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پیطگفتبر
 .1ایٗ زفتزچ ٝثب ایٗ ٞسف تٟی ٝؽس ٜو ٝث ٝافزاز وٕه وٙس تب پیؼ اس آغبسِ یه ارتجبطِ ػبعفی-
خٙغی ،ثتٛا٘ٙس اس ٔٛاضغِ ذٛز  ٚزیٍزی زر ٔٛرزِ ثزذی ٔغبئُِ پزإٞیت ،ؽٙبذتی ٘غجتبً زلیك
حبفُ وٙٙس  ٚاس ایٗ عزیك ٔیشاِٖ اؽتزاوبت  ٚاذتالفبتؽبٖ را ثب یىسیٍز ارسیبثی وٙٙس.
 .2ثسیٟی اعت و ٝث٘ ٝسرت ز٘ ٚفزی پیسا ذٛاٙٞس ؽس و ٝزر تٕبٔیِ ٔٛارزِ ٔغزحؽس ٜزر ایٗ
زفتزچ ٝثب یىسیٍز تفبٕٞ ٚ ٓٞبٍٙٞی زاؽت ٝثبؽٙسٞ .سفِ ایٗ زفتزچ٘ ٝیش اعبعبً زعتیبثی ث ٝایٗ
ٞسف ٘جٛز ٜاعتٚ .الؼیت آٖ اعت وٞ ٝز سٚجِ ثبِمٜٛای زر ثزذی ٔغبئُ ثب یىسیٍز اؽتزانِ
٘ظز زار٘س  ٚزر ثزذی زیٍز ٘ .ٝآ٘چ ٝإٞیت زارز ارسیبثیِ ٔیشاِٖ ایٗ اؽتزاوبت  ٚاذتالفبت
اعت تب زر ٔٛارزی و ٝایٗ اذتالفبت اس حس ٔؼیٙی ثیؾتز /ٚیب زر حٛسٜٞبیی ثغیبر ٔ ٟٓث ٝچؾٓ
ٔیذٛرز زر ٔٛرز ؽزٚعِ راثغ ٝتدسیسِ٘ظز فٛرت ٌیززٔ .ثالً اٌز ٞز ز٘ ٚفز ذٛاٞبِٖ راثغٝای
ثّٙسٔست ثبؽٙس أب زر ٔٛرزِ تِٛیسٔثُ ثب یىسیٍز اذتالفِ ٘ظزِ خسی زاؽت ٝثبؽٙس  ٚیىی اس آٟ٘ب
حتٕبً ثچ ٝثرٛاٞس  ٚزیٍزی ٔغّمبً ثب ثچٝآٚرزٖ ٔربِف ثبؽس ٔؼم َٛاعت زر ؽزٚعِ ارتجبط
تدسیس٘ظز فٛرت ٌیزز.
 .3اعتفبز ٜاس ایٗ زفتزچ ٝثیؾتز ث ٝفقُ ٔیا٘دبٔس تب ٚفُ .ث ٝػجبرتِ زیٍز ،احتٕبَِ ثبالیی ٚخٛز
زارز و ٝافزاز پظ اس تىٕیُِ ایٗ ؽٙبذت٘بٔ ٚ ٝاعالع اس ٔٛاضغ  ٚؽزایظِ یىسیٍز تقٕیٓ
ثٍیز٘س ٚارزِ ارتجبط ثب یىسیٍز ٘ؾ٘ٛس .ثب ایٗ ٚخٛز ،ث٘ ٝظز ٘ٛیغٙس ٜایٗ ٔٛضٛع ٘ ٝتٟٙب
٘براحتوٙٙس٘ ٜیغت ثّى ٝثغیبر راٍٞؾب اعت .سیزا ٚالؼیت آٖ اعت و ٝثغیبری اس افزازی وٝ
زر س٘سٌی ث ٝیىسیٍز ثزٔی ذٛر٘س ثزای ارتجبط ثب یىسیٍز ٔٙبعت ٘یغتٙس  ٚاثشارٞبیی ٘ظیز ایٗ
زفتزچ ٝفزفبً ث ٝعزفیٗ وٕه ٔیوٙس تب ایٗ افزاز را ؽٙبعبیی وٙٙس  ٚثب آٟ٘ب ٚارزِ راثغ٘ ٝؾ٘ٛس.
 .4ثغیبری اس ٔب زاعتبِٖ «ذبِٝعٛعى »ٝرا ؽٙیسٜایٓ و ٝپیؼ اس اسزٚاج ثب ٘دبر  ٚلقبة ٚ
عجشیفزٚػ اس آٟ٘ب عٛاَ ٔیوزز «اٌز زػٛأ ٖٛثؾ ٛٙٔ ٝثب چی ٔیس٘ی»  ٚثز ٔجٙبی ؽٙبذتی وٝ
اس آٟ٘ب  ٚذقّتٞبؽبٖ ثسعت ٔیآٚرز اس ثیٗؽبٖ زعت ث ٝا٘تربة ٔیسز .اس خّٜٞٛبی
پسرعبالرا٘ٝی ایٗ زاعتبٖ و ٝثٍذریٓ ،آٖ ثرؾی اس زاعتبٖ و ٝزر ایٙدب ٔٙظٛر اعت ایٗ اعت

