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 اٍل فصل

 ًَيسي گضاسش ٍ گضاسش
 

 ؟ است هؼٌي چِ تِ گضاسش لغت

 اؾت ٦طزٴ تٟؿيط ٸ قطح ٸ ٶٽبزٴ ٲيبٴ زض ٦طزٴ، ٶٓط اْٽبض زازٴ، اٶزبٰ آٸضزٴ، ربي ثٻ ٲٗٷي ثٻ ٪عاضـ

 ٪گضاسش ٍاطُ اصطالحي هؼٌي

 .٦ٷس ٪ٟت٫ٹ ذبل ٲؿبئٯي ٖٯ٭ ٶيع ٸ ٲُبٮت تحٯي٭ ثيبٴ، تٟؿيط، قطح، اظ ٦ٻ قٹز ٲي ٪ٟتٻ ٲُٯجي ثٻ انُالح زض ٪عاضـ

 ٪ًَيسي گضاسش تؼشيف

 ٲتٹاٮي ٸ ٲٷ٣ُي تحٯي٭ ٸ تزعيٻ ضٸيسازټب، ٸ ٲؿبئ٭ ٖٯ٭ ح٣بي١، اَالٖبت، اذجبض، آٸضزٴ زض تحطيط ثٻ اظ اؾت ٖجبضت ٶٹيؿي ٪عاضـ

« ٶٹيؿي  ؾبزٺ»ٸ «  ٶٹيؿي ؾبٮٱ»ان٭  زٸ ثط ٸ قسٺ تسٸيٵ ضٸقٷي ٸ اذتهبض ثب ټٳطاٺ ٦ٻ نحيح، ح٭ ضاٺ ثٻ ضؾيسٴ ثطاي آٶٽب،

 .ثبقس اؾتٹاض

 ٦ٻ ثركيس ٶٓٱ ٸ ٦طز ثٷسي َج٣ٻ َٹضي تٹاٴ، ٲي ضا ٲٹيٹٖي ټط ٲُبٮت ٞٵ، آٴ اظ آ٪بټي ثب ٦ٻ اؾت ٞٷي ٶٹيؿي، ٪عاضـ ٸا٢ٕ زض

 .آٸضز زؾت ثٻ ٦الٰ تطيٵ ؾبزٺ ثب ٸ ظٲبٴ ٦ٹتبٺ تطيٵ زض ضا ٶٓط ٲٹضز ټسٜ

 ٪ًَيسي گضاسش فايذُ

 ٪عاضـ، ٶٹيؿٷسٺ ٦ٻ اؾت ايٵ ٲٽٱ ٸ.اؾت ضٸقٷي ٸ نحت ٸ ؾطٖت ثب ذٹاٶٷسٺ ثٻ ذٹز پيبٰ ضؾبٶسٴ ٪عاضـ، ٶٹقتٵ اظ ټسٜ ٸ ٞبيسٺ

 .ٶٳبيس تطؾيٱ ذٹاٶٷسٺ شټٵ زض ضا ذٹز ټسٜ ٸ اظ ٧ٞط ضٸقٵ تهٹيطي ثبقس ٢بزض

 كيست؟ گضاسش خَاًٌذُ

 ٦ؿي چٻ ٸا٢ٕ زض.٦ٷيس ٲي تٽيٻ اقربني يب قرهي چٻ ثطاي ضا ٪عاضـ ٦ٻ ثساٶيس ثبيس ث٫يطيس ٪عاضـ تسٸيٵ ثٻ تهٳيٱ ايٷ٧ٻ اظ ٢ج٭

 .٦طز ذٹاټٷس ا٢ساٰ ٸ ٪طٞتٻ قٳب تهٳيٱ ٪عاضـ اؾبؼ ثط ٦ؿبٶي، يب

 ي٫يطز ٰ تهٳيٱ ذٹز اٸ آيب ٦ٻ ايٵ ٸ ٪عاضـ ذٹاٶٷسٺ ٪يطي تهٳيٱ ٶحٹٺ ٸ تزطثيبت تحهيالت، ذٹي، ٸ ذٯ١ تٳبيالت، ا٧ٞبض، زاٶؿتٵ

 ٲؿبئ٭ اظ آ٪بټي ثب ظيطا.اؾت ٲٽٱ ثؿيبض ٪عاضـ ٦ٷٷسٺ تٽيٻ ثطاي زاضز، ٲي اضؾب٬ زي٫طاٴ ٶعز ثٻ ٶٓط ثطاي اْٽبض ضا ٪عاضـ ٦ٻ آٴ يب

 ي٥ ٦ٷٷسٺ قطٸٔ اٸ٢بت اٚٯت زض.٦ٷس تط ٲُٳئٵ ٸ ؾطيٗتط ضا ټسٜ ضؾيسٴ ثٻ ٦ٻ ٦ٷيس تٽيٻ ق٧ٯي ثٻ ضا ذٹز ٪عاضـ تٹاٶيس ٲي ٞٹ٠

قٳب  اظ ٲبٞٹ٠ ٲ٣بٰ ي٥ ا٪ط اٲب.٦طز ذٹاټس ا٢ساٰ ٦ؿي چٻ ٸ زاضيس، اٶتٓبض ضا ٶتبيزي چٻ ٦ٻ ثساٶيس ثبيس ٮصا ټؿتيس، قٳب ٲ٧بتجٻ

 ثب ثتٹاٶيس تب ٦ٷيس، قٷبؾبيي ضا ذٹز ٪عاضـ ٲُبٮت ٶٽبيي ٪يطٶسٺ تهٳيٱ قٳب ثبيس حبٮت ايٵ زض ٦ٷيس، تٽيٻ ٪عاضقي ٦ٻ ثرٹاټس

 .٦ٷيس ضا َطاحي ذٹز ٪عاضـ قسٺ يبز ٶ٧بت ضٖبيت

 ٪قٹز ٲي ٲطثٹٌ ق٧٭ زٸ ايٵ اظ ي٧ي ثٻ ٪عاضـ تٽيٻ ٞٹ٠ ٲٹاضز ثٻ تٹرٻ ثب ثٷبثطايٵ

 .كٌيذ تْيِ گضاسضي كِ ضَد هي خَاستِ ضوا اص-الف

 .ًواييذ هي گضاسضي تْيِ تِ ضشٍع خَد-ب

 ًَيسي گضاسش چْاسگاًِ هشاحل

 ٲي اي چٽبض٪بٶٻ ٲطاح٭ ثٻ ا٦ٷٹٴ قسيٱ، آقٷب ٶٹيؿي ٪عاضـ ثٻ ٲطثٹٌ ٦ٯيبت ثب ٸ قس ضٸقٵ ٶٹيؿي ٪عاضـ ٲٟٽٹٰ آٶ٧ٻ اظ پؽ

 .٪صضاٶس ٲي ؾط اظ ٲ٧تٹة ق٧٭ ثٻ آٴ تجٯٹض ٸ تزؿٱ ٲطحٯٻ تب ذبٰ ٧ٞط ٲطحٯٻ ت٧ٹيٵ اظ ٪عاضقي ټط ٦ٻ پطزاظيٱ

 ٪طزز، تٯ٣ي اټٳيت ثي يب ٸ حصٜ ٶجبيس ٶبٲجطزٺ ٲطاح٭ اظ ي٥ ټيچ قٹٶس، زض٤ ثرٹثي آٶٽب تطتيت ٸ چٽبض٪بٶٻ ٲطاح٭ ٦ٻ اؾت الظٰ

 ثي ٲجٽٱ، اي ٶٹقتٻ نٹضت ثٻ ٪عاضـ ٦ٻ قٹز ٲي ٲٹرت ٲطاح٭ ايٵ ضٖبيت ٖسٰ ٦طز، زي٫ط اقتجبٺ ٲطحٯٻ ثب ضا اي ٲطحٯٻ ٶجبيس

 اٶطغي، ٸ٢ت، ثيٽٹزٺ نطٜ ٦بض ٶتيزٻ ٸ ٞبيستي ضا ٶٻ ٪عاضقرٹاٺ ٸ زټس ٲي زؾت ضيبيتي ضا ٪عاضق٫ط ٶٻ ٦ٻ زضآيس ٲٛكٹـ ٸ ؾطٸتٻ

 .ثٹز ذٹاټس ظيبٴ ٸ ذؿبضت ٲٹرت حتي ٸ ٲٹاز

 ٪اص است ػثاست ًَيسي گضاسش گاًِ چْاس هشاحل

 ٲ٣سٲبت تٽيٻ ٸ تساض٦بت ضيعي، ثطٶبٲٻ ٲطحٯٻ-١

 ( ٲُبٮت ٲٷ٣ُي ضثٍ َطح ) ٪عاضـ ؾبظٲبٶسټي ٸ تٷٓيٱ ٲطحٯٻ-٢



 

3 
 

 ٶ٫بضـ ٲطحٯٻ-٣

 ٶٽبيي ٲتٵ تٽيٻ ٸ انالح ٸ ٶٓط تزسيس ٲطحٯٻ-٤

 

 دٍم فصل 

 سيضي تشًاهِ ٪ًَيسي  گضاسش اٍل هشحلِ
 

 آٸضزٴ ٞطاټٱ ثطاي ٲؿٯٳبً ٶساضز ثطٶبٲٻ ٦بضټبيف زض ٦ٻ ٞطزي اؾت، ٦ٱ ث٫ٹييٱ ؾرٵ اٲٹض اٶزبٰ ثطاي ضيعي ثطٶبٲٻ ٲعايبي زض ټطچٻ

 اٲٹاد زؾترٹـ اؾت، ظٶس٪ي ٲؿبئ٭ زضيبي اٲٹاد ثط ثٹزٴ ٦بټي پط ٲبٶٷس ثٻ ٦بض٦طزٴ ثطٶبٲٻ ثسٸٴ.زاضز ثطٶبٲٻ ٦بضټب، زض ق٧ؿت

 ٲتٟبٸت آٴ ٶٹٔ حؿت ثط ٪عاضـ تٽيٻ ثطاي ضيعي ثطٶبٲٻ ٸ ٲ٣سٲبت ٲؿإٮٻ.ثطٶس ٲي ٸ ٦كٷس ٲي ؾٹ ټط ثٻ ضا اٸ ٦ٻ ٲك٧الت ٪ٹٶب٪ٹٴ

 ٶٳي ٦بٚص ضٸي ثط آٴ ٦طزٴ پيبزٺ ثٻ ٸ ٶيبظي ٦ٷيٱ ٲتٳط٦ع ٸ آٲبزٺ ذٹز شټٵ زض ضا ضيعي ثطٶبٲٻ ضٸٶس تٳبٰ ٲيتٹاٴ ٲٹاضزي زض.اؾت

 نطٜ ٶيبظ ثٻ ٦بض تساض٦بت ٸ ٲ٣سٲبت تٽيٻ زي٫ط ٲٹاضز زض.آيس ٲي زض نٹضت ثسيٵ تٹييحي، ٸ ٲرتهط ٪عاضقبت ا٦خط ٸا٢ٕ زض.ثبقس

 .زاضز ظيبز ٲهبٮح ٸ ٲٹاز آٸضزٴ ٞطاټٱ ٸ ٞطاٸاٴ ٸ٢ت

 ضٸـ ثٽتطيٵ ثبقس، ز٢ت اٖٳب٬ ٸ ٸا٢ٗيت رؿتزٹي ٲب ټسٜ ا٪ط اٲب زاضز ٸرٹز ٪ٹٶب٪ٹٶي ضٸقٽبي ٲ٣سٲبت تٽيٻ ٸ ضيعي ثطٶبٲٻ ثطاي

 زٶجب٬ ثٻ ٶيع، ٞٷي ٸ ازاضي ٪عاضقٽبي ٶٹيؿٷس٪بٴ.اؾت ٲكٽٹض ٖٯٳي ضٸـ ثٻ ٦ٻ ثطٶس ٲي ث٧بض ٸ پػٸټك٫طاٴ ٲح٣٣بٴ ٦ٻ اؾت ټٳبٴ

 زض.قٹز اؾتٟبزٺ ضٸـ ايٵ اظ ٲ٣سٲبت تٽيٻ ٸ ضيعي ثطٶبٲٻ ٲطحٯٻ ٦ٻ زض اؾت آٴ ثٽتط ٮصا ټؿتٷس، تإييس ٢بث٭ ٶتبيذ ٸ ح٣بي١ ٦كٝ

 .ضٞتٻ اؾت ث٧بض ٲ٣ٹٮٻ ي٥ ذبل ٸ ٖبٰ ٸرٹٺ نٹضت ثٻ“ ٪عاضـ“ ٸ“ تح٣ي١“ ٸاغٺ زٸ ثٗس نٟحبت

 تحقيق ػلوي سٍش هشاحل

 ٪اظ ٖجبضتٷس تح٣ي١ ٖٯٳي ضٸـ ٲطاح٭٪ؼ

 تٗطيٝ ٲٷ٣ُي ٲٗيبض اؾبؼ ثط ٲكرم نٹضت ثٻ ٲؿإٮٻ تٗطيٝ-١

 تح٣ي١ ٲ٣سٲبتي َطح-٢

 تح٣ي١ ثطاي ٲٷبؾت ضٸقي اٶتربة-٣

 ټب زازٺ ٸ اَالٖبت آٸضي رٳٕ-٤

 تٟؿيط ٸ تحٯي٭-٥

 تٟؿيطټب ٸ ټب زازٺ اؾبؼ ثط ٪يطي ٶتيزٻ-٦

 هسألِ تؼشيف-١

 زض ضا ذٹز ٲهبزي١ ټٳٻ يٗٷي ثبقس، ٲبٶٕ ٸ ربٲٕ ثبيس تٗطيٝ.قٹز ثيبٴ ٦ٹتبٺ ٸ اثٽبٰ ثسٸٴ ز٢ي١، ضٸقٵ، ٖجبضتي زض ثبيس ٲؿإٮٻ تٗطيٝ

 ٦ٯٳبتي اظ اٮٳ٣سٸض حتي ثبيس تٗطيٝ زض قٹز، تٗطيٝ ٲحسٸز ٸ ٲكرم ثُٹض ثبيس ٪عاضـ ٲٹضز ٲؿإٮٻ.زي٫ط ٪طزز اٶٹأ ٲبٶٕ ٸ ث٫يطز ثط

 ٪٦طز ثيبٴ ٸرٻ ؾٻ ثٻ ٲيتٹاٴ ضا ٲؿإٮٻ نٹضت.اؾتٟبزٺ ٪طزز ثبقس ٪يطي اٶساظٺ ٸ ٲحبؾجٻ ٲكبټسٺ، ٢بث٭ ٦ٻ

 تٹٮيس ٸاحس زض ظيبز ٚيجت ٖٯ٭ ٦كٝ ٪ٲهسضي ٖجبضت-اٮٝ

 قٹز؟ ٲي تٹٮيس ٸاحس زض ظيبز ٚيجت ثبٖج ٖٯٯي چٻ ٪ؾااٮي ٖجبضت-ة

 ثجطيٱ پي تٹٮيس ٸاحس زض ظيبز ٚيجت ٖٯ٭ ثٻ ٲيرٹاټيٱ ٪اذجبضي ٖجبضت-د

 ٪ٲبٶٷس ؾبظز ٲُطح ضا پطؾكٽبيي ثبيس ٪عاضق٫ط تٗطيٝ، ٦طزٴ تط ٲكرم ٸ تط ز٢ي١ ثطاي

 اؾت؟ ظيبز تٹٮيس ٸاحس زض ٚيجت ٲيعاٴ ٦ٻ زاٶيٱ ٲي ٦زب اظ-

 ؟ اؾت چ٣سض تٹٮيس ٸاحس زض ٚيجت ٲيعاٴ-

 اؾت؟ چ٣سض ؾبظٲبٴ زي٫ط ٸاحسټبي زض ٚيجت ٲيعاٴ-

 اؾت؟ ٲ٣بيؿٻ ٢بث٭ ٲكبثٻ نٷٗت زض يب زي٫ط ٸاحسټبي زض ٚيجت ٲيعاٴ ثب تٹٮيس، ٸاحس زض ٚيجت ٲيعاٴ اٶساظٺ چٻ تب-

 اؾت؟ ٶٽبز ٦ٷتط٬ تحت ٦ٻ اؾت چيعي ٚيجت ٖٯت آيب-

 اؾت؟ ٦ساٰ آٴ ت٣ٯي٭ ضٸـ ثٽتطيٵ ٦طز ٦ٷتط٬ ضا ٚيجت ٖٯت ثتٹاٴ ا٪ط-
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 آٴ زض ضا الظٰ ٲكرهبت ٸ ٦طزٺ تٗطيٝ ثٽتطي ٶحٹ ثٻ ضا ٲؿإٮٻ ٦ٻ ٦ٷس ٲي ٦ٳ٥ ٪عاضق٫ط ثٻ ٲكبثٻ ؾااالت ٸ ؾااالت ٪ٹٶٻ ايٵ

 .قٹز ٲي ٲتزٯي ٪عاضـ ٲ٣سٲٻ ٸ ٲٹيٹٔ نٹضت ثٻ ثٗساً ٦ٻ اؾت ٲؿإٮٻ ز٢ي١ تٗطيٝ ټٳيٵ.ث٫ٷزبٶس

 (گضاسش ) تحقيق هقذهاتي طشح-٢

 ٪اؾت ٲٹيٹٔ چٽبض قبٲ٭ تح٣ي١ ٲ٣سٲبتي َطح

  تح٣ي١ حسٸز-تح٣ي١ ټسٜ تٗييٵ 1-2

  تح٣ي١ ٲتسٸٮٹغي اٶتربة ٲٗيبضټبي 2-2

  تٷ٫ٷبټب ٸ ٲك٧الت ؾااالت، َطح 3-2

  ثحج ٲٹضز ٲؿإٮٻ ثٻ ٶؿجت اٸ ٶٓط زاٶؿتٵ ٸ ٦يؿت ٪عاضقرٹاٺ 4-2

  ( گضاسش ) تحقيق ّذف تؼييي 1-2

  ضٸيسازټب تٹنيٝ يب ٸ ح٣بي١ ثيبٴ نطٜ ٪اَالٔ-اٮٝ

  ٖٯ٭ ش٦ط ٸ ټب زازٺ تٟؿيط ثب ټٳطاٺ اَالٔ-ة

 ح٭ ضاٺ ٸ پيكٷٽبز اضايٻ اٶًٳبٰ ثٻ اؾتٷتبد ٸ ٖٯ٭ ش٦ط ټب، زازٺ تٟؿيط ثب ټٳطاٺ اَالٔ-د

 ٪عاضـ قٛٹض ٸ حسٸز تٗييٵ-ز

 ٞطٖي ٸ انٯي ٲٹيٹٖبت تٗييٵ-ٺ

  ( گضاسش ) تحقيق هتذٍلَطي اًتخاب هؼياسّاي 2-2

 پطؾكٷبٲٻ، ٲهبحجٻ، قبٲ٭ ٦ٻ اَالٖبت آٸضي رٳٕ ضٸقٽبي ټبي ٸيػ٪ي ثٻ تٹرٻ ثب ،( ٪عاضـ ) تح٣ي١ ٲتسٸٮٹغي اٶتربة ٲٗيبضټبي

 ٪٪يطز ٲي نٹضت ظيط ٲُبٮت ٪طٞتٵ ٶٓط زض ثب ٸ اؾت ٲساض٤ ٸ اؾٷبز ٦تبثربٶٻ، ثٻ آظٲبيف، ٲطارٗٻ ٸ تزطثٻ ٲكبټسٺ،

 ( ٪عاضـ ) تح٣ي١ ٲبټيت-اٮٝ

 ( ٪عاضـ ) تح٣ي١ ټعيٷٻ-ة

 ٲٳ٧ٵ ٞٹايس-د

 ( ٪عاضـ ) تح٣ي١ ثطاي الظٰ ز٢ت ٸ ظٲبٴ حسٸز-ز

 ( ٪عاضـ ) تح٣ي١ ٲٹيٹٔ ثب اضتجبٌ زض ٞطييٻ ي٥ تٷٓيٱ-ٸ

  تٌگٌاّا ٍ هطكالت سؤاالت، طشح3-2

 زاضيٱ؟ ( ٪عاضـ ) تح٣ي١ اٶزبٰ ثطاي ٦بٞي ٸ٢ت آيب-

 اؾت؟ ٞطاټٱ ٲبٮي اٲ٧بٴ آيب-

 اؾت؟ زؾتطؼ زض تؿٽيالت ٸ ٲٹاز اٞطاز، ٲبٶٷس الظٰ ٲٷبثٕ آيب-

 اؾت؟ الظٰ زي٫طي ټٳ٧بضي ( ٪عاضـ ) تح٣ي١ اٶزبٰ زض آيب-

 اؾت؟ ٶيبظ ٲٹضز ٶساضز، ( ٪عاضق٫ط ) ٦ٷٷسٺ تح٣ي١ ٦ٻ ترههي زاٶف ثٻ ٶٓط ٲٹضز ( ٪عاضـ ) تح٣ي١ زض آيب-

 اؾت؟ قسٺ ٲٯحٹِ ٸ ثطزاضي نٹضت ٲٷ٣ُي نٹضت ثٻ ٲٹيٹٖبت ٸ ٲُبٮت ټٳٻ آيب-

  گضاسضخَاُ ًظش4-2

 ثب ٲؿبئ٭ ايٵ ٪صاقتٵ ٲيبٴ زض ٸ ٲؿإٮٻ ثٻ ٶ٫طقٽب ٸ اٲ٧بٶبت ثطضؾي.اؾت ٪عاضقرٹاٺ زيس ظاٸيٻ اظ ٸ زيس٪بٺ اظ ٲؿإٮٻ زيسٴ ٲ٣هٹز

 .٪عاضقرٹاٺ

 ( گضاسش ) تحقيق تشاي هٌاسة سٍش اًتخاب-٣

 ٲخالً ثط٪عيٷيٱ ضا ضٸـ ي٥ ٖٳالً تٹاٶيٱ ٲي ايٱ قسٺ آقٷب اٶتربة ٲٗيبضټبي ثب اَالٖبت آٸضي رٳٕ ضٸقٽبي ثٻ تٹرٻ ثب ٦ٻ ا٦ٷٹٴ

 .ضا ضٸـ زٸ اظ يب ٲرٯٹَي ٸ پطؾكٷبٲٻ يب ٲهبحجٻ، ضٸـ

 اطالػات تٌذي طثقِ ٍ تٌظين آٍسي، جوغ-٤

 .پطزاظيٱ ٲي قسٺ اٶتربة ضٸـ اؾبؼ ثط اَالٖبت ٸضي آ رٳٕ ثٻ ٖٳالً ا٦ٷٹٴ زاقتيٱ ؾطٸ٦بض اَالٖبت آٸضي رٳٕ ضٸقٽبي ثب ٢جالً

 ٸرٹز چٷس ټط.ث٧ٷس ٦ٳ٧ي ٲؿإٮٻ ح٭ ضاٺ ثٻ يب ٲؿإٮٻ ٖٯ٭ يبٞتٵ ثٻ تٹاٶس ٶٳي اَالٖبت ٲ٣ساضي آقٟتٻ ٸ ټٱ زض آٸضي رٳٕ نطٜ

 ثٷسي َج٣ٻ ضا آٶٽب ثتٹاٶس ثبيس ٪عاضق٫ط ٦ٻ ټؿتٷس ذبٰ ٲٹازي ذٹز ثرٹزي اَالٖبت اٲب اؾت، ٲطثٹٌ الظٰ ٸ ز٢ي١ ٸ نحيح اَالٖبت

 ضا اَالٖبت ٸ آٲبض ٲيتٹاٴ تكجيٻ ٲ٣بٰ زض.ثعٶس اؾتٷتبد ثٻ آٶ٫بٺ زؾت ٸ زټس ٢طاض تحٯي٭ ٸ تٟؿيط ٲٹضز ثٗس ٲطحٯٻ زض ٸ ٦ٷس تٷٓيٱ ٸ
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 تط٦يت اؾت الظٰ ثهٹضت ٲٷبؾت ٸ ٦بٞي ٲ٣ساض ثٻ ذبٰ ٲٹاز ٚصا پرتٵ ثطاي ٦ٻ اؾت زضؾت ٶٳٹز، تكجيٻ آقپعي ثطاي ذبٰ ٲٹاز ثٻ

 تٷٓيٱ ٸ ثٷسي َج٣ٻ ٦ٻ قٹز ٲي زاض ٲٗٷي آٶ٫بٺ ٶيع آٲبض ٸ اَالٖبت.پعز ٲي ٲب٦ٹ٬ آٶٽبٚصايي اظ ٦ٻ اؾت زضؾت نٹضت ثٻ ٲٹاز ايٵ

 .قٹٶس تحٯي٭ ٸ ؾپؽ تٟؿيط ٸ

 ٪اؾت ٲطحٯٻ چٽبض قبٲ٭ اَالٖبت ٸ آٲبض ثٷسي َج٣ٻ ٸ تٷٓيٱ

  ټٽب زاز ثٷسي َج٣ٻ-اٮٝ 

  ٪طايي ٖيٷيت-ة 

  ٦يٟي ټبي زازٺ تحٯي٭-د 

  ٦ٳي ټبي زازٺ تحٯي٭-ز 

 .ٲ٣ساضي ٚيط يب اؾت ٲ٣ساضي يب ٦ٯي ثُٹض  اَالٖبت

 ( استٌتاج ) آًْا گزاسي اسصش ٍ ّا دادُ تفسيش ٍ تحليل-٥

 تٹريٻ ضا اَالٖبت آٲبضي، تحٯي٭ ٸ تزعيٻ اؾبؼ ثط تٹاٶس ٲي ٪عاضق٫ط قس، تحٯي٭ ٸ تزعيٻ ٸ ثٷسي زؾتٻ اَالٖبت آٶ٧ٻ اظ پؽ

 .٪طزز ٲٹ١ٞ ٲك٧٭ ضاٺ ح٭ اؾتٷتبد ٸ ٦كٝ ثٻ ٸ ٶٳٹزٺ ٲٷ٣ُي

 پبؾد ٸ ٲُٯت ٦ٷٻ ثٻ ضؾيسٴ ٲٷٓٹض ثٻ ٲؿتس٬ ٸ ٲٷ٣ُي تٹريٻ زض ٸ ثطؾس ٶتيزٻ ثٻ ٲٹرٹز اَالٖبت ٲُبٮٗٻ اظ ٪عاضق٫ط آٶ٧ٻ ثطاي

 ٸ ٢يبؼ اؾت٣طاض، ضٸقٽبي اظ ٪يطي ٶتيزٻ ٸ اؾتسال٬ رٽت ٲٗٳٹالً.ٶٳبيس ٲكرم ٦بٲالً ضا ذٹز اؾت اؾتسال٬ الظٰ ٪طزز ٲٹ١ٞ ٲك٧٭

 .قٹز ٲي اؾتٟبزٺ تٳخي٭

 گيشي ًتيجِ-٦

 ثٻ ٸا٢ٕ زض ٸ ٦ٯي ٪يطي ٶتيزٻ ثٻ ٲ٧كٹٞٻ ح٣بي١ ٖٳسٺ ٶ٧بت يبزآٸضي ٲك٧٭، زضثبضٺ ٲرتهط ش٦ط اظ پؽ ٪عاضق٫ط ٲطحٯٻ ايٵ زض

 .ؾبظز ٲي آٲبزٺ ذٹز ٪عاضـ زض اضايٻ ثطاي ضا پيكٷٽبزي حٯٽبي ضاٺ ؾپؽ ٸ پطزاظز ٲي ٲٹرجبت ٲؿإٮٻ ٸ ٖٹاٲ٭ زضثبضٺ ٶٓط اْٽبض

 ًَيسي گضاسش يك هشحلِ هختصش ضشح

 تٽيٻ ثب ٲٗٳٹالً ٦ٻ ثٹز ضيعي ثطٶبٲٻ ٸ ٲ٣سٲبت تٽيٻ ربٲٕ قطح آٲسٺ، ٶٹيؿي ٪عاضـ ي٥ ٲطحٯٻ زضثبضٺ ٢ج٭ نٟحبت زض ٦ٻ آٶچٻ

 قطح ثٻ ٪عاضقٽب ٶٹٔ ايٵ ثطاي ٮصا.قٹٶس ٲي قبٲ٭ ضا ازاضي ٪عاضقٽبي ٚبٮت ٸ ټؿتٷس ٦ٹتبٺ ٲرتهط ٸ ٦ٻ زاضيٱ ؾطٸ٦بض ٪عاضقٽبيي

 ٪اظ ٖجبضتٷس ايٵ ٲ٣سٲبت.پطزاظيٱ ٲي تساض٦بت ٸ ٲ٣سٲبت تٽيٻ يٗٷي ي٥ ٲطحٯٻ ٲرتهط

 ٪عاضـ ثٻ ٲطثٹٌ ٲُبٮت ٸ اَالٖبت ٦ٯيٻ آٸضي رٳٕ-١

 ٪ارعاء ثطضؾي-٢

 رعء ټط ٶؿجي اضظـ تٗييٵ-اٮٝ

 ظائس ٸ ٲطثٹٌ ٶب ارعاي حصٜ-ة

 قسٺ ٞطاٲٹـ ارعاي اٞعٸزٴ-د

 ٪زاز تُجي١ ٪عاضـ ٲ٣هٹز ٸ ټسٜ ثب ضا ارعاء اؾت الظٰ ٦طز حصٜ ثبيس يب ٸ اٞعٸز ثبيس ضا چيعي چٻ ثساٶيٱ آٶ٧ٻ ثطاي-٣

 ذٹاٶس؟ ذٹاټس ضا آٴ ٦ؿي چٻ-اٮٝ

 ( ٶجبقس ي٧ي ټطزٸ ذٹاؾتٻ ضا آٴ ٦ٻ ٦ؿي ٸ ٪عاضـ ذٹاٶٷسٺ ٦ٻ اؾت ٲٳ٧ٵ ) اؾت؟ ذٹاؾتٻ ضا آٴ ٦ؿي چٻ-ة

 زاضز؟ ٪عاضـ اظ اٶتٓبضي چٻ ذٹاٶٷسٺ-د

 ٦طز؟ ذٹاټس اؾتٟبزٺ آٴ اظ چ٫ٹٶٻ-ز

 ٪اؾبؾي ؾاا٬ قف ثٻ ٲُٳئٵ ٸ ضٸقٵ پبؾد ٸ َطح-٤

 چشا؟ ٍ هَقغ؟ چِ كجا؟ كسي؟ چِ تشاي يا تا چگًَِ؟ چيض؟ چِ

 سَم فصل

 گضاسش ساختاس ٪ًَيسي گضاسش دٍم هشحلِ
 

 ٪زاضز ٢طاض ان٭ ؾٻ ثط ٦ٯي ثُٹض ٪عاضـ ټط ؾبظٲبٴ ٸ ؾبذتبض.اؾت ٪عاضـ پصيطـ زض ٲٽٱ ٖبٲٯي ٪عاضـ تٷٓيٱ ٶحٹٺ

