبٛي ١ضٖ ٝ رصة ٗي قٞز ٝ ثط ػٔي٠ ػلٞٛت٢ب اٝ ضا ٗحبكظت ٗي ٛ٘بيس  LL..BB..WW  ث٢تطيٚ قيط ثطاي قيطذٞاضث٢تطيٚ قيط ثطاي قيطذٞاض

ث٠ آٙ ث٠ آٙ   DD  حبٝي پطٝتئيٚ ظيبزي اؾت ٠ً ٗغبثن ثب ٛيبظ١بي ٛٞظاز ٗي ثبقس. ُب١ي اٝهبت ٛيع الظٕ ٗي قٞز ٠ً ٗٞاز ؿصايي زيِطي ٛظيط ًٔؿيٖ ٝ ٝيتبٗيٚحبٝي پطٝتئيٚ ظيبزي اؾت ٠ً ٗغبثن ثب ٛيبظ١بي ٛٞظاز ٗي ثبقس. ُب١ي اٝهبت ٛيع الظٕ ٗي قٞز ٠ً ٗٞاز ؿصايي زيِطي ٛظيط ًٔؿيٖ ٝ ٝيتبٗيٚ

  ..ثسٛيب آٝضزٟ ثبقسثسٛيب آٝضزٟ ثبقس  LL..BB..WW  تـصي٠ ثب قيط ٗبزضـ اٌٗبٙ پصيط ٛجبقس ث٢تطيٚ قيط ، قيطٗبزض زيِطي اؾت ٠ً ٛٞظازتـصي٠ ثب قيط ٗبزضـ اٌٗبٙ پصيط ٛجبقس ث٢تطيٚ قيط ، قيطٗبزض زيِطي اؾت ٠ً ٛٞظاز  LL..BB..WW  ظازظازاُط ثطاي ٛٞاُط ثطاي ٛٞ  00اضبك٠ قٞزاضبك٠ قٞز

    احطات ضس يطهبٙ قيط ٗبزض :احطات ضس يطهبٙ قيط ٗبزض :

بيط ٗبيؼبت زض ايٚ بيط ٗبيؼبت زض ايٚ ؾطٕ هٜسي ٝ ؾؾطٕ هٜسي ٝ ؾ  00يطهبٙ ظٝزضؼ ) ضٝظ زٕٝ تب ز١ٖ ( ٗؼ٘ٞالً ث٠ ايٚ زٓيْ اؾت ٠ً قيطذٞاض قيطٗبزض ضا ث٠ اٛساظٟ ًبكي ٛرٞضزٟ اؾتيطهبٙ ظٝزضؼ ) ضٝظ زٕٝ تب ز١ٖ ( ٗؼ٘ٞالً ث٠ ايٚ زٓيْ اؾت ٠ً قيطذٞاض قيطٗبزض ضا ث٠ اٛساظٟ ًبكي ٛرٞضزٟ اؾت

  ٗٞضز ًٌ٘ي ٛ٘ي ًٜس.ٗٞضز ًٌ٘ي ٛ٘ي ًٜس.

  ..ًٜسًٜسًٔؿتطّٝ ، ٠ً ً٘ي ث٠ رطيبٙ زكغ ٌٗٞٛيٕٞ ٗي ًٜس ٝ قطٝع ظٝز ٝ ٛبٗحسٝز تـصي٠ ثب قيط ٗبزض ، اظ تجسيْ يطهبٙ ث٠ قٌْ قسيس ، ٗ٘بٛؼت ٗي ًٔؿتطّٝ ، ٠ً ً٘ي ث٠ رطيبٙ زكغ ٌٗٞٛيٕٞ ٗي ًٜس ٝ قطٝع ظٝز ٝ ٛبٗحسٝز تـصي٠ ثب قيط ٗبزض ، اظ تجسيْ يطهبٙ ث٠ قٌْ قسيس ، ٗ٘بٛؼت ٗي 

  ث٢تطيٚ اؾتث٢تطيٚ اؾت  LLBBWW  چطا قيط ٗبزض ثطاي ٛٞظازچطا قيط ٗبزض ثطاي ٛٞظاز

  ظيطا تغبثن تـصي٠ ٝؾٜي زاضز.ظيطا تغبثن تـصي٠ ٝؾٜي زاضز.  --

  ثؿيبضي زاضز.ثؿيبضي زاضز.تطًيجبت ايٜ٘ي ثرف تطًيجبت ايٜ٘ي ثرف   --

  ً٘تط اؾتطؼ ظا ثطاي زؾتِبٟ ُٞاضـ ٛٞظاز اؾت.ً٘تط اؾتطؼ ظا ثطاي زؾتِبٟ ُٞاضـ ٛٞظاز اؾت.  --

  ُطٕ زض ضٝظ ٝظٙ ث٠ ٛٞظاز قٞز.ُطٕ زض ضٝظ ٝظٙ ث٠ ٛٞظاز قٞز.  2020ٗي تٞاٛس ثبػج  ٗي تٞاٛس ثبػج    --

  ثيٚ ٗبزض  ٝ ٛٞظاز ٗي ُطزز.ثيٚ ٗبزض  ٝ ٛٞظاز ٗي ُطزز.  BBOONNDDIINNGG  ثبػجثبػج  --

  ػٔي ضؿٖ  رسايي اظ ٛٞظاز ٗي تٞاٛس تبٗيٚ ًٜٜسٟ ًبْٗ ٛيبظ١بي تـصي٠ ٝي ثبقس.ػٔي ضؿٖ  رسايي اظ ٛٞظاز ٗي تٞاٛس تبٗيٚ ًٜٜسٟ ًبْٗ ٛيبظ١بي تـصي٠ ٝي ثبقس.  --66

  NNEECC  رُٔٞيطي اظرُٔٞيطي اظ  --

  زاضز ٝ قبٛؽ آٓٞزُي آٙ ذئي ًٖ اؾت.زاضز ٝ قبٛؽ آٓٞزُي آٙ ذئي ًٖ اؾت.  حطاضت ايسٟ آّحطاضت ايسٟ آّ--

