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کااونیی کتیی کندانای ککییاکهریینکاییینکوا ارییافنکو ییی ااکعزیزانی کهییصک ثیی کویییدکو یی ااک کازییدماا کایک یی تا کزییایدکیی ید
کتا کشدن .فنکو ی ااککهر ویدکهاا ک کایک  تا کیی دکواکو ی ااک دا

کشداکشاتلکا ککخشکازد:کنکان کهصکاوکایاجاککیانکت 

افراایکهصکفقی ک ثی کاعیرسکوزیان کو یی ااک یداکواکااونی ک کنری ک دا ای کو یی اایکواککیصکفیر  ککرزیانا کییاکایک .1
 )ک  نکویدکنامکاوکزاید(کفنکو ی ااکازدماا کهاا .  تا کایگرکیی د

ااککییصکفییر  کنیییزکفنکو ییی افییراایکهییصکتیی ک دا ایی کو ییی ااک ییداکواکعییر  ککییرکاعییرسکوزییان کاوکزییایدکیی یید .2
 ویدکنامکاوکزاید()کاککفنکو ی ااکازدماا کهاا .کرزانا ک کایک  تا کایگرکیی د

 :بخش اول

کیاکک کفنکو یی ااکعویدککاشیا ک کتی کندانای کددی ککی  نکعویدیدکاوکزیایداینکافرااکنیاییکنی یدکهیصکاوکزیایدکیی ید
کازدماا کایکلیانکتدجداکاوکتادیکزایدکهصکعکسکآنکاوکییرکگذاشدصکش  کازدکو ی ااک داکواکویدکهاا .

نکدص:کاوکنظرکااشدصککاشی کاوصیدون کهیصکاوکزیایدکوییدکنیامکنکایی ککیصکشیراکهایلکاوادیصکا ای  کااا کنری کشیداک کنری ک
کویو کهرا کان کتشا   کهای .ندانی کاعرعا کترکدطککصککایای کهاا هانک کافراایکهصکو ی ااکواک

کفنکو ی ااککصکشکلکییرکعرلکهای :جهدکویدکو ی ااکک  نکویدکنامکاوکزایدکیی د

کو یکلیانکتدواکنظرکهصکاوکنثدیرکییرکنشانکااا کش  کازدکهلینکهای .ک-1

ک
ک



ک

ککع کایکهلینکو یکلیانکویدکو ی ااککاکصمحصکییرکتداجصکت کشدی .ک-2

ک
ک

اوکاییینکصییمحصکواککییاککندجییصککییصکاعرعییا کو ییی ااک ییداکهاتییلکهاییی ک کاوکآ ییرکاهرییصکویییدکو ییی ااکواککک ایکتدجییدافیلیی ک-3
زیایدکاوزیامکتی ککتی یرکزیایدکزنی .کاگرکفیل  اککصکاوزد کهاتلکشی  ککاشیا کو یی ااکشیراکوییدک کجهیدککروزی کندزی ک

کو ی ااکشراکتادشرکت کشدا.کت یرکزایدشدا،ککع کایکنایی کندز ک

ک

ک



صکهاوکشراکنرامکازیدک ککعی کایکناییی ک کاندشیاوکو یی ااکیینکایرییلکاعیرسکوزیان ککیرایکشیراکاوزیامکتی کشیداکاوکاینکتردل
کهصکت کندانی کجزدیا کترکدطککصکو ی ااک داکواککروز کهای .

 بخش دوم:

فنکو ییی ااکازییدماا کهاییی ک کو ییی ااک ییداکواککییصکفییر  کاوکصییدون کهییصکتیی ک دا ییی کایکنرییات کاتکانییا کزییایدکیی یید
کفنکو ی ااکویدکنامکهای .کرزانی کا مکایک رصککای کاوکزایدکیی د

کترادلکییرکواکانیامکهای .کویدکنامک کویدکو ی ااجهدک

ککرایکویدکنامکاوکزایدکو یکلیانکعودیدکاوکزایدکهصکنثدیرکآنکاوکییرکگذاشدصکش  کازدکهلینکهای .ک-1

