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ؽه در خا٘ٛادٜ یا دٚعتاٖ ٚ آؽٙایاٖ تا تچٝ ٞایی ٔٛاخٝ ؽذٜ ایذ وٝ تٕایّی ٘غثت تی 
اِٚیایی وٝ تا خٛاٞؼ ٚ تٕٙا اس .تٝ ا٘داْ دادٖ تىاِیف ٚاٌذار ؽذٜ اس خا٘ة ٔؼّٓ ٘ذار٘ذ

دا٘ؼ آٔٛساٖ ٔی خٛاٞٙذ ٔؾك ؽة خٛد را تٙٛیغٙذ أا تچٝ ٞا ٘اس ٔی وٙٙذ،دٚعت 
...٘ذار٘ذ ا٘داْ دٞٙذ ٚ

آیا تا تٝ حاَ ؽذٜ اس خٛد تپزعیٓ چزا تچٝ ٞا ٘غثت تٝ ا٘داْ أٛر ٔحِٛٝ اس خا٘ة ٔؼّٓ 
خٛد تی ػاللٝ ا٘ذ؟

أزٚسٜ عزٌزٔی ٞای خذاب تزای تچٝ ٞا آ٘مذر سیاد ؽذٜ اعت وٝ ىثیؼی اعت 
فزاٌیزاٖ تزخیح ٔی دٞٙذ اٚلات خٛد را تا آٖ ٞا تٍذرا٘ٙذ تا رٚ٘ٛیغی ٞای خغتٝ 

.وٙٙذٜ ٚ وغاِت آٚر ٚ تىزاری
در ایٗ وتاب تقٕیٓ دارْ مٕٗ تؼزیفی اس تىّیف ؽة ٚ تٛمیح درتارٜ ا٘ٛاع ٚ الغاْ 

تىاِیف تا ٔثاَ ٞای ٔتؼذد در درٚط ٔختّف ا٘ٛاع تٕزیٗ ٞا ٔتفاٚت در درٚط 
ٌٛ٘اٌٖٛ را تیاٖ داؽتٝ تا ٕٞىاراٖ ٌزأی مٕٗ آؽٙایی تا ایٗ ٔدٕٛػٝ اس تىاِیف ٚ 
تٟزٜ ٌیزی اس آ٘اٖ تٙا تٝ عّیمٝ ٚ خاللیت خٛد تٕزیٗ ٞای خذیذی اس دَ ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ 

.ٔثاَ ٞا اعتخزاج ٕ٘ایٙذ
هب هؼلوبى ػبزت زاضین هؼوَال تىبلیفی زض اضتجبط ثب زضٍؼ فبضؾی ٍ ضیبضی ثِ ثچِ ّب 
ٍاگصاض ًوبیین زض حبلی وِ هی تَاى ثؼس اظ تسضیؽ ّسیِ ّبی آؾوبى،خغطافیب، تبضید، 

.ػلَم ٍ ؾبیط زضٍؼ هدوَػِ توطیٌبتی هتٌبؾت ثب ّوبى زضٍؼ اضائِ زاز
.اهیسٍاضم هدوَػِ هغبلت ایي وتبة ثطای ّوىبضاى اضخوٌسم هفیس ٍالغ گطزز

93تبثؿتبى -ػلی ذلمتی                                                                                             

همسهِ
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:ؼطیف تىلیفت

آٔٛساٖ در عاػاتی وٝ  ٔدٕٛػٝ فؼاِیت ٞایی اعت وٝ تٝ ٔٙظٛر تؼٕیك یادٌیزی دا٘ؼ
.در آٔٛسؽٍاٜ حنٛر ٘ذار٘ذ فٛرت ٔی ٌیزد

:السْ اعت در تزرعی تىّیف، ٔؼّٓ تٝ چٙذ ٘ىتٝ اعاعی تٛخٝ وٙذ
.ٔؼّٓ خٛد ؽخقا تىاِیف دا٘ؼ آٔٛساٖ را تزرعی وٙذ - 
تٝ ٍٞٙاْ تزرعی تىاِیف، دا٘ؼ آٔٛس وٙار ؽٕا حنٛر داؽتٝ تاؽذ ٚ درتارٜ چٍٍٛ٘ی  - 

.ا٘داْ تىاِیفؼ تٛمیحات السْ را تذٞذ
.تىاِیف تزخغتٝ ٚ خٛب ا٘داْ ؽذٜ ٔٛرد تؾٛیك ؽٕا لزار ٌیزد - 
.پای ٚرلٝ تىّیف دا٘ؼ آٔٛس را حتٕا أناء ٚ تاریخ تش٘یذ - 
.٘ٛؽتٗ تاسخٛرد تىّیف اس خا٘ة آٔٛسٌار أزی مزٚری اعت - 

:تىاِیف اس ٘ظز ٔحتٛا تٝ چٟار دعتٝ تمغیٓ ٔی ؽٛ٘ذ
:تىلیف توطیٌی

تىبلیف آهبزُ ؾبظی
تىبلیف ثؿغی ٍ اهتسازی

تىبلیف ذاللیتی
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:  تىلیف توطیٌی 
ایي ًَع تىبلیف ثطای تمَیت هْبضت ّب ٍ زاًف ّبی وؿت قسُ هٌبؾت هی ثبقس ٍ هؼوَالً 

ثِ نَضت وتجی اضائِ هی گطزز ٍ خْت تثجیت یبزگیطی ٍ فؼبلیت ّبی ذَاًسى ٍ وبضّبی 
اگط اظ ایي تىبلیف ثیف اظ حس اؾتفبزُ قَزذؿتِ .توطیٌی ٍاًفطازی ثِ وبض گطفتِ هی قَز 

.وٌٌسُ ثَزُ لصا زض حس ٍ اًساظُ ثبیس اظ آى اؾتفبزُ قَز

ّسف ّبی تىبلیف توطیٌی  
تمَیت هْبضتْب ٍ افعایف ؾطػت ػول زض اًدبم وبضی

تثجیت هغبلت آهَذتِ قسُ زض شّي
افعایف ؾطػت ػول زض یبزآٍضی هغبلت ٍ تمَیت حضَض شّي ٍ لسضت تدؿن زاًف آهَظ

ّبی ایدبز ؾَْلت ٍ قطایظ هٌبؾت تط ثطای اضتجبط ثیي آهَذتِ ّبی خسیس ثب پیف زاًؿتِ 
.آهَظ وِ هٌدطثِ زضن ثیكتط هغبلت زضؾی هی گطزززاًف 

