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 دسآٔذ

 تٛاٖ ٔي چٍٛ٘ٝ أب . ٘يست پزيش أىبٖ ثضسي ثبصيٍشاٖ داضتٗ اختيبس دس ثذٖٚ ثضسي تيٓ يه سبختٗ

 .ٕ٘ٛد تشثيتطبٖ يب ٚ وشد استخذاْ سا آٟ٘ب ثبيذ يب خٛة افشاد خزة ثشاي يبفت؟ دست خٛة ثبصيٍشاٖ ثٝ

 سا خٛة ثبصيٍش يه ٞبي ٌي ٚيژٜ ٔب خٛد اثتذا وٝ است ايٗ است، اِضأي آٖ اص آ٘چٝ لجُ دسٞشحبَ

 .داضتٝ ثبضيٓ خٛد دس سا ٟ٘ب آ ٚ ثطٙبسيٓ

 ثبضيٓ داضتٝ لشاس تيٓ سٞجشي ٔٛلقيت دس اٌش أب ثشيٓ ي ْ ثبال سا خٛد تيٓ اسصش خٛيص استمبي ثب ٔب

 ٞبي تٛغيٝ وٝ چشا .است حيبتي أشي ( تيٓ ثشاي خٛة ثبصيٍش يه ٞبي ٚيژٌي أش )داضتٗ ايٗ ،

 .ثبضيذ اٍِٛ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ خٛد، وٝ وٙذ ٔي اثش آٍ٘بٜ ضٕب

 .است وشدٜ اسائٝ ثذسخطٙذ ٔٛفك تيٓ يه دس خٛاٞٙذ ٔي وٝ وسب٘ي ثشاي سا خػيػٝ 77 وتبة ايٗ

 .وٙذ ٔي ثبصي خٛة سا خٛد تيٕي ٘مص ٔغٕئٙبً ثبضذ، داضتٝ خٛد دس سا خػيػٝ 77 ايٗ وسي چٙب٘چٝ

 

 پزيش٘ذ ا٘قغبف ٚ سبصٌبس-7

 ٔي سٚثشٚ ٟ٘ب آ ثب ٔٛلقيت دسآٖ وٝ است افشادي ٚ ثبضشايظ خٛد دادٖ ٚفك ثٛدٖ، سبصٌبس اص ٔٙؾٛس

 تيٓ دس ٚ وبسوٙيذ ديٍشاٖ ثب ثخٛاٞيذ اٌش . ٘يست سبصٌبس ٘بپزيشي ا٘قغبف ٚ خطىي ثب تيٕي وبس .ضٛيٓ

  .ثبضيذ ٘ذاضتٝ اثبيي تيٓ ثب اص ا٘غجبق ثبيذ ثبضيذ، ٔؤثشي فضٛ

 

 :پزيش٘ذ ا٘قغبف ٚ سبصٌبس تيٓ يه ثبصيٍشاٖ

 وس ٞيچ وٝ ساٞي دس ْ ٟ٘بدٖ ٌب ثشاي سبصٌبس ٚ پزيش ا٘قغبف افشاد : داس٘ذ دٚست سا آٔٛختٗ

 .آٔٛصش پزيش٘ذ ثسيبس افشاد ٘ٛؿ ايٗ .لبئّٙذ اِٚٛيت،ثبضذ ٘پيٕٛدٜ



___________________________________________ 

 ٕ٘ي خٛد ٔمبْ ٚ سٕت دس تغييش سا تيٓ ثٝ ديٍش ثب استقذاد افشاد ٚسٚد :وٙٙذ ٔي أٙيت احسبس

 ٔٛخٛد ٞبي ٚالقيت ثشپبيٝ سا خٛد ٞبي ٔسئِٛيت تغييش يب خذيذ ٔٛلقيت ٚ ٘ذاس٘ذ ثبوي تغييش اص . دا٘ٙذ

 .وٙٙذ ٔي اسصيبثي

 

 ثشٔيذاسيٓ ٘ٛ ٌبٔي .ٔي آصٔبييٓ سا ٘ٛ فىش خٛة،" .ٌٛيٙذ ٔي ثبخٛد خالق افشاد : ٞستٙذ خالق

 . يبثٙذ ٔي ساٞي دضٛاس  ٔٛالـ دس ٚ داس٘ذ خالليت ، سبصٌبس افشاد . ثش٘يبييٓ آٖ پساص  اٌش حتي

 .وٙذ ٔي تمٛيت سا سبصٌبسي خالليت

 تحِٛي وٝ است ثقيذ است خٛيص فىش ثٝ ٕٞيطٝ وٝ وسي : داس٘ذ دٚست سا ٔشدْ ثٝ خذٔت

 تيٓ ثٝ خذٔت ٔب ٞذف اٌش . است خٛيص وشدٖ تجبٜ ديٍشاٖ ثشاي ٘ىشدٖ وٙذ وبسي ايدبدتيٓ  ٘فـ ثٝ

 .٘يست دضٛاس ٞذف ايٗ ثب سبصٌبسسبختٗ خٛيصثبضذ، 

 

 :ضذٖ پزيش ف ا٘قغب ٚ سبصٌبس ثشاي

 .ثيبٔٛصيذ وٝ ثبضيذ چيضي پي دس ٕٞٛاسٜ :دٞيذ فبدت آٔٛختٗ ثٝ سا خٛد

 ٕٞيٗ ثٝ سا آٖ وٝ ٞست ديٍش ٘مطي آيب وٝ ثجيٙيذ سپس : وٙيذ اسصيبثي ٘ٛ اص سا خٛد ٘مص

 .وٙيذ ايفب ايٗ اصثٟتش  يب خٛثي

 ا٘دبْ ثبيذ چٍٛ٘ٝ وبس وٝ است ايٗ يطٛد، ٘ٓ ا٘دبْ وبس ا چش وٝ ٘يست ايٗ ٔسئّٝ : ثجيٙيذ سا فشاتش

 .ثٍشديذ ٘بٔتقبسف ٚ تبصٜ ٞبي ساٜ حُ د٘جبَ ثٝ ضذيذ سٚ سٚثٝ ائسئّٝ  ثب ٚلتٞش  .ضٛد



 «ضذ ثش٘ذٜ يىذيٍش ثب ثقذ وشد، وبس ديٍشاٖ ثب ثبيذ اَٚ»

  ثشاثش چٙذيٗ سا دست يه لذست ٕٞذستي فجبستي، ثٝ « است ضشة چٙذ دس ضشة يه دستي ٞٓ»

 ٕٞذِي ثب تٛاْ ٕٞىبسي ٔيسبصد ٔٛفك دضٛاس وبسٞبي دس سا تيٓ وٝ غفتي تشيٗ ضشٚسي .ٔي وٙذ

 .وٙيٓ وبس ثب يىذيٍش دَ ٚ خبٖ ثب ايٙىٝ يقٙي ٕٞذِي ثب تٛاْ ٕٞىبسي .است آٖ افضبي

 

 :ضٛد ٕٞذال٘ٝ تيٓ افضبي ٕٞىبسي تب دٞذ سخ ثبيذ تحَٛ چٟبس

 .سليت چطٓ ثٝ ٘ٝ ثٍٙشيذ ٕٞذَ ٕٞىبسا٘ي چطٓ ثٝ تيٓ افضبي ثٝ :ثيٙص ٚ دسثشداضت تحَٛ

 .ثبضيذ پطتيجب٘طبٖ ٘جبضيذ، ثذٌٕبٖ تيٓ افضبي ثٝ :ٍ٘شش

 .دٞيذ لشاس تٛخٝ وبٖ٘ٛ دس سا تيٓ خٛد خبي ثٝ :تٛخٝ وبٖ٘ٛ

 ا٘دبْ ثضسٌي وبسٞبي تٛاٖ ٔي ٕٞذِي، ٚ ثبٕٞىبسي .ٔيطٛيذ پيشٚص اتفبق ثب :ثيٙذيطيذ ٘تيدٝ ثٝ

 .داد

 

 ثبضذ؟ خبٖ ٚ دَ ثب تيٓ دس اٚ ٕٞىبسي وٝ ضذ وسي تٛاٖ ٔي چٍٛ٘ٝ

 ٔجبدِٝ تيٓ دسٖٚ دس سليجتبٖ ثب سا خٛد اعالفبت :ضٛ٘ذ ثش٘ذٜ ٕٞٝ وٝ ثبضيذ فىش ايٗ ثٝ

 .وٙيذ

 ٞٓ ضٕب ٚ ثبضذ ٘ذاضتٝ سا ضٕب ٞبي ضقف وٝ ثيبثيذ تيٓ دس سا وسي : ثبضيذ ديٍشاٖ ٔىُٕ

 .ثبضيذ ٘ذاضتٝسا  اٚ ٞبي ضقف

 ________________________________________________________
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 ثبص ديٍشاٖ ثشاي سا ٔيذاٖ ِضْٚ غٛست دس  :ثجيٙيذ فشاتش خٛد ٔػّحت اص سا تيٓ ٔػّحت

