
:فْطؾت هغبلت
گصضي ثط اذجبض قطوت

ثبظًكؿتگبى هبُ
ّوؿطاًِ

يِ ؾالم ٍيػُ
قبزثبـ تَلس

ًفترٌس
اظ ثْتطيي ذبعطات ّوىبضاى تأؾيؿبت

زؾت هطيعاز
ثبًَي وبضهٌس

صجط تلد آهس ٍليىي ػبلجت
ٍيػگي ّبي هسيط ثب اذالق

جكي ّبي ثبؾتبًي آشضگبى
پيكٌْبز ؾفط

پبزظّط قىؿت
صٌؼت اًتمبل ًفت ايطاى زض گصاض اظ تبضيد

ُ ام ثْتطيي زاؾتبًي وِ ذَاًس
ُ گطي فَت وَظ

ًفت ٍاغُ
زضثبضُ وَزون

قؼطاًِ
ٌّطهٌساى ّوىبض

ػىؽ ٍيػُ
حطف آذط

لغفا ػٌَاى صفحِ هَسد ػاللِ تاى سا تِ واسپَؿِ سٍاتظ 
.ٍ جایضُ تگیشیذ ػوَهی اص عشیك ػاهاًِ تشیذ اسػال ًواییذ

  سالمي اصغر علي :هؿئَل هسيط
  باقري آمنه :ؾطزثيط

 شكري مهرناز :زاذلي هسيط
  ربيعي، زهره شكري، مهرناز ، باقري آمنه :تحطيطيِ

هلودي منا
مهدي مونا :ذجطي ثرف
  ربيعي زهره :عطاح

شاملي پويان :ذجطي ػىبؼ

 دوازده گانه مناطق عمومي روابط همكاران از سپاس با
شركت

ٍ اهام ( ف)ػالشٍص هیالد پیاهثش اوشم 
تش ؿوا ّوىاس گشاهی ( ع)جؼفش صادق 

تثشیه ٍ تٌْیت تاد



ٍ اهام ( ف)ػالشٍص هیالد پیاهثش اوشم 
تش ؿوا ّوىاس گشاهی ( ع)جؼفش صادق 

تثشیه ٍ تٌْیت تاد



هطاوع اًتمبل ًفت هٌغمِ هطوعي هيعثبى 
هسيطػبهل ٍ ّيئت ّوطاُ

اؾتوطاض پطٍغُ ّبي زض زؾت السام هٌغمِ غطة 
زض ظهبى ٍلَع ظلعلِ

تَزيغ ٍ هؼبضفِ ضييؽ ضٍاثظ ػوَهي قطوت 
هلي پباليف ٍ پرف

گزسی تش اخثـاس ؿشوت
(  96/9/8تب  96/8/8)

اًساظي  صطفِ جَيي ؾِ هيليبضز ضيبلي زض ضاُ
ايؿتگبُ هربثطاتي ؾَيع

(هٌغمِ قوبل قطق)