 .ثبقس پبيبٴ ٸ ( ٲتٵ ) انٯي ثسٶٻ ٲ٣سٲٻ، ٲٹيٹٔ، زاضاي ثبيس ٪عاضـ ټط-اٮٝ
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 ٲٹيٹٔ

 ٲ٣سٲٻ

 ( ٲتٵ ) انٯي ثسٶٻ

 پبيبٴ

 .ٶپصيطز يب ثپصيطز ضا ٪عاضق٫ط پيكٷٽبزات ٸ ٶتبيذ اؾت ٲٳ٧ٵ ( ٪عاضقرٹاٺ ) ٪عاضـ ذٹاٶٷسٺ ټط-ة

 .٪يطز ٢طاض تإ٦يس ٲٹضز ثبيس ٖٳسٺ ٶٓطيبت ٸ ٶ٧بت-د

 گضاسش هقذهِ

 ٪عاضقٽب ٲُبٮت ؾطپطؾتبٴ ٸ ٲسيطاٴ تب ٶيؿت ٞطنت ايٵ زي٫ط ذسٲبتي ٸ تٹٮيسي ؾبظٲبٶٽبي پيچيس٪ي ٸ ت٧ٷٹٮٹغي ؾطيٕ پيكطٞت ثب

 زٸ يب ي٥ زض اي ٲ٣سٲٻ آٸضزٴ يٳٵ ٲجؿٹٌ، ټبي ٪عاضـ ٦ٷٷس٪بٴ تٷٓيٱ زاضٶس اٶتٓبض آٶٽب. اٶزبٰ ثرٹاٶٷس تب آٚبظ اظ رعء، ثٻ رعء ضا

 ٲٹيٹٔ ضاؾتبي زض ذٹاٶٷسٺ ٦ٻ قٹز آٚبظ اي ٪ٹٶٻ ثٻ ثبيس  ٲ٣سٲٻ ٪عاضـ.زټٷس اضايٻ ٪عاضـ ٲٹضز ٲُٯت زضثبضٺ ٦ٯي ٶٓطي نٟحٻ،

 آٚبظ اي رٳٯٻ ثب ثبيس ٲ٣سٲٻ ايٵ ټسٜ ثٻ ٶي٭  ثطاي.چيؿت ٪عاضـ ٲٹيٹٔ ثساٶس اٸ٬ ؾُط ؾٻ زٸ، ټٳبٴ زض يٗٷي ٪يطز، ٢طاض ٪عاضـ

 ٪٦ٷس زٶجب٬ ضا ټسٜ ؾٻ ثبيس ٲ٣سٲٻ ٦ٯي ثُٹض.اؾت ثٹزٺ الظٰ ٪عاضـ تٽيٻ چطا ٸ چيؿت زضثبضٺ ٪عاضـ ث٫ٹيس ٦ٻ قٹز

 .ثبقس ٲٗٷي ثب ٸ ٞٽٱ ٢بث٭ ذٹاٶٷسٺ ثطاي ٦ٻ ؾبظز ٲُطح اي ٪ٹٶٻ ثٻ ٲٹيٹٔ ثب اضتجبٌ زض ضا ٪عاضـ-اٮٝ

 .٦ٷس ٖال٢ٻ ايزبز ٲٹيٹٔ ثٻ ٶؿجت ذٹاٶٷسٺ زض-ة

 .ثبقس زاقتٻ ثبيس اٶتٓبضي چٻ ٪عاضـ اظ ٦ٻ ث٫ٹيس ذٹاٶٷسٺ ثٻ ثبيس-د

 گضاسش اصلي تذًِ يا هتي

 .اؾت ٲسٖي احجبت ٸ ٲٗيبضټب ثيبٴ آٶٽب، تٟؿيط ٸ تحٯي٭ ٸ ټب زازٺ آٲبضټب، اضايٻ ٲح٭ ٪عاضـ انٯي ثسٶٻ يب ٲتٵ

 گضاسش پاياى

 ٲٟه٭ ٪عاضقبت ٲٹضز زض ) ٪عاضـ ٖٳسٺ ٶ٧بت ذالنٻ ثب ټٳطاٺ ٦ٻ اؾت ح٭ ضاٺ ٸ پيكٷٽبزات اضايٻ ٪يطي، ٶتيزٻ قبٲ٭ ٪عاضـ پبيبٴ

 .ثبقس ٲي (

 ٪٪ٹيس ٲي ٪عاضـ ق٧٭ ٸ نٹضت ٲٹضز زض َاليي ٢بٶٹٴ ي٥

 .٦ٷيس اٖالٰ ٲرتهط َٹض ثٻ ذٹاټيس ٲي ٦ٻ ضا آٶچٻ ٲ٣سٲٻ زض

 ث٫ٹييس، ٲتٵ زض

 .٦ٷيس يبزآٸضي ٲرتهط َٹض ثٻ زي٫ط ثبض ايس، ٪ٟتٻ ٦ٻ ضا آٶچٻ پبيبٴ زض ٸ

 ثٻ ضارٕ ثحج  زض.قٹٶس ٲي ْبټط رسا٪بٶٻ پبضا٪طاٞٽبيي نٹضت ثٻ ٖٳالً آٴ ٶٹقتبضي ق٧٭ زض ٪عاضـ پبيبٴ ٸ ٲتٵ ٸ ٲ٣سٲٻ ٦ٻ آٶزب اظ

 .قس ذٹاټٷس زازٺ ٶٹيؿي پبضا٪طاٜ ثب اضتجبٌ زض ٪عاضـ ق٧٭ ثيكتطي زضثبضٺ تٹييحبت پبضا٪طاٜ

 گضاسضخَاُ سَي اص آى پزيشش ػذم يا پزيشش جٌثِ اص گضاسش تٌظين

 پيكٷٽبزات ٸ ٶتبيذ ثٻ ٶؿجت يب ٸ ثپصيطز ضا آٴ ٶتبيذ ٸ ٪عاضـ ضٸز ٲي احتٳب٬ ٦ٻ اي ذٹاٶٷسٺ ٲٹضز زض-اٮٝ Deductive اؾتٟبزٺ

 زالي٭، اضايٻ نطٜ ٪عاضـ ٲتٵ ث٣يٻ ؾپؽ ٸ ٪طزز ش٦ط آٴ ٞٹايس ٸ انٯي پيكٷٽبزات يٗٷي ٦طز ٢يبؾي ضٸـ اظ ثبيس ٦ٷس، ٢ًبٸتي

 .٪طزز پيكٷٽبزات تإييس ثطاي اَالٖبت ٸ آٲبض اؾٷبز،

 پيكٷٽبزات ٸ ٶتبيذ ٢جٹ٬ ثطاثط زض ضٸز ٲي ٪ٳبٴ ٦ٻ اي ذٹاٶٷسٺ ٲٹضز زض-ة Inductive آٲبض، ثسٸاً ٦ٻ ٢طاض ثسيٵ ٪طزز اؾتٟبزٺ

 حٯٽب ضاٺ ٸ پيكٷٽبزات الظٰ، اؾتٷتبربت ٸ آٶٽب تحٯي٭ ٸ تزعيٻ اظ پؽ ٸ قٹز ٲي اضايٻ اَالٖبت اؾت٣طايي ضٸـ اظ ثبيس ٸضظز ٲ٣بٸٲت

 .٪طزز ٲي ٲُطح

 ٖبٲٯي ٪عاضـ تٷٓيٱ ٶحٹٺ زض اٸ قرهيت ٸ ٲؿبئ٭ ثب ٪عاضقرٹاٺ ثطذٹضز ٶحٹٺ ٸ ت٧ٟط َطظ ؾٹاث١، ٶ٫طقٽب، اظ ٢جٯي قٷبذت ثٷبثطايٵ

 .ضٸز ٲي ثكٳبض ٲٽٱ ثؿيبض

 گضاسش دس تأكيذ اصل

 زض ٖٳسٺ ٶ٧بت اؾت الظٰ ثٷبثطايٵ ؾپبضٶس ٲي يبز ثٻ ذٹاٶٷس، ٲي ٲُٯجي پبيبٴ ٸ آٚبظ زض ٦ٻ ضا آٶچٻ ٲٗٳٹالً ٪عاضـ ذٹاٶٷس٪بٴ چٹٴ

  ذٹاٶٷس٪بٴ.قٹز ٲطاٖبت ثبيس ٶيع پبضا٪طاٜ ټط زض ٸ ٪عاضـ اظ ثرف ټط ٖٳسٺ ٶ٧بت ٲٹضز زض اٲط  ايٵ.٪طزز ٢يس ٪عاضـ پبيبٴ ٸ آٚبظ

 ثٻ ثؿت٫ي ٪عاضقرٹاٺ ؾٹي اظ ٖٳسٺ ٶ٧بت ٸ ٲُبٮت ؾپبضي ثربَط ٢سضت.ؾپبضٶس ٲي ثربَط رعئيبت اظ ثٽتط ضا ٦ٯيبت ټٳچٷيٵ ٪عاضـ
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 ضثٍ ټٱ ثٻ ضا ٖٳسٺ ٶ٧بت چ٫ٹٶٻ ٸ ؾبظز ٲطتجٍ زاٶؿتٻ ٲي ٢جالً ٪عاضقرٹاٺ ٦ٻ ٶ٧بتي ثب ضا ٶ٧بت ايٵ چ٫ٹٶٻ ٦ٻ ٪عاضق٫ط زاضز ايٵ

 .٦ٷس تزبٸظ ٲٹضز ټكت يب ټٟت اظ ٶجبيس ٖٳسٺ ٶ٧بت تٗساز  ٲٗٳٹالً.زټس

 دّين؟ قشاس تأكيذ هَسد سا ػوذُ ًكات چگًَِ

 .ثبقس ٪عاضـ پبيبٴ ٸ آٚبظ ثبيس قس ٪ٟتٻ ٢جالً ٦ٻ ټٳبٶُٹض ٪عاضـ، زض ٶ٧تٻ ربي-اٮٝ

 ٪تٷبؾت ٸ اٶساظٺ-ة

 ربي ثبقس ٲٽٳتط اي ٶ٧تٻ ټطچٻ.اؾت آٴ اټٳيت ٦ٷٷسٺ تٗييٵ قٹز، ٲي ٪طٞتٻ ٶٓط زض ٲُٯجي يب ٸ ٶ٧تٻ ي٥ ثطاي ٦ٻ ًٞبيي ٲ٣ساض

 .زټس ٲي اذتهبل ذٹز ثٻ ضا ظيبزتطي

 ٪تإ٦يس ظثبٴ-د

 ٸنٟي ٖجبضات ٸ ٢يٹز ث٧بضثطزٴ.ثبقٷس ٲاحط ٸ ٲح٧ٱ ضٸقٵ، ثبيس رٳالت ٶيؿتٷس ثطذٹضزاض ي٧ؿبٶي ثركي احط ٸ ٢ٹت اظ ټٳ٫ي ٦ٯٳبت

 .٦ٷس ٲي رٯت ضا ذٹاٶٷسٺ تٹرٻ ٪ٹٶٻ ايٵ اظ ٖجبضاتي ٸ"ٶ٧تٻ اؾبؾي" ،" ٖبٲ٭ ٲٽٳتطيٵ " ٲبٶٷس

 ٪ ٖالئٱ ٦بضثطز-ز

 ثٻ ٶٹقتٵ ٦ٯٳبت، ث٣يٻ اظ تط زضقت نٹضتي ثٻ ٦ٯٳبت ٶٹقتٵ ٖجبضات، ٸ رٳالت زازٴ ٶكبٴ ضٶ٫ي ٖٳسٺ، ٲُٯت ظيط ٦كيسٴ ذٍ

 .اؾت ٲُٯت ثط ٪عاضزٴ تإ٦يس زض ٲٽٱ ٚيطٺ ٖبٲ٭ ٸ ٪صاضي ٶٳطٺ ايتبٮي٥، نٹضت

 گضاسش ساختاس الگَّاي

 ٪عاضـ اؾتسالٮي اٮ٫ٹي

  Deductive قياسي الگَي-١ 

 ٸ قٹز ٲي اضايٻ آٚبظ زض پيكٷٽبز ٲٽٳتطيٵ يب ٸ انٯي ٶ٧تٻ اٮ٫ٹ ايٵ زض.اؾت ٢يبؾي ثبظض٪بٶي ٸ ازاضي ٪عاضقبت اظ ثؿيبضي اٮ٫ٹي

٪ اؾت ٢يبؾي اٮ٫ٹي ٶٳٹزاض ظيط ق٧٭.آيس ٲي ثسٶجب٬ ٦ٷٷسٺ زالي٭ تإييس ٸ تٹييحبت ٸ رعئيبت ؾپؽ

 

 
 ٪يطز ٲي ٢طاض اٸ اذتيبض زض ثالٞبنٯٻ ٸ ٲؿت٣يٳبً ثساٶس اؾت الظٰ ٪يطي تهٳيٱ ثطاي ذٹاٶٷسٺ ٦ٻ آٶچٻ ٦ٻ اؾت آٴ ٢يبؾي اٮ٫ٹي ٞبيسٺ

 ذٹاٶٷسٺ ثطاي.اؾت آٲسٺ ثسؾت چ٫ٹٶٻ ٶتبيذ ثساٶس ثبقس٦ٻ ٖال٢ٳٷس قرهبً آٶ٧ٻ ٲ٫ط ٦ٷس ٶٳي ٪عاضـ پيسا تٳبٰ ذٹاٶسٴ ثٻ ٶيبظي ٸ

 ضٸز ٶٳي قسٺ اضايٻ ح٭ ضاٺ ٸ پيكٷٽبز ثٻ ٶؿجت ٸي ؾٹي اٸٮيٻ اظ ٲربٮٟت ثيٱ ٸ ٶساضز ٢جٯي ٪يطي رٽت ٪عاضـ ٶتبيذ ثٻ ٦ٻ اي

 .ٶٳٹز اؾتٟبزٺ اٮ٫ٹ ايٵ اظ ٲيتٹاٴ

 ٶتيزٻ ٶحٹٺ ٸ ح٣بي١ ٸ اَالٖبت تٳبٰ ٲُبٮٗٻ اظ ٢ج٭ اؾت ٲٳ٧ٵ ثبقس زاقتٻ اي ؾٹيٻ ي٥ ٸ ذبل ٪يطي رٽت ٪عاضـ ذٹاٶٷسٺ ا٪ط

 زض اٸٮيٻ ٲربٮٟت ثٻ ٶؿجت ٦ٻ ضٸاٶي تٗٽس احط ثط ؾپؽ ٸ ث٫يطز رجٽٻ ٶتيزٻ، يب ٸ پيكٷٽبز ثط يس قسٺ اضايٻ پيكٷٽبز ٸ ٦ٯي ٪يطي

 .ٶيؿت ٲٷبؾت ٢يبؾي اٮ٫ٹي اظ اؾتٟبزٺ چٷيٵ حبٮتي زض ٶ٧ٷس، تٹرٻ ٪عاضـ تٹريٽبت ٸ زالي٭ ثٻ زي٫ط قٹز ٲي ايزبز ٸي

  Inductive استقشايي الگَي-٢ 
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 آٶٽب پبيٻ ثط ؾپؽ قٹز، ٲي اضايٻ ح٣بي١ ٸ اَالٖبت ٸ آٲبض اٸ٬ ٦ٻ ٢طاض ثسيٵ اؾت ٢يبؾي تطتيت ٧ٖؽ اؾت٣طايي اٮ٫ٹي تطتيت

 .ٲي٫طزز اضايٻ ٶٓط ٲٹضز ٲؿإٮٻ ح٭ ضاٺ يب ٸ ٶٽبيتبً پيكٷٽبز ٸ قسٺ ٪يطي ٶتيزٻ ٸ اؾتسال٬

 ٪اؾت اؾت٣طايي اٮ٫ٹي ٶٳٹزاض ظيط ق٧٭

 

 
 ثب ٸ ثبقس حٹنٯٻ ثب ثبيس ذٹاٶٷسٺ ٪يطز، ٢طاض تٹرٻ ٲٹضز اؾت٣طايي ثهٹضت ٪عاضـ تٽيٻ زض ثبيس ٦ٻ اؾت ٖبٲٯي ذٹاٶٷسٺ ٸ٢ت ٲؿإٮٻ

 ٲٷٟي ٪يطي رٽت ذٹاٶٷسٺ ٦ٻ قٹز ٲي ظزٺ حسؼ ٸ٢تي ټٳچٷيٵ.ثطؾس ٪عاضق٫ط ٶٓط ٶ٣ُٻ ثٻ تب ثٗساً ٪طزز آقٷب ټب زازٺ ٸ اَالٖبت

 احتٳب٬ زضرٻ ٸ ٦ٷس ح٣بي١ زضيبٞت ٸ ٪عاضـ ٲُبٮٗٻ ثٻ ضا تكٹي١ اٸ تٹاٶس ٲي اؾت٣طايي ضٸـ ٦بضثطز ثبقس زاقتٻ پيكٷٽبز ثٻ ٶؿجت

 .زټس ٦بټف پيكٷٽبزات ثب ضا اٸ ٲربٮٟت

 اّويت تشتية حسة تش گضاسش الگَي-٣

 ٲخالً.ٶٳٹز آٚبظ ٲٹضز تطيٵ اټٳيت ٦ٱ اظ يب ٲٽٳتطيٵ اظ تٹاٴ ٲي ٦ٷيٱ، ٲي تٷٓيٱ ٲُبٮت اټٳيت زضرٻ حؿت ثط ضا ٪عاضـ ٦ٻ ٸ٢تي

 ٲٹضز ٦ٻ اي ٲؿإٮٻ ٲٹضز زض.ثط٧ٖؽ يب ٦ٷيٱ، ذتٱ ٖٳسٺ ٲك٧الت ثٻ ٸ قطٸٔ رعئي اظ ٲك٧الت ٲيتٹاٴ ٲتٗسز ٲك٧الت ٲٹضز زض

 ٶ٣ُٻ پصيطـ آٲبزٺ ٢سٰ ثٻ ٢سٰ ضا ذٹاٶٷسٺ ظيطا اؾت، ٲٽٳتطيٵ ٲٷبؾت ثٻ تط اټٳيت ٦ٱ اظ ٲؿبئ٭ ش٦ط تطتيت اؾت اذتالٜ ٸ ٲٷبظٖٻ

 ٲٽٳتطيٵ ثٻ ٸ قطٸٔ اټٳيت تطيٵ ٦ٱ اظ ثبيس قٟبټي، ٪عاضقبت زض.ثطؾس ٲُٯت اٸد ٸ اؾبؾي ٶ٧تٻ ثٻ آٶ٧ٻ تب ٦ٷس ٲي ح٣بي١ ٸ ٶٓطټب

 .ؾپطز ذٹاټس ذبَط ثٻ ضا آٴ ٸ ٪طٞتٻ ٢طاض قٷٹٶسٺ تٹرٻ ٲٹضز قٹز ٲي اضايٻ ٦بض آذط زض ٦ٻ ٶ٧تٻ ٲٽٳتطيٵ ظيطا ٦طز ذتٱ ٶ٧تٻ

 صهاًي تقذم الگَي-٤

 آتف پٯيؽ، ٪عاضقبت ٲبٶٷس ضٸز، ٲي ث٧بض ٪يطز ٲي نٹضت ظٲبٶي تإذط ٸ ت٣سٰ َج١ ٦ٻ ٸ٢بيٗي ٸ حٹازث ٪عاضـ ثطاي اٮ٫ٹ ايٵ

 .٦بض اٶزبٰ ثطٶبٲٻ ٸ ثبظزيس ثطاي ازاضي ٪عاضـ ٲؿبٞطتٽبي ٸ حٹازث ؾٹظي،

 ٢سٰ ثٻ ٢سٰ اٮ٫ٹي-٥

 .ضٸز ٲي ٦بض ثٻ ٲبقيٵ ي٥ يب زؾت٫بٺ ي٥ ٦بض َطظ تٹنيٝ ٸ تٹييح ثطاي اؾت ظٲبٶي ت٣سٰ اٮ٫ٹي اظ اي ٸيػٺ ق٧٭ ٦ٻ اٮ٫ٹ ايٵ

 حل ساُ-هسألِ الگَي-٦

 ٪عاضـ ٸ ثبقس زاقتٻ ٸرٹز اٲطي زض ٶبٲٷبؾجي قطايٍ ٦ٻ ضٸز ٲي ٦بض ثٻ ٲٹضزي زض ٸ اؾت اؾت٣طايي اٮ٫ٹي ٶٹٖي ٸا٢ٕ زض اٮ٫ٹ ايٵ

 ضا ٲٷبؾت ح٭ ضاٺ ؾپؽ ٸ ٦ٷس ٲي قطٸٔ ٲك٧٭ تكطيح ٸ تٹنيٝ اظ ٪عاضـ ٶٹيؿٷسٺ.ٲك٧٭ ثبقس آٴ ضٕٞ ثطاي پيكٷٽبز قبٲ٭

 .٦ٷس ٲي ش٦ط ٶيع پيكٷٽبز ضا ٲحسٸزيتٽبي ٸ ٲعايب يٳٷبً.زټس ٲي اضايٻ ضا ذٹز پيكٷٽبز ٸ اٶتربة

 اقذام-هؼياس الگَي-٧

 ثيٵ اظ ضا ٲتٛيط ي٥ ؾپؽ ٸ تٗييٵ ضا ي٥ ټط ٲٗبيت ٸ ٲعايب ٸ ثؿٷزيٱ ٸاحسي ٲٗيبض ثب ضا چٷسي ٲتٛيطټبي ٦ٻ قٹز الظٰ ټط٪بٺ

 ؾٷزيٱ، ٲي ٶٓط ٲٹضز ٲٗيبض اؾبؼ ثط زؾت٫بٺ ي٥ ذطيس ٲٹضز زض ٲخالً.٦ٷيٱ ٲي اؾتٟبزٺ  ا٢ساٰ،-ٲٗيبض اٮ٫ٹي اظ ٦ٷيٱ اٶتربة ٲتٛيطټب

 ٸ تٹا١ٞ ٲب ٲٗيبضټبي ثب ٦ٻ ضا ؾبذتٽب آٴ اظ ي٧ي آٶ٫بٺ ٸ ٚيطٺ، ٞطٸـ اظ پؽ ؾطٸيؽ اٶُٗبٜ، ٢بثٯيت ٲٟيس، ٖٳط ټعيٷٻ، ٲٗيبض ثب ٲخالً

 .٦ٷيٱ ٲي پيكٷٽبز ٸ اٶتربة زاضز، ثٽتطي تزبٶؽ

 هؼلَل-ػلت الگَي-٨

 ٖٯت ٸ ظٲبٶي تٯٟي٦.١ٷيٱ تحٯي٭ ٸ تزعيٻ ضا ثرهٹل ا٢ساٰ ي٥ احتٳبٮي ٖٹا٢ت ثرٹاټيٱ ٦ٻ اؾت ٲٟيس ټٷ٫بٲي اظ اٮ٫ٹ ايٵ اظ اؾتٟبزٺ

 .ثبقس زاقتٻ ٲٗٯٹ٬ چٷس ٖٯت ي٥ يب ٸ ٖٯت چٷس اؾت ٲٳ٧ٵ ٲٗٯٹ٬ ي٥ اؾت، اٮجتٻ پصيط اٲ٧بٴ ٶيع ٲٗٯٹٮي ٸ
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 زاضز ثيٷي پيف رٷجٻ ٦ٻ ؾااالتي ٲٹضز زض تطتيت ايٵ.٦ٷيٱ ٲي حط٦ت ٶبقٷبذتٻ ٖٹاٲ٭ ثؿٹي قسٺ قٷبذتٻ ٖٹاٲ٭ اظ اٮ٫ٹ ايٵ زض

 زاقت؟ ذٹاټس تإحيطي چٻ ؾٹز زض ٦بال ايٵ ٖطيٻ ٦كف ثٻ تٹرٻ ثب ٦ٷيٱ، ايبٞٻ زضنس ارٷبؼ زٸ ٢يٳت ثٻ ا٪ط ٪ٲخالً اؾت، ٲٟيس

 ًَيسي گضاسش دٍم هشحلِ هختصش ضشح

 آٴ ٲُبٮت ٲٷ٣ُي ضثٍ اظ ٲٷٓٹض ٸ ٲُبٮت، ٲٷ٣ُي ضثٍ َطح ثب يٗٷي اؾت ضيعي َطح ثب ٲب ؾطٸ٦بض ٶٹيؿي ٪عاضـ زٸٰ ٲطحٯٻ زض

 ضٸقٵ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ تطتيت ٸ ٶٓٱ ٲٗيبضټب زي٫ط ٸ ٲٗٯٹ٬ ٸ ٖٯت تإذط، ٸ ت٣سٰ اټٳيت زضرٻ حيج ارعاء اظ ثيٵ ٸ رعء ٸ ٦٭ ثيٵ ٦ٻ اؾت

 ٶؿجي اټٳيت ٸ تطتيت ټٱ ٸ ٦ٷس پيسا شټٵ زض ضٸقٵ ٲٹيٹٔ تهٹيطي ٦٭ اظ ټٱ ٪عاضـ ذٹاٶٷسٺ ٦ٻ نٹضتي ثٻ ثبقس، زاقتٻ ٸرٹز

 .زټس تٳيع ٸ تكريم ٲٹيٹٔ ٦٭ ثب ٸ ي٧سي٫ط ثب ضا ارعاء

 Brainاٶ٫ٯيؿي   ٦ٯٳٻ ٲٗبز٬ ٸ ٪ٹيٷس ٲي“ اٶ٫يعي شټٵ“ ضا آٴ ٦ٻ اؾت اي قيٹٺ اظ اؾتٟبزٺ ضيعي، َطح ضٸقٽبي اظ ي٧ي

Storming ٲي شټٵ ثٻ ٪عاضـ ٲٹيٹٔ ثب اضتجبٌ زض ٮحٓٻ آٴ زض ٦ٻ ضا آٶچٻ ٲُبٮت ٞٽطؾت ؾتٹٴ زض ٶرؿت قيٹٺ ايٵ  زض.اؾت 

 ٲي يبززاقت آٶٽب ٲٷ٣ُي ٚيط يب ٲٷ٣ُي ٸ ٲٳ٧ٵ ٚيط يب تإذط، ٲٳ٧ٵ ٸ ت٣سٰ ٪طٞتٵ ٶٓط زض ثسٸٴ ٸ ٦ساٰ ټيچ حصٜ ثسٸٴ ضؾس

 ثٗساً ٸ حصٜ ضا ٚيط ٲٷ٣ُي ٸ ٲٳ٧ٵ ٚيط ٸ ٲطثٹٌ ٶب ٲٹاضز پطزاذتٻ، قسٺ ٢يس ٲُبٮت ي٧بي٥ ثطضؾي ٸ ٲُبٮٗٻ ثٻ اثتسا ؾپؽ.٦ٷيٱ

 ٖٳٯيبت ايٵ اظ ثٗس.٦ٷيٱ ٲي تٯٟي١ ضا ٲ٧ٳ٭ ٲٹاضز ٸ اٶتربة ضا ي٧ي ٲكبثٻ ٲُبٮت ثيٵ اظ ٸ ثطضؾي ٲزسزاً ضا ٲبٶسٺ ثب٢ي ٲُبٮت

 ٲي يبززاقت ٲطثٹٌ ٲٹاضز ٸ ٲٷ٣ُي ٲٹاضز تإذط، ٸ ت٣سٰ ثٻ تٹرٻ ثب زي٫ط ؾتٹٴ زض قسٺ ٞطاټٱ ٶحٹ ثسيٵ ٦ٻ ٲٹاضزي ضا ٸ ٲُبٮت

 ٪٦ٷيٱ

 ٲُبٮت ٞٽطؾت ٲُبٮت                                                   ٞٽطؾت

 ٪٪طٞتٵ ٶٓط زض ثب                                          ٪٪طٞتٵ ٶٓط زض ثسٸٴ

 تإذط ٸ ت٣سٰ-١ تإذط                                                ٸ ت٣سٰ-١

 اٲ٧بٶبت-٢ ٲٳ٧ٵ                                      ٚيط يب ٲٳ٧ٵ-٢

 ٲٷ٣ُي ٲٹاضز-٣ ٲٷ٣ُي                                    ٚيط يب ٲٷ٣ُي-٣

 ٲطثٹٌ ٲٹاضز-٤ ٲطثٹٌ                                        ٶب يب ٲطثٹٌ-٤

 

 الظٰ.اؾت تط ٲك٧٭ آٴ ؾپطزٴ يبز ثٻ ٸ ٲُبٮت زض٤ ٸ ثٹزٺ ٦ٷٷسٺ ذؿتٻ اؾت، ٶ٫طزيسٺ ثٷسي ٲبزٺ ٸ ٶٹقتٻ ي٧ؿطٺ ٦ٻ ټبيي ٲتٵ

. قٹز زازٺ ٶكبٴ ٪عاضـ ٦ٯي َطح ثٻ ٸ ټٱ ضٖبيت ثٻ ٶؿجت پبضا٪طاٞٽب اضتجبٌ اؾت
 

 چْاسم فصل

 ًگاسش ٪ًَيسي گضاسش سَم هشحلِ
 هقذهِ

 زض.ضؾس ٲي ٞطا ثبقس ٪عاضـ ٶ٫بضـ ٦ٻ ؾٹٰ ٲطحٯٻ ٶٹثت آٶ٫بٺ ٪طٞت، پبيبٴ ٶٹيؿي ٪عاضـ زٸٰ ٸ اٸ٬ ٲطحٯٻ زض ٦بض آٶ٧ٻ اظ پؽ

 ٦ٻ ثطاي ٸ ذٹاټيٱ ٲي چطا ذٹاټيٱ، ٲي چٻ ٦ٻ ثيٷسيكيٱ ٦ٻ ٦ٷيٱ، ٞطاټٱ ضا ٪عاضـ ٲهبٮح ٸ ٲٹاز ثٹز ٦ٻ ايٵ ٲب ٦ٹقف اٸ٬ ٲطحٯٻ

 آٴ ذٹاټيٱ ٲي ؾٹٰ ٲطحٯٻ زض.ثبقس ٢بٮجي ٸ نٹضت چٻ زاضاي ٪عاضـ ثبيس ؾبذتبض ٦ٻ ثٹزيٱ ٦بض ايٵ زض زٸٰ ٲطحٯٻ زض.ذٹاټيٱ ٲي

 ث٧بض ايٱ ضيرتٻ ضا آٴ َطح اظ پيف ٦ٻ ؾبذتبضي اؾبؼ ثط ايٱ ٦طزٺ ٞطاټٱ ٦بٞي اٶساظٺ ثٻ ٸ ز٢ت ثب ٸ زضؾتي ثٻ ٦ٻ ضا ٲهبٮح ٸ ٲٹاز