  ًب١ف تح٘يْ ١عي٠ٜ ث٠ ذبٛٞازًٟب١ف تح٘يْ ١عي٠ٜ ث٠ ذبٛٞازٟ  --

  ..ٗبزض ضا ث٠ عٞض كؼبّ زض ٗطاهجت ٝا ٗي زاضزٗبزض ضا ث٠ عٞض كؼبّ زض ٗطاهجت ٝا ٗي زاضز  --

  زاضٝ ٝ قيط ٗبزضزاضٝ ٝ قيط ٗبزض

  

زضنس ( ثٜسضت ٌٗ٘ٚ اؾت ؾغح زاضٝ زض قيطٗبزض ثبالتط اظ ٗوساض آٙ زض ؾطٕ اٝ ثبقس ٝ زضنس ( ثٜسضت ٌٗ٘ٚ اؾت ؾغح زاضٝ زض قيطٗبزض ثبالتط اظ ٗوساض آٙ زض ؾطٕ اٝ ثبقس ٝ 22--11اًخط زاض١ٝب ًٖ ٝ ثيف زض قيطٗبزض تطقح ٗي قٞٛس. )اًخط زاض١ٝب ًٖ ٝ ثيف زض قيطٗبزض تطقح ٗي قٞٛس. )



  

  ..ٌٗبٙ ٗؿ٘ٞٗيت زاضٝئي توطيجبً ؿيطٌٗ٘ٚ اؾتٌٗبٙ ٗؿ٘ٞٗيت زاضٝئي توطيجبً ؿيطٌٗ٘ٚ اؾتاا

  ..ً٘تط ث٠ پطٝتئيٚ پالؾ٘ب ٗتهٜٔس ثيكتط زض قيطٗبزض تطقح ٗي قٞٛسً٘تط ث٠ پطٝتئيٚ پالؾ٘ب ٗتهٜٔس ثيكتط زض قيطٗبزض تطقح ٗي قٞٛس  --ٞٛيعٟ ٞٛيعٟ ييً٘تط ً٘تط   --ٌّٗٞٓٞ ضيعٌّٗٞٓٞ ضيع  --حّٔٞ زض چطثيحّٔٞ زض چطثيثغٞض ًٔي ٗٞازي ٠ً ٗثغٞض ًٔي ٗٞازي ٠ً ٗ

حساهْ زاضٝي ضطٝضي ٝ ؿيطهبثْ ارتٜبة ٝ ًٖ حساهْ زاضٝي ضطٝضي ٝ ؿيطهبثْ ارتٜبة ٝ ًٖ   هجْ اظ تزٞيع زاضٝ ث٠ ٗبزض قيطزٟ ثبيس تٞر٠ زاقت ٠ً اٝٓٞيت ثب ًٞزى قيطذٞاض اؾت ، ٝٓصا ٗبزض ثبيسهجْ اظ تزٞيع زاضٝ ث٠ ٗبزض قيطزٟ ثبيس تٞر٠ زاقت ٠ً اٝٓٞيت ثب ًٞزى قيطذٞاض اؾت ، ٝٓصا ٗبزض ثبيس

  ضطضتطيٚ آ٢ٛب ضا ٗهطف ًٜسضطضتطيٚ آ٢ٛب ضا ٗهطف ًٜس

  ثبيس زيس آيب ٗبزض ث٠ زاضٝ ٛيبظ زاضز ؟ثبيس زيس آيب ٗبزض ث٠ زاضٝ ٛيبظ زاضز ؟

  ٠ٛ اي٠ٌٜ ٗبزضي ٠ً زاضٝ ٗهطف ًطزٟ ٗي تٞاٛس قيطز١س يب ٠ٛ ؟٠ٛ اي٠ٌٜ ٗبزضي ٠ً زاضٝ ٗهطف ًطزٟ ٗي تٞاٛس قيطز١س يب ٠ٛ ؟

  ..تٞني٠ ٛ٘ي قٞزتٞني٠ ٛ٘ي قٞز  GG..66PPDD  ٛبٓيسًؿيي اؾيس اظ زاض١ٝبئي اؾت ٠ً زض قيطذٞاضاٙ زچبض ً٘جٞز آٛعيٖٛبٓيسًؿيي اؾيس اظ زاض١ٝبئي اؾت ٠ً زض قيطذٞاضاٙ زچبض ً٘جٞز آٛعيٖ

ٝهتي ثطاي ؾ٘پبقي ثٌبض ٗي ضٝٛس ث٠ ٗوساض ًٖ زض قيطٗبزض ٛيع تطقح ٗي قٞٛس اٗب ثبػج ثي٘بضي يب ٗطٍ ٝهتي ثطاي ؾ٘پبقي ثٌبض ٗي ضٝٛس ث٠ ٗوساض ًٖ زض قيطٗبزض ٛيع تطقح ٗي قٞٛس اٗب ثبػج ثي٘بضي يب ٗطٍ   ……ئي ٗبٜٛس حكطٟ ًك٢ب ، ز.ز.ت ٝئي ٗبٜٛس حكطٟ ًك٢ب ، ز.ز.ت ٝٗٞاز قي٘يبٗٞاز قي٘يب

  ..قيطذٞاض ٛ٘ي قٞٛس ٝٓي ٗحطٕٝ ًطزٙ قيطذٞاض اظ قيطٗبزض ثبػج ؾٞء تـصي٠ ، ثي٘بضي ٝ ٗطٍ ٗي قٞزقيطذٞاض ٛ٘ي قٞٛس ٝٓي ٗحطٕٝ ًطزٙ قيطذٞاض اظ قيطٗبزض ثبػج ؾٞء تـصي٠ ، ثي٘بضي ٝ ٗطٍ ٗي قٞز

  

