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 تغييشات قيوت دس چِ گشٍّْبئي هيتَاى طجقِ ثٌذي ًوَد  ؟

 الف (  تغييش سطح ػوَهي قيوتْب                 ة( تغييش قيوتْبي خبظ                   ج (تغييش قيوتْبي ًسجي

يي تغييطات هوىي اؾت ثِ ؾجت تغييط اؾت . ا هٗطف افعايف يب وبّف ) تغييط ( زض اضظـ پَل  زض زٍضُ ّبي تَضم ٍ ضوَز تغييش سح ػوَهي قيوتْب

ب ثط زض ٖطيِ يب ؾطٖت گطزـ پَل ثِ هيعاًي ثيكتط يب ووتط اظ ٖطيِ ولي وبال ٍ ذسهبت زض ربهِٗ ، تفبٍت ولي ٖطيِ ٍ تمبيبي وبال ٍ ذسهبت ٍ ي

وتْب ثب ًؿجتي يىؿبى حطوت ًوبيس  اهب اگط احط تغييط ليوتْبي رْبًي ثبقس . زض نَضت ًجَز تغييطات ؾبذتبضي يب ًؿجي ليوت لبٖستب ثبيس توبهي لي

 . چٌبًچِ ليوتْب ثب ًطذْبي هتفبٍت تغييط ًوبيس هٗيبض ٖوَهي ليوتْب ضا هي تَاى اظ َطيك هحبؾجِ هيبًگيي هَظٍى يب قبذم ليوت ثسؾت آٍضز 

حبؾجِ قبذم هي ثبقس . هٗىَؼ ايي ليوت ثِ قبذم ليوت زٍضُ هجٌب ، هٗطف تغييط ًؿجي توبم ليوتْبي هٌَٓض قسُ زض هضي ًؿجت قبذم رب

 ًؿجت ًيع تغييط زض اضظـ پَل يب تغييط زض لسضت ذطيس ضا ثيبى هي وٌس .

 گصقتِ زٍضُ يه زض هجلغ ّوبى ثب وِ ذسهبتي ٍ وبالّب ثب همبيؿِ زض هٗيٌي هجلغ ثب ذسهبت ٍ وبالّب ذطيس تَاى ثِ انُالح اييلسضت ذطيس ٖوَهي : 

 َطيك اظ ٍ زاضز اقبضُ التهبزي ربهِٗ زض قسُ ٖطيِ ذسهبت ٍ وبالّب اًَأ توبهي ذطيساضي تَاى ثِ ٖوَهي ذطيس سضتل.   اؾت ثَزُ ذطيساضي لبثل

 يثٌبثطاي زاضز اقبضُ هرتلف رْبيتبضي زض ذبل وبالي ذطيساضي تَاى ثِ ًيع ذبل ذطيس لسضت.  قَز هي گيطي اًساظُ ليوتْب ٖوَهي ؾُح ثطضؾي

 . وطز گيطي اًساظُ ذبل ليوتْبي تغييط ثطضؾي ثب ضا ذبل ذطيس فسضت تَاى هي

هي تَاًس ًبقي اظ زاليل هطثٌَ ثِ تغييط زض ؾليمِ هكتطيبى ، ثْجَز في اٍضي، لهس اًتفبٔ اظ افعايف ليوت ، تغييطات َجيٗي ٍ  تغييش قيوتْبي خبظ

َضت ًجَز تغييط ؾُح ٖوَهي ليوتْب يب تغييط ًىطزى زض ٖطيِ ثطذي اظ هحهَالت ٍ يب تغييط اضظـ پَل ثبقس . زض ن تهٌٗي زض ٖطيِ هحهَالت

هٌزط  اضظـ ٍاحس اًساظُ گيطي ثط حؿت پَل تغييط زض ليوت يه وبالي ذبل هٗطف تٗييط زض اضظـ هجبزلِ آى وبالؾت . تغييط زض ليوتْبي ثبظاض ذطيس

. ثٌبثط ايي تغييط ليوتْبي ذبل وبالي فطٍذتِ قسُ زض ثبظاض ثِ تغييط زض ليوت ثْبي توبم قسُ ٍ تغييط ليوت ثط هجلغ زضآهس فطٍـ تبحيط هي گصاضز 

 ذطيس زض ؾَز ذبلم زٍضُ هبلي هٌَٓض هي گطزز. 

 ٍ ٖوليبتي غيط ؾَز تحهيل هَرت ّب ليوت افعايف وِ اؾت ايي اًتفبٖي ٍاحس تَؾٍ قسُ ًگْساضي وبالّبي ذبل ّبي ليوت زض تغييط هبّيت

 تغييطات ايي ظيطا قَز لحبِ اًتفبٖي ٍاحس ؾَز هحبؾجِ زض ثبيس ٍ گطزز هي( وبال ًگْساضي زليل ثِ) بتيٖولي غيط ظيبى تحول هَرت ّب ليوت وبّف

 زض ًجبيس ٖوليبتي غيط ؾَز الالم ايي حؿبثساضي پطزاظاى ًٓطيِ اظ ثؿيبضي ٖميسُ ثِ اهب. اؾت ٍاحس آى ؾطهبيِ نبحجبى حمَق اضظـ زض تغييط هٗطف

 .اؾت قسُ هٌتذ اًتفبٖي ٍاحس هىطض ٍ ٖبزي ّبي فٗبليت اظ ظيطا قَز هٌَٓض ٖوليبتي ؾَز هحبؾجِ

 هؿبٍي آى ربيگعيٌي اضظـ فطٍـ ٌّگبم ٍ قسُ فطٍذتِ ضيبل 000111 هجلغ ثِ ٍ ذطيساضي ضيبل 010111 هجلغ ثِ وبال للن يه چٌبًچِ هخال

 ربضي اضظقْبي. اؾت ضيبل 00111 ثطاثط( وبال ضيًگْسا) ٖوليبتي غيط ؾَز ٍ ضيبل 00111 هؿبٍي ٖوليبتي ًبذبلم ؾَز ثبقس ضيبل 000111

 گيطي وبض ثِ هربلفيي. قَز هي هحؿَة تبضيري قسُ توبم ثْبي انل اظ اًحطافي آى اظ اؾتفبزُ ثٌبثطايي ٍ اؾت هجبزلِ ربضي ّبي ليوت هٗطف

 زض. قَز هي هجبزلِ ليوت ربي ثِ ًٓطي اضظقي وطزى ربيگعيي هَرت ربضي ّبي اضظـ وبضگيطي ثِ وِ وٌٌس هي اؾتسالل ربضي ّبي اضظـ

 .قَز ًوي ٍاضز اي لُوِ هزسز ضؾيسگي لبثليت ثِ اضظـ، ايي اظ گيطي وبض ثِ احط ثط ثْبزاض، اٍضاق ثَضؼ هخل ضؾوي ثبظاضّبي

ذسهبت ربهِٗ التهبزي  بيؿِ ثب ليوتْبي توبهي وبالّب ٍموتْب يب تٗييط ليوت يه وبال زض ههٌٗىؽ وٌٌسُ تغييط زض ؾبذتبض لي تغييشات ًسجي  قيوتْب

زضنس افعايف يبثس افعايف ليوت ًؿجي وبالي  00زضنس ٍ ليوت يه وبال حبل ثِ هيعاى  01هي ثبقس .هخال  چٌبًچِ ؾُح ٖوَهي ليوتْب ثِ هيعاى 

الت زض هحبؾجِ ؾَز .  زض حؿبثساضي ؾٌتي توبهي تغييطات ليوت ثِ ٌَٖاى ًتبيذ هجبز   001/000  - 0= 01زضنس ذَاّس ثَز.  01هعثَض هؿبٍي 

تغييط ليوتْبي ذبل لحبِ هي قَز اهب حؿبثْبي هبلي ضا هي تَاى ثط هجٌبي تغييط ؾُح ٖوَهي ليوتْب تٗسيل وطز ثسٍى ايٌىِ تٗسيلي ثطاي احتؿبة 

 ثِ ٖول آيس 

 طجقِ ثٌذي اقالم پَلي ٍ غيش پَلي
يط وٌس اهب ازٖبّبئي وِ ثط حؿت گط چِ ليوت وبالّب ٍ ذسهبت هوىي اؾت تغيزاضائيْبي پَلي هٗطف ازٖب ًؿجت ثِ همساض هٗيٌي پَل هخال ضيبل اؾت ا

، ازٖبي ساض هٗيٌي پَل ثيبى قسُ اؾت زچبض تغييط ًوي قَز . زض حبلي وِ لسضت ذطيس آى هي تَاًس تغييط يبثس . زاضائيْبي پَلي قبهل هَرَزي ًمس مه

. اٍضاق لطيِ ٍ هي ثبقس اضاي ثبظزُ حبثت هخل اٍضاق لطيِ ْبي زضيبفتٌي ، ؾطهبيِ گصاضي زهبًٌس حؿبث لطاضزازي ًؿجت ثِ هجبلغ هٗيي پَل زض آيٌسُ ،

   . ؾْبم هوتبظ لبثل تجسيل هبّيتي زٍ گبًِ زاضًس ٍ هي تَاًٌس الالم پَلي  يب غيط پَلي هحؿَة ، وِ ثؿتگي ثِ قطايٍ ٍ ٍيٗيت ثبظاض زاضز

ًٓط لطاض گيطز . قبهل  حبثتي پَل زض ظهبى آيٌسُ اؾت ثسٍى ايٌىِ تغييط لسضت ذطيس پَل هسثسّيْبي پَلي هٗطف تْٗسات ًؿجت ثِ پطزاذت هجلغ 

ٍ تْٗساتي ثلٌسهستي اؾت وِ ثب هجلغ هٗيٌي پطزاذت  حؿبثْب ٍ اؾٌبز پطزاذتٌي ، الالم تحمك يبفتِ پطزاذت ًكسُ هبًٌس زؾتوعز ٍ ؾَز پطزاذتٌي ،

حمَق هبلىبًِ غيط پَلي هحؿَة هي قًَس ظيطا هٗطف هجبلغ پطزاذتي ثط حؿت وبال ٍ ذسهبتي اؾت وِ  هي قَز . الالهي هبًٌس  پيف زضيبفت اربضُ ٍ
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ٌَٖاى گطزيسُ ثسّيْبي لبثل تجسيل تب ظهبى تجسيل آى ثِ ؾْبم ٖبزي ثِ ٌَٖاى  يؾبى ثبقس . زض اؾتبًساضز حؿبثساضليوتْبي آى هي تَاى زچبض  ًَ

  . الالم پَلي َجمِ ثٌسي گطزز

مَق ًؿجت ثِ حايي الالم زض ثطگيطًسُ توبهي  قبهل الالهي اؾت وِ ليوت آى هي تَاًس ثب گصقت ظهبى تغييط يبثس .بٍ ثسّيْبي غيط پَلي زاضائيْ

ذسهبت ايفب  ٍ  وبال  هٗيٌي  همساض  وبالّب ٍ ذسهبت ٍ ّوچٌيي حمَق ًؿجت ثِ هٌبفٕ آتي هي ثبقس .  ثسّيْبي غيطپَلي قبهل تْٗساتي اؾت وِ ثب 

 . ي قَز يب ثط حؿت همساض هٗيٌي اظ لسضت ذطيس ثيبى هي گطززه

 ًحَُ هحبسجِ ضبخع قيوت
 تغييطات ، آى ووه ثِ ٍ همبيؿِ هجٌب زٍضُ زض هطثٌَ ّبي ليوت ثب وِ ذسهبت ٍ وبالّب ربضي ّبي ليوت هَظٍى هيبًگيي اظ اؾت ٖجبضت ليوت قبذم

 زض ليوتْب ؾُح تغييط تٗييي هٌَٓض ثِ ٍ التهبزي ربهِٗ اظ ذبني ثرف ثطاي تَاى هي ضا ليوت قبذهْبي. قَز هي تٗييي ّب ليوت ؾُح زض حبنل

 هكبثِ ًحَي ثِ. ضٍز هي قوبض ثِ ّب قبذم لجيل ايي اظ اي ًوًَِ فَالز نٌٗت زض اي ؾطهبيِ تزْيعات ليوت قبذم هخال.  وطز هحبؾجِ ثرف آى

 ًَٔ ٍ ذبل ليوت قبذم انُالح ثب اٍل ًَٔ.  وطز هحبؾجِ ًيع ذسهبت ٍ بالّبو توبهي ليوت تغييطات ؾٌزف ثطاي تَاى هي ضا ليوت قبذم ،

 .گيطز هي لطاض اقبضُ هَضز ليوت ٖوَهي قبذم انُالح ثب زٍم

 هحؿَة پبقِ قبذم ثِ ًؿجت تط ذبلم حسٍزي تب گيطز هي لطاض اؾتفبزُ هَضز هجٌب زٍضُ زض ضفتِ فطٍـ همبزيط قبذم ايي زض: الؾپيطظ قبذم

 . قَز هي

 تغييطات ٍ اضظاًتط وبالّبي ذطيساضي ؾَي ثِ حطوت ٍ گيطز هي لطاض اؾتفبزُ هَضز ربضي زٍضُ زض ضفتِ فطٍـ همبزيط قبذم ايي زض: پبقِ قبذم

 . وٌس هي هٌٗىؽ ضا تىٌَلَغيه

 حسبثذاسي ثش حست اسصضْبي جبسي

يس پطزاذت قَز . ثطاي هَرَزيْب اضظـ ربضي هٗطف ليوت ربضي اضظـ ربضي اًٗىبؼ ليوتْبئي اؾت وِ ثطاي يه للن زاضائي زض تبضيد تطاظًبهِ ثب

يٗيت ٍ لسهت هي ثبقس . اگط ثبظ ٍول قوبثِ اظ لحبِ ٗوت زاضائي هؿتتحهيل يب ربضي تَليس اؾت . ثطاي اهَال ٍ هبقيي االت ثْتطيي هٗطف  لي

جَز زاضائي هؿتٗول هي تَاى ثَُض تمطيجي اظ َطيك وؿط ضلبثتي ٍرَز ًساقتِ ثبقس اضظـ ربضي زاضائيْبي هؿتٗول هحؿَة هي گطزز زض نَضت ً

 . اؾتْالن اًجبقتِ اظ ليوت تحهيل زاضائْي هكبثِ ًَ اؾتفبزُ وطز

يمِ زيگط ثسؾت اٍضزى اضظـ ربضي ثِ ربي اؾتفبزُ اظ ليوت ثبظاض ثىبضگيطي قبذم ليوت ذبل ٍ تٗسيل ثْبي توبم قسُ تبضيري هَضز ًٓط ثط طَ

 ثبظيبفتٌي اضظـ ذبلم اظ ًجبيس ربضي اضظقْبي هبلي، حؿبثساضي اؾتبًساضزّبي ّيأت 00 قوبضُ اؾتبًساضز ثطاؾبؼ اؾبؼ ايي قبذم اؾت . 