4

و ٝزر س٘سٌیِ رٚسٔز٘ ٜیش ،افزاز غبِجبً پیؼ اس آغبسِ یه راثغٚ ،ٝیضٌیٞبی ٔرتّفِ یىسیٍز را
ارسیبثی ٔیوٙٙس ٌ ٚبٞی ذٛاعتٞٝب  ٚؽزایغی را ٘یش ٔغزح ٔیوٙٙس .أب اؽىبَِ وبر زر ایٗ اعت
و ٝثٔ ٝب٘ٙسِ «ذبِٝعٛعى ،»ٝایٗ الساْ ثغیبر عزعزی٘ ،بزلیك  ٚوّی فٛرت ٔیٌیزز  ٚثغیبری
اس ٔغبئُِ پزإٞیت یب افالً ٔغزح ٕ٘یؽ٘ٛس یب اس آٟ٘ب ث ٝعٛر ٘بزلیك ػجٛر ٔیؽٛز .یه اؽىبَِ
زیٍز ایٗ اعت و ٝایٗ لَٞٛب  ٚذٛاعتٞٝب ٔىتٛة ٕ٘یؽٛز  ٚافزاز ث ٝراحتی ثب ٌذرِ سٔبٖ،
لَٞٛب  ٚذٛاعتٞٝبی ذٛز  ٚؽزیهؽبٖ را اس یبز ٔیثز٘س.
 .5فحجت اس ٔٛاضغ  ٚذٛاعتٞٝب پیؼ اس ؽزٚعِ راثغ ،ٝاس ایٗ ٘ظز السْ ث٘ ٝظز ٔیرعس و ٝثز
ذالفِ ٌذؽت ،ٝأزٚس ٘یبسٞب ،ثیٓٞب  ٚذٛاعتٞٝبی افزاز ٔتٛٙعتز  ٚپز ؽبخ ٚثزيتز ؽسٜا٘س ٚ
ثیِٗ افزاز اس ٘ظز عجهِ س٘سٌی ،حغبعیتٞب  ٚذٛاعتٞٝب تفبٚتٞبی چؾٍٕیزی ٚخٛز زارز .زر
حبِیى ٝزر ٌذؽت ،ٝایٗ ٔٛارز ػٕستبً تٛعظِ عٙت  ٚػزف تؼییٗ ٔیؽس  ٚچ ٝزرعت چ ٝغّظ،
تمزیجبً ثیِٗ اػضبی خبٔؼ ٝتفبٚت  ٚاذتالفِ ٘ظزِ چٙسا٘ی زر ٔٛرزِ چٙس  ٚچ ِٖٛایٗ ٔٛضٛػبت ٚ
ذٛاعتٞٝب ٚخٛز ٘ساؽت .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،زر ٌذؽت٘ ،ٝیبسی ث ٝایٗ  ٕٝٞحغبة  ٚوتبة ٘جٛز
سیزا ثٚ ٝاعغٝی عٙتٞب ،زر ٞز ٔٛرز افزاز ثٌ ٝشیٞٝٙبی ٔحسٚز  ٚتمزیجبً رٚؽٙی زعتزعی
زاؽتٙسٔ .ثالً ثزای س٘بٖ ٔ ٚززاٖ ٌشیٝٙای غیز اس ٔبزرؽسٖ  ٚپسر ؽسٖ ٚخٛز ٘ساؽت .أب أزٚس
چٙیٗ ٘یغت  ٚثزذٛرزِ عزعزی ٘ ٚبزلیك ثب ایٗ ٔغبئُ ٔیتٛا٘س ٔؾىُآفزیٗ ثبؽس .ایٗ
ؽٙبذت٘بٔ ٝثب چٙیٗ ٞسفی تٟی ٝؽس ٜاعت.
 .6آ٘چ ٝزر ٚالؼیت اتفبق ٔیافتس چٙیٗ اعت و ٝاثتسا افزاز زر ٔحبعجبتی پیچیس ٚ ٜثب تىی ٝثز
ٔدٕٛػٝای اس ٔؼیبرٞبی ذٛزآٌب٘ ٚ ٜبذٛزآٌب ٜث ٝعٛی یىسیٍز خذة ٔیؽ٘ٛس .اس خّٕ:ٝ
ٚ یضٌیٞبی تٙب٘یِ یىسیٍز (چٟز ،ٜا٘ساْ ،عٗ ،لس )... ٚ
ٚ یضٌیٞبی رٚا٘یِ یىسیٍز (ذقّتٞب ،تٛا٘بییٞب)... ٚ ،
 عجمٝی اختٕبػی-التقبزیِ یىسیٍز
ٔ یشاِٖ تحقیالت یىسیٍز
ٛٔ لؼیتِ ؽغّی یىسیٍز
 زغسغٞٝب  ٚػالئكِ ٔؾتزن
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.... ٚ 
پظ اس آ٘ى ٝافزاز ثز ٔجٙبی ایٗ لجیُ ٔؼیبرٞب زر ٘ظز یىسیٍز خذاة آٔس٘س  ٚث ٝعٛی  ٓٞوؾیسٜ
ؽس٘س  ٚث ٝایٗ عزیك ،زر عزفیٗ تٕبیّی اثتسایی ثزای آغبسِ یه ارتجبطِ ػبعفی-خٙغی رلٓ
ذٛرز ٔیتٛاٖ ثب اعتفبز ٜاس السأبتی ٘ظیز ایٗ زفتزچ ،ٝراثغٝی ٔذوٛر را اس فبوتٛرٞبی ػمال٘ی
 ٚزٚرا٘سیؾب٘٘ ٝیش ػجٛر زاز.
پیؼفزكِ ایٗ زفتزچ ٝایٗ ثٛز ٜاعت و ٝوؾؼِ اثتسایی ث ٝفززی اس خٙظِ ٔربِف حتی سٔب٘ی
و ٝز ٚعٛی ٝثبؽس ثبس  ٓٞوبفی ٘یغت  ٚثزای ؽىٌُیزی  ٚآغبسِ یه ارتجبطِ ٔٛفكٔ ،غبئُِ
زیٍزی ٘یش ثبیس رٚؽٗ ٕٞ ٚب ًٙٞؽٛز .اعتفبز ٜاس ایٗ زفتزچ ٝث ٝآعب٘ی ٘ؾبٖ ٔیزٞس ثغیبری
اس افزازی و ٝزر ٍ٘ب ِٜا  َٚثزای یىسیٍز ثغیبر خذاة ٙٔ ٚبعت ث٘ ٝظز ٔیرعٙس وغب٘ی ٞغتٙس
و ٝثٞ ٝیچٚخ ٝثزای ارتجبطٌیزی ثب یىسیٍز ٔٙبعت ٘یغتٙس.
 .7ث ٝچٙس زِیُ احتٕبَ زارز و ٝزر آغبسِ یه ارتجبط ،عزفیٗ ٔغبئُ  ٚذٛاعتٞٝبیی اس لجیُِ آ٘چ ٝزر
ایٗ زفتزچ ٝآٔس ٜرا ثب یىسیٍز زر ٔیبٖ ٍ٘ذار٘س .اس خّٕ:ٝ
 ؽٛر  ٚؽٛقِ عزفیٗ ثزای آغبسِ ارتجبط ،چؾٓؽبٖ را ثز ایٗ ٔغبئُ ثغت ٝثبؽس.
 تزطِ اس زعت زازِٖ ؽزیهِ ثبِم ٚ ٜٛتٟٙبٔب٘سٖ ثبػث ؽٛز حغبثٍزا٘ ٝاس ٔغزحٕ٘ٛزِٖ
ثزذی ذٛاعتٞٝب  ٚؽزایظ عفز ٜر٘ٚس.
 وٓتدزثٍی ثبػث ؽٛز ٘تٛا٘ٙس ٔغبئُِ پیؼِر ٚ ٚإٞیتِ آٟ٘ب را ثزآٚرز وٙٙس.
ٌٕ بٖ وٙٙس و ٝایٗ ٔغبئُ ث ٝلسرِ وبفی رٚؽٗ اعت ٘ ٚیبسی ث ٝعزحِ زلیكِ آٟ٘ب ٘یغت.
ٌٕ بٖ وٙٙس و ٝزر ع َِٛارتجبط ،ایٗ ٔٛارز ذٛزثٝذٛز رٚؽٗ ٔیؽٛز  ٚتٛخ ٝسٚزٍٙٞبْ
ث ٝآٟ٘ب چٙساٖ إٞیتی ٘سارز.
 ثزذی اس افزاز ٘یش (غبِجبً اس خٙظِ ٔ٘ٛث) فحجت اس ایٗ ٔٛارز را حغبثٍزا٘ ٝث ٝتؼٛیك
ٔیا٘ساس٘س تب ثتٛا٘ٙس پیؼ اس آٖ تب ا٘ساسٜای ؽزیهِ ثبِم ٜٛرا اس ٘ظزِ ػبعفی-احغبعی
زرٌیز وٙٙس یب افغالحبً زعتِ عزف را زر حٙب ثٍذار٘س.
 ثزذی اس افزاز ٘یش (غبِجبً اس خٙظِ ٔذوز) فحجت اس ایٗ ٔٛارز را حغبثٍزا٘ ٝث ٝتؼٛیك
ٔی ا٘ساس٘س تب ثتٛا٘ٙس پیؼ اس ِغ ٛاحتٕبِیِ ارتجبط ،تب ا٘ساسٜای اس ٘ظز خٙغی تؾٍٙیِ ذٛز
را رفغ وٙٙس.
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أب ثب السأبتی ٘ظیزِ ایٗ ؽٙبذت٘بٔٔ ٝیتٛاٖ تب حسی ایٗ ر٘ٚس را تغییز زازٛ٘ .یغٙس ٜآٌبٜ
اعت و ٝثزذی اس ٔغبئُ ٔ ٚؾىالت ،اس اثتسای راثغ ٝلبثُِ پیؼثیٙی ٘یغتٙس ،أب تؼسازِ لبثُ
تٛخٟی اس ٔغبئُ ٘یش ٞغتٙس و -ٝزعتوٓ تب حسٚزی ٝ٘ -تٟٙب اس اثتسای ارتجبط لبثُِ
پیؼثیٙیا٘س ثّى ٝثٚ ٝاعغٝی ایٙى ٝراثغٛٙٞ ٝس ؽىُ ٍ٘زفت ٝثب ٞشیٝٙای وٓ لبثُِ پیؾٍیزیا٘س.
ثٞ ٝز حبَٞ ،زچ ٝثبؽس ثزای اوثز ٔب ٚلت  ٚا٘زصیٔبٖ ثیؼ اس آٖ ارسػ زارز و ٝث ٝؽىّی
آسٔ ٚ ٖٛذغبیی یب فزفبً ثب تىی ٝثز حظٞبی ِحظٝای زعت ث ٝا٘تربة ثش٘یٓ.
 .8ثب ایٗ حبَ ثبیس زلت وزز و ٝفّغفٝی ایٗ ؽٙبذت٘بٔ ٝایٗ ٘یغت و ٝافزاز را تزغیت وٙس تب
ٍٙٞبِْ تقٕیٌٓیزی ثزای آغبسِ یه ارتجبط ،زریبفتٞبی ػبعفیٞ-یدب٘ی-ؽٟٛزی-غزیشیِ ذٛز
را ٔغّمبً وٙبر ثٍذار٘س  ٚفمظ ثب ٔؼیبرٞبی ػمال٘ی  ٚزٚرا٘سیؾب٘ ٝراخغ ث ٝراثغ ٝتقٕیٌٓیزی
وٙٙس .ثّىٞ ٝسف ،ثزلزاریِ ٘ٛػی تؼبزَ ٔیبِٖ اثؼبزِ ػبعفیٞ-یدب٘ی  ٚخٙجٞٝبی ػمال٘یِ ایٗ