تكريص زليك گطفتگي فيلتطّبي ًفتي ثب 
عطاحي ًطم افعاض جسيس 

ّعاض ثكىِ ًفت ذبم زض  580ؾَآح هبّبًِ 
هٌغمِ قوبل

هكْس ثب –ّعاض ًفتىف  جبزُ تْطاى 125حصف
ُ ّبي ًفتي تَؾظ ذغَط لَلِ  اًتمبل فطآٍضز

هٌغمِ قوبل قطق

ثطگعاضي ًكؿت ّن اًسيكي قَضاي پػٍّف ٍ 
فٌبٍضي ثب اػضبي ّيئت ػلوي زاًكگبُ صٌؼتي 

اصفْبى

گطزّوبيي هؿئَليي ٍ وبضقٌبؾبى اهَض وبضوٌبى 
قطوت زض اصفْبى



ذغَط لَلِ  GISاؾتمطاض اٍليي ؾبهبًِ
ٍهربثطات ًفت ايطاى زضهٌغمِ قوبل قطق 

ًكؿت ذجطي هسيط هٌغمِ قوبلغطة ثب 
اصحبة ضؾبًِ

هتطهطثغ اظ ذغَط  3099ضًگ آهيعي 
هٌغمِ تْطاى زض يه هبُ گصقتِ

افتتبح هْوبًؿطاي جسيس هطوع اًتمبل ًفت  
ضاظاى ثب حضَض هسيط ػبهل

ثبظزيس وبضقٌبؾبى پػٍّكگبُ صٌؼت ًفت 
اظ هطوع اًتمبل ًفت هْطآضاى

زٍهيي جلؿِ ضٍؾبي ضٍاثظ ػوَهي هٌغمِ 
يه صٌؼت ًفت ثِ هيعثبًي قطوت

زيساض هؿئَليي هٌغمِ ذَظؾتبى ثب ؾبظًسُ 
ّبي زاذلي زض ًوبيكگبُ اَّاظ

اذجبض فطٌّگي
ّبي هٌغمِ قوبل ثِ هٌبعك  اضؾبل ووه

ُظز ظلعلِ 

ووه ضؾبًي وبضوٌبى هٌغمِ ذَظؾتبى ثِ 
آؾيت زيسگبى ظلعلِ غطة وكَض

گزسی تش اخثـاس ؿشوت
(  96/9/8تب  96/8/8)



اهساز ضؾبًي هٌغمِ غطة ثِ ظلعلِ ظزگبى 
وطهبًكبُ

هكْس همسؼ هيعثبى گطزّوبيي هؿئَالى 
زاضالمطآى قطوت ذغَط لَلِ ٍ هربثطات ًفت 

فطظًساى ًفتي هٌغمِ اصفْبى زض هؿبثمِ ًمبقي 
افتربض آفطيسًس« ثْطُ ٍضي آة»

تجليل اظ ثبظًكؿتگبى هطوع اًتمبل ًفت اهبم  
(قوبل قطق)تمي

عطح ّويبضاى ًفت زض هٌغمِ ذليج فبضؼ

اذجبض ٍضظقي

ؾبحل ذليج فبضؼ ثِ هٌبؾجت ّفتِ تطثيت 
ثسًي ٍ ٍضظـ پبوؿبظي قس

ًبيت لْطهبًي ٍضظقىبض هٌغمِ قوبل زض 
هؿبثمبت اًتربثي لْطهبًي وكَض

وؿت همبم اٍل هؿبثمبت فَتؿبل تين هطوع 
اًتمبل ًفت قْيس وطيوي زض هؿبثمبت زاذلي 

ثرف تطووبًچبي 

هٌغمِ جٌَة قطق هيعثبى ثبًَاى وٌََّضز زض 
ضفؿٌجبى« هبزض»ثطًبهِ صؼَز ثِ للِ 

گزسی تش اخثـاس ؿشوت
(  96/9/8تب  96/8/8)



هَفميت فطظًس وبضوٌبى هٌغمِ غطة زض هؿبثمبت 
  زاضت وكَض

هَفميت فطظًسّوىبضهٌغمِ ذليج فبضؼ زض 
هؿبثمبت وبضاتِ وكَضي

هَفميت هٌغمِ قوبل قطق زضهؿبثمبت تىَاًسٍ 
لْطهبًي اؾتبى ؾوٌبى

وؿت ػٌبٍيي هرتلف ثبًَاى هٌغمِ فبضؼ زض 
الوپيبز ٍضظقي قطوت هلي پباليف ٍ پرف 

لْطهبًي تين زٍهيساًي هٌغمِ قوبل زض 
گبًِ 12هؿبثمبت هٌبعك 

تين ٍاليجبل ثبًَاى هٌغمِ قوبل قطق لْطهبى  
قس

هؼطفي ثطگعيسگبى هؿبثمبت ضقتِ زٍ ٍ هيساًي ٍ 
زاضت وبضوٌبى ٍ پيكىؿَتبى زض اصفْبى

قوبل قطق لْطهبى ٍاليجبل وبضوٌبى ٍ پيكىؿَتبى 
قطوت

صؼَز ؾطاؾطي جبًجبظاى ٍ هؼلَليي قطوت هلي 
پباليف ٍ پرف ثِ اضتفبػبت ثطم فيطٍظ 

گزسی تش اخثـاس ؿشوت
(  96/9/8تب  96/8/8)