 گطفت، ًتيزِ هيتَاى ثٌبثطايي .وٌس تزبٍظ قس ذَاّس تحهيل زاضايي اؾتفبزُ اظ وِ ًمسي ٍرَُ فٗلي اضظـ اظ يب ٍ فطٍـ نَضت زض ًٓط هَضز زاضايي

 . ثبقس هي زضآيٌسُ زاضايي اؾتفبزُ ًمس رطيبًْبي فٗلي اظ اضظـ  ووتط ربضي اضظـ زاضاي وٌس هي اؾتفبزُ زاضايي يه اظ اًتفبٖي ٍاحس وِ هبزاهي

 هفبّين هشثَط ثِ سٍيكشدّبي حفظ سشهبيِ سا ثٌَيسيذ    ؟
ٍضُ ّوبى ضفبُ اٍل زٍضُ ضا زاقتِ ثبقس ؾَز ٖجبضت اؾت اظ هجلغي وِ ٍاحس اًتفبٖي هي تَاًٌس هيبى ؾْبهساضاى ذَز تَظيٕ وٌس ٍ زض آذط ّوبى ز

حفّ  -0حفّ ؾطهبيِ هبلي  -0انُالح ضفبُ زض اتجبٌ ثب حؿبثساضي تغييط ليوتْب  هي تَاًس تفؿيطّبي هرتلفي زاقتِ ثبقس. ايي تفؿيطّب قبهل 

  . حفّ ؾطهبيِ هبزي) تَاى تَليسي ( هي ثبقس -0ؾطهبيِ ثط حؿت لسضت ذطيس ٖوَهي 

اؾوي هفَْم حفّ  –يري ضيِ هبلي ، ؾَز اظ افعايف هجلغ اؾوي ؾطهبيِ حبنل هي قَز. زض ضٍيىطز ؾٌتي ثْبي توبم قسُ تبزض هفَْم حفّ ؾطهب

ـ ؾطهبيِ هبلي ههساق زاضز ظيطا زضاهس فطٍـ ثبيس ثيف اظ ثْبي توبم قسُ وبالي فطٍـ ضفتِ ثط اؾبؼ اضظقْبي تبضيد ثبقس تب ثتَاى ؾَز گعاض

قسُ َي زٍضُ ثِ  يضظـ ربضي ضيبل اؾوي هوىي اؾت هجتٌي ثط حفّ ؾطهبيِ هبلي ثبقس اهب افعايف ليوت زاضائي ًگْساضًوَز . ّوچٌيي ضٍيىطز ا

 . تذ هي گطززي ليوتْب ثِ ظيبى غيط ٖوليبتي هٌؾَز غيط ٖوليبتي ٍ وبّف اي

هجتٌي اؾت .  يٌٗي ؾَز ٖجبضت اؾت اظ هبظاز ضيبل حبثت ثط هفَْم حفّ ؾطهبيِ ثط حؿت لسضت ذطيس ٖوَهي  –ضٍيىطز ثْبي توبم قسُ تبضيري 

 ثسّيْبي   ٍ ؾطهبيِ زض آذط زٍضُ هبلي ًؿجت ثِ اٍل زٍضُ هبلي وِ ّط زٍ ثط حؿت لسضت ذطيس ٖوَهي حبثت ثيبى قسُ اًس .  ثٌبثطايي تٗسيل زاضائيْب 

 . ي هحبؾجِ هٌَٓض هي گطززهحبؾجِ ؾَز هٌَٓض ًوي قَز اهب ؾَز ٍ ظيبى لسضت ذطيس الالم پَلي زض ايزض   غيط پَلي

انُالح ضٍيىطز تَاى تَليسي هُطح هي ثبقس فطو ثط ايي اؾت وِ ؾطهبيِ زض نَضتي حفّ هي قَز وِ ٍاحس ِ زض ضٍيىطز حفّ ؾطهبيِ هبزي وِ ث

بثت وبالّب ٍ ذسهبت حفّ ًوبيس . اًتفبٖي ثتَاًس زاضائيْبي ذَز ضا ثب زاضائيْبي هكبثِ ربيگعيي وٌس ٍ لبزض ثبقس ْطفيت ذَز ضا ثطاي تَليس همبزيط ح

 بلي وِ زض حزض هحبؾجِ ؾَز لحبِ ًوي قَز زض  تفبٍت انلي ثيي هفَْم حفّ ؾطهبيِ هبزي ثب هبلي ايي اؾت وِ زض اٍلي ؾَز ٍ ظيبى غيطٖوليبتي

 هفَْم زٍم ايي ؾَز ٍ ظيبًْب زض هحبؾجِ ؾَز هٌَٓض هي گطزًس .
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 ياسصيبثي سٍش حسبثذاسي ثش حست اسصضْبي جبس

 هضايبي سٍش حسبثذاسي ثش حست اسصش جبسي ًسجت ثِ ثْبي توبم ضذُ 
 ثْتطيي اظ اًٗىبؾي ثٌبثطايي، وٌس، تحهيل ضا آى ذسهبت يب زاضايي تب ثپطزاظز حبيط حبل زض ثبيس اًتفبٖي ٍاحس وِ اؾت هجلغي هٗطف ربضي اضظـ (0

 .گيطز هي لطاض اؾتفبزُ هَضز ثيٌي  پيف همبنس ثطاي ٍ قَز هي همبثلِ ربضي فطٍـ زضآهس ثب وِ اؾت ّبيي  ًْبزُ اضظقي هٗيبض

 ضا ّب زاضايي هسيطيت تغييطات ًتبيذ ٍ پصيط  اهىبى ضا ّب زاضايي ًگْساضي اظ ًبقي غيطٖوليبتي ظيبى ٍ ؾَز تكريم ، ربضي اضظـ ثىبضگيطي (0

  هيىٌس هٌٗىؽ

 اضظـ ٍ زّس ازاهِ ضا ّب زاضايي لجيل ايي تحهيل اًتفبٖي ٍاحس يٌىِا ثط هكطٌٍ ، اؾت اًتفبٖي ٍاحس زيسگبُ اظ زاضايي اضظـ هٗطف ربضي اضظـ (0

 .ثبقس ًسازُ افعايف ايبفي هربضد َطيك اظ ضا آى

 هرتلف ظهبًي همبَٕ زض وِ اؾت تبضيري اضظقْبي وطزى روٕ اظ تط ثبهٌٗي ، قسُ ثيبى ربضي اضظقْبي ثطحؿت وِ ّبيي زاضايي وطزى روٕ (4

 .اًس قسُ ٍالٕ

 . وٌس اهىبًپصيطهي ضا ًمس ٍرَُ آتي گطزـ ثيٌي پيف رْت ربضي ٖوليبت زؾَ گعاضـ اهىبى (0

 : جبسي اسصش حسبثذاسي سٍش هؼبيت
 ثبقس ًٓط هَضز ٍاحس زاضائي ثب هكبثِ وبهالً ثبظاض زض قسُ ٖطيِ ي زاضاييْب ايٌىِ هگط يبفتِ وبّف اَالٖبت (ٖيٌيت) اٖتوبز اٖتوبز لبثليت ٍيعگي (الف

 ذطيساضي ضا تط نطفِ ثب زاضائي اًَأ تَاًس هي آى پطزاذت نَضت زض اًتفبٖي ٍاحس وِ چطا ًجبقس ربضي اضظـ ثطاثط ؾتا هوىي ربضي ليوت (ة

 . ًجبقس هؿبٍي آى ربيگعيٌي اضظـ يب ربضي اضظـ ثب اؾت هوىي زاضائي اظ حبنل هٌبفٕ فٗلي اضظـ ثٌبثطايي ًوبيس

 بليبتسَد گضاسش ضذُ حسبثذاسي دس هقبيسِ ثب سَد هطوَل ه
ؾجِ اذتالفبت زائوي :   وِ اظ لَاًيي هطثٌَ ثِ هٗبفيتْب يب هحسٍزيتْب هزبظ ثِ زاليل التهبزي ؾيبؾي يب ازاضي ًبقي هي قَز ٍ ضثُي ثِ هحب -0

 ؾَز ذبلم حؿبثساضي ًساضز .

 ي هي گطزز . قفبت هَلت :   وِ اظ هَاضز ظيط ًباذتال -0

 زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى وِ تفبٍتْبي ثيي زٍضُ اي هي ًبهٌس    الف ( تفبٍت ظهبًجٌٌسي الالم ثسّىبض ٍ ثؿتبًىبض

 ة ( تفبٍتْبي هطثٌَ ثِ هجبًي هرتلف اًساظُ گيطي زض حؿبثساضي هبلي ٍ حؿبثساضي هبليبتي وِ تفبٍتْبي اضظقي هي ًبهٌس .

 ثِ ضا(ؾَز ثط  آى احطهٗبزل يب) هبليبت ِّعيٌ ، اؾت هَلت اذتالفْبي ثِ هطثٌَ حؿبثساضي ؾَز ٍ هبليبت هكوَل ؾَز ثيي تفبٍت وِ هَاضزي زض

 هكوَل ربضي هبلي زٍضُ زض وِ ؾَزي . قَز هي ايزبز هبليبت اي زٍضُ هيبى ترهيم ًبم ثِ حؿبثي ٍ حجت هبليبت اظ لجل قسُ گعاضـ ؾَز ٌَٖاى

 همبنس ثطاي وِ ؾَزي ٍ گطزز هي  ثٗس ّبي زٍضُ ثِ هبليبت ّعيٌِ اًتمبل هَرت قَز هي گعاضـ ٍ   قٌبؾبئي  ثٗس هبلي ّبي زٍضُ زض اهب هبليبت

 .گطزز هي ربضي زٍضُ زض هبليبت ّعيٌِ قٌبؾبئي هَرت قَز هي  هبليبت هكوَل ثٗس هبلي ّبي زٍضُ زض اهب قٌبؾبئي ربضي هبلي زٍضُ زض حؿبثساضي

. هخبلي ثطاي ايي  ٖوط ذَز پطزاذت هي ًوبيساذتالف زائوي اًٗىبؾي اظ هحبؾجِ هزؤَ ٖوليبتي اؾت وِ ٍاحس اًتفبٖي زض َي  :  اختالفبت دائوي

ثطذي وكَضّب  يَل هبليبت ًوي ثبقس . هخبل زيگطحبؾجِ ؾَز حؿبثساضي لحبِ هي ًوبيٌس اهب هكوه ؾَز اٍضاق هكبضوت زٍلتي اؾت وِ زضاذتالف ، 

ولي اذتالف زائوي تٌْب ثط روٕ هبليبت پطزاذتي  اؾتْالن ؾطلفلي اؾت وِ اظ ؾَز حؿبثساضي وؿط اهب ّعيٌِ لبثل احتؿبة هبليبتي ًوي ثبقس . ثَُض

 تبحيط هي گصاضز ٍ هؿتلعم ترهيم ثيي زٍضُ اي ًوي ثبقس

 هَلت وبًَى تَرِ ثَزُ ظيطا حؿبثساضاى تب حسٍزي ثط ًحَُ حؿبثساضي آى اذتالفبت ثط زضاهس هبليبت حؿبثساضيتئَضي  اظ زيسگبُ: اختالفبت هَقت 

اهب ثط ذالف  يه زٍضُ هبلي هٗيي ثِ قوبض هي ضًٍس يب انلي ٍرَز تفبٍت ثيي ّعيٌِ هبليبت ٍ هبليت پطزاذتٌي زض َوٌتطل زاضًس. ايي اذتالفْب هٌك

بل اذتالفبت زائوي زض ََل ٖوط ٍاحس اًتفبٖي تفبٍتي ثيي زٍ ًطخ هبليبت هصوَض ثبلي ًوي هبًس .  هجحج اذتالفبت هَلت ٍ ترهيم هبليبت زض ح

 ؾَز  ثط  زض زٍضُ اي زيگط   هبلي زض يه زٍضُ ثط ؾَز هكوَل هبليبت ٍ ضًس .  زض ايي ضٍـ زض نَضتي وِ ضٍيسازحبيط زض ايطاى وبضثطز ًسا

 حؿبثساضي) لجل اظ هبليبت( تبحيط گصاضز ترهيم ثيي زٍضُ اي يطٍضت پيسا هي ًوبيس وِ تفبٍت ظهبًجٌسي ًبهيسُ هي قَز

 ٌذ  ؟چْبس ٍضؼيت هوكي دس تفبٍت صهبى ثٌذي هبليبتي كذاه
 اؾت . ثىبضگيطي ضٍـ اؾتْالن هؿتمين  ِيبفتهجلغي ثطاي همبنس هبليبتي اظ ؾَز وؿط قسُ اهب اظ لحبِ گعاضقگطي هبلي ثِ زٍضُ ثٗسي اًتمبل  .0

 .ثطاي گعاضقگطي هبلي ٍ ضٍـ ًعٍلي ثطاي همبنس هبليبتي

بئي آى ثِ زٍضُ ثٗس هَوَل قسُ اؾت . هخبل ضٍـ فطٍـ هس فطٍـ زض زٍضُ هبلي ربضي قٌبؾبئي قسُ اهب اظ لحبِ همبنس هبليبتي قٌبؾآزض  .0

 طاي همبنس گعاضقىطيهمبنس هبليبتي ٍ قٌبؾبئي زضآهس ثالؿبَي ثطاي 
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پيف زضيبفت اربضُ وِ زض زٍضُ ٍنَل هخل ى زض نَضتْبي هبلي ثِ تَٗيك افتبزُ اؾت . آؾَزي وِ زض هحبؾجِ هبليبت هٌَٓض قسُ اهب قٌبؾبئي  .0

  . ايبفِ قسُ اهب قٌبؾبئي اى ثِ زٍضُ ثٗس اًتمبل يبفتِ اؾتثِ ؾَز هكوَل هبليبت 

ربضي وؿط قسُ اهب اظ لحبِ هحبؾجِ ؾَز هكوَل هبليبت قٌبؾبئي آى ثِ زٍضُ ثٗسي هَوَل قسُ اؾت . هخبل ّعيٌِ  ّعيٌِ ّبئي اظ ؾَز ؾبل .4

هبليبتي لبثل لجَل ثِ زٍضُ هبلي ٍالٗي هَوَل قسُ  تهويي وبال وِ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى زٍضُ ربضي هٌَٓض اهب احتؿبة آى ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ

 اؾت .

 .هيكَز اؾتفبزُ زيگط ثسّىبض حؿبثْبي يب هبليبت پطزاذت پيف اظ 4 ٍ 0 هَاضز ٍزض آتي ّبي زٍضُ ثِ اًتمبلي هبليبتي ثسّي اظ  0ٍ0 هَاضز زض

 (اسصضيبثي) اسصش تؼييي ثش هجٌي تفبٍتْبي

 ن پصيط ثِ زليل ترفيفبت هبليبتي    وبّف هجٌبي هبليبتي زاضائيْبي اؾتْال (0

 قس .    افعايف هجٌبي هبليبتي زاضائيْب ثِ زليل تٗسيل ثط اؾبؼ تَضم ، ايي تٗسيل هَرت هي قَز ايي هجبًي ثب هجبًي اضظقيبثي تبضيري هتفبٍت ثب (0

انُالح تفبٍت اضظقيبثي ضا ثيبى   ِث ز ٍ ى حؿبثساضي هبليبتي ٍ حؿبثساضي هبلي ايزبز هي قَآ  تطويت ٍاحسّبي تحبضي ثِ ضٍـ ذطيس وِ زض (0

 هي ًوبيس    

 ثطذي هبليبتي هجٌبي ، اضظ تغييطًطخ اظ پؽ وكَضّب ثطذي زض ، اؾت يىؿبى آى گعاضقگطي پَل ٍ ٖوليبتي پَل وِ ذبضري وكَضّبي زض ٖوليبت (4

 .ثبقس زاقتِ تفبٍت انلي وكَض ٍپَل تبضيري اضظقْبي هجٌبي ثط آى هتٌبْط هَاضز ثب تَاًس هي ذبضري ٖوليبت ثسّيْبي ٍ زاضائيْب اظ

 داليل هَافقيي تخػيع هبليبتي

زاليل ؾٌتي حوبيت اظ ترهيم زٍضُ اي هبليبت ثط هفَْم همبثلِ ّعيٌِ  ثب زضآهس فطٍـ تىيِ زاضز .همبثلِ ّعيٌِ ثب     هقبثلِ ّضيٌِ ثب  دسآهذ فشٍش :

ايي هفَْم  ٖلت ٍ هٗلَل  ثب زضآهس فطٍـ تٗييي هي قَز .  زض ثطذي وكَضّب ثىبضگيطي بَبت تجايٌس گعاضـ ّعيٌِ ّب ثط اؾبؼ اضزضآهس فطٍـ فط

بؾجِ ؾَز لجل اظ هبليبت حضآهس فطٍـ ٍ ّعيٌِ لحبِ قسُ زض ههبليبت ثط زضآهس گعاضـ قسُ قبهل آحبض هبليبتي توبم الالم ز ِايزبة هي وٌس وِ ّعيٌ

هٗىَؼ  ايي تفبٍتْب هٗىَؼ هي گطزز حجتْبوِ  آحبض هبليبتي زض حجتْبي اٍليِ گعاضـ ٍ ٌّگبهيبز هي قَز ز. زض زٍضُ اي تفبٍت ظهبًجٌسي اي اؾت

  . . زض فبنلِ زٍ تبضيد تفبٍتْب ثبيس ثِ ٌَٖاى هربضد اًتمبلي ثِ زٍضُ ّبي آتي يب ثسّي اًتمبلي ثِ زٍضُ ّبي آتي گعاضـ گطزز اًزبم هي قَز

 وطزى هٌَٓض اظ ّسف زٍم ٍ گيطز هي لطاض (زضآهس پبيِ ثط ًِ) هبليبت اظ لجل ؾَز پبيِ ثط تُبثك انل ايٌىِ ًرؿت ، زاضز ًيع هٌتمسيٌي 00 قوبضُ ثيبًيِ

 ثٗس زٍضُ ثِ زٍضُ يه اظ هبليبتي احط ربثزبئي ثطاي ضٍقي زٌّسُ ًكبى تٌْب ٍ ًيؿت ثسّيْب ٍ زاضائيْب زٌّسُ ًكبى اًتمبلي ثؿتبًىبض ٍ ثسّىبض الالم

 .ثبقس هي

ثط ايي اؾت وِ ًتبيذ هبليبتي يه ضٍيساز زض ذَز ضٍيساز هؿتتط اؾت چٌبًچِ هجلغ ٍالٗي پطزاذت هبليبت زض  وزض ايي ًٓطيِ فط    ت :تذاٍم فؼبلي

ض هبليبت ثط زضآهس ثبقس الظم اؾت ًَٖي ثسّي هبليبتي ايزبز قَز . ٍ ٖىؽ ايي حبلت ثبيس ز ِضٍيساز ضخ زازُ اؾت ووتط اظ ّعيٌزٍضُ اي وِ يه 

 فطٍـ ثب ّوعهبى وِ اؾت ايي ّيئت ًٓط الؿبَي فطٍـ هَضز زض هخبل ثَُض.  ؿبة زيگط زاضائي گعاضـ گطززحپيف پطزاذت هبليبت يب زض حؿبة 

 زض ٍ آيس ثَرَز (اًتمبلي نَضت ثِ حتي) هبليبتي ثسّي يه لحِٓ ّوبى زض ٍ ز قَ قٌبؾبئي آى ًمسي رطيبى اظ هؿتمل ، فطٍـ ثبثت اظ هبليبتي تْٗس

 .گصاضز تبحيط زٍضُ ّعيٌِ ثط ايٌىِ ثسٍى يبثس وبّف قسُ ايزبز ثسّي هبليبت ًمسي پطزاذت ثب ًْبيت

اؾتسالل زيگط هَافميي ترهيم زٍضُ اي ثط ضٍقْبي هسيطيت ٍ ايي تٗطيف اقت وِ هبليبت ثط زضآهس ّعيٌِ اًزبام اهَض تزبضي  سٍضْبي هذيشيت  :

ز ذبلم هَضز اًتٓبض) ثٗس اظ هبليبت ( اًزبم هيگيطز ٖالٍُ ثط ايي تهوين گيطيْبي هطثٌَ ثِ اؾت ٍ اغلت تهوين گيطيْبي هسيطيت ثط اؾبؼ ؾَ

ثٌبي سيطيت ًوي تَاًس هجٌبي هٌُمي ظيطّط حبل ضٍقْبي هِ ؾطهبيِ گصاضي ٍ تَظيٕ ؾَز ؾْبم ًيع الظم اؾت هحبؾجِ هبليبت زض ًٓط گطفتِ قَز . ث

 َجمِ ثٌسيْب ثبقس.

 ؟  يبتي سا ثٌَيسيذداليل هخبلفيي تخػيع هبل

ايي هَئَ زض اضتجبٌ ثب اؾتفبزُ وٌٌسگبى اظ اَالٖبت هُطح هي گطزز ٍ ايٌىِ گعاضـ هبليبت ثطزضاهس هتفبٍت اظ هجلغ   الف ( قبثل فْن ًجَدى  :

سگبًي وِ زض حسي هٗمَل ي اؾتفبزُ وٌٌسگبى ذَاّس گطزيس ثب تَرِ ثِ تْٗسي ثَزى ؾيؿتن حؿبثساضي ، اؾتفبزُ وٌٌّهبليبت پطزاذتي هَرت گوطا

            . ستفبٍت ثيي ّعيٌِ هبليبت ٍ هجلغ هبليبت پطزاذتي ضا زضن وٌٌ ساَالٖبت حؿبثساضي زاضًس هي تَاًٌ

 ايي   زيگط ثيبى  ثِ  بت ّعيٌِ ًجَزُ ٍ ًَٖي تَظيٕ ؾَز هحؿَة هي قَز . يايي گطٍُ اظ هربلفيي ازٖب هي ًوبيٌس وِ هبل ة( ّضيٌِ ًجَدى هبليبت  :

فبٖي هي زاًٌس . ثط ايي اؾبؼ ثبيس ّعيٌِ هبليبت ثطاثط ثب هجلغ پطزاذتي ثبقس . چَى پطزاذت ؾَز ّوبًٌس قطيه ّط ٍاحس اًت بگطٍُ زٍلت ضا تلَيح

 ّعيٌِ حمَق ٍ زؾتوعز ًجَزُ ٍ تٌْب زض نَضت تحهيل ؾَز لبثل پطزاذت هي ثبقس لصا ايي ازٖب ضا زاضًس .     
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 ٍالٗب وِ هجلغي ثٌبثطايي وٌس هٌٗىؽ ضا ًمس ٍرَُ گطزـ اهىبى حس تب ثبيس هبلي نَضتْبي گَيٌس هي وِ اؾت ايي  زيگط زليل  ًجَدى : هشثَط   ج(

 حؿبثساضي ًٓط ايي هَافميي اظ ثطذي .قَز هي هحؿَة تطي هطثٌَ اَالٔ ، هبليبت ّعيٌِ ثب همبيؿِ زض قَز هي پطزاذت هبلي زٍضُ هبليبت ثبثت 

 ّب ثيٌي پيف گفت ثبيس هصوَض زليل ضز زض ، زاًٌس هي يطٍضي هبليبت ثزع الالم ؾبيط ثطاي ضا آى ازاهِ زيگط ثطذي ٍ ثطًس هي َالؾ ظيط وال ضا تْٗسي

 .گطزز اؾتفبزُ ًيع هبليبت وؿط اظ لجل ؾَز اظ ثبيس ٍ قَز اًزبم هبليبت وؿط اظ پؽ ؾَز اظ تٌْب ًجبيس

 ثٌبثطايي ٍ اؾت ّوطاُ اثْبم ثب ظيبزي حس تب هبليبتي آحبض ٍ آيٌسُ هبليبتي تْٗسات ثطآٍضز وِ ؾتا اؾتَاض هجٌب ايي ثط زيگط هربلفت  د( اثْبم  :

 رَئي نطفِ ، ثبقس قسُ تحهيل هبليبت هكوَل ؾَز   وِ  اؾت پطزاذتٌي نَضتي زض هبليبت ايٌىِ ثِ ًٓط . ؾبظز هي هٌٗب ون ضا هبليبتي ترهيم

 هَئَ ايي اثْبم گفت تَاى هي وال اهب ، قَز تجسيل زائوي رَئي نطفِ ثِ ، هتَالي زٍضُ چٌس زض يبىظ تحول نَضت زض تَاًس هي زٍضُ يه هبليبتي

 .ثبقس ًوي هبلي نَضتْبي الالم ؾبيط اثْبم اظ ثيكتط

 اگط هخالٌ، ًيؿت يطٍضي زيگط هَاضزي زض ٍ يطٍضي هَاضز ثطذي زض هبليبت اي زٍضُ ثيي ترهيم ، گَيٌس هي ثطذي ( تخػيع  هَسدي هبليبت:ُ

 قَز هي ربيگعيي رسيس زاضائيْبي وِ  هبزام ، قَز هي اؾتفبزُ هبلي نَضتْبي ثطاي هؿتمين ذٍ ضٍـ ٍ هبليبتي همبنس ثطاي اؾتْالن ًعٍلي ضٍـ

 ٍ يبثس اًتمبل زيگط زٍضُ ثِ ًجبيس تفبٍتْب ايي گطٍُ ايي ًٓط ثِ ، قس ًرَاّس پطزاذت هبليبتي تفبٍت ٍ يبثس هي افعايف اهؿتوط ثٌسي ظهبى تفبٍت

. ثٌبثطايي ًٓطيِ  گطزز ووتط ٍ قسُ هٗىَؼ آتي ّبي زٍضُ زض ثٌسي ظهبى تفبٍت ضٍز هي ًتٓبضا وِ قَز اًزبم الالهي هَضز زض آتي ّبي زٍضُ ثِ اًتمبل

 .ترهيم ثيي زٍضُ اي هبليبت زض هَضز تفبٍتْبي ظهبًجٌسي هطتجٍ ثب اؾتْالن ًجبيس اًزبم قَز 

 الظم قَز هي ايفب آيٌسُ زض ظهبًي زض هبليبتي هعايبي ٍ هبليبتي تْٗسات چَى وِ اؾت ايي هربلف ًٓط آذطيي هبليبت :تٌضيل هجلغ تخػيع يبفتِ ٍ ( 

 ذَاّس ًعزيه نفط ثِ قسُ هحبؾجِ فٗلي اضظـ ثبقس ًبهحسٍز يب ََالًي ثؿيبض ظهبًي زٍضُ چٌبًچِ . قَز تٌعيل هٌبؾت ًطذي ثب هجبلغ ايي اؾت

 زض ؾبلْبيي تٗييي ، تٌعيل ًطخ تٗييي ًٓيط هكىالتي ثسليل ٖول زض هعثَض ضٍـ اهب وطز ضز ضا زيسگبُ ايي ًتَاى قبيس هحى تئَضي زيسگبُ اظ .ثَز

 .ثَز ًرَاّس ارطا لبثل آى ثىبضگيطي پيچيسگي ٍ قَز هي هبليبت اظ وطزى وؿط لبثل يب هكوَل ًٓط هَضز هجلغ وِ آيٌسُ

 تْبي هبلي ثِ چِ غَست هي ثبضذ .    ؟سٍضْبي اسائِ هَضَع هليبت ثش ثش دسآهذ دس غَس
   ترهيم َي زٍضُ هبليبت  –الف (

يطهتطلجِ هي ثبقس ٍ ًتبيذ هكبى هي زّس وِ ثب غضلن هطثٌَ ثِ ؾَز لجل اظ الالم  ُ ثَرِ ثِ هفيس ثَزىضل انلي تَنيِ ترهيم هبليبت َي زٍزلي

  بت ثب يىسيگط ثطاثط هي ثبقسثىبضگيطي ايي ضٍـ هجلغ ؾَز  زض نَضت ترهيم ٍ يب ٖسم ترهيم هبلي

 ) ) ذبلم اظ هبليبت –ة( ضٍـ ترهيم ثيي زٍضُ اي هبليبت 

ة زض ايي ضٍـ هبليبت اًتمبلي هؿتميوب ثِ الالهي وِ هَرس آى ثَزُ هطثٌَ هي گطزز ثٌبثطايي پيف پطزاذت هبليبت هي تَاًس ثِ ٌَٖاى يه حؿب

زاضائي تلمي گطزز . ايي ضٍـ ثط ايي فطو اؾتَاض اؾت وِ تٗسيل  ضز پطزاذتٌي آتي ًيع وبٌّسُاضظقيبثي ) وبٌّسُ ( ثطاي ثسّي هطثٌَ ثبقس هبليبت 

 ثْبي توبم قسُ تبضيري ثب اظاي هبليبتي هَرت اضظقيبثي ربضي زاضائي هي قَز .

 هقبيسِ ديذگبُ هقبثلِ ّضيٌِ ّب ثب دسآهذ فشٍش:
 ًتبيذ ثيي ٍالٗي تغييط تٌْب . اؾت  اًسن زيسگبُ زٍ ايي ثىبضگيطي ًتبيذ بٍتتف وِ  وٌس هي هكرم آًْب همبيؿِ ٍ فَق ضٍقْبي ٖولي ثىبضگيطي

 .اؾت ًٓطيبت ايي ثيي   اًتربة اظ  هؿتمل ًيع   ًطخ تغييط وِ وٌس تغييط هبليبتي ًطخ وِ  پيًَسز هي  ٍلَٔ  ثِ ٌّگبهي زٍ ايي

 ثيبى ثِ  . قًَس هي هٗىَؼ هطثٌَ زٍضُ َي ، تٗطيف حؿت ثط وِ اؾت هطثٌَ هَلت تفبٍتْبي هبّيت ثِ ًيع زيسگبُ زٍ ايي ًتبيذ قجبّت زليل

 ٖيٌب ضٍـ زٍ ّط ًتبيذ ظيط قطايٍ احطاظ نَضت زض . اؾت نفط هؿبٍي ضٍـ زٍ ّط زض هطثٌَ زٍضُ َي هَلت تفبٍتْبي رجطي هزؤَ ، زيگط

 :ثَز ذَاّس يىؿبى

 (.وطز گعاضـ ٍ همبيؿِ ضا آًْب ثتَاى)ثبقس همبيؿِ لبثل هبليبت ًطخ زض تغييط ضٍـ زٍ ايي ارطاي زض (0

 .ثبقس ًساقتِ ٍرَز ًكسُ( گعاضـ ٍ حجت) قٌبؾبئي ٍ اًتمبلي ّبي زاضائي ثط هبليبت ّيچ ثسّيْب – زاضائيْب ثط هجتٌي ضٍـ ارطاي زض (0

 قشاسداد فشٍش ٍ اجبسُ هجذد سا ثٌَيسيذ   ؟
ضا هزسزا اربضُ   آى اربضُ  وي لطاضزاز يلي ثِ فطٍـ هي ضؾبًس ٍ ا اظ لحبِ حمَضقَز وِ هبله يه فمطُ زاضائي آى  ايي لطاضزاز ٌّگبهي ٍالٕ هي

َز ٍ ظيبى ؾئي گطزز . ثلىِ الظم اؾت ّطگًَِ فبنلِ قٌبؾب يب ظيبى زفتطي اربضُ وٌٌسُ ثال َز ٍؾاضز زض ايٌگًَِ لطاضزازّب ًجبيس هي وٌس. َجك اؾتبًس

طاضزاز اربضُ ثِ ٌَٖاى تٗسيل اربضُ ثْب ٍ زض نَضت ؾطهبيِ اي هحؿَة تَؾٍ اربضُ وٌٌسُ ثِ تسضيذ هؿتْله ٍ زض نَضت ٖوليبتي هحؿَة قسى ل

 لطاضزاز اربضُ ثِ ٌَٖاى تٗسيل هجلغ اؾتْالن تلمي هي گطزز .قسى 

 اجبسُ اّشهي سا تَضيح دّيذ .  ؟
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 اربضُ   ط زضگيط ّؿتٌسفي زٍ ًفط ؾِ ًزض ايي ًَٔ لطاضزاز ثِ رب اظ وكَضّب ضٍاد زاضز .  ثطذي  ًَٔ ذبني اظ تبهيي لطاضزازّبي اربضُ اي اؾت وِ زض

زضنس ليوت زاضائي ضا  اظ گطٍّي اظ ٍام  01زٌّسُ زاضائي ضا تحهيل ٍ ؾپؽ ثِ اربضُ وٌٌسُ اربضُ هي زّس اهب اربضُ زٌّسُ هجلغي ضا هٗوَال ثيف اظ 

ٌٌسُ ثركي اظ هجبلغ اربضُ زضيبفتي ضا ثطاي پَقف زٌّسگبى لطو هي گيطز . ايي ًَٔ ٍام هٗوَال ثسٍى حك هطارِٗ ثِ اربضُ وٌٌسُ ثَزُ اهب اربضُ و

 انل ٍ فطٔ ٍام اذص قسُ ترهيم هي زّس .

 ًتبيج اقتػبدي سشهبيِ اي هحسَة كشدى قشاسداد اجبسُ
 :ثطقوطز تَاى هي هبلي ّبي نَضت وٌٌسُ تْيِ ّبي قطوت زيسگبُ اظ اربضُ لطاضزازّبي حؿبثساضي ًتبيذ ًَٔ زٍ

 هربضد هَرت افعايف ًتيزِ زض ثبقس هي هبلي ّبي اظ زٍضُ يه ّط زض تط پيچيسُ ٍ ثيكتط ّبي حجت هؿتلعم زازّبلطاض وطزى هحؿَة اي ؾطهبيِ

 هبلي تبهيي ثِ ظيبزي توبيل وٌٌسگبى اربضُ،  اربضُ لطاضزازّبي وطزى هحؿَة اي ؾطهبيِ التهبزي ًتبيذ .قَز ضٍـ هي ايي گيطي وبض ثِ ٍ لجَل

 وطزى اي هحؿَة ؾطهبيِ ثط اؾتبًساضز ايي تبويس چَى وبّف يبفت قست ثِ اربضُ لطاضزازّبي 00 قوبضُ ؾتبًساضزا ٍيٕ ثب زاضًس اظ تطاظًبهِ ذبضد

 ثبظًگطي ٍ ًيبظهٌس اربضُ ثِ لطاضزازّبي هطثٌَ اؾتبًساضزّبي . اؾت زًجبل زاقتِِ ث ضا اًتمبزّب ٍ ّب هربلفت ثيكتطيي ثبقس وِ هي اربضُ لطاضزازّبي

 .قسثب هي آيٌسُ زض اؾبؾي انالحبت

 سٍش اسصش ٍيژُ:
ـ زض قطايُي وِ ؾطهبيِ گصاض ًفَش ثب اّويتي ضا ثط قطوت ؾطهبيِ پصيط اٖوبل وٌس حؿبثساضي ؾطهبيِ گصاضي زض ؾْبم قطوت ؾطهبيِ پصيط ثِ ضٍ

ـ زفتطي حمَق ايي اضظـ ٍيػُ اًزبم هي گيطز . ثٗجبضت زيگط ارطا ٍ حؿبة ؾطهبيِ گصاضي زض نَضتْبي هبلي قطوت ؾطهبيِ گصاض اًٗىبؾي اظ اضظ

گصاض تٗييط  ذبلم زض اضظـ زفتطي حمَ ق نبحجبى  ٌِي حؿبة ؾطهبيِ گصاضي قطوت ؾطهبيقطوت زض قطوت ؾطهبيِ پصيط تلمي هي گطزز . يٗ

  . گصاضحجت هيكَز ِض حؿبة ؾطهبيِ  گصاضي قطوت ؾطهبيؾْبم قطوت ؾطهبيِ پصيط  ضا هٌٗىؽ هي وٌس . زض ّط زٍضُ هبلي ؾِ ضٍيساز ثبيس ز

الف ( ؾْن هتٌبؾت اظ ؾَز ٍ ظيبى ذبلم قطوت ؾطهبيِ پصيط  ) ثِ  ثسّىبض حؿبة ؾطهبيِ گصاضي ٍ ثؿتبًىبضي ؾَز حبنل اظ ؾطهبيِ گصاضي 

 هٌَٓض هي گطزز ( 

   ة( ؾْن هتٌبؾت اظ ؾَز پطزاذتي قطوت ؾطهبيِ پصيط ) ثِ ثسّىبضهَرَزي ًمس ٍ ثؿتبًىبض ؾطهبيِ گصاضي قطوت ؾطهبيِ گصاض (   

 گصاضي ٍ ثؿتبًىبض حؿبة ؾطهبيِ گصاضي ( .  ِ) ثسّىبض ؾَز حبنل ؾطهبي د ( اؾتْالن هجلغ ايبفي پطزاذتي

  دس طشح هضايبي تؼشيف ضذُكسَس ثبصًطستگي ٍ 

 اظ يزضيبفت ثبظًكؿتگي وؿَض آتي اضظـ ٌَٖاى ثِ ثبظًكؿتگي هعايبي آى زض وِ اؾت َطحْبيي ، قسُ تٗطيف ثبظًكؿتگي وؿَض هتًوي ّبي َطح

 تٗطيف ثبظًكؿتگي وؿَض آى ثِ زليل ايي ثِ ٍ اؾت ًبهٗلَم ثبظًكؿتگي تبضيد اظ لجل ، ثبظًكؿتگي هعايبي زليك اضظـ . اؾت قسُ تٗطيف وبضوٌبى

.  اضزز ثؿتگي ٍرَُ ايي گصاضي ؾطهبيِ اظ حبنل ؾَز ٍ ثبظًكؿتگي وؿَض هيعاى ثِ ٍ اؾت هتغيط ّب َطح لجيل ايي هعايبي اهب.  هيكَز اَالق قسُ

 اؾت هوىي وؿَض ًطذْبي.  قَز هي ثيبى وبضوٌبى زؾتوعز ٍ حمَق اظ زضنسي ٌَٖاى ثِ هٗوَال هصوَض َطحْبي ثطاي ثبظًكؿتگي وؿَض ًطذْبي

 .گطزز تؿْين وبضفطهب ٍ وبضوٌبى ثيي يب قَز پطزاذت وبضفطهب َطف اظ آى توبهي ٍ ًجبقس وبضوٌبى َطف اظ ثبظًكؿتگي ٍرَُ پطزاذت هتًوي

 ّبيي زاضايي اؾت الظم يٌٗي.  گطزز ٍاضيع ثبظًكؿتگي نٌسٍق زض ثبظًكؿتگي وؿَض اظ حبنل ٍرَُ وِ اؾت الظم ثبظًكؿتگي َطحْبي تاغل زض

 نٌسٍق ضؾوي تبؾيؽ َطيك اظ تَاًس هي العام ايي اًزبم فٌي تطتيجبت.  قَز گصاقتِ وٌبض ٍ تٗييي ثبظًكؿتگي هعايبي پطزاذت ثطاي هٌحهطا

 . پصيطز اًزبم وبضوٌبى َطف اظ ًوبيٌسگي ثِ ثيوِ قطوتْبي اظ ثيوِ لطاضزازّبي ذطيس يب ٍ ثبظًكؿتگي

 اضظـ . قَز هي تٗطيف زؾتوعز ٍ حمَق ثط هجتٌي ولي فطهَل اؾبؼ ثط يب ٍ پَل هٗيٌي هجلغ حؿت ثط يب ثبظًكؿتگي هعايبي ، َطحْب لجيل ايي زض

 ثيبى قَز هي يطة(  ذسهت ؾٌَات) ثبظًكؿتگي زضَطح ًَٖيت ؾبلْبي زض ٗوَاله وِ پَل هٗيٌي هجلغ اؾبؼ ثط اؾت هوىي ثبظًكؿتگي هعايبي

 : زاضز ٍرَز حل ضاُ زٍ ضاؾتب ايي زض.  گطزز هي

 قَز هي يطة ذسهت زضؾٌَات هتَؾٍ هجلغ ايي وِ اؾت هجتٌي ذسهت ؾٌَات َي زؾتوعز ٍ حمَق هتَؾٍ ثط هعايب (0

 ؾبل چٌس زؾتوعز ٍ حمَق هتَؾٍ يب) زؾتوعز ٍ حمَق آذطيي  ثط ثبظًكؿتگي هعايبي ، قَز هي ًبهيسُ ًيع ًْبيي پطزاذت وِ  زٍم حل ضاُ زض (0

 . گطزز هي يطة ذسهت ؾٌَات زض هجلغ ايي وِ ثبقس هي هجتٌي( ذسهت آذط

 ثبظًكؿتگي َطحْبي زض . زاضز ثؿتگي وبضوٌبى ذسهت ؾٌَات ثِ هؿتميوب ثبظًكؿتگي هعايبي اضظـ ، قسُ تٗطيف هعايبي َطحْبي توبهي زض

 :  قَز پطزاذت ظيط ضٍـ زٍ اظ يىي ثِ اؾت هوىي ثبظًكؿتگي هعايبي ، قسُ تٗطيف هعايبي هتًوي

 .گطزز پطزاذت وبضوٌبى ثِ زفٗتب ثبظًكؿتگي زضتبضيد ثبظًكؿتگي هعايبي توبهي (0

 قَز پطزاذت آًبى لبًًَي ٍضاث يب وبضوٌبى ٖوط ََل زض هؿتوطي نَضت ثِ ثبظًكؿتگي هعايبي (0
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 هضايبي هتؼلقِ
 ثبظًكؿتگي هعايبي زضيبفت هكوَل ضؾوب تب ثبقٌس زاقتِ ًَٖيت ثبظًكؿتگي َطح زض ثبيس وبضوٌبى وِ يبثس هي تحمك اي زٍضُ زض هتٗلمِ بيهعاي

 ثطاي.  گطزز هي ،ايزبز زضَطح هٌسضد هَاضز اؾبؼ ثط ، وبضوٌبى ٍ ثبظًكؿتگي َطح ثيي ضؾوي ،تْٗس َطح زض قسُ تٗييي زٍضُ َي اظ پؽ.  قًَس 

.  گطزز هي يطة ثبظًكؿتگي َطح زض ًَٖيت ؾبلْبي زض اؾت قسُ تٗطيف هعايب فطهَل زض وِ ََض آى حمَق پبيِ هٗوَال هتٗلمِ هعايبي هحبؾجِ

 ، هيكَز ايبفِ ؾبل ّط گصقت ثب ًيع هتٗلمِ هعايبي اضظـ ، يبثس هي افعايف ذسهت اظ ؾبل ّط گصقت ثب ثبظًكؿتگي هعايبي وِ ايي ثِ ًٓط

 . قس ذَاّس ثبظًكؿتگي هعايبي هؿبٍي هتٗلمِ هعايبي اضظـ ، ثبظًكؿتگي تبضيد زض . ثبقس قسُ َي هعايب تٗلك ثطاي الظم زٍضُ وِ ايي ثط هكطٌٍ

 هضايبي ثذٍى پطتَاًِ هبلي
 هَاضز، لجيل ايي زض.  قَز هي زازُ وبضوٌبى ثِ اهتيبظاتي َطح ارطاي اظ لجل ؾٌَات اظاي زض هٗوَال قَز هي قطٍٔ ثبظًكؿتگي َطح يه وِ ٌّگبهي

 انُالحب تفبٍت ايي.  اؾت ًكسُ ٍاضيع ثبظًكؿتگي نٌسٍق ثِ آى پكتيجبًي ثطاي الظم ٍرَُ اهب قسُ اًجبقتِ اي ثيوِ هحبؾجبت ثط هجتٌي هعايبي

  .اؾت ثبظًكؿتگي نٌسٍق ٍرَُ هبًسُ اظ ثيف اًجبقتِ ثبظًكؿتگي هعايبي ، زيگط ثيبى ثِ.  قَز هي ًبهيسُ هبلي پكتَاًِ ثسٍى هعايبي

 : وٌٌس هي ٖول َطيك زٍ ثِ هبلي پكتَاًِ ثسٍى اًجبقتِ ثبظًكؿتگي هعايبي هؿئلِ ثب اي ثيوِ ضيبييبت هترههيي

 رجطاى نٌسٍق هبًسُ وؿط تب قَز هي ٍاضيع ثبظًكؿتگي نٌسٍق ثِ ايبفي هجلغي ؾبلِ ّوِ(  لجلي قسُ هحبؾجِ) ؾبالًِ ذسهت ّعيٌِ ثط ٖالٍُ (0

 .گطزز

 نٌسٍق ٍرَُ هبًسُ تؿبٍي اظ تب قَز هي هحبؾجِ ًحَي ثِ هزسزا ثبظًكؿتگي نٌسٍق ثِ قسُ ٍاضيع هجلغ وبضوٌبى وبًسُثبلي ذسهت هست ثطاي (0

 .قَز حبنل اَويٌبى

 : وٌٌس لجَل ظيط هَاضز زض ضا هفطٍيبتي ثبيس ،هترههيي اي ثيوِ هحبؾجبت ثط هجتٌي گصاضي ؾپطزُ ضٍقْبي گيطي ثىبض زض

  آتي ّبي ضُزٍ زض َطح اظ وبضوٌبى ذطٍد (0

  اًتٓبض هَضز ثبظًكؿتگي هعايبي ثط آتي زؾتوعز ٍ حمَق هيعاى آحبض (0

 .  قَز هي تحهيل ثبظًكؿتگي نٌسٍق ٍرَُ گصاضي ؾطهبيِ اظ وِ اي ثبظزُ ًطخ (0

 چٌبًچِ.  ثَز ذَاّس ظًيب هَضز هجلغ اظ ووتط يب ثيكتط ًيع  ثبظًكؿتگي نٌسٍق ،ٍرَُ ثبقس هتفبٍت ثبال هفطٍيبت ثب َطح ارطاي ٖولي تزطثِ چٌبًچِ

 ايزبز اي ثيوِ هحبؾجبت ؾَز ، آى ثَزى ًيبظ اظ ثيكتط نَضت زض ٍ اي ثيوِ هحبؾجبت ظيبى ، ثبقس ًيبظ اظ ووتط  ثبظًكؿتگي نٌسٍق ٍرَُ هبًسُ

 . قس ذَاّس

 ٍ چِ تفبٍتي ثب ّن داسًذ ؟گبص كذاهٌذ سٍضْبي هَثش ثش غَستْبي هبلي حسبثذاسي ًفت ٍ
 ضٍـ وَقكْبي ًبهَفك – 0ضٍـ ثْبي توبم قسُ    – 0ضٍقْبي ثىبضگطفتِ ٖجبضتؿت اظ : 

گبظ تفبٍت انلي ثيي ايي زٍ ضٍـ اذتالف زض ًحَُ تٗطيف هطاوع ّعيٌِ هيجبقس ًحَُ ثطذَضز ثب ّعيٌِ ّبي اوتكبفي وِ هٌزط ثِ وكف شذبيط ًفت ٍ

ٍت اؾبؾي  زٍ ضٍـ هي ثبقس . زض ضٍـ ثْبي توبم قسُ وبهل ، توبهي هربضد اوتكبف نعف ًٓط اظ وكف ٍ يب ٖسم وكف شذبيط ًوي قًَس  تفب

ي زض ًفت ٍ گبظ ؾطهبيِ اي هحؿَة هي گطزز . هٌُك ظيط ثٌبي ايي ضٍـ هبّيت احتوبلي فٗبليتْبي اوتكبفي هي ثبقس  ظيطا ثطاي زؾتيبثي ثِ شذبيط

حفط تٗسازي ظيبزي چبُ اوتكبفي يطٍضت زاقتِ ثبقس. اهب زض ضٍـ وَقكْبي هَفك تٌْب هربضد اوتكبفي وِ هٌتذ ثِ وكف يه هٌُمِ هوىي اؾت 

 زضًگ ثِ ّعيٌِ هٌَٓض هي گطزز چبّْبي فبثل اؾترطاد قسُ اؾت ؾطهبيِ اي هحؿَة ٍ ؾبيط هربضد اوتكبف وِ هٌتذ ثِ ًتيزِ اي ًكسُ اؾت ثال

 افطب ثشاي گشٍّْبي ريٌفغ
 :اؾت ظيط هَاضز قبهل وِ وٌٌس هي اضائِ ارتوبٖي تطاظًبهِ  يه فطاًؿِ زض ؾبلِ ّط اَالٖبت افكبي ثِ زٍلت ٍ وبضوٌبى توبيل ثِ تَرِ بث

 .اقتغبل (0

 .زؾتوعز ثب هطتجٍ ّبي ّعيٌِ (0

 .ايوٌي ٍ ثْساقتي ذسهبت (0

 .وبض قطايٍ ؾبيط (4

 .وبضوٌبى آهَظـ (0

 .وبض ضٍاثٍ (6

 .قطوت تَؾٍ ًمل ٍ حول ، هؿىي تأهيي ًٓيط ظيؿت قطايٍ ؾبيط (7
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 وِ هيكَز ثبٖج ّب آهَظـ ايي ظيطا زٌّس آهَظـ وبضوٌبى ثِ ثبيس قطوتْب وِ وٌٌس هي  اؾتسالل هتحسُ ايبالت زض اًؿبًي هٌبثٕ حؿبثساضي َطفساضاى

 ( زاضايي) ؾطهبيِ  للن يه ٌَٖاى ثِ يسثب ضا آهَظـ ّعيٌِ نَضت ايي زض آٍضًس، ثبض ثِ ثيكتطي هٌبفٕ ثْتط ذسهبت ؾبيِ زض آيٌسُ زض ثتَاًٌس وبضوٌبى

 . قَز گعاضـ قسُ اًزبم هربضد هكطٍح ون زؾت يب ٍ ربضي ّعيٌِ ًٍِ وطز حجت

 داليل ػذم افطبي اطالػبت اضبفي ضشكتْبي سْبهي چيست   ؟

 ؾْبهساضاى اؾت . ىبفي ثِ ًفٕ ضلجبي تزبضي ٍ ثِ ظيبافكبي اَالٖبت اي -0

 اهتيبظ ثيكتطي ذَاٌّس زاقت  .  بضگطي زض هصاوطات هطثٌَ ثِ زؾتوعزبزيِ ّبي وحثب افكبي وبهل اَالٖبت ات -0

 ايٌىِ اوخط ؾطهبيِ گصاضاى ًوي تَاًٌس ذٍ هكي ٍ ضٍقْبي حؿبثساضي ضا زضن وٌٌس افكبي وبهل اَالٖبت هي تَاًس آًْب ضا گوطاُ ًوبيس . ِ ًٓط ث -0

تبهيي  اظ َطيك نَضتْبي هبلي ٍاحس اًتفبٖي ائِ آى زض نَضتْبي هبليزيگطي  ثطاي تبهيي اَالٖبت وِ اَالٖبت ضا ثب ّعيٌِ ووتطي اظ اض ٕهٌبث -4

 هي وٌٌس 

 ثبضُ ًيبظّبي اؾتفبزُ وٌٌسگبى زليل زيگطي ثطاي هحسٍز وطزى افكبي اَالٖبت هي ثبقس .فمساى اَالٔ زض -0

     ؟ داليل ػذم توبيل ضشكتْب ثِ اسائِ پيص ثيٌي ّبي هبلي چيست

 . ا المبء ًوبيساًْب ض اهىبى زاضز اًتكبض پيف ثيٌي ّب زلت ثيف اظ اًساظُ ٍ غيط لبثل تَريِ (0

 . ثِ ؾطٖت ٍ ثب گصقت ظهبى اضظـ ذَز ضا اظ زؾت هي زٌّس ٍ تزسيس ًٓط ٍ تٗسيل پي زض پي آًْب يطٍضت زاضز پيف ثيٌي ّب هٗوَالً (0

 . پيف ثيٌي ّب هي تَاًس ثِ ظيبى اًتكبض زٌّسُ ٍ ثِ ًفٕ ضلجبي تزبضي ثبقس ضاًتكب (0

ف ثيٌي ّب ثساًس ٍ ثطاي ضؾيسى ثِ ايي همهَز تهويوبت وَتبُ هستي ضا اتربش وٌس وِ ثِ هٌفٗت هسيطيت هوىي اؾت ذَز ضا هتْٗس ثِ تحمك پي (4

 . ؾْبهساضاى  ًجبقس ولي

 مك پيف ثيٌي ّب هي تَاًس هَرت ًبضيبيتي ؾْبهساضاى گطززحزض  ت يفبٖٖسم تَفيك ٍاحسّبي اًت (0

 سٍضْبي افطب ء
 :وطز ثٌسي جمَِ ظيط قطح ثِ تَاى هي ضا افكب هتساٍل ضٍقْبي

 :  هبلي غَستْبي تتشتي ٍ  ضكل-0

ط ؾَز ذبلم ٍ هطثٌَ تطيي ٍ ثب اّويت تطيي اَالٖبت ثبيس حتي االهىبى زض هتي نَضتْبي هبلي اًٗىبؼ يبثس . زاضاييْب ٍ ثسّيْب ٍ آحبض هٌتذ اظ آًْب ث

  لي اظ نحت اهىبى پصيط ثبقس زض نَضتْبي هبلي افكب قًَساًساظُ گيطي لبثل اٖتوبز آى ثب ؾُح هٗمَحمَق نبحجبى ؾْبم ثبيس ثِ هحى ايٌىِ 

وطز . هخالً زض ثطذي هَاضز وؿط ، اَالٖبت هطثٌَ ضا زسز َجمِ ثٌسي ّب زض نَضت ٍيٗيت هبلي يب تطاظًبهِ هي تَاى ثب تطتيت ه:  هبلي ٍضؼيت غَست

ًيع ثِ طهبيِ زض گطزـ آقىبض گطزز ، اگط چِ ايي ضٍـ ًبضؾبيي ّبي ذَز ضا زاضايي ّبي ربضي وؿط هي قَز تب هجلغ ؾثسّي ّبي ربضي هؿتميوبً اظ 

ٕ ظيط وٌتطل ٍاحس ّوطاُ زاضز . زض َجمِ ثٌسي زيگط هي تَاى زاضايي ّب ٍ ثسّي ّبي پَلي ضا اظ زاضايي ّب ٍ ثسّي ّبي غيط پَلي تفىيه وطز . ٍيب هٌبث

 اًتفبٖي ضا ثط حؿت لؿوتْبي هتكىلِ آى زؾتِ ثٌسي وطز .

 نَضت زض هخال.زّس لطاض تبويس هَضز ضا اَالٖبت ٍ اضلبم هتفبٍت تفبؾيط يب ؾَز هرتلف هفبّين هيتَاًس اضائِ هتفبٍت قىلْبي :  صيبى ٍ سَد غَست

 ذبلم  هجبلغ  ؾبيط  ٍ  ًبذبلم  ؾَز ، هيكَز همبثلِ يىزب ََض ثِ فطٍـ زضآهس الالهي توبهي ثب ّعيٌِ لالما توبهي وِ اي هطحلِ يه ظيبى ٍ ؾَز

 . ثبقس وٌٌسُ ،گوطاُ ثَزى هفيس ربي ثِ ، وٌٌسگبى اؾتفبزُ زيسگبُ اظ تَاًس هي

 لبثل هطثٌَ اَالٖبت تَاى يه گيطز ثط زض ضا هطثََي ٍ هفيس ثٌسي َجمِ چٌبًچِ ٍيػُ ثِ ًمسي گطزـ رطيبى نَضت زض گشدش يب ٍجَُ ًقذغَست 

 شيٌفٕ گطٍّْبي ؾبيط ٍ گصاضاى ؾطهبيِ ّبي گيطي تهوين زض تَاًس هي اًتفبٖي ٍاحس ٖوسُ لؿوتْبي هجٌبي ثط ثٌسي َجمِ . وطز اضائِ ضا اي هالحِٓ

 .قَز هحؿَة هطثٌَ

 :  تَغيفي هطبلت اسائِ ٍ  اغطالحبت-0

 اظ ثطذي اهب قَز ٍالٕ هفيس تَاًس هي هفبّين آى اظ وٌٌسگبى اؾتفبزُ يىؿبى زضن ٍ زليك هٌٗبي ثَزى زاضا نَضت زض حؿبثساضي فٌي انُالحبت

 ؾبيط ٍ هبلي تحليلگطاى تَؾٍ وِ قىلي وبىّ ثِ ضا تَنيفي انُالحبت ثبيس حؿبثساضاى هَاضز گًَِ ايي زض ثبقٌس هي زليك هٌٗبي فبلس انُالحبت

  .ثطًس ثىبض گيطز هي لطاض اؾتفبزُ هَضز آگبُ وٌٌسگبى اؾتفبزُ

  قسى اضظقوٌس ٍ هفيس هٌَٓض ثِ ًيع هكطٍح اَالٖبت افكبي لعٍم نَضت زض اهب قَز هي هحؿَة هُلَثي ّسف هبلي گعاضقگطي زض ايزبظ اگطچِ

 زاضز يطٍضت گيطيْب تهوين ثطاي گعاضقْب
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 هىول فْطؾتْبي يب ّوطاُ يبزاقتْبي زض آًْب بؼاًٗى ٍ قَز اضائِ هبلي نَضتْبي هتي زض ثبيس اَالٖبت تطيي اّويت ثب : پشاًتض داخل  اطالػبت-0

  پطاًتع  زاذل زض هيتَاى وطز اضائِ  آًْب تَُيل ثسٍى ٍ وبهل تَنيف ثب  ًتَاى ضا هبلي نَضتْبي زض هٌسضد الالم ٌٖبٍيي چٌبًچِ . ًيؿت پصيط تَريِ

 : اؾت ظيط هَاضز قبهل قَز اضائِ پطاًتع زاذل زض ًستَا هي وِ غيطووي اَالٖبت ؾبيط . آٍضز آى تَنيف ثطاي ضا ايبفي قطح ٌَٖاى هتٗبلت ٍ

 قطوت  ؾْبم ًَٔ ٍ اؾوي،تٗساز اضظـ -0

 ًكبى زازى ضٍـ يب ضٍقْبي ذبل هَضز اؾتفبزُ ثِ ايي هٌَٓض وِ اَالٖبت اضائِ قسُ ، ثطاي اؾتفبزُ وٌٌسگبى هٌٗي زاضتط قَز -0

ى ثطذي اظ زاضاييْب . اٍلَيت حمَلي ثطذي اظ َلجىبضاى يب اضظـ ثبظاض ٍيػگي ّبيي وِ اّويت ًؿجي الالم ضا ًكبى هي زّس ًٓيط زض ضّي ثَز -0

 ثطذي اظ ؾطهبيِ گصاضيْب

 زاضائيْب اظ  ثطذي هَضز ثبظاضزض ربضي ليوت  ًٓيط قسُ گطفتِ ثىبض اضظقيبثي  هجبًي-4

 .اؾت قسُ اضائِ  گعاضـ ثركْبي يب نَضتْب ؾبيط  زض وِ هطثََي اَالٖبت ثِ  اقبضُ-0

 ثط اًساظُ اظ ثيف تبويس اهب زاضز هبلي زضگعاضقگطي هٌبؾجي ربيگبُ هبلي نَضتْبي ّوطاُ يبزاقتْبي چِ : اگط هبلي غَستْبي ّوشاُ  ييبداضتْب-4

 ثطاي ضٍقي انَل تسٍيي اگطچِ . زاضز ثط زض ضا هربَطاتي ًيع هبلي نَضتْبي زض ًبوبفي اَالٖبت اًٗىبؼ تَريِ يب يبزاقتْب َطيك اظ افكب

 اظ ثطذي حؿبثساضي انَل ٍ ثٌيبزي هفطٍيبت هجٌبي ثط تَاى هي اهب اؾت هكىل حؿبثساضي تئَضي چْبضچَة زض هبلي نَضتْبي وطاُّ يبزاقتْبي

 .وطز اؾتٌتبد ضا الظم لَاٖس

 هبّيت ٍ هقػذ يبدداضتْبي ّوشاُ غَستْبي هبلي

 : قوطز ثط ظيط قطح ثِ تَاى هي ضا هبلي نَضتْبي ّوطاُ يبزاقتْبي ٖوسُ هعايبي

 هبلي نَضتْبي اليٌفه رعء  ٌَٖاى ثِ ووي غيط اَالٖبت  اضائِ-0

 هبلي نَضتْبي زض هٌسضد الالم  ثب هطتجٍ هحسٍزيتْبي ٍ هكطٌٍ  افكبي-0

 :هبلي نَضتْبي ّوطاُ يبزاقتْبي ٖوسُ يٗف ًمبٌ

 .قَز گطفتِ  ًبزيسُ اؾت هوىي ٍ هكىل ًؿجتبً  آى زض هٌسضد هُبلت زضن ٍ  ذَاًسى-0

  ثطاي هبلي نَضتْبي  زض ووي اَالٖبت تلريم ثب  همبيؿِ زض تَنيفي اَالٖبت اظ  اؾتفبزُ-0

 :وطز ثٌسي َجمِ ظيط قطح ثِ تَاى هي ضا زضآى هٌٗىؽ هُبلت ٍ يبزاقتْبي اًَأ هتساٍلتطيي

 ٍاحساًتفبٖي فٗبليت  تبضيرچِ-0

ٍيِ ايزبة هي وٌس وِ گعاضقْبي هبلي اظ زٍضُ اي ثِ زٍضُ زيگط : پيطٍي اظ هفَْم حجبت ض آى زض تغييط  يب حؿبثساضي ّبي ضٍيِ اّن  تَنيف-0

ِ ًحَي لبثليت همبيؿِ زاقتِ ثبقس ٍ ٌّگبهي وِ تغييطي زض يه ضٍـ ايزبز هي قَز تبحيط آى افكب قَز . زض ايي هَاضز ، ايي ًَٔ افكب هي تَاًس ث

چِ تغييط زض ضٍـ ، همبيؿِ اَالٖبت ضا گوطاُ وٌٌسُ ؾبظز . اؾتفبزُ اظ هٌبؾت اظ َطيك يبززاقتْبي ّوطاُ نَضتْبي هبلي اًزبم پصيطز . اهب چٌبً

 اَالٖبت زٍضُ ّبي گصقتِ ثط هجٌبي ضٍـ رسيس هزسزاً هحبؾجِ قَز تب همبيؿِ نحيح ضا اهىبى پصيط ؾبظز .يبززاقتْب ًبوبفي ٍ الظم اؾت 

َأ هتساٍل اٍلَيت حمَق َلجىبضاى ، ًٓيط ضّي گصاقتي زاضاييْب ثِ : اًآًبى حمَق اٍلَيت يب ذبل ّبي زاضائي ثِ ؿجتً َلجىبضاى حمَق  قطح-0

. اهب زض هَاضزي وِ ٌَٖاى پكتَاًِ زضيبفت تؿْيالت ثبًىي يب ٖطيِ اٍضاق هكبضوت ضا هي تَاى ثب اقبضُ اي هرتهط زض هتي تطاظًبهِ هٌٗىؽ وطز 

همطض قسُ ، ثط ثِ ََض ولي چٌبًچِ اٍلَيتْبي . َضتْبي هبلي يطٍضت زاضز پيچيسُ يب غيط هتٗبضف اؾت ، افكب زض يبززاقتْبي ّوطاُ نايي اٍلَيت 

 تهوين گيطي ّبي ؾبيط َلجىبضاى تبحيط ثگصاضز هي تَاى آى ضا هطثٌَ ٍ ثب اّويت تلمي وطز .

هجلغ ثسّي ثب اثْبم ظيبز زِ : اگط تحمك ثسّي هٌٌَ ثِ ٍلَٔ يب ٖسم ٍلَٔ يه يب چٌس ضٍيساز زض آيٌسُ اؾت ٍ زض ًتي احتوبلي ّبي ثسّي  افكبي-4

َٔ هَارِ ٍ احتوبل اقتجبُ ثَزى آى ظيبز اؾت ، زض تطاظًبهِ گعاضـ ًوي گطزز . اهب چٌبًچِ گعاضـ ًىطزى ايي گًَِ الالم هَرت هحتول قسى ٍل

 هبلي افكب قًَس ّوطاُ نَضتْبي ظيبى غيط ٖوليبتي لبثل تَرْي ثكَز وِ ثط تهوين گيطي ّب احط ثگصاضز الظم اؾت زض يبززاقتْبي 

ؾَز اًجبقتِ هي تَاى ؾَز ؾْبم تَظيٕ وطز . اهب زض ٖيي حبل : اظ لحبِ لبًًَي ، تب هيعاى  ؾْبم ؾَز  تَظيٕ ثط قسُ اٖوبل هحسٍزيتْبي  افكبي-0

فْطؾت هحسٍزيتْبي ؾَز هحسٍزيتْبي اٖوبل قسُ ثط ؾَز اًجبقتِ ضا هي تَاى اظ َطيك ترهيم اًَأ اًسٍذتِ ّب زض هتي تطاظًبهِ ٍ يب اظ َطيك 

 اًجبقتِ زض يبززاقتْبي ّوطاُ افكب وطز .

 . هيگصاضز تبحيط ؾْبهساضاى حمَق  ٍ ؾْبم ثط وِ ضٍيسازّبيي  تَنيف-6

ل تْٗس آٍض قٌبؾبيي ًوي قَز . يىي اظ زالي: زض حؿبثساضي ؾٌتي هٗوَالً زاضايي ّب ٍ ثسّي ّبي ًبقي اظ لطاضزازّبي  تْٗسآٍض لطزازّبي  تكطيح-7

اهب زض ثؿيبضي اظ هَاضز ، چَى اًٗمبز ايي لطاضزازّب هٗطف  هكىل ثَزى اضظقيبثي ٍ زيگطي تبحيط آى ثط ؾَز ثط احط ٍلَٔ ضٍيسازّب زض آيٌسُ اؾت .
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. لصا اًٗىبؼ  . افكبي آًْب اظ لحبِ تهوين گيطي ّب ٍ پيف ثيٌي گطزـ ٍرَُ ًمس زض آيٌسُ ثؿيبض هطثٌَ ٍ ثب اّويت هي ثبقستْٗساتي زض آيٌسُ اؾت 

 آى زض يبززاقتْبي ّوطاُ نَضتْبي هبلي يطٍضت زاضز .

 .ثبقس ًوي هبلي  نَضتْبي الالم تٗسيل هؿتلعم وِ  تطاظًبهِ تبضيد اظ ثٗس ضٍيسازّبي  افكبي-8

 ض. ايي رسٍل ز قَز اضائِ تىويلي رساٍل زض ٍ ذبضد هبلي نَضتْبي اظ تفهيلي اَالٖبت اظ ثطذي اؾت الظم:  هكول جذاٍل ٍ  غَستْب-0

يبززاقتْبي ّوطاُ ٍ زض هَاضزي زيگط زض ثرف هتٗبلت آى گعاضـ هي گطزًس . اهب گعاضـ ايي اَالٖبت تىويلي زض ثرف رساگبًِ ٍ يب زض 

 يبززاقتْبي ّوطاُ ضا ًجبيس ثِ هٌٗبي ضزُ ثٌسي اّويت آى اَالٖبت زاًؿت

 اهب ًيؿت اًتفبٖي ٍاحس ثب هطتجٍ اّويت ثب هبلي اَالٖبت افكبي ثطاي يگبّيرب اؾبؾبً حؿبثطؼ : گعاضـ حسبثشس گضاسش دس هٌذسج  ًكبت-6

 :وطز اؾتفبزُ ظيط اَالٖبت افكبي ثطاي اثعاضي ٌَٖاى ثِ آى اظ تَاى هي

  حؿبثساضي قسُ پصيطفتِ  ضٍقْبي ثب هتفبٍت حؿبثساضي  ضٍقْبي گيطي ثىبض اّويت ثب  احط-0

  زيگط قسُ پصيطفتِ  ضٍـ ثِ حؿبثساضي قسُ پصيطفتِ  ضٍـ يه تغييط اّويت ثب احط -0

 اًتفبٖي ٍاحس تَؾٍ قسُ گطفتِ  ثىبض حؿبثساضي ضٍقْبي ثَزى قسُ  پصيطفتِ زضهَضز اًتفبٖي ٍاحس هبلي  هؿئَليي ٍ حؿبثطؼ ًٓط اذتالف -0

زاضز تب اظ گوطاُ قسى اؾتفبزُ وٌٌسگبى  تىطاض افكبي ايي لجيل اَالٖبت ًيع يطٍضتزٍ ًَٔ اٍل اَالٖبت ثبيس زض هتي گعاضـ حؿبثطؼ افكب قًَس . 

 زض هَضز لبثليت همبيؿِ گعاضقْب اَويٌبى حبنل قَز . 

اگط چِ نَضتْبي هبلي گعاضـ هسيطيت هحهَة هي قَز اهب حؿبثطؼ ًيع ثِ ٌَٖاى يه حؿبثساض ًَٖ ربهِٗ حؿبثساضاى ضؾوي ، هلعم ثِ ضٖبيت 

 م ضٖبيت انَل پصيطفتِ قسُ ٍ اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي ، گعاضـ همجَل تْيِ وٌس .زض هَاضز ٖسآييي ضفتبض حطفِ اي اؾت ٍ ًوي تَاًس 

 :  هجوغ ثِ هذيشُ ّيئت  گضاسش-7

هبلي حؿبثساضي ضا وبهل هي ، گعاضـ ( ثبظضؼ لبًًَي يبززاقتْب ٍ رساٍل هىول ثِ اًًوبم گعاضـ حؿبثطؼ ) ٍ  هبلي اؾبؾي ّوطاُ ثبنَضتْبي 

هٌَٓض قًَس . اهب زضن ٖوك ٍ اّويت ايي اَالٖبت هي تَاًس اظ َطيك تحليل هبلي گعاضـ ايي بت هطثٌَ ٍ ثب اّويت ثبيس زض وٌس . توبهي اَالٖ

 :اؾت ظيط هَاضز قبهل قَز آٍضزُ هسيطُ ّيبت گعاضـ زض وِ الالهيسيطيت تؿْيل گطزز . ه

 .اؾت گطفتِ لطاض  اؾتفبزُ هَضز هبلي گعاضقگطي  زض وِ هفطٍيبتي ٍ ،لًبٍتْب  ثطآٍضزّب-0

 .زاضز ٍرَز هفطٍيبت ٍ ثطآٍضزّب  زضثبضُ وِ اّويتي ثب اثْبهبت -0

ثحج ٍ تحليل گعاضقْبي ؾبالًِ اؾت . ثرف ايي لجيل اْْبضات ، زض گعاضـ ّيبت هسيطُ ثِ هزوٕ ٖوَهي نبحجبى ؾْبم يب زض ثرف ربيگبُ 

 ثط گيطز :يٍ ايسُ آل ثبيس هَاضز ظيط ضا زضثحج ٍ تحليل هسيطيت ، زض قطا

 بت ٍاحس اًتفبٖي تبحيط زاقتِ اؾت .غيطهبلي وِ َي زٍضُ هبلي ثط ٖوليضٍيسازّبي  (0

 زض اضتجبٌ ثب ايي اًتٓبضاتٗت ٍ التهبز ٍ ًمف ٍاحس اًتفبٖي ثِ آيٌسُ نٌهطثٌَ اًتٓبضات  (0

 ضقس ٍ تَؾِٗ ٍ تغييط ٖوليبت زض زٍضُ يب زٍضُ ّبي آتيَطحْبي  (0

 ربضي ٍ آتي ٍ فٗبليتْبي تحميك ٍ تَؾٍِٗ احط هَضز اًتٓبض اظ اًزبم هربضد ؾطهبيِ اي هجلغ  (4

، تغييط انلي هسيطيت ، ثْجَز ثب اّويت في آٍضي زض ٍاحس اًتفبٖي ٍ نٌٗت هطثٌَ  غيط هبلي ٍ تغييطات آى ، قبهل تغييط ذٍ هكي ّبيسازّبؼ ضٍي

ثط ٖوليبت ، اهَض ؾيبؾي ٍ ؾَاًح َجيٗي اؾت وِ تبحيط ثب اّويتي َٖاهل تَليس ، ٍ يب ضٍيسازّبيي ًٓيط اٖتهبة ، رٌگ ت يب ليوزض ليوت هحهَالت 

ؾَز اظ ايي ضٍيسازّبي غيط هبلي ثتَاًس تبحيط ثب اّويتي ثط اضظقيبثي زاضاييْب يب ثسّيْب زض آذط زٍضُ هبلي ٍ يب ثط ٍاحس اًتفبٖي زاضز . چٌبًچِ ّطيه آتي 

 اًٗىبؼ زض گعاضـ ّيبت هسيطُ هَوَل ًگطزز .زٍضُ ّبي آتي زاقتِ ثبقس ، الظم اؾت ايي تبحيط زض نَضتْبي هبلي گعاضـ قَز ٍ ثِ 

 ثٌَيسيذ؟ سا اي سشهبيِ  اجبسُ ضشط چْبس
  قَز هي هٌتمل وٌٌسُ اربضُ ثِ اربضُ لطاضزاز هست پبيبى زض حمَلي هبلىيت (0

  . ثبقس ترفيف ثب ذطيس اذتيبض قبهل اربضُ لطاضزاز (0

 . ثبقس زاضائي ثطآٍضزي هفيس ٖوط زضنس 70 هٗبزل ون زؾت اربضُ لطاضزاز هست (0

 ؾطهبيِ هبليبتي ترفيف وؿط اظ پؽ لطاضزاز قطٍٔ زض اؾتيزبضي زاضائي هتٗبضف اضظـ زضنس 91 هٗبزل اربضُ پطزاذتْبي حسالل فٗلي اضظـ (4

 . ثبقس گصاضي
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 ٖوَهي ؾُح افعايف ثبقس هي َلجىبضاى ظيبى ثِ ٍ ثسّىبضاى ًفٕ ثِ تَضم ٖوَهي ثبٍض اؾبؼ ثط ؟  ثبضذ هي غَست چِ ثِ پَلي اقالم صيبى ٍ سَد

 هتوبيع هطحلِ زٍ قبهل پَلي الالم ثِ هطثٌَ ذطيس لسضت ظيبى ٍ ؾَز هحبؾجِ.   گطزز هي ثسّيْب آؾبى پطزاذت ثبظ ٍ ؾَز افعايف ثِ طهٌز ليوتْب

  : اؾت

    قَز هي تٗسيل هبلي يىؿبل اظ ووتط زض آى ًگْساضي زٍضُ يب هبلي زٍضُ زض پَل لسضت تغييط ًؿجت ثِ ازٖب لغجه( الف

 هٗطف هعثَض ضلن شٍ تفبٍت ٍ گطزيسُ هحبؾجِ آى يبفتي وبّف ظهبى زض يب هبلي زٍضُ پبيبى زض ثسّي ٍ زاضائي ربضي اضظـ ثب قسُ تٗسيل هجلغ( ة

  . اؾت ذطيس لسضت ظيبى يب ؾَز

 حؿبثساضي تبضيؾبذ چبچَة زض ثْجَزي هٌعلِ ثِ تٌْب پَل ذطيس لسضت هجٌبي ثط اضظقْب تٗسيل ؟  هيگيشد اًجبم هٌظَس چِ ثِ پَلي غيش اقالم تؼذيل

 ذبل يفيوتْب ٍ ليوتْب ٖوَهي حؾُ وِ ثَز ذَاّس ٍالٗي زًيبي زض اضظقْب هٗطف نَضتي زض قسُ تٗسيل ي اضظقْب ايي ظيطا قَز هي هحؿَة 

. زآٍض قوبض ثِ ذبل ليوتْبي ثطاي هٌبؾجي ربيگعيي ضا ليوتْب ٖوَهي ؾُح اؾبؼ ثط قسُ تٗسيل اضظقْبي ثتَاى ٍ وٌٌس حطوت يىسيگط ثب ّوؿَ

 ؟  كذاهٌذ قيوت تغييشات اسبس ثش تؼذيل هذلْبي

  . گطزز هي السام پَلي غيط الالم تٗسيل ثِ ًؿجت ذطيس سضتل تغييط اؾبؼ ثط يٌٗي: ليوتْب ٖوَهي ؾُح اؾبؼ ثط تٗسيل( الف

 الالم اظ يه ّط ليوت تغييط اؾبؼ ثط ذطيس لسضت تغييطات هجٌبي ثط تٗسيل ربي ثِ زاضائيْب چٌبًچِ:  ذبل ليوتْبي تغييط هجٌبي ثط تٗسيل( ة

 زليل ثِ ًيع پَلي زاضائيْبي ذبلم.  گطزز تٗسيل ذبل ليوت تغييط ًطخ ًؿجت ثِ پَلي غيط زاضائيْبي الالم اظ يه ّط اؾت الظم قًَس تٗسيل زاضائي

  . قَز ًوي تٗسيل آى ضيبلي لغجه ًيبفتي تغييط

 آذط ٍ اٍل فبنلِ زض ٖبزي ؾْبهساضاى حطٍت افعايف هَرت پَلي غيط زاضائيْبي ذبل ليوتْبي افعايف:  ذبل ليوتْبي تغييط اؾبؼ ثط تٗسيل( د

 ذبل ليوتْبي تغييط ًطخ چٌبًچِ.  قَز هي هحؿَة ذبل ليوتْبي تغييط ذبل ليوتْبي تغييطات توبهي نَضت ايي زض قًَس هي هبلي زٍضُ

 ًؿجي ليوتْبي تغييط تَاى هي ضا ثبال ًطخ زٍ تفبٍت ثبقس هتفبٍت ليوتْب ٖوَهي حؾُ تغييط ًطخ ثب اًتفبٖي ٍاحس تَؾٍ قسُ ًگْساضي زاضائيْبي

  . ًوَز هحؿَة

 ؟   دّيذ تَضيح سا اًتفبػي ٍاحذ سْبهذاساى خشيذ قذست
 ثب ضا ذسهبت ٍ ّبوبال اظ هٗيٌي همبزي ثتَاًي ؾْبهساضاى وِ قَز هي حفّ نَضتي زض ؾطهبيِ وِ اؾت ايي اظ حبوي ذطيس لسضت اٍليِ هفبّين اظ يىي

 زض ضا ذَز ٍرَُ هؿتوطا يبٖاًتف ٍاذسّبي فٗبليت تساٍم فطو ؼاؾب ثط . ًوبيٌس ذطيساضي ثطضؾي هَضز زٍضُ اًتْبي ٍ اثتسا زض هكرهي ويفيت

 ذطيساضي ثطاي ضا زذَ ذطيس لسضت ثبيس اًتفبٖي ٍاحسّبي. ًوبيٌس حفّ ضا ذَز اٍليِ گصاضي ؾطهبيِ تب وٌٌس هي گصاضي ؾطهبيِ ًمسي غيط زاضائيْبي

   . ًوبيٌس حفّ ّوَاضُ اي ؾطهبيِ وبالّبي

 ؟    كذاهٌذ اسص ًشخ تسؼيش ثِ هشثَط سٍيكشدّبي
 ثىبضگيطي ثب اًس قسُ ثيبى ربضي اضظقْبي هجٌبي ثط پَلي ثسّيْبي ٍ پَلي زاضائيْبي ضٍيىطز ايي اؾبؼ  ثط:     پَلي يطغ – پَلي الالم ضٍيىطز(  الف

  گطزًس هي تجسيل تطاظًبهِ تبضيد ضز اضظ تؿٗيط ًطخ

   . اضتجبٌَس زض ٍاحس ربضي ٖوليبت ثب ظيطا گطزًس هي تؿٗيط اضظ ربضي ًطخ اؾبؼ ثط ربضي الالم ضٍيىطز ايي زض:   ربضي يطغ – ربضي ضٍيىطز( ة

 هجٌبي ثط وِ الالهي يٌٗي.  گطزز هي تٗييي حؿبثساضي ؾيؿتن زض گيطي اًساظُ ضٍـ اؾبؼ ثط اضظ تؿٗيط ًطخ ضٍيىطز ايي زض:  هَفتي ضٍيىطز( د

 اضظ ربضي ًطخ اؾبؼ ثط اًس قسُ گعاضـ ربضي ليوت هجٌبي ثط وِ الالهي ٍ تؿٗيط تبضيري اضظ ًطخ حؿت ثط اًس قسُ گعاضـ قسُ توبم ثْبي

  . گطزًس هي تؿٗيط

 ذبلم ؾَز َطيك اظ آى ثبظزُ ٍ تلمي گصاضي هبيِؾط ًَٖي ريضذب فطٖي قطوت ضٍيىطز ايي زض( :  ربضي)  گصاضي ؾطهبيِ ذبلم ضٍيىطز( ة

 . گطزز هي تؿٗيط تطاظًبهِ تبضيد زض اضظ ًطخ اؾبؼ ثط ثسّيْب ٍ زاضائي توبهي ثٌبثطايي.  قَز هي هحبؾجِ فطٖي قطوت

 ؟   چيست ػوليبتي پَل
  . زّس هي بماًز آى ثب ضا ذَز ٖوليبت ذبضري فطٖي قطوت وِ اؾت قسُ تٗطيف پَلي ٌَٖاى ثِ ٖوليبتي پَل 

 گشدد؟ هي ثجت ًَع چٌذ ثِ اجبسُ قشاسداد ػٌَاى تحت ٍاگزاسي داسائيْبي
  لوسازل اؾتمطاو َطيك اظ هبلي تبهيي ثب زاضائي ذطيس هٌعلِ ثِ ضا اي ؾطهبيِ اربضُ تَاى هي( الف.   گطزًس هي قٌبؾبئي نَضت ٍز ثِ زاضائيْب ًَٔ ايي

زيگط هُبلت ايبفي هطثٌَ ثِ تئَضي حؿبثساضي وِ اهىبى ؾَال اظ ايي نفحبت ًيع ٍرَز زاضز . ) َجك تزطثِ اؾتبز يه يب زٍ ؾَال اظ ذَزـ 

 ذبضد اظ هُلت تٗييي قسُ هي زّس(
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 ًتَاى وِ اربضُ لطاضزازّبي ؾبيط(   ة      ًبهٌس هي ىوطز هحؿَة ؾطهبيِ يب ثطزى زاضائي حؿبة ثِ حانُال ضا ّب اربضُ حؿبثساضي ضٍقْبي.  وطز

. گطزز هي هٌَٓض ُزٍض ّعيٌِ ثِ اربضُ اذتْبيزپط ٍـض ايي زض.  ًبهٌس هي ٖوليبتي اربضُ ًوَز تلمي زاضائي ٌَٖاى ثِ ٍ هحؿَة اي ؾطهبيِ

 ؟. ثبضذ هي گشٍُ چٌذ ثِ دٌّذُ اجبسُ ديذگبُ اص اي سشهبيِ اجبسُ ثٌذي طجقِ
  وٌس ؾتفبزُا هبلي تبهيي اثعاض ٌَٖاى ثِ اربضُ لطاضزاز اظ وبال فطٍقٌسُ يب وٌٌسُ تَليس وِ زاضز  ههساق ٌّگبهي اي ؾطهبيِ  اربضُ فطٍـ:   فطٍـ( الف

 هَاضز ايٌگًَِ زض.  گيطز ْٖسُ ثِ فطٍقٌسُ يب وٌٌسُ تَليس ربي ثِ ضا هبلي تبهيي اهط حبلخي قرم وِ گطزز هي هُطح ٌّگبهي:  هبلي تبهيي ًَٔ(  ة

 ًطخ هجٌبي ثط زضآهس قٌبؾبئي ٍ ٍام ٌَٖاى ثِ لطاضزاز تلمي رْت زض ًيع حؿبثساضي ضٍقْبي ٍ وٌس هي هبلي تبهيي وِ اؾت قرهي زٌّسُ اربضُ

 . گطزز هي قٌبؾبئي زضآهس ٌَٖاى ثِ زضيبفتي اربضُ لغجه ًگطزز هٌَٓض ؾطهبيِ لطاضزازاربضُ اگط.  ًوبيس  هي وَقف قسُ تًويي ؾَز

 ؟  كٌيذ هقبيسِ سا خشيذ تشتيجبت ثب اجبسُ ّبي قشاسداد
 لطاضزاز ثيي.  قَز هي ٍاگصاض اربضُ ثِ زيگط ثبظاء يب اربضُ لجبل زض حبثت زٍضُ يه زض هٗيٌي هبل اظ اؾتفبزُ آى اؾبؼ ثط وِ اؾت ؾٌسي اربضُ لطاضزاز

 هكطٌٍ ذطيس يب تًويي ثب ذطيس الؿبَي، ذطيس ، ًؿيِ ذطيس ، ًمسي ذطيس قبهل ذطيس تطتيجبت. زاضز ٍرَز حمَلي تفبٍتْبئي طيسذ تطتيجبت ٍ اربضُ

 آذطيي پطزاذت ظهبى زض هكطٌٍ ذطيس زض.  قَز هي هٌتمل وٌٌسُ اؾتفبزُ ِث هبل هبلىيت هكطٌٍ سذطي ٍ اربضُ رع ثِ ثبال هَاضز توبهي زض.  ثبقس هي

  . ًساضز ههساق هَئَ ايي اربضُ زض اهب يبثس هي اًتمبل تهبلىي لؿٍ

 ؟  كذاهٌذ ضشكتْب سْبم دس گزاسي سشهبيِ گضاسش طشيقِ
 . قَز هي تلمي حؿبثساضي قرهيت ٌَٖاى ثِ هزعا حمَلي قرهيت چٌس يب زٍ ايٌىِ فطو ثب تلفيمي هبلي نَضتْبي تْيِ-

  تلفيمي ليهب نَضتْبي تْيِ ثسٍى ٍيػُ اضظـ ضٍـ ثىبضگيطي-

  قسُ توبم ثْبي يب هتٗبضف اضظـ ضٍيىطز ثىبگيطي-

 العاهي تلفيمي هبلي نَضتْبي تْيِ وِ زاضز ٍرَز گصاض ؾطهبيِ وٌتطل ٍ هالحِٓ لبثل ًفَش ثبقس  زضنس 01  ثبالي گصاض ؾطهبيِ قطوت هبلىيت اگط

 ٍيػُ اضظـ حؿبثساضي ضٍـ ٍ ًساضز ٍرَز وٌتطل اهب  اؾت اّويت ثب ًفَش هٌعلِ ثِ ثبقس زضنس 01 تب 01 ثيي گصاضي ؾطهبيِ زضنس اگط ثبقس هي

 . اؾت

 ؟.   دّيذ تَضيح سا ضشكتْب سبيش دس گزاسي سشهبيِ  اسصضيبثي دس خشيذ سٍش
 سّوبًٌ ًيع آى حؿبثساضي ٍ ذطيساضي ضا قًَسُ تطويت قطوت وِ اؾت انلي قطوت وٌٌسُ تطويت قطوت وِ اؾت ايي ثط فطو ذطيس حؿبثساضي زض

 زض زيگط ٖجبضتِ ث.  قَز هي حجت تحهيل تبضيد زض آى قسُ توبم ثْبي هجٌبي ثط فطٖي قطوت زض گصاضي ؾطهبيِ. ثبقس هي زيگط زاضائي ّط ذطيس

 زفتطي اضظقْبي هجٌبي ثط انلي قطوت ثسّيْبي ٍ زاضائيْب ٍ ذطيس تبضيد زض ثبظاض اضظقْبي هجٌبي ثط فطٖي قطوت ثسّيْبي ٍ زاضائيْب ضٍـ ايي

 . گطزز هي اضظقيبثي ثٌَهط

 ؟.    ثٌَيسيذ سا ًسجي تلفيق سٍش
 ؾطهبيِ قطوت ؾْبم تحهيل ًؿجت ثِ ثسّيْب ٍ زاضائيْب تلفيك ضٍـ ايي زض.  زاضز ًبم ًؿجي تلفيك ضٍـ هبلي نَضتْبي تلفيك ضٍقْبي اظ يىي

 زض وِ حبلي زض قَز هي تلفيك قًَسُ تطويت قطوت ثسّيْبي ٍ زاضائيْب اظ ثركي ًؿجي تلفيك زض.  پصيطز هي اًزبم گصاض ؾطهبيِ قطوت تَؾٍ پصيط

 . گطزز هي تلفيمي ثسّيْب ٍ زاضائيْب توبم وٌس هي وٌتطل ضا فطٖي قطوت ثسّيْبي ٍ زاضائيْب توبهي تبنلي قطن ايٌىِ فطو ثب وبهل تلفيك

 ؟.    چيست ثبصًطستگي هضايبي
 هعايبي وِ وبضفطهبؾت تَؾٍ آًبى ثبظًكؿتگي زٍضاى َي هؿتوطي پطزاذت ثطاي وبضوٌبى ٍ وبضفطهب ثيي تطتيجبتي قبهل هٗوَال ثبظًكؿتگي َطح

 زاضز ٍرَز ثبظًكؿتگي َطح ًَٔ زٍ.  قَز هي ًبهيسُ ثبظًكؿتگي

 وبضوٌبى اظ زضيبفتي ثبظًكؿتگي وؿَض آتي اضظـ ٌَٖاى ثِ ثبظًكؿتگي هعايبي آى زض وِ اؾت َطحْبئي قسُ تٗطيف ثبظًكؿتگي وؿَض(  الف  

 . زضاز ثؿتگي ثبظًكؿتگي ٍرَُ اظ حبنل ّبي ؾَز ثِ ٍ ًجَزُ هٗلَم ثبظًكؿتگي زليك اضظـ  اؾت قسُ فتٗطي

 اؾبؼ ثط يب ٍ پَل هٗيٌي هجلغ حؿت ثط ثبظًكؿتگي هعايبي َطح ايي زض.  ثبقس هي قسُ تٗطيف هعايبي انُالحِ ث ثبظًكؿتگي حطَ زٍم ًَٔ( ة

 . قَز هي يفتٗط زؾتوعز ٍ حمَق ثط هجتٌي ولي فطهَل

 ؟ ثبضذ هي ًَع چٌذ ثش ضذُ افطبء اطالػبت حسط
   يفوب افكبي -0                    هٌهفبًِ افكبي - 0                            هٌبؾت افكبي 1

 گوطاُ ضا آًبى وِ اؾت ًحَي ثِ ٌسگبىوٌ اؾتفبزُ ًيبظ هَضز اَالٖبت حسالل اضائِ هٌٗبي ثِ گيطز هي لطاض تَرِ هَضز ثيكتط وِ هٌبؾت افكبي هفَْم

 .     زّس لطاض تَرِ هَضز اًساضُ يه ثِ ضا وٌٌسُ اؾتفبزُ گطٍّبي توبهي وِ اؾت اذاللي اّساف وطزى زًجبل ِث هٌهفبًِ ي افكب هفَْم.    ًٌوبيس
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  . ثبقس هي هطثٌَ اَالٖبت توبهي اضائِ ًيع وبهل افكبي

 ؟  ثٌَيسيز سا هبلي گضاسضگشي كلي ّذف
 سٍاح يه ٖوليبت ًتبيح ٍ هبلي ٍيٗيت ثط هَحط ضٍيسازّبي ٍ ٖوليبت هٗبهالت هبلي آحبض وِ اؾت اَالٖبتي آٍضزى فطاّن هبلي گعاضقگطي ولي ّسف

  گيطي تهوين ٍ لًبٍت زض ضا ؾبظهبًي ثطٍى وٌٌسگبى اؾتفبزُ ؾبيط ٍ هبلي تؿْيالت وٌٌسگبى اُٖب گصاضاى ؾطهبيِ َطيك ايي اظ ٍ ثيبى ضا اًتفبٖي

 ًوبيس يبضي اًتفبٖي ٍاحس يه اهَض ثِ ًؿجت

 ؟.     چيست تلفيقي هبلي غَستْبي تْيِ اص هقػَد
 ٍ انلي قطوت هبلي ٍيٗيت ٍ ٖوليبت ًتبيذ اضائِ ، انلي قطوت َلجىبضاى ٍ ؾْبهساضاى هٌبفٕ ثط تبويس يوي تلفيمي هبلي نَضتْبي تْيِ اظ همهَز

 ايي ثط فطو تلفيمي هبلي نَضتْبي تْيِ زض.  ثبقس هي تبثِٗ ثرف چٌس يب زٍ اظ هتكىل يگبًِ حؿبثساضي ٍاحس يه ٌَٖاى ثِ آى فطٖي قطوتْبي

 . ثبقس زاضهي هٌٗي ٍُگط قطوتْبي رساگبًِ هبلي نَضتْبي ثب همبيؿِ زض نَضتْب ايي وِ اؾت

 ؟   ساثٌَيسيذ اي ثيوِ هحبسجبت سٍش ثش هجتٌي گزاسي سپشدُ
 يب ٍ آًبى ذسهتي ؾٌَات َي وبضوٌبى زؾتوعز ٍ حمَق هتَؾٍ ثط هجتٌي هعايب وِ ٌّگبهي  قسُ تٗطيف هعايبي هتًوي ثبظًكؿتگي َطحْي زض

 ثِ  ٍاضيعي ) ؾبالًِ قسُ گصاضي ؾپطزُ هجبلغ هيعاى هَاضز ايٌگًَِ زض  ًيؿت پصيط اهىبى آتي هعايبي اضظـ لُٗي تٗييي ثبقس ًْبئي پطزاذت

 ثِ  ثبظًكؿتگي َطح ؾبالًِ يضگصا ؾپطزُ هجبلغ وِ اؾت ايي اي ثيوِ هحبؾجبت ضٍـ ثِ گصاضي ؾپطزُ ثٌبي ظيط انل.  قَز هي تٗييي(  نٌسٍق

 وبضفطهب وِ اؾت ًْبئي گصاضي ؾپطزُ ضٍـ ايي همبثل ًمُِ.  ًوبيس ضا ثبظًكؿتگي هعايبي اذتزطپ َيپتىب آى اًجبقتِ هجلغ وِ قَز هحبؾجِ ًحَي

 اظ يه ّط زض.  ثبقس هي اؾتْالن ضٍقْبي هكبثِ اي ثيوِ ضٍـ  ثِ گصاضي ؾپطزُ.  ًوبيس هي تبهيي ثبظًكؿتگي تبضيد زض ضا ثبظًكؿتگي هعايبي

 هٌتذ يىؿبًي آتي اضظـ ِث هجبلغ ايي روٕ آذط زض اهب اؾت تفبٍته ثبظًكؿتگي نٌسٍق ثِ ؾبالًِ گصاضي ؾپطزُ هجلغ اي ِثيو هحبؾجبت ضٍقْبي

  . گطزز هي

   . ثٌَيسيذ سا اي ثيوِ هحبسجبت ثش هجتٌي گزاسي سپشدُ سٍضْبي
  : زاضز ٍرَز اي ِثيو هحبؾجبت ثط هجتٌي گصاضي ُزؾپط ثب ضاثُِ زض انلي ضٍـ زٍ

 ايبفِ هجلغي بث زيگط ثٗجبضت.  ثطز ثىبض هبلي پكتَاًِ ثسٍى اًجبقتِ هعايبي وؿطي هييتب ثطاي هيتَاى ضا ضٍـ ايي:   اًجبقتِ هعايبي ضٍـ(  الف

 نٌسٍق ٍرَُ وؿطي وِ گيطز هي لطاض ًٓط تزسيس هَضز ًحَي ِث اتي ؾبلْبي زض هتسذ ِّعيٌ يب قَز هي افعٍزُ ؾبالًِ ذسهت ّعيٌِ ِث ٍ هحبؾجِ

 ذسهت ؾٌَات ٍ ربضي حمَق هيعاى اظ اؾتفبزُ ثب هعايب اًجبقت وِ اؾت ايي ضٍـ ايي ضيگصا ًبم زليل.  قَز تطهين ايٌسُ ؾبلْبي زض ثبظًكتگي

  قَز اضظقيبثي ربضي هعايبي تب قَز هي گيطي اًساظُ وبضوٌبى

 ترهيم هرتلف  ؾبلْبي  ثِ  هتفبٍت حَيً ثِ ضا قسُ ثيٌي پيف ثبظًكؿتگي هعايبي  ّعيٌِ ضٍقْب ايي:  قسُ ثيٌي پيف هعايبي ضٍقْبي(  ة

 ضا گصاضي ؾپطزُ هجلغ روٕ آًْب روٕ حبنل ٍ هحبؾجِ افطاز توبم ثطاي گصاضي ؾپطزُ ًطذْبي وبضهٌس ّط ثطاي اًفطازي هحبؾجِ ضٍـ زض.  زٌّس هي

 . قَز هي  هحؿَة هزبظ ثبظًكؿتگي َطح ول ثطاي گصاضي ؾپطزُ هحبؾجبت روٗي زؾتِ ضٍـ زض.  زّس هي تكىيل
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