زؾتٞض آؼ٢ٔ٘بزؾتٞض آؼ٢ٔ٘ب  

  66ٗب١ِي تب پبيبٙ ٗب١ِي تب پبيبٙ   44ٗب١ِي اؾت ٝٓي ثب تٞر٠ ث٠ ٜٗحٜي ضقس قيط ذٞاض قطٝع تـصي٠ تٌ٘ئي ٗي تٞاٛس اظ پبيبٙ ٗب١ِي اؾت ٝٓي ثب تٞر٠ ث٠ ٜٗحٜي ضقس قيط ذٞاض قطٝع تـصي٠ تٌ٘ئي ٗي تٞاٛس اظ پبيبٙ   66ٙ ٙ ظٗبٙ قطٝع تـصي٠ تٌ٘ئي پبيبظٗبٙ قطٝع تـصي٠ تٌ٘ئي پبيب  

  ..  ٗب١ِي ثبقسٓصا اظ ظٗبٙ قطٝع تـصي٠ تٌ٘ئي ثبيس آة ٝ هغطٟ آ١ٚ ٛيع قطٝع قٞزٗب١ِي ثبقسٓصا اظ ظٗبٙ قطٝع تـصي٠ تٌ٘ئي ثبيس آة ٝ هغطٟ آ١ٚ ٛيع قطٝع قٞز

  آييي ًاهِ اجزايي قاًَى تزٍيج تغذيِ تا ضيز هادرآييي ًاهِ اجزايي قاًَى تزٍيج تغذيِ تا ضيز هادر

  اقربني ٠ً ضٞاثظ ٝظاضت ث٢ساقت ، زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ پعقٌي ضا ضػبيت ٗي ًٜٜس ٗزبظ اؾتاقربني ٠ً ضٞاثظ ٝظاضت ث٢ساقت ، زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ پعقٌي ضا ضػبيت ٗي ًٜٜس ٗزبظ اؾت  ٝضٝز قيط ٗهٜٞػي ٝ ؿصاي ًٌ٘ي تٞؾظٝضٝز قيط ٗهٜٞػي ٝ ؿصاي ًٌ٘ي تٞؾظ  ..  

  اػغبي چ٢بضٗيٚ ٗبٟ ٗطذهي ظاي٘بٙ ٜٗٞط ث٠ ُٞا١ي پعقي اعلبّ يب پعقي ٗطًع ث٢ساقتي زضٗبٛي ٗي ثبقساػغبي چ٢بضٗيٚ ٗبٟ ٗطذهي ظاي٘بٙ ٜٗٞط ث٠ ُٞا١ي پعقي اعلبّ يب پعقي ٗطًع ث٢ساقتي زضٗبٛي ٗي ثبقس  ..  

  ً ٜٜس اظ چ٢بض ٗبٟ ٗطذهي ظاي٘بٙ ث٢طٟ ٜٗس ذٞا١ٜس ثٞز ٝ ٜٜس اظ چ٢بض ٗبٟ ٗطذهي ظاي٘بٙ ث٢طٟ ٜٗس ذٞا١ٜس ثٞز ٝ ثبٛٞاٛي ٠ً زض عّٞ زٝضاٙ ثبضزاضي ثب تبييس پعقي ٗؼبٓذ اظ ٗطذهي اؾتؼالري اؾتلبزٟ ٗي ًثبٛٞاٛي ٠ً زض عّٞ زٝضاٙ ثبضزاضي ثب تبييس پعقي ٗؼبٓذ اظ ٗطذهي اؾتؼالري اؾتلبزٟ ٗي

  ..  ٗست ٗطذهي اؾتؼالري اظ ٗطذهي ظاي٘بٙ آٛبٙ ًؿط ٛرٞا١س قسٗست ٗطذهي اؾتؼالري اظ ٗطذهي ظاي٘بٙ آٛبٙ ًؿط ٛرٞا١س قس

  

   ٚٗب١ِي ًٞزى ٜٗٞط ث٠ اضاي٠ ُٞا١ي ٗطًع ث٢ساقتي زضٗبٛي ٗجٜي ثط تـصي٠ قيط ذٞاض تٞؾظ ٗبزض اؾتٗب١ِي ًٞزى ٜٗٞط ث٠ اضاي٠ ُٞا١ي ٗطًع ث٢ساقتي زضٗبٛي ٗجٜي ثط تـصي٠ قيط ذٞاض تٞؾظ ٗبزض اؾت  2020اؾتلبزٟ اظ ٗطذهي ؾبػتي تب ؾٚ اؾتلبزٟ اظ ٗطذهي ؾبػتي تب ؾ  ..  

   پبيبٙ ٗطذهي ظاي٘بٙ ٝ زض زٝضاٙ قيط ز١ي ٜٗ٘ٞع اؾتپبيبٙ ٗطذهي ظاي٘بٙ ٝ زض زٝضاٙ قيط ز١ي ٜٗ٘ٞع اؾتٛوْ ٝ اٛتوبّ ٗبزضاٙ پؽ اظ ٛوْ ٝ اٛتوبّ ٗبزضاٙ پؽ اظ  ..  

  ٗبزضاٙ ٗي تٞاٜٛس عي ؾبػبت ٗوطض ًبض ضٝظا٠ٛ حس اًخط اظ يي ؾبػت ٗطذهي ؾبػتي اؾتلبزٟ ًٜٜس . ايٚ ٗبزضاٙ ٗي تٞاٜٛس ثط حؿت ٛيبظ ًٞزىٗبزضاٙ ٗي تٞاٜٛس عي ؾبػبت ٗوطض ًبض ضٝظا٠ٛ حس اًخط اظ يي ؾبػت ٗطذهي ؾبػتي اؾتلبزٟ ًٜٜس . ايٚ ٗبزضاٙ ٗي تٞاٜٛس ثط حؿت ٛيبظ ًٞزى  

