( كغوت ؿٙبِي ثيّٗ ) ................................
ثيّٗ متبَ سِغ ِمبُ٘ٗ وبعاْ
ثررغ اؿرربؽ هيلررٕٙبص وررگذ ثيّررٗ ررظاع ِررظوٛع صع ررضٚي
ِلشوبت(هي لٕٙبصي وٗ ثٗ كغوت ؿٙبِي ثي ّٗ ...............وٗ
اػ ا يٓ هؾ ثي ّٗ غ سٛا ٔضٖ ِي كٛص ت ـٍيُ ِي غصص)  ٔ ٚيؼ ثٗ
ا ؿگٕبص هب ؿشٙبي ِ ٕ ضعج صع هغؿ لٕبِٗ تىّ يً كضٖ اػ ُغف ثي ّٗ
ظاع  ٚؿبيغ آ ٙبعات وگذ ا ٚوٗ ثٗ ِٕ ٔٛع صعج صع ثي ّٗ ٔب ِٗ
هٛعت ِي ريص ،ثي ّٗ غ س ـبعت ٚاعص ثٗ ِٛعص ثي ّٗ ِ ٚگ ٗ ٛثٗ
ثي ّٗ ظاع عا (صع هٛعتيىٗ دك ثي ّٗ عا صع ػ ِبْ ِ مغع هغصا ست
وغصٖ ثب كض) ثٗ ِ ٛت ا يٓ ثي ّٗ ٔب ِٗ  ٚثب عٗب يت ا ؿگثٕبئبت
ِ مغعات  ٚكغايَ ِ ٕضعج صع آْ  ٚيب ِ ٕضعج صع ا حلبلي ٘بي ِغ ثٍٛ
تب ِيؼاْ هيق ثيين كضٖ صع ػيغ رباْ سٛا٘ض وغص.
اؿگثٕبئبت ِّٗٛي
ثيّٗ غ سـبعات اػ ثني عفنت يب ِـئٌٛيت دمٛلي عا وٗ ثِٛع
ِـگميُ يب غري ِـگميُ ثٍ٘ت يب صع ٔگيجٗ ٗٛاًِ ػيغ ٚاعص آِضٖ
ثبكض رباْ خنٛا٘ض وغص.
ٕگ ٘ ،ج ًّ ٗ ،َٛص مشٓ سبع ي ٍّٗ ،يبت س وّبٔٗ(سٛاٖ
ا ٌف-
ٕگ ا ٗالَ كضٖ يب ٔ لضٖ ثب كض)ٕ ،گ صاس ٍي يبغي غي ،ث ٍٛا،
أ مالة يب ل يبَ ،كٛعف ،اٗگ وبة وبع غاْ يب تِ٘ يً وبعسب ٔٗ اػ
ُغف وبعفغ ِب صع ِ مبَ ِمبث ٍٗ ثب اٗگ وبة وبع غإْ ،ج لٙبي
ص ؿگٗ مج ٘ي ،صع ص ؿت غفنت لضعت ث ٛؿيٍٗ لٛاي ٔ ٔبِي يب اػ ُغ يك
غري لبٔٔٛي يب اػ ُغف اكشب هي وٗ ثب ؿٛء ٔ يت ث ٕبَ يب ثب
اعتجبٍ ثب ٘غ  ٗٔٛتلىيالت ؿيبؿي اذمبَ ريص.
تٛل يفً ،جَ  ِ ٚوبصعٖ يب سغا ثي ا ِٛاي يب ػ يبْ ٚاعص ثٗ
آْ ثٕب ثٗ صؿگٛع صٌٚت ٍّٗي يب لبٔٔٛي( )de jure or de Factoيرب ٘رغ
ِمبَ هالديگضاع ِّٗٛي.
ةٚ -اوٕلٙبي ٘ـگٗ ي يب آٌٛص ي ٘بي ِغث ٍٛثٗ تل٘ل٘بت ٘ـگٗ اي
 ٚعاصي ٛاوگي.ٛ
پ ًّٗ -يب ؿ ًٙأگبعي ّٗضي ثيّٗ ظاع.
ت) تِ٘يً متبَ يب لـّيت اػ وبع.
چٕبٔ چٗ صع غ يبْ
صاصعؿي صيگغ ،ثيّٗ غ
ا ٗالَ صاعص وٗ اػ ثني
ِلّٛي ايٓ ثيّٗ ٔيـت،
ثبكض ث٘ٙضٖ ثيّٗ ؼاع

ِغا دً لبٔٔٛي ،ت٘م يت ص ٗٛي يب ٘غ ٗٔ ٛ
ثٗ اتىبء ِمغعات ثٕض اٌف ِظوٛع صع ثبال
ع فنت ،سغا ثي ،ػ يبْ يب ِ ـئٌٛيت د مٛلي
اثجبت ايٕىٗ چٕني ِٛاعصي ِلّٛي ثيّٗ ِي
اؿت.

