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ٔمسٔٝ
ثب تٛر ٝث ٝض٘ٚس ض ٚث ٝضقس ٚل ٔٛثحطاٖ ٞب زض ؾبظٔبٟ٘ب و ٝأطي ٘يع ارتٙبة ٘بپصيط ٔيجبقس  ٚثٕٓٙوٛض
ٔمبثّ ٝثب آٟ٘ب ثطاي ٔٛلٗيتٟبي ثحطاٖ ثط٘بٔ ٝضثعي زض ٞط ؾبظٔبٖ الظٔؿت ِصا زض ثحطاٖ ٞب ُّٖ قىؿت
ٛٔ ٚفميت ٞب ٔی ثبيؿتی ثطضؾی قٛز زض ايٗ ضاثُ ٝثبيس ث٘ ٝىبت ٔكطٚح ٝظيط تٛرٕٛ٘ ٝز
 زض ٔطحّ ٝا َٚزض ثحطاٖ ٞب ثبيس ضٚقٟب  ٚؾبظٔب٘سٞی ٞبيی و ٝربيی ٔٙبؾت زاقوت ٝثبقوٙس زض٘ٓط ٌطفت ٝتب ذُطات ضا ث ٝحسالُ ضؾب٘س زضٌبْ ثٗسي زض ٔٛلٕ ايزبز ثحطاٖ فطنتٟبي ٔٙبؾوت
ضا ث ٝحساوخط ثبيس ضؾب٘س
ثبيس زض ٔطحّ ٝثٗسي زض ثحطاٖ ٞب ثطاي ٔمبثّ ٝثب آٖ ث ٝثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقی تٛروٕ٘ ٝوٛز رزض ريوط
ايٙهٛضت ثحطاٖ ٞب تكسيس  ٚذؿبضات ٚاضز ٜث ٝؾبظٔبٟ٘ب ريط لبثُ تهوٛض ثوٛز ٚ ٜنوسٔبت رجوطاٖ
٘بپصيطي ضا ٔٛرت ٔيكٛزر ثٟطحبَ ٔی تٛاٖ ث ٝضاٞىبض ٔجبضظ ٜثب ثحطاٖ ٞب ثٕٛلٕ پطزاذت
ٔسيطيت ثحطاٖ
ثحطاٖ ٞب زض ؾبظٔبٟ٘ب ٘يع ثبيس ٔسيطيت ق٘ٛس زض حميمت فمساٖ تٛر ٝثٔ ٝكىالت زض ؾبظٔبٟ٘ب ثحطاٟ٘ب ضا
افعايف ٔی زٞس ِصا تٛر ٝثٛٔ ٝاضز ظيط اِعأی ٔيجبقس
 ثی تٛرٟی ث ٝثحطاٖ ايزبز ثحطاٖ ٕ٘ٛز ٚ ٜآ٘طا تكسيس ٔی ٕ٘بيس ثٍٙبٟٞبي التهبزي زض حبَ حبيط ٘جبيس ثط٘بٔ ٝضيعيٟبي ذٛز ضا فمٍ ث ٝچكٓ ا٘ساظٞ ٜب ٚثحخٟبيٖماليی زض  ٕٝٞرٟبت چٛٔ ٝافك  ٚچٔ ٝربِف زض ٘ٓط ثٍيط٘س ثّى ٝثبيس ذوٛز ضا ثزوبي زضٌيوط
يىؿطي احؿبؾبت ٖٕيك  ،رطايع ٘يٕٞ ٝكيبض  ،حطوبت حؿبة قس ٜضا ٘يع ٞسايت ٕ٘بيٙس
 يه رطيبٖ رٙجف حٕبيت اظ حمٛق ٔهطف وٙٙس ٜثطاي ايزبز ثحطاٖ ٞبيی زض اضتجبٌ ثب ٔجبحخیچ ٖٛؾالٔتی تغصي ٚ ٝأٙيت ٔ ،حيٍ ظيؿت  ٚثطلطاضي اضتجبٌ ٔسا ْٚاظ َطيك ا٘تٓبضات افىوبض
ٖٕٔٛی زض لجبَ تغييطات پبؾرٍ ٛثٛز ٚ ٜتحت فكبض ثيكتط لطاض زاض٘س
 ؾبظٔبٟ٘بيی ثيكتط تحت فكبض لطاض زاض٘س و ٝاضظقٟبي ٖٕٔٛی ثؿطٖت زض حبَ تغييط  ٚا٘تٓبضاتض ٚث ٝافعايف  ٚتمبيبٞب ثطاي ٔكٛضت ٖٕٔٛی  ٚافعايف تٗساز ضؾب٘ٞ ٝبي ذجطي ؾوٕذ ضا زضن
ٕ٘بيٙسر  ٚثتٛا٘ٙس ثحطاٖ ٞب ضا تٕٟيسات نحيح ٚ ٚيػ ٜاي اٖٕبَ ٕ٘ٛز ٚ ٜثٕٛلٕ حُ ٕ٘بيٙس
 آ٘چ ٝربٔٗ ٚ ٝؾبظٔبٖ پط ذُط ٘بٔيسٔ ٜی قٛز ثيوبٖ وٙٙوس ٜاٍِٞٛوبي رسيوس ٍ٘ ،طا٘وی ٞوب ٚوكٕىف ٞبي ٖٕٔٛی  ٚحتی ثطذی ٔٛاضز ؾيبؾی اؾت وَ ٝی تغييطات ارتٕبٖی ٔسا ٚ ْٚثوی
حجبتی ٘ ٛآٚضيٟبي نٗٙتی  ٚثسٖت تىِٛٛٙغيىی وبٞف تٛرّٕٖ ٝی ثٛرٛز آٔس ٜاؾوت زض ايوٗ
ضاؾتب ٔی ثبيؿتی ثٛٔ ٝلٕ ثحطاٖ ٞب ضا قٙبؾبيی ٕ٘ٛز ٚ ٜآ٘طا ثٕٛلٕ تمّيُ زاز ر
 ثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي ٔسيطيت ٛٔ ،لٗيتٟبي ثحطا٘ی  ،يه ثرف ٔ ٟٓض٘ٚس ثط٘بٔ ٝضيعي اؾوتطاتػيهٞط ؾبظٔبٖ اؾت  ٚإٞيت اضتجبَبت ٞسايت قس ٜزض ٔٛار ٟٝثب ثحطاٖ ٞب ثطاي حفّ  ٚثوبالثطزٖ
اٖتجبض تكىيالت ٔٛضز تٛر ٝلطاضٌطفت ٝاؾت ر زضحميمت قطايٍ ٞوط ثحوطاٖ ضا زضن ٕ٘وٛزٚ ٜ
رٟت ٔمبثّ ٝثب آٖ السأبت ُٔٙجك ثب ُٔٙك ضا نٛضت زاز ر
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ٔطاحُ يه ثحطاٖ
ٞط ثحطاٖ زاضاي ٔطاحّی ثكطح ظيط ٔيجبقس
 -1احؿبؼ ذُط ٕ٘ٛزٖ ٔب٘ٙس ضا٘ٙسٌی ٕ٘ٛزٖ – وبض زض وبضذب٘ ٚ ٝزؾتٍبٟٞبي پط ذُطوؤٕ ٝىوٗ
اؾت ثطاي ٞط يه اظ افطاز ؾبظٔبٖ  ٚيب ثطاي ٞط ؾبظٔبٖ اتفبق ثيفتوس اظ َطفوی تغييوط ٖمبيوس
ثؿيبض ؾرت تغييط پيسا ٔی ٕ٘بيس ِصا زضن ذُطات زض ٔٛالٗی زقٛاض اؾت ِصا وبضٞبيی و ٝؾٛز
 ٚظيبٖ آٌبٞب٘ٚ ٝريط آٌبٞب٘ ٝزاض٘س ٕٞب٘ٙس ايٕٙی رصا  ٚؾوالٔتی زض ٔحويٍ اؾوتفبز ٜاظ ٔوٛاز
قيٕيبيی ٔٙجٕ اَالٖبت ٔٛاز ٔهطف وٙٙس ٜاي و ٝايزبز ٌيزی ٔوی ٕ٘بيوس ٔ ٚؿوبيُ ظيؿوت
ٔحيُی اظ ٔٛاضزي ٞؿتٙس و ٝايزبز ثحطاٖ ٔی ٕ٘بيٙس ٕٞچٙيٗ ٞيزوبٖ اظ ثويٗ ٖٛأوُ تغييوط
ثحطاٖ ثؿيبض لٛي اؾت و ٝقبُٔ ٞيزب٘بت ٖٕٔٛی –ٞيزب٘بت حمٛلی – ضؾب٘ٞ ٝبي ٌطٞٚوی –
فطِٟٔٛبي ؾيبؾی ٔيجبقٙس
 -2تغييط شٙٞيت افىبض ٖٕٔٛی زض ضاثُ ٝثب ثعضٌی  ٚوٛچىی ذجط ٚالٗی  ٚيب زضٔ ٘ٚی تٛا٘س ثحوطاٖ
ايزبز ٕ٘بيس ِصا ايزبز  ٚاٖتٕبز زض تٟٗس ث ٝوٙتطَ  ٚرٌّٛيطي اظ ضيؿه زض ربٔٗ ٚ ٝؾبظٔبٟ٘ب ثؿيبض
حبئع إٞيت ٔيجبقس ٔ ٚی تٛا٘س ث ٝوبٞف ثحطاٖ وٕه ٕ٘بيس  ٚثبيس تٕٟيساتی زض ظٔي ٝٙرّت اٖتٕبز
ثٕٛٓٙض حُ ثحطاٖ ٞب زض ثيٗ افطاز يه ؾبظٔبٖ ثٛرٛز آٚضز
 -3انٛالً پی آٔسٞبي ٞط پسيس ٜريط لبثُ پيف ثيٙی ٞط چٙس ٔهيجت ثبض ٔی تٛا٘ٙس ٕٞيك ٝاظ ٘ٓط
ٞعي ٝٙآؾيت ٚاضز ٕ٘بيٙس ٟٔٗصا ظٔيٞ ٝٙبيی ايزبز ٕ٘ٛز و ٝزض ٔٛالٕ حٛازث  ٚثحوطاٖ ٞوب زض
رٟت ٟٔبض ثحطاٖ ٞب  ٚوبٞف ٞعيٞ ٝٙب ثٕٛلٕ الساْ ٕ٘ٛز ِصا حبزحٞ ٝبي ريط لبثُ پيف ثيٙوی
حٛازث ريط ٔتطلج ٝظِعِ ٚ ٝؾيُ ثؿيبض ذُط٘بن ٕٛٞ ٚاض ٜثب آؾيت ٞبي ٔبزي  ٚضٚا٘ی  ٚضٚحی
فطاٚا٘ی ضٚثطٔ ٚيجبقس

ٔطاحُ ٔسيطيت ثحطاٖ
ٔسيطيت ثحطاٖ زاضاي ٔطاحّی ث ٝقطح ظيط ٔی ثبقس
 فطايٙس پيف ثيٙی ثحطاٖ پيكٍيطي اظ ٚل ٔٛثحطاٖ ٔساذّٞ ٚ ٝسايت ثحطاٖ ؾبِٓ ؾبظي ثٗس اظ ٚل ٔٛثحطاٖايٗ ٔطاحُ ث ٝنٛضت فطآيٙس ثٛز ٚ ٜپؽ اظ ٚل ٔٛثحطاٖ رٟت ٟٔبض آٖ الساْ ٔی ٌطزز
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ٔسِٟبي ٔسيطيت ثحطاٖ ٞب ي فطاٌيط
زض ٔسيطيت ثحطاٖ ٞب زض ؾبظٔبٟ٘ب ٔسَ ٞبئی ٘يع ٚرٛز زاضز و ٝث ٝقطح ظيط ٔی ثبقس
 -1پيف ثيٙی اؾتطاتػيه
 -2ثط٘بٔ ٝضيعي التًبئی
 -3تزعي ٚ ٝتحّيُ ٔؿبئُ ثحطاٖ
 -4تزعي ٚ ٝتحّيُ ؾٙبضيٛ
ٔ -5سَ ٔسيطيت ثحطاٖ
ٔ -6سَ ٚاوٙف
 -7چطذٕٖ ٝط ثحطاٖ
زض ايٗ ضاثُٔ ٝطاحُ چطذٕٖ ٝط ثحطاٖ ٘يع ٔی تٛا٘س ٔٛاضز ظيط ثبقس
ٔ -1طحّ ٝايزبز قٛن
ٔ -2طحّٚ ٝذبٔت ثحطاٖ
ٔ -3طحّٔ ٝعٔٗ قسٖ ثحطاٖ
ٔ -4طحّٟٔ ٝبض يب حُ ثحطاٖ
و ٝثسيٗ تطتيت تزعي ٚ ٝتحّيُ ٔؿبئُ ثحطاٖ ثبتٛر ٝثٔ ٝطاتت ٔكطٚح ٝظيط لبثُ َطح ٔی ثبقس
 -1تكريم  ٚتٗطيف ٔؿئّٝ
 -2تٗييٗ ٔٗيبضٞب  ٚقبذم ٞب
 -3قٙبؾبئی ٚاثسأ ٌعيٞ ٝٙب
 -4اضظيبثی ٌعيٞ ٝٙب
 -5ا٘تربة يه ٌعيٝٙ
ِصا زض حُ ٔكىالت ثحطاٖ ا٘ٛأ ؾٙبضيٞ ٛب لبثُ َطح ثٛز ٜو ٝاظ پيف لبثُ َطاحی ٔی ثبقس  ٚزض
نٛضت ضٖبيت وبُٔ ثحطاٖ ٞب حُ ٔی قٛز
 -1ؾٙبضيٛي ثس ٖٚقٍفتی
 -2ؾٙبضيٛي ذٛـ ثيٙب٘ٝ
 -3ؾٙبضيٛي ثس ثيٙب٘ٝ
 -4ؾٙبضيٛي فبرٗٝ
 -5ؾٙبضيٛي ٔٗزعٜ
زضٔطاحُ ضٚقٟبي ٔسيطيت ثحطاٖ ٘يع ثبيس ث٘ ٝىبت ظيط تٛر ٝقٛز و ٝثحطاٖ ٞب ثٛٔ ٝلٕ ٟٔبض ق٘ٛس
ٍ٘ -1ب ٜؾبذتبضي قبُٔ :لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات  ٚؾبذتبض ؾبظٔبٖ
ٍ٘ -2ب ٜضفتبضي قبُٔ  :فطايٙس ٔسيطيت ثط٘بٔ ٝضيعي ؾبظٔب٘سٞی ضٞجطي
ٍ٘ -3ب ٜوبضوطزي قبُٔ  :ضؾبِت اٞساف  ،ثط٘بٔٞ ٝبي ؾبظٔبٖ
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َطاحی ثطلطاضي اضتجبٌ زض يه ثحطاٖ
ثٕٛٓٙض ضفٕ ثحطاٖ ٞب الظٔؿت لجُ اظ ٚل ٔٛزض ضاثُ ٝثب ضفٕ ثحطاٟ٘بي احتٕبِی َطاحی نٛضت پصيطفتٝ
 ٚپطٚغ ٚ ٜاٞساف الظٔ ٝتٗطيف قٛز ِصا يطٚضت زاضز زض ٍٙٞبْ ثحطاٖ قٙبذت ٔٛي ٔٛثؿيبض ٔ ٟٓتّمی
قٛز  ٚثطاي ٟٔبض ٞ ٚسايت آٖ آٔبز ٜثبيس ثٛز  ٚث٘ ٝىبت ظيط تٛرٕٛ٘ ٝز
ٚ -1اوٙف زض ث طاثط ثحطاٖ  ٚاضتمبي ويفيت تِٛيسات  ٚذسٔبت ٞ ٚعي ٝٙنطف قس ٜثطاي ٔسيطيت ٚ
ٔٛاْجت اظ فٗبِيتٟب ٚثحطاٖ إٞيت زاضز
ٕٛٗٔ -2الً ٘ٓبضت پط ذُط اؾت  ٚاظ اتفبق ٞبيی و ٝزض ٌصقت ٝافتبز ٜثبيس ٖجطت ٌطفت ٝقٛز ِوصا
ثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي آيٙسٕٛ٘ ٜزٖ أطي ارتٙبة ٘بپصيط ثٛز ٚ ٜقٙبؾبيی ثحطاٖ  ٚذُطات آٖ ٘يع ٔوی
ثبيؿتی ٔ ٟٓتّمی قٛز قٙبؾبيی ٖٛأُ تٟسيس وٙٙس ٜثب زض٘ٓط ٌطفتٗ اِٛٚيت ثٙسي ثحوطاٖ ٔوس
٘ٓط لطاض ٌيطز  ٚتٛر ٝث ٝافطازيىٔ ٝجبضظ ٜثب ثحطاٖ ٔی ٕ٘بيٙس ثٗٛٙاٖ أطي ٟٔوٓ زض ٘ٓوط ٌطفتوٝ
قٛز
 -3تٛؾٗ ٝضٚقٟبي ُّٔٛة ثطاي ٔجبضظ ٜيب ثحطاٖ ٖ ٚسْ اؾتفبز ٜاظ ٘مكٞ ٝوبي پيچيوس٘ ٜيوع زض
ثحطاٟ٘ب َطاحی قس ٚ ٜيطٚضي اؾت و ٝزض اضتجبَبت ؾبظٔب٘ی ِحبِ ٌطزز
آٔٛظـ ثحطاٖ
ثبتٛر ٝث ٝإٞيت ٔٛي ٔٛرٌّٛيطي  ٚپيكٍيطي اظ ثحوطاٖ آٔوٛظـ ثو ٝافوطاز ؾوبظٔب٘ی  ٚزض ربٔٗوٝ
ثطٚقٛضٞبي ُٔطٚحٔ ٝيؿط ٔيجبقس
 -1اظ َطيك ٔهبحجٞ ٝبي تّٛيعي٘ٛی
ٔ -2هبحجٞ ٝبي ضازيٛيی
ٔ -3هبحجٞ ٝبي تّفٙی
٘ -4كؿت ٞبي ُٔجٖٛبتی
 -5تٓٙيٓ ؾٙبضيٞٛبي ثحطاٖ ثٕٛٓٙض حُ ٔكىالت ثحطاٖ
 -6رسي ثط ذٛضز ٕ٘ٛزٖ ثب حُ ٔكىُ ثحطاٖ
ِصا ثبٖٙبيت ثٔ ٝطاتت ُٔطٚح ٝقيٞ ٜٛبي آٔٛظقی زض ٞط ؾبظٔبٖ ٔتغيط ثوٛز ٚ ٜثطاؾوبؼ قوطايٍ ٞوط
ؾبظٔبٖ نٛضت پصيطز
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قجي ٝؾبظي آظٔبيكی ثحطاٖ
ٕٞبُ٘ٛض ؤُ ٝطح قس آٔٛظـ ثحطاٖ يىی اظ ؾطفهّٟبي ٔ ٟٓلبثُ تٛرٔ ٝيجبقس ِصا ثٕٛٓٙض رٌّٛيطي
اظ ٞطٌ ٝ٘ٛثحطاٖ لجُ اظ ثحطاٖ قجي ٝؾبظي آظٔبيكی اِعأی اؾت ِصا اظ ضٚقٟبي َطاحوی قوس ٜثوطاي
ٔمبثّ ٝثب ثحطاٖ ثٙيبزي و ٝلبثُ ف ٟٓثٛز ٚ ٜثتٛا٘س زض ٔٛلٗيت ٞبي ذبل ثىبض ٌطفت ٝقوٛز ٔيجبيؿوتی
اؾتفبزٕٛ٘ ٜز اظ َطفی ايٗ ضٚقٟب اظ لجُ أتحبٖ قس ٜثبقٙس ٚؾٙبضيٛي قجي ٝؾبظي ثحطاٖ ثب اَالٔ يه
 ٚيبز ٔ ًٖٛ ٚسيطيت ا٘زبْ و ٝثبٚض وطز٘ی ثٓٙط ثطؾس ٔی ثبيؿتی َطاحی  ٚؾپؽ ارطاء ٌطزز و ٝزضايٗ
ضاثُٔ ٝی تٛا٘س ٘مف اضظ٘س ٜاي زض رٟت ٟٔبض ثحطاٖ ضا ثرٛثی ايفب ٕ٘بيس زض ايٗ ظٔي ٝٙا٘زبْ تٕطيووووٗ
ٔی تٛا٘س زض ضٚظ  ٚيبقت  ٚؾبٖبت ٔتفبٚت نٛضت ٌيطز و ٝزض قطوت ّٔی پرف فطآٚضزٞ ٜوبي ٘فتوی
ايطاٖ تٕطيٙبت ٚاوٙف ايُطاضي ٔی تٛا٘س ثٗٛٙاٖ اٍِٛي ٔٙبؾجی ثطاي ٔمبثّ ٝثب ثحطاٖ زض ظٔبٟ٘بي آيٙسٜ
تّمی قٛز يٕٙبً الظٔؿت پؽ اظ ا٘زبْ قجي ٝؾبظي آظٔبيكی ثحطاٖ ٌعاضـ وتجی زض ٔطاحوُ ٔرتّوف
تٟي ٚ ٝاقىبالت قٙبؾبئی  ٚثٛٓٙٔ ٝض ضفٕ آٟ٘ب تٕٟيسات الظْ زض ٘ٓط ٌطفت ٝقٛز

تهٕيٓ ٌيطي زض ٍٙٞبْ ثحطاٖ
ثطاي حُ ثحطاٖ ٔ ٚؿبئُ ٔجتال ث ٝزض ؾبظٔبٖ تهٕيٓ ٌيطي ثٛٔ ٝلٕ إٞيت ٚيوػ ٜاي زاضز وو ٝزض ايوٗ
ظٔي ٝٙثٛٔ ٝاضز ظيط تٛرٕٛ٘ ٝز
زض ٔطحّ ٝا َٚاٞساف ٖبِی  ٚحيبتی ٚاحسٞبي تهٕيٓ ٌيطي ضا تٟسيس ٔی ٕ٘بيس و ٝوٙتطَ اٞوساف ٚ
ٔيعاٖ ضؾيسٖ ث ٝآٖ ٔٛضز اضظيبثی لطاض ٔی ٌيطز  ٚظٔبٖ ٚاوٙف ضا ثطاي اتربش تهٕيٓ زض ثحطاٖ ٞب ضا
ؤ ٝحسٚز ٔی ؾبظز ث ٝحسالُ ضؾب٘س زض ٔطحّ ٝزٖٙ ْٚبنط ٖٛ ٚأُ  ،تهٕيٓ ٌيط٘وس ٜضا ثوب ثوطٚظ
٘بٌٟب٘ی ذٛز ربفُ ٌيطي ٔی ٕ٘بيٙس قٙبؾبئی قس ٚ ٜزض وٕتطيٗ ظٔبٖ زض حوُ ٔؿوبئُ ثحطا٘وی زض
زؾتٛض وبض لطاض ٌيطز ثٞ ٝط حبَ ْٚيفٔ ٝسيطيت ثحطاٖ اتربش تهٕيٕبت ٔوٛحط ثطاؾوبؼ اَالٖوبت
نحيح زض رٟت وبٞف ذؿبضت  ٚوٙتطَ ثحطاٖ اؾت  ٚثبيس زض تٕبْ ثط٘بٔ ٝضيعي ٞبي ثحطاٖ ربيی
ضا ثطاي ٔٛلٗيت ٞبي پيف ثيٙی ٘كس ٜزض ٘ٓط ٌطفت ٔ ٚس ٘ٓط لطاض زاز ثب تٛرو ٝثو ٝايٙىو ٝانوٛالً
ثحطاٖ ٖجبضتؿت اظ ٚيٗيتی و ٓٓ٘ ٝؾيؿتٓ يب لؿٕتٟبيی اظ آٖ ٔرتُ قس ٚ ٜپبيوساضي آٖ ثوطٓٞ
ذٛضز ٜاؾت ٟٔٗصا ثحطاٟ٘ب ضا ٔی تٛاٖ ث ٝقطح ظيط تٛنيف ٕ٘ٛز
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ٔكرهبت ثحطاٖ زض زيسٌب ٜتهٕيٓ ٌيطي
زض ٍٙٞبْ ثحطاٖ تهٕيٓ ٌيطي ٘يع ثؿيبض ؾرت اؾت ٟٔٗصا ٔی تٛاٖ ث٘ ٝىبت ظيط تٛرٕٛ٘ ٝز
 -1ظٔبٖ ثطاي تهٕيٓ ٌيطي ٖمالئی ٚ ٚاوٙف نحيح ٔحسٚز اؾت
 -2ثطٚظ حٛازث ثب ربفٍّيطي حبزث ٔی قٛز
ٌ -3صقت ظٔبٖ زأ ٝٙآؾيت پصيطي ضا ث ٝقست افعايف ٔی زٞس
ِصا ثب تٛر ٝثٔ ٝخّج ثحطاٖ زض ٍٙٞبْ تهٕيٓ ٌيطي اظ ٔحسٚزيت ٞبي ُٔطٚح٘ ٝجبيس رفّت ٕ٘ٛز