 .وٙيذ

 

 پزيش٘ذ تقٟذ -3

 فٛأّي .آيذ ٔي ضٕب يبسي ثٝ ٞٓ خذاٚ٘ذ سبصيذ، ٔي ٔتقٟذ وبسي ا٘دبْ ثٝ سا خٛد وٝ اي ِحؾٝ» 

 .«ٜ ايذ ٘ذيذ ٞٓ سا آٖ خٛاة وٝ آيٙذ ٔي ضٕب وٕه ثٝ اي ٜ ٘طذ ثيٙي پيص

 «دٞٙذ  ا٘دبْ غيشٔقِٕٛي وبسٞبي تٛا٘ٙذ ٔي ٔقِٕٛي افشاد» 

 أب است ٘ٛسبٖ دس پيٛستٝ احسبسبت . ٔبست ٔٙص دس آٖ سيطٝ ثّىٝ ٘يست احسبسي أشي تقٟذ،» 

 «.ٔب٘ذ ٔي سًٙ خبسا ثٝ تقٟذ

 

 :وٝ ثذا٘ذ ثبيذ تيٓ ٔٛثش فضٛ ٞش

 چيضي ثٝ وٝ يذا٘ذ ٘ٓ وسي :دٞذ ٔي ٘طبٖ سا خٛد سختي داس ٚ ٌيش دس ٔقٕٛال تقٟذ

 احتٕبَ وٙيذ وبس ثيطتش چيضي سٚي لذس ٞش . ٌيشد لشاس دضٛاس ضشايظ ايٙىٝ دس ٍٔش ٘ٝ، يب است ٔتقٟذ

 .است وٕتش ثىطيذ دست آٖ اص وٝ ايٗ

 ايٙىٝ ٍٔش ٘ذاس٘ذ يىذيٍش ثٝ سثغي استقذاد ٚ تقٟذ : ٘ذاسد ثستٍي تٛا٘بيي ٚ استقذاد ثٝ تقٟذ

 ديذ خٛاٞيٓ سبصيٓ، ٔتقٟذ داسيٓ آ٘چٝ وبسثشد ثٝ سا خٛد اٌش . وٙيٓ ثشلشاس ٞب پيٛ٘ذي آٖ ثيٗ ٔب خٛد

 .ثشسب٘يٓ ثيطتشي ثٟشٜ ٘يض خٛد تيٓ ثٝ ٔيتٛا٘يٓ ٚ داسيٓ استقذاد ٞٓ وٝ

 



___________________________________________ 

 وٙٙذ ٔي تػٛس ٔشدْ اص ثسيبسي :ضشايظ اثش ثش ٘ٝ ضٛد، ٔي ايدبد ا٘تخبة ثشاثش تقٟذ

ٔي  ايدبد سا ضشايظ وٝ ٞستٙذ تػٕيٕٟب غبِجبً أب .ص٘ذ ٔي سلٓ سا ٔب ٞبي تػٕيٓوٝ  است ضشايظ

 .ييبثذ ْ افضايص ٔب وبٔيبثي ضب٘س .ٌضيٙيٓ سا ثشٔي تقٟذ وٝ ٚلتي .ٕ٘بيٙذ

 ش اسص ٚ افتمبد ثشپبيٝ وٝ تقٟذي حفؼ :ٔب٘ذ ٔي پبيذاس ثبضذ ٞب اسصش پبيٝ ثش وٝ تقٟذي

 سا آٖ إٞيت پيٛستٝ وٝ ٘ذاسد ِضٚٔي صيشا .است ٘تش آسب ٔذت ثّٙذ دس ثبضذ، استٛاس ص٘ذٌئحىٓ  ٞبي

 .ثسٙديذ

 

 :تقٟذ افضايص ثشاي تذثيشٞبيي

 ثب سا خٛد اي حشفٝ ٚ ضخػي تقٟذات :ثض٘يذ ٌشٜ يىذيٍش ثٝ سا خٛد ٞبي اسصش ٚ تقٟذٞب

 ٕٞٛاسٜ ٚ وٙيذ  اسصيبثي ٘ٛ اص سا آٟ٘ب ٔغبيشت غٛست دس . وٙيذ ٔمبيسٝ تبٖ ص٘ذٌي اسبسي ٞبي ش اسص

 .ثٕب٘يذ ٞبي تبٖ ٔتقٟذ ش اسص ثٝ

 ٕٔىٗ .وٙٙذ دِسشدتبٖ است ٕٔىٗ تيٓ افضبي .ضٛيذ ٘بوبْ است ٕٔىٗ : ثض٘يذ دسيب ثٝ دَ

 ثٝ دَ تقٟذ، لجَٛ دس ٞشحبَ ثٝ أب .ٕ٘يآٚسد ثٝ ثبس سا ٘ؾش ٔٛسد ٘تبيح فٟب ٞذ تحمك وٝدسيبثيذ  است

 .ثض٘يذ دسيب

 ٘بٕٔىٗ ٘بٔتقٟذ افشادي ثٝ ٘سجت تقٟذ ايدبد : وٙيذ اسصيبثي سا خٛد تيٓ افضبي تقٟذات

 .است فجث ا٘تؾبسي ٘يض ٟ٘ب آ اص تقٟذا٘تؾبس  ٚ است

 

 ٔي وٙٙذ ثشلشاس استجبط -4

 ثذٖ چٙذيٗ دس خبٖ يه يقٙي تيٓ



 «ثض٘يذ  حشف خٛدضبٖ صٔبٖ ثٝ ٔشدْ ثب أب وٙيذ فىش خشدٔٙذاٖ ٔثُ» 

 

 :ٔي وٙٙذ ثشلشاس استجبط ثب يىذيٍش وٝ ٞبيي تيٓ افضبي

 ف ٞذ ٚ ثطٙبسٙذ سا يىذيٍش ثيطتش ٚلت ٞش تيٓ افضبي :وٙٙذ ٕ٘ي خذا ديٍشاٖ اص سا خٛد

 .ٔي وٙٙذ پيذا ثيطتشي تفبٞٓ ثذا٘ٙذ، ثٟتش سا تيٓ ٞبي

 ٘ضديىي ٚ ٔدبٚست ثب استجبعي، ٔطىالت اص ثسيبسي :ٌزاس٘ذ ٔي ثبص ثشيىذيٍش سا استجبط ساٜ

 ٔي ضٛ٘ذ. حُ

 خٛد تيٓ يبساٖ اص يىي ثب اٌش يقٙي :وٙٙذ ٔي سفبيت سا سبفت چٟبس ٚ ثيست لبفذٜ

 .ٔي وٙٙذ حُ آ٘شا سبفت چٟبس ٚ ثيست فشؼ دس وشد٘ذ پيذاثشخٛسدي  يب ٔطىّي

 : ٘طٛد تيشٜ ٔٙبسجبت ٞست، سٚاثظ تبسيىي احتٕبَ وٝ خبٞبيي دس وٙٙذ ٔي سقي

 .ثشسذ تب وطذ ٔي عَٛ وٝاست  اي ٜ ٔيٛ دٚستي

 تش سبدٜ ٚ سٚضٙتش وٝ وشد وبسي ثبيذ ضٛد، دضٛاستش استجبط ٞشچٝ :٘ٛيسٙذ ٔي سا ٟٔٓ استجبعبت

 .ضٛد ٔي پزيش أىبٖ خضييبت ٘ٛضتٗ ثب وبس ايٗ غبِجبٌ ٌشدد

 ٚسي ٜ ثٟش ِٚي يبثيٓ دست ثيطتشي فشدي دستبٚسدٞبي ثٝ است ٕٔىٗ ديٍشاٖ، اص خٛد وشدٖ خذا ثب

 تيٓ، ٔسَٛٚ عشف اص افضب ٕٞٝ ثب استجبط ثشلشاسي ٚ سشيـ دستشسي أىبٖ .دٞيٓ ٔي وبٞص  سا تيٓ

  .ٔي دٞذ وبٞص سا تيٓ پزيشي آسيت

 

 :خٛيص استجبط ثٟجٛد ثشاي

 _____________________________________________
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 .ٔي وٙذ ٔحىٓ سا افتٕبد ٞبيپبيٝ  ثبص استجبطِ :ثبضيذ ساست ٚ سن