ٸ  قٹز ٲي ٲحؿٹة ؾٷس ٲٷعٮٻ ثٻ ظيطا اؾت ٶٹيؿي ٪عاضـ ٲطاح٭ ٲٽٳتطيٵ اظ ٲطحٯٻ ايٵ.ٶٽيٱ ثٷب ضا ٪عاضـ ؾبذتٳبٴ ٖٳالً ٸ ثطيٱ

 ٪عاضـ آٴ ذبَط ثٻ ٦ٻ ټسٞي پيكجطز زض ضا ذٹز ٶ٣ف ٸ زضآيس ٦بض اظ ٶ٣م ٸ ٖيت ثي حساالٲ٧بٴ ؾٷس ايٵ ٦ٻ ث٧ٹقيٱ ثبيس ثٷبثطايٵ

 .ٶٳبيس ايٟب قسٺ تٽيٻ

 ٪ټؿتيٱ ضٸثطٸ ٲؿإٮٻ چٽبض ثب ٲب ٶ٫بضـ ٲطحٯٻ زض

 ٶٹيؽ پيف تٽيٻ-١

 ٶ٫بضـ ؾج٥ ٲؿإٮٻ-٢

 رٳالت ٸ ٦ٯٳبت ٲؿإٮٻ-٣

 پبضا٪طاٜ ٲؿإٮٻ-٤
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 ًَيس پيص تْيِ-١

 ٖٷٹاٴ ثٻ ٦بٚص نٟحٻ چٷس يب ي٥ ضٸي ٧ٞط، ٦بٲ٭ تٳط٦ع يٳٵ ضا ٪عاضـ ٲحتٹاي تإٲ٭، ٸ تطزيس ثسٸٴ ٦ٻ اؾت آٴ ٲُٯٹة ٦ٳب٬

 اٶتٓبض ٶجبيس ثبقس، زازٺ اٶزبٰ زضؾتي ثٻ ضا ضيعي َطح ٸ ٲ٣سٲبتي ٦بضټبي چٷس ټط ٦بضي، ٶٹيؿٷسٺ تبظٺ ټيچ ثيبٸضيٱ، ٶٹيؽ پيف

 ٸ ظيبز تٳطيٵ ثٻ ٶبچبض ٶ٧طزٺ پيسا ٲٽبضت ٦ٻ ظٲبٶي ثٷبثطايٵ تب.ثبقس ٶ٣م ٸ ٖيت ثي اٸ٬ ٸټٯٻ ټٳبٴ زض اـ ٶٹقتٻ ٦ٻ ثبقس زاقتٻ

 ٶٹيؽ  پيف زض.زاضز ٲٗٳٹ٬ آٴ زض ضا ٶٓطټب تزسيس ٸ تٛييطات ثٗساً ثتٹاٶس ٸؾيٯٻ ثسيٵ تب اؾت ٶٹيؽ پيف تٽيٻ

 ٦بٞي ٞطنت ٶٹيؿٷسٺ ثطاي ٸٮي ثبقس ٶكسٺ ضٖبيت ظيبز ٦الٰ ضؾبيي ٸ ثٷسي رٳٯٻ زؾتٹضي، ٢ٹاٖس ٪صاضي، ٶ٣ُٻ ضٖبيت اؾت ٲٳ٧ٵ

 ٸ اؾت ٪عاضـ ٣ٞطات ؾتٹٴ ٸ اؾ٧ٯت ٲٷعٮٻ ثٻ ٶٹيؽ پيف.آٸضز ٖٳ٭ ثٻ ضا الظٰ انالحبت ٸ ثطَطٜ ٦ٷس ضا ټب ٶ٣م تٳبٰ تب ټؿت

 .٪يطز اٶزبٰ آٴ ثط ثبيس زي٫طي ظيبز ٸ ٦بضټبي اؾت ثٽطٺ ثي ټب ؾٷزي ٶ٧تٻ ٸ ْطاٞتٽب ٸ پٹؾت ٸ ٪ٹقت اظ ټٷٹظ

 ٪زټس ٢طاض تٹرٻ ٲٹضز ضا ظيط ٶ٧بت ٶٹيؽ پيف تٽيٻ ټٷ٫بٰ ثبيس ٪عاضـ ٶٹيؿٷسٺ

 ٶٹيؽ پيف ٲٗٳٹالً.٦طز ٸاضز آٴ زض ثتٹاٴ ضا ٶٓطټب تزسيس ٸ تٛييطات تب ثبقس ٲتط ؾبٶتي ؾٻ تب زٸ ٶٹيؽ پيف ؾُطټبي ٲيبٴ ٞبنٯٻ-

 .ٶٹقت ٲيبٴ زض ؾُط ي٥ ثبيس ضا

 .ثبقس ٶساقتٻ ذٹضز٪ي ٢ٯٱ ظيبز ٸ ثبقس ذٹاٶب ٶٹيؽ، پيف اؾت ٲٳ٧ٵ ٦ٻ آٶزب تب-

 .قٹز ٦كيسٺ ٲٳتس ذٍ ثبيس قٹز، ٶٹقتٻ ثطرؿتٻ ٸ زضقت ثبيس ٦ٻ ٲُبٮجي ظيط-

 زاقتٻ ٸرٹز ايبٞي ٲُٯت ثطاي ٦بٞي ٲح٭ ٮعٸٰ نٹضت زض تب ثبقس ٲتط ؾبٶتي ٥ تب ٣ ثبيس ٶٹيؽ پيف نٟحبت َطٜ چٽبض حبقيٻ-

 .ثبقس

 .٪طزز زضد ٲح٭ ټٳبٴ زض ټٳيكٻ ټب قٳبضٺ ٸ تٗييٵ نٟحٻ قٳبضٺ ثطاي ربيي ٶٹيؽ پيف تٳبٰ ضٸي-

 اظ اؾت ثٽتط اقتجبٺ اظ رٯٹ٪يطي ثطاي ٪طزز ايبٞٻ ٶٹيؽ پيف ثٻ نٟحٻ چٷس يب ي٥ قٹز الظٰ ٪صاضي قٳبضٺ اظ پؽ ٦ٻ نٹضتي زض-

 ٪ٲخب٬ قٹز، اؾتٟبزٺ ت٧طاضي قٳبضٺ
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 .ثپطزاظز ٶٽبيي ٲتٵ ثٻ تٹاٶس ٲي ٪عاضق٫ط ٶٹيؽ، پيف ٦بض اتٳبٰ اظ پؽ

 ًگاسش سثك-٢

 ٪عاضـ ضؾٳي ٸ ٖٯٳي رٷجٻ ايٷ٧ٻ حيٵ ث٧ٹقس ثبيس ٪عاضـ ٶٹيؿٷسٺ.٪طزز اضائٻ ز٢ي١ ٸ ضٸقٵ ذال٠، ثسيٕ، ؾج٧ي ثب ثبيس ٪عاضـ

 ا٪ط ٦ٻ ٶيؿت ق٥ ٮي٧ٵ ٶساضز ازثي رٷجٻ چٷساٴ ٪عاضـ چٻ ٪ط.ٶ٫طزز ٶٳٹزاض آٴ زض ثي ضٸحي ٸ ذك٧ي حبٮت قٹز ٲي حّٟ

 ٪ٹيب ٸ ضٸقٵ ضٸاٴ، ؾج٥ ي٥.اٞعايس ٲي ٪عاضـ ٢جٹ٬ ٸ ٢بثٯيت اضظـ ثٻ ٦ٷس ټٳطاٺ ثيبٴ ظيجبيي ثب ضا ز٢ت ٸ ؾبز٪ي ثتٹاٶس ٶٹيؿٷسٺ

 زض ٸ ؾبزٺ ضا ذٹيف ٲُبٮت ؾج٧ي ٲٷبؾت ثطزٴ ٦بض ثٻ ثب ثبيس ٪عاضـ ٶٹيؿٷسٺ.٦ٷس ٲي ٲُٯت ضؾبيي ٸ ٶٳٹزٴ ربٮت ثٻ ثعض٪ي ٦ٳ٥

 ربي ذٹز ح٣ي٭ ٦ٯٳبت ٶٹيؿي ٪عاضـ زض اٲطٸظٺ.ٶٳبيس ٪عاضـ ذٹاٶٷسٺ شټٵ اظ زٸض ٸ ؾٷ٫يٵ ٖجبضات ٸ ٮٛبت اظ ذبٮي ٸ ٪ٹيب حب٬ ٖيٵ

 ٪٦ٷس پطټيع ظيط يٗٝ ٶ٧بت اظ ٦ٻ ث٧ٹقس ثبيس ٶٹيؽ ٪عاضـ اؾت زازٺ ضٸظ اؾتٟبزٺ ٲٹضز ٸ ؾبزٺ آقٷب، ٦ٯٳبت ثٻ ضا

 زٶيب ي٥ ٶٽبيت، ثي ټط٪ع، ٪ٲبٶٷس آٲيع اٚطا٠ رٳالت ٸ ٦ٯٳبت ثطزٴ ٦بض ثٻ-اٮٝ

 ثبيس قجٽٻ اي شضٺ ثسٸٴ "٪ٲبٶٷس ٦ٷس ٲي ايزبز ذٹاٶٷسٺ زض ٲٷ١ُ ٸ ٣ٖ٭ اظ زٸض اَٳيٷبٴ حؽ ٦ٻ رٳالتي ٸ ٦ٯٳبت ٦بضثطزٴ ثٻ-ة

 "٪ٟت

 "ث٫صاضيس ٲٵ ربي ثٻ ضا ذٹز" يب" ٦ٷٷس ٲي ٧ٞط َٹض ايٵ ٧ٞطاٴ ٦ٹتٻ" ٪ٲبٶٷس ذٹاٶٷسٺ احؿبؾبت ثطاٶ٫يرتٵ-د

 "... ٦ٻ پصيطز ٲي ٖب٢ٯي قرم ټط" ٪٪عاضـ ثٻ زازٴ تجٯيٛبتي رٷجٻ-ز

 ثيزب ٢ًبٸت-ٺ

 ٪عاضـ ثٻ ذبني رٽت زازٴ ٶتيزٻ زض ٸ ٪عاضـ زض قرهي احؿبؾبت اٖٳب٬-ٸ

 ٦ؽ ټٳٻ" ٸ" ٶيؿت ٪ٟتٵ ثٻ الظٰ" يب"٦ٻ اؾت ثسيٽي "٪ٲبٶٷس رٳالتي ازاي ثب ٲٷ٣ُي زالي٭ اضايٻ ثسٸٴ ٲؿبي٭ ٢جٹالٶسٴ زض ؾٗي-ظ

 ٢جي٭ ايٵ اظ ٸ "... ٦ٻ زاٶس ٲي

 ٚٯٍ اؾتسال٬-ح

 ز٢تي ثي ٸ ٶبضؾبيي-ٌ

 ٪٦ٷس ضٖبيت ضا ظيط ٶ٧بت ثبيس ٶٹيؿٷسٺ ٞٹ٠، ٶ٧بت اظ پطټيع ٲ٣بث٭ زض

 اذتهبض ٖيٵ زض ثٹزٴ ٦بٲ٭-اٮٝ
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 رٳالت ثٹزٴ ضٸقٵ ٸ ٸايح-ة

 ضؾبيي ٸ ؾبز٪ي-د

 جوالت ٍ كلوات-٣

 آى اصَل ٍ اقسام تؼشيف، ٪جولِ

 جولِ تؼشيف

 .٪صاضيٱ ٲي ٶ٣ُٻ قٹز، تٳبٰ رٳٯٻ رب ټط.ضؾبٶس ٲي ضا پيبٲي ټٱ ضٸي ثط ٦ٻ اؾت ٦ٯٳبت اظ اي ٲزٳٹٖٻ رٳٯٻ

 جولِ اقسام

 .ٖبَٟي يب تٗزجي-اٲطي-پطؾكي-اذجبضي ٪اؾت ٪ٹٶٻ پٷذ رٳٯٻ ٲٟٽٹٰ، ٸ ٲٗٷي ٮحبِ اظ

 .ٲط٦ت يب اؾت ؾبزٺ يب رٳٯٻ ٞٗ٭، ٮحبِ اظ

 .٦بٲ٭ يب اؾت ٶب٢م يب رٳٯٻ ٲٗٷي، زض ٦ٳب٬ ٮحبِ اظ

 .پيطٸ يب ٸ اؾت ٲؿت٣٭ يب رٳٯٻ زي٫ط، رٳالت ثب اضتجبٌ ٮحبِ اظ

 جولِ اصَل

 ٍحذت اصل-الف

 ٲطثٹٌ ٲؿبي٭ ا٪ط حتي.اؾت ثؿيبض اټٳيت زاضاي ؾبز٪ي ٖيٵ زض ان٭ ايٵ.ثبقس انٯي ٶ٧تٻ ٸ ٲًٳٹٴ ي٥ قبٲ٭ ٣ٍٞ ثبيس رٳٯٻ ي٥

 .ثطٸز ثيٵ اظ ٶجبيس آٴ ٸاحس ٲًٳٹٴ انٯيت ٸ رٳٯٻ ٸحست ٪طزز ش٦ط پيطٸ زض رٳالت انٯي ٲًٳٹٴ ٸ ايسٺ ثٻ

 ٪ث٫يطز ٢طاض تٹرٻ ٲٹضز ثبيس ظيط ٶ٧بت رٳٯٻ ٸحست حّٟ ٲٷٓٹض ثٻ

 .قٹز حصٜ رٳٯٻ اظ ٶجبيس انٯي ٧ٞط ٸ ٲٟٽٹٰ ٶٳٹزٴ زض٤ ٢بث٭ ثطاي الظٰ ٶ٧بت اظ ي٥ ټيچ-اٸ٬

 .ٶكٹز ٪ٷزبٶيسٺ رٳٯٻ زض الظٰ ٚيط ٸ ايبٞي ٶ٧تٻ ټيچ-زٸٰ

 .٪يطز ٢طاض تٹرٻ ٲٹضز ز٢ت ثٻ ٚيطٺ ٸ ٲٟٗٹ٬ ٞٗ٭، ٸ ٞبٖ٭ ٶٓط اظ ظثبٴ زؾتٹض نحيح ٢ٹاٖس-ؾٹٰ

  .قٹز زازٺ ٶكبٴ رب ثٻ ٸ نحيح ضثٍ حطٸٜ ثطزٴ ٦بض ثٻ ثب ٞطٖي ٸ انٯي ټبي ايسٺ ٸ ٲًٳٹٴ ثيٵ ضٸاثٍ-چٽبضٰ

 ضا ٞطٖي ا٧ٞبض ٸ ٲؿت٣٭ رٳالت تط٦يت زض ضا ٲؿت٣٭ ا٧ٞبض ثبيس ٮصا زاضز ثط زض ٦ٻ ثبقس ٲًٳٹٶي ٸ ٧ٞط ٶٳبيٷسٺ ثبيس رٳٯٻ چٹٴ-پٷزٱ

 .زاز ٢طاض تجٗي ٸ ٞطٖي رٳالت زض

 زض ٸ ضٸز ٲي زؾت اظ ٞطٖي ٸ انٯي ا٧ٞبض ضقتٻ نٹضت ايٵ ٚيط زض.زاز تٛييط ثبض ي٥ اظ ثيف ضا ٧ٞط رٽت رٳٯٻ، ٲيبٴ زض ٶجبيس-قكٱ

 .٪يطز ٲي اٸ زؾت اظ ضا ٲُٯت ضقتٻ ؾط ٸ آٸضز ٸرٹز ٲي ثٻ اٚتكبـ ذٹاٶٷسٺ شټٵ

 رٳٯٻ تب ٦طز ارتٷبة ټٱ ؾط پكت رٳٯٻ ي٥ زض آٶٽب اٲخب٬ ٸ" آٶ٧ٻ" ،" ي٧ٻ...." ،" ٦ؿي٧ٻ"،" ٦ٻ" ٦ٯٳبت ثطزٴ ٦بض ثٻ اظ ثبيس-ټٟتٱ

 ٪ٶيبيس زض آة اظ ظيط رٳٯٻ ٲبٶٷس ٶكٹز ٸ پيچ زض پيچ ٸ ٶبضؾب ٪ٷ٩،

 .٦طز پطټيع ثبيس ؾبظز ٲي ٲك٧٭ ضا يٳيط ٲطارٕ ٸ ٲٟٗٹ٬ ٸ ٞبٖ٭ ثيٵ اضتجبٌ زض٤ ٸ ٲٗبٶي حّٟ ٦ٻ زضاظ رٳالت ٶٹقتٵ اظ-ټكتٱ

  ٶ٧ٷس تٛييط رٳالت ٲٗبٶي تب ٦طز اؾتٟبزٺ نحيح ٸ ز٢ي١ ٶحٹ ثٻ ٪صاضي ٶ٣ُٻ ٖالئٱ اظ ثبيس-ٶٽٱ

 ستط اصل-ب

 اظ ضا ذٹز ٶٓط ٲٹضز ٸ انٯي ٲٗٷي ٦ٻ قٹٶس تط٦يت ي٧سي٫ط ثب ٸ ثبقٷس ٲطتجٍ ٸ ٲته٭ ټٱ ثٻ چٷبٴ ثبيس رٳٯٻ ٢ؿٳتٽبي ٸ ٦ٯٳبت

 ثبيس ظيط ٶ٧بت ضثٍ ان٭ حّٟ ثطاي.ٶ٫طزز ٲٗٷي ثي ٸ ٲجٽٱ پٽٯٹ، زٸ رٳٯٻ ٦ٻ قٹز ٲي ؾجت زض رٳٯٻ ضثٍ ان٭ ضٖبيت.ٶسټٷس زؾت

 ٪٪يطز ٢طاض ٶٓط ٲٹضز

 ٸ ٢يٹز.ٶٳٹز ذبني ز٢ت ثبيس ٸنٟي ٸرٹٺ ٸ ٢يٹز ٪طٞتٵ ٦بض ثٻ زض ذهٹل ثٻ ٸ زاز ٢طاض رٳٯٻ زض نحيح تطتيت ثٻ ضا ٦ٯٳبت-اٸ٬

 ٲرتٯٝ ربټبي زض" ٣ٍٞ" ٢يسي ٦ٯٳٻ ٪يطي ٦بض ثٻ ثب ٲخالً.زاز ٢طاض ٦ٷس، ٲي ٸنٝ ضا آٴ ٦ٻ اي ٶعزي٥ ٦ٯٳٻ ثبيس ضا ٸنٟي ٦ٯٳبت

 .آٸضز ثسؾت ٲتٟبٸتي ٦بٲالً ٲٗبٶي ظيط رٳٯٻ

 ".ث٫يطز ٸ٢ت ٲهبحجٻ ثطاي ثبٶ٥ ضئيؽ اظ تٹاٶس ٲي اٸ"

 ؾٹء ٲٹرت تٹاٶس ٲي ٶٹيؿي ٪عاضـ زض اؾت اؾتٟبزٺ ٲٹضز ازثي ْطاٞتٽبي ايزبز ذبَط ثٻ ٪بټي ٦ٻ رٳالت ٲٗٷبيي زٸ ٸ پٽٯٹيي زٸ

 .٦طز پطټيع آٴ ثبيس اظ ٶب٪عيط ٸ ٪طزز اقتجبٺ ٸ تٟبټٱ

 ٪ټؿتٷس ٲرتٯٝ ٲٗٷبي زٸ زاضاي ٦ساٰ ټط ظيط رٳالت

 ".زاضٰ زٸؾت ثيكتط پسضت اظ ضا تٹ ٲٵ"
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 ".ثٹز زضؾت ټٳٻ اتٟب٢بً ٦ٻ ٪طٞت اٸ ٲ٣بٮٻ اظ ٚٯٍ پٷذ ٲٷت٣س"

 ٪ظيط رٳٯٻ ٲبٶٷس ٶٻ زاز ٶؿجت ٸ ضثٍ آٴ ٞبٖ٭ ثٻ ضا ٖٳ٭ ٸ ٞٗ٭ ټط ټٳيكٻ ثبيس-زٸٰ

 ".ث٫يطيس تحٹي٭ ضا ذٹز ٦بالي ثٷسي ثؿتٻ اظ پؽ تٹاٶيس ٲي قٳب"

 ٞٗ٭ ٸرٻ ضثٍ حطٸٜ اظ رٳٯٻ زض آٶٽب اضائٻ ثطاي ثبيس ثبقٷس ٸظٴ ټٱ ٸ ضزيٝ ي٥ زض زؾتٹضي ذهٹنيبت ٶٓط اظ ٲُٯت چٷس ا٪ط-ؾٹٰ

 ٪اؾت ٸظٶي ټٱ ضٞتٵ ثيٵ اظ زټٷسٺ ٶكبٴ ظيط رٳالت.قٹز حّٟ آٶٽب ٸظٶي ټٱ اضتجبٌ ٸ ٦ٻ ٦طز اؾتٟبزٺ َٹضي

 ٦طزٴ ٸنٹ٬ ٸ ٞطٸـ  ذطيس،".ثبقس ٲي قٹز ٪طٞتٻ ٦بٲالً ٲٹرٹزي ايٷ٧ٻ ٲزسز ٪صاضي ؾطٲبيٻ ثطاي ٲٷبؾجي ټٷ٫بٰ ٲبٮي، ؾب٬ آٚبظ"

 ".اؾت اټٳيت ٞطاٸاٴ زاضاي ؾٻ ټط ٲُبٮجبت

 .٦طز تٳبٰ ٶب٢م نٹضت ثٻ ضا ٲ٣بيؿٻ ٶجبيس قس، ٲُٳئٵ آٴ ت٧ٳي٭ اظ ثبيس ٪طٞتٻ نٹضت اي ٲ٣بيؿٻ رٳٯٻ زض ا٪ط-چٽبضٰ

 ".اؾت ٦بقبٴ اظ ظيجبتط تٽطاٴ زض قٳب ٲٷع٬" ٪ٚٯٍ رٳٯٻ

 اؾٱ ٸ ٶكٹز ضارٕ اؾٱ زٸ ثٻ يٳيط ي٥ ٦ٻ ٶٹقت اي ٪ٹٶٻ ثٻ ثبيس ضا رٳالت.اؾت ثؿيبض اټٳيت زاضاي يٳبيط ثطزٴ ٦بض ثٻ-پٷزٱ

 .ثبقس ٲكرم يٳيط ثٻ ٲطثٹٌ

 .اؾت تُٗي٭ ٲسضؾٻ ٞطزا يبٞت اَٳيٷبٴ اٸ ٦طز نحجت قب٪طز ثب ٲٗٯٱ ٸ٢تي ٪ٲجٽٱ رٳٯٻ

 تأكيذ اصل-ج

 ٲح٭ زض رٳٯٻ ٲٽٱ ا٧ٞبض ٸ ٲُبٮت زازٴ ٢طاض يٗٷي تإ٦يس.٦ٷس ٲي ثيكتط آٴ ثٻ ٶؿجت ضا ذٹاٶٷسٺ اَٳيٷبٴ ٸ ٲح٧ٱ ضا رٳٯٻ تإ٦يس،

 زض قس ٪ٟتٻ ( زٸٰ ٲطحٯٻ ) ٪عاضـ ؾبذتبض زض تإ٦يس ٶحٹٺ ٸ رب زضثبضٺ ٦ٻ آٶچٻ.٦ٷس ٦ٳ٥ رٳٯٻ ٪يطايي ثٻ ٦ٻ َٹضي ثٻ ٲٷبؾت

 .اؾت نبز٠ ٶيع رٳالت ٲٹضز

 ٪٪طزز ضٖبيت ثبيس ظيط ٶ٧بت اؾت ٲطثٹٌ رٳالت ٸ ٦ٯٳبت ٶ٫بضـ ثٻ ٦ٻ آٶزب تب ذالنٻ َٹض ثٻ

 ًَيسي صشيح-١

 ٪ٲخالً.ٶيؿتٷس ٢ُٗي ٲٗبٶي زاضاي ٦ٻ ٦ٯٳبتي ٸ ٲجٽٱ انُالحبت ٸ ٮٛبت ثطزٴ ث٧بض اظ ذٹززاضي يٗٷي

 ثٷٹيؿيٱ                              ٶٷٹيؿيٱ                          

 ْٽط اظ ثٗس ٣ ؾبٖت ٞطزا ظٸز                                             ذيٯي

 ٶٟط ي٧هس-٦يٯٹ زٺ-% ٩٠                            ذيٯي                    

 %٨٧ يب-% ٥١                           ا٦خطيت                         

 اؾت قسٺ ٪طٞتٻ تهٳيٱ" يب" اؾت قسٺ ٪ٟتٻ" ٪ٲبٶٷس ٲزٽٹ٬ ٸرٻ اظ اؾتٟبزٺ ربي ثٻ ٲخالً.ٶٹقت نطيح ثبيس ٶيع ٖجبضات ٸ رٳالت زض

 ."اؾت ٪طٞتٻ تهٳيٱ ٦٭ ٲسيط" يب"اؾت ٪ٟتٻ ازاضٺ حؿبثساضي ضئيؽ" ٲخالً ٶٹقت ثبيس"

 ضٕٞ ٲٹرت ثيبٴ، زض نطاحت.آٴ ٦ٷٷسٺ ٶٻ ٸ ثبقس ٶٓط ٲٹضز ٖٳ٭ ٶتيزٻ يب ٸ ٶجبقس ٲكرم ٞبٖ٭ ٸا٢ٗبً ٦ٻ اؾت ٸ٢تي اؾتخٷبء، ٲٹضز

 .قس ذٹاټس اظ رٳالت ٲرتٯٝ تٟؿيط ٸ تٟبټٱ ؾٹء

 ًَيسي سادُ-٢

 ٪يٗٷي

 ثٷٹيؿيٱ                             ٶٷٹيؿيٱ                      

 ٪طاٶجٽب ٢يٳت                                                 شي

 ي٧جبضٺ ثٻ ٦ٯي، ثٻ                       ثبٮٳطٺ                         

 ا٦ٷٹٴ ټٱ ٖٳالً،                      ثبٮٟٗ٭                           

 ربٶساض ضٸح                                                     شي

 .زؾت ايٵ اظ ٮٛبت زي٫ط ٸ

 ( ايجاص ) ًَيسي كَتاُ-٣

 ت٧طاضي  انُالحبت ٸ ٦ٯٳبت حصٜ-

 ٦الٰ ت٧يٻ ٸ ټٳبٶ٫ٹيي اظ احتطاظ-

 .٦ٷس ٶٳي ٪عاضـ ثٽتط زض٤ ثٻ ٦ٳ٧ي ٦ٻ ظايس ٲُبٮت حصٜ-

 .قٹز ضٖبيت ٶٹيؿي ٦ٹتبٺ ٸ ٶٹيؿي ؾبزٺ نطاحت، ثبيس ٶيع ٖجبضات ٸ رٳالت ٲٹضز زض
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 تالغت ٍ فصاحت-٤

 ټط.ثبقس اثٽبٰ اظ ذبٮي ٸ ضٸقٵ ٲبٶٕ، ٸ ربٲٕ ٦ٻ اؾت ٦الٲي ضؾب يب ثٯيٙ ٦الٰ ٸ ثبقس زٮپؿٷس ٸ ظيجب ٦ٻ اؾت ٦الٲي ٞهيح ٦الٰ

 .ٶيؿت ثٯيٙ ٮعٸٲبً ٞهيح ټط ٦ٯٳٻ ٸٮي.ټؿت ٞهيح ثٯيٛي ٦ٯٳٻ

 ٪اٶس ٞطٲٹزٺ ٦ٻ اؾت (ٔ) ٖٯي حًطت اظ ٲٷ٣ٹ٬ ثالٚت ٸ ٞهبحت ٲٹضز زض تٗطيٝ ثٽتطيٵ

 "يٳ٭ ٸٮٱ ز٬ّ ٸ ٢٭ّ ٲب اٮ٧الٰ ذيط"

 ".ٶيبٸضز ٲال٬ ټط٪ع ٸ ٦ٷس زالٮت ٪ٹيٷسٺ ٲ٣هٹز تٳبٰ ثط ٦ٹتبټي ٖيٵ زض ٦ٻ اؾت آٴ ؾرٵ ثٽتطيٵ يٗٷي"

 جولِ كشدى كَتاُ سٍضْاي-٥

 ستط حشٍف جاي تِ ٍيشگَل ًقطِ ٍيشگَل، تشدى كاس تِ-الف

 ٲتطازٜ ٦ٯٳبت حصٜ-ة

 .(ٶٳبييس ٲطارٗٻ قسٺ زازٺ ثٗس نٟحٻ زض ٦ٻ ټبيي ٶٳٹٶٻ ثٻ ) الظٰ ٚيط ٢يٹز ٸ نٟبت حصٜ-د

 

 ًَيسي دسست-٦

 ٪قبٲ٭

 اؾتٟبزٺ ٸ ٢طيٷٻ ثب ٞٗ٭ حصٜ ٲطرٕ، يٳيط ثٹزٴ ضٸقٵ ٞبٖ٭، ثب ٞٗ٭ ٲُبث٣ت ٲبٶٷس آٴ ٲٽٱ ٲٹاضز ٸ ٞبضؾي ظثبٴ زؾتٹض ضٖبيت-اٮٝ

 .٪طزيس ش٦ط رٳٯٻ انٹ٬ ثٻ ٲطثٹٌ ثرف زض ٦ٻ ٲٹاضزي زي٫ط ٸ ٞٗ٭ ظٲبٴ اظ زضؾت

 ٪صاضي ٖالٲت اظ اؾتٟبزٺ-ة

 ٞبضؾي اٲالء قيٹٺ ضٖبيت

 ضؾٳي ٶيٳٻ-اي ٲحبٸضٺ ٮحٵ-د

 اظ اؾتٟبزٺ يب" ٶٹٴ" "ٶبٴ" ربي ثٻ ٲخالً ثٷٹيؿيٱ ق٧ؿتٻ َٹض ثٻ ضا ٦ٯٳبت ٦ٻ ٶيؿت ايٵ اي ٲحبٸضٺ ٮحٵ ثطزٴ ٦بض ثٻ اظ ٲ٣هٹز-٧

 ٲحبٸضٺ زض اؾتٟبزٺ ٲٹضز ٦ٹتبټي ٸ نطاحت ت٧ٯٟي، ثي ؾبز٪ي، نٟب، ٲٷٓٹض، ثٯ٧ٻ ٶيؿت، ٢جٹ٬ ٶٹيؿي ٢بث٭ ٪عاضـ زض ٖبٲيبٶٻ ٦ٯٳبت

 ٢ٯٱ ٸ ثيٽٹزٺ اٚطا٢ٽبي ٪ٹيي، ٢ٯٳجٻ ًٞ٭، اْٽبض ثطاي ٲحٯي ٪عاضـ ٶٹيؿي زض.ضٸز ث٧بض ٪عاضـ زض ثبيس ٶيع ٸيػ٪ي ټٳيٵ ٦ٻ اؾت،

 .ٶيؿت ٞطؾبيي

 ذٹة ٪عاضـ ي٥ تٷٓيٱ ثطاي ٲٽٱ ٶؿرٻ ي٥

 ز٢ت ٪ز

 ٸيٹح ٪ٸ

 اذتهبض ٪ا

 ٦ٷس  ٲي رٯٹ٪يطي ٦الٰ زضاظاي اظ ٸ ٦بټس ٶٳي چيعي ٲٗٷب اظ آٶٽب حصٜ ٦ٻ ٦ٯٳبتي ٶٳٹٶٻ

 ؾٹاث١ ثٻ ٲطارٗٻ                               ثب ٪صقتٻ ؾٹاث١ ثٻ ٲطارٗٻ ثب

 ( ضٞت ثبال ) ٦طز                                 نٗٹز ٦طز نٗٹز ثبال َطٜ ثٻ

 ٖٳٹٲي ٣ٖيسٺ ٲطزٰ                         اظ ثؿيبضي ٖٳٹٲي ٣ٖيسٺ

 ٲٽٱ ٶ٧بت يب اؾبؾي ٶ٧بت ٲٽٱ                                        اؾبؾي ٶ٧بت

 قسٺ احبَٻ قسٺ                                احبَٻ َطٜ ټٳٻ اظ

 ٲؿبٸي ٲؿبٸي                                                ٖيٷبً

 تٳبٰ تٳبٰ                                                 ٦بٲالً

 ٲؿبٸي ٲؿبٸي                                              ٦بٲالً

 ٦طز زؾتي                                   پيف ٦طز زؾتي پيف رٯٹتط

 ٦طزٶس ٲؿبٖي تكطي٥...٦طزٶس                     ٲؿبٖي تكطي٥ ي٧سي٫ط ثب...

 

 .٦طز ايبٞٻ ٞٽطؾت ايٵ ثٻ تٹاٴ ٲي ٦ٻ قٹز ٲي يبٞت ٢جي٭ ايٵ اظ زي٫ط ٖجبضات نسټب

 ثٷسي پبضا٪طاٜ-٤
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 ٪ثبقس رعء ؾٻ زاضاي ثبيس ٪عاضـ ټط قسٺ ٪ٟتٻ ٪عاضـ ؾبذتبض زضثبضٺ ثحج يٳٵ

 ٶتيزٻ-   ٲتٵ - ٲ٣سٲٻ 

 ؾبذتبضي ٮحبِ اظ ضا ٶتيزٻ ٸ ٲتٵ ٲ٣سٲٻ، تب زټس ٲي يبضي ٪عاضـ ذٹاٶٷسٺ ثٻ ٦ٻ اؾت ت٧ٷي٧ي ٸ ٸؾيٯٻ ٪عاضـ زض ثٷسي پبضا٪طاٜ

 .زټس تٳيع ي٧سي٫ط اظ

. 

 آى اص استفادُ ًحَُ ٍ پاساگشاف يا تٌذ تؼشيف

 ٪تٗطيٝ

 .٦ٷس ثيبٴ ضا ٸاحسي ٧ٞط ٦ٻ ټبيي رٳٯٻ ٲزٳٹٖٻ يب رٳٯٻ اظ اؾت ٖجبضت پبضا٪طاٜ يب ثٷس

 آٶٽب ثيٵ ٦ٻ اؾت ټبيي ٲزٳٹٖٻ يب رٳٯٻ ( ثركٽب ) ثٷسټب ايٵ اظ ي٥ ټط.قٹز ٲي ت٣ؿيٱ (ټبيي ثرف) ثٷسټبيي يب ثٷس ثٻ ٶٹقتٻ ټط

 آٴ اظ ي٥ ټط ثٻ.ؾبظز ٲي ضا ٲؿت٣ٯي ٸ ٦بٲ٭ ٲٟٽٹٰ يب ٲُٯت ټٱ ضٸي ٸ زاضز ٸرٹز ٲٗٷبيي ثيكتطي ٸ ٮٟٓي ټٳجؿت٫ي ٸ اضتجبٌ

 .٪ٹيٷس پبضا٪طاٜ يب ثٷس ٪ٟتبض، ي٥ زض ټب ثرف

 

 پاساگشاف اّويت

 ٲٽٱ ارعاي اظ ثطذي ٚبٮجبً نٹضت ايٵ زض ثؿپبضيٱ شټٵ ثٻ ضا ټٳٻ ٶب٪عيطيٱ ٸ قٹز ٲي ٶٹقتٻ ثيكتط يب ؾُط ثيؿت زض پبضا٪طاٞي ٪بټي

 زض ضا پبضا٪طاٜ ٲٽٱ ارعاي اظ ي٥ ټط اؾت الظٰ ضٸ ايٵ اظ.قٹيٱ ٲي اقتجبٺ زچبض ٲ٣هٹز ٞٽٱ آٶ٧ٻ زض ٶتيزٻ ٸ ٦ٷيٱ ٲي ٞطاٲٹـ ضا

 .ؾبظيٱ ٲكرم (-) تيطٺ ذٍ يب قٳبضٺ ثب آٸضزٺ، ټٱ ظيط ؾُطټبي

 ارعاي ثبقٷس، زاقتٻ ٶعزي٥ پيٹٶس ټٱ ثب ثبيس-ي٧سي٫ط اظ تٳبيع يٳٵ-ٶٹقتٻ ټط ثٷسټبي ٲحتٹاي يب ا٧ٞبض ٦ٻ ټٳبٶُٹض اؾت ثسيٽي

 .اؾت چٷيٵ ٶيع پبضا٪طاٜ ټط انٯي

 .قٹز ٲي ظيبزتط ٪يطي ثٽطٺ ٸ ٦ٳتط؛ ذؿت٫ي ثيكتط؛ تٷٹٔ ثبقٷس، ظيبزتط ٶٹقتٻ ي٥ ثٷسټبي چٻ ټط

 ٸ تط ضٸقٵ ضا، اٸ پيبٰ ٸ ٦ٷس زٶجب٬ ضا ٶٹيؿٷسٺ ٧ٞط ٲؿيط تٹاٶس ٲي ثٽتط ذٹاٶٷسٺ، ٪يطز ٢طاض ټٱ ظيط پبضا٪طاٜ ټط ٞطٖي ارعاي ا٪ط

 .٦ٷس زضيبٞت ؾطيٗتط

 ٶٓبٰ زض زټٷسٺ، ٪عاضـ ايبٞي ٸ ظايس ٧ٞطټبي چٹٴ.اؾت ٪عاضـ ؾبذت ٸ َطح زازٴ ٶكبٴ ثطاي ٸؾيٯٻ تطيٵ َجيٗي ٸ ثٽتطيٵ ثٷس،

 ثطرؿتٻ ٲٹرت ذٹز ايٵ ٸ ثبقس زاقتٻ ضٞت٫ي تٹ ؾبٶت ي٥ ثبيس ؾُطټب ؾبيط ٶؿجت ثٻ ثٷس ټط  آٚبظ.يبثس ٲي اٶ٧ٗبؼ ټب پبضا٪طاٜ

 .قٹز ٲي پبضا٪طاٜ ټط ٶٹقتٻ قطٸٔ ٦طزٴ پيسا ٸ ثٷس ټط قسٴ

 تب اثٽبٲي ټيچ ثسٸٴ ضا ٶٹيؿٷسٺ ٧ٞط ٸ ثبظقٷبذت ضا آٴ ٞطٖي ٸ انٯي ٖٷٹاٶٽبي ثتٹاٴ ٶ٫بٺ ي٥ ثب ٦ٻ اؾت ايٵ زض ٶٹقتٻ ټط اضظـ

 .٦طز زٶجب٬ پبيبٴ

 ٶ٫بٺ ٢سيٳي ٦تبثٽبي ٲتٹٴ ثٻ ٲخب٬ ثطاي اؾت، آٴ ْبټطي تإحيط اظ ثيف ٲطاتت ثٻ ذٹاٶٷسٺ، ثٻ ٦ٳ٥ ٶٓط اظ ثٷسي ت٣ؿيٱ ايٵ تإحيط

 ثسٸٴ ٸ تٹ زض تٹ ټٱ، ؾط پكت-زاضز ٶيع ظيبزي ټبي قبذٻ ي٥ ټط ٦ٻ-ٖٯٳي ٲٽٱ ٲجبحج ٞطٖي يب ٸ انٯي ٲُبٮت آٶٽب زض ٦ٻ ٦ٷيس

 .ټؿت ٶيع ٲعاحٱ ټبي ٶٹيؿي حبقيٻ زاضاي ٚبٮجبً ٸ آٲسٺ اي ٶكبٶٻ ټيچ

 قٷٹٶس٪بٴ تٹرٻ تٹاٶس ٲي ٸضظيسٺ ؾرٷطاٴ ي٥ ٦ٻ  ټٳبٶُٹض.زضيبثس زضؾت ضا پيبٲي تب قٹز ذؿتٻ ذٹاٶٷسٺ ٸ ٶٹيؿٷسٺ ٧ٞط ثبيس چ٣سض

 ٶٹيؿٷسٺ ي٥ ٦ٷٷس؛ ٧ٞط ربي زي٫ط ثٻ اي ٮحٓٻ ٶ٫صاضز ٶٳبيس، ٲي آٶٽب ضٸح زض ٦ٻ تهطٞي ثب ٸ ٶٳبيس، رٯت ؾرٷطاٶي ٲست تٳبٰ زض ضا

 ٦ٻ آٴ ٲ٫ط ٶيؿت، پصيط اٲ٧بٴ اٲط ايٵ ٸ قٹز، ٲٷحطٜ ٪عاضـ ٲحتٹاي ٸ پيبٰ اظ ٚيط ربيي ثٻ ذٹاٶٷسٺ تٹرٻ ث٫صاضز، ٶجبيس ټٱ ٪عاضـ

 .٦ٷس اؾتٟبزٺ ٶ٫بضـ ضاټٷٳبټبي ؾبيط ٸ ٲُٯت ٸ ٲٹيٹٔ ثٷسي ت٣ؿيٱ اظ َطح

 پرتٻ ٸ ضٸاٴ چٷس ټط-قٹز ٶٳي زيسٺ آٴ زض ٶيع تٷٹٖي ٦ٳتطيٵ ٸ ٪ٷزس ٲي نٟحٻ زٸ يب ي٥ زض ٦ساٰ، ټط ٦ٻ ثبض پط ثٷسټبي َٹ٬

 .٦ٷس ٶٳي ذٹاٶٷسٺ ٦ٳ٧ي ثٻ چٷساٴ-ثبقس قسٺ ٶٹقتٻ ټٱ

 ٦ٻ اؾت آٴ حسا٢٭ قس ذؿتٻ ٸ٢تي ٸ زټس تٳط٦ع ٲٹيٹٔ يب ٲُٯت ي٥ ضٸي ضا ذٹز ٧ٞط تٹاٶس ٲي ٲٗيٷي حسٸز تب ذٹاٶٷسٺ ټط

 .٪صاضز ٲي ٦ٷبض ضا ٶٹقتٻ

 تٗطيٝ ٶيع ٲٟٽٹٰ ثسيٵ ضا آٴ ضٸ ايٵ اظ آيس، ٸرٹز ثٻ ٪ؿؿت٫ي ٶٹيؿٷسٺ، ا٧ٞبض ضقتٻ زض ٪صاضز ٶٳي ٸ ثركس ٲي تٷٹٔ ٶٹقتٻ ثٻ ثٷس

 ٪اٶس ٦طزٺ

 .«زاضز ٶب٪ؿؿتٷي پيٹٶس ٶٹقتٻ آٴ ثٷسټبي ؾبيط ثب ٦ٻ اؾت ٶٹقتٻ ي٥ اظ ٸاحس ٧ٞط ي٥ ټٳبټٷ٩ يب ٲٷؿزٱ پطٸضـ پبضا٪طاٜ »
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 ٪زاضز ٖٽسٺ ثٻ انٯي ٸْيٟٻ ؾٻ پبضا٪طاٜ ټط

 .ٶٹقتٻ انٯي ٧ٞط ٸ ٲٹيٹٔ ثٻ ذٹاٶٷسٺ تٹرٻ رٯت-اٮٝ

 .اٸ ٖال٢ٻ ٢ُٕ ٸ ذٹاٶٷسٺ ٧ٞط اٶحطاٜ اظ رٯٹ٪يطي ثطاي ثٷسټب ٦ٳ٥ ثٻ ٶٹقتٻ انٯي ٧ٞط پطٸضـ-ة

 .ٶتيزٻ اٖالٰ-د

 زاقتٻ پبضا٪طاٜ چٷس رعء، ټط اؾت ٲٳ٧ٵ ٦طز، ت٣ؿيٱ ٞطٖي ارعاي ثٻ ضا ٲٹيٹٔ اثتسا ثبيس قٹز، اٶزبٰ ذٹة ٶ٧تٻ ؾٻ ايٵ ايٷ٧ٻ ثطاي

 .آيس ٲي ٶيع ذالنٻ احيبٶبً ٸ ٲ٣سٲٻ پػٸټكي، ٸ تحٯيٯي ټبي ٶٹقتٻ يب ټبي تٹييحي ٪عاضـ زض ٲٗٳٹالً.ثبقس

. زاز ثبيس اذتهبل ٶتيزٻ يب پيكٷٽبز ثٻ ضا پبضا٪طاٜ ي٥ حسا٢٭ ٪عاضـ، ټط پبيبٴ زض

 

 ٪ټؿتٷس ظيط حبالت زاضاي اضتجبٌ ٶٹٔ ٶٓط اظ پبضا٪طاٞٽب

 ٸ ٖٯت ضاثُٻ زي٫ط ٖجبضت ثٻ ٸ ثبقٷس آٲسٺ ټٱ زٶجب٬ ثٻ ثٹزٺ، ٲطتت زاضٶس ټٱ ثب ٦ٻ پيٹٶسي ٶٹٔ ٶٓط اظ ټب پبضا٪طاٜ اؾت ٲٳ٧ٵ (اٮٝ

 پبضا٪طاٜ ٖٯت يب ٲٹيٹٔ زٸٰ؛ پبضا٪طاٜ ٸ زٸٰ، پبضا٪طاٜ ٖٯت يب ٲٹيٹٔ اٸ٬، پبضا٪طاٜ ٦ٻ ٲٗٷي ثٻ ايٵ ثبقٷس، زاقتٻ ټٱ ثب ٲٗٯٹٮي

 ( ٲٷ٣ُي ضثٍ ) ٲٗٯٹٮي ٸ ٖٯت ضٸاثٍ اؾبؼ ثط ٦ٻ ٪عاضقي يب چٷيٵ ٶٹقتٻ.ثبقس يبٞتٻ ازاٲٻ ٪عاضـ پبيبٴ تب ضٸـ ټٳيٵ ٸ ؾٹٰ،

 .٪يطز ٶٳي زضٶ٫ي نٹضت ټيچ ٸ ٦ٷس ٲي ټسايت ٶتيزٻ ثٻ ٲ٣سٲٻ اظ ظحٳتي ټيچ ثسٸٴ ضا ذٹاٶٷسٺ ٧ٞط ثبقس، قسٺ تٷٓيٱ

. ٦ٷس ايزبة ضا ٲٛبيطتي چٷيٵ ٪عاضـ َجيٗت ٸ قٹٶس اضائٻ زاضٶس ٲٛبيطت ي٧سي٫ط ثب ٦ٻ ا٧ٞبضي نٹضت ثٻ پبضا٪طاٞٽب اؾت ٲٳ٧ٵ (ة
 

 پاساگشاف يا تٌذ اص استفادُ فَايذ

 .ي٧ٷٹاذتي ق٧ؿتٵ.١

 .ٲٹيٹٔ ثٷسي ت٣ؿيٱ زض٤ ثٻ ٦ٳ٢.٥

 .ٲٹيٹٔ ٦٭ اظ رعئي ؾبذتٵ ٲكرم.٣

 .زيسٴ ثٽتط ثطاي ؾٟيس ٞبنٯٻ ٪صاقتٵ.٤

 .ٞطٖي ٲٹيٹٖبت يب ٲٹيٹٔ تٛييط ثٻ ذٹاٶٷسٺ تٹرٻ رٯت.٥

 .ٲُٯت ټط ثٻ ٲطارٗٻ آؾبٶي.٦

 فصل پٌجن

 ًظش تجذيذ ٪ًَيسي گضاسش چْاسم هشحلِ
 

 .٪طزز ٲي قبٲ٭ ضا ٶٹيؿي ٪عاضـ چٽبضٰ ٲطحٯٻ قٹز، ٲي ٶٓط تزسيس ٸ اٶت٣بز ثطضؾي، نطٜ ٦ٻ ظٲبٶي ٲست

 تٷٓيٱ پيف اظ َطح ) ٸ قسٺ آٸضي رٳٕ اَالٖبت اؾبؼ ثط ٲطثٹَٻ، ٧ٞطي رطيبٶبت تٳبٲي ٸ ضؾيس پبيبٴ ثٻ ٶ٫بضـ ٦بض آٶ٧ٻ اظ ثٗس

 ثب ٲطتجٍ ٸ ټٱ زٶجب٬ ثٻ ٲُبٮت آيب ٦ٻ ثجيٷيٱ ٸ ثبقيٱ زاقتٻ آٴ ثط زٸثبضٺ ٲطٸضي ٦ٻ ضؾس ٲي ثٻ ايٵ ٶٹثت آٲس ٦بٚص ضٸي ثط قسٺ

 ثٻ ٪صاضي ٖالٲت اظ آيب اٶس؟ قسٺ ضٖبيت تٳبٲبً ٶ٫بضـ آيب انٹ٬ ٦ٷيٱ؟ ٖٹو ضا ثٷسټب ربي ٦ٻ ټؿت احتيبد آيب (اٶس؟ قسٺ ٶٹقتٻ ټٱ

 تٹرٻ ٦ٯٳبت نحيح ثٻ اٲالء آيب ثبقٷس؟ ٲي زضؾت ٸ ٦ٹتبٺ ؾبزٺ، نطيح، قسٺ، ٶٹقتٻ ٲُبٮت آيب اؾت؟ قسٺ اؾتٟبزٺ رب ثٻ ٸ زضؾتي

 يب ٶ٣هي چٷبٶچٻ ٸ ذيط؟ يب اؾت ٪طزيسٺ ضٖبيت ٲب ٪عاضـ زض اؾت، ٲُطح ٶٹيؿي ٪عاضـ ٲٹضز زض ٦ٻ آٶچٻ ثبالذطٺ ٸ اؾت؟ قسٺ

 .ٶٷٳبيس ايزبز ضا ٲك٧ٯي ٸ ثٹزٺ اق٧ب٬ اظ ذبٮي ٲب ٪عاضـ تب پطزاظيٱ ٲي آٶٽب انالح ثٻ ثٹز، ٦بض ٶ٣بئهي زض

 ٶٹقتٻ زض ٶٓط تزسيس ٸ ٲطٸض ثطاي پطؾكٷبٲٻ

 ٪اٸ٬ ٶٓط تزسيس

 ٪٦ٷيس ثطضؾي ٲٷسضرٻ ٲٹاز ٸ ٲُبٮت ٶٓط اظ ضا ٪عاضـ

 ثبقس؟ ٲي ٦بٞي اَالٖبت حبٸي آيب-

 اؾت؟ الظٰ ثيكتط ٲخبٮٽبي آيب-

 زاضز؟ ثيكتطي قطح ثٻ ٶيبظ ح٣بي١، آيب-

 اؾت؟ زؾتطؼ ٢بث٭ ٲٷبثٕ ثٽتطيٵ اَالٖبتي، ٲٷبثٕ آيب-

 اؾت؟ قسٺ ٪ٷزبٶيسٺ ٲُٯت اٶساظٺ اظ ثيكتط آيب-
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 ثبقس؟ ٲي ٲٷ٣ُي ٶٹقتٻ آيب-

 دٍم ًظش تجذيذ

 ٪٦ٷيس ثطضؾي آٴ ٦ٯي تطتيت ٸ ثٹزٴ ٲاحط ٶٓط اظ ضا ٪عاضـ

 اؾت؟ قسٺ ثيبٴ ٸايح َٹض ثٻ ٲٹيٹٔ آيب-

 اؾت؟ قسٺ ت٣ؿيٱ ضٸقٵ ٸ ٲطاح٭ ثٻ ٲٹيٹٔ آيب-

 اؾت؟ ٸايح ٲطاح٭ ثيٵ ضثٍ آيب-

 سَم ًظش تجذيذ

 ٪٦ٷيس ثطضؾي ٞبضؾي ذٍ قيٹٺ ٸ ٪صاضي ٶكبٶٻ تحطيط، َطظ ٮٛت، اٶتربة ثٷسي، رٳٯٻ ٶٓط اظ ضا ٶٹقتٻ

 ثبقٷس؟ ٲي ٲاحط ٸ نحيح ټب رٳٯٻ آيب-

 اؾت؟ قسٺ احتطاظ ي٧ٷٹاذتي اظ رٳٯٻ، َٹ٬ زض تٷٹٔ ايزبز ثب آيب-

 ټؿتٷس؟ ضٸقٵ ٸ ٢ُٗي ٲٗبٶي زاضاي ثبقٷس، زاقتٻ ٲٽٱ ٸ ٦كساض ٲٟبټيٱ ايٷ٧ٻ ربي ثٻ ٦ٯٳبت آيب-

 اؾت؟ ٲٷبؾت تحطيط، اؾٯٹة آيب-

 تط ضٸقٵ ٸ ثٽتط ضا ټب رٳٯٻ تٹاٴ ٲي ٞبٖٯي، ٸرٻ زض اٞٗب٬ ثٻ اٶس ضٞتٻ ٦بض ثٻ ٲٟٗٹٮي ٸرٻ زض ٦ٻ اٞٗبٮي تٗٹيى ٸ ظائس حصٜ ثب آيب-

 ٶٳٹز؟

 اؾت؟ قسٺ ضٖبيت نٹضتي ثٻ ٪عاضـ زض ٞبضؾي ذٍ قيٹٺ ٸ ٪صاضي ٶكبٶٻ ٢ٹاٖس ٸ انٹ٬ آيب-

 ٪ثٷٹيؿيس زٸثبضٺ

 .ثٷٹيؿيس زٸثبضٺ ضا ٪عاضـ ٸ ٦ٷيس ٖٹو اؾت، ٪طزيسٺ انالح ٶٓطټب تزسيس زض ٦ٻ ضا ٲٹاضزي ؾبيط ٸ رٳالت ٦ٯٳبت، ٦ٯيٻ

 گضاسش يك ًكات ضؼف

 .قٹز ٲي ٪عاضـ ٶبضؾبيي ٲٹرت ٦ٻ ؾج٥ ٸ ثٷسي رٳٯٻ ٸ اٶكبء يٗٝ.١

 .ؾبظز ٲي ٦ٷٷسٺ ٪ٳطاٺ ٸ ٲٛكٹـ ضا ٪عاضـ ٦ٻ ٲٹيٹٖبت ثٷسي پبضا٪طاٜ ٸ ثٷسي ٞه٭ ٶٓط اظ ٚٯٍ تط٦يت.٢

 .اؾت ٦بٞي ٚيط ٸ ٲك٧ٹ٤ يب آٲيع اقتجبٺ ٪عاضـ اضايٻ اـ ٶتيزٻ ٦ٻ انٹٮي ٚيط ٸ ٶبزضؾت تح٣ي١ ضٸـ.٣

 ضا اٞطازي يب ٞطز ؾطٶٹقت ٸ زټس رٯٹٺ ٸاضٸٶٻ ضا ح٣ي٣تي ٦ٻ ثؿب اي ٸ ؾبظز ٲي ٸاضز ذٯ٭ ٪عاضـ ثٻ ٦ٻ ٲُبٮت اضايٻ زض ز٢ت ٖسٰ.٤

. ؾبظز ز٪ط٪ٹٴ

 

 ضطن فصل

 گضاسش آساستي
 

 ټبي ت٧ٷي٥ اظ ٦ٷس پكتيجبٶي ضا قٳب ثحج ٦ٻ ثهطي اٲ٧بٶبت ٦طزٴ ثٷب ٸ ٶٓط ٲٹضز ٶ٧بت ضٸي ثيكتط تإ٦يس ثطاي ٪عاضـ ي٥ آضاؾتٵ

 .اؾت ٶٹيؿي ٪عاضـ ٲٽٱ

  ٪آيس ٲي ٞطاټٱ ظيط ٲٹاضز اظ رب ثٻ اؾتٟبزٺ َطي١ اظ ٪عاضـ ثطاي ٲٷبؾت  َطاحي■

 ٦ٹچ٥ تٹپط ټبي ٲطثٕ يب ټب زايطٺ اظ اؾتٟبزٺ-

 ټب ٶٹقتٻ ظيط ٦كيسٴ ذٍ-

 ضٶ٩ پط ٸ ثعض٨ حطٸٜ اظ اؾتٟبزٺ-

 ثٷسي ٖٷٹاٴ-

 ٲاحط ثهطي اٲ٧بٶبت-

 ٲُبٮت اظ ټب ٪يطي ٶتيزٻ ثًٗي ثط تإ٦يس-

 پيچيسٺ ټبي پبيٻ ؾبظٲبٶسټي ٸ ٶٳبيف-

 تٹاٶس ٲي ثٷسي ٖٷٹاٴ ٸ ضٶ٩ پط ٸ ثعض٨ حطٸٜ اظ اؾتٟبزٺ ټب، ٶٹقتٻ ظيط ٦كيسٴ ذٍ تٹپط، ټبي ٲطثٕ يب ټب زايطٺ ٲخ٭ ٶ٫بضـ اثعاض

 ٪ظيطا.٦ٳ٥ ٦ٷس ذٹاٶٷسٺ تٹرٻ ٸ تٳط٦ع ثٻ
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 .٦ٷٷس ٲي ت٣ٹيت ضا انٯي  ٶ٧بت■

 .ٶٳبيس ٲي تإ٦يس ثحج ٲٷ٣ُي ٪يطي ق٧٭  ثط■

 .ثركٷس ٲي ثٽجٹز ضا نٟحٻ ي٥ ٶٳبيف ٸ ٦ٷٷس ٲي ت٧ٟي٥ ضا َٹالٶي ټبي  ثرف■

 اصلي ًكات تقَيت

 ٦ٻ اؾت انٯي ٶ٧تٻ زٸ يب ي٥ تٷٽب ثٹزٺ، ٦ٷٷسٺ پكتيجبٶي ٖجبضات ٲتٵ، ا٦خط ثٯٷس، ٪عاضـ ي٥ اظ ثرف ټط زض ٸ ٦ٹتبٺ يبززاقت ټط زض

 تساٸٰ ٸ تٹؾٗٻ زټٷس، ٲي ؾبذتبض ٸ ق٧٭ ٲٹيٹٔ ثٻ ٦ٻ ټؿتٷس ٶ٧بتي ايٷٽب.ثبقس زاقتٻ ذبَط ثٻ آٴ ضا ذٹاٶٷسٺ ذٹاټس ٲي ٶٹيؿٷسٺ

 ٦ٱ ضا آٶٽب اټٳيت ٲتٵ، ثسٶٻ زض ٲٗٳٹٮي نٹضت ثٻ ٶ٧بت ٦طزٴ ايٵ ضټب.٦ٷٷس ٲي ذالنٻ ضا ٢جٯي ثحج يب زټٷس، ٲي ٶكبٴ ضا ثحج

 .٦ٷس ٲي تط ضٶ٩

 ٲي ٪عاضـ انٯي ٶ٧بت ؾٳت ثٻ ضا ذٹاٶٷسٺ ضٶ٩، پط ٸ ثعض٨ حطٸٜ رٳالت، ظيط ٦كيسٴ ذٍ تٹپط، ټبي ٲطثٕ يب ټب زايطٺ

 .زاضز ثؿت٫ي ؾبظيس ثيبٴ ذٹاټيس ٲي ٦ٻ اي ثٻ ٶ٧تٻ ٦ٷيس ٲي اٶتربة ٦ٻ اثعاضي.٦كبٶس

٦ٻ  ټٷ٫بٲي َٹض ټٳيٵ ٸ ٦ٷيس، تإ٦يس ازٖب ي٥ اظ ثيكتط ضٸي ثط ثرٹاټيس ٦ٻ زاضٶس ضا تإحيط ثيكتطيٵ ٸ٢تي تٹپط ٲطثٗٽبي يب ٸ ټب زايطٺ

 . ثبقس«  ٦ٳتط يب ذٍ ي٥ ٖجبضت »

 ٢طاض اؾتٟبزٺ ٲٹضز ٪عاضـ زض ضٞتٻ ٦بض ثٻ ٖٷبٸيٵ ٦طزٴ ٲكرم ثطاي ٦ٷٷسٺ آٚبظ ٖجبضت ي٥ زض اؾت ٲٳ٧ٵ ٖاليٱ ايٵ ټٳچٷيٵ

 ٪٦ٷيس تٹرٻ-آٲسٺ ٪عاضـ ي٥ زض ٦ٻ-ٲ٣سٲٻ ايٵ  ثٻ.٪يطٶس

 ٸٮي ايٱ، ثطزاقتٻ ثعض٪ي ٪بٲٽبي ٦بضآيي، ثٽجٹز ٸ رسيس ت٧ٷٹٮٹغي اظ اؾتٟبزٺ زض ٪صاضي ؾطٲبيٻ ثب ٪صقتٻ ؾب٬ پٷذ زض ٲب چٻ ا٪ط»

 ٪ثبيس ٦بٲ٭ رٹيي نطٞٻ ثٻ ضؾيسٴ ثطاي

 .٦ٷيٱ ٲ٧بٶيعٺ ضا ټب زازٺ ذطٸد ٸ شذيطٺ   ٸضٸز،■

 «.زټيٱ ؾبظٲبٴ ٶٹ اظ تٹٮيس ذُٹٌ اؾبؼ ثط ضا ذٹز  ٞٗبٮيتٽبي■

 تٷٓيٱ چ٫ٹٶٻ ٪عاضـ ٸ چيؿت رٹيي نطٞٻ زض ٲٽٱ ان٭ زٸ ٦ٻ ٪ٹيس ٲي ذٹاٶٷسٺ ثٻ ضٸقٵ ٸ ٸايح ثُٹض ٲ٣سٲٻ، ٖجبضتٽبي ايٵ

 .٪يطز ٲي پيكي زٸثبضٺ ؾبظٲبٶسټي ٦طزٴ ثط ٲ٧بٶيعٺ ثحج ٶيع ٸ قس ذٹاټس

 ٸ ثبقس َٹالٶي«  ٖجبضت »٦ٻ  اؾت ٲٷبؾت ٸ٢تي ذهٹل ثٻ ضٸـ ايٵ.اؾت ذٹاٶٷسٺ تٹرٻ ثطاي زي٫طي ضاٺ ٖجبضتٽب ظيط ٦كيسٴ ذٍ

 .ثٳبٶس پٷٽبٴ ذٹاٶٷسٺ ٶٓط اظ پبضا٪طاٜ رٳالت ٸ ٖجبضتٽب ٲيبٴ زض ٶٹيؿٷسٺ ٶٓط ٲٹضز ثطرؿتٻ ٶ٧تٻ ثبقس ٦ٻ زاقتٻ ٸرٹز اٲ٧بٴ ايٵ