تقٕیٓ ثٛز ٜاعتٍ٘ .بر٘س ٜثز ایٗ ثبٚر اعت و ٝتزویجی اس ایٗ زٔ ٚؼیبر ٔیتٛا٘س راٍٞؾبتزیٗ
اثشارِ فزز ثزای تقٕیٌٓیزی زر ٔٛرزِ یه راثغ ٝثبؽس .ث ٝػجبرت زیٍز ،ارتجبطٌیزی زر ؽىُِ
احغبعی-غزیشیاػ ػّٕی ػٕستبً ذٛزذٛاٞب٘ ٚ ٝغیززٚرا٘سیؾب٘ ٝاعت  ٚزر ثغیبری ٔٛالغ ٞز
یه اس افزاز آٌبٞب٘ ٝیب ٘بآٌبٞب٘٘ ،ٝفغِ ِحظٝایِ ذٛز را ػالرغِٓ آعیجی و ٝثزای ذٛز ٚ
ؽزیهؽبٖ ثٕٞ ٝزا ٜزارز ز٘جبَ ٔیوٙٙس .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٚالؼیتِ ،شٔٚی ٘سارز ؤ ٝب زر یه
ارتجبط ،ث ٝخزیبِٖ احغبعی-غزیشیِ ثیؼ اس ا٘ساس ٜارسػ زٞیٓ  ٚاخبس ٜزٞیٓ ایٗ ٘یز ٚثب ٕٝٞی
ضؼفٞب  ٚلٛتٞبیؼ ث ٝتٟٙبیی عز٘ٛؽتِ ٔب را رلٓ ثش٘س .ثّىٔ ٝؼمَٛتز ث٘ ٝظز ٔیرعس وٝ
ٚلتی وغی اس فیّتزٞبی ػبعفی-غزیشیِ ٔب ث ٝعالٔت ػجٛر وزز عزیؼبً تقٕیٓ ث ٝارتجبط ثب اٚ
ٍ٘یزیٓ  ٚپیؼ اس آٖ ،راثغٝی ٔذوٛر را اس فیّتزٞبی ػمال٘ی-زٚرا٘سیؾب٘٘ ٝیش ػجٛر زٞیٓٔ ٚ .ثالً
اس ذٛزٔبٖ  ٚزیٍزی ثپزعیٓ و ٝآیب ث ٝز٘جبَِ راثغٝای ثّٙسٔست ٞغتیٓ یب وٛتبٜٔست؛ یب
ٔٛضغٔبٖ ٘غجت ث ٝتِٛیسٔثُ یب خٙجٞٝبی التقبزی راثغ ٝچیغت .یب ثب چ ٝؽزایغی زر ٔٛرزِ
فغدِ راثغٛٔ ٝافك ٞغتیٓ.
 .9ثٕٞ ٝیٗ ؽىُٛ٘ ،یغٙس ٜاس ایٗ ٔٛضٛع ثبذجز اعت وٛٔ ٝاضغ  ٚذٛاعتٞٝبی افزاز ثبثت ٘یغت
 ٓٞ ٚزر ٔمبعغِ ٔرتّفِ س٘سٌی  ٓٞ ٚثغت ٝث ٝایٙى ٝچ ٝوغی ر ٚزر رٚی آٟ٘ب لزار زارز
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ٔیتٛا٘س ػٕیمبً تغییز وٙس .حتی زر یه ارتجبطِ ٔؼیٗ ٘یش خبی تؼدت ٘سارز اٌز ثب ٌذؽتِ سٔبٖ،
زر ذٛاعتٞٝب ٘ ٚیبسٞبی افزاز تغییز ایدبز ؽٛز ٔ ٚثالً ٔغئّٝای و ٝزر اثتسای ارتجبطؽبٖ غیزلبثُ
لج َٛزر ٘ظز ٌزفتٔ ٝیؽس ٜثب ٌذؽتِ سٔبٖ  ٚػٕیكتز ؽسِٖ راثغ ،ٝثٔ ٝغئّٝای لبثُ لج َٛتجسیُ
ؽٛز یب ثزػىظ .ثب ایٗ ٚخٛز ،ایٗ زِیُِ وبفی ثزای ذٛززاری اس ٞز ٘ٛع اػالِْ ٔٛضغ ٚ
ؽزطٌذاری ٘یغت چزا و ٝایٗ احتٕبَ ٘یش ٚخٛز زارز و ٝثب ٌذرِ سٔبٖ تغییزی زر ٔٛضغِ فزز زر
ٔٛرزِ آٖ ٔٛضٛع فٛرت ٍ٘یزز ٚ ،فىز ذٛثی ٘یغت اٌز ثزای تحمكِ ذٛاعتٞٝبی ذٛز ث ٝایٗ
ٔٛضٛع زَ ثجٙسیٓ .ثّىٔ ٝؼمَٛتز آٖ اعت زر ٔٛرز ٔغبئّی و٘ ٝمؼ ٚ ٚس٘ی تؼییٗوٙٙس ٜزار٘س
اس ٕٞبٖ اثتسا ٞز ز٘ ٚفز اػالِْ ٔٛاضغ  ٚتؼییِٗ ؽزط وٙٙس .اٌز  ٓٞثب ٌذرِ سٔبٖ تغییزی زر
ٔٛاضغؽبٖ رخ زاز ٔیتٛا٘ٙس زر ٔٛرز یب ٔٛارزی ثبسٍ٘زی وٙٙس .ث ٝایٗ تزتیت ،عرِٗ ٍ٘بر٘سٜ
ایٗ اعت و ٝپٛیبییٞبی ٔٛخٛز زر ٔٛاضغِ افزاز ،زِیُِ وبفی ثزای ذٛززاری اس ٞزٌ ٝ٘ٛاػالِْ
ٔٛضغ ٘یغت.
ٞ .10غتٙس افزازی وٌٕ ٝبٖ ٔیوٙٙس ثزای ٞز یه اس ٔٛضٛػبت ٛٔ ٚارزِ ٔغزحؽس ٜزر ایٗ
ٔدٕٛػ ،ٝیه پبعدِ فحیح ٚخٛز زارز  ٚتٟٙب وبرِ السْ ،یبفتِٗ آٖ پبعدِ فحیح  ٚرػبیتؼ اس
عٛی ٞز ز٘ ٚفز اعتٔ .ثالً ثز ایٗ ثبٚر٘س ؤ ٝقزفِ عیٍبر والً ػّٕی ٘بزرعت اعت یب ٟٔبخزت
اس ایزاٖ زر عبَٞبی پیؼِ ر ٚثٟتز اس ٔب٘سٖ زر ایزاٖ اعت .ثزذالفِ ایٗ زیسٌب ،ٜایٗ ؽٙبذت٘بٔٝ
فزفبً ث ٝز٘جبَِ رٚؽٗعبذتِٗ ٔٛاضغ  ٚذٛاعتٞٝبی عزفیٗ ٔ ٚمبیغٝی آٟ٘ب ثب یىسیٍز ثٛز ٜاعت
 ٚوبری ث ٝزرعتی یب ٘بزرعتیِ ایٗ ذٛاعتٞٝب ٛٔ ٚاضغ ٘ساؽت ٝاعت.
 .11ثبیس ٔتذوز ؽس و ٝحتی ثب ٌذؽتِٗ اس ٞفتذبِٖ ایٗ زفتزچ ٝیب السأبتی ٔؾبث٘ ٝیش ٕ٘یتٛاٖ
تضٕیٙی ثزای ٔٛفمیتِ یه ارتجبط فزا ٓٞآٚرز  ٚچٙیٗ السأبتی زر ثٟتزیٗ حبِت تٟٙب لبزر
اعت احتٕبَِ ٔٛفمیتِ ٘غجی را افشایؼ زٞسٍ٘ .بر٘س ٜثز ایٗ ثبٚر اعت و ٝثزذی ٔغبئُ زر
ٔغیزِ ارتجبط ث ٝتسریح رٚؽٗ ٔیؽ٘ٛس  ٚاس آٖ ٟٔٓتز ،ثزذی اس ٔؾىالتِ رٚاثظِ خفتیِ أزٚسی،
سیزعبذتی ٞغتٙس  ٚث ٝعزؽتِ ایٗ ٘ٛع رٚاثظِ زٚتبیی ٔزثٛط ٔیؽٛز  ٚثب ایٗ زفتزچٚ ٝ
وبرٞبیی ٔؾبثٕ٘ ٝیتٛاٖ ثزای آٟ٘ب چبرٜای تسثیز وزز.
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ٕٞ .12ب٘غٛر و ٝزر ازأ ٝذٛاٞیس زیس ،ثزذالفِ ٚیزایؼِ ز ْٚایٗ اثز ،زر ٌشیٞٝٙب ثیؾتز اس آ٘ى ٝراخغ
ث ٝذقّتٞب ٚ ٚیضٌیٞبی افزاز فحجت ؽٛز راخغ ث ٝحس  ٚحسٚزِ ذٛاعتٞٝب  ٚحمٛق فحجت
ؽس ٜاعتٔ .ثالً ث ٝخبی آ٘ىٌ ٝفت ٝؽٛز «ا ُِٞرفتٗ ثٕٟٔ ٝب٘یٞبی ٔرتّظ ٞغتٓ یب ٌ٘ »ٝفت ٝؽسٜ
اعت و[« ٝثبیس ثتٛا٘ٓٔ/یپذیزْ اٌز ٘تٛا٘ٓ] حیِٗ راثغ ،ٝثٕٟٔ ٝب٘یٞبی ٔرتّظ ثز .»ْٚاس ٘ظز
ٍ٘بر٘س ،ٜایٗ ٘ٛع خّٕٝثٙسی زٔ ٚشیت زارز:
 ٓٞ افزاز اعالػبتِ وٕتزی اس حزیِٓ ؽرقیؽبٖ را زر اذتیبرِ فززی لزار زازٜا٘س -وٝ
ٕٔىٗ اعت ٟ٘بیتبً ثب اٚ ٚارزِ ارتجبط ٘ؾ٘ٛس.
 ٓٞ ثب فحجت اس ذٛاعتٞٝبؽبٖ زر ایٗ چبرچٛةِ ؽجٝحمٛلیٔ ،یتٛا٘ٙس ث ٝضٕب٘تی
ذفیف  ٚػزفی ثزای ثزذٛرزاری اس ایٗ ذٛاعتٞٝب زر ع َِٛارتجبط زعت یبثٙس.
 .13ػبٔسا٘ ٝخٕالت ث ٝفزِْ عزخٔ-ؾىی  ٚخبیٍؾتی ارائ ٝؽس ٜاعت تب تٛخٔ ِٝربعت ث ٝثرؼٞبی
ذبفی اس ٞز ٌشی ٝٙخّت ؽٛز  ٚزر ٔٛرزِ آٟ٘ب اػالْ ٔٛضغ وٙس .حبَ آ٘ى ٝاٌز عبذتِ خٕالت
ث ٝوّی ث ٝػٟسٜی ٔربعت ٌذاؽتٔ ٝی ؽس احتٕبَِ ثبالیی ٚخٛز زاؽت و ٝثغیبری اس ٘ىبتِ
ٔٛرز٘ظزِ ٍ٘بر٘س ٜاس لّٓ ثیفتس ٔ ٚغزح ٘ؾٛز؛ یب ث ٝؽىّی ٘بزلیك ٔغزح ؽٛز.
 .14ایٗ وبر ثز ٔجٙبی ثبسذٛرزٞبی ذٛا٘ٙسٌبٖ  ٚتغییز  ٚتحٛالتِ فىزیاْ ،ثبس ٚ ٓٞیزایؼ  ٚثٝرٚس
ذٛاٞس ؽس .ثب ثبسذٛرزٞبی ثیرحٕب٘ ٝأب ٔٙقفب٘ٝی ذٛزٔ ،زا زر تٟیٝی ٚیزایؼٞبی ثؼسی یبری