ٔخّج ثحطاٖ
ٚرٛز ٖبُٔ تٟسيس  ٚآؾيت پصيطي

يطث ٝثٙٔ ٝبفٕ
ٖٙهط ربفُ ٌيطي

ٔحسٚز ثٛزٖ ظٔبٖ
ثحطاٖ چيؿت

ثحطاٖ ارعاء تكىيُ زٙٞس ٜؾيؿتٓ زض چٟبضچٛة ٔٗيٗ ثطاؾوبؼ يوٛاثٍ ٔٗيبضٞوبي ؾوٙزيسٚ ٜ
تٓٙيٓ قس ٜضٚاثُی ثهٛضت وٙف ٚ ٚاوٙف ثب ٓٞثطلطاض ٔی ٕ٘بيس و ٝزاضاي ٔتغيطٞبي ٔرتّف ٔوی
ثبقٙس ثٖ ٝجبضتی ٔی تٛاٖ ُٔطح ٕ٘ٛز و ٝثحطاٖ ٘مُُٖ ٝف ثٟتط ثٛزٖ  ٚثب ثستط ثٛزٖ اؾوت  ٚيوه
ٚيٗيت ذبل وٟ٘ ٝبيتب ٔی تٛا٘س ذٛة  ٚثب ثس ثبقس يه التهبز ثيٕبض ٔٙزط ث ٝثحطاٖ ٕٞو ٝرب٘جوٝ
ثطاي ٔسيطيت  ٚوبضوٙبٖ يه ؾبظٔبٖ ٔی قٛزرو ٝثبيس ثطاي حُ ٕ٘ٛزٖ آٖ ٘يع ضٚقٟبي نوحيحی ضا
ثىبض ٌطفت زض حميمت ثحطاٖ ٚتٟسيس  ٚفطنت اؾت و ٝثبيس تٟسيس ضا ثو ٝفطنوت تجوسيُ ٕ٘وٛز ٚ
ٔكىالت ٘بقی اظ ثحطاٖ زض ؾبظٔبٖ ضا ث ٝآضأف لجّی ثطٌطزا٘س ثٖ ٝجبضتی وّي ٝرٛا٘ت ثحطاٖ ثبيس
ثٛاؾُ ٝزضن  ،وفبيت  ٚشوبٚت ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌيطز وٛٔ ٝفميت ز ضحُ ثحوطاٖ حبنوُ ٌوطزز زض
ثحطاٖ ٔی ثبيؿتی ث ٝظٚايبي ظيط تٛرٕٛ٘ ٝز ٕٔىٗ اؾت ثحطاٖ ٔؿتميٕب اظ ٖٛأُ زاذّی  ٚثيط٘ٚی
يه ؾبظٔبٖ ثٛرٛز ٔی آيس يٗٙی ايحبز حؽ ْٚيف ٝقٙبؾی زض ريط ايٙهٛضت ثحطاٖ ٔرتُ قوسٖ
وبض زض يه ؾبظٔبٖ ثٛز ٜو ٝايزبز ذؿبضت ٔی وٙس ٔٛي ٔٛلبثُ تٛر ٝزيٍط ايزبز ضٚح ُٖٕ  ٚرٛ
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حبوٓ زض قطايٍ ثحطاٖ ؾطزضٌٕی  ،اقتجبٞبت  ،زؾتپبچٍی ٖ ٚىؽ إُِٗ ٞبي ريط ُٔٙمی ثٛز ٜوٝ
زض ٔٛالٗی زض ٍٙٞبْ ثحطاٖ اشٞبْ ثٛرٛز ٔی آيس
ايزبز حؽ نسالت اظ ٖٛأّی زيٍط ثٛز ٜو ٝالظٔؿوت زض ثويٗ وبضوٙوبٖ ربٔٗو ٚ ٝؾوبظٔبٖ ثوٝ
ٚرٛزآيس تب زض ٍٙٞبْ ثحطاٖ زض حُ آٖ تؿطيٕ ٕ٘ٛز زض ثحطاٖ ّٖٕىطز ٔخجت ثوطاي رّوٌٛيطي اظ
ثحطاٖ  ٚآقفتٍی ثٚ ٝاؾُ ٝحٛازث ٔحيٍ ظيؿت ٘ ،مم تِٛيس اٖتهبة  ٚتُٗيّی وبضذب٘و ، ٝلٟوط
َجيٗت  ،ؾيُ  ٚظِعِ ، ٝثيٕبضيٟبي ٌ ٕٝٞيط حبئوع إٞيت ٔی ثبقس ثبيس تٛر ٝزاقت و ٝزض ثحوطاٖ
ثٟطٚ ٜضي ّٕٖ ٚىطز پبييٗ اؾت ٘ ٚبوبض آٔسي ذٛز يه ثحطاٖ اؾت ثٙبثطايٗ ثب زلت ٘ٓط  ٚفطٔب٘سٞی
ٔٙبؾت ٔيتٛاٖ ثحطاٖ ضا حُ ٕ٘ٛز
ثط٘بٔ ٝضيعي رٟت ثحطاٖ
رٟت حُ ثحطاٖ ٔی ثبيؿتی ثط٘بٔ ٝضيعي ٕ٘ٛز ؤ ٝی تٛاٖ ث٘ ٝىبت ٔكطٚح ٝظيط تٛرٕٛ٘ ٝز
 ثطاي رٌّٛيطي اظ ثطٚظ ثحطاٖ اظ حٛازث ثبيس رٌّٛيطي ٕ٘ٛز ثطاي رٌّٛيطي اظ ثطٚظ چكٕٟبٌٛ ٚقٟب ضا ثبظ ٕ٘ٛزٖ ٛٞ ٚقيبض ثٛز ٔىب٘يعْ پيكٍيطي ثبيس ثبضٞب ٔٛضز آظٔبيف لطاضٌيطز افطاز ٔٙبؾجی ضا رٟت ٔمبثّ ٝثب ثحطاٖ آٔبزٕٛ٘ ٜز ث ٝافطاز ْٚبيفی ٔحٕٛ٘ َٛز رٟت ٟٔبض ثحطاٖ ثبيس وٕه ٕ٘ٛز ثحطاٖ  ٚاضتجبَبت  ٚرٌّٛيطي اظ ٌيذ ثٛزٖ ٘كبٖ زازٖ ايٙىو ٝچٍ٘ٛو ٝرطيوبٖ آظاز اضتجبَوبتثسضن فٛٔ ٚ ٟٓفميت ٔٙتٟی قٛز ثط٘بٔ ٝضيعي ذبل ضا ٔی َّجس
 زاقتٗ ضفتبضي تٛاْ ثب احتطاْ ٘ؿجت ث ٝزيٍطاٖ  ٚايزبز آٔبزٌی زض وبضوٙبٖ ثٕٛٓٙض رٌّٛيطي اظثحطاٖ حيبتی اؾت
 زض َ َٛيه ثحطاٖ حتی ٍٙٞبٔی و ٝتطؼ ش ٗٞافطاز ضا فطاٌطفت ٝزاقتٗ يه تهٛيط ذوٛة زضشٔ ٗٞطزْ وٕه ظيبزي ث ٝحُ ثحطاٖ ٔی ٕ٘بيس زضحبِيى ٝيه شٞوٗ وٕط٘وً فموساٖ تهوٛيط
ٔٙزط ث ٝيه قىبف اٖتجبضي رسي ٔی قٛز  ٚثحطاٖ ٞب ضا تكسيس ٔی ٕ٘بيس
 زض ثحطاٖ ربٔٗ – ٝؾبظٔبٟ٘ب – افطاز – اٖتطايبت – ضا ٔتبحط ٔی ٕ٘بيس ِصا لجُ اظ تكسيس ثحوطاٖث ٝثط٘بٔ ٝضيعي ثبيس ض ٚآٚضز
 قىبيبت يىی زيٍط اظ ٚيٗيت ثحطاٖ اؾت و ٝچٙب٘چ ٝث ٝآٖ پطزاذت٘ ٝكوٛز ثو ٝقوٟطت يوهؾبظٔبٖ ُِٕبت رسي ٚاضز ٔی ٕ٘بيس ِصا ثطاي ضؾيسٌی ث ٝقىبيبت ثط٘بٔ ٝضيعي الظْ ضا ٔی َّجس
 ثحطاٖ ٞب ثٗٛٙاٖ تٟسيسي ثطاي ٘مف يه ؾبظٔبٖ تّمی ٔی ق٘ٛس و ٝزضايٗ حبِت يىی اظ اٞسافٔسيطيت ثحطاٖ حٕبيت  ٚيب تطٔيٓ ٘ ٚمف ؾبظٔبٖ زض ثحطاٖ اؾت
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 ٔسيطيت ثبيس اظ ضاٞجطزٖ اضتجبَبت زض ٚيٗيت ثحطاٖ اَالٔ وبفی زاقت ٝثبقٙس ضٚقی ٔٙبؾت ثطاي تزعي ٚ ٝتحّيُ ٔٛليٗت ٞبي ثحطا٘ی زاقت ٝثبقٙس ٔٙبثٕ ذبنی ٔب٘ٙس نٙبيٕ قيٕيبئی  ،پتطٚقيٕی  ،ثطق  ،حُٕ ٘ٚمُ ٛٞائی  ،وكتيطا٘ی ٔٛار ٝثوبثحطاٖ ثيكتطي ثٛز ٜثط٘بٔ ٝضيعي ٕ٘بيس
 ٚيػٌيٟبي ٔكتطن ظيبزي زض ثحطاٟ٘بي ٔرتّف ث ٝچكٓ ٔی ذٛزضز آٔبزٌی اظ لجُ زض وبٞف اثٗبز ذؿبضت ٘مف تٗييٗ وٙٙس ٜزاضز تهٕيٓ ٌيطي ٖزٛال٘ ٝثطاؾبؼ اَالٖبت ٘بلم زأ ٝٙذؿبضت ضا چٙس ثطاثط افعايف ٔی زٞس اضتجبَبت زض اثٗبز ٔرتّف ٘مف تٗييٗ وٙٙس ٜاي زض وٙتطَ ثحطاٖ زاضزو ٝزض وّيٛٔ ٝاضز ُٔطٚح ٝثط٘بٔ ٝضيعي الظْ لجُ اظ ٚل ٔٛثحطاٖ اِعأی ٔی ثبقس
وٙتطَ ثط٘بٔ ٝضيعي قس ٜثحطاٖ
پؽ اظ ا٘زبْ ثط٘بٔ ٝضيعي و ٝآ٘طا ثٗٛٙاٖ پيكٍيطي ٔحؿٛة ٔی ٕ٘بيٙس ثط٘بٔٞ ٝبي تٓٙويٓ قوس ٜضا
ثبيس لجُ اظ ٚل ٔٛوٙتطَ ٕ٘ٛز و ٝزض ايٗ ضاثُٛٔ ٝاضز ٔكطٚح ٝظيط تٛنئ ٝی قٛز
 اظ آضاء ٖٕٔٛی ٘ٓط ٔكتطيبٖ ثطاي تزعي ٚ ٝتحّيُ ثحطاٖ وٕه ٌطفت ٝقٛز
 زض ٕٞبيكٟبي زاذّی  ٚاضتجبَبت زٚض ٜثحطا٘وی ٔكورم زض ؾوبظٔبٖ اؾوتفبز ٚ ٜآٔوبزٌی زض
وبضوٙبٖ تمٛيت ٕ٘بيٙس
 ثطاي ايزبز تيٓ ٞبي ذجط ٔترهم  ٓٞ ٚضٚحي ٝتحميمبتی ا٘زبْ زاز
 يه ِيؿت اظ ٔست ظٔبٖ ٙٔ ٚبثٕ يطٚضت رٟت آٔبزٌی زض ثحطاٖ تٟيٕٛ٘ ٝز
 ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔؿبئُ ثحطاٖ ثبيس آٔٛظـ زاز
 يه اؾتطاتػي ٔحّی ثطاي ٔمبيؿ ٝثب ٚيٗيت ثحطاٖ زض ٔسيطيت ثٟي ٝٙؾبظٔبٖ ٌٙزب٘يس وو ٝزض
قطوت ّٔی پرف ٚاوٙف ايُطاضي ثٟتطيٗ اؾتطاتػي ثطاي ٔجبضظ ٜثب ثحوطاٖ  ٚيوب رّوٌٛيطي ٚ
پيكٍيطي اظ ثحطاٖ ٞب ٔحؿٛة ٔی قٛز
َ طح ضيعي فطآيٙس تكريم ثحطاٖ ثط پبيٞ ٝبي نحيح ٔی ثبيؿتی ٔٛضز وٙتطَ ٚالٕ قٛز
 يبفتٗ ٔٛيٖٛبتی و ٝثبٖج تكسيس ثحطاٖ ٔی ق٘ٛس اظ ٔٛاضز حؿبؾی اؾت و ٝزض ٍٙٞبْ وٙتطَ
ٔس ٘ٓط لطاض ٌيطز
 ثطضؾی أىب٘بت ٔرتّف تٛؾٗ ٚ ٝپيكطلت ثحطاٖ ٔی ثبيؿتی وٙتطَ لطاض ٌيطز
 تٗييٗ اضتجبَبت ثيٗ ٔؿئٛالٖ  ٚوبضوٙبٖ زض رطيبٖ ثحطاٖ ثبيس ٔكرم قسٛٔ ٚ ٜضز وٙتطِٟبي
ٔؿتٕط لطاض ٌيطز
 ثطضؾی حبِتٟبي ٔرتّف ثحطاٖ اظ َطيك پطؾف  ٚپبؾد  ٚثطضؾی پبؾود ٞوب ثٗٙوٛاٖ قوبذم
وٙتطَ ٔس ٘ٓط لطاض ٌيطز
 ا٘تربة ٔطاحُ ٔرتّف ضا ٜحُ ضفٕ ثحطاٖ ٔٛضز ثطضؾی  ٚوٙتطَ ٚالٕ قٛز
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 تٗييٗ ٔؿبئُ ٔ٘ ٟٓعز افىبض ٖٕٔٛی زض ؾبظٔبٖ ثيٗ وبضوٙبٖ  ٚزض ربٔٗ ٝثيٗ ٔطزْ حبئع إٞيت
ٔی ثبقس ر
 تٗييٗ ٔٙبفٕ ٔكتطيبٖ ٔ ٚربَجيٗ ِ ٚحبِ آٖ زض ؾيبؾت ٌصاضي وٙتطَ ثحطاٖ ٔس ٘ٓوط لوطاض
ٌيطز
 ا٘تربة ثٟتطيٗ ضا ٜثطلطاضي اضتجبٌ ٔؿتميٓ ثب افطاز ٕٛٞاض ٜوٙتطَ ٌطزز
 تٗييٗ تيٓ ٔسيطيت  ٚتفٛيى اذتيبضات تبْ ث ٝتيٕٟبي ٟٔبض وٙٙس ٜثحوطاٖ ٘يوع اظ ٔوٛاضز لبثوُ
تٛرٟی ثٛز ٜو ٝوٙتطَ ثط ضٚي آٟ٘ب إٞيت زاضز
 تٗييٗ حسٚز ٔؿئِٛيت  ٚاذتيبضات افطاز تيٓ ٌ ٚطٟٞٚبي ٔرتههبٖ اظ ٔٛاضز لبثُ تٛرٟی اؾت
و ٝوٙتطَ زض آٟ٘ب يطٚضت زاضز
 تٛر ٝتٕبْ ث ٝرعئيبت ته ته ثط٘بٔٞ ٝبي ارطايی و ٝوٙتطَ آٖ ثؿيبض ٔٔ ٟٓی ثبقس
 تٓٙيٓ ٔسا ْٚآذطيٗ اَالٖبت زليك  ٚپيبٟٔب  ٚيطٚضت  ٚثطلطاضي اضتجبٌ ثب ٔطزْ  ٚوبضوٙوبٖ اظ
٘ىوووبت حؿبؼ ٔی ثبقس
 تٗييٗ ٔطوع وٙتطَ ثحطاٖ ٔٙزط ثٚ ٝؾبيُ ٔربثطاتی  ٚاَبق ثطاي وٙفطا٘ؽ ٞبي ذجوطي  ٚاضائوٝ
ٌعاضقبت الظْ ثطاي ٔسيطيت ؾبظٔبٖ ٘يع زاضاي إٞيت ٔی ثبقس ٕٞچٙيٗ تٗييٗ ؾرٍٛٙي ٚاحس
يب تيٓ يه ٘فط ٜؤ ٝی تٛا٘س فطايٙس ٔٙبؾجی ثطاي وٙتطَ ثحطاٖ ٞب زض ؾبظٔبٖ ٞب ثبقس
 قٙبؾبيی افطاز ذجط ٜزض وبٞف ثحطاٖ ثٍٟٙبْ اظزحبْ ٔؿئِٛيت ٞب ٘يع زاضاي إٞيت ٔی ثبقس
 زض رطيبٖ لطاضزازٖ وّي ٝافطازيى ٝثٖٛٙی ثب ثحطاٖ ٔطتجٍ ٔی ق٘ٛس ٔوٛضز اضظيوبثی ثبيوس لوطاض
ٌيط٘س
ٔ كرم ؾبذتٗ اتفبلبتی ؤٕ ٝىٗ اؾت ثٚ ٝل ٔٛث ٝپي٘ٛسز ٘يع ٔوی ثبيؿوتی ٔوٛضز وٙتوطَ ٚ
اضظيبثی لطاض ٌيطز
 آٔبز ٜؾبذتٗ ذٛز ثطاي ثستطيٗ قطايٍ اظ ٔٛاضز لبثُ تٛرٟی اؾت و ٝوٙتوطَ آٖ ٞوب يوطٚضي
ٔيجبقس
 ثٟجٛز ٔؿتٕط پػٞٚف ٞب ثٗٛٙاٖ أطي رسي  ٟٓٔ ٚزض حُ ثحطاٖ ٘يع أطي رسي ثٛز ٜو ٝثبيس ثٝ
آٖ پطزاذت ٝقٛز
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ٔسيطيت زض آقٛة  ٚپيچيسٌی
زض ٍٙٞبْ ثحطاٖ ٕٔٗٛالً زض ؾبظٔبٖ ٞب پيچيسٌی ضفتبضي حبنُ ٔی قٛز  ٚثًٗبً ٘يع ثب آقوٛة  ٚزض ٞوٓ
ضيرتٍی ٔٛار ٝؤ ٝی ثبيؿتی ثٛٓٙٔ ٝض حُ ٔٛي ٔٛثٔ ٝؿبئُ ظيط ضٕٛ٘ ٖٕٛٙٞز و ٝايٗ أط ٘يوع زاضاي
پٙذ ضٕٛٙٞز ٔی ثبقس
 -1ثبظا٘سيكی زض ٔفبٞيٓ ؾٙتی ٔسيطيت
ٞ -2ط تغييط زض ؾبظٔبٖ
 -3تغييطات وٛچه  ٚاحطات ثعضي
٘ -4مف ٔسيطاٖ
 -5يبزٌيطي ٙٞط آضأف ؾبظٔبٖ  /اٍِٛي فٗبِيت  ٚؾٛز ؾبظٔبٖ
ثحطاٖ  ٚآقٛة اظ ٖٙبنط زاذُ ؾبظٔبٖ ٘بقی ٔی قٛز افطاز زاذُ ؾبظٔب٘ی ثب تحطيه زيٍطاٖ ث ٝايزبز
تٙف زض زاذُ ؾبظٔبٖ ٔی پطزاظ٘س  ٚزض حميمت ثب تهٛضات شٙٞی يه فطز و٘ ٝبقی اظ ٔؿبئُ ذب٘ٛازٌی
ٔ ٚكىالت ضٚحی ٔی ثبقس ث ٝتحطيه زيٍطاٖ پطزاذت ٚ ٝثبٖج ايزبز ٘بآضأی  ٚارتكوبـ زض ؾوبظٔبٖ
ٔی قٛز اظ َطف زيٍط افطاز آقٛثٍط ثب زض ٘ٚپطزاظي ث ٝايزبز تٙف ٔی پوطزاظز  ٚايٟٙوب افوطازي زض٘ٚ
پطزاظ  ٚته ٔحٛض ٞؿتٙس  ٚؾبظٔبٖ ضا ث ٝثحطاٖ  ٚآقٛة ٔی وكب٘ٙس ؤٕ ٝىٗ اؾت زض ثحطاٟ٘بي پيف
آٔس ٜزض ؾبظٔبٟ٘ب ثحطاٖ ٔٙتٟی ث ٝآقٛة ٖٙ ،بنط ٘بنٛاة  ،تهٛضات شٙٞوی ٘بنوٛاة زض رٟوت ٟٔوبض
ثحطاٖ ٘ ،بضاحتی ٞبي ضٚحی  ٚضٚا٘ی  ،زض ٘ٚپطزاظي  ٚاظ زيٍطاٖ ذٛـ ٘يبٔوسٖ ٖ ٚوسْ ٖاللو ٝثىوبض ٚ
زيٍطاٖ ٔٛرت ٌطزز  ٚث ٝتكسيس ثحطاٖ وٕه ٕ٘بيس ر
قيٞ ٜٛبي ٔسيطيت ثحطاٖ
ثحطاٖ ٞب ٕٔىٗ اؾت ث ٝقيٞ ٜٛبي ظيط زض ؾبظٔبٟ٘ب اتفبق افتس و ٝثطاي ضفٕ ثحطاٖ ٔی تٛاٖ ثطٚقٛضٞبي
ظيط ضٚي آٚضز  ٚآ٘طا ٔسيطيت ٕ٘ٛز
 -1ربفٍّيطي اِٚيٗ ٖبُٔ ٔرطة زض ثحطاٖ ٞبؾت ِصا ثبيس زض ٍٙٞبْ ربفٍّيطي زض اؾطٔ ٚلت آ٘طا
ٔسيطيت ٕ٘ٛز تب اظ تكسيس ثحطاٖ رٌّٛيطي ٕ٘بيس
 -2تهٕيٓ ٌيطيٟبي ٕٔٛٞ ٟٓاض ٜاظ يطٚضيبت ثحطاٖ زض ِحٓبت ا َٚاؾت
 -3اتربش تهٕيٕبت زضؾت ثٍٟٙبْ ثطٚظ ثحطاٖ ث ٝزؾت ٝثٙسيٟب ٚ ٚالٗيت ٞوب ثؿوتٍی زاضز  ٚثبيوس
ٔسيطيت قٛز
 -4ثحطاٖ چيعي رع تزّی ثطذٛضز تٕبْ ٖٛأّی و ٝيه ٔطتج ٝاظ حبِت ٘ٓٓ ث ٝحبِت ثی ٕ٘ٓوی زض
آٔس٘ ٜيؿت ثٙبثطايٗ وبٞف ثحطاٖ ٞب زض ؾبظٔبٟ٘ب اظ ان َٛاِٚي ٝثٛز ٜو ٝثبيوس آ٘وطا ٔوسيطيت
ٕ٘بيٙس ر
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ٞ -5يچ ثحطا٘ی قجي ٝزيٍطي ٘يؿت  ٚزضن تكبثٟبت وّيسي ثطاي ثط٘بٔ ٝضيعي ثٕٛٓٙض ضٚيبضٚيی ثوب
آٖ  ٚترفيف احطات ؾٛء ثؿيبض يطٚضي اؾت ِصا زض رٟت رٌّٛيطي اظ ثحطاٖ ٞب ثب تٛر ٝث ٝقيٜٛ
ٞبي ثٛرٛز آٔس ٜثبيس ُٖٕ ٕ٘ٛز
 -6ؾبظٔبٟ٘ب ث ٝقٙبذت ضٚقٟبي ثطذٛضز ثب تغييطات ٘بٌٟب٘ی ضٚي ثبيوس ثيبٚض٘وس ٔ ٚوسيطيت ثحوطاٖ
ثركی اظ تٕبْ ثط٘بٔٞ ٝبي اؾتطاتػيه آٟ٘ب قس ٜاؾت
ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ قيٞ ٜٛبي ٔٛرٛز ثحطاٖ ّٕٖ ،ىطز افطاز زض ؾبظٔبٖ ٘يع ٔی ثبيؿتی ثط ٔجٙبي ٘ٔٛ
آٖ لبثُ ٟٔبض ٔی ثبقس ؤ ٝی ثبيؿتی زض ايٗ ظٔي ٝٙالساْ ٔٛضز ِع ْٚنٛضت ٌيطز ثٟوط حوبَ ٔوی
تٛاٖ ا٘ٛأ ضٚقٟبي ٔسيطيت ثحطاٖ ضا ث ٝقطح ظيط ُٔطح ٕ٘ٛز ثٗجبضتی زض ظٔبٖ لجُ اظ ٚل ٔٛثحطاٖ
ثبيس ثٔ ٝؿبئُ ظيط پطزاذت
 -1اٖٕبَ ٍ٘ب ٜآؾيت قٙبؾب٘ ٝؾبظٔبٖ ثحطاٖ تب زض اؾطٔ ٚلت ٔكىُ ٘بقی اظ ثحطاٖ زض ؾبظٔبٖ
حُ ٌطزز
 -2اٖٕبَ ٔسيطيت تغييط زض ؾبظٔبٖ و ٝقطايٍ ضا رٟت حُ ٔٛي ٔٛثحطاٖ تغييط زاز
زض ظٔبٖ ٚل ٔٛثحطاٖ ٘يع ثبيس ث٘ ٝىت ٝظيط تٛرٕٛ٘ ٝز
 -3اٖٕبَ ٔسيطيت تٗبضو
ثٗس اظ ٚل ٔٛثحطاٖ ٘يع ٔی ثبيؿتی ث٘ ٝىبت ظيط پطزاذت
اٖٕبَ ٔسيطيت زا٘ف ٔ ٚؿتٙس ؾبظي ثحطاٖ ٞب ٕٞ ٚچٙيٗ يبزٌيطي ؾبظٔب٘ی ث ٝوبضوٙبٖ و ٝوّيوٝ
ٔكىالت ضا ثب اتربش تساثيط الظْ ثٛٔ ٝلٕ ٔی تٛاٖ حُ ٕ٘ٛز
تٗطيف ثحطاٖ
ثحطاٖ ٞب تٗبضيف ٔتفبٚتی زاقت ٝؤ ٝی تٛاٖ ثُٛض ٕ٘ ٝ٘ٛثٕٛاضز ظيط پطزاذت
 ثحطاٖ ٚيٗيتی ازضاوی اؾت ِصا اضائ ٝتٗطيف ٔٛضز لجٖ ٚ َٛبْ اظ آٖ زقٛاض اؾت
 ثحطاٖ ثبيس اظ زيس وؿب٘ی و ٝثب آٖ ٔٛارٞ ٝؿتٙس زض ظٔيٚ ٝٙل ٔٛآٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاضٌيطز
 ازضان اظ ثحطاٖ ثؿتٍی ثٔ ٝيعاٖ تٟسيسي زاضز و ٝاظ ٔحيٍ احؿبؼ ٔی قوٛز ثحوطاٖ تٟسيوس
ٔٙبفٕ اؾت
 تٗطيف اظ ثحطاٖ ٘ؿجی اؾت  ٚنطفب زض ضاثُ ٝثب ٔفبٞيٓ زيٍط ٕٞچ ٖٛأٙيوت لوسضت ٙٔ ،وبفٕ ،
اٞساف ٔ ،هبِح  ،تٟسيسات ٔهساق پيسا ٔی ٕ٘بيس
 ثحطاٖ ضا ٘جبيس ثب وّٕبتی اظ لجيُ فكبض ضٚحی  ،ايُطاة  ،فبرٗ ٚ ٝذك٘ٛت يىؿبٖ فطو ٕ٘ٛز
ٔ سيطيت ثحطاٖ ثب ٔسيطيت ضٚاثٍ ٖٕٔٛی تفبٚت زاضز زض ضٚاثٍ ٖٕٔٛی ثطاي ذوٛة رّو ٜٛزازٖ
أٛض ؾبظٔبٟ٘ب ثىبض ٔی ثط٘س أب زض ٔسيطيت ثحطاٖ ؾٗی ٔی قٛز زض قطايٍ زقٛاض  ،ؾوبظٔبٖ ضا
زض ٔٛلٗيت ٔٙبؾت  ٚذٛة ٍٟ٘ساضز
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ٔف ْٟٛثحطاٖ زض يه ؾبظٔبٖ ثٗٛٙاٖ ؾيؿتٓ تّمی ٔيكٛز ؤ ٝی تٛاٖ زض ٕ٘ٛزاض ظيط ٘كبٖ زاز
 ظيط ؾيؿتٓ ا٘ؿب٘ی
 ظيط ؾيؿتٓ فٙی
 ظيط ؾيؿتٓ تِٛيس ّٕٖ ٚيبت
ربٔٗ ، ٝفط ، ًٙٞاضظـ ٞب
سازمان

