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 تَصیِ ّب .4

 الذاهبت لبل اس ٍلَع آتش سَسی خبًگی : 

  .إُِٗ ؾطيٗي اظ ذٛز ٘كبٖ زٞيس ٌيطز ثبيس ٖىؽ ثطٔيٍٞٙبٔي وٝ حطيمي ذب٘ٝ قٕب ضا زض   •

زض اِٚيٗ ٌبْ ثبيس ثسا٘يس وٝ ثطاي ايؼبز آسف ؾٝ ضوٗ اؾبؾي ٘يبظ اؾز وٝ ثٝ آٟ٘ب اػعاي ٔظّض آسف ٌٛيٙس ٚ  •

 ٞب الساْ وطز.  ٔٛازؾٛذشٙي، اوؿيػٖ ٚ ٌطٔب وٝ ثطاي ٟٔبض آٖ ثبيس ٘ؿجز ثٝ حصف يه يب سٕبٔي آٖ: ٖجبضسٙس اظ 

 سٛا٘يس ثٝ ضاحشي اظ آٟ٘ب ٞبي ايُطاضي ؾبِٓ ٞؿشٙس ٚ زض نٛضر ِعْٚ ٔي ٞب ٚ دّٝ َٕيٙبٖ حبنُ وٙيس وٝ دٙؼطٜا •

ٚ   ثيٙي ٞب، ذطٚع ايُطاضي ضا ديف زض ؾبذشٕبٖ ٞبي ذطٚػي ضا سٕيع ٚ ذبِي ٍ٘ٝ زاضيس ضاٜ  ٕٞيكٝ اؾشفبزٜ وٙيس،

 ٚؾبيُ اَفبي حطيك ضا وٙشطَ وٙيس. 

 حسالُ زٚ ضاٜ ضا سٗييٗ وٙيس.  ٔؿىٛ٘ي اظ ؾبذشٕبٖثطاي ذطٚع ايُطاضي  •

 ٍٞٙبْ ذطٚع اظ ٔحُ، حشٕب قيط انّي ٚضٚزي ٌبظ ثٝ ؾبذشٕبٖ ضا ثجٙسيس.  •

 ٚؾبيُ ثطلي ٚ اسهبالر آٟ٘ب ضا ثب زلز وٙشطَ وٙيس سب اظ اؾشب٘ساضز ثٛزٖ آٟ٘ب ُٕٔئٗ قٛيس.  •

 ثيبٔٛظيس.   آٖ ضا ثٝ ذب٘ٛازٜ اَفبي حطيك ضا زض ٔٙعَ ٘هت وٙيس ٚ ضٚـ ثىبضٌيطي وذؿَٛ •

 اَفبي حطيك اسٛٔبسيه ضا زض ٔٙعَ ٔس ٘ٓط زاقشٝ ثبقيس.   ٘هت ؾيؿشٓ •

 ؾٛظي ضا ثطضؾي وٙٙس.  ٘كب٘ي ثرٛاٞيس ايٕٗ ثٛزٖ ٔٙعَ قٕب زض ٔمبثُ آسف آسف ؾبظٔبٖ اظ وبضقٙبؾبٖ •

، ذبض ٚ ذبقبن ا٘جبقشٝ  ٔؼّٝوبضسٗ، ٞبي لسيٕي،  اظ لجيُ ضٚظ٘بٔٝ الالٔيا٘جبضٞب ضا سٕيع وٙيس ٚ اػبظٜ ٘سٞيس  •

 س. ٘قٛ

 زٚزوف ثبيس حسالُ يه ٔشط ثّٙسسط اظ ؾُح دكز ثبْ ثبقس.  •

 فطاض اظ ٞط اسبق ضا سٕطيٗ وٙيس.  قيٜٛٔطٚض وٙيس ٚ   ضاٜ فطاض ضا ٕٞطاٜ ثب ذب٘ٛازٜ •

 شٝ ٘كسٜ ٚ ٌيط ٘ىطزٜ ثبقٙس. ظزٖ ٚ ضً٘ قسٖ ثؿ ٞب ثٝ ٚؾيّٝ ٔيد ُٕٔئٗ قٛيس دٙؼطٜ •

قّٗٝ( اؾشفبزٜ وٙيس ٚ ٘ؿجز ثٝ ٘هت  )زٚز، حطاضر يب ؾبظؾٛظي احشٕبِي، اظ آقىبض ثطاي ثب ذجط قسٖ اظ آسف •

ؾٛظي ضا ثٝ  ؾبِٓ، احشٕبَ ٔطي زض يه آسف آقىبضؾبظٞبي، چٖٛ آٖ زض ٔٙعَ زلز الظْ ضا ثٝ ُٖٕ آٚضيس

 زٞس.  ٘هف وبٞف ٔي
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ٞب، ضٚي ؾمف يب  اسبق ذٛاة زاذُ ٘ٓيط  ٞبي ٔرشّف ٔٙعَ ثبقس ثبيس زض لؿٕزآقىبضؾبظٞب ٔىبٖ لطاضٌيطي  •

ٞبي ٔحهٛض قسٜ ٚ ٘عزيه  دّٝ سط اظ ؾمف(، ثبالي ضاٞطٚٞب يب ظيط ضاٜ ؾب٘شيٕشط دبييٗ 30سب  10ضٚي زيٛاضٞب )

 آقذعذب٘ٝ)٘ٝ زض زاذُ آقذعذب٘ٝ( ثبقس. 

ٞب ضا سٗٛيى وٙيس،  حؿبؼ ثٝ زٚز ضا سٕيع ٚ وٙشطَ وٙيس ٚ ٞط ؾبَ يىجبض ٘يع ثبسطيآقىبضؾبظٞبي ٞط ٔبٜ يىجبض  •

 ٞب ضا سٗٛيى وٙيس.  ؾبَ يىجبض ٘يع ٞكساضزٞٙسٜ 10ٞط 

 

 : سَسی خبًگی الذاهبت حیي ٍلَع آتش

، وبٔال حيبسي اؾز، آسف ذيّي ذب٘ٛازٜؾٛظي، ؾطٖز ُٖٕ ثطاي ٘ؼبر ػبٖ  ٍٞٙبْ ضٚ ثٝ ضٚ قسٖ ثب آسف  •

سٛا٘يس  ٘كب٘ي ٚ اٚضغا٘ؽ ضا ذجط وٙيس ٚ سب آ٘ؼب وٝ ٔي آسف ؾبظٔبٖ ثٙبثطايٗ ثالفبنّٝ .يبثس ؾطيٕ ا٘شكبض ٔي

    اَالٖبر وبّٔي زض ٔٛضز ثطٚظ حبزطٝ ثٝ آٟ٘ب ثسٞيس. 

اٌط ٍٞٙبْ ٚضٚز ثٝ يه ؾبذشٕبٖ آؾيت زيسٜ ثب حطاضر ٚ زٚز ضٚثطٚ قسيس، ؾطيٗب اظ ؾبذشٕبٖ ذبضع قٛيس،  •

 س سٕبْ افطاز ضا اظ ؾبذشٕبٖ ثيطٖٚ ثجطيس. ؾٗي وٙي

ٔكشُٗ ضا حطوز ٘سٞيس، قّٗٝ ضا ثب قٗ، ٕ٘ه،  ٔحشٛي ٔبيٕ ْطفاٌط حطيك ٘بقي اظ ٔبيٗبر لبثُ اقشٗبَ ثٛز،  •

 ٞبي زيٍط ذفٝ وٙيس.  دشٛي ٕ٘ٙبن يب دٛقف

 ؾٕي ذٛاٞس قس. ثؿشٗ زؾشٕبَ ذيؽ ثٝ زٚض زٞبٖ ٚ ثيٙي، ثبٖض ٔحبفٓز قٕب زض ثطاثط ٌبظ يب زٚزٞبي  •

 اٌط ِجبؼ قٕب آسف ٌطفز، ثبيس سٛلف وٙيس، ضٚي ظٔيٗ ثيفشيس ٚ غّز ثرٛضيس سب آسف ذبٔٛـ قٛز.  •

ٞبي ثؿشٝ، ٔيعاٖ ٌطٔب ٚ حطاضر آٖ ضا وٙشطَ وٙيس، ايٗ وبض ضا ثب دكز زؾز ا٘ؼبْ  لجُ اظ ثبظ وطزٖ زض •

ٞبي فطاض ٚ  ثطاي فطاض ٍٞٙبْ اؾشفبزٜ اظ ٘طزثبٖ سٛا٘س سٛا٘بيي قٕب ضا زٞيس؛چطاوٝ آؾيت وف زؾز ٚ اٍ٘كشبٖ ٔي

 چٟبض زؾز ٚ دب ضفشٗ وبٞف زٞيس.

سٛا٘يس فطاض وٙيس يه وبغص يب  اٌط ٕ٘ي  ٞب فطاض وٙيس، ض نٛضسي وٝ زض زا٘ اؾز: زض ضا ثبظ ٘ىٙيس ٚ اظ دٙؼطٜز •

ب٘س وٝ قٕب زض زاذُ ٔحجٛؼ ٞب ثفٟٕ ٘كبٖ دبضچٝ ضٍ٘ي ضٚقٗ يب ؾفيس ضا ثٝ ثيطٖٚ دٙؼطٜ آٚيعاٖ وٙيس سب ثٝ آسف

ثٝ آٞؿشٍي زض ضا ثبظ وٙيس ٚ ُٕٔئٗ قٛيس وٝ آسف يب زٚز ضاٜ فطاض قٕب ضا   ايس. زض نٛضسي وٝ زض ؾطز اؾز قسٜ

ٔؿسٚز ٘رٛاٞس وطز، اٌط ضاٜ فطاض قٕب ٔؿسٚز ثٛز، ؾطيٗب زض ضا ثجٙسيس ٚ اظ ضاٜ زيٍطي ٔظُ دٙؼطٜ ثطاي فطاض 

 اؾشفبزٜ وٙيس. 
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زٚز، ٌطٔب ٚ  چٖٛ بضٞبي ؾٕي ذبضع قٛيسٌسب اظ ٔحيٍ زٚزٞبي ؾٍٙيٗ ٚ سؼٕٕ  وٙيس حطوزذيع  ؾيٙٝ •

ٌيطز ٚ زض ٘شيؼٝ زيس زض  س ٚ ٞٛاي ؾطز ثب غّٓز زٚز وٕشط ٘عزيه وف لطاض ٔيٙآي ثبال ٔي ثٝ ؾٕز حطاضر

 سط اؾز .  ٚايحٚ ٘عزيه وف  دبييٗ

 

 : سَسی خبًگی الذاهبت بعذ اس ٍلَع آتش

 .ضا ذٙه وٙيس ٚ ثذٛقب٘يس، سب احشٕبَ نسٔٝ ثيكشط يب ٖفٛ٘ز ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘يسٞبي ؾٛذشٍي  ٔحُ •

اٌط ٌبٚنٙسٚق يب يه ػٗجٝ ٔحىٓ زاضيس، زض آٖ ضا ثبظ ٘ىٙيس، چطا وٝ ٕٔىٗ اؾز آٖ حطاضر ضا ثطاي  •

، چٙسيٗ ؾبٖز ٍٟ٘ساقشٝ ثبقس، اٌط زض آٖ ضا لجُ اظ ايٗ وٝ ؾطز قٛز، ثبظ وٙيس ٔحشٛيبر آٖ ٕٔىٗ اؾز

  ٚض قٛز. قّٗٝ

 

 ایوٌی در آشپشخبًِ تَصیِ ّبی عوَهی 

 اظ اسبق ٘كيٕٗ ٚ ٔحُ ضفز ٚ آٔس ٚ ثبظي ثچٝ ٞب ػسا ثبقس ثبيس اظ آقذعذب٘ٝ ٔحُ درز غصا ٔي ثبقس ثٙبثطايٗ •

. 

 . بق ٌبظ حشي االٔىبٖ زض ٔٗطو ػطيبٖ ثبز ، ٘عزيه دٙؼطٜ ٚ زض ٔؼبٚضر دطزٜ آقذعذب٘ٝ ٘جبقساػ •

    . زازٖ وشطي ، لٛضي ، ؾٕبٚض ٚ ْطٚف ٔحشٛي ٘ٛقيس٘ي ٚ غصاٞبي زا٘ زض ِجٝ ٔيع دطٞيع ٕ٘بييساظ لطاض   •

 . ٞيچٍبٜ زض حبَ ضٚقٗ ثٛزٖ ٌبظ يب ؾٕبٚض ٚ ؾبيُ ذٛضان دعي ٔٙعَ ضا سطن ٘ىٙيس •

 . اؾشفبزٜ اظ لطل ثط٘غ ثطاي ديكٍيطي اظ ذطاة قسٖ ثط٘غ ثؿيبض ذُط٘بن ٔي ثبقس  •

 .ٌٛ٘ٝ ٔٛاز قيٕيبيي ، ٔٛاز يسٖفٛ٘ي وٙٙسٜ ، وٛز ٚ ؾٓ زض آقذعذب٘ٝ دطٞيع وٙيساظ ٍٟ٘ساضي ٞط  •

سف ٘كب٘ي اظ ػّٕٝ ٟٕٔشطيٗ ٚؾبيّي اؾز وٝ ثبيس ٕٞيكٝ زض اذشيبض زاقشٝ ثبقيس سب زض ٍٞٙبْ ِعْٚ اظ آوذؿَٛ  •

ؾٛظي ٞب زض ايٗ ٘مُٝ آٖ اؾشفبزٜ وٙيس. آقذعذب٘ٝ ٔي سٛا٘س ٔحُ ذٛثي ثطاي ٘هت آٖ ثبقس ظيطا وٝ اوظط اسف 

 اظ ذب٘ٝ اسفبق ٔي افشس.

ٚلز ثب چٙيٗ  وٝ ٞيچ ثطاي ايٗ  .سٛا٘س ثؿيبض ذُط٘بن ثبقس ٔي ثٝٞبي لبثّٕٝ ٚ ٔبٞيشب قُ يب ذطاة ثٛزٖ زؾشٝ  •

ٞب ضا وٙشطَ وٙيس ٚ ُٕٔئٗ قٛيس وٝ  ضٚ ٘كٛيس، ٕٞيكٝ لجُ اظ ثطزاقشٗ ٚ اؾشفبزٜ اظ آٟ٘ب، زؾشٝ ثٝٔكىالسي ضٚ

 .ؾبِٓ ٚ ٔحىٓ اؾز

http://www.akairan.com/khanehdari/imeni1/201282073037.html
http://www.akairan.com/khanehdari/imeni1/201282073037.html
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  لطاض ٍ٘يط٘س.  آٟ٘ب زض ثطاثط قّٗٝٞبي  ٌبظ لطاض زٞيس سب زؾشٝ ٞب ضا َٛضي ضٚي اػبق سبثٝ لبثّٕٝ ٚ ٔبٞي •

 ضٚي ٌبظ ثبيس ثٝ َطف زاذُ ثبقٙس  سب ٍٞٙبْ ٖجٛض ثٝ آٟ٘ب ٞب سبثٝٔبٞي زؾشٝ  •

 ثطذٛضز ٘ىٙيس ٚيب وٛزن آؾيت ٘جيٙس.

ؾطيٗب آٖ  ، ٘ىٙيس. اٌط زضة ظٚزدع ٘يبظ ثٝ سٕٗيط زاقز ٞيچ ٚلز زضة ظٚزدع ضا لجُ اظ دبييٗ آٔسٖ ؾٛدبح ثبظ •

 .ظٚزدع اؾشفبزٜ ٘ىٙيس وٙيس ٚ سب لجُ اظ آٖ اظضا سٕٗيط 

 .ٔؿسٚز ٘جٛزٖ ثٝ َٛض ٔطست ثطضؾي وٙيس ؾٛدبح إَيٙبٖ زضة ظٚزدع ضا ٕٞيكٝ ثٝ زلز قؿشٝ ٚ اظ ٘ٓط •

ٍٟ٘ساضيس. ٞط ٚلز ٔٛاز غصايي يب آة ضٚي ظٔيٗ يب ؾُٛح زيٍط  وف آقذعذب٘ٝ ضا ٕٞيكٝ سٕيع ٚ ذكه •

ثطزاقشٝ ٚ ٔحُ ضا ثٝ زلز سٕيع وٙيس. ذيؽ ثٛزٖ وف آقذعذب٘ٝ ثبٖض ِيع ذٛضزٖ  ؾطيٕ آٖ ضا آقذعذب٘ٝ ضيرز

 ٔي قٛز.  ٚ افشبزٖ

ٞبي آقذعذب٘ٝ ثبيس وٕي ذبنيز ٘طْ ٚ اضسؼبٖي زاقشٝ ثبقٙس سب اظ نسٔبر ٘بقي اظ افشبزٖ  دٛـ وف  •

 ػٌّٛيطي وٙس ِٚي ٘جبيس اظ ػٙؽ دالؾشيه يب ٔٛوز ثبقٙس.  

ٍٞٙبْ ثطزاقشٗ اقيب،آٟ٘ب اظ ضٚي وبثيٙز يب اظ اضسفبٔ ؾمٌٛ وطزٜ  ساقشٗ زؾشطؾي وبفيٌبٞي اٚلبر ثٝ زِيُ ٘ •

 قىؿشٍي ٚ آؾيت زيسٌي زض ٘بحيٝ ؾط ٚ نٛضر يب زؾز ٞب ٚ دبٞب ٔي قٛز. ٍٞٙبْ ، ػطاحز ٚ ثبٖض ايؼبز

وبثيٙز اظ يه ثبالي  ٔب٘ٙس َجمٝ ٞبي ثطزاقشٗ اثعاض ٚ ٚؾبيُ اظ ػبيي وٝ ثٝ ضاحشي ثٝ آٖ زؾشطؾي ٘ساضيس

 .چٟبضدبيٝ يب ٘طزثبٖ ٔرهٛل اؾشفبزٜ وٙيس

 زلز وٙيس ٚ اظ ٘طزثبٖ ٚ يب چٟبضدبيٝ اي وٝ ثطاي ثطزاقشٗ اقيب اظ آٖ اؾشفبزٜ ٔي وٙيس، زض ا٘شربة ٘طزثبٖ •

حٛازطي ٔب٘ٙس قىؿشٍي ٚ  چٟبضدبيٝ ٔٙبؾت اؾشفبزٜ وٙيس. ٌبٞي اٚلبر اؾشفبزٜ اظ ٘طزثبٖ ٘بٔٙبؾت ثبٖض ايؼبز

قٕب ضا زاقشٝ ثبقس ٚ لجُ اظ ثبال ضفشٗ اظ  زيسٌي ٔي قٛز. ُٕٔئٗ قٛيس چٟبضدبيٝ يب ٘طزثبٖ سحُٕ ٚظٖيطة 

ضا اظ قٕب ٌطفشٝ ٚ  ءٔٛضز ٘ٓط اظ وؿي ثرٛاٞيس قي ءثٗس اظ ثطزاقشٗ قي س.٘طزثبٖ يبٔٗ ٚ لفُ ايٕٙي آٖ ضا ثجٙسي

 .قٕب وٕه وٙس زض دبييٗ آٔسٖ ثٝ

يب ثٝ انُالح ِت دط قسٜ اؾز ضا  ذٛضزٜ ا٘س يب لؿٕشي اظ آٖ قىؿشٝ ْطٚف قيكٝ اي ٚ قىؿشٙي وٝ سطن •

ذيّي ٔٛالٕ ثبٖض ايؼبز ػطاحز ٚ آؾيت  زاض ٚ ِت دط، زٚض ثيٙساظيس. اؾشفبزٜ اظ ِيٛاٖ ٞب ٚ اؾشىبٖ ٞبي سطن

 .ٔي قٛز
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؛ ٚلشي غصاي زا٘ يب ؾطز ضا زاذُ ْطٚف ٔيىٙس٘بٔٙبؾت ٔكىالسي ضا ايؼبز  قيكٝ اي اؾشفبزٜ اظ ْطٚف •

لجُ اظ اؾشفبزٜ اظ ٞط ٘ٛٔ ْطف، ٘حٜٛ وبضثطز الظْ اؾز  أىبٖ قىؿشٗ ْطف ٚػٛز زاضز دؽضيعيس  اي ٔي قيكٝ

 .آٖ ضا ُٔبِٗٝ وطزٜ ٚ ثب إَيٙبٖ اظ آٟ٘ب اؾشفبزٜ وٙيس

ظ ذٛز زٚض وٙيس ٚ اظ دٛقيسٖ آالسي ضا وٝ أىبٖ افشبزٖ آٟ٘ب زض غصا ٚػٛز زاضز ا سٟيٝ غصا ظيٛض ٍٞٙبْ •

ِجبؾٟبي ثب آؾشيٗ ٌكبز ٚ قُ ٔي سٛا٘ٙس ثٝ زؾشٍيطٜ ٞبي ثسٖٚ آؾشيٗ يب ثب آؾشيٗ ذيّي ثّٙس ذٛززاضي وٙيس  ِجبؼ

ٞبي سبثٝ ٌيط وطزٜ ٚ يب زض اطط قّٗٝ ٞبي ٌبظ ، آسف ثٍيط٘س ، ثٙبثطايٗ ثٟشط اؾز ٔٛلٕ آقذعي اظ دٛقيسٖ ايٍٙٛ٘ٝ 

اي وٝ وٙبض  ٞبي دبضچٝ زؾشٍيطٜ ظا ٘يؿز. ُٕٔئٗ قٛيس وٝ ػٙؽ ِجبؼ سبٖ اظ ٔٛاز آسف ٚ ٞب اػشٙبة وٙيس ِجبؼ

ٞبي ٘ٓبفز ٚ... ٍٕٞي ذيّي ضاحز ٚ ؾطيٕ آسف  ثٙسٞبي آقذعي، زؾشٕبَ ، آؾشيٗ ِجبؼ، ديفلطاض ٔيٍيطزٌبظ 

 .ٌيطز ٔي

  سبٖ ُٕٔئٗ قٛيس. ٍٞٙبْ ِٕؽ ٚؾبيُ اِىشطيىي زض آقذعذب٘ٝ اظ ذكه ثٛزٖ زؾشبٖ •

وٙٙسٜ سؼٟيع قسٜ ثبقٙس سب زض نٛضر ثطٚظ اقىبَ، ػطيبٖ ثطق  ٚؾبيُ اِىشطيىي يب ثطلي ثبيس ثٝ ٔساضٞبي لُٕ  •

 ضا لُٕ وٙٙس. 

  ظزٖ يب اظ ثطق وكيسٖ ٚؾبيُ ثطلي، ُٕٔئٗ قٛيس وٝ وّيس زؾشٍبٜ زض حبِز ذبٔٛـ اؾز.  لجُ اظ ثٝ ثطق •

َٛض ٔطست اظ ٘ٓط ايٕٙي ثطق ثطضؾي  ٌيطي ٚ چطخ ٌٛقز ضا ثٝ آثٕيٜٛوّيٝ ٚؾبيُ ٚ ِٛاظْ ثطلي ٔب٘ٙس دّٛدع،  •

ٞب ضا سٗٛيى  وٙيس. ٔطالت ثبقيس ؾيٓ ٞب ؾبِٓ ٚ ثسٖٚ ٘مم ثبقٙس. زض نٛضر ٚػٛز دبضٌي ٚ فطؾٛزٌي ؾيٓ

 وٙيس آٟ٘ب ضا اظ ثطق ثىكيس. وٙيس. ظٔب٘ي وٝ اظ ايٗ ٚؾبيُ اؾشفبزٜ ٕ٘ي

  ٞبي آٖ زض ٘ٓط ثٍيطيس. ٞيس ٚ دٛقف ٔرهٛني ثطاي سيغٝچبلٛٞب ضا زض ػبي ٔرهٛل ذٛز لطاض ز •

ثطاي ايٕٙي ثيكشط ٍٞٙبْ ذكه وطزٖ چبلٛ آٖ ضا ضٚي يه ؾُح نبف لطاض زٞيس ٚ ثب دبضچٝ يه َطف آٖ  •

  .ضا ذكه وٙيس ؾذؽ آٖ ضا ثطٌطزا٘سٜ ٚ َطف زيٍط ضا ذكه وٙيس

 ضٚقٗ وٙيس ٚ ؾذؽ ديچ ٌبظ ضا ثبظ وٙيس. ثبقّٗٝ اػبق ٌبظ اثشسا وجطيز يب فٙسن ضا  ٍٞٙبْ ضٚقٗ وطزٖ •

 .وٙيس ضٖبيز ٕٞيٗ ٘ىشٝ وٛچه ٚ ؾبزٜ ٔي سٛا٘يس اظ ثؿيبضي اظ آسف ؾٛظي ٞب ديكٍيطي

  ٌبظ ضٚقٗ اؾز ثٝ ؾٕز آٟ٘ب ذٓ ٘كٛيس. وٝ فط يب اػبق ٞطٌع ظٔب٘ي •

  ضا ذبٔٛـ وٙيس. لجُ اظ ثيطٖٚ آٚضزٖ ْطف غصا اظ زاذُ فط، زؾشٍبٜ  •

ٞبي زا٘ ضا زض زؾشطؼ زاقشٝ ثبقيس سب زض نٛضر ِعْٚ  ظٔبٖ آقذعي، ؾٝ دبيٝ يب دس ٔرهٛل لبثّٕٕٝٞيكٝ زض  •

  ثشٛا٘يس ثٝ ؾطٖز اظ آٟ٘ب اؾشفبزٜ وٙيس.
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  ٍٞٙبْ ثبظ وطزٖ زض فط، اظ ايؿشبزٖ زض ٔمبثُ آٖ ػسا ذٛززاضي وٙيس. •

ثبٖض ايؼبز ظذٓ، دبضٌي ٚ ٞبي سيع ٚ ثط٘سٜ زضة وبثيٙز ٚ ؾيٙه ْطف قٛيي ٌبٞي اٚلبر  ٌٛقٝ •

ت ــفبزٜ اظ چؿـــبيي وطزٜ ٚ ثب اؾشــــٞبي ثط٘سٜ ضا قٙبؾ . ايٗ ٘مبٌ سيع ٚ ٌٛقٝ قٛز ٞب ٔي زيسٌي زؾز آؾيت

 قيكٝ ثذٛقب٘يس.  ٓــــدبضچٝ اي يب دك

بٖ لطاض ٌيطز ٚ ثٝ ــــوٙٙسٜ زض فًبي ٔٙبؾت ٚ زٚض اظ زؾشطؼ وٛزو لفؿٝ ٔرهٛل ٔٛاز قٛيٙسٜ ٚ دبن  • 

 ضاحشي لفُ ٚ ٍٟ٘ساضي قٛز. 

اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز قٛيٙسٜ ثؿيبض زلز وٙيس؛ ٞطٌع ٔٛاز قٛيٙسٜ ضا ثسٖٚ آٌبٞي ثب ٞٓ سطويت ٘ىٙيس ظيطا ثيكشط  زض •

قٛ٘س؛ ثطاي ٔظبَ سطويت آٔٛ٘يبن ثب  اي ؾٕي ٚ ذُط٘بن سجسيُ ٔي ا٘فٗبالر قيٕيبيي، ثٝ ٔبزٜ ٔٛاز زض اطط فُٗ ٚ 

 وٙس. ؾٕي ذُط٘بوي ايؼبز ٔيوٙٙسٜ  ٔبزٜ ٔبيٕ ؾفيس 

 ٞب لطاض زاز. قٛيي يب وبثيٙز يب وكٛ يب زض زؾشطؼ ثچٝ وٙٙسٜ ضا ٘جبيس زض ظيط ؾيٙه ْطف ٔٛاز قٛيٙسٜ ٚ دبن •

 .حكطٜ وكٟب ٚ ٔبيٗبر دبن وٙٙسٜ ضا زض ْطٚف ٔكرم ٚ زٚض اظ لَٛي ٞبي ٔٛاز غصائي لطاض زٞيس •

  ٌبظ ٚ فط زٚض وٙيس. اػبقظا ضا اظ اَطاف  ٖٙبنط ٚ ٔٛاز آسف •

  ٘كب٘ي ٍٟ٘ساضي وٙيس. ٕٞٛاضٜ زض آقذعذب٘ٝ ذٛز يه وذؿَٛ آسف •

  ٞب ضا لجُ اظ ضٚقٗ وطزٖ قّٗٝ ضٚي اػبق ٌبظ لطاض زٞيس. سبثٝ لبثّٕٝ ٚ ٔبٞي •

 حبَ ذٛز ضٞب ٘ىٙيس ٚ ٔطست ثٝ آٖ ؾط ثع٘يس.  ٌبظ ٚ فط ضٚقٗ ضا ثٝ زض ظٔبٖ درز، ٞطٌع اػبق •

ٖٛ قسٖ چطا٘ ذٛضان دعي ٚ يب ـــ٘بقي اظ اػبق ٌبظ يب ٚاغٌ ٞبي آقذعذب٘ٝ آسف ؾٛظي اظ  %20 حسٚز  •

 .٘كٛز دط ضٚغٗ اظ ضا ْطف ⅓ٖ ٔي ثبقس، ثبيس سٛػٝ قٛز ٍٞٙبْ آقذعي ٞيچٍبٜ ثيف اظ آٌصاضزٖ  ضٚقٗ

 اٌط ْطف زچبض آسف ؾٛظي قس، ٌبظ ضا ذبٔٛـ وطزٜ ٚ زضة ْطف ضا ثجٙسيس.  •

 اٌط ٔي ذٛاٞيس حشي ثطاي چٙس ِحٓٝ اظٔٙعَ ذبضع قٛيس ، ٌبظ ضا ذبٔٛـ وٙيس.  •

 .٘ىٙيس دط آٖ حؼٓ ⅔وشطي ضا ثيف اظ  ْطٚف درز غصا ٚ •

 اػبق ٌبظ ثبيس زاضاي ػطلة ؾٛظ٘ي ثبقس ٚ ٘جبيس قٕٗه زاقشٝ ثبقس.  •

 ٞبي اػبق ٌبظ ثبيس آثي ثبقس ٚ ٘جبيس ظضزضً٘ ثؿٛظز.  ٘ٛن قّٗٝ •

 ٞبي وٛچه ٚ ػعئي زض زؾشطؼ زاقشٝ ثبقيس. ْطفي اظ ػٛـ قيطيٗ ثطاي ٟٔبض آسفٕٞيكٝ  •
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 ظا اؾشفبزٜ ٘ىٙيس ٞطٌع زض وٙبض يب ضٚي ؾُٛح زا٘ اظ اؾذطي يب ٔٛاز ٔبيٕ اقشٗبَ •

 

 :  ٌّگبم استزاحت در هٌشل تَصیِ ّبی عوَهی

 .٘ىٙيس ٞيچ ٌبٜ زضٍٞٙبْ اؾشطاحز زض ثؿشط ذٛاة الساْ ثٝ وكيسٖ ؾيٍبض  •

 اػبق ٌبظ ٚچطا٘ ذٛضان دعي ضا ذبٔٛـ ٕ٘بييس. •

 ٚؾيّٝ ٌطٔب ظا ضا ثٝ فبنّٝ ٔٗيٗ ٚايٕٗ اظ ذٛز زٚض ٍٟ٘ساضيس. •

ٚؾبيُ ثطلي غيط يطٚضي ضا ذبٔٛـ وطزٜ ٚؾيٓ آٖ ضا اظ دطيع ذبضع وٙيس يب فيٛظ ٔيٙيبسٛضي ٔطثَٛٝ ضا لُٕ  •

 ٕ٘بييس.

 .چطا٘ ٖالء اِسيٗ ضا زض ؾيٙي لطاض زٞيس •

 

 کَدکبى در هٌشل : تَصیِ ّبی عوَهی درببرُ

ٞبي اِٚيٝ زاضيس، آٖ ضا حشٕب زٚض اظ زؾشطؼ وٛزوبٖ ثٍصاضيس ٚ زض آٖ ضا لفُ وٙيس. زاضٚ،  اٌط لفؿٝ وٕه •

 ٞب ػصاة اؾز ٚ ٞٓ ذُط٘بن. زٞيس ٞٓ ثطاي ثچٝ ثشبزيٗ ٚ ثميٝ چيعٞبيي وٝ زض ايٗ وٕس لطاض ٔي

ٍ٘صاضيس. ثٝ ضاحشي ٕٔىٗ اؾز وٛزن قٕب ِيع ثرٛضز ٚ زض ٕٞبٖ چٙس ٞطٌع يه وٛزن ضا زض حٕبْ سٟٙب  •

ٞبي وٛچه ضا ثٝ  اي وٝ اٚ ضا سٟٙب ٌصاقشيس، ذُط ثعضٌي ٔشٛػٝ اٚ قٛز. سٛػٝ وٙيس، ٞطٌع ٘جبيس ثچٝ طب٘يٝ

 ٞبي ثعضٌؿبَ ثؿذبضيس. ثچٝ

وٕي ِيع قسٜ، زض وف حٕبْ حشٕب يه فطـ دٟٗ وٙيس. ثٝ ضاحشي ٕٔىٗ اؾز زض حٕبٔي وٝ ثب ضيرشٗ آة  •

 حبِي وٝ ثچٝ ثٝ ثغُ زاضيس ؾط ثرٛضيس ٚ ثطاي قٕب ٚ فطظ٘سسبٖ ٔكىُ ثٝ ٚػٛز ثيبيس.

قٛييس، چيعي دٟٗ وٙيس سب وٛزن ثٝ ضاحشي ِيع  ٔٛلٕ حٕبْ وف ٚاٖ يب ؾيٙىي وٝ وٛزن ضا زض آٖ ٔي •

 ٘رٛضز.

ف زؾز ضٚـ ٔٙبؾجي ثطاي سكريم سبٖ أشحبٖ وٙيس. أشحبٖ وطزٖ ثب و لجُ اظ قؿشٗ وٛزن آة ضا ثب آض٘غ •

 ٌطٔبي آة ٘يؿز.

 ٞطٌع وٛزن ذٛز ضا حشي ثطاي ظٔبٖ ثؿيبضوٛسبٜ زض ٚاٖ دط اظ آة حٕبْ سٟٙب ٍ٘صاضيس. •

ٞبي سيع زاض٘س يب ؾٕي ٞؿشٙس ضا اظ زؾشطؼ وٛزوب٘ي وٝ  ٞبي وٛچه، ثبزوٙه، ٚؾبيّي وٝ ٌٛقٝ ثبظي اؾجبة •

 قبٖ ضا ذطيساضي وطز. ثبظي ٔٙبؾت ؾٗ ٞب ثبيس فمٍ اؾجبة طاي ايٗ ثچٝسٛا٘بيي سكريم ٘ساض٘س، زٚض ٍ٘ٝ زاضيس. ث

ٕٔىٗ  ٔيطٚزوٝ ثچٝ چٟبضزؾز ٚ دب  وف اسبق وٛزن ثبيس اظ فطـ ٘طٔي اؾشفبزٜ قسٜ ثبقس. ثٝ ٔحى ايٗ •

 آؾيت ثجيٙس.ٞبي اٚ ضا آظاض زٞس يب ٔطست ظٔيٗ ثرٛضز ٚ  اؾز فطـ ظثط دٛؾز ٘بظن ظا٘ٛ
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سٛا٘س ثطاي وٛزن قٕب  بٖ ضا اظ زؾشطؼ وٛزوبٖ زٚض ٍ٘ٝ زاضيس. ٚؾبيُ آضايكي ٔيٚؾبيُ ٔرهٛل ثٝ ذٛزس •

 ذُط٘بن ثبقس.

اي اظ  ٞبي زيٍط ضا ٞٓ زض لفؿٝ ػساٌب٘ٝ سطاـ، ؾكٛاض ٚ حشي قبٔذٛ، نبثٖٛ ٚ قٛيٙسٜ ٚؾبيّي ٔظُ ضيف •

ٛـ ثٍصاضيس. اٌط ٞب زضد ٞبي ثطق زضزؾشطؼ وٛزن قٕبؾز ضٚي آٖ زؾشطؼ اَفبَ زٚض ٍ٘ٝ زاضيس. اٌط دطيع

 قٛز. زؾز ذيؽ وٛزن ثٝ دطيع ثطق ثرٛضز، زچبض ثطق ٌطفشٍي ٔي

ثبسطي، اثعاض آالر ٚ چيعٞبي زيٍط اظ ٚؾبيُ ذُط٘بوي ٞؿشٙس وٝ ٕٞيكٝ سٛػٝ وٛزن ضا ثٝ ذٛز ػّت  •

 ذٛاٞٙس وطز.

ٞب  . ثچٝ ساٌط ٔٙعَ قٕب زٚثّىؽ اؾز ثبيس حشٕب يه زض ٔرهٛل وٛزن زض ثبال ٚ دبييٗ دّىبٖ ٘هت وٙي •

ٞب فطـ  ٞب آؾيت ثطؾب٘س. ثٟشط اؾز ضٚي دّٝ ٚ ٕٞيٗ وبض ٕٔىٗ اؾز ثٝ آٖ ضا زٚؾز زاض٘سٞب  ثبال ضفشٗ اظ دّٝ

 ٞب ضا ٞٓ چه وٙيس سب ِك ٘جبقٙس. دٟٗ وٙيس ٚ ايٗ فطـ ثٝ ٞيچ ٚػٝ ٘جبيس ِيع ثرٛضز. ٘طزٜ

ٞبيي وٝ زض زؾشطؼ ٞؿشٙس ٚ زضدٛـ  دطيعٞط وبثُ يب ؾيٕي وٝ دٛؾيسٜ قسٜ يب اليٝ ٔحبفّ آٖ آؾيت زيسٜ،  •

 ٞب زؾز ثع٘س ضا اظ زؾشطؼ اٚ ذبضع وٙيس. ٘ساض٘س ٚ ٚؾبيُ ثطلي زيٍطي وٝ وٛزن ٕٔىٗ اؾز ثٝ آٖ

حفبِ ضاٜ  زضة بٖــــــدّى ثبالي زض ٞٓ ٚ دبييٗ زض ٞٓ ، قٛيس وٛزن زض دّٝ ٞب افشبزٖ اظ ٔبٕ٘ وٝ آٖ ثطاي  •

 دٟٙب، ٞبي وٙٙسٜ سٙٓيٓ. ثطٚز ثبال آٖ اظ ثشٛا٘س وٛزن وٝ ثبقس آٖ اظ ثيكشط ثبيسحفبِ  زضة اضسفبٔ. ثٍصاضيس دّٝ

 وٛزن وٝ قٛز ٔي آٖ اظ ٔبٕ٘ ٞب، ٔيّٝ ثٛزٖ ٖٕٛز. ثبقس ا٘ساظٜ اي دّٝ ضاٜ ٞط ثطاي حفبِ زضة سب زٞٙس ٔي أىبٖ

 .ضٚز ثبال حفبِ زضة اظ ثشٛا٘س

ٞبي سيع ٔيع، نٙسِي ٚ ٚؾبيُ زيٍط سعئيٙي ضا ثب ثبِف يب  ثٟشط اؾز ِجٝ ٔيىٙسضاٜ ضفشٗ  قطٚٔ ثٝٚلشي وٛزن  •

 ٚؾبيُ زيٍط ثذٛقب٘يس سب وٛزن قٕب زض اطط ظٔيٗ ذٛضزٖ آؾيت ٘جيٙس.

ٞب  ٔحبفّ ثىكيس سب ثچٝ ٘طزٜٞب يه  سٛا٘يس زٚض آٖ قٛٔيٙٝ ٚ ثربضي ضا اظ زؾشطؼ اَفبَ زٚض ٍ٘ٝ زاضيس. اٌط ٔي •

 قٛ٘س.ٞب ٘عزيه  ٘شٛا٘ٙس ثٝ آٖ

يس. اٌط ٚلشي ـٞب ٞؿشٙس ؾيٍبض ٘ىكيس ٚ ثٝ ٟٕٔب٘بٖ ذٛز ٞٓ اػبظٜ ايٗ وبض ضا ٘سٞ ٚػٝ زض ػبيي وٝ ثچٝ ثٝ ٞيچ •

ٌبٜ  ٔب٘سٜ آٖ ضا اظ زؾشطؼ ذبضع وٙيس. ٞيچ وٛزن ذب٘ٝ ٘يؿز ؾيٍبض وكيسيس، آٖ ضا وبٔال ذبٔٛـ وٙيس ٚ سٝ

 ٞب لطاض ٘سٞيس. فٙسن ضا زض زؾشطؼ ثچٝ

    ضا اظ زؾشطؼ وٛزوبٖ ذٛز زٚض ٍٟ٘ساضيس. وجطيز ٚ فٙسن •

ٞبي  ٞبي وطيؿشبَ، قىالر ضٚي ٔيع ضا اظ ٚؾبيّي وٝ ٕٔىٗ اؾز ثطاي وٛزوبٖ ًٔط ثبقس ذبِي وٙيس. ْطف •

بيّي وٝ ــچٙيٙي ٕٔىٗ اؾز ثطاي وٛزن ذُط٘بن ثبقٙس. ٚؾ ٞبي قىؿشٙي ٚ ٚؾبيُ زيٍط ايٗ ضيع، ٔؼؿٕٝ

قبٖ ؾمٌٛ وٙٙس ضا ٞٓ اظ زؾشطؼ ذبضع وٙيس. ٚؾبيّي ٔظُ آثبغٚض چٙيٗ  ؾيٓؾيٓ زاض٘س ٚ ٕٔىٗ اؾز ثب وكيسٖ 
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 ُي زاض٘س.ــقطاي

هٛل زض زفشطچٝ سّفٗ ذٛز ــٞبي ٔر يه ِيؿز وبُٔ اظ قٕبضٜ سّفٗ اٚضغا٘ؽ، دعقه وٛزن ٚ ثيٕبضؾشبٖ •

 ٞب سٕبؼ ثٍيطيس. طجز وٙيس سب زض نٛضر ِعْٚ ثشٛا٘يس ثٝ ؾطٖز ثب آٖ

 ٞب ضا ٌطٜ ثع٘يس يب زض ػبيي ثبالسط اظ ؾُح ظٔيٗ ٔحىٓ وٙيس. ٖ ثّٙس زاض٘س، آٖٞب ضيؿٕب اٌط دطزٜ •

ٞب اؾشفبزٜ وٙيس. ثبضٞب زيسٜ قسٜ وٝ ٞٓ  ٞبي چؿجٙسٜ ظيط فطـ اٌط وف ذب٘ٝ ؾًٙ اؾز، ثٟشط اؾز اظ وفي •

ذٛض٘س ٚ  ٔيا٘س ظٔيٗ  ذٛض٘س ٚ ٞٓ ٔبزضٞب زض حبِي وٝ وٛزن ضا ثغُ وطزٜ ٞبي ِيع ظٔيٗ ٔي ٞب ضٚي فطـ ثچٝ

 قٛز. ثطاي ذٛز ٚ وٛزوكبٖ ؾب٘حٝ ايؼبز ٔي

 سٟٙب ٍ٘صاضيس. ٌبظ ٞيچٍبٜ وٛزن ذٛز ضا ثٝ ٍٞٙبْ ضٚقٗ ثٛزٖ چطا٘ ذٛضان دعي يب اػبق •

 زض نٛضر ضٚقٗ ثٛزٖ ٚؾبئُ ٌطٔبظا زض ٔٙعَ اظ ثبظي وطزٖ وٛزوبٖ زض اَطاف اٖ ػٌّٛيطي وٙيس. •

ٟ٘ب آقيط لُٕ ٚ ٚنُ ٌبظٞب زض اضسفبٖي ٘هت قٛز وٝ زٚض اظ زؾشطؼ وٛزوبٖ ثبقس. زض نٛضر أىبٖ ثطاي  •

 ٞبي ايٕٙي سٟيٝ قٛز. لفُ

ؿشٙي ثبيس اظ ــٞب ضا زٚؾز زاض٘س أب چبلٛ ٚ ِٛاظْ قى ٞب ٚ وٙؼىبضي زض آٖ ٞب ثبظ وطزٖ زض وبثيٙز ثچٝ •

اظ زؾز وٛزن ضٞب قٛ٘س ٚ ثكىٙٙس ٚ ثٝ اٚ آؾيت ثطؾب٘ٙس. اٌط ٞب ٕٔىٗ اؾز  زؾشطؼ اَفبَ زٚض ثبقٙس. ثكمبة

ٞب لفُ ٔرهٛل وٛزن زاقشٝ ثبقس. اٌط وٛزن  ثٟشط اؾز زض وبثيٙز  ٔيطٚز فطظ٘سسبٖ چٟبض زؾز ٚ دب

 ذُط زض اذشيبض اٚ ثٍصاضيس. سٛا٘يس چٙس ٚؾيّٝ دالؾشيىي ثي ٌيطز، ٔي ب٘ٝ ٔيــــثٟ

ٞب ٕٔىٗ اؾز ؾطقبٖ ضا زض ويؿٝ فطٚ ثجط٘س ٚ ذفٝ  ٘بن ٞؿشٙس. آٖٞب ذُط ٞبي دالؾشيىي ثطاي ثچٝ ويؿٝ •

 ٞب ضا زض ٞٓ وكٛيي زٚض اظ زؾشطؼ ثٍصاضيس. قٛ٘س. ايٗ ويؿٝ

ٞب ضا ثٝ  زاضيس. ٕٔىٗ اؾز آٖ ٞب زٚض ٍ٘ٝ چٙيٙي ضا ٞٓ ثبيس اظ زؾشطؼ ثچٝ ظٔيٙي، ديبظ ٚ ؾجعيؼبر ايٗ ؾيت •

 زٞبٖ ثجط٘س ٚ آؾيت ثجيٙٙس. 

ٞب ٔيع يب وبثيٙشي ٚػٛز زاقشٝ  ظ زؾشطؼ اَفبَ ثٝ زٚض اؾز أب ٘جبيس سطسيجي ثسٞيس وٝ وٙبض آٖؾيٙه ٚ ٌبظ ا •

 ضا زٚؾز زاض٘س.ثبال ضفشٗ اظ ثّٙسي چٖٛ ثچٝ ٞب ٞب ثبال ثطٚز  ثبقس وٝ وٛزن ثشٛا٘س اظ آٖ

 س.ٙزٚض وٙ ٞب ذٛز ضا اظ آسف ذُط آسف ؾٛظي ضا ثٝ وٛزوبٖ ٌٛقعز وٙيس ٚ ثيبٔٛظيس ثٝ ٍٞٙبْ آسف ؾٛظي •

 اؾجبة ثبظي وٛزوبٖ ضا اظ ٘عزيىي ٚؾبئُ ٌطٔبئي زٚض وٙيس. •

 .قٛفبغ يب ٚؾبئُ ٌطٔبظاي طبثز زيٛاضي ايٕٗ سطيٗ ٘ٛٔ ٌطْ وٙٙسٜ اؾز •
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 اظ ذطيس اؾجبة ثبظي ٞبي ثطلي ثطاي وٛزوبٖ ذٛززاضي وٙيس . •

 سرشرٛاة وٛزوبٖ ثبيس زاضاي حفبِ ٚ ثٝ زٚض اظ دٙؼطٜ ٚ ثربضي ثبقس.  •

ٞب ٚ ثرف ٔحبفّ آٖ ضا چه وٙيس وٝ زضؾز ثبال ٚ دبييٗ ثطٚز ٚ ثب سىبٖ  ثبيس ٔحىٓ ثبقس. دبيٝ وٛزنسرز  •

ثچٝ اظ ػبي ذٛز سىبٖ ٘رٛضز. ػبي ذٛاة ثبيس وبٔال نبف ٚ ٘طْ ثبقس. ثبِف ثّٙس ثطاي وٛزن ًٔط اؾز ٚ 

ا٘يس ثچٝ ضا اظ ػبيف دشٛي ؾٍٙيٗ ٕٔىٗ اؾز ثٝ اٚ آؾيت ثطؾب٘س. ا٘ساظٜ سرز ثبيس َٛضي ثبقس وٝ ضاحز ثشٛ

 ثطزاضيس ٚ زٚثبضٜ اٚ ضا ضٚي سرز ثرٛاثب٘يس.

 . اظ وف اسبق حسالُ يه ٔشط فبنّٝ زاقشٝ ٚ زاضاي حفبِ طبثز ثبقٙس اسبق وٛزن ثبيسدٙؼطٜ   •

زضة  اسبق وٛزن ٘جبيس زاضاي وّيس ثبقس چٖٛ احشٕبَ ٔحجٛؼ قسٖ وٛزن زاذُ اسبق سٛؾٍ ذٛزـ  •

 ٚػٛز زاضز.

 . ديكٍيطي قٛزوٛزن ثبِىٗ ، حٛو ، اؾشرط ٚ چبٜ آة ثبيس زاضاي حفبِ ٔحىٓ ثبقس سب اظ ذُط ؾمٌٛ   •

وٕس ٚ لفؿٝ ٞبيي وٝ وٛزن ٔيشٛا٘س اظ اٟ٘ب ثبال ثطٚز ضا  ثٝ ٔٙٓٛض ػٌّٛيطي اظ ٚاغٌٛ٘ي ثب ديچ ٚ ثؿز ثٝ  •

 زيٛاض ٔحىٓ وٙيس.

 ٔجُ ضا اظ دٙؼطٜ زٚض ٍ٘ٝ زاضيس.٘ٓيط ٔيع ٚ  ٚؾبيّي وٝ وٛزوبٖ اظ آٖ ثبال ٔيطٚ٘س •

 ٞب ضا ضٚي ذٛزـ ٘يٙساظز. ٞبي ثّٙس ٚ ؾجه زاضيس، ثٟشط اؾز ٔطالت ثبقيس سب وٛزن آٖ اٌط نٙسِي  •

ٞبي ثبيس ثرف دبييٙي  نٙسِي غصاي وٛزن ثبيس ٔحىٓ ثبقس ٚ ثٝ آؾب٘ي زچبض ٘ٛؾبٖ ٘كٛز. ايٗ ػٛض نٙسِي •

ٞب وٕه  ٛز. ٚػٛز وٕطثٙس ايٕٙي ثٝ ايٕٗ ثٛزٖ ثيكشط ايٗ نٙسِيٞب حفّ ق ؾٍٙيٙي زاقشٝ ثبقٙس سب سٗبزَ آٖ

 وٙس. ٔي

وٛزن قٕب ٕٔىٗ اؾز ضٚٔيعي ضا ثىكس ٚ زض اطط آٖ ٞط چٝ ضٚي ٔيع لطاض زاضز ضٚي ذٛز ثطيعز. ثطاي  •

ٞبي وٛسبٜ يب  ٞبي آٚيعاٖ ضا اظ ضٚي ٔيعٞب ػٕٕ وٙيس ٚ ثٝ ػبي آٖ اظ ضٚٔيعي ػٌّٛيطي اظ ايٗ ذُط ضٚٔيعي

 ي قيكٝ ثطاي دٛقب٘سٖ ٔيع اؾشفبزٜ وٙيس.حش

 ثطاي دٙىٝ ٞبي ضٚ ٔيعي زاقشٗ حفبِ دطٜ ٞب ٕٚٔب٘ٗز وٛزوبٖ اظ ٘عزيه قسٖ ثٝ آٟ٘ب يطٚضي اؾز. •
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ثب ٌصاقشٗ زض  ثٝ وٛزوبٖ ثيبٔٛظيس وٝ چٍٛ٘ٝ يه آسف وٛچه زاذُ يه ٔبٞي سبثٝ ضا ٔي سٛا٘ٙس ثٝ ضاحشي •

ضا زض ٍٞٙبْ آسف ٌطفشٗ ِجبؼ ٞب ثٝ آٟ٘ب يبز ثسٞيس.  "ثيفز ٚ غّز ثعٖ ثبيؿز،"ثط ضٚي آٖ ٟٔبض وٙٙس. سىٙيه 

 .ٕٞچٙيٗ ٔٛاضز اؾشفبزٜ اظ وذؿَٛ آسف ٘كب٘ي ٚ ٘حٜٛ اؾشفبزٜ اظ آٖ ضا ثٝ ثچٝ ٞب ثيبٔٛظيس

ٞٓ وبضي اظ  "ٔٛاْت ثبـ"زٚؾز زاقشٗ ثچٝ ٞب ثٝ سٟٙبيي ثٝ آٟ٘ب أٙيز ٕ٘ي زٞس. حشي سىطاض ػٕالسي ٔب٘ٙس  •

ثطز. ثٙبثطايٗ ٘ىبر ايٕٙي ٔطثٌٛ ثٝ آسف ضا ثٝ آٟ٘ب يبز ثسٞيس. ثٝ آٟ٘ب ثٍٛييس وٝ زض ٔٛالٕ ذُط ثٝ ػبي  ديف ٕ٘ي

 .سطؾيسٖ ٚ لبيٓ قسٖ ظٚز اظ ٔحيٍ ذبضع قٛ٘س

ؾيٙٝ ذيع ثطٚ٘س سب ٞٓ ثشٛا٘ٙس ثجيٙٙس ٚ ٞٓ ثٟشط ثشٛا٘ٙس ٘فؽ  ٍٞٙبْ اسف ؾٛظي آٔٛظـ زٞيس وٝ وٛزوبٖثٝ   •

ثىكٙس. لجُ اظ ثبظ وطزٖ زضٞب ثٝ زؾشٍيطٜ ٚ زض زؾز ثع٘ٙس . اٌط زا٘ ثٛز، يٗٙي دكز آٖ آسف اؾز. دؽ ثبيس اظ 

 .ذطٚػي زيٍطي فطاض وٙٙس

 125ٍٞٙبْ ٚلٛٔ حطيك ثب  ضا ثٝ وٛزن ٔٗطفي وٙيس ٚ ثٝ ٚي آٔٛظـ ثسٞيس 125ؾبظٔبٖ اسف ٘كب٘ي ٚ قٕبضٜ   •

 سٕبؼ ٌطفشٝ ٚ وٕه ثرٛاٞس.

وٛزوبٖ ثؿيبض وٙؼىبٚ٘س ٚ ٚؾبيُ ثطلي ثطاي آٖ ٞب ثؿيبض ػبِت اؾز. ايٗ ٚؾبيُ ضا اظ زؾشطؼ آٖ ٞب زٚض  •

 زاضيس  ٍ٘ٝ

 . ٍٟ٘ساضي وٙيس ٚ ؾبَٛض ضا زض ػبيي ٔٙبؾت ٚ زٚض اظ زؾشطؼ ثچٝ ٞب اثعاض ٚ ٚؾبيُ سيع ٚ ثط٘سٜ ٔب٘ٙس چبلٛٞب •

 .لطاض ٘سٞيسٚ زض زؾشطؼ وٛزن  ثٝ ٍٞٙبْ اؾشفبزٜ اظ چطخ ٌٛقز آٖ ضا ضٚي ظٔيٗ  •

ٞب ثطاي اظ ثيٗ ثطزٖ حكطار ذبٍ٘ي  ٞب ٚ دٛزض ثطز، ٘جبيس اظ ٌچ زض ٔٙبظِي وٝ وٛزن ذطزؾبَ زض آٖ ثٝ ؾط ٔي •

ذٛض٘س زض نٛضسي وٝ ٌچ ٚ  ذطزؾبَ ثطحؿت غطيعٜ وٝ ٞط چيع ضا ثٝ زٞبٖ ثطزٜ ٚ ٔي وٛزوبٖاؾشفبزٜ وطز. 

ي اظ ثيٗ ثطزٖ ثطا، ثٙبثطايٗ ٞب ضا ثٝ زٞبٖ ثطزٜ ٚ ٔؿْٕٛ قٛ٘س دٛزض وٙبض زيٛاض ضا ٞٓ ثجيٙٙس ٕٔىٗ اؾز آٖ

 س.يقٛ٘س، اؾشفبزٜ وٙ ٞب يبفز ٔي ٞبي ٚيػٜ زض زاضٚذب٘ٝ ٞبي ٔكرم زفٕ حكطار وٝ ثب ضً٘ حكطار اظ اؾذطي

 

 سبلوٌذاى در هٌشل درببرُ ایوٌی ّبی تَصیِ 

 ٔطالت ضاٜ ضفشٗ ؾبِٕٙس ضٚي آٖ ثبقيس.اٌط وف ظٔيٗ ضا ثٝ سبظٌي قؿشٝ ايس ، لجُ اظ ذكه قسٖ  •

 .ٚ ِغع٘سٜ ٚ ِيع ٘جبقس ثٛزٜفطقٟبي ٕٞٝ ؾُٛح ثبيس وبٔالً ٔحىٓ  •

http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401304122.html
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ثسٖٚ ؾبيٝ ا٘شكبض  ؾُٛح ٘ٛض ثبيس ذٛة ٚ ٔٙبؾت ٚ، وّيسٞبي ثطق ثبيس ٘عزيه ٞط زض ٚضٚزي ٘هت ٌطز٘س •

 يبثٙس . 

 ٚػٛز زاقشٝ ثبقس . ؾبِٕٙس يه الٔخ يب وّيس ثطق زض وٙبض سرشرٛاة •

 .وّيس ضٚقٙبئي ثطق ٚػٛز زاقشٝ ثبقس  بًزض اثشسا ٚ ا٘شٟبي دّٝ ٞب حشٕ  •

 . ضاٞطٚي ٚضٚزي ثٝ حٕبْ ٚ زؾشكٛئي زض ٍٞٙبْ قت ثبيس زاضاي ضٚقٙبئي ثبقٙس •

 يه دٛقف الؾشيىي وٝ ِيع ٘جبقس زض ٚاٖ ، زٚـ ٚ ضٚي وف حٕبْ اؾشفبزٜ وٙيس . اظ • 

 سقؿشكٛ اظ آٖ ٔيّٝ ٞب اؾشفبزٜ وٙ زض ٔٛلٕؾبِٕٙس ٔيّٝ ٞبي لالة ٔب٘ٙس ثط ضٚي زيٛاضٞبي حٕبْ ٘هت وٙيس سب  •

. 

ػٌّٛيطي  ٚ ؾط ذٛضزٖ ؾبِٕٙسنبثٖٛ ضا زض ْطفي ٍ٘ٝ زاضيس وٝ ثٝ ضاحشي لبثُ زؾشطؾي ثبقس سب اظ افشبزٖ   •

 . وٙس

 

 

 بزخَرد بب هسوَهیت ًبشی اس گبس هٌَکسیذکزبي : تَصیِ ّبی ایوٌی

 فطز ٔؿْٕٛ ضا اظ ٔحيٍ آِٛزٜ ثٝ ٞٛاي آظاز ٔٙشمُ وٙيس. •

 يمٝ ديطاٞٗ ٚ وٕطثٙس ٚ ِجبؾٟبي سًٙ افطاز ٔؿْٕٛ ضا ثبظ وٙيس.  •

 زض نٛضر أىبٖ ّٖٕيبر سٙفؽ ٔهٖٙٛي ثٝ فطز ٔؿْٕٛ ضا ثب ٟ٘بيز زلز قطٚٔ وٙيس.  •

زض ٔطاحُ ثٗسي زضٔب٘ي ثبيس ٔٛضز سٛػٝ لطاض ٌيطز. ثٝ  115ثبظ ٍ٘ٝ زاقشٗ ضاٜ ٞبي ٞٛايي ٚ سٕبؼ ثب اٚضغا٘ؽ   •

يبز زاقشٝ ثبقيس وٝ ذبضع وطزٖ افطاز ٔهسْٚ اظ ٔحيٍ آِٛزٜ ثٝ ٌبظ ٔٙٛوؿيسوطثٗ ٚ لطاض زازٖ آٟ٘ب زض ٔحيٍ 

 .ثبظ اظ ٟٕٔشطيٗ السأبر ديكٍيطا٘ٝ ٔحؿٛة ٔي قٛز
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 :ایوٌی ٍسبیل گبسسَسی ّبتَصیِ 

 

 .ثب ْطٚف ؾٍٙيٗ ثٝ ٚؾبيُ ٌبظؾٛظ يطثٝ ٚاضز ٘يبٚضيس  •

 .ٚؾبيُ ٌبظؾٛظ ضا زض ٔؿيط وٛضاٖ ٞٛا ٚ ػطيبٖ ثبز لطاض٘سٞيس •

 .اظ لطاضزازٖ اقيبٚ اِجؿٝ لبثُ اقشٗبَ زض ٔؼبٚضر ثربضي ٚ ؾبيط ٚؾبيُ ٌبظؾٛظ ػٌّٛيطي وٙيس  •

 .ثٝ ِِٛٝ ٞبي ٌبظ ضا حشٕب ا٘ؼبْ زٞيسثبظضؾي اسهبالر ٚ ثؿز ٞبي ٔطثٌٛ  •

 .ثطاي آظٔبيف ٘كز ٌبظ ٞطٌع اظ قّٗٝ وجطيز اؾشفبزٜ ٘ىٙيس •

 .زض ٘ٓبفز ٔكُٗ ٞبي اػبق ٌبظ ٚ ؾبيط قّٗٝ درف وٗ ٞبي ٌبظي زلز وٙيس  •

٘هت آثٍطٔىٗ زض زاذُ ضذشىٗ حٕبْ ٚ ٔحيٍ ٞبي وٛچه ذُط٘بن ثٛزٜ ٚ ثبٖض وٕجٛز اوؿيػٖ ٔي   •

 ٌطزز.

 .وٙيس ثربضي ٌبظي ٕٞيكٝ ثب قّٗٝ آثي ثؿٛظز زلز •

فٙسن ذٛززاضي وٙيس ٚ فيٛظ انّي  -جطيز ــو –خ ــٗ وطزٖ الٔــاظ ضٚق بظــكٕبْ ثٛي ٌــزض نٛضر اؾش• 

 .ثطق ضا لُٕ وٙيس

 .ثطاي آظٔبيف ٚ ثبظضؾي اسهبالر ٚؾبيُ ٌبظؾٛظ اظ وف آة ٚ نبثٖٛ اؾشفبزٜ ٕ٘بييس •

 ٌبظ ؾٛظ ثٝ يه قيط ٔهطف ذٛز زاضي ٕ٘بييس. اظ اسهبَ زٚ يب چٙس ٚؾيّٝ •

 الظْ ٌيطز ٕ٘ي لطاض اؾشفبزٜ ٔٛضز ٚ ٘كسٜ ٚنُ ؾٛظ ٌبظ ٚؾيّٝ ٞيچًٍٛ٘ٝ فٗال ٔهطف قيطٞبي اظ ثًٗي ثٝ ٌطا •

ثٝ  اي حبزطٝ ٚ ٘كسٜ ذبضع ِِٛٝ اظ ٌبظ قس ثبظ ٔهطف احيب٘بً قيط چٙب٘چٝ قٛ٘س سب ٔؿسٚز دٛـ زض ثب حشٕبً اؾز

 .٘يبيس ٚػٛز

 ٍ٘ٝ ثؿشٝ آ٘طا ٔهطف قيط حشٕبً ثبقيس ٘ساقشٝ ضا ؾٛظي ٌبظ ٚؾيّٝ اظ اؾشفبزٜ لهس َٛال٘ي ٔسر ثطاي چٙب٘چٝ • 

 .زاضيس

ٞبي ٔٙبؾت ثطاي اسهبَ ٚؾبيُ ٌبظ ؾٛظ ثٝ ِِٛٝ وكي  ضٖبيز ٘ىبر ايٕٙي زض ذهٛل اؾشفبزٜ اظ قيًّٙ • 

ٚچٙب٘چٝ ايٗ ٔٛاضز ٘بزيسٜ ٌطفشٝ قسٜ زض ٟ٘بيز ثبٖض ثطٚظ اسفبلبر  اؾزط ذٛضزاض اي ثٌبظ اظ إٞيز ٚيػٜ 

 ٘بٌٛاض ذٛاٞٙس ثٛز.

قيٍّٟٙبي الؾشيىي ِٕٔٗٛي زض ثطاثط ٔٛاز ٘فشي ٚ ٌبظي ثٝ ؾطٖز فبؾس ٔي قٛ٘س ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ثطاي ٚنُ  •
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وكي ٌبظ ٔؼبظ قٙبذشٝ  وطزٖ اػبق ٌبظ ٚ ؾبيط ٚؾبيّي وٝ اؾشفبزٜ اظ قيًّٙ ثطاي اسهبَ آٟ٘ب ثٝ ؾيـؿشٓ ِِٛٝ

 قسٜ ، ثبيس اظ قيًّٙ ٞبي الؾشيىي سمٛيز قسٜ)فكبض لٛي(وٝ ٔرهٛل ٌبظ ؾبذشٝ قسٜ اؾز اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز.

ٞبيي وٝ زاضاي ِِٛٝ وكي ٌبظ ٔي ثبقٙس ٖالٜٚ ثط ٘هت يه ٖسز قيط انّي زض ٘عزيىي  زض وّيٝ ؾبذشٕبٖ •

ط ٔهطف لطاض زاضز سب زض ٔٛالٕ يطٚضي ثشٛاٖ ثب زض ٘عزيىي ٞط زؾشٍبٜ ٌبظ ؾٛظ ٘يع يه قي؛  زضة ٚضٚزي

ثؿشٗ ايٗ قيط اظ ٚضٚز ٌبظ ثٝ ٕٞبٖ زؾشٍبٜ ػٌّٛيطي ٕ٘ٛز.ْٚيفٝ قيط انّي ٘يع لُٕ ٚ ٚنُ ػطيبٖ ؾبذشٕبٖ 

 ٔي ثبقس.

ِٛٝ فّعي ِِٛٝ وكي ٌبظ زض ٔٙعَ ٘يع ثبيس ٞط چٙس ٚلز يىجبض ثبظزيس ٌطز٘س سب زض نٛضر ظذٕي قسٖ يب ِ  •

 ٔؼسزاً ضً٘ آٔيعي ٌطز٘س. ً ضٚغٙي آٟ٘ب،وٙسٜ قسٖ ض٘

ٚؾيّٝ ِِٛٝ فّعي ثٝ ؾيؿشٓ ِِٛٝ ٝ ثٟشط اؾز ٚؾبيُ ٌبظ ؾٛظي وٝ زض يه ٔحُ ثُٛض طبثز ٘هت ٔي قٛ٘س ث  •

 وكي ٚنُ ٌطز٘س.

ٔشط ٔطثٕ ٔي ثبقس ذٛززاضي ٚ  50ثٟشط اؾز اظ ٘هت آثٍطٔىٗ زيٛاضي زض ٔٙبظِي وٝ ظيط ثٙبي آٟ٘ب وٕشط اظ  •

ؾز ٚ ٔٛػت وٕجٛز  اآثٍطٔىٗ ظٔيٙي اؾشفبزٜ قٛز چٖٛ ٔهطف اوؿيػٖ آثٍطٔىٗ زيٛاضي ثبالثٝ ػبي آٖ 

 اوؿيػٖ زض ٔٙعَ ٔي ٌطزز .

اظ ٘هت آثٍطٔىٗ ٌبظي زض اسبلي وٝ ثٝ َٛض َٕٔٗٛ زض آٖ ٞٛا ػطيبٖ ٘ساضز ذٛززاضي قٛز، ظيطا ثبٖض   •

٘عزيه آثٍطٔىٗ ٌبظي ضا وٕي ثبظ  زضة يب دٙؼطٜ وٕجٛز اوؿيػٖ ٔي قٛز ٚ ٔي سٛا٘س ذفٍي ايؼبزوٙس.

 ثٍصاضيس سب زض ٔٛلٕ وبضوطز آٖ، ٞٛا ثٝ ذٛثي ثٝ آٖ ثطؾس ثٝ ٚيػٜ ٍٞٙبْ حٕبْ وطزٖ.

 ٕٞيكٝ ٔحُ اسهبَ زٚزوف ثٝ ٚؾبيُ ٌبظؾٛظ ضا ثبظضؾي ٚ اظ ٔحىٓ ثٛزٖ آٖ إَيٙبٖ حبنُ ٕ٘بييس.  •

حبنُ وطزٜ ٚ ٞط چٙس ٔسر يىجبض آٖ ضا  لجُ اظ ٘هت ٚؾبيُ ٌبظؾٛظ اظ ثبظ ثٛزٖ ٔؿيط زٚزوف إَيٙبٖ  •

 ثطضؾي ٕ٘بييس.

 ٞط ٚؾيّٝ ٌبظؾٛظ ثبيس زاضاي زٚزوف ػساٌب٘ٝ ثبقس ٚ اؾشفبزٜ اظ يه زٚزوف ثطاي زٚ زؾشٍبٜ ثٝ نٛضر  •

 ٔكشطن ٕٔٙٛٔ ٔي ثبقس.

ٌطفشٝ ؾب٘شيٕشط زض ٘ٓط  10ثربضي  ؾب٘شيٕشط ٚ ثطاي 15يطٚضر زاضز لُط ِِٛٝ ٞبي زٚزوف آثٍطٔىٗ حسالُ   •

 ثبقس.

ٍٞٙبْ ٘هت ِِٛٝ ٞبي زٚزوف اظ وٕشطيٗ اسهبالر )ظا٘ٛ( اؾشفبزٜ ٚ ٔؿيط آٖ حشي إِمسٚض ٔؿشميٓ ثبقس ٚ   •

 ( ثبقس.Hؾب٘شيٕشط اظ ؾُح دكز ثبْ ثبالسط ٚ ٔؼٟع ثٝ والٞه ) 100حسالُ 
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چٙب٘چٝ زض فًبي ؾبذشٕبٖ احؿبؼ ؾط ٌيؼٝ ٚ سٟٛٔ ٕ٘ٛزيس ؾطيٗب ٘ؿجز ثٝ ثبظ ٕ٘ٛزٖ زضة ٚ دٙؼطٜ   •

 ٚؾبيُ ٌبظؾٛظ ثبظزيس ٕ٘بييس. ؾبذشٕبٖ الساْ ٚ اظ زٚزوف ٞب

زض فهُ ؾطٔب سٛنيٝ ٔي قٛز زضيچٝ وِٛط ثؿشٝ قٛز، ظيطاوب٘بَ وِٛط ثٝ ّٖز زاقشٗ اضسفبٔ ٚ لُط ثيكشط ٘ؿجز  •

شٕبٖ، ُٖٕ زٚزوكي لٛي سطي ا٘ؼبْ ٔي زٞس ٚ ٔي سٛا٘س ثٝ ٖٙٛاٖ زٚزوف ُٖٕ وٙس ٚ ػطيبٖ ثٝ زٚزوف ؾبذ

 ذطٚع زٚز اظ زٚزوف ثٝ نٛضر ٔٗىٛؼ ا٘ؼبْ قٛز.

سٛنيٝ ٔي قٛز زض ٔىبٖ ٞبيي وٝ اظ ٚؾبيُ ٌبظؾٛظ اؾشفبزٜ ٔي قٛز ،ػٟز ثبالثطزٖ يطيت ايٕٙي ٔحُ، اظ  •

 اؾشفبزٜ قٛز. COؾٙؿٛض حؿبؼ ثٝ ٌبظ 

 

 :ایوٌی گبس خبًگی شْزی  تَصیِ ّبی 

 ٔٛاضز شيُ ٔٙؼط ثٝ ٘كز ٌبظ ٔي قٛز :

  ٚؾبيُ ٌبظؾٛظ ثٝ ٚؾيّٝ ثؿز فّعي ٟٔبض ٘ىطزٖ قيًّٙ ٚ •

 اؾشفبزٜ اظ قيًّٙ ٞبي َٛال٘ي ٚ زض ٔٗطو حطاضر لطاضزازٖ آٟ٘ب •

 فطؾٛزٜ ٚ غيط اؾشب٘ساضز ثٛزٖ قيًّٙ ٞب •

 .آٟ٘ب اؾشفبزٜ ٕ٘ي قٛززضدٛـ ٘ساقشٗ قيطٞبي ٔهطفي وٝ اظ  •

 زذبِز افطاز ثي اَالٔ زض سٕٗيط ٚ زؾز وبضي ٚؾبيُ ٌبظؾٛظ •

 ٌبظؾٛظ غيطاؾشب٘ساضز ٚ غيطٔؼبظ  اؾشفبزٜ اظ ٚؾبيُ  •

 

 :ایوٌی اجبق گبس تَصیِ ّبی 

ف اٌط ـــ، ظيطا آس ٞبي ثطلي ٘جبقس اػبق ٌبظ ضا زض ٔحّي لطاض زٞيس وٝ زض ٔٗطو ثبز ٚ وٛضاٖ يب ثبزثعٖ •

 .ٚ آسف ؾٛظي ضخ ٔي زٞس  قٛز ٌبظ ٔطسجب ذبضع قسٜ ٚ ثب يه ػطلٝ وٛچه ٘يع ٔٙفؼط ٔي ٌطزز ذبٔٛـ

ٛـ قسٖ آسف ػطيبٖ ــــاػبلٟبيي وٝ ثٝ سطٔٛوٛدُ حطاضسي ٔؼٟع ٔي ثبقٙس ذُط فٛق ضا ٘ساض٘س ظيطا ثب ذبٔ  •

  .ٌبظ ٔشٛلف ٔي ٌطزز
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ثط ضٚي اػبق ٌبظ ذٛززاضي وٙيس ظيطا ثبٖض ؾؿز ٚاضز آٚضزٖ يطثٝ ثٛؾيّٝ زيً ٚ ؾبيط ْطٚف ؾٍٙيٗ  اظ •

 قسٖ اسهبالر ٚ ٘كز ٌبظ ٔي قٛز .

 وٕه ثٍيطيس.ٕ٘بيٙسٌي  اظ٘ٛالم اػبق ضا ٞط لسض ٞٓ وٛچه ثبقس ٘بزيسٜ ٍ٘يطيس ٚ ثطاي ضفٕ آٖ  •

 .ٞبي اؾشب٘ساضز اؾشفبزٜ ٕ٘بييس  ًّٙٞط قٍّٙي ثطاي ٌبظ لبثُ اؾشفبزٜ ٘يؿز سٟٙب اظ ق •

 .اؾز اظ ِِٛٝ ٔؿي يب فٛالزي اؾشفبزٜ وٙيس اٌط فبنّٝ ظيبزثيكشط ثبقس.٘يٓ ٚ  ٘جبيس اظ يه ٔشطََٛ قًّٙ  •

 اظ يب ٚ اسهبَ ٔحُ اظ ٌبظ وٝ ٕ٘بييس حبنُ إَيٙبٖ نبثٖٛ وف اظ اؾشفبزٜ ثب فّعي ثؿشٟبي اظ اؾشفبزٜ اظ دؽ •

 .وٙس ٕ٘ي ٘كز ثيطٖٚ ثٝ قيًّٙ ذٛز ثس٘ٝ

. . . ٚ ثطلي ثعٟ٘بي ثبز ٔمبثُ،  دٙؼطٜ ٔب٘ٙس ثبز ػطيبٖ ٚظـ ٔحُ زض ضا ٌبظ اػبق ٔرهٛنبً ؾٛظ ٌبظ ٚؾبيُ •

 فًب زض ٌبظ اؾز ثبظ اػبق قيط چٖٛ ٘شيؼٝ زض ٚ قٛز ٔي قّٗٝ قسٖ ذبٔٛـ ثبٖض ٖٛأُ ايٗ ظيطا ٘سٞيس لطاض

 .وٙس ٔي ؾٛظي ٚآسف ذُط سِٛيس ٚ قٛز ٔي دطاوٙسٜ

 .احشٕبَ افشبزٖ آٖ ٘جبقس اػبق ضا زض ٔحّي لطاض زٞيس وٝ قيت ٘ساقشٝ ٚ  •

 .اظ ؾطضفشٗ غصا ثطضٚي اػبق ٌبظ ػٌّٛيطي وٙيس •

ضا ثب ذبٔٛـ وٙٙسٜ  ضٚغٗضا ثجٙسيس ٚ آسف  ٌبظ ي ضٚي اػبق ؾطضفشٝ ٚ آسف ٌطفشٝ وبفي اؾز قيط ضٚغٌٙط ا •

 وٙيس.يب ثب ا٘ساذشٗ يه دبضچٝ يريٓ ذيؽ ضٚي آسف ذبٔٛـ 

 .زؾشٍبٜ ٔهطف وٙٙسٜ ٌبظ يه ا٘كٗبة ٌبظ قيطزاض ٔؼعا يطٚضي اؾز ثطاي ٞط  •-１

وبض وطزٖ نحيح ثب ٚؾبيُ ٌبظ ؾٛظ ضا ثبيؿشي اظ ؾٙيٗ ٔمشًي ثٝ فطظ٘ساٖ ذٛز ثيبٔٛظيٓ سب يٕٗ آٌبٞي اظ  •   

ؼىبٚي ٞبي ـُطار احشٕبِي،زض ٔٛالٕ ِعْٚ ثشٛا٘ٙس ّٖٕىطز ٚ ضفشبض ٔٙبؾجي زاقشٝ ثبقٙس.وٙ٘حٜٛ ٔمبثّٝ ثب ذ

بظ ٘يع ـــوٛزوبٖ ٚ سمّيس آ٘بٖ اظ وبضٞبي ثعضٌشطٞب ٚ ٕٞٛاضٜ ٔؿجت ثطٚظ حٛازص زض ذب٘ٝ ٞب ثٛزٜ ٚ زض ٔٛضز ٌ

 ٔي سٛا٘س فبػٗٝ آفطيٗ ثبقس.

２-  

３-  
 :ٍ پیک ًیک  ایوٌی سیلٌذر گبستَصیِ ّبی   -４

 

ؾيّٙس ثبيس ٕٞيكٝ زض حبِز ٖٕٛزي ٚ لبئٓ   ٞطٌع ؾيّٙسض ٌبظ ضا ٔبيُ ٍ٘صاضيس ٚ يب ثُٛض افمي لطاض ٘سٞيس • -５

 .ثبقس

ؾيّٙسض ٌبظ ٘جبيس ظيط دّٝ ٞب ، ٘عزيه زضٞبي ذطٚػي ، ظيطظٔيٗ يب ٔحُ ٞبي ٖجٛض ٚ ٔطٚض لطاضزازٜ قٛز ٚ سب  •

 .ضا زض ثيطٖٚ ؾبذشٕبٖ لطاض زٞيس ضحس أىبٖ ؾيّٙس

السٛض )قيط سٙٓيٓ فكبض( وٝ ضٚي قيط انّي ؾيّٙسض ٘هت ٌطزيسٜ ثٗٙٛاٖ ٌٕ ػبثؼب وطزٖ ؾيّٙسض اظ ضٔٛل • -６

 .زؾشٍيطٜ اؾشفبزٜ ٘ىٙيس
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ٔٛلٕ سٗٛيى ؾيّٙسضٞب وٛقف وٙيس اسهبالر ذٛة ٔحىٓ قٛ٘س ٚ اٌط ثٛي ٌبظ احؿبؼ ٔي وٙيس ثب وٕي  •

 .لساْ ٕ٘بييسآة ٚ نبثٖٛ ٔحُ ٘كز ضا ديسا وٙيس ٚ ثطاي ثطَطف وطزٖ ٘كز ا

غّشبٖ حطوز ٘سٞيس چطاوٝ ٞط ِحٓٝ أىبٖ سِٛيس ػطلٝ ٚ ا٘فؼبض ؾيّٙسض  ٙسض ٌبظ ضا ثٝ نٛضرـــّيٞطٌع ؾ •

 .ٚ ثٗٙٛاٖ ظيطدبيي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٘سٞيس ٚػٛز ذٛاٞس زاقز

ثبٖ ٔٙبؾجي ثطاي يس لطاض ٘سٞيس ٚ اٌط زض ثيطٖٚ ؾبذشٕبٖ لطاض زاضز ؾبيٝ ــؾيّٙس ٌبظ ضا زض ٔٗطو سبثف ذٛضق  •

 آٖ سٟيٝ وٙيس

 .آفطيٗ ٔي ثبقس بض ذُط٘بن ٚ فبػٗٝئطاػٗٝ ثٝ ٔطاوع غيط ٔؼبظ قبضغ ٚ دط وطزٖ ؾيّٙسضٞبي ديه ٘يه ثؿ  •

فبيالة ؾبذشٕبٖ اؾشفبزٜ ٘ىٙيس. چطا  ثٝ ٞيچ ٖٙٛاٖ اظ ؾيّٙسضٞبي ٌبظ ٚ قيًّٙ ٔطثَٛٝ ػٟز ضفٕ ٌطفشٍي  •

 .شٕبٖ ٚ سرطيت ضا ثٝ ز٘جبَ زاضزوٝ سطاوٓ ٌبظٞبي حبنّٝ، ا٘فؼبض ؾبذ

 .٘يه ضٚي آٖ ٔحىٓ ثبقس لجُ اظ ضٚقٗ ٕ٘ٛزٖ ُٕٔئٗ قٛيس قّٗٝ درف وٗ يب ضٚقٙبيي ديه  •

 .الساْ وٙيس دؽ اظ ٞط قبضغ ؾيّٙسض ديه ٘يه ٘ؿجز ثٝ سٗٛيى ٚاقط آٖ  •

 

 

 

 : استفبدُ اس بخبری ایوٌی تَصیِ ّبی 

ؾطٚيؽ قسٜ ٚ لؿٕز ٞبي زاذّي ، وبضثطاسٛض ٚ ِِٛٝ وكي ٞب  ٞبٞطؾبَ زض قطٚٔ فهُ ظٔؿشبٖ ثبيس ثربضي  •

 .ثبظزيس ٚسٕيع قٛ٘س

 .ثربضي ٘جبيس وٙبض ٔجُ، دطزٜ، وٕس، ٚ ٔٛاز لبثُ اقشٗبَ زيٍط لطاض ٌيطز  •

 .ثربضي ٘جبيس اظ زضٖٚ چٛة، فيجط ٚ ٔٛاز لبثُ اقشٗبَ ٖجٛض زازٜ قٛز ِِٛٝ •

 .ثربضي ؾطخ ٌطززحطاضر ٘جبيس آ٘مسض ثبقس وٝ ثس٘ٝ  ٔيعاٖ •

 .ضا ذبٔٛـ وٙيس زض ٔٛلٕ ذطٚع اظ ٔٙعَ ثربضي  •

 .٘سٞيس ِجبؼ ٚ ٚؾبيُ زيٍط ضا ثٝ ٔٙٓٛض ذكه وطزٖ ٘عزيه ثربضي لطاض  •

اٌط ثربضي ثٝ ٞط ّٖشي آسف ٌطفز ضٚي آٖ   ؾٛظي ٔٛاز ٘فشي، اظ آة اؾشفبزٜ ٘ىٙيس ثطاي فطٚ ٘كب٘سٖ آسف  •

اٌط زض زؾشطؼ ٘يؿز ، ثب ا٘ساذشٗ دشٛي ذيؽ ضٚي  اؾشفبزٜ وٙيسذبٔٛـ وٙٙسٜ دٛزض ٚ ٌبظ اظ آة ٘طيعيس ، 

 . ضا ذبٔٛـ وٙيس آسف ، آٖ

 .حطاضر ثبقٙس آػطٞب ٚ ٔهبِح ؾبذشٕب٘ي اَطاف آٖ ٔمبْٚ زض ثطاثط •

ََٛ قيًّٙ ٞبي ثربضي ٘جبيس اظ يه ٚ ٘يٓ ٔشط ثيكشط ثبقس زٚ ؾط آٖ ثبيس ٔؼٟع ثٝ ثؿز فّعي ثبقس ٞط ؾبِٝ   •

لجُ اظ ٘هت ثربضي قيًّٙ آٖ ضا اظ ٘ٓط ؾبِٓ ثٛزٖ چه ٕ٘بييس چٙب٘چٝ ضٚي آٖ حبِز سطن ذٛضزٌي ٚػٛز 

 زاضز الساْ ثٝ سٗٛيى آٖ ٕ٘بييس.
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ثٝ ٞيچ ٖٙٛاٖ اظ ِِٛٝ ٞبي ذطَٛٔي آِٛٔيٙيٛٔي ثٝ ٖٙٛاٖ زٚزوف ثربضي اؾشفبزٜ ٕ٘ٙبييس ايٗ ِِٛٝ ٞب زض ثطاثط   •

حطاضر ٚ يطثٝ ٔمبْٚ ٘يؿشٙس، ػساضٜ ِِٛٝ ٞبي ذطَٛٔي آِٛٔيٙيٛٔي يربٔز ثؿيبض ا٘سوي زاضز ثٙبثط ايٗ 

قٛز ٚٔٙفصٞبي وٛچه ٚ ثعضٌي زض  حطاضر ٔٛػٛز زض ٚؾبيُ ٌطٔب ظا ٔٛػت ؾٛذشٗ زيٛاضٜ ايٗ ِِٛٝ ٞب ٔي

آٖ ايؼبز ٔي وٙس ٚ ثبٖض ٘كز ٌبظ ٔٙٛوؿيس وطثٗ زض ٔحيٍ ٔي قٛز ايٗ ِِٛٝ ٞب ٚيػٜ اؾشفبزٜ ٞٛز زض ٔحيٍ 

 آقذعذب٘ٝ ٔي ثبقس.

 ذٙه قسٜ ثبقس. ثربضي اظ ٘فز يب ٌبظٚييُ،  ثربضي  دط وطزٖ ٔرعٖلجُ اظ ُٕٔئٗ قٛيس  •

يىي اظ ضاٜ ٞبيي وٝ ٕٔىٗ  يه ٔشط اظ ٔٛازلبثُ اقشٗبَ فبنّٝ زاقشٝ ثبقٙس.حسالُ ٔي ثبيؿز  ٚؾبيُ حطاضسي  •

اؾز ذب٘ٝ قٕب قّٗٝ ٚض قٛز ايٗ اؾز وٝ قّٗٝ ٞبي آسف ثٝ دطزٜ يب دبضچٝ اي ثطؾٙس. ثطاي ٔظبَ ٕٔىٗ اؾز 

قٕب قٕٗي ضا زض ٘عزيىي يه دطزٜ ضٚقٗ وطزٜ ثبقيس، زض ايٗ ٍٞٙبْ سٟٙب يه اقبضٜ وٛچه وبفي اؾز سب 

 ه آسف ثعضي دسيساض قٛز. فبنّٝ ايٕٙي زض ايٗ قطايٍ حسالُ يه ٔشط اؾز.ي

 اؾشفبزٜ وٙيس.  ثربضيسٟٙب اظ ؾٛذز سٗييٗ قسٜ زض زؾشٛضإُِٗ وبضذب٘ٝ سِٛيسوٙٙسٜ   • 

يه حفبِ ٔٙبؾت ػّٛي ٔٙجٕ حطاضسي ايؼبز وٙيس، ؾبِي يىجبض زؾشٍبٜ حطاضسي ضا سٛؾٍ وبضقٙبؼ أط سٕيع  • 

 وٙيس.ٚ ثبظضؾي 

 ٔؿسٚز زضدٛـ ثب ضا قيط ا٘شٟبي حشٕبً، وٙيس ٔي آٚضي ػٕٕ ضا ثربضي،  ؾطٔب فهُ اظ ثٗس وٝ نٛضسي زض  •

 . ثرٛاٞيس وٕه نالحيز ثب افطاز اظ ٔؼسز ٚنُ ٍٞٙبْ ٚزض ٕ٘بييس

 ؾطٚيؽ اظ فٛضاً آ٘طا ثبيؿشي ٔي ؾٛظز ظضز قّٗٝ ثب وٝ نٛضسي زض. ثؿٛظز آثي قّٗٝ ثب ٕٞٛاضٜ ثبيؿشي ثربضي  •

 . زٞيس اَالٔ ٔشرهم سٕٗيطوبضاٖ ثٝ ٖيت ضفٕ ػٟز ٚ وٙيس ذبضع

 

 :ایوٌی دٍدکش ّب  تَصیِ ّبی 

 .ٔؿيط ٔؿشميٓ سٗجيٝ قٛز زٚزوف ثبيس سب حس أىبٖ زض •

ٔؿسٚز ثبقس ٚ يب زٚزوف وكف وبفي ٘ساقشٝ ثبقس زض ػساضٜ زاذّي آٖ زٚزٜ ٞب ػٕٕ  اٌط ٔؿيط زٚزوف •

ٌطفشٝ ػساضٜ زٚزوف ضا ثبظ ٔي وٙس ٚ آسف ثٝ اَطاف ؾطايز وطزٜ آسف  قسٜ ٚ زض قطايٍ ذبني آسف

 .ؾٛظي ايؼبز ٔي ٕ٘بيس

لبثُ اقشٗبَ ٖجٛض زازٜ قٛز، ٔب٘ٙس ٖجٛض اظ اَطاف  چٙب٘چٝ يربٔز ثس٘ٝ زٚزوف وبفي ٘جبقس يب اظ زضٖٚ ٔٛاز  •
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 .ٔي قٛزذطدبٞبي چٛثي قيطٚا٘ي ٚ يب ٖجٛض اظ زضٖٚ زض ٚ دٙؼطٜ چٛثي، آسف ؾٛظي ايؼبز 

 .ثبقس زٚزوف ثبيس سحُٕ حطاضر وبفي ضا زاقشٝ ٚ ٔحبؾجبر فٙي آٖ نحيح  •

يه زٚزوف ٔؼعا  لُط زٚزوف ٔشٙبؾت ثب اضظـ حطاضر زؾشٍبٜ حطاضسي ثبقس ٚ ثطاي ٞط زؾشٍبٜ  •

 قىُ يطٚضي اؾز.  H ٔشط ثبالسط اظ دكز ثبْ ثبقس ٚ ٘هت والٞه 1اذشهبل زازٜ قٛز وٝ أشساز آٖ سب 

 .ؾب٘شيٕشط زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛز 15آثٍطٔىٗ ٚ قٛٔيٙٝ  ؾب٘شيٕشط، دىيغ، 10لُط زٚز وف ثطاي ثربضي ٚ ٞٛز  • 

زٚزوف ٚؾبيُ ٌبظ ؾٛظ زض ٔحُ ٖجٛض اظ قيكٝ دٙؼطٜ ٞب ٘جبيس ٔؿشميٕبً ثب قيكٝ زض سٕبؼ ثبقٙس ظيطا زض چٙيٗ   •

 زاضز.نٛضسي أىبٖ قىؿشٗ قيكٝ زض اطط حطاضر ٚ افشبزٖ زٚزوف ٚػٛز 

ٞط ٚؾيّٝ ٌبظ ؾٛظ ثٝ ٚؾيّٝ زٚ يب ؾٝ ٖسز ظا٘ٛ ثٝ ؾيؿشٓ زٚزوف ٘هت قٛز ٚػٛز ظا٘ٛي ايبفي زض ٔؿيط  •

ٚ زٚزوف ٔٛػت وٙسي حطوز ٔحهٛالر احشطاق قسٜ ٚ ٟ٘بيشبً ٔٛػت وٙسي حطوز ٔحهٛالر احشطاق 

 ٚ ذفٍي ؾبوٙبٖ ٔي ٌطزز. زٚز دؽ ظزٌي

 .ٔؼعا ٚ ٔؼٟع ثٝ والٞه ثبقسٞط ٚؾيّٝ ٌبظ ؾٛظ ثبيس زاضاي يه زٚزوف  •

زض نٛضسيىٝ زٚزوف اظ دٙؼطٜ ثٝ ثيطٖٚ ٞسايز قسٜ اؾز ثبيس زاضاي حسالُ يه ٔشط اضسفبٔ اظ ٔحُ ذطٚع   •

اظ دٙؼطٜ ثبقس.ٞط چٙس ٚفز يىجبض والٞه زٚزوف ٞبي ٚؾبيُ ٌبظ ؾٛظ ٚ ٔؿيط ٔطثَٛٝ ضا ثبظضؾي ٕ٘بييس 

سٜ ٔؼسزاً زض ٔحُ قٚ َٛفبٖ والٞه اظ ٔحُ ذٛز ػسا  ذهٛنبً زض فهُ ظٔؿشبٖ چٙب٘چٝ زض اطط ٚظـ ثبز

 .ٔطثَٛٝ ٘هت ٌطزز

ٔؿسٚز قسٖ زٚزوف ؾجت ؾٛذز ٘بلم ٚؾبيُ ٌبظؾٛظ ٚ ايؼبز ٌبظٞبي ذُط٘بن ٚ ٔؿْٕٛ وٙٙسٜ ٔي  •

قٛز وٝ ايٗ أط ثبٖض ذفٍي زض اطط ٌبظٌطفشٍي ذٛاٞس قس. ِصا لجُ اظ ٘هت ثربضي يب آثٍطٔىٗ ثبيس ٔؿيط 

 قٛز ٚ اظ ثبظ ثٛزٖ آٖ إَيٙبٖ حبنُ قٛز.زٚزوف ثطضؾي 

 ثبيس ٕٞٛاضٜ ٔحُ اسهبَ زٚزوف ثٝ ٚؾبيُ ٌبظؾٛظ ثبظضؾي ٚ اظ ٔحىٓ ثٛزٖ آٖ إَيٙبٖ حبنُ قٛز. •

زض نٛضسي وٝ ثٗس اظ فهُ ؾطٔب، ثربضي ػٕٕ آٚضي ٔي قٛز، حشٕبً ا٘شٟبي قيط ثب زضدٛـ ٔؿسٚز ٚ ٍٞٙبْ  •

 اؾشٝ قٛز.ٚنُ ٔؼسز اظ افطاز ثب نالحيز وٕه ذٛ

يىجبض والٞه زٚزوف ٞبي ٚؾبيُ ٌبظؾٛظ ثبظضؾي ٚ چٙب٘چٝ والٞه آٖ افشبزٜ ثبقس، زض  ٚلز ٞط چٙس •

 ٔحُ ذٛز ٘هت قٛز.

والٞه ٖالٜٚ ثط ايٙىٝ اظ ٘فٛش ثبضاٖ ٚ ثطف ٚ افشبزٖ ؾبيط اقيبء ٚ ٚضٚز دط٘سٌبٖ ثساذُ زٚزوف ػٌّٛيطي  •

 ٔٛطط اؾز.ٔي وٙس، زض ٔٙٓٓ ؾٛذشٗ ٚؾيّٝ ٌبظؾٛظ ٘يع 
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 ا٘شٟبي زٚزوف ٞبي سٛ وبض، ثبيس حسالُ يه ٔشط اظ ؾُح دكز ثبْ ثبالسط ثبقس. •

الظْ اؾز وٝ ٞٛاي وبفي ثطاي ؾٛذشٗ ٌبظ ثٝ ثربضي ٌبظ ؾٛظ ثطؾس.ٚػٛز ضٚظ٘ٝ ٞبي ظيط زضٞب ثطاي ايٗ  •

 ٔٙٓٛض ٔفيس ذٛاٞس ثٛز.

ز، ثبيس آٖ ضا ػسي ٌطفز، ظيطا ٕٔىٗ اؾز زض نٛضسي وٝ ؾٛذشٗ ثربضي ٘بلم ثبقس ٚ يب ثب قّٗٝ آثي ٘ؿٛظ •

 ايٗ ٘مم ٘بقي اظ ٘طؾيسٖ ٞٛاي وبفي ثٝ ثربضي ثبقس.

زٚزوف ٚ اسهبالر زض زاذُ ٚ ذبضع زيٛاض ثبيس اظ ػٙؽ ٔمبْٚ ٚ ثسٖٚ ٞيچٍٛ٘ٝ ٔٙفص يب ٘كشي زض ؾطسبؾط  •

 .ثٝ وبضٌيطي ِِٛٝ ٞبي آوبضزئٛ٘ي آِٛٔيٙيٛٔي ٔؼبظ ٘يؿز آٖ ثبقس.

افمي زض زاذُ ٚاحسٞب ثبيس ٔظجز )ضٚ ثٝ ثبال( ٚ اضسفبٔ لؿٕز ٞبي ٖٕٛزي ِِٛٝ حسالُ ؾٝ  قيت ِِٛٝ ٞبي •

 ثطاثط ََٛ افمي آٖ ثبقس.

لؿٕز ٖٕٛزي زٚزوف ثبيس ضٚي دبيٝ ٞبي ٔٙبؾت لطاض ٌيطز سب ٚظٖ آٖ ثٝ دبيٝ ٔٙشمُ قٛز، زض يٕٗ ََٛ  •

 ٖٕٛزي زٚزوف ثب ثؿز ٞبي ٔٙبؾت ثٝ زيٛاض ٔحىٓ قٛز.

 زوف اظ فًبي زاذّي ٚ ؾمف وبشة حٕبْ ٔؼبظ ٘يؿز.ٖجٛض زٚ •

 120ٍٞٙبْ اؾشفبزٜ اظ ثربضي ٞبي زيٛاضي زض أبوٗ ٖٕٛٔي ثبيس زٞب٘ٝ زٚزوف ٞب حسالُ زض اضسفبٔ  •

 ؾب٘شيٕشطي سٗجيٝ قٛز.

 زاوز زٚزوف ٞب ثبيس اظ ثبال ثٝ ٞٛاي آظاز اضسجبٌ زاقشٝ ثبقس. •

 قٛز.ثٙس  ٔحُ اسهبالر زٚزوف ثبيس وبُٔ زٚز •

ثٝ ٔٙٓٛض ٘هت زٚزوف ٞب، اؾشفبزٜ اظ لُٗبر ِِٛٝ ٞبي فّعي ٚ ؾيٕب٘ي ديف ؾبذشٝ ؾط نبف )ِت ثٝ ِت(  •

 ثبيساظ ٘ٛٔ فٙؼب٘ي اؾشفبزٜ قٛز. ، ٕٔٙٛٔ اؾز

 زض ٘هت زٚزوف اظ اػطاي ديچ ٚ ذٓ ٞبي ظيبز ٚ اؾشفبزٜ اظ ظا٘ٛيي ظيبز دطٞيع قٛز. •

زض ايٗ حبِز ثٝ ٞيچ ٖٙٛاٖ ٔحهٛالر  چٖٛاؾز  ٘بزضؾشي ُٖٕ آة ْطف زاذُ زض زٚزوف ؾط لطاضزازٖ •

 co  ٚco2حبنُ اظ احشطاق ٘ٝ ػصة آة قسٜ ٚ ٘ٝ زض آٖ حُ ٔي قٛز ٚ ثب ايٗ ُٖٕ ٔحهٛالر احشطاق قبُٔ 

 يب اظ َطيك ثربضي ٚ يب اظ َطيك زٚزوف زض ٔحيٍ درف ٔي قٛز وٝ ايٗ ُٖٕ ثؿيبض ذُط٘بن اؾز.
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 : رگالتَر ٍ کٌتَر ایوٌی ّبی تَصیِ

 ٟٔٓ ٘ىشٝ چٙس ثٝ اؾز الظْ ٕ٘بييس ٚنُ َجيٗي ٌبظ وكي ِِٛٝ ؾيؿشٓ ثٝ ضا ذٛز ؾٛظ ٌبظ ٚؾبيُ ايٙىٝ اظ لجُ

 :ثبقيس زاقشٝ سٛػٝ ظيط

 حس اظ ٚثيف زاض٘س ٔٗيٙي ْطفيز وٙيس ٔي ظ٘سٌي آٖ زض قٕب وٝ ؾبذشٕب٘ي ثطاي قسٜ ٘هت وٙشٛض ٚ ضٌالسٛض •

 ٕ٘ٛزٖ ايبفٝ ٚ زاذّي وكي ِِٛٝ سٛؾٗٝ لهس چٙب٘چٝ ثٙبثطايٗ.ثبقٙس ٔهطف ػٛاثٍٛي سٛا٘ٙس ٕ٘ي قسٜ سٗييٗ

 . ثٍصاضيس ٔيبٖ زض ٌبظ قطوز ثب ضا ٔٛيٛٔ ايٗ حشٕبً زاضيس ضا ؾٛظ ٌبظ ٚؾبيُ

  

زض نٛضسيىٝ لهس سرطيت ٔٙعَ ٚ ٘ٛؾبظي زاضيس ثبيؿشي حشٕبً ثٝ قطوز ّٔي ٌبظ اَالٔ زٞيس سب ّٖٕه ضا  •

 ػٕٕ وٙٙس.

حفبْز ضٌالسٛض زض وٛچٝ اظ سٛضي ؾيٕي اؾشفبزٜ ٘ىٙيس،چٖٛ ٔٛػت ذؿبضر ثٝ ضٌالسٛض ٚ طٌع ػٟز ٞ  •

 ِِٛٝ ٔي ٌطزز

ثُٛضيىٝ زض ٔٗطو ذُط ثطذٛضز زيٛاضٜ ٚا٘ز ثبض ثٝ آٖ ٔي ثبقس   اٌط ّٖٕه ٌبظ زض وٛچٝ ثبضيه ٔي ثبقس •

 ثٟشط اؾز ضٚي زٔبغٝ ضٌالسٛض قجطً٘ چؿجب٘سٜ قٛز.

 اظ زؾشىبضي وٙشٛض ٚ ضٌالسٛض اويساًذٛز زاضي ٕ٘بييس.  •

 

 :  تکبًی خبًِ حیي در ایوٌی ّبی تَصیِ

 . وٙيس ذٛززاضي وف ؾيمّي ؾُٛح ثطٚي يب ٚ زاض قيت ؾُٛح زض چٟبضدبيٝ ٚ ٘طثبٖ زازٖ اظلطاض •

 .قٛيس ُٕٔئٗ وبٔال ظٔيٗ ثب آٖ اسىبي ؾُح اظ چٟبضدبيٝ، يب ٚ ٘طزثبٖ اظ اؾشفبزٜ زضنٛضر •

 آٖ قسٖ ٚاغٌٖٛ ٚ ذٛضزٖ ؾط اظ سب زاضز ٍ٘ٝ ضا دبيٝ چٟبض يب ٚ ٘طزثبٖ ي دبيٝ,  زضدبييٗ ٘فط يه حشٕب •

 .ٕ٘بيس ػٌّٛيطي

 چٟبض ٚ ٘طزثبٖ ثبالي ٘كٛيس ٔؼجٛض سب وٙيس اؾشفبزٜ ثّٙس زؾشٝ ػبضٚي اظ ٔطسفٕ ػبٞبي ٚ ؾمف وطزٖ سٕيع ثطاي •

 .ثطٚيس دبيٝ

 .ثبقيس ذٛز چكٓ زاذُ ثٝ آٟ٘ب قسٖ دبقيسٜ ٔطالت ٞب قٛيٙسٜ ٚ قيٕيبيي ٔٛاز اظ اؾشفبزٜ ظٔبٖ زض •
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 ًٖالر ثٝ ػؿٓ ٚظٖ سحُٕ ثطاي ٚ ذٓ ضا ظا٘ٛٞب زاضيس، ٍ٘ٝ نبف ضا وٕط ظٔيٗ، اظ اػؿبْ ثطزاقشٗ ٍٞٙبْ •

 .وٙيس سىيٝ ذٛز دبي

 .وٙيس ذٛززاضي ػساً ثٙعيٗ ٔب٘ٙس ٌيط آسف ٔٛاز ثب ٞؿشٙس ضٚغٙي ٔٛاز ثٝ آِٛزٜ وٝ ؾُٛحي ٚقٛي قؿز اظ •

 .وٙيس ديسا إَيٙبٖ ثطق وبُٔ لُٕ اظ ضٚقٙبيي چطا٘ ٚ ِٛؾشط ٔب٘ٙس ثطلي ِٛاظْ قٛي ٚ قؿز اظ لجُ •

.  وٙيس اؾشفبزٜ ٔحبفّ ٞبى ٔبؾه اظ ؾفيسوٙٙسٜ ٚ قٛيٙسٜ ٔٛاز ثب زؾشكٛيى ٚ حٕبْ ٚقٛى قؿز ٍٞٙبْ  •

 .قٛز ثطلطاض ٞٛا ػطيبٖ سب وٙيس ضٚقٗ ضا سٟٛيٝ ٚ ثبظ ضا ٞب دٙؼطٜ

 ٔٛاز ثب ضا ؾفيسوٙٙسٜ ٞبي فطآٚضزٜ حٕبْ ٚ ثٟساقشي ٞبي ؾطٚيؽ ػّٕٝ اظ ٔٙعَ ثيكشط ٘ٓبفز ثطاي ٞطٌع  •

 اظ ٘بقي ٌبظٞبي ٚ ٞب ثربض. اؾز ذُط٘بن ثؿيبض وبضي چٙيٗ ا٘ؼبْ ٘ىٙيس ٔرٌّٛ ٕ٘ه ػٛٞط ٔظُ قيٕيبيي

 .قٛز ٔي ضيٝ اِشٟبة ٔٛػت آٖ اؾشٙكبق ٚ ثٛزٜ ؾٕي ثؿيبض ٔٛاز ايٗ سطويت

 ٔي ٔؿٕٛٔيز ٔٛػت وّط ٌبظ ايؼبز ّٖز ثٝ زؾشكٛيى ٚ حٕبْ ثؿشٝ فًبى زض ؾفيسوٙٙسٜ ٔٛاز اظ اؾشفبزٜ  •

 ٖٙٛاٖ ٞيچ ثٝ وٛچه ٚ ثؿشٝ ٞبي ٔحيٍ زض ثبظوٗ ِِٛٝ ٚ ثط ػطْ ؾفيسوٙٙسٜ، قٛيٙسٜ، ٔٛاز ٔهطف اظ دؽ. قٛز

 ٔٛػت ٞب آٖ اؾشٙكبق ٚ اؾز ؾٕي وبٔال ٞب ٔحيٍ ايٗ زض قسٜ سِٛيس ٌبظٞبي ظيطا ٘ىٙيس، سٛلف ٞب ٔىبٖ ايٗ زض

 .ٔيكٛز ضيٝ ثٝ قسيس آؾيت

 . ٘ىٙيس ػسا ضا آٖ ضٚي ثطچؿت ٚ ٕ٘بييس زاضي ٍ٘ٝ ذٛزـ انّي ْطف زض ضا قيٕيبيي ٚ قٛيٙسٜ ٔٛاز  •

 .ثجٙسيس وبُٔ َٛض ثٝ ضا قٛيٙسٜ ٔٛاز ي ٞب ثُطي زضة اؾشفبزٜ ثبض ٞط اظ دؽ •

 . ٘سٞيس لطاض وٛزوبٖ زؾشطؼ زض ٖٙٛاٖ ٞيچ ثٝ ضا وٙٙسٜ ؾفيس ٚ قٛيٙسٜ ٔٛاز  •

 .ٍ٘صاضيس ؾبَ آذط ضٚظٞبي ثطاي ضا وبضٞب ي ٕٞٝ.  اؾز حٛازص ثطٚظ ٖبُٔ ذٛز ذؿشٍي •

 ٞٓ ثٝ سب زٞيس ا٘ؼبْ ٔطحّٝ ثٝ ٔطحّٝ ذب٘ٝ ٔرشّف لؿٕشٟبي ثطاي ضا سىب٘ي ذب٘ٝ ٚ ٘ٓبفز وبض وٝ وٙيس ؾٗي •

 .ثطؾب٘يس الُ حس ثٝ ضا ضيرشٍي

 .اؾز حبزطٝ ثطٚظ ٖبُٔ ذٛز ضيرشٍي ٞٓ ثٝ ٚ ٕ٘ٓي ثي •

 

 ٍ هسبفزت: ٌّگبم تزک هٌشل  ایوٌی  تَصیِ ّبی 

لجُ اظ سطن ٔٙعَ ذٛز سٕبٔي ٚؾبيُ غيطيطٚضي اِىشطيىي ضا ذبٔٛـ ٚ زضنٛضر أىبٖ ػطيبٖ ثطق آ٘بٖ   •

 ضا اظ ٘بحيٝ فيٛظ ٔيٙيبسٛضي لُٕ ٕ٘بيٙس. 
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ٙبٖ وبُٔ حبنُ ٕ٘ٛزٜ ٚ وّيس ذب٘ٝ ضا ثٝ ــٞبي ذب٘ٝ إَي ٞب ٚ دٙؼطٜ لجُ اظ سطن ٔٙعَ اظ ثؿشٝ ثٛزٖ زضة  •

 ؾطايساض ٚ يب قرم لبثُ إَيٙبٖ ذٛز ثؿذبضيس سب زض ٍٞٙبْ ٚلٛٔ حبزطٝ احشٕبِي ثشٛاٖ اظ آٖ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز. 

ط ٚظـ ثبز ـٗ ٔٙعَ ذٛززاضي وٙيس چطا وٝ زض اطاظ لطاضزازٖ ٞطٌٛ٘ٝ ٚؾيّٝ ايبفي ٚ يب اطبطيٝ ٔٙعَ زض ثبِى  •

ظا أىبٖ  ثبقس ٚ يب زض اطط افشبزٖ ٔٛاز آسف ٔي ُٕــٌٛ اػؿبْ ضٚي ٖبثطاٖ ٚ يب افطاز ٔحشـــٕبَ ؾمـــاحش

 .ؾٛظي ٔيؿط اؾز آسف

قيط ذبٔٛـ ٕ٘ٛزٜ ٚ ضا اظ ػّٕٝ ثربضي ٚ آثٍطٔىٗ ٚ......ؾٛظ  وّيٝ ٚؾبيُ ٌطٔبظا آٖ اظ ٌبظؾٛظ ٚ يب ٘فز •

 انّي ٌبظ ضا اظ ٘بحيٝ ثٗس اظ وٙشٛض ٚ يب ؾيّٙسض ٌبظ وبٔال ثجٙسيس. 

ؿشٝ ثٛزٖ قيطٞبي آة ٌطْ ٚ ؾطز ٔٙعَ ذٛز زضظٔبٖ سطن ٔٙعَ ــاظ ث ضا ثجٙسيس ٚ ٘يعقيط انّي آة ٔٙعَ   •

 وبٔال ُٕٔئٗ قسٜ ٚ ؾذؽ ٔحُ ضا سطن ٕ٘بييس. 

ٕ آٖ ـــجز ثٝ ضفـــطز ٔٙعَ لجُ اظ سطن ٔٙعَ ٘ؿــــضؾب٘ي ٌطْ ٚ ؾ زضنٛضر ٚػٛز ٘كشي زض قجىٝ آة  •

 ٔشرههبٖ اُٞ فٗ الساْ ٕ٘بييس.  سٛؾٍ

 شٗبَ ٚ يب وذؿَٛ ٌبظ ايبفي زض ٔحيٍ ذب٘ٝ ػساً ذٛززاضي ٕ٘ٛزٜ ٚ ايٗــاظ ٍٟ٘ساضي ْطٚف ٔٛاز لبثُ اق  •

 ٌٛ٘ٝ ٚؾبيُ ضا زض ذبضع اظ ٔحيٍ ٔٙعَ ثٝ ٔىب٘ي ٔٙبؾت ا٘شمبَ زٞيس.

يس زض اثشـسا ــثٗس اظ وٙشٛض( ضا ثبظ وٙ ) وٝ لهس زاضيس قيط انّي ٌبظ ؿبفطر ٍٞٙبٔيـاظ ٔ زض ٔٛلٕ ثبظٌكز •

زض غيط ايٗ  ٚؾــبيُ ٌبظؾــٛظ ثؿشٝ اؾز الظْ اؾـز إَيٙبٖ حبنُ ٕ٘بييـس وٝ وـّــيٝ قـيطٞبي ٔهـطف

 نٛضر حشي اٌط قيط ٔهطف يه ٚؾيّٝ ثبظ ثبقس أىبٖ ثطٚظ ذُط ٚػٛز زاضز.

 :یوٌی در رابطِ بب سیستن بزقا تَصیِ ّبی 

اي ايٕٗ ثطاي ذٛز ٚ افطاز ذب٘ٛازٜ  ثٟشط اؾز لجُ اظ اؾشفبزٜ اظ ِٛاظْ ثطلي ثب ضٖبيز ثطذي ٘ىبر ؾبزٜ، ذب٘ٝ   •

 ايؼبز وٙيٓ.

 .ثطق ٚؾيّٝ ٔطثَٛٝ ضا اظ دطيع ذبضع وٙيس ثٗس اظ اؾشفبزٜ اظ ٚؾبيُ ثطلي زٚقبذٝ •

 .ثبقيس وٝ آيب وّيس ثطق اض ذبٔٛـ وطزٜ ايس ٍٞٙبْ ذطٚع اظ ٔٙعَ ثٝ يبز زاقشٝ  •

 .ثطلي زٚض ٕ٘بييس ياقشٗبَ( ضا اظ ٘عزيه ٚؾبيُ ٌطٔبظا ٔٛاز وبغصي ٚ دبضچٝ اي )ٔٛاز لبثُ  •

 .اقشٗبَ ٚ چيسٖ ضذشرٛاة زض ػّٛي دطيع ثطق ذٛززاضي وٙيس اظ لطاض زازٖ ٔٛاز لبثُ  •

 .ثطلي ذٛززاضي وٙيس اظ زؾشىبضي ٚؾبيُ •

 .دطيع ػسا وٙيس لُٕ ثطق ٚ لجُ اظ ٚنُ ٔؼسز ِٛاظْ ثطلي ضا اظ زض نٛضر  •

 ٞبي ثسٖٚ ٔحبفّ اؾشفبزٜ ٘ىٙيس. اظ دطيع ٚاسهبالر ؾبِٓ اؾشفبزٜ وٙيس اظ الٔخ •
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 .اؾشفبزٜ اظ ٔحبفّ ثطاي ِٛاظْ ثطلي ثٝ ٔٙٓٛض ػٌّٛيطي اظ ٘ٛؾبٖ ِٚشبغ ثطق يطٚضي اؾز •

اظ ٚؾبيُ ثطلي چٖٛ ؾكٛاض، ضازيٛ ٚ سٛؾشط ٚ ٕٞچٙيٗ سّفٗ )ٍٔط  ٍٞٙبْ ٚلٛٔ يه َٛفبٖ ٕٞطاٜ ثب ضٖس ٚ ثطق •

زض ٔٛالٕ يطٚضي( اؾشفبزٜ ٘ىٙيس. ثٝ حٕبْ ٘طٚيس، ضازيٛ ٚ چطا٘ لٜٛ ثب ثبَطي ٘ٛ زض زؾشطؼ زاقشٝ ثبقيس ٚ اٌط 

زٞس، اظ وٙشطَ وٙٙسٜ ػطيبٖ ثطق  ٞبيي زض آٖ ظيبز ضخ ٔي وٙيس وٝ چٙيٗ َٛفبٖ زض ُٔٙمٝ اي ظ٘سٌي ٔي

 .فبزٜ وٙيساؾش

وٙٙس. ٞطٌع ايٗ الٔذٟب ضا زض  الٔخ ٞبي ٞبِٛغٖ ا٘طغي ٌطٔبيي ثؿيبض ثيكشطي اظ ا٘ٛأ زيٍط الٔخ سِٛيس ٔي •

 .سٕبؼ ٘عزيه ثب دطزٜ، ِٛاظْ دبضچٝ اي يب آسف ٌيط لطاض ٘سٞيس

 .سٕٞيكٝ اظ فيٛظ اسٛٔبسيه ثب آٔذط ٔٙبؾت اؾشفبزٜ ٕ٘بئي  •

ٔيعاٖ آٔذط ٔهطفي ٚؾبئُ ثطلي ٔشٙبؾت ٕ٘بئيٓ.)چٖٛ ثبٖض ٌطْ قسٖ ؾيٓ ٔي ٔيعاٖ آٔذط وٙشٛض ثطق ضا ثب  •

 قٛز(

 ٞبي زاذُ وّيس ٔحىٓ ٚ زاضاي ِمي ٘جبقس. دطيعٞب ٚ ؾيٓ •

 اظ ؾيٕٟبي ثب لُط ٔٙبؾت اؾشفبزٜ قٛز. •

ثبٖض  ٚ سٜ ايٗ وبض ثبٖض ؾبييسٜ قسٖ ؾيٓ ٞب قٖجٛض ٘سٞيس ٔٛوز ٚ فطـ  ٚ ؾيٓ ٞبي ثطق ضا ظيط لبِيچٝ ٞب •

زض نٛضر ٘يبظ ثب ايؼبز قيبض زض  ٔي قٛز سب زض ظٔبٖ اؾشفبزٜ اظ ايٗ ؾيٓ ٞب ػطلٝ ٞبيي ايؼبز قسٜ ٚ آسف ثٍيط٘س

  بق الساْ ثٝ ايٗ وبض ٕ٘بئيس.سوف ا

 دطيعٞب ضا زض اضسفبٔ ٔكرم ٚ ثّٙس لطاض زٞيس سب اظ زؾشطؼ وٛزوبٖ ثسٚض ثبقس. •

 دط ٔهطف اؾشفبزٜ ٘كٛز. ٚؾيّٝاظ يه دطيع ثطاي چٙس  •

 اظ ا٘جبض وطزٖ وبغص ٚ دبضچٝ ٚ ضذشرٛاة زض ٔمبثُ دطيع ثطق ذٛززاضي وٙيس. •

 زضٍٞٙبْ سٗٛيى زٚ قبذٝ ٚ دطيع ٚ وّيسٞب ضً٘ ؾيؿشٓ )َ٘ٛ ٚ فبظ( ضا ثٝ يبز زاقشٝ ثبقيس. •

ؾيٓ وكي زض اؾز أب  ضً٘ ؾجع ػٟز اضر، ضً٘ ٔكىي َ٘ٛ، ضً٘ لطٔع ػٟز فبظ:  زض ؾيٓ وكي لسيٓ

 ٔيجبقس. ضً٘ ؾجع ٚ ظضز اضر، ضً٘ آثي َ٘ٛ، ضً٘ لٟٜٛ اي فبظ: ػسيس

 .ؾيٓ ٞبي اسهبِي دشٛي اِىشطيىي ضا ٔطسجبً وٙشطَ وٙيس ٚ دشٛي ثطلي ضا ظيط سكه سب ٘ىٙيس •
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 ٞيچٍبٜ اظ دبضچٝ ثطاي وٓ وطزٖ ٘ٛض الٔخ دط ٘ٛض اؾشفبزٜ ٘ىٙيس. •

 وٙيس.اظ ٖجٛض زازٖ ؾيٓ ثطق اظ فًبي ٔٛػٛز ثيٗ ؾمف قيطٚا٘ي ٚ ؾمف انّي ػساً ذٛززاضي   •

زاذُ حٕبْ ٘جبيس وّيس ٚ دطيع ٚػٛز زاقشٝ ثبقس چٖٛ زض اطط سٗطيك زيٛاضٜ حٕبْ ٚ ضَٛثز ثبال احشٕبَ ػطيبٖ  •

 .اِىشطيىي ٚ ذُط ثطق ٌطفشٍي ٚػٛز زاضز

 سٕٗيطار ٚؾبيُ اِىشطيىي ضا ثٝ افطاز ٔبٞط ٚ ٔشرهم ثؿذبضيس.  •

ؾٛظي ٚؾبيُ اِىشطيىي اظ آة اؾشفبزٜ ٘ىٙيس ٚ لجُ اظ قطٚٔ اَفبي حطيك، ػطيبٖ ثطق ضا   زض نٛضر آسف •

 لُٕ وٙيس.

يس سب ــٍ ٞط يه ضا ػسا اظ ٞٓ لطاض زٞـــٞبي ضاث ؿشٙس، ؾيٓ ــزض نٛضسي وٝ چٙس ٚؾيّٝ اِىشطيىي وٙبض ٞٓ ٞ  •

 ٞب ضٚي ٞٓ ػٌّٛيطي قٛز.  اظ لطاضٌيطي ؾيٓ

 زض حٕبْ اظ ٚؾبيُ ثطلي اؾشفبزٜ ٘ىطزٜ ٚ اظ ٘هت وّيس ٚ دطيع ذٛززاضي وٙيس.  •

، آٖ ٞب ضا  ٞبي ٚؾبيُ اِىشطيىي ضا وٙشطَ وٙيس. زض نٛضر ٚػٛز ٘مم  ثبض ٕٞٝ ؾيٓ  ٙس ٚلز يهــٞط چ •

 سٕٗيط وٙيس.

 ؾبظ اؾز.  زٚ قبذٝ، ثؿيبض ذُط٘بن ٚ حبزطٝ اؾشفبزٜ اظ ٚؾبيُ ثطلي فبلس •

 ظٔبٖ چٙس ٚؾيّٝ ي ثطلي اؾشفبزٜ ٘ىٙيس.  اظ يه دطيع ثطاي ضٚقٗ وطزٖ ٞٓ  •

 ذطيس سؼٟيعار اِىشطيىي اظ اؾشب٘ساضز ثٛزٖ آٖ ٞب ُٕٔئٗ قٛيس.ٍٞٙبْ   •

 ٍٞٙبْ قؿشكٛي آقذعذب٘ٝ، ٚؾبيُ ثطلي ضا اظ ثطق ػسا وٙيس.

     ٚؾبيُ اِىشطيىي ضا دؽ اظ اؾشفبزٜ، اظ ثطق ػسا وٙيس ٚ زٚض اظ زؾشطؼ وٛزوبٖ لطاض زٞيس.  •

ؾبظ، دّٛدع ٚ ... ضا سٕيع وٙيس، اثشسا آٖ ضا اظ دطيع ػسا   ذٛاٞيس ٚؾبيُ اِىشطيىي ٔظُ چبي  زض نٛضسي وٝ ٔي •

 وٙيس ٚ ؾذؽ اظ ذكه ثٛزٖ وبُٔ آٖ ٞب ُٕٔئٗ قٛيس.

 ي دٛقب٘سٖ دطيعٞبيي وٝ ٘عزيه وف ظٔيٗ لطاض زاض٘س، اؾشفبزٜ وٙيس.حشٕب اظ زضدٛـ ثطا •

 اظ زاذُ وطزٖ ػؿٓ فّعي ثٝ زاذُ ٚؾبيُ ثطلي ٔظُ سٛؾشط، اػبق ثطلي ٚ دطيع ثطق ذٛززاضي وٙيس. •

 ٞب ذٛززاضي وٙيس.  اظ لطاض زازٖ اقيبي ؾٍٙيٗ ٚ ثط٘سٜ ضٚي ؾيٓ •

 وٙيس. ٕٞبي ؾيبض ضا ثالفبنّٝ دؽ اظ اؾشفبزٜ ػٕ  ؾيٓ •

 ثٝ ٍٞٙبْ وبض ثب ٚؾيّٝ ثطلي ظيط دبي ذٛز ضا ٖبيك وٙيس.  •

ٌبٜ ٕٞعٔبٖ اظ زٚ زؾز ذٛز ػٟز وبض ثب ٚؾيّٝ ثطلي اؾشفبزٜ ٘ىٙيس.)وبض وطزٖ ثب زؾز ضاؾز ثٟشط اظ  ٞيچ  •

 زؾز چخ اؾز(
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ٞيچٍبٜ اظ وف زؾز ثطاي سكريم زاقشٗ ثطق زض ثس٘ٝ ٚؾيّٝ ثطلي اؾشفبزٜ ٘ىطزٜ ثّىٝ اظ دكز زؾز   •

 اؾشفبزٜ ٕ٘بييس.

 زض ٔٛلٕ وٛثيسٖ ٔيد ثٝ زيٛاض يب ؾٛضاخ ٕ٘ٛزٖ ثٝ ٚؾيّٝ زضيُ ثٝ ٔؿيط ؾيٓ وكي سٛػٝ ٕ٘بييس.  •

 ٞطٌع ثب زؾز ٔطَٛة ثٝ وّيسٞب ٚدطيعٞب زؾز ٘ع٘يس. •

 زٚ قبذٝ ٔشهُ ٘جبقس. زٚ قبذٝ دطيع ثطق ٔطالت ثبقيساٍ٘كشبٖ قٕب ثٝ دطيع ٍٞٙبْ اسهبَ  •

 اؾشفبزٜ ٘ىٙيس.اظ ٚؾيّٝ ٌطْ وٗ ثطلي زض حٕبْ  ٞطٌع  •

 فيٛظ ٚ وّيٝ وّيسٞبي ثطق ثبيس زض ٔؿيط ؾيٓ فبظ لطاض ٌيط٘س.  •

ٔمطضار ّٔي ؾبذشٕبٖ ا٘ؼبْ ٌيطز ثٝ ٘حٛي وٝ وّيٝ  13ؾيؿشٓ ثطق وبضٌبٜ ٚ فطٚقٍبٜ ثطاؾبؼ ٔجحض قٕبضٜ  •

هٛل ـــؾيٓ وكي ٞب سٛوبض ٚ زض نٛضر اػطا ؾيٓ وكي ٞب ٚ وبثُ ٞب اظ زاذُ زاوز ٔرهٛل يب ِِٛٝ ٔر

 ٖجٛض وٙس. 

شّف ٚ لطاض ٌطفشٗ وّيٝ ضٚقٙبيي ٞب زض لبة ٔكجه فّعي ــٗبثبر ٔرـــٖسْ اؾشفبزٜ اظ يه دطيع ثطاي ا٘ك  •

 ٔٙبؾت  

 اؾشفبزٜ اظ وّيس ٔيٙيبسٛضي ٔٙبؾت زض سبثّٛ ثطق ثطاي ٞط يه اظ زؾشٍبٜ ٞبي ٔهطف وٙٙسٜ  •

 ثٝ نٛضر ٔؼعا 

 )وّيس لُٕ ػطيبٖ ٘كشي ثطق ٚ ٔحبفّ ػبٖ( زض سبثّٛ ثطق ٚ يب زض ٔؼبٚضر وٙشٛض ثطق  RccB٘هت وّيس   •

 ٞٛاوف ٔٙبؾت يسػطلٝ ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ ٔؿبحز حؼٓ ٚاحس نٙفي  ٘هت  •

 وّيٝ لفؿٝ ٞب ,وّيس دطيعٞب، زؾشٍبٜ ٞب ٚ سبثّٛ ثطق ثٝ ؾيؿشٓ اضسيًٙ ٔؼٟع ثبقس.   • 

 ٘هت ضٚقٙبيي ايُطاضي ثٝ سٗساز وبفي ٚ ٔٙبؾت ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ ٔؿبحز ٚاحس نٙفي   •

 ٞبي ٌبظي  ٖسْ اؾشفبزٜ اظ الٔخ ٞبي دطحطاضر ٚ الٔخ •

 ٖسْ اؾشفبزٜ اظ قّٗٝ ٞبي ضٚثبظ زض ٚاحسٞبي نٙفي   •

ؾب٘شيٕشط ثبالسط اظ دكز ثبْ أشساز زاقشٝ  00٘هت ِِٛٝ زٚزوف ثط ضٚي وّيٝ ٚؾبيُ حطاضسي ثٝ ٘حٛي وٝ سب   •

 قىُ( ضٚي آٖ ٞب  Hٚ ٘هت والٞه ٔرهٛل ) ثبقس

 ؾيؿشٓ ٌبظوكي ثٝ نٛضر اؾشب٘ساضز ظيط ٘ٓط ازاضٜ ٌبظ زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛز.   •
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وّيٝ ٔٛاضز ايٕٙي زض اضسجبٌ ثب اؾشفبزٜ اظ ٚؾبيُ ٌبظي ٔب٘ٙس اسهبالر ٚ ثؿز ٞبي فّعي، قيًّٙ ٞبي   •

 ٔشط ٚ ٖسْ اؾشفبزٜ اظ ؾٝ ضاٞي ٌبظ ػٟز ا٘كٗبثبر زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ.  5/1اؾشب٘ساضز ثب حساوظط ََٛ 

 ويٌّٛطٔي ثٝ سٙبؾت وبضٌبٜ ٚ فطٚقٍبٜ ٚ ا٘جبض  6٘هت ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞبي دٛزض ٚ ٌبظ  •

 ثب سٛػٝ ثٝ حؼٓ وبال )سٛييحبً : سٗساز ٚ ٔىبٖ ٘هت ظيط ٘ٓط وبضقٙبؾبٖ ؾبظٔبٖ آسف ٘كب٘ي ا٘ؼبْ ٔي ٌيطز( 

 ويٌّٛطٔي ػٙت ٞط يه اظ سبثّٛٞبي ثطق  6٘هت ذبٔٛـ وٙٙسٜ زي اوؿيسوطثٗ   •

 ٓط ٌطفشٗ ؾيؿشٓ آة آسف ٘كب٘ي ثب وّيٝ ٔشّٗمبر آٖ زض ٘  •

 ثٝ ٖٟسٜ وبضقٙبؾبٖ ؾبظٔبٖ آسف ٘كب٘ي ٔي ثبقس(  Fزؾشٛضإُِٗ اػطايي ٚ ٔىبٖ ٘هت ػجٗٝ ٞبي  •

٘هت ٚ ضاٜ ا٘ساظي ؾيؿشٓ اٖالْ حطيك ٚ اَفبء حطيك اسٛٔبسيه )زؾشٛضإُِٗ اػطايي ثٝ ٖٟسٜ وبضقٙبؾبٖ  •

 ؾبظٔبٖ آسف ٘كب٘ي ٔي ثبقس( 

 ٘هت قٕبضٜ سّفٗ يطٚضي آسف ٘كب٘ي زض فطٚقٍبٜ ثٝ ٘حٛي وٝ لبثُ ضؤيز ثبقس.   •

 

 لَاسم بزلی درببرُ ایوٌی  تَصیِ ّبی

 چزخ گَشت :ًکبت ایوٌی .1

لطاض ٕ٘ي ٌيطز، اظ زؾشطؼ ثچٝ ٞب زٚض  چطخ ٌٛقز ضا چٝ ثٝ ٍٞٙبْ اؾشفبزٜ ٚ چٝ زض ظٔب٘ي وٝ ٔٛضز اؾشفبزٜ •

 .اؾشفبزٜ آٖ ضا زض ؾُحي وٝ لبثُ زؾشطؾي ثطاي ثچٝ ٞب ٘جبقس، لطاض زٞيسٍ٘ٝ زاضيس ٚ ٍٞٙبْ 

ب ثٝ نسا زض آٔسٖ ظً٘ ٔٙعَ( ي، ٞط چٙس وبض فٛضي )ػٛاة زازٖ ثٝ سّفٗ  ٞيچ ٌبٜ ثچٝ ٞب ضا ثب چطخ ٌٛقز  •

 .ثبقس، سٟٙب ٍ٘صاضيس

 .ٕ٘بيسٌطفشٍي  چطخ ٌٛقز ثٝ ٖٙٛاٖ يه زؾشٍبٜ ثطلي ٔي سٛا٘س ايؼبز حبزطٝ يب ثطق  •

 .ثٝ َٛض زٚضٜ ايي ثبظزيس وٙيس ٚ اظ ؾالٔز آٟ٘ب إَيٙبٖ حبنُ ٕ٘بييس ؾيؿشٓ اسهبَ چطخ ٌٛقز ضا  •

قؿشكٛي لؿٕشٟبي ثطلي چطخ ثٝ ٚؾيّٝ آة ذٛززاضي ٕ٘بييس ٚ ثطاي ٘ٓبفز آٖ فمٍ اظ يه دبضچٝ  اظ  •

