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  ( ًگاُ اجوالی بِ غٌعت بیوِهقذهِ  ) 

 تعزیف بیوِ 

اظا پطزاذت ٚرٝ اظ عطف زیٍط زض نٛضت ٚلٛؿ یب ثطٚظ حبزحٝ ذؿبضت ثیٕٝ اظ ٘ؾط حمٛلی فمسی اؾت وٝ ثٕٛحت آٖ یه عطف تقٟس ٔی وٙس زض    

ت اؾت اظ ٚاضزٜ ثط اٚضا رجطاٖ ٕ٘ٛزٜ یب ٚرٝ ٔقیٙی ضا ثپطزاظز ِٚی اظ ٘ؾط فٙی تقطیف ثیٕٝ ا٘تمبَ ضیؿه زض اظای پطزاذت ٚرٝ ٔی ثبقس $ضیؿه فجبض

آٖ آحبض ٔبِی ٞعیٙٝ ٞبی احتٕبِی ٚغیط ٔتمطثٝ زض یه زٚضٜ ثّٙس ٔست تؿٟیٓ قسٜ احتٕبَ تحمك ذؿبضت# ٚ اظ ٘ؾط ٔبِی فّٕیبتی اؾت وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ 

 ٚ ثٝ فٙٛاٖ حك ثیٕٝ ثٝ نٛضت ٞعیٙٝ فبزی زض نٛضت ٔبِی ٞط ؾبَ ٕ٘بیبٖ ٔی قٛز(

 

 تقسین بٌذی هَسسات بیوِ 

 ا٘تفبفی ٔی ثبقٙس ٔٛؾؿبت ثیٕٝ ارتٕبفی 5 ؾبظٔبٟ٘بیی وٝ ثٝ ا٘زبْ ثیٕٝ ٞبی ٚیػٜ ای ٔی پطزاظ٘س ٚ ٔقٕٛال غیط 

 قرهیت حمٛلی ٚ ثٝ لهس ا٘تفبؿ فقبِیت ٔی وٙٙست ثیٕٝ ثبظضٌب٘ی 5 قطوت ٞبیی ثب ٔٛؾؿب 

 ی ٔتفبٚت ثب ثیٕٝ ٞبی ثبظضٌب٘ی وٝ ٔكتطی ٞب ؾٟبْ زاضاٖ قطوت ٘یع ٔی ثبقسیٕٝ تقبٚ٘ی 5 قطوتٟبیی وٝ ویفیت حمٛلٔٛؾؿبت ث 

 ثٝ قطح ظیط ٔی ثبقس 5بٔی فبْ حجت ٔی قٛ٘س ٚ اظ ٘ؾط ؾطٔبیٝ قطوت ٞبی ثیٕٝ اظ ٘ؾط قرهیت حمٛلی ثٝ نٛضت ؾٟ   

حسالُ ؾطٔبیٝ پبیٝ ثطای تبؾیؽ ٔٛؾؿٝ ثیٕٝ ٔؿتمیٓ ٔجّغ یىٟعاض ٔیّیبضز ضیبَ تقییٗ ٔی ٌطزز( ثطای نسٚض پطٚا٘ٝ فقبِیت ثیٕٝ ای       ),

 ٔی قٛز 5زض ٞط یه اظ ٌطٜٚ ضقتٝ ٞبی ثیٕٝ ای ،ٔجبِغ ظیط ثٝ حسالُ ؾطٔبیٝ پبیٝ اضبفٝ 

 $اضلبْ ثطحؿت ٔیّیبضز ضیبَ #
 ++1 ثیٕٝ أٛاَ 

 ++0 #زضٔبٖ)قرهی حٛازث)ٔؿتٕطی–ثیٕٝ ٞبی اقربل $ظ٘سٌی 

 ++/ ثیٕٝ ٔؿئِٛیت 

ثیٕٝ ٞبی ٚؾبیُ ٘مّیٝ ٔٛتٛضی ظٔیٙی قرم حبِج ثس٘ٝ حٛازث 

 ضا٘ٙسٜ 
.++ 

 ++- ثیٕٝ ٞبی ظ٘سٌی ٚ ٔؿتٕطی 

 ++0, ثیٕٝ ٞبی ٔرتّظ $وّیٝ ضقتٝ ٞب #

  
 حسالُ ؾطٔبیٝ پبیٝ ثطای تبؾیؽ ٔٛؾؿٝ ثیٕٝ اتىبیی ٔجّغ چٟبضٞعاض ٔیّیبضز ضیبَ تقییٗ ٔی ٌطزز(      )-
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 فعالیت اساسی بیوِ 

  ثیٕٝ ٞبی ظ٘سٌی 

 ثیٕٝ ٞبی غیط ظ٘سٌی 

 ثیٕٝ ٞبی اتىبیی 

 #ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٔٙبثـ$حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ & شذبیط فٙی 

  )سًذگی (بیوِ اضخاظاًَاع 

ثٝ ٔٙؾٛض ایزبز قطایظ ٔغّٛة ثطای تبٔیٗ آتیٝ ٚ پیكٍیطی اظ فٛالت ٘بٔغّٛة حٛازث ٘بذٛاؾتٝ ٚ ٘یُ ثٝ آضأف ذبعط زض اقربل ثیٕٝ ٘بٔٝ 

 ٞبی ظیط اضائٝ ٔی قٛز5 

 ،تِٛیسیٔٛؾؿبت تزبضی، ٚاحس ٞبی نٙقتی یب وبضٌبٜ ٞبی   ثیٕٝ فٕط ٚ حٛازث ٌطٚٞی ثطای وّیٝ پطؾُٙ ؾبظٔبٟ٘بی زِٚتی، قطوت ٞب 

 )ثیٕٝ فٕط ظٔب٘ی ٔب٘سٜ ثسٞىبض ثطای وّیٝ ٔٛؾؿبت افتجبضی، ثب٘ىٟب، نٙسٚق ٞبی لطو اِحؿٙٝ ٚ افطاز حمیمی 

 ،قطوت ٞب ٚ ٔٛؾؿبت زِٚتی ٚ ذهٛنی(  ثیٕٝ تىٕیُ زضٔبٖ ٌطٚٞی ثطای پطؾُٙ ٚ افطاز تحت تىفُ وّیٝ ؾبظٔبٖ ٞب 

 تبٔیٗ آتیٝ ثیٕٝ ا٘فطازی قبُٔ ثیٕٝ فٕط ٚ 

  ثیٕٝ فٕط ٚ تأٔیٗ آتیٝ ٔىُٕ ثبظ٘كتٍی 

 ثیٕٝ ٔؿبفطیٗ ذبضد اظ وكٛض 

 

 تاریخچِ بیوِ در ایزاى

ذٛضقیسی زٚ قطوت ثیٕٝ أطیىابیی ثاٝ    34-,ؾبثمٝ فقبِیت ثیٕٝ زض وكٛض ثٝ نٛضت غیطضؾٕی حسٚز یه لطٖ اؾت اؾت( أب ٘رؿتیٗ ثبض زض ؾبَ    

ٞب تهاٛیت   ٞبی ثیٕٝ ثٝ تهٛیت ضؾیس لبٖ٘ٛ ٔطثٛط ثٝ حجت قطوت تبؾیؽ ٕ٘بیٙسٌی زض ایطاٖ پطزاذتٙس( ٘رؿتیٗ لب٘ٛ٘ی وٝ زض ایطاٖ زضذهٛل قطوت

ضا ثبیاس ٘مغاٝ آغابظ     1,.,ٓ اضزیجٟكات  ٚ ٕٞچٙیٗ تهٛیت لبٖ٘ٛ ثیٕٝ زض ٞفات  /,., آثبٕ٘بٜ پب٘عزٞٓ تبضید زض ایطاٖ ثیٕٝ قس( تبؾیؽ قطوت ؾٟبٔی

ٞبی ذاٛز زض ایاطاٖ ضا حجات وطز٘اس( زضؾابَ       قطوت ثیٕٝ ذبضری ققت ٚ ٕ٘بیٙسٌی +,تحٛالت ثبظاض ثیٕٝ ایطاٖ زا٘ؿت( ثب تهٛیت ایٗ لبٖ٘ٛ زض حسٚز 

( یٕٝ ٔطوعی ایطاٖ تبؾیؽ قسذٛضقیسی ث +0.,تبؾیؽ قس( زض ؾبَ ” ثیٕٝ قطق “ذٛضقیسی ٘رؿتیٗ قطوت ثیٕٝ ذهٛنی ایطا٘ی ثب ٘بْ  4-.,  

 هعزفی ضزکت بیوِ پاسارگاد

 تاریخچِ : .1

 ٚ ّٔی ٔٙبفـ ٚ ٔهبِح ثب ٕٞؿٛ ٚ ٔتٛاظٖ ؾٛز وؿت رٟب٘ی، اؾتب٘ساضزٞبی زض ای ثیٕٝ ذسٔبت فطضٝ ٔٙؾٛض ثٝ پبؾبضٌبز ثیٕٝ قطوت   

 زض قطواات قس( تأؾیؽ پبؾابضٌبز ٔابِی ٌطٜٚ تٛؾظ # اتىبئی لجِٛی ٚ ٔؿتمیٓ عٛض ثٝ $ غیطظ٘سٌی ٚ ظ٘سٌی ٞبی ثیٕٝ ظٔیٙٝ زض فقبِیت

 ٚ قطوتٟب حجت ازاضٜ زض ، ثٛز قسٜ پطزاذت آٖ زضنس +0 وٝ ضیبَ ٔیّیبضز +0/ ؾطٔبیٝ ثب +2++4- قٕبضٜ تحاات ٚ 30.,*,,*3, تابضید
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 ٞبی ضقتااٝ وّیاٝ زض ضا ذاٛز فقبِیت پطٚا٘ٝ 30.,*,,*4- تبضید  زض الظْ تكطیفبت عی اظ پؽ ٚ ( ضؾیس حجت ثٝ تٟطاٖ غیطتزبضی ٔؤؾؿبت

 ، ٘بٔٝ ثیٕٝ ٘رؿاتیٗ ناسٚض ثب 30.,*-,*,+ تابضید زض ٚ ٕ٘ٛز زضیبفت ایطاٖ اؾالٔی رٕٟٛضی ٔطواعی ثیٕٝ اظ 0+1/. قٕبضٜ ثٝ ای ثیٕٝ

 ( وطز آغبظ ضا ذٛز ضؾٕی فقبِیت

 ایطاٖ اؾالٔی رٕٟٛضی ٔطوعی ثیٕٝ اظ 0043- قٕبضٜ عی ضا زاذّی ثیٕٝ ٔؤؾؿبت اظ اتىبیی لجِٛی ٔزٛظ 31.,*3+*0+ تبضید زض ٕٞچٙیٗ

  ٕ٘ٛز( آغبظ ٘یع ثرف ایٗ زض ضا ذٛز فقبِیت 31.,*4+*3, تبضید زض لجِٛی ٌٛاٞی اِٚیٗ نسٚض ثب ٚ زضیبفت

 

 هَضَع فعالیت : .2

 ثٝ ٔٛرت اؾبؾٙبٔٝ ، ٔٛضٛؿ فقبِیت قطوت فجبضت اؾت اظ 5

  ثیٕٝ ظ٘سٌی ٚ غیط ظ٘سٌی ا٘زبْ فّٕیبت ثیٕٝ ای ٔؿتمیٓ زض ا٘ٛاؿ ضقتٝ ٞبی 

 تحهیُ پٛقف ثیٕٝ ٞبی اتىبیی 

  ؾطٔبیٝ ٌصاضی اظ ٔحُ ؾطٔبیٝ ، شذبیط ٚ ا٘سٚذتٝ ٞبی فٙی ٚ لب٘ٛ٘ی 

 اٖ افالْ ٌطزز(لجَٛ ثیٕٝ ٞبی اتىبیی اظ ٔؤؾؿبت ثیٕٝ زاذّی ثب ضفبیت ضٛاثغی وٝ اظ ؾٛی ثیٕٝ ٔطوعی رٕٟٛضی اؾالٔی ایط 

 سزهایِ : .3

ٔیّیبضز ضیبَ پطزاذت قسٜ ثٛز ثٝ حجت ضؾیس ٚ  0--زضنس آٖ ٔقبزَ  +0ضیبِی فبزی ثب ٘بْ وٝ  +++،,ٔیّیبضز ؾٟٓ  +0/ثب ؾطٔبیٝ  قطوت

 طزیس (زضنس زیٍط اظ اضظـ اؾٕی ؾٟبْ اظ ٔحُ ٔغبِجبت ٚ آٚضزٜ ٘مسی ؾٟبٔساضاٖ تأٔیٗ ٌ +0ٔقبزَ  34.,ٚ  33.,، 32.,عی ؾبَ ٞبی 

ٔیّیبضز ضیبَ ثٝ  +.1ٔیّیبضز ضیبَ ثٝ  +0/ٔزٕـ فٕٛٔی فٛق اِقبزٜ ، افعایف ؾطٔبیٝ قطوت اظ ٔجّغ  34.,*1+*+.ثٝ ٔٛرت ٔهٛثٝ ٔٛضخ 

ٕٞچٙیٗ ثٝ  ثٝ حجت ضؾیس ( +4.,*1+*3+تهٛیت ضؾیس ٚ عی زٚ ٔطحّٝ اظ ٔحُ ٔغبِجبت ٚ آٚضزٜ ٘مسی ؾٟبٔساضاٖ تأٔیٗ ٌطزیس ٚ زض تبضید 

ٔیّیبضز ضیبَ  /.,،,ٔیّیبضز ضیبَ ثٝ ٔجّغ  +.1ٔزٕـ فٕٛٔی فٛق اِقبزٜ ، افعایف ؾطٔبیٝ قطوت اظ ٔجّغ  ,4.,*4+*+.ٛثٝ ٔٛضخ ٔٛرت ٔه

ثٝ تهٛیت ضؾیس ٚ عی ؾٝ ٔطحّٝ اظ ٔحُ ٔغبِجبت ٚ آٚضزٜ ٘مسی ؾٟبٔساضاٖ ، ؾٛز ا٘جبقتٝ ٚ ا٘سٚذتٝ ؾطٔبیٝ ای تأٔیٗ ٌطزیس ( ؾطٔبیٝ 

 ثٝ حجت ضؾیسٜ اؾت ( .4.,*+,*2,ٔیّیبضز ضیبَ زض تبضید  /.,،,وٙٛ٘ی قطوت ثٝ ٔجّغ 

 عولکزد ضزکت .  4        

 ٚرٛز اظ ٘كبٖ ، 32., ٔبٜ اؾفٙس زض ایطاٖ اؾالٔی رٕٟٛضی ٔطوعی ثیٕٝ تكریم ثٝ ثطتط ثیٕٝ قطوت فٙٛاٖ ثٝ پبؾبضٌبز ثیٕٝ ا٘تربة 

 ( زاضز قطوت ٔؿتٕط ثبِٙسٌی ٚ تٛؾقٝ ، ضقس زض اعٕیٙبٖ لبثُ ٚ ٔٛحط فٛأُ

 ٝزض پبؾبضٌبز ثیٕٝ ، اؾت قسٜ ٔٙتكط ایطاٖ اؾالٔی رٕٟٛضی ٔطوعی ثیٕٝ تٛؾظ وٝ ثیٕٝ نٙقت -4., ؾبَ آٔبضی ؾبِٙبٔٝ اؾتٙبز ث 

 ٚ ایطاٖ ثیٕٝ ٞبی قطوت اظ ثقس فٕٛٔی ٕ٘بیٙسٌبٖ ٚ ققت تقساز ِحبػ ثٝ فقبَ قطوت 0- ثیٗ زض #-4., $ ذٛز فقبِیت ؾبَ ٞفتٕیٗ

 ( اؾت ٕ٘ٛزٜ وؿت ضا اَٚ ضتجٝ ، فٕط ٞبی ثیٕٝ فطٚـ ٕ٘بیٙسٌبٖ تقساز ِحبػ ثٝ ٚ ْٛؾ ضتجٝ ، آؾیب

 ثعضي ٞبی قطوت -4., ؾبَ فّٕىطز ثطای نٙقتی ٔسیطیت ؾبظٔبٖ تٛؾظ وٝ ثطتط ٞبی قطوت فٟطؾت تسٚیٗ ؾبَ ٞفسٕٞیٗ زض 

 ( ٕ٘ٛز وؿت ضا /., ضتجٝ ، نقٛز پّٝ +. ثب پبؾبضٌبز ثیٕٝ ، ٌطفت نٛضت ایطاٖ

 ٝققجٝ /2 لبِت زض وكٛض ؾطاؾط زض ثیٕٝ نٙقت وبضآظٔٛزٜ ٔترههیٗ ٚ وبضقٙبؾبٖ اظ ٌیطی ثٟطٜ ثب قطوت فطٚـ ٌؿتطزٜ قجى 

 ٌطأی ٕٞٛعٗ قٕب ثٝ ٟٔٙسؾی ٚ ٔؿئِٛیت ، اقربل ، أٛاَ ٞبی  ثیٕٝ ا٘ٛاؿ لبِت زض ذسٔبت اضائٝ آٔبزٜ ، فقبَ ٕ٘بیٙسٌی /3-- ٚ

 ( ثبقٙس ٔی

 



6 
 

 تاهیي آتیِهعزفی بیوِ عوز ٍ 

 تاریخچِ هختػزی اس بیوِ عوز

 زض تبضید ثیٕٝ ، ثیٕٝ زضیبیی اِٚیٗ ثیٕٝ اؾت وٝ ٔٛضز لجَٛ ٔحبفُ ثبظضٌب٘ی لطاض ٌطفت ٚ ثیٕٝ فٕط ثقس اظ آٖ ضٚاد یبفت (   

 ثٛضؼ ؾّغٙتی ِٙسٖ ٔٙقمس ٌطزیس (زض ٔؤؾؿٝ ثیٕٝ  .03,زاز ثیٕٝ فٕط وٝ اعالفبت وبفی زضثبضٜ آٖ زض زؾت اؾت زض ٔبٜ غٚئٗ ؾبَ اِٚیٗ لطاض   

 3قیّیًٙ ٚ  1پٛ٘س ٚ  .3.قرهی ثٝ ٘بْ ٚیّیبْ ٌیجٛ٘ع زض ٔمبثُ  .03,غٚئٗ ؾبَ  3,رطیبٖ تٙؾیٓ اِٚیٗ لطاضزاز ثیٕٝ فٕط ربِت تٛرٝ ٔی ثبقس (زض 

زضنس وُ ٔجّغ ضا  3أضبء قسٜ ٚحك ثیٕٝ وٝ  طازیظیط٘ٛیؽ $ ثیٕٝ ٌط # ثغٛض ا٘ف 1, ٔبٜ ذٛز ضا ثیٕٝ فٕط ٕ٘ٛز ( لطاضزاز ثیٕٝ تٛؾظ -,ؾٙت ثٕست 

فٛت قس ٚ ثیٕٝ ٌطاٖ عجك لطاضزاز ٔٛؽف ثٛز٘س وٝ ٔجّغ ثیٕٝ ضا پطزاذت ٕ٘بیٙس  /03,ٔبٜ ٔٝ  4-ثیٕٝ ٌصاض زض تكىیُ ٔی زاز ٘یع پطزاذت قسٜ ثٛز ( 

ٕٝ لجُ اظ فٛت ثیٕٝ ٌصاض ٔٙمضی قسٜ اؾت ٚ ثطای احجبت ازفبی ٚ آٟ٘ب ثطای ایٙىٝ اظ پطزاذت ؾطٔبیٝ ثیٕٝ فٕط ؾطثبظ ظ٘ٙس افالْ ٕ٘ٛز٘س وٝ لطاضزاز ثی

ضٚظٜ ثٛزٜ ٚ عجك ایٗ ٔحبؾجٝ ٘بٔجطزٜ پؽ اظ  3-ٔبٜ  -,ٔبٜ ضا زض لطاضزاز ٌٙزب٘س٘س ٔٙؾٛضقبٖ  -,ذٛز اؽٟبض ٕ٘ٛز٘س وٝ ٚلتی ٔست ثیٕٝ یقٙی 

ِصا  ( ی وطز٘س ( ثٝ ٞط حبَ چٖٛ زض آٖ ظٔبٖ لٛا٘یٗ وبُٔ ٘جٛزا٘مضبی ٔست ٔصثٛض فٛت ٕ٘ٛزٜ اؾت ٚ ثسیٗ ٔٙٛاَ اظ پطزاذت ٔجّغ ثیٕٝ ذٛززاض

 تكریم ایٗ ٘یطً٘ ٚ ایٙىٝ ظیط٘ٛیؿبٖ ٔیجبیؿت ٔجّغ ثیٕٝ ضا پطزاذت ٕ٘بیٙس ٔیؿط ٘جٛز (

ٔی ٕ٘ٛز٘س ایٗ ی وطز٘س ٚاؽٟبض ایُ ثیٕٝ فٕط ثٝ نٛضت قطط ثٙسی زٚ ٘فط ضٚی فٕط قرم حبِج ثٛز ٚ ثؿیبضی اظ ٔطزْ اظ لجَٛ آٖ ارتٙبة ٔزض اٚ   

نحیح ٘یؿت وٝ ا٘ؿبٖ آضظٚی ٔطي قرهی ضا ثٕٙبیس ٚ یب زض ٔمبثُ ٔطي وؿیىٝ زض ٘ؾطـ فعیع ٔی ثبقس پِٛی زضیبفت ٕ٘بیس ایٗ عطظ فىط ٔب٘ـ  فُٕ

ٌطفتٙس ظیطا لبزض ثٝ تكریم اظ ایٗ ثٛز وٝ ثیٕٝ فٕط تٛؾقٝ پیسا وٙس ٚ زض ٘تیزٝ ثؿیبضی اظ ٔطزْ ثقس اظ ٔطي ٘بٖ آٚض ذب٘ٛازٜ زض ٚضـ ٘بٌٛاضی لطاض ٔی 

 ایٗ ٔغّت ٘جٛز٘س وٝ ٔطي ؾطپطؾت ذب٘ٛازٜ ٌصقتٝ اظ نسٔبت ضٚحی ٔؿبئُ ٔبِی ثطای افطاز ذب٘ٛازٜ فطاٞٓ ٔی آٚضضز (

، ثیٕٝ فٕط  احتٕبالت ٚ ٔحبؾجبت ٔبِیآٔبض ٚ ثیٕٝ فٕط اٚایُ لطٖ ٘ٛظزٜ ثٝ وٙسی پیف ٔی ضفت ( زض عَٛ لطٖ ٘ٛظزٞٓ زا٘كٕٙساٖ ثب اؾتفبزٜ اظ فّٓ    

 ضا اظ نٛضت اِٚیٝ ذبضد ٚ ثط پبیٝ ٔحىٓ فّٕی اؾتٛاض ٕ٘ٛز٘س (

نٙسٚق ٔعثٛض ٔٛفمیتٟبی  320,قطٚؿ قس ٚ زض ؾبَ  204,آغبظ ثیٕٝ فٕط تٛؾظ نٙسٚق تقبٚ٘ی ٚ وكیف ٞبی وّیؿبی پطؼ ثی تطیٗ زض ؾبَ    

 ؾبَ قطوتٟبی ثیٕٝ فٕط زض ؾٛاحُ ایبالت ٘یٛیٛضن ٚ ٘یٛرطؾی ثٝ تقساز ظیبز ثٛرٛز آٔس٘س ( 0تحهیُ ٕ٘ٛز ٚ پؽ اظ  ی ضاثعضٌ

 حبَ پؽ اظ تبضیرچٝ ثیٕٝ فٕط ثٝ تقطیفی اظ ثیٕٝ فٕط ٚ ثرهٛل ثیٕٝ فٕط ٚ تأٔیٗ آتیٝ ٔی پطزاظیٓ 5

رب٘ی ٔتحُٕ ذؿبضات ٔبِی ٘یع  تطلجٝ ضٚثطٚ ٌطزز وٝ زض ٘تیزٝ آٟ٘ب فالٜٚ ثط نسٔبتا٘ؿبٖ زض ا٘زبْ وبضٞبی ضٚظا٘ٝ ذٛز ٕٔىٗ اؾت ثب حٛازث غیط ٔ   

 ( ٔی ٌطزز

بٟ٘بی تحٕیُ ثؿیبضی اظ ایٗ ذؿبضات ، چٝ ثط أٛاَ ٚ چٝ ثط ربٖ اقربل ، ٔقٕٛالً اظ حیغٝ لسضت ٚ ؽطفیت ٔبِی ثؿیبضی اظ ٔطزْ ٚ حتی غبِت ؾبظٔ   

٘زبْ ٔی زٞس ایٗ اؾت وٝ ذؿبضات ٚاضزٜ ضا ثیٗ فسٜ ظیبزی اظ ٔطزْ وٝ ثب ایٍٙٛ٘ٝ ذغطات ٔٛارٝ ٞؿتٙس ثبظضٌب٘ی ذبضد اؾت ِصا فّٕی وٝ ثیٕٝ ا

ٚ ٞعیٙٝ ای وٝ ثٝ ٞط یه اظ آٟ٘ب تحٕیُ ٔی قٛز فجبضت اؾت اظ  ٕ٘ٛزٜؿبضت ثغٛض ٔؿبٚی قطوت آٟ٘ب زض تحُٕ ذٚ ثسیٗ ٘حٛ  ٕ٘بیسؾطقىٗ ٔی 

ایٗ حك ثیٕٝ ٞب ؾطٔبیٝ ای ثٛرٛز ٔی آیس وٝ فالٜٚ ثط پطزاذت ٞعیٙٝ ٞبی ٔرتّف ازاضی قطوتٟبی ثیٕٝ ،  رٕـٔمساض حك ثیٕٝ ای وٝ ٔی پطزاظ٘س ( اظ 

فكبض ذغطات ٔٛرٛز ضا اظ نطف تأٔیٗ ذؿبضات اقربل ٘یع ٔی قٛز ( ثب تٛرٝ ثٝ ٘ىبت ثبال ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ثیٕٝ ٚؾیّٝ ایؿت وٝ ٔطزْ ثٝ وٕه آٖ 

س ( ثقجبضت زیٍط فّؿفٝ ٚرٛزی ثیٕٝ چٙیٗ اؾت وٝ ٔطزْ ضا ٘ثٝ لجَٛ ضیؿىٟبی ٔصوٛض ٞؿتٙس ٔٙتمُ ٔی ؾبظ ذٛز ثٝ ٔؤؾؿبت ٚ قطوتٟبیی وٝ ٔبیُ
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ثٝ ٔؤؾؿبت ثیٕٝ ٚاٌصاض ٔی ثس٘ی ٘بقی اظ اتفبلبت ٘بٔقّْٛ ٚ غیط لبثُ پیف ثیٙی حفظ ٕ٘ٛزٜ  ٚ ٔؿئِٛیت ایٗ تضٕیٗ فّیٝ ذؿبضات ٔبِی ٚ نسٔبت 

 ( ٌطزز

 

 

 آتیِ تعزیف بیوِ عوز ٍ تاهیي

زض ٔمبثُ ضا فجبضتؿت اظ فمس لطاضزاز ثیٗ یه قطوت ثیٕٝ ٚ یب یه قرم حمیمی ٚ حمٛلی وٝ ثٕٛرت آٖ قطوت ثیٕٝ $ ثیٕٝ ٌط # تىبِیف ٚ تقٟساتی 

ٔتقٟس حمیمی یب حمٛلی$ ثیٕٝ ٌصاض #ثط فٟسٜ ٔی ٌیطز وٝ ثٝ ٔطي ٚ ظ٘سٌی یه یب چٙس قرم حمیمی $ ثیٕٝ قسٜ # ثؿتٍی زاضز ( ثیٕٝ ٌط  اقربل

ثیٕٝ قسٜ زض لیس حیبت ثبقس ؾطٔبیٝ ثیٕٝ ٘بٔٝ ضا ثٝ ثیٕٝ ٌصاض ٚ چٙب٘چٝ زض عَٛ ٔست ثیٕٝ ٘بٔٝ ، ثیٕٝ قسٜ اؾت وٝ زض ا٘تٟبی ٔست ثیٕٝ ، چٙب٘چٝ 

ّغ حك ثیٕٝ ضا ثهٛضت یىزب فٛت ٕ٘بیس ؾطٔبیٝ ثیٕٝ ٘بٔٝ ضا ثٝ ٚضاث ٚ یب شیٙفـ ثیٕٝ ٘بٔٝ پطزاذت ٕ٘بیس ( ثیٕٝ ٌصاض ٞٓ ٔتمبثالً تقٟس ٔی ٕ٘بیس وٝ ٔج

 زض تبضید قطٚؿ ثیٕٝ یب ثغٛض الؿبط زض عی ٔست ثیٕٝ ثٝ ثیٕٝ ٌط ثپطزاظز (

 هعزفی عزح 

اٖ حك ثیٕٝ فالٜٚ ثط تأٔیٗ ٔٙبثـ الظْ ثطای تكىیُ ؾطٔبیٝ ای زض آتیٝ أىبٖ ثطذٛضزاضی اظ زض ایٗ ثیٕٝ ٘بٔٝ ثیٕٝ ٌصاضاٖ ثب پطزاذت ٔجّغی تحت فٙٛ   

 ٕط زض ٔمبثُ ذغط فٛت ضا ٘یع ذٛاٞٙس زاقت (پٛقف ثیٕٝ ف

آٖ ٔی تٛا٘س ثیٕٝ ٞبی فٕط ٕٞطاٜ ثب تكىیُ ؾطٔبیٝ وٝ اوٖٙٛ زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی رٟبٖ اضائٝ ٔی قٛز ، عطفساضاٖ ظیبزی زاقتٝ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ا٘ٛاؿ 

 ٔٛضز اؾتمجبَ الكبض ٔرتّف ربٔقٝ لطاض ٌیطز (

ضا زض ٔمبثُ ذغط فٛت ثیٕٝ ٔی وٙس ٚ حب٘یبً  ٔبظاز ٔجبِغ زضیبفتی ضا ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٔی ٕ٘بیس ٚ ثیٕٝ پبؾبضٌبز ثب زضیبفت ٔجبِغ حك ثیٕٝ ، اٚالً ثیٕٝ قسٜ 

رف فٕسٜ آٖ ضا ثٝ ٘طخ ؾٛز آٖ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ضا تب حس ٘طخ ثٟطٜ فٙی تضٕیٗ ٔی ٕ٘بیس ٚ چٙب٘چٝ ؾٛز ثیكتطی اظ ٔحُ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ثسؾت آٚضز ث

 فٙٛاٖ ٔكبضوت زض ٔٙبفـ ثٝ ثیٕٝ ٌصاض ٔی زٞس (

 ّذف اس ارائِ ایي عزح 

ثطضؾی ٚضقیت ٔبِی اوخط نٙسٚق ٞبی ثبظ٘كتٍی ٘كبٖ زٞٙسٜ ایٗ ٚالقیت اؾت وٝ ٔیعاٖ پطزاذتی ایٗ ٘ٛؿ نٙسٚق ٞب زض زٚضاٖ ثبظ٘كتٍی ، حتی 

تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ فسٜ وخیطی اظ افطاز ربٔقٝ ثب ایٗ ٔكىُ ٔٛارٝ ٞؿتٙس عطاحی ثیٕٝ ٘بٔٝ ای ثب  وفبیت الظْ ثطای یه ظ٘سٌی ٔتٛؾظ ضا ٘یع ٘ساضز ( ثب

اٖ تكىیُ ؾطٔبیٝ زض نٛضت حیبت ٔی تٛا٘س تأٔیٗ وٙٙسٜ ؾطٔبیٝ ای یىزب زض ؾٙیٗ ثبال ثٛزٜ ٚ تأحیط ٟٕٔی زض افعایف لسضت ذطیس افطاز زض زٚض

 ( زاقتٝ ثبقسثبظ٘كتٍی 

 

 آتیِ اهیيت ٍ عوز بیوِ هطخػات

  .ایٙتط٘ت ٔخُ ثبظاضیبثی ٘ٛیٗ ضٚقٟبی عطیك اظ ربٔقٝ افطاز وّیٝ ثٝ پٛقف اضائٝ  - ,

  .ثیٕٝ نٙقت وبضٌعاضاٖ ٚ ٞب ،ٕ٘بیٙسٌی ققت عطیك اظ ثبظاضیبثی  - -
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 ٘بٔٝ ثیٕٝ فطٚـ رٟت ثب٘ىی قجىٝ اظ اؾتفبزٜ  - .

  .ایطاٖ ٔطوعی ثیٕٝ /0 قٕبضٜ ٘بٔٝ آییٗ عجك فٕط ثیٕٝ فطٚـ ٕ٘بیٙسٜ وبضٌیطی ثٝ  - /

 

 گز بیوِ تعْذات

 پطزاذت ٘یع ضا ٘بٔٝ ثیٕٝ ضیبضی ،ا٘سٚذتٝ قسٜ ثیٕٝ فٛت ذغط زضٔمبثُ ٘بٔٝ ثیٕٝ ؾطٔبیٝ ثط فالٜٚ ٌط ،ثیٕٝ ثیٕٝ ٔست زض قسٜ ثیٕٝ فٛت زضنٛضت   

  .وٙس ٔی

 حبثت ثیٕٝ ٔست زض تٛا٘س ٔی ٔجّغ ایٗ وٝ اؾت قسٜ ٌصاضتقییٗ ثیٕٝ تٛؾظ آٖ ٔجّغ ثیٕٝ لطاضزاز اثتسای زض وٝ اؾت ٔجّغی فٛت ذغط ثیٕٝ ؾطٔبیٝ   

  .یبثس افعایف ضٚ٘سٔقیٙی ثب یب ٚ ثٛزٜ

 .ثبقس ٔی ضیبَ ٔیّیبضز یه ٔجّغ حساوخط حبضط حبَ زض# فٕط $ثیٕٝ فٛت ذغط ثیٕٝ ؾطٔبیٝ ؾمف   

 اضبفٝ فٛق ٔجبِغ ثٝ ٘یع حبزحٝ ثیٕٝ ؾطٔبیٝ ٘بٔٝ ثیٕٝ ضیبضی ا٘سٚذتٝ ٚ فٕط ثیٕٝ ؾطٔبیٝ پطزاذت ثط فالٜٚ حبزحٝ احط زض قسٜ ثیٕٝ فٛت نٛضت زض   

  .ثٛز ذٛاٞس ضیبَ ٔیّیبضز یه ٔجّغ ٘یع حبزحٝ ثیٕٝ ثطای ؾطٔبیٝ ؾمف حساوخط ٚ ثٛزٜ فٕط ثیٕٝ ؾطٔبیٝ اظ ضطیجی ؾطٔبیٝ ایٗ (ٔیعاٖ ذٛاٞسقس

 (شذیطٜ وٙس ٔی پطزاذت ٘بٔٝ ثیٕٝ شیٙفـ ثٝ ضا ٘بٔٝ ثیٕٝ ضیبضی شذیطٜ ٌط ،ثیٕٝ ثبقس حیبت لیس زض ثیٕٝ ٔست پبیبٖ زض قسٜ ثیٕٝ زضنٛضتیىٝ   

 ٚ قسٜ رٕـ لجُ ؾبَ پبیبٖ زض ٘بٔٝ ثیٕٝ ضیبضی شذیطٜ ثب ٚ ٔب٘س ٔی ،ثبلی ثیٕٝ حك اظ ٞب ٞعیٙٝ وؿط اظ پؽ ؾبِٝ ٞط وٝ اؾت ٔجّغی ٘بٔٝ ثیٕٝ ضیبضی

  .قٛز ٔی اضبفٝ آٖ ثٝ فٙی ثٟطٜ ٘طخ ثب ٔقیٙی ؾٛز ؾبِٝ ٞط

) 

 گذار بیوِ تعْذات

 آٖ افعایف أىبٖ ؾبِٝ ٞط وٝ قٛز پطزاذت ٔبٞب٘ٝ ٚ ٔبٞٝ ،ؾٝ ٔبٞٝ ،قف ؾبال٘ٝ الؿبط زض تٛا٘س ٔی ثیٕٝ حك ایٗ ،وٝ ثیٕٝ حك ٔٛلـ ثٝ پطزاذت   

  .ثبقس ٔی ٔیؿط حبثت ثغٛض

 .٘بٔٝ ثیٕٝ ذهٛنی قطایظ ٚ فٕٛٔی قطایظ زض قسٜ ثیٙی پیف ٔمطضات وّیٝ ضفبیت

 

 

 پاسارگاد بیوِ آتیِ تاهیي ٍ عوز بیوِ ٍیژُ ضزایظ

 

 تٛا٘س ٔی ضطیت ایٗ ( ثٛز ذٛاٞس ٔبٞب٘ٝ ثهٛضت ٌصاض ثیٕٝ ، ثیٕٝ حك پطزاذت لسضت ٔیعاٖ اظ ضطیجی فٕط ثیٕٝ ؾطٔبیٝ ٘بٔٝ ثیٕٝ ایٗ زض),

  .ٌطزز ثطاثطا٘تربة ++. ٚ+/-،+,-،+3,،+0,،+-,،+1

 .ٌطزز پطزاذت یىزب یب ٚ ؾبال٘ٝ ، ٔبٞٝ ،قف ٔبٞٝ ،ؾٝ ٔبٞب٘ٝ ضٚـ ثٝ تٛا٘س ٔی لطاضزاز ایٗ ثیٕٝ حك )-

 

 ثیٕٝ ٘عز ٌصاضی ؾپطزٜ نٛضت $ثٝ یىزب ضٚـ اظ تّفیمی نٛضت ثٝ ضا ثیٕٝ حك ثتٛا٘س ٌصاض ثیٕٝ وٝ اؾت قسٜ ثیٙی پیف ثیٕٝ، حك پطزاذت ٘حٜٛ زض).

 .ٕ٘بیس پطزاذت ٘یع الؿبعی ٚ ٌط#

 

 ؾبَ ٞفتبز اظ تٛا٘س ٕ٘ی قسٜ ثیٕٝ ؾٗ ٚ ٘بٔٝ ثیٕٝ ٔست ٔزٕٛؿ نٛضت ٞط زض (ِٚی ٌطزز زضذٛاؾت ؾبَ +. تب ؾبَ 0 اظ تٛا٘س ٔی ٘بٔٝ ثیٕٝ ٔست)/

  .ٕ٘بیس تزبٚظ
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 ثیٕٝ ؾطٔبیٝ لجُ، ؾبَ ثٝ ٘ؿجت ؾبَ ٞط زض زضنس 0- ٚ +-،0,،+,،0،2،. ٔیعاٖ ثٝ ثیٕٝ حك افعایف ثب ٌصاض ثیٕٝ زضذٛاؾت ثٝ تٛضْ ثب ٔمبثّٝ ثطای)0

 .یبفت ذٛاٞس افعایف ٘ؿجت ٕٞیٗ ثٝ ٘یع

 

 ثطزاقت وبُٔ عٛض ثٝ ضا ا٘سٚذتٝ ایٗ زاضز حك ٚی ٘بٔٝ ثیٕٝ ٔست عَٛ زض ٚ اؾت ٌصاض ثیٕٝ ثٝ ٔتقّك ٘بٔٝ ثیٕٝ ٔحُ اظ ثبظذطیس# $اضظـ  )1

 .ٕ٘بیس زضیبفت ٚاْ نٛضت ثٝ ضا آٖ زضنس +4 یب ٚ $ثبظذطیس#

 

 .ٕ٘بیس پطزاذت ٌصاض ثیٕٝ ثٝ ثیٕٝ ؾطٔبیٝ ثط فالٜٚ ضا ذٛز  ؾطٔبیٝ اظ حبنُ ٔٙبفـ زض ٔكبضوت اظ ٘بقی ؾٛز اظ زضنسی اؾت ٔتقٟس ٌط ثیٕٝ )2

 

 زضذٛاؾت ثیٕٝ حك افعایف ٔیعاٖ ثٝ حساوخط تٛا٘س ٔی یسٕ٘ب ثقس ؾبِٟبی زض ضا ثیٕٝ حك پطزاذت افعایف زضذٛاؾت ٌصاض ثیٕٝ چٙب٘چٝ )3

 افعایف تٛاٖ ٔی وٝ اؾت شوط ثٝ زٞس(الظْ افعایف ضا ذٛز فٕط ثیٕٝ ؾطٔبیٝ پعقىی ٔقبیٙبت ا٘زبْ ثٝ ٘یبظ زضنسثسٖٚ 0- ٚ +-،0,،+,،0،2،. قسٜ

 ثیٕٝ زض ثیكتطی ضیبضی قٛزا٘سٚذتٝ ٔی ثبفج أط (ایٗ ٍ٘طزز زضذٛاؾت ؾطٔبیٝ افعایف ٚ زاقت ٍ٘ٝ حبثت فٕطضا ثیٕٝ ِٚی وطز زضذٛاؾت ضا ثیٕٝ حك

 پبیبٖ زض ٘بٔٝ ثیٕٝ ضیبضی ثبشذیطٜ ٚ ٔب٘س ٔی ثبلی یٕٝث حك اظ ٞب ٞعیٙٝ وؿط اظ پؽ ؾبِٝ ٞط وٝ اؾت ٔجّغی ٘بٔٝ ثیٕٝ ضیبضی قٛز($ا٘سٚذتٝ ایزبز ٘بٔٝ

 #( قٛز ٔی اضبفٝ آٖ ثٝ فٙی ثٟطٜ ثب٘طخ ٔقیٙی ؾٛز ؾبِٝ ٞط ٚ قسٜ رٕـ لجُ ؾبَ

 

 آتیٝ تبٔیٗ ٚ فٕط ٘بٔٝ ثیٕٝ تىٕیّی ٞبی پٛقف- 4

 

ٝ  احاط  زض ضافتبزٌیوب اظ یب ٚ  فضٛ ٘مم ، فٛت  اضبفی پٛقف  زضذٛاؾت فٕط، ثیٕٝ ؾطٔبیٝ ثطاثط ؾٝ تب تٛا٘س ٔی ٌصاض ثیٕٝ 5 حبزحٝ  (,-4  ضا حبزحا

  اظ تٛا٘اس  ٔای  ٌاصاض  ثیٕٝ ضٕٙبً ( یبفت ذٛاٞس افعایف  ٞٓ حبزحٝ ؾطٔبیٝ ٘ؿجت  ٕٞبٖ ثٝ ، زٞس افعایف ضا ذٛز فٕط ثیٕٝ ؾطٔبیٝ  چٙب٘چٝ ( ٕ٘بیس

 .ٕ٘بیس اؾتفبزٜ حبزحٝ، ؾطٔبیٝ "+, یب ٚ "0 ٔیعاٖ ثٝ حبزحٝ اظ ٘بقی پعقىی ٞبی ٞعیٙٝ پٛقف

 

 ٚ وبُٔ وبضافتبزٌی اظ نٛضت زض ٚ قسٜ ٔٙس ثٟطٜ ثیٕٝ حك پطزاذت اظ ٔقبفیت پٛقف اظ تٛا٘س ٔی ٌصاض  ثیٕٝ 5 زائٓ ٚ وبُٔ وبضافتبزٌی اظ ( --4 

 اظ نٛضت زض تٛا٘س ٔی ٌصاض ثیٕٝ ضٕٙبً ٚ قٛز ٔقبف ٘بٔٝ ثیٕٝ ٔست پبیبٖ تب "++, یب ٚ "+0 ٔیعاٖ ثٝ ثیٕٝ حك پطزاذت اظ قسٜ، ثیٕٝ زائٓ

 اظ ؾطٔبیٝ فٙٛاٖ تحت ضیبَ +++'+++'++/ ٔجّغ تب حساوخط فٕط ؾطٔبیٝ "+/ یب ٚ  "0- ، "+, ٔیعاٖ تب قسٜ ثیٕٝ زائٓ ٚ وبُٔ وبضافتبزٌی

 .ٕ٘بیس اؾتفبزٜ پٛقف ایٗ اظ وبضافتبزٌی

 

 یب ٚ "+- ، "+, ٔیعاٖ ثٝ ٘یع ذبل ٞبی ثیٕبضی ثٝ اثتال ؾطٔبیٝ تىٕیّی ثیٕٝ اظ تٕبیُ نٛضت زض تٛا٘س ٔی ٌصاض ثیٕٝ :ذبل ثیٕبضیٟبی ( .-4 

 .ٌطزز ٔٙس ثٟطٜ ضیبَ +++'+++'+0- حساوخط فٕط ثیٕٝ ؾطٔبیٝ "+.

 

 حك ثطاثط ++0, یب ٚ+++, ،+20 ،++0 ٔیعاٖ تب ٔؿىٛ٘ی ٔٙعَ ؾٛظی آتف پٛقف اظ تٛا٘س ٔی ٌصاض ثیٕٝ 5 ٔؿىٛ٘ی ٔٙعَ ؾٛظی آتف (/-4

 افعایف " +, یب ٚ "0 ٔیعاٖ ثٝ ؾبال٘ٝ تٛا٘س ٔی آتی ٞبی ؾبَ عی زض ؾطٔبیٝ ایٗ ٕ٘بیس( اؾتفبزٜ ؾٛظی آتف ثیٕٝ ؾطٔبیٝ فٙٛاٖ ثٝ ٔبٞب٘ٝ ثیٕٝ

 .یبثس

 
 

 هشایای عزح :
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 ٍام : .1

زضنس اظ ٔحُ اضظـ ثبظذطیس ذٛز ضا ٚاْ زضیبفت  +4ضطٚضی تب ٔیعاٖ ثیٕٝ ٌصاض ٔی تٛا٘س اظ  حؿبة ا٘سٚذتٝ ٞبی ذٛز ثطای تأٔیٗ ٞعیٙٝ ٞبی 

 وٙس(

 5 قطایظ اذص ٚاْ        

 ٔبٜ اظ تبضید قطٚؿ ثیٕٝ ٘بٔٝ ٔی ثبقس ( 1ضیبَ پؽ اظ ٌصقت حسالُ  +++،+++،-حسالُ ٔیعاٖ ٚاْ پطزاذتی  ),

 بقس (ؾبَ ث .ٔست ثبظپطزاذت ٚاْ ٔی تٛا٘س ثب تٛرٝ ثٝ زضذٛاؾت ثیٕٝ ٌصاض حساوخط  )-

ٔبٜ اظ  .ثیٕٝ ٌصاضا٘ی وٝ زاضای ؾپطزٜ زض ثیٕٝ ٘بٔٝ ٞبی فٕط ٚ تبٔیٗ آتیٝ ٔی ثبقٙس ، ٔی تٛا٘ٙس پؽ اظ ؾپطی قسٖ  حسالُ  ).

 ظٔبٖ نسٚض ثیٕٝ ٘بٔٝ تمبضبی ٚاْ ٕ٘بیٙس (

 ضٚـ ثبظپطزاذت ٚاْ ثٝ نٛضت ٔبٞب٘ٝ ، ؾٝ ٔبٞٝ ، قف ٔبٞٝ ، ؾبال٘ٝ ٚ یب یىزب ٔی ثبقس ( )/

 

 الحاقیِ : .2

 أىبٖ تغییط ؾطٔبیٝ ثیٕٝ فٕط ٚ ٔیعاٖ حك ثیٕٝ پطزاذتی زض عی لطاضزاز ٔیؿط ٔی ثبقس (

 ابغال : .3

ثیٕٝ ٌصاض ٔی تٛا٘س ثیٕٝ ٘بٔٝ ذٛز ضا تب یه ٔبٜ پؽ اظ تبضید نسٚض ثیٕٝ ٘بٔٝ اثغبَ ٕ٘بیس وٝ زض ایٗ نٛضت حك ثیٕٝ 

 پطزاذتی پؽ اظ وؿط ٞعیٙٝ ٞبی ازاضی فٛزت ٔی ٌطزز (

 

 باسخزیذ : .4

ٔبٜ حك ثیٕٝ ٚ ؾپطی قسٖ ایٗ ٔست ثبظذطیس ٕ٘بیس( ٔجّغ ثبظذطیسی  1ثیٕٝ ٌصاض ٔی تٛا٘س ثیٕٝ ٘بٔٝ ذٛز ضا پؽ اظ پطزاذت 

 ٔغبثك قطایظ رسَٚ پیٛؾت ضٕیٕٝ ثیٕٝ ٘بٔٝ پطزاذت ٔی ٌطزز (

 

 درهاى تکویلی : .5

ؾپطزٜ آ٘بٖ ثیف اظ ثیؿت ٔیّیٖٛ ضیبَ ثٝ ٔٙؾٛض ایزبز ضفبٜ ثیكتط رٟت ثیٕٝ قسٌبٖ زض نٛضتیىٝ ٔزٕٛؿ شذبئط ضیبضی ٚ 

 اظ پٛقف تىٕیّی زضٔبٖ ثٟطٜ ٔٙس ذٛاٞٙس قس ( ,,ثبقس ، ثط اؾبؼ پیٛؾت قٕبضٜ 

 

 سایز هشایا : .6

 تضٕیٗ حسالُ ؾٛز ؾبالتٝ ثطای ٚرٜٛ پطزاذتی ثیٕٝ ٌصاض پؽ اظ وؿط ٞعیٙٝ ٞب  )

 پطزاذت ؾٛز ٔكبضوت زض ٔٙبفـ زض پبیبٖ ٔست ثیٕٝ  )

 اؾتفبزٜ اظ ٔقبفیت ٞبی ٔبِیبتی ٔٛرٛز زض ضاثغٝ ثب ثیٕٝ ٞبی فٕط ثٝ ایٗ تطتیت وٝ 5    )

  ؾطٔبیٝ ثیٕٝ ٘بٔٝ $زضنٛضت فٛت ٚ حیبت ثیٕٝ قسٜ # ٔقبف اظ ٔبِیبت اؾت 

  حك ثیٕٝ فٕط رعء ٞعیٙٝ ٞبی پصیطفتٝ قسٜ اظ ٘ؾط ٔبِیبتی ثٛزٜ ٚ ایٗ ٔٛضٛؿ ثطای ثیٕٝ ٌصاضا٘ی وٝ قرهیت

 ( زاض٘س لبثُ إٞیت اؾتحمٛلی 
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 باساریابی

  ّذف باسار

 زِٚتی ؾبظٔبٟ٘بی وبضوٙبٖ )1   

  .ٞؿتٙس ذٛز وبضوٙبٖ ثطای ٔرهٛل ثبظ٘كؿتٍی نٙسٚلٟبی زاضای وٝ ذهٛنی ثرف وبضوٙبٖ )2   

  .ثبقٙس زاقتٝ ضا ای ثیٕٝ حك پطزاذت تٛا٘بیی وٝ ربٔقٝ افطاز وّیٝ ) 3   

 

 باساریابی ٍ فزٍش اساسی دربیست گام ًحَُ فزٍش ٍ 

( افعایس ٔی قٕب ٞبی تٛا٘بیی ثط ٚ وٙس ٔی  قٙبذت ثیٕٝ ٘بٔٝ ٚ زاقتٗ اعالفبت اظ رعییبت ٞط ٔٛضٛؿ، آٌبٞی قٕب ضا ثٝ ارعای آٖ، وبُٔ تط -1

 .اؾت وبٔالً اظ رعییبت ثیٕٝ ٘بٔٝ فٕط پیكٟٙبزی تبٖ ثبذجط ثبقیس الظْ ثٙبثطایٗ

 عٛضی ضا فطٚـ فضبی ثبیس( قٛز ٔی ٔحؿٛة تأحیطٌصاض، تجّیغبتی اثعاض فٙٛاٖ ثٝ ٚ اؾت ضطٚضی أطی ٕ٘بیٙسٜ، ذٛز ثطای فٕط ٘بٔٝ ثیٕٝ زاقتٗ -2

 بٖ ذطیساضی وطزٜ ایس زض ٔقطو زیس ٔربعت لطاض ٌیطز(ذٛزت ثطای وٝ فٕطی ثیٕٝ ٔٛفك، ای ٔصاوطٜ پبیبٖ زض وٝ وٙیس ؾبظٔب٘سٞی

 ٔی ّٕٔٛؼ غیط ٔحهِٛی ایٙىٝ فّت ثٝ زٞٙس؛ ٔی ٘كبٖ ٔمبٚٔت ذٛزقبٖ اظ آٖ، ثطاثط زض ٔطزْ وٝ اؾت ایٗ فٕط ثیٕٝ ٞبی اظذهیهٝ یىی -3

 (ثبقیس ثطذٛضزاض ذٛثی ٔتمبفسؾبظی لسضت اظ ثبیس پؽ( ثبقس

”  ,ٔرففؾطٔبیٝ “ٚ ” ا٘سٚذتٝ ضیبضی“طی، ضٚاٖ ٚ ؾبزٜ ثبقس ٚ اظ ثٝ وبض ثطزٖ وّٕبت ترههی اظ لجیُ ٔكت ثطای قٕب تٛضیحبت وٙیس ؾقی -4

 (وٙیس ثیبٖ زضن لبثُ ٔخبِٟبیی لبِت زض ضا آٟ٘ب ٚ ٘ىٙیس اؾتفبزٜ …ٚ

تضٕیٗ ٚ تأٔیٗ ؾالٔتی، پَٛ،  ثطای اثعاضی یب$ ٚی ذب٘ٛازٜ آیٙسٜ تأٔیٗ ثطای اؾت ای ٚؾیّٝ یب اثعاض فٕط ثیٕٝ وٝ زٞیس تٛضیح ٔكتطی ثطای -5

 (اـ ذب٘ٛازٜ ٚ ٔكتطی ثطای ثیكتط ضفبٜ ٚ پَٛ ثٝ ٘یبظٔٙسی زضؾبِٟبی# …ضفبٜ، أٙیت، آؾبیف ٚ

 ضا ٚی ٘یبظٞبی وٝ وٙیٓ یبثی ربیٍبٜ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ فٕط ثیٕٝ ثطای ثبیس وٙس زضن ضا فٕط ثیٕٝ إٞیت وٝ زٞیٓ آٔٛظـ ٔكتطی ثٝ ایٙىٝ ربی ثٝ -6

 اؾت(چٝ وٝ ٔب پیكٟٙبز ٔی زٞیٓ، ضٕب٘ت ٔبِی زض زٚضاٖ رٛا٘ی، ٔیب٘ؿبِی ٚ زٚضاٖ ؾبِرٛضزٌی آ٘( وٙس ثطعطف

 تٛضیح قطفی، اثٟبْ ایٗ ثٝ پبؾرٍٛیی ثطای  !؟ ٘ٝ یب اؾت زضؾت آیب وٝ وٙٙس ٔی ٔغطح ضا فٕط ثیٕٝ قطفی ثحج ٌصاضاٖ، ثیٕٝ اظ ثؿیبضی -7

ٔی ٌٛییٓ ٚ زضٔمبثُ، وبالیی ضا ذطیساضی ٔی وٙیس ” حك ثیٕٝ“پطزاذت ٔی وٙیس وٝ ثٝ آٖ  ضا ٚرٟی قٕب( اؾت ٔقبٔالت ؾبیط ٕٞچٖٛ ثیٕٝ وٝ زٞیس

                                                           
,
 : ضٚظ زض پطزاذت لؿظ حك ثیٕٝ ، یب لؿٕتی اظ آٖ ثٝ یىی اظ زٚ حبِت ظیط فُٕ ذٛاٞس قس +.اظ  زض نٛضت تأذیط ثیف   

  . ٔبٜ تٕبْ پطزاذت قسٜ ثبقس ذٛز ثٝ ذٛز ثسٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ تكطیفبتی فؿد ٚ حك ثیٕٝ پطزاذت قسٜ لبثُ اؾتطزاز ٘یؿت 1ثیٕٝ ٘بٔٝ ٞبیی وٝ حك ثیٕٝ آٖ وٕتط اظ  ),        

                                                        تجسیُ ٔی ٌطز٘س ٚ حك ثیٕٝ زیٍطی ثبثت  هخففٔبٜ تٕبْ آٖ پطزاذت قسٜ ثبقس ثٝ ثیٕٝ ای ثب ؾطٔبیٝ ثیٕٝ ای وٕتط ثٝ ٘بْ  1ٝ ٘بٔٝ ٞبیی وٝ الالُ حك ثیٕٝ ثیٕ )-        

 . ایٗ ثیٕٝ زضیبفت ٕ٘ی قٛز
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 ٌفتٝ ٔی قٛز(” تضٕیٗ ذغط“وٝ ثٝ آٖ 

 ثیٕٝ، قطوتٟبی تٛؾظ نبزضٜ ٞبی ٘بٔٝ ثیٕٝ ٕٞٝ زض ٘یع ”ایطاٖ اؾالٔی رٕٟٛضی ٔطوعی ثیٕٝ“ وٝ زٞیس تٛضیح ذٛثی ثٝ ثبیس ٔكتطی ثطای -8

 بٔٝ ٞب زاضای افتجبض ٚ ٘ؾبضت الظْ اظ ؾٛی ثیٕٝ ٔطوعی ٔی ثبقٙس(٘ ثیٕٝ ٚ اؾت ؾٟیٓ

# /تٛا٘بیی ٔسیطیت یه ٔصاوطٜ لسضتٕٙس( # .ؽبٞطتأحیطٌصاض( # -قرهیت لسضتٕٙس ٚ ٔٙف ثبال( # , ٍیژگیْای یک فزٍضٌذُ هتقاعذ کٌٌذُ: -9

 قٙبذت وبُٔ اظ ضلجب(# 0زا٘ف ربٔـ ٚ اعالفبت فٕٛٔی ٚ ترههی ثیٕٝ فٕط( 

 تٛا٘یس ٔی ضاحتی ثٝ ٞؿتیس ٔٛارٝ ٔكىُ ثب آٖ زض قٕب ذٛز حتی قبیس ٚ فطٚقٙسٌبٖ اغّت وٝ اؾت ربیی ٕٞبٖ زلیمبً ًْایی کزدى فزٍش: -1۱

 غیطوالٔی ٚ والٔی ِحبػ اظ یقٙی( ثبقیس زاقتٝ ”ؾبظـ“ ٔكتطی ثب وٝ اؾت ایٗ زٞیس ا٘زبْ تٛا٘یس ٔی وٝ وبضی ثٟتطیٗ ٚ وٙیس ایزبز ضا الظْ ٞیزبٖ

 ٚی ٕٞبًٞٙ ثبقیس( ثب

 ضً٘ ا٘تربة ٕٞچٙیٗ( ثبقیس زاقتٝ ضؾٕی تیپ ذٛز ٞبی ٚیعیت زض ٕٞیكٝ وٙیس ؾقی پؽ! قٕبؾت ٚیعیت وبضت قٕب، ؽبٞط ثبقس یبزتبٖ -11

 (قٕبؾت ضٚحیٝ ٚ ٘ؾٓ زٞٙسٜ ٘كبٖ ِجبؼ، ارعای ثیٗ یٕٞبٍٞٙ ٚ ِجبؼ

ٔی وٙیس ؾقی وٙیس زض زضرٝ اَٚ، ٕٞىبضاٖ ٚ اظ رّٕٝ ٔسیطاٖ قطوت  فقبِیت فٕط ٞبی ثیٕٝ فطٚـ ظٔیٙٝ زض ٚلت پبضٜ عٛض ثٝ چٙب٘چٝ -12

 (وٙٙس ٔی ذطیس قٕب اظ ٘تیزٝ زض ٚ وٙٙس ٔی پیطٚی آٟ٘ب اظ ٚ زازٜ لطاض اٍِٛ ضا قٕب حطفٟبی ٕٞىبضاٖ، اظ ثؿیبضی( وٙیس ثیٕٝ ضا  تبٖ

ثطذٛضزاض ثبقیس ٚ چٙبٖ ثبلسضت ٚ ٞیزبٖ نحجت وٙیس تب ثتٛا٘یس فطزا ضا زض الیی ثب ٘فؽ ثٝ افتٕبز اظ تبٖ، پیكٟٙبزی فٕط ثیٕٝ ٔعایبی ثیبٖ زض -13

 شٞٗ ٚ افىبض ٔكتطی تجسیُ ثٝ أطٚظ وٙیس(

 ذطیس قٕب اظ ٔكتطی اٌط حتی( ثبقٙس قٕب ثطای ذٛثی ثبظاضیبثبٖ تٛا٘ٙس ٔی لسیٕی ٔكتطیٟبی چطاوٝ( ثبقیس لسیٕی ٔكتطیبٖ ٕٞٝ ٔطالت ثبیس -14

 حفؼ ٕ٘بییس ٚ ثقس اظ ٔستی ثب اٚ تٕبؼ ثٍیطیس( چطاوٝ آٟ٘ب ؾطٔبیٝ ٞبی ٚالقی یه ٕ٘بیٙسٜ ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س( ضا ٚی ٘ىطز،

 ٚ ٞب ٕٞبیف ٞب، وٙفطا٘ؽ ؾٕیٙبضٞب، زض قطوت ثبقس، وبُٔ تٛضیحبت ثب ٕٞطاٜ وٝ تجّیغبتی ثطٚقٛضٞبی پرف رٟت فطنتٟب ثٟتطیٗ اظ یىی -15

 ٞب ٕٞبیف ایٗ زض وٙٙسٜ قطوت افطاز چٖٛ(  …، ٔسیطیت ظٔبٖ، ٞسفٍصاضی N.L.Pٚیٗ ٔرتّف ٔب٘ٙس5 آٔٛظـ فٙبٚ ثب ثبقس؛ ٔی یىطٚظٜ ٞبی وبضٌبٜ

 (وٙٙس ٔی اؾتمجبَ ٌصاضی ؾطٔبیٝ ٚ فٕط ثیٕٝ اظ لغقبً ٚ ٞؿتٙس ضٚقٙفىط ٚ رٛاٖ افطاز ٔقٕٛالً

ؿی حُؿٗ ٘یّت زاضیس آ٘طا ثٝ ٕ٘بیف ثٍصاضیس( ٍٞٙبٔی وٝ و ثٝ ٘ؿجت  وٝ ٍٞٙبٔی( ٘ىٙیس ٍ٘بٜ فطٚـ اثعاض فٙٛاٖ ثٝ ذٛز ٔكتطیبٖ ثٝ ٞطٌع -16

ٔكتطیبٖ، زضن ٔی وٙٙس وٝ قٕب ثیٕٝ فٕط ضا ثٝ ذبعط آیٙسٜ ذٛزقبٖ ٚ یب فطظ٘ساٖ قبٖ اضائٝ ٔی وٙیس، فطنت فطٚـ ثیكتطی ذٛاٞیس زاقت( 

 !…فطٚقٙسٌبٖ ثعضي ثب لّت قبٖ فطٚـ ٔی وٙٙس ٚ ٘ٝ ثب ظثبٖ ٚ لّٓ قبٖ

ثتٛا٘یس ثب ٔسیطیت ثیٕبضؾتبٟ٘بیی وٝ زاضای ظایكٍبٜ ٞؿتٙس اضتجبط ثطلطاض وٙیس؛ چطاوٝ زض ایٗ ثیٕبضؾتبٟ٘ب ثطای ٔبزضاٖ، آٔٛظـ  وٙیس تالـ -17

طفی قیطزٞی ٔی ٌصاض٘س( ثٙبثطایٗ ثٟتطیٗ فطنت ثطای قٕبؾت وٝ ثتٛا٘یس ثطٚقٛضٞب ٚ اؾتٙسٞبی ذٛز ضا آ٘زب لطاضزٞیس ٚ ثیٕٝ فٕط وٛزوبٖ ضا ٔق

 وٙیس(
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 زض( قٛ٘س فٕط ثیٕٝ فطٚـ ٚ ٔقطفی رٟت قطوتٟب یب ؾبظٔبٟ٘ب ٚاضز تٛا٘ٙس ٕ٘ی ٚ ٘ساض٘س ”پبضتی“ وٝ زاض٘س قىبیت فطٚـ ٕ٘بیٙسٌبٖ اظ ثؿیبضی -18

بظٔبٖ؛ ثٝ ؾ آٖ ٔسیط تب ٌطفتٝ ازاضٜ یب ؾبظٔبٖ زضة رّٛی ٍٟ٘جبٖ اظ( اؾت اضتجبعبت ثطلطاضی ٕٞبٖ وٝ آٚضیس ٚرٛز ثٝ ضا پبضتی ذٛزتبٖ ثبیس حبضط فهط

 ٞط ٘حٛی وٝ قسٜ ؾقی وٙیس اضتجبط ثطلطاض وٙیس(

 ٔتمبفسوطزٖ ٚ آٖ ٔعایبی ثب ضاثغٝ زض نحجت ٚ فٕط ثیٕٝ تٛضیح اظ ثقس وٝ نٛضت ثسیٗ( وٙیس اؾتفبزٜ ای ٌعیٙٝ زٚ ضٚـ اظ فطٚـ زض -19

٘ؾطتبٖ »ؾبال٘ٝ ثپطزاظیس( ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ پطؾیسٖ ایٗ و5ٝ  یب ٚ ٔبٞٝ قف یب ٔبٞٝ ؾٝ ٔبٞیب٘ٝ، نٛضت ثٝ ثیٕٝ الؿبط پطزاذت قیٜٛ ا٘تربة ثٝ ٔكتطی،

 «(زض ٔٛضز پطزاذت الؿبط ثٝ نٛضت قف ٔبٜ یب یىؿبِٝ چیؿت؟

 ثٟتط ٞب ٌعیٙٝ ؾبیط اظ فٕط ثیٕٝ زض ٌصاضی ؾطٔبیٝ وٝ وٙیس ٔتمبفس ضا ٚی تٛا٘یس ٔی وٙیس، ٔی نحجت ٔكتطی ثب ثبظ٘كؿتٍی ٔٛضز زض اٌط -2۱

ٗ ٚؾیّٝ ثطای تضٕیٗ آیٙسٜ زض زٚضاٖ ثبظ٘كؿتٍی ثبقس ٚ قٕب ٔی تٛا٘یس یه زضآٔس ثسٖٚ ٔبِیبت زض زٚضاٖ ثبظ٘كؿتٍی زاقتٝ ثٟتطی تٛا٘س ٔی ٚ اؾت

 ثبقیس(

 

 

 

 

 

 

 عوزبیوِ پیطٌْاد ًحَُ تکویل 

ازاضات نسٚض تحٛیُ ٌطزز ( زض غیط فطْ ٞبی پطؾكٙبٔٝ ٚ پیكٟٙبز فٕط ٚ تبٔیٗ آتیٝ ٔی ثبیؿت ثسٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ ذظ ذٛضزٌی ٚ الن ٌطفتٍی ثٝ 

 ایٙهٛضت فطْ ٞب ٔٛضز پصیطـ ٘جٛزٜ ٚ لبثُ نسٚض ٕ٘ی ثبقس (

 بیوِ گذار :  -بٌذ یک 

 

ی ثیٕٝ ٌصاض 5 قرم حمیمی یب حمٛلی اؾت وٝ لطاضزاز ثیٕٝ ضا ثب ثیٕٝ ٌط ٔٙقمس ٚ پطزاذت حك ثیٕٝ ضا ثٝ تطتیت ٔٙسضد زض ثیٕٝ ٘بٔٝ تقٟس ٔتقطیف 

 وٙس (
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، وسّٔی ، ٔحُ تِٛس ، ٔحُ نسٚض ، تبضید تِٛس ، ٘بْ پسض ٚ  ثرف ، اعالفبت ٔطثٛط ثٝ ثیٕٝ ٌصاض اظ لجیُ ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌی ، قٕبضٜ قٙبؾٙبٔٝ زض ایٗ

٘كب٘ی  ٔطثٛط ثٝ آٖ قطوت ٚاضز قٛز ٚ زض لؿٕتٚ وس التهبزی  قٕبضٜ حجت  ،قغُ ، اظ لؿٕت حمیمی ٚ چٙب٘چٝ اعالفبت ثیٕٝ ٌصاض حمٛلی ثبقس ٘بْ 

 ( قٛزٚاضز ٔی  تّفٗ حبثت ٚ ٕٞطاٜ ٚ وس پؿتی ،آزضؼ ثیٕٝ ٌصاض ،اؾتبٖ ، قٟط ، تّفٗ 

 

 یوِ ضذُ :ب - 2بٌذ 

 

 تقطیف ثیٕٝ قسٜ 5 قرهی حمیمی اؾت وٝ فٛت  یب حیبت اٚ ٔٛضٛؿ لطاضزاز ثیٕٝ ٚ ؾٗ ٚ ٚضـ ٔعاری ٚ ؾالٔتی اٚ پبیٝ ٔحبؾجٝ حك ثیٕٝ اؾت (

 ٔطثٛط ثٝ ثیٕٝ قسٜ  اظ لجیُ ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌی ، قٕبضٜ قٙبؾٙبٔٝ ، وسّٔی ، ٔحُ تِٛس ، ٔحُ نسٚض ، تبضید تِٛس ، ٘بْ پسض ،زض ایٗ لؿٕت اعالفبت 

 ، ٘ؿجت ثیٕٝ قسٜ ثب ثیٕٝ ٌصاض ، قغُ ، ٘كب٘ی ، تّفٗ حبثت ٚ ٕٞطاٜ ٚ وس پؿتی تىٕیُ ٌطزز (رٙؿیت ، ٚضقیت تبُٞ 

 ٔٙبظِی وٝ فبلس وس پؿتی ٔی ثبقٙس لیس قٕبضٜ وٙتٛض ثطق یب آة ضطٚضی اؾت (٘ىتٝ 5 زض قٟطؾتبٟ٘ب ، ضٚؾتب ٞب ٚ 

 ضزایظ بیوِ عوز ٍ تاهیي آتیِ ٍ پَضص ّای تکویلی هَرد تقاضا : - 3بٌذ 

 

 زض ایٗ لؿٕت اعالفبت ٔبِی ٚ ٘حٜٛ پطزاذت پٛقف ٞبی تىٕیّی تىٕیُ ٔی قٛز وٝ قبُٔ ٔٛاضز شیُ اؾت 5   
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ضیبَ ٚ ٔجّغ حك ثیٕٝ نفط زضد ٔی ٌطزز  +++،+++،0چٙب٘چٝ ثیٕٝ ٘بٔٝ تٟٙب زاضای ٔجّغ ؾپطزٜ ثبقس$یىزب# ، ٔجّغ حسالُ آٖ 5  هبلغ سپزدُ اٍلیِ   

نٛضت وٝ زض ایٙهٛضت افعایف ؾبال٘ٝ حك ثیٕٝ ٚ ؾطٔبیٝ نفط ٔی ثبقس ٚ پٛقف ٔقبفیت اظ پطزاذت حك ثیٕٝ ٘یع ثٝ ثیٕٝ قسٜ تقّك ٕ٘ی ٌیطز ِٚی زض

زاحت ؾطٔبیٝ ٔقبفیت اظ وبض افتبزٌی ، ایٗ پٛقف لبثُ اضائٝ ذٛاٞس ثٛز ٚ چٙب٘چٝ ؾپطزٜ ثٝ ٕٞطاٜ حك ثیٕٝ پطزاذت ٌطزز ٔجّغ ا٘تربة پٛقف پط

 ضیبَ ٔی ثبقس ٚ ٔجّغ حك ثیٕٝ ٘یع ثٝ نٛضت ٔزعا زضد ٔی ٌطزز ( +++،+++،,حسالُ ثطای آٖ 

 ضیبَ ٔی ثبقس $ثطای ثیٕٝ ٘بٔٝ ٞبیی وٝ ثهٛضت یىزب ٘جبقٙس # ( +++،++-5 ایٗ ٔجّغ حسالُ  تَاى هالی پزداخت هاّاًِ در سال اٍل    

 ؾبَ قٛز #( +2ؾبَ ٔی ثبقس $ٔست ثیٕٝ ثبضبفٝ ؾٗ ثیٕٝ قسٜ ٘جبیس ٔتزبٚظ اظ  +.ؾبَ ٚ حساوخط  0حسالُ 5  هذت بیوِ   

 ، ؾبال٘ٝ ٚ یب یىزب پطزاذت ٕ٘ٛز ( ٔجّغ حك ثیٕٝ ضا ٔی تٛاٖ ثٝ نٛضت ٔبٞب٘ٝ ، ؾٝ ٔبٞٝ ، قف ٔبٞٝ 5 رٍش پزداخت حق بیوِ   

$ٔجّغ ٔبٞب٘ٝ % تقساز ٔبٜ ضٚـ 5 ٔجّغ الؿبط پطزاذتی ثط حؿت ضٚـ پطزاذت ا٘تربثی ٔی ثبقس  هبلغ حق بیوِ بز حسب رٍش پزداخت   

 پطزاذت#

 ًکات :    

 ضٚظ اظ تبضید ؾطضؾیس آٖ لؿظ ٔی ثبقس( +.ّٟٔت پطزاذت حك ثیٕٝ  (,

٘بٔٝ ٞب  ٚ ثٝ تجـ آٖ اضلبْ اضظـ ثبظذطیس ٞط ثیٕٝ ٘بٔٝ اظ ظٔبٖ ٚاضیع ٚرٜٛ حك ثیٕٝ ثٝ حؿبة قطوت ثیٕٝ ٔجٙبی ٔحبؾجٝ شذیطٜ ثیٕٝ  (-

 پبؾبضٌبز ٔالن ٔحبؾجٝ لطاض ٔی ٌیط٘س(

اضلبْ اضظـ ثبظذطیس ٔٙسضد زض رساَٚ پیٛؾت ثیٕٝ ٘بٔٝ زض نٛضتی تغییط ٕ٘ی ٕ٘بیس وٝ ٞطیه اظ حك ثیٕٝ ٞب زلیمبً زض ضٚظ تقییٗ قسٜ  (.

ضٚظٜ ای وٝ ثیٕٝ ٌصاض ظٔبٖ ثطای پطزاذت زاضز ا٘زبْ پصیطز ٔحبؾجبت شذیطٜ ثیٕٝ   +.طزاذت قسٜ ثبقٙس ثٙبثطایٗ چٙب٘چٝ زض ٔست ظٔبٖ پ

 ٘بٔٝ ٞب وٓ ٚ زض نٛضتیىٝ ظٚزتط اظ ؾطضؾیس الؿبط حك ثیٕٝ پطزاذت قٛز ٔحبؾجبت شذیطٜ ثیٕٝ ٘بٔٝ ثیكتط ٔی قٛز (

 #5اظ قطایظ فٕٛٔی .)1ذٛاٞس قس$ثٙس پطزاذت حك ثیٕٝ ، یب لؿٕتی اظ آٖ ثٝ یىی اظ زٚ حبِت ظیط فُٕ  ضٚظ زض +.زض نٛضت تأذیط ثیف اظ  (/

( ثیٕٝ ٘بٔٝ ٞبیی وٝ حك ثیٕٝ آٖ وٕتط اظ قف ٔبٜ تٕبْ پطزاذت قسٜ ثبقس ذٛزثرٛز ٚ ثسٖٚ ٞیچٍٛ٘ٝ تكطیفبتی فؿد ٚ حك ثیٕٝ /),

 پطزاذت قسٜ لبثُ اؾتطزاز ٘یؿت (

ٔبٜ تٕبْ آٖ پطزاذت قسٜ ثبقس ثٝ ثیٕٝ ای ثب ؾطٔبیٝ ثیٕٝ ای وٕتط ثٝ ٘بْ ٔرفف تجسیُ ٔی ٌطز٘س  1ٞبیی وٝ اللُ حك ثیٕٝ (ثیٕٝ ٘بٔٝ /)-

 ٚ حك ثیٕٝ زیٍطی ثبثت ایٗ ثیٕٝ زضیبفت ٕ٘ی قٛز (

 قطایظ فٕٛٔی ثیٕٝ ٘بٔٝ رٟت اثمبء ثیٕٝ ٘بٔٝ ٞب ٔی ثبیؿت ثٝ ٘حٜٛ شیُ الساْ ٌطزز 5 /ثب تٛرٝ ثٝ ٔبزٜ  (0

 (تىٕیُ فطْ ٌٛاٞی پعقىی تٛؾظ ثیٕٝ قسٜ ٚ تبئیس آٖ تٛؾظ ٕ٘بیٙسٌی ٚ ققجٝ ٔطثٛعٝ ثب ٟٔط ٚ أضبء,

 (زضیبفت وّیٝ الؿبط ٔقٛق حك ثیٕٝ زض نٛضت ثالٔب٘ـ ثٛزٖ اظ ٘ؾط پعقىی ، ؾٙی ٚ ؾطٔبیٝ ثٝ ِحبػ ٔقبیٙبت پعقىی ٔزسز-

  5 ضزیب سزهایِ بیوِ عوز در غَرت فَت
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ثطاثط حك ثیٕٝ ٔبٞب٘ٝ ٔی ثبقس وٝ  ؾطٔبیٝ فٛت زض ؾبَ اَٚ ثیٕٝ ٘بٔٝ ضا تكىیُ ٔی زٞس(ایٗ ؾطٔبیٝ  ضطیجی  ++.تب  +1ایٗ ضطایت  اظ    

ثطاثط ،  ++.ضیبَ ٚ ا٘تربة ضطیت +++،++0اظ ٔیعاٖ لسضت پطزاذت حك ثیٕٝ زض ٔبٜ ذٛاٞس ثٛز (ثطای ٔخبَ قرهی ثب تٛاٖ پطزاذت ٔبٞب٘ٝ 

 ضیبَ ذٛاٞس زاقت (+++،+++،+0,ؾطٔبیٝ فٕطی ثطاثط ثب 

 5 افشایص ساالًِ حق بیوِ

زضنس ٔتغیط اؾت (الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ٔی تٛاٖ افعایف ؾبال٘ٝ حك ثیٕٝ  0-تب  +حك ثیٕٝ پطزاذتی ضا ٔی تٛاٖ ؾبال٘ٝ افعایف زاز وٝ اظ     

أط ثبفج ٔی قٛز ، ا٘سٚذتٝ ضیبضی ثیكتطی زض ضا زضذٛاؾت وطز ِٚی ثیٕٝ فٕط ضا حبثت ٍ٘ٝ زاقت ٚ افعایف ؾطٔبیٝ زضذٛاؾت ٍ٘طزز ( ایٗ 

 -یثیٕٝ ٘بٔٝ ایزبز قٛز ($ا٘سٚذتٝ ضیبضی ثیٕٝ ٘بٔٝ ٔجّغی اؾت وٝ ٞط ؾبِٝ پؽ اظ وؿط ٞعیٙٝ ٞب اظ حك ثیٕٝ ثبلی ٔی ٔب٘س ٚ ثب شذیطٜ ضیبض

 ثٝ آٖ اضبفٝ ٔی قٛز #( .ثیٕٝ ٘بٔٝ ؾبَ لجُ رٕـ قسٜ ٚ ٞط ؾبِٝ ؾٛز ٔقیٙی ثب ٘طخ ثٟطٜ فٙی

 5  افشایص ساالًِ سزهایِ بیوِ عوز

زضنس افعایف زاز ( ثبیس تٛرٝ زاقت وٝ ایٗ زضنس افعایف ثبیسوٕتط یب ٔؿبٚی زضنس  0-تب  +ٔی تٛاٖ ؾطٔبیٝ ثیٕٝ فٕط ضا ؾبال٘ٝ اظ    

 افعایف ؾبال٘ٝ حك ثیٕٝ ثبقس (

 5 افشایص سزهایِ بیوِ آتص سَسی

زضنس لبثُ افعایف اؾت ٚ زض غیط ایٙهٛضت نفط ٔی ثبقس ( الظْ ثٝ  +,یب  0ٛظی ؾبال٘ٝ ایٗ لؿٕت ٘یع زض نٛضت ا٘تربة پٛقف آتف ؾ   

 شوط اؾت وٝ زضنس افعایف ؾطٔبیٝ آتف ؾٛظی ٕ٘ی تٛا٘س اظ زض نس افعایف حك ثیٕٝ ثیكتط ثبقس (

 5 پَضص ّای تکویلی

 5 اسکار افتادگی کاهل ٍ دائن – 1

 5 هعافیت اس پزداخت 1-1

                                                           
2
ٌصاضاٖ ثب ضفبیت ٔجب٘ی فٙی ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٔحبؾجٝ حك ثیٕٝ  ٌط $افٓ اظ ؾطٔبیٝ ٚ ٔؿتٕطی# ٚ اضظـ فقّی ثیٕٝ اضظـ فقّی تقٟسات ثیٕٝ  جبضت اؾت اظ تفبٚت ثیٗٞبی فٕط ف شذیطٜ ضیبضی زض ثیٕٝ-  

 .ا٘س  فٟسٜ ٌطفتٝ قسٌبٖ ثٝ ٌطاٖ ٚ ثیٕٝ وٝ ثٝ تطتیتت ثیٕٝ ٞبی فقّی تقٟساتی قٛز؛ یب، شذیطٜ ضیبضی ثطاثط اؾت ثب تفبٚت ثیٗ اضظـ وٝ ٘ؿجت ثٝ ؾٟٓ ٍٟ٘ساضی ٔٛؾؿٝ ثیٕٝ ٔحبؾجٝ ٔی

رب، یىی اظ فٛأُ تقییٗ حك ثیٕٝ، ؾٗ ثیٕٝ قسٜ اؾت ٚ ثب افعایف ؾٗ  قٛز( اٌط ذغط تغییط پیسا وٙس حك ثیٕٝ ٞٓ ثبیس ثٝ ٕٞبٖ ٘ؿجت تغییط پیسا وٙس( زض ایٗ حك ثیٕٝ ثط اؾبؼ اضظیبثی ذغط تقییٗ ٔی

ٌصاض ٔبیُ اؾت حك ثیٕٝ ٞط ؾبَ افعایف  زض فُٕ ارطای ایٗ وبض ٔكىُ اؾت5 ٘ٝ ثیٕٝ .ضٚز، حك ثیٕٝ ثبی ثیكتط قٛز، ثٙبثطایٗ حك ثیٕٝ ثبیس ٞط ؾبَ افعایف یبثس قسٜ ثبال ٔی چٖٛ احتٕبَ فٛت ثیٕٝ

ٞبی  ؾبَ  حبثت ثپطزاظز( حك ثیٕٝ  ٌصاض ثطای عَٛ ٔست لطاضزاز، حك ثیٕٝ حُ ایٗ اؾت وٝ ثیٕٝ ٟٙب ضاٜوٙس( ت ٌط ایزبز ٔی ٌط ثٝ ایٗ وبض تٕبیُ زاضز( اظ ٘ؾط ازاضی ٘یع ٔكىالتی ثطای ثیٕٝ پیسا وٙس ٚ ٘ٝ ثیٕٝ

حك ثیٕٝ ٚنَٛ وٙٙس( ایٗ اضبفٝ  ٞبی آذط لطازاز ٔٙؾٛض ٔی عّجس( حك ثیٕٝ اضبفی ٚنَٛ قسٜ ضا ثطای رجطاٖ وٕجٛز حك ثیٕٝ ؾبَ ثیكتطی ٔی  قسٜ وٕتط اؾت، حك ثیٕٝ اَٚ لطاضزاز وٝ ذغط فٛت ثیٕٝ

ٞبئی وٝ  قٛز، ؾپؽ وُ حك ثیٕٝ ثپطزاظز ٔحبؾجٝ ٔی  ٌط زض عَٛ ٔست ثیٕٝ قسٜ شذیطٜ فٙی یب ضیبضی اؾت( ثط اؾبؼ رسَٚ ٔطي ٚ ٔیط ٚ ٘طخ ثٟطٜ ا٘تربة قسٜ، اضظـ فقّی وّیٝ ٚرٛٞی وٝ ثبیس ثیٕٝ

پطزاظ٘س# ثبیس  تسضیذ ٔی ٌصاضاٖ ثٝ ای وٝ ثیٕٝ ٌط ثبیس زض آیٙسٜ ثپطزاظز ٚ حك ثیٕٝ قٛز( ایٗ زٚ ٔجّغ $آ٘چٝ ثیٕٝ س ٔحبؾجٝ ٔیٌصاضاٖ ٌطٜٚ ذبل ٔٛضز ٘ؾط ٘یع ثبیس زض عَٛ ٔست ثیٕٝ ثپطزاظ٘ ٞط ؾبَ ثیٕٝ

قسٜ وٕتط اؾت، ثٙبثطایٗ  حتٕبَ ذغط فٛت ثیٕٝٞبی اِٚیٝ قطٚؿ لطاضزاز $ثطفىؽ حك ثیٕٝ ؾبِیب٘ٝ پطزاذتی# ا ٞبی فٛت ظٔب٘ی، زض ؾبَ ٞبی تٕبْ فٕط ٚ زض ثیٕٝ ، زض ثیٕٝ وٝ ٔؿبٚی ثبقٙس( ٘تیزٝ ایٗ

ٌصاضاٖ زض عَٛ ٔستی وٝ حك ثیٕٝ پطزاذتی  ٞبی آذط، ایٗ اضبفٝ پطزاذتی ثیٕٝ ؾبَ  ثطای رجطاٖ وٕجٛز حك ثیٕٝ .قٛز ٞبی اَٚ لطاضزاز زض ربئی ٍٟ٘ساضی ٔی ٌصاض زض ؾبَ اضبفٝ حك ثیٕٝ پطزاذتی ثیٕٝ

 .زٞس تكىیُ ٔی اظ حك ضیؿه ثیكتط اؾت شذیطٜ ضیبضی ضا
           :٘طخ ٞبی ؾٛش فٙی ثكطح ظیطتهٛیت ٌطزیسٜ اؾت )3

 .زضنس 3, ؾبَ ،  0ثطای ثیٕٝ ٘بٔٝ ٞبی ثب ٔست ,- 

 .زضنس 0,ؾبَ زْٚ  0ٚ  3,ؾبَ اَٚ  0ؾبَ ، ثطای +,ثطای ثیٕٝ ٘بٔٝ ٞبی ثب ٔست - -

 .زضنس +,ؾبَ  +,ٚ ثطای ٔبظاز ٔست  0,ؾبَ زْٚ  0،  3,ؾبَ اَٚ  0ؾبَ ، ثطای  +,الی بثطای ثیٕٝ ٘بٔٝ ٞبی ثب ٔست ث. -
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زضنس  ++,تب   +0# ثیٕٝ قسٜ ٔی تٛا٘س ثٕیعاٖ 2*3*-*.*-*,عجك قطایظ اِحبلیٝ تىٕیّی $فطْ قٕبضٜ  ،زض نٛضت اظ وبضافتبزٌی

 ٔقبف اظ پطزاذت حك ثیٕٝ قٛز (

 5  پزداخت سزهایِ هعافیت 2-1

ضیبَ لبثُ پطزاذت ٔی  +++،+++،++/زضنس ؾطٔبیٝ فٕط حساوخط تب ٔجّغ  +/ٚ  0-، +,ایٗ ثرف ٞٓ زض نٛضت اظ وبضافتبزٌی 

زض ایٗ پٛقف چٙب٘چٝ ثیٕٝ قسٜ زچبض اظ وبض افتبزٌی زائٓ ٚ وبُٔ قٛز ٚ ٔقبفیت اظ  ثبقس ٚ زض غیط ایٙهٛضت نفط ذٛاٞس ثٛز (

پطزاذت حك ثیٕٝ ضا ٘یع زض ذٛاؾت وطزٜ ثبقس فالٜٚ ثط ٔقبفیت اظ پطزاذت حك ثیٕٝ ، ؾطٔبیٝ ثیٕٝ اظ وبض افتبزٌی ثٝ ٞط فّت ٘یع 

 # پطزاذت ذٛاٞس قس (2*3*-*.-*,ضیف ٚ قطایظ ایٗ پٛقف $فطْ قٕبضٜ ثٝ ثیٕٝ ٌصاض ثط اؾبؼ تقب

 ضیؿه ثبال ثطای ثیٕٝ ٌط ، ضلٓ ثبالیی اظ الؿبط حك ثیٕٝ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل ٔی زٞس (الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ پٛقف ٞبی فٛق ثٝ زِیُ 

 ٌصاضاٖ زض ایٗ ظٔیٙٝ ثقُٕ آٚضز (ثٙبثطایٗ الظْ اؾت ؾبظٔبٖ فطٚـ زلت الظْ ٚ تٛضیح وبفی ضا ثطای وّیٝ ثیٕٝ 

  5 حادثِ )2

 قبُٔ ٔٛاضز شیُ ٔی ثبقس 5 #2*3*-*,*-*,عجك قطایظ اِحبلیٝ تىٕیّی $فطْ قٕبضٜ 

 5  فَت:  1-2

ؾٝ ثطاثط ؾطٔبیٝ ثیٕٝ فٕط لبثُ پطزاذت اؾت ٚ زض غیط  ایٗ پٛقف ، پٛقف انّی حبزحٝ ٔی ثبقس وٝ زض نٛضت ا٘تربة اظ یه تب

 ایٙهٛضت نفط ٔی ثبقس (

 5  ًقع عضَ ٍ اس کار افتادگی : 2-2

ثطاثط ؾطٔبیٝ فٕط لبثُ ا٘تربة ٔی ثبقس ٚ زض غیط ایٙهٛضت نفط زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔی قٛز (  .تب  ,زض نٛضت ا٘تربة ایٗ پٛقف ٘یع اظ 

بزحٝ ثٛزٜ ٚ تقٟسات قطوت ثط اؾبؼ قطایظ فٕٛٔی ثیٕٝ حٛازث قرهی ا٘زبْ ٔی قٛز ( ایٗ پٛقف ٔىُٕ ثیٕٝ فٛت زض احط ح

حٝ ثبقس$وٛچىتط یب ٔؿبٚی آٖ الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ضطیت ٘مم فضٛ ٚ اظ وبض افتبزٌی ٕ٘ی تٛا٘س ثعضٌتط اظ ضطیت ؾطٔبیٝ حبز

 #(ثبقس

 5  ّشیٌِ پشضکی: 3-2

ٚ حبزحٝ فٛت ٘بقی اظ زضنس ؾطٔبیٝ  +,یب  0 زض ایٗ پٛقف قطوت تقٟس ٔی ٕ٘بیس ٞعیٙٝ ٞبی پعقىی ٘بقی اظ حٛازث ضا تب ؾمف 

 # پطزاذت ٕ٘بیس (2*3*-*,*-*,ثط اؾبؼ قطایظ پٛقف $ اِحبلیٝ تىٕیّی فطْ قٕبضٜ 

 5 پَضص خغزات اضافی بیوِ حادثِ: 4-2

یٕٝ حبزحٝ $ظِعِٝ ، آتكفكبٖ ٚ افتهبة ، قٛضـ ٚ ثّٛا # ضا زضذٛاؾت ٕ٘بیس حك ثیٕٝ چٙب٘چٝ ثیٕٝ ٌصاض پٛقف ذغطات اضبفی ث

 اضبفی ثطای ٞط ؾٝ پٛقف حبزحٝ $فٛت، ٘مم فضٛ ٚ ٞعیٙٝ پعقىی # افٕبَ ٔی قٛز (

 ٌطزیسٜ ثبقس ( پٛقف ٞبی ٘مم فضٛ ٚ ٞعیٙٝ پعقىی زض احط حبزحٝ زض نٛضتی لبثُ اضائٝ ٔی ثبقٙس وٝ پٛقف انّی فٛت زض احط حبزحٝ اذص
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 5  بیواری خاظ -.