 ديذيذ، اي ٔسئّٝ تيٓ يبساٖ وبس دس اٌش . ٘يست خبيض ضشٚسيبت ثيبٖ دس تبخيشي ٞيچ : ثدٙجيذ صٚد

 .وٙٙذ سفتبس ٕٞيٙغٛس ضٕب ثب وٝ ثخٛاٞيذ ٞٓ ديٍشاٖ اص ثپشداصيذ آٖ ثٝ ٔٙبست، فشغتاِٚيٗ  دس

 دس ٞٓ سا ديٍشاٖ ضٛد ٔي اٌش . ٘ىٙيذ احتىبس سا اعالفبت : ٍ٘زاسيذ خجش ثي سا تيٕي يبساٖ

 .دٞٙذ ٔي دَ ضٛ٘ذ، ثبصيذفٛت ثٝ آٖ دس  وٝ وبسي ثٝ ٔشدْ .ثٍزاسيذأٛس  خشيبٖ

 

 ٞستٙذ وفبيت ثب ٚ اليك -5

 .است ضبيستٍي وٕبَ تيٕي، وبس ثشاي الصْ وفبيت اص ٔٙؾٛس .خٛاٞذ ٔي اليك فضٛ وفبيت ثب تيٓ

 

 :است چٙيٗ اليك افشاد ٔطتشن ٞبي ٌي ٚيژٜ

 .ٔي ضٛد ويفيت حذاوثش ثٝ سسيذٖ ٔٛخت خٛيي، تقبِي :ٞستٙذ عّت تقبِي

 دس چٝ ٞش ٚ ٕ٘بيٙذ ٔي ٔتٕشوض خٛيص وبس ثش سا خٛد ٘يشٚي ٚ وٛضص :سبص٘ذ ٕ٘ي ٔتٛسظ ثب

 .سيض٘ذ ٔي ثيشٖٚداس٘ذ  چٙتٝ

 خٛد خٛد ثٝ ثضسي وبسٞبي ضٛ٘ذ، ا٘دبْ خٛثي ثٝ وٛچه وبسٞبي اٌش :پشداص٘ذ ٔي خضييبت ثٝ

 .ضٛ٘ذ ٔيا٘دبْ 

 .ٔي وٙٙذ تِٛيذ سا ٔحػَٛ ثٟتشيٗ ٕٞيطٝ وفبيت ثب افشاد : وٙٙذ ٔي حفؼ سا وبس ويفيت

 



____________________________________________ 

 : ثبيذ وبسدا٘ي ٚ وفبيت افضايص ثشاي

 .ٕ٘ي ضٛيذ ٔٛفك ثشٚيذ وبسي ٞش د٘جبَ ثخٛاٞيذ اٌش :ثشٚيذ تخػع د٘جبَ

 ا٘دبْ خٛد سا وبس ٞش آخش دسغذ دٜ .ٍ٘زاسيذ ٘بتٕبْ سا وبس اص اي ٌٛضٝ ٞيچ :ثشٚيذ آخش تب سا ساٜ

 .دٞيذ

 ي فبغّٝ تٛاٖ ٔي چٍٛ٘ٝ وٝ وٙيذ ٕٞفىشي تيٓ افضبي ثب : وٙيذ تٛخٝ ثيطتش وبس اخشاي ثٝ

 .وشد وٛتبٜسا  فُٕ ٚ فىش

 ٞستٙذ افتٕبد لبثُ-6

 .است ضشٚسي تيٕي ٞش تٛفيك ثشاي افتٕبد لبثّيت

 

 :اص فجبستٙذ افتٕبد ٞبي پبيٝ

 ٚ دٞيذ لشاس دسست چبسچٛثي دس سا خٛد ٞبي اٍ٘يضٜ وٙيذ سقي ٕٞٛاسٜ : اغّي ٞبي اٍ٘يضٜ

 ثش سا خٛيص ٔػّحت وٝ ثبضذ وسي اٌش . ثىٙٙذ سا وبس ٕٞيٗ وٝ وٙيذ تطٛيك ٘يضسا  تيٓ افضبي

 .ثٛد ٘خٛاٞذ افتٕبد لبثُ تشخيح دٞذ تيٓ ٔػّحت

 اٍ٘يضٜ . ٞبست آٖ پزيشي ٔسئِٛيت ، ٔٛفك افشاد ٕٞٝ ٔطتشن غفت ٟ٘بيي، تحّيُ دس :ٔسئِٛيت

 دٞذ ي ْ ٘طبٖ اضخبظ، ٔسئِٛيت احسبس أب ٞستٙذ، افتٕبد لبثُ اضخبظ چشا وٝ فٟٕب٘ذ ٔئب  ثٝ

 ثشآيذ آٟ٘ب فٟذٜ اص وٝ سي وب ٞش ا٘دبْ ثٝ تيٓ افتٕبد لبثُ افضبي . ثبضٙذ افتٕبد لبثُ خٛاٞٙذ وٝ ٔي

 .اضتيبق داس٘ذ
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 ثبضذ ٕٞشاٜ فىش ثب ثبيذ پزيشي ٔسئِٛيت .است پزيشي ٔسِٛٚيت اص فشاتش افتٕبد لبثّيت :وشدٖ فىش

 .ثخٛسد تيٓدسد  ثٝ تب

 ٘يست وبفي .وشد افتٕبد تٛاٖ ٕ٘ي ٌبٜ ٞيچ وشد، افتٕبد تيٕي يبساٖ ثش ٘تٛاٖ ٕٞيطٝ اٌش :پبيذاسي

 .ثشسب٘يٓ سشا٘دبْ ثٝ خٛاستٝ ا٘ذ ٔب اص وٝ سا وبسي ثبيذ ٌبٜ ثىٙيٓ، سا خٛد سقي تٕبْوٝ 

 

 :ثبضيذ افتٕبد لبثُ پيص اص ثيص ايٙىٝ ثشاي

 ضخػي اٞذاف ٚ ٔٙبفـ ٚ ثيبٚسيذ وبغز سٚي سا خٛد ٞبي ٞذف : ثطٙبسيذ سا خٛد ٞبي اٍ٘يضٜ

 .وٙيذ ٕٞبًٞٙ تيٓ ٔٙبفـثب  سا خٛد

 ٚ ٞب لَٛ ثٝ تبٖ پبيجٙذي خػٛظ دس سا ديٍشاٖ ٘ؾش است؟ حشف حشفتبٖ ديٍشاٖ ٘ؾش ثٝ آيب

 .وٙيذ وٓ سا فُٕ ٚ حشف فبغّٝ ٚ ضٛيذ خٛيبٞبيتبٖ  حشف

 

 داس٘ذ ا٘ضجبط -7

 وبسٞبيي ا٘دبْ ص ا است فجبست ا٘ضجبط، .ضٛد ٔي تجذيُ تٛا٘بيي ثٝ استقذاد وٝ است ا٘ضجبط وٛسٜ دس

 ا٘ضجبط حفؼ .دٞيٓ ا٘دبْ ٔيخٛاٞيٓ وٝ وبسي ا٘دبْ ثٝ ضذٖ ٔٛفك ثشاي دٞيٓ، ا٘دبْ خٛاٞيٓ ٕ٘يوٝ 

 .ٔي دٞذ لشاس دستشس دس سا ثضسي وبسٞبي ٚ ٔي دٞذ ٘تيدٝ وٛچه وبسٞبي دس

 

 :ثخٛس٘ذ تيٓ دسد ثٝ تب وٙٙذ ايدبد ا٘ضجبط صٔيٙٝ سٝ دس ثبيذ اضخبظ
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 آٚسيذ، سٚي رٞٙي ٞبي چبِص ثٝ پيٛستٝ داسيذ، ٍ٘بٜ فقبَ سا خٛد رٞٗ اٌش : ا٘ذيطيذٖ ا٘ضجبط ثب

 داسد ا٘ذيطيذٖ ا٘ضجبط وٝ وسي .ٔي ضٛيذ ٔٙضجظ وشدٖ فىش دس ثيٙذيطيذ، خيش چيضٞبي ثٕٝٞٛاسٜ  ٚ

 .دٞذ ٔي ا٘دبْ سا ثٟتش وبسي ٞش

 يب داسد ثبص دٞيذ ا٘دبْ ثبيذ وٝ وبسي اص سا ضٕب احسبسبت، ٍ٘زاسيذ :فٛاعف ٚ احسبسبت ا٘ضجبط