 اټٳيت زاضاي قسٺ ٦كي ذٍ آٶٽب ظيط ٦ٻ ټبيي ايسٺ ٸ ٶٓطات ټٳٻ ثبيس ٦كيس، ٲي ذٍ ثرف ي٥ زض ٶٓطات اظ ي٧ؿطي ظيط ٦ٻ ٸ٢تي

 .ثبقٷس زاقتٻ ٢طاض ٶٹيؿي اظ ذالنٻ ؾُح ي٥ زض ٸ ثٹزٺ ٲؿبٸي

 ثحج اظ ضا اٸ تإ٦يس، ربي ثٻ ٸ ٦طزٺ ٪يذ ضا ذٹاٶٷسٺ ٦ٷٷسٺ، تإييس ٶ٧بت ظيط ٦كيسٴ ذٍ ؾپؽ ٸ انٯي ٶ٧تٻ ي٥ ظيط ٦كيسٴ ذٍ

 ٸ قٹٶس، ثركٽب ٖٷبٸيٵ ربي٫عيٵ يتٹاٶٷس ٰ قسٺ ٦كيسٺ ذٍ آٶٽب ظيط ٦ٻ ټبيي رٳٯٻ ٦ٹتبٺ ٪عاضـ ي٥  زض.ؾبظز ٲي ٲٷحطٜ انٯي

 .يبثس ٦ٹتبٺ ٦بټف ٖجبضت ي٥ ثٻ ٶتٹاٶس انٯي ثحج ٦ٻ اؾت ٸ٢تي ايٵ

 ٖٹاٲ٭ اظ اي ٲزٳٹٖٻ ٸ ؾطي ي٥ زض ٲاحط َٹض ثٻ تٹاٶس ٲي ٶ٫بضـ، ثهطي اثعاض ي٥ ٖٷٹاٴ ثٻ ضٶ٩ پط ٸ ثعض٨ حطٸٜ اظ اؾتٟبزٺ

  .قٹز اؾتٟبزٺ

 ٪تحث كشدى دًثال تشاي خَاًٌذُ تِ كوك

 ٲي ت٣ؿيٱ ضا ٲتٵ ٦طزٺ، رٯت ضا ذٹاٶٷسٺ تٹرٻ ضٶ٩ پط ٸ ثعض٨ حطٸٜ ٸ تٹپط ټبي ٲطثٕ يب ٸ ټب زايطٺ اظ اؾتٟبزٺ ٲخ٭ ثٷسي ٖٷٹاٴ

 اؾت آٚبظ حب٬ زض رسيس ٲٹيٹٔ ي٥ ٦ٻ زټس ٲي ذٹاٶٷسٺ ثٻ ضا ټٹقيبضي ايٵ ضاټٷٳب، ٖاليٱ ثٻ ٖٷٹاٴ ثٷسي ٖٷٹاٴ ايٷ٧ٻ ثط ٖالٸٺ.٦ٷس

 .ٲي٫طزز ٪عاضـ ٲطثٹٌ زي٫ط ثركٽبي ثٻ ٲٹيٹٔ، چ٫ٹٶٻ ٦ٻ ٪ٹيس ٲي آٶٽب ثٻ ٸ

 ق٧٭ شي٭ ٢ٹاٖس ثٻ تٹرٻ ثب ضا ذٹز ثٻ ٲرهٹل ضٸـ تٹاٶيس ٲي ٦ٷس، ٶٳي ٲكرم ثٷسي ٖٷٹاٴ ثطاي ذبل ضٸقي قٳب ؾبظٲبٴ ا٪ط

 ٪زټيس

 .زټس تٹييح ٲي٧ٷس، زٶجب٬ ٦ٻ ضا ٲُبٮجي زاض ٲٗٷي َٹض ثٻ ثبيس ٖٷٹاٴ ظيط يب ٖٷٹاٴ ټط •

 .ثبقس زض٤ ٢بث٭ ذٹز ذٹزي ثٻ ٸ تٷٽبيي ثٻ ثبيس ٖٷٹاٴ ټط •

 .ثبقس زاقتٻ ټٳؿٷ٩ ؾبذتبض ثبيس اؾت، ٦ٯيت اظ ؾُح ي٥ زاضاي ٦ٻ ٖٷبٸيٷي ثرف، ټط زاذ٭ زض •

 .٦ٷٷس زٶجب٬ ضا ؾبظ٪بض ٢بٮت ثبيس ٖٷبٸيٵ •

 .٪صاضز ٲي اٶتٓبض زض ضا ذٹاٶٷسٺ ذبل، ټبيي ايسٺ ٦طزٴ ٲكرم ثب ٖٷبٸيٵ ٦ٷس؛ ٲي تٹ٢ٕ ايزبز ٖٷبٸيٵ
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 ثحج ٲٹضز زض چيع ټيچ ذٹاٶٷسٺ، ثٻ ٸٮي.٦ٷٷس ٲي ت٣ؿيٱ ضا ٲتٵ چٻ ا٪ط « ٲالحٓبت »ٸ «  ذالنٻ » ،«  تبضيرچٻ »ٖٷبٸيٷي ٶٓيط 

 .٪ٹيٷس ٶٳي

ؾُحي  ٪عاضـ اظ ٦ٻ اي ذٹاٶٷسٺ تب ثبقس، زض٤ ٢بث٭ ٲتٵ ثٻ ٲطارٗٻ ثسٸٴ ثبيس ٖٷٹاٶي ټط.ثبقٷس زاض ٲٗٷي تٷٽبيي ثٻ ثبيس ٖٷبٸيٵ

 .زضيبثس ضا ٖٷبٸيٵ، ٲُٯت َطي١ اظ ثتٹاٶس ٲي٫صضز،

 تٗطيٝ ټبي ٸاغٺ زاضاي ٶجبيس ٖٷبٸيٵ، ايٵ، ثط ٖالٸٺ.ثبقس اؾتٷتبد ٢بث٭ ثحج ٸؾيٯٻ ثٻ ٦ٻ ثبقس ٞٗٯي قبٲ٭ ثبيس ٖٷٹاٴ ټط ثٷبثطايٵ

 .ثبقٷس آيس ٲي ٖٷٹاٴ اظ ثٗس ٦ٻ ٲتٷي زض قسٺ

 ؾبزٺ ثيبٴ ثٻ ثبقٷس، زاقتٻ ټٳؿٷ٫ي ٞطٰ ٸ ٢بٮت ثبيس ٖٷٹاٴ، ټط زض ٖٷٹاٶٽب ظيط ٸ ٖٷبٸيٵ زي٫ط ٖجبضت ثٻ ثبقٷس، ټٳؿٷ٩ ثبيس ٖٷبٸيٵ

 .ټؿتٷس ٲطتجٍ ي٧سي٫ط ثٻ ثركٽب آٴ ٦ٻ زټٷس ٶكبٴ تب ثبقٷس ٲكبثٻ ؾبذتبضي ٮحبِ اظ ثبيس ٸاثؿتٻ، ٸ ٶعزي٥ ثركٽبي زض ٖٷبٸيٵ

 

 اؾت، ٢جٯي ثرف زٸ ثب ؾٹٰ ثرف ٶساقتٵ اضتجبٌ زټٷسٺ ٶكبٴ رٳٯٻ، ي٥ ربي ثٻ آذط ٖٷٹاٴ زض اؾٱ اظ اؾتٟبزٺ ايٵ، ثط ٖالٸٺ

 .٦ٷٷس ٲي ٶ٫بٺ ټٳجؿت٫ي ٸ اضتجبٌ ٦ٯيسټبي ٸ ټب ٶكبٶٻ اظ ي٧ي ٖٷٹاٴ ټٳؿٷ٩ ثٻ ؾبذتبضټبي ثٻ ٚبٮجبً ذٹاٶٷس٪بٴ

 ذٹاٶٷسٺ ثطاي ضا ٲٹيٹٔ اټٳيت ٖٷبٸيٵ، قسٺ ٲبقيٵ اٶساظٺ ٸ نٟحٻ ضٸي ٢طاض٪يطي ٲح٭.ٶٳبيٷس زٶجب٬ ضا ؾبظ٪بض ٢بٮت ي٥ ثبيس ٖٷبٸيٵ

 ٲي ٲكرم ٶبؾبظ٪بضي.زاقت ثطذٹاټس زض ذٹاٶٷسٺ ثطاي اقتجبٺ پيبٲي زازٺ، زؾت اظ ضا ذٹز ٲٷبؾت ربي ٦ٻ  ٖٷٹاٶي.٦ٷس ٲي ٲكرم

 .٦ٷس رعئيبت ٶٳي ثٻ ٦بٞي تٹرٻ ٶٹيؿٷسٺ ٦ٻ ٶٳبيس

 ؾپؽ.٦ٷيس ٲكرم ضا، ٖٷبٸيٵ تٷٓيٱ زٮرٹاٺ ٸ ٦ٯي ق٧٭ آٴ زض ٦طزٺ، تٽيٻ اي ٸض٢ٻ تٹاٶيس ٲي ٪ٳي، زض ؾط ټط اظ ارتٷبة ثطاي

 .٦ٷيس ٲي ارتٷبة ٪عاضـ ضاٺ ٶيٳٻ زض تٹييحبت ثٻ پطزاذتٵ اظ قٳب ٸ ذٹاټس زاقت ٲطرٕ ي٥ قٳب ٶٹيؽ ٲبقيٵ

 ٶكبٴ ٦ٻ ٦ٷيس ٲكرم.اؾت آٲسٺ د ة، اٮٝ، آٴ زض ٦ٻ زايطٺ ي٥ ثب ضا ٖٷبٸيٵ اٶساظٺ اؾت ٲٳ٧ٵ َٹالٶي ذيٯي ٪عاضـ ي٥ ثطاي

 .٦ٷس ٲي ضرٹٔ ٶ٫بضـ ٸض٢ٻ ضٸي ثط ٦ٯيسضاټٷٳب ثٻ ٶٹيؽ ٲبقيٵ نٹضت آٴ  زض.اؾت آٶٽب اټٳيت ٸ اضظـ زټٷسٺ

 هَضَع كشدى جزاب

 ثب ضا نٟحٻ ثبقس ٲٳ٧ٵ ا٪ط تٹاٶيس ٲي.٦ٷس ٲي ؾط٪طزاٴ ضا ذٹاٶٷسٺ ا٧ٞبض ټب ٲتٵ ايٵ.اؾت ٦ٷٷسٺ ٦ؿ٭ پيٹؾتٻ، ٲتٵ ي٥ ټبي نٟحٻ

 ٦ٷٷسٺ ذؿتٻ پيٹؾت٫ي اظ ضا آٶٽب ٸ ق٧ؿتٻ ٶٳٹزاضټب، يب ټب رسٸ٬ نٹضت ثٻ اَالٖبت اظ ٪صاقتٵ ثًٗي ثب يب ٸ ٖٷبٸيٵ زازٴ ٢طاض

 ثحج اٶحطاٜ يب ٞطٖي ٶ٧بت ثط تإ٦يس ؾٳت ثٻ ضا قٳب آضايف ٲُبٮت ٶحٹٺ رٽت، ثي ٦طزٴ ظيجب ٦ٻ زټيس اربظٺ ٶجبيس اٮجتٻ.ثطټبٶيس

 .زټس ؾٹ٠

 اظ اؾتٟبزٺ زض ٦ٻ اؾت ٲٽٱ زاضز، قٳب پيبٰ ثٽتط ضؾبٶسٴ ٸ ذٹاٶٷسٺ زاقتٵ تٳط٦ع زض ٲٽٳي ٶ٣ف ٶ٫بضـ ت٧ٷي٧ٽبي ٸ اثعاض ٦ٻ آٶزب اظ

 ٸ ٖٷبٸيٵ ٲطٸض يب ٪عاضـ ثٻ ٦طزٴ ٶ٫بٺ ٶب٢ساٶٻ ثب ٸ ؾطٖت ثب ظٲيٷٻ، ايٵ زض ضا ذٹز تٹٞي١ تٹاٶيس  ٲي.ثبقيس زاقتٻ ضا ز٢ت ٦ٳب٬ آٶٽب

 .٦ٷيس اضظيبثي ثطرؿتٻ، ٶ٧بت

 اؾت؟ رصاة ټب نٟحٻ آيب-

 ٦ٷس؟ ٲي ٲُطح ضا ٲٹيٹٔ ٖٷبٸيٵ، آيب-

 اٶس؟ قسٺ ثطرؿتٻ ٲتٵ ثسٶٻ زض-ثيبٸضز ذبَط ثٻ ثبيس ذٹاٶٷسٺ ٦ٻ-انٯي ٶ٧بت آيب-

 ٪ثجيٷس ٸ ٦ٷيس، ثبظٶ٫طي ضا ذٹز ټبي يبززاقت يب ټب ٪عاضـ اظ ثًٗي

 ثٽتط تإ٦يس ثطاي ضٶ٩ پط ٸ ثعض٨ حطٸٜ يب ټب ٖجبضت ثًٗي ظيط ٦كي ذٍ ؾيبٺ، تٹپط ټبي ٲطثٕ يب ٸ ټب زايطٺ اظ تٹاٶيس ٲي آيب-

 ٦ٷيس؟ اؾتٟبزٺ

 اؾت؟ ؾبظ٪بض ٶٳبيف ٶحٹٺ آيب-

 ٦ٷس؟ تٛييط ټب ٖٷٹاٴ اظ چي٥ ټي اؾت الظٰ آيب-

 ثجركيس؟ ثٽجٹز انٯي ٶ٧بت ثط تإ٦يس ثب آٶطا تٹاٶيس ٲي آيب ثرٹاٶيس، ټؿتيس ٶٹقتٵ حب٬ زض ا٦ٷٹٴ ټٱ ٦ٻ ضا چيعي-

 چُٹض؟ اٞعٸزٴ ثب-

 ًوَداسّا ٍ ّا جذٍل-تصشي ًكات ساختي

 اظ ثؿيبضي ٸ ثٯٷس ٪عاضـ ټط زض يطٸضي ثركي-قٹز ٲي ٶبٲيسٺ ٶٳٹزاض ٖٳٹٲبً ٲسيطيت ثٻ ٲطثٹٌ ټبي ٪عاضـ زض ٦ٻ-ثهطي ٶ٧بت

 ظٲيٷٻ زض ٶٹيؿٷس٪بٴ اظ  ذيٯي.اؾت ٶٹيؽ ٪عاضـ ي٥ ٖٷٹاٴ ثٻ قٳب ٸْيٟٻ اظ ثركي ٶ٧بت َطاحي ايٵ.اؾت ٦ٹتبٺ ټبي ٪عاضـ

ٶٹيؿٷس٪بٴ .ؾبظٶس ٲي ٲُطح ٲؿإٮٻ ح٭ ٞطآيٷس اظ ثركي ٖٷٹاٴ ثٻ-اؾت زيب٪طاٲٽب قبٲ٭ ٦ٻ-ضا ٶٳٹزاضټب يب ټب رسٸ٬ ٲسيطيت، ٲؿبئ٭

 ٲي ٪طٞتٻ ٶبزيسٺ نٹضت ايٵ ٚيط زض ٦ٻ ضٸٶسټبيي ثٹزٴ زاض ٲٗٷي يب ٸ ٲٽٱ ضٸاثٍ ٦كٝ زض ٶٳٹزاضټب ٸ ټب رسٸ٬ ايٵ ٦ٻ اٶس زضيبٞتٻ
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 ا٪ط حتي ٦ٷٷس، ٲي ٶٹيؽ پيف ٶٳٹزاضټبيي اٸٮيٻ، ٲتٵ ٶٹقتٵ اظ ٢ج٭ تزطثٻ، ثب ٶٹيؿبٴ  ٪عاضـ.٦ٷس ٲي ظيبزي ٦ٳ٥ آٶٽب ثٻ قسٶس،

 .ٶ٧ٷٷس اؾتٟبزٺ ٲؿإٮٻ ح٭ اثعاض ٖٷٹاٴ ثٻ آٶٽب اظ

 ٦ٷيس ٲي ٦بض ٶٳٹزاض ثب ٦ٻ ٸ٢تي.٦ٷيس ٦ٷتط٬ ضا ٪يطي ٶتيزٻ ٦ٻ زټس ٲي اربظٺ قٳب ثٻ ٲطحٯٻ ايٵ زض ټب رسٸ٬ ٸ ٶٳٹزاضټب ؾبذتٵ

 ٲاحطتطيٵ ثطاي.آيس ٶٓط ثٻ ٲ٣ٗٹ٬ ٚيط حتي يب قسٺ، ضٶ٩ ٦ٱ ايس، ٦طزٺ ثٷب آٴ ضٸي ضا ذٹز اظ ثحج ٢ؿٳتي ٦ٻ اضتجبَي اؾت ٲٳ٧ٵ

 ٪ثبيس ٶٳٹزاضټب اظ اؾتٟبزٺ

 .ث٫يطيس ٦بض ثٻ ټٹقيبضي ٸ ظيط٦ي ثب ضا آٶٽب-

 .٦ٷيس اٶتربة ضا ٲٷبؾت ق٧٭ ٸ ٞطٰ-

 .اؾت ٲٽٱ ٶٳٹزاض چطا ث٫ٹييس ذٹاٶٷسٺ ثٻ-

 .ٶٳبييس حّٟ ضا آٴ ؾبز٪ي-

 .ثعٶيس پيٹٶس ٲتٵ ثٻ ضا آٴ ٸٮي ٪ٹيبؾت تٷٽبيي ثٻ ٶٳٹزاض ٦ٻ ٦ٷيس حبن٭ اَٳيٷبٴ-

 .ٶ٧ٷس ضاټٷٳبيي اقتجبٺ ٶٳٹزاض، ٦ٷيس ٦ٷتط٬-

 .٦ٷيس اضظيبثي ضا قسٺ ت٧ٳي٭ ٲحهٹ٬-

 ٪ث٫يطيس ٦بض ثٻ ټٹقيبضي ٸ ظيط٦ي ثب ضا ٶٳٹزاضټب ٸ ټب رسٸ٬

 زٸ ثٻ اؾت ٲٳ٧ٵ ٦بض ايٵ.ثجطٶس ثيٵ اظ ضا آٶٽب اضظـ ٶٳٹزاضټب اظ حس اظ ثيف اؾتٟبزٺ ثب اؾت ٲٳ٧ٵ ٲسيطيتي ټبي ٪عاضـ ٶٹيؿٷس٪بٴ

 ٪٪يطز نٹضت زٮي٭

 ٦ٷٷسٺ ٲت٣بٖس ٸ قسٺ تٷٓيٱ ثحج ي٥ ربي٫عيٵ ٪طاٞٽب ٸ ٶٳٹزاضټب اظ ٲتٗسز اٸضا٠ ٦طزٴ يٳيٳٻ ٸ ٦طزٴ ٲته٭ ٦ٻ اٲيسٸاضٶس آٶٽب اٸالً

 .٪طزز

 ٸ اٶس زازٺ اٶزبٰ ٲؿإٮٻ ح٭ ٞطآيٷس اظ ثركي ٖٷٹاٴ ثٻ ثهطي ٶ٧بت ؾبذتٵ ثطاي اٶطغي ٸ ظٲبٴ اظ ؾٷ٫يٷي ٪صاضي ؾطٲبيٻ آٶٽب حبٶيبً

 .ټؿتٷس ٲي٭ آٶٽب ثي اظ ي٥ ټط اٶساذتٵ زٸض ثٻ ٶؿجت

 رساٸ٬ ٸ  ٶٳٹزاضټب.ث٫يطيس ضا ثٗسي ظيبٶٽبي رٯٹي تب زټيس ٢طاض ٞكبض تحت ضا ذٹز زاضز ٸرٹز قٳب زض ٞٹ٠ تٳبيالت ٦ٻ ثيٷيس ٲي ا٪ط

 ثي ؾجت يطٸضي ٚيط ٶٳٹزاضټبي ٦طزٴ ايبٞٻ.آيٷس ٲي چكٱ ثٻ ٦ٻ چٹٴ ټؿتٷس، ٲٽيذ قسٺ ثحج ٢جالً ٦ٻ ٶ٫بضـ اثعاض ٲبٶٷس ٶٳبيكي،

 .اٶس ٦طزٺ تإ٦يس ٶ٧بت ٲٽٳتطيٵ ثط ٦ٻ قٹٶس ٲي قسٴ ٶٳٹزاضټبيي اضظـ

 ٪٦ٻ ٦ٷيس اؾتٟبزٺ ضا ٪طاٞي٧ي اثعاض آٴ تٷٽب ٸ ٦ٷيس ٧ٞط ذٹاٶٷسٺ ثٻ زي٫ط ثبض ي٥

 .زټٷس ٲي ٶٳبيف ضٸقٷي ٸ ؾبز٪ي ثٻ ضا پيچيسٺ اَالٖبت-١

 .٦ٷٷس ٲي تإ٦يس ثحج زض ٲٽٱ ٶ٧بت ثط-٢

 زض ٪طاٞي٥ يب رسٸ٬ نٹضت ثٻ-٦ٷس ٲي ٲاحطتط ضا قٳب ٶ٧بت ٸ ٦طزٺ رٹيي نطٞٻ ذٹاٶٷسٺ ٸ٢ت زض ا٪ط-ضا اضايٻ ٢بث٭ ٲُبٮت ټٳيكٻ

 .ث٫يطيس ٶٓط

 .ٶٳبيس ٲي تإ٦يس ٲٽٱ ٶؿجتٽبي ٸ ضٸاثٍ ثط ثٯ٧ٻ ٦ٷس، ٲي ٲٟيس ٸ ٲرتهط ضا پيچيسٺ اَالٖبت تٷٽب ٶٻ ٶٳٹزاض اظ اؾتٟبزٺ

 ٦ٷس ٲي ٸازاض ضا ٸي ( ټًٱ ٢بث٭ ٚيط ٸ ) حزٱ پط اَالٖبت اظ رطيبٶي ثٹزٴ زاض ٲٗٷي ٸ ٦طزٴ ٲكرم ثطاي ذٹاٶٷسٺ ٦طزٴ ٲزجٹض

 .ثطؾٷس زاضيس اٶتٓبض قٳب ٦ٻ اي ٶتيزٻ ثٻ آٶٽب ٶيؿت ٲٳ٧ٵ ٸ ثب٢ي ث٫صاضز قٳب ثطاي ضا قٳب ٦بض ٦ٻ

 «. ٶٳبييس تٹرٻ ٶٹيؿٷسٺ ي٥ ٪عاضـ اظ رٳالت ايٵ ثٻ »

 زض تٹٲبٴ، ٲيٯيٹٴ ٧٢ ثٻ ٸ ١٣٧١ ؾب٬ زض تٹٲبٴ، ٲيٯيٹٴ ٦٠ ثٻ ١٣٧٠ ؾب٬ زض تٹٲبٴ ٲيٯيٹٴ ٥٠ ظ ا ٪صقتٻ ؾب٬ ٥ َي آٲسټب زض»

 .«اؾت ٦طزٺ ضقس ١٣٧٤ ؾب٬ زض تٹٲبٴ، ٲيٯيٹٴ ١٠٠ ثٻ ٸ ١٣٧٣ ؾب٬ زض تٹٲبٴ، ٲيٯيٹٴ ٨١ ثٻ ٸ ١٣٧٢ ؾب٬

  ٪ثبقس ٲاحطتط تب ٶٳبيس ثيبٴ تطتيت ثسيٵ ضا ٶ٧تٻ تٹاٶؿت ٲي ٶٹيؿٷسٺ

 ٶكبٴ ٦ٻ ضا ظيط ٶٳٹزاض.اؾت ثٹزٺ ثطذٹضزاض اي تٹرٻ ٢بث٭ ضقس اظ ١٣٧٣ ؾب٬ اٶس، قسٺ ثطاثط زٸ ٪صقتٻ ؾب٬ ٥ َي ٦ٻ آٲسټب زض»

. «اؾت ثجيٷيس ٪صقتٻ ؾب٬ ٥ ضقس ٶحٹٺ زټٷسٺ
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 ضقس ٪صقتٻ ؾب٬ ٥ زض تٹٲبٴ ٲيٯيٹٴ ٥٠ )ٶساضز ٶٹيؿٷسٺ ٶٓط ٲٹضز انٯي ٶ٧تٻ زضثبضٺ ق٧ي ټيچ حبال ذٹاٶٷسٺ ٶٳٹزاض، ثٻ تٹرٻ ثب

 اضتجبَبت ٶٳبيف ٸ تطؾيٱ آٸضٶس، ٲي ذبَط ثٻ ٮٛبت اظ ثٽتط ضا تهبٸيط ذٹاٶٷس٪بٴ، ٦ٻ آٶزب اظ (.ثٹزٺ اؾت ٧٤ ؾب٬ زض آٴ اٸد ٸ زاقتٻ

 .ثبقٷس زاقتٻ شټٵ زض ٲست ثيكتطي ضا اَالٖبت تب ٦ٷس ٲي ٦ٳ٥ آٶٽب ثٻ ٪طاٞي٧ي نٹضت ثٻ

 چٻ ثٻ ٲٷحٷي ايٷ٧ٻ اظ ثٽتط اؾت ٲحهٹ٬ ؾٹزآٸضي ٦بټف ٸ اٞعايف ٶكبٶ٫ط ٦ٻ ضا ٲٷحٷي ذٍ ي٥ ٲٷٟي قيت ٸ نٗٹز ذٹاٶٷسٺ

 ثحج ٦ٻ ٦ٷٷس ٲي ٦ٳ٥ ذٹاٶٷسٺ ثٻ قٹٶس، ثطزٺ ث٧بض ز٢ت ثٻ ٸ٢تي ٶٳٹزاضټب ثٷبثطايٵ.آٸضز ٲي ثٻ يبز اؾت، قسٺ اؾتٹاض اض٢بٲي ٸ اٖساز

  .ثيبٸضز ذبَط ثٻ ضا

 ّفتن فصل

 ّا گضاسش دس ػٌاٍيي اص استفادُ
 ټبي ضاټٷٳبيي ټٳٻ ٶٹيؿٷسٺ ٦ٻ ثبقس ؾٹزٲٷس تٹاٶس ٲي ظٲبٶي َجٗبً ٸ قٹز ٲي ٲحؿٹة ضاٺ ٶ٣كٻ ح٧ٱ زض ذٹاٶٷسٺ ثطاي ٖٷبٸيٵ

 ضٸقٷتط ٸ ؾطيٗتط زضيبٞت ثطاي ذٹاٶٷسٺ ضاټ٫كبي ٖٷبٸيٵ، اظ اؾتٟبزٺ ٦ٻ اؾت نٹضت آٴ زض.٦طزٺ ثبقس ضٖبيت ضا ٪عاضـ ثٻ ٲطثٹٌ

 ٶٹٔ ٸ تزطثٻ اؾبؼ ثط اي ٶٹيؿٷسٺ ټط ٸ ٶكسٺ، ٲٗطٞي ٖٷبٸيٵ، اظ اؾتٟبزٺ ثطاي ضاٺ ثٽتطيٵ  ټٷٹظ.ثٹز ذٹاټس پيٛبٰ ٪طٞتٵ ٸ ٲُبٮت

 ٖٷٹاٴ ٶٹٔ چٷس اظ اؾت ٲٳ٧ٵ ٶٹقتٻ ي٥ زض ٪بټي ٸ ٦ٷس اؾتٟبزٺ ٲي ذبني ٖٷٹاٴ اظ زاضز، ذٹاٶٷسٺ اظ ٦ٻ قٷبذتي ٸ ذٹيف ٶٹقتٻ

 .٦طز اؾتٟبزٺ

 .زاضز ټب ٪عاضـ تٷٓيٱ يب ٲ٣بالت ٶٹقتٵ زض اٸ شٸ٠ ٸ ٶٹيؿٷسٺ ٲٽبضت ثٻ ثؿت٫ي ٖٷٹاٴ، اٶتربة ٶحٹٺ زض تهطٜ ٸ پصيطي اٶُٗبٜ

 ظيط زض تٹاٴ ٲي ٲٷ٣ُي ضثٍ ٸ اټٳيت حؿت ثط ضا ٲُبٮت ؾبيط ٸ ٪يطز ٲي ٢طاض انٯي ٖٷٹاٴ ي٥ ظيط ٶٹقتٻ، ټط انٯي ٲُبٮت ٲٗٳٹالً

 .آٸضز ٞطٖي ٖٷٹاٶٽبي

 ًَيسي پيچيذُ تش ًَيسي سادُ داضتي تشجيح

 ٣ٖ٭ ټط.قٹز ٲي تطزيس زچبض ٲُٯت ٞٽٱ زض يب ٸ ٲبٶس ٲي زض پيچيسٺ ٸ َٹالٶي ٦ٯٳبت ضقتٻ ي٥ ثطاثط زض ٶيع ذٹاٶٷسٺ ؾٹازتطيٵ ثب

 پيچيسٺ ٸ تطيٵ ٲك٧٭ ٖجبضات، يب ٦ٯٳٻ تطيٵ ٲٷبؾت  ٪بټي.زاٶس ٲي ٶبپؿٷس ضا ٶٹيؿي ٸ پيچيسٺ پؿٷسز ٲي ضا ٶٹيؿي ؾبزٺ ؾٯيٳي

 .ثط٪عيس ثطاي آٴ ؾبزٺ ٲٗبزٮي ٦ٹقيس ثبيس ٸٮي ثطز، ٦بض ثٻ ضا آٴ ثبيس ٶب٪عيط نٹضت آٴ زض اؾت، ٖجبضت يب ٦ٯٳٻ تطيٵ

 ثٽتط-ثبقس ضؾب چٷبٶچٻ-ثبقس ٦ٹتبټتط چٻ ټط ٶٹقتٻ نٹضت ايٵ زض ٦ٷس، ٲي پيسا اټٳيت ټب حبٶيٻ ٶٹقتٵ، زض ٪بټي ٪ٟتيٱ چٷبٶچٻ

 .اؾت

 ا٪ط.اؾت چٷيٵ ٶيع پيچيسٺ ٸ َٹالٶي ټبي رٳٯٻ ٸ ٖجبضات ٦ٷس، ٲي زقٹاض ضا ٲُٯت ٞٽٱ پيچيسٺ ٸ ٲك٧٭ ٸاغٺ ٦ٻ اٶساظٺ ټٳبٴ ثٻ

 .ؾبظيٱ آؾبٴ ذٹاٶٷسٺ ثطاي ضا ٲُبٮت ٞٽٱ ټب، ٶكبٶٻ اظ اؾتٟبزٺ ثب اؾت الظٰ ثجطيٱ، ث٧بض ټبيي ضا رٳٯٻ ٸ ٖجبضات چٷيٵ ٶب٪عيطيٱ

  ټٷط.اؾت ٦الٰ زض اثٽبٰ ٸ پيچيس٪ي اؾت ظقت آٶچٻ ٶيؿت، ظقت َجٗبً ثٯٷسي رٳٯٻ ټط ٸ ٶيؿت ظيجب اٮعاٲبً ٦ٹتبټي رٳٯٻ ټط