ِ ثبضي اظ تالـ ، زاًف ٍ تجطثِ  ّوىبضاًي وِ زض هَضخ يىن آشض هبُ اهؿبل ثب وَل
ُ قبى آغبظ هي وٌٌس ظًسگي  ِ تط ثب ذبًَاز : وبضهٌسي ضا تطن وطزُ ٍ ظًسگي ضا صويوبً

تاصًـؼتگاى هاُ

  ضهضبى پَض فطّبز

ٲبٺ 6 ٸ ؾب٬ 29 :تجطثٻ
قٳبٮكط٠ ٲٷ٣ُٻ HSE ٦بضٲٷس :ؾٳت آذطيٵ

 ذساٸٶس اظ ضا ؾالٲتي تبٴ ٸ ثبقيس ٲٹ١ٞ ټٳيكٻ ٦بضټبيتبٴ زض :پيبم
.ذٹاؾتبضٰ

 ٲبټيت ٖٯت ثٻ HSE ٸاحس زض ټٳ٧بضاٶٱ ؾبيط ٸ ٲٵ :ذبعطُ
 اظ ٸ ٲي ٦طزيٱ پيك٫يطي حبزثٻ اي ټط٪ٹٶٻ ثطٸظ اظ ټٳيكٻ ٦بضٲبٴ

 ٶيبٲس پيف ټٳ٧بضاٶٱ ثطاي اتٟب٢ي ټيچ ٦بضي اٰ زٸضاٴ زض ايٷ٧ٻ
.اؾت ٲبٶسٺ ثب٢ي شټٷٱ زض ٸ ذٹقحبٮٱ ثؿيبض

اوَاى اضزٍاى

ؾب٬ 28 :تجطثٻ
ذٹظؾتبٴ ٲٷ٣ُٻ ٖٳٯيبت اضقس ٦بضٲٷس :ؾٳت آذطيٵ

 ذٹثي احؿبؼ ثٹزٰ ټٳ٧بضاٶٱ ٦ٷبض زض ؾب٬ 28 ايٷ٧ٻ اظ :پيبم
.ثبقيس قبز ټٳيكٻ .ذٹقحبٮٱ ثؿيبض ٸ زاضٰ

 .ٲي ٦طزٰ ٦بض ٢ُت آثبز تٯٳجٻ ذبٶٻ زض پيف ؾب٬ 15 :ذبعطُ
 ثيطٸٴ ثٻ ټٳ٧بضاٶٱ اظ ي٧ي ټٳطاٺ ثٻ ٦بضي قيٟت اظ ثٗس ضٸظ ي٥

 ٢طٖٻ ٦كي زض ٦ٻ ٪ٟت ٶجيت ٲٽٷسؼ ثط٪كتيٱ ٸ٢تي .ضٞتيٱ
 ٪ٟت .قسٰ ذٹقحب٬ ٸا٢ٗب .اؾت زضآٲسٺ اؾٳت ٲكٽس ثٻ ؾٟط
 آثبزاٴ زض ذبٶٻ ؾٳت ثٻ .٦ٵ ؾٟط ٲكٽس ثٻ ذبٶٹازت ثب ٸ ثطٸ

 اظ ي٧ي ټٳطاٺ ثٻ ټٳؿطٰ زيسٰ ضؾيسٰ ٸ٢تي .٦طزٰ حط٦ت
 االٴ تب نجح اظ ٪ٟت ٲٵ ثٻ ٸ ټؿتٷس ٲٷتٓط ذبٶٻ زٰ ټٳؿبي٫بٴ

