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 :اتَهبيلپيطگيسي اش سسقت 

 اٸضا٠ قٷبؾبيي قرهي ضا زض ذٹزضٸ ضټب ٶ٧ٷيس. .1

ٸؾبي٭ ضا زض قٳبضٺ اسٹٲجي٭ ذٹز ضا ضٸي يجٍ نٹر ٸ ؾبيط ٸؾبي٭ ح٥ ٦ٷيس ٸ قٳبضٺ ؾطيب٬  .2

 ػبيي طجز ٦ٷيس.

 ا٪ط ثؿشٻ اي زض اسٹٲجي٭ زاضيس آٶطا زض ٲٗطو زيس ٢طاض ٶسټيس. .3

ټط٪ع ٦ٯيس ټبي ذٹز ضا زض اسٹٲجي٭ ثسٸٴ ؾط ٶكيٵ ضټب ٶ٧ٷيس حشي ظٲبٶي٧ٻ ي٥ ٦بض ثؿيبض ٞٹضي  .4

 زاضيس.

 ټٳيكٻ زضة ټب ضا ٢ٟ٭ ٦ٷيس ٸ قيكٻ ټب ضا ٦بٲال ثبال ث٧كيس. .5

ضٸي زؾشٻ ٦ٯيس ٲٷع٬ يب اسٹٲجي٭ سبٴ ٶٷٹيؿيس. ايٵ ٦بض ٲٳ٧ٵ اؾز  ټط٪ع ٶبٰ يب آزضؼ ذٹز ضا .6

ؾبض٢يٵ ضا ثٻ ؾٹي ٲٷع٬ قٳب ضاټٷٳبيي ٸ ٸضٸز آٶٽب ضا ثٻ زاذ٭ ٲٷع٬ ٲيؿط ٦ٷس. ٦ٯيس ټبي اسٹٲجي٭ 

 ضا اظ ٦ٯيس ټبي ٲٷعٮشبٴ ػسا ٦ٷيس.

ٶٕ ايؼبز چطخ ټبي اسٹٲجي٭ ضا ثٻ ؾٳز ػسٸ٬ ثچطذبٶيس ٸ ثط ؾط ضاٺ آٶٽب ٲبزض ٲٹ٢ٕ دبض٤  .7

 ٦ٻ اسٹٲجي٭ قٳب زض ؾطاظيطي حط٦ز ٶ٧ٷس .٦ٷيس.ايٵ ٦بض ثبٖض ٲي قٹز 

 ضا ٢ٟ٭ ٦ٷيس. دبض٦يٷ٩اظ آٴ اؾشٟبزٺ ٦ٷيس. ټٱ اسٹٲجي٭ ٸ ټٱ زضة  دبض٦يٷ٩زض نٹضر زاقشٵ  .8

 زضة اسٹٲجي٭ ذٹز ضا ثٻ زظز ٪يط ٲؼٽع ٦ٷيس. .9

 ثبقيس.ي٥ ٦ذؿٹ٬ اَٟبء حطي١ ٦ٻ ثشٹاٴ آٴ ضا ٢ٟ٭ ٦طز زض اسٹٲجي٭ زاقشٻ  .11

ا٪ط ٦ز ذٹز ضا زض ټط ػبيي ضټب ٲي ٦ٷيس ٸ ظيبز ٲطا٢ت آٴ ٶيؿشيس ٦ٯيسټبيشب ٴ ضا زض ػيت آٴ  .11

 ٶ٫صاضيس.

زض ظٲبٴ ٞطٸـ اسٹٲجي٭ سبٴ ټط٪ع ثٻ ي٥ ٚطيجٻ اػبظٺ ٶسټيس ٦ٻ ثٻ سٷٽبيي دكز ض٬ ثٷكيٷس ٸ  .12

 آٶطا اٲشحبٴ ٦ٷس.

 ٲٷي ٢طاض زټيس.ي٥ ٞشٹ٦ذي اظ ٦بضر اسٹٲجي٭ سٽيٻ ٦ٷيس ٸ ان٭ آٶطا زض ػبي ا .13

٢ج٭ اظ ؾٹاض قسٴ ٸ حط٦ز ، اسٹٲجي٭ ضا ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض زټيس ٸ اَٳيٷبٴ حبن٭ ٦ٷيس ٦ٻ  .14

 ٦ؿي دال٤ ټبي آٴ ضا ثبظ ٶ٧طزٺ ثبقس.

ا٪ط ي٥ ذٹزضٸ ٲس٬ ٢سيٳي سبظٺ ضٶ٩ قسٺ ثطاي ٞطٸـ ثٻ قٳب ديكٷٽبز قٹز ٸ يب اٞطازي ٢هس  .15

 اٴ زاضٶس ثٻ ايٵ ٲٹاضز ٲك٧ٹ٤ ثبقيس.ٞطٸـ اسٹٲجي٭ ٸ يب ٢ُٗبر آٴ ضا ثٻ ٢يٳز ټبي اضظ

 ثٳحى ٲكبټسٺ اٞطاز ٲك٧ٹ٤ ٸ اسٹٲجي٭ ټبي ضټب قسٺ ثٻ دٯيؽ ٪عاضـ زټيس. .16

 سب ػبيي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز زض ٲٷ٣ُٻ ټبي دط ضٞز ٸ آٲس ٸ ضٸقٵ سٹ٢ٝ ٦ٷيس. .17



 

 

زض نٹضسي ٦ٻ احشٳب٬ ٲي زټيس ٦ٻ سحز س٣ٗيت ټؿشيس آييٷٻ ذٹز ضا َٹضي سٷٓيٱ ٦ٷيس ٦ٻ  .18

ٹٲجي٭ س٣ٗيت ٦ٷٷسٺ ضا ثجيٷيس ٸ ؾذؽ زض ي٥ ٲط٦ع سؼبضي ٸ يب ٲط٦ع دٯيؽ سٹ٢ٝ قٳبضٺ دال٤ اس

 ٦ٷيس سٹػٻ زاقشٻ ثبقيس ا٪ط ٦ؿي زض ٲٷعٮشبٴ ٶيؿز ثٻ ؾٳز ذبٶٻ ٶطٸيس.

ضا ثٻ ٢ٟ٭ ٲط٦عي ، زظز ٪يط ، ٢ٟ٭ دسا٬ ، ٢ٟ٭ ٞطٲبٴ ٸ ؾٹييچ ٲرٟي ٸ ؾبيط ٮٹاظٰ  زاسٹٲجي٭ ذٹ .19

 سبذيطي ٸ ثبظزاضٶسٺ ٲؼٽع ٶٳبييس.

 ظ ٪صاقشٵ ٦ٹز٦بٴ ٸ اٞطاز ٶبسٹاٴ ثٻ سٷٽبيي زض اسٹٲجي٭ ضٸقٵ اػشٷبة ٦ٷيس.ا .21

قجٽب ٸ نجح ظٸز اظ ؾٹاض ٶٳٹزٴ ٲؿبٞطيٵ ػٹاٴ ٸ ٲك٧ٹ٤ ٦ٻ ٦طايٻ ثبالسطي ديكٷٽبز ٲي ٦ٷٷس  .21

 ٸ يب ثٻ ٲ٣هس ټبي ٞطٖي ٸ زٸض اٞشبزٺ ٢هس حط٦ز زاضٶس دطټيع ٦ٷيس

 ٦ٻ انال آقٷبيي ٶساضيس دطټيع ٦ٷيسحشي االٲ٧بٴ اظ اٶش٣ب٬ ٲؿبٞطيٵ ثٻ ٲؿيطټبيي  .22

ؾٗي ٦ٷيس زض اٶش٣ب٬ ٲؿبٞطيٵ اظ ٲؿيط ټبي انٯي حط٦ز ٦ٷيس ٸ ثٻ ثٽبٶٻ ذٯٹر ثٹزٴ ٸ ضٸاٶي  .23

سطاٞي٥ اظ ٲؿيطټبيي ٦ٻ ٞطٖي ټؿشٷس ٸ آقٷبيي ٶساضيس ٸ نطٞب سٹؾٍ ٲؿبٞطيٵ ديكٷٽبز ٲي قٹز ٸ 

 انطاض ٲي ٦ٷٷس سطزز ٶ٧ٷيس

حشي االٲ٧بٴ اظ َطي١ سطٲيٷب٬ ټب ٸ قط٦ز ټبي سٗبٸٶي  ضاٶٷس٪بٴ ثيٵ قٽطي ؾٗي ٲي ٦ٷٷس .24

 سب٦ؿيطاٶي ا٢ساٰ ثٻ دصيطـ ٲؿبٞط ٶٳبيٷس.

زض ټٷ٫بٰ ذطيس اسٹٲجي٭ اظ اٞطازي ٦ٻ ٦بٲال آٶٽب ضا ٶٳي قٷبؾيس ثالٞبنٯٻ ٶؿجز ثٻ سٗٹيى ٢ٟ٭  .25

 زضة ټب ، ٢ٟ٭ ظٶؼيط ٸ ٢ٟ٭ دسا٬ ا٢ساٰ ٦ٷيس.

 ذٹقجٹ ٦ٷٷسٺ ټب اظ ٲؿبٞطيٵ ٶبقٷبؼ اٲشٷبٔ ٸضظيس. اظ دصيطٞشٵ ټط٪ٹٶٻ ذٹضا٦ي ، ٶٹقيسٶي ، ٸ .26

٪طٸټي اظ ؾبض٢يٵ زض ي٥ ٲؿيط ٸ زض ٞٹان٭ اٶس٤ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲؿبٞط ؾٹاض اسٹٲجي٭  .27

ٲي قٹٶس ٸ ثب ټٳ٧بضي ي٧سي٫ط ٸ اٟٚب٬ ضاٶٷسٺ ٲجبزضر ثٻ ؾط٢ز اسٹٲجي٭ يب اذبشي ٲي ٶٳبيس ٸ ٲٳ٧ٵ 

ٸاٶٳٹز ٦ٷس ٦ٻ سهبزٜ ٦طزٺ يب ايٷ٧ٻ زض ْبټط ٞطز ثيٳبض يب ٦ؿي ضا اؾز ؾبض٠ ٦ٷبض ػبزٺ ذٹاثيسٺ ٸ 

 ٦ٻ اًٖبء ثسٶف ق٧ؿشٻ ټٳطاټي ٦ٷس ٸ ثب ايٵ سطٞٷس ٲجبزضر ثٻ ؾط٢ز اسٹٲجي٭ قٳب ٶٳبيس.

ؾبض٢يٵ ٪بټي سحز دٹقف ذبٶٹاز٪ي ضاٶٷس٪بٴ ضا ثٻ ٲٷب١َ ذٯٹر ٦كبٶسٺ ا٢ساٰ ثٻ اذبشي يب  .28

 ؾط٢ز اسٹٲجي٭ ٲي ٶٳبيٷس.

يى چطخ يب ثط َطٜ ٶٳٹزٴ ٶ٣م ٞٷي اسٹٲجي٭ اظ ٢ٟ٭ ثٹزٴ زضة ټب اَٳيٷبٴ حبن٭ ټٷ٫بٰ سٗٹ .29

 ٶٳبييس.

ؾٗي ٦ٷيس اظ ضازيٹ درف ټبي ٦كٹيي يب دٷ٭ زاض ثطاي اسٹٲجي٭ ذٹز اؾشٟبزٺ ٶٳٹزٺ ٸ ټٷ٫بٰ  .31

 سط٤ اسٹٲجي٭ آٴ ضا ثب ذٹز حٳ٭ ٦ٷيس.

ٲٹسٹض قبؾي ثسٶٻ ٸ ... ضا  ثٻ ټٷ٫بٰ ذطيس اسٹٲجي٭ ټٹيز ٞطٸقٷسٺ ٸ انبٮز ٲساض٤ ٸ قٳبضٺ ټبي .31

 احطاظ ٶٳبييس.



 

 

 يچ زٸٰ ضا زض ػيت يب ٲٷع٬ ثطاي ٲٹا٢ٕ ايُطاضي ٶ٫ٽساضي ٶٳبييس.ئټٳيكٻ ؾٗي ٦ٷيس ؾٹ .32

زض ټٷ٫بٰ ثطٸظ ٶ٣م ٞٷي ٲٳ٧ٵ اؾز اٞطاز ؾبض٠ ْبټطا ثطاي ٦ٳ٥ ٦طزٴ ثٻ قٳب ٢هس ٖٳٯي  .33

 ٸ ٲك٧ٹ٤ اٖشٳبز ٶ٧ٷيس. ٦طزٴ ٶيز ٲؼطٲبٶٻ ذٹز ضا زاقشٻ ثب قٷس ټط٪ع ثٻ ايٵ اٞطاز ٸٮ٫طز

زض نٹضر ثطٸظ ٶ٣م ٞٷي اسٹٲجي٭ ذٹز ضا زض سٗٳيط ٪بٺ ټبي ٲٗشجط ٢طاض زازٺ ٸ ؾٹييچ آٴ ضا ٣ٍٞ  .34

 سبييس ٸ زض اذشيبض قٳب ٢طاض زټس ثٻ ٲؿئٹ٬ سٗٳيط٪بٺ سحٹي٭ زټيس ٸ اظ اٸ ثرٹاټيس

ٹضز ؾٹء اؾشٟبزٺ اسٹٲجي٭ ذٹز ضا ثٻ سٗٳيط٪بٺ ټبي ٚيط ٲٗشجط ٸ ٶبقٷبؼ ٶؿذبضيس ، ٲٳ٧ٵ اؾز ٲ .35

 ٢طاض٪يطز.

 اظ ٶهت ٸؾبي٭ سعئيٷبر ايبٞي زض زاذ٭ ٸ ذبضع اسٹٲجي٭ ذٹززاضي ٶٳبئيس . .36

ثٻ ټٷ٫بٰ سهبزٜ يب ٶعاٖي ٦ٻ احشٳب٬ ٲي ضٸز ؾبذش٫ي ثبقس ، ٲطا٢ت ثبقيس ٸ ذٹزضٸ ذٹز ضا ضټب  .37

 ٶ٧ٷيس .

ٲ٭ آٶبٴ ضا ٲٹؾؿبر ٦طايٻ اسٹٲجي٭ زض نٹضر ٲطاػٗٻ ٲؿبٞطاٴ حًٹضي ٸ ٶب قٷبؼ ٲكرهبر ٦ب .38

 ثٻ دٯيؽ اَالٔ زټٷس. 111اظ ضٸي ٲساض٤ قٷبؾب يي  ٲٗشجط طجز ٸ ٲٹاضز ٲك٧ٹ٤ ضا اظ َطي١ سٯٟٵ 

سطسيجي اسربش ٦ٷيس ٦ٻ ٦ٯيس زضټب ٸ ؾٹئيچ اؾشبضر ثب ټٱ ٲشٟبٸر ثٹزٺ ٸ زض ٲٹضز زضټب اظ ٢ٟ٭  .39

 ؾٹئيچي اؾشٟبزٺ ٪طزز.

 ټبي ٖٳٹٲي ػٽز دبض٤ ذٹزضٸ اؾشٟبزٺ ٦ٷيس. اظ دبض٦يٷ٩ .41

 ض نٹضر ٖسٰ زؾشطؾي ثٻ دبض٦يٷ٩، حشي االٲ٧بٴ اسٹٲجي٭ ضا زض ٲٗطو زيس ذٹز دبض٤ ٶٳبييس.ز .41

ټٷ٫بٰ ٸ٢ٹٔ حبزطٻ زضنٹضر ٲطاػٗٻ ثٻ ٲطا٦ع زضٲبٶي، ذٹٶؿطزي ذٹز ضا حّٟ ٶٳبييس ٸ زض  .42

 نٹضر سط٤ اسٹٲجي٭ ٶ٧بر ايٳٷي ضا ضٖبيز ٞطٲبييس.

ض قت ټب ز٢ز ثيكشطي ثٻ ٖٳ٭ ټٷ٫بٰ ؾٹاض ٶٳٹزٴ ٲؿبٞط ثٻ ٢هس ذبضع اظ قٽط ثرهٹل ز .43

 آٸضيس.

ټبي  ي٧ي اظ ق٫طزټبي ؾبض٢يٵ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲؿبٞطيٵ ثيٵ ضاټي، ديكٷٽبز ٦طايٻ ثبال ثطاي ٲؿبٞز .44

 ثبقس. ٮصا ثبيؿشي ثٻ ايٵ ٲٹيٹٔ سٹػٻ ثيكشطي ٶٳبييس. ٦ٹسبٺ  ٲي

اٮٳ٣سٸض اظ ثطزٴ ٲؿبٞطاٴ ٲك٧ٹ٤ ثٻ ذبضع اظ ٲؿيطټبي انٯي ٸ اٲب٦ٵ ٲشطٸ٦ٻ ٦بٲالً  حشي .45

 ذٹززاضي ٶٳبييس.

٪يطز. ٮصا  ثٻ ٖٯز يٗٝ ؾيؿشٱ ظادبؼ ثيكشط ٲٹضز ؾط٢ز ؾبض٢يٵ ٢طاض ٲي 216ذٹزضٸټبي دػٸ  .46

چٷبٶچٻ ذٹزضٸي ٲص٦ٹض ضا زاضيس ا٢ساٰ ثٻ ٶهت ظادبؼ ثٷس ٲٷبؾت ٶٳٹزٺ ٸ چٷبٶچٻ ايٵ اٲط ٲ٣سٸض 

ٴ زض نٷسٸ٠ ٣ٖت ثبقس،  ثٻ ٲحى دبض٤ ذٹزضٸ، ظادبؼ ضا ثٻ ٲٷع٬ ٲٷش٣٭ ٶٳٹزٺ ٸ اظ ٪صاقشٵ آ ٶٳي

 ػساً ثذطټيعيس.

 زض ٲٹ٢ٕ دبض٤ ذٹزضٸ، ز٢ز قٹز ٦ٻ ٞطٲبٴ  اسٹٲجي٭ ٢ٟ٭ قٹز. .47



 

 

ټبي ٞطٖي ثٻ انٯي سٛييط ٲؿيط زازٺ ٸ زض ٲح٭ قٯٹ٘ سطزز  ثٻ ٲحى احؿبؼ ذُط اظ ذيبثبٴ .48

 ٶٳبييس.

زض نٹضر ٲك٧ٹ٤ قسٴ ثٻ حط٦بر، ضٞشبض ٸ ثطذٹضز ؾطٶكيٷبٴ ذٹزضٸ اثشسا ؾٗي ٦ٷيس  .49

ٞيعي٧ي، ؾٵ، ؾب٬، ٮٽؼٻ، ٖالئٱ ذبل ٸ ٚيطٺ ٲؿبٞطيٵ ضا ز٢ي٣بً ثٻ ذبَط ؾذطزٺ سب  ٲكرهبر ز٢ي١

 زض نٹضر ٶيبظ زض ػٽز ٦كٝ ٸ قٷبؾبيي ٲؼطٲيٵ  ٲإطط ثبقس.

زض نٹضسي ٦ٻ حط٦بر، ضٞشبض ٸ ثطذٹضز ٲؿبٞطيٵ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٲك٧ٹ٤ ثٹز ٸ احؿبؼ ذُط ػسي  .51

ٸ يب ثٻ ٲحى زيسٴ ٸاحسټبي ٪كشي دٯيؽ  ٶٳٹزيس زض ي٥ ٲ٧بٴ قٯٹ٘ يب ٶعزي٧شطيٵ ٲط٦ع اٶشٓبٲي

 سٹ٢ٝ ٸ اظ ازاٲٻ حط٦ز ذٹززاضي ٸ ٲٹيٹٔ ضا ثٻ دٯيؽ اَالٔ زټيس.   

ټٷ٫بٰ ٲٹاػٻ قسٴ ثب سٽسيسټبي ؾبض٢يٵ يب زض٪يطي ثب آٶٽب، اثشسا ؾٹئيچ ضا ثٻ ذبضع اظ اسٹٲجي٭  .51

 دطسبة ٦ٷيس ؾذؽ ؾٹئيچ ٲرٟي ضا ذبضع  اظ زيس ؾبض٢يٵ ثٻ ٦بض اٶساظيس.