اوساوي

سيستمهاي فىي

تِٛيس ّٕٖ ٚيبت زض ؾبظٔبٟ٘ب
ثٙبثطايٗ ٔزٕ ٖٝٛتٗبضيف فٛق ضا ٔی تٛاٖ زض وّي ٝؾبظٔبٟ٘ب آٖ اظ زِٚتی  ٚثرف ذهٛنوی تٕٗويٓ زاز
چطاو ٝتٛر ٝث ٝؾيؿتٓ زض ؾبظٔبٟ٘ب  ٚثط٘بٔ ٝضيعي ثٕٛٓٙض ضفٕ ثحطاٖ ٔی تٛا٘س ثٗٛٙاٖ ضاٞىوبض ووبٞف
ثحطاٟ٘ب زض ؾبظٔبٟ٘ب تّمی ٔی قٛز أب ثبيس اشٖبٖ زاقت و ٔٛ٘ ٝثحطاٟ٘وب زض وّيو ٝؾوبظٔبٟ٘ب ٔتفوبٚت
ٔيجبقٙس ر
تٗطيف ثحطاٖ ؾيؿتٕبتيه
ٖال ٜٚثط ٔٛضاز ُٔطٚح ٝثحطاٖ ٞب تٗبضيف ؾيؿتٕبتيه ظيط ضا ٘يع زاض٘س
 ثحطاٖ ٚيٗيتی اؾت و ٝؾُح ؾيؿتٓ ضا ٔرتُ  ٚحجبت  ٚپبيساضي ؾبظٔبٖ ضا ثط ٞوٓ ٔوی ظ٘وسثحطاٖ ٖسْ تٗبزَ زض ؾيؿتٓ ايزبز ٔی ٕ٘بيس ِصا الظٔؿت زض حُ ٔٛي ٔٛثحطاٖ ث ٝؾيؿتٓ زض
ؾبظٔبٖ تٛرٕٛ٘ ٝز  ٚضا ٜحُ ٔكىالت ٘بقی اظ ثحطاٖ ضا يبفت
 ثحطاٖ اظ ضاثُ ٝؾبظٔبٖ ثب ٔحيٍ ٘بقی قس ٜآ٘طا ٔی تٛاٖ ٖ٘ٛی ٚيػٌوی ٔحيُوی وو ٝؾوبظٔبٖٔزجٛض اؾت ثهٛضت ٔؿتٕط اظ آٖ آٌبٞی زاقت ٝثبقس تٗطيف ٕ٘ٛزر

ثطذی تٗبضيف ثحطاٖ
ثطذی اظ تٗبضيف ثحطاٖ ٘يع ٕٞب٘ٙس ٔٛاضز ظيط ٔی ثبقس
 -1ثحطاٖ ٚيٗيتی پٛيب  ٚاذتالَ قسيس زض تٗبزَ ؾيؿتٓ اؾت
 -2ثحطاٖ ٚيٗيتی و ٝثيٗ ٖٙبنط يه ربٕٔٗٞ ٝبٍٙٞی ٚرٛز ٘ساضز
 -3ثحطاٖ ثٛٔ ٝلٗيتی ٌفتٔ ٝی قٛز و ٝزضر ٝاي اظ تٟسيس ٘ؿجت ثٙٔ ٝبفٕ  ٚاٞساف ذٛز  ٚؾبظٔبٖ
اؾت
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زيسٌبٞ ٜبي ثحطاٖ
زيسٌبٟٞبي ٔرتّفی زض ثحطاٟ٘بي ٔٛرٛز ؾبظٔبٟ٘ب ٚرٛز زاضز ؤ ٝی تٛاٖ ث ٝثطذی اظ آٟ٘ب ثكوطح ظيوط
اقبضٕٛ٘ ٜزر
 -1زيسٌبٙٔ ٜفی ثط ثحطاٖ ٚ ،يٗيت آقفت ٝاي ثٛز ٜو ٝؾبظٔبٟ٘ب ضا ٚيطاٖ ٔی وٙس  ٚاظ ثيٗ ٔی ثطز
 ٚذؿبضتٟبي رجطاٖ ٘بپصيطي ث ٝآٖ ٚاضز ٔی وٙس
ٍ٘ -2طـ ؾٙتی ثٔ ٝسيطيت ثحطاٖ و ٝثط ايٗ ثبٚض اؾت ؤ ٝسيطيت ثحطاٖ يٗٙی فط٘ ٚكب٘سٖ آتف
ثحطاٖ ِصا ٕٛٞاض ٜزيس ٔٙفی ثطآٖ زاضز و ٝچطا ثحطاٟ٘ب فطٚوف ٕ٘ی ٕ٘بيس
 -3ثطذی اظ زضثحطاٖ ٞب احتٕبَ ٔطي وبضوٙبٖ ٔ ،طي ٔكتطيبٖ ٔ ٚطزْ ربٔٗ ٝثٛزٚ ، ٜضقىؿتٍی ،
يب ٚلف ٝزض ّٖٕيبت تِٛيس  ،ذؿبضات فيعيىی يب ٔحيُی ٚتٟسيس ؾبظٔبٖ ٚروٛز زاضز ٕٞچٙويٗ
ثحطاٖ آتف ؾٛظي ا٘جبض اظ ٘ىبت ثبضظ زض ثحطاٖ ٞب ٔيجبقس
 -4زيسٌبٔ ٜخجت ث ٝثحطاٖ ٚ :يٗيتی اؾت و ٝثٖٛٙی آٌبٞی ٍ٘ ٚوطـ ذوٛز ا٘تموبزي زض ؾوبظٔبٖ
ٚرٛز زاضز  ٚظٔي ٝٙيه تغييطزض ؾبظٔبٖ ٚيب ربٔٗ ٝضا فطأ ٓٞی آٚضز  ٚايزبز تحٌ َٛبْ ثٌ ٝبْ
اظ ٔٛاضز لبثُ َطح ٔی ثبقس ثُٛض ٔخبَ ّٖٕيبت زؾتی ا٘جبض ٘فت زض لجُ و ٓٞ ٝاو ٖٛٙثب اؾتفبزٜ
اظ فٗ آٚضيٟب  ٚضايب٘ ٝثحطاٟ٘بي ٘بقی اظ ٔحبؾجبت زؾتی ضا حُ ٕ٘ٛز ٜاؾت
 -5زيسٌبٔ ٜخجت ثحطاٖ ٖ٘ٛی ؾطٔبي ٝثطاي ؾبظٔبٖ زض٘ٓط ٌطفتٔ ٝيكٛز  ٚآ٘طا ٔٙكوبء ذالليوت ،
٘ٛآٚضي  ٚثيساضي ثٛزٔ ٚ ٜی تٛا٘س ٔٛرت افعايف وبضايی  ٚثٟطٚ ٜضي زض ؾبظٔبٖ ٌطزز
زاليُ ٍ٘طـ ٔخجت ث ٝثحطاٖ
زض زيسٌبٔ ٜخجت ث ٝثحطاٖ ٔی تٛاٖ ث٘ ٝىبت ظيط تٛرٕٛ٘ ٝز
ٛٔ فميت لب٘ٔ ٚ ٖٛمطضات ثٗٛٙاٖ اٞطْ لٛي لبثُ َطح ٔيجبقس
ّٕٖ ىطز ضا ث ٝوبضوطز ٖماليی زض ؾبظٔبٖ تجسيُ ٔی ٕ٘بيس
 زض ايٗ ضاؾتب ٔی ثبيس ٌٌّٛبٞ ٜبي وبضي ؾبظٔبٖ ضا قٙبؾبيی ٕ٘ٛزٚ ٜوبضوٙبٖ ضا ث ٝتفىط
ٚازاض وطز تب ؾبظٔبٟ٘ب زض ظٔبٖ ثحطاٖ ٔتح َٛق٘ٛس
 قىُ ٌيطي ٔزٕ ٖٝٛاي اظ َطحٟب  ٚثط٘بٔٞ ٝب ثطاي ثٟجٛز زض زيسٌبٔ ٜخجوت ثو ٝثحوطاٖ
وبٔال ّٕٔٛؼ ٔيجبقس
 ذالليت ٞبي فطز  ٚؾبظٔب٘ی تّفيك ٔيكٛز ثحطاٖ زض ؾبظٔبٖ وبٞف  ٚؾبظٔبٖ ٘يوع زض
حُ ثحطاٖ ٔٛفميت وؿت ٔی ٕ٘بيس
 ثحطاٖ تطويت ٖٛأُ تِٛيس ؾبظٔبٖ ضا ثٙٔ ٝبؾت تطيٗ قي ٜٛتطويت ٔی ضؾب٘س
زض ٕ٘ٛزاضٞبي ظيط ٍ٘طـ ث ٝثحطاٟ٘ب ضا ثٙحٔ ٛمتًی ٘كبٖ ٔی زٞس
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ٍ٘طـ ؾٙتی ٛ٘ٚيٗ زض ٔسيطيت ثحطاٖ

ثحطاٖ فطنت يب تٟسيس
بحران

فرصت

مديريت بحران

تهديد

وگرش وويه

وگرش سىتي

ٔٛفميت

قىؿت

 -فط٘ٚكب٘سٖ آتف

ٔٙبفٕ

ذؿبضت

 -وبٞف آؾيت ٘بقی اظ ثحطاٖ

 -آٔبزٌی ثطاي ٔٛار ٝثب ٔٛاضز پيف ثيٙی ٘كسٜ

 -يه اِعاْ ثطاي ؾطآٔسي ؾبظٔب٘ی

 -حفّ ٔٙبفٕ ؾبظٔبٖ

زض ايٗ زيسٌب ٜثحطاٖ ضا اظ رٙج ٝافطاز زضٌيط زض ثحطاٖ ( افطاز تهٕيٓ ٌيط٘س ) ٜتٗطيف ٕ٘وٛزٔ ٚ ٜوٛضز
ثطضؾی لطاض ٔی زٙٞس زض حميمت ؾٙزف ثحطاٖ زض ٍٙٞبْ تهٕيٓ ٌيطي زض ظٔبٖ ثحوطاٖ پويف آٔوسٜ
لبثُ ليبؼ ٔی ثبقس ثُٛضيىٔ ٝی تٛاٖ تٛنيف ٕ٘ٛز
و ٝثحطاٖ ٚيٗيتی اؾت وٙٔ ٝبفٕ  ،اضظـ ٞب يب اٞساف ٖبِی  ٚحيبتی تهٕيٓ ٌيط٘س ٜضا تٟسيس ٔی ٕ٘بيسر
ٔكرهٞ ٝبي ٔٛلٗيت ثحطا٘ی
زض قطايٍ ثحطا٘ی زض ؾبظٔبٟ٘ب ٔكرهٞ ٝبي ٔٛلٗيت ثحطا٘ی ضا ث ٝقطح ظيط ٔيتٛاٖ ُٔطح ٕ٘ٛز
 -1قطايٍ اظ اثٟبْ ثبالئی ثطذٛضز زاض اؾت
 -2ضٚيسازٞب ٘بزض  ٚفٛق اِٗبزٞ ٜؿتٙس  ٚظٔبٖ وٕی ثطاي ٚاوٙف ث ٝآٖ ٚرٛز زاضز و ٝثبٖج تٟسيوس
ثمبء زضؾبظٔبٖ ٔی قٛز
 -3ايزبز ربفُ ٌيطي ثطاي اًٖبء ؾبظٔبٖ  ٚتهٕيٓ ٌيط٘سٌبٖ پيف ٔی آيس
 -4تهٕيٓ ٌيطي زض ظٔبٖ ثحطاٖ چبِف ثيكتط ٔ ٚكىُ تطزز زض ٕٞيٗ حبَ حيبتی اؾت  ٚثبيس ثوٝ
ٔٛلٕ ايٗ أط ٔحمك قٛز
ٌ -5صقت ظٔبٖ ثؿيبض تبحيط ٌصاض ثٛز ٚ ٜتبذيط زض تهٕيٓ ٌيطي زأٙو ٝآؾويت ٞوب ضا ثو ٝقوست
ٌؿتطـ ٔی زٞس
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ٔكرهٞ ٝبي ثحطاٖ
ٔكرهٞ ٝبي ثحطاٟ٘بي ٔتكىّ ٝزض ؾبظٔبٖ ٞب ربِجبً ث ٝنٛضت ظيط لبثُ َطح ٔی ثبقس
ٚ -1يٗيت ايُطاضي آ٘ی ٔی ثبقس ر
 -2آحبض يبؼ  ،فطاض اظ ٔؿئِٛيت ،اؾتطؼ ،تغييط ضفتبض اؾت
 -3اٞساف ٙٔٚبفٕ  ٚاضظقٟبي اؾبؾی فطز  ٚؾبظٔبٖ تٟسيس ٔی قٛز
ٚ -4يٗيتی ازضاوی  ٚربفٍّيطوٙٙس٘ ٜبٌٟب٘ی ثطٚظ ٔی وٙس
 -5ايزبز يه ؾّؿّ ٝحٛازث ريط ٖبزي ٕٔىٗ ٔی ثبقس
 -6ثحطاٖ ٔٙحهط ث ٝفطز  ٚذبل  ٚضيكٕٔ ُّٖ ٚ ٝىٗ ثٛز ٚ ٜقجي ٝثٕ٘ ٟٓی ثبقوٙس ثوٖ ٝجوبضتی
ثحطاٟ٘ب زض ربٔٗ ٚ ٝؾبظٔبٟ٘ب ٔتفبٚت ٔی ثبقس
 -7ثحطاٖ ٞب ث ٝنٛضت ٘بٌٟب٘ی ثطٚظ –ٖالئٓ ٞكساض زٙٞس ٜزاضز
تفبٚت ثحطاٖ  ٚفٛضيت
ثحطاٖ ٞب ث ٝليس فٛضيت اتفبق ٔی افتٙس أب ثب فٛضيت تفبٚت زاض٘س ثٖ ٝجبضتی
 -1تٕبْ ثحطاٖ ٞب حبئع ٚيػٌی يه ٔٛلٗيت ايُطاضي  ٚفٛضيت زاقت ٝأب ٞط فٛضيت ثحطاٖ ٘يؿت
ٚ -2يػٌی ذبل ثحطاٖ ثعضٌی اثٗبز  ،تجٗبت ثبِم ٚ ٜٛثبِفُٗ آٖ ٔی ثبقس
ٚ -3يػٌی ذبل فٛضيت ِعٔ ْٚمبثّ ٝؾطيٕ ثب آٖ اؾت
َجم ٝثٙسي ا٘ٛأ ثحطاٖ
ثحطاٖ ٞب ضا ٔی تٛاٖ ثكطح ظيط َجم ٝثٙسي ٕ٘ٛز
 -1ث ٝاٖتجبض ٔٛي ، ٔٛثحطاٖ ضا ٔيتٛاٖ ث ٝثحطاٟ٘بي ٞبي ارتٕبٖی  ،ؾيبؾی  ،التهبزي  ،فطٍٙٞی ،
٘ٓبٔی فٛق تمؿيٓ ثٙسي ٕ٘ٛز
 -2ث ٝاٖتجبض ٌؿتطزٌی فطاٌيطي ٔی تٛاٖ ثحطاٖ ٞب ضا ث ٝثحطاٟ٘بي ٔحّی ّٔ ،ی  ،فطا ّٔوی تمؿويٓ
ٕ٘ٛز
 -3ثحطاٖ اظ ٘ٓط ربٔٗ ٝقٙبؾی ثحطاٖ ٛٞيت ٔ ،كبضوت ٔ ،كطٖٚيت  ،تٛظيٕ  ٚيىپبضچٍی تمؿويٓ
قس ٜاؾت
 -4اظ ٘ٓط ٞسايت  ٚوٙتطَ ث ٝقست تٟسيس ْٟٛٛ٘ ،ض  ،فطنت ٌيطي  ،ا٘ٗىبؾوی  ،ثط٘بٔو ٝضيوعي ٚ ،
زضر ٝآٌبٞی يب احتٕبَ ٚل ٔٛتمؿيٓ ثٙسي ٔی قٛز
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ا٘ٛأ ثحطاٖ اظ ٘ٓط ٞسايت  ٚوٙتطَ
ثحطاٟ٘ب ضا ثبيس زض ؾبظٔبٟ٘ب  ٚربٔٗٞ ٝسايت  ٚوٙتطَ ٕ٘ٛز و ٝا٘ٛأ آٖ ضا ٔی تٛاٖ زض ظٔي ٝٙحُ ثحطاٟ٘ب
ثكطح ظيط ُٔطح ٕ٘ٛز
 -1ثحطاٖ قسيس – ظٔبٖ وٛتبٚ ٜرٛز ربفٍّيطي زض آٖ ٔحطظ ٔيجبقس
 -2ثحطاٖ ْٟٛض – تٟسيس قسيس -ظٔبٖ ثّٙس ٚرٛز ربفٍّيطي ٔكرم ٔيجبقس
 -3ثحطاٖ ٖبزي – تٟسيس يٗيف – ظٔبٖ ثّٙس لبثُ پيف ثيٙی ٔيجبقس
 -4ثحطاٖ ذبل – تٟسيس يٗيف – ظٔبٖ وٛتبٚ – ٜر ٛربفٍّيطي لبثُ ٔالحٓٔ ٝيجبقس
 -5ثحطاٖ ثُٙی – تٟسيس يٗيف –ظٔبٖ ثّٙس ربفٍّيطي ٔكرم ٔيجبقس
 -6ثحطاٖ ٖٕٔٛی – تٟسيس قسيس – ظٔبٖ لبثُ پيف ثيٙی اؾت
 -7ثحطاٖ ا٘ٗىبؾی – تٟسيس قسيس ظٔبٖ وٛتب ٜلبثُ پيف ثيٙی اؾت
 -8ثحطاٖ ٘بٌٟب٘ی – احطات ٘بٌٟب٘ی ثط زض ٚ ٖٚثيط ٖٚؾبظٔبٖ زاضز
 -9ثحطاٖ تسضيزی – يىؿطي ٔؿبئُ زض ظٔيٞ ٝٙبي ثحطاٖ ذيع آربظ قس ٚ ٜضٚظ ثطٚظ پيف ٔی ضٚز
اٞساف ٔسيطيت ثحطاٖ
اٞساف ثحطاٟ٘ب پيكٍيطي لجُ اظ ٚل ٔٛثٛز ٚ ٜچٙب٘چ ٝثحطاٖ ٞب اتفبق ثيفتس ٔی ثبيؿتی زض رٟت ٟٔوبض
آٖ ثٕٛلٕ الساْ ٕ٘ٛز و ٝقبُٔ ٔٛاضز ظيط ٔيجبقس
 -1وبٞف تٙف زض َ َٛضٚيسازٞب تب حه٘ َٛتيز ٝحُ وّئ ٝكىالت پيف آٔس٘ ٜبقی اظثحطاٟ٘ب زض
ؾبظٔبٟ٘ب
 -2تهٛيط وكيسٖ تٟٗس – ٟٔبضت زا٘ف وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ٞب ثٕٛٓٙض حُ ثحطاٖ ٞب
 -3وٙتطَ رطيبٖ  ٚنحت اَالٖبت و ٝزض رٟت حُ ٔكىُ ثحطاٖ رٕٕ آٚضي قس ٜاؾت
ٔ -4سيطيت وبض آٔس ٔٙبفٕ ثحطاٖ زض َ َٛزٚضٕٖ ٜط ؾبظٔب٘ی و ٝاظ اٞساف انّی ٔيجبقس
زضحميمت ثحطاٖ ٞب ث ٝزٚضٞ ٜبي ظيط تمؿيٓ ٔيك٘ٛس ر
اِف  :زٚضَ ٜفِٛيت  ٚضقس ثحطاٖ
ة :زٚض ٜثّ ٚ ٘ٛتىبُٔ ثحطاٖ اؾتمالَ َّجی  ٚتبثٗيت
د :زٚض ٜحجبت  ٚپيطي  ،ثحطاٖ ٕٞبٍٙٞی
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پيكٍيطي لجُ اظ ثحطاٖ
ثحطاٖ ٞب ضا ٔی ثبيؿتی لجُ اظآ٘ى ٝاتفبق ثيفتٙس ٟٔبض ٕ٘ٛز  ٚزض رٟت پيكٍيطي اظ ٚلو ٔٛآٟ٘وب الوساْ
ٕ٘ٛز ِصا ثبيس ث٘ ٝىبت ظيط تٛر ٝقٛز
ٚ -1لت ٌصضا٘ی زض ؾبظٔبٟ٘ب ٔتٛلف قٛز تب ثحطا٘ی ثٚ ٝرٛز ٘يبيس
اظ ٔٛاضزي و ٝزض رٌّٛيطي اظ ثحطاٖ ٔ ٟٓاؾت رٌّٛيطي اظ ٚلت ٌصضا٘ی زض ؾبظٔبٟ٘ب ثٛز ٜثُٛضيىٝ
يىی اظ ٖٛأّی و ٝزض ثٟطٚ ٜضي پبئيٗ زض ؾبظٔبٟ٘ب ي أطٚظي ٘مف ٕٟٔی زاضز اتالف ٚلوت تٛؾوٍ
افطاز ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس
 -2تمٛيت ٔٛرٛزي ٔٛاز اِٚي ٝا٘جبض زض ؾبظٔبٟ٘ب  ٚرٌّٛيطي اظ نفط قسٖ آٟ٘ب تب تِٛيس تٛلف ٘كٛز
 -3وبٞف ٞعيٞ ٝٙبي ربضي زض تِٛيس وبال ٞب  ٚذسٔبت و ٝث ٝثحطاٖ ٔبِی ٔٙتٟی ٘كٛز
 -4ؾط ٖت ظيبز زض تِٛيس  ٚوبٞف ٞعيٞ ٝٙب ثب تٛر ٝث ٝثٙس ثبال ٔی تٛا٘س ٘مف ٔٛحطي زضپيكوٍيطي
لجُ اظ ثحطاٖ ٔيجبقس
ٚ -5رٛز ضٚحيٕٞ ٝىبضي  ٚتٗب ٖٚپبيساض  ٚايزبزقجىٞ ٝوبي ٕٞىوبضي ؾوبظٔبٖ ضا لسضتٕٙوس ٔوی
ٕ٘بيسِصا الظٔؿت وبضوٙبٖ ثب يىسيٍط زٚؾتب٘ ٝضفتبض ٕ٘بيٙس ثس ٖٚايٙى ٝاحتوطاْ ٔتمبثوُ ضا ثوٝ
ذُط ثيب٘ساظ٘س
 -6إٞيت ٚيػَ ٜطاحی تٛر ٝث ٝاٞساف ؾبظٔب٘ی  ٚارطاي زليك آٖ ٘مف ُّٔٛثی زض پيكوٍيطي اظ
ايزبز ثحطاٖ زاضز
 -7ا٘زبْ ثٛٔ ٝلٕ تٕٗيطات ٍٟ٘ ٚساضي ٔٛحطتزٟيعات ؾبظٔبٟ٘ب  ٚآٔبزٌی  ٚؾوطٚيؽ ٔبقويٗ آالت
لجُ اظ ذطاثی زض پيكٍيطي اظ ثحطاٖ ٔٛحط ٔيجبقس
 -8ثبال ثطزٖ ؾُح ويفيت تِٛيس وبال ٘يع ٘مف ٕٟٔی زض رٌّٛيطي اظ ثحطاٖ زاضزر
 -9اؾتفبز ٜاظ ضٚـ حُ ٔكىُ (تىٙيه حُ ٔؿئٗٔ( ِٝٛبزالت ذُی) وبضوٙبٖ ثب تكىيُ ٌطٟٞٚبي
حُ ٔؿئّ ٝزض ضقس ؾبظٔبٖ تؿطيٕ ٕ٘بيٙس
 -11ثٟجٛز ٔسا ٚ ْٚپبيساض زض تِٛيس وبال  ٚذسٔبت ٘مف اضظ٘س ٜاي زض پيكٍيطي اظ ثحطاٖ زاضز
 -11اُ٘ٗبف پصيطي ؾيؿتٓ  ٚوبضوٙبٖ زض رٟت رٌّٛيطي اظ ثحطاٖ  ٚالسأبت ثٕٛلوٕ ثؿويبض ٔوٛحط
ٔيجبقس
-12

ت ٔٛٙزض تِٛيس  ٚتٛؾٗٔ ٝحه َٛرسيس زض پيكٍيطي اظثحطاٖ ُّٔٛثؿت

-13

افعايف ٘طخ ثٟطٚ ٜضي اؾتفبز ٜاظ ٚؾبئُ  ٚتزٟيعات ٔ ٚكبضوت وبضوٙبٖ زض ا٘زبْ وبض زض

پيكٍيطي اظثحطاٖ ٔٙبؾت اؾت
-14

٘يبظ ث ٝؾطٖت ُٖٕ زض تغييط ؾبظٔبٖ زض ٍٙٞبْ ثحطاٖ ٘موف ٔٙبؾوجی زض رٟوت ٟٔوبض

ثحطاٖ ضا زاضا ٔيجبقس
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-15

تٛر ٝث ٝچٟبض ْٚيف ٝوبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ثطاي رٌّٛيطي اظ ثحطاٖ اظ لجيُ ثط٘بٔ ٝضيوعي ثوب