 ٪ٟتٱ اٸ ثٻ .ٲي ضٞتيٱ ٲيكس ٦بـ ٦طزٺ، ضا ٲكٽس ټٹاي زٮٱ
 ٢هس ٦ٻ ٶٳي قس ثبٸضـ انالً اٸ .ثطٸيٱ ٲي ذٹاټيٱ ٦ٻ قٹ حبيط
 آٲبزٺ ضا ٸؾبيٯٳبٴ ظٸز ٸ ٲي ٦طز ٪طيٻ ذٹقحبٮي اظ .زاضيٱ ضٞتٵ
 ټٳٻ ٶبيت اٮعيبضٺ ٸ اٞتبزيٱ ضاٺ ٲكٽس اٮطيب ؾٳت ثٻ ٸ ٦طز

  .اؾت ٲبٶسٺ شټٷٱ زض ټٳيكٻ ثطاي ذبَطٺ ايٵ .ثٹزيٱ ټٳ٧بضاٶٱ



ّوؼشاًِ

 زض اذتالف ّب زضصس 10 هؼوَالً زاًؿتيس هي آيب
 ثِ زضصس 90 ٍ ّؿتٌس ػميسُ  اذتالف ؾط ضٍاثظ،

  .ًبهٌبؾت صساي تُي ذبعط

تَجِ ثِ ّويي يه هَضَع ؾبزُ، هي تَاًس ويفيت ضٍاثظ 
. ضا ظيط ٍ ضٍ وٌس



یِ ػالم ٍیظُ

یِ ػالم ٍیظُ تِ ّوىاساًی وِ وتاب ّای خَب هی خَاًٌذ ،

آٌّگ ّای خَب گَؽ هی وٌٌذ،

تا آدم ّای خَب حشف هی صًٌذ

  ٍ

فشاهَؽ ًوی وٌي وِ ّیچ ٍلت دیش ًیؼت 

... .  تَدى چیضی وِ دٍػت داسًذ تاؿٌذ 



ؿادتاؽ تَلذ



تأؾيؿبتّوىبضاى ػعيع 

ٝ پٹض / ٲؿٯٱ ٖجساٮٹٶس/ ؾيسټبزي ٦كٟي: اص ساػت تِ چپ ایؼتادُ آلایاى ضيب ضيبيي/ نبثط قبټطذي/ ٲطتًي ٖجسٮي/جٹاز ٶج
ضيب اٸضٖي/ اٲيس ٪ط٪بٶي/ ٲؿٗٹز ٦طٲي/ ٲحٳٹز ظاضٔ / زاٸٸز آ٢بيي  :اص ساػت تِ چپ ًـؼتِ آلایاى 

ًفتخٌذ

... لثخٌذ تضًین، گاّی یه لَع وَچه ، هی تَاًذ هؼواسی یه ػاصُ سا ػَض وٌذ 



اهیذ گشگاًی
تىٌؼیي تأػیؼات

 چطاٚٽبي ٶهت ٲكٛٹ٬ ٦كٟي آ٢بي ثب پيف چٷسٸ٢ت
 ٦بض ٲكٛٹ٬ ظيبزي ظٲبٴ ٸ ثٹز ؾرت ذيٯي .ثٹزيٱ پبض٦يٷ٩

 نسا ضٸ ټٱ اؾٱ ٶٳي تٹٶؿتيٱ ٦ٻ ثٹزيٱ ذؿتٻ ايٷ٣سض .ثٹزيٱ
 ثيبٸضيٱ ضا ټٱ اؾٱ ايٷ٧ٻ ثسٸٴ زاقتيٱ ٦بضي ٸ٢تي ٸ ثعٶيٱ
 ټٱ ذٹزٲٹٴ ٦بض آذط ٸ ٲي ظزيٱ حطٜ ٦بض اٸٴ زضثبضٺ