  ..  ٗطذهي ٗعثٞض ضا حس اًخط زض ؾ٠ ٛٞثت اؾتلبزٟ ًٜٜسٗطذهي ٗعثٞض ضا حس اًخط زض ؾ٠ ٛٞثت اؾتلبزٟ ًٜٜس

  

  ِتايد هَارد سيز رعايت ضَدتايد هَارد سيز رعايت ضَد  ……ٍ ٍ   در اًتطار ّز گًَِ متاب ، ًطزيِدر اًتطار ّز گًَِ متاب ، ًطزي  ::  

  ٜٗغ تجٔيؾ زض ظٗي٠ٜ تـصي٠ ٗهٜٞػيٜٗغ تجٔيؾ زض ظٗي٠ٜ تـصي٠ ٗهٜٞػي  

  ٜٗغ تجٔيؾ ٗهطف ثغطي ٝ پؿتبٛيٜٗغ تجٔيؾ ٗهطف ثغطي ٝ پؿتبٛي  

  ٜٗغ تجٔيؾ قيط ٗهٜٞػيٜٗغ تجٔيؾ قيط ٗهٜٞػي  

  ضٞاثظ ٝ ٗؼيبض١بي تٞظيغ قيط ٗهٜٞػيضٞاثظ ٝ ٗؼيبض١بي تٞظيغ قيط ٗهٜٞػي

  

  چٜس هٔٞيي ، چٜبٛچ٠ ٗكٌٔي زض ضقس ًٞزًبٙ ٗكب١سٟ قٞزچٜس هٔٞيي ، چٜبٛچ٠ ٗكٌٔي زض ضقس ًٞزًبٙ ٗكب١سٟ قٞز..  

   ١لت٠ تـييطي زض ٛ٘ٞزاض ضقس قيط ذٞاض حبنْ ٛكٞز .( ثبيس ث٠ ٗبزض ١لت٠ تـييطي زض ٛ٘ٞزاض ضقس قيط ذٞاض حبنْ ٛكٞز .( ثبيس ث٠ ٗبزض   22ٞظيٚ ث٠ كبن٠ٔ ٞظيٚ ث٠ كبن٠ٔ ثبض تثبض ت  22ٗغٔٞة ٛجٞزٙ ٛ٘ٞزاض ضقس قيط ذٞاض ) ثٜحٞي ٠ً پؽ اظ ٗغٔٞة ٛجٞزٙ ٛ٘ٞزاض ضقس قيط ذٞاض ) ثٜحٞي ٠ً پؽ اظ

زازٟ قٞز ٝ ر٢ت اع٘يٜبٙ اظ ضػبيت ايٚ ٗٞاضز تٞؾظ ٗبزض پؽ زازٟ قٞز ٝ ر٢ت اع٘يٜبٙ اظ ضػبيت ايٚ ٗٞاضز تٞؾظ ٗبزض پؽ   ……آٗٞظق٢بي الظٕ زض ذهٞل ٝضؼيت نحيح قيطز١ي ، ٌٗيسٙ نحيح پؿتبٙ ٝ آٗٞظق٢بي الظٕ زض ذهٞل ٝضؼيت نحيح قيطز١ي ، ٌٗيسٙ نحيح پؿتبٙ ٝ 

  ..  ضقس حبنْ ٛكس قيط ًٌ٘ي تٞني٠ قٞزضقس حبنْ ٛكس قيط ًٌ٘ي تٞني٠ قٞز  ضٝظ اظ ٗالهبت اّٝ تـييطي زضضٝظ اظ ٗالهبت اّٝ تـييطي زض  1515ضٝظ ٗطارؼ٠ ًٜسٝ اُط پؽ اظ ضٝظ ٗطارؼ٠ ًٜسٝ اُط پؽ اظ   55اظ اظ 



  

  
  

   اظ ٝ اظ ثي٘بضي٢بي ٗعٗٚ ٝ نؼت آؼالد ٗبزض ) ثي٘بضي٢بي ًٔيٞي ، هٔجي ، ًجسي ٝ رٜٞٙ ث٠ تكريم ٝ تبييس پعقي ٗؼبٓذ ( چٜبٛچ٠ ٜٗزط ث٠ ٗؼٔٞٓيت ثي٘بضي٢بي ٗعٗٚ ٝ نؼت آؼالد ٗبزض ) ثي٘بضي٢بي ًٔيٞي ، هٔجي ، ًجسي ٝ رٜٞٙ ث٠ تكريم ٝ تبييس پعقي ٗؼبٓذ ( چٜبٛچ٠ ٜٗزط ث٠ ٗؼٔٞٓيت ٝ

  . .   ًبض اكتبزُي ٗبزض ُطززًبض اكتبزُي ٗبزض ُطزز

  اؾتلبزٟ زائ٘ي اظ زاض١ٝبياؾتلبزٟ زائ٘ي اظ زاض١ٝبي     : :  

   ٕٞكٜيٚ زيٞٙ ، كٚ ؾئٌيسيٚ ، اضُٞتبٗيٚ ، اػتيبز ث٠ ًًٞبييٚ يب ١طٝييٚ ، آٛتي ٗتبثٞٓيت٢ب ٗبٜٛس ٗتٞتطًٝؿبت ، ، كٜيٚ زيٞٙ ، كٚ ؾئٌيسيٚ ، اضُٞتبٗيٚ ، اػتيبز ث٠ ًًٞبييٚ يب ١طٝييٚ ، آٛتي ٗتبثٞٓيت٢ب ٗبٜٛس ٗتٞتطًٝؿبت ، ضس ؾطعب٢ٛب ، ثطًٝٗٞطيپتيٚ ، ٓيتيٕٞ ضس ؾطعب٢ٛب ، ثطًٝٗٞطيپتيٚ ، ٓيتي ،

  ..  تبًٗٞؿي كٚتبًٗٞؿي كٚ

  ((  رسايي ٝآسيٚ ) ٢ِٛساضي ثب پسضرسايي ٝآسيٚ ) ٢ِٛساضي ثب پسض  

  كٞت ٗبزضكٞت ٗبزض    

  كطظٛس ذٞاٛسُيكطظٛس ذٞاٛسُي  

  ِتَجِتَج  ::  

  زيبثت ٜٗؼي ثطاي قيط ز١ي ٛساضززيبثت ٜٗؼي ثطاي قيط ز١ي ٛساضز  ..  