ِضت ثيّٗ
اٌف -صٚعٖ ٍّٗيبت ؿبسگّبٔي
ِـئٌٛيت ثيّٗ غ  ٌٛٚايٕىٗ تبعيز ِمضِي صع ضٚي ِلشوبت
طوغ كضٖ ثبكض اػ ػِب ٔي كغ ٕٚسٛا٘ض كض وٗ وبالي ِظوٛع صع ضٚي
ِلش وبت ثٗ حمً وبع ع ؿيضٖ ثب كض  ٚصع تبعيز أم ٌبي ثي ّٗ ِ مغع
ضٚي ِلش وبت هب يبْ ِي يب ثض .صع هٛعتي وٗ ل ـّت يب
صع
ل ـّگٙبيي اػ وبع لغاعصاص ِٛعص ثي ّٗ ل جً اػ تبعيز أم ٌبي
ِ مغع صع ضٚي ِلش وبت اػ ُغف هبدت وبع حت ٛيً غف گٗ كضٖ يب
ِٛعص هبغٖ ثغصاعي لغاع ريص ت٘ ٙض ثي ّٗ غ صع مهبْ تبعيز حت ٛيً
يب هبغٖ ثغصاعي هبيبْ يبفگٗ تٍمي ِي كٛص.
ة) صٚعٖ ٔگٙضاعي
ا غ صع ضٚي ِلشوبت صٚعٖ ٔگٙضاعي ٔيؼ هيق ثيين كضٖ ثبكض
ِـئٌٛيت ثيّٗ غ صع ُٛي ايٓ صٚعٖ حمضٚص ثٗ ٘غ  ٗٔٛاػ ثني عفنت
يب سـبعتي سٛا٘ض ثٛص وٗ ثٗ هيّبٔىبع يب هيّبٔىبعاْ ثيّٗ كضٖ
 ٚصع ٕ٘ گبَ ا غاي ٍّٗ يبتي وٗ ثغ ُ جك ت ٘ضات ٔب كي اػ كغٍ
ٔگٙضاعي لغاعصاص ٍِؼَ ثٗ اذمبَ آْ ِي ثبكٕض ٚاعص آِضٖ ثبكض.
كغايَ ِّٗٛي
 ِ -1ـئٌٛيت ثي ّٗ غ ثغاي ٘غ  ٗٔ ٛهغصاسيت حتت ٗ ٕٛاْ ا يٓ
ثيّٗ ٔبِٗ ِلغ ٍٚثغ ايٓ سٛا٘ض ثٛص وٗ ثيّٗ ؼاع ِمغعات
ا يٓ ثي ّٗ ٔب ِٗ عا عٗب يت وغصٖ  ٚوٍ يٗ ٓ ٚبيفي عا وٗ
ث٘ٙضٖ صاعص صليمب اذمبَ صاصٖ ثبكض.
 -2ضٚي ِلش وبت  ٚخبق يب خب لٙبي ِگ ٌّٓ ا يٓ ثي ّٗ ٔب ِٗ ؼء
اليٕ فه ثي ّٗ ٔب ِٗ حم ـٛة ِي كٛص  ٚا هِالح«ا يٓ ثي ّٗ ٔب ِٗ»
٘غ بي ا يٓ لغاعصاص ث ىبع ثغصٖ كٛص ِٕ ٔٛع اػ آْ ضٚي
ِلشوبت  ٚخبق يب خبلٙب ِٓ ديث ا ّٕٛ7سٛا٘ض ثٛص٘ .غ وٍّٗ
ضٚي ِلش وبت يب خبق يب
يب ا هِالدي وٗ صع يه ل ـّت يب
خب لٙبي ا يٓ ثي ّٗ ٔب ِٗ ثٗ ِ٘ ٕبي سب هي ث ىبع ثغصٖ كٛص مهٗ
بي ثيّٗ ٔبِٗ صاعاي مهبْ ِ٘ين سٛا٘ض ثٛص.
ٍ ٛريي اػ
ؼاع وٍ يٗ ادگيب بت الػَ عا ثٗ ِٕ ٔٛع
 -3ثي ّٗ
ٚل ٕٛسـبعت ا ػ ثني عفنت يب سـبعت ٚاعص ثٗ اكشبم ثبٌث ثٗ
ٗ ًّ سٛا ٘ض آٚعص  ٚمه چٕني ا هٛي هذيخ ِٕٙض ؿي  ِ ٚمغعات
لبٔٔٛي  ٚت ٛهيٗ ٘بي وبعسب ٔٗ ؿبػٔضٖ عا ِغا ٗبت وغصٖ ٚ
وٍ يٗ ٍّٗ يبت ؿبسگّبٔي ٌٛ ٚاػَ  ٚجت ٙيؼات ِ ٚب كني آالت
ثي ّٗ كضٖ ثٗ ِ ٛت ا يٓ ثي ّٗ ٔب ِٗ عا صع كغايِي هذيخ
ٔگٙضاعي سٛا٘ض وغص.
 -4ثي ّٗ ؼاع ِ ٍؼَ ا ؿت ثالفب هٍٗ وٍ يٗ تغيريا تي عا وٗ ِ ٛت
ت غيري ِب٘ يت س ِغ ِٛعص ا يٓ ثي ّٗ ِي كٛص وگ جب ثٗ ا ُالٕ
ثيّٗ غ ثغؿبٔض تب صع هٛعت الگٌب ثٗ تجٖ ايٓ تغيري دضٚص
ت٘ٙضات ثيّٗ غ  ٚيب دك ثيّٗ تغيري يبثض.
غ ِي تٛأ ٕض صع ٘غ ِ ٛلٖ ِٕب ؿت ثٗ
 -5منبي ٕض بْ ثي ّٗ
و بع بٖ  ٚحمً وبع ِغا ٘ٗ وٕ ٕض  ٚثٗ ٘غ  ٗٔ ٛا ؿٕبص ٚ
ِضاعن ٔ ٚملٗ ٘بي ِغث ٚ ٍٛغريٖ صؿرتؿي صاكگٗ ثبكٕض .مهچٕني
منبي ٕض بْ ِؼ ثٛع دك صاع ٔض اػ ِٛعص ثي ّٗ ثبػع ؿي ث٘ ًّ
آٚعٔض.
 -6صع هٛعت  ٚل٘ ٕٛغ  ٗٔ ٛدبص ثٗ اي وٗ ثغ ُ جك ا يٓ ثي ّٗ
ٔبِٗ ِ ٛت ُغح اصٗبي سـبعتي كٛص ثيّٗ ؼاع ثبيض:

ا ٌف) ثالفب هٍٗ ث ٛؿيٍٗ تٍ فٓ  ٚيب تٍ گغاف ِ ٚگ٘بل جب ث ٛؿيٍٗ
ٔبِٗ ِغاتت عا ثٗ ثيّٗ غ اٗالَ صاعص.
ة) متبَ ا لضاِبتي عا وٗ ثغاي ٚي اِ ىبْ صاعص ثٗ ِٕ ٔٛع
ٍ ٛريي اػ ـرتف صإِٗ ػيبْ  ٚسـبعت ثًّ٘ آٚعص.
پ)  ًٖ ٚل ـّگٙبي س ـبعت ص يضٖ عا ثٗ مهبْ دبي د فْ و ٕض  ٚثٗ
ِٕ ٔٛع ع ؿيض ي صع اسگ يبع منبي ٕضٖ يب وبع كٕبؽ ثي ّٗ غ لغاع
ص٘ض.
ت) وٍيٗ اُالٗبت ِ ٚضاعن ِٛعص صعسٛاؿت ثيّٗ غ عا هتيٗ  ٚصع
صؿرتؽ ا ٚثگظعص.
ث) صع هٛعت ف مضاْ يب س ـبعت ِ٘ ٍٛي صػصي ؿبصٖ يب ؿغلت ثب
كىـنت دغػ ِمبِبت أگٔبِي عا ٍِِٖ ؿبػص.
ثيّٗ غ ِـئٛي رباْ سـبعت يب ِـئٌٛييت وٗ صع ٓغف چٙبعصٖ
عٚػ هؾ اػ  ٚل ٕٛآْ دبص ثٗ ثٛي ا ُالٕ صاصٖ ٔ لضٖ ثب كض خنٛا ٘ض
ثٛص.
ث٘ض اػ آٔىٗ ثيّٗ ؼاع ثغ ُجك كغايَ ثبال ٚل ٕٛسـبعت عا
ثٗ ا ُالٕ ثي ّٗ غ ع ؿبٔض دك صاعص ٔ ـجت ثٗ ت غيري يب ت ٘ٛيي
س ـبعهتبي ؼ ئي ا لضاَ و ٕض ٌ .ىٓ صع ِٛعص س ـبعهتبي ثؼعگ ثب يض
ثٗ منبيٕ ضٖ ثيّٗ غ فغهت صاصٖ كٛص وٗ لجً اػ ٘غ  ٗٔٛتّ٘ري
يب تغيريي سـبعت عا ِٛعص عؿيض ي لغاع ص٘ضٚ .يل ايٓ ِبٖٔ اػ
آْ مني كٛص وٗ ثي ّٗ ؼاع وٍ يٗ ا لضاِبتي عا وٗ ِِٕ مب ثغاي
إِ يت  ٚاصا ِٗ وبع ًغٚعت صاعص ث٘ ًّ آٚعص .صع هٛعتيىٗ
منبيٕضٖ ثيّٗ غ صع ٍِٙيت وٗ لبٗضتب ثغاي چٕني عؿيض ي ِّ٘ٛي
ا ؿت ثٗ ع ؿيض ي ا لضاَ ٔى ٕض ثي ّٗ ؼاع ِي تٛاْ ت٘ ّري يب
ت٘ٛيي عا اذمبَ ص٘ض.
 -7ثي ّٗ ؼاع ِگ٘ ٙض ا ؿت ثٗ د ـبة ثي ّٗ غ ا لضاِبتي عا وٗ
ثيّٗ غ ثٗ ِٕٔٛع دفْ دمٛق سٛص  ٚصعيبفت غغاِت هغصاسيت
اػ اكشبم ثبٌث(جبؼ وـبٔي وٗ حتت ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ ثيّٗ كضٖ
أض) الػَ ِي صأض ِّ٘ٛي صاعص يب ا بػٖ  ٚصؿگٛع اذمبَ آْ
عا ثض ٘ض .غغاِيت وٗ دم ىٓ ا ؿت رباْ آْ ِٛعص صعسٛا ؿت ثي ّٗ
غ لغاع ريص ا ُٗ ا ؿت اػ س ـبعهتبيي وٗ ثي ّٗ غ ِ ـگميّب
هغصاس گٗ ا ؿت يب غغا ِبتي وٗ ثغ ُ جك ا هً لبئُ ِ مبِي صع
ٔگيجٗ سـبعهتبيي وٗ ثٗ ِ ٛت ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ هغصاسگٗ اؿت
دك ِِبٌ جٗ آْ عا صاعص .ا لضاِبت ِظوٛع صع ا يٓ ث ٕض دم ىٓ
ا ؿت ل جً اػ هغصا ست س ـبعت ثٗ ثي ّٗ ؼاع يب ث ٘ض اػ آْ
الػَ تلشين صاصٖ كٛص يب ِٛعص صعسٛاؿت لغاع ريص.
٘ -8غ  ٗٔٛاسگاليف وٗ اػ ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ ٔبكي كٛص ثٗ توّيُ
صاٚعي وٗ وگ جب ث ٛؿيٍٗ ُغفني ت ٘يني ِي كٛص اع بٕ سٛا ٘ض
كض .ا غ ُغفني ٔگٛأ ٕض ٔ ـجت ثٗ صاٚع ٚا دض تٛا فك دب هً
وٕٕض ِٛعص اسگالف ثٗ توّيُ ص ٚصاٚع وٗ ٘غ يه اػ ُغفني يه
ٔ فغ عا ٓغف ِضت يى ّبٖ ث ٘ض اػ صعسٛا ؿت وگذ ي ىي اػ ُغفني
وگ جب ت ٘يني سٛا ٘ض وغص ادب ٌٗ ِي كٛص .صع هٛعتيىٗ صاٚعاْ
ِؼ ثٛع ثٗ تٛا فك ٔغ ؿٕض ل جً اػ ثغع ؿي ِب٘ٛي ِِٛ ًٕٛ ٛعص
ا سگالف يه ٔ فغ عا وگ جب ث٘ ٕٛاْ ؿغ صاٚع أگ شبة ِي وٕ ٕض.
ؿغ صاٚع  ٚصاٚعاْ حتت عيب ؿت ؿغ صاٚع ت لىيً ٍ ـٗ صاصٖ
ِجبصعت ثٗ هضٚع دىُ صاٚعي ِي وٕٕض.
صاٚعاْ  ٚؿغصاٚع ثب يض اػ ثني ِٕٙض ؿني سربٖ أگ شبة كٔٛض٘ .غ
 ٗٔٛالضاِي ٍٗيٗ ثيّٗ غ صع ِغا ٖ لبٔٔٛي ِٛوٛي ثٗ اع بٕ
لج ٍي ِِٛ ًٕٛ ٛعص ا سگالف ثٗ صاٚعي  ٚهضٚع عاي اػ ُغف صاٚع
يب صاٚعاْ سٛا٘ض ثٛص.

 -9ا غ سـبعتي ِٛعص اصٗب لغاع ريص وٗ ثٗ ٙيت اػ ٙبت ٗبعي
اػ دمي مت يب تٛاَ ثب ل وض تم ٍت ت لشين صاصٖ كٛص يب اػ
ايٕگ ٗٔ ٛاصٗب ٘ب ه لگيجبٔي  ٚيب مبٕ ٔٛع ا ؿگفبصٖ اػ ا يٓ
ثي ّٗ ٔب ِٗ ٘غ  ٗٔ ٛا ؿٕبص ِ ٚضاعن  ٚ ٚؿبيً ٔبصع ؿت ٚ
تمٍت آِيؼ اػ ُغف ثيّٗ ؼاع يب ٘غ وؾ صيگغ ثٗ منبيٕض ي
ثي ّٗ ؼاع ث ىبع ثغصٖ كٛص  ٚيب چٕبٔ چٗ ٔ ـجت ثٗ اص ٗبي
س ـبعتي وٗ ِغصٚص كٕبسگٗ كضٖ ا ؿت .صع ٓغف ؿٗ ِبٖ
٘يچگ ٗٔ ٛا لضاَ يب ٗ ًّ لبٔٔٛي ا ذمبَ ٔ گريص  ٚيب صع
هٛعتيىٗ ِ ًٕٛ ٛثٗ صاٚعي اع بٕ كضٖ ثب كض صع ٓغف ؿٗ ِبٖ
هؾ اػ هضٚع عاي صاٚع يب صاٚعاْ يب ؿغصاٚع ٘يچ ٗٔ ٛ
ا لضاِي ث٘ ًّ ٔيب يض وٍ يٗ د مٛق ٔب كي اػ ا يٓ ثي ّٗ ِٕگ في
سٛا٘ض كض.
ا غ صع ػِبْ ٚل ٕٛسـبعت ِلّٛي ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ ثغاي
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رباْ س ـبعت يب ص ٗبٚي ا كشبم ثب ٌث ثي ّٗ ٔب ِٗ صي گغي ٔ يؼ
ٛ ٚص صا كگٗ ثب كض ،ثي ّٗ غ ثب ت ٗ ٛثٗ ِ جبٌغ ثي ّٗ كضٖ
صع ص ٚثيّٗ ٔبِٗ فمَ ثٗ ٔـجت ؿ ُٙسٛص ِـئٛي رباْ سـبعت
يب كغوت صع هغصاست آْ سٛا٘ض ثٛص.

ضٚي ِلشوبت
حمً هضٚع
ثيّٗ ٔبِٗ مشبعٖ ................
ِ ًٕٛٛلغاعصاص
ٔبَ ٔ ٚلبٔي ثيّٗ ؼاع:
اٌف) هبدجىبع
ة) هيّبٔىبع(هيّبٔىبعاْ)
حمً وبع
كغح ِ ٚ ًٕٛٛسِغ٘بي ِٛعص ثيّٗ
ِجٍغ ثيّٗ كضٖ
خبق يه – ِٛعص ثيّٗ
 ٍّٗ -1يبت ؿبسگّبٔي(وبع٘بي صا ئُ يب -1
-2
ِٛلت  ٚوٍيٗ جتٙيؼات ِغث)ٍٛ
-3
اٌف -اعػف وبع
ة -جت ٙيؼات يب ِ وبحلي وٗ ث ٛؿيٍٗ هبدت مجٖ وً
وبع هتيٗ كضٖ اؿت
ِ -2وبحل ٌٛ ٚاػَ  ٚجتٙيؼات ؿبسگّبٔي
ِ -3بكررني آالت ؿرربسگّبْ(ِِبثك فٙغؿررت
هيٛؿت)
دضاوثغ غغاِت ِلّٛي ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ ثغاي
اػ ثني ثغصْ ًبي٘بت
فغأليؼ٘ب:
ِ جبٌغي وٗ صع ٘غ دبص ثٗ ثغاي اػ ثني ع فنت
يب ػ يبْ ٚاعص ثٗ ٍّٗ يبت ؿبسگّبٔي  ٚيب
ره
رق ير
ر ٕٛخبر
ربحل ؿبسگّبٔي(ًِٛر
رٛاػَ ِ ٚور
ٌر
ث ٕض٘بي  2 ٚ 1فٛق ا ٌظوغ) ٔب كي اػ ٗٛا ًِ
ػيغ ث٘ٙضٖ ثيّٗ ؼاع اؿت.
اٌف -ػِني ٌغػُٖٛ ،فبْ ،تٕض ثبص ،غصثبص،
ؿيًُ ،غيبْ آةٔ ،لـت عيؼف آٚاع.
ةٍِٛ٘ -ي ٘غ ٍٗت صيگغ ثٗ ؼ آتق ؿٛػي ٚ
أفجبع  ٚهبٗمٗ
خبق صِ -ٚـئٌٛيت دمٛلي
 -1دضاوثغ غغا ِت صع ِٛعص يه دبص ثٗ يب
ؿٍ ـٍٗ دٛاصثي وٗ صاعاي ِٕ لب ٚا دض
ثبكض:
اٌف -صع ِٛعص سـبعهتبي ـّبٔي ثغاي ٘غ
كشن
ة -صع ِٛعص ػيبهنبي ِبيل
 -2مجٖ وً غغاِت حتت ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ
ِضت ثيّٗ (ثغ ُجك ِمغعات ِغث ٍٛثٗ صٚعٖ
تبِني)
اٌررررف -صٚعٖ ٍّٗيرررربت ؿرررربسگّبٔي اػ
 ...............تب .............
ة -صٚعٖ ٔگٙرررررررررررررررررررررضاعي اػ
 .....................ترررررررررررررررب
....................
دك ثي ّٗ ( وٗ ِج ٍغ آْ ُ جك كغايَ ثي ّٗ
ٔبِٗ دمىٓ اؿت تغيري هيضا وٕض)
اٌِبء وٕٕضٖ يب اٌِبء وٕٕض بْ ثب اسگيبع تبَ اػ ُغف ثيّٗ
ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ عا ثٕبَ ا ٚاٌِبء ِي وٕٕض
تبعيز ...................................