.ثٹز ٪طٞتٻ ذٷسٲٹٴ

داٍٍد آلایی
تىٌؼیي تأػیؼات

 ٲتطي 5-6 اضتٟبٔ اظ ٸ ثٹزٰ ٦بض ٲكٛٹ٬ ٲٵ ٦ٻ ثٹز ظٲبٶي يٻ
 اظ ايٷ٧ٻ جبي ثٻ اضظاٶي آ٢بي .ق٧ؿت ٲيع ٸ ٲيع ضٸي اٞتبزٰ

 حيٝ :٪ٟت ٶٻ يب اٞتبزٺ ثطات ٸاتٟب٢ي ذٹثٻ حبٮت ثپطؾٻ ٲٵ
.ذٷسيسٶس اتب٠ زاذ٭ ټٳٻ ثٗس ٸ ق٧ؿت ٲيع ثب ثك٣بة قس

هؼلن ػثذالًَذ
تىٌؼیي تأػیؼات

 ٦بض زاضثؿت ضٸي ثبق٫بٺ زاذ٭ زاقتٱ پيف چٷسٸ٢ت
 ٦ٻ ثٹز ٦بض پبيبٶي ٮحٓٻ ټبي ٸ ثٹزٰ ٲكٛٹ٬ نجح اظ .ٲي ٦طزٰ

 پبٰ ي٧سٞٗٻ .ثٹزٰ زازٺ زؾت اظ ضٸ تٳط٦عٰ ٸ ثٹزٰ ذؿتٻ ٸا٢ٗب
 ٸ ثٹز ٪چ اظ پط ٦ٻ اؾتبٶجٹٮي زاذ٭ اٞتبزٰ . ٪طٞت زضز ذيٯي

 ثٹزٶس اٸٶجب  ٦ٻ ټٳ٧بضاٶي ټٳٻ ٸ ٪طٞت ټٱ ثط٠ ٲٷٹ ټٳٹٶجب
.ٲي  ذٷسيسٶس

هحوَد صاسع
تىٌؼیي تأػیؼات

 ٮجبؼ ٸ ٲيطيٱ پكت ثبٰ ثٻ ؾط٦كي ثطاي ٲب ٦ٻ ظٲبٶي تبثؿتٹٴ
٘ ټب پٹقيسيٱ ؾجعضٶ٩ ٦بض  ٲب ٸ ٲي ٦ٷٷس حٳٯٻ ٲب ثٻ ٦ال

 ذٹزٲٹٴ اظ ٦ٻ ٲي ثطيٱ ذٹزٲٹٴ ثب چٹة يٻ تطؼ اظ ټٳيكٻ
 ٸ ٲي ذٷسيٱ ټٳٻ ٶطؾيسيٱ ثٹٰ پكت ثٻ ټٷٹظ .٦ٷيٱ ٲحبٞٓت

٘ ټب ثٻ حٳٯٻ ثطاي ٲي قٹيٱ آٲبزٺ .٦ال

جَاد ًجف پَس
تىٌؼیي تأػیؼات 

 ٲحٹ٬ ثٽٱ ٦بضي ٸ٢تي ټٳيكٻ ٦ٻ زاضٰ اذال٢ي يٻ ٲٵ
 ٶيؿت قسٶي ٦بض ايٵ .ٶٳيكٻ ٦ٻ ٲي ٪ٱ ذٷسٺ ؾط اظ ٲي قٻ

.ٲي ذٷسٴ ټٳٻ ٸ

ػیذّادی وـفی
تىٌؼیي تأػیؼات

 ثٹز ثٯٷس ذيٯي ؾ٣ٟف .٦ٷٱ ٖٹو ضٸ ذعاٶٻ الٲپ ثٹزٰ ضٞتٻ
 ٸٮي .٦ٷٱ ٸٖٹيف ثيبضٰ ٶطزثبