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ثب اعتفبدٖ اص سإّ٘بي ِؼشفي  
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أغتيتٛ پبعتٛسايشاْ  
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ِمذِٗ ٚ اّ٘يت ٘بسي 

ٚ ( آٔغفبٌيت ) ٘بسي يه ثيّبسي ػفٛٔي صبد 
وؾٕذٖ ٚيشٚعي اعت وٗ ثٗ دٚ ؽىً تضشيىي 

(  ٘بسي عبوت ) يب فٍزي ( ٘بسي خؾّگيٓ ) 
ظب٘ش ِي ؽٛدايٓ ثيّبسي ِخقٛؿ 

گٛؽتخٛاساْ اٍ٘ي ٚ ٚصؾي ثٛدٖ ، أغبْ ٚ 
عبيش صيٛاْ ٘بي خٛٔگشَ پغتبٔذاس ، ثٗ ىٛس 
تقبدفي ٚ اغٍت اص ىشيك صيٛاْ گضيذگي ثٗ 

آْ ِجتال ِيگشدٔذ 

:  اّ٘يت ثيّبسي ٘بسي ثٗ داليً صيش اعت 

(فذ دسفذ ) ِيضاْ وؾٕذگي ثبال –1

افضايؼ سٚٔذ ِٛاسد صيٛاْ گضيذگي دس –2
أغبْ 

تٍفبت داَ ٚ خغبست ٘بي التقبدي اص –3
ايٓ ثيّبسي دس داَ ٘ب

اّ٘يت ثٙذاؽتي–4



سٚٔذ عبالٔٗ صيٛاْ گضيذگي دس ايشاْ سٚ ثٗ افضايؼ اعت ثٗ ىٛسي 

ِٛسد دس عبي  1/35ٔفش رّؼيت ايٓ ِيضاْ اص  100000وٗ دس  

ثشاعبط . سعيذٖ اعت  1381ِٛسد دس عبي  151ثٗ  1366

اص ِٛاسد % 85ثشسعي ٘بي آِبسي دس اعتبْ ٘بي ِختٍف ثيؼ اص 

صيٛاْ گضيذگي تٛعو عگ اتفبق ِي افتذ وٗ ثيؾتش ايٓ ِٛاسد ثٗ 

عگ ٘بي خبٔگي ٚ عگ گٍٗ اختقبؿ داسد ٚ ِتبعفبٔٗ ػٍت افٍي 

ثيّبسي ٘بسي دس ايشاْ آٔذِيه ٚ ِخضْ . اعت  ػذَ لالدٖ گزاسيآْ 

.  افٍي گٛؽتخٛاساْ ٚصؾي وؾٛس اعت 



افضايؼ ِيضاْ صيٛاْ گضيذگي دس أغبْ ىي عبي ٘بي اخيش سا ِي تٛاْ ثٗ 

اص رٍّٗ ارشاي ثشٔبِٗ ٘بي آِٛصؽي دس . داليً ِختٍفي ِشثٛه دأغت 

رٙت ثبال ثشدْ عيش آگب٘ي ِشدَ دس صِيٕٗ خيش٘بي ٔبؽي اص گبص گشفتٓ 

تٛعو صيٛاْ ٚ اّ٘يت پيؾگيشي ثٗ ِٛلغ دس ػذَ ثشٚص ػاليُ ٘بسي دس 

أغبْ اص يه ىشف ٚ وب٘ؼ فؼبٌيت وّيتٗ ٘بي اتالف عگ ٘بي ٌٚگشد اص 

ىشف ديگش اعت



ػبًِ ثيّبسي 

ٚ ٔٛتشٚپ ِتؼٍك ثٗ RNAٚيشٚعي اص گشٖٚ 

. ساثذٚٚيشٚط ٘ب ٚ رٕظ ٌيغبٚيشٚط ٘ب اعت 



سا٘ٙبي عشايت ثيّبسي ثٗ صيٛاْ ٚ أغبْ 

گبص گشفتٓ–1

افٍي تشيٓ ساٖ عشايت ثيّبسي ، گبص گشفتٓ ثٗ ٚعيٍٗ 

اٌجتٗ اص ىشيك وؾيذٖ ؽذْ پٕزٗ آغؾتٗ . صيٛاْ ٘بس اعت 

ثٗ ٚيژٖ دس گشثٗ ٚ گشثٗ ) ثٗ ثضاق صبٚي ٚيشٚط ٘بسي 

 ٔيض ثيّبسي ِٕتمً ِي ؽٛد( عبٔبْ 



ٔغٛد ِخبىي –2

ٚيشٚط ٘بسي اص ىشيك ِخبه آٌٛدٖ ٔيض ثٗ أغبْ ٚ صيٛاْ ٘بي ديگش 

ثٕبيشايٓ عگ ٘ب ٚ گشثٗ ٘بي ثٗ ظب٘ش عبٌُ وٗ دس . ِٕتمً ِي ؽٛد 

اٚاخش دٚسٖ ٔٙفتگي ثيّبسي ٘بسي ٘غتٕذ ٚ ٕ٘ٛص ػاليُ ثيّبسي ثبٌيٕي 

٘بسي دس آْ ٘ب ظب٘ش ٔؾذٖ اعت اص ىشيك ٌيغيذْ ٌت ، چؾُ ٚ ثيٕي 

وٛدوبٔي وٗ ثب آْ ٘ب ثبصي ِي وٕٕذ ثيّبسي ٘بسي سا أتمبي ِيذٕ٘ذ

  



تٕفظ–3

عشايت ٘بسي اص ىشيك 
تٕفظ ثٗ ٚيژٖ دس 

غبس٘بي دس 

ِضً صٔذگي خفبػ ٘بي  
آٌٛدٖ اِىبْ پزيش اعت 



دعتگبٖ گٛاسػ–4

أتمبي اص ايٓ ساٖ ثؼيذ اعت ٌٚي صيٛاْ گٛؽتخٛاس ِّىٓ اعت ثٗ ٔذست اص ىشيك  

. خٛسدْ الؽٗ صيٛاْ ٘بي ِشدٖ دس احش اثتال ثٗ ٘بسي ثٗ ايٓ ثيّبسي ِجتال ؽٛٔذ 

ثٗ ٘ش صبي ثبيذ اص خٛسدْ گٛؽت ٚ فشاٚسدٖ ٘بي داَ ٘بي ِجتال ثٗ ٘بسي 

خٛدداسي وشد  

پٛعت –5

اص ىشيك پٛعت عبٌُ ، ٘بسي عشايت پزيش ٔيغت ٌٚي اص ساٖ وٛچه تشيٓ خشاػ  

يب صخُ دس پٛعت ، ايٓ ثيّبسي ِٕتمً ِي ؽٛد   



رفت – 6

أتمبي ٘بسي اص ىشيك رفت ٔيض ثؼيذ ٔيغت

ٚعبيً آٌٛدٖ–7

ٚيشٚط ٘بسي ثغيبس صغبط اعت ٚ دس ِمبثً ٔٛس ٚ خؾىي ثٗ 

٘بسي اص ىشيك ٚعبيً آٌٛدٖ فمو دس ِٛاسد . عشػت اص ثيٓ ِي سٚد 

.اعتخٕبيي ِٕتمً ِي ؽٛد 

أغبْ ثٗ أغبْ تب ثٗ صبي ِٛاسد ِؼذٚدي أتمبي ثيّبسي اص أغبْ –8

دٚ ِٛسد ) ثٗ أغبْ اص ىشيك پيٛٔذ اػنب دس دٔيب گضاسػ ؽذٖ اعت 

( 373دس ايشاْ دس پيٛٔذ لشٔيٗ دس عبي 

ثٕبثشايٓ پيٛٔذ اص رغذ آٌٛدٖ ثٗ ٚيشٚط ٘بسي ِّىٓ اعت ثبػج أتمبي 

ثيّبسي ؽٛد ٚ ثٗ ّ٘يٓ دٌيً ٘ش گبٖ ػٍت ِشگ ِؼٍَٛ ٔجٛدٖ اعت يب 

ػاليّي ِجٕي ثش آٌٛدگي دعتگبٖ ػقجي ِشوضي دس ٕ٘گبَ ِشگ 

  .ٚرٛد داؽتٗ ثبؽذ ثبيذ اص پيٛٔذ ػنٛ يب ثبفت رغذ رٍٛگيشي ؽٛد 



ػالئُ ثيّبسي دس صيٛاْ

تّبَ پغتبٔذاساْ خٛٔگشَ اٍ٘ي ٚ ٚصؾي ثٗ ثيّبسي ٘بسي  صغبط ٘غتٕذ ٚ 
دٚسٖ ٔٙفتگي  . ِيضثبٔٙبي ِختٍفي ِٛرت گغتشػ ٚعيغ ٘بسي ِي گشدٔذ 

دس خقٛؿ . ٘فتٗ ٚ گب٘ي چٕذ ِبٖ اعت  3تب  2دس عگ ٚ گشثٗ ِؼّٛال 
ثشٚص ػاليُ ٘بسي دس صيٛاْ ثبيذ ثٗ ايٓ ٔىتٗ ُِٙ تٛرٗ داؽت وٗ دس 

سٚص لجً اص ثشٚص ػاليُ ثبٌيٕي دس عگ ٚ گشثٗ  10تب  3ثشخي ِٛاسد 
.  ٚيشٚط ِٛرٛد دس ثضاق صيٛاْ ِي تٛأذ ثيّبسي سا ِٕتمً وٕذ 



ثٗ ػجبست ديگش اگش ثضاق عگ ٚ گشثٗ دس صِبْ گبص گشفتٓ ثٗ ٚيشٚط ٘بسي 

سٚص ثؼذ دس صيٛاْ ظب٘ش ؽذٖ ٚ خٛا٘ذ  10آٌٛدٖ ثبؽذ ، ػاليُ ثبٌيٕي صذاوخش تب 

ثٗ ّ٘يٓ دٌيً پظ اص ٘ش گبص گشفتٓ تٛعو ايٓ دٚ صيٛاْ ، ثبيذ آٔٙب سا تب . ِشد 

پظ اص ىي دٚسٖ ٔٙفتگي اٌٚيٓ ػالِت   . سٚص دس لشٔييٕٗ ٔگٙذاؽت  10

ثيّبسي تغييش دس سفتبس ٚ ػبدت ٘بي صيٛاْ اعت ثٗ ٔضٛي وٗ يب ثيؼ اص أذاصٖ 

ثٗ فبصت خٛد أظ ٚ اٌفت پيذا ِي وٕذ ٚ ِخً ايٓ وٗ اص اٚ وّه ِي ىٍجذ يب 

ػقجبٔي ٚ ثذخٛ ؽذٖ غزاي خٛد سا ثٗ دٌيً اختالي دس ثٍغ ثٗ خٛثي ّٔي خٛسد 



ثٛدٖ ، ( ٘بسي عبوت ) پيؾشفت ثيّبسي دس ثشخي ِٛاسد ثٗ فٛست فٍزي 

صيٛاْ ثٗ گٛؽٗ اي پٕبٖ ِي ثشد ٚ اثتذا دعت ٘ب عپظ پب٘ب ٚ ثؼذ عبيش أذاَ ٘ب 

فٍذ ؽذٖ ٚ دس ٔٙبيت ثٗ ػٍت فٍذ دعتگبٖ تٕفغي ِي ِيشد ٌٚي دس ثيؾتش ِٛاسد 

پظ اص دٚسٖ تغييش سفتبس صيٛاْ پشيؾبْ ٚ ِنيشة ٚ وُ وُ ٚصؾي ٚ دسٔذٖ 

ِي ؽٛد ٚ ثٗ گبص گشفتٓ عٕگ ٚ چٛة ٚ اؽيبي ِختٍف ( ٘بسي خؾّگيٓ ) 

پشداختٗ ٚ ِضً صٔذگي خٛد سا تشن ِي وٕذ ٚ ثذْٚ ٘ذف ثٗ ٘ش ربيي ِي سٚد 

  .ٚ ثٗ ٘ش وظ ٚ ٘ش صيٛاْ عش ساٖ خٛد صٍّٗ ِي ثشد 



دس ٔٙبيت پظ اص ِذتي دس احش دٚٔذگي صيبد ٚ گشعٕگي ٚ تؾٕگي ثٗ ػٍت ػذَ 

لذست ثٍغ ، وف اص د٘بٔؼ عشاصيش ؽذٖ ٚ پي دس پي صِيٓ ِي خٛسد فذاي 

پبسط صيٛاْ خؾٓ ، ٔب ِٛصْٚ ٚ ثشيذٖ ثٛدٖ ٚ دسٔذگي دس چٙشٖ اػ ٘ٛيذا اعت 

د ساغٍت ِٛاسد ِشدَ عگ ٘ب سا ِي وؾٕذ ٚ اگش فشاس وٕٕذ ثٗ صٚدي دس احش فٍذ 

گشثٗ پظ اص ىي دٚسٖ ٔٙفتگي ثٗ ِضً تبسيه ِي  . دعتگبٖ تٕفغي خٛإ٘ذ ثٛد 

سٚد ٚ اص ىشيك پٕزٗ وؾيذْ ِؾبثٗ گبص گشفتٓ عگ يب گشگ ٘بسي سا أتمبي ِي 

اص آٔزب وٗ اص ىشيك ٌيغيذْ دائُ پٕزٗ ٘بي خٛد سا ثٗ ثضاق خٛد آغؾتٗ ِي . د٘ذ 

وٕذ ثب پٕزٗ وؾيذْ ثش دعت ٚ پب يب فٛست أغبْ يب صيٛاْ ديگش ُ٘ ِي تٛأذ ثب 

    ايزبد خشاػ ٚيشٚط ٘بسي سا ِٕتمً وٕذ



ػاليُ ثبٌيٕي دس أغبْ 

:دٚسٖ ثيّبسي دس أغبْ ثٗ چٙبس ِشصٍٗ تمغيُ ِي ؽٛد 

ِشصٍٗ ٔٙفتگي –1

ِبٖ ٚ ثٗ ىٛس  3سٚص تب  15ايٓ ِشصٍٗ ثٗ ىٛس ِؼّٛي دس أغبْ 
ثٗ ىٛي ِي أزبِذ ( ِبٖ 3ِٛاسد وّتش اص %  75) ِبٖ  2تب  1ِتٛعو 