ضفغ ًمبط ضؼف زضؾی زاًف آهَظاى

:توطیٌیهثبل تىلیف 

.ًوًَِ ّبیی اظ تغییطات فیعیىی ٍ قیویبیی وِ زض اعطاف قوب ضخ هی زّس فْطؾت وٌیس
ِ ای اظ زاؾتبى ضٍاى ذَاًی  .ذط فهل  ثرَاًین  ضا ثٌَیؿیسآذالن

ًبم اؾتبى ّب ٍ هطاوع ضا حفظ  ) ثب ضؾن خسٍل اؾبهی اؾتبى ّب ٍ هطاوع آًْب ضا ثٌَیؿیس 
(وٌیس

.ضا ثسّس( اِ)زض آذط آًْب نسای ( ُ)ؾِ ولوِ ثٌَیؿیس وِ قىل 
.ثرف پصیط اؾت  ذظ ثىكیس 3زٍض  ػسزی وِ ثط  

                                  94-87-61-35
ثؼس اظ ظْط پبیبى یبفت ظهبى  6قطٍع ٍ زض ؾبػت   16   10فیلن ؾیٌوبیی زض ؾبػت 

پرف ایي فیلن چِ هست ثَزُ اؾت؟
ثب اؾتفبزُ اظ وسام قىل ظیط هی تَاى هؿبحت شٍظًمِ ضا ثسؾت آٍضز؟

هثلث( ز        هتَاظی االضالع( ج          هطثغ( ة        هؿتغیل( الف
چطا افغبًؿتبى اظ ًظط التهبزی پیكطفت ًىطزُ اؾت؟
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ؾبظیتىبلیف آهبزُ 

ایي ًَع تىبلیف خْت آهبزُ ؾبظی ٍ آهبزُ وطزى قبگطزاى ثطای زضؾْبی ضٍظ ثؼس یب  
ضٍظّبی ثؼس ثِ وبض ثطزُ هی قَز ٍ هؼوَالً ثِ نَضت هغبلؼِ وتت زضؾی ، هغبلؼِ ذبضج 

اظ وتت زضؾی ، خوغ آٍضی هغبلت ٍ هَاز لجل اظ وٌفطاًؽ زض والؼ زضؼ ، حفظ وطزى 
لهس ًْبیی ایي ًَع تىلیف . ، ضٍذَاًسى ٍ اظ لجل ذَاًسى زضٍؼ اًدبم هی پصیطز

ّوبًغَضی وِ پطٍفؿَض زٍیل ٍ ثبضثط ثیبى ًوَزُ اًس ، ٍازاضوطزى زاًف آهَظاى ثِ 
.وؿت ظهیٌِ هٌبؾت اعالػبتی خْت آهبزُ قسى ثطای زضٍؼ ٍ هجبحثِ ضٍظ ثؼس اؾت

ظهبًی ایي ًَع تىلیف اظ ؾَزهٌسی ٍ وبضآیی ثطذَضزاض اؾت وِ اثتسا ضٌّوَزّب ، 
ضاٌّوبییْب ٍ زؾتَضالؼولْبی الظم زض هَضز چگًَگی ٍچطایی اًدبم تىبلیف وبهالً ثطای 

.زاًف آهَظاى تؼییي گطزز ٍ اثتىبض ػول ، لسضت تریل ٍ ضٍـ قرهی حفظ گطزز

:هثبل تىلیف آهبزُ ؾبظی پٌدن اثتسایی
.زضؼ فبضؾی خلؿِ آیٌسُ ضا هغبلؼِ هی وٌس ٍهؼٌی ولوبتی ضا وِ ًویساًس پجسا هیىٌس

اظ ثعضي تطّب یب (ذكه ٍ تط)زاًف آهَظاى ضا ضاٌّوبیی  وٌس تب زضهَضز تفىیه ظثبلِ
.وتبة تحمیك وٌس ٍ گعاضـ ضا ثِ والؼ اضائِ زّس
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اهتسازیتىبلیف ثؿغی ٍ  

ّبی  ایي ًَع تىلیف ثِ لَل پطٍفؿَض فَیل ٍ ثیلی ، قبگطز ضا فطاؾَی وبضّب ٍ فؼبلیت 
والؾی ؾَق زازُ ، هَخجبت یبزگیطی ایسُ ّب ٍ هْبضتْب ضا زض هَلؼیتْبی خسیس فطاّن 

.  هی آٍضز
ایي ًَع تىلیف ثِ لَل زٍیل ٍ ثبضثط ثط ضٍی تَلیس زاًف ًِ تىطاض ٍ تىثیط زاًف ، 

ّبی آهَظقی ثِ نَضت اًفطازی زض ذبضج اظ  اؾتَاض ثَزُ ٍ زضنسز اهتساز فؼبلیت
. هساضؼ هی ثبقس

ُ ی تىلیف ثؿغی ٍ اهتسازی هتصوط قس آى اؾت  یه ًىتِ اؾبؾی ٍ هْن وِ ثبیس زضثبض
وِ اًدبم زازى ثؼضی اظ ایي تىبلیف ًیبظهٌس ّوىبضی ٍ ّوسلی هؿئَالى آهَظقگبُ اهَض 

اختوبػی قْطی ٍ ضٍؾتبیی ، ّوىبضی ٍالسیي ٍ ٍلت نطف وطزى هؼلن اؾت گبُ ثِ 
.ًیبظ اؾت .... اثعاضّبیی چَى پطؾف ًبهِ ، زٍضثیي ػىبؾی ، ضٍظًبهِ ٍ هدالت ٍ

 
ّبی تىبلیف اهتسازی ٍ ثؿغیف    ّس

افعایف اعالػبت ٍ هؼلَهبت ػوَهی زاًف آهَظاى پیطاهَى هَضَػبت زضؾی  -1
(ثیكتط اظ ثطًبهِ زضؾی تؼییي قسُ)

افعایف تَاًبییْبی زاًف آهَظاى زض حل هؿبئل ٍ تؼوین ٍ وبضثطز آهَذتِ ّب زض  -2
ّبی خسیس هَلؼیت

ّبی تحمیمی ،  آهَظاى زض اًدبم فؼبلیت ّبی زاًف تكَیك ٍ تمَیت هْبضتْب ٍ آگبّی -3
پػٍّكی ٍ هغبلؼبتی پیطاهَى هَضَػبت زضؾی ٍ اؾتفبزُ اظ ًتبیح وؿت قسُ ثطای اضائِ 

ًظطیِ ّب ٍ ایسُ ّبی خسیس
ایدبز ػبزت هغبلؼِ ٍ تمَیت حَنلِ ٍ ثجبت ٍ ضٍحیِ پی گیطی زض اًدبم هغبلؼبت  -4

ّبی عَیل الوست ٍ اهتسازی ٍ پطٍغُض زًجبلِ زا
تمَیت حؽ ذَزثبٍضی ، ذَزقٌبؾی ٍ اػتوبز ثِ ًفؽ زض زاًف آهَظ -5

:هثبل تىلیف ثؿغی ٍ اهتسازی 
پؽ اظ تسضیؽ وؿطّب زاًف آهَظاى ضا ضاٌّوبیی وٌین تب اعالػبتی زض هَضز وؿطّب پیسا 

.وٌٌس ٍ ثِ والؼ اضائِ زٌّس
.تهبٍیطی وِ ثیبًگط وبضثطز وؿطّب ّؿتٌس ثِ والؼ اضائِ زٌّس
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ذاللیتیتىبلیف 

ّبی هىتؿجِ زض والؼ زضؼ ضا  فَیل اػتمبز زاضز وِ ٍلتی زاًف آهَظ هفبّین ٍ هْبضت 
ّبی خسیس ٍ هتفبٍت ثِ وبض ثٌسز ایي ًَع تىلیف ضا  ثب ّن تطویت وٌس ٍ زض یه ضاُ یب ضاُ

.تىلیف ذاللیتی گَیٌس
ایي ًَع تىلیف لسضت ذاللیت ، اثتىبض قرهی ، لسضت تریل ٍ ذَز ضاّجطی ضا زض 

.قبگطزاى پطٍضـ هی زّس
هؼلوبى ثب اضائِ ایي ًَع تىلیف ؾؼی زاضًس زاًف آهَظاى ضا ثِ هبٍضای وبضی تطغیت 

وٌٌس وِ زض والؼ زضؼ آغبظ قسُ ٍ آًبى ثِ فؼبلیت ّبی اًفطازی ، اثتىبضی یب گطٍّی 
.  تطغیت وٌٌس ثِ ایي ًَع تىلیف ووتط هی تَاى ثِ نَضت تىلیف یه قجِ ًگبُ وطز 

یىی اظ ذههَیبت تىبلیف گؿتطقی یب ذالق ، توطوع ثط تَلیس چیعّبی خسیس ٍ ثىط 
.اؾت ًِ اًدبم زازى توطیي ّبی ثی قوبض

ِ ای ایي ًَع تىبلیف هبًغ اظ آى هیكَز وِ زاًف آهَظاى اظ ضٍی   هبّیت ثسیغ ٍ ًَآٍضاً
یىسیگط ضًٍَیؿی وٌٌس یب ثِ تملت اظ وبض زیگطاى زؾت ثعًٌس ٍ گبُ زض ایي ًَع تىبلیف 

.زاًف آهَظاى ثِ هطاحل ثبالی حیغِ ّبی قٌبذتی چَى لضبٍت ٍ زاٍضی هی ضؾٌس
ّسفْبی تىبلیف ذاللیتی

ٌّطی ، فٌی ، نٌؼتی ٍ )پطٍضـ لسضت تریل ٍ تفىط زاًف آهَظاى زض ذلك ٍ اثساع آثبض 
ثب تَخِ ثِ ػالیك ٍ اؾتؼسازّبیكبى...( 

پطٍضـ لسضت تفىط ٍ تریل زاًف آهَظ زض اضائِ عطحْب ٍ ضٍقْبی اثتىبضی ثطای حل 
هؿبئل ذبل

ـتمَیت حؽ ذَزثبٍضی ، ذَزقٌبؾی ٍ اػتوبز ثِ ًفؽ زض زاًف آهَظ

:ذاللیتیهثبل تىلیف 
.ثب چَة ثؿتٌی هبوت یب هسل یه هعضػِ ٍ یب اقىبل ٌّسؾی ضا ثؿبظز ٍثِ والؼ ثیبٍضز

ثِ ًظط قوب اگط تؼساز ظاٍیِ ّب ٍ ًَع آى         ّب  ٍتؼساز اضالع یه هتؿبٍی االضالع تغییط 
.وٌس چِ قىلی ثَخَز هی آٍضز تَضیح زّیس
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ریامی

:عاختٗ ٔغاِٝ تا تٛخٝ تٝ ٔفاٞیٓ تذریظ ؽذٜ در ٞز یه اس ٔٛمٛػات درعی -1
.ٔغاِٝ ای تٙٛیغیذ وٝ راٜ حُ آٖ ٘غثت ٚ تٙاعة تاؽذ* 
 250–( 64+75; )    .      آى ثبقسٔغاِٝ ای تٙٛیغیذ وٝ ایٗ ػثارت راٜ حُ * 

:تىٕیُ ٔغاِٝ ٞای ٘الـ -2
............ٌزدٚ ٞٓ تزادرػ تٝ اٚ داد 4. ٌزدٚ داؽت 5ػّی * 

ٌزدٚ ٞٓ تزادرػ تٝ اٚ داد، حاال ػّی چٙذ ٌزدٚ دارد؟ 4*........ 
ٞٓ تزادرػ تٝ اٚ داد، حاال ػّی چٙذ ٌزدٚ دارد؟............ ٌزدٚ داؽت، ........... ػّی *  

  
:تٝ وار ٌیزی رٚػ ٞای ٔختّف تزای تؾخیـ یه ٔغاِٝ ٚ تغٟیُ حُ آٖ -3

رعٓ وزدٖ ؽىُ تزای ٔغاِٝ ٞا* 
تثذیُ ٔغاِٝ ٞا تٝ سیز ٔغاِٝ ٞا* 
تیاٖ ٔغاِٝ تٝ ستا٘ی عادٜ* 
....رعٓ خذَٚ ٚ* 

یافتٗ راٜ حُ ٞای ٔختّف تزای یه ٔغاِٝ  -4
:عاختٗ اتشار ٚ اؽىاَ ٞٙذعی -5

...عاخت اؽیاء در ٔٛرد چٟار ػُٕ افّی، ؽٙاخت اػذاد ٚ* 
عاخت پزٌار، ٘ماِٝ ٚ ٌٛ٘یا،ٚعایُ ا٘ذاسٜ ٌیزی، عاختٗ ؽىُ ٞای ٞٙذعی تا ٔمٛا ٚ * 
...
:ا٘داْ فؼاِیت ٞای ػّٕی تزای تؼٕیٓ دادٖ ٔٛمٛع تذریظ ؽذٜ در والط -6

.ٔغاحت حیاه ٔٙشَ، لاِی اتاق ٚ تاغچٝ را تؼییٗ وٙذ: پظ اس تذریظ ٔغاحت
را  ... حدٓ چٕذاٖ،خؼثٝ ی ٔیٜٛ، خؼثٝ ی وفؼ ٚ: پظ اس تذریظ حدٓ ٔؼّٓ ٔی خٛاٞذ

.تؼییٗ وٙذ
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:ا٘داْ دادٖ فؼاِیت ٞای خذاب ریامی تحت ػٙٛاٖ ٞای -7
تاسی ٚ عزٌزٔی ریامی* 
حُ ٔؼٕا ٞای ٔتٙاعة تا درط* 
وار تا چٛب وثزیت تزای درن راتيٝ ٞا ٚ اٍِٛٞا در اؽىاَ ٚ اػذاد* 
وار تا ٔىؼة ٞا* 
...( ٔثال ٔذَ درفذ، وغز،تٙاعة ٚ) عاختٗ ٔذَ ٞا تا اؽیاء ٔختّف * 

در تٝ وار ٌیزی اتشار ا٘ذاسٜ ٌیزی، عاختٗ اتشار ٚ اؽىاَ . ) ٔقاحثٝ تا افزاد ٔيّغ -8
...(ٞٙذعی ٚ

آؽٙایی تا عزٌذؽت ریامی دا٘اٖ ایزا٘ی،اس ىزیك ٔياِؼٝ ٚ خٕغ آٚری اىالػات  -9
.درتارٜ ی آ٘اٖ

دادٖ فٛرت ٔغاِٝ تٝ فزاٌیز ٚ تؾخیـ ٚ حذط سدٖ تٕاْ راٜ حُ ٞا ٔختّف  -10
.آٖ

 

راٜ حُ یا راٜ حُ ٞا  فٛرت ٔغاِٝ                            

خٕغ تمغیٓ تفزیك مزب

* * ٔغاحت آٖ چٙذ ٔتز . ٔتز اعت 36ٔحیو ٔزتؼی 
ٔزتغ اعت؟
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ػّْٛ تدزتی

خٛا٘ذٖ یه ٔتٗ ػّٕی اس ٔدالت یا رٚس٘أٝ ٞا ٚ یا وتة ػّٕی ٚ پاعخ دادٖ تٝ  -1
.پزعؼ ٞایی وٝ در ارتثاه تا ٔتٗ ػّٕی ا٘ذ

.ٔياِؼٝ ی یه وتاب ػّٕی درتارٜ ٔٛمٛع درعی ٚ خالفٝ ٘ٛیغی آٖ -2
ا٘داْ دادٖ دٚتارٜ ی تؼنی اس آسٔایؼ ٞایی وٝ در والط ا٘داْ ؽذٜ ٚ ارائٝ  -3

.ٌشارػ آٖ تٝ آٔٛسٌار
خٕغ آٚری اىالػات ٚ یا ٘ٛؽتٗ ٔياِثی درتارٜ ٔٛمٛػی وٝ وٛدواٖ آ٘زا ٔی  -4

ؽٙاعٙذ ٚ ؽایذ تا حذٚدی چیشٞایی درتارٜ آٖ تذا٘ٙذ ِٚی ٕٔىٗ اعت چیشٞایی خذیذی 
.ٞٓ در درط آٔذٜ تاؽذ وٝ آٖ ٞا را ٘ذا٘ٙذ

ٕ٘ٛ٘ٝ تزي ٌیاٞاٖ،ا٘ٛاع عًٙ ٞا،ٕ٘ٛ٘ٝ )خٕغ آٚری ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ٚ تٟیٝ وّىغیٖٛ ٞا  -5
پٛؽؼ تذٖ خا٘ٛراٖ،ا٘ٛاع حؾزات،ا٘ٛاع ٌُ ٞا،ا٘ٛاع ٔٛاد،ا٘ٛاع چٛب ٞا، ا٘ٛاع خان ٞا 

ٚ)...
ٔذَ تذٖ خا٘ٛراٖ،ٔذَ ؽؼ ٞا ٚ لّة ٞا ٚ دعتٍاٜ ٌزدػ خٖٛ ٚ : عاختٗ ٔذَ -6

عَّٛ، ا٘ٛاع اتزٞا، ٔذَ ِٔٛىَٛ ٞای ٔٛاد خأذ،ٔایغ ٚ ٌاس، ا٘ٛاع تزویة ٞا، ٔذَ ٔٛاد 
.ٔخّٛه، ٔذَ اخزاْ آعٕا٘ی

دعتٍاٜ ٌزدػ خٖٛ، ٔحیو سیغت عآِ،لغٕت ٞای ٔختّف یه : رعٓ ٘ماؽی -7
عَّٛ، ٔزاحُ  رؽذ یه ٌیاٜ،ٔزاحُ تمغیٓ عَّٛ،ٚمغ ِٔٛىَٛ ٞا در ا٘ٛاع ٔٛاد، ؽىُ 

...ٞای ٔاٜ،عاختٕاٖ عَّٛ، تاریخچٝ سٔیٗ ٚ
ٕ٘ٛدار تزای ىثمٝ تٙذی : رعٓ ٕ٘ٛدار ٚ خذَٚ تزای ارائٝ ٘تایح یه فؼاِیت -8

... ٔٛاد،خا٘ٛراٖ، ٔاؽیٗ ٞا، ا٘زصی ٞا، ٌٛ٘اٌٛ٘ی تزي ٞا، ػذعی ٚ آیٙٝ ٞا ٚ 
٘ٛؽتٗ داعتاٖ ػّٕی،تخیّّی ٚ یا ٘مّی اس ستاٖ تؼنی اس ٔفاٞیٓ تزای ٔؼزفی تیؾتز  -9

عفز خیاِی تٝ وزات آعٕا٘ی،ٚیضٌی ّٔىَٛ ٞا، ٌفت ٚ ٌٛی عَّٛ ٚ ّٔىَٛ یا : آٖ ٞا
...خزْ ٚ ٚسٖ، ٘ٛر ٚ رً٘، فغیُ، ٔزاحُ تؾىیُ خان ٚ
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ٔؼّٓ آیٙٝ ٞا را تذریظ وزد، اس : ٔثاَ لثُ اس تذریظ( اِف: عاختٗ اتشار ٚ ٚعایُ -10
.فزاٌیزاٖ ٔی خٛاٞذ یه وٛرٜ آفتاتی تغاس٘ذ

دا٘ؼ آٔٛساٖ  ... تزای ا٘ذاسٜ ٌیزی دٔا،ٔیشاٖ تار٘ذٌی ٚ: ٔثاَ پظ اس تذریظ( ب
.تغاس٘ذ... دٔاعٙح،تاراٖ عٙح ٚ

لزار اط ٔؼّٓ ا٘زصی ٞا را  تذریظ وٙذ، اس فزاٌیزاٖ ٔی خٛاٞذ : ٔثاَ لثُ اس تذریظ(ج
. تٝ وٕه ٔمٛا تٝ دِخٛاٜ یه فزفزٜ تغاس٘ذ ٚ تزای خّغٝ آیٙذٜ ٕٞزاٜ خٛد تیاٚر٘ذ

ٔقاحثٝ (: خٕغ آٚری اىالػات)ٔقاحثٝ وزدٖ تا افزاد ٔيّغ درتارٜ ی یه ٔٛمٛع  -11
تا یه ػيار درتارٜ ی ٔٛاد ٔؼيز،فزد وٟٙغاَ درتارٜ پذیذٜ ٞا،پشؽه درتارٜ تیٕاری 

ٞای ٔغزی،ٟٔٙذط وؾاٚرسی ٚیضٌی ا٘ٛاع خان،تزق وار درتارٜ ٔٛارد اعتفادٜ اس 
ٔذارٞای اِىتزیىی،یه تاغثاٖ درتارٜ واؽت، داؽت ،تزداؽت یه ٔحقَٛ، تا یه ٘ا٘ٛا 

...درتارٜ ی ٔٛادی وٝ در خٕیز ٘اٖ اعتفادٜ ٔی ؽٛد تا ٘اٖ ٔزغٛب ؽٛد ٚ
٘ٛؽتٝ وتثی مثو ٔياِة ٌفتٝ ؽذٜ،تٟیٝ تقاٚیز )تاسدیذٞای ػّٕی ٚ تٟیٝ ٌشارػ  -12

ٔىا٘ی وٝ فغیُ دارد،رٚدخا٘ٝ تزای ؽٙاخت تٟتز ٔحیو : تٝ ؽىُ فیّٓ یا ػىظ اس 
...سیغت آتی، ٔٛسٜ ی تاریخ ىثیؼی تزای ٔياِؼٝ ی تیؾتز درتارٜ ی خا٘ذاراٖ ٚ 

واؽت یه ٌیاٜ،ال٘ٝ : ٚ تٟیٝ ٌشارػ اس فزایٙذ وار( پزٚصٜ)ا٘داْ یه فؼاِیت ٔذت دار -
عاسی پز٘ذٌاٖ،ٔیشاٖ ٔقزف ا٘زصی،تؼییٗ ٔیشاٖ آِٛدٌی ٞٛا،تزرعی تٙٛع ٌیاٞی ٚ 

خا٘ٛری،تغییز ؽىُ ٔاٜ در ىَٛ یه ٔاٜ لٕزی، تٝ دعت آٚردٖ فزآٚردٜ ٞای ٔختّف 
...اس ؽیز ٔا٘ٙذ ٔاعت، وزٜ ٚ دٚؽ،وؾه ٚ

در پزٚصٜ ٞا . فؼاِیت ٞای ٔذت دار یا پزٚصٜ در آٔٛسػ ػّْٛ تغیار ٟٔٓ اعت: تذوز
ػالٜٚ تز تىٕیُ یادٌیزی وغة اىالػات تا فزف سٔاٖ تٝ دعت ٔی آیذ وٝ فزأٛػ 

.٘ؾذ٘ی اعت
رعٓ یه ٘ماؽی یا ػىظ )ٔؾاٞذٜ یه پذیذٜ ػّٕی ٚ تٟیٝ ٌشارػ ٔقٛر اس آٖ  -14

تزٚس عیُ یا ىٛفاٖ ٚ اثز آٖ در ٔحیو، ٔؾاٞذٜ وٛذ ٚ یا ٟٔاخزت (: تزداری اس آٖ
خا٘ٛراٖ،تزرعی فؼاِیت رٚسا٘ٝ یه خا٘ٛر،تزرط رخذاد ٔاٜ ٌزفتٍی یا خٛرؽیذ 

ٌزفتٍی، تغییزات آب ٚ ٞٛا لثُ ٚ پظ اس تار٘ذٌی، تارػ تٍزي یا تؾىیُ رٍ٘یٗ 
...وٕاٖ در ٔحُ س٘ذٌی ٚ 
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فزك وٙیذ ٔؼّٓ درط ٌیاٞاٖ را تذریظ وزد اس فزاٌیزاٖ ٔی : ىزاحی آسٔایؼ -15
٘ؾاٖ دٞذ ٌیاٞاٖ تزای رؽذ تٝ ٞٛا ٘یاس دار٘ذ،ٌیاٞاٖ : خٛاٞذ آسٔایؾی ىزاحی وٙٙذ وٝ

...در ٘ٛر عثش غذا عاسی ٕ٘ی وٙٙذ،٘ؾاٖ دٞٙذ ٌیاٞاٖ حزوت ٔی وٙٙذ ٚ
ٔماِٝ درتارٜ ا٘زصی ٞا،درتارٜ ی : ٘ٛؽتٗ یه ٔماِٝ ػّٕی درتارٜ ٔٛمٛػات درعی -16

إٞیت ٌیاٞاٖ،درتارٜ ی آِٛدٌی ٔحیو سیغت، ٔقزف ا٘زصی ٞای فغیّی،آب ٞای 
...دریاٞا ٚ الیا٘ٛط ٞا،ٔٛاد غذایی ٚ خذَٚ غذایی رٚسا٘ٝ ٚ

.ٚلتی ٔماِٝ ٔی ٘ٛیغٙذ تایذ در ٔماِٝ تٝ ٔفْٟٛ ػّٕی ٚ ٚاصٜ ٞای ػّٕی اؽارٜ وٙٙذ: تذوز
ؽٙاعایی ٚ اعتخزاج ٔؾىُ ٞای ٔٛخٛد در ٔٛمٛػی وٝ تٛعو ٔؼّٓ تٝ ىٛر  -17

پیذا وزدٖ اؽىاَ ٞایی اس ٚیضٌی :ػٕذی  ٚ تٝ ؽىُ ٞای ٔختّف ایداد ٔی ؽٛد ٔا٘ٙذ
ٞای ظاٞزی ؽىُ یه حؾزٜ وٝ ٔؼّٓ در رعٓ ٘ماؽی اس حؾزٜ ٘ؾاٖ دادٜ اعت، پیذا  

وزدٖ اؽىاَ در ٕ٘ٛداری وٝ پایاٖ یه ٔتٗ ػّٕی،ٔؼّٓ آٖ را رعٓ وزدٜ اعت،٘ٛؽتٗ 
یه ٔتٗ ػّٕی در چٙذ عيز عپظ آٚردٖ خّٕٝ ٞایی تا تٙالل ٞای ػّٕی وٝ فزاٌیز 

...تایذ تٙالنات را وؾف وٙذ ٚ
:خٕغ آٚری ٔياِة ػّٕی، ٘ىتٝ ٞا ٚ ٔياِة خٛا٘ذ٘ی -18

مزب إِثُ ٞا درتارٜ ٔٛمٛع ػّٕی -
چیغتاٖ ٞای ػّٕی -
ٔؼٕا درتارٜ ػّْٛ -
ٔياِة ػّٕی ٚ خٛا٘ذ٘ی -
...ٔياِثی تحت ػٙٛاٖ تیؾتز تذا٘یذ یا آیا ٔی دا٘یذ -
ٔی تٛا٘ٙذ  ... وٝ اس عایت ٞا،رٚس٘أٝ ٞا،ٔدّٝ ٞا ٚ... ؽٍفتی ٞای ىثیؼت، ػدایة ٚ  -

.اعتخزاج ٕ٘ایٙذ
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:تخٛا٘یٓ ٚ تٙٛیغیٓ 

.خالفٝ ٌٛیی ٚ خالفٝ ٘ٛیغی اس ٔتٗ وتاب درعی یا وتاب غیز درعی ٚ داعتا٘ی -1
...٘ٛؽتٗ داعتاٖ تٝ دِخٛاٜ اػٓ اس ٘مّی،تخیّی،افغا٘ٝ ٞا ٚ -2
.تزٌزداٖ داعتاٟ٘ای ٔحّی تٝ ستاٖ فارعی ٚ تاِؼىظ -3
.ادأٝ دادٖ داعتاٖ ٞای ٘ا تٕاْ تٝ دِخٛاٜ -4
.خٛا٘ذٖ یه وتاب داعتاٖ ٚ ٌفتٗ ٕٞاٖ داعتاٖ تزای دیٍزاٖ -5
٘ٛؽتٗ ا٘ؾاء درتارٜ ٔٛمٛع ٞای درعی -6
تٟذاؽت فزدی ٚ اختٕاػی، احتزاْ تٝ ٘ظزات : وٙفزا٘ظ درتارٜ ٔٛمٛػات درعی -7

ٌاٞی ایٗ وٙفزا٘ظ را دا٘ؼ آٔٛس ٔی تٛا٘ذ در ٔزاعٓ ... یىذیٍز در والط درط ٚ
.آغاسیٗ ٔذرعٝ اخزا وٙذ

. دیذٖ یه فیّٓ تّٛیشیٛ٘ی ٚ تؼزیف وزدٖ آٖ تزای دیٍزاٖ -8
ٔياِة ...: خٕغ آٚری ٔياِة اس ٔدّٝ ٞا،رٚس٘أٝ ٞا، وتاب ٞا ٚ -9

ؽٙیذ٘ی،خٛا٘ذ٘ی،خذاب ٚ ؽیزیٗ،ِثخٙذ ٞا ٚ ىٙش،٘ىتٝ ٞا،چیغتاٖ،مزب إِثُ،عخٙاٖ 
...تشرٌاٖ ٚ دا٘ؾٕٙذاٖ ٚ

.تغییز در ٔتٗ یه داعتاٖ،ػٛك وزدٖ ؽخقیت ٞا ٚ ٘مؼ آٖ ٞا تٝ دِخٛاٜ -10
.٘ٛؽتٗ داعتاٖ اس ستاٖ تؼنی ٚاصٜ ٞا ٚ اؽیاء وٝ تزای تچٝ ٞا خاِثٙذ-11
...ٔاؽیٗ   ٚ* سً٘ تفزیح    * فٙذِی               * وفؼ    * اس ستاٖ لاؽك  * 

خّٕٝ عاسی تا دٚ وّٕٝ،عپظ عٝ وّٕٝ ٚ در ٟ٘ایت عاخت یه ٔتٗ تا تؼذادی  -12
.وّٕٝ

٘ٛؽتٗ ٞٓ خا٘ٛادٜ،ٔتزادف ٚ ٔتناد تزای وّٕٝ ٞایی وٝ ایٗ ٚیضٌی را درط ٞا  -13
.دار٘ذ ٚ عپظ عاخت خّٕٝ تا ایٗ وّٕٝ ٞا

٘ٛؽتٗ داعتاٖ تزای تقاٚیزی وٝ اس خا٘ة ٔؼّٓ تٝ والط آٚردٜ ٔی ؽٛد یا دا٘ؼ   -14
.آٔٛس در خاٞای ٔختّف ٔی تیٙذ

عاختٗ خذَٚ وّٕٝ ٞا،ٔمایغٝ وّٕٝ ٞا،لافیٝ : تاسی تا وّٕٝ ٞا -15
...،تزرعی ؽىُ ظاٞز وّٕٝ ٞا،یافتٗ ٔؼٙی وّٕٝ ٞا در ِغت ٘أٝ ٚ(ٔار،تار،تار)عاسی

.تىٕیُ خّٕٝ ٞا ٚ ٔتٗ ٞایی وٝ وّٕات آٖ تذٖٚ ٘ميٝ خٛاٞذ تٛد -16
اخزای ٕ٘ایؼ درعٟایی اس وتاب تخٛا٘یٓ در والط درط تا وٕه دا٘ؼ  -17

(درفٛرت أىاٖ داؽتٗ تا تٛخٝ تٝ ٔٛمٛع درط)آٔٛس
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هدوَػِ توطیٌبتی وِ ثطای زضؼ فبضؾی ثِ زاًف آهَظاى ووه هی وٌس ٍ خبیگعیي 
:هٌبؾجی ثطای ضًٍَیؿی ٍ هكك قت هی ثبقٌس ػجبضتٌس اظ

خولِ ؾبظی ثب ٍاغُ ّبی هتفبٍت ثِ نَضت وتجی ٍ قفبّی-
تىویل خولِ ّبی ًبلم ثِ ووه ٍاغُ ّبی هٌبؾت

ًَقتي خولِ ّبی هتضبز-
ثِ وبض گیطی ولوِ ّبی ّن هؼٌی زض خولِ ّب-
تَنیف یه تهَیط زض لبلت خولِ-
ًَقتي زاؾتبى ثطای هدوَػِ ای اظ تهبٍیط وْساضًس-
ًَقتي خولِ ثطای ولوِ ّبی زض ّن ضیرتِ -

ازاهِ زازى خولِ ّبی ًبتوبم زض یه یب زٍ ؾغط
عطاحی ؾَال پؽ اظ ذَاًسى هتي-
ًَقتي ًتیدِ ٍ پیبم زضؼ زض یه یب زٍ ؾغط-
ذالنِ ًَیؿی یه هتي-
ذالنِ گَیی یه زاؾتبى یب یه هتي-
اخطای ًوبیف یب ثبظی پؽ اظ ذَاًسى زؾتَض وبض-
ًَقتي خولِ یب خولِ ّبیی ثِ ووه یه یب چٌس ولوِ -
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:ٞذیٝ ٞای آعٕاٖ

ٔياِؼٝ ی س٘ذٌی ٘أٝ پیأثزاٖ ٚ أأاٖ ٚ تشرٌاٖ دیٗ، خالفٝ ٘ٛیغی ٚ تٛا٘ایی  -1
ا٘تخاب وتاب تز .) پاعخ دادٖ تٝ پزعؼ ٞایی در ارتثاه تا ٞز وذاْ اس ایٗ تشرٌٛاراٖ

.(ػٟذٜ ٔؼّٓ اعت
افزاد ٘یىٛوار، فذاوار،ؽٟیذاٖ خٛػ : ؽٙاعایی ٚ تحمیك ٚ خغت ٚ خٛ درتارٜ  -2

.ٚ آثار وارٞای آٖ ٞا در خأؼٝ... اخالق ٚ
.آداب ٚ رعْٛ ٔذٞثی، ّٔی ٚ ٔحّی س٘ذٌی خٛد: تحمیك در ٔٛرد -3
.رعٓ ٘ماؽی تزای ٘ؾاٖ دادٖ آداب ٚ رعْٛ ٚ ٔزاعٓ ٞای ٔذٞثی -4
ٚ تٟیٝ ٌشارػ وتثی ٕٞزاٜ فیّٓ ...( ٔغدذ، سیارتٍاٜ ٚ) تاسدیذ اس ٔىاٖ ٞای ٔذٞثی  -5

ٚ ػىظ
.ٚ تٟیٝ ٌشارػ اس آٖ... ؽزوت در ٔزاعٓ ٔذٞثی ٚ -6
عالْ وزدٖ تٝ ٞٓ ) فزاٌیزی آداب ٚ رفتار ٔذٞثی ٚ رػایت آٖ در س٘ذٌی رٚسٔزٜ  -7

...(والعی،تؾىیُ فٙذٚق تؼاٖٚ،وٕه تٝ دیٍزاٖ ٚ
خٛتی وزدٖ،رٚسٜ ٌزفتٗ،ٕ٘اس خٛا٘ذٖ،وٕه ٚ احتزاْ تٝ : ٘ٛؽتٗ ٔماِٝ در ٔٛرد -8

دیٍزاٖ،احتزاْ تٝ پذر ٚ ٔادر،حك ٕٞغایٝ،إٞیت دیذ ٚ تاسدیذ ٚ رفت ٚ آٔذ تا دٚعتاٖ 
...ٚ آؽٙایاٖ ٚ تغتٍاٖ ٚ

تحمیك درتارٜ خؾٗ ٞای ٔحّی ٚ اػیاد ٔذٞثی -9
(وتثی یا ؽفاٞی)تیاٖ احغاعات خٛد درتارٜ ٟٔزتا٘ی خذاٚ٘ذ تٝ ا٘غاٖ ٞا  -10
تزرعی إٞیت ٕ٘اس خٛا٘ذٖ،رٚسٜ ٌزفتٗ،رػایت پاویشٌی، آداب غذا خٛردٖ، -11
...خٕغ آٚری ؽؼزٞا ٚ عزٚد ٞای تزتیتی، اخاللی ٚ -12
٘ٛؽتٗ ٕ٘ایؾٙأٝ ٞای تزتیتی ٚ اخاللی ٚ اخزای آٖ در والط -13
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:خغزافیا

٘مؾٝ آب ٚ ٞٛایی وؾٛر ٚ ٘ؾاٖ دادٖ ٞز : رعٓ ٘مؾٝ ٞای خغزافیایی ٔختّف ٔا٘ٙذ -1
...وذاْ تٝ ىٛر ٔغتمُ، ٘مؾٝ ی اعتاٖ ٞا ٚ 

پٛؽان ٔزدْ ٔٙاىك ٔختّف وؾٛر یا لارٜ ٞا،ٔؾاغُ :ٔا٘ٙذ.عاخت ٔذَ ٚ ٔاوت -2
وٜٛ،رٚدخا٘ٝ،خٍُٙ،دریا ) ٔزدْ در ؽٟز ٚ رٚعتا، ٔٛلؼیت ىثیؼی ٘ٛاحی آب ٚ ٞٛایی 

، .(اعتاٖ ٞا،ٕ٘ادی وٝ ٞز اعتاٖ را ٔؼزفی ٔی وٙذ)،حذٚد وؾٛر ٚ ٘ٛاحی آٖ ...(ٚ
.وؾٛرٞای ٕٞغایٝ، لارٜ ٞا ٚ خٟاٖ

ػىظ اس ىثیؼت،رٚدٞا : ) تٟیٝ ػىظ یا خٕغ آٚری تقاٚیز اس ٘ٛاحی ٔختّف وؾٛر -3
(ٚ دریاٞا،وٜٛ ٞا ٚ خا٘ٛراٖ ٔٙيمٝ ،وارخا٘ٝ ٞا ٚ ٘ٛع عاختٕاٖ ٞا

رعٓ ٕ٘ٛدار تزای ٘ؾاٖ دادٖ ٔٛلؼیت ٞز یه اس ٔٙاىك،اعتاٖ،وؾٛر ٚ یا دیٍز  -4
خٕؼیت ٔٙيمٝ،را ٜ ٞای ارتثاىی،٘ٛع ٔحقٛالت وؾاٚرسی ٚ : وؾٛر ٞای ٕٞغایٝ ٔا٘ٙذ

...دأی ٚ وارخا٘ٝ ای، ا٘ٛاع فٙایغ دعتی، پٛؽؼ ٌیاٞی ٔٙيمٝ ٚ
تزرعی ٔیشاٖ تار٘ذٌی ٔحُ س٘ذٌی خٛد در ىَٛ ٔذت سٔاٖ ٔؾخـ اس ىزیك  -5

.ا٘ذاسٜ ٌیزی
تٟیٝ ٘مؾٝ ٚ وزٚوی اس ٔحُ س٘ذٌی خٛد ٚ تؼییٗ ٔٛلؼیت آٖ در  -6

ؽٟزعتاٖ،اعتاٖ،وؾٛر،لارٜ ٚ وزٜ سٔیٗ
تٟیٝ فٟزعتی اس ا٘ٛاع فٙایغ دعتی،٘ٛع ٔحقٛالت وؾاٚرسی ٚ تاغی ٔزدْ ٔحُ  -7

.س٘ذٌی خٛد
تحمیك درتارٜ تّٙذتزیٗ وٜٛ ٞا،تشري تزیٗ دریاٞا ٚ الیا٘ٛط ٞا،پز آب تزیٗ  -8

...رٚدٞا ٚ 
.تؾىیُ ٕ٘ایؾٍاٜ والعی خٟت ٔؼزفی آداب ٚ رعْٛ ٔزدْ یه ٔٙيمٝ خاؿ -9

ٔحیو سیغت،ٚخٛد اتشارٞای ارتثاىی، ٔحقٛالت : ٘ٛؽتٗ ٔماِٝ در سٔیٙٝ ٞای -10
...وؾاٚرسی ٚ

.تٟیٝ رٚس٘أٝ دیٛاری تزای ٔؼزفی ٔٙاىك ٘اؽٙاختٝ -11
.خٕغ آٚری ٔياِة ؽٙیذ٘ی ٚ خٛا٘ذ٘ی اس رٚیذادٞای ىثیؼی -12
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:تاریخ

ٔياِؼٝ ی عزٌذؽت پادؽاٞاٖ ،عزداراٖ،خًٙ آٚراٖ،لٟزٔا٘اٖ، الٛاْ ٚ پاعخ تٝ  -1
(ٔؼزفی وتاب تٝ ػٟذٜ ٔؼّٓ اعت)پزعؼ ٞا در پایاٖ 

خالفٝ ٘ٛیغی عزٌذؽت ٞا ٚ ٚلایغ تاریخی -2
٘ٛؽتٗ ٕ٘ایؾٙأٝ تز اعاط ٔحتٛای درط اس س٘ذٌی پادؽاٞاٖ ٚ اخزای آٖ در  -3

.والط درط
.تاسدیذ اس آثار تاعتا٘ی ٔحُ س٘ذٌی خٛد ٚ تٟیٝ ی ٌشارػ اس آٖ ٕٞزاٜ تا تقاٚیز  -4
اس ٕ٘ٛ٘ٝ تٙاٞا ٚ یا ٘ٛع ِثاط ... عاختٗ ٔذَ تٝ وٕه چٛب،پارچٝ،ٔمٛا،یِٛ٘ٛیت ٚ -5

.ٔزدْ آٖ سٔاٖ ٞا ٚ یا اتشار آالت خٍٙی
رعٓ حذٚد خغزافیایی وؾٛر در آٖ سٔاٖ ٚ ٔمایغٝ آٖ تا حذٚد ٘مؾٝ در دٚراٖ   -6

.ٞای دیٍز ٕٞزاٜ تا تزرعی دالیُ آٖ
.پیؼ ٔياِؼٝ درط ٞا تزای ارائٝ وٙفزا٘ظ ٞای فزدی ٚ ٌزٚٞی -7
ٕ٘ٛدار اس پادؽاٞاٖ یه عّغّٝ اس آغاس : تٟیٝ ی ا٘ٛاع ٕ٘ٛدارٞا اس حىٛٔت ٞا ٔا٘ٙذ -8

.تا پایاٖ
تحمیك در ٔٛرد الٛأی وٝ در ٌذؽتٝ تٛد٘ذ ِٚی اوٖٙٛ اس آٖ لْٛ وغا٘ی ٕ٘ا٘ذٜ  -12
.ا٘ذ
حذالُ ٘اْ پذرتشري پذر .) تٟیٝ ؽدزٜ ٘أٝ اس خا٘ٛادٜ خٛدؽاٖ -13

...(خٛد،پذرتشري،پذر ٚ
.رعٓ ٘ماؽی اس ٚلایغ تاریخی تز اعاط داعتاٖ ٞای تاریخی -14
.ٚ تؾىیُ ٕ٘ایؾٍاٜ والعی تا آٖ ٞا... خٕغ آٚری ٕ٘ٛ٘ٝ ػىظ ٞای تاریخی ٚ -15
.خٕغ آٚری ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ىات تاریخی خاِة ٚ ؽٙیذ٘ی -16
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(:آزیٌِ)تىبلیف ّفتگی 

ضوٌب. تدسیس لَاؾت: تؼغیلی ّفتگی ثطای
.یه فطنت ذَة ثطای ثِ ذَز پطزاذتي ٍ ذَز آهَظی فطاگیطاى اؾت     

:تىبلیف ّفتگی ثبیس ایي ٍیػگی ّب ضا زاقتِ ثبقس 
.اظ ًظط تٌَع، حدن تىلیف ون ثبقس 
.اًدبم زازى آى زاًف آهَظ ضا ثِ فىط وطزى ثیف ض ٍا زاضز 
.ثیكتط فؼبلیت ّب زض زضٍؼ هرتلف،ثِ وكف هؿبلِ ٍ یبفتي ضاُ حل ّب ذتن قًَس 
.یبفتي ضاُ حل ّب ثِ تحمیك ٍ خؿتدَ گطی ذتن قَز 

.تىبلیف فمظ ثِ ًَقتي ذالنِ ًكَز
.یبفتي پبؾد ّب ثِ ظهبى ًیبظ زاقتِ ثبقس

:ًوًَِ ّبیی وِ ثیكتط هی تَاًس هَضز اؾتفبزُ ی تىلیف ّفتگی  لطاض گیطًس ػجبضتٌس اظ
ًَقتي همبلِ،اًدبم آظهبیف،ؾبذتي خسٍل،گعاضـ ًَیؿی،ًَقتي زاؾتبى،اًدبم  

ههبحجِ،عطاحی آظهبیف،تْیِ ػىؽ ٍ فیلن،اًدبم زازى تحمیك،خوغ آٍضی ًوًَِ 
ّب،ًَقتي هتي ؾرٌطاًی،تْیِ  ضٍظًبهِ زیَاضی،ؾبذت هسل ٍ یب ٍؾیلِ ػلوی،خوغ آٍضی 

...ًىتِ ّب ٍ هغبلت ذَاًسًی،ذالنِ ثطزاضی اظ زاؾتبى ّب ٍ هغبلت ػلوی ٍ
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.اظ آهَظـ ًیؿتقطافتوٌستط ّیچ حطفِ ای 
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