زض٘ٓط ٌطفتٗ اِٛٚيت ٞب زاضاي إٞيت ٔيجبقس
-16

ثط٘بٔ ٝضيعي ْطفيت ٞب ي ٔٛرٛز ثطاي پيكٍيطي اظ ثحطاٖ ٞب ثب تٛر ٝثو ٝقوطايٍ ٞوط

ؾبظٔبٖ اِعأی ٔيجبقس
-17

وٙتطَ ْطفيت ٞبي ُٔطٚح ٝزض ثٙس  16حبئع إٞيت اؾت

-18

وٙتطَ اِٛٚيت ٞبي ُٔطٚح ٝزض ثٙس فٛق حبئع إٞيت اؾت

-19

تٛر ٝث ٝآٔٛظـ يىؿب٘ی و ٝزض ؾيؿتٓ وبض ٔی وٙٙس ٔخبَ ٘ :بزاٖ ث ٝزؾت رٟبِت ذٛز

ث ٝذٛز  ٚؾبظٔبٖ نسٔٔ ٝی ظ٘ٙس و ٝچٙب٘چ ٝزض رٟت پيكٍيطي زض ثحطاٖ ٞوب الوساْ ٌوطزز ٚ
ثٟجٛز وبض  ٚضٚقٟب اظ آٔٛظـ قطٕ٘ ٔٚبيٙس ٔی تٛاٖ آ٘طا ث ٝآٔٛظـ ذتٓ ٕ٘ٛز
-21

تٛر ٝثٛٔ ٝلٕ ذطيس ٔٛاز اِٚي ٝوبال  ٚتٛر ٝث ٝتِٛيس  ،ا٘جبض ،تٛظيٕ  ،فطٚـ  ،حُٕ ٘ ٚمُ

 ،تٕٗيطات ٘مف ٔٛحطي زض پيكٍيطي اظ ثحطاٖ زاضز
-21

افطاز اضظـ ٔٙس زض ؾبظٔبٖ  ٚوبضوٙبٖ ذٛة  ٚظحٕت وف زض ؾبظٔبٖ زيٍطاٖ ضا ث ٝووبض

ٚضظيس ٚ ٜزض افطاز ذٛة ضلبثت ايزبز ٔی ٕ٘بيس ٛٔ ٚرت ٔی قٛز وو ٝزض پيكوٍيطي اظ ثحوطاٖ
ثٕٛلٕ الساْ ٕ٘بيٙس
-22

ضيبيت ٔكتطيبٖ اظ تبٔيٗ ٘يبظ  ٚذٛاؾتٞ ٝبيكبٖ ٘مف ٔٛحطي زض پيكٍيطي اظ ثحطاٟ٘وب

زض ؾبظٔبٖ زاضز
-23ثزبي ايطازٌيطي چبض ٜا٘سيف ٕ٘ٛزٖ ٘مف اضظ٘س ٜاي زض پيكٍيطي اظ ثحطاٖ زاضز
-24ذكٛٙز ٕ٘ٛزٖ ٔكتطيبٖ وبفی ٘يؿت ؾٗی وٙيس آٟ٘ب ضا قيفت ٝذٛز ٕ٘وٛزٖ – ضاظ ٔٛفميوت ٚ
قٙبذت ٔكتطي ثٛز ٜو ٝزض پيكٍيطي اظ ثحطاٖ زض ؾبظٔبٖ ٔٛحط ٔيجبقس
-25ايزبز ؾبظٔب٘ی ٘ ٛآٚضي ذالق  ٚيبز ٌيط٘س ٜزض پيكٍيطي اظ ثحطاٖ ٔٙبؾت اؾت
-26پبيبٖ وبضوبضوٙبٖ ٔخجت ا٘سيف ٘تيزٔ ٝخجتی زاضز چ ٖٛاظ زقٛاضيٟب ٕ٘ی تطؾوٙس ثٙوبثطايٗ زض
پيكٍيطي اظثحطاٖ ٔٛحط ٔيجبقس
ٛٔ 5 -27ضز ٔسيطاٖ ضا تجبٔ ٜی وٙس فطيت زٚؾتبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ – ضٚي ٌطزا٘يسٖ اظ ّٖٓ  ٚنوبحجبٖ
ّٖٓ – تحميط زيٍطاٖ – رطٚض ٛٞاي ٘فؽ چٙب٘چ ٝايٗ ٔٛاضز ضٖبيت ٌطزز ٘مف ٔٛحطي زض پيكٍيطي
اظ ثحطاٟ٘ب زاضز
ٙٔ-28بثٗی وٕٞ ٝىبضي ٕ٘ی ٕ٘بيٙس  ٚاضتجبٌ ٘ب وبضآٔس زاقت ٚ ٝضلبثت ايزوبز ٕ٘وی ٕ٘بيٙوس تبويوس
فطاٚاٖ ثط ٘ٛآٚضي ٘ٚؿر ٝثطزاضي ٔٙبؾت زض پيكٍيطي اظ ثحطاٖ زض ؾبظٔبٟ٘ب ٔٙبؾت ٔی ثبقس ر
 -29ثبظاضيبثی ثٛٔ ٝلٕ ثطاي فطٚـ ٔحهٛالت رٟت پيكٍيطي اظ ثحطاٖ وبضآٔس ٔيجبقس
زض ثطاثط ثحطاٖ ٚاوٙف ٘كبٖ ٘سازٖ ثّى ٝآ٘طا ثبيس ازاضٕٛ٘ ٜز ِصا ازاض ٜثحطاٖ ٞب زض ؾبظٔبٟ٘ب ٘يع قوطايٍ
ٚيػ ٜاي ضا ُّٔجس و ٝقبُٔ ٔٛاضز ظيط ٔيجبقس
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ٖسْ تِٛيس ايبفی وبال لجّی اظ ٚل ٔٛتمبيب ثب تٛچ ٝث ٝزض ٘ٓط ٌطفتٗ ا٘تٓبض ثطاي لسْ ثٗوسي اظ ٔؿويط
فطايٙس  ٚربثزبئی ريطيطٚضي ٔٛاز ٕٞ ٚچٙيٗ فطايٙس ٞبي ايبفی ثربَط َطاحی يٗيف اثعاض يب لُٗٚ ٝ
يب ٔٛرٛزيٟب ثيف اظ حسالُ ٔٛضز ٘يبظ ٚتطزز ريط يطٚضي وبضوٙبٖ زضحيٗ وبض  ٚرّوٌٛيطي اظ اؾوتفبزٜ
لُٗبت ٔ ٚحهٛالت ٔٗيٛة زض رٟت وبٞف ثحطاٖ ٞب ٘مف ٕٟٔی ايفبز ٔی ٕ٘بيس
اٌط زض يه ؾبظٔبٖ ٔزٕ ٖٝٛافطاز ضا ثب يىسيٍط ٕٞب ًٙٞوطز  ٚضٚحيٕٞ ٝىبضي  ٚتٗب ٖٚپبيساض ثويٗ
آٟ٘ب ضا تمٛيت وٙيٓ اظ لسضت ٌطٞٚی زض تِٛيس ٔی تٛا٘يٓ ثٟط ٜلبثُ تٛرٟی ثطز ٚ ٜثحطاٖ ضا ٔيتوٛاٖ
وبٞف زاز ر
زض ٚالٕ زض ٔٛلٕ ثحطاٖ ثطاي تهٕيٓ ٌيطي ٖمال٘ی ُٙٔ ٚمی ظٔبٖ ثؿيبض ٔحسٚز اؾت ٔخالً يه ٘فتىف
آتف ٌطفت ٝو ٝاٌط زض تهٕيٓ ٌيطي تُّٗ قٛز ٔٙزط ثٙٔ ٝفزط قسٖ ٘فتىف  ٚذؿبضات ظيبز ثو ٝا٘جوبض
ٚاضز ٔی قٛز ِصا زض ثحطاٖ ٔٛاضزي ٚرٛز زاضز و ٝثب اثٟبٔبت ظيبزي ٔٛارٔ ٝی قٛز  ٚثطاي حُ آٖ ظٔبٖ
ثؿيبض ٔحسٚز اؾت و ٝاٌط ث ٝظٔبٖ تٛر٘ ٝكٛز ٕٔىٗ ذؿبضات ظيبزي ضا ث ٝؾبظٔبٖ ٚاضز آٚضز  ٚاٌوط زض
ايٗ ظٔبٖ زض تهٕيٓ ٌيطي تُّٗ ثيكتطي نٛضت ٌيطز ٕٔىٗ اؾوت ايوٗ ثحوطاٖ اثٗوبز ثيكوتطي ضا زض
ؾبظٔبٖ تحت قٗبٔ ذٛز لطاض زٞس ر
ٔٛلٗيتٟبي ثحطا٘ی زض ؾبظٔبٖ
زض ؾبظٔبٟ٘ب ثطاي قٙبذت ْطفيتٟب  ٚثحطاٟ٘بيی ؤ ٝيتٛا٘س ثط ضٚي ّٖٕيوبت تِٛيوس  ٚفوطٚـ ٔ ٚيوعاٖ
ؾٛززٞی آٟ٘ب احط ثٍصاضز ٔی ثبيؿتی ثط٘بٔٞ ٝبيی زاقت ٝثبقٙس ٞط ؾبظٔبٖ نوبحت ٚرٟو ٚ ٝقوٟطت ٚ
آثطٚيی ثٛزٕٔ ٚ ٜىٗ اؾت ؾبِٟب ثّى ٝزٞ ٜب ؾبَ  ٚظٔبٖ ثطاي ثسؾت آٚضزٖ آٖ نطف ٚلت قس ٜثبقوس
ؾ ُٟاٍ٘بضي  ٚايزبز ثحطاٖ ث ٝآثطٚي ؾبظٔبٟ٘ب ُِٕٚ ٝاضز ٔی ٕ٘بيس  ٚثٕٟيٗ ؾبزٌی آثطٚي يه ؾبظٔبٖ
اظ ثيٗ ٔی ضٚز ٍٔط ايٙى ٝؾبظٔبٟ٘ب ٔزٕ ٖٝٛاي اظ ضٚقٟبي َطاحی قس ، ٜتٗطيف قس ، ٜثٙيبزي  ٚلبثوُ
ف ٟٓزاقت ٝثبقٙس تب ثتٛا٘ٙس زض ٔٛلٗيت ٞبي ذبل آٟ٘ب ضا ثىبض ٌيط٘س ر
زض ٍٙٞبْ ثحطاٖ ٘جبيس ثب زيس ؾ ُٟاٍ٘بضي ٔٛي ٔٛضا تٛرٕٛ٘ ٝز ثّى ٝثبيس ثوب اضتجوبٌ ٘عزيىوی وو ٝثوب
اؾتطاتػي وّی ؾبظٔبٖ  ٚتكىيالت پيسا ٔی وٙس  ٚثب تٕطيٗ اظ َطيك آٔٛظـ حطف ٝاي زض فٛانُ تٗييٗ
قس ٜتًٕيٗ ٔ ٚحىٓ ُٖٕ ٕ٘ٛز ٔسيطيت ٞط ؾبظٔب٘ی ٘يبظ ث ٝيه ٔسَ پبؾرٍٛيی ٔسيطيتی زاقت ٝووٝ
لبثُ ف ٟٓثبقس ٞ ٚط يه اظ افطاز ؾبظٔبٖ ربيٍب ٚ ٜاذتيبضاتف ضا ثسا٘س ر
ضٚقٟب  ٚؾبظٔب٘سٞی ٞب ثبيس زض ربي ٔٙبؾت لطاض ٌيط٘س تب ذُطات ضا ث ٝحسالُ ثطؾوب٘ٙس توب زض ٔٛالوٕ
ايزبز ثحطاٖ  ،فطنتٟبي ٔٙبؾت ضا ث ٝحساوخط ثطؾب٘ٙس ثٟط حبَ ثی تٛرٟی ث ٝثحطاٖ  ،ايزبز ثحطاٖ ٔوی
وٙس ؾبظٔبٟ٘ب ٘جبيؿتی زض ثط٘بٔ ٝضيعي ذٛز فمٍ چكٓ ا٘ساظٞب ٔ ٚجبحج ٖماليی ضا زض  ٕٝٞرٟبت  ،چوٝ
ٔٛافك ٔ ٚربِف زض ٘ٓط ثٍيط٘س ثّى ٝثبيس ذٛز ضا زض ٌيط ٔٛاضزي اظ لجيُ احؿبؾبت ٖٕيك  ،رطايع ٘يٕوٝ
ٛٞقيبض  ٚحطوبت نحيح ٘يع ثٕٙبيٙس زض حبَ حبيط يه رطيبٖ رٙجف حٕبيت اظ حمٛق ٔهطف وٙٙوسٜ
ثطاي ايزبز ثحطاٟ٘بيی زض اضتجبٌ ثب ٔجبحخی چ ٖٛؾالٔت تغصي ٚ ٝأٙيت ٔحيٍ ظيؿت  ،اؾوتب٘ساضزٞبي
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تزبضي  ،افكبي اَالٖبت  ٚريط ٜزض حبَ ضقس ٔی ثبقس ٕٔٗٛالً ظ٘سٌی زض حبَ تغييط ثٛزٖ ٚ ٜمبيس افطاز
٘يع ثٗٛٙاٖ ٔهطف وٙٙسٌبٖ  ٚنبحت اذتيبض زض حبَ تغييط ٔوی ثبقوس ِوصا ؾوبظٔبٟ٘ب ثوطاي زضن ايوٗ
تغييطات  ٚثطاي ثطلطاضي اضتجبٌ ٔسا ٚ ْٚاظ َطفی ا٘تٓبضات افىبض ٖٕٔٛی زض لجوبَ تغييوطات پبؾورٍٛ
ثبقٙس تحت فكبض ثيكتطي لطاض ٔی زٙٞس تب ث ٝثحطاٖ ٔٙتٟی قٛز ِصا ضفتبضٞبي ؾبظٔب٘ی  ٚتكوىيالتی
تحت ٘ٓبضت ثيكتطي ثٛز ٚ ٜفٗبِيت ٔهطف وٙٙس ٜزض حبَ ضقس ٞؿتٙس  ٚا٘تٓبضات ضا زض ؾُحی ٚؾيٕ
اظ ٌطٟٞٚبي شيٙفٕ و ٝتٛلٕ زاض٘س قبُٔ زلت ارتٕبٖی ٔ ٚؿئِٛيت پصيطي ثيكتطي ضا فطا ٓٞآٚضز ايوٗ
ان َٛحتی زض ظٔبٖ اٖٕبَ فكبضٞبي قسيس إٞيت ثيكتطي پيسا ٔی ٕ٘بيٙس ٍٙٞ ٚبٔی وو ٝيوه ذُوط
حميمی  ٚيب ٖيٙی ثطاي ؾالٔت ٖٕٔٛی  ،أٙيت  ٚيب ٔحيٍ ظيؿت زض ؾبظٔبٖ  ٚيب ربٔٗٚ ٝروٛز زاقوتٝ
ثبقٙس ثيكتط ٔحؿٛؼ ٔی ثبقٙس آْ٘چ ٝو ٝتحت ٖٛٙاٖ تئٛضي  ،ربٔٗ ٝپطذُط ٘بٔيسٔ ٜوی قوٛز ثيوبٖ
وٙٙس ٜاٍِٞٛبي رسيس ٍ٘طا٘ی ٞب  ٚوكٕىف ٞبي ٖٕٔٛی  ٚؾيبؾی اؾت و ٝثٛؾيّ ٝتغييطات ارتٕوبٖی
ٔسا ٚ ْٚثی حجبتی ٘ٛآٚضي نٗٙتی  ٚثسٖت تىِٛٛٙغيىی  ،وبٞف تٛرّٕٖ ٝی ث ٝثطضؾيٟبي ثسٖت آٔيع ٚ
تٕبيُ ض ٚث ٝضقس ث ٝؾٕت فطزٌطايی ثٛرٛز آٔس ٜو ٝتطويت ايٗ ٖٛأُ ٔٛرت تكسيس ٌطٞٚی اظ ثحطاٟ٘ب
ذٛاٞس قس ر زض حبَ حبيط اٖتٕبز ؾٙتی ث ٝوبضقٙبؾبٖ ثطاي تٛنيف زضربت ذُط ٍٙٞوبْ اؾوتفبز ٜاظ
ٔحهٛالت  ٚفطآيٙسٞبي رسيس زض ٔٛاظات ضقس يه تٛا٘بيی ٖٕٔٛی لطاض ٌطفت ٝاؾت و ٝثٛؾيّ ٝضؾوب٘ٝ
ٞبي ٘ٛيٗ تمٛيت ٔی ق٘ٛس ذُط يه ٔميبؼ ا٘ساظٌ ٜيطي احطات ٘بٌٛاض يوه ثحوطاٖ زضثوبض ٜاضظيوبثی ٚ
اضتجبٌ ثب ذُطات ٕٔىٗ ٔطث ٌٛث ٝيه فطآيٙس ذبل ٘ؿجت ث ٝحٕبيتٟب  ٚؾٛزٞبيی اؾت وو ٝاضائؤ ٝوی
ٕ٘بيس اضظيبثی ذُط ٚلتی ثؿيبض اؾبؾی اؾت و ٝيه ذُط رسيس پسيساض ٔی قٛز زضر ٝذُوط ٔٛروٛز
تغييط پيسا ٔی وٙس يب زضن رسيسي اظ ذُط ثٛرٛز ٔی آيس ايٗ ٔٛاضز ثطذی اظ اٚيبٔ زقٛاضي اؾت ووٝ
ٞط تكىيالت ث ٝآٟ٘ب ضٚثطٔ ٚی قٛز و ٝثٕٛٓٙض فٕٟيسٖ ٔ ٚسيطيت ٔطاحُ يه ثحطاٖ پطذُط ثبيوس ثوٝ
ٔٗب٘ی ٔتفبٚت ذُط ثطاي افطاز ٔرتّف پطزاذت ٔب٘ٙس ذُطات احؿبؾی ٔب٘ٙس پطٚاظ ٕ٘ٛزٖ ثب ٛٞاپيٕوب ،
ٖمبيس ظيطثٙبيی ذيّی ؾرت تغييط پيسا ٔی وٙس و ٝاظ ٖٛأُ ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی اؾت  ٚضاٟٞبي تٗطيف
ايٗ ٖمبيس  ،زضن ٖ ٚىؽ إُِٗ ٘ؿجت ث ٝذُطات  ٚزضرٔ ٝيعاٖ ذُطات وٞ ٝط يه اظ افوطاز ؾوبظٔبٖ
يه زيسٌبٞی زاض٘س  ٚيب ٔٙجٕ اَالٖبت زض ضاثُ ٝثب يه ذُط ثؿويبض إٞيوت زاضز ثط٘بٔو ٝضيوعي ثوطاي
ٔسيطيت ؾبظٔبٖ ٔٛلٗيتٟبي ثحطا٘ی  ،يه ثرف ٔ ٟٓزض ض٘ٚس ثط٘بٔ ٝضيعي اؾتطاتػيه ٞط ؾبظٔبٖ ٔوی
ثبقس  ٚإٞيت اضتجبَبت ٞسايت قس ٜزض ٔٛار ٟٝثب ثحطاٖ ٞب ثطاي حفّ  ٚثبال ثطزٖ اٖتجوبض تكوىيالت
ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت ر
زض ٔٛاضزي اظ ثحطاٟ٘ب ٞيزبٖ اظ ثيٗ تٕبْ ٖٛأُ تغييط ٖبُٔ لٛيتطي اؾت ٛٔ ٚاضز ٞيزوبٖ اٍ٘يوع ٔوی
تٛا٘س وّي ٝلٛا٘يٗ  ٚأٛض ٔؿّٓ ّٖٕی ضا پبيٕبَ ٕ٘بيس ربِجبً ٍٙٞبٔی و ٝيه ذجط ثس ٔٙتكوط ٔوی قوٛز
ٖٛأُ ٔٙفی ظيبز اؾت ِصا ثطذٛضز ثب اذجبض زض يه ٔطوع ثحطاٖ زيس ٜزاضاي إٞيت ظيبزي اؾت  ٚاظ آٖ
ٔی ثبيؿتی ثطاي حُ ثحطاٖ ثٟط ٜالظْ ضا ثطز ر
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ثط٘بٔ ٝضيعي ٔ ٚسيطيت ثحطاٖ
زض ٘مبٌ ثحطاٖ ذيع ضفتبض ريط ٔؿئٛال٘ ، ٝثی ذيبَ ٔ ،تٙبلى ٌ ،يذ ٘ ،برٛض  ،ثی ٔيُ يب ٘بتٛاٖ ٘ؿجت ثٝ
اضائ ٝاَالٖبت لبثُ اٖتٕبز ُٖٕ ٔی قٛز لُٗبً اٖتجبض آٖ ؾبظٔبٖ آؾيت ذٛاٞس زيس ٘ ٚيع لسضت آٖ ٘يوع
ٔٛضز آؾيت رسي لطاض ذٛاٞس ٌطفت پيأٔسٞبي ٞط پسيس ٜريط لبثُ پيف ثيٙی ٞط چٙس ٔهيجت ثبض ٔ ،ی
تٛا٘س ٕٞيك ٝاظ ٘ٓط ٞعي ٚ ٝٙآؾيت ٚاضز ٜوٙتطَ قس ٜثبقس ٔكط ٌٚث ٝايٙى ٝاَالٔ ضؾوب٘ی ثحوطاٖ ثوب
ثط٘بٔ ٝضيعي تٛاْ ثبقس ٍٙٞبٔی و ٝحبزح ٝاي ضٚي ٔی زٞس ثبيس اظ ا٘زبْ لبٖوس ٜانوّی اَوالٔ ضؾوب٘ی
ثحطاٖ إَيٙبٖ زاقت ِصا ٕٞبُ٘ٛض و ٝثحطاٖ لبثُ پيف ثيٙی ٔی ثبقس  ٚثط٘بٔٞ ٝبي ارطايی آٖ َطاحی
قس ٜثبقٙس ٖىؽ إِّٟٗبي اضتجبَی زض ضاثُ ٝثب آٖ ٘يع لبثُ پيف ثيٙی َ ٚطاحوی ٞؿوتٙس ٔتبؾوفب٘ٝ
پيبٔسٞبي ٘جٛز ثط٘بٔ ٝثطاي ٔمبثّ ٝثب ثحطاٟ٘ب ٔٛرت وبٞف ؾٛز  ٚليٕت وبالٞب  ٚذسٔبت ٘ ٚيع احط ّٟٔه
ثط ضٚي وبضوٙبٖ  ٚوّي ٝرٙجٞ ٝبي زيٍط حيبت يه ؾبظٔبٖ ٔی ٌصاضز ثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي اضتجبَبت يوه
فطآيٙس ُٔٙمی ؤ ٝی تٛا٘س ثطاي ٔسيطيت ؾٛزآٚضي فطاٚا٘ی زاقت ٝثبقس اٌط ايٗ آٔبز ٜؾبظي زض ظٔوبٖ
ِع ْٚثٔ ٝطحّ ٝارطا زض آيس ر ٘ٓبضت ثط ذُطات  ٚتٗطيف ٔربَجبٖ ٟ٘ ٚبيتبً اَالٔ ضؾب٘ی ثحطاٖ فمٍ ثطاي
ظ٘سٍٟ٘ ٜساقتٗ وؿت  ٚوبض اؾت  ٚتٛؾٗ ٝضٚقٟبي اضتجبَی زض ثحطاٟ٘ب ٘جبيس ٘مكوٞ ٝوبي پيچيوسٚ ٜ
ؾٍٙيٗ ثبقٙس ثّى ٝثبيس زاضاي ٔتٙی ؾبز ٜثٛزٔ ٚ ٜؿئٛالٖ ضا لبزض ؾبظ٘س تب زض ٍٙٞبْ ثحطاٖ اظ ٔٛيوٕ
لسضت ثطذٛضز ٕ٘بيٙس ٍٙٞ ٚبٔيى ٝيه ثحطاٖ قىؿت ٝقس ٛٔ ٕٝٞاضز ُٔبثك آ٘چ ٝپيف ثيٙی ٔی قوسٜ
٘رٛاٞس ثٛز ِصا رٟت پبؾرٍٛيی ث٘ ٝيبظ اضتجبَی يه ٔٛلٗيت ثحطا٘ی ٔمساض ظيبزي اُ٘ٗوبف  ٚلًوبٚت
نحيح ٔٛضز ٘يبظ ٔی ثبقس ر زض يه ثحطاٖ رسي و ٝقبُٔ تّفبت رب٘ی ٔ ٚبِی  ٚذطاثی ٌؿوتطز ٜثبقوس
ثٟتطيٗ وبض ايٗ ثٛز ٜؤ ٝسيط ؾبظٔبٖ ثٗٛٙاٖ ؾرٍٛٙي انّی ُٖٕ ٕ٘بيس ؤ ٝؿوّٕبً ايٙىوبض توب ظٔوبٖ
وبضايی ازأ ٝزاقت ٝثبقس ٔيؿط ثٛز ٚ ٜاٌط اضتجبٌ ذٛثی ٘جبقس ٔمبْ اضقس ثٗس اظ ا ٚثبيوس ايوٗ ٘موف ضا
ثطٖٟس ٜثٍيطز ثؿيبضي اظ ؾبظٔبٟ٘ب يب نٙبيٕ ٔرتّف ثطاي آٔبزٕٛ٘ ٜزٖ ذٛز ثطاي ضٚيبضٚئی ثب ثحطاٟ٘وبي
اؾبؾی ٕٔىٗ اؾت تّفبت رب٘ی ظيبزي ضا زض ثط زاقت ٝثبقٙس ٔب٘ٙوس ؾوبظٔبٟ٘بي ٛٞاپيٕوبيی  ،نوٙبيٕ
قيٕيبئی  ٚزاضٚيی  ٚنٙبيٕ ٘فت ِصا ثىبض ٌطفتٗ افطاز قبيؿت ٝثطاي ٟٔبض ثحطاٖ حبئع إٞيت ثٛزِ ٜيىٗ
ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ٘ ٜيع ؾرت ٔی ثبقس ر
ٔسيطيت ثحطاٖ  ٚؾبظٔبٟ٘ب
پيچيسٌی فعايٙس ٜرٛإٔ ٔرتّف ٌ ٚؿتطـ اضتجبٌ ٚ ٚاثؿتٍی چٙس رب٘ج ٝنوٙبيٕ  ،ظٔيٙؤ ٝؿوبٖسي
ثطاي ضقس وٕی  ٚويفی فطنتٟب  ٚتٟسيسات ٔحيٍ فطاٌ ٓٞطزيس ٜچٙب٘چ ٝاظ يوه ؾو ٛضقوس  ٚتٛؾوٗٝ
تىِٛٛٙغي ا٘ؿبٖ ضا زض رساَ ثب حٛازث َجيٗی لسضتٕٙس ؾبذت ٚ ٝاظ ؾٛيی زيٍوط پيچيوسٌی  ٚاضتجوبٌ
تٍٙبت ًٙنٙبيٕ ؾجت ثطٚظ ًٔٗالت  ٕٝٞرب٘ج ٝزض ضذسازٞبي ثحطا٘ی زض ؾبظٔبٟ٘ب قس ٜاؾوت نوٙبيٕ
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ذبل ْطفيت ثبِم ٜٛثيك تطي ثطاي ثطٚظ ثحطاٖ زاض٘س زض نٙبيٕ ٘فت  ،ثطق  ،پتطٚقويٕی  ،حٕوُ ٘ ٚموُ
ٛٞائی  ،وكتيطا٘ی ثب تٛر ٝث ٝتفبٚتٟبي ايٗ ثحطاٟ٘ب ٚيػٌيٟبي ٔكتطن ظيبزي زض ثحطاٟ٘ب ث ٝچكوٓ ٔوی
ذٛضز و ٝآٔبزٌی لجّی زض وبٞف اثٗبز ذؿبضت ٘مف تٗييٗ وٙٙس ٜاي زاضز تهٕيٓ ٌيطي ٖزٛال٘و ٝثوط
اؾبؼ اَالٖبت ٘بلم زأ ٝٙذؿبضت ضا چٙس ثطاثط افعايف ٔی زٞس  ٚثٟط حبَ اضتجبَبت زض اثٗبز ٔرتّف
٘مف ثؿيبض تٗييٗ وٙٙس ٜاي زض وٙتطَ ثحطاٖ ضا زاضا ٔی ثبقٙس ٞط چٙس تهٕيٓ ٌيطيٟبي ٔ ٚ ٟٓؾطيٕ اظ
رّٕ ٝالسأبت اِٚي ، ٝاؾبؼ ٔسيطيت ثحطاٖ زض ؾبظٔبٟ٘بؾت ِيىٗ ويفيت تهٕيٓ إٞيتی ثؿيبض تٗييٗ
وٙٙس ٜزض ٟٔبض ثحطاٟ٘ب زاضز ر
قىی ٘يؿت ؤ ٝؿئٛالٖ ذٛة ثب ٚالٕ ثيٙی ثيكتطي ث ٝزاٚضي ّٖٕىطزٞبي ٌصقتٔ ٝی پطزاظ٘وس  ٚثوٝ
ترهم  ٚتزطث ٝثب ٔكبٞس ٜثحطاٟ٘بي لجّی زض پبئيٗ آٚضزٖ فكبض ر ٚ ٛتغييطات ٔؿتٕط ثوب زفوٕ ؾوبيط
ٖٛأُ  ٚقطايٍ َجيٗی ذٛز ضا ثطاي ثطذٛضز ثب يه ٚيٗيت فٛق اِٗبزَٛ ٜفب٘ی آٔبزٔ ٜی وٙٙس  ،ثحوطاٖ
چيعي رع تزّی ثطذٛضز تٕبْ ٖٛأّی و ٝيىجبض ٜاظ حبِت ؾى ٖٛيب ٘ٓٓ ث ٝحبِت ٔتحطن يب ثی ٕ٘ٓی زض
آيس ٕ٘ی ثبقس ر
ْٚيفٔ ٝسيطيت ثحطاٖ اتربش تهٕيٕبت ٔٛحط ثط اؾبؼ اَالٖبت نحيح  ٚزض رٟوت ووبٞف ذؿوبضات ٚ
وٙتطَ ؾطيٕ ثحطاٖ اؾت ثبيس زض وّي ٝثط٘بٔ ٝضيعيٟبي ثحطاٖ ربيی ضا ثطاي ٔٛلٗيتٟبي پيف ثيٙی ٘كسٜ
زض ٘ٓط ٌطفت زض حميمت ثحطاٖ ٚيٗيتی و ٓٓ٘ ٝؾيؿتٓ انّی يب ثركوٟبيی اظ آٖ ضا ٔرتوُ ووطزٚ ٜ
پبيساضي آ٘طا ثطٔ ٓٞی ظ٘س ٔی ثبقس ر ثطذی اظ ؾبظٔبٟ٘بي ٔٗتجط ثط٘بٔٞ ٝبي زليوك ٛٔ ٚقوىبفب٘ ٝاي زض
ضاثُ ٝثب اضتجبَبت ثحطاٖ ثطاي ذٛز تٟيٕٛ٘ ٝز ٜا٘س ؤ ٝی تٛا٘س ٍٙٞبْ ثوطٚظ ثحوطاٖ ٔتٙبؾوت قوطايٍ
تُجيك ٌكت ٚ ٝؾطيٗبً ث ٝارطاء زض آيس چٙيٗ َطحٟبيی ثبيس زض ظٔب٘ی تٟي ٝقوس ٜوو٘ ٝحوّٕٖ ٜٛىوطز
ؾبظٔبٖ ضيبيت ثرف ٔی ثبقس ٞ ٚط چ ٝربٕٔ تط ثبقس ٍٙٞبْ ثطٚظ ثحطاٖ فطنتٟبي ثٟتطي ثوطاي حوُ
ٔٛفميت آٔيع آٟ٘ب ٚرٛز ذٛاٞس زاقت ثب ايٙىٞ ٝيچ ثحطا٘ی قجي ٝثحطاٟ٘بي زيٍط ٘يؿت ثطذی تكبثٟبت
لبثُ ٔالحٓٚ ٝرٛز زاضز  ٚزضن آٖ وّيسي رٟت ثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي ضٚيبضٚيی ثب ثحطاٖ  ٚترفيف احوطات
ؾٛء آٖ ثٛز ٜو ٝثُٛض وّی يطٚضي اؾت ر ٞطٌع ٘جبيس اظ قٙبؾبيی ثحطاٟ٘بي ثبِم ٜٛربفُ قس ر ثحطاٟ٘بيی
و ٝزض حيُ ٝفٗبِيت ٔكبث ٝضخ ٔيسٞس ٔی تٛا٘س ؾط٘رٟبي رسيسي ضا ثطاي تىٕيُ ثط٘بٔ ٝضيعي ثحوطاٖ
زض اثٗبز ٘بقٙبذت ٝلجّی ثسؾت زٞس ر ظٔب٘ی و ٝؾبظٔب٘ی زض فىط آٔبزٌی ثطاي ٔمبثّ ٝثب ثحطاٖ اؾوت زض
حميمت زض ٘يٕ ٝضا ٜثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي ٔٛالٕ ايُطاضي  ٚذُط٘بن لطاض زاضز ضاٞىبضٞبي قطايٍ ثحطا٘وی
ثهٛضت ضٚقٗ ٔ ٚكرم ٚرٛز زاض٘س و ٝاٌط  ٓٞثبقس ٍٕٞبٖ ثُوٛض يىؿوبٖ ثوب ويفيوت ٔ ٚحبؾوٗ ٚ
ظيبٟ٘بي آٟ٘ب ٓ٘ ٓٞط ٘يؿتٙس ربفٍّيطي اِٚيٗ ٖبُٔ ٔرطة زض ثحطاٖ اؾت  ٚتهٕيٓ ٌيطي ٕٔٞ ٟٓوٛاضٜ
اظ يطٚضيبت ثحطاٖ زض ٔطاحُ اِٚي ٝثٛز ٚ ٜاتربش تهٕيٕبت ٔٙبؾت  ٚزضؾت ثٍٙٞ ٝبْ ثوطٚظ ثحوطاٖ ثوٝ
زؾت ٝثٙسي ٚالٗيتٟب ثؿتٍی زاضز ر زاقتٗ يه ثط٘بّٕٖٔ ٝيبتی ثوطاي ا٘وٛأ ثحطاٟ٘وبيی وو ٝزض حوٛظٜ
فٗبِيت ؾبظٔبٖ ضٚي ٔی زٞس ثٕٟطاٌ ٜطٟٞٚبي ضإٙٞبيی تبوتيىی  ٚاؾتطاتػيىی ٔی تٛا٘س اٚيبٔ ضا ثوٝ
وّی تغييط زٞس  ٚايٗ أط ثٟتطيٗ فطنت ٕٔىٗ ضا ثطاي ٔمبثّ ٝؾطيٕ  ٚلبَٕ ثب ٞط ثحطا٘ی وو ٝضٚي ٔوی
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زٞس فطأ ٓٞی ٕ٘بيس يه ثط٘بٔ ٝايُطاضي و ٝثُٛض ذبل ثطاي ؾبظٔبٖ ٔ ٚكىالت ذبل آٖ تٟي ٝقوسٜ
ثبقس ٔی تٛا٘س اظ ضقس ثحطاٖ رٌّٛيطي ٕ٘بيس  ،ثبظتبثٟبي ثحوطاٖ ثٗٙوٛاٖ ٖٛأوُ ذوبضری ٖجوبضت اظ
ذؿبضات  ،رطيبٖ فعايٙسٚ ٜلبيٕ ٔ ،كىُ ظٔبٖ  ٚافىبض ٖٕٔٛی ٞؿتٙس ٚاوٙكٟبي احؿبؾی ثحطاٖ ثُٛض
ٖبْ قبُٔ ٘بثبٚضي  ،لج َٛقىؿت ٚ ،حكت ظزٌی  ،وٛتبٓ٘ ٜطي ٔ ،مهط زا٘ؿوتٗ افوطاز  ٚرطيحو ٝزاض
ٕ٘ٛزٖ احؿبؾبت ثٛز ٜو ٝزض ٞط ثحطاٖ ٖٛأُ ذبضری ٚ ٚاوٙكٟبي احؿبؾی ثحطاٖ ثب زضربت ٔتفوبٚت
ضٚثطٔ ٚی ثبقٙس ر
ثحطاٖ ٔٛضزي رع تز ّی ثطذٛضز تٕبْ ٖٛأُ و ٝيه ٔطتج ٝاظ حبِت ٘ٓٓ ث ٝحبِت ثوی ٕ٘ٓوی زض ْآٔوسٜ
٘يؿت  ،زِٚتٟب  ٚؾبظٔبٟ٘ب ث ٝقٙبذت ضٚقٟبي ثطذٛضز ثب تغييطات ٘بٌٟوب٘ی ٔوی ثبيؿوتی ض ٚثيبٚض٘وس ٚ
ٔسيطيت ثحطاٖ ثركی اظ تٕبْ ثط٘بٔٞ ٝبي اؾتطاتػيه آٟ٘ب ثبقس ر ثبظؾبظي نوح ٝٙثحوطاٖ ٔوی تٛا٘وس
وٕىی ث ٝتٕطيٗ ّٖٕی افطاز لجُ اظ ثحطاٖ ثبقس تٕطيٗ ٘ساقتٗ ثط٘بٔو ٝايوُطاضي ذُوطات ٟٔيجوی ضا
ثٕٟطا ٜذٛاٞس زاقت اظ رّٕ٘ ٝكٙبذتٗ ٖالئٓ ذُط ( زض قطوت ّٔی پرف آغيط ذُط ) ٖوسْ اَوالٔ اظ
ٔحُ پّٞ ٝبي ايُطاضي  ٚزضٞبي ذطٚد ؾبذتٕبٖ ازاضي يٗٙی ثی احط قسٖ ثط٘بٔوٞ ٝوبي ايوُطاضي زض
ٍٙٞبْ تسٚيٗ و ٝيطٚضت آٔٛظـ ث ٝوبضوٙبٖ ضا أطي ارتٙبة ٘بپصيط ٔی ٕ٘بيس ث ٕٝ٘ٛ٘ ٝاي اظ ثحطاٟ٘وب ضا
٘يع ٔی تٛاٖ ث ٝلُٕ ثطق زض قٟطؾتبٟ٘ب ٌ ،طزثبز  ،آتف فكبٖ  ،ظِعِ ٚ ٝؾيُ اقبضٕٛ٘ ٜز و ٝزض نوٛضت
ٖسْ تٟي ٝثط٘بٔ ٚ ٝاؾتطاتػي لجُ اظ ثحطاٖ ذؿبضات ؾٍٙيٙی ضا ث ٝربٔٗ ٚ ٝؾوبظٔبٟ٘ب ٚاضز ٔوی ٕ٘بيوس
ثحطاٟ٘بي ٛٞاپيٕب ضثبيی  ٚوكتی ضا٘ی ٘يع اظ ٔٛاضز ذُط٘بوی اؾت و ٝزض نٛضت چوبض ٜروٛيی  ٚآٔوبزٜ
ثٛزٖ افطاز ؾبظٔبٖ ٔی تٛاٖ ث ٝذٛثی ثب ايٗ ثحطاٟ٘ب ٔجبضظٕٛ٘ ٜز ر قىبيبت فيعيىی زيٍط اظ ٚيوٗيتٟبي
ثحطا٘ی اؾت و ٝچٙب٘چ ٝثطاي حُ آٖ ثٕٛلٕ الساْ ٘كٛز ث ٝقٟطت  ٚحؿٗ قٟطت ؾبظٔبٖ  ٚتِٛيوسات
آٖ ُِٕبت رسي ٚاضز ٔی قٛز ر

اضتجبَبت  ٚاؾتطاتػي زض ٔسيطيت ثحطاٖ
زض حٛازحی وٛٔ ٝرت اظ ثيٗ ضفتٗ ٔٙبثٕ  ٚثيكتط اظ ٘ ٕٝٞيطٚي ا٘ؿب٘ی ثٗٛٙاٖ انّی توطيٗ  ٚثوب اضظـ
تطيٗ ٔٙجٕ  ٚؾطٔبيٕٖ ، ٝس ٜتطيٗ ٔٛئ ٔٛی ثبقس اضثبة ضر ٚ ٔٛوبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ رعء ٔٙبثٕ ا٘ؿوب٘ی
ٞؿتٙس و ٝزض اضتجبٌ ثب ضٚيسازٞب  ٚثحطاٖ ٞب ٘مف اضظ٘س ٜاي ضا ايفبء ٔی وٙٙس أب يطٚضي اؾت و ٝثبيوس
زض ضاثُ ٝثب ايٗ ٔٙبثٕ ثط٘بٔ ٝضيعي الظْ نٛضت پصيطز ر ٔكتطيبٖ  ٚوبضوٙبٖ ٕٔىٗ اؾوت زض ثحوطاٖ ٞوب
ٔطيى  ٚيب ٔهس ٚ ْٚيب ثٔ ٝطي َجيٗی  ٚريط َجيٗی آؾيت ثجيٙٙس و ٝايٗ ٔٛاضز زض ظٔوطٛٔ ٜلٗيتٟوبي
ثحطاٖ ِحبِ ٔی ق٘ٛس ثحطاٖ ٔٙبثٕ قبيس ٖٕس ٜتطيٗ ثحطاٟ٘ب ثبقس ظيطا زض ثُٗ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ی ٔی تٛا٘س
ايٗ ثحطاٟ٘ب ثٛرٛزآيس  ٚايٗ إٞيت اضتجبَبت ؾبظٔبٖ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس ر زض ٖهط اضتجبَبت ٔطزْ تكوٝٙ
اَالٖبت ثٛز ٚ ٜپٟٙبٖ ٕ٘ٛزٖ اَالٖبت ثحطاٖ اقتجبٞی ٔؿّٓ  ٚثعضي اؾت الظٔؿت ثب اضائو ٝاَالٖوبت
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ثُٛض قفبف اظ ثطٚظ ٞطٌ ٝ٘ٛقبيٗ ٝو ٝث ٝاٖتجبض  ٚقٟطت  ٚحؿٗ قٟطت ؾبظٔبٖ  ٚتِٛيوسات آٖ ُِٕوٝ
ٚاضز ٔی ٕ٘بيس رٌّٛيطي قٛز الظٔؿت ٔؿئِٛيٗ  ٚنبحت ٘ٓطاٖ ضا ٘يع ثب ّٖٕيبت ٔٔ ٚ ٟٓفيس ؾوبظٔبٖ
آقٙب ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ آ٘بٖ ثرٛاٞيٓ تب اظ ٘عزيه وبؾتی ٞب ٘ ٚمبٌ لٛت ؾبظٔبٖ ضا قٙبؾبئی ِٕ ٚؽ ٕ٘بيٙوس اظ
َطفی ٘مبٌ ثحطاٖ ضا قٙبؾبيی  ٚزض رٟت ضفٕ ٖ ٚسْ تكسيس آٖ ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚؾطٔبيٌ ٝصاضي ٕ٘بيٙس ٚ
زض ٟ٘بيت إٞيت  ٚاضظـ  ٚلسضت اَالٖبت ضا قٙبؾبيی  ٚثب ثط٘بٔ ٝضيعي زليك  ٚثىبضٌيطي نحيح آٖ ٚ
پبيساضي  ٚحيبت ٔؿتٕط ؾبظٔبٖ وٕه ٔ ٚؿبٖست ٕ٘ٛز ٚ ٜثحطاٟ٘ب ضا ثٗٛٙاٖ تٟسيسي ثطاي ٘موف يوه
ؾبظٔبٖ تّمی ٕ٘ٛز ٜو ٝزض ايٗ حبِت يىی اظ اٞساف ٔسيطيت ثحطاٖ حٕبيت  ٚيب تطؾيٓ ٘ ٚمف ؾوبظٔبٖ
زض ثحطاٖ اؾت تحميمبت زض ظٔئ ٝٙسيطيت ثحطاٖ  ،ذٍ تحميمبتی ٚ ٚاوٙكٟبي اضتجوبَی ؾوبظٔبٟ٘ب ضا
تٛؾٗ ٝزاز ٚ ٜآ٘طا زض قطايٍ ثحطا٘ی ثطضؾی ٕ٘بيٙس الظٔؿت زضن ذٛز ضا اظ ٘ح ٜٛاؾتفبزٞ ٜط چ ٝثيكتط
اظ ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ی ٔ ٚبِی افعايف زاز ٜتب ثسي ٍٝ٘ٛٙثتٛاٖ چبِكٟبي ٔطث ٌٛث ٝثحطاٟ٘وبي ثٛروٛز آٔوس ٜزض
ؾبظٔبٖ ضا تمّيُ زٞيٓ ر
تزعي ٚ ٝتحّيُ ٔٛفميت ثحطاٖ ٌبْ ثؿيبض ٕٟٔی زض ضاؾتبي ضا ٜنحيح  ٚاؾتفبز ٜثٟي ٝٙاظ ٚاوٙكٟبي زض
ثطاثط ثحطاٖ ٞب ٔی ثبقس ا٘تربة ٘ٚ ٔٛاوٙكٟبي ثحطاٖ ٘يع تبحيط ٕٟٔی ثطاي ضفٕ ثحطاٟ٘ب زاضز ر اظ چٙوس
ؾبَ ٌصقت ٝزض وكٛض ٔب ايطاٖ چكٓ ا٘ساظ رسيس  ٚپٛيبي ٔسيطيت ثحطاٖ ض ٚث ٝتٛؾٌٗ ٚ ٝؿوتطـ ٔوی
ثبقس  ٚؾبظٔبٟ٘ب اظ اضتجبَبت ذٛز زض ظٔبٖ ثحطاٖ اؾتفبزٔ ٜی ٕ٘بيٙس  ٚاظ ٔفوبٞيٕی ثٗٙوٛاٖ ٔوسيطيت
ثحطاٖ تبحيطٌصاض وٕه ٔی ٌيط٘سر
َجك انٚ َٛيٗيت ثحطاٖ اؾتفبز ٜاظ ثطذی اظ ضاٞجطزٞبي اضتجبَبت زض ٚيٗيت ثحطاٖ لبثُ تٛني ٝثٛزٜ
ا٘تربة ٔٙبؾت  ٚنحيح اظ ضاٞجطزٞبي اضتجبَبت زض ٚيٗيت ثحطاٖ حبئع إٞيت اؾت ر چطا و ٝثويف اظ
ٞط ظٔبٖ الظٔؿت تب ضٚقٟبي تحّيّی ث ٝضاٞجطزٞبي اضتجبَی زض ٚيٗيتٟبي ثحطا٘ی پي٘ٛس ثرٛضز ؾوپؽ
ارطاي ضٚقٟبي تحّيّی ٚيٗيتٟبي ثحطا٘ی ضا ثٟجٛز ثركس ٔجبحج ٔرتّفی زض ظٔيٚ ٔٛ٘ ٝٙاوٙكٟب يه
ؾطي اؾتطاتػي ٞبي اضتجبَی ضا زض ظٔبٖ ثحطاٖ ثب ضٚيىطز پصيطـ  ٚيب ا٘ىبض آٖ ثحطاٖ اضائٔ ٝی ٕ٘بيٙوس
اضظـ ايٗ اؾتطاتػي زض تٛا٘بيی ايزبز ٕٞبٍٙٞی ثيٗ ٔٛفميتٟبي ثحطا٘ی اؾت ٔٛلٗيتٟبي ثحطا٘ی ثبيس زض
اؾتفبز ٜاظ چٟبضچٛة ث٘ ٝحٛي تزعي ٚ ٝتحّيُ ق٘ٛس و٘ ٓٞ ٝيبظ  ٚتٛا٘بيی زض اؾتفبز ٜاظ اؾتطاتػي ٞب ضا
ثبظ ٕ٘ٛز ٓٞ ٚ ٜاظ َطفی تُبثك پيسا ٕ٘ٛز ٚ ٜتسافٗی تط ثبقٙس ثٓٙط ٔيطؾوس وؤ ٝؿوئِٛيتٟبي ٍٙٞوبْ
ثحطاٖ زاضاي يه پي٘ٛس َجيٗی ثيٗ ٔٛلٗيتٟبي ثحطا٘ی  ٚاؾتطاتػيٟبي ظٔبٖ ثحطاٖ ٔی ثبقس ر ٕٞوبُ٘ٛض
و ٝزضن ٘ؿجت ثٔ ٝؿئِٛيتٟبي ظٔبٖ ثحطاٖ ثيكتط ٔی قٛز تٟسيس ٘ؿجت ثو ٝآؾويت ٘موف  ٚتهوٛيط
ٔؿئِٛيتٟب ٘يع تمٛيت ٔی ق٘ٛس ثٗجبضت زيٍط ٔسيطاٖ ثحطاٖ ثبيس اظ ضاٞجطزٞبي تُوبثمی زض ايوٗ ظٔوبٖ
ثٟط ٜرٛيٙس و ٝثيكتط ثط تطٔيٓ ٘مف ٔؿئِٛيتٟب تبويس ٔيٕٙبيس أب زض ضاثُو ٝثوب ضاٞجطزٞوبي توسافٗی
ٕٞچ ٖٛا٘ىبض  ٚيب تمّيُ اظ ِحبِ ُٔٙمی زض ضاثُ ٝثب ؾبظٔبٟ٘بيی و ٝثيكتطيٗ ٔؿوئِٛيت ثحوطاٖ ٞوب ضا
زاض٘س وٓ احط ذٛاٞس قس ٚيػٌيٟبي ثحطاٖ ارطاي ؾبظٔب٘ی ٚ ٚذبٔت ثحطاٖ  ،ثروف ٚيػٌيٟوبي ثحوطاٖ
زاضاي ز ٚثٗس اؾت ثحطاٟ٘ب حٛازحی ٞؿتٙس وٚ ٝيػٌی ذبل ذٛز ضا ثٛرٛز ٔی آٚض٘س ز ٚثٗس ُٔطٚح ٝزض
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ثرف ٚيػٌی ثحطاٖ وٙتطَ ذبضری  ٚوٙتطَ فطزي  ٚيب ربيٍبّٖ ٜيت وٙتطَ ذبضری زضرو ٝاؾوت ووٝ
َجك آٖ ٖٛأُ ذبضری ثبيس ثحطاٖ ضا وٙتطَ ٕ٘بيٙس أب زض وٙتطَ فطزي ايٗ ؾبظٔبٖ اؾت و ٝفطز ثبيوس
ثحطاٖ ضا وٙتطَ ٕ٘بيس ثطزاقتٟبي لُٗی تط زض ٔٛضز وٙتطَ ذبضری ٔ ،ؿئِٛيت ثحطاٖ  ٚترطيت ٘مف ضا
وبٞف ٔی زٞس چطا و ٝؾبظٔبٖ زض رٌّٛيطي اظ ثحطاٖ يب وبضي ٕ٘ی تٛا٘س ا٘زبْ زٞس  ٚيب وٕتطيٗ ووبض ضا
ٔی تٛا٘س ا٘زبْ زٞس اٌط چ ٝثطذی اظ ايٗ تئٛضيٟب ٔٛضز آظٔبيف لطاض ٌطفت ٝا٘س ر
ارعاي يه ؾبظٔبٖ ثٗٛٙاٖ يه ضوٗ ثبيس ثط تالقٟبي ٔسيطيت ثحطاٖ احطٌصاضي ٕ٘بيٙس  ٚثٛيػ ٜاٖتمبز ثط
آٖ اؾت و ٝؾبظٔبٟ٘بيی ثب پيكئ ٝٙخجت ارطايی زض ايزبز يه ٘مف ٔخجت زض ظٔبٖ ثحطاٖ ٔٛفك تط ُٖٕ
ٔی ٕ٘بيٙس ايٗ اٖتمبز اظ تطٚيذ ٘مف ؾبظٔب٘ی اذص قس ، ٜيه ؾبظٔبٖ اٖتجبض ذوٛز ضا ثوب ايفوبي ٔخجوت
٘مكٟبي ذٛز ٔی ؾبظز ٍٙٞبٔيى ٝثحطا٘ی ثٛرٛز ٔی آيس ايٗ اٖتجبضات آؾيت ٔوی ثيٙوس ايفوبي ٘موف
يٗيف اظ َطف ؾبظٔبٖ ٔٛرت ٔی قٛز تب ٔطزْ ضا ث ٝحبِت ثحطا٘ی تط ٚ ٚذيٓ تط ٞسايت وٙس چوطا ووٝ
ثحطاٖ ذٛز ثركی اظ يه اٍِٛي ضفتبضي ٔی ثبقس ر تبضيد ثحطاٟ٘ب ٔفبٞيٓ  ٚثطزاقتٟبي ٔؿئِٛيت ثحطاٖ
ضا تكسيس ٕ٘ٛز ٚ ٜتبحيطي ٔٙفی ثط ٘مف ؾبظٔب٘ی زاقت ٝاؾت ر اضظيبثی ٞب  ،ض٘ٚوسوبض ٘ ٚتوبيذ حبنوّ، ٝ
آظٔبيف ثحطاٖ زض ٔسيطيت ثحطاٖ ثؿيبض ٔ ٚ ٟٓحبئع إٞيت ٔی ثبقوٙس زض نوٛضتيىٔ ٝوسيطاٖ ثحوطاٖ
ثتٛا٘ٙس اظ ضٚقی ؾيؿتٕبتيه زض تحّيُ ٔٛلٗيتٟبي ثحطاٖ اؾتفبزٕ٘ ٜبيٙس و ٝآٖ ؾيؿتٓ ثو ٝا٘تروبة
يه اؾتطاتػي ٔٙبؾت اضتجبَبتی زض قطايٍ ثحطا٘ی وٕه ٕ٘بيس ايٗ تهٛض يطٚضت ا٘تروبة اؾوتطاتػي
اضتجبَبتی زض ظٔبٖ يه ثحطاٖ ٚالٗی ضا تؿٟيُ ٔی ٕ٘بيس تحميمبت ٘كبٖ ٔی زٞوس وو ٝاؾوتطاتػيٟبي
اضتجبَبتی ظٔبٖ ثحطاٖ ٔی تٛا٘س ٕٞطا ٜثب ظ٘زيطٔ ٜطث َٝٛثٔ ٝؿئِٛيت ظٔبٖ ثحطاٖ لطاض ٌيط٘س ٔؿئِٛيت
ثحطاٖ ث ٝپي٘ٛس ا٘تربة اؾتطاتػيٟبي اضتجبَبتی  ٚتحّيُ ٔٛلٗيتٟبي ثحطا٘ی وٕه وٙس  ٚذؿبضات ٘بقی
اظ ثحطاٖ ضا وبٞف زٞس ر ثٟطحبَ يه ؾبظٔبٖ ٕٞيكٕ٘ ٝی تٛا٘س ثسِيُ ٚرٛز ٔؿئِٛيتٟبي أب٘تی ٘ؿجت
ث ٝافطاز شيٙفٕ ٔ ٚكتطيبٖ  ٚوبضٔٙساٖ ٖصض  ٚثٟب٘ ٝثيبٚضز ر ٖصض  ٚثٟب٘ ٝزض ٚالٕ پصيطـ تمهويط ٌٙ ٚوبٜ
اؾت ٔ ٚؿئِٛيت لب٘٘ٛی ضا ثطاي ؾبظٔبٖ ثٟطأ ٜی آٚضز اِجت ٝضاٟٞبي حّی ٚرٛز زاضز و ٝثوطاي اْٟوبض
٘سأت ثس ٖٚپصيطـ ٔؿئ ِٛيت چٍ ُٕٖ ٝ٘ٛثبيس ٕ٘ٛز ٞيچ پػٞٚكی ٘يع ٕ٘ی تٛا٘س وّيٖٛ ٝأُ ٔطثوٌٛ
ث ٝثحطاٟ٘ب ضا ثُٛض وبُٔ ثطضؾی ٕ٘بيس  ٚنطفبً تحميمبت تٟٙب ؾٖ ٝبُٔ اظ ٖٛأوُ ٔٛلٗيتٟوبي ثحوطاٖ ضا
ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی زٙٞس پيكي ٝٙارطايی ثٗجبضتی ثٗٛٙاٖ ثحطاٟ٘بي تىطاض پصيط  ٚريط تىطاضي ٚروٛز
زاض٘س ٞ ٚيچٍ ٝ٘ٛاضظيبثی ٘ ٝاظ ٘مف ٔخجت آحبض ذٛة ٛٔ ٚحط افطاز شيٙفٕ  ٝ٘ ٚاظ ٘مف ٔٙفی افطاز يٗيف
شيٙفٕ ثسؾت آٔس ايٗ ُّٔت رٙج ٝزيٍطي اظ پيكي ٝٙارطايی اؾت و ٝثبيس ٔس٘ٓط لطاض ٌيطز ر ثٗال ٜٚايٗ
ٔمبِ ٚ ٝتحميك تٕبٔی ا٘ٛأ احتٕبِی ثحطاٖ ضا پٛقف ٕ٘ی زٞس قبيٗبت  ،تٟسيسٞبي ٔوبِی  ٚتغييوطات
فطزي اظ رّٕ ٝثحطاٟ٘بيی ٖٕٔٛی ِٕٛٗٔ ٚی اؾت و ٝزض ايٗ ٔمبِ ٝچٙساٖ ٔزبَ فطنوت ثطضؾوی لوطاض
ٍ٘طفت ٟٔٗصا ثب تٛر ٝثٚ ٝرٛز ٔحسٚزيتٟبيی و ٝث ٝآٖ اقبض ٜقس ايٗ پػٞٚف ث ٝثطذی ٘ٓطات ؾٛزٔٙس
زض ضاثُ ٝثب ٔٛلٗيتٟبي ثحطا٘ی پطزاذت ٝثُٛضيى ٝزِيُ اٖتجبض ٔ ٚؿئِٛيت ظٔبٖ ثحوطاٖ وؤ ٝجتٙوی ثوط
وٙتطَ فطزي ثٛز ٚ ٜزاقتٗ اَالٖبتی زض ضاثُ ٝثب ٚيػٌيٟبي وٙتطَ فطزي ضا و ٝافطاز شيٙفٕ ٕٔىٗ اؾت
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زض يه ثحطاٖ اتربش ٕ٘بيٙس آٌبٞيٟبي يطٚضي ضا ثطاي ٔسيطاٖ ثحطاٖ زض روبيٍعيٗ نوحيح ثحوطاٖ زض
ظ٘زيطٔ ٜؿئِٛيتٟبي ظٔبٖ ثحطاٖ فطأ ٓٞی آٚضز  ٚثطذی اظ ا٘ٛأ ثحطاٟ٘ب ث ٝؾوٕت فٗبِيتٟوبي ٕٟٔتوط
ظٔبٖ ثحطاٖ ؾٛق زاز ٜقس ٜو ٝؾبظٔبٖ ؾبثم ٝاي اظ ثحطاٟ٘بي ٌصقت ٝضا زاقت ٝثبقس وو ٝثؤ ٝوسيطيت
ثحطاٖ وٕه ٕ٘ٛز ٜتب ٘ؿجت ثٔ ٝفبٞيٓ ٔؿئِٛيتٟبي ظٔبٖ ثحطاٖ ثطآٚضزي زاقوت ٝثبقوس اٌوط ٔوسيطاٖ
ثحطاٖ ث ٝاَالٖبت  ٚآٌبٞيٟبي ضٚظ ٔزٟع ثبقٙس ٔی تٛا٘ٙس ضاٞجطزٞوبي اضتجبَوبتی ٔؿوتٕط ضا ا٘تروبة
ٕ٘بيٙس ِصا ثٔ ٝسيطاٖ ثحطاٖ تٛنئ ٝی قٛز تب اظ ضاٞجطزٞبي اضتجبَبتی زض ظٔبٖ ثحطاٖ و ٝث٘ ٝوٖٛی ثوب
ٔؿئِٛيتٟبي ظٔبٖ ثحطاٖ اضتجبٌ زاض٘وس اؾوتفبزٕ٘ ٜبيٙوس اٌوط چو ٝتحميموبت ثوطاي آظٔوبيف اضظـ
اؾتطاتػيٟبي اضتجبَبتی ٔرتّف زض ظٔبٖ ٔ ٛلٗيت ثحطا٘ی آربظ قس ٜاؾت و ٝتحميمبت ثيكتطي زض ايٗ
ظٔي ٝٙضا ٔی َّجس زض ظٔبٖ يه ثحطاٖ اظ اتالف ظٔبٖ ٘يع ٔی تٛاٖ رٌّٛيطي ٕ٘وٛز وؤ ٝزٕٖٛو ٝاي اظ
لٛا٘يٗ تهٕيٓ ٌيطي زض ا٘تربة اؾتطاتػي اضتجبَبتی ضا پيف ضٚي ٔی ٌصاضز ؤ ٝی تٛاٖ زض ظٔبٖ ٚلٔٛ
ثحطاٖ اظ آٖ اؾتفبزٕٛ٘ ٜز اظ ايٗ ض ٚظٔبٖ وٕتطي ثطاي ا٘تربة اؾتطاتػي اضتجبَوبتی نوطف ٔوی قوٛز
ٔكط ٌٚث ٝايٙىٔ ٝمسٔبت آٔبز ٜؾبظيٟب اظ پيف فطا ٓٞقس ٜثبقس و ٝتهٕيٓ ٌيطي ظٔبٖ ثحطاٖ ضا آؾبٖ
تط ٔی ٕ٘بيس ثبيس ثطاي ٔسيطيت ثحطاٖ إٞيت ٚيػ ٜاي لبئُ قس ثٓٙط ٍ٘بض٘س ٜزض ذهٛل ٔٛاضز ُٔطٚحٝ
ٕ٘ٛزاض ظيط ٌٛيبي چٍٍ٘ٛی اؾتطاتػي ٞبي اضتجبَبتی زض ظٔبٖ ثحطاٖ ٛٔ ٚلٗيتٟبي ثحطا٘ی ٔی ثبقس ر

ٕ٘ٛزاض اؾتطاتػي ٞبي اضتجبَبتی زض ظٔبٖ ثحطاٖ ٛٔ ٚلٗيتٟبي ثحطا٘ی
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اقدامبت غري
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ختهف

مسئونيت در سمبن حبزان)

دفبع كبمم
تطببقي

كنرتل قوي فزدي

27

قوي اس

ٔفٔ ْٟٛسيطيت ثحطاٖ
ٔفٔ ْٟٛسيطيت ثحطاٖ آٔٛظـ ضٚقٟب  ٚضاٞىبضٞبيی اؾت و ٝث ٝتهٕيٓ ٌيط٘س ٜزض قطايٍ ثحطا٘ی وٕه
ٔی ٕ٘بيس ٔ ،سيطيت ثحطاٖ تزعي ٚ ٝتحّيُ  ٚقٙبذت ثحطاٖ اظ رٟت ثطآٚضز زأ ، ٝٙحزوٓ ٚ ٚؾوٗت ٚ
ظٔبٖ ٚل ٔٛاحتٕبِی ثحطاٖ  ٚتسثيط  ٚذّك ضاٞجطزٞبيی اؾت و ٝثتٛا٘س ؾبظٔبٖ ضا زض ازاض ٜقبيت ٝثحطاٖ
زض اثٗبز ٔرتّفی يبضي ٕ٘بيس ر
اِف  :پيف ثيٙی تساثيط  ٚضاٞىبضٞبي الظْ رٟت رٌّٛيطي اظ ثطٚظ ثحطاٖ
ة :پيف ثيٙی ضاٞىبضٞبي ٔٙبؾت زض ٔطحّ ٝثطٚظ ثحطاٖ رٟت رٌّٛيطي اظ ٌؿوتطـ زأٙوٚ ٚ ٝؾوٗت
آؾيت پصيطيٟب  ٚذؿبضات
د  :ثبظؾبظي  ٚرجطاٖ ؾطيٕ ذطاثی ٞب  ٚارطاي ّٖٕيبت ٔسزوبضي ٔ ٚكوبٚضٞبي ضٚا٘وی ٔ ٚوٛاضزي ووٝ
ثتٛا٘س ثحطاٖ ضا ٟٔبض ٕ٘بيس ر
زض حميمت ٔسيطيت ثحطاٖ فطآيٙسي اؾت ثطاي پيكٍيطي اظ ثحطاٖ  ٚيب ث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ احطات آٖ ثٝ
ٍٙٞبْ ٚل ٔٛثطاي ا٘زبْ ايٗ فطآيٙس ثبيس ثستطيٗ ٚيٗيتٟب ضا ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚؾپؽ ضٚقٟبيی ضا ثطاي ازاضٜ
 ٚحبَ آٖ رؿتزٕٛ٘ ٛز  ٚثُ ٛض وّی ٔی تٛاٖ ُٔطح ٕ٘ٛز ؤ ٝسيطيت ثحطاٖ ٔزٕ ٖٝٛاي اظ وبضوطزٞب ٚ
فطآيٙسٞب ثطاي قٙبؾبيی ُٔ ،بِٗ ٚ ٝپيف ثيٙی ٔٛيٞ ٔٛبي ثحطا٘ی  ٚتجييٗ ضٚقٟبي ٚيػ ٜاي اؾت ووٝ
ؾبظٔبٖ ضا لبزض ٔی ؾبظز تب يٕٗ پيكٍيطي زض ٔٛالٕ ثطٚظ آٖ ٘يع تساثيط الظْ ضا ثىبض ٌيوطز ر ٔوسيطيت
ثحطاٖ ٔی ثبيؿتی ٔسيطيت احطثرف زض ظٔبٖ ٚل ٔٛثحطاٖ ثٛزَ ٚ ٜی ثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي وٙتطَ ثحوطاٖ ،
ٞسايت  ٚضفٕ آٖ الساْ ٕ٘بيس اٞساف انّی ٔسيطيت ثحطاٖ زؾتيبثی ث ٝضا ٜحّی ٔٗمو َٛثوطاي ثطَوطف
ٕ٘ٛزٖ قطايٍ ريط ٖبزي  ٚحفّ  ٚتبٔيٗ ٔٙبفٕ  ٚاضظقٟبي اؾبؾی ٔٛضز ٘ٓط فطز  ٚؾبظٔبٖ ٔی ثبقوس اظ
َطفی ٔسيطيت ثحطاٖ ضا ٔی تٛاٖ ثٗٛٙاٖ زؾتيبثی ث ٝضا ٜحّی ٔجٙی ثط ثطَطف ٕ٘ٛزٖ قطايٍ ريطٖبزي
ثٍ ٝ٘ٛاي وٙٔ ٝبثٕ  ٚاضظقٟبي اؾبؾی فطز  ٚؾبظٔبٖ حفّ  ٚتبٔيٗ ٌطزز  ٚإَيٙوبٖ حبنوُ قوٛز ووٝ
ثحطاٖ اظ وٙتطَ ذبضد ٕ٘ی قٛز  ٚثٔ ٝطاحُ لجُ حيٗ  ٚثٗس اظ ثحطاٖ تٛر ٝذبنی ٔجوصٔ َٚوی قوٛز
ثُٛضيىٔ ٝطاحُ لجُ اظ ٚل ٔٛقبُٔ تكىيُ تيٓ ٔسيطيت ثحطاٖ زض ؾبظٔبٖ ،ايزبز يه ؾوٙبضيٛيی ووٝ
ثستطيٗ حبِت ٕٔىٗ ضا ٘كبٖ زاز ٚ ٜتٗطيف ضٚقٟبي ارطايی اؾتب٘ساضز ثطاي ا٘زوبْ فٗبِيتٟوبي لجوُ اظ
ٚل ٔٛثحطاٖ  ٚزض ظٔبٖ ٚل ، ٔٛتٕطوع ثط اقبٖ ٝاذجبض  ٚاَالٖبتی وٛٔ ٝضز تٕبيُ ٖٕ ْٛثوٛزٔ ٚ ٜكورم
ٕ٘ٛزٖ يه ٘فط ثٗٛٙاٖ ؾرٍٛٙي ؾبظٔبٖ  ٚاضؾبَ پيبٟٔب ٌ ٚعاضقٟب ثهٛضت حطف ٝاي ث ٝضؾب٘ٞ ٝب  ٚثٗوس
اظ ٚل ٔٛثحطاٖ قبُٔ قٙبؾبيی ٖٛأُ ايزبز وٙٙس ٜثحطاٖ ثطاي اؾتفبزٞ ٜبي آيٙس ٚ ٜثطلطاضي اضتجبٌ ثب
افطاز شيٙفٕ ثٕٛٓٙض آٌب ٜؾبظي آٟ٘ب اظ ٘تبيذ ثحطاٖ ٔس٘ٓط لطاض ٌيطز ِصا يطٚضيؿوت وو ٝزض ٔوسيطيت
ثحطاٖ ث٘ ٝجى حؿبؼ ٟٔبض ثحطاٖ  ،تالقٟبي پيٍيطا٘ ٝلجُ اظ ٚل ٔٛو٘ ٝيبظٔٙس آٔبزٌی وبٔوُ اؾوت ٚ
ثبيس لجُ اظ آقىبض قسٖ ٖالئٓ ثيٕبضي ٖٛ ٚاضو ث ٝآٖ تٛر ٝقٛز ٛٔ ٚاضز ظيط ٔس٘ٓط لطاض ٌيطز ر
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 )1پيف ثيٙی اؾتطاتػيه
 )2ثط٘بٔ ٝضيعي التًبيی
 )3تزعي ٚ ٝتحّيُ ٔؿبئُ ثحطا٘ی
 )4تزعي ٚ ٝتحّيُ ؾٙبضيٛ
آؾيت قٙبؾی ضفٕ ثحطاٟ٘ب
آؾيت قٙبؾی ثحطاٟ٘ب ضا ٔی تٛاٖ زض يه ٍ٘ب ٜزض ٔٛاضز ظيط ٔالحٕٓٛ٘ ٝز ر
اِف  :تٕبٔی ْٚبيف ٔسيطيت ثحطاٖ ٔيتٛا٘س ثٗٛٙاٖ ٖبُٔ ايزبز يب ٔتمبثالً رٌّٛيطي اظ ثطٚظ ثحطاٖ  ٚضفٕ
آٖ تّمی قٛز ر
ة :وّي ٝتٛإ٘ٙسي ٞب  ٚاَالٖبت  ٚزا٘ؿتٞ ٝبي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ی زض ؾبظٔبٟ٘ب رٟت ضفٕ ثحوطاٖ ٔوی ثبيوس
ثىبض ٌطفت ٝقٛزر
د َ:طاحی ٘بٔٙبؾت ؾبظٔبٖ ٖٛ ٚأُ ؾبذتبضي ٔی تٛا٘س ثحطاٖ ظا ثبقس ر
زٔ :كبضوت وبضوٙبٖ زض أٛض ؾبظٔبٖ ٕٛٞاض ٜضافٕ ظٔيٞ ٝٙبي ثطٚظ  ٚثحطاٟ٘بي ايزبز قس ٜاؾت ر
ؼ  :ثٟطٌ ٜيطي اظ ضٚقٟبي ايزبز اٍ٘يعـ زض وبضوٙبٖ رٟت اظ ثيٗ ثطزٖ ظٔيٞ ٝٙوبي ٘بٔٙبؾوت  ٚضفوٕ
ثحطاٟ٘بي احتٕبِی يطٚضي ٔی ثبقس ر
ـ  :ثٟجٛز اضتجبَبت زض ٖٚؾبظٔب٘ی اظ آؾيجٟبي لبثُ تٛر ٝثٛز ٜو ٝثبيس ث ٝآٖ تٛرٕٛ٘ ٝز ر
ح  :تٛر ٝذبل ث٘ ٝمف ضٞجطي زض ؾبظٔبٖ و ٝرفّت اظ آٖ زض ظٔبٖ ثطٚظ حبزحٔ ٝكىُ آفوطيٗ ذٛاٞوس
ثٛز ر
َٖ :سْ تٛر ٝذبل ث٘ ٝمف فطآيٙسٞبي تهٕيٓ ٌيطي زض ؾبظٔبٖ وٛٔ ٝرت آؾيت فطاٚاٖ زض ؾوبظٔبٟ٘ب
ذٛاٞس قس ر
ٞو ٖ :سْ تٛر ٝث ٝضٚقٟبي ٔٛحط ٔكبضوت زض ٔسيطيت ثحطاٖ قبُٔ ٔسيطيت ثط ٔجٙبي اٞوساف ووالٖ ٚ
ذطز ٔ ،سيطيت اؾتطاتػيه  ٚؾيؿتٕٟبي ٔكبضوت ٖبْ قبُٔ پيكٟٙبزات ٕٞ ،بيكٟبي ٘ٓطي ٝپطزاظي ٚ
ؾيؿتٕٟبي ٔكبضوت زض تهٕيٓ ٌيطي قبُٔ َٛفبٖ ٔغعي ث ٝتىٙيه  ٚضٚـ ا٘سيكٍ٘ ٝوبضي يوب ٌوطٜٚ
ثٙسي اؾٕی اِجت٘ ٝمف ٖبُٔ اٍ٘يعـ زض ٔسيطيت ثحطاٖ ضا ٘جبيس ٘بزيسٌ ٜطفوت وو ٝاظ ٖٛأوُ ايزوبز
اٍ٘يعـ ٘يع ٞسف ٌصاضي ٔكتطن  ،ثبظذٛضز ث ٝفطز  ،ذٛزٌطائی ( آظازي ُٖٕ ) زض ووبض  ،ايزوبز ظٔيٙوٝ
ضقس قغّی آٖ اظ وبضآفطيٙی  ،ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي ٔی ثبقس ر اظ َطفی اضتجبَبت لّت تپٙس ٜيه ثط٘بٔوٝ
ٔسيطيت ثحطاٖ ذٛثؿت أب ٘مف ضٞجط َ ٚطاح اظ لجيُ فطٍٙٞؿبظي َ ،طاحوی ؾوبذتبض ٔٙبؾوت ثوطاي
ؾبظٔبٖ ٞ ،سايت ثط اؾبؼ وكف ذالق  ٚفطنت ايس ٜثطزاضي  ،تفٛيى اذتيوبض  ،آظازي ٖٕوُ  ،روطات
اْٟبض٘ٓط رٟت ضٞب ؾبذتٗ ٔسِٟبي شٙٞی  ٚفًبؾبظي رٟت يبزٌيطي ٔؿتٕط وبضوٙبٖ  ٚذسٔت ٌصاضي
ثطاي ايزبز لبثّيت تفىط ؾيؿتٕی ثطاي وبضوٙبٖ  ،تيٓ ؾبظي  ٚايزبز ظٔي ٝٙآٔٛظـ َوی روصة افوطاز
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ذالق ثٕٛٓٙض ثٟجٛز ؾيؿتٓ اَالٖبتی  ٚاضتجبَبت ؾبظٔبٖ ٘ ٚفٛش  ٚتبحيطٌصاضي زض ؾبظٔبٖ ٔيتٛا٘وس ثوٝ
حُ ٔكىُ ثحطاٖ زض ؾبظٔبٟ٘ب وٕه ٕ٘بيس ر
ٔسيطيت ثحطاٖ زض ضٚاثٍ ٖٕٔٛی :
ايٙىٌ ٝفت ٝقٛز ضٚاثٍ ٖٕٔٛی ثتٟٙبيی زض ؾبظٔبٖ ْٚيفٛٔ ٝار ٚ ٟٝحُ ثحطاٖ ضا ثطٖٟس ٜزاضز ؾرٗ
ٌعافی اؾت چ ٝايٙى ٝثحطاٖ ٔی تٛا٘س تٕبْ قئ٘ٛبت  ٚرٙجٞ ٝبي يه ؾبظٔبٖ ضا تحت تبحيط لطاض زازٚ ٜ
ثطاي ٔسيطيت آٖ ثؿيذ تٕبْ ٘يطٞٚبي ٔبزي  ٚا٘ؿب٘ی يطٚضي اؾتر أب ضٚاثٍ ٖٕٔٛی ٔی تٛا٘س ٘مف
ٔٛحطي ضا زض ٟٔٙسؾی ٔسيطيت ثحطاٖ ايفب ٕ٘بيسر ثب ايٗ ٚرٛز ٔی تٛاٖ ثُٛض اذتهبض ٔسيطيت ثحطاٖ زض
ضٚاثٍ ٖٕٔٛی ضا چٙيٗ تٗطيف ٕ٘ٛز:
ٔسيطيت ثحطاٖ زض ضٚاثٍ ٖٕٔٛی ؾيبؾت ٞبيی ضا و ٝثطاي ضفٕ ٟٔ ٚبض ثحطاٖ زض ؾبظٔبٖ ث ٝوبض ثؿتٔ ٝی
قٛز قبُٔ ٔی قٛزر
ضٚاثٍ ٖٕٔٛی  ٚلٛا٘يٗ َاليی ثطاي ٔسيطيت ثحطاٖ
زض ٞطؾبظٔبٖ ثطاي ضفٕ ثحطاٖ ضٚاثٍ ٖٕٔٛی آٖ ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س ٘مف اضظ٘س ٜاي ضا ايفوبز ٕ٘بيوس ِوصا
ٞطٌب ٜؾبظٔب٘ی زچبض ثحطاٖ قٛز ٔهّحت ايٙؿت پيكمسْ قس ٜلجٔ َٛؿئِٛيت ٕ٘ٛز٘ ٜكبٖ زٞوس ووٝ
تٟٙب ثٙٔ ٝبفٕ وٛتبٔ ٜست ٕ٘ی ا٘سيكس ثّى ٝأٙيت ٖٕٔٛی ٘يع ٖاللٙٔ ٝس اؾت ر
اظ َطفی ٘مف ضٚاثٍ ٖٕٔٛی تٟٙب ثْٚ ٝبيفی ٖبزي زض اضتجبٌ ثب يه ٚيٗيت ثحطا٘ی ٔحسٚز ٕ٘ی قٛز زض
ٔطحّ ٝا َٚاظ  ٕٝٞثسؾت آٚضزٖ رعئيبت ٔؿبئُ فٙوی انوّی ٔ ،طتوت ٕ٘وٛزٖ تهوبٚيط  ،رٕوٕ آٚضي
اَالٖبت آٔبضي ُٔ ٚبِٗ ٝاَالٖبت تبضيری ثطاي تٗييٗ ضٚـ ازاض ٜثحطاٖ الظْ  ٚيطٚضيؿت ِوصا ضٚاثوٍ
ٖٕٔٛی ٞط ؾبظٔبٖ تساثيط الظْ ضا ٔی ثبيؿتی اتربش ٕ٘بيس زض ايٗ ضاثُ٘ ٝمف اضتجبَبت زض ٟٔوبض ثحوطاٖ
حبئع إٞيت اؾت ؤ ٝی تٛاٖ ُٔطح ٕ٘ٛز اِٚيٗ لبَ٘ ٖٛاليی ثطاي قطٞ ٔٚط ٌ٘ٛو ٝثط٘بٔو ٝاضتجبَوبت
ؾبظٔب٘ی  ،رّت تٛرٔ ٝسيطيت ؾبظٔب٘ی ث ٝايٗ ٘ىتو ٝثوٛز ٜوو ٝنوطف تٛرو ٝثو ٝثط٘بٔو ٝاضتجبَوبت
پبؾرٍٛيی تب حس وفبيت زض ِحٓ ٝثحطاٖ يطٚضي ٔی ثبقسر
ٔسيطيت زض پيف ٌيطي اظ ثحطاٖ :
اٌط زض يه ٔطوع ثحطاٖ ٔكبٞس ٜقس و٘ ٝؿجت ث ٝاضائ ٝاَالٖبت لبثُ اٖتٕبز ريط ٔؿئٛال٘ ، ٝثی ذيبَ ،
ٔتٙبلى ٌ ،يذ ٘ ٚبرٛض ُٖٕ ٔی قٛز لُٗب اٖتجبض آٖ ٔطوع آؾيت ذٛاٞس زيس  ٚلسضت ٔبِی آٖ ٘يع زچب
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آؾيت ٔی قٛز رچ ٝايٙى ٝزض وٙبض ٚرٛز ٔكىُ ضا ٜثطاي ايزبز قبيٗبت ثسِيُ ٘جٛز اَالٖبت لبثُ
اٖتٕبز ٕٛٞاض ذٛاٞس قسر
ٕٞبُ٘ٛض و ٝثحطاٖ ٔی تٛا٘س لبثُ پيف ثيٙی ثبقس  ٚثط٘بٔٞ ٝبي ارطايی آٖ َطاحی قس ٜثبقٙس ٖىؽ
إُِٗ ٞبي اضتجبَی زضضاثُ ٝثب آٖ لبثُ پيف ثيٙی َ ٚطاحی ٞؿتٙس ر
پيبٔسٞبي ٘جٛز ثط٘بٔ ٝثطاي ثحطاٖ ٞب ثبٖج وبٞف ؾٛز ؾبظٔبٖ ٘ ٚيع احط ّٟٔه ثطضٚي وبضوٙبٖ  ٚتٕبْ
رٙجٞ ٝبي زيٍط حيبت يه ؾبظٔبٖ ذٛاٞس ثٛز ر
ٚلتی حبزح ٝريط لبثُ پيف ثيٙی ضٚي ٔيسٞس ثبيس اظ ا٘زبْ لبٖس ٜانّی اَالٔ ضؾب٘ی ثحطاٖ ُٕٔئٗ ثٛز
 ،ذجطٍ٘بضاٖ زض يه ٚيٗيت ثحطا٘ی ثطاي آٔبز ٜوطزٖ ُٔبِجكبٖ تحت فكبض ٞؿتٙس  ٚاٌط ٔؿئَٛ
ضٚاثٍ ٖٕٔٛی و٘ ٝمف ٚي زض ٔسيطيت ثحطاٖ ٘مف اضتجبٌ اؾت اَالٖبت ٔٛضز٘يبظ ضا ث ٝآٟ٘ب اضائ٘ ٝىٙس
آ٘بٖ اظ ٔٙبثٕ زيٍطي و ٝاَالٖبت وٕتطي زاض٘س تغصئ ٝی ق٘ٛسر
َطاحی ضٚـ ٞب :
َطاحی ضٚـ ٞب ي ٔرتّف ثطاي رٌّٛيطي اظ ثطٚظ ثحطاٖ زض ؾبظٔبٖ ٞب اظ يطٚضيبتی اؾت وٞ ٝطٌبٜ
ٔٛضز رفّت ٚالٕ قس ٜاؾت ث ٝؾبظٔبٟ٘ب اظ آٖ رٟت يطثٚ ٝاضز قس ٜاؾت ر
اٌط احتٕبالت ثطٚظ ذُط تٗطيف قسٔ ٚ ٜربَجبٖ ٔ ٓٞكرم ثبقٙسزض آٖ نٛضت ٔی تٛاٖ ضٚـ ٞبي