ِبٖ صتي تب چٕذ عبي ُ٘ ِؾب٘ذٖ ؽذٖ اعت  3ٌٚي اص چٕذ سٚص تب ثيؼ اص 
.    ىٛي دٚسٖ ٔٙفتگي ثٗ ؽذت صخُ ، تؼذاد ٚ ِضً آْ ٘ب ثغتگي داسد 



. گبص گشفتٓ فٛست صٚدتش ِٛرت ثشٚصػاليُ ثيّبسي ِي ؽٛد
عٛػ ٚيشٚط آٌٛدٖ وٕٕذٖ ّ٘چٕيٓ عٓ ٚ گبص گشفتٓ اص سٚي ٌجبط يب ٚعبيً 

.صفبظتي ٔيض دس ىٛي دٚسٖ ٔٙفتگي تبحيش داسد 
دس ثشخي ِٛاسد ىٛالٔي ثٛدْ دٚسٖ ٔٙفتگي ٘بسي ِّىٓ اعت عجت فشاِٛؽي ٚ  

گضاسػ غٍو اص تبسيخ دليك گبص گشفتٓ ؽٛد  
ثٗ دٌيً تؼذد ٚ ؽذت صخُ ٘بي ايزبد ؽذٖ دس وٛدوبْ ٔغجت ثٗ ثضسگغبالْ ٚ دس  

ٔتيزٗ ٚسٚد ٚيشٚط ٘بي ثيؾتش ثٗ ثذْ آٔبْ ىٛي دٚسٖ ٔٙفتگي ِّىٓ اعت وٛتبٖ 

    تش ثبؽذ



(غيش اختقبفي ) ِشصٍٗ ثشٚص ػاليُ اٌٚيٗ –2

سٚص صذاوخش ثٗ ىٛي ِي أزبِذ ٚ  1–4ايٓ ِشصٍٗ ثٗ ىٛس ِؼّٛي 

دس پبيبْ دٚسٖ ٔٙفتگي ٚيشٚط ٘بسي ثٗ ِضً اتقبي ػقت ٚ 

ػنٍٗ يب أتٙبي اػقبة صشوتي عيضي ٔفٛر وشدٖ ٚ ثٗ ىشف 

دس صِبْ آؽىبس . ٔخبع ٚ عيغتُ اػقبة ِشوضي صشوت ِي وٕذ 

ؽذْ ػاليُ ، ٚيشٚط ٘بسي سا ِي تٛاْ ثب ػيبس ثبال دس عيغتُ 

ػاليُ اٌٚيٗ غيش اختقبفي ٘بسي ػجبستٕذ  . اػقبة ِشوضي يبفت 

تت ، عشدسد ، خغتگي ، ٌشص ، مؼف ٚ دسد ػنالٔي ، : اص 

اؽىبي دس ثٍغ ، صبٌت تٙٛع ٚ اعتفشاؽ ، عشگيزٗ ، دسد٘بي ؽىّي 

ٚ اعٙبي ، گٍٛدسد ، تٕگي ٔفظ ، عشفٗ خؾه ، ٔگشأي ٚ تشط ، 

تضشيه پزيشي ٚ ػقجي ثٛدْ 



ػاليُ ثغيبس اختقبفي 

ػاليُ ِٛمؼي دس ِضً گبص گشفتٓ : ايٓ ِشصٍٗ ػجبستٕذ اص 

( دسفذ  80تب  50) ؽبًِ عٛصػ ، گضگض ٚ ِٛسِٛس دس 

ايٓ ػاليُ دس ِغيش ػقت صغي ػنٛ گبص گفتٗ ؽذٖ ٔيض ثٗ 

ػٍت تىخيش ٚيشٚط دس سيؾٗ خٍفي ػقت صغي ثشٚص ِي 

وٕذ  



ِشصٍٗ صبد ػقجي  –3

ايٓ ِشصٍٗ اصتّبال ثغتٗ ثٗ عٛػ ٚيشٚط ثٗ دٚ ؽىً ظب٘ش 

ِي ؽٛد 

ػاليُ فؼبٌيت صشوتي ؽذيذ : ؽىً ٘يزبٔي يب خؾّگيٓ ( اٌف 

ؽبًِ دٚيذْ ٚ دعت ٚ پب صدْ ، تضشيه پزيشي ٚ ػذَ آساِؼ ، 

.  تُٛ٘ ، ٔگشأي ٚ ٘يزبْ ، ِؾخقٗ ايٓ ؽىً ثيّبسي اعت 

تشط اصآة ػالِتي اعت وٗ دس ايٓ ؽىً دس ثيؾتش ِٛاسد ديذٖ 

ِي ؽٛد ٚ ِٛرت أمجبك ٘بي ديبفشاگُ ٚ ػنٍٗ ٘بي تٕفغي  

ّ٘چٕيٓ ٔغيُ ِاليُ ، ٔٛس ؽذيذ ، فذاي ثٍٕذ ٚ ٌّظ . ِي ؽٛد 

وشدْ ِّىٓ اعت ِٛرت تضشيه پزيشي ٚ أمجبك ػنٍٗ ٘بي  

صٕزشٖ ٚ صٍك ٚ عبيش ػنٍٗ ٘بي تٕفغي ِي ؽٛد 



افضايؼ تشؽش ثضاق ٚ اختالي دس ثٍغ ِٛرت ؽىً ( ة 

خٛاة آٌٛدگي ، تُٛ٘ ، . ِؾخـ ثيّبسي ٘بسي ِي ؽٛد 

صبٌت تٙبرُ ، أمجبك ٘بي ػنالٔي ، ػاليُ ِٕٕژيت ، تؾٕذ 

اختالي ٘بي خٍمي  . ٚ فٍذ ِٛمؼي ثٗ عشػت ظب٘ش ِي ؽٛد 

دٚسٖ اي ايزبد ِي ؽٛد ٚ ثب پيؾشفت ثيّبسي تب صِبٔي وٗ 

دسرٗ . ثيّبس ٚاسد وّب ؽٛد دٚسٖ ٘بي عالِت وٛتبٖ ِي ؽٛد 

دسرٗ ِّىٓ اعت ثبؽذ اختالي عيغتُ  40/ 6صشاست ثيؼ اص 

ػقجي اٚتَٛٔٛ ؽبًِ گؾبد ؽذْ ٔبِٕظُ ِشدِه ، افضايؼ 

تشؽش اؽه ، ثضاق ، تؼشيك ٚ وب٘ؼ فؾبس خْٛ ٚمؼيتي  

.  اعت 



فٍذ اػقبة صشوتي فٛلبٔي ؽبًِ مؼف ، افضايؼ ٚاوٕؼ تبٔذْٚ 

ِخجت ّ٘يؾٗ ٚرٛد داؽتٗ ( ثبثٕغىي ) ٘بي ػّمي ٚ ٚاوٕؼ وف پبي 

دٚثيٕي ، فٍذ ػنالت . ثبؽذ فٍذ تبس٘بي فٛتي ٔيض ؽبيغ اعت 

افضايؼ تؼذاد تٕفظ . فٛست ٚ ٔٛسيت ػقت اپتيه ٔيض ِؾب٘ذٖ ؽٛد 

ٚ صتي آپٕٗ ديذٖ ِي ؽٛد اختالي سيتُ لٍت ؽبيغ ثٛدٖ ٚ ثٗ خقٛؿ 

تبوي وبسدي فٛق ثيٕي ٚ ثشادي وبسدي ثٗ دٌيً اختالي  فؼبٌيت پبيٗ 

٘بي ِغض يب ِيٛوبسديت اتفبق ِي افتذ

دس اوخش ِٛاسد ثيّبساْ ىي يه تب دٚ ٘فتٗ دچبس وّب ؽذٖ ٚ ثب  - 4

ٚرٛد ِشالجت ٘بي ؽذيذ ثٗ دٌيً ٔبسعبيي تٕفغي يب والپظ لٍجي 

  ػشٚلي فٛت ِي وٕٕذ



وّب ٚ ِشگ –4

دس ٔٙبيت ، اثتال ثٗ ثيّبسي ٘بسي ثٗ ِشصٍٗ وّب ِي سعذ ٚ ثيّبس ثٗ 
ػٍت ٔبسعبيي ٚ آپٕٗ يب والپظ لٍجي ػشٚلي ِي ِيشد اص ؽشٚع ػاليُ 

دس ِٛاسد . سٚص ىٛي ِي وؾذ 7تب  4ثبٌيٕي تب ِشگ ثٗ ىٛس ِتٛعو 
ٔبدس ثب ِشالجت ٘بي ؽذيذ اص ثيّبساْ ىٛي ػّش ثيؾتش ِي ؽٛد ٌٚي 

 ػٛاسك ديشسط ايزبد ِي ؽٛد 



دسِبْ ٘بسي

دس فٛست ؽشٚع ػاليُ ثيّبسي دسِبْ پزيش ٔيغت ٚ ثب ٚرٛد 

ِشالجت ٘بي وبًِ ، ثيّبساْ دس ىي يه تب دٚ ٘فتٗ پظ اص 

ِٛسد ثٙجٛدي اص  3تبوْٕٛ فمو . ؽشٚع ػاليُ ِي ِيشٔذ 

ثغيبسي اص داسٚ٘ب ؽبًِ . ثيّبسي ٘بسي گضاسػ ؽذٖ اعت 

ايٕتشفشْٚ ، ػٛاًِ تٌٛيذ وٕٕذٖ ايٕتشفشْٚ ، سيجبٚيشيٓ ٚ 

عيتٛصيٓ آساثيٕٛصايذ دس دسِبْ ثيّبساْ ِجتال ثٗ ٘بسي ثٗ 

.  وبس سفتٗ أذ ، ٌٚي ٘يچ يه ِٛحش ٚالغ ٔؾذٖ أذ 



افٛي تٛفيٗ ؽذٖ دس ِشالجت اص ثيّبس ِجتال ثٗ ٘بسي 

ثيّبس ِجتال ثٗ ٘بسي ثبيذ دس اتبق ايضٌٚٗ تضت ِشالجت ٘بي 
ثغتشي وشدْ ثيّبس ٚيژٖ لشاس گيشد ثٗ ايٓ تشتيت وٗ پظ اص 

 دس يه اتبق وُ ٔٛس دس ِضٍي ثي عشٚفذا ٚ عبوت ٚ آساَ ،
:  الذاَ ريً سا أزبَ داد 

تضسيك داسٚ٘بي آساَ ثخؼ ٚ مذ تؾٕذ -

ربيگضيٕي ِبيغ ٚ اٌىتشٌٚيت  -

تضسيك آٔتي ثيٛتيه دس فٛست ٚرٛد ػفٛٔت   -

ثبص ٔگٗ داؽتٓ ساٖ ٘بي تٕفغي  -

دسِبْ ٔبسعبيي تٕفغي ٚ لٍجي ػشٚلي -



الذاَ ٘بي اصتيبىي تٛفيٗ ؽذٖ دس 

ثشخٛسد ثب ثيّبس ِؾىٛن ٚ ِجتال ثٗ 

٘بسي ٚ ِٛاسد تّبط

دعتىؼ ، : اعتفبدٖ اص ٚعبيً صفبظتي ( اٌف 
رٙت وبسوٕبْ  .... ِبعه ، گبْ ، ػيٕه ٚ

پضؽه ، پشعتبس، خذِتگضاساْ ٚ  ) ثيّبسعتبْ 
ِاللبت وٕٕذگبْ ٚ عبيش وغبٔي وٗ ثٗ .... ( 

ٔضٛي ثب ثيّبس دس تّبط ٘غتٕذ 

(  ٔٛثتي  5) ٚاوغيٕبعيْٛ وبًِ ٘بسي ( ة 
:دسِٛاسد صيش

وبسوٕبٔي وٗ دس ِشالجت ٚ دسِبْ ثيّبس  -
فؼبٌيت داسٔذ 

افشاد دستّبط ِغتميُ ثب ثيّبس ، ِبٕٔذ افشاد  -
خبٔٛادٖ 

افشاد دس تّبط غيش ِغتميُ ثب ثيّبس اص  -
ىشيك ٚعبيً آٌٛدٖ ثٗ تشؽضبت  



 5) عشَ مذ ٘بسي ٚ ٚاوغيٕبعيْٛ وبًِ ٘بسي ( د 
:  دس ِٛاسد صيش ( ٔٛثتي 

افشاد دس تّبط وٗ داساي صخُ ثبص يب تشن دس پٛعت  -
٘غتٕذ 

افشادي وٗ دس ىي تّبط ثب ثيّبس يب رغذ دچبس فذِٗ  -
ثٗ پٛعت ؽذٖ أذ 

پٛعتي يب ِخبىي ٚ ) ٘ش گٛٔٗ تّبط ثب تشؽضبت آٔٙب  -
) ...

مذػفٛٔي وشدْ يب ِؼذَٚ وشدْ ٚعبيً آٌٛدٖ ثٗ ( د 
تشؽضبت ثيّبس 

دفٓ ثٙذاؽتي ٚيژٖ رغذ افشاد ِجتال ثٗ ٘بسي ( ٖ 
دسايٓ ِٛاسد ثبيذ رغذ سا پظ اص مذػفٛٔي دس يه 

ويغٗ مخيُ ٚ ٔفٛر ٔبپزيش لشاس دادٖ ٚ ثٗ ىٛسػّمي 
.دفٓ ّٔٛد 



وٕتشي ٚ پيؾگيشي ٘بسي دس ايشاْ

:ثشٔبِٗ ٘بي وٕتشٌي دس عيٛس ِختٍف ؽجىٗ ثٗ ؽشس صيش اعت 

عيش وؾٛس  .  1

عيش ؽٙشعتبْ.  2

ِشاوض ثٙذاؽتي دسِبٔي سٚعتبيي ٚ ؽٙشي ٚ خبٔٗ ٘بي ) عيش ِضييي .  3

(ثٙذاؽت 



عيش وؾٛسي

فؼبٌيت ٘بي ٚصاست ثٙذاؽت ، دسِبْ ٚ آِٛصػ ( اٌف 
پضؽىي

تمٛيت ٚ گغتشػ ّ٘بٕ٘گي ثيٓ ثخؾي ثب عبصِبْ ٘ب .  1
ٚ ٔٙبد٘بي ِشتجو دس عيش وؾٛس 

تٙيٗ دعتٛاٌؼًّ ٚ ثشٔبِٗ وؾٛسي اص ىشف ِشوض .  2
ِذيشيت ثيّبسي ٘ب 

ثبصٔگشي دس فشَ ٘بي ِشالجت ٚ گضاسػ د٘ي ، .  3
تؼبسيف ٚ دعتٛس اٌؼًّ ِشثٛه ثٗ ٘بسي ٚ ثٙجٛد ٔظبَ 