 .داسد ٚا دٞيذ ا٘دبْ ٘جبيذ وٝوبسي  ثٝ

 ا٘دبْ .است فّٕي ثي ٚ فُٕ دس ثبص٘ذٜ ٚ ثش٘ذٜ تفبٚت : فُٕ ٚ  الذاْ ثشاي صْ ال ا٘ضجبط

 چٙيٗ ثب وٝ وسب٘ي ٚ ا٘ذ وشدٜ حبوٓ خٛد افٕبَ ثش سا ا٘ضجبط وٝ آيذ ثشٔي وسب٘ياص  وبسٞب دسست

 .ثش٘ذ ٔي صيبدي ثٟشٜ ثبضٙذ، وبس داضتٝ ٚ سش ا٘سبٟ٘بيي

 

 :ثبضيذ دستيٓ ٔٙضجظ تش فضٛي خٛاٞيذ ٔي اٌش

 ٚ ٔٙبست صٔبٖ دس دسست، وبسٞبي ا٘دبْ يقٙي ا٘ضجبط : وٙيذ تمٛيت سا وشدٖ وبس ثٝ فبدت

 .دٞيذ ا٘دبْ ٘بخٛضبيٙذ ِٚٛ الصْ، وبسي سٚص ٞش .ٔٛخٝدِيُ  ثٝ

 اخشا سا عشحي يب ثض٘يذ ثٝ وبسي دست خٛيص، اسادٜ ٚ فىش تمٛيت ثشاي : ثض٘يذ دست چبِطي ثٝ

 وبس دس ٚ ا٘ذاصيذ وبس ثٝ سا خٛد فىش وٝ وٙذ ٔي ٚاداستبٖ أش ايٗ . ا٘ذاصد وبس ٜ ة سا ٔغضتبٖوٝ  وٙيذ

 .ثبضيذ داضتٝ ا٘ضجبط خٛيص

 ٔي دٞيذ، ٘طبٖ افشاعي ٞبي ٚاوٙص ٚ ٔي ضٛيذ احسبسبتي ٌبٞي اٌش : داسيذ ٍ٘ٝ سا خٛد صثبٖ

 .ثٍٙشيذ تقمُ ٚ آسأص ثب أٛس ثٝ .ٍ٘ٛييذ ٌفت ٘جبيذ سا آ٘چٝ وٝ است ايٗ اغالحي ٌبْ٘خستيٗ 
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 ٔي وطٙذ ثبال سا تيٓ يبساٖ،-8

 است ثضسي وبسي افضٚدٖ، يبساٖ اسصش ٚ ثشلذس

 يبفتٙطبٖ تٛفيك ؽشفيت ٚ تٛاٖ ثش يب ثجشد ثبال سا سغح ضبٖ ثتٛا٘ذ وٝ سا وسي تيٓ، افضبي يب ٞب ا٘ذاْ

 .ٔي ستبيٙذ ٚ داس٘ذ دٚست ثيفضايذ،

 

 :داس٘ذ ٔطتشن ٚيژٌي چٙذ ٔي دٞٙذ پشٚثبَ سا خٛد تيٕي يبساٖ وٝ وسب٘ي

 وسب٘ي ا٘تؾبسات ثبصتبة ٔقَٕٛ ثٝ عٛس افشاد، فّٕىشد :ضٙبسٙذ ٔي لذس سا خٛد تيٕي يبساٖ

 تطٛيك ضشايظ دس ستجٝ، ٚ ٔمبْ ثٝ تٛخٝ ثذٖٚ ٞب ا٘سبٖ ٕٞٝ ي .ٞبست آٖ احتشأْٛسد  وٝ است

 .ٔي دٞٙذ ٘طبٖ ثيطتشي ٚ خٟذ خذ ٚ وٙٙذ ٔي وبس ٔؤثشتش

 فمظ ٘ٝ يذٞٙذ، ْ پشٚثبَ ديٍشاٖ ثٝ وٝ ثبصيٍشا٘ي :ٟ٘ٙذ ٔي اسج سا تيٕي يبساٖ ٞبي اسصش

 اعالفبتي چٙبٖ .ٔي ضٙبسٙذ ٘يض سا ٞب آٖ پسٙذٞبي ٚ ٞب اسصش ثّىٝ ٟ٘ٙذ، ٔي اسج سا خٛدتيٕي  يبساٖ

 .سبصدٔي  ٔستحىٓ سا پيٛ٘ذٞب يبسا٘ي، چٙيٗ ثب استجبط ايدبد ثٝ فاللٝ ثب ٕٞشاٜ

 ٚ لذس افضايص ديٍشاٖ ثٝ دادٖ پشٚثبَ اغّي ٔبيٝ :ثش٘ذ ٔي ثبال سا تيٕي يبساٖ ٔٙضِت ٚ لذس

 .استآ٘بٖ  ٔٙضِت

 ثش افضٚدٖ ثشاي :ٌطبيذ ٔي پشٚثبَ خٛد اَٚ دٞذ، ٔي پشٚثبَ ديٍشاٖ ثٝ وٝ وسي

 .ثشد ثبال سا وبسخٛد ثبيذسغح ٘خست تيٓ،يبساٖ  اص يبسي تٛا٘بيي
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 ثىطب٘يذ، ثبالتش ٞبي لّٝ ثٝ سا آ٘بٖ ٚ دٞيذ پشٚثبَ تيٕي يبساٖ ثٝ خٛاٞيذ ٔي اٌش

 :ثبيذ

 وبسي ٚ وٙيذ پيذا افتمبد ديٍشاٖ ثٝ اٌش : وٙٙذ ثبٚستبٖ آ٘ىٝ اص پيص وٙيذ ثبٚس سا ديٍشاٖ

 ثٟتش ٔي پٙذاس٘ذ خٛد آ٘چٝ اص وٝ وٙيذ وٕىطبٖ تٛا٘يذ ٔي وٙٙذ، احتشاْ ٚ حيثيت احسبسوٝ  وٙيذ

 .ضٛ٘ذ

 اص وٝ خذٔتي پشثٕشتشيٗ : وٙٙذ خذٔت ضٕب ثٝ آ٘ىٝ اص پيص وٙيذ خذٔت ديٍشاٖ ثٝ

 .وٙٙذ استفبدٜ خٛد ؽشفيت ٚ تٛاٖ تٕبْ اص تب وٙيٓ وٕه ديٍشاٖ ثٝ وٝ است ايٗآيذ  ٔي ثش ٔب دست

 ٔي ٘ضديه وسي ثٝ ٔشدْ : ثجش٘ذ ثبال سا لذستبٖ آ٘ىٝ اص پيص ثجشيذ ثبال سا ديٍشاٖ لذس

 تأويذ ديٍشاٖ لٛت ٘مبط ثش .خٛيٙذ ٔي دٚسي ثىبٞذ لذسضبٖ اص وٝ وسي اص ٚ وٙذ ثضسٌطبٖوٝ  ضٛ٘ذ

 .ثبضٙذ داضتٝ سا آٖ استقذاد وٝ ثشاٍ٘يضا٘يذ خبيي تب سا افشاد أب وٙيذ

 

 ٔطتبلٙذ -9

ثشٕ٘ي  اٚ اص ٘يض ثخٛسي ثذسد وبس ٕ٘ي ضٛد، اسضب وٝ ايٗ ثش فالٜٚ ٘ذاسد، ٞيدب٘ي خٛد وبس دس وٝ وسي

 وٝ تيٕي .ٕ٘ي ٌيشد سا اضتيبق خبي چيض ٞيچ . است ٘طذٜ ا٘دبْ اضتيبق ثذٖٚ ثضسٌي وبس ٞيچ .آيذ

 .است لذست ٔٙطأ ٘يشٚيي ايٗ چٙيٗ ٚ يبثذ ٔي ضٍشف ٘يشٚيي ثبضذ، ٔطتبلبٖ ٔحفُ

 

 :ٞستٙذ چٙيٗ ٔي افشٚص٘ذ ضٛق ضقّٝ ٌشٚٞي ٚ تيٕي وبس ٔحيظ دس وٝ وسب٘ي
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 خٛد دست ا٘سبٖ ٍ٘شش وٝ ٔي دا٘ٙذ ٔٛفك افشاد :افشٚص٘ذ ٔي خٛد سا خٛيص اضتيبق ضقّٝ

 خبسج اص ٘يشٚيي تب ٌزاس٘ذ ٔي دست سٚي دست وٝ افشادي . است آٖ اص ثخطي اضتيبقٚ  اٚست

 ٔي ٌزسد ٔي اعشافطبٖ دس چٝ وٝ ايٗ ثٝ ثستٝ . ديٍشا٘ٙذ خٛاسخٛاٖ سيضٜ ثشاٍ٘يضد، سا اضتيبق ضبٖ