اضتجبَی ضا زض ظٔبٖ ثحطاٖ َطاحی وطز ر
ثبيس ٔكرم قٛز و ٝچ ٝوؿی ثبيس ٔؿئٔ َٛسيطيت تٕبْ رٙجٞ ٝبي رطيبٖ اضتجبَی ثبقس  ،چ ٝوؿی
ثٖٛٙ ٝاٖ ؾرٍٛٙي انّی ُٖٕ وٙسر
آٔٛظـ :
ؾرٍٛٙيبٖ ٔكرهی ثبيس آٔٛظـ ثجيٙٙس تب زض نٛضت ثطٚظ ثحطاٖ اظ ٖٟس ٜوبضٞبيی ٘ٓيط ٔهبحجٝ
تّٛيعي٘ٛی  ،ضازيٛيی ٘ ٚكؿت ٞبي ُٔجٖٛبتی ثطآيٙسر
ؾٙبضيٞٛبي ثحطاٖ ٘يع ثبيس ٕٞعٔبٖ ثب آچ ٝو ٝضٚـ ٞبي آٔٛظـ ثيبٖ ٔی وٙٙس تٛؾٗ ٝيبثٙسر
ٞطچٙس ّٖٓ ٔسيطيت ثحطاٖ ث ٝوٕه ٔسيطاٖ ٔی آيس تب آٟ٘ب ضا زض حُ ًٔٗالت ٔ ٚكىالت ثحطا٘ی
زض٘ٚی ثب ٔحيُی ؾبظٔبٖ يبضي وٙس أب احبَ ٝثطقٙبؾبيی ثحطاٖ ٘ٚيع ث ٝوبض ٌيطي ضٚـ ٞبي ؾٛزٔٙس
ثطاي پيكٍيطي وٙتطَ  ٚيب ذٙخی ؾبظي ثحطاٖ ث ٝآؾب٘ی ث ٝزؾت ٕ٘ی آيس ر
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زض ثؿبضي اظ ؾبظٔبٟ٘ب ي ثعضي ايٗ ْٚيف ٝث٘ ٝحٛي زليك  ٚانِٛی تمؿيٓ قس ٚ ٜثرف ٞبيی ثطاي ايٗ
ٔٛي ٔٛزض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜاؾت و ٝپيكٍيطي  ٚپيف ثيٙی ثحطاٖ ٘ ٚيع ؾبظٔب٘سٞی تيٓ ٔسيطيت
ثحطاٖ ضا ثٟٖ ٝسٔ ٜی ٌيطز
ايٙزب الظْ اؾت ث ٝايٗ ؾٛاَ پبؾد زاز ٜقٛز و ٝچٍ ٝ٘ٛاظ ثطٚظ ثحطاٖ رٌّٛيطي وٙيٓ؟ ثطاي پبؾد ثٝ
ايٗ ؾٛاَ ثبيس اضتمب تفىط ٔسيطيتی ثٚ ٝرٛز آيس  ٚؾيؿتٓ" ثحطاٖ قٙبذت" زض ؾبظٔبٖ ضا ٜا٘ساظي
قٛزر ٖال ٜٚثط ايٗ ايٕٗ ؾبظي ٔٛؾؿ ٝيب ؾبظٔبٖ زض ثطاثط ثحطاٖ اظ زيٍط ضاٞ ٜبي رٌّٛيطي اظ ثطٚظ
ثحطاٖ اؾت ر
زض ايٙزب ايٗ ٔفبٞيٓ ث ٝاذتهبض تٛييح زازٔ ٜی ق٘ٛس :
اِفر اضتمبي تفىط ٔسيطيت:
ا٘ىبض أىبٖ  ٚيب ٚالٗيت ثحطاٖ وٕٛٗٔ ٝال ثب ٖ٘ٛی ذٛزفطيجی  ٚفطاض اظ ٚالٗيت آٔيرت ٝاؾت ،يىی اظ
ٔٛإ٘ ٖٕس ٜزض ٔؿيط قٙبذت ثحطاٖ ٔ ٚمبثّ ٝنحيح  ٚثٛٔٝلٕ ثب آٖ ٔیثبقس ثؿيبضي اظ ٔسيطاٖ اظ
پصيطـ حتی أىبٖ ٚرٛز ثحطاٖ زض ٔٛؾؿ ٝذٛز يب ربٔٗ ٝثيٓ زاض٘س ٕٛٞ ٚاض ٜحتی زض رّؿبت
ٔحطٔب٘ ٝزضٖٚؾبظٔب٘ی ثب اضائ ٝثطذی آٔبض  ٚقٛاٞس ريطزليك ؾٗی زض قىؿت٘بپصيطرّٜٛزازٖ ٔٛؾؿٝ
 ٚوٛچهقٕطزٖ ٔكىالت زاض٘س؛ زض حبِی و٘ ٝفی أىبٖ ثحطاٖ يب ٖسْ پصيطـ ٚل ٔٛآٖٞ ،يچ وٕىی
ثٛٔ ٝؾؿ ٝيب ربٔٗٔ ٝطث٘ َٝٛرٛاٞس وطزر ثٙبثطايٗ ٘جبيس اظ وٙبض ٖالئٓ ٞكساضزٙٞس ٜثٝضاحتی ٌصقت ٚ
يب ٘ؿجت ث ٝآٖ ربفُ ثٛزر
ة و ايزبز ؾيؿتٓ ثحطاٖقٙبذت
پيفثيٙی ؾبظٚوبضٞبي الظْ رٟت تٗييٗ ،قٙبؾبيی ٖالئٓ ٘ ٚيع پيفثيٙی ثحطاٖ٘ ،رؿتيٗ ٌبْ
زضؾبظٔبٖ ث ٝقٕبض ٔیضٚزر ٖال ٜٚثط آٖو ٝالظْ اؾت ٌطٚ ٜٚيػٜاي ٔؿئِٛيت ايٗ ٔ ٟٓضا ٖٟسٜزاض
ثبقٙس٘ ،جبيس اظ ٖٕ ْٛوبضوٙبٖ ٘يع ؾّت ٔؿئِٛيت قٛز ثّى ٝثبيس ثب افعايف حؿبؾيتٟبي ٖٕٔٛی،
ٌؿتط ٜقٙبؾبيی ضا افعايف زاز  ٚيٕٙب ؾّؿّٔ ٝطاتت اَالٔضؾب٘ی ضا ثطاي وبضوٙبٖ تٗطيف وطزر
ثٟتطيٗ ضا ٜثطاي افعايف حؿبؾيت رٕٗی ،تكٛيك اؾت ٌٚط٘ ٝضرجتی ثطاي تٛر ٝزض ٔيبٖ وبضوٙبٖ
پسيس ٘رٛاٞس آٔسرثب ايٗ ٔ ،ٕٝٞؿئِٛيت ترههی أط ٕٞچٙبٖ ثبيس ثط ٖٟسٌ ٜطٞٚی ثبقس و ٝزض ايٗ
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ضاثُٔ ٝبٔٛضيت ذبل زاضزر ايٗ ٌط ٜٚتٛر ٝثٞ ٝيچ ثركی ضا ٘جبيس ٔٛضز رفّت لطاض زٞس ٞ ٚيچ ٔحيُی
٘جبيس اظ زايط ٜزيسٜثب٘ی آٖ اؾتخٙبء قٛزر يه ٌطٛٔ ٜٚفكٌ ،طٞٚی اؾت و ٝاًٖبي آٖٖ ،ال ٜٚثط ٛٞـ
ثبال ،زض حٛظٜٞبي ٔرتّف فٗبِيت ؾبظٔبٖ ذٛز اظ ترهم وبفی ثطذٛضزاض ثبقٙسر
ٕٟٔتطيٗ ْٚيفٌ ٝط ،ٜٚتٟي٘ ٝمكٝاي اؾت و ٝثط اؾبؼ ضٚـقٙبؾی ّٖٕی ،ضاٟٞبي احتٕبِی ْٟٛض
ثحطاٖ ضا ٔكرم وٙس  ٚزض ايٗ ٔؿيط ٘جبيس احتٕبَ تبحيطپصيطي ٔٛؾؿ ٝاظ ثحطاٟ٘بي ذٙخی قس ٜزض
ٌصقتٛٔ ٝضز رفّت لطاض ٌيطز؛ چطاو ٝثطذی ثحطاٟ٘ب ثْٝبٞط ذٙخی ٔیق٘ٛس أب ٔیتٛا٘ٙس زٚثبضٜ
زضزؾطؾبظ ثبقٙسر ٕٞچٙيٗ ايٗ ٌط ٜٚثبيس اظ ربيٍب ٜرسي  ٚريطتكطيفبتی زض ٔٛؾؿ ٝثطذٛضزاض ثبقس تب
ثٔ ٝحى ثٝنسازضآٚضزٖ ظً٘ ذُطٔ ،سيطاٖ ؾبظٔبٖ ضا حؿبؼ  ٚتحطيه ٕ٘بيسر
رد و ايٕٗؾبظي ؾبظٔبٖ زض ثطاثط ثحطاٖ:
يه ؾبظٔبٖ ٔٛفك ،ثب قٙبذت ضاٟٞبي ثطٚظ ثحطاٖ ،ذٛز ضا ٕٛٞاض ٜزض ثطاثط آٖ ايٕٗ ٔیؾبظزر نطف٘ٓط
اظ ٔزٕٖٛ ٖٝٛأُ زضٖٚؾبظٔب٘ی و ٝأطٚظ ٜثب ثٝوبضثؿتٗ ضٚقٟبي رسيس ٔسيطيتی لبثُ وٙتطَ قسٜا٘س،
حتی أىبٖ ايٕٗؾبظي ٔٛؾؿ ٝاظ ٖٛأُ ثحطاٖظاي ذبضد اظ زؾتطؼ ٘يع تب حسي ٚرٛز زاضزر
ر تٟٙب ضا ٜايٕٗؾبظي يه ٔٛؾؿ ٝزض ٔمبثُ ثحطاٟ٘بَ ،طاحی ّٖٕی  ٚترههی ٔٛؾؿ ٚ ٝفٗبِيتٟبي آٖ
اؾتر قٙبذت نحيح ٔحيٍ ّٖٕيبتیٔ ،ربَت  ٚضليت يب زقٕٗ ٘ ٚيع تٗييٗ زليك اٞساف ،ؾيبؾتٟب،
چكٓا٘ساظ ،اؾتطاتػيٟب ،ضٚقٟب ،ثط٘بٔ ،ٝؾيؿتٓ وٙتطَ ،تبوتيىٟبي ّٖٕيبتی ٕٞ ٚچٙيٗ اُ٘جبق
تكىيالتٙٔ ،بثٕ ،فطايٙسٞب  ٚيٛاثٍ ثب آٟ٘ب ٕٞ ٚيَٗٛض ثطلطاضي اضتجبٌ نحيح ٔيبٖ تٕبٔی ٖٙبنط
تهٕيٓؾبظ ،تهٕيٌٓيط٘سٔ ٚ ٜزطي ٘ ٚيع تُبثك وٕی  ٚويفی ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ی ٔ ٚبِی يه ٔٛؾؿ ٝاظ ايٗ
لجيُ ٔٛاضز فٗبِيتی ٔیثبقسر
ٖٛأُ ثحطاٖ ظا زض ؾبظٔبٖ :
نطف٘ٓط اظ ٖٛأُ ثيط٘ٚی ٚ ٚلبيٕ ريطٔتطلج ٝوٕٛٗٔ ٝال ثحطاٖؾبظ ٔیثبقٙسٕٖٔٛ ،ب  ٚزض ٚيٗيت
ٖبزي ،ثحطاٖ ظٔب٘ی ضخ ٔیزٞس و ٝؾبظٔبٖ اظ ٔطظٞبي لٛاٖس ّٖٕی ٔٛضز٘ٓط تزبٚظ ٕ٘بيس  ٚؾالئك ٚ
پٙساضٞبي قرهی ربيٍعيٗ فطِٟٔٛبي ّٖٕی قٛزر
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ثٖٝجبضتی ثحطاٖ ظٔب٘ی ضخ ٔیزٞس و ٝاقتجبٞی زض ا٘سيك ٚ ٝضفتبض ؾبظٔب٘ی ضخ زاز ٜثبقسر ايٗ زض
حبِی اؾت و ٝثؿيبضي اظ اٚلبتٌ ،طزا٘ٙسٌبٖ يه ؾبظٔبٖ تب لجُ اظ ٚل ٔٛثحطاٖ ث ٝذُبي ذٛز پی
ٕ٘یثط٘سر
زض ؾبظٔبٟ٘بيی و ٝثب ٔسيطيت وبٔال ّٖٕی ازاضٔ ٜیق٘ٛس ْٕٖٛ ،ثحطاٟ٘ب اظ ٚلبيٕ ثطٖٚؾبظٔب٘ی  ٚاِجتٝ
ذبضد اظ زؾتطؼ ٘كبت ٔیٌيط٘س ِٚی زض ؾبيط ٔٛؾؿبت ارّت ،ايٗ ٔسيطاٖ  ٚوبضوٙبٖ ٞؿتٙس و ٝثب
تهٕيٕبت  ٚالسأبت ريطُٔٙمی ذٛز ثحطاٖؾبظ ٔیق٘ٛسر
زوتطٞبزي ذب٘يىی ٔی ٌٛيس ٞ ":سف ٞط ؾبظٔبٖ  ٚتكىيالت زؾتيبثی ث ٝتٛؾٗ ٝثٙٗٔ ٝبي افعايف
ْطفيت ٞبي ٔٗٛٙي ٔ ٚبزي ربٔٗ ٝيب ؾبظٔبٖ  ٚضؾيسٖ ث ٝؾُٛح رسيس اظ ٘ٛآٚضي ٕ٘ٓ ٛپيچيسٌی اؾت
ر"
ؾٗيس ٔيط قبٞی ٘يع ٔٗتمس اؾت  :ضؾيسٖ ث ٝايٗ ٞسف ٞب ٔؿتّعْ ٌصض اظ تٍٙٙبٞبؾت ِصا تٛؾٗ ٝذٛز
فطايٙسي ثحطاٖ ظا اؾت ٞط ؾبظٔب٘ی ٘ ٝتٟٙب ثب ثحطاٖ ٔٛار ٝاؾت ثّى ٝثطاي ضؾيسٖ ث ٝتٛؾٗ٘ ٝيبظٔٙس
ٔسيطيت ثحطاٖ اؾت ر
ٖجبؼ ظازٌبٖ ٘يع پسيسٞ ٜبي ثحطاٖ ظا ضا زض ؾبظٔبٖ ثسيٗ قطح ثيبٖ ٔی وٙس
اِف )تغييطات ٔسيطت ٚ ٚاثؿتٍی ٔسيطاٖ ضٚاثٍ ٖٕٔٛی ثٔ ٝسيطيت
ة)ٖسْ نالحيت حطف ٝاي ٔؿئِٛيٗ ضٚاثٍ ٖٕٔٛی
د) ٚرٛز لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات زائٕی زض ؾبظٔبٟ٘ب و ٝثًٗب ٔتٙبلى ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾسر
ٔه وبضتی ٘يع ٔٗتمس اؾت زضن ثحطاٖ ٍٙٞبٔی أىبٖ پصيط اؾت و ٝتٟسيس ٔٛرٛز ٘ؿجت ث ٝاضظـ ٞب
ٙٞ ٚزبضٞب يب اٞسف قٙبذت ٝقٛز رقٙبؾبيی ذُط  ٚتٟسيس ث ٝتٟٙبيی ٖبُٔ قٙبذت ثحطاٖ ٔحؿٛة
ٕ٘ی قٛز ثّىٖ ٝبُٔ ٔٛحط زض ايٗ ظٔي ٝٙزضن ٔٛلٗيتی اؾت و ٝزض ظٔبٖ ٚاوٙف زض ٔمبثُ تٟسيسي
قٙبذت ٝقس ٜو ٝزض پی آٖ ٔی تٛاٖ اظ ثٟتطيٗ فطنت ٞب ثٟط ٜثطز تٟسيسي وّٖ ٝي ٝاضظـ ٞب  ٚاٞساف
احؿبؼ ٔی قٛز  ٚثبٖج ثط ٚتٙف  ٚفكبض ضٚحی ٔی قٛز ر
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ٖاليٓ ثحطاٖ:
راِف و ٖالئٓ ثحطاٟ٘بي زضٖٚؾبظٔب٘ی:
1و افعايف چكٌٓيط ذُب ،ثیٕ٘ٓی  ٚيبثُٝقىٙی زض ٔيبٖ وبضوٙبٖر
2و ثیضرجتی  ٚثیاٍ٘يعٌی وبضوٙبٖ وّيسير
3و فبنّ ٝچكٍٕيط ٔٙبفٕ  ٚضٚاثٍ ٔسيطاٖ اضقس ثب ٔسيطاٖ ٔيب٘ی  ٚوبضوٙبٖر
4و ذبضدقسٖ تٕبْ يب ثركی اظ فٗبِيتٟبي ٔٛؾؿ ٝاظ ٔؿيط  ٚچبضچٛثٟبي ّٖٕی اظ پيف تٗييٗ قسٜر
 5و ٖسْ اُ٘جبق ٔٙبثٕ (ثٛزر ،ٝأىب٘بت ٘ ٚيط )ٚثب ثط٘بٔٞٝب  ٚيب وبٞف زضآٔسٞب
ر  6و يٗف ٘ ٚبتٛا٘ی ٔسيطاٖ  ٚوبضوٙبٖ وّيسي زض ارطاي ثط٘بٖٔ( ٝسْ ترهم  ٚتزطث)ٝر
7و ٖسْ ٕٞؿٛيی ٕٞ ٚفىطي ٔسيطاٖ  ٚثٚٝيػ ٜاًٖبي ٞيبتٔسيط ٜيب ٞيبتأٙب ثب يىسيٍطر
 8و ايزبز اذتالَ زض ثطلطاضي ضاثُٔ ٝيبٖ ٔٛؾؿٔ ٚ ٝربَت (٘بوبضآٔسي ظثبٖ ،ضٚـ  ٚاثعاض)ر
9و وبٞف ويفيت ٔحهٛالت اظ رٟبت ٔرتّف
11و اظ زؾتزازٖ يه يب چٙس ٘يطٚي وّيسير
11و ايزبز ذطاثىبضي ،ؾطلت ،افكبي اَالٖبت ٔحطٔب٘ ،ٝثطٚظ ٚلبيٕ ريطاذاللی  ٚيب اٖتهبة وبضوٙبٖر
ة و ٖالئٓ ثحطاٖ زضٔحيٍ ّٖٕيبت ثطٖٚؾبظٔب٘ی
1:و وبٞف ٔحؿٛؼ حٕطثركی  ٚوٛچهقسٖ زايطٕٖ ٚ ٜك ٘فٛش  ٚاحطثركیّٖ ،یضرٓ ؾطٔبيٌٝصاضي
لبثُتٛرٝر
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2و وبٞف يب لُٕ اضتجبَبت فٗبَ ٔربَجبٖ ثب ٔٛؾؿٝر
3و افعايف اٖتطايبت  ٚثطٚظ ثسثيٙی ٘ؿجت ثّٕٖ ٝىطز ٔٛؾؿ( ٝحتی اظ َطيك قبيٗ)ٝ
4و ايزبز ثیحؿی  ٚثیتفبٚتی ٘ؿجت ثٛٔ ٝرٛزيت  ٚيب ٖسْ ٔٛرٛزيت ٔٛؾؿ٘ ٝعز ٔربَتر
 5و وبٞف يب اظزؾتضفتٗ لسضت رٟتزٞی ٔربَت ث ٝؾٕت اٞسافر
 -6ربيٍعيٙی  ٚوبٔيبثی ضلجب زض ٔحيٍ ّٖٕيبتی ٔٛؾؿٝر
7و اضائٔ ٝحه َٛزضزؾطؾبظر
د و ٖالئٓ ٚلبيٕ ثحطاٖؾبظ ثط ٖٚؾبظٔب٘ی(ذبضد اظ زؾتطؼ):
1و ر ،ًٙظٔيِٗطظ ،ٜؾيُ ،ثيٕبضيٟبي ذُط٘بنٟٔ ،برطت ،ذك٘ٛتٟبي ؾيبؾی٘ ،بأٙی  ٚر ر ر (آٖ اظ
زاذّی  ٚذبضری)
ر 2و زٌطٌ٘ٛی اضظقٟب  ٚفبنّ٘ ٝؿّٟب زض ربٔٗٝ
ر 3و قبيٗ ٚ ٝقجٟٝپطاوٙی ،تٕٟت  ٚافتطاء
ر 4و ثطٌعاضي ا٘تربثبت ٔزّؽ ،ضيبؾترٕٟٛضي ،قٛضاٞبي قٟط  ٚر ر ر ر
 5و ٚيٕ لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات رسيسر
 6و آربظ ٖ٘ٛی تٙفط  ٚثیاٖتٕبزي ٖٕٔٛی ث ٝاٞساف ٔٛؾؿ٘ ٝبقی اظ ٖٛأُ ارتٕبٖیر
7و احتٕبَ تٟبرٓ  ٚيب ذطاثىبضي زقٕٗ ث ٝنٛضت آقىبض  ٚپٟٙبٖر
 8و ّٖٕيبت ضليت ٔ ٚحجٛثيت ضٚظافعٔ ٖٚحهٛالت  ٚآحبض ضلجب  ٚر