گضاسػ د٘ي ، ٚ ثبص آِٛصي وبسوٕبْ دأؾگبٖ ٘ب دس ايٓ 
صِيٕٗ تٛعو ِشوض ِذيشيت ثيّبسي ٘ب   



آِٛصػ وبدس فٕي ثٙذاؽت ٚ دسِبْ ٚ ِشدَ تٛعو ِذيشيت ثيّبسي ٘ب .  4

:ثب ّ٘ىبسي أغتيتٛ پبعتٛس ايشاْ ِؾتًّ ثش 

وبسؽٕبعبْ ِغئٛي پيگيشي ٚ ِجبسصٖ ثب ثيّبسي ٘ب ٚ پضؽه  -

اپيذِيٌٛٛژيغت ِشاوض ثٙذاؽت دأؾگبٖ ٘ب ٚ دأؾىذٖ ٘بي پضؽىي 

ْآِٛصػ وبسوٕبْ فٕي آصِبيؾگب٘ي ؽبغً دس آصِبيؾگبٖ ٘بي تؾخيـ  -

٘بسي 

آِٛصػ ِشدَ دس صِيٕٗ اّ٘يت ثيّبسي ، ساٖ ٘بي عشايت ٚ ساٖ ٘بي  -

پيؾگيشي اص اثتال ثٗ ثيّبسي ٚ ٔمؼ ُِٙ دسِبْ پيؾگيشي فٛسي آعيت 

ديذگبْ دس رٍٛگيشي اص اثتال ثٗ ٘بسي ٚ ثٗ سٚػ ٘بي ِختٍف اص رٍّٗ 

فذا ٚ عيّب ٚ عبيش ٚعبيً استجبه رّؼي

ساٖ أذاصي ِشاوض رذيذ تؾخيـ دس اعتبْ ٘ب تٛعو أغتيتٛ پبعتٛس .  5

ايشاْ

تٙيٗ ٚ تٛصيغ ِيبٌت وّه آِٛصؽي ِٚٛاد ٚ تزٙيضات ِختٍف ، .  6

:    ِؾتًّ ثش 



پٛعتش٘بي آِٛصؽي ٚ پّفٍت دس صِيٕٗ ٘بسي تٛعو ِشوض ِذيشيت ثيّبسي ٘ب  -

ٚاوغٓ ٚ عشَ مذ ٘بسي أغبٔي تٛعو ِؼبٚٔت عالِت ٚ ِؼبٚٔت غزا ٚ داسٚ -

ٚعبيً آصِبيؾگب٘ي ِٛسد ٔيبص ثٗ ِٕظٛس ساٖ أذاصي آصِبيؾگبٖ ٘بي تؾخيـ  -

٘بسي

ٔظبست ثش ارشاي ثشٔبِٗ ٘بي ِجبسصٖ ثب ٘بسي دس دأؾگبٖ ٘بي ػٍَٛ پضؽىي .  7

دس عيش وؾٛس

ِشالجت اص ثيّبسي ٚ ثشسعي گضاسػ ٘بي ِب٘يبٔٗ ِؼبٚٔتٙبي ثٙذاؽتي  .  8

عشاعش وؾٛس ٚ اسائٗ پظ خٛسأذ ِٕبعت ثٗ آْ ٘ب 

تؾىيً وّيتٗ فٕي ٘بسي ٚ اعتفبدٖ اص ٔظشات اػنب ثٗ ِٕظٛس تٙيٗ ٚ .  9

ثبصٔگشي دعتٛساٌؼًّ ٘ب ٚ پشٚتىً ٘بي وؾٛسي



اتبق دسِبْ پيؾگيشي ٘بسي ثبيغتي ٚيژگي ٘بي ريً سا 

:داؽتٗ ثبؽذ 

ِضً اتبق ىٛسي أتخبة ؽٛد وٗ ثبػج آٌٛدگي عبيش لغّت ٘بي ِشوض  .  1

دسِبٔي ٔؾٛد ٚ ثٙتش اعت ٚسٚدي ٚ دس رذاگبٔٗ اي داؽتٗ ثبؽذ 

ديٛاس٘بي اتبق ثبيذ وبؽي وبسي ٚ وف آْ عٕگ يب ِٛصاييه لبثً ؽغتؾٛ ٚ .  2

داساي وف ؽٛس ثبؽذ 

ٚرٛد دعتؾٛيي ثب آة عشد ٚ ّ٘چٕيٓ ٚاْ ٚ ؽيش آة رٙت ؽغتؾٛي صخُ .  3

اگش ٔقت ٚاْ ِمذٚس ٔجبؽذ ، ِي تٛاْ اص ٚاْ  . آعيت ديذگبْ مشٚسي اعت 

٘بي پالعتيىي اعتفبدٖ ّٔٛد 

تخت تضسيمبت ، پبساٚاْ ، ربٌجبعي ، : تبِيٓ تزٙيضات ِٛسد ٔيبص اص رٍّٗ .  4

ثب ٚعبيً وبًِ پبٔغّبْ ، يخچبي ، تشاصٚي تٛصيٓ ، پّپ  ( تشاٌي ) ِيض چشخذاس 

اوغيژْ ، أٛاع عشٔگ يه ثبس ِقشف ، سٚپٛػ ، پيؼ ثٕذ پالعتيىي ، چىّٗ ٚ 

دعتىؼ العتيىي ، ػيٕه ، ِبعه ٚ عبيش ٚعبيً صفبظتي ٚ ّ٘چٕيٓ ويت 

ِخقٛؿ ّٔٛٔٗ ثشداسي اص صيٛاْ ِٙبرُ رٙت تؾخيـ ٘بسي



تبِيٓ ِٛاد ثيٌٛٛژيه ٚ داسٚ٘ب ، اص رٍّٗ ٚاوغٓ مذ ٘بسي أغبٔي ،  . 5

 70تب  40، اٌىً ( تتبثٌٛيٓ ) عشَ مذ وضاص ( تٛاَ يب حالث ) ٚاوغٓ وضاص 

دسرٗ ، ِضٍٛي ثتبديٓ يه دسفذ ، آِپٛي ٘بي آٔتي ٘يغتبِيٓ ، 

وٛستيىٛعتشٚئيذ ٚ اپي ٔفشيٓ ، آٔتي ثيٛتيه ٘بي ِٛسد ٔيبص ، فبثْٛ 

ِؼٌّٛي ٚ ِبيغ

دفتش ِخقٛؿ حجت ٔبَ ثيّبساْ رٙت دسد خقٛفيبت آعيت ديذگبْ .  6

ٚ ؽشس ٚالؼٗ 

وبست ٚاوغيٕبعيْٛ ٚ ِٙش ِخقٛؿ .  7

گزسأذْ دٚسٖ آِٛصؽي ٚ وبسآِٛصي ٘بسي دس أغتيتٛ پبعتٛس ايشاْ  .  8

ػٍيٗ ثيّبسي ٘بسي ٚاوغيٕٗ ؽٛٔذ. 9

صتي اٌّمذٚس اص تؼٛيل ٘بي ِىشس ٚ رب ثٗ ربيي آٔبْ تٛعو ِغئٌٛيٓ .  10

.   خٛدداسي ؽٛد 



الذاَ ٘بي دسِبْ پيؾگيشي دس خقٛؿ افشاد صيٛاْ گضيذگي

افشادي وٗ تٛعو پغتبٔذاساْ اٍ٘ي ٚ ٚصؾي گبص گشفتٗ ِي ؽٛٔذ ، اگش  

ثالفبفٍٗ ٚ دس اعشع ٚلت ثٗ ِشاوض دسِبْ پيؾگيشي ِشارؼٗ ٚ تضت 

الذاَ ٘بي ِشثٛه لشاس گيشٔذ ِي تٛإٔذ اص اثتال ثٗ ثيّبسي ٘بسي س٘بيي 

يبثٕذ الصَ اعت دس ايشاْ ، تّبَ ِٛاسد صيٛاْ گضيذگي ، ثبيغتي صيٛاْ 

گضيذگي ، ثبيغتي صيٛاْ سا ِؾىٛن  ثٗ ٘بسي تٍمي ّٔٛدٖ ٚ الذاَ ٘بي 

الصَ سا ثالفبفٍٗ أزبَ داد تب خالف آْ حبثت ؽٛد ٚ ِٛمٛع اص ٔظش  

ثشاي ؽخـ صيٛاْ گضيذٖ ثب ٘ش لذس تبخيش دس . ٘بسي ِٕتفي گشدد 

.  ِشارؼٗ ثبيغتي الذاَ ٘بي الصَ فٛسي أزبَ ؽٛد 

 



:ايٓ الذاَ ٘ب ػجبستٕذ اص 

: صدٚدْ ٚ خبسد وشدْ ٚيشٚط ٘بسي اص ِضً صخُ .  1

.  ايٓ ػًّ وٗ ثٗ ىشيك فيضيىي ٚ ؽيّيبيي أزبَ ِي ؽٛد 

ُِٙ تشيٓ الذاَ ثشاي دسِبْ پيؾگيشي اص اثتال ثٗ ٘بسي 

ِي تٛاْ ادػب وشد وٗ دسفذ ثباليي اص پيؾگيشي ثٗ . اعت 

سػبيت وبًِ ّ٘يٓ ٔىتٗ ِشثٛه اعت ٚ اگش ثتٛاْ فٛسي ٚ 

٘شچٗ صٚدتش ٚ دس عبػبت اٌٚيٗ پظ اص گبص گشفتٓ ، ثب 

تب  5آة تّيض ٚ فبثْٛ ، الثالي صخُ سا صذالً ثٗ ِذت 

دليمٗ ثٗ ىٛس ػّيك ؽغتؾٛ ٚ دس رشيبْ آة سٚاْ  15

لشاس داد ، وّه ثغيبس ِٛحشي دس دفغ ٚ خبسد وشدْ 

ٚيشٚط اص صخُ خٛا٘ذ ؽذ  



ثب اعتفبدٖ اص ؽٍٕگ آة يب : خبسد وشدْ وف فبثْٛ اص الثالي صخُ .  2

پيغتٌٛٗ آة پبػ ثبيذ وف فبثْٛ دس الثالي صخُ وبِال ؽغتٗ ؽٛد ، صيشا 

ثبلي ِبٔذْ فبثْٛ احش ثؼني ِٛاد مذػفٛٔي وٕٕذٖ ِٛسد اعتفبدٖ پظ اص 

ؽغتؾٛ اص صخُ خٛا٘ذ ؽذ 

ليغ وبًِ لغّت ٘بي ٌٗ ؽذٖ ٚ ٔىشٚصٖ.  3

دسفذ ٚ يب  70تب  40مذ ػفٛٔي صخُ ثب ِضٍٛي ثتبديٓ يب اٌىً اتيٍيه .  4

عبيش ِٛاد ٚيشٚط وؼ

صيشا ٚيشٚط : خٛدداسي اص ثخيٗ صدْ فشد دچبس صيٛاْ گضيذگي .  5

٘بسي ثغيبس صغبط ثٛدٖ ٚ دس ِمبثً ٔٛس ٚ اوغيژْ ٘ٛا ، لذ ست ثيّبسي 

اٌجتٗ دس ِٛسد صخُ ٘بيي وٗ ؽشيبْ ٘بي . صايي خٛد سا اص دعت ِي د٘ذ 

خٛٔشيضي دٕ٘ذٖ داسٔذ ٚ يب رشاصت ٘بيي وٗ ِٛرت پبسگي ففبق يب رٕت 

يب ػشيبْ ؽذْ اعتخٛاْ ِي ؽٛٔذ ، ِي تٛاْ الذاَ ٘بي تشِيّي ؽبًِ 

ثخيٗ صدْ ؽشيبْ ٚعبيش الذاَ ٘بي الصَ سا تٛعو پضؽه ِتخقـ رشاس 

أزبَ داد وٗ دس ايٓ فٛست ثبيغتي ِمذاسي عشَ ٘بسي سا دس داخً صخُ 

أفيٍتشٖ ّٔٛد    



ِيبثك پشٚتىً دسِبْ پيؾگيشي عبصِبْ  : تضسيك عشَ مذ ٘بسي . 6

رٙبٔي ثٙذاؽت دس رذٚي سإّ٘بي دسِبْ پيؾگيشي مذ ٘بسي پظ اص  

ِٛارٙٗ عشَ مذ ٘بسي ثٗ وغبٔي تضسيك ِي ؽٛد وٗ داساي يه يب چٕذ 

يب ( خشاؽي وٗ دس آْ خْٛ ديذٖ ؽٛد ) گضيذگي يب خشاػ ٘بي ػّيك رٍذي 

آٌٛدٖ ؽذْ غؾبي ِخبىي ثب ثضاق ٚ يب خشاػ ٘بي عش ٚ فٛست ٚ گشدْ  

ثشاي خشاػ ٘ب ٚ صخُ ٘بي وٛچه ٚ دٚس اص ِشوض اػقبة يب . ثبؽٕذ 

ٌيغيذْ ؽخـ ثٗ ٚعيٍٗ صيٛاْ ٘بي ِؾىٛن ثٗ ٘بسي ، فمو اص تضسيك 

ثٗ ٘ش تشتيت ، دسثبسٖ تزٛيض ٚاوغٓ ٚ يب ٚاوغٓ . ٚاوغٓ اعتفبدٖ ِي وٕٕذ 

عشَ مذ . ّ٘شاٖ ثب عشَ ، ِغئٛي ِشوض دسِبْ پيؾگيشي تقّيُ ِي گيشد 

٘بسي ِٛسد اعتفبدٖ دس ايشاْ ،  ايّٕٛگٍٛثٌٛيٓ اختقبفي مذ ٘بسي تٙيٗ 

ؽذٖ اص پالعّبي أغبٔي ٚ ثذْٚ ػبسمٗ اعت ٚ ثٗ تغت ٔيض ٔيبص ٔذاسد



ٚاصذي اعت  1500ِمذاس ٚاصذ ايٓ عشَ سٚي ٚيبي آْ ٔٛؽتٗ ؽذٖ ٚ ِؼّٛال 

ٚاصذ ثٗ اصاي ٘ش ويٍٛگشَ  20ِمذاس تضسيك ( ٚاصذ دس ٘ش ِيٍي ٌيتش  150) 

ٚصْ ثذْ ِضبعجٗ ِي ؽٛد ٚ دس فٛست اِىبْ لغّت اػظُ عشَ ثٗ فٛست  

أفيٍتشاعيْٛ دس اىشاف صخُ ٚ ِبثمي ثٗ فٛست ػنالٔي دس ٔبصيٗ عشيٓ  

 0–8تضسيك ِي گشددعشَ مذ ٘بسي ثبيغتي دس داخً پخچبي ٚ ثب ثشٚدت 

دسرٗ ٔگٙذاسي ؽٛد ٚ ٔجبيذ صيش ففش دسرٗ ثبؽذ دس مّٓ ٚيبي ٘بيي سا وٗ 

ِضتٛاي آٔٙب تغييش سٔگ دادٖ اعت ٔجبيذ ِقشف وشد اگش صزُ عشَ ِٛسد ٔيبص 

ِيٍي ٌيتش ثبؽذ ثبيذ دس دٚ ِضً رذاگبٔٗ تضسيك ؽٛد صيشا  5ِزشٚس ثيؼ اص 

تضسيك ِمذاس صيبد عشَ دس يه ِضً ِٛرت آصسدگي ػنٍٗ ٚ اصتّبال آثغٗ خٛا٘ذ 

اٌضاِي ثبؽذ اٚال ( ٌِ٘ٛٛٛگ ) ؽذ دس فٛستي وٗ عشَ مذ ٘بسي أغبٔي 

ثبيغتي لجً اص تضسيك تغت صغبعيت أزبَ داد حبٔيب ثٗ اصاي ٘ش ويٍٛگشَ ٚصْ  

ٚاصذ ِضبعجٗ ٚ تزٛيض ؽٛد ػٛاسك ٔبخٛاعتٗ عشَ ٘بي مذ  40ثذْ ِزشٚس 

٘بسي أغبٔي اص لجيً ؽٛن آٔبفيالوتيه ، تٛسَ ػقجي ػشٚلي ٚ ػٛاسك وٍيٗ 

ثغيبس ٔبدس اعت فمو گب٘ي ِٛرت دسد ٚ تت ِختقش خٛا٘ذ ؽذ    



تضسيك ٚاوغٓ مذ ٘بسي.  7

30ٚ  14،  7، 3ٚاوغٓ مذ ٘بسي وؾت عٌٍٛي دس پٕذ ٔٛثت سٚص٘بي ففش ، 

دس . ثٗ فٛست ػنالٔي ٚ صتّب دس ػنٍٗ دٌتٛئيذ ثبصٚ تضسيك ِي ؽٛد (  28)  
اىفبي وّتش اص دٚ عبي ثبيذ دس ٔبصيٗ فٛلبٔي ٚ ربٔجي ساْ تضسيك ؽٛد ٚ ٘شگض  

سٚص پظ اص   7–10ِؼّٛال . ٔجبيغتي عشيٓ سا ثٗ ػٕٛاْ ِضً تضسيك أتخبة وشد 
أٛاع ٚاوغٕٙبي . اٌٚيٓ تضسيك ٚاوغٓ ، آٔتي ثبدي دس ثذْ ؽخـ ظب٘ش ِي ؽٛد 

ٚاوغٓ ٔخبػي خشگٛؽي ، ٚاوغٓ فشِي ، ٚاوغٓ فٍٛسي ،  : ِٛرٛد ػجبستٕذ اص 
،   HDC) ، ٚاوغٓ ٘بي وؾت عٌٍٛي (  DEV) ٚاوغٓ تٙيٗ ؽذٖ دس رٕيٓ اسدن 

PCEC ٚVero  ) ٗػٛاسك ٚاوغٓ ٔبدس ِي ثبؽذ ٌٚي دس ِؼذٚدي اص افشاد ث
فٛست عشخي ٚ تٛسَ غذد ٌٕفبٚي ِزبٚس ٚ گب٘ي عشدسد ، عشگيزٗ ، تٙٛع ، 

  PCECدسد٘بي ػنالٔي ، خبسػ ٚ وٙيش ٚ صغبعيت دس ِٛاسد اعتفبدٖ اص ٚاوغٓ 



وٗ غيش فؼبي ثٛدٖ ٚ اص وٍيٗ ٔٛػي  Veroٚاوغٓ ِٛسد اعتفبدٖ دس ايشاْ ثٗ ٔبَ 

عي عي  5ِيّْٛ ثٗ دعت ِي آيذ دس ٚيبي ٘بي ته دٚصي ٌيٛفيٍيضٖ ّ٘شاٖ ثب 

صالي اص ِشيٛ فشأغٗ خشيذاسي ِي ؽٛد ٚ تب ثٗ اوْٕٛ ٘يچ ػبسمٗ ٚ يب ٚاوٕؼ 

.عٛيي ٔذاؽتٗ اعت 

اعتفبدٖ اص عشَ ٚ ٚاوغٓ  ( تٛاَ يب حالث ) تضسيك عشَ ٚ ٚاوغٓ مذ وضاص .  8

ثش اعبط آخشيٓ دعتٛساػًّ أزبَ ِي ؽٛد 

ثٗ ِٕظٛس پيؾگيشي اص وٛآِٛوغي والٚ يب ٘ش آٔتي : آٔتي ثيٛتيه تشاپي .  9

ثيٛتيه ديگش ثٗ فالصذيذ پضؽه

دس فٛستي وٗ دس دعتشط ثبؽذ : تضت ِشالجت لشاس دادْ صيٛاْ ِٙبرُ .  10

دس ايٓ ِذت . سٚص صيٛاْ سا ثغتٗ ٚ تضت ٔظش لشاس دٕ٘ذ  10ثبيغتي ثٗ ِذت 

غزا ٚ آة وبفي دس اختيبس صيٛاْ لشاس گيشد دس فٛست ظٙٛس ػاليُ ٚ يب تٍف 

ؽذْ صيٛاْ اداِٗ ٚاوغيٕبعيْٛ تب ٔٛثت آخش ٚ ّٔٛٔٗ ثبفت ِغضي صيٛاْ ثٗ 

دس فٛست ػذَ ثشٚص ػاليُ ٚ ّٔشدْ صيٛاْ دس دٚسٖ  . أغتيتٛ پبعتٛس ايشاْ 

.تضت ٔظش ثبيذ اص اداِٗ ٚاوغيٕبعيْٛ خٛدداسي ؽٛد 



:  ّٔٛٔٗ ثشداسي اص صيٛاْ ِٙبرُ ِؾىٛن .  11

وؾتٓ صيٛاْ ِؾىٛن ٚ اسعبي عش آْ ثٗ أغتيتٛ پبعتٛس ايشاْ -

ّٔٛٔٗ ثشداسي اص ثبفت ِغض ثب اعتفبدٖ اص ويت ٘بي ِخقٛؿ ٚ اسعبي ثٗ أغتيتٛ  -

پبعتٛس ايشاْ

ػذَ ٚرٛد سديف عبصِبْ ثشاي پشعًٕ ارشايي دس اتبق ٘بسي ، اػتجبسات 

ٔبوبفي دس ثيّبسي ٘بي صئٛٔٛص ، ّ٘ىبسي ٔبوبفي ثخؼ خقٛفي دس صِيٕٗ 

گضاسػ د٘ي ، ػٍّىشد مؼيف وّيتٗ اتالف صيٛأبت صيبٔجبس ، ِؾىالت  

ِٛرٛد دس رّغ آٚسي ٚ دفغ فضيش صثبٌٗ ، ػذَ وٕتشي ٘بسي دس ٚصٛػ  

تٛعو عبصِبْ صفبظت ِضيو صيغت ، ػذَ ارشاي ىشس لالدٖ گزاسي ٚ 

ٚاوغيٕبعيْٛ عگ ٘ب ٚ گشثٗ ٘بي فبصجذاس 



ٔىتٗ ٘بي ُِٙ ٚ آخشيٓ تٛفيٗ ٘بي عبصِبْ رٙبٔي ثٙذاؽت ٚ 

وّيتٗ فٕي وؾٛسي ٘بسي دس دسِبْ ٚ پيؾگيشي مذ ٘بسي 

 آعيت ديذگبْ صيٛاْ گضيذٖ

تضسيك ٚاوغٓ مذ ٘بسي دس ثبٌغيٓ دس ػنٍٗ دٌتٛئيذ.  1

عبي دس ٔبصيٗ ثبال ٚ ربٔجي ساْ 2دس اىفبي وّتش اص .  2

ٚاوغٓ دس عشيٓ تضسيك ٔؾٛد.  3

ثيٓ گبص گشفتٓ اص سٚي ٌجبط ٚ ثذْ ػشيبْ فشلي ٚرٛد ٔذاسد .  4

دس فٛست اعتفبدٖ اص عشَ ثٗ ربي ٚاوغٓ پظ اص فشاُ٘ ؽذْ ٚاوغٓ .  5

دٚص افضايؼ دادٖ دس ٔمبه ِختٍف ثذْ  3يب  2ٔٛثت اٚي ثبيذ آْ سا ثٗ 

تضسيك ّٔٛد 

:  دس ِٛاسد صيش دٚص ٚاوغٓ سا ثٗ دٚ ثشاثش افضايؼ ِي دٕ٘ذ .  6



افشاد صيٛاْ گضيذٖ ِجتال ثٗ يه ثيّبسي ِضِٓ -

افشاد صيٛاْ گضيذٖ ِجتال ثٗ ٔمـ ايّٕي ِبدسصادي يب ِجتال ثٗ ايذص -

افشاد صيٛاْ گضيذٖ اي وٗ داسٚ٘بي ايّٕٛعٛپشعيٛ ِبٕٔذ  -

وٛستيىٛعتشٚئيذ ٘ب يب داسٚي مذ ِبالسيب ِقشف ِي وٕٕذ 

افشاد صيٛاْ گضيذٖ اي وٗ گشفتبس فمش غزايي ٘غتٕذ  -

ُ٘ عشَ تٍميش ّٔبيٕذ اِب عشَ . افشاد صيٛاْ گضيذٖ اي وٗ ثبيذ ُ٘ ٚاوغٓ  -

دس دعتشط ٔجبؽذ 

عبػت يب ثيؾتش ثشاي دسِبْ  48افشاد صيٛاْ گضيذٖ اي وٗ ثب تبخيش  -

پيؾگيشي ِشارؼٗ وشدٖ أذ 

ثش اعبط آخشيٓ تٛفيٗ آعيت ديذگبْ تٛعو ِٛػ خبٔگي ٚ –6

فضشايي ٔيبص ثٗ دسِبْ پيؾگيشي ٔذاسٔذ ِگش ايٓ وٗ ػاليُ داي ثش 

ثيّبسي اػالَ گشدد اٌجتٗ دس آعيت ديذگبْ تٛعو ِٛػ خشِب ٚ ساعٛ 

پيؾگيشي مذ ٘بسي مشٚسي اعت 

افشادي وٗ لجال تضت دسِبْ ثب ٚاوغٓ وؾت عٌٍٛي ثٛدٖ أذ دس  -7

 4فٛستي وٗ فبفٍٗ ٚاوغيٕبعيْٛ لجٍي ٚ گبص گشفتگي اخيش وّتش اص 

اٌضاِي اعت  3عبي ثبؽذ تضسيك دٚ ٔٛثت ٚاوغٓ دس سٚص٘بي ففش ٚ 



عبي  4ٌٚي اگش ِضً گبصگشفتگي دس فٛست ٚ عش ثبؽذ يب فبفٍٗ ٚاوغيٕبعيْٛ ثيؼ اص 

ثبؽذ ٚاوغيٕبعيْٛ اٌضاِي اعت 

افشادي وٗ ٚاوغيٕبعيْٛ وبًِ ؽذٖ أذ اگش دٚثبسٖ تٛعو صيٛأي گضيذٖ ؽٛٔذ تضسيك –8

عشَ ثٗ آٔبْ تٛفيٗ ّٔي گشدد 

.  افشاد گبص گشفتٗ ؽذٖ تٛعو عگ ٚاوغيٕٗ ؽذٖ تضت دسِبْ پيؾگيشي لشاس گيشٔذ–9

ٚاوغيٕبعيْٛ وبسوٕبْ دس ِؼشك خيش ٘بسي ٔظيش داِپضؽىبْ ، تىٕغيٓ ٘بي داِپضؽىي 

، وبسگشاْ وؾتبسگبٖ ٘ب ، خذِٗ ثبؽ ٚصؼ ، ؽىبسچيبْ ، ؽىبسثبٔبْ صفبظت ِضيو صيغت 

، چٛپبٔبْ ، ِغئٛالْ ٘بسي دس ِشوض ثٙذاؽت ، وبسوٕبْ آصِبيؾگبٖ ٘بيي وٗ ثب ٚيشٚط 

:  ٘بسي عشٚوبس داسٔذ ثٗ دٚ سٚػ أزبَ ِي ؽٛد 

28يب  21،  7عٗ ٔٛثت دس سٚص٘بي ففش ، ( اٌف 

اگش ِقْٛ عبصي فٛسيت ٔذاؽتٗ ثبؽذ 56،  28عٗ ٔٛثت دس سٚص٘بي ففش ، ( ة 

دس ٘شصبي أذاصٖ گيشي تيتش آٔتي وٛس ٘ش عبٌٗ الصَ اعت تب دس فٛست ٔيبص  

ٚاوغيٕبعيْٛ تزذيذ گشدد 
  

دٚسٖ ٔٙفتگي ثيّبسي ، دٚساْ ٔمب٘ت ثيّبسيٙب ، صبٍِگي ، ٕ٘گبَ اعتفبدٖ اص داسٚ٘بي 

ايّٕٛ عبپشعيٛ ، صغبعيت ثٗ آٔتي ثيٛتيىٙبيي ٔظيش وٍشتتشاعبيىٍيٓ ، ٔئِٛبيغيٓ ، 

آِفٛتشيغيٓ ، دس ٚست ثشٚص صغبعيت ثٗ ٚاوغٓ    



خغتٗ ٔجبؽيذ