زٞیس .ایٕیُ ٔٗ:

suseleng@yahoo.com

 .15زر پبیبٖ ،اس زٚعتب٘ٓ عؼیس عٛعی ،أیٗ ٘ظزی ٔ ٚیٙب ذجٛؽب٘ی فٕیٕب٘ ٝتؾىز ٔیو ٓٙؤ ٝزا
یبری زاز٘س تب ثتٛا٘ٓ اس سٚایبی زیٍزی ٘یش ثٛٔ ٝضٛع ٍ٘ب ٜو .ٓٙؽه ٘سارْ و ٝثس ِٖٚثبسذٛرزٞبی
ایٗ ػشیشاٖ ،ایٗ زفتزچ ٝث ٝؽىُِ ذبْتزی ثیزٔ ٖٚیآٔس.
آرػ حغیٙیبٖ
ذززاز 1393
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حبَٛ٘ ،ثت ث ٝآٖ ٔیرعس و ٝیه ث ٝیه ثٛٔ ٝضٛػبتِ ٔرتّف عَز ثش٘یٓ  ٚثجیٙیٓ ٔٛاضغِ ز٘ ٚفز زر
لجبَِ آٟ٘ب چیغت .ثب اعتفبز ٜاس وّٕبتی و ٝثب ذظِ ٔٛرة اس یىسیٍز خسا ؽسٜا٘س  ٚذظوؾیسٖ ثز
وّٕبتی ؤ ٝسِ ٘ظزتبٖ ٘یغت خّٕٞٝبیی ٔٛافك ثب ػمبیس  ٚذٛاعتٞٝبتبٖ ثغبسیس.
زلت وٙیس ← ِشٔٚی ٘سارز ثٛٔ ٝرز یب ٔٛارزی و ٝزرثبرٜی آٖ ٔٛضغِ ٔؾرقی ٘ساریس پبعد زٞیس.
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چارچوبِ ارتباط
 .1هَضغ ًسجت ثِ اسدٍاج ،سًذگیِ هطتزک ٍ تَلیذهثل
 [تزخیح ٔیز ،ٓٞحتٕبً ثبیسِ ،شٔٚی ٘سارز] و ٝایٗ راثغ[ ٝاس اثتسا/پظ اس ٔستیٞ/زٌش]ث ٝؽىُِ رعٕی (اسزٚاج) [زرآیس/زر٘یبیس].
 [تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس/تفبٚتی ٕ٘یوٙس اٌز] [زٚعتبٖ/ذب٘ٛازٜاْ] اس ایٗ راثغ ٝثبذجز[ؽ٘ٛس٘/ؾ٘ٛس] [/ٚأب] [تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس/تفبٚتی ٕ٘یوٙس اٌز] [زٚعتبٖ/ذب٘ٛازٜی]
ؽزیىٓ اس ایٗ راثغ ٝثبذجز [ؽ٘ٛس٘/ؾ٘ٛس].
 [تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس/تفبٚتی ٕ٘یوٙس اٌز] [اس اثتسا/پظ اس ٔستیٞ/زٌش] زر یه ذب٘ٚ ٝسیزِ یه عمف س٘سٌی [ثىٙیٓ/یب٘/ىٙیٓ].
 [تزخیح ٔیز/ٓٞحتٕبً ٔیذٛا/ٓٞتقٕیٓ ٘سارْٕٔ/ىٗ اعت ثرٛا[ ]ٓٞعی چٙس......عبَٔ/ب ِٜآیٙس ]ٜفبحتِ  ......فزس٘س ؽ.ْٛ

 .2ثب کذام ًَع یب اًَاع اس تؼْذات هَافق ّستیذ؟
 تؼٟسِ ػزضی :تؼٟس [ٔیزٔ/ٓٞیذٛا ]ٓٞتب سٔب٘یى ٝزر ایٗ راثغ ٝلزار زارْ ،ثب فززی
زیٍز ارتجبطِ [ػبعفی/خٙغی] ثزلزار [٘ى٘/ٓٙىٙیٓ].
 تؼٟسِ عِٛی :تؼٟس [ٔیزٔ/ٓٞیذٛا ]ٓٞثٔ ٝستِ [چٙسٔ ...../ب/ٜعبَ] زر ایٗ راثغٝ
[ثٕب٘ٓ/ثٕب٘یٓ].
 تؼٟسِ عٛال :تؼٟس [ٔیزٔ/ٓٞیذٛا ]ٓٞو ٝتب ا٘تٟبی ػٕز ثب ؽرـِ زیٍزی ارتجبطِ
[ػبعفی/خٙغی] ثزلزار [٘ى٘/ٓٙىٙیٓ].

ٞ یچوساْ.
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 .3ضزایط پبیبى دادى ثِ راثطِ
زر اثتسای ؽىٌُیزی یه راثغٝی ػبعفی-خٙغی عزفیٗ ٔیتٛا٘ٙس زر ٔٛرزِ أىبٖ٘/حٜٛی
فغدِ احتٕبِیِ «لزارزاز»ِ ػبعفی-خٙغیؽبٖ ،ثب یىسیٍز ٌفتٍ ٛوزز ٚ ٜث ٝتٛافك ثزعٙس .زر
ایٗ راعتبٔ ،یتٛاٖ ث ٝچٟبر اٍِٛی ٔتسا َٚثزای فغدِ ایٗ «لزارزاز» اؽبر ٜوزز:
 فغد یهخب٘جٝی ٘بٌٟب٘ی :ثز اعبطِ ایٗ اٍِ ،ٛذٛاعتِ یىی اس عزفیٗ ،ثزای
پبیبٖیبفتِٗ راثغ ٝوبفیعت ٘ ٚیبسی ث ٝخّتِ رضبیت یب لب٘غٕ٘ٛزِٖ فزز ٔمبثُ ٘یغت.
 فغد یهخب٘جٝی ّٟٔتزار :ث ز اعبطِ ایٗ اٍِ ،ٛذٛاعتِ یىی اس عزفیٗ ،ثزای
پبیبٖیبفتِٗ راثغ ٝوبفیعت ٘ ٚیبسی ث ٝخّتِ رضبیت یب الٙبعِ فززِ ٔمبثُ ٘یغت؛ أب
چٙب٘چ ٝفززِ ٔمبثُ ،ثزای ٞضِٓ ایٗ ٔٛضٛع احتیبج ث ٝسٔبٖ زاؽت ٝثبؽس ،فززی وٝ
ذٞٛبِٖ اتٕبْ راثغ ٝاعت ثبیس ث ٝأّٟ ٚت زٞسّٟٔ .تِ زرذٛاعتی غبِجبً ثیٗ چٙس ٞفتٝ
تب چٙس ٔب ٜػٛٙاٖ ٔیؽٛز.
 فغد تٛافمی :ثز اعبطِ ایٗ اٍِ ،ٛپبیبٖ یبفتِٗ راثغٛٙٔ ٝط ث ٝرضبیت  ٚتٛافكِ ٞز زٚ
عزفِ راثغ ٝاعت .ث ٝایٗ تزتیتٔ ،بزأی و ٝیىی اس عزفیٗ ثب اتٕبِْ راثغٔ ٝربِف
ثبؽس ،أىبِٖ فغدِ ارتجبط ٚخٛز ٘سارز.
 فبلسِ أىبِٖ فغد :ثز اعبطِ ایٗ اٍِٞ ،ٛیچ ٔؾىّی زر راثغ ٝآ٘مسر إٞیت ٘سارز وٝ
تٛخیٟی ثزای ٔٗ یب ؽزیىٓ خٟتِ پبیبٖ زازٖ ث ٝراثغ ٝثبؽس.

 .4هبیلیذ راثطِ در چِ قبلت(ّبیی) پیبدُ ضَد؟
(ثزای اعالع اس ٔؼٙبی ایٗ رً٘ٞب ،زوٕٝی  Ctrlرا ثٍیزیس  ٚعپظ ثز رٚی رًِ٘ زِرٛا ٜوّیه وٙیس).

 ارتجبط آثی
 ارتجبط ثٙفؼ
 ارتجبط ارغٛا٘ی
 ارتجبط عزذبثی
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مسائل جنسی
 .5پیطیٌِی ػبطفی-جٌسی
[تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] راثغٝی پیؼِ ر ،ٚاِٚیٗ تدزثٝی ػبعفیِ ؽزیىٓ
[ثبؽس٘/جبؽس] [/ٚأب] [تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] راثغٝی پیؼِ ر ،ٚاِٚیٗ تدزثٝی
خٙغیِ ؽزیىٓ [ثبؽس٘/جبؽس].
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] ثتٛا٘ٓ راخغ ث[ ٝخشئیبت/وّیبت] ٌذؽتٝی
ػبعفیاْ ثب ؽزیىٓ فحجت [ثى٘/ٓٙى[ ٚ ]ٓٙتزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] ثتٛا٘ٓ اس [خشئیبت /وّیبت]
ٌذؽتٝی ػبعفیِ ؽزیىٓ اعالع [زاؽت٘/ٝساؽت ]ٝثبؽٓ.
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] ثتٛا٘ٓ راخغ ث[ ٝخشئیبت /وّیبت] ٌذؽتٝی
خٙغیاْ ثب ؽزیىٓ فحجت [ثى٘/ٓٙى[ ٚ ]ٓٙتزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] ثتٛا٘ٓ اس [خشئیبت /وّیبت]
ٌذؽتٝی خٙغیِ ؽزیىٓ اعالع [زاؽت٘/ٝساؽت ]ٝثبؽٓ.

اًذاس جٌسی
 .6چطن ِ
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیسِ/شٔٚی ٘سارز] راثغٔٝبٖ [اس ٕٞبٖ اٚایُ/ثؼس اس . . .
ٞ/ . .ز سٔبٖ و٘ ٝیبسػ اس عٛی ٞز ز٘ ٚفز احغبط ؽسٞ/یچٍب ،]ٜثب راثغٝی خٙغی ٕٞزاٜ
[ؽٛز٘/ؾٛز].
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 .7خطِ قزهشّبی جٌسی
در راثطِی پیصِ رٍ ،حبضز ثِ اًجبمِ ایي فؼبلیتّب ًخَاّن ثَد:
 آٔیشػِ ٚاصیٙبَ (آٔیشػ ٕٞزا ٜثب زذ َٛثٟٔ ٝجُ)
 آٔیشػِ ثس ٖٚوب٘سْٚ
 آٔیشػِ زٞب٘ی
 آٔیشػِ ذؾ٘ٛتآٔیش +آعیتسا /ٚ /زرز٘بن*
 اعتفبز ٜاس ٚعبیُِ اضبفی ٘ظیزِ ٚیجزاتٛر
 آٔیشػِ ٔمؼسی
 آٔیشػِ ٚاصیٙبَ زر سٔبٖٞبی اعتثٙبیی ٘ظیزِ لبػسٌی /ٚ /حبٍّٔی
 آٔیشػ ثٍٙٞ ٝبِْ ثیٕبریٞبی ٔمبرثتیٚ /ٚ /اٌیززار
 آٔیشػ زر سٔب٘یى ٝذٛاٞبِٖ ا٘دبٔؼ ٘یغتٓ.

 .8فؼبلیتّبی جٌسیِ جبًجی
[ثبیس/تزخیح ٔیزِ/ٓٞشٔٚی ٘سارز] ثتٛا٘ٓ حیِٗ راثغ ،ٝزعت ث ٝذٛزارضبیی [ثب/ثس]ٖٚ
اعتفبزٜ

اس

[ٚعبیُ

ٔرقٛؿ/پٛرٍ٘٘ٛبری]

[ثش٘ٓ٘/ش٘ٓ]

[ِٚ/ٚی]

[تزخیح

ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ زعت ث ٝذٛزارضبیی [ثب/ثس ]ٖٚاعتفبز ٜاس [ٚعبیُ
ٔرقٛؿ/پٛرٍ٘٘ٛبری] [ثش٘س٘/ش٘س].
 .9رٍاثطِ دیگز
زر حبَِ حبضز زر راثغٝی [ػبعفی/خٙغی] زیٍزی [لزار زارْ/زر حبَ اتٕبٔٓ /لزار ٘سارْ] ٚ
[ثبیس/تزخیح ٔیزِ/ٓٞشٔٚی ٘سارز] ؽزیىٓ زر راثغٝی [ػبعفی/خٙغی] زیٍزی لزار ٘ساؽتٝ
ثبؽس.
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اقتصاد
 .10چِ کسی ّشیٌِّبی اقتصبدی راثطِ را پزداخت هیکٌذ؟
[ تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] ٞزوظ ٞشیٞٝٙبی ذٛزػ را ثپززاسز .ثزاثز ٔثُِ ز ٚزٚعت.
[ تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] ٞزوظ ٞشیٞٝٙبی التقبزیِ ذٛزػ را ثپززاسز .أب عِٟٓ
[ٔٗ/ؽزیىٓ] زر پززاذتِ ایٗ ٞشیٞٝٙب لسری ثیؾتز ثبؽس.
[ تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] ٞشیٞٝٙبی ؽرقیِ ٞزوظ ث ٝػٟسٜی ذٛزػ ثبؽس ،أب ٞشیٞٝٙبی
ارتجبط را [ٔٗ/ؽزیىٓ] ث ٝػٟسٔ[ ٜیٌیزْ/ثٍیزز].

[تزخیحٔیزٔ/ٓٞبیّٕٓ٘/یذٛا]ٓٞ

زر ایٗ راثغ[ ،ٝتزخیح ٔیز/ ٓٞثبیس

ٞشیٞٝٙبی التقبزیِ ایٗ راثغ ٝرا ٔٗ ثٝ

ٕ٘/یذٛا ]ٓٞؽزیىٓ ٞشیٞٝٙبی التقبزیِ

ػٟس[ ٜثٍیزٍْ٘/یزْ] .اس خّٕ:ٝ

ٔزا ثپززاسز .اس خّٕ:ٝ

ٞ شیٞٝٙبی تحقیُ

ٞ شیٞٝٙبی تحقیُ

ٞ شیٞٝٙبی والطٞبی فٛق ثز٘بٔٝ

ٞ شیٞٝٙبی والطٞبی فٛق ثز٘بٔٝ

ٞ شیٞٝٙبی عفزٞبی [ز٘ٚفز/ٜا٘فزازی]

ٞ شیٞٝٙبی عفزٞبی [ز٘ٚفز/ٜا٘فزازی]

ٞ شیٞٝٙبی ذٛرز  ٚذٛران

ٞ شیٞٝٙبی ذٛرز  ٚذٛران

ٞ شیٞٝٙبی پٛؽبن

ٞ شیٞٝٙبی پٛؽبن

ٞ شیٞٝٙبی رفتٚآٔس

ٞ شیٞٝٙبی رفتٚآٔس

ٞ شیٞٝٙبی ذزیس ٔٛثبیُ/اتٛٔٛثیُ. . . . /

ٞ شیٞٝٙبی ذزیس ٔٛثبیُ/اتٛٔٛثیُ. . . . /

ٞ شیٞٝٙبی ثٟساؽتی/زرٔب٘ی/آرایؾی

ٞ شیٞٝٙبی ثٟساؽتی/زرٔب٘ی/آرایؾی

ٞ شیٞٝٙبی [اخبر/ٜذزیسِ] ٔغىٗ [ ٚآة/

ٞ شیٞٝٙبی [اخبر/ٜذزیسِ] ٔغىٗ [ ٚآة/

ثزقٌ /بس /تّفٗ]
ٞ شیٞٝٙبی فزس٘ساٖ

ثزقٌ /بس /تّفٗ]
ٞ شیٞٝٙبی فزس٘ساٖ
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محدودیتها
 .11هحذٍدیت ّبی سهبًی ثزای دیذار


[ٕٛٞار ،ٜغبِجبً ،ث ٝخش رٚسٞبی تؼغیُ] [پظ اس عبػت  ٚ . . .تب لجُ اس عبػت ] . . .
أىبِٖ زیسار [زارْ٘/سارْ].



[تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسِ/شٔٚی ٘سارز] [ثزای ذٛاة/پیؼ اس تبریىی] ث ٝذب٘ٝ
[ثزٌززْ/ثزٍ٘ززْ].



ثزای زیسار زر ع[ َِٛرٚس /یب /ؽت] ٔحسٚزیتِ سٔب٘ی [زارْ٘/سارْ].



[رٚسٔ/بٞ/ٜبی]  . . . .أىبِٖ زیسار ٘سارْ.

[تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ ثزای زیسارٞبٔبٖ زر ع َِٛرٚس ٔحسٚزیت
[زاؽت٘/ٝساؽت ]ٝثبؽس [ِٚ/ٚی] [تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ ثزای زیسارٞبٔبٖ
زر ع َِٛؽت ٔحسٚزیت [زاؽت٘/ٝساؽت ]ٝثبؽس.