 ټبي ذبٮي ٮٹاظٰ زض ضٸي نٷسٮي ٲبقيٵ ذٹززاضي ٶٳبييس. صاقشٵ ٦بضسٵاظ ٪ .52

 ټط٪ع ثٻ نطٜ ايٵ ٦ٻ ٲؿبٞط قٳب ي٥ ذبٶٱ اؾز، ػبٶت احشيبٌ ضا ضټب  ٶ٧ٷيس. .53

اظ ٲٹسٹضؾي٧ٯز يب ذٹزضٸټبيي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ س٣ٗيت قٳب ثذطزاظٶس، ثٻ ټٷ٫بٰ ٖجٹض اظ ٲٹاٶٗي  .54

 ٪يط ٸ  ٟٚٯز ٶٷٳبييس.  ٲبٶٷس ؾطٖز

ٲٳ٧ٵ اؾز ثب ق٫طزټبي ٲرشٯٝ اظ ػٳٯٻ ذٹاثيسٴ ٦ٷبض ػبزٺ ٸ سٓبټط ثٻ ثيٳبضي ٸ ...   ؾبض٢بٴ .55

ا٢ساٰ ثٻ ؾط٢ز يب ظٸض٪يطي ٶٳبيٷس، زض نٹضر ٲٹاػٽٻ ثب ايٵ ٪ٹٶٻ ٲٹاضز، ثيكشط ٲطا٢ت ثٹزٺ ٸ ػبٶت 

 احشيبٌ ضا حّٟ ٦ٷيس.

 

 دز صَزتی که اتَهبيل تاى به سسقت زفته است :

 طاض زټيس.ٞٹضا دٯيؽ ضا زض ػطيبٴ ٢ .1

ثب زازٴ ٲكرهبر ٦بٲ٭ اسٹٲجي٭ سبٴ اظ ٢جي٭ قٳبضٺ دال٤ ، قبؾي ، ٲٹسٹض ٸ ضٶ٩ ذٹزضٸ دٯيؽ  .2

 ضا زض ٦كٝ ؾط٢ز يبضي زټيس.

  



 

 

 :سسقت اضياء ٍ لَاشم خَدزٍ 

 ٲكرهبر ٦بٲ٭ يجٍ  ذٹزضٸ قٳبضٺ ؾطيب٬ آٴ ضا ثٷٹيؿيس ٸ ٶ٫ٽساضي ٦ٷيس.  -1

طټيع ٦ٷيس . سب ػبيي ٦ٻ داظ ٢طاض زازٴ درف ذٹزضٸ زض ظيط نٷسٮي ٸ زاقجٹضز اسٹٲجي٭ ػساً  -2

اؾشٟبزٺ ٦ٷيس  زض ظٲبٴ ذطٸع اظ ذٹزضٸ آٴ ضا  اظ  ٧ٵ اؾز ثطاي ذٹزضٸي ذٹز اظ يجٍ ٦كٹييٲٳ

 ٲح٭ ذٹز ذبضع ٦ٷيس . 

 اظ ٢طاض زازٴ ذٹزضٸټب زض ٦ٹچٻ ټب ٸ ٲٗبثط دطر ٸ سبضي٥ ػٯٹ٪يطي ٦ٷيس . -3

ض نٹضر ٲكبټسٺ  ؾبض٠ يب ؾبض٢بٴ ٲكرهبر ْبټطي آٶٽب ضا ثٻ ذبَط ثؿذبضيس . چٷبٶچٻ زاضاي ز -4

 ذٹزضٸ ، يب ٲٹسٹض ؾي٧ٯز ټؿشيس دال٤ ٸ ٲكرهبر آٴ ضا يبزاقز ٦ٷيس ٸ ثٻ دٯيؽ اَالٔ زټيس . 

اظ ٪صاقشٵ ٦يٝ زؾشي ٸ اقيبء ٢يٳشي زض ػٯٹي زاقجٹضز ، ضٸي نٷسٮي ػٯٹ ٸ نٷسٮي ٣ٖت  -5

ٗطو زيس ذٹززاضي ٦ٷيس ظيطا ٲٳ٧ٵ اؾز ؾبض٠ زض ٲح٭ حًٹض زاقشٻ ثبقس ٸ دؽ اظ ذٹزضٸ ٸ زض ٲ

 زٸض قسٴ قٳب ا٢ساٰ ثٻ ؾط٢ز ٦ٷس . 

ټٷ٫بٰ زضيبٞز دٹ٬ اظ ثبٶ٥ ٸ حٳ٭ اقيبء ٢يٳشي ثب ذٹزضٸ ٲٳ٧ٵ اؾز ؾب٢بٴ زض ٦ٳيٵ قٳب  -6

اَطاٜ ذٹز ثبقٷس . ٢ج٭ ٸ ثٗس اظ حط٦ز ٦طزٴ ٦طزٴ ثب ثب ذٹزضٸ ٲطا٢ت ټط ٪ٹٶٻ حط٦ز ٲك٧ٹ٤ 

 ثبقيس .

اظ ضټب ٦طزٴ ذٹزضٸ ، ثسٸٴ ثؿشٵ زضة  آٴ حشي ثطاي ي٥ ٮحٓٻ  ذٹززاضي ٦ٷيس . ؾبض٢بٴ ثٻ  -7

 اي ثٹزٴ ، ثطاي ؾط٢ز زض ايٵ ٮحٓبر اظ ؾطٖز ٖٳ٭ ثباليي ثطذٹضزاضٶس . زٮي٭ حطٞٻ

زض نٹضر دٷچط قسٴ ذٹزضٸ ثطاي ذطٸع اظ ذٹزضٸ  ٸ سٗٹيى چطخ ، زضة ذٹزضٸ ضا ثؿشٻ ؾذؽ  -8

 اٰ ثٻ سٗٹيى چطح ٦ٷيس . ا٢س

چٷبٶچٻ قيكٻ ٸيب ٢ٟ٭ زضة ذٹزضٸ ٲٗيٹة قسٺ زض ٦ٹسبٺ سطيٵ ٸ٢ز ٲٳ٧ٵ ٶؿجز ثٻ ضٕٞ ٖيت  -9

 آٴ ا٢ساٰ ٦ٷيس . 

 دؽ اظ ؾط٢ز اظ زاذ٭ ذٹزضٸ سب ضؾيسٴ دٯيؽ اظ ثٽٱ ضيرشٵ نحٷٻ ػطٰ دطټيع ٦ٷيس . -11

 ٦ٷيس . زض سٹ٢ٝ ټبي ٦ٹسبٺ ٲسر قيكٻ اسٹٲجي٭ ضا ثبال ثطزٺ ٸ زضټب ضا ٢ٟ٭  -11

 ټٷ٫بٰ سط٤ اسٹٲجي٭ اظ ثؿشٻ ثٹزٴ  زضثٽب ٸ قيكٻ اَٳيٷبٴ حبن٭ ٶٳبييس .  -12

  



 

 

 تَصيه هاي الشم به هَتَزسَازاى :

 ټط٪ع ثسٸٴ ٦الٺ ايٳٷي ؾٹاض ٲٹسٹضؾي٧ٯز ٶكٹيس. .1

 چطخ ظزٴ ٸ حط٦بر ٶٳبيكي ذبضع اظ ديؿز ٲٹسٹضؾٹاضي ػساً ثذطټيعيس. اظ س٥ .2

ؾٹاض ٶٳٹزٴ زٸ سط٤ يب ثيكشط ثط ضٸي ٲٹسٹضؾي٧ٯز ذٹز ثٻ ذبَط حّٟ ػبٴ ذٹز ٸ زي٫طاٴ اظ  .3

 دطټيع٦ٷيس.

ٸيٗيز ٞيعي٧ي ٲٹسٹضؾي٧ٯز ٸ٣ٞساٴ حٟبِ ٲٷبؾت ثطاي آٴ زضٲ٣بيؿٻ ثب اسٹٲجي٭، يطٸضر  .4

 ضٖبيز ٲ٣طضار ضاټٷٳبيي ٸ ضاٶٷس٪ي ضا ثطاي ٲٹسٹضؾٹاضاٴ چٷس ثطاثط ٲي ٦ٷس.

 ئيس.ثسٸٴ زاقشٵ ٪ٹاټيٷبٲٻ ، اظ ٲٹسٹض ؾٹاضي ذٹززاضي ٶٳب .5

ا٪ط ٲٹسٹضؾي٧ٯز قٳب ٞب٢س دال٤ ٲي ثبقس زض اٸٮيٵ ٞطنز ٶؿجز ثٻ اذص قٳبضٺ ضاټٷٳبيي ٸ  .6

 ضاٶٷس٪ي ٸ ٶهت دال٤ ا٢ساٰ ٶٳبئيس.

 اظ حط٦ز زض ؾُح ديبزٺ ضٸ ػساً ثذطټيعيس. .7

ټٷ٫بٰ دبض٤ ٲٹسٹضؾي٧ٯز يٳٵ ٢ٟ٭ ٸ ظٶؼيط ٶٳٹزٴ آٴ ضا زض قٗبٔ زيس ذٹز ٸ اٞطاز ٲُٳئٵ  .8

 ٢طاض زټيس 

 اٲ٧بٴ ٲٹسٹض ؾي٧ٯز ضا زض دبض٦يٷ٩ دبض٤ ٶٳبييس.زض نٹضر  .9

 ٲٹسٹض ؾي٧ٯز ذٹز ضا ضٸقٵ ضټب ٶ٧ٷيس . .11

زض نٹضسي ٦ٻ ٢هس  دبض٤ زض ٲحٯٽبي قٯٹ٘ زاضيس حشٳب آٴ ضا ثٻ ٶطزٺ ټبي حبقيٻ ذيبثبٴ ثب  .11

 ٢ٟ٭ ٸ ظٶؼيط ثجٷسيس .

بظزاضٶسٺ ٲؼٽع ٲٹسٹض ؾي٧ٯز ضا ثٻ ٢ٟ٭ چطخ ٢ٟ٭ ٞطٲبٴ ٸ ؾٹئيچ ٲرٟي ٸ ؾبيط ٮٹاظٰ سبذيطي ٸ ث .12

 ٞطٲبئيس 

اظ ذطيس ٸ ٞطٸـ ٲٹسٹض ؾي٧ٯز ثٻ نٹضر ٢ٹٮٷبٲٻ اي ذهٹنب اظ اٞطاز ٶبقٷبؼ ذٹززاضي ٶٳٹزٺ ٸ  .13

 ټط ٪ٹٶٻ ٲٗبٲٯٻ ضا زض زٞشط اؾٷبز ضؾٳي طجز ٶٳبييس.

 ٢ج٭ اظ ذطيس اظ َطي١ ٲط٦ع ضايبٶٻ آ٪بټي اظ سحز س٣ٗيت يب ٶجٹزٴ آٴ اَٳيٷبٴ حبن٭ ٶٳبييس. .14

 .ٲٹسٹضؾي٧ٯز زض ظيط ظيٵ ٸ ظيط ٢بة ثبَطي ٢طاض ٶسازٴ ٲساض٤ .15

 ٲٹسٹضؾي٧ٯز ذٹز ضا ٢ج٭ اظ ٞطٸـ ثطاي آظٲبيف زض اذشيبض اٞطاز ٶبقٷبؼ ٢طاض ٶسټيس. .16

 اظ ؾذطزٴ ٲٹسٹضؾي٧ٯز ثٻ سٗٳيط٦بضاٴ زٸضٺ ٪طز ٸ ؾيبض ٸ ٶبقٷبؼ ذٹززاضي ٶٳبييس. .17

 ي ٸ ٶٹقيسٶي اظ اٞطازضا٦جبٴ ٲٹسٹضؾي٧ٯز ٦ٻ ٲجبزضر ثٻ ٲؿبٞط٦كي ٲي ٶٳبيٷس اظ ٪طٞشٵ ذٹضا٦ .18

 ٶبقٷبؼ ػساً ذٹززاضي ٶٳبيٷس.

 اظ اٶش٣ب٬ ٲؿبٞط ثٻ ٲٷب١َ ٦ٱ سطزز ٸ اَطاٜ قٽطټب ذٹززاضي ٶٳبييس. .91

 زاقشٵ ٦الٺ ايٳٷي ٶٹٖي آٲٹظـ ثٻ ؾبيط اٞطاز ٶبْط اؾز. .21



 

 

 

 «سسقت هحل کسب»تَصيه هاي الشم دز خصَظ پيطگيسي اش 

 ٲٛبظٺ ذٹززاضي ٶٳٹزٺ ؾطيٗبً آٶطا ثٻ ثبٶ٥ ثؿذبضيس.اظ ٶ٫ٽساضي ٸػٹٺ ٶ٣س ثيف اظ حس ٲٗٳٹ٬ زض  .1

ثطزٴ يطيت اَٳيٷبٴ   اي ثطذٹضزاضاؾز، ثطاي ثبال ٦ؿت قٳب اظ زض آټٷي ٸقيكٻ چٷبٶچٻ ٲح٭ .2

 ټطزٸ ضا ٢ٟ٭ ٶٳبئيس.

 ثطاي ٢بث٭ ضؤيز ثٹزٴ زاذ٭ ٲٛبظپ ذٹز، اظ ٦ط٦طٺ ٲكج٥ اؾشٟبزٺ ٶٳبئيس. .3

٢يچي  ثطيسٺ ٲي قٹٶس، حشي االٲ٧بٴ اظ ٢ٟ٭ ټبي اظ آٶؼب ٦ٻ ٢ٟ٭ ټبي ٲٗٳٹٮي ثٻ ضاحشي ثب  .4

 ؾٹئيچي اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.

ثٹؾيٯٻ ػٹـ زازٴ ٲيٯٻ ټبي ٲح٧ٱ ٞٯعي، ضاٺ ٶٟٹش ؾبض٢يٵ ضا اظ َطي١ ٦بٶب٬ ٦ٹٮط، ټٹا٦ف ٸ  .5

 سبثٯٹټبي سجٯيٛبسي ٲٛبظٺ ٲؿسٸز ٶٳبئيس. 

اؾشٟبزٺ ٶٳٹزٺ ثٻ ٲٷٓٹض ٶ٫ٽساضي ٲ٣ُٗي ٸ يطٸضي ٸػٹٺ ٶ٣س ذٹز، اظ٪بٸ نٷسٸ٠ ؾبٮٱ ٸ ٲح٧ٱ  .6

 ٸ سطػيحبً آٴ ضا ثهٹضر ٶبٲحؿٹؼ زض زاذ٭ زيٹاض ػبؾبظي ٶٳبئيس.

ثطاي ديك٫يطي اظ ؾط٢ز ثٻ ضٸـ سٹدي ظٶي، ٢ٟ٭ ٲٛبظپ ذٹز ضا ث٫ٹٶٻ اي ٶهت ٶٳبئيس ٦ٻ سٹدي  .7

 آٴ ټٳؿُح ثب ثسٶٻ زض ثبقس. يب ايٷ٧ٻ ٮٹٮٻ اي ٞٯعي ثٻ زٸض آٴ ػٹـ زټيس.

ب ٲٯ٥ ٲرطٸثٻ اي ٸػٹز زاضز زيٹاض ٲٛبظٺ ضا ثب آټٵ ٸ ثشٹٴ چٷبٶچٻ زض ٲؼبٸضر يب دكز ٲٛبظٺ قٳ .8

 ، ٲح٧ٱ  ٸ ٚيط ٢بث٭ ٶٟٹش ٶٳبئيس.

زض نٹضر ٮعٸٰ ٲح٭ ٦ؿت ذٹز ضا ثٻ ؾيؿشٱ ټكساضزټٷسٺ ٲؼٽع ٶٳٹزٺ ٸ آٶطا ث٫ٹٶٻ اي ٶهت  .9

 ٶٳبئيس ٦ٻ سكريم آٴ ثطاي زي٫طاٴ ثؿٽٹٮز ٲٳ٧ٵ ٶجبقس.

 ي ثطذٹضزاض ؾبظيس.ٲحٹَٻ ثيطٸٶي ٲٛبظٺ ذٹز ضا اظ ضٸقٷبيي ٦بٞ .11

 قجٽب ي٥ الٲخ ضا ضٸقٵ ث٫صاضيس سب زاذ٭ ٲٛبظٺ اظ ثيطٸٴ ٦بٲالً ٶٳبيبٴ ثبقس. .11

 ټٷ٫بٰ سٛييط ٲح٭ ٦ؿت حشٳبً سٹدي ٢ٟ٭ ټب ضا سٗٹيى ٶٳبئيس. .12

، يب ذٹزسبٴ ٶؿجز ثٻ اذطاع اٸ  چٷبٶچٻ ثٻ ټط زٮي٭  ٦بض٪ط يب قب٪طزسبٴ ثٻ ٦بض ذٹز  دبيبٴ زاز .13

 ٲي ٢ٟ٭ ټب ضا سٗٹيى ٶٳبئيس.ا٢ساٰ ٶٳٹزيس، حشٳبً سٳب

سب اَٳيٷبٴ ٦بٲ٭ اظ نسا٢ز قب٪طزسبٴ اظ زض اذشيبض ٪صاضزٴ ٦ٯيس ٲٛبظٺ ٸ ٪بٸنٷسٸ٠ ثٻ ٸي  .14

 ذٹززاضي ٶٳبئيس.

٢ج٭ اظ اؾشرساٰ ٦بض٪ط، ٦بضٲٷس ٸ ٲٷكي ، ديكيٷٻ ٦بضي ٸ ؾٹاث١ اذال٢ي ٸ ذبٶٹاز٪ي ٸي ضا ٲٹضز  .15

 ثطضؾي ز٢ي١ ٢طاض زټيس.

 ، ٶبثبٮٙ ٸ ٦ٱ سؼطثٻ ٶؿذبضيس. اٞطاز ؾبزٺ ٮٹح ټط٪ع ٲح٭ ٦ؿت ذٹز ضا ثٻ .16

 ټط٪ع ٲح٭ ٦بض ذٹز ضا زض حًٹض ٲكشطي سط٤ ٶٷٳبئيس. .17



 

 

چٷبٶچٻ زض ٲٛبظٺ  سٷٽب ټؿشيس ثٻ ٲٷٓٹض آٸضزٴ اػٷبؼ ٲٹضز س٣بيبي ٲكشطيبٴ ٶبقٷبؼ ذٹز ثٻ  .18

 دؿشٹ يب ٢ؿٳز اٶشٽبي ٲٛبظٺ ٶطٸيس.

هبر ٦بٲ٭ آٶبٴ ضا ثٻ ذبَط ؾذطزٺ ثٻ ټٷ٫بٰ ٲٹاػٽٻ ثب اٞطاز ٲٓٷٹٴ زض ٲٛبظپ ذٹز، ٲكر .19

 يبززاقز ٦ٷيس ٸ زض اٸٮيٵ ٞطنز ثٻ اَالٔ ٲأٲٹضاٴ اٶشٓبٲي ثطؾبٶيس.

اظ ٸضٸز اٞطاز ٶبقٷبؼ ٸ ٲٓٷٹٶي ٦ٻ ثٻ ٖٷبٸيٵ ٲرشٯٝ ٢هس قٷبؾبيي ٲح٭ ٦ؿت قٳب ضا زاضٶس  .21

 ثُٹض ػسي ٲٳبٶٗز ثٗٳ٭ آٸضيس.

ثٗٷٹاٴ زٸؾز ٸ ټٳكٽطي ثٻ ٲح٭ ٦بض  ثٻ ٦بض٪طاٴ ٸ ذسٲٻ ذٹز اػبظٺ ٶسټيس ٦ٻ اٞطاز ٶبقٷبؼ ضا .21

 ثيبٸضٶس.

ٲٳ٧ٵ اؾز ٲكشطي ا٢الٲي ضا ٦ٻ ذطيساضي ٶٳٹزٺ اؾز ثط ضٸي ظٲيٵ ضيرشٻ ٸ ٸاٶٳٹز ٦ٷس ٦ٻ ثٻ  .22

 ٦ٳ٥ احشيبع زاضز. زض ايٷ٫ٹٶٻ ٲٹاضز ثيكشط ٲطا٢ت اٖٳب٬ ٸ ضٞشبض ٲكشطي ثبقيس.

 س.اظ سؼٳٕ اٞطاز ثٗٷٹاٴ دبسٹ٠ زض ٲح٭ ٦ؿت ذٹز ٲٳبٶٗز ثٗٳ٭ آٸضي .23

 زض ٲٹا٢ٕ ٢ُٕ ثط٠ ٲطا٢جز ټبي الظٰ ضا ثيف اظ ديف اٖٳب٬ ٶٳبئيس. .24

اظ چيسٴ اػٷبؼ ٸ اقيبء ٦ٱ حؼٱ ٦ٻ ؾط٢ز آٶٽب ثطاحشي اٲ٧بٴ دصيط اؾز زض ذبضع اظ ٲٛبظٺ  .25

 ذٹززاضي ٶٳبئيس.