غ

هيلٕٙبص  ٚهغؿلٕبِٗ
كغوت ؿٙبِي ثيّٗ
ثيّٗ متبَ سِغ ٔوت
مشبعٖ ..............................
 ًِٕٛٛ -1لغاعصاص:
(چٕبٔ چٗ ُغح كبًِ چ ٕض خبق ا ؿت ،خبق يب خب لٙبيي وٗ ثب يض ثي ّٗ
كٛصِ ،لشن فغِبييض)
 -2حمً ٔوت،
كررررٙغ
اؿررررگبْ
ولررررٛع
عٚؿگب
كٙغؿگبْ
 -3هيلٕٙبص صٕ٘ضٖ:
ٔلبٔي:
 -4هبدجىبع:
ٔلبٔي:
 -5هيّبٔىبع يب هيّبٔىبعاْ اهٍي:
ٔلبٔي:
 -6هيّبٔىبع يب هيّبٔىبعاْ فغٗي:
ٔلبٔي:
 -7ؿبػٔض بْ ٌٛاػَ اهٍي:
ٔلبٔي:
ِٛ -8ؿـٗ ٔبٓغ ثغ ٔوت:
ٔلبٔي:
ِٕٙ -9ضؽ ِلبٚع:
ٔلبٔي:
 -11كغح وبًِ اكيبي ِٛعص ٔوت:
چٕبٔچٗ اػ اكيبي صؿت ص َٚاؿگفبصٖ ِي كٛص ِلشن فغِبيٕض.

اٌف -صع ِٛعص ِبكني آالت:
(وبعسب ٔٗ ؿبػٔضٖ ،مشبعٖ ِب كني،
فلبع ،دغاعت ،صٚع ِٛتٛع)

ٔ ،ٕٛا ٔضاػٖٓ ،غف يتٚ ،ػْ،

ة :صع ِٛعص وبعسبٔٗ:
(ٔملٗ ِّٗٛي ُغحً٘ٚ ،يت وبع٘بي ؿبسگّبٔي)
ترربعيز
ِ -11ررضت ثيّررٗ:
كغ ٕٚثيّٗ
ِبٖ
صٚعٖ أجبعصاعي
تبعيز كغٍّٗ ٕٚيبت ٔوت
ِبٖ
صٚعٖ ٔوت يب ؿبسگّبْ
٘فگٗ
صٚعٖ آػِبيق
ِبٖ
صٚعٖ ٔگٙضاعي
ٔ ٕٛهٛكق ٔگٙضاعي ِٛعص صعسٛاؿت
تبعيز أمٌبء ثيّٗ
 -12آيب ٔملٗ ٘ب ُ ٚغح ٘ب ِ ٚوبحل ِٛعص اؿگفبصٖ صع ايٓ هغٚژٖ
ٔرررٗ
آعي .....
اٌرررف -وبع٘ررربي لجٍررري
.........
ٔٗ
آعي ...........
ة -وبع ٘بي لج ٍي ث ٛؿيٍٗ هيّبٔ ىبع

........
لجال ُ٘ ِٛعص اؿگفبصٖ يب آػِبيق لغاع غفگٗ اؿت؟
سٛا٘ لّٕض ا ؿت صع ِٛعص ُغد ٙبي ِ لبهبي وٗ لجال ث ٛؿيٍٗ هيّبٔ ىبع
اذمبَ كضٖ اؿت ،اكبعٖ فغِبييض.
 -13آ يب وبع ِٛعص ٔ ٔغ ،اصا ِٗ يب ت ٛؿ٘ٗ تبؿي ـبت ِٛ ٛص ِي
ٔٗ.......
آعي ....
ثبكض؟
آيب هبغٖ ثغصاعي تبؿيـبت ِٛ ٛص ،صع صٚعٖ ٔوت ٔيؼ اصاِٗ سٛا٘ض
ٔٗ ......
آعي .....
صاكت؟
(ٔملٗ ٘بي ِغث ٍٛعا ًّيّٗ فغِبييض)
 -14آ يب وبع ٘بي ؿبسگّبٔي تب و ٕ ْٛثب متبَ ع ؿيضٖ ا ؿت؟
ٔٗ .....
آعي .....
 -15وبع٘بيي وٗ تٛؿَ هيّبمنىبع فغٗي اذمبَ سٛا٘ض كض.
سٛا٘لّٕض اؿت ثٗ مشبعٖ ٘بي  16تب  21تب آذمب وٗ دمىٓ اؿت هبؿز
ص٘يض:
آتق ؿٛػي
 -16آيب تلضيض سِغ صع ايٓ ِٛعص ٛ ٚص صاعص؟
ٔٗ .....
آعي ....
أفجررربع
.....
چٕبٔچٗ ٛ ٚص صاعص تلغيخ فغِبييض.