ک
ککع کایکهلینکو یکاینکلیانککاکصمحصکییرکتداجصکت کشدی :

ک



 رانطدوکهصکتشا   کت کهای ککیرایکوییدکنیامکا کدالیدک جیداکااواکهیصکشیراککیرایکوییدکو یی ااک کازیدماا کایکاتکانیا کک-2
کایی کفیلی  ایکفیرمکواککیصکصیدون کواکاندخیا کهایی ککعی کایکاندخیا کایینکگزیایصکک«تنکاوادصکا ا  ک  ید »زایدککای کگزیاصک

کهصکایاجاکگمدصکت کشداکهاتلکهای .

ک
ک

  مکآاوسکایریلک دانانکواک اواکهای .اوککخشکا -
  اواکهای .کفاوز نامک کنامک اندااگ ک داکواککصک -

 



ندجیصکااشیدصککاشیی کنیامکشیراکدی اهارکااوایکزیصکهلریصککاشیی ک کک– اواکهایی ککفاوزی نیامکفر شیگا ک دانیانکواککیصک -
   دکواک اواکنکای ()لطماکنامکفر شگا ک دانانکواک اوی کهای کنات کهصکاوکاینکنثدیرککعدالن کنرکنشدا.

گییرکوکنییداوکتر کاوک اواکهاییی .کآاوسکفر شییگا کلیاکیی ک  ییدکهییصککیی  نکفاصییلصک کانگلی یی آاوسکفر شییگا ک ییداکواک -
)لطمیاکآاوسکتخیدفکفر شیگا ک دانیانکواک اواکهایی کآاوزی کهیصکاوکایینکنثیدیرک  یدکواککنرایشکااا کت کشیدا.

  اواکنکای (
نیینکترکیدطککیصکتدافقیدککیاکشیرای ک کریداک کواککزنیی ک کو یکاهریصکاوکنهایدکشیراو کنلمینک یداکواک اواکهایی ک ک -

 عودیدکهلینکهای .

 

ک
ک

ک

ک

ک

ک



کعیی کایکهلییینکو یکعوییدیدکصییمحصکییییرککییرایکشییراکلییداکتیی کشییداکهییصکاوک دلییصکا مککاییی کفر شییگا ک دانییانکاوکک-3
کفنکو ی ااکواکهیکرکا یکهای .یی د

 
ک

ک.هیکرکا یکت کشدی  اواکصمحصک«ککزنککری !»کاکیانککرکو یکگزیاصک

ک

ک

ک

ک

ک

ک

ک



ک( اواکنکای کک)اعرعا ک دانانکواک اواکهای کاعرعا کنثدیرکواکاعرعا کاینکصمحصکواکتطاکقکنثدیرکییرکهاتلکهای :ک-4

ک

ک
ک

ازدماا کهای ک ک یرگدمککیصکهلریصک یلی کی ییی  ککاشی .ک)کیصکایینک یاعرکهیصک«ک،»نکدص:کندجصکهای کهصککرایکآاوسکایک یرگدمک
کااا کشدا(کو یکنقشصککصکاوزد کنرایش

ک

ک

ک

ک



ک:کع کایکهاتلکهرانکاعرعا ک ککاکهلینکو یکاهرصکاااتصک اواکصمحصکییرکت کشدی ک-5

ک
ک

هییصکاعرعییا کواککییاکندجییصکندریییحا ک ییرکهییااوکهاتییلکتیی کهاییی ک)اییینکاعرعییا کجهییدکهراا ییدکاوآتیی کشییراکایکزییایدک
کفنکو ی ااکازدماا کت کشدا(یی د

کشدی کت کندانی ککع اکنکریلکهای .نکدص:ک رکه امکایکاینکاعرعا کواکن ا

ککاکهلینککرکو یکاهرصکاااتصکفر شگا کشراکآتاا کازدک کت کندانی ک اواکآنکشدی .ک-6



ک
ک

کرایدیانکایرییلکشی  کازیدک کتی کندانیی کاوکصیمحصکد یا کهیاوکریکهصککصکصدو ک داهاوکندلی کشی  ککنکدص:کوتزکعیدوکشرا
کآنکواکنغییرکا ی .

تشا   کهایلکفر شیگا ک اواکصیمحصکیییرکتی کشیدی ،ک ریانطدوکهیصکتی ککیایی کاوکایاجیاک ایدیکنکدص:ککع کایکهلینککرکو یک
کزایدکنایی کشدا.کت یرکزایدد ا کشراککرایکفر  کفعامکنش  کازدک ککای کندز ک

کع کایک اواکش نککیصکهایلکفر شیگا کهیصککیصکشیکلکیییرکازیدکشیراککایی ککیصککخیشکناظیریا کوفدیصک ککر ی کاعرعیا کواکک-7
کد ا ک داکنکریلکهای .جهدکنایی ک

ک



اوککخییشکناظیرییا کشییراکتیی کندانییی ککر یی کاعرعییا کهییصک یییرکاوکوا کانیی اییکا لیییصکفر شییگا ک اواکهراییی کواکتشییا   کک-8
هاییی ک ک ریاییینکتیی کندانییی کاعرعییا ککیشییدریککییرایکفر شییگا ک ییداکواک اواکهاییی ،ککییرایکایاکییصکهاییلکشییراکنایییی کشییداک ک

 دییدک یداکواککیی ،کو یی اا ایک یداکواککیصکفیر  ککرزیانی ک ککرااشیدکااشیدصککاشیی ککافنکو ی ااکددانی کاوکزایدکیی د
کنایی کهای کهصکاوککخشکناظیرا ککاکتراجعصککصکنبکنایی ک دیدکت کندانی کاینکهاوکواکانجامکا ی .

ک
کاوککخشکا مکشراککای کنثدیرکیک کایکت اوککشاازای کهصکگمدصکش  کازدکواکآهلداکهای .ک-9

ک
نثیدیرککایی کهیاترک اریدککیدا ک ککی  نکازیدماا کایکاهلیکیشینک یایکازیکارکگرفدیصکشی  ککاشی .کدی اهارکدجی ککنکدص:کاین

تگاکایدکت ککاش .کاوکصدون کهیصکدجی کنثیدیرکشیراککیشیدرکایکایینکتقی اوکازیدکتی کندانیی ککیاکازیدماا کک1کاوگذاویکنثدیرک
هیشییاهاایکتییاکاییینکازییدکهییصکنثییدیرک ییداکواک یییلکایک یایی  یکدجیی کآنکواکهییا شکا ییی ک کیییاکوا کآزییاندرک ککpaintایکاکییزاوک

آهلییداکهییرانکاوکایاجییاکیکیییاوکاوکنلگییرامککمرزییدی ک کا کییاو کص یییر کهاییی ک کنثییدیرکص یییر کشیی  کایکنلگییرامکواکاوکایاجییاکآهلییداک
کهای .ک)نلگرامککصکعدوک داهاوکنثدیرکواکفشرا کزاییکت کها (

ک

ک



نایییی ک کاوزییامکتیی کهاییی کاییینککخییشکایکاااو که ییدکازییدعرمکتیی کاوککخییشککعیی یکشییراکآاوسک کهیی که یید ک ییداکواکک-10
کشداک کاوکصدو کصحیدککدانکاعرعا ،کنایی کت کشدا.

ک
ک

**ککع کایکانجامکنرات کایینکترادیلکاعرعیا کشیراکندزی کتی یرکزیایدککروزی کتی کشیداک کاوکصیدو کناییی کاعرعیا ک
کفنکو ی ااکازدماا کهای .زایدکیی دایریل ککرایکشراکاوزامکت کشداک کشراکت کندانی کایک  تا ک

ترکیدطککیصککجزدییا **کهسکایکنایی کاعرعا کت کندانیی کتشیاکصککخیشکا مکو یی ااک یداکواکوییدکهایی ک کهیسکایکوییدک
کتانا کنع ااککایای ،کویو  ا،کتیزانکفر  ک ک...(کاوککخشک ایکتخدلفکهالک داکتشا   کهای .)ککو ی ااکوا