زضنٹضسي ٦ٻ ٲح٭ ٦بضقٳب اظؾيؿشٱ ټكساضزټٷسٺ ثطذٹزاضاؾز ثُٹضٲطست آٶطا٦ٷشط٬ ٶٳٹزٺ  .26

 ٦ٷيس.ٸٲٗبيت آٶطا ثطَطٜ 

اظ ذطيس اٲٹا٬،اقيبء ٸػٹاټطار ثسٸٴ ٞب٦شٹض ٸ ٲساض٤ ٦بٞي اظ اٞطاز ٶبقٷبؼ ػساً ذٹززاضي ٶٳٹزٺ  .27

 دٯيؽ اَالٔ زټيس. 111ٲطاست ضا ثٻ ٲطا٦ع 

 زض ٲٹا٢ٕ سُٗيالر ٲؿشٳط حشٳبً ثٻ ٲٛبظٺ ؾط٦كي ٸ ٢ٟ٭ ټب ضا ثبظزيس ٶٳبئيس. .28

ٰ ٢يٳشي ٲح٭ ٦ؿت ذٹز ضا زض زٞشطي قٳبضٺ ؾطيب٬ اٲٹا٬ ٸ ٮٹاظٰ نٹسي ٸ سهٹيطي ٸ ؾبيط ٮٹاظ .29

 ٲرهٹل طجز ٦طزٺ ٸ اظ آٴ ټب ٧ٖؽ ٸ ٞيٯٱ سٽيٻ ٶٳبئيس.

 ٪بٸ نٷسٸ٠ ضا حشٳب ثٻ َٹض ٲرٟي زض زاذ٭ زيٹاض ػب ؾبظ ٦ٷيس . .31

 اظ سحٹي٭ زازٴ ٦ٯيس ٪بٸ نٷسٸ٠ ثٻ قب٪طز ذٹززاضي ٦ٷيس . .31

 ؾبٶشي ٲشط ٞبنٯٻ زاقشٻ ثبقس. 31آٸيع ضا َٹضي ٶهت ٶٳبييس ٦ٻ ٲح٭ ٶهت سب ظٲيٵ حسٸزاً  ٟ٭٢ .32

ثبظ ٶكسٴ زض،  ٢ٟ٭ ٸٗي ٦ٷيس زض ايبٰ سُٗي٭ ثٻ ٲٛبظٺ ؾط٦كي ٦ٷيس سب اظ ٖسٰ سٗٹيى ؾ .33

 اَٳيٷبٴ حبن٭ ٶٳبييس.

ٲح٭ ٦ؿت ػسيس ضا  ټبي سٹدي ٢ٟ٭ض نٹضر سٛييط ٲ٧بٴ ٲح٭ ٦ؿت، ٢ج٭ اظ ټط ا٢ساٲي، ز .34

 سٗٹيى ٶٳبييس

 اي ٸ ٮطظقي ٲؼٽع ٶٳبييس. ٸضٸزي ٸ زيٹاضټبي ػبٶجي ٸ ٪بٸ نٷسٸ٠ ضا ثٻ ؾٷؿٹضټبي يطثٻ ټبيضز .35



 

 

 ثٽبي ٲٹػٹز زض ٲٛبظٺ ٧ٖؽ سٽيٻ ٦ٷيس. ظ اٲٹا٬ ٸ ا٢الٰ ٪طاٴا .36

ثط ثٻ ٖٷٹاٴ ٲكشطي ٸػٹٺ ٶ٣س ٸ اػٷبؼ ٢يٳشي قٳب ضا ثٻ ؾط٢ز  ظٴ، ػيت طا٢ت ثبقيس اٞطاز ٦ٝٲ .37

 ٶجطٶس.

ثب اٞطازي ٦ٻ ذٹز ضا ٲأٲٹض ٲٗطٞي ٦طزٺ يب ٲأٲٹض ػٯٹٺ  ٲي ٦ٷٷس سب حس اٲ٧بٴ اظ ض ٲٹاػٻ ز .38

زضؾشي ٸ ٶبزضؾشي آٴ اَٳيٷبٴ حبن٭ ٶٳبييس ٸ اظ آٶٽب ح٧ٱ ٲأٲٹضيز ثرٹاټيس ٸ ح٧ٱ ٲأٲٹضيز ضا ثب 

 ز٢ز ٲُبٮٗٻ ٶٳبييس.

ٴ ټط ٪ٹٶٻ زض ظٲب ي٥ ظٶ٩ اذجبضب ٦ؿجٻ ٲٹضز اَٳيٷبٴ ټٳؼٹاض ذٹز ټٳبټٷ٩ ثبقيس ٸ ثب ٶهت ث .39

 ضٸيساز اظ آٶٽب ٦ٳ٥ ثرٹاټيس.

اذجبض، آغيط، ٢ٟ٭ ٲط٦عي، زٸضثيٵ ٲساض ثؿشٻ، ؾيؿشٱ ايُطاضي زض ظٲبٴ  ٩ض ٲٹضز ٶهت ظٶز .41

 ذبٲٹقي ٸ حٟبْز ٞيعي٧ي ٲٛبظٺ ذٹز ثب ٲأٲٹضيٵ ٶيطٸي اٶشٓبٲي ٲكٹضر ٶٳبييس.

يٵ، ٪بٸ نٷسٸ٠ ٸ ضٞشبض ٦ٷيس ٸ اظ ضټب ٦طزٴ دٹ٬ ثط ضٸي ٸيشط ٹنٯٻٷ٫بٰ ذطيس ٸ ٞطٸـ ثب حټ .41

 ٦كٹ ٸ... اػشٷبة ٦ٷيس.

 ضٸ ٢طاض ٶسټيس. ؾبي٭ زاذ٭ ٲٛبظٺ ضا زض ديبزٺٸ .42

 

 

 



 

 

 هطدازهاي اًتظاهی جهت پيطگيسي اش سسقت سين بسق

 

 حشي اٮٳ٣سٸض زض ثبٚبر ذٹز ٶ٫ٽجبٴ ث٫ٳبضيس . .1

 ؾٗي ٦ٷيس زض ټط سيط ثط٠ زض ٲؿيط ثب٘ ٸ زاذ٭ ثب٘ ي٥ ٖسز الٲخ ػٽز ضٸقٷبيي ٶهت ٪طزز . .2

 حشٗي اٮٳ٣سٸض ٶؿجز ثٻ سٗٹيى ؾيٱ ٲؿي ثٻ آٮٳيٷيٹٰ ا٢ساٰ ٪طزز . .3

زض نٹضر اَالٔ اظ ذطيس ٸ ٞطٸـ ؾيٱ ثط٠ يب ازٸار ثط٢ي ثالٞبنٯٻ ثب دٯيؽ آ٪بټي ثب قٳبضٺ  .4

 ازاضٺ ثط٠ سٳبؼ ث٫يطيس . 121سٯٟٵ 

 زض نٹضر سٗٹيى ؾيٱ ثط٠ ٲطاست ضا ثٻ دٯيؽ آ٪بټي ٸ ازاضٺ ثط٠ اَالٔ زټيس . .5

 ٕ ثط٠ ثالٞبنٯٻ ثب ازاضاٺ ثط٠ سٳبؼ ث٫يطيس .زض نٹضر ٢ُ .6

 ؾٗي قٹز زض ثبٚبر زض حس سٹاٴ اظ قج٧ٻ ٞكبض ٲشٹؾٍ اؾشٟبزٺ ٶٳبييس . .7

زض نٹضر ذطيس ؾيٱ زؾز زٸٰ ثالٞبنٯٻ ػٽز ثطضؾي ؾيٱ ٸ ؾبٮٱ ثٹزٴ آٴ ثب ازاضٺ ثط٠  .8

 ټٳبټٷ٫ي قٹز .

... ( ٲطاست ضا ثٻ دٯيؽ ٢ُٕ ؾيٱ ٸ  -ٞطٸـ -ټط ٪ٹٶٻ ٲٹاضز ٲك٧ٹ٤ زض ٲٹضز ؾيٱ ثط٠ )ذطيس .9

 آ٪بټي اٖالٰ ٞطٲبييس .

 سٹػٻ زاقشٻ ثبقيس ٦ٻ ٢ُٗي ثط٠ ټٳيكٻ اظ ٶبحيٻ ازاضٺ ثط٠ ٶٳي ثبقس . .11

ػٽز اٲٷيز ثيكشط قٳب ٸ ذبٶٹازٺ ٲحشطٲشبٴ ٸ ثطذٹضز ثب ټٷؼبضق٧ٷبٴ ػبٲٗٻ ٸ ؾبض٢يٵ ؾيٱ  .11

 ثط٠ ثب دٯيؽ ټٳ٧بضي ٶٳبييس . 

 



 

 

 فسٍضاى :تَصيه هاي ايوٌی به طال ٍ جَاهس 

 حشٳبً اظ ٢ٟ٭ ټبي ٲرٟي ٸ ٦ٷشط٬ زاض اؾشٟبزٺ ٶٳبئيس. .1

 دكز ٦ط٦طٺ ٸ ٲ٣بث٭ ٸيشطيٵ ٲٛبظٺ ذٹز ضا ثب اؾشٟبزٺ اظ سٹضټبي ؾيٳي ٲحٟٹِ ٶٳبئيس. .2

ؾبٶشي ٲشط ثب ٲيٯ٫طز ٸ ثشٹٴ ٲحهٹض  21زيٹاضٺ ټب ، ؾ٣ٝ ٸ ٦ٝ ٲٛبظٺ ذٹز ضا ثٻ ٢ُط حسٸزاً  .3

 ٶٳبئيس.

٦ٷيس٦ٻ زض ظٲبٴ دٽٵ ٦طزٴ ٸ ټٳچٷيٵ ػٳٕ آٸضي ٸيشطيٵ ٦ؿي ٶعز ثٻ ٪ٹٶٻ اي ثطٶبٲٻ ضيعي  .4

 قٳب  حًٹض ٶساقشٻ ثبقس.

 ٲطا٢ت ثبقيس ثٻ ټٷ٫بٰ ذطيس، ػٹاټطار قٳب ضا ثب ثس٬ ٲٗبٸيٻ ٶٷٳبيٷس. .5

٦ٻ ثب ضٸثٷس زض ٲح٭ ٦بض قٳب حبيط ٲي قٹٶس ػبٶت احشيبٌ ضا يي ثٻ ټٷ٫بٰ ٲطاػٗٻ ذبٶٱ ټب .6

 ثيكشط زض ٶٓط ث٫يطيس.

 سُٗيٯي َال ٸ ػٹاټطار ضا اظ ضٸي ٸيشطيٵ ػٳٕ آٸضي ٸ زاذ٭ ٪بٸ نٷسٸ٠ ث٫صاضيس .زض ٲٹا٢ٕ  .7

ٲيٯي ٲشط ٸ يب قيكٻ ټبي  11ټب ضا اظ ٶٹٔ ٶك٧ٵ ٲيطا٬ ٸ قٟبٜ ثب ٢ُط  قيكٻ ٸيشطيٵ َالٞطٸقي .8

ٞبيجط َٯ٣ي ػسيس ٸ ٚيط ٢بث٭ ٶٟٹش، ٶهت ٸ زض ٪بٸ نٷسٸ٠ ضا ثٻ ؾيؿشٱ زظز ٪يط ٲؼٽع ٦ٷيس ٸ اظ زيس 

 رٟي ٶٳبييس.ٖٳٹٰ ٲ

ټبي َالٞطٸقي، ٶؿجز ثٻ ؾبذز اَب٥٢ ثشٹٶي ثب اثٗبز ٪بٸ نٷسٸ٠، ٶهت چكٱ  ض ٲٛبظٺز .9

 اٮ٧شطٸٶي٧ي ٸ زض ايبٞي ٞٹالزي ػٯٹي ٪بٸ نٷسٸ٠ ا٢ساٰ ٶٳبييس.

ثبيؿشي دؽ اظ ٸضٸز ٸ ذطٸع ٲكشطي ثٻ َٹض  ٲي ض ٸضٸزي ٲٛبظٺ ثٻ ذهٹل َالٞطٸقي ټب،ز .11

 اسٹٲبسي٥ ٢ٟ٭ قٹز.

ټبي ٲساض ثؿشٻ ضا زض زاذ٭ ٸ ذبضع اظ ٲٛبظٺ ثٻ َٹض ٲحؿٹؼ ٸ يب ٶبٲحؿٹؼ ٶهت ٶٳبييس  ٸضثيٵز .11

 اؾشٟبزٺ ٶٳبيٷس. x 991ٞطيٱ ٸ ؾطٖز يجٍ ثبال ظٸٰ  ي ثب ٢بثٯيز طجز ٞطيٱ ثٻيټب ٵيزٸضث          ٸ اظ 

ذٹززاضي  ظ ذطيس اٲٹا٬، اقيبء ٸ ػٹاټطار ثسٸٴ ٞب٦شٹض ٸ ٲساض٤ ٦بٞي اظ اٞطاز ٶبقٷبؼ ػساًا .12

 ٶٳبييس.

 ض ظٲبٴ ٢ُٕ ثط٠، ز٢ز ٸ ٲطا٢جز ٦بٞي اظ ٲٛبظٺ زاقشٻ ثبقيس.ز .13

ض ٲٛبظٺ َال ٸ ػٹاټط ٞطٸقي، ټٷ٫بٰ قطٸٔ ٸ دبيبٴ ٦بض ) ظٲبٴ دٽٵ ٦طزٴ ٸػٳٕ ٦طزٴ ٸيشطيٵ( ز .14

 ؾٗي ٶٳبييس ٦ٻ ثٻ سٷٽبيي زض زيس زي٫طاٴ ٶجبقيس ٸ حشٳبً زض ٲٛبظٺ ثؿشٻ ثبقس.

 ٞطٸقي زض ٶ٣بٌ ذٯٹر قٽط ذٹززاضي ٸ دطټيع ٶٳبييس.ظ احساص ٸ ضاٺ اٶساظي َالا .15

٦ٷٷس ٲبٶٷس ظٲبٴ ثبزټبي سٷس، ضٖس ٸ ثط٠،  بض٢يٵ ثيكشط زض قطايٍ ٶبٲُٯٹة ػٹي ؾط٢ز ٲيؾ .91

 ټب اظ ټٹقيبضي ثيكشطي ثطذٹضزاض ثبقيس.  َٹٞبٴ ٸ ... ؾٗي ٦ٷيس زض ايٵ ظٲبٴ



 

 

 بظٺ ػٯٹ٪يطي ٶٳبيٷس.ٛبظٺ ټبي َال ٞطٸقي ٚيط اظ ؾبٖبر ٲ٣طض اظ ثبظٶٳٹزٴ زضة ٲٛٲ .17

ٽشط اؾز زض ٲٛبظٺ ټبي َال ٞطٸقي اظ َالػبر ثسٮي ظيجب ػٽز اؾشٟبزٺ اثعاضي ٸ سعئيٷي ػٽز ث .18

 ػٯٹ٪يطي اظ ثطٸظ ذؿبضار ٲبٮي ټٷ٫ٟز اؾشٟبزٺ قٹز.

 

 

 

تَصيه هاي الشم دز خصَظ پيطگيسي اش سسقت دز هعابس ٍ اهاکي 

 :عوَهی

ٲرهٹنبً ټٷ٫بٰ ذطٸع اظ ثبٶ٥ ذٹززاضي ٶٳٹزٺ اظ حٳ٭ دٹ٬ ٶ٣س ثسٸٴ دٹقف ٸ حٟبْز ٲٷبؾت  .1

 ټبي ثبٶ٧ي اؾشٟبزٺ ٦ٷيس. حشي االٲ٧بٴ اظ چ٥

 اظ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ دٹ٬ ٶ٣س ظيبز ٸ ا٢الٰ ٢يٳشي ذٹز ثهٹضر ديبزٺ زض ټط قطايُي ثذطټيعيس. .2

 اظ ػبثؼبيي ٸحٳ٭ ٚيطيطٸضي اؾٷبز ٸ ٲساض٤ ثباضظـ ذٹززاضي ٶٳبئيس. .3

 ٹػت سحطي٥ ؾبض٢يٵ ٲي ٪طزز، ثذطټيعيس.اظ قٳبضـ دٹ٬ زض اٶٓبض ٖٳٹٲي ٦ٻ ٲ .4

ٶ٣ٯيٻ ٖٳٹٲي اؾشٟبزٺ  ٭چٷبٶچٻ ثٻ ا٢شًبي قٛ٭ ذٹز ٲؼجٹض ثٻ حٳ٭ دٹ٬ ٶ٣س ټؿشيس، اظ ٸؾبئ .5

ٶٳٹزٺ ٸ اظ ؾٹاض قسٴ ثٻ اسٹٲجي٭ ټبي ٲشٟط٢ٻ قرهي ٲرهٹنبً زض ٲؿيطټبي دطر، ذٯٹر ٸ ذبضع 

 قٽط ذٹززاضي ٶٳبئيس.

 ٢ت اَطاٜ ذٹز ٲرهٹنبً ٲٹسٹضؾٹاضاٴ ٲك٧ٹ٤ ثبقيس.ټٷ٫بٰ زضيبٞز دٹ٬ ٸ ذطٸع اظ ثبٶ٥ ٲطا .6

زض نٹضسي ٦ٻ ٲؼجٹض ثٻ اؾشٟبزٺ اظ ذٹزضٸټبي قرهي ټؿشيس، ٸيٗيز زاذ٭ اسٹٲجي٭ اظ ٢جي٭  .7

زضټب، قيكٻ ثبالثط ٸ ... ضا ثطضؾي ٶٳبئيس زضنٹضر ٲكبټسٺ ٲٹاضز ٲك٧ٹ٤ يب حط٦بر ٸ نحجز ټبي 

طزٰ ٦ٳ٥ ث٫يطيس ٸ ثب ثٻ ذبَط ؾذطزٴ قٳبضٺ دال٤، ٶبثؼب ، ثهٹضر ٲ٣ٗٹ٬ اظ ذٹزضٸ ديبزٺ قسٺ ٸاظ ٲ

 ضٶ٩ ٸ ؾبيط ٲكرهبر آٴ ٶيطٸي اٶشٓبٲي ضا ٲُٯٕ ٶٳبئيس.

 زض نٹضر ٲكبټسٺ سٛييط ٲؿيط ثي سٟبٸر ٶجٹزٺ ؾطيٗبً ثٻ ضاٶٷسٺ ٲشص٦ط قٹيس. .8

 زض ثيٵ ضاٺ اظ ٢جٹ٬ ټط ٪ٹٶٻ ذٹضزٶي ٸ ٶٹقيسٶي اظ ضاٶٷسٺ ٸ ٲؿبٞطيٵ ثذطټيعيس. .9

٭ ٶ٣ٯيٻ ٖٳٹٲي ٲبٶٷس اسٹثٹؼ، ٲيٷي ثٹؼ ٸ سب٦ؿي ثٻ ٸيػٺ ثطاي ذٹاټطاٴ اؾشٟبزٺ اظ ٸؾبئ .11

اَٳيٷبٴ ثرف سط اؾز، ٮصا سٹنيٻ ٲي ٪طزز زض نٹضر سٷٽب ثٹزٴ اظ ٸؾبئٍ ٶ٣ٯيٻ ٖٳٹٲي اؾشٟبزٺ 

 ٶٳبئيس.

 سٹنيٻ ٲي ٪طزز قت ټب اظ ؾٹاض قسٴ ثٻ ذٹزضٸټبي قرهي ػٽز سطزز اػشٷبة ٶٳبئيس. .11

ٶ٣ٯيٻ قرهي زي٫طاٴ اؾشٟبزٺ  ٭اي ٸ ذٯٹر قٽط ثٽشط اؾز اظ ٸؾبئ ثطاي سطزز ثٻ ٲٷب١َ حبقيٻ .12

 ٶٷٳبئيس.



 

 

 دٹ٬ ٶ٣س، ظيٹض آالر ٸ اقيبء ٢يٳشي ذٹز ضا زض ٲٗطو زيس ضاٶٷسٺ ٸ ؾطٶكيٷبٴ ٢طاض ٶسټيس. .13

 زض دبيبٶٻ ټبي ٲؿبٞطثطي  ٸؾبئ٭ قرهي ذٹز ضا ثٻ اٞطاز ٶبقٷبؼ ٶؿذبضيس. .14

 طيس.اظ ٦يٝ ٸ ؾبيط ٸؾبئ٭ ټٳطاٺ ذٹز ٞبنٯٻ ٶ٫ي .15

ا٪ط ٢هس ٲٗبٲٯٻ اي زاضيس ٦ٻ ثٻ حٳ٭ دٹ٬ ٶ٣س ٶيبظٲٷس اؾز، ٶعز اٞطاز ٶبقٷبؼ اظ آٴ نحجز  .16

 ٶ٧ٷيس.

چٷبٶچٻ زض نٷسٸ٠ ٣ٖت ذٹزضٸ ٸؾبئٯي زاضيس، ثٻ ټٷ٫بٰ ثطزاقشٵ آٴ اٶس٦ي نجط ٦ٷيس ٸ ثٗس اظ  .17

 ديبزٺ قسٴ ضاٶٷسٺ اظ اسٹٲجي٭ ذبضع قٹيس.