زضنس ؾطٔبیٝ فٕط لبثُ پطزاذت ٔی ثبقس ٚ زض غیط ایٙهٛضت نفط ذٛاٞس ثٛز ( ؾمف  +.ٚ  +-،  +,زض نٛضت ثطٚظ ثیٕبضی ذبل اظ    

# 2*3*-*-*-*,ؾطٔبیٝ ثیٕبضی ٞبی ذبل رٟت ٞط وساْ اظ ثیٕبضی ٞبی لیس قسٜ زض اِحبلیٝ پٛقف تىٕیّی ثیٕبضی ٞبی ذبل $ فطْ قٕبضٜ 

 ضیبَ ٔی ثبقس ( +++،+++،+0-

 5  آتص سَسی -/

ثٝ ٔٙؾٛض تٛؾقٝ فطٚـ ثیٕٝ فٕط ٚ ٞٓ چٙیٗ تٙٛؿ زض پٛقف ٞبی تىٕیّی ثیٕٝ فٕط ٚ تأٔیٗ آتیٝ  الساْ ثٝ فطضٝ ایٗ پٛقف قسٜ اؾت    

ثطای ثیٕٝ ٌصاض آضأف ذبعطی ثّٙس ٔست فطاٞٓ وٝ ثٝ زِیُ ثّٙس ٔست ثٛزٖ تقٟسات زض ثیٕٝ ٘بٔٝ فٕط ٚ تأٔیٗ آتیٝ ایٗ پٛقف ٔی تٛا٘س 

آٚضزٜ ٚ ٘یبظی ثٝ پیٍیطی ٚ تٕسیس ثیٕٝ ٘بٔٝ آتف ؾٛظی ثٝ نٛضت ؾبال٘ٝ ٘رٛاٞس زاقت (ؾٗ ٚ قغُ قرم ثیٕٝ ٌصاض * ثیٕٝ قسٜ رٟت 

٘ؾط ، ٔٙعَ ٔؿىٛ٘ی ثبقس ( اذص ایٗ پٛقف ٔالن ٘جٛزٜ ٚ تٟٙب ٘كب٘ی ٔحُ ٔٛضز ثیٕٝ زاضای إٞیت ٔی ثبقس ٚ ٔی ثبیؿت حتٕبً ٔحُ ٔٛضز 

 ثیٕٝ ٌصاض * ثیٕٝ قسٜ ٔی تٛا٘س ٔبِه ؾبذتٕبٖ ٔٛضز ثیٕٝ ثٛزٜ ٚ یب ّٔه ٔٛضز ٘ؾط ثٝ نٛضت اؾتیزبضی زض اذتیبض ٚی ثبقس (

ضیبَ $ٔقبزَ یىهس ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ # ٔی ثبقس   +++،+++،+++،,ؾمف تقٟس ثیٕٝ پبؾبضٌبز رٟت پٛقف ثیٕٝ ای آتف ؾٛظی زض ؾبَ اَٚ    

 ضیبَ $ ٔقبزَ پب٘هس ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ # تحت پٛقف لطاض ٔی ٌیطز ( +++،+++،+++،0ٚ ؾمف ثیٕٝ ای زض ؾبَ ٞبی ثقس تب 

 زضنس ٔطثٛط ثٝ احبث ٔی ثبقس ( 0-زضنس ّٔه $ ؾبذتٕبٖ ٔٙعَ ٔؿىٛ٘ی # ٚ  20پٛقف ثیٕٝ ای آتف ؾٛظی قبُٔ 

 # ٚ قطایظ فٕٛٔی آتف ؾٛظی ٔی ثبقس ( 2*3*-*0*,*,بضٜ قطایظ پٛقف ٚ پطزاذت ذؿبضت ثط اؾبؼ قطایظ تىٕیّی $ فطْ قٕ

، ٔی ثبیؿت ثٝ نٛضت وتجی ثٝ قطوت ثیٕٝ افالْ ٌطزز ( زض غیط ایٙهٛضت قطوت ثیٕٝ تقٟسی زض لجبَ تغییط ٘كب٘ی ٔحُ ٔٛضز ثیٕٝ    

ٝ ٌصاض زضیبفت ٌطزیسٜ ثبقس ، لبثُ پطزاذت ذؿبضت ٘رٛاٞس زاقت ٚ چٙب٘چٝ پؽ اظ تغییط ٘كب٘ی حك ثیٕٝ ای ثبثت پٛقف ثیٕٝ ای اظ ثیٕ

 اؾتطزاز ذٛاٞس ثٛز (

 ثطاثط حك ثیٕٝ ٔی ثبقس ( ++0,تب  ++50 زضنٛضت تٕبیُ ٚ ا٘تربة پٛقف آتف ؾٛظی ضطیت اظ  ضزیب آتص سَسی: 1-4

 5 ایٗ ثرف زض نٛضت زضذٛاؾت ا٘تربة قبُٔ ٔٛاضز آتف ؾٛظی ٔی ثبقس ( پَضص سلشلِ ٍ آتص فطاى: 2-4

 

 استفادُ کٌٌذُ اس سزهایِ بیوِ در غَرت حیات بیوِ ضذُ :  - 4بٌذ 

 

زض ایٗ لؿٕت ٔی تٛاٖ تٟٙب یه شیٙفـ زض نٛضت حیبت ثیٕٝ قسٜ ا٘تربة وطز ( وٝ قبُٔ ثیٕٝ ٌصاض یب ثیٕٝ قسٜ یب ؾبیط ٔی ثبقس وٝ زض 

 ضا ٔكرم وطز ( نٛضت ا٘تربة ثبیس ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌی ، ٘بْ پسض ، وس ّٔی ، تبضید تِٛس ٚ ٘ؿجت شیٙفـ

 استفادُ کٌٌذُ)گاى( درغَرت فَت :  - 5بٌذ 
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ؾبیط ثب شوط ٔكرهبت شیٙفـ $ٞب# قبُٔ ٘بْ ٚ ٘بْ زض ایٗ لؿٕت ٔی تٛاٖ ٚضاث لب٘ٛ٘ی ثٝ ٘ؿجت ٔؿبٚی یب ؾٟٓ االضث ا٘تربة قٛز ٚ یب 

ضٕٙبً تٛرٝ  ثب ثیٕٝ قسٜ ٚ زضنس اؾتفبزٜ اظ ؾطٔبیٝ ا٘تربة قٛز (ذب٘ٛازٌی ، ٘بْ پسض ، قٕبضٜ قٙبؾٙبٔٝ ، وسّٔی ، تبضید تِٛس ، ٘ؿجت اؾتفبزٜ وٙٙسٜ 

الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ٘ىتٝ ٟٔٓ زض ایٗ لؿٕت أىبٖ اِٚٛیت ثٙسی شیٙفـ زضنس ثبقس ( ++,زاقتٝ ثبقیس وٝ زضنس اؾتفبزٜ ثطای ٔزٕٛؿ شیٙفقبٖ ثبیس 

ٚ زضنس # ++,$ثب زضنس اؾتفبزٜ وٝ زض اِٚٛیت اَٚ ٕٞؿطـ شیٙفـ لطاض ٌیطز ٞب ٔی ثبقس ( ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ ٕٔىٗ اؾت ثیٕٝ ٌصاض زض ٘ؾط زاقتٝ ثبقس 

 زض غیط ایٙهٛضت $ زض لیس حیبت ٘جٛزٖ ٕٞؿط# زض اِٚٛیت زْٚ ٚضاث لب٘ٛ٘ی یب افطاز زیٍط شیٙفـ لطاض ٌیط٘س (

 

 

 سَاالت عوَهی ٍ پشضکی هزبَط بِ بیوِ ضذُ :  - 6بٌذ  
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 ثبیس وبٔالً زضؾت ٚ فیٗ ٚالـ تىٕیُ ٌطزز (ثیٕٝ قسٜ ٔطثٛط ثٝ فٕٛٔی ٚ پعقىی  زض ایٗ لؿٕت  ؾٛاالت

چٙب٘چٝ ثیٕٝ قسٜ زاضای ٔكىُ پعقىی اؾت وٝ زض فطْ پیكٟٙبز شوط ٌطزیسٜ ، ٔی ثبیؿت ٘بْ ٚ ٘ٛؿ ثیٕبضی ، ٔست ظٔبٖ اثتالء ، زض نٛضت 

ىی ٚ چٙب٘چٝ فُٕ رطاحی ا٘زبْ ٌطزیسٜ قطح فُٕ ٚ پبتِٛٛغی زض نٛضت ٔٛرٛز ٔهطف زاضٚ ٘بْ ٚ ٔیعاٖ زاضٚٞبی ٔهطفی ، ٚضقیت فقّی ، ٔساضن پعق

 ثٛزٖ ضٕیٕٝ ٌطزز (
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ایٗ ثرف ٔطثٛط ثٝ أضبی ثیٕٝ ٌصاض ، ثیٕٝ قسٜ ٚ ٕ٘بیٙسٜ ٔی ثبقس ( ثیٕٝ ٌصاض ٚ ثیٕٝ قسٜ ثبیس ثب اعالؿ ٚ آٌبٞی وبُٔ ٘ؿجت ثٝ ٔفبز 

 بز ضا تىٕیُ ٚ أضب ٕ٘بیٙس (ثیٕٝ ٘بٔٝ ٚ ٘یع ثب ضفبیت انُ حؿٗ ٘یت پیكٟٙ

 (ٕ٘بیٙسٜ فطٚـ ٚ ٕ٘بیٙسٜ رٙطاَ ٘یع ضٕٗ اضائٝ اعالفبت زلیك ٚ تٛضیحبت وبفی ثٝ ثیٕٝ ٌصاض ٚ ثیٕٝ قسٜ ایٗ لؿٕت ضا أضب ٚ ٟٔط ٕ٘بیٙس 

بقس ( چٙب٘چٝ قرهی غیط ؾبَ ٔی ثبقس الظْ اؾت وٝ ثیٕٝ ٌصاض یىی اظ ٚاِسیٗ وٛزن ث 3,٘ىتٝ 5زض ٔٛضز ثیٕٝ قسٌبٖ وٝ ؾٗ آٟ٘ب وٕتط اظ 

اظ ٚاِسیٗ ثٝ فٙٛاٖ ثیٕٝ ٌصاض زض فطْ پطؾكٙبٔٝ لیس ٌطزز ، ضطٚضی اؾت زض لؿٕت ثیٕٝ قسٜ أضبئ ٚاِسیٗ اذص ٚ ضضبیت وتجی ایكبٖ اظ 

 نسٚض ثیٕٝ ٘بٔٝ زض فطْ پیكٟٙبز لیس ٌطزز (

 تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ ثیٕٝ ٌصاض ٘یع ٔكرهبت ٚی زض فطْ پیكٟٙبز لیس ٌطزز ( ؾبَ زاقتٝ ثبقس ٚ زاضای قغُ ثبقس ٔی 0,تجهطٜ 5 چٙب٘چٝ ثیٕٝ قسٜ ثبالتط اظ 

 

 

 .ٝ ازاضٜ نسٚض ثیٕٝ ٘بٔٝ ٔی ثبقس ؾبیط ثٙسٞبی پیكٟٙبز ٔطثٛط ث