   ٜٗغ قيط ز١ي زاضزٜٗغ قيط ز١ي زاضزؾطعبٙ پؿتبٙ زض نٞضت اؾتلبزٟ اظ ٗتبثٞٓيت٢ب ؾطعبٙ پؿتبٙ زض نٞضت اؾتلبزٟ اظ ٗتبثٞٓيت٢ب  ..  

  زاض١ٝبي ضس نطع ٜٗغ قيط ز١ي ٛساضٛسزاض١ٝبي ضس نطع ٜٗغ قيط ز١ي ٛساضٛس  ..  

  ً٘رٞٛي زٓئي ثط تٞظيغ قيط ٗهٜٞػي ٛ٘ي ثبقسً٘رٞٛي زٓئي ثط تٞظيغ قيط ٗهٜٞػي ٛ٘ي ثبقس    

  ثي٘بضي٢بي ضٝاٛي زض نٞضت رٜٞٙ ٝ اظ ًبض اكتبزُي ٗبزض ٜٗزط ث٠ اؾتلبزٟ اظ قيط ٗهٜٞػي ٗي قٞزثي٘بضي٢بي ضٝاٛي زض نٞضت رٜٞٙ ٝ اظ ًبض اكتبزُي ٗبزض ٜٗزط ث٠ اؾتلبزٟ اظ قيط ٗهٜٞػي ٗي قٞز  ..  

  ١پبتيت كوظ اظ ٛٞع١پبتيت كوظ اظ ٛٞع  CC  ٜٗغ قيط ز١ي زاضزٜٗغ قيط ز١ي زاضز  ..  

  طف تبًٗٞؿي كٚ قيط ز١ي ٜٗغ زاضزطف تبًٗٞؿي كٚ قيط ز١ي ٜٗغ زاضززض آضتطيت ضٝٗبتٞئيس كوظ ثب ٗهزض آضتطيت ضٝٗبتٞئيس كوظ ثب ٗه  ..  

  هقدار ضيز هصٌَعي هَرد ًياسهقدار ضيز هصٌَعي هَرد ًياس

   ( :( :  77تب تب   33اُط ًٞپٚ ثهٞضت ًبْٗ تزٞيع قٞز ) ر٢ت ثٜس١بي اُط ًٞپٚ ثهٞضت ًبْٗ تزٞيع قٞز ) ر٢ت ثٜس١بي  

   ٙهٞعيهٞعي  88ٗب١ِي ١ط ٗبٟ ٗب١ِي ١ط ٗبٟ   66تب پبيبٙ تب پبيب  

   ٟهٞعيهٞعي  66ٗبٟ ١لتٖ ٝ ١كتٖ ١ط ٗبٟ ٗبٟ ١لتٖ ٝ ١كتٖ ١ط ٗب  

   ٟهٞعيهٞعي  33ٗبٟ ٢ٖٛ تب پبيبٙ ٗب زٝاظز١ٖ ١ط ٗبٟ ٗبٟ ٢ٖٛ تب پبيبٙ ٗب زٝاظز١ٖ ١ط ٗب  

   ( :( :  22ٝ ٝ   11اُط ثؼٜٞاٙ ًٌ٘ي تزٞيع قٞز ) ثٜس١بي اُط ثؼٜٞاٙ ًٌ٘ي تزٞيع قٞز ) ثٜس١بي  

   ٙهٞعيهٞعي  44ٗب١ِي ١ط ٗبٟ ٗب١ِي ١ط ٗبٟ   66تب پبيبٙ تب پبيب  

   ٟهٞعيهٞعي  33ٗبٟ ١لتٖ ٝ ١كتٖ ١ط ٗبٟ ٗبٟ ١لتٖ ٝ ١كتٖ ١ط ٗب  

   ٟهٞعيهٞعي  22ٗبٟ ٢ٖٛ تب پبيبٙ ٗبٟ زٝاظز١ٖ ١ط ٗبٟ ٗبٟ ٢ٖٛ تب پبيبٙ ٗبٟ زٝاظز١ٖ ١ط ٗب  

  ٗهطف هغطٟ ٗٞٓتي ٝيتبٗيٚ ٝ يبٗهطف هغطٟ ٗٞٓتي ٝيتبٗيٚ ٝ يب  AAٝٝDD  ،،  2255   ضٝظُي تب حس اهْ يٌؿبِٓي اؾتضٝظُي تب حس اهْ يٌؿبِٓي اؾت  1515هغطٟ ضٝظا٠ٛ اظ هغطٟ ضٝظا٠ٛ اظ  ..  

   ، ٚٗب١ِي اؾتٗب١ِي اؾت  2424ٔي تب ٔي تب هغطٟ زض ضٝظ ١٘عٗبٙ ثب قطٝع تـصي٠ تٌ٘يهغطٟ زض ضٝظ ١٘عٗبٙ ثب قطٝع تـصي٠ تٌ٘ي  1010--1515ٗهطف هغطٟ آ١ٚ ، ٗهطف هغطٟ آ١  ..  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

  هصزف دارٍ در دٍراى ضيز دّيهصزف دارٍ در دٍراى ضيز دّي

  ٝز ز ًٔي٠ زاضٝ ١ب ٝ ٗٞازي ٠ً ٗبزض ٗهطف ٗي ًٜس ٝ زض ذٞٛف يبكت ٗي قٞز زض قيط اٝ ٛيع تطقح ٗي ُطزز ٝٓي ٗيعاٙ آٙ ٗبزٟ ٗتطقح٠ زض قيط حسًٝٔي٠ زاضٝ ١ب ٝ ٗٞازي ٠ً ٗبزض ٗهطف ٗي ًٜس ٝ زض ذٞٛف يبكت ٗي قٞز زض قيط اٝ ٛيع تطقح ٗي ُطزز ٝٓي ٗيعاٙ آٙ ٗبزٟ ٗتطقح٠ زض قيط حس

ٜٗغ ًطز . آجت٠ ثبيس زض ١ِٜبٕ ثي٘بضي ًٖ ضطض تطيٚ زاضٝ ١ب ثب حس اهْ ٜٗغ ًطز . آجت٠ ثبيس زض ١ِٜبٕ ثي٘بضي ًٖ ضطض تطيٚ زاضٝ ١ب ثب حس اهْ   زضنس ٗي ثبقس ثٜبثط ايٚ ٛجبيس ٗبزضاٙ ضا ث٠ ث٢ب٠ٛ ٗهطف زاضٝ اظ قيط زازٙزضنس ٗي ثبقس ثٜبثط ايٚ ٛجبيس ٗبزضاٙ ضا ث٠ ث٢ب٠ٛ ٗهطف زاضٝ اظ قيط زازٙ  11--22

  ..ٗوساض ٝ ثب ًٞتب١تطيٚ ظٗبٙ ٗهطف ٗٞحط اٛتربة قٞٛسٗوساض ٝ ثب ًٞتب١تطيٚ ظٗبٙ ٗهطف ٗٞحط اٛتربة قٞٛس

  دارٍّاي هوٌَعِ در سهاى ضيز دّي مداهٌد ؟دارٍّاي هوٌَعِ در سهاى ضيز دّي مداهٌد ؟  

  اؾبٗي زاض١ٝبي ٜٗ٘ٞػ٠ زض قيط ز١ياؾبٗي زاض١ٝبي ٜٗ٘ٞػ٠ زض قيط ز١ي

  ٙزاض١ٝبي ضس ؾطعبٙزاض١ٝبي ضس ؾطعب  

  ٞٗٞاز ضازيٞ اًتيٞٗٞاز ضازيٞ اًتي  

  ٝ ٚ((  ًًٞبييًًٚٞبييٚٗٞاز ٗرسض ت١ٖٞ ظا ) ٛظيط ١طٝييٚ ٝٗٞاز ٗرسض ت١ٖٞ ظا ) ٛظيط ١طٝيي  

  ٕٞٓيتيٕٞٓيتي  

  ٚثطٝٗٞ ًطيپتيٚثطٝٗٞ ًطيپتي  

  اضُٞتبٗيٚ ث٠ ٗوساض ٝ ٗست عٞالٛياضُٞتبٗيٚ ث٠ ٗوساض ٝ ٗست عٞالٛي  

  ٙٞكٜيٚ زيٞٙكٜيٚ زي  

  اساهي دارٍّاي هوٌَعِ در ضيز دّياساهي دارٍّاي هوٌَعِ در ضيز دّي

  ٙزاض١ٝبي ضس ؾطعبٙ  :  ًٖ ًبضي ٗـع اؾترٞاٙزاض١ٝبي ضس ؾطعبٙ  :  ًٖ ًبضي ٗـع اؾترٞا  

  ٗٞاز ضازيٞ اًتيٞ     :  ًٖ ًبضي تيطٝييسٗٞاز ضازيٞ اًتيٞ     :  ًٖ ًبضي تيطٝييس  

  ٚ((  ٗٞاز ٗرسض ت١ٖٞ ظا ) ٛظيط ١طٝييٚ ًًٝٞبييٚٗٞاز ٗرسض ت١ٖٞ ظا ) ٛظيط ١طٝييٚ ًًٝٞبيي  

  ٞٛي ، ١يپٞتطٗيٛي ، ١يپٞتطٗيٓيتيٕٞ    :   ١يپٞتٞٓيتيٕٞ    :   ١يپٞت  

  ثطٝٗٞ ًطيپتيٚ  : ًب١ف قيطثطٝٗٞ ًطيپتيٚ  : ًب١ف قيط  

  اضُٞتبٗيٚ ث٠ ٗوساض ٝ ٗست عٞالٛياضُٞتبٗيٚ ث٠ ٗوساض ٝ ٗست عٞالٛي  

  ٙٞكٜيٚ زيٞٙكٜيٚ زي  

  ٗتي ٗبظّٝ  :  ًٖ ًبضي تيطٝييسٗتي ٗبظّٝ  :  ًٖ ًبضي تيطٝييس  

  تطًيجبت عالتطًيجبت عال  
 

 
 



  

  ثطٛب٠ٗ ًبضُبٟ قيطٗبزض ٝيػٟ پعقٌبٙ ٝ ًبضقٜبؾبٙثطٛب٠ٗ ًبضُبٟ قيطٗبزض ٝيػٟ پعقٌبٙ ٝ ًبضقٜبؾبٙ

 ضٝظ اّٝ:
 

 ساعت  هَضَعهَضَع

Pretest 51 ِدقيق 

 قِدقي 51 تغذيِ تا ضيزهادر اس ديدگاُ اسالم

 دقيقِ 51 اّويت ٍ ًقص تغذيِ تا ضيزهادر در رضد ٍ تقاي مَدك

 دقيقِ 51 جٌثِ ّاي تغذيِ اي ضيزهادر

 دقيقِ 51 جٌثِ ّاي اهيٌَلَژيل ضيزهادر

 دقيقِ 51 يزيَلَژي پستاىفآًاتَهي ٍ 

 دقيقِ 51 ّن اتاقي هادر ٍ مَدك

 دقيقِ 52 رٍش صحيح ضيزدّي

 دقيقِ 02 ضيزخَارًامافي تَدى ضيزهادر ٍ گزيِ 

 دقيقِ 51 هطنالت ضايع دٍراى ضيزدّي

 ضٝظ زٕٝ :
 

    ٗٞضٞعٗٞضٞع

 زهيو٠ 30 تـصي٠ ٗبزض زض زٝضاٙ قيطز١ي

 زهيو٠ 10 ػٞاْٗ ضٝاٛي ٗبزض زض زٝضاٙ قيطز١ي

 زهيو٠ 20 قيطز١ي ٝ كبن٠ٔ ُصاضي

 زهيو٠ 45 ٗبزضاٙ قبؿْ ٝ قيطز١ي

 زهيو٠ 30 تـصي٠ تٌ٘ئي

 زهيو٠ 20 ١يثبٝض١بي ؿٔظ زض قيطز

 زهيو٠ 20 تـصي٠ ٛٞظازاٙ ًٖ ٝظٙ ٝ ثي٘بض

 زهيو٠ 15 زاضٝ ٝ قيطٗبزض 

 زهيو٠ 30 زؾتٞضآؼ٢ٔ٘ب

POST  Test 15 زهيو٠ 

  



  
 ؾئٞاالت پيف آظٗٞٙ ٝ پؽ آظٗٞٙ

 

 

 ق٢طؾتبٙ :    ؾ٘ت :   ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُي :

 

 .ًساٗيي اظ ر٘الت ظيط نحيح اؾت

ثؼس اظ ظ٢ط ٗي ثبقس 2نجح ٝ حساًخط ٗوساض زض آٙ ؾبػت  6ؾبػت  ً٘تطيٚ ٗوساض چطثي زض قيطٗبزض -1 . 

ٗوساض آ١ٚ قيطٗبزض اظ قيطُبٝ يب قيط ذكي ثيكتط اؾت -2 . 

.ثطاثط قيط پؿيٚ ٗي ثبقس 3 پيكيٚچطثي قيط  -3  

.پطٝالًتيٚ ١ٞضٗٞٙ تٞٓيس قيط ٗي ثبقس ٝ ثطاي قطٝع تٞٓيس قيط ضطٝضي اؾت -4  

.ؿتبٙ ثيٚ زٝ اِٛكت اقبضٟ ٝ ٗيبٛي اؾتث٢تطيٚ ضٝـ قيطز١ي ُطكتٚ پ -5  

.ضت زازٙ قيط ثرٞثي قٜيسٟ ٗي قٞزٞيٌي اظ ٛكب٠ٛ ١بي ٝضؼيت زضؾت قيطذٞضزٙ ًٞزى ايٚ اؾت ٠ً نساي ه -6  

.ًٞزى اؾتلبزٟ ًطز ؿبِٓياظ ؿصا١بيي ٗبٜٛس ٗيِٞ ٝ ؾليسٟ ترٖ ٗطؽ ٛجبيس تب پبيبٙ يٌ -7  

.ٗٞرٞز زض قيطٗبزض زاضز  پطٝتئيٚ٘يت ٝ ًيليت ؾٞء تـصي٠ ٗبزض احط ثؿيبض ظيبزي ثط ضٝي ً -8  

پؿتبٙ ٗؼ٘ٞالً يٌغطك٠ اؾت ٝ ٗبزض احؿبؼ ثي٘بضي ٗي ًٜس احتوبٙ -9  

.ٗزبضي پؿتبٙ ٗؼ٘ٞالً زٝ عطك٠ اؾت ٝ ٗبزض تت زاضز اٛؿساز-10  

.ؾبػت زض يرچبّ ٝ تب ؾ٠ ٗبٟ زض كطيعض هبثْ ٢ِٛساضي اؾت 24قيط زٝقيسٟ قسٟ ٗبزض تب  -11  

.يٚ ػبْٗ اكعايف قيطٗبزض ، تـصي٠ ٜٗبؾت ٗبزض ٗي ثبقس٢ٗ٘تط -12  

.تيت ثب آثؿ٠ پؿتبٙ اؾت ٛجبيس ث٠ ًٞزًف قيط ثس١سؾٗبزضي ٠ً زچبض ٗب -13  

.ي ثطاي قيطز١ي اٝ ٛساضزٜؼزيبثت ٗبزض ٗ -14  

.يٌي اظ زاض١ٝبي ٜٗ٘ٞػ٠ زض زٝضاٙ قيطز١ي اؾت ٓيتيٕٞ-15  

 

  بؾبٙبؾبٙثطٛب٠ٗ ًبضُبٟ قيطٗبزض ٝيػٟ پعقٌبٙ ٝ ًبضقٜثطٛب٠ٗ ًبضُبٟ قيطٗبزض ٝيػٟ پعقٌبٙ ٝ ًبضقٜ
 ضٝظ اّٝ:

 

 ؾبػت  ٗٞضٞعٗٞضٞع

Pretest 15 زهيو٠ 

 زهيو٠ 15 تـصي٠ ثب قيطٗبزض اظ زيسُبٟ اؾالٕ

 زهيو٠ 25 ا١٘يت ٝ ٛوف تـصي٠ ثب قيطٗبزض زض ضقس ٝ ثوبي ًٞزى

 زهيو٠ 25 رٜج٠ ١بي تـصي٠ اي قيطٗبزض

 زهيو٠ 25 رٜج٠ ١بي اٗيٜٞٓٞغيي قيطٗبزض

 زهيو٠ 25 يطيٞٓٞغي پؿتبٙكآٛبتٞٗي ٝ 

 زهيو٠ 15 ١ٖ اتبهي ٗبزض ٝ ًٞزى

 زهيو٠ 20 ضٝـ نحيح قيطز١ي

 زهيو٠ 30 ٛبًبكي ثٞزٙ قيطٗبزض ٝ ُطي٠ قيطذٞاض

 زهيو٠ 45 ٗكٌالت قبيغ زٝضاٙ قيطز١ي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 ضٝظ زٕٝ :

 

    ٗٞضٞعٗٞضٞع

 زهيو٠ 30 تـصي٠ ٗبزض زض زٝضاٙ قيطز١ي

 زهيو٠ 10 ػٞاْٗ ضٝاٛي ٗبزض زض زٝضاٙ قيطز١ي

 زهيو٠ 20 يقيطز١ي ٝ كبن٠ٔ ُصاض

 زهيو٠ 45 ٗبزضاٙ قبؿْ ٝ قيطز١ي

 زهيو٠ 30 تـصي٠ تٌ٘ئي

 زهيو٠ 20 ثبٝض١بي ؿٔظ زض قيطز١ي

 زهيو٠ 20 تـصي٠ ٛٞظازاٙ ًٖ ٝظٙ ٝ ثي٘بض

 زهيو٠ 15 زاضٝ ٝ قيطٗبزض 

 زهيو٠ 30 زؾتٞضآؼ٢ٔ٘ب

POST  Test 15 زهيو٠ 
 

 ؾئٞاالت ًبض ُط١ٝي : 

 آق : زض ذهٞل ُلت٠ ١بي ظيط اظ ظثبٙ ٗبزض قيطزٟ چ٠ اعالػبت نحيحي ث٠ اٝ ٗي ز١يس :

.ظيطا ثبػج ظذٖ قسٙ ٛٞى پؿتب٢ٛبيٖ ٗي قٞز ضا ثٌ٘سزهيو٠ پؿتبٖٛ  10ٗٚ اربظٟ ٛ٘ي ز١ٖ ًٞزًٖ ثيف اظ  -1  

.اًٜٞٙ ١ٞا ُطٕ اؾت ٗي ذٞا١ٖ ث٠ ًٞزى آة ثس١ٖ -2  

.ذيطٟ قٞزؾبػت قيط ٗي ز١ٖ تب قيطٕ ثطاي ٝػسٟ ثؼسي ش 4ٗٚ ًٞزًٖ ضا ١ط  -3  

 

  ة : ة : زض زض ٗٞاضز ظيط تكريم ، ػٔت ٝ ضاٟ حْ چيؿت ؟ ٗٞاضز ظيط تكريم ، ػٔت ٝ ضاٟ حْ چيؿت ؟ 

ذبٖٛ  -1 x ؾـبػـت  6-7قيطذٞاض زض قـجـ٢ـب  .تت ٛساضز ٝ حبّ ػ٘ٞٗي اـ ذٞة اؾت .زضزٛبى قسٟ اؾت ٝ احؿبؼ يي تٞزٟ حؿبؼ زض پؿتبٙ ٗي ًٜس ٠ً زضزٛبى اؾت اٝ ٗي ُٞيس اظ زيطٝظ پؿتبٙ ؾ٘ت ضاؾت 

.ز١بٙ ًٞزى ًبٗالً ثبظ اؾت ٝ ػ٘ين ٝ آضإ ٗي ٌٗس .ق٘ب ٌٗيسٙ ًٞزى ضا ٗي ثيٜيس .ذٞاثسثسٝٙ اي٠ٌٜ تـصي٠ قٞز ٗي   

 

قيطذٞاض ذبٖٛ  -2 x اظ زضٗبٙ ثب  ؼس اٝ ثتيت ؾٗب .تيت قسيس قسٟ اؾتؾاٝ ٗي ُٞيس ٠ً ٛٞى پؿتبٛف ظذٖ اؾت  ٌٗطضاً ٛٞى پؿتب٢ٛبيف ظذٖ ٗي قسٟ ٝ ث٢جٞز ٗي يبكتٜس تب اي٠ٌٜ ١لت٠ ١بي پيف زچبض ٗب .ٗب٠١ اؾت 3 

.عطظ قيطذٞضزٙ ًٞزى نحيح اؾت .احؿبؼ يي زضز قسيس قجي٠ كطٝ ضكتٚ ؾٞظٙ ث٠ ػ٘ن پؿتب٢ٛبيف ٗي ًٜس اٝضـ قيط ٗي ذٞضز اآٛتي ثيٞتيي ذٞة قسٟ ٝٓي ١ط ٝهت قيطذٞ  

 

 د : رٞاة ز١يس : 

ًٞزى ذبٖٛ  -1 x اٝ ػهط١ب ًٞزى ضا ثب  .ًئٞ ثٞزٟ اؾت 7/3ٝظٙ ظٗبٙ تٞٓس اٝ  .ًئٞ اؾت ١5/4لت٠ اؾت ٝظٙ اٝ  5ًٞزى حبال  .ٕ ثِيطزاظ زٝ ١لتِي ُطي٠ ٗي ًٜس ٝ ٛ٘ي ذٞا١س آضا .١٘يك٠ ػهط١ب ُطؾ٠ٜ اؾت 

.ثغطي تـصي٠ ٗي ًٜس  

پيك٢ٜبز ؟                         ػٔت ُطي٠ ًٞزى ؟  

 
 

 

ٗطتج٠ زض ضٝظ ازضاض ٗي ًٜس . ١ِٜبٕ  6ب١ي ١ط ؾبػت قيط ٗي ذٞا١س ٝ قج٢ب ١ٖ ُطي٠ ٗي ًٜسٝ اؿٔت قيط ٗي ذٞا١س .ًٞزى ١لت٠ اؾت. اٝ ٗي ُٞيس قيطـ ًبكي ٛيؿت ٝ ١٘يك٠ ُطي٠ ٗي ًٜس .ُ x   7ًٞزى ذبٖٛ  -2

 ًئٞ ٝظٙ زاضز. 8/4ًٜٞٙ ًئٞ ٝظٙ زاقت٠ ٝ ا 7/3 قيط ذٞضزٙ ٗتٞر٠ ٗي قٞيس ٠ً ٓت پبييٚ اٝ ث٠ ؾ٘ت زاذْ ثطُكت٠ ٝ هؿ٘ت ثيكتطي اظ آضئّٞ زض ظيط ٓت پبييٚ زيسٟ ٗي قٞز .ٛٞظاز ظٗبٙ تٞٓس

 آيب ًٞزى ث٠ اٛساظٟ ٛيبظـ قيط ٗي ذٞضز ؟ چطا؟