 .ٞستٙذ ٔثجت خٛيص اسادٜ ٚ خٛاست ثٝ ٔثجت افشاد .افتٙذ ٔي ٚخشٚش خٛش ص ا يب خشٚضٙذ

 تٛاٖ ٕ٘ي .ضٛيذ ٕ٘ي ثش٘ذٜ ٘ىٙيذ آغبص سا ثبصي اٌش :اٍ٘يض٘ذ ثشٔي خٛيص دس سا احسبس

 ساٜ ايٗ دس ثبيذ ثبضيٓ، ٔطتبلبٖ اص ثخٛاٞيٓ اٌش . ثشا٘ذ پيص ثٝ سا ٔب ٚ دسآيذ دس اص اٍ٘يضٜتب  ٔب٘ذ ٔٙتؾش

 وٝ ٘يست ثقيذ ضٛيٓ، وبس ثٝ دست تب ضٛد پيذا وبس ٞٛاي ٚ حبَ اَٚ وٝ ثٕبيٓ اٌش ٔٙتؾش .ثشداسيٓ ٌبْ

 .٘طٛد سٚضٗ ٔب اضتيبق ضقّٝ ٞيچٍبٜ

 وٝ ٔي ضٛد ثبفث ٔثجت فميذٜ ٞبي ثش تٕشوض ٚ خٛيص وبس ثٝ افتمبد :داس٘ذ افتمبد خٛد وبس ثٝ

 ٔب دسٖٚ دس سا اضتيبق ضقّٝ أش ايٗ .ثٍٛييٓ سخٗ ٔثجت ِحٙي ثب وٙيٓ ٔي آ٘چٝ دسثبسٜ ٕٚ٘بييٓ  فُٕ

 .داسيٓ ٍ٘ٝ سٚضٗ سا ضقّٝ وٝ ثٛد خٛاٞذ ايٗ ٔب وبس پس آٖ اص . ٔي افشٚصد

 اضتيبق .است ٔطتبلبٖ ثب آٔيضش اضتيبق، افضايص ساٜ :وٙٙذ ٔي ٘طش ٚ حطش ٔطتبلبٖ ثب

  .ثٛد ثي تفبٚت ٚ خٙثي ٕ٘ي تٛاٖ ٔثجت ا٘ذيطبٖ حضٛسدس  . است ٔسشي

 

 :ثض٘يذ دأٗ سا خٛيص اضتيبق ضقّٝ خٛاٞيذ ٔي اٌش

 اضتيبق تبٖ وٛسٜ تب سبصيذ ٔىّف وبسي ا٘دبْ ثٝ سا خٛد :ثپشٚسيذ خٛد دس سا تىّيف احسبس

 .ضٛد سٚضٗ

 فشاتش حذ آٖ اص ٞٓ ا٘ذوي ٚ دٞيذ ا٘دبْ است الصْ وٝ سا آ٘چٝ : وٙيذ وبس ا٘تؾبس حذ اص ثيص

 .ٕ٘بييذ ٔطبٞذٜ تيٓ ثشفضبي سا آٖ تبثيشٌبٜ  آٖ . سٚيذ
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 ا٘دبْ ثٝ خٛثي أشٚص وٝ وبسي : دٞيذ ا٘دبْ آٖ فبِي سغح دس سا وبسي ٞش وٙيذ سقي

 .ثشٔي اٍ٘يضد سا ٔب اضتيبق ضٛد ا٘دبْ خٛة وٝ وبسي .فشداست خٛة وبسثٙبي  سًٙ ضٛد

 

 داس٘ذ ٞذفي ٚ لػذي -71

 وٝ ضٛد ٔي ٔٛفك تيٕي .ٕ٘ي وٙٙذ وبس اتفبلي ٚ پشاوٙذٜ . داس٘ذ ٞذفي ٚ ٔمػذ ، ٔٛفك اضخبظ

 .وٙٙذ حسبة خٛد حشوت ٞش سٚي وٝ وسب٘ي .ثبضٙذ ٔػٕٓ ٔمػذي ثٝ سسيذٖ ثشاي آٖ افضبي

 

 

 :ثبيذ ضٛد ٔٛفك ٚ ثشسب٘ذ سشا٘دبْ ثٝ سا ٞذف ٚ لػذ ثخٛاٞذ وٝ وسي

 ٞضاساٖ ٔشدْ اص ثقضي : ثبضذ داضتٝ فٕش غشف اسصش وٝ ثشٌضيٙذ ٔمػذي ٚ ٞذف

 يه ثٝ فمظ غٛستي وٝ دس ٕ٘ي تٛا٘ٙذ، دٞٙذ ا٘دبْ خٛاٞٙذ ٔي وٝ سا وبسي چشاوٝ  آٚس٘ذ ٔي دِيُ

 دس ٘يض اي اسادٜ ٚ فضْ ٘جبضذ، وبس دس ٘يشٚٔٙذي ٔمػٛد ٚ ٔمػذ اٌش .تٛا٘ٙذ ٔي چشا وٝ داس٘ذ ٘يبص دِيُ

 .ثٛد ٘خٛاٞذ وبس

 ثّذ وٝ ٞستٙذ وبسي ا٘دبْ ثٝ ٔبيُ اضخبظ : ثطٙبسذ سا خٛد ٞبي لذست ٚ ٞب ضقف

 سا خٛد اٌش .وٙذ ٔي ثيذاس سا ٔب خفتٝ ٘يشٚي ٚ اٍ٘يضد ثشٔي فاللٝ ٞب تٛا٘بييوبسٌيشي  ثٝ .ثبضٙذ

 وٝ ثيٙذاصيٓ ساٞي ثٝ سا خٛد ٘يشٚي ٚ ٚلت تٛا٘يٓ ٔي ٔي آيذ، ثش ٔب اص وبسي چٝ وٝ ثذا٘يٓ ٚ ثطٙبسيٓ

 .ثشسذ ٔمػذي ثٝ

 ا٘دبْ سا وبسٞب ٕٞٝ وٝ ٜ ايٓ ٘يبٔذ د٘يب ثٝ :وٙذ ٔي ٌزاسي اِٚٛيت سا خٛد ٞبي ٔسئِٛيت

  وبس آٖ ٔجٙبي ثش پيٛستٝ ٚ دٞيٓ تطخيع سا خٛد ٞبي اِٚٛيت . دٞيٓ ا٘دبْ وبسيوٝ  ايٓ آٔذٜ .دٞيٓ



 آسبٖ دٞيٓ، ا٘دبْ سا آٖ ٚلت چٝ ٚ ثىٙيٓ چٝ ايٙىٝ تطخيع ثطٙبسيٓ، سا خٛد چشاي ص٘ذٌي وٙيٓ. اٌش

 .ضٛد ٔي تش

 . ثٍٛيٙذ ثّٝ چيضي ٞش ثٝ وٝ است ايٗ ثٝ افشاد ثشخي عجيقي ٔيُ :ثٍٛيٙذ ٘ٝ وٝ ٌيش٘ذ ٔي يبد

 دس ثض٘يذ، دست آٔذ خٛضتبٖ وٝ وبسي ٞش ثٝ اٌش .ضٛد ٕ٘ي حبغُ چٙذا٘ي تٛفيك تٕشوض،ثذٖٚ  أب

 .دسخطيذ ٘خٛاٞيذ ضذٜ ايذ سبختٝ آٖ ثشاي وٝ وبسي

 وٛضص فشآيٙذ دس اٌش .ضٛد ي ْ تٕبْ آدْ ضشس ثٝ غبِجبً ٔذت وٛتبٜ ٞبي ٍ٘بٜ :ثيٙٙذ ٔي سا دٚس

  .ضٛد ٔي خضٔتش فضٔتبٖ ثٍٙشيذ، سا دٚس فٛسي، ٘تبيح ثٝ دستيبثي خبي ثٝوبٔيبثي  ثشاي

 

 :ٕ٘بييذ تمٛيت عشيك ايٗ ثٝ سا خٛيص ٔمػٛد ٚ ٞذف ثٝ ٔقغٛف فضْ

 .ثطٙبسيذ سا خٛد ضقف ٞبي ٘مغٝ

 .ثيفضاييذ خٛد تخػع ثش ٚ ثٕب٘يذ داسيذ تجحش وٝ وبسي دس

 .دٞيذ لشاس ٔمػٛدي ٚ ٞذف پبيٝ ثش سا خٛد سبال٘ٝ ٞبي فقبِيت تمٛيٓ

 

 وٙٙذ ٔي سسبِت احسبس -77

 است ٞذف ساٜ دس پبيذاسي وبٔيبثي، ساص

 

 :سسبِت پيطٍبٖ ٕٞٝ ٚيژٌي چٟبس

 ________________________________________________________
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 ثشاي حشوت، ٔسيش يبفتٗ ٚ سسبِت ضٙبخت اص ٘بضي ضٛق ٚ ضٛس :دا٘ٙذ ٔي سا تيٓ ٔمػذ

 .٘فش ٞش وبٔيبثي ثشاي وٝ است الصْ لذس ٕٞبٖ تيٓ وبٔيبثي

 پيص پبي تيٓ افضبي اص يىي وٝ ٚلت ٞش : وٙذ سٞجشي تيٓ، سٞجش وٝ دٞٙذ ٔي اخبصٜ

 ايٙىٝ ثشاي .ٔي يبثذ افضايص ٘شسذ خٛد ٞبي ٞذف ثٝ تيٓ وٝ ايٗ أىبٖ وٙذ، ايدبد ٔب٘ـ آٖ سٞجش

 .دٞذ ا٘دبْ سا خٛد ٚؽيفٝ وٝ ثبضذ ثبص ثبيذ آٖ سٞجش ثبَ ٚ دست ضٛد، ثش٘ذٜ تيٕي

 ٚ ٔٙبفـ اص ٌزضتٗ ثب تيٓ، خٛة فضٛ :سا خٛد تٛفيك ثقذ خٛاٞٙذ ٔي سا تيٓ تٛفيك اَٚ

 .ٔي داسد ٔمذْ خٛد ضخػي تٛفيك ثش سا تيٓ تٛفيك خٛد،ضخػي  فاليك

 سبصٌبسي، ثب :دٞٙذ ا٘دبْ سا خٛد سسبِت تب ص٘ٙذ ٔي دست ثبضذ الصْ وٝ ٞشوبسي ثٝ

  .سسب٘يذ يبسي تيٓ تٛفيك ثٝ ٘يست فبدي ٚؽبيف خضٚوٝ  فّٕي يب ٚ اثتىبس

 

 :سسبِت احسبس تمٛيت ثشاي

 .٘ٝ يب وٙذ ٔي د٘جبَ سا خٛد ٔبٔٛسيت ضٕب تيٓ وٝ ثجيٙيذ تب وٙيذ دلت

 .ثٍزاسيذ اخالظ عجك دس داسيذ ٞشچٝ ٞستيٓ تيٓ فضٛ وٝ حبَ

 

 ا٘ذ آٔبدٜ -72

 است ثبخت ٚ ثشد ثيٗ تفبٚت آٔبدٌي،

 است ٔقِٕٛي ٚ فبدي آٔبدٌي حبغُ چطٍٕيش، دستبٚسدٞبي
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 صيش ٔٛاسد دٞيذ، يبسي سا خٛد تيٓ ثضٍ٘بٜ سش وٝ وٙيذ آٔبدٜ سا خٛد خٛاٞيذ ٔي اٌش

 :ثٍيشيذ ٘ؾش دس سا

 سا ساٜ ثيٗ ضشايظ تب وٙيذ ثشسسي ٚ ٞستيذ ٔمػذ وذاْ ساٞيِ ضٕب تيٓ ٚ ضٕب وٝ ثذا٘يذ ثبيذ :اسصيبثي

 .ثپشداصيذ ثبيذ ثٟبيي چٝ ٔمػذ آٖ ثٝ سسيذٖ ثشاي وٝ وٙيذ تقييٗ ٚ ثطٙبسيذ

 دسست سا ٔسيش ايٙىٝ ٍٔش ٕ٘يشسيذ ٔمػذ ثٝ ٌبٜ ٞيچ دا٘يذ ٔي سا ٔمػذ وٝ ايٗ ثب :ٔسيشيبثي

 .دٞيٓ ا٘دبْ دسست سا وبس ثبيذ ٘يست، وبفي وشدٖ وبس سخت تٟٙب .وٙيذ ا٘تخبة

 خٛد ثبيذ . ثبضيذ خٛد ثبصي رٞٙي ٞبي خٙجٝ ٔشالت ثبيذ وٛضطي ٚ وبس ٞش دس تٛفيك ثشاي :ٍ٘شش

 ٘يض، ٞستيذ آٖ دس وٝ ٔٛلقيتي ٚ ضشايظ ثٝ ٚ خٛد تيٓ ثٝ خٛد، ثٝ أب .وٙيذ آٔبدٜ خسٕي ِحبػ اص سا

 .ثبضيذ داضتٝ ٔثجت ٍ٘شضي

 .ثٛدٖ ٘خست ٌبْ ثشداضتِٗ ٔتشغذ يقٙي آٔبدٌي .وٙيذ الذاْ ثبيذ سشا٘دبْ :فُٕ ٚ الذاْ

 

 

 :خٛيص آٔبدٌي افضايص ثشاي

 وٝ عٛسي ثٝ ثيٙذيطيٓ آيٙذٜ حشوت ٔسيش ثٝ وٝ وٙذ ٔي ايدبة ضذٖ آٔبدٜ : ثجيٙيذ سا آيٙذٜ فشآيٙذ

 .داسيذ ٘يبصي چٝ ثقذٞب وٝ دسيبثيذاوٖٙٛ 

 خجشٜ ٟ٘ب آ وبسثشد دس ٚ آضٙب خٛد، حشفٝ تحميك اثضاسٞبي ٚ ٞب سٚش ثب :وٙيذ پژٚٞص ثيطتش

 .ضٛيذ



 .آٚسيذ ٘ؾش دس پيٕٛد خٛاٞيذ ٔطبثٝ ٚضقيت ثب ٔدذد ٔٛاخٟٝ ٍٞٙبْ دس وٝ سا ساٞي ٚ وٙيذ ٔشٚس

 

 ٔي خٛضٙذ تيٓ افضبي يبساٖ ثب -73

 أب ثشد ٔي پيص سا خٛد ٞبي ٜ فميذ داسد، دٚست تيٓ يبساٖ اص ثيطتش سا خٛيص فمبيذ وٝ وسي آٖ

 داسد. ٔي ثبص حشوت اص سا تيٓ

 تش ٔحىٓ ٞشچٝ استجبط ٞبي سضتٝ . ثبضٙذ ٘طش ٚ حطش ٚ استجبط اُٞ وٝ خٛاٞذ ٔي سا افشادي ٞب، تيٓ

 .ضٛد ٔي ثيطتش تيٓ ٕٞجستٍي ٚ  پيٛستٍي ثبضٙذ،

 

 :وٙيذ تٛخٝ چيض پٙح ثٝ خٛد تيٕي ٔٙبسجبت ٚ سٚاثظ تحىيٓ ثشاي

 ثشلشاسي دس .ثبضٙذ وشدٜ احتشاْ دسخٛس وبسي آ٘ىٝ اص پيص ٌزاضت احتشاْ ثبيذ ٔشدْ ثٝ :احتشاْ

  .ٔي ضٛد آغبص ٌزاضتٗ احتشاْ ثب چيض ٕٞٝ ٔٙبسجبت،

 وبفي تٟٙبيي ثٝ أب ثٍزاسد، سا خٛة ٔٙبسجبتي ٞبي پبيٝ تٛا٘ذ ٔي احتشاْ : ٔطتشن ٞبي تدشثٝ

 ٔي ٔطتشن تدشثٝ ثبصي، ثشدٖ .وٙٙذ پيذا ٔطتشن ٞبي تدشثٝ صٔبٖ، عَٛ دس ثبيذ تيٕي يبساٖ .٘يست

 .خٛاٞذ

 . ٕ٘ي ٔب٘ذ پبيذاس ساثغٝ اي ٞيچ آٖ ثذٖٚ .است ٔٙبسجبت ٚ سٚاثظ پبيٝ افتٕبد، :افتٕبد

 ٚ ضٛد تطىيُ ٘يشٚٔٙذ استجبعي ثشپبيٝ تيٕي وٝ ايٗ ثشاي .پبيذ ٕ٘ي خب٘جٝ يه سٚاثظ : ثستبٖ ٚ ثذٜ

 ثٍيشد. ٔبيٝ ٞٓ ٚ ثٍزاسد ٔبيٝ ٞٓ وسي ٞش تب است، الصْ ثستبٖ ٚ ثذٜ وٙذ،سضذ 

__ 

 ________________________________________________________

اص خغبٞبي خٛد ثيبٔٛصيذ : تدشثٝ ٞش وسي ٔيتٛا٘ذ ثٟتشيٗ اثضاس آٔبدٌي اٚ ثبضذ .اضتجبٞبت خٛد سا 
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 آٖ ثستش دس وٝ وسب٘ي ٔي ٌشدد، استٛاس آٖ پبيٝ ٞبي ٚ وٙذ ٔي سضذ سٚاثظ ٚلتي : ٔتمبثُ خظ

 ٘بخٛضبيٙذ ٚ دضٛاس وبسٞبي ٔي تٛا٘ذ ثٛدٖ، ٞٓ ثب ثش٘ذ، ٔي ِزت يىذيٍش حضٛس ٚ ٚخٛد اص داس٘ذ لشاس

 .ثشٌشدا٘ذ ٔثجت ٞبي تدشثٝ ثٝ سا

 

 :تيٓ يبساٖ ثب ثٟتش استجبط ايدبد ثشاي

 .سبصيذ ٔقغٛف ديٍشاٖ ثٝ خٛد خبي ثٝ سا خٛيص تٛخٝ

 ديٍشاٖ ثٝ : ثيفضاييذ خٛد تيٓ يبساٖ اسصش ٚ لذس ثش تٛا٘يذ ٔي چٍٛ٘ٝ وٝ وٙيذ فىش

 .ثجشيذ ٘فقي خٛد ايٙىٝ ثذٖٚ ثشسب٘يذ ٘فـ

 اص ثبيذ ٘ذاسيذ، خجش خٛد تيٓ فٟبي ٞذ ٚ أيذٞب ٞب، خٛاست اص اٌش : ثىٙيذ دسستي ٞبي پشسص

 .ثيضاس٘ذ چيضي چٝ اص ٚ وٙذ ٔي خٛضحبِطبٖ چيضي چٝ ثپشسيذ ٞب ٖ آ

 تدشثٝ ساٜ اص ٍٔش وشد ٘خٛاٞيذ پيذا ٔطتشن صٔيٙٝ اي تيٓ يبساٖ ثب : وٙيذ پيذا ٔطتشن تدشثٝ

  .وٙيذ ثشلشاس استجبط تيٓ يبساٖ ثب ٞٓ وبس ٔحيظ اص خبسج دس . ٔطتشن

 ٕٞٝ ٞستيذ ٟ٘ب آ ثب وٝ ٚلتي : ثشاٍ٘يضيذ خٛثي احسبس خٛدضبٖ ثٝ ٘سجت ديٍشاٖ دس

 ٚ ٕٞىبساٖ حضٛس دس سا ٞب ٖ آ ٚ ثستبييذ سا لذستطبٖ ٞبي ٘مغٝ ثشٌشدا٘يذ، ٞب آٖ ثٝ سا خٛد تٛخٝ

 .ٞستٙذ استثٙبيي ٚ ٟٔٓ وٝ وٙيذ تّميٗ ٟ٘ب آ ثٝ .ثضسي وٙيذ ٞطبٖ خب٘ٛاد افضبي

 

 خٛيطٙذ استمبي پي دس -74

 



 خٟذ ٚ خذ ِٚي است ٘بٕٔىٗ وٕبَ .ٞستٙذ وٕبَ عّت دس ٕٞٝ . ضٕبست تيٓ استمبي ضٕب، استمبي» 

 اص ٕٞيٗ .دٞيذ ا٘دبْ آيذ ٔي ثش دستتبٖ اص ٞشچٝ خٛد ٔٛخٛد ضشايظ دس . است ٕٔىٗ وٕبَ ساٜ دس

 اص ٘ىٙٙذ احسبس خٛد سش ثبالي فطبسي اٌش ٞستٙذ ثٙذي سشٞٓ وٝ د٘جبَ وسب٘ي« است  لجَٛ ضٕب

 سا خٛد وبس ضشايغي ٞش دس خٛيطٙذ ويفيت استمبي پي دس وٝ وسب٘ي أب ٔي وطٙذ دست وبس ا٘دبْ

  .دٞٙذ ٔي ا٘دبْ

 

 چيض سٝ اص ٞستٙذ خٛد ثيٙص ٚ دا٘ص سغح استمبي فىش ثٝ پيٛستٝ وٝ وسب٘ي

  :ٔب٘ٙذ ٕ٘ي غبفُ

 ٔي ا٘دبْ أشٚص ٕٞيٗ سا وبس ايٗ ثبضذ خٛد دا٘ص سغح استمبي فىش ثٝ وٝ تيٕي فضٛ :آٔبدٌي

 ثيبٔٛص٘ذ، چيضي سٚص ٞش وٝ داس٘ذ لػذ افشاد وٝ ٚلتي .ٕ٘بيذ ٕ٘ي ٔٛوَٛ دٚس اي آيٙذٜ ثٝ سا آٖ ٚ دٞذ

 .ثٍزسا٘ٙذ سش اص سا ٔٛخي ٞش وٝ وٙٙذ پيذا ٔي آٔبدٌي

 ٔحيظ اص وٝ وٙيذ پب ٚ دست فشغتي ضٛيذ، ثٟتش سٚص ثٝ سٚص وٝ خٛاٞيذ ٔي اٌش : تبٌُٔ ٚ تفىش

 اص ٚ ثپشداصيذ خٛد ٞبي وبٔيبثي ٚ ضىستٟب ٔشٚس ثٝ ٚ سٚيذ فشٚ آسأص دس ٚ ضٛيذ دٚس خٛد پشٔطغّٝ

 .ثٍيشيذ دسس ٞب آٖ

 سٚص اص ثٟتش ضٕب سٚص ٞش تب ٘يبسبييذ آٔٛختٗ اص . ثجٙذيذ ثىبس ايذ، ٌشفتٝ يبد وٝ سا آ٘چٝ : ثستٗ وبس ثٝ

 .ثبضيذ خٛدتبٖ ٌزضتٝ اص ثشتش آٖ ٞش وٝ است ايٗ تشلي ٘يست، ٞٙش ديٍشاٖ ثش ثشتشي .ثبضيذ پيص

 

 :خٛيص استمبي ثشاي

 .وٙيذ پيذا عّجٍي ٚ دا٘طدٛيي سٚحيٝ ٚ وشدٜ دٚس خٛد اص سا غشٚس :ضٛيذ پزيش آٔٛصش

 ______________________________________________________
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 خٛد دا٘ص ثش آٖ دس خٛاٞيذ ٔي وٝ ثشٌضيٙيذ سا اي صٔيٙٝ : ثشيضيذ سا خٛد پيطشفت ثش٘بٔٝ

 .٘ىٙيذ سپشي آٔٛختٗ اص فبسك سا سٚصي ٚ ثيفضاييذ

 .دٞيذ ثٟب خٛد ٔمبْ استمبي اص ثيطتش خٛد دا٘ص استمبي ثٝ

 ٌزضتٝ ا٘ذ خٛد اص -75

 «٘يست وبس دس ٔٗ ثبضذ، تيٓ وٝ خبيي»

 «.ثذا٘ذ ٔمذْ ثشخٛد سا ديٍشي وسي ٞش ايٙىٝ ٍٔش ٕ٘ي يبثذ، تٛفيك تيٕي ٞيچ»

 

 :ثپبضيٓ خٛد رٞٗ ثستش دس صيش ٟٔبي ٌب ثشداضتٗ ثب سا خٛدٌزضتٍي اص ثزس

 ٔٛخت ثّىٝ ، سبصد ٔي ٔتحذ سا تيٓ فمظ ٘ٝ دستي ٌطبدٜ : ثبضيذ دست ٜ ٌطبد ٚ ثخطٙذٜ

 .ضٛد ٔي آٖ پيطشفت

 ثيٙيٓ ٔي وسب٘ي دس سا خٛدخٛاٞي ٞبي ضىُ ثذتشيٗ اص يىي : ثٍزاسيذ وٙبس سا ثبصي سيبست

 آ٘ىٝ . ٞستٙذ خٛيص ضخػي ٔٙبفـ وست غذد دس يقٙي .وٙٙذ ٔي ثبصي سيبست تيٓ دسٖٚ دس وٝ

 .ٔي دٞذ تشخيح خٛد ٔٙبفـ ثش سا تيٓ ٔٙبفـ خٛدخٛاٞي اص اختٙبة است،ثب تيٕي وبس اُٞ

 .ٔي ا٘دبٔذ وبٔيبثي ثٝ اتحبد ٚ آٚسد ٔي اتحبد ٚفبداسي :ثبضيذ ٚفبداس

 ٔشص ثٝ ضٛد وطيذٜ افشاط ثٝ استمالَ اٌش : ٟ٘يذ اسج استمالَ اص ثيص ٔتمبثُ ٚاثستٍي ثٝ