36

ا٘ٛأ ثحطاٖ :
ّٖٛي تجبض قف ٘ ٔٛثحطاٖ ضا ٔٗطفی ٔی وٙس :
اِف)ثحطاٖ ٛٞيت  :زض فطايٙستٛؾٗ ٝؾبظٔبٖ ض٘ٚس ٍٕٞطايی افمی ظٔب٘ی پسيساض ٔی قٛز و ٝوبضوٙبٖ
يه ؾبظٔبٖ ذٛز ضا اًٖبي انّی آٖ ثسا٘ٙس  ٚاحؿبؼ وٙٙس و ٝتب حسٚزي اظ َطيك پي٘ٛس ثب اٖ ؾبظٔبٖ
ٛٞيت ٔی يبثٙس اٌط چٙيٗ حبِتی زض ؾبظٔبٖ ضٚي ٘سٞس ثحطاٖ ثٚ ٝرٛز ٔی آيسر
ة)ثحطاٖ ٔكطٖٚيت :ايٗ ثحطاٖ ث ٝقىُ تٛافك ثط ؾطقت ٔ ٚبٞيت قط ٔٚالتساض ٔ ٚؿئِٛيت ٞبي
زضؾت ٔسيطيت ؾبظٔبٖ ٔطثٔ ٌٛی قٛز ر
د)ثحطاٖ ٔكبضوت  :ظٔب٘ی ايزبز ٔی قٛز ؤ ٝيعاٖ ٔكبضوت  ٚض٘ٚس ٌؿتطـ آٖ ٘بوبفی ثبقس  ٚضٚي
وبض آٔسٖ ٘يطٞٚبي رسيس ٔكبضوت ذٛاٟ٘، ٜبزٞبي ٔطتجٍ ضا ٔٛضز تٟسيس رسي لطا زٞس
ز)ثحطاٖ ٘فٛش  :ايٗ ثحطاٖ ثيبٍ٘ط ض٘ٚس ٔسيطيت ٔحٛضي ثب ٚيػٌی ٞبيی ٕٞچ ٖٛپيسايف ثٛضٚوطاؾی
ٔتٕطوع  ٚتٛا٘بيی تٓٙيٕی ارطايی ٔسيط اؾت ر
 )ٚثحطاٖ تٛظيٕ  :ايٗ ثحطاٖ ثب چٍٍ٘ٛی اٖٕبَ ٘فٛش ٔسيطيت ؾبظٔبٖ زض تٛظيٕ التساضآٔيع وبالٞب
ٚذسٔبت  ٚاضظقٟبي ربٔٗٔ ٝطثٔ ٌٛی قٛزر
ٖ) ثحطاٖ يىپبضچٍی  :اذتالف ٔٛرٛزٔيبٖ وبضوٙبٖ اظ رٟبت ٔرتّف ثيٙف  ٚتفىط  ٚتفبٚت ٞبي
ٔٛرٛز ٔيبٖ ٔؿئٛالٖ ضز ٜثبالي ؾبظٔبٖ  ٚوبضوٙبٖ اؾت ر
ٔسيطيت زض ٔٛار ٟٝثب ثحطاٖ
اِف و اضتمبء تفىط ٔسيطيتی:
ٕٞچٙبٖو ٝپيكتط ٘يع ٌفت ٝقس ،زض ثؿيبضي اظؾبظٔبٖ ٞب ٔ ،سيطاٖ اضقس ثٞ ٝيچٚر ٝحبيط ٕ٘یق٘ٛس
و ٝلج َٛوٙٙس ؾبظٔبٖ تحت ٔسيطيت آٟ٘ب زچبض ثحطاٖ قس ٜثّىٕٞ ٝچٙبٖ ٖاللٕٙس ٞؿتٙس و ٝذٛز ٚ
ٔربَجب٘كبٖ ضا ثب ثطذی تٛريٟبت فطيت زٙٞسر تب ظٔب٘یو ٝچٙيٗ ثبقس ،تفىط ا٘تمبزي  ٚؾبظ٘س ٜقىُ
٘رٛاٞس ٌطفت  ٚايٗ ٚيٗيت ث ٝض٘ٚك ثبظاض ٔسيطاٖ  ٚوبضوٙبٖ ٘باليك  ٚچبپّٛؼ ذٛاٞس ا٘زبٔيس  ٚتٟٙب
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ٖبُٔ زٌطٌ٘ٛیؾبظي و ٝزض ايٗ قطايٍ ٔیتٛا٘س ظٔيٝٙؾبظ چطذف ضاٞجطزي ثبقس ،ضاٜا٘ساظي فطايٙس
ثحخٟبي ٌؿتطز ٚ ٜغضف ٔیثبقس و ٝثب وٕه ث ٝايزبز يه ٔحيٍ ا٘تمبزي زض فًبيی ٖبَفی ،ثطاي
ٔٛؾؿ ٝثؿيبض ٔفيس  ٚضاٍٞكب ذٛاٞس ثٛزر
اظؾٛي زيٍط ،الظْ اؾت زض ٚيٗيت ٚل ٔٛثحطاٖ ،افطاز ٔؿئِٛيت اقتجبٞبت ذٛز ضا ثپصيط٘س  ٚاظ
فطافىٙی  ٚيب پيساوطزٖ ٔمهط ثيط٘ٚی پطٞيع قٛز؛ چطاو ٝفطافىٙی ٘ٝتٟٙب وٕىی ٕ٘یوٙس ثّى ٝاشٞبٖ ضا
ث ٝربي ؾٗی زض قٙبذت زليك ُّٖ انّی ثحطاٖ  ٚزؾتيبثی ث ٝضٚـ ذٙخیؾبظي آٖ ،زضٌيط
زقٕٙيٟبي وبشة وطز ٚ ٜا٘طغي ٔٛؾؿ ٝضا ٞسض ٔیزٞسرٕٞچٙيٗ ،زض ٔٛالٕ ثحطا٘ی ،اٖتٕبزث٘ٝفؽ
ٔسيطاٖ ٔٛؾؿ ٚ ٝإَيٙبٖ ث ٝفطِٟٔٛبي ذطٚد ٔٛفك اظ ثحطاٖ ٘ ٚيع ايزبز فًبي آضاْ  ٚزٚض اظ تٙف،
٘مف ثؿيبض ظيبزي زض فطآٞآٔسٖ أىبٖ ٔمبثّ ٝثب ثحطاٖ زاضزر
أطٚظٔ ٜسيطيت ثحطاٖ ،يىی اظ قبذٞٝبي ٔسيطيت اؾتطاتػيه لّٕساز ٔیقٛزر ٔسيطا٘ی زض ٔٛار ٟٝثب
ثحطاٟ٘ب وبٔيبثٙس وٖ ٝال ٜٚثط تحهيُ زا٘ف ٔسيطيت اؾتطاتػيه ،ثب فٔ ٖٛٙسيطيت ثحطاٖ آقٙبيی
زاقت ٝثبقٙسر زض ايٗ ٔيبٖ ،تزطث ،ٝپرتٍی  ٚوبضآظٔٛزٌی يه ٔسيط ؾ ٟٓثٝؾعايی زض ارطاي ٔٛفك
ّٖٕيبت ذٛاٞس زاقت؛ ثب ايٗ تٛر ٝو ٝثؿيبضي اظ ٔسيطاٖ اظ لسضت ضٚا٘ی ٔٛار ٟٝثب ثحطاٖ
ثطذٛضزاض٘يؿتٙسر
ة و تكىيُ تيٓ ٔسيطيت ثحطاٖ:
ٕٞىبضي  ٕٝٞوبضوٙبٖ زض ّٖٕيبت ذٙخیؾبظي الظْ اؾت « ٚيىی اظ اٞساف ٔكبضوت وبضوٙبٖ زض
تهٕيٌٓيطيٟبي ؾبظٔب٘ی ،اؾتفبز ٜاظ ٘ٓطيبت ؾبظ٘س ٚ ٜذالق  ٕٝٞوبضوٙبٖ  ٚزضيبفت اَالٖبت اظ
پبييٗتطيٗ ضز ٜؾبظٔب٘ی ٔیثبقس
ثبايٗ ،ٕٝٞزض ٔٛالٕ ثحطا٘ی الظْ اؾت وٞ ٝطچٝؾطيٕتط يه تيٓ ٔترهم  ٚوبضآظٔٛز ٜثطاي ايٗ ٔٛٓٙض
تكىيُ قٛزر
ايٗ تيٓ ْٚبيف ظيط ضا ثط ٖٟس ٜذٛاٞس زاقت:
1و ٔٛلٗيت ضا قٙبؾبيی  ٚاضظيبثی وٙسر
2و قٙبؾبيی زليك ُّٖ ايزبز ثحطاٖ
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3و قٙبؾبيی ٘مُٔ ٝطوعي ثحطاٖر
4و ثطآٚضز زليك ذؿبضات ُِٕ ٚبت (آٖ اظ ٔبزي ٛٙٗٔ ٚي)ر
 5و ٞسفٌصاضي  ٚاؾتطاتػيؾبظي زض ّٖٕيبت ٔمبثّ ٝثب ثحطاٖر
 6و ثطآٚضز أىب٘بت ٔٛضز ٘يبظ رٟت ّٖٕيبتر
د و ٔٛار ٟٝثب پيبٔسٞبي ثحطاٖ:
چٙبٖو ٝلجال اقبض ٜقسٞ ،يچ ثحطا٘ی ثس ٖٚپيبٔس  ٚآحبض ٘رٛاٞس ثٛز  ٚذطٚد ٔٛفميتآٔيع اظ ثحطاٖ ثٝ
ٔٙعِ ٝاظٔيبٖضفتٗ آحبض ثحطاٖ ٘يؿترٕٔٗٛال پيبٔسٞب ث ٝپٟٙبٖ  ٚآقىبض ٘ ٚيع ث ٝوٛتبٜٔست  ٚزضاظٔست
تمؿيٓ ٔیق٘ٛسر ثیاٖتٙبيی ث ٝايٗ آحبض رساي اظ ايزبز ذؿبضت ،ظٔي ٝٙثطٚظ ثحطاٟ٘بي رسيس ضا فطآٞ
ذٛاٞس ؾبذت ر
ثطاي اظثيٗثطزٖ آحبض يه ثحطاٖ ٘يع الظْ اؾت و ٝفطايٙسي ٔكبث ٝآ٘چ ٝزض ٔمبثّ ٝثب ذٛز ثحطاٖ اتربش
ٔیٌطزز ،اٖٕبَ قٛز؛ ثب ايٗ تفبٚت و ٝزض ايٗ ٔٛضز ،ظٔبٖ ثيكتطي ثطاي الساْ و زض ٔمبيؿ ٝثب ٍٙٞبْ
ٔمبثّ ٝثب انُ ثحطاٖ ٚرٛز زاضزر
ٕٔٗٛال ٔمبثّ ٝثب پيبٔسٞبي زضاظٔست يه ثحطاٖ زض ثط٘بٔ ٝثحطاٖظزايی لطاض ٕ٘یٌيطز ثّى ٝثبيس زض
ثط٘بٔٞٝبي ٖبزي يه ٔٛؾؿ ٝپيفثيٙی قٛزر زضايٗٔيبٖ ،اؾتفبز ٜاظ اؾتطاتػيٟبي ضٚا٘كٙبذتی ٚ
تبوتيىٟبي تجّيغی وبضؾبظتط ذٛاٞس ثٛزر
ضاٟٞبي ٔمبثّ ٝثب ثحطاٖ
ٔه وبضتی ضاٟٞبي ٔمبثّ ٝثب ثحطاٖ ضا اي ٍٝ٘ٛٙثيبٖ ٔی وٙس
اِف )اضظيبثی تٕبْ زازٞ ٜب  ٚاَالٖبت ٔٛرٛز ٔطث ٌٛث ٝقطايٍ ثحطا٘ی
ة)ذُط ؾٙزی
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د)ا٘تربة اؾتطاتػي
ز)ثحطاٖ ؾتيعي
ٔسيطيت ثٗس اظ ثحطاٖ
تكىط  ٚؾپبؾٍصاضي اظ ذجطٍ٘بضاٖ زضؾتىبض  ٚؾبظٔبٟ٘بيی و ٝضٚاثٍ ٖٕٔٛی ٞب ثطاي ثٟجٛز ٚيٗيت
يبضي وطز٘س ٚثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي رٌّٛيطي اظ ٚل ٔٛثحطاٖ ٔكبث ٝاظ السأبتی اؾت و ٝضٚاثٍ ٖٕٔٛی ثٗس
اظ ٌصض اظ ثحطاٖ ثبيس ا٘زبْ زٞس ر
٘تيزٌ ٝيطي :
*زض ايٙزب ثٔ ٝسيطاٖ ضٚاثٍ ٖٕٔٛی ؾبظٔبٟ٘ب پيكٟٙبز ٔی قٛز و ٝلجُ اظ ايٙى ٝؾبظٔبٖ ٞب زچبض ثحطاٖ
ق٘ٛس تب آٖ ٔٛلٕ ث ٝفىط ضأ ٜمبثّ ٝثب آٖ ثيفتٙس يه ؾتبز ثحطاٖ زض ؾبظٔبٟ٘ب تكىيُ زٙٞس ٖٛ ٚأُ
ٔرتّف ايزبز وٙٙس ٜثحطاٖ زض ؾبظٔبٖ ضا ٔٛضز ثحج  ٚثطضؾی لطاض زٞس ر
*٘مف ضٚاثٍ ٖٕٔٛی زض ٔسيطيت يه ثحطاٖ زض ؾبظٔبٖ ٘مف اضتجبَی اؾت ؤ ٝيتٛاٖ آٖ ضا ايٗ ٌٝ٘ٛ
ٖٛٙاٖ وطز و ٝيه ٔؿئ َٛضٚاثٍ ٖٕٔٛی ثبيس ٕٞيكٝ
اضتجبٌ نحيح ضؾب٘ ٝاي لجُ اظ ٚلٞ ٔٛط ٘ ٔٛثحطا٘ی ضا زاقت ٝثبقس ٕٞٚيٗ أط ٔی تٛا٘س ٘تبيذ ظيبٖ ثبض
ٚل ٔٛيه ثحطاٖ زض ؾبظٔبٖ ضا وبٞف زٞس  ٚث ٝحسالُ ثطؾب٘س ر
*ضٚاثٍ ٖٕٔٛی زض يه ؾبظٔبٖ ثحطاٖ ظز ٜاٌط اظ يه ثب٘ه اَالٖبتی لٛي ثطذٛضزاض ثبقس  ٕٝ٘ٛ٘ ٚاي اظ
ثحطاٖ ٞبي ٔكبث ٝؾبظٔبٖ ذٛز زض رٟبٖ ضا زض اذتيبض زاقت ٝثبقس ٔی تٛا٘س زض ضاؾتبي وؿت ضا ٜحُ
ٔٙبؾت ثٔ ٝسيطيت ؾبظٔبٖ  ٚزؾت ا٘سض وبضاٖ ؾيبؾت ٌصاض ضفٕ ثحطاٖ زض آٖ ؾبظٔبٖ وٕه ٔٛحطي
وٙس ر
*ٕٞچٙيٗ ٔؿئ َٛضٚاثٍ ٖٕٔٛی ثب ايزبز تفب ٓٞزض ثيٗ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س ثب تمٛيت ٕٞسِی ثيٗ
آٟ٘ب زض اتربش ضا ٜحُ ٞبي نحيح  ٚزٍِطٔی وبضوٙبٖ زض ضاؾتبي ضفٕ ثحطاٖ ٔٛحط ثبقس ر
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پٙذ ضاٞىبض ٔسيطيت ثحطاٖ زض ضٚاثٍ ٖٕٔٛی
ٔسيطيت ثحطاٖ زض ضٚاثٍ ٖٕٔٛی
ٔىبِٕبت ٌ ٚفت ٞ ٌٛ ٚب ضا ٔسيطيت وٙيسر ثٟتط اؾت ٞيچ ٚلت ٚاوٙف ٘كبٖ ٘سٞيس  ٚاربظ ٜزٞيس
ٔربَجبٖ ؾبظٔب٘ی احؿبؾبت زضيبفتی اظ قٕب ضا ث ٝثٟتطيٗ ٘ح٘ ٛكبٖ زٙٞسر
زض نٛضت ثطٚظ ثحطاٖ زض ؾبظٔبٖ ضٚاثٍ ٖٕٔٛی ٞب ٘مف ٕٟٔی ضا زض وٙتطَ  ٚضفٕ ايٗ ثحطاٖ ثطٖٟسٜ
زاض٘س ِٚی زض ثيكتط ٔٛاضز ضٚاثٍ ٖٕٔٛی ٞب اَالٖبت زضؾت  ٚقفبفی اظ قطايٍ ثحطا٘ی ؾبظٔبٖ ذٛز ثٝ
ٔربَجبٖ ذٛز اضايٕ٘ ٝی زٙٞس  ٚالساْ ث ٝتٛرئ ٝربَجبٖ  ٚضؾب٘ٞ ٝب ٔی ٕ٘بيٙس زض نٛضتی ؤ ٝی
تٛا٘ٙس ثب تىٙيه ٞبي ٔٙبؾت  ٚا٘تربة ضاٞىبض زضؾت  ٚاضاي ٝاَالٖبت نحيح ثٔ ٝربَجبٖ ،ثحطاٖ
ايزبز قس ٜضا ث ٝثٟتطيٗ ٘حٔ ٛسيطيت ٕ٘بيٙسر زض ازأ ٝث ٝچٙس تٛني ٝاظ ٔترههبٖ ضٚاثٍ ٖٕٔٛی اقبضٜ
ٔی قٛز و ٝضٚاثٍ ٖٕٔٛی ٞب ٔی تٛا٘ٙس زض ٔٛار ٟٝثب ثحطاٖ ٞبي احتٕبِی زض ؾبظٔبٖ آٟ٘ب ضا ٔٛضز
اؾتفبز ٜلطاض زاز ٜتب ثحطاٖ ايزبز قس ٜضا ث ٝذٛثی ضٞجطي ٔ ٚسيطيت ٕ٘بيٙس:
ٔ -1ؿِٚٛيت پصيطثبقيس  ٚثب ؾطٖت قطايٍ ثحطا٘ی ضا ضؾيسٌی ٔ ٚسيطيت ٕ٘بييسر
ٔ -2ىبِٕبت ٌ ٚفت ٞ ٌٛ ٚب ضا ٔسيطيت وٙيسر ثٟتط اؾت ٞيچ ٚلت ٚاوٙف ٘كبٖ ٘سٞيس  ٚاربظ ٜزٞيس
ٔربَجبٖ ؾبظٔب٘ی احؿبؾبت زضيبفتی اظ قٕب ضا ث ٝثٟتطيٗ ٘ح٘ ٛكبٖ زٙٞسر
 -3حتی اٌط قٕب رعييبت زليك اظ ٔٛي ٔٛضا ٕ٘ی زا٘يس ،ث ٝربٔٗٔ ٚ ٝربَجبٖ ثٍٛييس و ٝقٕب ضٚي
ٔٛي ٔٛزض حبَ ثطضؾی ٞؿتيس تب اَالٖبت وبُٔ ث ٝزؾت آٚضيس ٕٞ ٚچٙيٗ زض حبَ تالـ ثطاي ضفٕ
ٔكىُ ايزبز قسٞ ٜؿتيس  ٚايٗ ثسيٗ ٔٗٙبؾت و ٝقٕب ٔی تٛا٘يس ث ٝظٚزي اَالٖبت ثيكتطي زضثبضٜ
ثحطاٖ ايزبز قسٔ ٚ ٜزٕ ٖٝٛالسأبت ا٘زبْ قس ٜزض زؾتطؼ ٔربَجبٖ  ٚضؾب٘ٞ ٝب لطاض زاز ٚ ٜيب ثب آٖ
ٞب ث ٝاقتطان ثٍصاضيسر
 -4ايزبز يه ٚثالي ٔرتهط  ٚيب تٟي ٝيه فيّٓ وٛتب ٜثطاي پبؾرٍٛيی ،اظ السأبت لبثُ تٛر ٝزيٍط
ثطاي ضفٕ ثحطاٖ تٛؾٍ ضٚاثٍ ٖٕٔٛی ٔی ثبقسر
 -5ايبف ٝوطزٖ ِيٙه ؾبيت رسيس  ٚيب ٞط السأی ؤ ٝربَجبٖٔ ،كتطيبٖ  ٚضؾب٘ٞ ٝب ث ٝؾِٟٛت
ثتٛا٘ٙس ث ٝاَالٖبت رسيس زؾتطؾی زاقت ٝثبقٙسر
ٌ 11بْ ثطاي ٔسيطيت ثحطاٖ زض ضٚاثٍ ٖٕٔٛی
ٌبْ ا :َٚيه ٘فؽ ٖٕيك ثىكيس ٍٙٞ :بْ ٔٛار ٝثبيه ثحطاٖ ٟٔتطيٗ چيع حفّ آضأف اؾتر
چكٕب٘تبٖ ضا ثجٙسيس ٘ ٚفؽ ٖٕيك ثىكيسر قٕب ثبيس آضاْ ثبقس  ٚآضأف ضا ث ٝتيٓ ذٛز ٔٙتمُ وٙيسر ٚ
لتی آضاْ ٞؿتيس اٚيبٔ تحت وٙتطَ قٕبؾت ٔ ٚی تٛا٘يس ثٟتطيٗ تهٕيٓ ضا ثٍيطيسر ٞطٌع زؾت پبچٝ
٘كٛيس تب ثتٛا٘يس  ٕٝٞچيع ضا ثجيٙيس  ٚاظ اثعاض ٔٛرٛز ثٟتطاؾتفبز ٜوٙيسر
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ٌبْ ز:ْٚتٗيييٗ رس َٚظٔب٘ی :زض رّؿ ٝچٙس زليم ٝاي ثب وّي ٝتيٓ ضٚاثٍ ٖٕٔٛی ذالن ٝاظ آ٘چ ٝاتفبق
افتبز ٜضا ُٔطح وٙيس  ٚيٕٗ قٙيسٖ ٘مُٓ٘ ٝطات آٟ٘ب ٞطيه ضا ٔؿ َٚٛا٘زبْ وبضي وٙيسر ثطاي ايٗ
فٗبِيت رس َٚظٔب٘ی تطؾيٓ وٙيس ر
ٌبْ ؾ :ْٛثطضؾی آ٘چ ٝاتفبق افتبز : ٜقٕب  ٚتيٕتبٖ آضاْ ٞؿتيس  ٕٝٞ ٚتيٓ اظ ثحطاٖ ُّٕٔ قس ٜا٘سر
اَالٖبتتبٖ ضا زض ٔٛضز ٔٛي ٔٛافعايف زٞيس  ٚزاؾتبٖ وبُٔ ضا  ٓٞاظ ٔٓٙط زاذّی  ٓٞ ٚاظ ٔٓٙط
ٔربَجبٖ ذبضد ؾبظٔبٖ ثكٛٙيس ر قبيس ايٗ ٔطحّ ٝوٕی ظٔبٍ٘يط ثبقس ِٚی قٕب ثبيس ثطاي ٚاوٙف ٘كبٖ
زازٖ ث ٝثحطاٖ ثسا٘يس زليمبً چ ٝاتفبلی ضٚي زاز ٜاؾتر
ٌبْ چٟبضْ :آٌبٞی اظ تبحيطات ايٗ ثحطاٖ ثط فٗبِيت ؾبظٔبٖ :لجُ اظ ايٙى ٝقٕب ث ٝثحطاٖ پيف آٔسٜ
ٚاوٙف ٘كبٖ زٞيس ثبيس اظ تبحيطات اٖ ثط فٗبِيت ٞبي ؾبظٔبٖ آٌب ٜثبقيسر تبحيطات يه ثحطاٖ ٔی تٛا٘س
ثط اٖتجبض ،قٟطت ٘بْ تزبضي ،زضآٔس ؾبظٔبٖ يطثٚ ٝاضز وٙسر
ٌبْ پٙزٌٓٛ :ـ وطزٖٞ :سف قٕب ؾٙزف ٔيعاٖ إٞيت ثحطاٖ اؾت ر ظٔبٖ آٖ ضؾيس ٜو ٝذٛة ٌٛـ
زٞيس  ٚثبظذٛضزٞب ضا زضيبفت وٙيسر ٚاوٙف ضؾب٘ٞ ٝبٔ ،طزْ ،ربٔٗٔ ،ٝربَجبٖ ٖبْ ٚذبل ٔكرهم
وٙٙس ٜايٗ اؾت و ٝاحؿبؾب وّی چيؿت؟  ٚايٗ ثحطاٖ چٙس ٚر ٝزاضز؟
ٌبْ قكٓ :تهٕيٓ ٌيطي :حبال قٕب ٔؿّح ٞؿتيس ،ثب زاقتٗ اَالٖبت وبُٔ  ٚزضن زضؾتی اظ تبحيطات
ثحطاٖ ٔٛرٛز ٔی تٛا٘يس ثب وٕه تيٓ ضٚاثٍ ٖٕٔٛی پيبٔی ضا ثطاي اضؾبَ آٔب ٜوٙيسر
ٌبْ ٞفتٓ :ا٘ربة وب٘بَ ٔٙبؾت ثطا تٛظيٕ پيبْ :ثب تٛر ٝث ٝقىُ  ٔٛ٘ ٚپيبْ ٔی ثبيؿت ثٟتطيٗ وب٘بَ
اضتجبَی ضا ثطاي اضؾبَ پيبْ ذٛز ا٘تربة وٙيسر ايٗ وب٘بَ ٔی تٛا٘س اضتجبٌ ٔؿتميٓ ثب ضؾب٘ٞ ٝبي
ارتٕبٖیٔ ،هبحجُٔ ٝجٖٛبتیٚ ،ثالي يب ؾبيت ضؾٕی ؾبظٔبٖ ٚرررررر ثبقسر
ٌبْ ٞكتٓ :زضيبفت پيبْ (ثبظذٛضز)  :قٕب پيبْ ذٛزض ا اظ َطيك وب٘بَ اضتجبَی اضؾبَ وطز ٜايسر ظٔبٖ آٖ
ضؾيس ٜو ٝثبظذٛضز پيبْ ذٛز ضا زضيبفت وٙيسر
ٌبْ ٘ٓ٘ :ٟٓبضت ثط ٚاوٙف ٞب :قٕب ثبيس پيبْ ٞب ٚ ٚاوٙف ٞبي ضؾب٘ٞ ٝب ٔ ٚربَجبٖ ضا وٙتطَ وٙيس ايٗ
ثبظذٛضز ٘تيذ تالـ قٕب  ٚتيٓ ضٚاثٍ ٖٕٔٛی اؾتر ثب وٙتطَ ايٗ پيبْ ٞب ٔكرم ٔی قٛز و ٝآيب ثحطاٖ
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ٛٙٞظ  ٓٞيه ثحطاٖ اؾت يب قٕب ثط آٖ پيطٚظ قس ٜايس ر قٕب ثبيس نجٛض ثبقيس قبيس الظْ ثبقس ثب تٛرٝ
ث ٝثبظذٛضزٞب اضتجبٌ ٔزسزي ثب ضؾب٘ٞ ٝب ثطلطاض وٙيسر
ٌبْ ز :ٓٞيبز ٌيطي اظ ثحطاٖ :قٕب چيعٞبي ثب اضظقی آٔٛذت ٝايس ر ايٗ آٔٛذتٞ ٝب ث ٝقٕب وٕه ٔيىٙس
تب زض ٔٛار ٟٝثب ثحطاٖ ٞبي ثٗسي ثٟتطيٗ تهٕيٓ ضا اتربش وٙيس  ٚحتی اظ ثطٚظ ثحطاٖ ٞبي آيٙسٜ
رٌّٛيطي وٙيسر حبال قٕب يه آتف ٘كب٘يس!
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