 پيبٰ ٸ ثبقس ذٹقبيٷس ٦ٻ تط٦يجي.اؾت آٴ تط٦يت ٸ ٮٛبت ٪طٞتٵ ث٧بض ٶحٹٺ اٸ ثعض٪تط ټٷط ثٯ٧ٻ ٶيؿت، ٮٛبت اٶتربة زض تٷٽب ٶٹيؿٷسٺ

 .ثطؾبٶس ؾطيٗتط ٸ ثٽتط ضا

 ًاهأًَس ٍ رّي اص دٍس تشكيثات ٍ لغات تشدى كاس تِ اص پشّيض
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 .٦طز ٶرٹاټس زض٤ ٶيع ضا قٳب ٲ٣هٹز ٶٟٽٳس، ضٞتٻ، ٦بض ثٻ ٦ٻ ضا ټبيي ٸاغٺ ٲٗٷبي ذٹاٶٷسٺ، ا٪ط

  « ٸض٢ٻ ْٽط زض ٲٷسضد آذط ٢ج٭ ٲب ثٷس  »٪ٖجبضت ربي ثٻ

  « ٶيؿت ٲؿٯٱ ٶٓط ٲٹضز قرم ٲالئت  »يب

 ٪ٶ٫ٹييٱ چطا

 « صفحِ پطت آخش، تِ هاًذُ تٌذ يك »

 يب

 « ًيست هسلن ضخص آى (ثشٍت) داسايي »

 .قٹز ٲي ٦بؾتٻ اٸ ٲطتجٻ اظ ثٯ٧ٻ ضٸز، ٶٳي ثبال اٶؿبٴ قإٴ تٷٽب ٶٻ ټبيي، رٳٯٻ يب ٖجبضات چٷيٵ آٸضزٴ ثب

 ٦بضثطز ٸ ثبقس ٶساقتٻ ربٶكيٵ اؾت، ح٣ٹ٢ي انُالح ي٥ نطٞبً ٸ آٲسٺ زاضايي ٸ حطٸت ٲٗٷي ثٻ  ٦ٻ« ٲالئت »چٹٴ  اي ٸاغٺ ثؿب چٻ

 ثطاي ضا ٮٛت آٴ ٲب ٸ٢تي ٸٮي ي٫يطز، ٶٱ ضا آٴ ربي اي ٸاغٺ ټيچ اؾت، چٷيٵ ا٪ط ثبقس، ٲٷحهط ح٣ٹ٢ي ٸ ٢ًبيي ٲحٟ٭ زض آٴ

 .ثسټيٱ تٹييح پبٸض٢ي يب پطاٶتع ٶحٹي زض ثٻ ضا آٴ ثبيس ٶساضز آقٷبيي آٴ ثب اثساً ٦ٻ ٶٹيؿيٱ ٲي اي ذٹاٶٷسٺ

 ضَد هثالغِ آًكِ تي حقايق، آٍسدى

 ٦ٱ، ٸ ثيف يب ٲجبٮٛٻ ٶٹٔ ټط ضټ٫صض ايٵ زض.اؾت ٸا٢ٗيبت ٸ ح٣بي١ ٦طزٴ ثيبٴ ٸ پيبٰ ضؾبٶسٴ ٪عاضـ، ٶٹٔ ټط تٷٓيٱ اظ ٲٷٓٹض

 .ؾبظز ٲي ؾؿت ضا ذٹاٶٷسٺ ٸ ٶٹيؿٷسٺ ٲيبٴ اٖتٳبز ټبي پبيٻ ٦ٷس ٸ ٲي زٸض ٶٹيؿٷسٺ ټسٜ اظ ضا ذٹاٶٷسٺ

 ٶ٫طٞتٻ نٹضت آٴ زض اي ٲجبٮٛٻ ٸ اؾت ذٹاٶٷسٺ احؿبؾبت ثطاٶ٫يعاٶٷسٺ ٲُبٮت ايٵ ذٹز ٦ٻ اؾت ٲُبٮجي ٪عاضـ، ي٥ َجيٗت زض ا٪ط

 زضٸٚيٵ تالـ ثب ٸٮي ٶيؿت احؿبؾبت ثطاٶ٫يعاٶٷسٺ ٪عاضـ، َجيٗت ا٪ط ٸٮي اؾت، ثرف ٸ اَٳيٷبٴ ٲٷ٣ُي ٪عاضقي چٷيٵ اؾت،

 زض چٻ ٶيؿت، ٪عاضـ اؾبؾبً ٪عاضقي، چٷيٵ اؾت، زازٺ تإحيط ٢طاض تحت ضا ذٹاٶٷسٺ ٸ ٪طٞتٻ نٹضت ٦ػي ٸ تحطيٝ ايٵ ٶٹيؿٷسٺ

 .اؾت ٲؿاٸٮيت اظ ؾرٵ ٪عاضـ

 .٪صاضز ٲي ذٹاٶٷسٺ زض ضا تإحيط ثٽتطيٵ ٖٳالً ثبقس، قسٺ تٷٓيٱ ؾبز٪ي ٸ ضٸقٷي ثٻ پبيبٴ تب آٚبظ اظ ٦ٻ ٪عاضقي

 ٪صاضي ٶكبٶٻ اٲط ثٻ تٹرٻ ٲُبٮت، تإذط ٸ ت٣سٰ ضٖبيت ټب، ٸاغٺ اٶتربة ٦ٯٳبت، تط٦يت ٶحٹٺ زض ٪عاضـ ٶٹيؿٷسٺ تالـ اؾت ثسيٽي

 ضا ٶٹيؿٷسٺ تالـ تٳبٰ-ثبقس ٸا٢ٗيت ثب ٲٛبيط ا٪ط-احؿبؾبت ثطاٶ٫يرتٵ ٸٮي اؾت، ٶبپصيط ارتٷبة اي ٶ٫بضـ، ٸْيٟٻ ضاټٷٳبټبي ٸؾبيط

 .ثطز ذٹاټس اظٲيبٴ-اؾت آٲسٺ حبن٭ ظٲبٴ ٪صقت ٶتيزٻ زض  ٦ٻ-ضا ذٹاٶٷسٺ اٖتٳبز ٸ ؾبذت ذٹاټس يبيٕ ضا ارطـ ٸ ذٷخي

 سسوي ًيوِ كشدى صحثت صَست تِ ًَضتي

 ا٧ٞبض ٦ٻ اؾت آٴ ضاټٷٳبيي ايٵ اظ ٲٷٓٹض ثٷٹيؿيٱ، ٪ٹييٱ، ٲي ؾرٵ ضؾٳي ٶيٳٻ رٯؿٻ ي٥ زض ٦ٻ ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٹقيس ثبيس ٶ٫بضـ زض

 ( پٽٯٹ چٷس ٖجبضات ٸ پيچيسٺ اٮٟبِ ؾٷ٫الخ زض ؾ٣ٹٌ ٸ ت٧ٯٝ ثسٸٴ ) ٦ٹتبټي ٸ ضٸقٷي زض ٶٽبيت ٸ نطاحت ٸ ز٢ت ثب ضا ذٹز

 .ثٷكبٶيٱ ذٹز ربي ضا ؾط ٲٟٗٹ٬ ٞبٖ٭، ٞٗ٭، رٳٯٻ؛ اض٦بٴ اظ ي٥ ټط اؾت ٦بٞي تٷٽب.ثٷ٫بضيٱ

 ظثبٶٽب، اظ ثطذي زض اٲب.٪ٹيٷس ٲي ؾرٵ ٦ٻ ٶٹيؿٷس ٲي ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٲطزٰ.ٶساضز ٞط٢ي چٷساٴ ٶٹقتبض ظثبٴ ثب ٪ٟتبض ظثبٴ ظثبٶٽب، اظ ثًٗي زض

 ظثبٴ آٴ ٶٹقتبض ثب ٪ٟتبض ظثبٴ ٲيبٴ ٞط٠ ثبقس، ٢سيٳتط ٸ ثبضتط پط ٲٯتي ازثيبت ظثبٴ ټطچٻ.٦ٷس ٞط٠ ٲي ٶٹقتبض ظثبٴ ثب ٪ٟتبض ظثبٴ

 .اؾت ثيكتط

 ضٸؾتب ټط زض ثٯ٧ٻ قٽط، ټط زض ٪ٟتبضي ظثبٴ.زاضز تٟبٸت ٶٹقتبضيف ق٧٭ ثب آٴ ٪ٟتبضي ق٧٭ ٦ٻ اؾت ظثبٶٽبيي رٳٯٻ اظ ٞبضؾي ظثبٴ

 ٲ٣هٹز.قٹز ٲي ت٧يٻ ضؾٳي ٶيٳٻ ٪ٟتبضي ظثبٴ ضٸي ٶ٫بضـ زض ا٪ط.اؾت ي٧ؿبٴ رب ټٳٻ زض ظثبٴ ٶٹقتبضي آٶ٧ٻ حب٬ ٦ٷس، ٲي ٞط٠

 .اؾت ٶٹقتبضي ظثبٴ زض ظثبٴ ٪ٟتبضي ؾبز٪ي ضٖبيت ټسٜ ثٯ٧ٻ ٶيؿت، ٪ٟتبضي ظثبٴ آٸضزٴ

 .«اؾت ايٵ ٶٓطٰ»٪ٶٹيؿيٱ ٲي ثٯ٧ٻ«  ايٷٻ ٶٓطٰ »٪آٸضيٱ  ٶٳي ذٹز ٶٹقتٻ زض ټط٪ع اؾت ثسيٽي

 ّطتن فصل

 ًگاسش دس آى اّويت ٍ گزاسي ًطاًِ
  ٦ٷس ٲي پيسا ذبل ضٸاٶي ٸ ضٸح ٶ٫بضـ، ټبي ٶكبٶٻ اظ اؾتٟبزٺ ثب «آٴ ٪ٹٶب٪ٹٴ تط٦يجبت ٸ حطٸٜ ثٹؾيٯٻ ٦الٰ زازٴ ٶٳبيف »

 ٪اؾت ظيط قطح ثٻ زاضز ٶٹيؿي ٪عاضـ زض ثيكتطي ٦بضثطز ٦ٻ ټب ٶكبٶٻ اظ ثًٗي

 (.) ًقطِ
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 ضٸظ اؾتبز » ٲخ٭  زاضز؛ ٲي اٖالٰ ضا رٳٯٻ ي٥ پبيبٴ ٸ ضؾبٶس ٲي ضا ٦بٲ٭ تٹ٢ٝ ٸ اؾت، ٦الٰ ذتٱ ٸ نٹت ضقتٻ ٢ُٕ ٶكبٶٻ ي ٶ٣ُٻ،

 «. آٲس زاٶك٫بٺ ثٻ ٪صقتٻ

 .اٰ.ثي.آي ٲخ٭ ضٸز، ٲي ث٧بض ٶيع ٶبٲٽبؾت اذتهبضي ٶكبٶٻ ٦ٻ حطٸٞي اظ ثٗس ، ٶ٣ُٻ

 سشكج يا (،) ٍيشگَل يا فاصلِ ًطاًِ

 ٲٹ٢ٕ ثٻ ثطازضتبٴ ا٪ط ٪ٲخب٬ ٪صاضيٱ، ٲي ٸيط٪ٹ٬ ٦ٷس ا٢تًبء ضا ٦ٹتبټي زضٶ٩ ٸ ٲ٧ج ٲُبٮت، ٲٗٷي ٦ٻ رب ټط ٦الٰ ضقتٻ َٹ٬ زض

 .قس ٲي اٶتربة ايٵ ٲٹضز ثطاي ظيبز، احتٳب٬ ثٻ ثٹز، آٲسٺ

 (؛) ًقطِ تا سشكج يا ٍيشگَل تا ًقطِ

 زاضز ازاٲٻ ٲُٯت ٸٮي قسٺ تٳبٰ رٳٯٻ ٦ٻ ٲٹ٢ٗي زض ٲٗٳٹالً ٸ اؾت ٶ٣ُٻ اظ تط ٦ٹتبٺ ٸ ٸيط٪ٹ٬ اظ ثٯٷستط زضٶ٫ي ٶكبٶٻ ٖالٲت، ايٵ

 ٲعاح ٸ قٹذي ٢بٮت زض ضا ذٹز حطٜ ٶجٹز، ٲٷبؾت ظٲبٴ ثط حب٦ٱ ٸٮي ثٹز؛ اي ٸاضؾتٻ ظا٦بٶي زاٶكٳٷس ٖجيس» ٪ ٲخب٬.قٹز ٲي اؾتٟبزٺ

 «.٪ٟت ٲي

 ( ٪ )تياًي دًٍقطِ

 ؾبٖبت ٪ٲخب٬.ثبقس ٲي ٶ٣ُٻ اظ تط ثٯٷس ٲ٧خي ٶكبٶٻ ٶ٣ُٻ زٸ.ضٸز ٲي ث٧بض ٲُبٮت ثيكتط تٹييح ټٷ٫بٰ ،ٸ اؾت قطح ٶكبٶٻ ٶ٣ُٻ زٸ

 ٣٠٪١٨ ؾبٖت ټٟتٻ؛ ايبٰ تٳبٰ ٪ٲكٽس ثٻ اظ تٽطاٴ اؾالٲي رٳٽٹضي ټٹاپيٳبي حط٦ت

 )...(  تؼليق  ًطاًِ يا ًقطِ سِ

 .قٹز ٲي... ٸ ٞؿبز ثطٸظ ٲٹرت ارتٳبٔ زض ٞطټٷ٫ي ٣ٞط ٪ٲخب٬.قٹز ٲي اؾتٟبزٺ ٦ٯٳٻ ي٥ حصٜ ټٷ٫بٰ ثٻ ٶ٣ُٻ ؾٻ

 (........)ًقطِ چٌذ

 .ثبقس ٲي رٳٯٻ چٷس يب ي٥ حصٜ ٶكبٶٻ ٶ٣ُٻ چٷس

 ٪ٲخب٬

 اؾت ټٹؼ ثٽكتت ټٳي ا٪ط ذٹارٻ اي

 اؾت زؾتطؼ تطا ا٪ط ث٧ٵ ذيطات

 ثبـ ايٳٵ ثطٸ اي ٦طزٺ چٹ ذيطات

 اؾت ثؽ............................ ذبٶٻ  زض

 (ــ) تلٌذ تيشُ

 اٶ٫يع ز٬ ٸ ق٧ٹٺ ثب آٴ ــ ٦ٻ ظيجبي ٲٷبْط ٸ ٦ٹټؿتبٴ ٪ٲبٶٷس.ٲٗتطيٻ رٳٯٻ ٢يس ٸ ٲُٯت ٢ُٕ ثطاي اؾت ت٧ٟي٥ ٶكبٶٻ ثٯٷس تيطٺ

 .٦طز آؾٹزٺ اٖهبة زضز اظ اؾت ــ ٲطا

 ( ـــــــ ) كطيذُ خط

 ثطاي ٸ قٹز، ٲي ثطزٺ ث٧بض ٲبقيٷي يب ٶٹقتٻ زؾت اظ اٖٱ ٶٹقتٻ اظ ٢ؿٳتي ٦طزٴ ٲكرم يب ٶٳٹزٴ ثطرؿتٻ ثطاي ٦كيسٺ ذٍ

 .٪طزز ٲي ٶٹقتٻ اؾتٟبزٺ اظ ٲ٣ساض آٴ ثٻ ثركيسٴ اټٳيت

 ( )گشيضًوا  يا كواى دٍ

 .ضٸز ٲي ث٧بض رٳالت يب ٦ٯٳبت اظ ثًٗي رسا٦طزٴ ثطاي ٶيع ٸ اؾت ذبضد ثحج اظ ٦ٻ اي رٳٯٻ ش٦ط يب ايبٞي تٹييح ثطاي ٖالٲت ايٵ

 ټيچ ثٻ ٲٵ ټٳ٧بض ٲتإؾٟبٶٻ ) ي٧ٷٷس ٰ نحجت ٲٷ٣ُي زاٶكٳٷساٴ اٚٯت.زاضز ٲي ٸا ٦طزٴ ٧ٞط زضؾت ثٻ ضا اٶؿبٴ ٲٷ١ُ ٖٯٱ ٪ٲبٶٷس

 .اؾت آٶٽب ٦ٳب٬ ٸ قرهيت ٶكبٶٻ ايٵ ذٹز ٦ٻ ( ٶساضز اَالٖي ٲٷ١ُ اظ ٸرٻ

 ] [ ًوا افضٍدُ ًثص، دٍ قالب،

 اؾت، اٞتبزٺ ٢ٯٱ اظ يب ٸ زاقتٻ ٦ٱ ٸاغٺ زٸ يب ي٥ ٦ٻ ٲيٷٳبييٱ ثطذٹضز رٳالتي ثٻ ټب ٶٹقتٻ زض ٪بټي.اؾت اٮحب٠ ٶكبٶٻ ٖالٲت ايٵ

 .٪طزز ت٧ٳي٭ ٶٓط ٲٹضز ٸاغٺ اٞعٸزٴ ثب رٳٯٻ آٴ ٦ٷس، ٲي ايزبة ټب ٶبضؾبيي ايٵ ضٕٞ قٹز، رٳٯٻ ٲي زض ٶبضؾبيي ثبٖج ٦ٳجٹز ايٵ

 ٲبٶٷس،  ٦ٷيٱ؛ ٲي ٲكرم ٢الة زاذ٭ زض ٶٹقتٵ ثب ضا قسٺ اٞعٸزٺ ٸاغٺ

 « ثٻ ٶب٪ٟتٻ [ حب٬ ]ټيچ  ثٻ ٦ٻ ٶجكتٵ ثٻ ٶجبيس ذٹز ايٵ »-

  .اؾت اٞعٸزٺ انٯي ٲتٵ ثٻ ٲهحح ضا « حب٬ »٦ٯٳٻ آٴ زض ٦ٻ

 »  «قَل  ًقل ًطاًِ /گيَهِ
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 ٲي ٢طاض قٹز، ٲي ٶ٣٭ ٲٷجٗي يب قرم اظ ٲؿت٣يٳبً ٦ٻ ؾرٷي پبيبٴ ٸ آٚبظ زض ٸ اؾت ٢ٹ٬ ٶ٣٭ ٶكبٶٻ پيساؾت اؾٳف اظ ٦ٻ ټٳبٶُٹض

  «.ثطؾس ذسا ثٷس٪بٴ ثٻ ٶٟٗي ٸرٹزـ اظ ٦ٻ اؾت ٦ؿي ٲطزٰ ثٽتطيٵ»٪ ٞطٲبيٷس ٲي (ٔ) رٹاز اٲبٰ حًطت ٪ٲبٶٷس ٪يطز

 (*)ستاسُ يك

 ثيبٴ ٦ٻ قٹز ٲي ثطزٺ ٦بض ثٻ ټٷ٫بٲي پبٸض٢ي ثٻ تٹرٻ ٶكبٶٻ ي اؾت، نٟحٻ شي٭ ثٻ ٦ٷٷسٺ ٲُبٮٗٻ ٶٓط ٸ تٹرٻ رٯت ثطاي ؾتبضٺ ي٥

 ٶٳي ضا ٶٓط ٲٹضز ٲٹيٹٔ َطٞي اظ ث٫ٷزبٶس، ٶٹقتٻ زاذ٭ زض ضا آٴ تٹاٶس ٶٳي ٶٹيؿٷسٺ يب ٸ ذبضد اؾت، ٶٹقتٻ ضٸا٬ ٸ ؾيب٠ اظ ٲُبٮجي

 شي٭ ي حبقيٻ ثٻ ضا ذٹاٶٷسٺ تٹرٻ ٦ٯٳٻ يب رٳٯٻ زض پٽٯٹي ؾتبضٺ ي٥ زضد ثب ٲٹاضز ٪ٹٶٻ ايٵ زض.ث٫صاضز ٶب٪ٟتٻ يب ٦ٷس ضټب تٹاٶس

 .قٹز ٲي اضايٻ الظٰ تٹييح ؾتبضٺ ٖالٲت اظ ثٗس نٟحٻ، شي٭ زض ٦ٻ تطتيت ايٵ ثٻ.٦ٷس ٲي رٯت نٟحٻ

 )**( ستاسُ دٍ

 زازٺ ٢طاض ټٱ ٲٹاظي ٦ٻ ؾتبضٺ زٸ ٶكبٶٻ اظ ٶٹيؿٷسٺ اؾت، ٪طزيسٺ زضد ٶٹقتٻ يب ٦تبة زض ٢جالً ٦ٻ ٲُٯجي ت٧طاض اظ احتطاظ ٲٷٓٹض ثٻ

 قسٺ زضد پيكيٵ نٟحبت زض ٢جالً ٶٓط ٲٹضز ٲُٯت ٦ٻ زټس ٲي تٹرٻ ذٹاٶٷسٺ ثٻ ٶكبٶٻ، ٢يس ايٵ ثب ٦ٻ تطتيت ثسيٵ.٦ٷس ٲي اؾتٟبزٺ

 .٦ٷس ٲطارٗٻ آٴ ثٻ ٦ٻ

 )***( ستاسُ سِ

 ٦ٻ اؾت تطتيت ثسيٵ ٖٳ٭ ٶحٹٺ.قٹز ٲي اؾتٟبزٺ ؾرٵ ؾيب٠ ٦ٯي تٛييط يب ٸ ٶٹقتٻ ضٸا٬ تٛييط زازٴ ٶكبٴ ٲٷٓٹض ثٻ ٖالٲت ايٵ اظ

 .زټس ٲي ٢طاض قسٺ ايزبز ٞبنٯٻ ٸؾٍ زض ضا ؾتبضٺ ؾٻ ٖالٲت ٸ ٦ٷس ٲي آٚبظ ضا ثٗسي ٶٹقتٻ ؾُط ٞبنٯٻ، ٣ ثب ٸ زازٺ پبيبٴ ضا رٳٯٻ

 ًْن فصل

 گضاسش اقسام
 ٪قٹز ٲي ت٣ؿيٱ ٲتٟبٸت ٶٹٔ زٸ ثٻ اضايٻ ٶٓط اظ ټب ٪عاضـ ٦ٯي َٹض ثٻ

 كتثي گضاسش-الف

 .ٶبٲٷس ٲي ٦تجي ٪عاضـ ضا آٴ ثبقس، ٦تجي نٹضت ثٻ پػٸټكٽب ٸ ټب ثطضؾي اَالٖبت، اضايٻ چٷبٶچٻ

 ضفاّي گضاسش-ب

 ٪بټي.٪ٹيٷس قٟبټي ضا ٪عاضـ آٴ قٹز، اضايٻ ( ٪ٟت٫ٹ ٸ ثحج ) ٲكبٸضٺ ٸ ؾرٷطاٶي نٹضت ثٻ پػٸټكٽب ٸ ثطضؾيٽب اَالٖبت، ټط٪بٺ

 ٖٷٹاٴ قٟبټي نٹضت ثٻ ټب ٪عاضـ ٦ٻ ٦ٷس ٲي ايزبة ثٗسي، ټبي ٲطارٗٻ رٽت پطٸٶسٺ زض آٴ ثٻ ٶ٫ٽساضي ٶيبظ ٖسٰ ٸ ٲُبٮت ٞٹضيت

 .قٹز

 ضفاّي ٍ كتثي ّاي گضاسش هطكالت ٍ هضايا

 ٦ٻ ؾبذت ذٹاټس ٢بزض ضا ٞطز ٲك٧الت، ٸ ٲعايب ايٵ رعئيبت اظ آ٪بټي ٦ٻ اؾت ٲك٧التي ٸ ٲعايب زاضاي ٪عاضـ ٶٹٔ زٸ ايٵ اظ ي٥ ټط

 ثٻ رٹاٶت، ؾبيط ثٻ تٹرٻ ثب

 .ثط٪عيٷس ذٹيف اټساٜ تح١٣ ٸ ٲ٣بنس اٶزبٰ ثطاي ضا ٪عاضـ ٶٹٔ زٸ اظ ي٧ي ٸ ث٫يطيس تهٳيٱ ضٸقٷي

 ٦ٻ ٲٹاضزي زض حتي ٸ زټٷس ٲي اضايٻ ذٹز ٲؿت٣يٱ ؾطپطؾتبٴ ثٻ قٟبټبً ضا ذٹز ټبي ٪عاضـ ٦بض٦ٷبٴ، ٦ٻ ٚبٮجبً ازاضي ؾبظٲبٶٽبي زض

 ٲي ثيبٴ قٟبټي نٹضت ٶٹثٻ اظ ضا ټب ٪عاضـ ټٳبٴ حب٬ ٖيٵ زض اؾت، ٪طزيسٺ اضايٻ ٸ آٶٽب تٽيٻ ٸؾيٯٻ ثٻ ٶيع ٦تجي ټبي ٪عاضـ

 .٦ٷٷس

 زض تٹاٴ ٲي ٶ٫صضز، ضٸظٲطٺ ٸ ٖبزي ٦بضټبي ٲطظ اظ ٶيع ټب ٪عاضـ ٸ ٶجبقس ظيبز آٶٽب ضئؾبي ٸ ٦بض٦ٷبٴ ٲيبٴ ٞبنٯٻ ټط٪بٺ اؾت ثسيٽي

 .٪طزز ٲي اضؾب٬ ٸ تٷٓيٱ ٦تجي نٹضت ثٻ ازاضي ټبي ٪عاضـ ٚبٮجبً ٦طز، ٸٮي اضايٻ قٟبټبً آٶٽبضا ٲٹاضزي

 ٪يادآٍسي

 ٲؿت٣يٱ ضئؾبي ٪عاضـ، ټط ٦ٷٷسٺ زضيبٞت ٲٗٳٹالً زٮي٭ ټٳيٵ ثٻ ٸ ٦طز ضٖبيت ثبيس ضا ازاضي ٲطاتت ؾٯؿٯٻ ټب ٪عاضـ اضؾب٬ زض

 .ټؿتٷس

 ٶيع ٸ ؾُح ټٱ ٲ٣بٲبت ثطاي ثيكتط ټٳبټٷ٫ي ايزبز ٲٷٓٹض ثٻ زاضيٱ، ٲي اضؾب٬ ازاضي ٲطاتت ؾٯؿٯٻ َطي١ اظ ٦ٻ ټبيي ٪عاضـ ٪بټي

 ثٻ ٸ ذالنٻ ٖٳٹٰ آ٪بټي ثطاي ٦ٻ ٦ٷس ٲي ايزبة ټب ٪عاضـ اظ ثًٗي ټٱ ٪بټي.ٞطؾتيٱ ٲي پبييٷتط ٶيع ٲ٣بٲبت رٽت اثال٘، ثطاي

 .٪طزز نبزض ثركٷبٲٻ نٹضت
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 ضفاّي ّاي گضاسش هضاياي

 .قٷٹٶس٪بٴ ٶٹٔ ٸ ٲ٧بٶي ٸ ظٲبٶي قطايٍ ثطحؿت ٲُبٮت ؾبذتٵ ٲتٷبؾت ٸ ٦طزٴ ظيبز ٸ ٦ٱ-

 .ٸ٢ت زض رٹيي نطٞٻ ٶٓط اظ آٴ، ثيبٴ ٸ ٪عاضـ ٞٹضي َطح اٲ٧بٴ-

 .ٲٹرٹز ٲك٧الت ٞه٭ ٸ ح٭ رٽت پبؾد ٸ پطؾف ضاٺ اظ قٷٹٶس٪بٴ ٶٓطات اظ اؾتٟبزٺ اٲ٧بٴ-

 . ٸ ٚيطٺ اٸضټس ،(ثبقس ٲتحط٤ ٦ٻ ٶحٹي ثٻ پبيٻ چٽبض ثب تبثٯٹ ) تبثٯٹايع٬ اؾاليس، ٞيٯٱ، ٪٢جي٭ اظ ثهطي ٸ ؾٳٗي ٸؾبي٭ اظ اؾتٟبزٺ-

 .ٲٹاضز اظ ثؿيبضي زض ذٹز ٪عاضـ ٶتبيذ اظ ٪عاضق٫ط ٞٹضي آ٪بټي-

 .اٸ٢بت ا٦خط زض آٴ ثٹزٴ نطٞٻ ثٻ ٲ٣طٸٴ-

 حط٦بت ٦ٯٳبت، آټٷ٩ ؾبذتٵ ثٱ ٸ ظيط ضٸحي، حبالت پيكبٶي، ٸ چٽطٺ ذُٹٌ زؾت، اقبضات ثطزٴ ث٧بض ضاٺ اظ تٹاٶس ٲي ٦ٻ تإحيطي-

 .ث٫صاضز قٷٹٶس٪بٴ ثط ٚيطٺ ٸ ټب ٮُيٟٻ انُالحبت، تٗبثيط، اظ اؾتٟبزٺ ٸ ٪ٹٶب٪ٹٴ زض ٲٹ٢ٗيتٽبي ؾ٧ٹت چكٱ،

 .يطٸضت حؿت ثط آٶٽب ت٧ٳي٭ ٸ ٲٹ٢ٗيت حؿت، ثط ټب ٪عاضـ اظ ثركي حصٜ اٲ٧بٴ-

 ضفاّي ّاي گضاسش هطكالت

 .٦بٞي ٸ الظٰ قطايٍ ٸ ٶٹض ٶساقتٵ  ٪عاضـ ٲح٭ ثٹزٴ ٶبٲٷبؾت-

 .ٶيبظ ٲٹضز ٸؾبي٭ ٶجٹزٴ-

 .شيطثٍ اٞطاز اظ زٖٹت ثطاي ٦بٞي ٞطنت ٶجٹزٴ-

 .قسٺ َطح ٲُبٮت اظ اٞطاز ٪ٹٶب٪ٹٴ اؾتٷجبَٽبي-

 .ٲٹاضز اظ اي پبضٺ زض اٞطاز ثيبٶبت حجت ٸ يجٍ رٽت اٲ٧بٶبت ٶجٹزٴ ٞطاټٱ-

 .ثبقس زاقتٻ ثيكتطي ٸ٢ت ثٻ ٶيبظ اؾت ٲٳ٧ٵ ٦ٻ ٲُبٮت ثيبٴ ثطاي ٸ٢ت ٲحسٸزيت-

 .ٮعٸٰ نٹضت زض ٖٳٹٰ آ٪بټي ثطاي ٲُبٮت پرف اٲ٧بٶبت ثٹزٴ ٲحسٸز-

 .٦بؾت ذٹاټس ٦الٰ تإحيط اظ ذٹز ٦ٻ ْبټط ٸيٕ ثٻ تٹرٻ ٖسٰ چٷيٵ ټٱ ٸ ؾرٵ ٲٹيٹٔ ثط ٪عاضق٫ط احبَٻ ٖسٰ ٸ ثيبٴ يٗٝ-

 .ٮعٸٰ نٹضت زض ٲٹاظيٵ ٸ اؾتبٶساضزټب چٷيٵ ټٱ ٸ ٲطارٕ يب ٲأذص ٲٷبثٕ، ثب قسٺ َطح ٲُبٮت تُجي١ اٲ٧بٴ ٖسٰ-

 .(ثبقس قسٺ يجٍ ايٷ٧ٻ ٲ٫ط )ٶجٹزٴ اؾتٷبز ٢بث٭-

 ٪كتثي ّاي گضاسش هضاياي

 .٦بٞي اٶساظٺ ثٻ ظٲبٴ ٸ ٸ٢ت اظ اؾتٟبزٺ اٲ٧بٴ-

 .آٶٽب اٶتكبض ٸ ت٧خيط َطي١ اظ ټب ٪عاضـ اظ ٖٳٹٲي اؾتٟبزٺ اٲ٧بٴ-

 .٢طٶٽب ثٯ٧ٻ ٸ ؾبٮٽب ثطاي ثبي٫بٶي ٸ يجٍ اٲ٧بٴ-

 .اٲ٧بٶبت ؾبيط ٸ تهبٸيط ضٶ٫ي، تبثٯٹ آٲبض، ٲساض٤، اؾٷبز، ثب آٴ ؾبذتٵ ٲؿتٷس-

 .چبپي تعئيٷبت ؾبيط ٸ ضٶ٫ي ذُٹٌ ؾيبٺ، ٶبظ٤، حطٸٜ اظ اؾتٟبزٺ ضاٺ اظ آٴ ؾبذتٵ ٪ٹيب-

 (.٪صاقت ٦بضزاٴ اٞطاز ٖٽسٺ ثط ضا ٪عاضـ اظ ٞهٹٮي يب ټب ثرف تٷٓيٱ ٸ تٽيٻ تٹاٴ ٲي ) ثٷسي َج٣ٻ ٸ ثٷسي ٞه٭ اٲ٧بٴ-

 .ثيكتط اَٳيٷبٴ ٸ اٖتٳبز آٲسٴ ٞطاټٱ-

 .الظٰ ٲٹاضز زض تجٯيٙ ثطاي آٴ اظ اؾتٟبزٺ-

 ٪كتثي ّاي گضاسش هطكالت

 ٲٹاضز اظ ثؿيبضي زض ظيبز ٸ٢ت نطٜ ثٻ احتيبد-

 اظ ثًٗي زٮي٭ ټٳيٵ ثٻ ).٦بض ايٵ اٶزبٰ ثطاي ٲترهم اٶؿبٶي ٶيطٸي تإٲيٵ ٸ ٶٹيؽ ٲبقيٵ ٸ٢ت ٦بٚص، تٽيٻ ثطاي ظيبز ټعيٷٻ نطٜ-

 .(ثٹز ٶرٹاټس اق٧ب٬ ثسٸٴ ٲٗٳٹالً ټٱ آٴ ٦ٻ ٪صاضٶس، ٲي زي٫ط ٲاؾؿبت ٖٽسٺ ثط ضا ټب تٷٓيٱ ٪عاضـ ٸ تٽيٻ ٦بض ثعض٨ ٲاؾؿبت

 .اَالٖبت ٲجبزٮٻ ٸ ٶٹيؿي ٪عاضـ انٹ٬ تٳبٰ اظ اؾتٟبزٺ زقٹاضي-

 .ذٹز ټبي تٹاٶبيي اظ تطؼ ٸ ٦بض ؾرتي زٮي٭ ثٻ ٪عاضـ تٽيٻ اظ اٞطاز ٖٳٹٲي اؾت٣جب٬ ٖسٰ-

 .ٲٹاضز ثيكتط زض ٦تجي ټبي ٪عاضـ ٶتبيذ ٞٹضي زضيبٞت اٲ٧بٴ ٖسٰ-

 دّن فصل

 ّا گضاسش تٌذي طثقِ
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 ٪قٹٶس ٲي ت٣ؿيٱ َج٣ٻ يب زؾتٻ زٸ ثٻ ٦ٯي، ق٧٭ ٸ ٶٹٔ ثطحؿت ټب ٪عاضـ

 ٦ٹتبٺ ضؾٳي ټبي ٪عاضـ  اٸ٬ زؾتٻ

 ثٯٷس ضؾٳي ټبي ٪عاضـ  زٸٰ زؾتٻ

 كَتاُ سسوي ّاي گضاسش (الف

 ٸ اؾت ثطذٹضزاض ؾبز٪ي اظ ٸ قٹز ٲي تٽيٻ ازاضي ٲطؾٹٰ نٟحٻ ؾٻ تب ٲٗٳٹالً ٦ٻ قٹز ٲي ٪ٟتٻ ٪عاضقي ثٻ ٦ٹتبٺ ضؾٳي ٪عاضـ

 .اؾت ٸ ضٸظٲطٺ ازاضي ؾبزٺ ٲؿبئ٭ آٴ ٲٹيٹٔ

 ټبي ٪عاضـ ايٵ اظ ثطذي ازاضي، ؾبظٲبٶٽبي اظ ثًٗي زض ا٪ط ٸ ٶيؿت ي٧ٷٹاذت ضٸقي زاضاي ٸ قسٺ اؾتبٶساضز ٦ٹتبٺ ضؾٳي ٪عاضـ

 ضا زؾتٻ ايٵ ټبي ٪عاضـ ټٳٻ ٶجبيس اؾت، قسٺ اؾتبٶساضز ٸ آٲسٺ زض ٞطٰ نٹضت ثٻ اي نٟحٻ زٸ ٸ ټبي ي٥ ٪عاضـ ٸيػٺ ثٻ تٹييحي

 .زاٶؿت ٶٹٔ ايٵ اظ

 

 ٪اؾت يطٸضي ظيط ٶ٧بت ثٻ تٹرٻ ټب ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ ٲٹضز زض

 .ثبقس ٲتٵ ٲحتٹاي ٪ٹيبي ٦ٻ ٶحٹي ثٻ ( ٲٹيٹٔ ) ٖٷٹاٴ اٶتربة-١

 .ذٹاٶٷسٺ شټٵ ؾبذتٵ آٲبزٺ ٸ ؾبث٣ٻ آٸضزٴ ثسؾت ثطاي ( ؾُط زٸ حسا٢٭)ٲتٵ ثب ٲتٷبؾت اي ٲ٣سٲٻ آٸضزٴ-٢

 .٪عاضـ ثٷسي َج٣ٻ ٲٷٓٹض ثٻ ٞطٖي ٸ انٯي ٖٷبٸيٵ يب پبضا٪طاٜ اظ اؾتٟبزٺ-٣

 .پبيبٴ زض ٶتيزٻ يب پيكٷٽبز آٸضزٴ-٤

 .ح٭ ضاٺ ٸ زضذٹاؾت ي٥ اضايٻ-٥

 تلٌذ سسوي ّاي گضاسش (ب

 ٲي ازاٲٻ نٟحٻ زټٽب تب ٲٹاضز اظ ثًٗي زض ٸ ثٹزٺ نٟحٻ ؾٻ اظ ثيف ٲٗٳٹالً ٦ٻ قٹز ٲي ٪ٟتٻ ٪عاضقي ثٻ ثٯٷس ضؾٳي ٪عاضـ

 تٽيٻ ظٲبٴ ٶٓط اظ اٚٯت ٦ٻ قٹز ٲي ٲطثٹٌ ٲكبثٻ ٲٹاضز ٸ ٞٷي ارتٳبٖي، پػٸټكي، ٖٯٳي، ثٻ ٲٹيٹٖبتي ثيكتط ټب ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ.يبثس

 .ثبقٷس ٲي ٪طٸٺ ي٥ ٪بټي ٸ ي٥ ٶٟط اظ ثيف آٴ ٦ٷٷس٪بٴ تٽيٻ ٲٹاضز اظ ثًٗي زض ٸ اؾت َٹالٶي ٶيع

 .اؾت ٞطاٸاٴ ٲك٧الت تحٳ٭ ٸ ٸ٢ت نطٜ ٲحتبد ٸ ظحٳت پط ٸ ز٢ي١ ٲإٲٹضيتي ا٦خطاً ٶجٹزٺ، ثٯٷس ضؾٳي ټبي ٪عاضـ تٽيٻ

 گضاسش اًَاع

 ٪است قسن دٍ تش هذت ٍ دٍسُ لحاظ اص گضاسش

 ازٸاضي ٪عاضـ-١

 اتٟب٢ي ٪عاضـ-٢

 ادٍاسي گضاسش-الف

 زض ٸ زٸضٺ ي٥ پبيبٴ زض ټبؾت، ايٵ ٚيط ٸ ٞطټٷ٫ي ثبظض٪بٶي، ٦كبٸضظي، نٷٗتي، ازاضي، ثعض٨ ٸاحس ي٥ ثٻ ٲطثٹٌ ٦ٻ ازٸاضي ٪عاضـ

 قرهي اٲٹض ي زضثبضٺ ټب ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ.ثبقس ؾبالٶٻ يب ٸ ٲبټبٶٻ اؾت ٲٳ٧ٵ ٲخالً ٸ قٹز ٲي ٸ تٷٓيٱ تٽيٻ ٲٗيٵ ٸ ٲ٣طض ٲٹٖس

 .زاضز حبثت ٸ ٲٗيٵ ټسٜ ٸ قيٹٺ ت٣طيجبً ٸ ٪يطز ٲي نٹضت

 اتفاقي گضاسش-ب

 تهٳيٱ ازاضٺ ي٥ زض ٲخالً.قٹز ٲي تٽيٻ آيس، ٲي پيف ٦ٻ ٶيبظي حؿت ثط ٸ اتٟب٢بً ثٯ٧ٻ ٶساضز ت٧طاضي ٸ ٲٷٓٱ رٷجٻ ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ

 ٦ٻ ٪يطٶس ٲي تهٳيٱ ثبٶ٥ ي٥ زض.ثيٟعايٷس ٲٹرٹز تك٧يالت ٸ زٸايط تٗساز ثط يب ٦ٷٷس ضا ٲٷح٭ ټب قٗجٻ اظ ي٧ي ٦ٻ ٪يطٶس ٲي

 .زټٷس اٶزبٰ ذٹز ؾطٲبيٻ ضٸي ذبني ٲٗبٲالت

 گشٍّي گضاسش فشدي، گضاسش

 ٪٪طزز ٲي تٽيٻ نٹضت زٸ ثٻ اتٟب٢ي ٸ ازٸاضي ټبي ٪عاضـ

 فشدي-١

 گشٍّي-٢

 فشدي گضاسش-الف
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 ٶٟط ي٥ ٸ اؾت ٦ٹچ٥ ٸ ٲحسٸز قٹز ٪عاضـ ثبيس چٻ آٴ ٦ٻ اؾت ټٷ٫بٲي ثٻ ايٵ ٸ قٹز ٲي تٷٓيٱ ٶٟط ي٥ تٹؾٍ ٞطزي ٪عاضـ

 ..٦ٷس ٲي ٦ٟبيت آٴ تٽيٻ ثطاي

 ٪طٸټي ٪عاضـ-ة

 ٦ٻ ٶيبظي ٸ ٦بض اټٳيت ٶٓط اظ ٲاؾؿٻ ي٥ ٲؿاٸالٴ ٦ٻ اؾت ټٷ٫بٲي ايٵ ٸ ٦ٷٷس، ٲي ټٳ٧بضي ٶٟط چٷس ٪طٸټي ٪عاضـ تٽيٻ زض

 ٲٹضز اٲط رٹاٶت ټٳٻ تب ٪عيٷٷس ثط ٦بض ثطاي ضا ٶٟط ي٥ اظ ثيف ٦ٻ زټٷس ٲي تطريح زاضز، ٸ ٲترهم ثهيط اٞطاز ثٻ ٪عاضـ تٽيٻ

 اتربش ٢بَٗيت ٸ آ٪بټي ثب ضا الظٰ تهٳيٱ ثتٹاٴ تب آيس زؾت ثٻ ٸ زضؾتي ٲُٯٹة ٶتيزٻ ٸ ٪يطز ٢طاض ٲحبؾجٻ ٸ ثطآٸضز اضظيبثي، ثطضؾي،

 .٦طز

 گضاسش اسكاى

 ٪قٹز ٲي ذالنٻ ظيط ٲُٯت ؾٻ زض ٪عاضـ انٯي اض٦بٴ

 چيؿت؟ ٪عاضـ ٲٹيٹٔ.١

 ٦يؿت؟ آٴ ٪يطٶسٺ.٢

 اؾت؟ ٦ساٰ آٴ تٽيٻ اظ ټسٜ.٣

 چيست؟ گضاسش هَضَع  الف

 ٲي تح٣ي١ اي ٶ٧تٻ چٻ زضثبضٺ ٶساٶس ٸ ٶجبقس آ٪بٺ آٴ اظ زضؾتي ثٻ ٦ؿي ا٪ط ٸ اؾت ٪عاضـ تٽيٻ زض پبيٻ ٲٽٳتطيٵ ٪عاضـ ٲٹيٹٔ

 تبٰ آ٪بټي ثب ٲٷبؾت، ٲست زض ٸ آؾبٶي ثٻ ٦ٻ قٹز ٲي ؾجت ٲٹيٹٔ اظ ٦بٲ٭  اَالٔ.يبٞت تٹٞي١ ٶرٹاټس ذٹز ٦بض زض ټط٪ع ٦ٷس،

 .آيس ثسؾت ٶٓط ٲٹضز ٶتيزٻ ٸ تٽيٻ الظٰ ٪عاضـ

 كيست؟ آى گيشًذُ  ب

 ٪عاضـ ٪يطٶس٪بٴ يب ٪يطٶسٺ ثبيس ٪عاضـ ٦ٷٷسٺ تٽيٻ ثطاي ٦ٻ قٹز ٲي يبزآٸضي ٣ٍٞ.اؾت قسٺ ؾرٵ تٟهي٭ ثٻ ٢جالً ٲٹضز ايٵ زض

 .زټس ؾبٲبٴ ضا ذٹز ٪عاضـ ٶحٹٺ تٷٓيٱ آٴ اظ آ٪بټي ثب تب ثبقٷس ٲٗيٵ

 است؟ كذام آى تْيِ اص ّذف  ت

 ٲٗٳٹالً ظيطا قٷبؾس، ثبظ ذٹز ثطضؾي ٸ تح٣ي١ زض ضا ٲٽٱ ٸ اؾبؾي ٶ٧بت يب ٶ٧تٻ ٦ٻ ٦ٷس ٲي يبضي ضا ٪عاضق٫ط ٪عاضـ، ټسٜ ثٻ آ٪بټي

 .زاضٶس ٞطٖي رٷجٻ ٢ؿٳتٽب ث٣يٻ ٸ زاضز ٸرٹز اټٳيت ثب ٸ ٲؿإٮٻ انٯي ي٥ ٪عاضـ ټط زض

 تٌظين اص ّذف اساس تش گضاسش اًَاع

 ٪قٹٶس ٲي ت٣ؿيٱ ٶٹٔ زٺ ثٻ تٷٓيٱ اظ ٚطو يب ټسٜ حؿت ثط ټب ٪عاضـ

 ٪كاس گضاسش-١

 زاضٶس٪بٴ ٦ٻ ٦ٷس ٲي ايزبة ٲكبٚ٭ اظ ثؿيبضي.زاضز ٶعزي٥ پيٹٶس ازاضي ًٖٹ ټط ٸْبيٝ قطح ثب ٦ٻ قٛ٭، ثٻ ٲطثٹٌ اؾت ٪عاضقي آٴ

 ټط پبيبٴ اظ پؽ ٲكبٚ٭ آٴ

 ؾبيط ٸ ثبٶ٧ٽب ٦بض٦ٷبٴ ٲبٶٷس.زټٷس اضايٻ ذٹيف ٲؿت٣يٱ ؾطپطؾت ثٻ ذٹز ٦بض اظ ٪عاضقي ( ٲبٺ يب ټٟتٻ ټط پبيبٴ احتٳبالً ) ٸ ضٸظ

 .ثبظض٪بٶي ٸ ٲبٮي ؾبظٲبٶٽبي

 ٪اهش حقايق گضاسش-٢

 ح٣بي١ زاضز ٸْيٟٻ تٷٽب ٪عاضـ ايٵ زض ٶٹيؿٷسٺ اؾت، آٲسٺ ٲتٵ َٹ٬ زض ٦ٻ ٲؿبئٯي يب تٹييحبت اَالٖبت، قبٲ٭ اؾت ٪عاضقي آٴ

 .ضا ثيبٸضز ٲٹيٹٔ ثٻ ٲطثٹٌ اَالٖبت ٸ

 ٪فٌي گضاسش-٣

 حب٬ زض ٲبيٕ ٸ ثربض ٲ٣ساض ٲحبؾجٻ زضثبضٺ ٪عاضـ ٲبٶٷس.ٚيطٺ ٸ ح٣ٹ٢ي ا٢تهبزي، ٞٷي، ټبي ظٲيٷٻ زض ترههي، ٦بٲالً اؾت ٪عاضقي

 .ٚيطٺ ٸ ثبظاض ثٹضؼ ض٦ٹز زالي٭ يب ٸ تٗبز٬

 ٪هسألِ ػلل گضاسش-٤

 .آيس ٖٳ٭ ثٻ ٪يطي ٶتيزٻ ثطاي ٦ٹقكي آٶ٧ٻ ثي قٹز، ٲي ثحج ٲؿإٮٻ ٖٯ٭ اص تٌْا گضاسش ايي دس

 ٪هسألِ حل ساُ ٍ گضاسش-٥

 .آيس ٶٳي ٲيبٴ ثٻ ثحخي آٴ ٶتيزٻ ٸ ٖٯ٭ اظ ٸ قٹز ٲي اضايٻ ٲؿإٮٻ ح٭ ضاٺ آٴ زض ٦ٻ اؾت ٪عاضقي

 ٪اطالػي گضاسش-٦
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 ٲي ثطضؾي ضا ٲحسٸزي ٲٹيٹٔ ٪عاضـ، ٶٹٔ ايٵ ٲٗٳٹالً.ثسټيٱ ذٹاٶٷسٺ ثٻ ذٹاټيٱ ٲي ٦ٻ اؾت اَالٖي ٪عاضـ تٷٓيٱ اظ ټسٜ ٪بټي

 .٪يطز ٢طاض ذٹاٶٷسٺ اذتيبض زض ٸ قٹز ذالنٻ ٲُبٮت رعئيبت ٦ٻ آٴ اؾت ثٽتط ثطضؾي ايٵ زض.٦ٷس

 ٪هطَستي گضاسش-٧

 تسثيطي ذٹاټس ٲي ؾبظٲبٶي تٹٮيس ٲسيط.زاضز شيهالح اٞطاز ثب ٲكٹضت ثٻ ٶيبظ ٸ اؾت ذبضد ٞطز ي٥ ٖٽسٺ اظ ٪عاضـ ايٵ تٷٓيٱ ٲٗٳٹالً

 ٞطز ٶٓط ٲٹيٹٔ، َطح ثب ٸ ٦ٷس زٖٹت ضا ٸاحسټب ٲؿاٸالٴ ټٳٻ ثبيس اؾت ثسيٽي.ثطؾس ٢جٹٮي ٢بث٭ حس ٶهبة ثٻ ٦بض ثبظزٺ ٦ٻ ثيٷسيكس

 َي ٶٽبيي، ٶتيزٻ ٸ اٶت٣بز ٸ ثحج ٲزٳٹٖٻ ٸ ثيبثس ضا ضاٺ ثٽتطيٵ ٶٓط، اٖتجبض ټط ؾٷزف ٸ اٶت٣بز ٸ ثحج ضاٺ اظ ٸ قٹز رٹيب ضا آٶٽب ٞطز

 ..٪طزز اضايٻ ؾبظٲبٴ ٲسيط ثٻ ٪عاضقي

 ٪اًتقادي گضاسش-٨

 ٪قٹز ٖطيٻ ٪ٹٶب٪ٹٴ ټبي نٹضت ثٻ تٹاٶس ٲي اٶت٣بز ٪عاضـ، ٶٹٔ ايٵ زض

 .٪يطز ٢طاض اضظقيبثي ٲٹضز ٖٳ٭، ٶحٹٺ ٸ ٧ٞط-

 .قٹز اٶت٣بز ٖٳ٭ ٶحٹٺ يب ٧ٞط اظ-

 .٪طزز اضايٻ ٶيع ح٭ ضاٺ اٶت٣بزي، ٪عاضـ زض اؾت ثٽتط

 ٪تحصيلي گضاسش-٩

 تحهيٯي زٸضٺ ي٥ َي ٦ٻ اؾت ٲُبٮجي ٦بٲ٭ زض٤ اظ يبٞتٵ اَٳيٷبٴ ٸ زاٶكزٹيبٴ ٲٗٯٹٲبت تٹؾٗٻ ټب، ٪عاضـ ٪ٹٶٻ ايٵ اظ ټسٜ

 .قٹز ٲي ت٣ؿيٱ ( ٶبٲٻ پبيبٴ ) تحهيٯي پبيبٴ ٪عاضـ ٸ زضؾي ٪عاضـ ثٻ ٪عاضـ، ٶٹٔ ايٵ.قٹز ٲي تسضيؽ

 ٪ػوَهي ّاي گضاسش- ١٠

 ثبٶ٧ٽب، قٽبي ٪عاض قبٲ٭ ٖٳٹٲي ټبي ٪عاضـ.٪يطز ٲي ثط زض تحهيٯي، ٪عاضـ اظ ٚيط ضا ټب ٪عاضـ ا٢ؿبٰ ټٳٻ ٪عاضـ، ٶٹٔ ايٵ

 ؾٯي٣ٻ ٸ شٸ٠ اؾبؼ ثط ٶجبيس ټط٪ع ٖٳٹٲي ټبي  ٪عاضـ.اؾت ذهٹني ٸ ٖٳٹٲي ؾبظٲبٶٽبي ٦ٯي ټٳٻ َٹض ثٻ ٸ ټب ٸظاضتربٶٻ قط٦تٽب،

 .ثبقس ؾبظٲبٴ ٶيبظټبي ضٕٞ ثبيس آٴ ٶٹيؿٷسٺ ټسٜ ثٯ٧ٻ قٹز تٷٓيٱ قرهي

 ٪اؾت ظيط قبٲ٭ تٷٓيٱ ٶحٹٺ ٸ ق٧٭ ٶٓط اظ ٖٳٹٲي ټبي ٪عاضـ

 ازاضي ټبي ٪عاضـ-1-10

 ٶٓط اظ چٻ ازاضي ټبي ٪عاضـ تٷٓيٱ ټعيٷٻ.٦ٷٷس ٲي اضايٻ ثبالتط ٲ٣بٲبت ثٻ ٸ تٽيٻ ؾبظٲبٶٽب ٦بض٦ٷبٴ ٲٗٳٹالً ضا ازاضي ټبي ٪عاضـ

 ثٻ ضا ٪عاضـ ٦ٷٷس٪بٴ تٽيٻ ثبيس ٸ اؾت ؾٷ٫يٵ ثؿيبض ز٢تي ثي اظ ٶبقي يبيٗبت ٸ ٪عاضـ ټب، حزٱ ٶؿرٻ تٗساز ٶٓط اظ چٻ ٸ ٸ٢ت

 .زاز ٖبزت ٦بض زض ز٢ت ٸ رٹيي نطٞٻ

 ش٦ط آٴ زض ٪عاضـ تٽيٻ ٖٯت ٸ اؾت ٪عاضـ حجت قٳبضٺ ٸ تبضيد زاضاي ٶبٲٻ آٴ ٸ اؾت ټٳطاٺ ٶبٲٻ ي٥ ثب ازاضي ټبي ٪عاضـ ٚبٮجبً

 .اؾت قسٺ

 ٪قبٲ٭ ازاضي ټبي ٪عاضـ

 ٶبٲٻ اي         ٲبټبٶٻ     ؾبالٶٻ            تطاظ زٸضٺ ټبي ٪عاضـ- -1-1-10

 پيكٷٽبزي ٪عاضـ-2-1-10

  ؾبظٲبٴ ٦بضټبي پيكطٞت ثٻ ٲطثٹٌ آٲبضي ٪عاضـ- 3-1-10

  ( ؾبظٲبٴ اٲطٸظ ٸ زيطٸظ ٲٹ٢ٗيت تحٯي٭ ٸ تزعيٻ ) ٸيٗيت ٪عاضـ-4-1-10

 ثبظض٪بٶي ټبي ٪عاضـ- 2-10

 ٪اؾت ظيط ا٢ؿبٰ قبٲ٭ ٸ قٹز ٲي تٷٓيٱ نٷٗتي ٸ ثبظض٪بٶي تزبضي، ؾبظٲبٶٽبي ٸ قط٦تٽب زض تٷٽب ټب ٪عاضـ ٪ٹٶٻ ايٵ

 ٲبٮي ټبي ٪عاضـ- 1-2-10

 ؾبالٶٻ ټبي ٪عاضـ- 2-2-10

 ( ٲزٯؽ نٹضت ) رٯؿبت ټبي ٪عاضـ- 3-2-10

 

  ارطايي ټبي ٪عاضـ- 3-10

 يب ثرف زض ٖٳٯيبت ارطاي ٶحٹٺ آٶٽب زض ٸ قٹز ٲي تٷٓيٱ ارطايي ؾطپطؾتبٴ يب زاذٯي ٲسيطاٴ ؾٹي اظ ٲٗٳٹالً ټب ٪عاضـ ايٵ

 .٪طزز ٲي تكطيح ٲطثٹٌ ثركٽبي

  ٲرهٹل ټبي ٪عاضـ- 4-10
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 اظ ٦ٻ اي ٸيػٺ ٲإٲٹضيت يب ذبٮم ثطضؾي ي٥ ازاضي، يب آٲٹظقي ٖٯٳي، ٲإٲٹضيت ي٥ ٲٗيٵ، ٲُبٮٗٻ ي٥ اٶزبٰ اظ پؽ ټب ٪عاضـ ايٵ

 .ٶساضز ٲرهٹل ٞطٰ ٸ ٶيؿت ٲكرم آٴ ظٲبٴ ٲٗٳٹالً ٸ ٪طزز ٲي اضايٻ ٸ تٽيٻ ٲإٲٹض تٹؾٍ ٲي قٹز، زازٺ ٦ؿي ثٻ ؾبظٲبٴ ؾٹي

  ( ؾبزٺ ) ٖبزي ټبي ٪عاضـ- 6-10

 ٲي تٽيٻ ٲؿت٣يٱ ضئؾبي ثطاي ٦ٻ اؾت ازاضي ؾبزٺ ټبي ٪عاضـ قبٲ٭ ٪ٹيٷس، ٲي ٶيع تٹييحي ٪عاضـ آٴ ثٻ ٦ٻ ټب ٪عاضـ ايٵ

 .قٹز ٲي َطح آٴ زض اي ٲؿإٮٻ ټٱ ٪بټي ٸ اؾت ثيبٴ ح٣بي١ ٸ ٲٹيٹٔ قبٲ٭ ٲٗٳٹالً ٸ قٹز

  تكطيٟبتي يب ضؾٳي ټبي ٪عاضـ- 7-10

 ټبي ٪عاضـ ٖٷٹاٴ تحت ٲست ٸ زٸضٺ ٮحبِ اظ ٪عاضـ اٶٹأ ثرف زض ).قسٺ زازٺ تٹييح ٲرتهطاً ٢جالً ټٱ ټب ٪عاضـ ايٵ ٲٹضز زض

 .٦طز اؾتٷبز آٶٽب ثٻ تٹاٴ ٲي اَٳيٷبٴ ثب ٪طزز تٽيٻ تح٣ي١ ٸ ز٢ت ثب ا٪ط ټب ٪عاضـ ٪ٹٶٻ ٦ٻ ايٵ قٹز ٲي ٲتص٦ط ٣ٍٞ ٸ ( ثٯٷس

  اٶكبيي ټبي ٪عاضـ- 8-10

 آحبض ٶ٣س ٸ ثطضؾي ذعاٴ، ٸ ثٽبض تٹنيٝ ٲبٶٷس.قٹز ٲي ٶٹقتٻ اٶكبيي يب ازثي ٲتٵ ي٥ نٹضت ثٻ ٸ زاضز تٹنيٟي رٷجٻ ټب ٪عاضـ ايٵ

 ... . ٸ ٶٹيؿٷسٺ ي٥

  ٲرتٯٍ ټبي ٪عاضـ- 9-10

 .٦ٷٷس ٲي اؾتٟبزٺ ( ٚيطٺ ٸ ٞطٲٹ٬ ٲٷحٷي، رسٸ٬ يب آٲبض ) ٖٯٳي ٲٗيبضټبي اظ ٲٗٳٹٮي ٲتٵ ثط ٖالٸٺ ٲرتٯٍ، ټبي ٪عاضـ زض

  ( َٹالٶي ) ٲجؿٹٌ ټبي ٪عاضـ- 10-10

 ثٻ ٦ٻ ٸيتٷبٰ رٷ٩ ٪عاضـ ٲبٶٷس ضؾس، ٲي نٟحٻ ټعاض ؾي حسٸز ثٻ ٪بټي آٴ ٲُبٮت ٸ زاضز ظيبزي حزٱ ٸ اٶساظٺ ټب ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ

 .٪طزز ٲي ثبٮٙ نٟحٻ ٢٨٤٠٠

  ٞطزي ٪عاضـ- 11-10

 .ٶبٲٷس ٲي ٞطزي ٪عاضـ ضا آٴ ثبقس ٶٟط ي٥ ٪عاضـ ٶٹيؿٷسٺ ٸ ٦ٷٷسٺ تٽيٻ ا٪ط

 ( ٦ٹتبٺ ٪عاضـ ) ذالنٻ ٪عاضـ- 12-10

 پطٸٶسٺ ذالنٻ ثط٪يطٶسٺ زض ٦ٻ ټبيي ٪عاضـ زاضز، تح٣ي١ رٷجٻ ٦ٳتط ٸ آيس ٲي زض چبپي ٞطٲٽبي نٹضت ثٻ ثيكتط ټب ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ

 .قٹز ٲي ٪عاضقي ٲحؿٹة چٷيٵ ٶٹٔ اظ اؾت، اٞطاز

  ٪طٸټي تح٣ي١ يب ٪طٸټي ٪عاضـ- 13-10

 ٸ ثهيط ٦بض زض ثبيس حتٳبً ٪عاضقي چٷيٵ ٦ٷٷس٪بٴ تٷٓيٱ قٹز، ٲي تٷٓيٱ ٸ تٽيٻ ثيكتط يب ٶٟط زٸ تٹؾٍ زؾت ايٵ اظ ټبيي ٪عاضـ

 ټٳبټٷ٩ ټٱ ثب ثبيس ټب ثرف ايٵ ټٳٻ ٲزٳٹٔ، زض ٦ٻ اؾت ثسيٽي ٸ ٦ٷس تٷٓيٱ ضا ٪عاضـ ثرف اظ ي٥ تٷٽب ٞطزي ټط ٦ٻ ثبقٷس ٸاضز

 .٪طٸٺ زاضز ؾطپطؾت ٸ ٲسيطيت ثٻ ٦بٲ٭ ثؿت٫ي ٪عاضقي چٷيٵ اٶزبٰ.ثبقٷس

 

 ياصدّن فصل

 هَضَع حسة تش گضاسش اًَاع
 ٪اظ ٖجبضتٷس ٲٹيٹٔ حؿت ثط ټب ٪عاضـ

 تٹييحي ټبي ٪عاضـ-اٮٝ

 تحٯيٯي ټبي ٪عاضـ-ة

 اضظقيبثي ټبي ٪عاضـ-ت

 ټب ٪عاضـ اضايٻ ق٧٭

 ٪قٹز ٲي اضايٻ ظيط ټبي ق٧٭ زض ٲص٦ٹض ټبي ٪عاضـ اظ ي٥ ټط

 ٲرتهط ق٧٭-

 ٲجؿٹٌ ٶيٳٻ ق٧٭-

 ٲجؿٹٌ ق٧٭-

 تَضيحي گضاسش-١
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 ٞطٰ زض ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ.٦ٷس تكطيح نٟحٻ چٷس يب ي٥ زض ضا ٲُبٮجي يب ٲُٯت ٸ ثبقس زاقتٻ تٹييحي رٷجٻ ٪عاضـ، اؾت ٲٳ٧ٵ

 (.اؾت ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲطاح٭ ٸ ارعاء ٶساقتٵ ٸ ثٹزٴ ٪عاضـ ؾبزٺ ٲرتهط، اظ ٲٷٓٹض ).٪ٷزس ٲي ٲرتهط

 ذٹاټس ح٣بي١ ثيبٴ قبٲ٭ تٷٽب تٹييحي، ٪عاضـ ٲٹيٹٔ نٹضت ايٵ زض ٶساضز، اي ٲؿإٮٻ ٸ اؾت ؾبزٺ تٹييح، يب قطح ايٵ ٪بټي

 ٪تطتيت ثسيٵ.ثٹز

 .ٲٹيٹٔ-

 .قٹز ٲي ح٣بي١ ثيبٴ قبٲ٭ تٷٽب ٦ٻ ٲتٵ،-

 تٹييحي ٪عاضـ ٲتٵ ٲٗٳٹالً.ثبقس ( ٪عاضـ ٲحتٹاي ) اٲط ح٣بي١ يٗٷي ٪عاضـ ٲتٵ ٦ٷٷسٺ تإييس ثبيس ٪عاضـ، ٲٹيٹٔ ٪ٟتيٱ، چٷبٶ٧ٻ

 ٪زاضز ٢ؿٳت ؾٻ

  ٲ٣سٲٻ-١ ●

  اٲط ح٣بي١-٢ ●

  ٶتيزٻ يب پيكٷٽبز-٣ ●

 .اؾت ٶتيزٻ يب پيكٷٽبز ٸ اٲط ح٣بي١ قبٲ٭ تٷٽب ٸ ٶساضز ٲ٣سٲٻ ثٻ ٶيبظي ٦ٻ اؾت چٷبٴ تٹييحي ټبي ٪عاضـ اظ ثطذي َجيٗت

 ثٽتط، ٖجبضت ثٻ ٸ ثبقس ٶيع ٲؿإٮٻ ٦ٷٷسٺ ثيبٴ ٶحٹي ثٻ ثبيس ٲٹيٹٔ ضٸ ايٵ اظ.اؾت ٲُطح ٶيع اي ٲؿإٮٻ تٹييحي قٽبي ٪عاض زض ٪بټي

 .اٲط ح٣بي١ ٸ ٲؿإٮٻ اظ اؾت ثٯ٧ٻ تٯٟي٣ي ٶيؿت، ؾبزٺ زي٫ط ٲٹيٹٔ،

 ذٹاټس ٪عاضـ ٲحتٹاي يب اٲط ح٣بي١ ثيبٴ ٸ ( ٲؿإٮٻ تٹييح ) ٲؿإٮٻ نٹضت قبٲ٭ نٹضت ايٵ زض تٹييحي ٪عاضـ ٲٹيٹٔ پؽ

 ٪تطتيت ثسيٵ.ثٹز

 هَضَع-

 ( ٲؿإٮٻ ٸ ٪عاضـ ٲحتٹاي اظ تٯٟي٣ي)

 ٪اؾت ظيط ثركٽبي قبٲ٭ ٦ٻ ٲتٵ،-

 ح٣بي١ ثيبٴ-١

 ٲ٣هٹز يب ٲؿإٮٻ تٹييح-٢

 ٶتيزٻ يب پيكٷٽبز-٣

 اظ زؾتٻ ايٵ زض ٦ٻ ټبيي ٲؿإٮٻ ٲٗٳٹالً.ثبقٷس ٶساقتٻ يب ثبقٷس زاقتٻ ٲ٣سٲٻ اؾت ٲٳ٧ٵ ٶيع تٹييحي ټبي ٪عاضـ اظ زؾتٻ ايٵ

 ٲي ذٹثي ،ثٻ ٪عاضـ ٦ٷٷسٺ تٽيٻ قرم ٸ ٶساضز اضظقيبثي يب ظيبز تحٯي٭ ثٻ ٶيبظي ٸ اؾت قٹز ؾبزٺ ٲي ٲُطح تٹييحي ټبي ٪عاضـ

 .اؾت ٲ٣هٹز ټٳطاٺ يب ٲؿإٮٻ تٹييح ثب اٲط ح٣بي١ ٚبٮجبً.ثطآيس ٲؿإٮٻ ح٭ ٖٽسٺ اظ تٹاٶس

 تَضيح-

 ټبي ٪عاضـ ٸ اٸ٬ ٶٹٔ اظ ټؿتٷس، اٲط ح٣بي١ قبٲ٭ ٸ ؾبزٺ ٚبٮجبً ٦ٻ ؾبالٶٻ ٸ ٲبټبٶٻ ټبي ٪عاضـ ٸ اَالٖي تٹييحي، ټبي ٪عاضـ

 .قٹز ٲي ٲحؿٹة زٸٰ ٶٹٔ اظ زاضز ٲرتهط ٸ اؾتسال٬ ثطضؾي ثٻ ٶيبظ ٦ٻ تٹييحي

 .٪ٷزس ٲي ٲرتهط ٞطٰ زض تٹييحي ټبي ٪عاضـ قس، ٪ٟتٻ چٷبٶ٧ٻ

 هَضَع تا هسألِ تلفيق چگًَگي

 تك٧ي٭ ضا ٪عاضـ ٖٷٹاٴ ٲٹيٹٔ، ٸ ٲؿإٮٻ تط٦يجي، نٹضت.قٹز تٯٟي١ ٲٹيٹٔ ثب ثبيس ثبقس، آٲسٺ اي ٲؿإٮٻ تٹييحي ٪عاضـ زض ټط٪بٺ

 .زټس ٲي

 ٪٦طز تٯٟي١ ٲٹيٹٔ ثب ضا ٲؿإٮٻ تٹاٴ ٲي نٹضت چٽبض ثٻ

 (ذجطي رٳٯٻ ) اٲط ح٣ي٣ت.١

 پطؾف.٢

 ٲهسضي ٖجبضت.٣

 ( احتيبد ) ٶيبظ.٤

 تٷٓيٱ ټٷط ٸ شٸ٠.ثٹز ذٹاټس نٹضت تطيٵ ٲٷبؾت ٸ ثٽتطيٵ َجيٗتبً ٦ٻ پصيطز ٲي ضا نٹضت چٽبض اظ ي٧ي تٷٽب ٪عاضـ ټط َجيٗت

 نٹضتٽبي اظ نٹضت ثٽتطيٵ ٸ تطيٵ ٲٷبؾت ٪عيٷف زض ٲٽٳي ٖبٲ٭ ٪عاضـ، ٲحتٹاي ٸ ٸ  ٲك٧٭ ٲؿإٮٻ ثط اٸ احبَٻ ٸ ٪عاضـ ٦ٷٷسٺ

 .قٹز ٲي ٲحؿٹة قسٺ يبز



 

30 
 

 ٲٹيٹٔ % ٩٥ چٹٴ  ٸٮي.قٹز ٲي ٶٹقتٻ ذجطي رٳٯٻ ق٧٭ ثٻ ٦ٻ اؾت اٲط ح٣ي٣ت ٲٹيٹٔ، ٸ ٲؿإٮٻ تٯٟي١ ثطاي نٹضتٽب ثٽتطيٵ ٚبٮجبً

 زاضٶس، ٲهسضي ق٧٭ ټب ٪عاضـ

 .ٶيؿت زضؾت ظيط زالي٭ ثٻ پٷساض ايٵ آٶ٧ٻ حب٬ ٸ ثبقس زاقتٻ ٲهسضي نٹضت ثبيس حتٳبً ٲٹيٹٔ ٦ٷٷس، ٲي تهٹض ٚبٮجبً

  تحليلي گضاسش-٢

 ضٸقٷي ثٻ ضا ٲؿإٮٻ ثبيس ٶرؿت.ثبقس زاقتٻ ټبيي ح٭ ضاٺ يب ح٭ ضاٺ اؾت ٲٳ٧ٵ ٦ٻ زاضز ٸرٹز اي ٲؿإٮٻ حتٳبً ٪عاضـ ايٵ زض

 ٶتيزٻ اظ پؽ ٸ ٦طز تحٯي٭ ٸ تزعيٻ ثبيس ضا حٯٽب ضاٺ يب ح٭ ضاٺ ؾپؽ.ثبقس ٦بٲ٭ ثبيس نٹضت ٲؿإٮٻ ٦ٻ قٹز ٲي تٹنيٻ.زاز تٹييح

 .ٶٳٹز پيكٷٽبز يب تٹنيٻ ضا ح٭ ضاٺ ثٽتطيٵ ز٢ي١، ٪يطي

 ٶتيزٻ ٲطحٯٻ ٸ اؾت ٦ٹتبٺ ثحج ٶيؿت ٦بٞي آٴ تٷٓيٱ ثطاي ٶٟط ي٥ ٧ٞط ٦ٻ اضظقيبثي ټبي ٪عاضـ ثطذالٜ تحٯيٯي ټبي ٪عاضـ زض

 تجبز٬ ٸ ٧ٞطي ټٱ اٮجتٻ ٸ ٶٳبيس تٷٓيٱ ٸ تٽيٻ تٹاٶس ٲي ٶيع تٷٽبيي ثٻ ٶٟط ي٥ ضا ټب ٪عاضـ ايٵ ٲٟه٭ اؾت ٶؿجتبً ( اؾتٷتبد ) ٪يطي

 .اٞعايس ٲي ٪عاضـ ؾٷسيت ٸ اٖتجبض ثط شيهالح، اٞطاز ثب ٶٓط

 .قٹز ٲي اؾتٟبزٺ ٲجؿٹٌ ٶيٳٻ ( ٞطٰ ) ق٧٭ اظ تحٯيٯي ټبي ٪عاضـ تٷٓيٱ ثطاي

 ٪اؾت ظيط تطتيت ثٻ تحٯيٯي ټبي ٪عاضـ ارعاي

 ٪عاضـ ثبالي ٖٷٹاٴ-اٮٝ

 ٪قٳبضٺ                                                          ٪ثٻ

 ٪                                                         تبضيد ٪اظ

 ٪پيٹؾت                                                   ٪ٲٹيٹٔ

 ٪قبٲ٭ ٪عاضـ ٲتٵ

 ذالنٻ-١

 ٲ٣سٲٻ-٢

 ٲؿإٮٻ تٹييح-٣

 ح٣بي١ ثيبٴ-٤

 ( ٪يطي ٶتيزٻ ) اؾتٷتبد-٥

 پيكٷٽبز يب تٹنيٻ-٦

 اسصضياتي ّاي گضاسش-٣

 رٯؿٻ اؾت الظٰ ٪عاضـ، ايٵ زض قسٺ َطح ٲؿبئ٭ يب ٲؿإٮٻ ٲرتٯٝ اثٗبز ثطضؾي ٲٷٓٹض ثٻ آيس، ٲي ثط ٪عاضـ ايٵ ٶبٰ اظ چٷبٶچٻ

 ٪يطز، ٢طاض ثطضؾي ٸ ٶ٣س ٲٹضز ٶٓط  ټط« ٲكٹضتي رٯؿبت ازاضٺ » ت٧ٷي٥  اؾبؼ ثط ٶٓط ٸ تجبز٬ ثحج ضاٺ اظ ٸ قٹز تك٧ي٭ ٲكٹضتي

 .٪طزز اٖالٰ ٶٽبيي ٶتيزٻ ٖٷٹاٴ ثٻ ٸ اٶتربة ٶٓط ثٽتطيٵ ٸ قٹز ؾٷزيسٺ ي٥ ټط ٶ٣هٽبي ٸ ٲعايب

 ٪اظ ٖجبضتٷس اضظقيبثي ټبي ٪عاضـ ارعاي.قٹز ٲي اؾتٟبزٺ ٲجؿٹٌ ق٧٭ اظ اضظقيبثي، ټبي ٪عاضـ تٷٓيٱ زض

 ٪عاضـ ثبالي ٖٷٹاٴ-اٮٝ

 ٪قبٲ٭ ٲتٵ،-ة

 ذالنٻ.١

 ٲ٣سٲٻ.٢

 ٲؿإٮٻ تٹييح.٣

 ثحج.٤

 اؾتٷتبد.٥

 پيكٷٽبز يب تٹنيٻ.٦

 يٳبيٱ.٧

 ٲأذص ٸ ٲطارٕ ٲٷبثٕ،.٨
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 دٍاصدّن فصل

 ساصي خالصِ
 

 ٸ آٸضزٺ زؾت ثٻ ضا الظٰ اَالٖبت ظٲبٴ ٦ٳتطيٵ زض ضاحتي ثٻ تٹاٶس ٲي ذٹاٶٷسٺ-ي ان٭ ٲتٵ ربي ثٻ-ټب ٶٹقتٻ ذالنٻ اظ اؾتٟبزٺ ثب

 ز٢ت اٲٹض، زض ٲٷبؾت ٲٽبي تهٳي ٸ اتربش ثب ؾالٲتف حّٟ يٳٵ تطتيت ايٵ ثٻ ٸ ثٷٳبيس ضا تطي اؾتٟبزٺ ٲُٯٹة قسٺ آظاز ٸ٢ت اظ

 .ٶٳبيس حّٟ ضا ذٹز قٛٯي ٸ ٦بضي اٲٷيت الظٰ، ٮٽبي ٦ٷتط ٸ ايزبز ٶتبيذ ثطضؾي زض ٦بٞي ٸ٢ت نطٜ ٸ زؾتٹضات نسٸض زض الظٰ

 ٪هفَْم ٍ هؼٌي

 ٸ چيعي ذبٮم ٸ ٪عيسٺ ٸ ٶتيزٻ پب٦يعٺ، ثط٪عيسٺ، ٸ اي ٶٹقتٻ يب ٲُٯت قسٺ ٦ٹتبٺ-ٲٷترت ثط٪عيسٺ، ذبٮم، ٪ٮٛت زض ذالنٻ

 ٸاغٺ ٲ٣بث٭ زض  ذالنٻ.ثبقس ٲي آٴ ؾبذتٵ ضٸقٵ ٸ ٦الٰ ٦طزٴ ٲرتهط-٦طزٴ ٲٯرم-٦طزٴ ذالنٻ ثٻ ٲٗٷي آٴ ٲهسض تٯريم،

 َٹض ثٻ ٦ٻ ٪عاضـ ي٥ ٲتٵ ٸ ٲ٣بٮٻ ي٥ يب ٸ ٦تبة ي٥ ٲُبٮت تطيٵ ٲٽٱ اظ اؾت اي ايٷزب ٶٹقتٻ زض چ٧يسٺ ٸ اؾت آٲسٺ ٶيع چ٧يسٺ

 .اؾت قسٺ تٽيٻ ذالنٻ

 ٪٪ٟت تٹاٴ ٲي ثٷسي رٳٕ ي٥ زض چ٧يسٺ يب ٸ ذالنٻ تٗطيٝ زض

 ٢ؿٳت ٞكطزٺ يب ٸ ٲٽٱ ٲُبٮت تٳبٰ ٞكطزٺ قبٲ٭ اؾت ٲٳ٧ٵ ٦ٻ ٶٹقتٻ ي٥ اظ نحيح ٸ {ٲٟيس} ٸ ز٢ي١ اؾت اي ذالنٻ چ٧يسٺ»

 «.ثبقس آٴ ٲحتٹاي اظ ٞٽطؾتي يب ٸيػٺ ټبي

 ٪تلخيص ّذف ٍ فايذُ

 ٸ ٲحسٸز ٸ٢تي ٦ٻ-ؾبظٲبٴ ثبالي ټبي ضزٺ ٲسيطاٴ ٸ ٲؿئٹالٴ ثٻ ٲٗبيست ثٳٷٓٹض ازاضي ټبي ٶٹقتٻ ؾبيط ٸ ٪عاضـ ٦طزٴ ذالنٻ

 ٸ اَالٖبت ثيكتط تٳط٦ع ٸ ؾطٖت ثب ازاضي ټبي ٶٹقتٻ ذالنٻ ٲُبٮٗٻ ثب تٹاٶٷس ٲي آٶٽب.قٹز اٶزبٰ ٲي-زاضٶس ٞطاٸاٴ اي ٲكٛٯٻ

 آٶٽب ٦بضثطي يب ٸ ارطاء يب ا٢ساٰ ثبة زض ضاحتي ثٻ ٸ زضيبٞت ٶٳٹزٺ ضا ذٹز ؾطپطؾتي تحت حٹظٺ ثٻ ٲطثٹٌ اٲٹض ؾبيط ٸ ټب زضذٹاؾت

 .ٶٳبيس ٪يطي تهٳيٱ

 ٸ ٪يطي تهٳيٱ زض اضظٶسٺ ٶ٣كي ٦ٻ ٲٽٱ اؾت اٲطي ٲُبٮت ؾبظي ذالنٻ ٲؿئٯٻ قٹز، ٲي ٶٳٹزاضٲالحٓٻ زض ٦ٻ ټٳبٶُٹض ثٷبثطايٵ

 .زاضز ؾبظٲبٴ ٸ ؾالٲت ٲسيط ٶيع ٸ ٲسيطيت اٖٳب٬

 

 
 

 تلخيص هشاحل
 ذٹاټس ٲاحط ٸ ٲُٯٹة ٦بض حبن٭ آٴ ثطاؾبؼ ٦بض اٶزبٰ ٸ زاقتٵ ٲٯحٹِ ثب ٦ٻ اؾت الظٰ ٲطاحٯي َي تٯريم، ٖٯٳي اٶزبٰ ثطاي

 ٪اظ ٖجبضتٷس ثبقس؛ ٲٟيس ٸ ضاټٷٳب تٹاٶس ٲي ؾبظي ذالنٻ اٶٹأ ثيكتط زض ٸ ضٞت اقبضٺ ذٹاټس آٴ ثٻ شيالً ٦ٻ ٲطاحٯي.ثٹز
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 تٯريم ٸ قٷبؾبيي-

 ثطزاضي يبززاقت ٸ ٲُبٮٗٻ-

 ذالنٻ ؾبظي آٲبزٺ-

 اظ ٦ٷٷسٺ اؾتٟبزٺ قٷبذت ثرهٹل.قٹز ٲي ٲكرم ٶٓط ٲٹضز ٲتٵ ٶٳٹزٴ ذالنٻ اظ ټسٜ(تٯريم ٸ قٷبؾبيي) اٸ٬ ٲطحٯٻ زض

 ٦بض اٶزبٰ ثطاي ضا آٶٽب ٸ ٪طٞتٻ ٦ٳ٥-چ٫ٹٶٻ چطا، چٻ، ٦زب،٦ي، ٦ٻ،-ٖٹاٲ٭ اظ ٶٹقتٻ ثطاي قٷبذت.اؾت زاٶؿتٻ ٲٽٱ ثؿيبض ضا ذالنٻ

 .اؾت زازٺ ٢طاض پبيٻ ٸ اؾبؼ ز٢ي١ ٸ ټٳبټٷ٩ ثُٹض

 ٦بض ضؤؼ زض ٲٹضز ايٵ زض ضا ٶٹقتٻ اض٦بٴ ٸ ارعاء قٷبؾبيي ٸ ٦طزٺ نحجت ٲُبٮٗٻ ثٻ ضارٕ(ثطزاضي يبززاقت ٸ ٲُبٮٗٻ)زٸٰ ٲطحٯٻ زض

 .اؾت زاقتٻ ثيبٴ ضا انٹٮي ثطزاضي ٶحٹٺ يبززاقت ثٗساً ٸ اؾت زازٺ ٢طاض

 ٸ ذالنٻ ثُٹض ٦بضثطزي ثهٹضت ضا ا٢ساٰ ٶحٹٺ اؾت، زٸٰ ٸ اٸ٬ ٲطاح٭ ٦بض حبن٭ ح٣ي٣ت زض ٦ٻ(ذالنٻ ؾبظي آٲبزٺ) ؾٹٰ ٲطحٯٻ

 ضا آٴ اظ اؾتٟبزٺ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثب ټٳطاٺ ٞطٰ ٶٳٹٶٻ چٷس ٸ ٶٳٹزٺ تٹنيٻ ضا ٞطٰ اظ اؾتٟبزٺ ٞه٭ اٶتٽبي ايٵ زض.٦ٷس ٲي ثيبٴ ٸاض ٞٽطؾت

 .ٶٳبيس ٲي اضايٻ

                                                                        

                      
 ٪اثٗبز ٸ اٶساظٺ

  ٲيٯيٳتط148 *150٪اٶساظٺ ٦بٚص  -

 123 * 85٪ ٦بزض زاذٯي ٞطٰ -

 ٪٦بضثطز

 .ثبقس ثعض٨ ٢ُٕ نٟحٻ زٸ تب ي٥ ثيٵ آٴ ٲُبٮت ٦ٻ ؾبزٺ ټبي ٶٹقتٻ ؾبيط ٸ ٪عاضـ تٯريم ثطاي-

 .ٶٳٹز اؾتٟبزٺ ٩ ٸ٨ ٸ٧ ٲٹاضز ثبؾتخٷبء ٢ ٞطٰ ت٧ٳي٭ ٸ اؾتٟبزٺ ٶحٹٺ اظ تٹاٴ ٲي-

                              

 
 

 :اثٗبز ٸ اٶساظٺ

  ٲيٯيٳتط210 * 148٪ اٶساظٺ ٦بٚص -

  ٲيٯيٳتط180 * 128٪ ٦بزض زاذٯي -
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 ٢ ضواسُ فشم هطخصات

 ٪ٞطٰ ٶبٰ

 ټب ٶٹقتٻ ؾبيط ٸ ٪عاضـ تٯريم ٞطٰ-

 ٪٦بضثطز

 .ثبقس ثعض٨ نٟحٻ چٽبض تب ي٥ ثيٵ آٴ ٲُبٮت ٦ٻ ټبيي ٶٹقتٻ ؾبيط ٸ رٯؿٻ، نٹضت ٶبٲٻ، ٪عاضـ، ٶٳٹزٴ ذالنٻ ثطاي-

 ٪ت٧ٳي٭ ٸ اؾتٟبزٺ ٶحٹٺ

 .قٹز ٲي ٲكرم..... ٸ رٯؿٻ، نٹضت ٶبٲٻ، ٪عاضـ، ٪اظ اٖٱ ٶٹقتٻ ٶٹٔ ٢ؿٳت ايٵ زض-١

 .اؾت تٯريم ٲٹضز ٶٹقتٻ تبضيد ٸ قٳبضٺ ٲرهٹل ٢ؿٳت ايٵ-٢

 .قٹز ٲي ٢يس ٶٹقتٻ ٸنٹ٬ تبضيد رب ايٵ زض-٣

 .قٹز ٲي ٶٹقتٻ ٦ٷٷسٺ اضؾب٬ قرم يب ٸ ٸاحس يب ؾبظٲبٴ ٶبٰ ٢ؿٳت ايٵ زض-٤

 .قٹز ٲي ٶٹقتٻ ٸي ارتٳبٖي ٖٷٹاٴ يب ٸ ؾبظٲبٶي ؾٳت ٸ ٦ٷٷسٺ اٲًبء ذبٶٹاز٪ي ٶبٰ ٸ ٶبٰ-٥

 .قٹز ٲي ٢يس ٸ تٷٓيٱ اٸٮٹيت اؾبؼ ثط ٲُبٮت ذالنٻ-٦

-ٲح٭ زٸ ټط حبٮت ايٵ زض.قٹز ٲي يٳيٳٻ ٸ ٲكرم ؾٹاث١ زاضز، ؾبث٣ٻ چٷبٶچٻ ٸ قٹز ٲي ظزٺ ٖالٲت ؾبث٣ٻ، ٖسٰ نٹضت زض-٧

 يٳيٳٻ ؾٹاث١ ٸ زاضز ؾبث٣ٻ

 ؾٷسي يب ٸ ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٶيٵ ٶٳٹزٴ يٳيٳٻ ثٻ ٶيبظ اٲب ٶساقت ؾبث٣ٻ ازاضٺ زض تٯريم ٲٹضز ٶٹقتٻ چٷبٶچٻ.قٹز ٲي ظزٺ ٖالٲت-قس

 تٽيٻ ٶيبظ ٲٹضز ٲسض٤ ثٹز، ٸيػٺ

 .يكٹز ٰ ظزٺ ٖالٲت قس يٳيٳٻ ؾٹاث١ ٲح٭ زض ٸ

 .قٹز ٲي ٶٹقتٻ رب ايٵ زض ٲٽٱ ټبي يبزآٸضي ٸ الظٰ ٸ يطٸضي تٹييحبت-٨

 .يكٹز ٰ ٶٹقتٻ ٢جٯي ٦ٷٷسٺ ا٢ساٰ ٶبٰ-٩

 .قٹز ٲي ٶٹقتٻ ٦ٷٷسٺ تٯريم ؾٳت ٸ ٶبٰ ٢ؿٳت ايٵ زض- ١٠

 .ثبقس ٲي تبضيد ٸ اٲًبء ٲرهٹل ٢ؿٳت ايٵ- ١١

 

 
 ٣ ضواسُ فشم هطخصات

 ٪ٞطٰ ٶبٰ

 ٲٟه٭ ٸ تح٣ي٣بتي ټبي ٪عاضـ تٯريم ٞطٰ-

 ٪٦بضثطز
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 ٸ تكطيحي ټبي َطح ٶٳٹزٴ ذالنٻ ثطاي تٹاٴ ٲي تٛييط رعئي ثب ٞطٰ ايٵ اظ ) ٲٟه٭ ٸ تح٣ي٣بتي ټبي ٪عاضـ ٶٳٹزٴ ذالنٻ ثطاي

 .٪يطز ٲي ٢طاض اؾتٟبزٺ ٲٹضز ( اؾتٟبزٺ ٶٳٹز ٶيع ٲ٣بالت ٲچٷيٵ ٺ ٸ ٲٟه٭

 ٪اثٗبز ٸ اٶساظٺ

 A4٪ اٶساظٺ ٦بٚص -

  ٲيٯيٳتط 261 * 180٪ ٦بزض زاذ٭ ٞطٰ -

 ٪فشم تكويل ٍ استفادُ ًحَُ

 .قٹز ٲي ٶٹقتٻ ٢ؿٳت ايٵ زض ٪عاضـ ٖٷٹاٴ.١

 .٪طزز ٲي ٢يس ٪عاضـ تبضيد ٸ قٳبضٺ.٢

 .قٹز ٲي ٶٹقتٻ زٞتط ثٻ ٪عاضـ ٸنٹ٬ تبضيد.٣

 .٪طزز ٲي ٢يس اؾت، ٪طٞتٻ ٖٽسٺ ثط ضا آٴ تٽيٻ ٦ٻ ٸاحسي ٶبٰ يب ٸ ٦ٷٷس٪بٴ تٽيٻ يب ٦ٷٷسٺ تٽيٻ.٤

 .قٹز ٲي ٶٹقتٻ حبزحٻ ٸ٢ٹٔ تبضيد يب ٸ تٷٓيٱ تبضيد تٽيٻ، تبضيد.٥

 .٪طزز ٲي ٢يس...... ٸ ٪عاضـ تٽيٻ اظ ټسٜ اؾت، چيع چٻ زضثبضٺ ٪عاضـ ٪٪عاضـ ٲٹيٹٔ.٦

 ٲي ٶٹقتٻ يطٸضي تٹييحبت زض ثبقس، يٳيٳٻ قيئي چٷبٶچٻ قسٺ ٢يس يٳيٳٻ نٟحبت ٸ ٪عاضـ انٯي نٟحبت تٗساز ايٷزب زض.٧

 .قٹز

 .قٹز ٲي ٶٹقتٻ ٞه٭ ټط تحت زض اٸٮٹيت ثطاؾبؼ يٽب ثٷس ت٣ؿيٱ ؾبيط يب ٸ ټب ٞه٭ ثركٽب، ت٧ٟي٥ ثٻ ٪عاضـ ذالنٻ.٨

 آييٵ ٶبٲٻ، تهٹيت ٢بٶٹٴ، ٲبزٺ ٪ٲبٶٷس زي٫طي ؾٹاث١ ثٻ ٶيبظ چٷبٶچٻ.قٹز ٲي يٳيٳٻ ٢جٯي ؾٹاث١ قٹز، ٲي ٲكرم ؾبث٣ٻ ٲٹيٹٔ.٩

 ثبقس، ٲي ذبل ٲهٹثٻ ٸ ٶبٲٻ

 .قٹز ٲي ظزٺ ٖالٲت ذٹز ربي زض ٸ ٪طزز ٲي يٳيٳٻ ٸ تٽيٻ

 ٲتٵ زض ٦ٻ ٲُبٮجي ذالنٻ ثط ٖالٸٺ ٦ٻ ٶٳبيس ٲي ايزبة ټب ٪عاضـ اظ ثطذي زض.قٹز ٲي اضايٻ اؾت الظٰ ٦ٻ زي٫طي تٹييحبت. ١٠

 ٲُبٮٗٻ ٖٷساٮٯعٸٰ ٦ٻ ٪طزز تٹنيٻ ٲسيط ثٻ ٸ ( قسٺ ثطرؿتٻ ٲرهٹل ٢ٯٱ ثب آيس ٲي ٲٽٱ ٶٓط ثٻ ٲٹاضزي ٦ٻ ؾبيط ) قسٺ ٲكرم

 .قٹز ٲي زازٺ تٹييح ٢ؿٳت ايٵ زض ٲطاتت ٶٳبيس؛

. قٹز ٲي ٶٹقتٻ ٦ٷٷسٺ تٯريم ؾٳت ٸ ٶبٰ رب ايٵ زض. ١١

 .اؾت تبضيد ٸ اٲًبء ٲرهٹل ٢ؿٳت ايٵ. ١٢

 

 

 

 

 

 

 پبيبٴ