 .وٙذ ايدبد وبسضبٖ دس ٔب٘قي يب ثشسب٘ذ آسيت ديٍشاٖ ثٝ اٌش خػٛظ ثٝ سسذ، ٔي خٛدخٛاٞي
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 :خٛدٌزضتٍي اص ٘شدثبٖ اص سفتٗ ثبال ثشاي

 وٙيذ غحجت خٛد دستبٚسدٞبي اص وٝ داسيذ فبدت اٌش : وٙيذ ٔقشفي سا ديٍشاٖ خٛد خبي ثٝ

 .وٙيذ تقشيف ديٍشاٖ اص ٞفتٝ اي دٚ ٚ وطيذ دس خٛد تقشيف اص صثبٖ .وٙيذ ٔقشفي ديٍشاٖ ثٝ سا خٛد ٚ

 .ثٍزاسيذ صيشدستبٖ ٘مص دس سا خٛد

 .وٙيذ وٕه غذا ٚ سش ثي ٚ پٟٙب٘ي

 

 ٌطبيٙذ ٔطىُ -76

 « ثيبثيذ حُ ساٜ ٔطىالت ثشاي» 

 «ثيبثيذ  سا دسٔبٖ ٍ٘شديذ، دسد د٘جبَ» 

 چٙيٗ ثب وٝ تيٕي .ثيبفشيٙذ تحَٛ تٛا٘ذ ٔي ا٘ذيطذ، ٔي حُ ساٜ ثٝ ٔطىُ خبي ثٝ وٝ وس آٖ

 .سسب٘ذ خٛاٞذ ٔٙضَ ثٝ سا ثبسي ٞش ثبضذ، ضذٜ سبختٝ افشادي

 

 :ا٘ذ دادٜ تطخيع ٔطىُ ٌطبيبٖ ٚ خٛيبٖ حُ ساٜ ٕٞٝ وٝ وٙيذ تٛخٝ حمبيمي ثٝ

 خشيبٖ اص خضئي ٞب، ضىست ٞب، دضٛاسي ٔٛا٘ـ، : ٞستٙذ ٔب رٞٙي تػٛيشٞبي ٔطىالت،

 عشص ثب ٞب ٖ آ ثب وٝ است ايٗ وشد تٛاٖ ٔي وٝ وبسي ثٟتشيٗ .٘بپزيش٘ذ اختٙبة وٝ ٞستٙذ ص٘ذٌي

 .داسد ثستٍي ٔب ٍ٘شش ثٝ فمظ ايٗ .ضٛيٓ سٚ سٚثٝ خٛيب٘ٝ ٜ حُ سا فىشي

 .ٞستٙذ حُ لبثُ ٔطىالت ٕٞٝ
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 ثٝ يب ٚ ٔي سسب٘ٙذ آسيت ٔب ثٝ يب ٔطىالت :وٙٙذ ٔي تش آ٘چٙبٖ سا آ٘چٙبٖ ٔطىالت،

 .ٔبست خٛد ثب ا٘تخبة .ٔي سبص٘ذ سٚضٗ سا ٔب دسٚ٘ي ٔٛتٛس فىس

 

 :ضٛيذ خٛ حُ ساٜ ٚ ٔطىُ ٌطب ثيص اص ثيص تيٓ ٔحيظ دس ايٙىٝ ثشاي

 .ثٍشديذ ٞحُ سا د٘جبَ ثٝ ٚ ٘ىطيذ پس پب ٔطىالت، ثب ثشخٛسد دس :٘ذٞيذ ٚا

 ايستبدٌي پبيذاس تفىش حّٕٝ ثشاثش دس ٕ٘ي تٛا٘ذ ٔطىّي ٞيچ» : سبصيذ ٔتٕشوض ٘ٛ اص سا خٛد فىش

 « وٙذ

 ٘ٛ اص سا ٔسئّٝ . وٙيذ ثيشٖٚ سش اص سا ثبعُ افىبس : ثيٙذيطيذ ٘ٛ اص خٛد استشاتژي دسثبسٜ

 .ثشسيذ ٘ٛ ٞبي ٜ حُ سا ٚ ٞب ايذٜ ثٝ تب دٞيذ ا٘دبْ آيذ ثشٔي دستتبٖ اص ٞشچٝ .وٙيذ تقشيف

 اٌش .ثشداسيذ ديٍش ٌبٔي . وٙيذ حُ سا ٔطىُ ٘تٛا٘ستيذ اَٚ ٌبْ دس اٌش : وٙيذ تىشاس سا فشآيٙذ

 ٞذف وٝ ثبضيذ داضتٝ يبد ثٝ . وٙيذ عي ديٍش ٔطىُ حُ ثشاي سا ساٜ ٕٞيٗ وشديذ، حُ سا ٔطىُ

 .وٙيذ پيذا ٌطبيب٘ٝ ٔطىُ وٝ ٍ٘شضي است ايٗ ضٕب

 ا٘ذ ٘ستٜٛ ٚ پيٍيش -77

 «ديٍش چيضي ٘دب آ ثٝ سفتٗ ٚ است يه چيض ديذٖ سا دٚس» 

 ٌي ٜ ٚيژ سبيش اص ٚ ٘ذاس٘ذ خبغي استقذاد وٝ وسب٘ي حتي . است وبٔيبثي سٔض سٕبخت ٚ پبيذاسي

 .ثبضٙذ تيٓ ثشاي ٔفيذي وٕه ٔي تٛا٘ٙذ پطتىبس، داضتٗ غٛست دس ٔحشٚٔٙذ، تيٕي وبس ٞبي

 

 :ايٙىٝ يقٙي وبس ا٘دبْ دس اغشاس



                            

____________________________________________ 

 ٘يست ٔقٙب ثذيٗ سٕبخت : سا آٖ اص ثيطتش ٘ٝ ٚ ثٍزاسيذ، اخالظ عجك دس داسيذ ٞشچٝ

 ثٝ سا خٛد تٛاٖ دسغذ 711 ايٙىٝ يقٙي وبس دس سٕبخت . وٙيذ سٚ داسيذ چٙتٝ دس چٝ ٖ آ اص ثيص وٝ

 .تش وٓ ٘ٝ ٚ ثيطتش ٘ٝ – ٌيشيذ وبس

 ضشايظ دس : ثسپبسيذ سش٘ٛضت دست ثٝ سا خٛد ايٙىٝ ٘ٝ وٙيذ، وبس اسادٜ ٚ ثبفضْ

 .٘جبضيذ ٔتىي لذس ٚ لضب ٚ ثخت سش٘ٛضت، ٘ىطيذ،ثٝ دست وبس اص دضٛاس

 :ايذ ضذٜ خستٝ وٝ آٍ٘بٜ ٘ٝ ثبضذ، ضذٜ ا٘دبْ وبس وٝ ثىطيذ دست وبس اص ٚلتي

 .ثٍزاسيذ س فشات ٞستيذ لبيُ تٛا٘بيي ثشاي وٝ ٔشصي اص سا پب ثبيذ خٛاٞيذ ٔي سا خٛد تيٓ تٛفيك اٌش

 .ثبضذ ضذٜ ا٘دبْ وبس ايٙىٝ ٍٔش داسد سٕح ثشٕ٘ي سشآدْ اص دست سٕبخت

 

 :خٛد سٕبخت ٚ استمبٔت تمٛيت ثشاي

  .وٙيذ وبس آٖ اص ثيص ٚ ٘جبضيذ پبيجٙذ وبسي سبفت ثٝ :وٙيذ وبس تش ٞٛضٕٙذا٘ٝ ٚ ثيطتش

 ٞٓ ٔمػذي ٚ ٞذف اٌش أب است اِضأي غذالت داضتٗ وبٔيبثي ثشاي : ثبضيذ داضتٝ آسٔب٘ي ٚ ٞذفي

 .ٔي ضٛد ثبص تش آسبٖ وبٔيبثي ساٜ ثبضذ وبس دس

 ثب سا خٛد .ثشٔي اٍ٘يضد سا ٔب سٕبخت ٚ سشسختي ٔب خٛيب٘ٝ سلبثت عجيقت : ثذا٘يذ ثبصي سا خٛد وبس

 عشف دٚ ٞش تب وٙيذ دسٌيش داس٘ذ ٔطبثٝ ٞذفي وٝ سبصٔبٖ اص افشادي ثب دٚستب٘ٝ سلبثتي دس ديٍشاٖ

 .وٙيذ پيذا اٍ٘يضٜ

 ثٙذي خٕـ

 :ثشد ٘بْ ريُ ضشح ثٝ ٔي تٛاٖ سا خٛة تيٓ يه افشاد اغّي ٔطخػٝ ٞفذٜ تشتيت، ثذيٗ
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