ي٭ دٹ٬ ٶ٣س ٸ اقيبء ٢يٳشي ذٹز ضا زض ػبي زض نٹضر دٷچط قسٴ ٲك٧ٹ٤ ٸ ٚيطٖبزي اسٹٲج .18

ٲُٳئٵ ٢طاض زازٺ ٸ دؽ اظ ٢ٟ٭ ٶٳٹزٴ زضټب ثب ټٹقيبضي ٦بٲ٭ ٶؿجز ثٻ سٗٹيى الؾشي٥ ا٢ساٰ 

 ٶٳبئيس.

ټٷ٫بٰ ا٢بٲٻ ٶٳبظ ٸ ٸيٹ ٪طٞشٵ زض اٲب٦ٵ ٲشجط٦ٻ ٲطا٢ت اٲٹا٬ ٸ اٮجؿٻ ذٹز ثٹزٺ ٸ اظ ؾذطزٴ آٶٽب  .19

 ثٻ اٞطاز ٚطيجٻ ذٹززاضي ٦ٷيس.

 ٖٳٹٲي ٲطا٢ت سٯٟٵ ټٳطاٺ ذٹز ثبقيس ٸ آٴ ضا زض اذشيبض اٞطاز ٶبقٷبؼ ٢طاض ٶسټيس. زض ٲٗبثط .21

زض ٲٹاػٽٻ ثب اٞطاز ٲك٧ٹ٦ي ٦ٻ ذٹز ضا ٲأٲٹض ٲٗطٞي ٲي ٦ٷٷس اظ آٶبٴ ٦بضر يب ٲسض٤ قٷبؾبئي  .21

 ٲٗشجط ثرٹاټيس.

ٸؾبئ٭ ټٷ٫بٰ سٹ٢ٝ ٢ُبضػٽز ازاي ٞطيًٻ ٶٳبظ حشٳبً ي٧ي اظ ټٳطاټبٴ ذٹزضا ثطاي ٲحبٞٓز اظ  .22

 ذٹز زض ٦ٹدٻ ث٫ٳبضيس.

ثٻ ټٷ٫بٰ اؾشطاحز اظ ٢طاضزازٴ ٦يٝ دٹ٬ ٸ اٲٹا٬ ٢يٳشي ذٹز زض ػبي ٲُٳئٵ ٢ُبض اَٳيٷبٴ  .23

 حبن٭ ٶٳبئيس.

 اظ ٪طٞشٵ چ٥ دٹ٬ ٸ ذطز ٦طزٴ آٴ ثطاي زي٫طاٴ زض َٹ٬ ؾٟطذٹززاضي ٶٳبئيس. .24

ؾ٧ٹٶز ٸ ...  زض حيٵ ؾٟط اظ ثبظ٪ٹ ٶٳٹزٴ اَالٖبر ٞطزي ٸ ذبٶٹاز٪ي ذٹز ٶٓيط آزضؼ ٲح٭ .25

 اٲشٷبٔ ٸضظيس .

 زض َٹ٬ ؾٟط اظ َطح زٸؾشي ثب اٞطاز ٶبقٷبؼ ػساً ذٹززاضي ٶٳبئيس. .26

 قٳبضٺ ضٲع قرهي ٦بضر ٖبثط ثبٶ٥ ذٹز ضا ثربَط ؾذطزٺ ٸ اظ اٞكبء ٶٳٹزٴ آٴ ػساً ثذطټيعيس. .27

 ثطاي اٶشربة قٳبضٺ ضٲع، اظ سبضيد سٹٮس، قٳبضٺ سٯٟٵ يب ؾبيط اٖساز ٲحطٲبٶٻ قرهي اؾشٟبزٺ .28

 ٶٷٳبئيس.

 اظ زض اذشيبض ٪صاضزٴ ٦بضر ٖبثط ثبٶ٥ ذٹز ٶعز زي٫طاٴ ػساً ذٹززاضي ٶٳبئيس. .29

زض حيٵ اؾشٟبزٺ اظزؾش٫بٺ ذٹزدطزاظ ثبٶ٥ ثٻ ٶحٹي ٖٳ٭ ٶٳبئيس ٦ٻ زي٫طاٴ اظ قٳبضٺ ضٲع قٳب  .31

 آ٪بٺ ٶ٫طزٶس.



 

 

 ٳبضيس.دؽ اظ اؾشٟبزٺ اظ زؾش٫بٺ ذٹزدطزاظ ثبٶ٥ ٸػٹٺ ذٹز ضا ثطزاقشٻ ٸ ظٲبٴ زي٫طي آٶطا ثك .31

 ټط٪ع ٢جى ضا ضٸي زؾش٫بٺ ذٹزدطزاظ ثب٢ي ٶ٫صاضيس. .32

 چٷبٶچٻ ٦بضر ٖبثط ثبٶ٥ قٳب ٲ٣ٟٹز قس ثالٞبنٯٻ ٲطاست ضا ثٻ ثبٶ٥ ٲطثٹَٻ اَالٔ زټيس. .33

زض حيٵ نحجز ذٹز زض ٲٗبثط ٖٳٹٲي ٸ اٲب٦ٵ ٖٳٹٲي ثب ذبٶٹازٺ ٸ زٸؾشبٴ ٸ ٞبٲي٭ ٲطا٢ت  .34

ٞطاز ضټ٫صض ٸ ٶبقٷبؼ اظ اؾطاض قرهي ٸ ٲحطٲبٶٻ ثبقيس ټط حطٞي ضا ثٻ ظثبٴ ٶيبٸضيس. ٲٳ٧ٵ اؾز ا

 قٳب ؾٹء اؾشٟبزٺ ٶٳبيٷس.

اظ آضاؾشٵ ٞطظٶساٴ ذطزؾب٬ ذٹز ثٻ َال ٸ ػٹاټط ٸ ضټب ٶٳٹزٴ آٶبٴ زض ٲٗبثط ٸ ٦ٹچٻ ټب ػساً  .35

 ذٹززاضي ٶٳبئيس.

 



 

 

 هكاًيكی  ًٍقاضی  ،هطدازهاي اًتظاهی به صاحباى هطاغل صافكازي 

که ضسايط ذيل زا داضته باضٌد دقت کاهل زا داضته ٍ هساتب  دز صَزت هساجعه هطتسياًی 

 يا کالًتسي هحل اطالع دهيد. 991زا به پليس 

 ٲكشطيبٶي ٦ٻ ذٹاؾشبض ؾطٸيؽ زټي ثٻ آٶٽب سحز ټط قطايٍ ٸ ٢يٳشي ټؿشٷس.  .1

زض ظٲبٴ ٸضٸز ثٻ سٗٳيط٪بٺ، حبٮز ٖٳٹٲي آٶبٴ  ثٻ ٶٓط ضؾيسٺ  ٸ ٲك٧ٹ٤ ٸ ٲٓٷٹٴ  ي ٦ٻٲكشطيبٶ .2

 ٲؿبٖس ٶجٹزٺ ٸ ٲًُطة ٸ دطيكبٴ حب٬ ټؿشٷس.

 ٲكشطيبٶي ٦ٻ ْبټطي ٲٗشبز زاضٶس. .3

 آطبض ٪ٯٹٮٻ ثٻ ػب ٲبٶسٺ ثبقس. ٽبٲكشطيبٶي ٦ٻ  ضٸي ذٹزضٸي آٶ .4

ٺ ٸ آطبض ذٹٴ ثط ضٸي قسثٻ ټٱ ضيرشٻ آٴ ٲكشطيبٶي ٦ٻ ثب ذٹزضٸيي ٦ٻ ٸيٗيز ْبټطي ٸ زاذٯي  .5

 ثط ػب ٲبٶسٺ ثبقس. ي آٴ ټب يكٻ يب نٷسٮيق

ٲطاػٗٻ ٲكشطيبٴ ثب ذٹزضٸټبيي ٦ٻ آطبض سهبزٜ آٴ ٶبقي اظ ؾطٖز ثبال، ثطذٹضز ثب ػسٸ٬ ٸ  .6

 ټب ثبقس. ټب ٸ ثعض٪طاٺ زضذشبٴ حبقيٻ ذيبثبٴ

 ٲطاػٗٻ ٲكشطيبٴ ثب ذٹزضٸټبيي ٦ٻ آطبض سٗٹيى ٸ ػبثؼبيي دال٤ آٴ ٲكٽٹز ثبقس. .7

ٸټبيي ٦ٻ دال٤ آٶٽب )حطٸٜ ٸ اٖساز( ثٻ ٸؾيٯٻ چؿت ٸ يب ا٢الٰ زي٫طي ٲطاػٗٻ ٲكشطيبٴ ثب ذٹزض .8

 (.ثبقسټبي ٲرسٸـ ٸ زؾش٧بضي قسٺ  ز ٸ ٢طائز ٶجبقس. ) ثٻ َٹض ٦ٯي دال٤يٲؿششط قسٺ ٸ ٢بث٭ ضٸ

ټب ٸ  ٲطاػٗٻ ٲكشطيبٴ ثب ذٹزضٸټبيي ٦ٻ زض ظٲبٴ سٗٳيط آٴ ٲشٹػٻ سٗٹيى ٸ يب سٛييط قٳبضٺ دال٤ .9

 ٺ ٲٹسٹض ٸ قبؾي قسٺ ثبقس.يب زؾش٧ٹة ٦طزٴ قٳبض

 ٲطاػٗٻ ٲكشطيبٴ ثب ذٹزضٸټبيي ٦ٻ ضٶ٩ ثسٶٻ آٴ سٗٹيى قسٺ اؾز. .11

ٲطاػٗٻ ٲكشطيبٴ ثب ذٹزضٸټبيي ٦ٻ زض نٷسٸ٠ ٣ٖت آٴ ظادبؾي ٸػٹز زاقشٻ ٦ٻ آطبض ٲؿبٞز  .11

 َٹالٶي ثب حبٮز دٷؼط ثط ضٸي آٴ ٲكبټسٺ قٹز.

ټبي ٪طٰ ٸ ؾالح ټبي  ٶٓيط ؾالح ٲطاػٗٻ ٲكشطيبٶي ٦ٻ زاذ٭ ذٹزضٸي آٶٽب آالر ٸ ازٸار ػطٰ .12

 ؾطز ٲبٶٷس ٢ٳٻ، ؾبَٹض، چٹة زؾشي ٸ ٚيطٺ ٲكبټسٺ قٹز.

 ٲطاػٗٻ ٲكشطيبٶي ٦ٻ زاذ٭ ذٹزضٸي آٶٽب اؾجبة ٸ اطبطيٻ ٲٷع٬ ٸ ٚيطٺ ٲكبټسٺ قٹز. .13

 ټبي آٴ ٲكٽٹز ثبقس. ٲطاػٗٻ ٲكشطيبٴ ثب ذٹزضٸټبيي ٦ٻ آطبض ق٧ؿشٻ قسٴ  ي٧ي اظ قيكٻ .14

ذٹزضٸټبيي ٦ٻ آطبض ثبظ قسٴ ٢ٟ٭ زضټب ٸ نٷسٸ٠ ٣ٖت آٴ ثٹؾيٯٻ قيئي ٚيط ٲطاػٗٻ ٲكشطيبٴ ثب  .15

 اظ ؾٹئيچ انٯي ٲكٽٹز ثبقس.

ٲطاػٗٻ ٲكشطيبٴ ثب ذٹزضٸټبيي ٦ٻ آطبض ثٽٱ ذٹضز٪ي ؾيٱ ديچي آٴ ٶكبٴ زټٷسٺ سٛييط ٸيٗيز،  .16

 ػٽز ضٸقٵ ٶٳٹزٴ ذٹزضٸ ٸ ثسٸٴ اؾشٟبزٺ اظ ؾٹئيچ ثٹزٺ اؾز ) ي٧ؿطٺ ٶٳٹزٴ ؾٹئيچ (.



 

 

 ؾبٖز ثٗس اظ ٲٹٖس ٲ٣طض(. 48ٲطاػٗٻ ثٻ ٲٹ٢ٕ ٲبٮ٧بٴ ذٹزضٸ دؽ اظ ضٕٞ ٶ٣م ) ٖسٰ  .17

ٲطاػٗٻ ٲكشطيبٶي ٦ٻ اظ ٸيٗيز ذٹزضٸي ذٹز، ٲحشٹيبر زاذ٭ آٴ، اَالٖبر ٲطثٹَٻ ٸ ثيٹ٪طاٞي  .18

 اَالٔ ټؿشٷس. اسٹٲجي٭ ثي

 ٲطاػٗٻ ٲكشطيبٶي ٦ٻ ذٹزضٸي آٶٽب ٞب٢س دال٤ اٶشٓبٲي اؾز. .19

 

 

 

 



 

 

 ٍ ساشهاًها هاهَزيي اًتظاهیسسقت تحت پَضص 

 اؾشٟبزٺ اظ دٹقف ٶيطٸي اٶشٓبٲي يب ٲبٲٹضيٵ زٸٮشي ي٧ي اظ قيٹٺ ټبي ؾبض٢يٵ ٲي ثبقس.

ټط ٞطزي ٦ٻ سحز دٹقف ٶيطٸي اٶشٓبٲي ثٻ ٲح٭ ؾ٧ٹٶز ٸ ٦ؿت ٸ ٦بض قٳب ٲطاػٗٻ ٶٳٹز  .1

٦بضر ضا ز٢ي٣ب  چٷبٶچٻ ٢جال اٸ ضا ٶٳي قٷبذشيس حشٳب اظ اٸ ٦بضر قٷبؾبئي ثرٹاټيس ٸ ٲٷسضػبر ضٸي

 ثرٹاٶيس ٸ ثٻ ذبَط ثؿذبضيس

 اؾشٟبزٺ اظ دٹقف ٶيطٸي اٶشٓبٲي يب ٲبٲٹضيٵ زٸٮشي ي٧ي اظ قيٹٺ ټبي ؾبض٢يٵ ٲي ثبقس . .2

ٲبٲٹضيٵ ٖالٸٺ ثط زاقشٵ ٦بضر قٷبؾبئي ثطاي ٸضٸز ثٻ ٲٷع٬ قٳب ٲي ثبيؿشي ح٧ٱ ٸضٸز ثٻ ٲٷع٬  .3

اضايٻ ٶٳبيٷس.ٮصا ثٻ اٞطازي ٦ٻ سحز ٖٷٹاٴ  ثب ٲكرهبر ٸ ٶكبٶي ٲٷع٬ قٳب ضا زاقشٻ ثبقٷس ٸ ثٻ قٳب

ٲبٲٹض يب نطٞب ثب ٶكبٴ زازٴ ي٥ ٦بضر ٢هس ٸضٸز ثٻ ٲٷع٬ قٳب ضا زاضٶس اٖشٳبز ٶ٧ٷيس ٸ ٲطاست ضا 

 اَالٔ زټيس 111ؾطيٗب ثٻ سٯٟٵ 

زض نٹضسي ٦ٻ اٞطازي ثب دٹقف ٶيطٸي اٶشٓبٲي ثٻ قٳب ٲطاػٗٻ ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ نٹضر ٚيط ٲشٗبضٜ ثب  .4

 دي٫يطي ٦ٷيس. 111ٳٹزٶس  ٲطاست ضا ؾطيٗب اظ َطي١ دٯيؽ قٳب ثطذٹضز ٶ

زض نٹضسي ٦ٻ اٞطاز دٹقف ٶيطٸي اٶشٓبٲي قٳب ضا سٽسيس ثٻ سحٹي٭ ثٻ ٦الٶشطي ، آ٪بټي ٸ ٲجبضظٺ  .5

ثب ٲٟبؾس ٲي ٶٳبيٷس ٸ ثًٗب زض ثيٵ ضاٺ ٢هس اذبشي اظ قٳب ضا زاضٶس ټط٪ع اظ حًٹض زض ٲطا٦ع ٞٹ٠ 

 ٹاؾشٻ ټبي ٚيط ٢بٶٹٶي آٶٽب ٶكٹيس.ٸاټٳٻ ٶساقشٻ ثبقيس ٸ سؿٯيٱ ذ

اظ اٞطاز ٲك٧ٹ٤ قٳبضٺ سٯٟٵ ي٫بٴ ٸ ٲ٣ط آٶٽب ضا ثرٹاټيس ٸ ٢ج٭ اظ دبؾر٫ٹئي ثٻ آٶٽب ٲطاست ضا اظ  .6

 َطي١ قٳبضٺ سٯٟٵ ٦الٶشطي ٲح٭ دي٫يطي ٦ٷيس.

اٞطاز ثعټ٧بض ثب اؾشٟبزٺ اظ ٖٷبٸيٵ اظ ػٳٯٻ ؾطقٳبضي ٸ ٦ٳيشٻ اٲساز ٸ ... ثٻ زضة ٲٷع٬ اٞطا  .7

ٗٻ ٸ ثب َطح ؾٹاالر ٲرشٯٝ ثٻ قٽطٸٶساٴ ٶٟٹش  ٸ اٖٳب٬ ٲؼطٲبٶٻ ٸ ٶيبر دٯيس ذٹز ضا اػطا ٲي ٲطاػ

 ٶٳبيٷس .

ٲأٲٹضاٴ ٢الثي زض ػطيبٴ ثبظضؾي، ػٯت ٸ زؾش٫يطي اظ اضايٻ ح٧ٱ ٢ًبيي ذٹززاضي ٶٳٹزٺ، زض  .8

 ټٷس.حبٮي ٦ٻ ٲأٲٹضيٵ ٸا٢ٗي ح٧ٱ ٲأٲٹضيز يب ثبظضؾي ٸ ػٯت ضا ثٻ اٞطاز شي ٶٟٕ اضايٻ ٲي ز

ٲأٲٹضيٵ ٢الثي سالـ زاضٶس اؾٯحٻ، ثي ؾيٱ ٸ يب زؾشجٷس ذٹز ضا ثٻ ضخ ث٧كٷس ٸ اٞطاز ضا ثشطؾبٶٷس  .9

زض حبٮي ٦ٻ ٲأٲٹضيٵ ٸا٢ٗي ٶيبظي ثٻ چٷيٵ سٓبټطي ٶساضٶس. ثؿيبض ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ٲٷ٣ُي ٸ ثسٸٴ اٞطاٌ ٸ 

 سٟطيٍ اظ سؼٽيعار ٲص٦ٹض اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس.

ؾطيٗشطيٵ ظٲبٴ ٲٳ٧ٵ ا٢ساٲبر ذٹز ضا اٶؼبٰ زازٺ ٸ اظ ٲح٭ ٲأٲٹضيٵ ٢الثي، سالـ زاضٶس سب زض  .11

زٸض قٹٶس. ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ زؾشذبچ٫ي ٸ ؾطاؾيٳ٫ي زض اٖٳبٮكبٴ ٲكٽٹز اؾز زض حبٮي ٦ٻ ٲأٲٹضيٵ 



 

 

 زټٷس. ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ ثب آضاٲف ذبَط ثٻ ٦بض ٲي ٸا٢ٗي ثٻ ز٢ز زض ٦بض، ثيف اظ ؾطٖز اټٳيز ٲي

 دطزاظٶس.

٦ٷٷس ثب  اٮٗٳ٭ ضا اظ َطٜ ٲ٣بث٭ ؾٯت ٶٳبيٷس، سالـ ٲي ٢سضر ٧ٖؽ ٲأٲٹضيٵ ٢الثي ثطاي ايٷ٧ٻ .11

 ٪يطي َطٜ ٲ٣بث٭ ضا زقٹاض ٶٳبيٷس. ايؼبز ػٹ ضٸاٶي ٸ ذكٹٶز،  ٢سضر سهٳيٱ

ٲأٲٹضيٵ ٢الثي اظ اضايٻ ٦بضر قٷبؾبيي ذٹززاضي ٦طزٺ يب ٦بضر ٶبٲٗٯٹٲي ضا چٷس ٮحٓٻ ػٯٹي  .12

 زټٷس. ٶٳي٪يطٶس ٸ ٞطنز ٲالحٓٻ ز٢ي١ ضا  چكٱ َطٜ ٲ٣بث٭ ٲي

ٲٹضيٵ ٶبػب ؾط٢ز أقٹز ٦ٻ اظ اسجبٔ ذبضػٻ، ثٻ ٸيػٺ اسجبٔ ٖطا٢ي سحز ٖٷٹاٴ ٲ ثٻ ٸٞٹض زيسٺ ٲي .13

 اٲط سٹػٻ ٞطاٸاٴ زاقشٻ ثبقٷس. ټب ثبيس ثٻ ايٵ زاضاٴ، سٹضټبي ٲؿبٞطسي ٸ سٹضيؿز قٹز. ٮصا ټش٭ ٲي



 

 

 «ػيت ثطي » سٹنيٻ ټبي الظٰ زض ذهٹل ديك٫يطي  اظ 

ٲ٧بٶٽبي قٯٹ٘ ٲٹاْت ثبقيس،اٞطاز ثب ٶعزي٥ قسٴ ثٻ قٳب ا٢ساٰ ثٻ ػيت زض ايؿش٫بٺ اسٹثٹؼ ٸ  .1

 ثطي ٲي ٦ٷٷس.

 ؾبض٢بٴ ثب ايؼبز زٖٹاټبي ْبټطي ثبٖض سؼٳٕ اٞطاز قسٺ ٸ ا٢ساٰ ثٻ ؾط٢ز ٲي ٦ٷٷس. .2

 اظ قٳطزٴ دٹ٬ ذٹز زض اٶٓبض ٖٳٹٲي ذٹززاضي ٦ٷيس. .3

 سٳبٰ دٹ٬ ذٹز ضا زض ي٥ ػيت ٢طاض ٶسټيس. .4

 ٧ٷبؼ ٸ چ٥ ذٹز زاضي ٦ٷيس.اظ حٳ٭ ٲ٣ساض ظيبز اؾ .5

زض اٲب٦ٵ قٯٹ٘ ٸ دط اظزحبٰ ٲظ٭ اؾشبزيٹٰ ټب، ؾيٷٳبټب، ايؿش٫بٺ ټبي ٲشطٸ، ظيبضس٫بٺ ټب، ٲؿبػس،  .6

 ثبظاضټب سٟطيح٫بٺ ټب ٸ نٝ ټبي اسٹثٹؼ ٲطا٢ت ػيت ټبي ذٹز ثبقيس.

زض ټٷ٫بٰ ؾٹاض قسٴ ثٻ اسٹثٹؼ ٸ ٲيٷي ثٹؼ ٸ ٶكؿشٵ زض زاذ٭ ذٹزضٸټبي قرهي ٲطا٢جز  .7

 طي اظ ػيت ټبي ذٹزثٗٳ٭ آٸضيس.ثيكش

 سب حس اٲ٧بٴ ثٻ ػبي دٹ٬ ٶ٣س، اظ چ٥ ټبي ٲؿبٞطسي، ضٲع زاض ٸ سًٳيٷي اؾشٟبزٺ ٶٳبئيس. .8

 ٦يٝ دٹ٬ ضا ثٻ ٶحٹي زض ػيت ذٹز ث٫صاضيس ٦ٻ سٳبٰ آٴ زض زاذ٭ ػيت ٢طاض زاقشٻ ثبقس. .9

 ٵ ٶجبقس.سب حس اٲ٧بٴ دٹ٬ ذٹز ضا زض ػيجي ٢طاض زټيس ٦ٻ زؾشطؾي ثٻ آٴ ثٻ آؾبٶي ٲٳ٧ .11

ثيكشط ػيت ثطټب اظ قيٹٺ ايؼبز حٹاؼ دطسي، سٷٻ ظزٴ يب دبقيسٴ چيعي ثط ضٸي ٮجبؼ ٸ دب٤  .11

ٶٳٹزٴ آٴ ٸ ٶعأ ټب ٸ زض٪يطي ټبي ؾبذش٫ي اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس، زض نٹضر ٲٹاػٻ قسٴ ثب چٷيٵ 

 ٲٹاضزي  ثب حّٟ ذٹٶؿطزي ذٹز ٲشرٯٟبٴ ضا زض اٶؼبٰ ٶيبر دٯيسقبٴ ٶب٦بٰ ؾبظيس.

قسٴ ثٻ اسٹثٹؼ ٸ ٲيٷي ثٹؼ ، ثٯيٍ يب دٹ٬ ذٹز ضا اظ ٢ج٭ آٲبزٺ ٦ٷيس سب ٲؼجٹض ثٻ ټٷ٫بٰ ؾٹاض  .12

 ذبضع ٶٳٹزٴ ٦يٝ دٹ٬ ٸ ٲحشٹيبر ػيت ذٹز زض ٲيبٴ اظزحبٰ ػٳٗيز ٶ٫طزيس.

چٷبٶچٻ ثٻ ا٢شًبي قٛ٭ ذٹز ٲؼجٹض ثٻ حٳ٭ دٹ٬ ٶ٣س ټؿشيس اظ ٸؾبي٭ ٶ٣ٯيٻ اؾشٟبزٺ ٦طزٺ ٸ اظ  .13

ٻ قرهي ٲرهٹنب زض ٲؿيطټبي دطر ، ذٯٹر ٸ ذبضع قٽط ؾٹاض قسٴ ثٻ اسٹٲجي٭ ټبي ٲشٟط٢

 ذٹززاضي ٶٳبييس.

 ٴ ضا ثٻ اٞطاز ٚيط ٲُٳئٵ ثبظ٪ٹ ٶٷٳبئيس.زاضيس ٦ٻ ٶيبظ ثٻ حٳ٭ دٹ٬ زاضيس آا٪ط ٢هس ٲٗبٲٯٻ اي  .14

 زذشطاٴ اظ ټٳطاٺ زاقشٵ َال ٸ سطزز زض ٲٗبثط ذٯٹر ذٹززاضي ٦ٷٷس. .15

سٳبؼ سٯٟٷي اظ ٪صاقشٵ ٦يٝ ضٸي ظٲيٵ ټٷ٫بٰ ثبظ ٶٳٹزٴ زضة اسٹٲجي٭ يب نٷسٸ٠ ٣ٖت ٸ  .16

 ذٹززاضي ٦ٷيس.



 

 

 پيطگيسي اش کيف قاپی ٍ جيب بسي هطالب

٦يٝ ٢بدي ٸ ػيت ثطي اظ ػٳٯٻ ػطائٳي ټؿشٷس ٦ٻ احؿبؼ ٶباٲٷي ضا زض ػبٲٗٻ سطٸيغ زازٺ ٸ ؾجت  

سعٮع٬ اٲٷيز اػشٳبٖي ٸ ٲٹػت ثحطاٴ ضٸحي ٸ زٮؿطزي ٖبٲٻ ٲطزٰ ٶؿجز ثٻ اٲٷيز ذٹز ٸ ٲحيٍ 

 ديطاٲٹٶي ٦ٻ زض آٴ حكط ٸ ٶكط ٲي ٶٳبيٷس ٲي قٹز . 

يٝ ٢بح ٸ ػيت ثط ٲٗٳٹال ثب ثطٶبٲٻ ضيعي ٲٷبؾت ٸ ثطضؾي دطٸٶسٺ ټب ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ ؾبض٢بٴ ٦ 

ثطآٸضز ٸيٗيز ٲ٧بٴ ٸ ظٲبٴ ٸ اَٳيٷبٴ اظ ٖسٰ حًٹض ٲبٲٹضاٴ زض ٞطنشي ٲٷبؾت ٲجبزضر ثٻ اٶؼبٰ 

ٖٳ٭ ٲؼطٲبٶٻ ذٹز ٲي ٶٳبيٷس، دبييٵ ثٹزٴ ټعيٷٻ ػطٰ ، ؾٽ٭ اٮٹنٹ٬ ثٹزٴ ظٲيٷٻ ټبي اضس٧بة ثبٖض 

 ض ثٻ اضس٧بة ايٷ٫ٹٶٻ ػطائٱ قسٺ اؾز . ضٸي آٸضزٴ ػٹاٶبٴ ثي٧بض ، ٸٮ٫طز ٸ قطٸ

چٹٴ دسيسٺ ؾط٢ز زض ٦ٯيٻ ػٹاٲٕ ثكطي ثب آزاة ، ؾٷٵ، ٲصاټت ٞطټٷ٩ ؾبظي ٲشٷٹٔ ټٳٹاضٺ زض 

سًبز ٸ ٲصٲٹٰ ثٹزٺ ٸ سٹ٢ٕ ٢بَجٻ ٲطزٰ اظ ٶبػب ، اسربش سٳٽيسار ٸ سساثيط الظٰ زض ػٽز ديك٫يطي ٸ 

ي ٶباٲٵ ثطاي ايٷ٫ٹٶٻ ؾبض٢بٴ اؾز ٸ ٪عاضـ ټبي ٲ٣بثٯٻ ثب ايٵ ٲًٗ٭ اػشٳبٖي ٸ ايؼبز ٲحيٍ ٸ ًٞبئ

زضنس اظ آٶبٴ ظٴ ټؿشٷس ٸ ٖٹاٲٯي ٲبٶٷس ثي٧بضي،  5زضنس ؾبض٢بٴ ٲطز ٸ 95ٸانٯٻ ٲجيٵ ايٵ اؾز ٦ٻ 

سٹضٰ، اٖشيبز، يٗٝ ايٳبٴ، ٖسٰ سٹػٻ ثٻ سٹنيٻ ټب ټكساض ټب ي دٯيؿي ،ٖسٰ ٦ٷشط٬ ٲؼطٲبٴ حطٞٻ اي 

ٖسٰ ثطذٹضز ٢بَٕ ٲ٣بٲبر ٢ًبيي ثب ثعٺ ٦بضاٴ زض ٸ٢ٹٔ ايٷ٫ٹٶٻ  ٸ ؾبث٣ٻ زاض دؽ اظ آظازي اظ ظٶساٴ ،

 ؾط٢ز ټب ٦ٻ ؾط٢ز ټبي سٹاٰ ثب ذكٹٶز سٯ٣ي ٲي قٹز سبطيط ثؿعايي زاضٶس. 

ػٽز ديك٫يطي اظ ٸ٢ٹٔ ؾط٢ز ټبي ٲص٦ٹض ٸ ٦بټف آٴ ٖٹاٲٯي ٲشٗسزي اظ ٢جي٭ سبٲيٵ ٶيطٸي 

ػٛطاٞيبي ػطٰ، اٞعايف ټعيٷٻ ټبي اٶؿبٶي ػٽز دٹقف اٶشٓبٲي ثب سٹػٻ ثٻ ٪ؿشطز٪ي ػٳٗيز ، 

ػطٰ، ٦بټف ٸ س٣ٯي٭ ٞطنز ټبي ٲؼطٲبٶٻ ثب آ٪بٺ ؾبظي ٖٳٹٲي ٸ ټكساض ټبي دٯيؽ سبطيط ٪صاض 

ټؿشٷس ٦ٻ قبيؿشٻ اؾز زض ؾب٬ ديك٫يطي اظ ػطائٱ ، ثب سكسيس ا٢ساٲبر ٪صقشٻ ، ٦ٯيٻ دٯيؽ ټبي 

ٽيسار ٸيػٺ اي ضا اسربش ٸ سرههي ثب ٲحٹضيز دٯيؽ ديك٫يطي ٸ ٲشٳط٦ع ٦طزٴ سٹاٴ ٲسيطيشي سٳ

 اػطا ٶٳبيٷس سب اٶكب ... قبټس ٦بټف آٲبض ٦يٝ ٢بدي ٸ ػيت ثطي ثبقيٱ . 

 

 

 



 

 

 

 ضگسدهاي هتداٍل کيف قاپی ٍ اًَاع زبايص با زٍش قاپ شًی:  -1

٪طزٶجٷس ٢بدي ٦ٻ ؾبض٢بٴ ثٻ نٹضر ظٸػي يب اٶٟطازي ا٢ساٰ ثٻ ؾط٢ز ٸ اٚٯت اظ ثبٶٹاٴ ٸ  –اٮٝ 

 ٦ٹز٦بٴ ٲي ٶٳبيٷس  

ؾط٢ز اٲٹا٬ )٦يٝ ٸ ٸػٻ( اظ زاذ٭ اسٹٲجي٭ زض حًٹض ٲبٮ٥ ٦ٻ ثٻ نٹضر اسٟب٢ي زض نٹضسي ٦ٻ  -ة

ٸ دكز چطا٘ ٢طٲع  اٲٹا٬ زض ٲٗطو زيس ثبقٷس ٸ يب ثٻ نٹضر ثطٶبٲٻ ضيعي قسٺ ٸ اٚٯت زض س٣بَٕ ټب

 نٹضر ٲي ٪يطز . 

ؾط٢ز ٸػٻ ٶ٣س ٸ چ٥ ٲؿبٞطسي اظ زاذ٭ ثبٶ٧ٽب ٦ٻ زض ايٵ قيٹٺ ؾبض٢بٴ ٸاضز ثبٶ٥ ټب قسٺ ٸ زض  -ح

ٞطنز ٲٷبؾت چ٥ ٸ ٸػٹٺ ٶ٣س ضا اظ ضٸي ديكرٹاٴ ثبٶ٥ ٢بديسٺ ٸ ثب ٲٹسٹض ؾي٧ٯز ٲشٹاضي ٲي قٹٶس 

 . 

قيٹٺ ؾبض٢بٴ زض ٞطنز ٲٷبؾت ذٹزضٸي  ؾط٢ز ثٻ ضٸـ دٷچط ٦طزٴ اسٹٲجي٭ ټب ٦ٻ زض ايٵ -ر

ٲبٮجبذشٻ ضا زض ٲؿيط دٷچط ٦طزٺ ٸ زض ظٲبٴ سٗٹيى الؾشي٥ ا٢ساٰ ثٻ ؾط٢ز ٦يٝ ٸ يب ٸؾبي٭ ٸي اظ 

 زاذ٭ اسٹٲجي٭ ٦طزٺ ٸ ٲشٹاضي ٲي قٹٶس . 

ضٸـ ػسيس زي٫ط ايٷ٧ٻ ؾبض٢بٴ ثب آٮٹزٺ ٦طزٴ ٖٳسي ٦ز ؾٹغٺ ثب ٲٹازي اظ ٢جي٭ سرٱ ٲط٘ يب  -ص

ظٲبٶي ٦ٻ ؾٹغٺ ٦ز ٲحشٹي ٸػٹٺ ضا اظ سٵ ثيطٸٴ آٸضزٺ ا٢ساٰ ثٻ ٢بديسٴ ٦يٝ ٸي ٦طزٺ ثيؿ٧ٹيز زض 

 ٸ ٲشٹاضي ٲي قٹٶس . 

ؾط٢ز ٸ ٦يٝ ٢بدي ثب ذٹزضٸ ٦ٻ ؾبض٢بٴ ثب ٲرسٸـ ٦طزٴ ٸ ٶبذٹاٶب ٦طزٴ دال٤ اسٹٲجي٭ ذٹز  -ع

 اٚٯت ٦يٝ ثبٶٹاٴ ضا ٢بديسٺ ٸ ؾذؽ ثب اسٹٲجي٭ ٲشٹاضي ٲي قٹٶس . 

ظٺ ټب ٦ٻ ؾبض٢بٴ ثٻ ثٽبٶٻ ذطيس ٲٹثبي٭ يب َال ٸ... ٸاضز ٲٛبظٺ قسٺ ٸ زض ٞطنز ٲٷبؾت ؾط٢ز اظ ٲٛب -ٺ

 ا٢ساٰ ثٻ ٢بديسٴ اٲٹا٬ ٦طزٺ ٸ ثب ٲٹسٹضؾي٧ٯز ٲشٹاضي ٲي قٹٶس . 

 عَاهل تاثيسگراز بس ٍقَع سسقت ها:  -2



 

 

شٷس ٦ٻ ثٻ ٖٹاٲ٭ ظٲيٷٻ اي : ٖٹاٲٯي ټؿشٷس ٦ٻ ثؿشط ؾبظ سٛييطار زض ٸ٢ٹٔ ، ٦كٝ ٸ ٦يٟيز ػطٰ ټؿ

 آٶٽب ثكطح ٲٷسضع زض شي٭ اقبضٺ ٲي قٹز : 

٣ٞط ، سٹضٰ ٸ ثي٧بضي ٸ ٸػٹز ٞطنز ټبي ٶبثطاثط ٸ ثٽطٺ ٲٷسي سجٗيى آٲيع ا٢كبض ٸ ٪طٸٺ ټب اظ  -اٮٝ

 ٞطنز ټب . 

اٖشيبز دسيسٺ اي ػطٰ ظا ثٹزٺ ٦ٻ اظ ټٱ دبقيس٪ي ٦بٶٹٴ ذبٶٹازٺ ټب ٸ ثي ؾطدطؾشي ظٶبٴ ٸ  -ة

اٶحطاٞبر ٖسيسٺ ٸ ضقس ٸ سطثيز ٶبنحيح ٞطظٶساٴ ٸ ثطٸظ ٶبټٷؼبضي ټبي ضٞشبضي زض آٶبٴ ٸ ٶيع ؾط٢ز 

 ثٻ ٲٷٓٹض سبٲيٵ ټعيٷٻ اٖشيبز اظ حسا٢٭ ديبٲس ټبي ايٵ دسيسٺ قٹٰ اؾز . 

ط ططٸر زض ػبٲٗٻ ٸ اٲيس ٶساقشٵ ا٦ظط ػٹاٶبٴ ثٻ آيٷسٺ اي ضٸقٵ ٸ اٲيس ثرف ٦ٻ سٹظيٕ ٶبثطاث -ع

 ثًٗي اظ آٶبٴ ثٻ ذبَط يٗٝ اٖش٣بزار ثٻ ؾط٢ز ضٸي ٲي آٸضٶس . 

اٞعايف ثي ضٸيٻ ضٸاٶ٫طزاٶٽب ٸ ٲٹاز ٲرسض نٷٗشي ٦ٻ ثبٖض ٪طايف ػٹاٶبٴ ثٻ ؾط٢ز قسٺ سب ثشٹاٶٷس  -ز

 ٲٹاز ٲهطٞي ذٹز ضا سبٲيٵ ٶٳبيٷس . 



 

 

 «کيف قاپی»تَصيه هاي الشم دز خصَظ پيطگيسي اش 

 اظ حٳ٭ ٦يٝ ذٹز زض ٲٹا٢ٕ ٚيطيطٸضي ثذطټيعيس. .1

ټٷ٫بٰ زضيبٞز دٹ٬ اظ ثبٶــ٥ حط٦بر اَطاٞيبٴ ذٹز ثٻ ٸيػٺ ضا٦جيٵ ٲٹسٹضؾي٧ٯز ټب ضا زض زاذ٭  .2

 ٸ ذبضع ثبٶ٥ ، ز٢ي٣بً ظيط ٶٓط ث٫يطيس.

ٶٻ ټب ، ثٷ٫بټٽب، ٲطا٦ع ذطيس ٸ ٶ٣بٌ ذٯٹر ٦ٳيٵ ٲٗٳٹالً ٦يٝ ٢بح ټب زض اَطاٜ ثبٶ٥ ټب، زٞشطذب .3

ٲي ٦ٷٷس. ثٷبثطايٵ ټٷ٫بٰ زضيبٞز ٸ حٳ٭ دٹ٬ زض چٷيٵ اٲب٦ٷي ٲطا٢جز ثيكشطي اظ ٦يٝ ذٹز ثٗٳ٭ 

 آٸضيس.

 حشي االٲ٧بٴ ػٽز سطزز اظ ٸؾبئٍ ٶ٣ٯيٻ ٖٳٹٲي اؾشٟبزٺ ٶٳبئيس. .4

 ٲطا٢ت اٞطاز ٶبقٷبؾي ٦ٻ ثٻ قٳب ٶعزي٥ ٲي قٹٶس ثبقيس. .5

ٶ٣س ٸ اقيبء ٪طاٴ ٢يٳز ذٹز ضا ثب ٦يؿٻ ټبي ٶبيٯٹٶي ضٸقٵ يب ؾب٤ ټبي  ټط٪ع ٸػٹٺ .6

 ٚيطاؾشبٶساضز حٳ٭ ٶ٧ٷيس.

 ثٻ ټيچ ٸػٻ ٲحشٹيبر زاذ٭ ٦يٝ ذٹز ضا زض ٲٗطو زيس اٞطازٶبقٷبؼ ٢طاض ٶسټيس. .7

٦يٝ ذٹز ضا ثب زؾشي ٦ٻ ٲؼبٸض زيٹاض يب ػٹي آة اؾز حٳ٭ ٶٳٹزٺ ٸاظ حط٦ز زض ؾُح ذيبثبٴ  .8

 ػساً ثذطټيعيس.

چٷبٶچٻ ٲؼجٹض ثٻ حٳ٭ دٹ٬ ٶ٣س ثب ٦يٝ ټؿشيس، حشٳبً اظ ٦يٟي اؾشٟبزٺ ٶٳبئيس ٦ٻ زاضاي زؾشٻ  .9

 ٲح٧ٳي ثبقس.