 .12هحذٍدیتّب ثزای ًَع پَضص (اس هٌظز سلیقِ ٍ سیجبییضٌبسی)
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیس٘/جبیس] ؽزیىٓ حك زاؽت ٝثبؽس راخغ ث ٝپٛؽؾٓ
(اس ٔٙظز عّیم[ )ٝاظٟبر/ ٚ /اػٕبَ] ٘ظز وٙس [ِٚ/ٚی] +تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسِ/شٔٚی ٘سارز] حك
زاؽت ٝثبؽٓ راخغ ث ٝعزسِ پٛؽؼِ ؽزیىٓ (اس ٔٙظز عّیم[ )ٝاظٟبر/ ٚ /اػٕبَ] ٘ظز و.ٓٙ

 .13طزس لجبس پَضیذى ضزیکن (اس هٌظز حجبة ٍ پَضصِ ثذى)
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٕ٘/یذٛا ]ٓٞزر ٔٛرز ٘حٜٛی پٛؽؼ ؽزیىٓ (اس
ٔٙظز حدبة) ،حكِ [اظٟبر/اػٕبَِ] ٘ظز زاؽت ٝثبؽٓ [/ٚأب] [تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٕ٘/یذٛا]ٓٞ
ؽزیىٓ زر ٔٛرز ٘حٜٛی پٛؽؾٓ (اس ٔٙظز حدبة) حك [اظٟبر/اػٕبَِ] ٘ظز [زاؽتٝ
ثبؽس٘/ساؽت ٝثبؽس].
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 .14جبیگبُِ طجیؼتگزدی
[تزخیح ٔیزِ/ٓٞشٔٚی ٘سارز/حتٕبً ثبیس] ثتٛا٘ٓ [ث ٝعٛر ٔٙظٌٍٟٓ/ب[ ]ٜث ٝؽىُِ ا٘فزازی/ثب
زٚعتبِٖ ٕٞدٙظ /یب /ثب زٚعتبِٖ ٔرتّظ /یب /ثب ؽزیىٓ] ث ٝعجیؼتٌززی اس ٘ٛع
[تفزیحیٚ/رسؽی/پزذغز] ثز[ ٚ ْٚتزخیح ٔیز /ٓٞثبیسٔ /یپذیزْ اٌز] [ثتٛا٘ٓ٘/تٛا٘ٓ]
[ٞیچٍب /ٜث ٝعٛر ٔٙظٌٍٟٓ/ب[ ]ٜث ٝؽىُِ ا٘فزازی/ثب زٚعتبِٖ ٕٞدٙظ /یب /ثب زٚعتبِٖ ٔرتّظ
/یب /ثب ؽزیىٓ] ث ٝعجیؼتٌززی اس ٘ٛع [تفزیحیٚ/رسؽی/پزذغز] ٘ز.ْٚ
[تزخیح ٔیز /ٓٞثبیس] ؽزیىٓ [ث ٝعٛر ٔٙظٓ /یب ٌٍٟ/ب[ ]ٜث ٝؽىُِ ا٘فزازی/ثب زٚعتبِٖ
ٕٞدٙظ /ثب زٚعتبِٖ ٔرتّظ/ثب ٔٗ] ث ٝعجیؼتٌززی اس ٘ٛع [تفزیحیٚ/رسؽی/پزذغز] ثپززاسز
[ ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ [ٞیچٍب /ٜث ٝعٛر ٔٙظٓ /یب ٌٍٟ/ب[ ]ٜث ٝؽىُِ
ا٘فزازی/ثب زٚعتبِٖ ٕٞدٙظ /ثب زٚعتبِٖ ٔرتّظ/ثب ٔٗ] ث ٝعجیؼتٌززی اس ٘ٛع
[تفزیحیٚ/رسؽی/پزذغز] ٘پززاسز.

 .15هیشاىِ رٍاثطِ اجتوبػی
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیسِ/شٔٚی ٘سارز] ثتٛا٘ٓ ثب افزازِ [ٕٞدٙظ/ ٚ /خٙظِ
ٔربِف] رٚاثظِ اختٕبػی [ا٘سن ٝ٘/وٓ  ٝ٘ ٚسیبز /فزاٚاٖ] زاؽت ٝثبؽٓ [ ٚتزخیح ٔیز/ٓٞ
ثبیسٔ /یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ ثب ٕٞدٙغب٘ؼ رٚاثظِ اختٕبػی [ا٘سنٔ/تؼبزِی/فزاٚا٘ی] زاؽتٝ
ثبؽس [/ٚأب] [تزخیح ٔیز /ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ ثب اػضبیی اس خٙظِ ٔربِف ،رٚاثظِ
اختٕبػی [ا٘سنٔ/تؼبزِی/فزاٚا٘ی] [زاؽت٘/ٝساؽت ]ٝثبؽس.
 .16هحذٍدیتّب ثزای کبر در ثیزٍى اس خبًِ
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] ثتٛا٘ٓ ثیز ٖٚاس ذب٘[ ٝاس خّٕ ٝزر ٔؾبغُ ٔرتّظ]
وبر و/ٚ[ ٓٙأب] [تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس٘/جبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ [اس خّٕ ٝزر ٔؾبغُِ
ٔرتّظ] وبر وٙس.
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 .17تقسینِ کبر هذرى یب سٌتی
[تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] تمغیِٓ وبرٞب زر راثغٔٝبٖ ،ثز ٔجٙبی [خٙغیت افزاز/ ٚ /تٛا٘بییٞبی
افزاز] فٛرت ٌیزز.

 .18رٍاثط ثب دٍستبى
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیزِ/ٓٞشٔٚی ٘سارز/حتٕبً ثبیس] ثتٛا٘ٓ [ث ٝعٛر ٔٙظٌٍٟٓ/ب/ٜزر
ٔٛالغِ اضغزاری] [ث ٝؽىُِ ا٘فزازی /یب ٌ/زٞٚی] زر ذب٘ٝی زٚعتبِٖ ٓٞخٙغٓ [اِجت ٝ٘ ٝثزای
ذٛاة] ثٕب٘ٓ [/ٚأب] [تزخیح ٔیز /ٓٞثبیسٔ /یپذیزْ اٌز] [ثتٛا٘ٓ٘/تٛا٘ٓ] [ٞیچٍب /ٜث ٝعٛر
ٔٙظٌٍٟٓ/ب/ٜزر ٔٛالغِ اضغزاری] [ث ٝؽىُِ ا٘فزازی /یب ٌ/زٞٚی] زر ذب٘ٝی فززی اس خٙظِ
ٔربِف ثز.ْٚ
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیز٘/ٓٞجبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ [ث ٝعٛر ٔٙظٌٍٟٓ/ب[ ]ٜثٝ
ؽىُِ ا٘فزازی /یب ٌ/زٞٚی] زر ذب٘ٝی زٚعتبِٖ ٕٞدٙظ [اِجت ٝتب عبػتِ [ ] . . .ثٕب٘سٕ٘/ب٘س]
[ ٚتزخیح ٔیز٘ /ٓٞجبیسٔ /یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ [ٞیچٍب /ٜث ٝعٛر ٔٙظٌٍٟٓ/ب[ ]ٜث ٝؽىُِ
ا٘فزازی /یب ٌ/زٞٚی] زر ذب٘ٝی ؽرقی اس خٙظِ ٔربِف [اِجت ٝتب عبػتِ  ] . . .ثٕب٘س.

 .19هحذٍدیتّب ثزای هزاجؼِ ثِ پشضک ٍ هطبٍر ٍ رٍاىضٌبس
[تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] [٘تٛا٘ٓ/ثتٛا٘ٓ] ٍٙٞبِْ ثیٕبریٞبی تٙب٘ی/رٚا٘ی [اس ٞز
٘ٛع/اس ٘ٛع [ ]. . . . . .خش زر ٔٛالغِ اٚرصا٘غی] ٘شزِ پشؽىی اس خٙظِ ٔربِف [ثز٘/ْٚز،]ْٚ
[/ٚأب] [تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ ٍٙٞبِْ ثیٕبریٞبی تٙب٘ی/رٚا٘ی [اس ٞز
٘ٛع/اس ٘ٛع [ ]. . . . . .خش زر ٔٛالغِ اٚرصا٘غی] ٘شز پشؽىی اس خٙظِ ٔربِف [ثزٚز٘/زٚز].
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 .20هحذٍدیتّب ثزای ضزکت در هْوبًیّب
[ثٚ ٝفٛرٌٍٟ/ب/ٜث٘ ٝسرت] زر ٕٟٔب٘یٞبی ٔرتّف ؽزوت ٔیو[ ٚ ٓٙتزخیح ٔیز/ٓٞثبیس]
ؽزیىٓ ٔزا زر [ثزذی اسٕٝٞ/ی] ایٗ ٕٟٔب٘یٞب ٕٞزاٞی وٙس [ ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] ؽزیىٓ
ٔزا زر [ثزذی اس] ایٗ ٕٟٔب٘یٞب ٕٞزاٞی ٘ىٙس.
[تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] [ثتٛا٘ٓ٘/تٛا٘ٓ] [ٌبٞیٕٛٞ/ار ]ٜثس ٖٚحضٛر ؽزیىٓ ،زر
ٕٟٔب٘یٞبی ٔرتّظ ؽزوت و[ ٚ ٓٙتزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/ؾىّی ٘سارز اٌز] ؽزیىٓ
[ٌبٞیٕٛٞ/ار ]ٜثس ِٖٚحضٛرِ ٔٗ ،زر ٕٟٔب٘یٞبی ٔرتّظ ؽزوت [٘ىٙس/ثىٙس].

 .21هحذٍدیتّب ثزای حضَر در هکبىّبی هختلف (ثبسار ،خزیذ ،پیبدُرٍی)
[تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ [ٌبٞی] ثس ِٖٚحضٛرِ ٔٗ ،زر ایٗ فؼبِیتٞب
ؽزوت [٘ىٙس/ثىٙس] [/ٚأب] ؽرقبً [تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ ٔزا زر [ثزذی
اس] ایٗ فؼبِیتٞب ٕٞزاٞی [وٙس٘/ىٙس].

 .22هحذٍدیتّب ثزای ػضَیت در گزٍُّبی هختلف
[تزخیح ٔیز/ٓٞحتٕبً ثبیس] ثتٛا٘ٓ زر ٌزٞ(ٜٚبیی) اس [ ٞز ٘ٛعٛ٘ /عِ ] . . . . . . . . . . .
ػضٛیت زاؽت ٝثبؽٓ [ ٚتزخیح ٔیز/ٓٞحتٕبً ثبیس] ثتٛا٘ٓ زر ٌزٞ(ٜٚبیی) اس [ٞز ٘ٛعٛ٘ /عِ . .
 ] . . . . . . . . .ػضٛیت ٘ساؽت ٝثبؽٓ.
[تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ ثرٛاٞس زر [ٞز٘ٛع] ٌزٞ(ٜٚب) [ی ] . . . . . . . . .
ػضٛیت زاؽت ٝثبؽس [ ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] زر [ٞز٘ٛع] ٌزٞ(ٜٚب) [ی . . . . .
 ]. . . . .ػضٛیت ٘ساؽت ٝثبؽس.
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 .23هحذٍدیتّب ثزای سفزّبی خبرجِ کطَر
+تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسِ/شٔٚی ٘سارز* ثتٛا٘ٓ [ث ٝعٛر ٔٙظٌٍٟٓ/ب/ٜزر ٔٛالغ اضغزاری] ث ٝتٟٙبیی
ث ٝعفزِ ذبرج اس وؾٛر ثز/ٚ[ .ْٚأب] +تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٕ٘/یذٛا[ *ٓٞث ٝعٛر ٔٙظٌٍٟٓ/ب]ٜ
ثب ؽزیىٓ ث ٝعفزِ ذبرج اس وؾٛر ثز.ْٚ
+تزخیح ٔیزٔ/ٓٞؾىّی ٘سارْ اٌز٘ /جبیس* ؽزیىٓ [ث ٝعٛر ٔٙظٌٍٟٓ/ب/ٜزر ٔٛالغ اضغزاری]
ثس ٗٔ ِٖٚث ٝعفز ذبرخی [ثزٚز٘/زٚز].
[تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ ثزای ذزٚج اس وؾٛر ٔحسٚزیت [زاؽت٘/ٝساؽت]ٝ
ثبؽس.

 .24هحذٍدیتّب ثزای سفزّبی داخلِ کطَر
+تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسِ/شٔٚی ٘سارز* ثتٛا٘ٓ [ث ٝعٛر ٔٙظٌٍٟٓ/ب/ٜزر ٔٛالغ اضغزاری] ث ٝتٟٙبیی
ث ٝعفزٞبی زاذُ وؾٛر ثز/ٚ[ .ْٚأب] +تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسِ/شٔٚی ٘سارز* ؽزیىٓ
[ٞیچٍب/ٜث ٝعٛر ٔٙظٌٍٟٓ/بٔ ]ٜزا زر عفزٞبی زاذُ وؾٛر ٕٞزاٞی وٙس.
+تزخیح ٔیزٔ/ٓٞیپذیزْ اٌز٘ /جبیس* ؽزیىٓ [ث ٝعٛر ٔٙظٌٍٟٓ/ب/ٜزر ٔٛالغ اضغزاری] ثب
ٞسفِ [وبری/تفزیحی] ثس ٗٔ ِٖٚث ٝعفز(ٞبی) زاذّی [ثزٚز٘/زٚز].

 .25هحذٍدیتّب در رٍاثطِ دٍستی ٍ کبری
[تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] ثتٛا٘ٓ ثب اػضبی خٙظ ٔربِف ،ارتجبطِ [زٚعتب٘/ٝوبری] [زر لبِتِ
ٌز /ٚ /ٜٚث ٝعٛر تٟٙب] زاؽت ٝثبؽٓ [ ٚتزخیح ٔیز٘/ٓٞجبیسٔ/ؾىّی ٘یغت اٌز] ؽزیىٓ ثب
اػضبیی اس خٙظِ ٔربِف ارتجبعی [زٚعتب٘/ٝوبری] [زر لبِتِ ٌز /ٚ /ٜٚث ٝعٛر تٟٙب]
[٘ساؽت/ٝزاؽت ]ٝثبؽس.
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 .26جبیگبُ خبًَادُّب
[تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] ثتٛا٘ٓ ٚلتِ +سیبزی/وٕی* را ثب ذب٘ٛاز ٚ ٜذٛیؾب٘ٚسا٘ٓ
+ثٍذراٍ٘ٓ٘/ذرا٘ٓ* [ ٚتزخیح ٔیز/ٓٞحتٕبً ثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ ٔزا ثزای زیسار
ذب٘ٛازٜاْ ٕٞزاٞی [وٙس٘/ىٙس] .ثٕٞ ٝیٗ ؽىُ[ ،تزخیح ٔیزٔ/ٓٞیپذیزْ اٌز] ؽزیىِٓ ٚلت
[سیبزی/وٕی] را ثب ذب٘ٛازٜاػ +ثٍذرا٘سٍ٘/ذرا٘س* /ٚأب [تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] ثتٛا٘ٓ ا ٚرا
ٕٞزاٞی [ثى٘/ٓٙى.]ٓٙ
[تزخیح

ٔیز/ٓٞثبیسِ/شٔٚی

ٕ٘یثی]ٓٙ

ذب٘ٛازٜاْ

ثتٛا٘س

زر

تقٕیٌٓیزیٞبی

[ؽرقیاْ/ارتجبعٕبٖ] [ث ٝعٛر وبُٔ/تب ا٘ساسٜای/ا٘سوی] [اظٟبر/اػٕبَ] ٘ظز وٙس [ ٚتزخیح
ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ذب٘ٛازٜی ؽزیىٓ زر تقٕیٌٓیزیٞبی [أ/ٚب] [ث ٝعٛروبُٔ/تب
ا٘ساسٜای/ا٘سوی] [اظٟبر/اػٕبَ] ٘ظز [وٙٙس٘/ىٙٙس].
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ویژگیهای تنانی
 .27الگَی غذایی
[تزخیح ٔیز/ٓٞحتٕبً ثبیسِ/شٔٚی ٘سارز] ثتٛا٘ٓ [ٌیبٜذٛار٘/بٌٛؽتذٛارٌٛ/ؽتذٛار] ثبؽٓ
[/ٚأب]

[حتٕبً

ثبیسٔ/یپذیزْ

اٌز/تزخیح

ٔیز]ٓٞ

ؽزیىٓ

[ٌیبٜذٛار٘/بٌٛؽتذٛارٌٛ/ؽتذٛار] ثبؽس.
[تزخیح ٔیز/ٓٞحتٕبً ثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] [ثتٛا٘ٓ٘/تٛا٘ٓ] [عبِٓ٘/بعبِٓ] تغذی ٝو/ٚ[ ٓٙأب]
[حتٕبً ثبیسٔ/یپذیزْ اٌز/تزخیح ٔیز ]ٓٞؽزیىٓ تٛخ[ ٝسیبزی/ا٘سویٔ/تؼبزِی] ث ٝعالٔتِ
غذاییاػ ٘ؾبٖ [زٞس٘/سٞس].
ٍ .28ضؼیت سالهتی
[ٕ٘یپذیزْٔ/یپذیزْ] اٌز ؽزیىٓ [زر حبَ حبضز /یب /زر ٌذؽت ]ٝزچبر ٘بذٛؽیِ تٙب٘ی اس
٘ٛع [ثیٕبری لّجی/تٙفغی/پٛعتی /ایسس /ثیٕبریِ ٔمبرثتی/تبالعٕیٞ/پبتیت/زیبثت] . . . . . . . /
+ثٛز ٜثبؽس/ثبؽس[.
[٘جبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ [زر حبَ حبضز /یب /زر ٌذؽت ]ٝزچبر ٘بذٛؽیِ رٚا٘ی [اس ٘ٛع
افغززٌی/رٚاٖپزیؾی/پبرا٘ٛیب/ؽیشٚفز٘ی/اذتالَِ ٚعٛاطاخجبری+ ] . . . . . . . . . /ثٛز*ٜ
ثبؽس.
 .29هصزف هَاد هخذر
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیز/ٓٞحتٕبً ثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] [ثتٛا٘ٓ٘/تٛا٘ٓ] [ث ٝعٛر
ٌٍٟبٔ/ٜغّمبً/ث ٝعٛر ٔٙظٓ] ٔبزٜی ٔرسر [اس ٞز ٘ٛع /اس ٘ٛع ٔ ]. . . . . . . .قزف [و]ٓٙ
[/ٚأب] [ٔیپذیزْ اٌز/تزخیح ٔیز٘/ٓٞجبیس] ؽزیىٓ [ث ٝعٛر ٌٍٟبٞ/ٜیچٍب/ٜث ٝعٛر ٔٙظٓ] [اس
ٞز ٘ٛع /اس ٘ٛع ٔ ] . . . . . . .بزٜی ٔرسر ٔقزف [ثىٙس٘/ىٙس /یب /وزز ٜثبؽس].
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ٍ .30رسش کزدى
زر راثغٝی پیؼِر[ ٚتزخیح ٔیز/ٓٞحتٕبً ثبیسِ/شٔٚی ٘سارز] ثتٛا٘ٓ [ٌٍٟب/ٜث٘ ٝسرت/ث ٝعٛر
ٔٙظٓ/ث ٝعٛر حزفٝای] ثٚ ٝرسػ)ٞبی(  . . . . . . . . . .ثپززاسْ [/ٚأب] [تزخیح
ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ [ٌٍٟب/ٜث٘ ٝسرت/ث ٝعٛر ٔٙظٓ/ث ٝعٛر حزفٝای]
ٚرسػ)ٞبی(  . . . . . . . . . .ا٘دبْ زٞس [ ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] [ٞیچٍب/ٜثٝ
عٛر حزفٝای/ث ٝعٛر ٔٙظٓ] ٚرسػ)ٞبی(  . . . . . . . . . . . . .ا٘دبْ ٘سٞس.
 .31هصزف هطزٍثبت الکلی
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیز/ٓٞحتٕبً ثبیسٔ /یپذیزْ اٌز] [ثتٛا٘ٓ٘/تٛا٘ٓ] [ث ٝعٛر
ٔٙظٌٍٟٓ/ب/ٜث٘ ٝسرتٔ/غّمبً] ٔؾزٚثبتِ اِىّی ٔقزف وِٚ/ٚ[ ،ٓٙی] [تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس]
ؽزیىٓ [ث ٝعٛر ٔٙظٌٍٟٓ/ب/ٜث٘ ٝسرتٔ/غّمبً] [زر حضٛر ٔٗ/زیٍزاٖ] ٔؾزٚثبتِ اِىّی
ٔقزف [٘ىٙس/وٙس].
 .32هصزف سیگبر
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیز/ٓٞحتٕبً ثبیسٔ /یپذیزْ اٌز] [ثتٛا٘ٓ٘/تٛا٘ٓ] [ث ٝعٛر
ٔٙظٌٍٟٓ/ب/ٜث٘ ٝسرتٔ/غّمبً] عیٍبر ثىؾِٓٚ/ٚ[ ،ی] [تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] ؽزیىٓ [ث ٝعٛر
ٔٙظٌٍٟٓ/ب/ٜث٘ ٝسرتٔ/غّمبً] [زر حضٛر ٔٗ/زیٍزاٖ] عیٍبر [٘ىؾس/ثىؾس].
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ویژگیهای روانی
 .33جبیگبُ ثبٍرّبی هذّجی-آییٌی
[تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسِ /شٔٚی ٘سارز] ثتٛا٘ٓ ثٞ[ ٝز ٘ٛع] [آییٗٔ/ذٞت]  . . . . . . .ثبٚر
[زاؽت٘/ٝساؽت ]ٝثبؽٓ/ٚ[ ،أب] [تزخیح ٔیز/ٓٞثبیس٘/جبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ ثٞ[ ٝز ٘ٛع]
[آییٗٔ/ذٞت]  . . . . .ثبٚر زاؽت٘/ٝساؽت ٝثبؽس.
 .34اّویت گزایصّبی اجتوبػیسیبسی ضزیکن
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیسِ /شٔٚی ٘سارز] ثتٛا٘ٓ ٌ+زایؼ/فؼبِیت*ٞبی
+عیبعی/اختٕبػی/فزٍٙٞیٔ/حیظسیغتی*

ذٛز

ٔیز/ٓٞحتٕبًٔ/یپذیزْاٌز]

ؽزیىٓ

را

ز٘جبَ

وٓٙ

/ٚ+أب*

[تزخیح

ٌ+زایؼٞب/فؼبِیتٞبی

عیبعی/اختٕبػی/فزٍٙٞیٔ/حیظسیغتی*ِ ذٛز را وٙبر +ثٍذارزٍ٘/ذارز*.

 .35تفزیحبت ٍ فؼبلیتّبی هَرد ػالقِتبى را ثزای ضزیکتبى تَضیح دّیذ:
..............................................................

 .36حسبسیتّب ٍ هَاضغِ خَد را ًسجت ثِ اًَاع خطًَتّبی تٌبًی ٍ رٍاًی (ًظیز
ًبسشاً ،یص ٍ طؼٌِ ،هغبلطِ ،جٌگ رٍاًی ،تحقیز ،توسخز ،قْز ،ثیاػتٌبیی ٍ )...ثزای
ضزیکتبى رٍضي سبسیذ:
...............................................................
........................... .........................
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 .37گزایص ثِ ٌّز (هَسیقیً ،قبضی ،سیٌوب ٍ)..
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیسِ/شٔٚی ٘سارز] ثتٛا٘ٓ زر رؽتٞ(ٝبی)ی ٙٞزی [. . . .
 ] . . . . .فؼبِیت و[ ٚ ٓٙتزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ زر رؽتٞ(ٝب)ی ٙٞزی . . .
 .فؼبِیت وٙس [ ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیس] زر رؽتٞ(ٝب)ی ٙٞزی  . . . . .فؼبِیت ٘ىٙس.

 .38هیشاى هطبلؼِ
[تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسِ /شٔٚی ٘سارز] ثتٛا٘ٓ [ٌٍٟب/ٜث٘ ٝسرت/ث ٝعٛر ٔٙظٓ] ثٔ ٝغبِؼٝی
[زرعی/غیززرعی] ثپززاسْ [ ٚتزخیح ٔیزٔ/ٓٞیپذیزْ اٌز/ثبیس٘/جبیس] ؽزیىٓ [ٌٍٟب/ٜثٝ
٘سرت/ث ٝعٛر ٔٙظٓ] ثٔ ٝغبِؼٝی [زرعی/غیززرعی] ثپززاسز.

 .39الگَی پبسخگَییِ تلفي
زر راثغٝی پیؼِ ر[ ،ٚتزخیح ٔیزِ/ٓٞشٔٚی ٘سارز/حتٕبً ثبیس] ثتٛا٘ٓ [ٕٛٞار/ ٜخش زر ٔٛالغ
اضغزاری] تحتِ لبِت [فٛری/تبذیزی/اذتیبری] ث[ ٝتّفٗٞب/پیبْٞبی] ؽزیىٓ پبعد زٓٞ
[/ٚأب] [تزخیح ٔیز /ٓٞثبیسٔ /یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ [ٕٛٞار/ٜخش زر ٔٛالغ اضغزاری] ثٝ
[تّفٗٞب/پیبْٞبی] ٔٗ ،تحتِ اٍِٛی [فٛری/تبذیزی/اذتیبری] پبعد زٞس.
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وضعیتِ عمومی
 .40هسئلِی هْبجزت
زر آیٙسٜای [زٚر /یب ٘/شزیه] لقسِ ٟٔبخزت اس ایزاٖ [زارْ٘/سارْ] [ ٚتزخیح
ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ لقسِ ٟٔبخزت اس ایزاٖ را زر آیٙسٜای [زٚر /یب ٘/شزیه]
[٘ساؽت/ٝزاؽت ]ٝثبؽس.
زر آیٙسٜای [زٚر /یب ٘/شزیه] [ؽبیس/حتٕبً] لقس [زارْ٘/سارْ] ث[ ٝؽٟز/اعتبِٖ] زیٍزی
ٟٔبخزت و[ ٚ ٓٙتزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیىٓ لقسِ ٟٔبخزت ث[ ٝؽٟز/اعتبِٖ]
زیٍزی را زر آیٙسٜای [زٚر /یب ٘/شزیه] [٘ساؽت/ٝزاؽت ]ٝثبؽس.

 .41هسئلِی سزثبسی
پغز پبعد زٞس[ :تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] [ثتٛا٘ٓ٘/تٛا٘ٓ] راخغ ثٚ ٝضؼیتِ
عزثبسیاْ ؽرقبً تقٕیٓ ثٍیزْ.
زذتز پبعد زٞس[ :تزخیح ٔیز/ٓٞثبیسٔ/یپذیزْ اٌز] ؽزیهِ ٔذوزْ عزثبسی [رفت٘/ٝزفت]ٝ
ثبؽس.
 .42هسئلِی فزسًذاىِ احتوبلی
فبحت  . . . .فزس٘س [٘یغتٓٞ/غتٓ] [ ٚتزخیح ٔیز/ٓٞثبیس٘/جبیس/تفبٚتی ٕ٘یوٙس اٌز] ؽزیىٓ
اس رٚاثظِ لجّیاػ فبحتِ فزس٘س [ثبؽس٘/جبؽس].
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اس ّویي ًَیسٌذُ هٌتطز ضذُ است:
 رٚی اػقبة (خّسِ ا :)َٚؽٙبذت٘بٔٝی ذقّتٞب  ٚحغبعتٞبی فززیٚ -یزایؼ
ز1391 ْٚ
 رٚی اػقبة (خّسِ ز)ْٚ؛ حغبعیتٞبی رٚسٔز ٜزر رٚاثظ ػبعفیخٙغیٚ -یزایؼ
ا1392 َٚ

ایٗ وتبةٞب  ٚعبیز آثبرِ ٘ٛیغٙس ٜرا ٔیتٛا٘یس اس آزرطِ سیز ثیبثیس:

Arash-hosseinian.blogspot.com
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