 .ٔطَٛة اؾشفبزٜ ٕ٘بييس

وٙيس، ظيطا سؼطثٝ ٘كبٖ زازٜ اؾز وٝ اَفبَ ثٝ ّٖز  اضياظ ثٝ وبض ثطزٖ چطخ ٌٛقز زض حًٛض ثچٝ ٞب ذٛزز  •

 .وٙؼىبٚي ثب يه حطوز ٘بٌٟب٘ي ٚ غيطٜ ٔٙشٓطٜ زؾز ذٛز ضا ثٝ زاذُ آٖ فطٚ ٔي ثط٘س

ثبيؿشي ثٝ حسي ثبقس وٝ ٔٛػت اؾشمطاض چطخ ٌٛقز ثط ضٚي وبثيٙز  ََٛ ؾيٓ اسهبَ ثٝ ثطق چطخ ٌٛقز •

 .ٚ ٖسْ اؾشمطاض آٖ زض ضٚي ظٔيٗ قٛز

 .وٕشط ثبقس چطخ ٌٛقشي ايٕٗ سط اؾز وٝ ََٛ ٌّٛي آٖ ثيكشط ٚ لُط ٌّٛي آٖ  •
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 :اتَ . ًکبت ایوٌی 2

ٚ زض نٛضر ثطٚظ اقىبَ فٙي آٖ ضا ثٝ سٕٗيطٌبٜ ٔطثَٛٝ  اظ ثبظ وطزٖ اسٛ ٚ زؾشىبضي آٖ ذٛززاضي وٙيس •

 .ثؿذبضيس

ثبض ثٝ زلز ثطضؾي  چٙس ٚلز يه اسٛ ضا وٝ قبُٔ زٚ قبذٝ ٚ ؾيٓ انّي ٔي ثبقس، ٞط ؾيؿشٓ ثطق ضؾب٘ي  •

 .وطزٜ ٚ زض نٛضر ٔكبٞسٜ فطؾٛزٌي ٚ احشٕبَ ٘مم، آٟ٘ب ضا ٖٛو ٕ٘بييس

 .يب لطاض زازٖ زض ٔحّي وٝ احشٕبَ ؾمٌٛ ٚػٛز زاضز ذٛززاضي وٙيس اظ ظٔيٗ ظزٖ اسٛ ٚ  •

ظٔب٘ي وٝ اسٛ زض ىبٚي آٟ٘ب قٛز ٚ ثٝ ذهٛل ــزؾشطؼ ثچٝ ٞب لطاض ٌيطز ٚ ثبٖض سحطيه وٙؼ اسٛ ٘جبيس زض  •

 .حبَ اؾشفبزٜ اؾز ٚ سب ظٔب٘ي وٝ ثطق ٚ حطاضر آٖ اظ ثيٗ ٘طفشٝ اؾز ايٗ ٘ىشٝ ضٖبيز ٌطزز

اظ زٚ ؾبَ وٝ  رهٛل اَفبَ وٕشطــزا٘ زض حبَ ٔهطف اؾز اظ ٘عزيه قسٖ ثچٝ ٞب ث ئٛلٗي وٝ اسٛ •

ٛ ضا زض زٞبٖ ٔي ٌيط٘س، ػسا يٓ اســحطوبر آٟ٘ب غيط اضازي ٚ وٙؼىبٚي آٟ٘ب ثي ا٘ساظٜ ثٛزٜ ٚ احشٕبال ؾ

 .ػٌّٛيطي ٕ٘بييس

ٍي ـــٛززاضي ٕ٘بييس چٖٛ ثي احشيبَي ثبٖض اسهبِي ثس٘ٝ ٚ ثطق ٌطفشـذ اظ دبقيسٖ آة ثط ضٚي اسٛ ػسا •

 .ٔهطف وٙٙسٜ ٔي قٛز

 .اسٛ ػسا ذٛززاضي وٙيس اظ ٔهطف ٔبيٗبر ٚ حالَ ٞبي دبن وٙٙسٜ ٔب٘ٙس ثٙعيٗ ٚ اِىُ ثطاي دبن وطزٖ •

 .ٚ يب ؾمٌٛ افطاز ضٚي آٖ ٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقس ضا زض ٔحّي لطاض زٞيس وٝ ذُط ؾمٌٛ آٖ ثط ضٚي افطازاسٛ   •

ٔٙعَ، يب ػٛاة زازٖ سّفٗ ٔي ضٚيس حشٕب اسٛ ضا اظ ثطق لُٕ ٕ٘بييس، چٝ  زض نٛضسي وٝ ثطاي ثبظ وطزٖ زضة  •

 .ثؿب ثٝ ّٖز َٛال٘ي ثٛزٖ ٔىبِٕٝ يب فطأٛقي، ايؼبز آسف ؾٛظي ٔي قٛز

 .ثٝ ٔٛاز لبثُ اقشٗبَ ػسا ذٛززاضي وٙيس اظ ٘عزيه ثٛزٖ اسٛ  •

 .اِجؿٝ ٚ دبضچٝ ٞبي ٔرشّف ا٘شربة ٕ٘بييس زضػٝ حطاضر ٞبي ٔٙبؾت ضا زض اسٛ ثطاي  •

ثبضٖبيز ٘ىبر ايٕٙي الظْ ثرهٛل ثٝ زٚض اظ زؾشطؼ ثچٝ ٞب ٚٔٛاز  اسٛ ضا ثٗس اظ ٔهطف زض ٔحّي ايٕٗ  •

 .سؾٛذشي ثطاي ذٙه قسٖ لطاض زٞي

اقشطاوي ثب ؾبيط ٚؾبيُ ثطلي اظ لجيُ  اسٛ ضا ثٝ يه دطيع اذشهبني ٚنُ ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ اسهبَ آٖ ثٝ َٛض  •

 .سّٛيعيٖٛ ، يرچبَ، ثربضي ثطلي ... ذٛززاضي ٕ٘بييس

 
 :ایوٌی هخلَط کي.ًکبت 3
زلز وٙيس وٝ لجُ اظ لطاض زازٖ ٔحفٓٝ ثبالئي ضٚي ٔٛسٛض، لؿٕز زضٚ٘ي وٝ ثب ٔٛسٛض ٚ زض ٘شيؼٝ ثب ثطق سٕبؼ  •

 زاضز وبٔالً ذكه ثبقس. 

 وٗ يه ِيشط اؾز.  سٛػٝ زاقشٝ ثبقيس وٝ حساوظط ْطفيز ٔرٌّٛ  •

 ثٗس اظ دبيبٖ وبض زؾشٍبٜ، زٚ زليمٝ نجط وٙيس، ؾذؽ زضدٛـ ضا ثطزاضيس.   •

 ٕٞطاٜ وٝ وبض ايٗ ٔرهٛلٞٓ ثع٘يس فمٍ اظ ٔيّٝ  ذٛاٞيس يٕٗ وبض ثب زؾشٍبٜ ٔحشٛيبر آٖ ضا ثٝ ط ٔياٌ  •
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وٗ ثؿشٝ اؾز ٚ اظ  مٍ ٚلشي زض ٔرٌّٛف ٔيّٝ ايٗ اظ. وٙيس اؾشفبزٜ زاضز، دالؾشيىي ػٙؽ ٚ اؾز زؾشٍبٜ ٚؾبيُ

 ضاٜ ؾٛضاذي وٝ ضٚي زضدٛـ ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٓٛض سٗيجٝ قسٜ اؾشفبزٜ وٙيس. 

َٛض ذٛزوبض  ّٖز دطقسٖ ثيف اظ ْطفيز آٖ اؾز وٝ اظ ٘ٓط ايٕٙي ثٝ قٛز، قبيس ثٝ اٌط زؾشٍبٜ ضٚقٗ ٕ٘ي •

قٛز زوٕٝ ذبٔٛـ ضا ثع٘يس، دطيع ضا اظ ثطق ثىكيس، ٔحشٛيبر ضا زض لُٗبر  ػطيبٖ ثطق زؾشٍبٜ لُٕ ٔي

. اٌط ثبظ ٞٓ ٘شيؼٝ ٍ٘طفشيس، سط ثجطيس ٚ ثٗس زٚثبضٜ زاذُ ْطف ثطيعيس ٚ وٕي ثٝ َطف دبئيٗ فكبض زٞيس وٛچه

 ٔحشٛيبر ضا ٘هف وطزٜ ٚ زض زٚ ٘ٛثز ٔرٌّٛ وٙيس. 

 
 :شَیی  لببس هبشیي .ًکبت ایوٌی 4

قٛيي سٛػٝ وٙيس وٝ زاضاي ؾيؿشٓ اسٛٔبسيه سٗييٗ ٔمساض ٔٙبؾت آة ثٝ اظاي حؼٓ  ِجبؼ ٍٞٙبْ ذطيس ٔبقيٗ  •

 ِجبؼ ثبقس.

 َٛض ٔؿشميٓ زض ٔٗطو ثبض٘سٌي ٞؿشٙس، ذٛززاضي وٙيس  ٞبيي وٝ ثٝ اظ لطاض زازٖ ٔبقيٗ ِجبؾكٛيي زض ٔحُ   •

 .چٖٛ احشٕبَ ذُط ثطق ٌطفشٍي ٚػٛز زاضز

إِمسٚض آٖ ضا زض ػبيي لطاض زٞيس  قٛيي ضا ثب آة ٘كٛييس ٚ حشي  ٌبٜ لؿٕز دكز ٚ ٔٛسٛض ٔبقيٗ ِجبؼ  ٞيچ  •

 عز.وٝ آة ثٝ آٖ لؿٕز ٞب ٘طي

 ثٗس اظ سٛلف وبُٔ ٔٛسٛض يب اسٕبْ وبض ٔبقيٗ ِجبؾكٛيي، زض آٖ ضا ثبظ وٙيس. •

 ٞب اؾز، زؾز ذٛز ضا زاذُ ٔرعٖ دُط آة ٘ىٙيس. ٍٞٙبٔي وٝ ٔٛسٛض زض حبَ وبض ٚ قؿشكٛي ِجبؼ •

 لجُ اظ ضٚقٗ قسٖ ُٕٔئٗ قٛيس وٝ قيط آة ثبظ ٚ ثطق زض دطيع ٔٛػٛز اؾز. •

 .ٞب ضا ذبضع وٙيس وٗ ٞٓ سٛػٝ وٙيس وٝ ثٗس اظ سٛلف وبُٔ، ِجبؼ   ٍٞٙبْ اؾشفبزٜ اظ ذكه  •

 

 .ًکبت ایوٌی جبرٍبزلی :5
 ٍٞٙبْ وبض ثب ػبضٚثطلي اثشسا اظ ؾبِٓ ثٛزٖ ؾيٓ آٖ ُٕٔئٗ قٛيس. •

ٕي ثٝ آٖ زليمٝ ضٚقٗ ثبقس ٚ ثٗس اظ ايٗ ٔسر ػبضٚ ضا ذبٔٛـ وٙيس. و 15سب  10ػبضٚثطلي ٘جبيس ثيف اظ •

 اؾشطاحز زٞيس ٚ ٔؼسزا آٖ ضا ضٚقٗ ٕ٘بييس.

 ػؿٓ ؾٍٙيٗ، ضٚي ػبضٚثطلي ٍ٘صاضيس.•

 اـ ثّٙس وٙيس ٘ٝ ايٗ وٝ آٖ ضا ثىكيس. ثطاي ا٘شمبَ ػبضٚثطلي اظ يه اسبق ثٝ اسبق زيٍط، آٖ ضا ثب زؾشٝ  •

 ٞبي دالؾشيىي ثٝ ػبي دبوز انّي ػبضٚ اؾشفبزٜ ٘ىٙيس.  اظ ويؿٝ  •

 ذيؽ ٚ آثساض ضا ثب ػبضٚثطلي دبن ٘ىٙيس. ضيع ٞبي ظثبِٝ •
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  .ًکبت ایوٌی پلَپش  :6
آة ٘ىٙيس، ظيطا ثٝ لؿٕز ٞبي اِىشطيىي آٖ ٔب٘ٙس وّيس، ٌطٔىٗ ٚ ٖبيك ٌطٔىٗ دّٛدع ثطلي ضا وبٔال زاذُ  •

 ضؾس. آؾيت ٔي 

 وٙس، آٖ ضا سىبٖ ٘سٞيس.  ٍٞٙبٔي وٝ دّٛدع وبض ٔي •

 وٙٙسٜ لطاض ٘سٞيس. نفحٝ ٌطْ ٞيچ قي ذبضػي ضا ثيٗ زيً ٚ  •

 زيً ضا ٍٞٙبٔي وٝ ذيؽ ٚ ٔطَٛة اؾز، زض زؾشٍبٜ انّي لطاض ٘سٞيس. •

 

 .ًکبت ایوٌی یخچبل فزیشر :7

. ٕٞيكٝ زٚ قبذٝ ضا ٔحىٓ ٌطفشٝ ٚ ثٝ َٛض ٔؿشميٓ ٘ىٙيسٞطٌع ثب وكيسٖ ؾيٓ يرچبَ زٚقبذٝ ضا اظ ثطق ذبضع  •

 .اظ دطيع ذبضع وٙيس

زؾشٍبٜ زٚقبذٝ ضا اظ ثطق ذبضع ٕ٘بييس. ٞطٌع زؾز ذيؽ ثٝ زاذُ ٔحفٓٝ فطيعض ٘ع٘يس ظيطا ٍٞٙبْ سٕيع وطزٖ  •

 .أىبٖ ثطق ٌطفشٍي ٚػٛز زاضز

ظيطا ثبٖض آسف ؾٛظي ٚ ثطق  وٙيساظ ضؾب٘يسٖ آؾيت، ذٓ وطزٖ، وكيسٖ ٚ ديچب٘سٖ وبثُ ثطق ذٛززاضي  •

 ٌطزز.  ٌطفشٍي ٔي

 .ثذطٞيعيس ظيطا ثط اطط ا٘جؿبٌ ذٛاٞٙس قىؿزاي زاذُ فطيعض  اظ لطاضزازٖ ْطٚف قيكٝ  •

زض نٛضر أىبٖ زؾشٍبٜ يرچبَ فطيعض ضا اظ َطيك ؾيٓ ذٛزـ ثٝ ثطق ٚنُ وٙيس ظيطا اؾشفبزٜ اظ ؾيٓ ضاثٍ  •

 .ٌطزز ثبٖض ثبال ضفشٗ ِٚشبغ ذطٚػي دطيع قسٜ ٚ ثبٖض لُٕ ثطق ٔي

ض نٛضر ثطٚظ حبزطٝ ثشٛا٘يس ؾطيٗب ؾيٓ آٖ ضا وٝ زٕ٘بييس ٔحُ اؾشمطاض زؾشٍبٜ يرچبَ فطيعض ضا َٛضي ا٘شربة  •

 .اظ ثطق لُٕ ٕ٘بييس

 .يرچبَ ضا زض ٔٗطو ٌطٔب، ٘ٛض ٔؿشميٓ آفشبة ٚ ضَٛثز لطاض ٘سٞيس •

ايٗ وبض احشٕبَ ثطٚظ آسف ؾٛظي ٚ يب ثطق  ٕ٘بييس اظ زؾشىبضي ٚ يب افعايف َِٛي ؾيٓ ثطق ذٛززاضي  •

 .ٌطفشٍي ضا ثٟٕطاٜ ذٛاٞس زاقز
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 .زض ٔؼبٚضر زؾشٍبٜ ٞبي حطاضر ظا ٕٞچٖٛ ٌبظ، قٛفبغ ٚ آة ٌطٔىٗ لطاض ٘سٞيسيرچبَ ضا  •

 .ثطاي ػطيبٖ يبفشٗ ٔٙبؾت ٞٛا، ِِٛٝ ٞبي دكز يرچبَ فطيعض ذٛز ضا حسالُ ؾبِي زٚثبض ٌطزٌيطي وٙيس •

ثطاي ػٌّٛيطي اظ ٞسض ضفشٗ ا٘طغي ٚ ٘يع زض أبٖ ٔب٘سٖ اظ ذُط ثطق ٌطفشٍي ثٟشط اؾز ظٔبٖ سٕيع وطزٖ   •

  .زاذُ يرچبَ آٖ ضا اظ ثطق ثىكيس

 

 .ًکبت ایوٌی فِزّبی هبکزٍٍی8َ

 .٘ىٙيس اؾشفبزٜ ٔبيىطٚٚيٛ فطٞبي زض ِٕٔٗٛي دالؾشيىي ْطٚف ٚيب ِٕٔٗٛي دالؾشيىي ٞبي دٛقف اظ •

 ٚ نسٔٝ ػطلٝ ثبٖض سٛا٘س ٔي فط زض فٛيُ يب، فّعي ٚاقيبء ْطٚف ٌٛ٘ٝ ٞط يب ٚ آِٛٔيٙيْٛ فٛيُ اظ اؾشفبزٜ • 

 .قٛز ؾٛظي آسف ايؼبز ٚ زؾشٍبٜ ثٝ ظزٖ

 ٔبيىطٚٚيٛ زضفطٞبي ضا ثؿشٝ "وبٔال دٛقف زاضاي ْطٚف ٚيب ضٚظ٘ٝ ٚثسٖٚ ٔحىٓ زضة زاضاي ْطٚف  • 

 .ثىبضٍ٘يطيس

 .وٙيس اؾشفبزٜ ٔرهٛل ٚدالؾشيه وبغص ٚيب ٘كىٗ اي قيكٝ ْطٚف اظ ٔبيىطٚٚيٛ زضفطٞبي • 

 .٘ىٙيس اؾشفبزٜ ٔبيىطٚٚيٛ فط زض ضا ِٕٔٗٛي وبغص  • 

 .لطاض٘سٞيس زضٔبويطٚٚيٛ ضا ثؿشٝ زضة ٞبي ٚقيكٝ لَٛي ٚيب وٙؿطٚ لَٛي ٞطٌع • 

 .٘سٞيس لطاض زضٔبيىطٚٚيٛ ضا زضؾشٝ ٔط٘ سرٓ ٞطٌع  • 

 .٘ىٙيس ضٚقٗ ضا ذبِي ٔبيىطٚٚيٛ ٞطٌع • 

 .٘ىٙيس اؾشفبززٜ زيٍط زؾشٍبٟٞبي ٚ ثطاي ٔبيىطٚٚيٛ  ثُٛضٕٞعٔبٖ ثطق دطيع اظيه • 

 .٘ىٙيس اؾشفبزٜ ثطق ثٝ ٔبيىطٚٚيٛ اسهبَ ثطاي ايبفي ؾيٓ يب ؾيبض ؾيٓ اظ ٞطٌع • 

 .٘ىٙيس زؾشىبضي ٔبيىطٚٚيٛ ضا زضة ايٕٙي لفُ  • 

 سٕٗيطآٖ ثٝ ذٛزسبٖ ٞطٌع. ٔيكٛز ٔحؿٛة سٕٗيط ثطاي ذبٍ٘ي ٚؾبئُ ذُط٘بوشطيٗ اظ يىي ٔبيىطٚٚيٛ • 

 .٘ذطزاظيس
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 .قٛز ؾٙؼيسٜ ثبيؿشي ٔبيىطٚٚيٛ زضفطٞبي اقٗٝ ٘كز ثٝ َٛض ؾبِيب٘ٝ ٔيعاٖ •

  زٞس. ضخ ا٘فؼبض يب ٚ آسف اؾز ٕٔىٗ ٘سٞيس لطاض ٔبيىطٚٚيٛ زض احشطاق لبثُ ٚ اقشٗبَ لبثُ ٔبيٗبر ٞطٌع •

 ذٛة ايسٜ يه چطة غصاٞبي ثطاي اي قيكٝ ْطفٟبي اظ اؾشفبزٜ.وٙيس اؾشفبزٜ أٗ ْطٚف اظ ٔبوطٚٚيٛ ثطاي •

 .ثٝ حؿبة ٔيبيس أٗ ْطٚف ٘يعػعٚ ؾطأيه اؾز،

 .قٛز سٕٗيط سٛؾٍ ٕ٘بيٙسٌي ٔبيىطٚٚيٛ فٛضا ثبيس، زاضز ٚػٛز فط زاذُ زض ظزٖ ظً٘ اظ اي ٘كب٘ٝ اٌط •

 اؾشفبزٜ ٔبوطٚٚيٛ اظ اؾز زيسٜ نسٔٝ يب،  اؾز قسٜ ذٓ يب قٛز ٕ٘ي ٔحىٓ زؾشٍبٜ زضة وٝ نٛضسي زض •

 . ٕ٘ٙبئيس

 .سٙي٘ى وبض،  اؾز ثبظ آٖ زضة ٔٗشمسيس ٔبوطٚٚيٛوٝ يه ثب ٞطٌع  •

 ثُٛض، اؾز وطزٖ وبض حبَ زض زؾشٍبٜ وٝ ٔبزأي،  زاضيس إَيٙبٖ ٔبيىطٚٚيٛ ايٕٙي ٔٛاضز اظ وٝ حبَ ٖيٗ زض •

 .٘بيؿشيس آٖ ضٚثطٚي ٔؿشميٓ

 : در هٌشل هَادلببل اشتعبلایوٌی ًگْذاری  تَصیِ ّبی

 ٞطٌع اظ ٔبيٗبر لبثُ اقشٗبَ ٔب٘ٙس ٌبظٚئيُ، ثٙعيٗ، ٘فز زض فًبي زاذُ ذب٘ٝ اؾشفبزٜ ٘ىٙيس.  •

 ٚ زاضاي سٟٛيٝ شذيطٜ وٙيس.  ذٙه ٚ زٚض اظ قّٗٝ ثبظٞبي  ٔبيٗبر لبثُ اقشٗبَ ضا زض ْطٚف ٚ ٔىبٖ •

 .سٞطٌع ٘عزيه ٔبيٗبر لبثُ اقشٗبَ ؾيٍبض ضٚقٗ ٘ىٙي •

ٞبي فّعي ٚ ثيطٖٚ اظ ذب٘ٝ  ٞبي آغكشٝ ثٝ ٔٛاز ٚ ٔبيٗبر لبثُ اقشٗبَ آٟ٘ب ضا زضٖٚ ْطف ثٗس اظ اؾشفبزٜ اظ دبضچٝ •

 ثيب٘ساظيس. 

 .ٞبي ثبال اظ ٔٛاز لبثُ اقشٗبَ ضا شذيطٜ ٘ىٙيس زض ا٘جبض يب دبضويًٙ ٔٙعَ حؼٓ •

 

 ایوٌی شَهیٌِ : تَصیِ ّبی

 .سٛض ؾيٕي يب حفبِ لطاض زٞيس  اَطاف آسف زاذُ قٛٔيٙٝ  •

 .ٞب ٚ ضاٜ قٛٔيٙٝ ضا دبن ٚ سٕيع وٙيس ٞط ؾبَ زٚزوف •

 .اظ ٘هت وطزٖ دطزٜ يب ا٘ساذشٗ ضٚٔيعي يب ؾفطٜ زض ٘عزيىي قٛٔيٙٝ ذٛززاضي وٙيس  •
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لطاض زٞيس  زٚض اظ ثربضي ٚ قٛٔيٙٝ ٞبيي ٞبي ثطلي ٔب٘ٙس سّٛيعيٖٛ، ٚيسيٛ، يجٍ ٚ وبٔذيٛسط ضا زض ٔىبٖ زؾشٍبٜ  •

 .ؾجت زا٘ قسٖ ثيف اظ حس آٟ٘ب ٘كٛز ٚ وٝ ٞٛا ػطيبٖ زاقشٝ ثبقس

  .ثٝ ٔٙٓٛض ػٌّٛيطي اظ ذُط ٘كشي ٌبظ، قٛٔيٙٝ ثبيس ٔؼٟع ثٝ سطٔٛوٛدُ ٚ قيط ػساٌب٘ٝ لُٕ ٚ ٚنُ ثبقس •

احشطاق ثٝ ؾِٟٛز ٔىٙسٜ ٌبظٞبي حبنُ اظ  اَٚ٘ٛضٜ آػطي قٛٔيٙٝ ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ؾبذشٝ قٛز وٝ زض ّٚٞٝ  •

ثبقس ٚ اظ ؾٛي زيٍط ػٟز زٞٙسٜ ٌبظٞبي حبنُ اظ احشطاق ثٝ ؾٕز ثبال ٚ زٚزوف فّعي سٗجيٝ قسٜ )زض ثرف 

  .فٛلب٘ي( ثبقس

اػبق قٛٔيٙٝ ثبيس ثٝ َٛض وبُٔ زض ضاؾشب ٚ ظيط زٚزوف لطاض زازٜ قٛز سب ٌبظٞبي حبنُ اظ احشطاق ثٝ فًبي  •

  .اسبق ٘فٛش ٘ىٙس

  .ؾب٘شي ٔشط اؾشفبزٜ قٛز 15حبنُ اظ احشطاق اظ زٚزوكي ثٝ لُط ثطاي ذطٚع ايٕٗ ٌبظٞبي  •

٘هت قٛٔيٙٝ زض آدبضسٕبٖ ٞبي وٛچه ٔي سٛا٘س ذُطؾبظ ثبقس. زض ايٍٙٛ٘ٝ ٔٛالٕ ثٟشط اؾز اظ ثربضي ٌبظي  •

  .اؾشفبزٜ قٛز

  .ثبقس  H ثبْ ازأٝ زاقشٝ ٚ زاضاي والٞه دكز زٚزوف قٛٔيٙٝ ثبيس ثسٖٚ زضظ سب ثبالي •

  .قٛٔيٙٝ ضا زض دبيبٖ فهُ ؾطٔب ثؿشٝ ٚ ذطٚػي آٖ ضا ثب زضدٛـ ٔؿسٚز وٙيس قيط •

ؾٛظ ٘ىٙيس. قّٗٝ ظضز ثٝ ٔٗٙي سِٛيس ٌبظ ؾٕي  ٝ ٞيچ ٖٙٛاٖ ثٝ ٔٙٓٛض ضلم ٘ٛض قّٗٝ، قٛٔيٙٝ ضا ٖٕساً ظضزث •

  .ٔٙٛاوؿيس وطثٗ اؾز

ثٝ ؾبذشٕبٖ، سب ػبيي وٝ أىبٖ  ثب سٛػٝ ثٝ أىبٖ ٘فٛش ٌبظ ؾٕي ٔٙٛاوؿيس وطثٗ اظ زضظٞبي زٚزوف آػطي •

  .زاضز اظ زٚزوف آػطي زض قٛٔيٙٝ اؾشفبزٜ ٘كٛز

  .ازأٝ زاقشٝ ثبقس زٚزوف قٛٔيٙٝ ثبيس ثٝ َٛض ٔؿشميٓ سب ثبالي ثبْ ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ ظا٘ٛٞبي ٔشٗسز •

ثشٛاٖ ٌبظ ضا قيط قٛٔيٙٝ ثبيس ذبضع آٖ لطاض زازٜ قٛز سب زض ٍٞٙبْ آسف ؾٛظي احشٕبِي ثسٖٚ ٞطٌٛ٘ٝ آؾيت  •

  .لُٕ وطز

اضسفبٔ زٞب٘ٝ زٚزوف ٘جبيس آ٘مسض ظيبز ثبقس وٝ ثركي اظ ٌبظٞبي حبنُ اظ احشطاق ثٝ ٔحُ ؾىٛ٘ز قٕب ٘فٛش  •

  .وٙس. ثطاي ؾبذز قٛٔيٙٝ ٘يبظ ثٝ ٔكبٚضٜ ثب وبضقٙبؾبٖ اؾز
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ي فكبض لٛي ٚ اسهبالر ثٝ زِيُ ا٘شمبَ حطاضر اظ اػبق قٛٔيٙٝ ثٝ ضاثٍ قيط انّي ٌبظ ثبيس اظ ِِٛٝ ٞبي ٔؿ  •

  .ُٕٔئٗ اؾشفبزٜ قٛز

ديف اظ ضٚقٗ وطزٖ قٛٔيٙٝ اظ ثبظ ثٛزٖ زضيچٝ قٛٔيٙٝ )زٔذط( إَيٙبٖ حبنُ وٙيس. چٙب٘چٝ زٔذط زض حبِز  •

  .ثؿشٝ ثبقس، سٕبٔي ٌبظٞبي ؾٕي ٘بقي اظ احشطاق ثٝ فًبي ٔؿىٛ٘ي ثطٔي ٌطزز ٚ ذُط٘بن اؾز

 

 : ایوٌی پکیج شَفبص دیَاری تَصیِ ّبی

ز ٔؼبٚض وبثيٙ يب زيٛاض اظ ٚ قٛ٘س ٘هت وف اظ ٔشطي ؾب٘شي 120 حسالُ اضسفبٔ زض ثبيس زيٛاضي ٞبي دىيغ  •

 ؾب٘شي ٔشط فبنّٝ زاقشٝ ثبقٙس. 15حسالُ 

 اظ دىيغ افمي فبنّٝ حسالُ ٚ قٛز ٘هت ٌبظ اػبق ٔب٘ٙس ٌطٔبظا زؾشٍبٜ ٞبي ثبالي زض ٘جبيس زيٛاضي دىيغ  •

 اؾز. ٔشط ؾب٘شي 40 زؾشٍبٟٞب ايٗ

 اؾز. ٔشط 1 ضٚثطٚ زيٛاض اظ زيٛاضي دىيغ فبنّٝ حسالُ •

 ؾب٘شي ٔشط اؾز. 50از لبثُ اقشٗبَ ٔب٘ٙس دطزٜ آقذعذب٘ٝ ٔٛ ٚ اقيبء اظ زٚزوف فبنّٝ حسالُ  •

 يطٚضيؿز فبيالة قٛي وف ٚ ظٔيٗ اسهبَ ثطق ،  ؾيٓ دطيع ٚػٛز دىيغ ٘هت ٔحُ زض •

 ػىٛظي،اَبق ٚ ؾٛ٘ب ٞبي حٕبْ،ضذشىٗ،سٛاِز،ٔحَٛٝ زض ٌبظؾٛظ زؾشٍبٟٞبي ؾبيط ٔب٘ٙس دىيغ ٘هت  •

 .ثبقس ٔي ٕٔٙٛٔ ٞٛاوف ثسٖٚ فًبٞبي ٚ ذٛاة

ُ ٘هت دىيغ ثبيس ؾطدٛقيسٜ ٚ سب حس ٕٔىٗ ثٝ ٔحُ ٞبي ٔهطف آثٍطْ ٘عزيه ثبقس ٚ زض ٔؼبٚضر آٖ ٔح •

 .ٔٛاز لبثُ اقشٗبَ ٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقس

 ٚاحس زض زيٛاضي غــــدىي ٚ زيٛاضي آثٍطٔىٗ ٔب٘ٙس ٌبظؾٛظ ٚؾبيُ ٘هت ؾبذشٕبٖ ّٔي ٔمطضار اؾبؼ ثط  •

طاق ٌبظ ٔهطفي آٟ٘ب اظ َطيك ــــٝ ٞٛاي ٔٛضز ٘يبظ ػٟز احشايٙى ٍٔط ثبقس ٔي ٕٔٙٛٔ ٔطثٕ ٔشط 60 اظ وٕشط ٞبي

 زضيچٝ زايٕي وٝ ٔؿشميٕب ثب ٞٛاي آظاز زض اضسجبٌ ثبقس سبٔيٗ ٌطزز.

 ضا دىيغ ثٝ ٔطثٌٛ ٛظقيـــــآٔ ٞبي زٚضٜ وٝ افطازي سٛؾٍ ثبيس ٌبظي ٞبي دىيغ سٕٗيط ٚ ا٘ساظي ٘هت، ضاٜ  •

 ة ٚ سٕٗيط وبض دىيغ ٔي ثبقٙس ا٘ؼبْ قٛز.٘هب ٔٗشجط ٌٛاٞيٙبٔٝ زاضاي ٚ ٌصضا٘سٜ ٔٗشجط ٔطاوع زض

 4 اظ وٕشط ثبْ دكز سب زٚزوف افمي فبنّٝ ٚيب ثٛزٜ ٔشط ؾب٘شي 15 اظ وٕشط ؾبذشٕبٖ زٚزوف لُط نٛضسيىٝ زض •

 فٗ دىيغ اظ ثبيس ثبقس، اِعأب زاقشٝ ٚػٛز زٚزوف ََٛ زض افمي ٔؿيط ٔشط ؾب٘شي 30 اظ ثيف ايٙىٝ يب ٚ ثبقس ٔشط

 .وطز اؾشفبزٜ زاض

 . اؾزثٟشطيٗ ٔحُ ٘هت دىيغ ٞب ذبضع اظ ؾبذشٕبٖ ٚ زض زاذُ ثبِىٗ ٞب  •
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 ذُط٘بن اؾز.لطاض زازٖ ٞط ٚؾيّٝ اي ثٝ ذهٛل ٚؾبيُ آسف ظا ضٚي دىيغ ٞب  •

 ٞب وٙٙس.  دىيغ ٞب حسالُ ٞط قف ٔبٜ ثبيس وٙشطَ فٙي قٛز ٚ افطاز ٖبزي ٘جبيس الساْ ثٝ سٕٗيط ايٗ زؾشٍبٜ •

ؾز ٚ ظضز قسٖ قّٗٝ ٞب ٘كبٖ زٞٙسٜ اقىبَ زض ؾيؿشٓ ا قّٗٝ ٞبي آثي ضً٘ ٘كبٍ٘ط ّٖٕىطز نحيح دىيغ ٞب •

 اؾز.

ب ثبيس يٕٗ ضٖبيز ذٛ٘ؿطزي ثٝ ؾطٖز قيط انّي زض نٛضر ثطٚظ ٞطٌٛ٘ٝ ٔكىُ ٚ آسف ؾٛظي دىيغ ٞ  •

 آسف ٘كب٘ي ٚ اٚضغا٘ؽ اَالٔ زازٜ قٛز. ؾبظٔبٌٖبظ ثؿشٝ ٚ ثٝ ٔطاوع أسازي ٔب٘ٙس

قٛ٘س، ثٝ ٕٞيٗ زِيُ سٕبْ ٔطاحُ ٘هت ٚ  ٞبي زيٛاضي ثٝ ٖٙٛاٖ ٚؾيّٝ ٟٔٙسؾي سأؾيؿبسي قٙبذشٝ ٔي دىيغ •

ؾٛي افطاز ٔشرهم نٛضر ٌيطز ٚ يىي اظ ٟٕٔشطيٗ ٘ىبر ٞبي دىيغ قٛفبغ زيٛاضي ثبيس اظ  سؼٟيع زؾشٍبٜ

 ٞب ٔشٙبؾت ثب ٔٛلٗيز ؾبذشٕبٖ اؾز. ايٕٙي، ٘هت زٚزوف ثطاي ايٗ زؾشٍبٜ

 

 
 ایوٌی استفبدُ اس آسبًسَر :تَصیِ ّبی 

 ٌصاقشٗ ٚ حس اظ ثيف قسٖ ؾٛاض اظ ٚ ثبقيس زاقشٝ سٛػٝ آٖ ْطفيز ثٝ آؾب٘ؿٛض اظ وطزٖ اؾشفبزٜ ٍٞٙبْ ثٝ •

 زچبض حطوز حيٗ زض آؾب٘ؿٛض نٛضر ايٗ غيط زض وٙيس ذٛززاضي ػسا قسٜ ْطفيز ٔكرم اظ ثيف ثبضٞبي

 .ايؿشس ٔي ثبظ حطوز اظ ثبقس  over loadٚظٖ سكريم زؾشٍبٜ ثٝ ٔؼٟع چٝ چٙبٖ ٚ قٛز ٔي اقىبَ

 ٚ وٙيس ذٛززاضي ػسا آٖ ثٝ زازٖ سىيٝ ٚ آؾب٘ؿٛض وكٛيي زض ثٝ ظزٖ زؾز اظ آؾب٘ؿٛض حطوز ٍٞٙبْ زض •

 ثبقيس ٔٛاْت ٚ ٘كٛيس ٘عزيه وبثيٗ ٚضٚزي ٔحَٛٝ ثٝ االٔىبٖ حشي ثبقس وكٛيي فبلس زض آؾب٘ؿٛض چٝ چٙبٖ

 ٘ىٙس. ٌيط زض ثيٗ آٖ أظبَ ،ويف ٚ ِجبؼ، ثبضا٘ي، ٔب٘شٛ، چبزض

 ثب ٚ وطزٜ حفّ ضا ذٛز ؾطزي ذٖٛ ايؿشبز ثبظ حطوز اظ ٚ قس اقىبَ زچبض ضاٜ ثيٗ زض آؾب٘ؿٛض چٝ چٙبٖ •

 ٞٛاي وٕجٛز اظ وٙس قٕب ٘ؼبر ثٝ الساْ سب ؾبظيس ُّٕٔ ضا ؾبذشٕبٖ ٍٟ٘جبٖ ظً٘ ايُطاضي زوٕٝ زازٖ فكبض

 ٘جبقيس. ٍ٘طاٖ زيٍط ذُطار يب ٚ وبثيٗ زاذُ

 ضا قٕب ػسي ذُطي ٚ ثبقس ٔي ٞٛا سٟٛيٝ ٚ ٖجٛض ثطاي ٔٙفصٞبيي زاضاي آٖ وبثيٗ ٚ آؾب٘ؿٛض چبٞه ظيطا

 .وٙس ٕ٘ي سٟسيس

 آٌبٞي فٙي ٔؿبئُ اظ چٝ چٙبٖ حشي ٚ ٘ىطزٜ اؾشفبزٜ آٖ اظ قسيس ُّٕٔ آؾب٘ؿٛض فٙي ٘مم اظ وٝ نٛضسي زض •

 آؾب٘ؿٛض سٕٗيط ٚ ؾطٚيؽ ٔؿئٛالٖ ثب ٚلز اؾطٔ زض ٚ ٘ىٙيس آؾب٘ؿٛض ايطاز ضفٕ الساْ ثٝ ذٛزسبٖ ٞطٌع زاضيس

 .ثٍيطيس سٕبؼ ٔؼبظ

 ثب ٌبٜ ٞيچ ٚ قٛيس ُٕٔئٗ ٘ٓط ٔٛضز َجمٝ يب ايؿشٍبٜ ضٚي ثٝ ضٚ وبثيٗ ٚػٛز اظ آؾب٘ؿٛض ثٝ قسٖ ؾٛاض اظ لجُ •

 .٘كٛيس ٚاضز وبثيٗ ثٝ ٖؼّٝ
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 ٚ ثٛزٜ ذُط٘بن ثؿيبض وبض ايٗ ظيطا ٘ىٙيس اؾشفبزٜ ٘ؼبر ثطاي آؾب٘ؿٛض اظ ٞطٌع حطيك ٚ ظِعِٝ ٚلٛٔ ٍٞٙبْ زض •

 .ثٛز ذٛاٞس قٕب ػبٖ ا٘ساذشٗ ثٝ ذُط ثطاي ػسي ٖبّٔي ذٛز

 قسٜ ٘هت ٔحّي زض فطٔبٖ ٞبي زوٕٝ آؾب٘ؿٛضٞب ثيكشط وٙٙس ، زض اؾشفبزٜ آؾب٘ؿٛض اظ سٟٙبيي ثٝ ٘جبيس وٛزوبٖ  •

 ثطاي فطٔبٖ نسٚض ٚ احًبض ثٝ لبزض وٛزن يه ٚ ٍ٘يطز لطاض ؾبَ ٞفز اظ وٕشط وٛزوبٖ زؾشطؼ زض وٝ

 ٘جبيس وٛزوبٖ وٝ ثبقيٓ زاقشٝ يبز ثٝ ثبيس ذٛز وٛزوبٖ ثطاي ٔكىالر ثطٚظ اظ ديكٍيطي ثطاي أب ٘جبقس آؾب٘ؿٛض

 . وٙٙس اؾشفبزٜ ٚؾيّٝ ايٗ اظ سٟٙبيي ثٝ

 آؾب٘ؿٛض اظ ايٙىٝ يب ٚ قٛز آؾب٘ؿٛض ؾٛاض سبٖ زٚؾز ايٙىٝ ثطاي ٘ىٙيس ؾٗي، ٞؿشيس آؾب٘ؿٛض ؾٛاض وٝ ظٔب٘ي  •

 لُٕ ٔٛػت اؾز ٕٔىٗ ٚ ثٛزٜ ذُط٘بن ثؿيبض ُٖٕ ايٗ. وٙيس ػٌّٛيطي آٖ زض قسٖ ثؿشٝ اظ، قٛيس ذبضع

 . قٛز ثسسطي ثؿيبض اسفبق ٚلٛٔ يب ًٖٛ

. اؾز ٔحُ زض آؾب٘ؿٛض وبثيٗ ٘جٛز، قٛز آؾب٘ؿٛض چبٜ ثٝ فطز ؾمٌٛ ٔٛػت سٛا٘س ٔي وٝ ذُطاسي اظ يىي  •

 ذُطار ٚ ٘جٛزٜ حبيط َجمٝ زض وبثيٗ أب ثبقس ثبظ لجيُ ايٗ اظ ٔٛاضزي يب ٞب ثچٝ ثبظي ثب آؾب٘ؿٛض زض اؾز ٕٔىٗ

 وبض ا٘ؼبْ يب ٚ  ٌفشٍٛ حبَ زض ٞطٌع وٝ ثبقيس زاقشٝ يبز ثٝ ضٚ ايٗ اظ. وٙس سٟسيس ضا َجمٝ ايٗ ؾبوٙبٖ ظيبزي

 زض ٕٞيكٝ ٚ ٘ىٙيس الساْ دّٟٛ اظ يب ٖمت نٛضر ثٝ آؾب٘ؿٛض وبثيٗ ثٝ ٚضٚز ٍٞٙبْ زض، ٘كٛيس وبثيٗ ٚاضز زيٍطي

 ٞبي ضٚـ وبثيٗ ٚػٛز اظ إَيٙبٖ ثطاي. قٛيس ُٕٔئٗ ذٛز ٔمبثُ زض وبثيٗ ٚػٛز اظ آؾب٘ؿٛض ثٝ قسٖ ؾٛاض ظٔبٖ

 وبثيٗ زض قسٜ ٘هت آيٙٝ زض ذٛز سهٛيط زيسٖ، وبثيٗ ضٚقٙبيي ٔكبٞسٜ ثب، ٔظبَ ثطاي. زاضز ٚػٛز اي ؾبزٜ

 .قس ُٕٔئٗ آٖ ٚػٛز اظ سٛاٖ ٔي

 اِٚيٗ وٙيس ؾٗي. وٙيس حفّ ضا ذٛز ذٛ٘ؿطزي، قسيس حجؽ وبثيٗ زاذُ زض قٕب ٚ ٘كس ثبظ آؾب٘ؿٛض اٌط زض  •

 سّفٗ يب وبثيٗ زض قسٜ ٘هت سّفٗ اظ آضأف ثب ؾذؽ. ثبقس سبٖ ٚحكز ٚ سطؼ ثط غّجٝ، زاضيس ثطٔي وٝ لسٔي

 سبٖ زؾشطؼ زض سّفٗ اٌط. زٞيس ذجط ٘كب٘ي آسف ثٝ ضا ٔطاست 125 قٕبضٜ ٌطفشٗ ثب ٚ وٙيس اؾشفبزٜ ذٛزسبٖ ٕٞطاٜ

 ثطاي وٝ افطازي ثٝ حشٕب وٝ ثبقس يبزسبٖ أب ثرٛاٞيس وٕه ؾبذشٕبٖ ؾبوٙبٖ اظ ذٛ٘ؿطز ِٚي ثّٙس نساي ثب، ٘جٛز

 . ثٍيط٘س سٕبؼ ٘كب٘ي آسف ثب حشٕب ٚ ٘كٛ٘س وبض ثٝ زؾز ذٛزقبٖ وٝ وٙيس اٖالْ ٘يع آيٙس ٔي وٕه

 

 

 

 
 :  سلشلِ ٍلَع اس لبل ایوٌی ّبی تَصیِ

 . وٙيس ٔحىٓ زيٛاض ثٝ يب  ذٛز ػبي زض ضا ٞب چطا٘ ٚ آٚيع ٞبي ٌُ ٞب، لفؿٝ ٚ ٞب وشبثرب٘ٝ ٔب٘ٙس ؾٍٙيٗ اقيبي •

 . زٞيس ػبي ٞب لفؿٝ سط دبييٗ َجمبر زض ضا ثعضٌشط ٚؾبيُ •

 ٚ ثبال ثٝ دبييٗ َجمبر زض وٛچه ثٝ ثعضي اظ ضا چيٙي ٚ اي قيكٝ ْطٚف ٞب، ثُطي ٕٞچٖٛ قىؿشٙي ْطٚف  •

 . ٕ٘بييس ٍٟ٘ساضي قسٜ لفُ ٚ زضزاض ٞبي لفؿٝ زض
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 سرشرٛاة، اظ زٚض ثٝ ٔىب٘ي زض ضا زاض قيكٝ ٞبي ٖىؽ  لبة ٚ ثعضي سبثّٛٞبي ٕٞچٖٛ ؾٍٙيٗ ٞبي آٚيرشٙي •

 .ٕ٘بييس ٘هت زاضز، افطاز ثطٚي افشبزٖ أىبٖ وٝ ٞبيي ٔىبٖ ؾبيط يب نٙسِي ٚ ٔجُ

 .وٙيس ٔحىٓ ؾمف ثٝ وبٔالً ضا ِٛؾشطٞب ٚ آٚيع ٞبي چطا٘ • 

 ٚ ذفٍي ا٘فؼبض، ؾٛظي، آسف ذُط سب وٙيس انالح ضا آة ٚ ٌبظ ٘بُٕٔئٗ وكي ِِٛٝ ٚ ثطق فطؾٛزٜ وكي ؾيٓ • 

 . ثطؾس حسالُ ثٝ زيٍط ذُطار

 . ٕ٘بييس ٔحىٓ  ظٔيٗ ثٝ يب  زيٛاض ثٝ وبٔالً ضا ٔٙعَ آثٍطٔىٗ • 

 احشٕبَ چٙب٘چٝ. وٙيس سطٔيٓ ضا زيسٜ آؾيت ٞبي وبضي ٌچ ٕٞچٙيٗ ٞب، ؾمف ضٚي يب زيٛاضٞب ٞبي سطن وّيٝ • 

 . ٕ٘بييس سطٔيٓ آ٘طا انِٛي ثهٛضر حشٕبً زاضز، ٚػٛز سطن زض سط ٖٕمي ٔكىُ

 ظٔيٗ ؾُح ثٝ ٘عزيه سطػيحبً زاض، لفُ ٚ ُٕٔئٗ ػبي زض ضا اقشغبَ لبثُ ٔٛاز ٚ ٌيبٞي ؾْٕٛ وكٟب، حكطٜ • 

 .وٙيس ٍٟ٘ساضي

 .زٞيس آٔٛظـ ذب٘ٛازٜ اًٖبي ؾبيط ثٝ ٚ قٙبذشٝ ضا ظِعِٝ حيٗ زض ذٛز ٔٙعَ ايٕٗ ٘مبٌ •

 ٘يٕىز يب ٔيع ٔظُ ٔحىٓ ٚ ثعضي ٚؾبيُ ظيط • 

 ٞب اسبق وٙغ ٚ ٔٙعَ زاذّي ٞبي زيٛاضٜ وٙبض زض • 

 .زاضز ٚػٛز آٟ٘ب ؾمٌٛ احشٕبَ وٝ ِٛاظٔي يب ؾٍٙيٗ ٚ ثّٙس ٞبي لفؿٝ سبثّٛ، آيٙٝ، دٙؼطٜ، اظ ثسٚض ٞبيي ٔىبٖ • 

 اطط زض سٛا٘س ٔي ظِعِٝ، اظ ٘بقي ؾٛظي آسف. ٕ٘بييس ثطآٚضز ظِعِٝ ثطاثط زض ضا ذٛز ٔٙعَ دصيطي آؾيت • 

 ؾبيط ٚ وٗ ٌطْ آة ثبيس ثٙبثطايٗ. ثيفشس اسفبق آٟ٘ب اسهبالر ػسايي يب ٚ ٌبظ ٚ ضٚغٗ ٞبي ِِٛٝ قىؿشٍي

 اؾشفبزٜ دصيط اُ٘ٗبف اسهبالر اظ أىبٖ نٛضر زض ٚ ثجٙسيس ػبيكبٖ زض ٔحىٓ ضا ٌبظؾٛظ ٚ ؾٛظ ٘فز سؼٟيعار

 .وٙيس

 غيط اقيبي ٖٙٛاٖ ثٝ وشبة ٞبي لفؿٝ ٚ ثّٙس زيٛاضي وٕسٞبي فطيعض، ٚ يرچبَ ٔب٘ٙس ٔٙعَ ثّٙس ٚ ؾٍٙيٗ ِٛاظْ •

 آٟ٘ب اظ ظِعِٝ ٍٞٙبْ ثبيس نٛضر ايٗ غيط زض. ثجٙسيس ٔحىٓ ذٛز ٔحُ زض ضا آٟ٘ب ثبيس وٝ آيٙس ٔي حؿبة ثٝ ايٕٗ

 .قٛيس زٚض

. زٞيس وبٞف ظِعِٝ ٍٞٙبْ ثٝ ضا آٟ٘ب افشبزٖ احشٕبَ سب وٙيس چه ضا قيطٚا٘ي ٞبي ؾمف ٚ آثٍطٔىٗ ٞبي ِِٛٝ •

 ػبي ثٝ ٚ ثبقيس ٞب دٙؼطٜ وٙبض ٞبي ٌّساٖ ٚ وِٛط ٔب٘ٙس ؾبذشٕبٖ ذبضػي ٞبي لؿٕز زض ٔٛػٛز اقيبي ٔٛاْت

 .وٙيس ٔٙشمُ زيٍطي

 ٍٟ٘ساضي ٔحُ ٚ زٞيس لطاض ثبقس، آؾبٖ آٖ ثٝ زؾشطؾي وٝ ُٕٔئٗ ٔىب٘ي زض ضا يطٚضي ٚؾبيُ حبٚي ويف •

 .زٞيس اَالٔ ٘يع ذب٘ٛازٜ اًٖبي ؾبيط ثٝ ضا آٖ

 .ثٍيط٘س يبز ضا...  ٚ ٌبظ آة، انّي فّىٝ ثؿشٗ يب ثطق ػطيبٖ لُٕ ٘حٜٛ ثبيس ذب٘ٛازٜ افطاز •

 ٔحُ ثٝ قٛ٘س، آٟ٘ب قسٖ ٔؿسٚز ثبٖض اؾز ٕٔىٗ وٝ ضا اقيبيي ٚ وٙيس چه ضا ضاٞطٚٞب ٚ ٞب ذطٚػي •

 .ٕ٘بيٙس ٔٙشمُ زيٍطي
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 :  سلشلِ ٍلَع ٌّگبم ایوٌی  ّبی تَصیِ

 

 ظيط ثٝ نٛضر، ايٗ غيط زض. ثٕب٘يس ثبلي ٔٙعَ ٔحىٓ ٚ ؾٍٙيٗ ِٛاظْ ظيط زض يب ٚ زاذّي انّي زيٛاضٞبي دٙبٜ زض •

 . زٞيس لطاض ؾط ٔحبفّ ضا ذٛز زؾشبٖ ٘كؿشٝ، حبِز زض ٚ ثجطيس دٙبٜ زضٞب چبضچٛة

 چطا وٙيس سطن ضا ؾبذشٕبٖ ظٔبٖ ٕٞبٖ زض وٙيس ؾٗي وٝ اؾز آٖ ظِعِٝ ٚلٛٔ ٍٞٙبْ زض وبض سطيٗ ذُط٘بن •

 ٞبي لؿٕز اظ آؾب٘ؿٛض، ٚ دّٝ ضاٜ قيكٝ، لُٗبر ٚ آٚاض زاضز، ٚػٛز اقيب ؾمٌٛ احشٕبَ آ٘ىٝ ثط ٖالٜٚ وٝ

 .ٌطز٘س ٔي ٔحؿٛة ٞب ؾبذشٕبٖ ذُط٘بن

 .قٛيس زٚض وٙٙس، ؾمٌٛ قٕب ضٚي ثط اؾز ٕٔىٗ وٝ اقيبيي ٕٞچٙيٗ ٚ ثّٙس وٕسٞبي ٚ ٞب دٙؼطٜ اظ •

 دبيٝ وطز٘س، حطوز ظِعِٝ اطط زض چٙب٘چٝ ٚ ثٍيطيس دٙبٜ ذٛاة سرز يب ٚ سحطيط ٔيع يب ٘بٞبضذٛضي ٔيع ظيط زض •

 .ثٍيطيس ٔحىٓ زؾشب٘شبٖ ثب ضا آٟ٘ب ٞبي

 .وٙيس حطوز ايس، ٌطفشٝ ثبظٚٞبيشبٖ ثب ضا ذٛز ؾط وٝ حبِي زض ٚ ثٍيطيس دٙبٜ زيٛاضٞب وٙغ زض  •

 .٘ىٙيس اؾشفبزٜ آؾب٘ؿٛض يب ٞب دّٝ اظ •

 ثط ضا ذٛز ؾط ايس ٘كؿشٝ وٝ حبِي زض ٚ ضفشٝ زيٛاض وٙبض ثٝ ٞؿشيس، ضاٞطٚ زض قٕب ٚ ٘ساضز ٚػٛز ايٕٗ ٔحُ اٌط •

 ذٛز ؾط اظ ثبظٚٞب وٕه ثب ايس، ٌطفشٝ ضا ذٛز ؾط دكز ٞب، زؾز وف ثب ايٙىٝ يٕٗ ٚ ٕ٘ٛزٜ ذٓ ظا٘ٛٞب ضٚي

 .وٙيس ٔحبفٓز

 

 

 : سلشلِ ٍلَع اس پس ایوٌی ّبی تَصیِ
 اٌط. ثبقس ٘ساقشٝ ٚػٛز ؾٛظي آسف ايؼبز احشٕبَ يب ثبقس ٘سازٜ ضخ ػبيي زض ؾٛظي آسف وٝ وٙيس چه •

 ضا ثطق زاضز ٚػٛز ثطق ٞبي ؾيٓ ثٝ نسٔٝ اظ اي ٘كب٘ٝ اٌط. ثجٙسيس ضا ٌبظ انّي قيط ؾطيٗب وطزيس حؽ ٌبظ ثٛي

 .وٙيس لُٕ فيٛظ ػٗجٝ اظ ٘يع

 اظ ٕٞچٙيٗ. وٙيس اؾشفبزٜ اٖ اظ زاضز ٚػٛز اٚضغا٘ؿي ٔٛيٛٔ وٝ حبِشي زض سٟٙب وٙس، ٔي وبض سّفٗ اٌط • 

 .ثبقس ثبظ ٘ؼبر ذٛزضٚٞبي ٚ آسكٙكب٘ي ٞب، آٔجٛال٘ؽ ثطاي ٞب ػبزٜ سب وٙيس ذٛززاضي ٞب ػبزٜ زض ضا٘ٙسٌي

 وٙيس چه. ا٘س قسٜ ػبثؼب احشٕبال آٟ٘ب زضٖٚ الالْ وٝ چطا ثبقيس ٔطالت وٕسٞب ٚ ٞب وبثيٙز وطزٖ ثبظ ٍٞٙبْ • 

 زاضز ٚػٛز ؾبذشٕبٖ ؾبذشبض زض ػسي ذطاثي وٝ نٛضسي زض. ثبقس ٘ساقشٝ ٚػٛز ذطاثي يب سطن ؾبذشٕبٖ زض وٝ

 .ثبقيس آٖ ٘عزيىي زض حًٛض ٔطالت حشٕي

 ٞٓ ظِعِٝ ٞبي ِطظٜ دؽ اٚلبر ثطذي وٝ ثسا٘يس. قٛيس آٌبٜ ظِعِٝ ظٔيٙٝ زض ٟٔٓ اذجبض اظ سب زٞيس ٌٛـ ضازيٛ ثٝ •

 .ثبقس ٔرطة ثؿيبض سٛا٘س ٔي

 .ايس ضفشٝ وؼب ثٝ وٝ زٞيس لطاض ٘عزيىبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ ثطاي ديغبٔي حشٕب ضٚيس ٔي ثيطٖٚ ذب٘ٝ اظ اٌط • 
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 سَگَاری اهبکي ایوٌی ّبی تَصیِ

 ايٕٙي ٞبي إُِٗ زؾشٛض سب اَالٔ ٘كب٘ي آسف ؾبظٔبٖ ثٝ ٔطاست ٖعازاضي ٔطاؾٓ ثطدبيي ػٟز السأي ٞط اظ لجُ •

 .ٌطزز اٖالْ ٖعازاضي ٔطاؾٓ ثطٌعاضي ٔؿئِٛيٗ ثٝ زيٍط ٔٛاضز ٚ ٔٛػٛز ٚيٗيز ثٝ سٛػٝ ثب

 .قٛز ثيٙي ديف انّي ٚضٚزي ثط ٖالٜٚ ايُطاضي ذطٚع ٔٗبثط ثبيس حشٕب ٖعازاضاٖ سؼٕٕ ٔحُ ثطاي •

 ٖجٛض ٔؿيط زض وٝ قٛز ا٘شربة ثٙحٛي ٔصٞجي أبوٗ ٔحيٍ اظ زٚض ٚ ٔٙبؾت زضٔىبٟ٘بي ٘صٚضار َجد لؿٕز •

 .ثبقس ٘ساقشٝ لطاض ٞب اسٛٔجيُ دبضن ٔحُ ٚ افطاز ٚٔطٚض

 زاقشٝ ضا ٔيكٛز ٌصاقشٝ آٖ ثطضٚي وٝ احشٕبِي ظ٘سٜ ثبض ٚ ٔطزٜ ثبض سحُٕ وٝ ثبقس اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ثبيس ٞب ؾبظٜ •

 أىبٖ ثبز سٙس ٚظـ نٛضر زض ثٙحٛيىٝ قٛز ٟٔبض ظٔيٗ ثطضٚي ٔٙبؾت ٚؾبيُ ٚ ثىؿُ ؾيٓ ثٛؾيّٝ ٚ ثبقس

 .ثبقس ٘ساقشٝ ٚػٛز آٖ ٚاغٌٛ٘ي ٚ سرطيت

 ٔرشّف فٛانُ زض ٔشٗسز ذطٚػي زضٞبي ٌطفشٗ ٘ٓط زض( ٘فط 50 اظ ثيف) ٔؼبِؽ ثٛزٖ ٚؾيٕ زضنٛضر •

 ٔمسٚض ؾٌٛٛاض قٟطٚ٘ساٖ ؾطيٕ ذطٚع أىبٖ زيٍطي حبزطٝ ٞط يب ٚ ؾٛظي آسف ثطٚظ ٔٛالٕ زض وٝ اؾز اِعأي

 .ثبقس

 ٘ؼبضي ػٛقىبضي، ٔظُ دطذُط ٘ؼبضي ٔطاوع ٔؼبٚضر زض يب ٚ ثطق چطا٘ سيطٞبي ظيط زض ٘جبيس ٔؼبِؽ ثطدبيي •

 .قس ذٛاٞس ثطذٛضزي حطيك ثبٖض ؾٛظي آسف ٞطٌٛ٘ٝ ثطٚظ زضنٛضر ظيطا ثبقس، غيطٜ ٚ

 ٞب ثؿز ثٗ ٚ ٞب وٛچٝ دٛقف ػٟز سّٛ٘ي ثهٛضر اقشٗبَ لبثُ ٞبي دبضچٝ ٚ ثطظ٘شي چبزضٞبي ثطدبيي ٖسْ •

 .زيٛاضٞب ٚ ٞب ؾمف زض

 وطزٖ ٔرشُ يب ٚ ٔٗجط ؾس ثبٖض ٚ ثبقس دصيط أىبٖ احشٕبِي حٛازص ٍٞٙبْ ثٝ ٘كب٘بٖ آسف زؾشطؾي أىبٖ •

 .٘كٛز قٙب٘ي آسف ذٛزضٚٞبي آٔس ٚ ضفز

 سٗساز ثٝ ٔطاؾٓ ثطٌعاضي ؾبٖبر زض ٚ چبزضٞب ثطدبيي ؾبٖبر سٕبْ زض زيسٜ آٔٛظـ ٍٟ٘جبٖ ٌطفشٗ ٘ٓط زض •

 .وبفي ٚ ٔٙبؾت

 ٘هت ٚ َطاحي ٘حٛي ثٝ ثبيؿشي وٝ ثٛزٜ يطٚضي ٞب حؿيٙيٝ ٚ ٔؿبػس زض ٘كب٘ي آسف آثطؾب٘ي قجىٝ ايؼبز  •

 آسف ايؿشٍبٜ فبنّٝ ثٝ سٛػٝ ثب آٖ ٔربظٖ ْطفيز ٚ زاقشٝ ٘مبٌ وّيٝ ثٝ ضا الظْ زٞي دٛقف أىبٖ وٝ قٛز

 .ٌطزز سٗييٗ ٔحُ ٘كب٘ي

 زاض نالحيز ٔشرههيٗ ثبظضؾي ٔٛضز ٌطٔبظا ٚؾبيُ ٚ اِىشطيىي ِٛاظْ ثطق، قجىٝ ٔطاؾٓ، ثطٌعاضي اظ لجُ •

 .ٌيطز لطاض

 .ثذطٞيعيس سىبيب ٚ ٞيئز زاذُ زض ٔٙمُ ٚ ظغبَ اظ اؾشفبزٜ ثب أظبِٟٓ ٚ ٖٛز ٚ اؾذٙس وطزٖ زٚز اظ  •

 .قٛز ػٌّٛيطي سىبيب زاذُ زض زذب٘يبر اؾشٕٗبَ اظ  •

 ثيطٖٚ اظ ؾٛظي آسف ا٘شمبَ احشٕبَ يب ٚ ٔؿئَٛ غيط افطاز سطزز اظ ػٌّٛيطي ػٟز ثبيس سىبيب چبزضٞبي حطيٓ •

 .قٛز وٙشطَ
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 ٔىبٖ ػٟز ٔطثٕ ٔشط 30 ٞط اظاي ثٝ ويّٛيي 6 ٌبظ ٚ دٛزض وٙٙسٜ ذبٔٛـ زؾشٍبٜ يه ٌطفشٗ ٘ٓط زض  •

 ٚ ثطق سبثّٛٞبي اظ يه ٞط ٔؼبٚضر زض ويّٛيي 6 وطثٗ اوؿيس زي وٙٙسٜ ذبٔٛـ زؾشٍبٜ يه ٚ ٔٛضز٘ٓط

 .ثبقس ْٖٕٛ زيس ٔٗطو زض نٛضسيىٝ ثٝ ثطلي ٞبي زؾشٍبٜ

 إَيٙبٖ ثطلي ٚ ٌبظؾٛظ ِٛاظْ ثٛزٖ ذبٔٛـ اظ ٚ ٕ٘بييس چه ضا ٞب لؿٕز وّيٝ ٖعازاضي ٔطاؾٓ دبيبٖ زض •

 .وٙيس حبنُ

  ٕ٘بييس ذبضع ٔحُ اظ ظٚزسط ضا ذطزؾبَ ٚ ؾبِرٛضزٜ افطاز وٙيس ؾٗي حبزطٝ يب حطيك ثطٚظ ٍٞٙبْ زض  •

 .٘سٞيس لطاض ٖعازاضي چبزضٞبي ٔؼبٚضر زض ضا ٘مّيٝ ٚؾبيُ  •

 ثطؾس ؾبظٔبٖ ايٗ سأييس ثٝ اػطا اظ لجُ َطح) ذٛزوبض سّفٗ ثٝ ٔؼٟع حطيك اٖالْ ؾيؿشٓ ٘هت ٚ َطاحي  •

 اَٚ ّٚٞٝ زض ٚ وطزٜ حفّ ضا ذٛز ذٛ٘ؿطزي قٛز ٔي سٛنيٝ أبوٗ ايٍٙٛ٘ٝ زض ؾٛظي آسف ثطٚظ نٛضر زض •

 ذبٔٛـ اظ اؾشفبزٜ ثب ٚ ٌبظ يب ٚ ثربضي قيط ثؿشٗ ثب وٓ، ٚؾٗز نٛضر زض حطيك ٕ٘ٛزٖ ذبٔٛـ ثٝ ٘ؿجز

 ضٚظي قجب٘ٝ نٛضر ثٝ وٝ ايٕٙي ذسٔبر ٚ ٘كب٘ي آسف ؾبظٔبٖ ؾبذشٗ ُّٕٔ ثٝ ٘ؿجز ٕٞعٔبٖ ٚ الساْ وٙٙسٜ

 ٚ آزضؼ ٚ ٕ٘ٛزٜ الساْ فطٔب٘سٞي ؾشبز 125 سّفٗ َطيك اظ ثبقس ٔي ٌطأي قٟطٚ٘ساٖ قٕب ثٝ ذسٔز اضائٝ آٔبزٜ

 زٞيس اَالٔ آ٘بٖ ثٝ وبُٔ ٔكرهبر

 ٔؿبئُ ٔحُ، ٘كب٘ي آسف ايؿشٍبٜ ٘عزيىشطيٗ ثٝ ٔطاػٗٝ ثب حؿيٙيٝ ٚ ٔؿبػس ذسٔٝ ٚ ٔؿئِٛيٗ ٔسيطاٖ، وّيٝ •