چٷبٶچٻ ٲؼجٹض ثٻ حٳ٭ دٹ٬ ٶ٣س ثب ٦يٝ ټؿشيس، حشي االٲ٧بٴ ؾٗي ٶٳبئيس اظ ا٢ٹاٰ يب زٸؾشبٴ  .11

 ذٹز ثٗٷٹاٴ ٲطا٢ت ٸ ټٳطاٺ ٦ٳ٥ ث٫يطيس.

ٸ زض اٲب٦ٵ قٯٹ٘ ثؼبي ٪طٞشٵ ثٷس ٦يٝ، زټبٶٻ آٶطا ثٻ ټٷ٫بٰ ؾٹاض قسٴ ثٻ اسٹثٹؼ ټبي قٽطي  .11

 زض زؾز ٪طٞشٻ ٸحشي االٲ٧بٴ ٦يٝ ضا زض ٲ٣بث٭ ؾيٷٻ ذٹز ٢طاض زټيس.

٦ــٻ ٦يٝ ٢بح ټب ٲٗٳٹالً ثب ٲٹسٹضؾي٧ٯز ټبي سٷسضٸ ٸ ي٥ ٶٟط سط٤ ٶكيٵ ثب  ثٽشط اؾز ثساٶيس .12

 ٦ٷٷس. ٲي  ٦الٺ ا٢ساٰ ثٻ ٦يٝ ٢بدي

 يٝ زؾشي ذٹز ضا حشي ثطاي ٮحٓٻ اي ظٲيٵ ٶ٫صاضيس.ټٷ٫بٰ اؾشٟبزٺ اظ سٯٟٵ ٖٳٹٲي ٦ .13

ثٻ ټٷ٫بٰ حٳ٭ ٦يٝ دٹ٬ ذٹز ؾٗي ٶٳبئيس ا٧ٞبض دطا٦ٷسٺ ضا ثٻ شټٵ ذٹز ضاٺ ٶسازٺ ٸ ثسٸٴ ايٷ٧ٻ  .14

 سٹػٻ زي٫طاٴ ضا ثٻ ذٹز ػٯت ٶٳبئيس سٳبٰ حٹاؼ ٸ سٳط٦ع ذٹز ضا ثط ضٸي ٦يٝ ٢طاض زټيس.

ټٷ٫بٰ زضيبٞز  ٹضاٶٽب ٸ ... ذٹززاضي ٶٳبئيس.اظ آٸيعاٴ ٶٳٹزٴ ٦يٝ ذٹز ثٻ دكز نٷسٮي زض ضؾش .15

 .دٹ٬ اظ ثبٶ٥ حط٦بر اَطاٞيبٴ ذٹز ضا زض زاذ٭ ٸ ذبضع ثبٶ٥ ظيط ٶٓط ث٫يطيس

 ثبٶٹاٴ ثيكشطيٵ اٞطازي ټؿشٷس ٦ٻ ؾٹغٺ ټبي ؾط٢ز ٦يٝ ٢بدي ثطاي آٶٽب اسٟب٠ ٲي اٞشس. .16



 

 

 ٷيس .اظ ػبثؼبيي َال ٸ ػٹاټطار ٢يٳشي ٸ ٚيط يطٸضي ثٻ ټٳطاٺ ذٹز ذٹززاضي ٦ .17

 زض ټٷ٫بٰ اؾشٟبزٺ اظ سٯٟٵ ٦يٟشبٴ ضا ٶعزي٥ ثسٶشبٴ يب زضزؾشي ٦ٻ آظاز اؾز ٢طاض زټيس. .18

زض ټٷ٫بٰ اؾشطاحز ضٸي ٶيٳ٧ز ټبي دبض٤ ٲطا٢ت ٦يٟشبٴ ثبقيس ظيطا زض ايٵ ظٲبٴ ٲٳ٧ٵ اؾز  .19

 اظ دكز ؾط ٦يٟشبٴ سٹؾٍ ؾبض٠ ٦كيسٺ ٸ ٢بديسٺ قٹز .

    ؾط٢ز اظ ؾٹغٺ ٲي دطزاظٶس. ٲٹسٹض ؾٹاض اٸ٬ ٦يٝ ضاثٻ َٹض ٲٗٳٹ٬ زٸ ٲٹسٹض ؾٹاض ثب ي٧سي٫ط ثٻ  .21

ٲي ٢بدس ٸ ٲٹسٹض ؾٹاض زٸٰ ثطاي ػٯٹ٪يطي اظ س٣ٗيت ؾبض٠ اٸ٬ ٲبٶٕ دي٫يطي ٲبٮجبذشٻ ٲي قٹز ٸ ثٻ 

ْبټط ٶكبٴ ٲي زټس ذٹزـ ؾبض٠ ضا سحز س٣ٗيت ٢طاض ٲي زټس. ثب ټٹقيبضي ٲكرهبر ضا ثٻ دٯيؽ 

 اَالٔ زټيس .

يب ؾبٲؿٹٶز ضٸي ٦بدٹر ، ؾ٣ٝ اسٹٲجي٭ ، زاقجٹضز ٸ يب نٷسٮي ټبي اظ ٢طاض زازٴ ٦يٝ زؾشي  .21

 ػٯٹ ٸ ٣ٖت ثٻ نٹضر آق٧بض ذٹززاضي ٦ٷيس .

ا٪ط ٦يٟشبٴ ٢بديسٺ قس ، آٴ ضا ضټب ٦ٷيس سب ٲٹضز حٳٯٻ ٢طاض ٶ٫يطيس ٸ يب زٶجب٬ ٦يٝ ٦كيسٺ ٶكٹيس  .22

. 

ديسٴ ظٸضي ثٻ قٳب آؾيت ثٷس ٦يٟشبٴ ضا زٸض ٪طزٴ يب ٲچشبٴ ٶيٷساظيس ، ظيطا ٲٳ٧ٵ اؾز ټٷ٫بٰ ٢ب .23

 ٸ نسٲٻ ٸاضز آيس 

 اظ ضټب ٦طزٴ ٦يٝ زض ؾجس ذطيس ٞطٸق٫بٺ يب ضٸي ديكرٹٴ ثبٖض ايؼبز زضزؾط ٲي قٹز. .24

 اظ حٳ٭ دٹ٬ زض دالؾشي٥ زؾشٻ زاض ذٹززاضي ٶٳبييس . .25

ٲٳ٧ٵ اؾز ؾبض٢يٵ دؽ اظ ذطٸع قٳب اظ ثبٶ٥ ثب سٗبضٜ آثٳيٹٺ ٸ ٚصاي ٲؿٳٹٰ قٳب ضا ثيٽٹـ ٸ  .26

ثٻ ؾط٢ز ثجطٶس ثٷبثطايٵ اظ دصيطٞشٵ ټط٪ٹٶٻ ٲٹاز ذٹضا٦ي اظ ٖبثطيٵ ٸ ضاٶٷس٪بٴ ٖجٹضي دٹ٬ قٳب ضا 

 ذٹززاضي ٶٳبييس .

ٞطز يب اٞطازي ثب ٮجبؼ قرهي ٸ يب ٶٓبٲي دؽ اظ ذطٸع اظ ثبٶ٥ ٸ زض ذيبثبٴ ذٹز ضا ثٻ ٖٷٹاٴ  .27

اظ ٸي ٦بضر ٲبٲٹض ٲٗطٞي ٸ ٢هس ثبظضؾي اظ قٳب ضا زاقز حشٳب ثٻ زيسٺ ق٥ ٸ سطزيس ثٷ٫طيس ٸ 

 قٷبؾبيي ٸ ثط٨ ٲبٲٹضيز ثرٹاټيس .

 زض ټٷ٫بٰ ٖجٹض اظ ٦ٹچٻ ټبي ذٯٹر ٲطا٢ت ٲٹسٹض ؾٹاض ثبقيس. .28

 ټٷ٫بٰ ؾٹاض يب ديبزٺ قسٴ ٸ يب ثبظ ٦طزٴ زضة ذٹزضٸ، ٲٹاْت ٦يٝ ذٹز ثبقيس. .29

 حشي اٮٳ٣سٸض اظ ديبزٺ ضٸ حط٦ز ٦ٷيس. .31

 احشٳبال ٦يٝ ٢بدٽب زض اٶشٓبض قٳب ټؿشٷس.ا٪ط ټٷ٫بٰ ذطٸع اظ ثبٶ٥ زيسيس ذٹزضٸ قٳب دٷچط اؾز  .31



 

 

 پيطگيسي اش کف شًی :

اظ ٶٳبيف ٲٹػٹزي زاذ٭ ػيت ټب ٲرهٹنب دٹ٬ ٶ٣س ثٻ اقربل ضټ٫صض ٸ ٶبقٷبؼ ٸ آٶٽبيي ٦ٻ  .1

 دٹ٬ ذطز ٲي ذٹاټٷس ذٹززاضي ٦ٷيس .

ټٷ٫بٰ اٶؼبٰ ٲٗبٲٯٻ يٳٵ قٳبضـ ز٢ي١ ٸػٹٺ زضيبٞشي اظ ػٗٯي ٶجٹزٴ ٸ ٦بٲ٭ ثٹزٴ آٴ ٲُٳئٵ  .2

 يس قٹ

اظ اَٳيٷبٴ ثٻ اٞطاز زٸضٺ ٪طز ، ظٶبٴ ٸ زذشطاٴ ٦ٹٮي ذٹززاضي ٶٳٹزٺ ٸ اظ ضاٺ زازٴ آٶٽب ثٻ حطيٱ  .3

 قرهي ذٹز ػسا ثذطټيعيس .

ٲطا٢ت اٞطازي ثبقيس ٦ٻ سحز دٹقف ټبي ٲرشٯٝ ثبظضؾي ثسٶي ٲساض٤ قٷبؾبيي يب ذٹزضٸ قٳب  .4

ٞطزي ٸ ٸؾيٯٻ ٶ٣ٯيٻ آٶٽب يبززاقز ضا زاضٶس يٳٵ ذٹاؾشٵ ٦بضر قٷبؾبيي اظ آٶٽب ، ٲكرهبر ٦بٲ٭ 

 ٦ٷيس .

ٲطا٢ت ٦ٝ ظٶٽبيي ٦ٻ ثب ق٧٭ ْبټطي سٹضيؿز ټبي ذبضػي س٣بيبي سجسي٭ ٦طزٴ اضظ ذٹز ضا ثٻ  .5

 ضيب٬ زاضٶس ثبقيس 

ټط٪ع اؾٷبز ٸ اٸضا٠ ثٽبزض ذٹز ضا ثطاي ديسا ٦طزٴ ثط٪ٻ ٲٹضز ٶٓط زض اذشيبض اٞطاز ٶبقٷبؼ ٢طاض  .6

 ٶسټيس .

 ء ٢يٳشي ذٹز ٧ٖؽ سٽيٻ ٦ٷيس .زض نٹضر اٲ٧بٴ اظ اقيب .7

زض ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٲكشطي زض ٲٛبظٺ اؾز ثٻ ټيچ ٖٷٹاٴ ٲح٭ ضا سط٤ ٶ٧ٷيس ظيطا اٞطاز ٞطنز َٯت  .8

 ٸ ؾبض٠ ٲٷشٓط ٦ٹچ٧شطيٵ ٟٚٯز قٳب ټؿشٷس .

ؾٗي ٦ٷيس زؾشٻ اؾ٧ٷبؼ ذٹز ضا زض اٶٓبض ٖٳٹٲي قٳبضـ ٶ٧ٷيس ظيطا ثبٖض سحطي٥ ؾبض٢يٵ ٲي  .9

 قٹز .

 ذطز ٲطا٢ت سٗٹيى دٹ٬ ٸا٢ٗي ثب دٹ٬ ػٗٯي ثبقيس .زض ظٲبٴ زضذٹاؾز دٹ٬  .11

زض نٹضسي ٦ٻ ٞطز يب اٞطازي زض ثبٶ٥ ثٻ قٳب ٲطاػٗٻ ٸ س٣بيبي ذطز ٶٳٹزٴ دٹ٬ زاقز ثٻ ټيچ  .11

 ٖٷٹاٴ ٢جٹ٬ ٶٷٳبييس چٹٴ احشٳب٬ اؾ٧ٷبؼ س٣ٯجي ٸ ټٳچٷيٵ ٦ف ضٸي ٸػٹز زاضز .

 

  



 

 

 تَصيه هايی به هٌظَز پيطگيسي اش سسقت هسلحاًه 

 ٶ٫ٽساضي دٹ٬ ٸػٹاټط ثٻ ٲ٣ساض ظيبز زض ٲٷع٬ ٸٲح٭ ٦ؿت ذٹز دطټيع ٶٳبئيس.اظ  .1

زض اذشالٞبر ذبٶٹاز٪ي اظ سٹؾ٭ ثٻ ظٸض يب زض٪يطي ا٦يساً ذٹززاضي ٶٳبئيس ٸ ثطاي ح٭ اذشالٞبر  .2

 قسيس ذٹز اظ اٞطاز ٲؿٵ ٸ ثب سؼطثٻ زض ذبٶٹازٺ ٦ٳ٥ ٪طٞشٻ ٸ يب اظ َطي١ ٲطاػٕ ٢بٶٹٶي ا٢ساٰ ٶٳبئيس.

اذشالٞبر ٲبٮي ٸ ٲٯ٧ي ذٹز ثٻ ٢بٶٹٴ ٲشٹؾ٭ قسٺ ٸ ظٸض ضا ٸؾيٯٻ اح٣ب٠ ح١ ذٹز ٢طاض  ثطاي ح٭ .3

 ٶسټيس.

اٞطازي ٦ٻ ٲؼٹظ حٳ٭ ؾالح زاضٶس زض نٹضسي ٦ٻ اظ ٮجبؼ ٚيطٶٓبٲي اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس، ثٻ ٪ٹٶٻ  .4

 اي ٖٳ٭ ٶٳبيٷس ٦ٻ ؾالح آٶبٴ زض ٲٗطو زيس ٶجٹزٺ ٸ اٲ٧بٴ ضثٹزٴ آٴ ثطاي سجٽ٧بضاٴ ٸػٹز ٶساقشٻ

 ثبقس.

ثٻ ٲحى ٸضٸز ثٻ ٲٷع٬، ٞكٷ٩ ټب ضا اظ ؾالح ذبضع ٶٳٹزٺ ٸ ټط زٸ ضا زض ٲحٯي ٲُٳئٵ ٸ ثٻ زٸض  .5

 اظ زؾشطؼ ٦ٹز٦بٴ ٸ ؾبيط اٞطاز ذبٶٹازٺ ٢طاض زټيس.

 اظ ثبظزيس ٶٳٹزٴ ؾالح يب سٗٳيط ٸ سٳيع ٶٳٹزٴ آٴ زض حًٹض زي٫طاٴ ا٦يساً ذٹززاضي ٶٳبئيس. .6

 نٹضر قٹذي ٸؾيٯٻ سٽسيس ٢طاض ٶسټيس. ټيچ ٪بٺ ؾالح ٪طٰ يبؾطز ضا حشي ثٻ .7

ٲٹؾؿبر ٦طايٻ اسٹٲجي٭ زض نٹضر ٲطاػٗٻ ٲؿبٞطاٴ حًٹضي ٸ ٶبقٷبؼ ػٽز ٦طايٻ ٶٳٹزٴ  .8

اسٹٲجي٭ ٲكرهبر ٦بٲ٭ آٶبٴ ضا اظ ضٸي ٲساض٤ قٷبؾبئي ٲٗشجط طجز ٸ ٲٹاضز ٲك٧ٹ٤ ضا ثٻ ٦الٶشطي 

 ٲح٭ اَالٔ زټيس.

ط ٦كي ٲي ٶٳبيٷس. ثرهٹل زض ٲٹاضز ثيٵ اٞطازي ٦ٻ ثب اسٹٲجي٭ قرهي ذٹز ا٢ساٰ ثٻ ٲؿبٞ .9

قٽطي ز٢ز ٶٳبيٷس اظ ٢جٹ٬ حٳ٭ ٲؿبٞطاٴ ٶبقٷبؼ ) ثٹيػٺ ٸ٢شي ٦ٻ زٸ يب ؾٻ ٶٟط ثبقٷس ( ثٻ ٲح٭ 

 .ټبي دطر ٸ زض ؾبٖبر ٚيط ٲٗٳٹ٬ ذٹززاضي ٦ٷٷس.

 

 

 



 

 

 داهدازيهاي ٍ دازًدگاى احطامسسقت پيطگيسي اش  تَصيه 

 اٲ٧بٶبر ٲٹػٹز ٲحهٹض ٪طزز .٦ٯيٻ اٲب٦ٵ ٶ٫ٽساضي احكبٰ ثب  .1

 اظ ٶ٫ٽساضي ٪ٯٻ ػٽز حّٟ احكبٰ زض ٲح٭ چطاي زاٰ زض زقشٽب اؾشٟبزٺ قٹز . .2

 ػٽز ٶ٫ٽساضي احكبٰ اظ زضة ټبي آټٷي ٸ ٢ٟ٭ اؾشٟبزٺ قٹز . .3

 ثب چطا٘ ٢ٹٺ يب ٶٹضا٧ٞٵ اظ ٲح٭ ٶ٫ٽساضي احكبٰ ثٻ َٹض ٲساٸٰ ثبظزيس ٸ ؾط٦كي قٹز . .4

 دي ثط ضٸي احكبٰ نٹضر ٪يطز .اظ دال٦ٽبي ثٽساقشي ٸ قٳبضٺ ٦ٹ .5

 قجبٴ ٸ ٶ٫ٽجبٴ ٪ٯٻ ٞطزي ػٹاٴ ٸ سٹاٶٳٷس ثبقس . .6

 ػٽز ٦ٷشط٬ احكبٰ ټط ضٸظ قٳبضـ ٪طزز . .7

 زض قجٽبيي ٦ٻ ټٹا ؾطزسط اؾز يب ٸظـ ثبز قسيس اؾز ٲطا٢جز ثيكشطي ثٻ ٖٳ٭ آيس . .8

٤ ثب حؿبؾيز زض چطا٪بټٽب ٸ ٦ٹټؿشبٶٽب ٲطا٢ت سطزز اٞطاز ٚطيجٻ ثبقيس ٸ ٶؿجز ثٻ ٲٹاضز ٲك٧ٹ .9

 ثطذٹضز قٹز .

اٞطازي ٦ٻ ثب ذٹزضٸټبي ٸاٶز ػٽز ذطيس ٞطاٸضزٺ ټبي زاٲي ٲظ٭ دكٱ ، ٦ك٥ ، ٦طٺ ، دٹؾز ،  .11

٦ٹز ٸ ٚيطٺ ٲطاػٗٻ ٲي ٶٳبيٷس قٷبؾبيي ٸ ٶؿجز ثٻ يبززاقز قٳبضٺ ٸؾيٯٻ ٶ٣ٯيٻ ٸ ٲكرهبر ْبټطي 

 اقربل ا٢ساٰ قٹز .

 ف ثيٷي قٹز.آٚ٭ ٸ ٲ٧بٴ ٶ٫ٽساضي احكبٰ زض ٲحٯٽبي اٲٵ سط دي .11

 اظ حيٹاٶبر اټٯي )ؾ٩( زض ٲح٭ زاٲساضي اؾشٟبزٺ ٶٳبييس. .12

 اٖالٰ قٹز.   111ټط٪ٹٶٻ ٲٹضز ٲك٧ٹ٦ي ضا ثٻ دٯيؽ  .13

 ٶؿجز ثٻ سٗجيٻ ٶٳٹزٴ ؾيٱ ذبضزاض زضاَطاٜ ٪بٸزاضي ٸ ضٸي زيٹاض ا٢ساٰ قٹز . .14

 اظ ٸضٸز اٞطاز ٶبآقٷب ٸ ٚطيجٻ ثٻ ٪بٸزاضي ذٹززاضي قٹز. .15

 

 



 

 

 به ًگهدازًدگاى احطامهطداز هاي اًتظاهی 

 

 ٶهت زٸضثيٵ ٲساضثؿشٻ زض اَطاٜ ٪بٸزاضي ا٢ساٰ ٞطٲبييس . .1

 ؾيٱ ذبضزاض زض اَطاٜ ٪بٸزاضي ٸ ضٸي زيٹاض ٶهت ٶٳبييس. .2

ثٻ ٶ٫ٽجبٶبٴ ٸ ٪بض٪طاٴ آٲٹظـ زازٺ قٹز ٦ٻ ټط ٪ٹٶٻ ٲٹاضز ٲك٧ٹ٤ ضا ؾطيٗب ثٻ دٯيؽ اَالٔ  .3

 زټٷس .