آعي ....

ٔرررٗ

 -17ؿِخ آة ػيغػِيين
ٔ -18ررؼصيىرتيٓ عٚصسبٔررٗ ،صعيبچررٗ ،صعيررب  ٚغررريٖ :
فبهٍٗ تب حمً ٔوت
هرربيني
ؿررِخ آة عٚصسبٔررٗ ،صعيبچررٗ ،صعيررب  ٚغررريٖ
ثبالتغيٓ ِيؼاْ آة ثجت كضٖ
ِگٛؿَ
ِيبٔگني ؿِخ حمً وبع
تب
 -19كغايَ ٛي :فوً ثبعٔض ي اػ
درررررضاوثغ ِيرررررؼاْ ثبعٔرررررض ي
صع ِبٖ
صع عٚػ
صع ؿبٗت
(ِيٍيّرت)
صف ٘بت
دضاوثغ ؿغٗت ثبص
ػيبص ....
ِگٛؿَ ....
ٚلُٛ ٕٛفبْ :وُ ....

ٔرربَ

آ يب ؿبثمٗ آتلف لبْ  ٚػٌؼ ٌٗ صع يبيي
ٔٗ ......
آعي ....

 -21س ِغات ػٌؼ ٌٗ
صع حمً ٛ ٚص صاعص؟
آتلفلبْ ،ػٌؼٌٗ صعيبيي:
آيررررب ٘يچگرررربٖ ػٌؼٌررررٗ صع ِِٕمررررٗ عر صاصٖ اؿررررت؟
ٔٗ .......
آعي .....
چٕبٔچٗ عر صاصٖ صع آٔوٛعت كضت آٔغا طوغ وٕيض.
آ يب صع ُغح ؿبسگّبٔي لٛا ٗض ِمبِ ٚت صع ِمب ثً ػٌؼ ٌٗ هيق ثيين
ٔٗ ........
آعي ......
كضٖ اؿت؟
ِب ؿٗ
كٓ .....
هشغٖ ....
ويف يت سبن حمً ٔ وت
سبن صؿيت ......
سبن عؽ .......
.....
أٛإ صيگغ:
آ يب صع جمبٚعت حمً وبع اػ حلبّ ػ ِني كٕب ؿي ا كىبيل ٛ ٚص صاعص؟
ٔٗ ......
آعي .....
ث٘ ٍت ػ ِني ٌغػٖ
 -21صع هٛعت اِ ىبْ ،دضاوثغ س ـبعت
ثٍ٘ت آتق ؿٛػي .........
.......
ثٗ ًٍٗ صيگغ
ادگّبيل صع يه دبصثٗ عا ثغ دـت
........
صعهض ِجٍغ ثيّٗ ثغآٚعص وٕيض.
 -22آ يب ه ٛكق ثغاي جت ٙيؼات ؿبسگّبٔي يب ٔ وت ( صاعث ـت،
اُبلىٙبي ِٛلت ،اثؼاع ٚ ٚؿبيً) ِٛعص صعسٛاؿت ِي ثبكض؟
سٛا٘لّٕض اؿت كغح خمگوغي صاصٖ  ٚاعػف آٔغا صع عصيف ِ 28/3لشن
فغِبييض.
 -23آ يب ه ٛكق ثغاي ِب كني آالت ؿبسگّبٔي يب ٔ وت (ِب كني آالت سبن
ثغصاعي ،غاثمبي  ٚغريٖ ِٛعص صعسٛاؿت ِي ثبكض)
ٔٗ .......
آعي ......
سٛا٘ لّٕض ا ؿت ٌي ـت ِب كٓ آالت ا هٍي وٗ كبًِ اعػف ت ٘ٛيي ثٗ
لي ّت ٔ ٛثب كض ًّيّٗ فغِبي يض .اعػف وً عا صع عص يف  ِ 28/4لشن
فغِبييض.
 -24آيب ؿبسگّبهنب  ٚتبؿيـبت ِٛ ٛص صع حمً وبع يب صع جمبٚعت آْ
وٗ ِگ٘ ٍك ثٗ هيّبٔىبع( يب هبدجىبع) ثٛصٖ  ٚيب صع اسگ يبع آ هنب
ِي ثب كض ،صع ِمب ثً ػ يبْ يب س ـبعات ٔب كي اػ وبع ٘بي ِٛعص
ٔٗ
آعي ....
لغاعصاص ٔيبػ ثٗ هٛكق ثيّٗ صاعص؟
......
دضاوثغ غغاِت ِٛعص ٔٔغ عا صع عصيف ِ 28/6لشن فغِبييض.
 -25آ يب ه ٛكق ثي ّٗ ثغاي ِ ـئٌٛيت ِضٔي صع ِمب ثً ا كشبم ثب ٌث
ِٛعص ٔيبػ ِي ثبكض؟
رٗ
رٗ ثر
رٛص ور
ربت ِ ٛر
ربسگّبهنب  ٚتبؿيـر
ربٚع  ٚؿر
رً جمر
رغي اػ حمر
خمگور
هيّبٔىبع يب هبدجىبع تٍ٘ك ٔضاعص .كغح ص٘يض.
(صع هٛعت اِىبْ ٔملٗ ٘بي ِٛ ٛص ًّيّٗ كٛص).
دضاوثغ غغاِت ِٛعص ٔٔغ عا صع عصيف  28خبق صِ َٚلشن فغِبييض.
٘ؼي ٕٗ محً ؿغيٖ
 -26صع هٛعت ثغٚػ س ـبعت آ يب ِبيٍ يض
وبع صع كت .......
اًبفٗ وبعي .......
......
وبع صع ا يبَ
ه ٛكق كبًِ ا يٓ ِٛاعص ٔ يؼ ثب كض؟
٘ؼيٕٗ محً ٘ٛايي .......
تِ٘يٍي .....
٘ -27غ  ٗٔ ٛه ٛكق ا ًبيف صي گغي وٗ ِٛعص صعسٛا ؿت ا ؿت ،كغح
ص٘يض:

 -28سٛامشٕض اؿت ِجبٌغ ِٛعص ثيّٗ  ٚصع هٛعت ٌؼ َٚدض غغاِت عا
ِلشن فغِبييض:
ٔ ٕٛهٛي
ِج ٍغ ِٛعص مب يٗ ثٗ
الالَ ِٛعص ثيّٗ
 -1وبع ٘بي ِٛعص ٔ وت ثٗ تفى يه تفىيه
ثلغح ػيغ:
 -1/1الالَ ِٛعص ٔوت
٘ -1/2ؼيٕٗ محً
 -1/3دمٛق ٛٗ ٚاعى ّغوي
٘ -1/4ؼيٕٗ ٔوت
 -2وبع٘بي ؿبسگّبٔي
 -3جتٙيؼات ؿبسگّبٔي /يب ٔوت
ِ -4بكني آالت ؿبسگّبٔي/يب ٔوت
 -5ثغصاكت ًبي٘بت (ثب ت٘يني دض
خبررق يرره غغاِت)
سـررربعات  -6ا ِٛاي ِٛ ٛص صع حمً وبع يب
صع جمرربٚعت آْ ِگٍ٘ررك يررب صع
ِبيل
اسگ يبع هبدجىبع ( ثب ت ٘يني دض
غغاِت)
وً ِجٍغ ِٛعص صع خبق يه:
سٛا٘لّٕض اؿت ِؼاْ سـبعهتبي ِغث ٍٛثٗ سِغات ػيغ عا
ثغآٚعص وٕيض.
دض غغاِت
ٔ ٕٛسِغ
ػٌؼ ٌٗ ،آتلف لبْ ،ػٌؼ ٌٗ صع يبيي ُٛ ،فبْ ،غص ثبص،
ؿيً ،هغيبْ آة -عيؼف
خبررررق صٚ
ِـررئٌٛيت
ِررضٔي صع
ِمبثررررً
اكررررشبم
ثبٌث

الالَ ثيّٗ كضٖ
غغاِت بٔي ثغاي ٘غ كشن
مجٖ غغاِت بٔي
مجٖ سـبعات ِبيل
مجٖ غغاِت بٔي ِ ٚبيل

دضٚص غغاِت

ثضيٕٛؿيٍٗ اٗالَ ِي صاعمي وٍيٗ آٙغات ِٕضعج صع ايٓ هيلٕٙبص ٚ
هغؿ لٕبِٗ ،وب ًِ  ِ ٚمغ ْٚثٗ هذت ا ؿت  ٔ ٚيؼ ِٛاف مت صاعمي وٗ
ا يٓ هغؿ لٕبِٗ ،ا ؿبؽ ِ ٚج ٕبي هضٚع ثي ّٗ ٔب ِٗ لغاع ريص ،ثي ّٗ
غ ف مَ صع چبعچٛة ِ مغعات  ٚكغايَ ثي ّٗ ٔب ِٗ ِ ،ـئٌٛيت صاعص.
ظاع ِٓ ٛف ا ؿت ٘غ  ٗٔ ٛت غيري صع ِٛعص ثي ّٗ وٗ ِ ٛت
ثي ّٗ
غ دك صاعص
غ ا ُالٕ ص ٘ض  ٚثي ّٗ
ت لضيض س ِغ كٛص ،ثٗ ثي ّٗ
ِگٕبؿت ثب ايٓ تغيري ٔغر ثيّٗ عا ت٘ضيً وٕض.
ثيّٗ غ ِگ٘ٙض اؿت وٍيٗ اُالٗبتي عا وٗ ثيّٗ ؼاع ثضيٕٛؿيٍٗ
صع اسگيبع ا ٚلغاع ِي ص٘ض ،حمغِبٔٗ تٍمي وٕض.