 .ثجيٙٙس آٔٛظـ ضا حٛازص ٚ حطيمٟب ثب ٔمبثّٝ ٘حٜٛ ٚ ايٕٙي
 کشی بزق سیستن در ایوٌی  ّبی تَصیِ

 ٚ وٙٙس ٔي اؾشفبزٜ قٟطي ثطق سيطٞبي اظ ذٛز ٔحيٍ ثطق سأٔيٗ ثطاي سىبيب ٚ ٞب ذيٕٝ اغّت ايٙىٝ ثٝ سٛػٝ ثب •

 ٔي سٛنيٝ قٛز، ٔي ا٘ؼبْ ضٚوبض ثهٛضر ٚ( ٔٙبؾت فيٛظ) حفبْشي ؾيؿشٓ ٌطفشٗ ٘ٓط زض ثسٖٚ اغّت وبض ايٗ

 .قٛز

 حشٕبً ضا ضؾب٘ي ثطق ؾيؿشٓ ٚ قٛز اؾشفبزٜ زاض٘س اؾشب٘ساضز ؾيؿشٓ وٝ سؼبضي ٚ ٔؿىٛ٘ي أبوٗ اظ إِمسٚض حشي •

 .وٙٙس ٔؼٟع ٔهطفي آٔذطاغ ثب ٔٙبؾت فيٛظ ثٝ

 ٚ ذٛززاضي ديچ، زؾز ثهٛضر ٞب وبثُ ٚ ٞب ؾيٓ اسهبَ اظ أبوٗ ايٍٙٛ٘ٝ زض وٛسبٜ اسهبَ اظ ػٌّٛيطي ثطاي •

 .قٛز اؾشفبزٜ( چيٙي) ٔٙبؾت سطٔيٙبَ اظ

 ثطلي ٞبي ثربضي دطٚغوشٛض، ثّٙسٌٛ، ٔب٘ٙس ٔرشّف اِىشطيىي ِٛاظْ ثطق سأٔيٗ ثطاي دطيع يه اظ وطزٖ اؾشفبزٜ •

 .اؾز اؾشفبزٜ ثٝ ٔؼبظ وٙٙسٜ ٔهطف يه سٟٙب دطيع ٞط اظ ٚ اؾز اؾشب٘ساضز غيط غيطٜ ٚ

 ذٛززاضي ػساً ثطظ٘شي چبزضٞبي ٚ فّعي ٞبي ؾبظٜ الثالي اظ ضٚوف ثسٖٚ ٞبي وبثُ ٚ ٞب ؾيٓ زازٖ ٖجٛض اظ •

 .زاضز دي زض ضا ؾٛظي آسف ثطٚظ وٛسبٜ، اسهبِي وٛچىشطيٗ وٝ چطا قٛز،

 .ٕ٘بييس ذٛززاضي چبزضٞب ظيط زض دطحطاضر ٚ ٔهطف دط ٞبي الٔخ اظ •

 وبثُ يب ٚ ؾيٓ ْطفيز اظ ثيف ٔهطف زضنٛضر ظيطا غيطٔمبْٚ، ٚ دالؾشيىي ضٚوبض ٞبي ؾيٓ اظ اؾشفبزٜ ٖسْ •

 .قس ذٛاٞس ؾٛظي آسف ثطٚظ ٔٛػت ٚ قٛز ٔي ٚض قّٗٝ ٚ زا٘ ثبال ػطيبٖ ٖجٛض اطط زض آٟ٘ب ضٚوف ثطق،
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 حسالُ ثطق لُٕ ظٔبٖ زض ثشٛا٘س وٝ اؾشب٘ساضز ثطق ٔٛسٛض زؾشٍبٜ يه اؾشمطاض زضذهٛل الظْ ٞبي ثيٙي ديف •

 .آيس ثُٕٗ ٕ٘بيس، سأٔيٗ ضا ٘يبظ ٔٛضز ثطق طب٘يٝ 5 ٔسر زض

 .ٔطزْ ْٖٕٛ زؾشطؼ اظ زٚض ٚ ٖعازاضي ٔىبٖ اظ ذبضع ٚ ٔٙبؾت ٔحُ زض( ايُطاضي) ثطق سبثّٛ ٘هت •

 .ٖعازاضي ٔطاؾٓ ثطٌطاضي ظٔبٖ زض وكي ثطق ؾيؿشٓ ثٝ آقٙب ٚ ٔشرهم ٘فط يه ٌطفشٗ ٘ٓط زض •

 .ٖعازاضي ٔطاؾٓ دبيبٖ ظٔبٖ زض ثطق ؾيؿشٓ وبُٔ لُٕ •
 تَصیِ ّبی  ایوٌی درشیَُ استفبدُ اس ٍسبیل حزارتی )گزهبیشی(

ضٚقٗ وطزٖ ٞطٌٛ٘ٝ قّٗٝ ضٚثبظ زض وٙبض چبزض ٚ ذيٕٝ ٞب ثطاي درز غصا ٚ چبي ٚ غيطٜ، ذُط٘بن اؾز ، ِصا  •

 زازٜ قٛز. سٛنيٝ ٔي قٛز ٔىبٖ ٔٙبؾجي زض ٘مُٝ زيٍطي زٚض اظ ٔحيٍ انّي، ثٝ ايٗ أط اذشهبل

ثب سٛػٝ ثٝ فهُ ؾطٔب ثًٗبً ثطاي ٌطٔبيف ايٍٙٛ٘ٝ أبوٗ اظ ثربضي ٞبي ٘فشي ٚ يب ٞيشطٞبي ثطلي اؾشفبزٜ ٔي  •

قٛز وٝ ٞطوساْ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ذُطآفطيٗ ٞؿشٙس ٚ ثبيس زضنٛضر اؾشفبزٜ وطزٖ اظ ثربضي ٞبي ٘فشي ثطاي 

 ٌطٔبيف، ٔٛاضز ظيط ضٖبيز قٛز:

٘هت ٚؾبيُ ٌطٔبظا ضا وٝ ثطاي ٘رؿشيٗ ثبض ٔٛضز ثٟطٜ ثطزاضي لطاض ٔي ٌيط٘س ثٝ ٕ٘بيٙسٌي ٞبي فطٚـ  •

 ثؿذبضيس.

لجُ اظ ٘هت ثربضي ٞب زض ٔٛضز ؾطٚيؽ ٚ ضفٕ ٘مبيم احشٕبِي آٟ٘ب ثٝ ٚيػٜ زض ٘بحيٝ ؾيؿشٓ ؾٛذز ضؾب٘ي  •

 )وبضثطاسٛض( زؾشٍبٜ الساْ وٙيس.

 ٌطٔبؾبظ ضا لجُ اظ اؾشفبزٜ حشٕبً ٘ٓبفز وٙيس.وٛضٜ ثربضي ٞب ٚ زؾشٍبٜ ٞبي  •

اظ ثربضي ٞبي ثسٖٚ زٚزوف ٚ غيطاؾشب٘ساضز اؾشفبزٜ ٘كٛز ٚ زضنٛضر اؾشفبزٜ وطزٖ اظ ثربضي ٞبي ٔؼٟع ثٝ  •

زٚزوف اظ ٖجٛضزازٖ ِِٛٝ ٞبي فّعي زٚزوف ٞب اظ ٔيبٖ چبزضٞبي ثطظ٘شي ٚ دالؾشيىي ػساً ذٛززاضي قٛز، 

 سف ؾٛظي ٞب زض ايٍٙٛ٘ٝ أبوٗ ٕٞيٗ أط اؾز.چطا وٝ ّٖز ثطٚظ اغّت آ

ٚؾبيُ ٌطٔبظا ٔب٘ٙس ثربضي ٞب ضا زض ٘عزيىي ٚ زض سٕبؼ ٘عزيه ثب دطزٜ ٞب ٚ ؾبيط اػؿبْ لبثُ اقشٗبَ ٘هت  •

 ٘ىٙيس.

ثربضي ٞبي ٘فشي ضا حشٕبً ضٚي ؾيٙي ٔرهٛل لطاض زٞيس سب زضنٛضر ٘كز احشٕبِي ٘فز، ٔحيٍ آِٛزٜ ٚ  •

 ٛز.آٔبزٜ آسف ٌيطي ٘ك

اظ ٌبظؾٛظ وطزٖ ثربضي ٞبي ٘فشي ٚ آثٍطٔىٗ ٞب ٘فشي ٚ زيٍط ٚؾبيُ ٌطٔبظا ثسٖٚ ضٖبيز زؾشٛضار  •

 وبضذب٘ٝ ؾبظ٘سٜ ذٛززاضي وٙيس.

 ٔرعٖ ٘فز ثربضي ٞب ضا زض ظٔبٖ ضٚقٗ ثٛزٖ ثربضي دط ٘ىٙيس. •
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نٛضر ٘فز ؾٛظ زض ٚؾبيُ ٘فشي اظ ضيرشٗ ؾٛذز زيٍط غيط اظ ؾٛذز ٔهطفي ذٛززاضي قٛز ثُٛض ٔظبَ زض •

 ثٛزٖ ثربضي اظ ٌبظٚئيُ ثطاي ؾٛذز اؾشفبزٜ ٘ىٙيس.

زضػٝ حطاضر زؾشٍبٜ ٞبي ٌطٔبؾبظ ضا ثب سٛػٝ ثٝ حؼٓ ٔحيٍ سٙٓيٓ وٙيس ٚ اظ اؾشفبزٜ وطزٖ ثيف اظ حس  •

 ْطفيز ثربضي ٞب يب ثبظ وطزٖ ٔؿيط ٘فز زض وبضثطاسٛض ذٛززاضي وٙيس.

ْ زضٞب ٚ دٙؼطٜ ٞب ٚ يب زضة چبزض ذيٕٝ ٞب ضا ٘جٙسيس ٚ ٔؿيطي ضا ثطاي زض ظٔبٖ اؾشفبزٜ اظ ثربضي ٞبي ٘فشي سٕب •

 ٚضٚز ٞٛاي سبظٜ ثٝ ٔحيٍ ثبظ ثٍصاضيس سب اوؿيػٖ ٔٛضز ٘يبظ ٔحيٍ سأٔيٗ قٛز.

زضنٛضر اؾشفبزٜ اظ ثربضي ٞبي ٌبظي، دؽ اظ ٘هت ثربضي ٚ إَيٙبٖ اظ ّٖٕىطز نحيح آٟ٘ب ٔطالت ثبقيس  •

 ٍبٜ زض ٔٗطو زؾشىبضي ثچٝ ٞب ٚ آؾيت ٞبي فيعيىي لطاض ٍ٘يطز.وٝ قيط فّىٝ ٌبظ ٔرهٛل زؾش

زض ٘مبَي وٝ ا٘كٗبة ٌبظ ٘ساض٘س ٚ ٔؼجٛض٘س اظ ٘فز ٚ شغبَ ثٝ ٖٙٛاٖ ؾٛذز اؾشفبزٜ وٙٙس، سٛنيٝ ٔي قٛز  •

 ٘فز ؾفيس ضا زاذُ ثكىٝ ٞب ٚ ٔربظٖ فّعي زضزاض ٚ قيط فّىٝ زاض وٓ حؼٓ ٍٟ٘ساضي وٙٙس.

ٔحُ اؾشمطاض ٔٙبثٕ شذيطٜ ؾٛذز ثبيس حشي االٔىبٖ اظ ٔحيٍ ثطدبيي ٔطاؾٓ زٚضسط ثبقس ٚ زض ٔؿيط ٚضٚز ٚ  •

 ذطٚع ؾٌٛٛاضاٖ لطاض ٍ٘يطز.

اؾشمطاض ٔربظٖ ٘فز زض ظيط دّٝ ٞب ٚ ظيطظٔيٗ ٞب ٚ دكز ثبْ ٞب ٚ ذطدكشٝ ٞبي ٔؿبػس ٚ حؿيٙيٝ ٞب ثؿيبض  •

 ٖ آٖ زض ايٍٙٛ٘ٝ أبوٗ ذٛززاضي ثٝ ُٖٕ آيس.ذُط٘بن اؾز ٚ حشي إِمسٚض اظ شذيطٜ وطز

زلز وٙيس وٝ ظٔيٗ اؾشمطاض ٔربظٖ ؾٛذز ٕٞيكٝ سٕيع ٚ ٖبضي اظ آِٛزٌي ثبقس ٚ اظ لطاضزازٖ ٞطٌٛ٘ٝ ٚؾبيُ  •

 لبثُ اقشٗبَ زض ٘عزيىي آٟ٘ب ذٛززاضي قٛز.

 

 

 

 تَصیِ ّبی ایوي سبسی سیستن گزهبیشی :

 ز.اؾشب٘ساضز ٚ ؾبِٓ ثٛزٖ آٖ إَيٙبٖ حبنُ قٌٛطٔبظا اظ لجُ اظ اؾشفبزٜ اظ ٚؾبيُ   •

چبي ٚ ... ذُط٘بن اؾز ِصا  ،ضٚقٗ وطزٖ ٞطٌٛ٘ٝ قّٗٝ ضٚثبظ زض وٙبض چبزض ٚ ذيٕٝ ٞب ثطاي درز غصا  •

 زض ٘مُٝ زيٍطي زٚض اظ ٔحيٍ انّي، ثٝ ايٗ أط اذشهبل زازٜ قٛز.  ٔي قٛز ٔىبٖ ٔٙبؾجي  سٛنيٝ 

٘رؿشيٗ ثبض ٔٛضز ثٟطٜ ثطزاضي لطاض ٔي ٌيط٘س ثٝ ٕ٘بيٙسٌي ٞبي فطٚـ  ٘هت ٚؾبيُ ٌطٔبظا ضا وٝ ثطاي   •

 .ثؿذبضيس

لجُ اظ ٘هت ثربضي ٞب زض ٔٛضز ؾطٚيؽ ٚ ضفٕ ٘مبيم احشٕبِي آٖ ٞب ثٝ ٚيػٜ زض ٘بحيٝ ؾيؿشٓ ؾٛذز ضؾب٘ي   •

 .)وبضثطاسٛض( زؾشٍبٜ الساْ وٙيس
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 .زٖ ٔٙجٕ ؾٛذز الساْ ثٝ ذبٔٛـ وطزٖ آٖ ٕ٘ٛززض نٛضر اؾشفبزٜ اظ ثربضيٟبي ٘فشي ثبيؿشي لجُ اظ دط وط  •

 ثربضي ٞبي ٘فشي ضا حشٕبً ضٚي ؾيٙي ٔرهٛل لطاض زٞيس.  •

اظ ٌبظ ؾٛظ وطزٖ ثربضي ٞبي ٘فشي ٚ آثٍطٔىٗ ٞبي ٘فشي ٚ زيٍط ٚؾبيُ ٌطٔبظا ٚ اػبق ٌبظٞب ثسٖٚ ضٖبيز  •

 زؾشٛضار وبضذب٘ٝ ؾبظ٘سٜ ذٛززاضي قٛز.

زض ٚؾبيُ ٘فشي اظ ضيرشٗ ؾٛذز زيٍط غيط اظ ؾٛذز ٔهطفي ذٛززاضي قٛز ثُٛض ٔظبَ زض نٛضر ٘فز   •

 ؾٛظ ثٛزٖ ثربضي اظ ٌبظٚئيُ ثطاي ؾٛذز اؾشفبزٜ ٘ىٙيس.

زضػٝ حطاضر زؾشٍبٜ ٞبي ٌطٔبؾبظ ضا ثب سٛػٝ ثٝ حؼٓ ٔحيٍ سٙٓيٓ وٙيس ٚ اظ اؾشفبزٜ وطزٖ ثيف اظ حس   •

 طزٖ ٔؿيط ٘فز زض وبضثطاسٛض ذٛززاضي وٙيس.ْطفيز ثربضي ٞب يب ثبظ و

زض ظٔبٖ اؾشفبزٜ اظ ثربضي ٞبي ٘فشي سٕبْ زضة ٞب ٚ دٙؼطٜ ٞب ٚ يب زضة چبزضي ذيٕٝ ٞب ضا ٘جٙسيس ٚ ٔؿيطي   •

 ضا ثطاي ٚضٚز ٞٛاي سبظٜ ثٝ ٔحيٍ ثبظ ثٍصاضيس سب اوؿيػٖ ٔٛضز ٘يبظ ٔحيٍ سبٔيٗ قٛز.

ؼجٛض٘س اظ ٘فز ٚ يب شغبَ ثٝ ٖٙٛاٖ ؾٛذز اؾشفبزٜ وٙٙس، سٛنيٝ ٔي زض ٘مبَي وٝ ا٘كٗبة ٌبظ ٘ساض٘س ٚ ٔ  •

 قٛز ٘فز ؾفيس ضا زاذُ ثكىٝ ٞب ٚ ٔربظٖ فّعي زضة زاض ٚ قيط فّىٝ زاض وٓ حؼٓ ٍٟ٘ساضي وٙٙس.

ٔحُ اؾشمطاض ٔٙبثٕ شذيطٜ ؾٛذز ثبيس حشي االٔىبٖ اظ ٔحيٍ ثطدبيي ٔطاؾٓ زٚضسط ثبقس ٚ زض ٔؿيط ٚضٚز ٚ   •

 اٖ لطاض ٍ٘يطز.ذطٚع ؾٌٛٛاض

اؾشمطاض ٔربظٖ ٘فز زض ظيطدّٝ ٞب ٚ ظيطظٔيٗ ٞب ٚ دكز ثبْ ٞب ذطدكشٝ ٞبي ٔؿبػس ٚ حؿيٙيٝ ٞب ثؿيبض   •

 ذُط٘بن اؾز ٚ حشي إِمسٚض شذيطٜ وطزٖ آٖ زض ايٗ ٌٛ٘ٝ أبوٗ ذٛززاضي ثٝ ُٖٕ آيس.

زلز وٙيس وٝ ظٔيٗ اؾشمطاض ٔربظٖ ؾٛذز ٕٞيكٝ سٕيع ٚ ٖبضي اظ آِٛزٌي ثبقس ٚ اظ لطاض زازٖ ٞطٌٛ٘ٝ   •

 ٚؾبيُ لبثُ اقشٗبَ زض ٘عزيىي آٖ ٞب ذٛززاضي قٛز.

اظ ثربضيٟبي وبضٌبٞي، ثسٖٚ زٚزوف، ٞيعْ ؾٛظ، قّٗٝ ٖطيبٖ ٚ ثسٖٚ حفبِ ٚ أظبِٟٓ زض زاذُ سىبيب   •

 .اؾشفبزٜ ٘كٛز

 .ا٘كٗبة اظ ِِٛٝ وكي ٌبظ حشٕبً اظ قيٍّٟٙبي فكبض لٛي ٔرهٛل ٚ ثؿز ٔٙبؾت اؾشفبزٜ قٛز زض اذص  •

ثطظ٘ز يب ٔهبِح لبثُ اقشغبَ ٔي ثبقس ػساً ػٌّٛيطي ػٙؽ ٖجٛض زازٖ زٚزوف ثربضيٟب اظ ؾمف وٝ اظ اظ   •

 .قٛز

وبٔالً أٗ ثب ؾبذشبض غيطلبثُ زٚزوف ٘جبيؿشي زض ٔؼبٚضر دطزٜ ٚ ٔٛاز لبثُ اقشٗبَ لطاض ٌيطز ٚ اظ ٔحُ   •

 .اقشٗبَ ٖجٛض زازٜ قٛز
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 اِعأي( …ضٖبيز حسالُ يه ٔشط فبنّٝ ثيٗ ٚؾبيُ ٌطٔبظا ٚ ِٛاظْ لبثُ اقشغبَ) دكشي، فطـ، دطچٓ ٚ  •

 اؾز.

 .وٛضٜ ثربضيٟب ٚ زؾشٍبٟٞبي ٌطٔب ؾبظ ضا لجُ اظ اؾشفبزٜ حشٕبً ٘ٓبفز وٙيس  •

زض نٛضر اؾشفبزٜ اظ ثربضي ٞبي ٌبظي ٚ دؽ اظ ٘هت ثربضي ٚ إَيٙبٖ اظ ّٖٕىطز نحيح آٟ٘ب ٔطالت  •

 .ٚ آؾيت ٞبي فيعيىي لطاض ٍ٘يطز زض زؾشطؼ ثچٝ ٞبثبقيس وٝ قيط فّىٝ ٌبظ ٔرهٛل 

ٓبفز لجُ اظ ثٟطٜ ثطزاضي اظ زؾشٍبٜ حطاضر ظا ٔب٘ٙس: ثربضيٟب، ؾيؿشٓ حطاضر ٔطوعي ٚ أظبِٟٓ زٚزوف ضا ٘ •

 .ٚ اظ ثبظ ثٛزٖ ٔؿيط زٚزوف إَيٙبٖ حبنُ ٕ٘بييس

زٚزوف ٞب زض ٘بحيٝ ٔٙشٟي ثٝ فًبي ثبظ ثبيس ٔؼٟع ثٝ والٞه ثبقٙس سب اظ افشبزٖ اػؿبْ زاذُ زٚزوف ٚ   •

 .ٕٞچٙيٗ وٛضاٖ ٞٛا زض ظٔبٖ ٚظـ سٙس ثبزٞب ٔهٖٛ ثبقٙس

 ٔشط غيط ٔؼبظ ٔي ثبقس. 5/1السط اظ اؾشفبزٜ اظ قيًّٙ ٞبي ٌبظ ثسٖٚ ثؿز اؾشب٘ساضز ٚ ثب ََٛ ثب  •

 ؾب٘شي ٔشط اظ ٔطسفٕ سطيٗ ٘مُٝ ثّٙسسط ثبقس. 100زٚزوف زض ٘بحيٝ ٔٙشٟي ثٝ فًبي ثبظ ثبيس حسالُ   •

 زؾشٍبٜ ٞبي ٌبظؾٛظ ثبيس حشٕبً ثٝ سطٔٛوٛدُ ٚ قيط وٙشطَ ٌبظ ثٝ نٛضر ٔؼعا ٔؼٟع ثبقٙس.  •

اؾشفبزٜ اظ ِِٛٝ آة ػٟز ٌبظضؾب٘ي غيطانِٛي ٚ ٔحربَطٜ ٖسْ اؾشفبزٜ اظ ِِٛٝ آة ثٝ ٔٙٓٛض ٌبظضؾب٘ي ) •

 آٔيع ٔي ثبقس.(

 ٔؼٟع ٕ٘ٛزٖ قيًّٙ ٞبي ضاثٍ ٌبظ ثٝ زٚ ٖسز ثؿز فّعي ٔٙبؾت زض اثشسا ٚ ا٘شٟبي آٖ اِعأي اؾز. •

 

  تَصیِ ّبی  ایوٌی درببرُ عشاداراى

 زض ٍٞٙبْ حُٕ ٖالٔز )ّٖٓ( ٖعازاضي ٔٛاْت قجىٝ ثطق ٞٛايي ثبقيس. •

 اظ ثبال ضفشٗ اظ سيطٞبي ثطق ػٟز ٘هت دالوبضزٞبي ٖعازاضي ذٛززاضي ٕ٘بييس. •

 اظ وكيسٖ ؾيٍبض زض ٔطاؾٓ ٚ ٘عزيىي ذيٕٝ ٞب ٚ چبزضٞب ػساً ذٛززاضي ٕ٘بييس. •

 ٚؾبيُ ٘مّيٝ ضا زض ٔؼبٚضر چبزضٞبي ٖعازاضي لطاض ٘سٞيس. •

 ذٛززاضي ٕ٘بييس. اظ ضٚقٗ وطزٖ وطزٖ قٕٕ زض ٔؼبٚضر چبزضٞب ٚ ذيٕٝ ٞب اويساً •

 اظ ثطزٖ ْطٚف شغبَ ضٚقٗ ثٝ ٔٙٓٛض اؾشفبزٜ اظ زٚز حبنُ اظ اؾذٙس زض ٔيبٖ ػٕٗيز اويساً ذٛززاضي ٕ٘بييس. •

 فبنّٝ ٔٙبؾت ثب سبثّٛ ثطق، ضٚقٙبئي ٞب ٚ ٚؾبيُ ٌطٔبيكي ضا ضٖبيز فطٔبيٙس. •

 ؾٓ ٖعازاضي ذٛززاضي ٕ٘بييس.اظ ثبال ضفشٗ اظ زاضثؿز ٞبي زض ٔحُ، سيط ثطق ٚ غيطٜ ػٟز سٕبقبي ٔطا •
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 لجُ اظ ٚضٚز ثٝ ٔحُ ٔطاؾٓ ٖعازاضي اظ زضٞبي ايُطاضي ٚ ذطٚػي اَالٔ ديسا وٙيس ٚ ثٝ اَالٔ ٕٞٝ ثطؾب٘يس. •

 زضنٛضر ثطٚظ حطيك يب حبزطٝ ؾٗي وٙيس افطاز ؾبِرٛضزٜ ٚ ذطزؾبَ ضا ظٚزسط اظ ٔحُ ذبضع وٙيس. •

 يٗبً ثٝ ٔؿئِٛيٗ ثطٌعاضي ٔطاؾٓ اَالٔ زٞيس.زضنٛضر ٔكبٞسٜ ٔٛاضز ٘ب ايٕٗ، ٔٛضز ضا ؾط •

 اظ ٔحُ ٘هت ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞبي آسف ٘كب٘ي اَالٔ حبنُ ٕ٘بييس. •

زضنٛضر اؾشفبزٜ اظ ذٛزضٚ ثٝ ٔٙٓٛض ضفشٗ ثٝ ٔطاؾٓ ٖعازاضي ٚ احشٕبَ سطافيه ؾٍٙيٗ زض ايٗ ٔٛالٕ ٚ  •

 اِعأي اؾز.سكسيس حٛازص احشٕبِي، زاقشٗ يه ذبٔٛـ وٙٙسٜ دٛزض ٚ ٌبظ زض ذٛزضٚ 

زض ٍٞٙبْ سطزز ثب ذٛزضٚ زضنٛضر ٔكبٞسٜ ذٛزضٚي آسف ٘كب٘ي ٚ آٔجٛال٘ؽ، ؾطيٗبً ثب السأبر الظْ  •

 زضذهٛل ٖجٛض ذٛزضٚٞب ضا فطاٞٓ ٕ٘بييس.

 ثب ٘يطٚي ؾبظٔبٖ آسف ٘كب٘ي ٕٞىبضي الظْ ضا ثُٕٗ آٚضيس. •

 سٕبؼ حبنُ فطٔبييس. 125زضنٛضر ٚلٛٔ ٞطٌٛ٘ٝ حطيك ٚ حبزطٝ ثب قٕبضٜ  •

 

 

 

 تَصیِ ّبی ایوٌی بزای خبدهیي ٍ خذهِ اهبکي هذّبی ٍ هسئَلیي بزگشاری هزاسن عشاداری

 آسف ٘كب٘ي ٚ آقٙبيي ثب ٘حٜٛ اؾشفبزٜ اظ ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞبي آسف ٘كب٘ي -فطاٌيطي آٔٛظـ ٞبي الظْ ايٕٙي •

إَيٙبٖ وبُٔ اظ ٔٙبؾت ثٛزٖ ؾيؿشٓ ثطق ضؾب٘ي اظ ػّٕٝ ٔٙبؾت ثٛزٖ فيٛظٞب، ؾيٓ وكي ٞب ٚ وبثُ ٞب اظ ٘ٓط  •

 ٖجٛض ػطيبٖ ثطق، قُ ٘جٛزٖ ٔحُ اسهبالر، ٖسْ ٖجٛض ؾيٓ وكي ٞب ٚ وبثُ ٞب اظ ظيط فطـ ٞب، دطزٜ ٞب ٚ غيطٜ.

ٔطثَٛٝ ٚ ٌبظضؾب٘ي ٚ اؾشب٘ساضز ثٛزٖ إَيٙبٖ وبُٔ اظ نحز ٚ ؾالٔز ثٛزٖ سأؾيؿبر ٌبظي ٚ سؼٟيعار  •

 قيًّٙ ٞبي الؾشيىي ٌبظ.

 اظ ٔحُ زضة ٞبي ٚضٚزي ٚ ذطٚػي ٚ ايُطاضي ٚ ثب ٘هت سبثّٛٞبي ذطٚع ايُطاضي اَالٔ ضؾب٘ي وٙيس. •

زض ٔٛالٗي وٝ ٘يبظ اؾز ٍٞٙبْ ٖعازاضي ضٚقٙبيي ٞب ذبٔٛـ قٛ٘س ثبيؿشي چطا٘ ؾطزضٞب ٚ ضاٞطٚٞبٔٙشٟي ثٝ  •

 بقٙس، ثٝ ٘حٛيىٝ ٔٗبثط ذطٚػي وبٔال ضٚقٗ ثبقس.ذطٚع ضٚقٗ ث

 00إَيٙبٖ وبُٔ اظ ّٖٕىطز ٔٙبؾت ٚ ايٕٗ ٚؾبيُ ٌطٔبيكي ٚ ثبظ ثٛزٖ ِِٛٝ زٚزوف ٞب ٚ أشساز حسالُ  •

 قىُ. Hؾب٘شيٕشط ِِٛٝ زٚزوف ٞب ثٝ فًبي آظاز دكز ثبْ ثب اؾشفبزٜ اظ والٞه 

آثساضذب٘ٝ، آقذعذب٘ٝ، ٔحُ َجد چبي ٚ غيطٜ، اظ ٔحُ  إَيٙبٖ وبُٔ اظ احساص ٔىبٖ ٔٙبؾت ٚ زٚض ثٛزٖ •

 ٖعازاضي ٚ اظزحبْ افطاز ٚ سطزز ذٛزضٚٞب.
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 إَيٙبٖ وبُٔ اظ ٖسْ سعئيٗ دبضچٝ ٞب، ثٙطٞب ٚ ٔٛاز لبثُ اقشٗبَ ٚ ؾٌٛٛاضي زض ٔؼبٚضر ٚؾبئُ دطحطاضر. •

 ُّٔٛة آٟ٘ب زض ٍٞٙبْ اؾشفبزٜ. إَيٙبٖ وبُٔ اظ اؾشمطاض سؼٟيعار آسف ٘كب٘ي زض ٔحُ ٚ إَيٙبٖ اظ ّٖٕىطز •

 آٌبٞي وبُٔ اظ ٘عزيىشطيٗ ايؿشٍبٜ آسف ٘كب٘ي ثٝ ٔحُ أبوٗ ٔصٞجي. •

ػٌّٛيطي اظ ٘هت ٞطٌٛ٘ٝ ٔٛإ٘ ٚ حفبِ ٞبي فّعي لفُ زاض زض ٚضٚزي وٛچٝ ٞب، ثٗ ثؿز ٞب ٚ غيطٜ ٔحُ  •

ٖعازاضي ثٝ ٔٙٓٛض ػٌّٛيطي اظ سطزز ذٛزضٚٞب )سٛييحبً ايٗ وبض سٛؾٍ يه ٘فط ٍٟ٘جبٖ نٛضر ٌيطز وٝ 

 زضنٛضسيىٝ حبزطٝ اي ديف آٔس ثطاي ٖجٛض ذٛزضٚٞبي آسف ٘كب٘ي ٔكىُ ؾبظ ٘جبقس.(

زض ٘ٓط ٌطفشٗ ٍٟ٘جبٖ ثٝ سٗساز وبفي زض ٔحُ ثب سٛػٝ ثٝ ٚؾٗز ٔحُ ثطٌعاضي ٚ سٗساز ٘فطار قطوز وٙٙسٜ  •

 زض ٔطاؾٓ ٖعازاضي.

زضنٛضر ٘يبظ ثٝ اؾشفبزٜ اظ ثربضي ٞبي وبضٌبٞي يطٚضيؿز اظ ّٖٕىطز نحيح، اؾشفبزٜ اظ سؼٟيعار ٔٙبؾت  •

ٔشط اَطاف آٖ ٞيچٍٛ٘ٝ ٔٛاز لبثُ اقشٗبَ ٚػٛز  5/1سالُ ٌبظوكي اؾشب٘ساضز آٌبٞي الظْ ضا زاقشٝ ٚ ثٝ قٗبٔ ح

 ٘ساقشٝ ثبقس.

 تَصیِ ّبی ایوٌی هسبجذ ٍ تکبیب

 ایوي سبسی راُ ّبی خزٍج :

اؾشمطاض ثٙبٞبي سؼٕٗي زض ٕٞٝ ٔٛاضز ثبيس ثٝ ٘حٛي ثبقس وٝ زضٞبي انّي ٚضٚز ٚ ذطٚع آٟ٘ب زؾز وٓ ثٝ  •

 .ٍٕٞب٘ي ثُٛض ٔؿشميٓ ثبظ قٛز  يه ضاٜ 

 .ثطاي ٔحُ سؼٕٕ ٖعازاضاٖ حشٕبً ثبيس ٔٗجط ذطٚع ايُطاضي ٖالٜٚ ثط ٚضٚزي انّي ديف ثيٙي قٛز •

 .ثطاي افطاز ؾبِرٛضزٜ ٚ اَفبَ ٚ ثب٘ٛاٖ حشٕبً ثبيس ٔىب٘ي زض ٘عزيىشطيٗ ٘مُٝ ثٝ ذطٚع ثي ذُط ديف ثيٙي قٛز •

 .ثبقسضاٟٞبي ذطٚع ثبيس زاضاي ْطفيز وبفي ثطاي سرّيٝ ٕٞعٔبٖ وّيٝ ٔشهطفبٖ  •

٘فط( زض ٘ٓط ٌطفشٗ زضة ٞبي ذطٚػي ٔشٗسز زض فٛانُ ٔرشّف  50)ثيف اظ يىٝ ػٕٗيز ظيبز ثبقس زض نٛضس •

حبزطٝ زيٍطي أىبٖ ذطٚع ؾطيٕ قٟطٚ٘ساٖ ؾٌٛٛاض ٌٛ٘ٝ سف ؾٛظي ٚ يب ٞط آاِعأي اؾز وٝ زض ٔٛالٕ ثطٚظ 

 ٔمسٚض ثبقس.

 300سب  50، حؿيٙيٝ ٞب، ذيٕٝ ٞب ، ٕ٘بظذب٘ٝ ٞب ثٝ اظاي   زض فًبٞبي سؼٕٗي دط سطاوٓ ٔب٘ٙس ظيبضسٍبٟٞب ، ٔؿبػس •

٘فط چٟبض ذطٚػي ديف ثيٙي  1000٘فط ؾٝ ذطٚػي ٚ ثيكشط اظ  1000سب  301٘فط زٚ زضة ذطٚع زٚض اظ ٞٓ ، اظ 

 ٌطزز.

أىبٖ زؾشطؾي آسف ٘كب٘بٖ ثٝ ٍٞٙبْ حبزطٝ  اؾشمطاض ثٙبٞبي سؼٕٗي زض ٕٞٝ ٔٛاضز ثبيس ثٝ ٘حٛي ثبقس وٝ •

 .ٕبِي أىبٖ دصيط ثبقس ٚ ثبٖض ؾس ٔٗجط ٚ يب ٔرشُ وطزٖ ضفز ٚ آٔس ذٛزضٚٞب ٘كٛزاحش
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ضاٜ دّٝ ٞب ٚ زضٞبي ذطٚػي ثبيس ٖبضي اظ ٞطٌٛ٘ٝ ٔبٕ٘ ثٛزٜ ٚ ػٟز ثبظقسٖ سٕبْ زضٞبي ذطٚػي ثٝ ؾٕز  •

 ٔؿيط ذطٚع يطٚضي ٔي ثبقس.

ؾب٘شيٕشط اظ  10ؾب٘شيٕشط ثٝ نٛضر ٖٕٛزي ثب فبنّٝ  110ثطاي وّيٝ دطسٍبٜ ٞب احساص ػبٖ دٙبٜ ثب اضسفبٔ حسالُ  •

 يىسيٍط ثبقٙس.

 ِجٝ دّىبٖ ذطٚػيٟب  ثبيس زاضاي سٕٟيساسي ثبقس وٝ ٔبٕ٘ اظ ؾط ذٛضزٖ افطاز قٛز. •

ثبض ٔطزٜ ٚ ثبض ظ٘سٜ احشٕبِي ضا وٝ ثط ضٚي وفطاغثٙسي )ؾبظٜ ٞبي غيط ٔمبْٚ( ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثبقس وٝ سحُٕ  •

آٖ ٌصاقشٝ ٔي قٛز زاقشٝ ثبقس ٚ ثٝ ٚؾيّٝ ؾيٓ ثىؿُ ٚ ٚؾبيُ ٔٙبؾت ثط ضٚي ظٔيٗ ٟٔبض قٛز، ثٝ ٘حٛي وٝ زض 

 .نٛضر ٚظـ سٙسثبز أىبٖ سرطيت ٚ ٚاغٌٛ٘ي آٖ ٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقس

ٚ ثب ٖالئٓ ٔٙبؾت ٔكرم ثٝ َٛضي وٝ زض زضٞبي ٚضٚز ٚ ذطٚع قطوز وٙٙسٌبٖ زض ٔطاؾٓ ضا زليمبً سٗييٗ  •

 زيس ٍٕٞبٖ ثبقس.

 

 تَصیِ ّبی ایوي سبسی سیستن بزق ) اهبکي هذّبی (

( …ٚ  ضٖبيز فبنّٝ ٔٙبؾت ؾيٓ، اسهبالر ٚ ازٚار ثطلي اظ ٔٛاز ٚ ٔهبِح لبثُ اقشٗبَ) دطزٜ، فطـ، سبثّٛ  •

 اؾز. اِعأي

 .اظ فيٛظٞبي سمٛيز قسٜ ٚ غيط اؾشب٘ساضز ػساً ذٛززاضي قٛز ٞط فيٛظ ثطق ثبيس اؾشب٘ساضز ثٛزٜ ٚ اظ اؾشفبزٜ  •

 .اؾشفبزٜ اظ الٔخ ٞبي ثطق ِٚشبغ ثبال ٚ ثسٖٚ حجبة ٚ حفبِ ٕٔٙٛٔ ٔي ثبقس  •

٘جبيس زض ظيط سيطٞبي چطا٘ ثطق ٚ يب زض ٔؼبٚضر ٔٙبظَ ٔؿىٛ٘ي ثبقس ظيطا زض  ٚ ذيٕٝ ٞب ثطدبيي ٔؼبِؽ  •

 .نٛضر ثطٚظ ٞطٌٛ٘ٝ آسف ؾٛظي احشٕبِي، أىبٖ ٌؿشطـ آسف ثٝ ٔٙبظَ ٔؿىٛ٘ي ٕٞؼٛاض ٚػٛز زاضز

ٚ اظ اظ ؾيٓ ٞبي ضٚوبض دالؾشيىي ٚ غيط ٔمبْٚ )ؾيٓ ظيط ٌچي( وٝ لبزض ثٝ سحُٕ آٔذط ثبال ٘يؿشٙس اؾشفبزٜ ٘كٛز  •

ف اظ ْطفيز ؾيٓ ٚ يب يث وبثُ ٞبي ٔمبْٚ ٔشٙبؾت ثب آٔذط ٔهطفي سىبيب اؾشفبزٜ قٛز چطا وٝ زض نٛضر ٔهطف

 وبثُ ثطق، ضٚوف آٖ ٞب زض اطط ٖجٛض ػطيبٖ ثبال زا٘ ٚ قّٗٝ ٚض ٔي قٛز ٚ ٔٛػت ثطٚظ آسف ؾٛظي ذٛاٞس قس.

ؾيٓ ٞب ٚ وبثُ ٞب ثٝ نٛضر زؾز ديچ ثطاي ػٌّٛيطي اظ اسهبِي وٛسبٜ زض ايٗ ٌٛ٘ٝ أبوٗ اظ اسهبَ  •

 ذٛززاضي ٚ اظ سطٔيٙبَ ٔٙبؾت )چيٙي( اؾشفبزٜ قٛز.
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 ثربضي  ،ٞب وشٛضٚغٔيٗ ثطق ِٛاظْ اِىشطيىي ٔرشّف ٔب٘ٙس ثّٙسٌٛٞب،دطأاؾشفبزٜ وطزٖ اظ يه دطيع ثطق ثطاي س  •

 . اؾشفبزٜ اؾزثطلي ٚ ... غيط اؾشب٘ساضز اؾز ٚ اظ ٞط دطيع سٟٙب يه ٔهطف وٙٙسٜ ٔؼبظ ثٝ  ٞبي

 اظ ثبال ضفشٗ اظ سيطٞبي ثطق ػٟز ٘هت دالوبضز ٖعازاضي ذٛززاضي ٕ٘بييس.  •

ٔيّي آٔذط  30( ثب حؿبؾيز حساوظط RCCB٘هت وّيس لُٕ ػطيبٖ ثطق زضنٛضر ٘كز ثطق ثٝ ظٔيٗ )وّيس   •

 ٔيّي طب٘يٝ ثطاي ثطق لؿٕز ٞبي ٔرشّف يطٚضي ٔي ثبقس. 200زض ٔسر 

اضي ثب ثطق ايٕٗ سغصيٝ اظ ثبَطي ثب ضِٝ ٚ قبضغ اسٛٔبسيه زض ٔؿيط ذطٚع اِعأي ٔي ٘هت چطا٘ ٞبي ايُط  •

 ثبقس.

 زض ٍٞٙبْ حُٕ ٖالٔز ٚ ٕٞچٙيٗ ّٖٓ ٖعازاضي ٔٛاْت قجىٝ ثطق ٞٛايي ثبقيس. •

ػّٛ سبثّٛ ثطق حشٕب ٔؼٟع ثٝ دبفطـ ٖبيك دالؾشيىي ثبقس ٚ زض ٘عزيىي آٖ ٞيچٍٛ٘ٝ ٔٛاز لبثُ اقشٗبَ ٚػٛز   •

 قشٝ ثبقس.٘سا

 ٖسْ اؾشفبزٜ اظ آِ ٞبي ثّٙس ٚ ػٌّٛيطي اظ ٘هت ايٍٙٛ٘ٝ آِ ٞب ثٝ سيطٞبي ثطق فكبض لٛي زض اضسفبٔ ثّٙس. •

ٔطثٌٛ ثٝ حٛازص ثطق  121زضنٛضر ٔكبٞسٜ ٞطٌٛ٘ٝ ٖٛأُ ذُطؾبظ زض ايٗ ذهٛل ثب قٕبضٜ سّفٗ   •

 سٕبؼ حبنُ فطٔبييس.

 بذشٕبٖ ضٖبيز ٌطزز.ٔمطضار ّٔي ؾ 13ؾيؿشٓ ثطق ثطاؾبؼ ٔجحض   •
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 تَصیِ ّبی ایوي سبسی لسوت  آشپشخبًِ : ) اهبکي هذّبی (

 .زض لؿٕز َجد حشٕبً ثبيس ٔٗبثط ذطٚع ؾطيٕ سساضن زيسٜ قٛز •

 .لؿٕز َجد ٘صٚضار زض ٔىبٖ ٔٙبؾت ٚ زٚض اظ ٔحيٍ سىبيب ا٘شربة قٛز  •

 .اظ ٚضٚز وٛزوبٖ ثٝ لؿٕز َجد غصا ػٌّٛيطي قٛز •

زض نٛضر ٘يبظ ثٝ ٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٘فشي ٚ ؾيّٙسضٞبي ٌبظ ٔىبٖ ٔٙبؾت ذبضع اظ فًبي ٖٕٛٔي زض ٘ٓط ٌطفشٝ   •

 .قٛز

 .اظ ٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٘فشي ٚ ٔبيٗبر لبثُ اقشٗبَ زض زاذُ ؾبِٗ ٚ ٔحُ َجد غصا ذٛززاضي قٛز  •

 ٘هت سبثّٛ ضٖبيز ٘ىبر ايٕٙي زض آقذعذب٘ٝ اِعأي ٔي ثبقس .  •

 زض آقذعذب٘ٝ وب٘بَ سٟٛيٝ ٔٙبؾت ٚ ٔؼعا ) زاوز ٔٙبؾت ( ٘هت ٌطزز .  •

 ٞٛز َجبذي ٚ وب٘بَ ٞبي ٔطثَٛٝ ٔطسجبً اظ چطثي ٚ ضٚغٗ ٚ زيٍط يبيٗبر سٕيع قٛز .   •

 زض نٛضر اؾشفبزٜ اظ ثبالثط زض آقذعذب٘ٝ ٔٛاضز ايٕٙي آٖ ضٖبيز ٌطزز .   •

 . وّيٝ ضٚقٙبيي ٞب زاضاي حفبِ ٔٙبؾت ثبقٙس  •

 ويّٛيي  6ويّٛيي دٛزض ٚ ٌبظ زض ٔحيٍ آقذعذب٘ٝ ٚ ٕٞچٙيٗ وذؿَٛ  6٘هت وذؿَٛ ذبٔٛـ وٙٙسٜ  •

 ( ػٙت سبثّٛ ثطق . co2زي اوؿيس وطثٗ ) 

 

 تَصیِ ّبی ایوٌی در هحل کبر:

 يب ثطٌٝ ي اَالٖبر ايٕٙي آٖ ضا ثرٛايٙس. MSDSلجُ اظ اؾشفبزٜ اظ ٔٛازقيٕيبيي  •

 ثب ضٚـ ٞبي اَفبء حطيك آقٙب قٛيس ٚ َطظ وبض ثب ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞب ضا ثيبٔٛظيس. •

ٔٛاز قيٕيبيي ذُط٘بن ضا فٟطؾز وٙيس ٚ ثطاي ا٘جبضـ آٖ ٞب ٔحُ ٔٙبؾجي زض ٘ٓطثٍيطيس. )ثبحفّ فبنّٝ ثيٗ  •

 ٔٛاز اوؿيسوٙٙسٜ ٚاحيب وٙٙسٜ(.

 اضي ٚوٕه ٞبي اِٚيٝ ضا ثيبٔٛظيس.سبثّٛٞب ٚ ٖاليٓ سهٛيطي ٞكساضزٞٙسٜ، ٔؿيطٞبي ذطٚع ايُط •
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 تَصیِ ّبی ایوٌی اصٌبف ٍ کلیِ ٍاحذّبی صٌفی : 

 ٖسْ اؾشفبزٜ اظ قّٗٝ ٞبي ضٚ ثبظ زض ٚاحسٞبي نٙفي •

 اؾشفبزٜ اظ ؾيؿشٓ ٌبظ وكي اؾشب٘ساضز ظيط ٘ٓط ازاضٜ ي ٌبظ  •

 اؾشفبزٜ اظ اِىشطٚز ثطق ٌيط )نبٖمٝ ٌيط( زض ا٘جبضٞب  •

 بي غيط لبثُ اقشٗبَ زض ثطاثط حطيك ػٟز زوٛضاؾيٖٛ ٔغبظٜ ٞب ٚسعييٙبراؾشفبزٜ اظ دٛقف ٞ •

 ٘هت ٞٛاوف يس ػطلٝ، ثبزض ٘ٓط ٌطفشٗ ٔؿبحز حؼٓ ٚاحس نٙفي  •

ؾب٘شي ٔشط ثبالسط اظ ؾبذشٕبٖ أشساز زاقشٝ ثبقس ٚ 00٘هت زٚزوف ثط وّيٝ ي ٚؾبيُ حطاضسي ثٝ ٘حٛي وٝ سب  •

 قىُ ثط ضٚي آٖ ٞب. H٘هت والٞه ٔرهٛل 

 ٘هت ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞبي دٛزض ٌٚبظ ثٝ سٙبؾت وبضٌبٜ يب فطٚقٍبٜ  •

 ٘هت ضٚقٙبيي ايُطاضي ثٝ سٗسازوبفي   •

 ٘هت وّيسلُٕ ػطيبٖ ٘كشي ثطق ٚ ٔحبفّ ػبٖ زض سبثّٛ ثطق يب ٔؼبٚض وٙشٛض ثطق  •

 ٘كب٘ي( ٘هت ٚضاٜ ا٘ساظي ؾيؿشٓ اٖالْ حطيك ٚ اَفبء حطيك اسٛٔبسيه)ثب وٕه ٌطفشٗ اظ ٘يطٚٞبي آسف •

 اػطاي ؾيؿشٓ آة آسف ٘كب٘ي َجك ٘ٓطوبضقٙبؾبٖ قطوز آة ٚ فبيالة ػٟز وّيٝ لؿٕز ٞبي ثبظاض  •

 تَصیِ ّبی ایوٌی در پیشگیزی اس حزیك ببسار

ػٕٕ آٚضي وّيٝ ٚؾبيُ ٌطْ وٙٙسٜ زؾشي ٔٛػٛز زض ٔغبظٜ ٞب ٚ ِٛاظْ ٔكبثٝ اظ ؾُح ثبظاض ٚ ٕٞچٙيٗ ػٕٕ  •

 كىٝ ٞبي ٘فز ٚ ٌبظٚئيُ ٚ ػبيٍعيٗ ٕ٘ٛزٖ حطاضر ٔطوعي ثٝ ػبي آٟ٘ب. آٚضي ؾيّٙسضٞبي ٌبظ ٔبيٕ، ث

ػٕٕ آٚضي وّيٝ ٔٛإ٘ ٚ ؾس ٔٗجطٞبي زاذّي ثبظاض ٔب٘ٙس ٚيشطيٗ ٞبي ديف آٔسٜ ثٝ زاذُ ثبظاض، ٔٗبثط، آشيٗ   •

 ثٙسي ٞب، ٚؾبيُ ٘مّيٝ دبضن قسٜ زض ََٛ ٔؿيط ثبظاض ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٛإ٘ ٚ ٘طزٜ ٞبي ٚالٕ زض ٚضٚزي ثبظاض 

قشٗبَ ٚ ٔٛاز آسف ظا ٚ السأبر الظْ ػٟز قٙبؾبيي وبضٌبٜ ٞبي دطٔربَطٜ ٚ ا٘جبضٞبي زاضاي وبالٞبي لبثُ ا  •

 ا٘شمبَ ايٍٙٛ٘ٝ أبوٗ ٕٞطاٜ ثب وّيٝ ٚؾبيُ ٚ سؼٟيعار ثٝ ٔحُ ٔٙبؾت 
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ٖسْ ا٘جبض ٕ٘ٛزٖ يبيٗبر، وبالٞب، اػٙبؼ ٚ ٚؾبيُ ايبفي ٚ ا٘جبقشٗ آٟ٘ب زض ٔحُ ٞبي فٛق ٚ فبلس زؾشطؾي   •

 بالي ٘يٓ َجمٝ ٚ... ٔب٘ٙس ظيطظٔيٗ، دكز ثبْ، دكز ٔغبظٜ، ثبالي ٚيشطيٗ ٞب، ث

السأبر الظْ ثٝ ٔٙٓٛض ايٕٗ ٕ٘ٛزٖ ؾيؿشٓ ثطق زض وّيٝ لؿٕز ٞبي ثبظاضٞب ٚ وبضثطي ٞب ثب ضٖبيز  •

 اؾشب٘ساضزٞبي الظْ ٚ ٔٛاضز ايٕٙي ظيط ٘ٓط وبضقٙبؾبٖ قطوز سٛظيٕ ثطق انفٟبٖ 

ا٘ؼبْ ؾيٓ وكي ٞبي ثطق ا٘جبضٞب، فطٚقٍبٜ ٞب، سِٛيسوٙٙسٌبٖ ٚ... ثٝ نٛضر سٛوبض ٚ اؾشب٘ساضز َجك ٔجحض   •

 ٔمطضار ّٔي ؾبذشٕبٖ ايطاٖ.  13قٕبضٜ 

 ٔؼٟع ٕ٘ٛزٖ وّيٝ وٙشٛضٞبي ثطق ثٝ وّيس ٔيٙيبسٛضي ٚ وّيس لُٕ ٘كشي ػطيبٖ ثطق ثٝ ظٔيٗ   •

 ( RccB)وّيس 

بْٚ ٚ غيطلبثُ اقشٗبَ زض ثطاثط حطيك )ٔب٘ٙس ضً٘ ٞبي ٔمبْٚ زض ثطاثط حطيك( ػٟز اؾشفبزٜ اظ دٛقف ٞبي ٔم  •

 ٘بظن وبضي ٞب، سعييٙبر ٚ زوٛضاؾيٖٛ ٔغبظٜ ٞب 

آظازؾبظي ٔؿيطٞبي وٓ ٖطو ٔٙشٟي ثٝ ثبظاض آٖ اظ وٛچٝ ٚ ذيبثبٖ ٚ ٘هت سبثّٛٞبي دبضويًٙ ٕٔٙٛٔ ٚ  • 

 ي ٞب ٚ ٔٗبثط ثبظاض ػٌّٛيطي اظ دبضن ذٛزضٚٞب زض ٔحسٚزٜ وّيٝ ٚضٚز

زض ٘ٓط ٌطفشٗ ٔحُ ٞبي ٔٙبؾت ػٟز سرّيٝ ٚ ػٕٕ آٚضي يبيٗبر ٚ ظثبِٝ ٞب زض لؿٕز ٞبي ٔرشّف ثبظاض ٚ   •

 حُٕ ٚ ا٘شمبَ آٟ٘ب ثٗس اظ دبيبٖ وبض ضٚظا٘ٝ

اػطاي ؾيؿشٓ آة آسف ٘كب٘ي )ِِٛٝ وكي( َجك ٘ٓطار ٚ ٔحبؾجبر وبضقٙبؾبٖ قطوز آة ٚ فبيالة   •

 ٞبي ثبظاض  ػٟز وّيٝ لؿٕز

 َطاحي ٚ اػطاي ؾيؿشٓ اٖالْ حطيك اسٛٔبسيه ثب سّفٗ ذٛزوبض زض ٔحُ ٞبي حؿبؼ ثبظاض  •

 ويّٛئي دٛزض ٚ ٌبظ ٔب٘ٛٔشطزاض ٚ زي اوؿيس وطثٗ ػٙت ٚ ضٚي وّيٝ 6٘هت ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞبي  •

 ٔغبظٜ ٞب ثٝ ٘حٛي وٝ زض زيس ٚ زؾشطؼ ْٖٕٛ ثبقس. 

 آٔٛظـ وّيٝ وؿجٝ ثبظاض زض ضاثُٝ ثب ٔؿبئُ ديكٍيطي ٚ آسف ؾٛظي سٛؾٍ ٚاحس آٔٛظـ ؾبظٔبٖ آسف ٘كب٘ي   •
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 تَصیِ ّبی ایوي سبسی لسوت اًببر:

ؾيؿشٓ ؾيٓ وكي ثطق ا٘جبض ثبيس سٛوبض ٚ اظ زاذُ ِِٛٝ ٔرهٛل ا٘ؼبْ ٌيطز ٚ اسهبالر ، وّيٝ وّيسٞب ،   •

 قس . دطيعٞب ٚ ضٚقٙبيي اظ ٘ٛٔ يسػطلٝ ثب

 وّيٝ ضٚقٙبيي ٞب اظ ٘ٛٔ وٓ حطاضر ٚ زاضاي حفبِ ٔٙبؾت ثبقٙس .  •

 اؾشفبزٜ اظ ٌبظ ثب قّٗٝ ضٚثبظ زض زاذُ ا٘جبض ٕٔٙٛٔ ٔي ثبقس .   •

 زض ٔحَٛٝ زاذُ ٘هت ٚ اػطاي آٖ اِعأي ٔي ثبقس .  « اؾشٕٗبَ زذب٘يبر اويساً ٕٔٙٛٔ » سبثّٛ  •

 ٘هت سٟٛيٝ ٔٙبؾت ثب سٛػٝ ثٝ حؼٓ ا٘جبض .  •

ويّٛيي زي اوؿيس  6ويّٛيي دٛزض ٚ ٌبظ زضػٝ زاض ٚ ٕٞچٙيٗ وذؿَٛ  6٘هت يه زؾشٍبٜ ذبٔٛـ وٙٙسٜ  •

 (  co2وطثٗ )

 زيٛاضٞب ٚ ؾمف ٚ ؾطدٙبٜ سٕبْ ا٘جبضٞب ثسٖٚ اؾشفبزٜ ثبيس اظ ٔهبِح غيطلبثُ اقشٗبَ ؾبذشٝ قٛز.  •

 يس ثشٖٛ يب آؾفبِز يب ؾًٙ فطـ قٛز ٚ اظ ٔٛاز غيطِغع٘سٜ اؾشفبزٜ ٘كٛز. وف سٕبْ ا٘جبضٞب ثب •

قيت ٚ آثطفز وف ٔحَٛٝ َٛضي اػطا قٛز وٝ آة ظيط وبال ػٕٕ ٘كٛز ٚ ثب سٛػٝ ثٝ سٙبؾت ا٘جبض اظ وف   •

 قٛي ٔٙبؾت اؾشفبزٜ قٛز.

طلٝ ٘هت قٛز سب ٞٛاي زض زاذُ ا٘جبضٞب ثبيس ثٝ ٘ؿجز ٚؾٗز آٖ ثطحؿت ٔٛضز، زؾشٍبٜ ٞبي ٞٛاوف يسػ  •

 ا٘جبض ٔطسجبً سٟٛيٝ ٌطزز. 

 اظ ٘ٛض وبفي ثطذٛضزاض ثبقس ٚ حشي االٔىبٖ ايٗ ضٚقٙبيي اظ ٘ٛض َجيٗي ثبقس.  •

 َطاحي ٘هت ٘ٛضٌيطٞب ثبيس ثٝ نٛضسي اػطا قٛز وٝ اظ سبثف ٔؿشميٓ ٘ٛض ذٛضقيس ثٝ وبالٞب ػٌّٛيطي قٛز.  •

ٔحَٛٝ زاذُ ا٘جبض ثبيس اظ يبيٗبر لبثُ اقشٗبَ ٕٞچٖٛ دٛقبَ، ذبقبن، ذطزٜ چٛة، وبغص ٚ ؾبيط ٔٛاز   •

 دبن قٛز. 
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ثبيس سٛؾٍ وبضقٙبؼ ديكٍيطي ؾبظٔبٖ  Fٔيعاٖ ٚ ٔمساض شذيطٜ آة ٔٛضز ِعْٚ آسف ٘كب٘ي ٚ ٘هت ػٗجٝ ٞبي  •

 آسف ٘كب٘ي )ثب سٛػٝ ثٝ ٔؿبحز ا٘جبض( اٖالْ ٌطزز.

ي ثطق ٚ سٙبؾت ذٍ ؾيٓ ٞبي ثطق ثب ثبض اِىشطيىي الظْ زض وّيٝ ا٘جبضٞب ظيط ٘ٓط ٔشرههيٗ أط ؾيٓ وكي ٞب •

 سٗييٗ ٌطز. 

 ا٘جبض ثبيس ٔؼٟع ثٝ زضة ايُطاضي ثبقس.  •

 ٖسْ سرّيٝ ٚ ثبضٌيطي وبٔيٖٛ ٞب زض زاذُ ا٘جبض زض قت ٞب ٚ ٚػٛز ضا٘ٙسٜ زض وٙبض وبٔيٖٛ   •

 زض ٍٞٙبْ سرّيٝ ثبض زض ٔحُ ٔٙبؾت 

٘هت ؾيؿشٓ اٖالْ حطيك يب سّفٗ ذٛزوبض ثٝ ؾبظٔبٖ آسف ٘كب٘ي )ثٝ ٖٟسٜ وبضقٙبؼ ؾبظٔبٖ آسف ٘كب٘ي ٔي  •

 ثبقس( 

 زض نٛضر زاقشٗ سأؾيؿبر ٌبظ، ؾيؿشٓ ٌبظوكي ثٝ نٛضر اؾشب٘ساضز ٚ ظيط ٘ٓط ازاضٜ ٌبظ اػطا ٌطزز  •

 ثطق ٚ يب زض ٔؼبٚضر وٙشٛض ثطق  )وّيس لُٕ ػطيبٖ ٘كشي ثطق ٚ ٔحبفّ ػبٖ( زض سبثّٛ RccB٘هت وّيس  •

  وّيٝ ؾيؿشٓ ثطق اظ لجيُ سبثّٛٞبي ثطق، آٞٗ وكي ٞب، لفؿٝ ثٙسي ٞب ٚ... ثٝ ؾيؿشٓ اضسيًٙ ٔؼٟع ثبقٙس.  •

 

 

 ٌّگبم تصبدف  ایوٌیتَصیِ ّبی 

. وٙيس حفّ ضا ذٛز ذٛ٘ؿطزي اؾز ،ضؾيسٜ ضا٘ٙسٌي حبزطٝ يب سهبزف نحٙٝ ثٝ وٝ ٞؿشيس ٘فطي اِٚيٗ اٌط •

وٙيس ٚ  ذٛززاضي ٔهسْٚ وطزٖ ػبػبثٝ اظ ُِفب .ثٍيطيس سٕبؼ( دّيؽ) 110 يب( اٚضغا٘ؽ) 115 قٕبضٜ ثب ؾطيٗب

 ذٛزؾطا٘ٝ ثٝ ٔساٚاي اٚ ٘ذطزاظيس.

 آٌبٜ ضا زيٍطاٖ ٕٔىٗ، َطيك ٞط ثٝ يب ذُط ٔظّض ٌصاقشٗ ثب ؾطيٗب اسٛٔجيُ، ذطاثي يب سهبزف ثطٚظ اظ ثٗس •

 .ؾبظيس

 زيٍط دٙچطي ثبٖض سب وٙيس ػٕٕ ضا قسٜ ذطز لُٗبر ٚ قيكٝ اؾز قبيؿشٝ سهبزف، وبضقٙبؾي اسٕبْ اظ دؽ •

 .٘كٛز زيٍط سهبزفي يب ٚ ٞبٔبقيٗ
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 ایوٌی در راًٌذگیتَصیِ ّبی 

اٌط سبثّٛٞبي وٙبض ذيبثبٖ يب ػبزٜ زض ٘كبٖ زازٖ ٔؿيطي ٔكىُ زاقز ثٝ ازاضٜ ضإٞٙبيي ضا٘ٙسٌي ٌعاضـ  •

 ٞبيي ضا اظ ذُط ٘ؼبر زٞيس.زٞيس. ثب ايٗ وبض ٕٔىٗ اؾز ػبٖ ا٘ؿبٖ

 اظ سٟٙب ٌصاقشٗ وٛزوبٖ ذطزؾبَ زض اسٛٔجيُ، اػشٙبة وٙيس.  •

ٞبي زيٍط، ثب ٚاضز وطزٖ فكبض ثط ذٛزضٚي ؾٛاضي، ٔبقيٗ حُٕ ثبض ٘يؿز. ٖالٜٚ ثط ايؼبز ذُط ثطاي اسٛٔجيُ •

 وبٞيس.ضٚي اسٛٔجيُ ذٛز، اظ ٖٕط آٖ ٔي

 .وٙيس ٘هت زٞٙسٜ ٞكساض ٖالئٓ ثبض، حُٕ ٞبئبقيٗ ثب ثبض ػبييػبثٝ ٍٞٙبْ •

 

 ایوٌی بِ هَتَرسَاراىتَصیِ ّبی 

 ٚ ضإٞٙبيي لٛا٘يٗ سبثٕ ٘مّيٝ ٚؾبيُ ؾبيط ٕٞب٘ٙس وٝ اؾز ٔٛسٛضي ٘مّيٝ ٚؾيّٝ ٘ٛٔ يه ٞٓ ٔٛسٛضؾيىّز •

 .ثبقسٔي ضا٘ٙسٌي

 زض ٍٞٙبْ ٔٛسٛضؾٛاضي حشٕب اظ والٜ ايٕٙي اؾشفبزٜ وٙيس.  •

 ديبزٜ ضا ثٝ ذُط ٘يٙساظيس.ضٚ، ػبٖ ٖبثطيٗثب ٖجٛض ٔٛسٛضؾيىّز اظ ديبزٜ •

ا٘شٓبض ٘ساقشٝ ثبقيس زيٍطاٖ ٔٛاْت ػبٖ قٕب ثبقٙس. دؽ اظ ؾٕز ضاؾز ؾجمز ٍ٘يطيس ٚ زض ػٟز ٔربِف  •

 حطوز ٘ىٙيس. 

 زض ٞيچ قطايُي  ثٝ ٔبقيٗ ػّٛيي ٔشهُ ٘كٛيس. •

 ٌيطي ٕ٘بييس.زض دٕخ ثٙعيٗ، اثشسا ٔٛسٛضؾيىّز ضا ذبٔٛـ ٕ٘ٛزٜ، ؾذؽ ؾٛذز •

س چطذف ثٝ ضاؾز يب چخ زاضيس، ثب زؾز ٘يع ػٟز ٔؿيط ضا ٍٞٙبْ ضا٘ٙسٌي ثب ٔٛسٛضؾيىّز، اٌط له •

 ٔكرم وٙيس.

-٘بٔٝ ثٝ قٕب وٕه ٔي٘بٔٝ ضا٘ٙسٌي ثذطزاظيس. ٔطٚض آييٗؾٗي وٙيس زض ؾبَ، چٙسثبض ثٝ ُٔبِٗٝ ٚ ثبظذٛا٘ي آييٗ •

 وٙس وٝ ٞٓ ٔٛاضز فطأٛـ قسٜ ثٝ يبزسبٖ ثيبيس ٚ ٞٓ زيٍط لٛا٘يٗ، زضٖٚ شٞٗ قٕب ثيكشط ضؾٛخ وٙس.

 

 
 