 قجبٶٻ ضٸظ اظ ٶ٫ٽجبٴ ټب اثعزيس ٸؾط٦كي ٶٳبييس .ټط چٷس ٸ٢ز ثٻ نٹضر ٚيط ٲشط٢جٻ زض َٹ٬  .4

 آٲبض احكبٰ ټط ضٸظ ٸ ټط قت ٦ٷشط٬ قٹز . .5

 اظ زازٴ ټط ٪ٹٶٻ اَالٖبسي اٖٱ اظ سٗساز ٶ٫ٽجبٴ ټب ٸ احكبٰ ثٻ اٞطاز ٚيط ذٹززاضي قٹز . .6

 اظ ٸضٸز اٞطاز ٶب آقٷب ٸ ٚطيجٻ ثٻ ٪بٸزاضي ذٹززاضي قٹز . .7

ټٯي ټٳبٶٷس ؾ٩ ػٽز آ٪بٺ ٶٳٹزٺ ٶ٫ٽجبٴ ټب اؾشٟبزٺ زض ٲح٭ ٪بٸزاضي اظ حيٹاٶبر ٶ٫ٽجبٴ ا .8

 قٹز .

 ٲؿئٹ٬ ٪بٸزاضي حشٳب ػٽز اٲط ٶ٫ٽجبٶي اظ اٞطاز ٲُٳئٵ ٸ ٲٹضز اٖشٳبز اؾشٟبزٺ ٶٳبييس . .9

ثٻ ٶ٫ٽجبٴ ټب آٲٹظـ زازٺ قٹز سب اظ ٪طٞشٵ ټط ٪ٹٶٻ ٲٹاز ذٹضا٦ي ٸ ٶٹقيسٶي اظ اٞطاز ٚطيجٻ  .11

 ذٹززاضي ٶٳبيٷس .

شط ؾبث٣ٻ ػٽز ؾط٦كي ٖٹاٲ٭ ٶيطٸي اٶشٓبٲي ا٢ساٲبر الظٰ نٹضر ٶؿجز ثٻ ٪صاقشٵ ي٥ زٞ .11

 ٪يطز .

ي٥ ٶٟط زض اٲط چٹدبٶي ٪ٳبضزٺ قٹز ٸ زض نٹضر اٲ٧بٴ زٸ ٶٟط ثٻ اٲط ٪ٯٻ زاضي اذشهبل زازٺ  .12

 قٹز .

ٶؿجز ثٻ سؼٽيع ٶ٫ٽجبٶبٴ ثٻ ٸؾبي٭ حطاؾشي ٸ اضسجبَي ٶٓيط سٯٟٵ ټٳطاٺ ا٢ساٲبر الظٰ اٶؼبٰ  .13

 ٪يطز .

 ٸن٭ قٹز . 111ٴ سٯٟٵ ٲح٭ ػٽز اٖالٰ ټكساض ثٻ ٲط٦ع زض نٹضر اٲ٧ب .14



 

 



 

 

  سٹنيٻ ټبي الظٰ زض ذهٹل ديك٫يطي اظ ؾط٢ز  ٲٷع٬ :

 سب حس اٲ٧بٴ اظ ذبٮي ٪صاقشٵ ٲٷع٬ ذٹززاضي ٶٳبئيس. .1

ثطاي اَٳيٷبٴ ثيكشط ، ثط ضٸي زيٹاضټب، ٦ٯيٻ دٷؼطٺ ټب ٸ ٶ٣بٌ ٢بث٭ ٶٟٹش ٲبٶٷس ٶٹض٪يط، دبؾيٹ ٸ ...  .2

 ٲ٣بٸٰ ٶهت ٶٳبئيس.حٟبِ ٲح٧ٱ ٸ 

 زض دكز ثبٰ ٲٷع٬ ذٹز ضا زض اؾطٔ ٸ٢ز ثٻ حٟبِ ٶطزٺ اي ٸ ٢ٟ٭ آٸيع ٲُٳئٵ ٲؼٽع ٶٳبئيس. .3

ټٷ٫بٰ ذطٸع اظٲٷع٬ سٷٽب ثٻ ٢ٟ٭ ٶٳٹزٴ زضذطٸػي ا٦شٟب ٶ٧طزٺ ، ٦ٯيٻ زضټبي زاذٯي ؾبذشٳبٴ  .4

 ٶٳبئيس. اٖٱ اظ زضدكز ثبٰ، ټب٬ ، اسب٠ ټب، آقذعذبٶٻ ، حٳبٰ ، حيبٌ ذٯٹر ٸ .... ضا ٢ٟ٭

زض نٹضر سٛييط ٲح٭ ؾ٧ٹٶز يب ٲ٣ٟٹز قسٴ ٦ٯيس يس٤ ٲٷع٬، سٹدي ٢ٟ٭ زضټبي ٸضٸزي ضا  .5

 سٗٹيى ٶٳبئيس.

٦ٷشط٬ ٸضٸز ٸ ذطٸع زض ٲؼشٳٕ ټبي ٲؿ٧ٹٶي ضا ثٻ ؾطايساض يب ٶ٫ٽجبٴ ٲُٳئٵ ثؿذبضيس. ثب ايٵ  .6

 زاضي ٶٳبئيس. حب٬ اظ ثبظ٪صاقشٵ زض ٸضٸزي ٲٷع٬ )حشي ثطاي ٲسر ٦ٹسبټي( زض َٹ٬ قجبٶٻ ضٸظ ذٹز

 ٦ٯيس ٲٷع٬ ذٹز ضا زض زؾشطؼ اٞطاز ٚيطٲُٳئٵ ٢طاض ٶسټيس. .7

 اظ ٢طاض زازٴ ٦ٯيس زض ظيط ػب٦ٟكي، زاذ٭ ٦ٟف ٸ ؾبيط ٶ٣بٌ ٢بث٭ زؾشطؾي ذٹززاضي ٶٳبئيس. .8

 ټٳٹاضٺ ز٢ز ٶٳبئيس سب ٦ٯيس ذٹز ضا ثط ضٸي ٢ٟ٭ زض ػبي ٶ٫صاضيس. .9

سٹدي ٢ٟ٭ ضا ثب ثسٶٻ زض ټٳؿُح ٶٳبئيس، ثطاي ػٯٹ٪يطي اظ ؾط٢ز ٲٷع٬ ذٹز ثٻ ضٸـ سٹدي ظٶي،  .11

 زض نٹضر ٖسٰ اٲ٧بٴ ٮٹٮٻ اي ٞٯعي ثٻ زٸض آٴ ػٹـ زټيس.

ثطاي اٲٷيز ٲح٭ ذٹز زض قت ، اظ قج٫طزټب ٸ ٶ٫ٽجبٶبٴ ٲحٯي ٸ ٲٹضز سأييس ٶيطٸي اٶشٓبٲي  .11

 اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.

يٹاض ذٹززاضي اظ ٢طاض زازٴ چٽبض دبيٻ ٸ ٶطزثبٴ ٸ ٶٓبيط آٴ زض حيبٌ ٲٷع٬ ٲرهٹنبً زض ٦ٷبض ز .12

 ٶٳبئيس. 

 حشي االٲ٧بٴ زضټبي ٸضٸزي ٸ زاذٯي ٲٷع٬ ذٹز ضا ثٻ ؾيؿشٱ  ټكساض زټٷسٺ ٲؼٽع ٶٳبئيس. .13

 اظ ٶ٫ٽساضي ٸػٹٺ ٶ٣س ٸ َال ٸ ػٹاټط ثٻ ٲ٣ساض ظيبز زض ٲٷع٬ ثذطټيعيس. .14

زض ٲٹا٢ٗي ٦ٻ ٲؼجٹض ثٻ ٶ٫ٽساضي ٲٹ٢ز ٸػٹٺ ٶ٣س ٸ اقيبء ٢يٳشي زض زاذ٭ ٲٷع٬ ټؿشيس، اظ  .15

ٹزٴ آٴ ثهٹضر ي٥ ػب ذٹززاضي ٶٳٹزٺ ٸ حشي االٲ٧بٴ اظ ٪بٸنٷسٸ٠ ؾبٮٱ ٸ ٲُٳئٵ دٷٽبٴ ٶٳ

 اؾشٟبزٺ ٶٳبئيس.

ٶعز اٞطاز ٶبقٷبؼ ٸ ٦ؿبٶي ٦ٻ اٖشٳبز ٦بٞي ثٻ آٶٽب ٶساضيس اظ ٲيعاٴ اٲٹا٬ ٸ زاضائي ٲٹػٹز ذٹز زض  .16

 ٲٷع٬ نحجز ٶ٧ٷيس.

 اظ ٶٹقشٵ ٶبٰ ٸ ٲكرهبر ذٹز ثط ضٸي ظٶ٩ ٲٷع٬ ذٹززاضي ٶٳبئيس. .17



 

 

ٷبٶچٻ زض اَطاٜ ٲح٭ ظٶس٪ي قٳب ذبٶٻ ټبي ذبٮي اظ ؾ٧ٷٻ ٸ ٶيٳٻ ؾبظ ٸػٹز زاضز اظ ٲٷع٬ چ .18

 ذٹز ٲطا٢جز ثيكشطي ثٻ ٖٳ٭ آٸضيس.

زضٲٹا٢ٗي ٦ٻ ثٻ ٲؿبٞطر ٲي ضٸيس اظ ټٳؿبي٫بٴ يبا٢ٹاٰ ٲٹضز اَٳيٷبٴ ذٹز ثرٹاټيس٦ٻ اظ  .19

 ٲٷعٮشبٴ ٲطا٢جز ٶٳبيٷس.

 بقٷبؼ ثذطټيعيس.اظ ثبظ٪ٹ ٶٳٹزٴ ثطٶبٲٻ ؾٟط ذٹز ٶعز اٞطاز ٶ .21

اظ ثيٵ ثجطيس . اظ ټٳؿبيٻ ذٹز ثرٹاټيس ٦ٻ  ٖالئٳي ٦ٻ ٶكبٴ ٲي زټس ثٻ ٲؿبٞطر ضٞشٻ ايس ضا .21

 اسٹٲجي٭ ذٹز ضا ٪بټي ٲ٣بث٭ ضاٺ ٸضٸزي ٲٷع٬ قٳب دبض٤ ٶٳبيس.

ٶؿجز ثٻ اسٹٲجي٭ ټب ٸ ٲٹسٹضؾي٧ٯز ټبي ٲشٹ٢ٝ ٸ ؾطٶكيٷبٴ آٴ زض ديطاٲٹٴ ٲٷع٬ ذٹز  .22

ر ٲكبټسٺ ٲٹاضز ٲك٧ٹ٤، قٳبضٺ ٸ ؾبيط ٲكرهبر آٴ ټب ضا يبززاقز ٸ سٟبٸر ٶجٹزٺ ٸ زض نٹض ثي

 دٯيؽ اَالٔ زټيس. 111ؾطيٗبً ثٻ ٲطا٦ع 

قت ذٹززاضي ٶٳٹزٺ ٸ ايٵ ٲٹضز ضا ثٻ  اظ ثبظ ٶٳٹزٴ زض ثطٸي اٞطاز ٶبقٷبؼ ٲرهٹنبً ثٻ ټٷ٫بٰ .23

 ٞطظٶساٴ ذٹز ٶيع يبزآٸضي ٦ٷيس.

 ٢ٟ٭ ٶٳبئيس.قت ټب ټٷ٫بٰ اؾشطاحز زضټبي ٸضٸزي ؾبذشٳبٴ ضا  .24

 ػٽز حٟبْز ثيكشط اظ ٲٷع٬ ذٹز اظ ٢ٟ٭ ټبي ايٳٷي قت ثٷس اؾشٟبزٺ ٶٳبئيس. .25

زض ٲٹا٢ٕ ذبٮي ثٹزٴ ٲٷع٬ اظ ضٸقٵ ٪صاقشٵ الٲخ ي٥ اسب٠ ثٳسر َٹالٶي ٸ ٲؿشٳط ذٹززاضي  .26

ٶٳٹزٺ، حشي اٮٳ٣سٸض اظ ٦ٯيسټبي ظٲبٴ زاض ذٹز٦بض اؾشٟبزٺ ٶٳبئيس يب ايٷ٧ٻ اظ ټٳؿبي٫بٴ ٸ آقٷبيبٴ 

 اَٳيٷبٴ ذٹز ثرٹاټيس ٦ٻ ضٸقٷبيي زاذ٭ ٲٷع٬ ضا زض ټٷ٫بٰ قت سٛييط زټٷس. ٲٹضز

ثٻ ظٶ٩ ټبي ثي ٸ٢ز ٸ ثي ٲٹضز سٯٟٵ ٸٲٷع٬ ثي سٹػٻ ٶجٹزٺ ٸ آٴ ټب ضا ثٗٷٹاٴ ظٶ٩ ذُط سٯ٣ي  .27

 ٶٳبئيس.

حشي االٲ٧بٴ ٲٷع٬ ذٹز ضا ثطاي ٪طزـ يب ٲال٢بر زٸؾشبٴ ٸ ٞبٲي٭ ثٻ نٹضر ي٧ؿبٴ ٸ ي٧ٷٹاذز  .28

 سط٤ ٶ٧ٷيس.

 اظ ٢طاضزازٴ ٸؾبي٭ ثب اضظـ زض زاذ٭ حيبٌ ذٹززاضي ٶٳبئيس . .29

ثٻ ټٷ٫بٰ سط٤ ٲٷع٬ سٳبٲي دطزٺ ټب ٸ ٦ط٦طٺ ټب ضا ٶ٧كيس. ثطذي اظ آٶبٴ ضا ثٻ ټٳبٴ نٹضسي  .31

 ث٫صاضيس ٦ٻ زض حبٮز ٖبزي اظ آٴ ټب اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷيس.

 يس.زض ٪طٲبي سبثؿشبٴ اظ ثبظ٪صاقشٵ زض ٸ دٷؼطٺ ټبي ٞب٢س حٟبِ ذٹززاضي ٶٳبئ .31

ؾب٦ٷبٴ ٲٷع٬ ثٹيػٺ اٞطاز ٲؿٵ ٸٶيع اٞطازي ٦ٻ ثٻ سٷٽبيي ظٶس٪ي ٲي ٦ٷٷس اظ ثبظ ٶٳٹزٴ زض ثٻ  .32

 ذٹز زاضي ٶٳبيٷس. اضٸي اٞطاز ٶبقٷبؼ ػس

ثب ٶهت حٟبِ ، ٢ٟ٭ قت ثٷس ٸ چكٳي ثط ضٸي زض ٸضٸزي آدبضسٳبٴ ذٹز اظ ٚبٞٯ٫يط قسٴ ذٹز ٸ  .33

 اًٖبء ذبٶٹازٺ سبٴ ديك٫يطي ٶٳبئيس.



 

 

 ٲٷع٬ ذٹز ضا ټٳٹاضٺ ضٸقٵ ٶ٫بٺ زاضيس.ٲحٹَٻ ثيطٸٴ  .34

 ٲٗبقطيٵ ٞطظٶساٴ ذٹز ضا ٢ج٭ اظ سطزز ثٻ ٲٷعٮشبٴ ٲٹضز قٷبؾبيي ز٢ي١ ٢طاض زټيس. .35

اظ اٞكب ٶٳٹزٴ ٲح٭ ٶ٫ٽساضي ٸػٹٺ ٶ٣س، ػٹاټطار ٸ اقيبء ثب اضظـ ذٹز ٶعز ټٳؿبي٫بٴ ٸ  .36

 ثؿش٫بٶي ٦ٻ ٲٹضز اَٳيٷبٴ ٶيؿشٷس ػساً ثذطټيعيس.

 سحز ٖٷٹاٴ ٲش٧سي، ٞبٮ٫يط، ضٲب٬ ٸ ... ثٻ زاذ٭ ٲٷع٬ ذٹز ٲٳبٶٗز ٶٳبئيس. اظ ٸضٸز اٞطاز ٶبقٷبؼ .37

اظ ٸضٸز اٞطازي ٦ٻ ثٗٷٹاٴ ٲأٲٹض اٶشٓبٲي ، زاضايي ،  قٽطزاضي، ؾطقٳبضي،٦بض٪ط ذسٲبسي، ٲأٲٹض  .38

آة ، ثط٠، سٯٟٵ ، ٪بظ ٸ ... ثٻ ٲٷع٬ قٳب ٲطاػٗٻ ٲي ٦ٷٷس ديف اظ قٷبؾبيي ز٢ي١ آٶبٴ ٲٳبٶٗز ثٗٳ٭ 

 نٹضر حهٹ٬ اَٳيٷبٴ ٣ٍٞ اػبظٺ ٸضٸز ايكبٴ ثٻ ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٶيبظ ضا ثسټيس. آٸضزٺ زض

اؾٷبز ٸٲساض٤ ٲٗشجط ، زؾشٻ چ٥ ٸ زٞشطچٻ ټبي حؿبة ثبٶ٧ي ضا زض ٲحٯي ٲُٳئٵ ٸ ثٻ زٸض اظ  .39

 زؾشطؼ زي٫طاٴ ٶ٫ٽساضي ٶٳبئيس.

زي ٲظ٭ چٷبٶچٻ زض ټٳؿبي٫ي قٳب اٞطاز ٲٗشبز ٸ ٲٓٷٹٴ ثٻ ذال٧ٞبضي ؾ٧ٹٶز زاضٶس ٸ يب ٲٹاض .41

ٸ  111ضٞز ٸ آٲس ٸ ػبثؼبيي ٲك٧ٹ٤ نٹضر ٲي ٪يطز ٲطاست ضا ؾطيٗبً ثٻ ٲط٦ع ٞٹضيز ټبي دٯيؿي 

 يب ٦الٶشطي ٲح٭ ذٹز ٪عاضـ ٶٳبئيس.

چٻ ثؿب ٲش٧سيبٴ ثٓبټط ٶب٢م اٮًٗٹ ٸ ثُٹض ٦ٯي اٞطازي ٦ٻ ثٗٷبٸيٵ ٲرشٯٝ ثٻ ٲٷبظ٬ قٳب  .41

يب ٲرجط ؾبض٢يٵ ثبقٷس. ثٻ ٲحى ٲكبټسٺ ٲطاػٗٻ ٲي ٦ٷٷس، اٖٱ اظ ظٴ ٸ ٲطز اظ ؾبض٢يٵ ظثطزؾز ٸ 

 ٸ يب ٦الٶشطي ٲح٭ ذٹز ضا زض ػطيبٴ ث٫صاضيس. 111ٲٹاضز ٲك٧ٹ٤ زض ايٵ ذهٹل دٯيؽ 

 ٲح٭ ٶ٫ٽساضي َال ٸ ػٹاټط ٸ ٞب٦شٹضټبي آٶٽب ضا اظ ي٧سي٫ط ػسا ٶٳبئيس. .42

٦بضسٵ ٸ ٦شبثچٻ )٦بسٹٮٹ٨( اػٷبؼ ذٹز ضا ٦ٻ حبٸي ٲكرهبر ٞٷي آٶٽبؾز، زض ػبي ٲُٳئٵ  .43

 ٫ٽساضي ٶٳبئيس.ٶ

ټٳٻ اٞطاز ٲؿٯح ٲأٲٹض ٶيؿشٷس، زض نٹضر ثطذٹضز ثب چٷيٵ اٞطازي ٦بضر قٷبؾبيي ٲٗشجط ٸ ح٧ٱ  .44

 ٲأٲٹضيز آٶبٴ ضاٲُبٮجٻ ٸ ثس٢ز آٴ ضا ٲالحٓٻ ٶٳبئيس.

چٷبٶچٻ ٞطز يب  اٞطازي ثب ازٖبي ٲأٲٹضيز ، اؾشٟبزٺ اظ دكز ثبٰ ٲٷع٬ قٳب ضا ثطاي زؾش٫يطي  .45

بضر قٷبؾبيي ٸ ح٧ٱ ٲبٲٹضيز آٶبٴ ضا ضٸيز ٶٳبئيس. زض نٹضر ٖسٰ حهٹ٬ ٲشٽٱ زضذٹاؾز ٶٳٹزٶس، ٦

 اَٳيٷبٴ ٲي سٹاٶيس ؾطيٗبً ټٹيز ٞطز ضا اظ ٦الٶشطي ٲح٭ يب ٲٷ٣ُٻ اٶشٓبٲي ٲطثٹَٻ اؾشٗالٰ ٶٳبئيس.

ؾبض٢يٵ ٲٗٳٹالً ٲٷبظٮي ضا ثطاي ؾط٢ز اٶشربة ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ اظؾبذشٳبٴ ټبي زي٫ط زٸضسط، ٞب٢س  .46

يٵ ٦ٱ ٸ ٲؿٵ ثٹزٺ ٸ اٲٹا٬ ٢بث٭ ٲالحٓٻ اي ضا زض آٴ قٷبؾبيي ٦طزٺ ثبقٷس ٸ ثط حٟبِ، زاضاي ؾب٦ٷ

ټبي ٞطاض زض آٴ ثيكشط ثبقس. ا٪ط ايٵ ٲؿبٮٻ قبٲ٭ حب٬  اؾبؼ قٷبؾبيي ٢جٯي آٴ ټب زؾشطؾي ثٻ ضاٺ

 قٳب ٶيع ٲي قٹز دؽ ٟٚٯز ٶ٧ٷيس.



 

 

ٮٹاظٰ نٹسي ٸ قٳبضٺ ؾطيب٬ يب ٲكرهبر ٦بٲ٭ اػٷبؼ ٸ ٮٹاظٰ ذبٶ٫ي ٲٷع٬ ذٹز  اظ ٢جي٭  .47

سهٹيطي ، ٮٹاظٰ ثط٢ي ٸ ؾبيط ٮٹاظٰ ثب اضظـ ضا زض زٞشطي ٲرهٹل طجز ٶٳٹزٺ ٸ ثطاي اَٳيٷبٴ ثيكشط 

 اظ آٶٽب ٧ٖؽ سٽيٻ ٦ٷيس.

 زض ٪طٲبي سبثؿشبٴ اظ ثبظ ٪صاقشٵ زض ٸ دٷؼطٺ ټبي ٞب٢س حٟبِ ذٹززاضي ٶٳبئيس . .48

زؾز ٞطٸقبٴ ٸ ٚيطٺ ثٻ زاذ٭  اظ ٸضٸز اٞطاز ٶبقٷبؼ سحز ٖٷٹاٴ ٲش٧سي ، ٞبٮ٫يط ، ضٲب٬ ٸ يب .49

 ٲؼشٳٕ ټب ٸ حشي ٲٷبظ٬ ٲٳبٶٗز ثٗٳ٭ آٸضيس .

 سب حساٲ٧بٴ ٲٷع٬ ذٹز ضا ذبٮي ٶ٫صاضيس . .51

 زض نٹضر ذطٸع ٦ٹسبٺ اظ ٲٷع٬ ثٻ ثؿشٻ ثٹزٴ زضة ا٦شٟب ٶ٧ٷيس ٸ زضثٽب ضا ٢ٟ٭ ٶٳبييس . .51

 ذبٶٻ ٸ ٮٹاظٰ ٲٷع٬ ذٹز ضا سحز دٹقف ثيٳٻ ٢طاض زټيس . .52

ٸضٸزي ٸ ذطٸػي ٸ زاذ٭ زضة ټبي دبض٦يٷ٩ يب ظيط ظٲيٵ ٲٷع٬ ذٹز ٢ٟ٭ ضٸي سٳبٰ زضة ټب  .53

 ايٳٷي ٶهت ٦ٷيس .

 ٖٯٱ دكز زضة دبض٦يٷ٩ ثبيس ثٻ ٢ٟ٭ آٸيع ٲؼٽع ثبقس . .54

 ٸضٸز ٦بض٪طاٴ ٸ ٶ٣بقبٴ ؾبذشٳبٴ ثٻ زاذ٭ ټط ٸاحس ضا ثطضؾي ٸ اٞطاز ضا قٷبؾبيي ٦ٷيس . .55

بر ٲطاػٗٻ ٲي ٦ٷٷس ثسٸٴ قٷبؾبيي ٢جٯي اظ ٸضٸز اٞطازي ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ؾٳؿبض يب ذطيساض يبيٗ .56

 ػٯٹ٪يطي ٦ٷيس.

ضا ثطاي ؾ٧ٹٶز ٸ ا٢بٲز ذٹز، اٶشربة  يحشي اٮٳ٣سٸض ٲؼشٳٕ ټبي ٲؿ٧ٹٶي ٸ ا٢بٲشي ٲُٳئٷ .57

 ٦ٷيس.

 اي، حٟبْز ثيكشطي اظ ٸؾبي٭ ذٹز زاقشٻ ثبقيس. زض نٹضر اؾشٟبزٺ اظ ٲٷبظ٬ ٦طايٻ .58

 آٴ ضا ٦ٷشط٬ ٶٳبييس. اظ ؾيؿشٱ زظز٪يط ثط٢ي اؾشٟبزٺ ٦ٷيس ٸ ثٻ َٹض ٲطست .59

 ټبي سهٹيطي اؾشٟبزٺ ٶٳبييس. اظ آيٟٹٴ .61

يس يس٤ آٶٽب ٪ٱ قسٺ يب ثطاي ٲسسي زض اذشيبض زي٫طاٴ ثٹزٺ، ټبيي ٦ٻ ٦ٯ ٶؿجز ثٻ سٗٹيى ٢ٟ٭ .61

 ؾطيٗبً ا٢ساٰ ٶٳبييس.

ټبيي ٲبٶٷس ظيط ػب ٦ٟكي ٸ يب ؾبيط ٲح٭ ټبي ٢بث٭ زؾشطؾي،  اظ ٢طاضزازٴ ٦ٯيس ٲٷع٬ زض ٲح٭ .62

 يس.ذٹززاضي ٶٳبي

زض نٹضسي ٦ٻ ٸؾبي٭ ٲٷع٬ زض ټٷ٫بٰ قت سٹؾٍ اٞطاز ٶبقٷبؼ ػبثؼب ٲي قٹز،  ٞٹضاً ٲطاست ضا ثٻ  .63

 ٦الٶشطي ٲح٭ اَالٔ زټيس.

 اظ ٶ٫ٻ زاقشٵ دٹ٬ ٶ٣س، ثيف اظ حس ٶيبظ زض ٲٷع٬ ذٹززاضي ٶٳبييس. .64

ٲٻ ٸ ... ټٳٹاضٺ ؾٗي ٶٳبييس سهٹيطي اظ ٦ٯيٻ اؾٷبز اظ ٢جي٭ ؾٷس ٲٷع٬، ذٹزضٸ، قٷبؾٷبٲٻ، ٪ٹاټيٷب .65

 سٽيٻ ٸ زض ٲح٭ اٲٵ ٶ٫ٽساضي ٶٳبييس.



 

 

زټس ٸ يب ا٪ط اٞطازي ثٻ ٖٷٹاٴ ٲأٲٹض ٶيطٸي  ثٻ ٞطظٶس ذٹز ثيبٲٹظيس ٦ٻ ټط ٸ٢ز سٯٟٵ ضا ػٹاة ٲي .66

 اٶشٓبٲي ٸ يب زي٫ط ؾبظٲبٴ ټبي زٸٮشي ثٻ ٲٷع٬ قٳب ٲطاػٗٻ ٲي ٶٳبيٷس؛ ٶ٫ٹيس ٦ٻ زض ذبٶٻ سٷٽبؾز

ٶس ٸ ثب زازٴ ذجط ٶب٪ٹاض، ٲٷؼط ثـٻ ذطٸع قـٳب اظ ٲٷع٬ ٪يط ٶؿجز ثٻ اٞطازي ٦ٻ سٳبؼ سٯٟٷي ٲي .67

 ٲي قٹٶس، حؿبؼ ثبقيس ٸ اظ نحز ذجط ٲُٯٕ قٹيس.

٦ٷيس ٸ آٶٽب زض ٲٷع٬ حًٹض ٶساضٶس اظ ٶٹقشٵ  چٷبٶچٻ ثٻ ٲٷع٬ زٸؾشبٴ ٸ آقٷبيبٴ ذٹز ٲطاػٗٻ ٲي .68

 ٖسٰ حًٹض آٶٽب ثٻ زض ٸ زيٹاض ذٹززاضي ٶٳبييس

ض ثطاي ثچٻ يب اًٖبي ٲؿٵ ذبٶٹازٺ ٸ يب اؾشرساٰ ٶٓبٞشچي، ٢ج٭ اظ اؾشرساٰ يب اٶشربة دطؾشب .69

 ؾٹاث١ ظٶس٪ي آٶبٴ ضا ثطضؾي ٸ قٷبؾبيي ٦بٲ٭ ٶٳبييس.

ثٻ ټيچ ٖٷٹاٴ ثطاي قٷبؾبيي اٞطاز، اثشسا ا٢ساٰ ثٻ ثبظ ٶٳٹزٴ زضة ٶ٧ٷيس ٸ ايٵ ٲٹضز ٶيع ثٻ  .71

 آٲٹظـ زازٺ قٹز. ذٹز  ٞطظٶساٴ ذطزؾب٬

ي ضٸي زيٹاضټب ٲرهٹنبً زض ٲٷبظ٬ قٳبٮي ٸ ثٻ ٦بض ثطزٴ ٸؾبي٭ سأذيطي اظ ٢جي٭ ٶطزٺ ٦كاظ  .71

 ټبي ايٳٷي ٲٹػت  اٲٷيز ثيكشط ٲٷبظ٬ ٲي ٪طزز.  ٢ٟ٭

قٹز ٦ٻ ذبٶٳي ثٻ ثٽبٶٻ قيط زازٴ ثٻ ٞطظٶسـ ٸ يب ٶٹقيسٴ ي٥ ٮيٹاٴ  ثًٗي اٸ٢بر ٲكبټسٺ ٲي .72

 ٶٳبيس.  آة ثٻ آؾبٶي ٸاضز ٲٷع٬ قسٺ ٸ ؾذؽ زض ٮحٓٻ ٲٷبؾت ا٢ساٰ ثٻ ؾط٢ز ٲي

٦ٷس ٦ٻ ؾبض٢يٵ ثٻ  ثًٗي ٲٹا٢ٕ ٲبٮ٥، ٲٷع٬ ذٹز ضا ػٽز ٞطٸـ ٸ يب اػبضٺ زض ضٸظٶبٲٻ آ٪ٽي ٲي .73

 ٶٳبيٷس. ايٵ ثٽبٶٻ، ٸاضز ٲٷع٬ قسٺ ٸ ٲجبزضر ثٻ ؾط٢ز ٲي

ظ س٧ظيط ٚيط ٢بث٭ ٦ٷشط٬ ٦ٯيس ٲٷع٬ زض ثيٵ ذبٶٹازٺ ذٹززاضي ٦ٷيس. ثرهٹل ٦ٯيس ٲٷع٬ ضا زض ا .74

 يي ٢طاض ٶسټيس.ػيت اَٟب٬ ٦ٹز٦بٴ زثؿشبٶي ٸ ضاټٷٳب

ي٥ ضازيٹ زض ٲٷع٬ ضٸقٵ ٦طزٺ ٸ اَٳيٷبٴ حبن٭ ٦ٷيس ٦ٻ نساي آٴ ثٻ حسي ثٯٷس اؾز ٦ٻ   .75

 ٪طزز.  ټب ٶٳي ٣ٍٞ اظ دكز زض قٷيسٺ ٲي قٹز ٸ ٲٹػت آظاض ټٳؿبيٻ

 



 

 

 : پس اش سسقت پيگيسي

 ٪عاضـ زټيس. 111ثالٞبنٯٻ دؽ اظ اَالٔ اظ ٸ٢ٹٔ ؾط٢ز ٲطاست ضا ثٻ دٯيؽ  .1

ؾط٢ز اظ زازٴ ټط ٪ٹٶٻ اَالٖبر ٸ اضائٻ ٸيٗيز ثٻ اٞطاز ٶبقٷبؼ ذٹززاضي ٶٳٹزٺ ٸ دؽ اظ ٸ٢ٹٔ  .2

 ٦بٲالً ذٹٶؿطز ثبقيس.

٢ج٭ اظ حًٹض ٲأٲٹضاٴ اظ ثٽٱ ظزٴ نحٷٻ اٖٱ اظ ػبثؼبئي اقيبء ٸ زؾز ظزٴ ثٻ آٴ ټب يب ضٞز ٸ  .3

 آٲس ثي ٲٹضز ثذطټيعيس.

بقس، اظ ػٳٕ آٸضي ذطزٺ چٷبٶچٻ ؾط٢ز ثٹاؾُٻ ق٧ؿشٵ قيكٻ زض ٸ دٷؼطٺ نٹضر ٪طٞشٻ ث .4

 قيكٻ ټب ذٹززاضي ٶٳبئيس.

اظ زؾز ظزٴ ثٻ ٦ٯيس ثط٠، ٲيعټبي قيكٻ اي، ٪ٹقي سٯٟٵ، زؾش٫يطٺ زض ٸ يرچب٬ ، ْطٸٜ ٸ ....  .5

زض ٲح٭ ٸ٢ٹٔ ؾط٢ز ٦ٻ ٲٹػت اظ ثيٵ ضٞشٵ آطبض اٶ٫كز ثطػبي ٲبٶسٺ ثط آٶٽب ٲي قٹز ذٹززاضي 

 ٶٳبئيس.

سٺ اظ ؾبض٢يٵ )٢يچي، چب٢ٹ، ز٦ٳٻ ٮجبؼ ٸ ...( ٦ٻ اظ ازٮٻ اظ زؾز ظزٴ ٸ ػبثؼبئي اقيبء ثؼبي ٲبٶ .6

اضس٧بة ػطٰ ٲحؿٹة ٸ حبٸي ٲُبٮت ٲٽٱ ثطاي ٦كٝ ٲي ثبقس ذٹززاضي ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ اْٽبض ٶٓط اٞطاز 

 ٹ٬ سٹػٻ ٶٷٳبئيس.ئٚيط ٲؿ

 اظ زؾز ظزٴ يب ٲحٹ آطبض ثب٢ي ٲبٶسٺ اظ ؾبض٢يٵ ٲظ٭ ذٹٴ، ٲٹ ٸ .... ػساً ثذطټيعيس. .7

ٹالٴ اظ نحٷٻ ٸػٳٕ آٸضي ازٮٻ ػطٰ ثب ثطضؾي ز٢ي١ ، ٮٹاظٰ، آٲبض ٸ ٲكرهبر ئؿدؽ اظ ثبظزيس ٲ .8

 ز٢ي١ ٸؾبئ٭ ٸ اقيبء ٢يٳشي ضا ثب سٷٓيٱ ٮيؿشي زض ق٧بيز ذٹز ٲٷ٧ٗؽ ٶٳبئيس.

ثٗس اظ ٸ٢ٹٔ ؾط٢ز ټط ٪ٹٶٻ اذجبض ٸ اَالٖبر ٲطثٹَٻ ٸ ٲٹاضز ٲك٧ٹ٤ ضا ػٽز ثٽطٺ ثطزاضي زض  .9

 .الٴ دطٸٶسٺ ٢طاض زټيسٹئاذشيبض ٲؿ

ثسٸٴ زالي٭ ٦بٞي اٞطاز ثي ٪ٷبٺ ضا ٲشٽٱ ٶٷٳبئيس چطا ٦ٻ ٲٹػت ټش٥ حطٲز ٸ ايؼبز ٦يٷٻ ټبي  .11

ٶٽٟشٻ زض آٶٽب ذٹاټس قس. ثٷبثط ايٵ دؽ اظ اَٳيٷبٴ ٦بٲ٭ ٸ ثب زالي٭ ٦بٞي ٸ ٢ُٗي ثٻ اٖالٰ ٲٓٷٹٶيز 

 ا٢ساٰ ٞطٲبئيس.

٢طاض زټيس سب زض نٹضر  حسا٢٭ زٸ آزضؼ ٚيط٢بث٭ سٛييط اظ ذٹز ضا زض اذشيبض ٲؿإٸٮيٵ دطٸٶسٺ .11

 ٦كٝ اٲٹا٬ ٲؿطٸ٢ٻ ثٻ قٳب اَالٔ زټٷس.

 

 



 

 

 تَصيه  ٍهطداز)خسيد ٍفسٍش اهَال هسسٍقه(

ؾط٢ز ي٧ي اظ قبيٕ سطيٵ ٸ٢سيٳي سطيٵ ػطايٳي اؾز ٦ٻ ثكط اظ زيطثبظ سب٦ٷٹٴ ثب آٴ ٲٹاػٻ ثٹزٺ 

٪صاض اظ  يٝ ٢بٶٹٴاؾز.ؾط٢ز اظ ٶٓط ٮٛٹي ثٻ ٲٗٷبي زظزيسٴ ٸثطزٴ ٲب٬ زي٫طاٴ اؾز.٦ٻ اٮجشٻ سٗط

 . ؾط٢ز ٸاٶٹأ ٸقطايٍ آٴ ثؿيبض ٪ؿشطزٺ سط اظ ٲٗٷي ٮٛٹي آٴ ٸاغٺ ٲي ثبقس

 هطداز

ثٽشط اؾز اٲٹاٮي ٶٓيط ضايبٶٻ، سٯٹيعيٹٴ، ؾبٖز ٸٚيطٺ ضا اظ ٦ؿبٶي ٦ٻ ٞب٢س ٲط٦ع ٦ؿجي ٲكرم   -1

 ٢بٶٹٶي ٲي ثبقٷس، ذطيساضي ٶٳٹز.

اظ اٞطاز ٞب٢س ٲط٦ع ٦ؿجي ٢بٶٹٶي طبثز ٸٲكرم ا٪ط ذطيساض ټط٪ٹٶٻ اٲٹا٬ ٶٓيط َال، ضايبٶٻ ٸٚيطٺ  -2

ټؿشيس، ان٭ ؾٷس ٲبٮ٧يز آٴ اٲٹا٬ ضا ٲُبٮجٻ ٸاذص ٦ٷيس، ټٳچٷيٵ اظ نحز آٴ ؾٷس سٯٟٷي ٸثٻ 

 ٶحٹي اظ اٶحبء اَٳيٷبٴ حبن٭ ٶٳبييس.

زض ټٷ٫بٰ ذطيس اٲٹا٬ اظ اٞطاز ٞب٢س ٲط٦ع ٢بٶٹٶي ٦ؿجي طبثز ٸٲكرم، قٳبضٺ ؾطيب٬ ٸؾطي  -3

 ر ٦بال ضا ثب ٞب٦شٹض ذطيس اضائٻ قسٺ، سُجي١ زټيس.ؾبذز ٸؾبيط ٲكرهب

ټٷ٫بٰ ذطيس ٦بالټبي ٪طاٶ٣يٳز ٲظ٭: سٯٹيعيٹٴ، يرچب٬، ضايبٶٻ، َال ٸٚيطٺ اظ ٲط٦ع ٦ؿجي طبثز  -4

 ٸٲكرم ٸسٷٽب ثب اذص ٞب٦شٹض ذطيس ٦بال، ا٦شٟب ٶ٧ٷيس

ٶ٧ٷيس ٸ ثٻ ح٧بيز ټبي ٚيط ٸا٢ٗي ٸ ق٫طز ټبي ٲؼطٲيٵ ثطاي ٞطٸـ اٲٹا٬ ٲؿطٸ٢ٻ  ، سٹػٻ   -5

سحز سبطط  احؿبؾبر اٶؿبٶي  اظ ضٞشبض ٣ٖالٶي ٸ ٲُبٮجٻ اؾٷبز ٸ ٲبٮ٧يز اٲٹا٬ ٸ ؾبيط ٢ؿٳشٽبي اٲٹا٬ 

 ٸ ؾبيط ٢ؿٳشٽبي الظٰ ، چكٱ دٹقي ٶٷٳبييس. 

٢يٳز اٲٹا٬ اٖٱ اظ ٚيط ٲؿشٗٳ٭ ٸ ٚيط ٲؿشٗٳ٭ )٦بض٦طزٺ (  زض ثبظاض س٣طيجبً ٲٗيٵ اؾز ، ا٪ط  -6

ظ حس ٲٗٳٹ٬ ٸ ثٻ ٶحٹ ثؿيبض ٶبظٮي ثٻ قٳب زاقز ، ايٵ ٲٹيٹٔ ٞطزي ٢هس ٞطٸـ ٲبٮي ضا ٦ٳشط ا

 احشٳبال ح٧بيز اظ ٲؿطٸ٢ٻ ثٹزٴ  آٴ ٲب٬ زاضز .

ؾبض٢يٵ آٶ٣سض  ثٻ ؾط٢ز ٸ زظزي ٲي دطزاظٶس سب ظٲبٶي ٦ٻ سٹؾٍ دٯيؽ زؾش٫يط قٹٶس ٸ آٶ٫بٺ  -7

بيٷس دؽ ؾط٢ز سحز ثبظػٹيي ټبي ٞٷي ، ثٻ ٦ٯيٻ ؾط٢ز ټبي ديكيٵ ٸ ٲ٧بٶٽبي ٞطٸـ اٲٹا٬ ا٢طاض ٶٳ

 اٲٹا٬ ٲؿطٸ٢ٻ ٲٹيٹٖي اؾز ٦ٻ زيط يب ظٸز ٦كٝ ٲي قٹز ٸ زض انُالح زيط يب ظٸض زاضٺ اٲب ..... !

 



 

 

 


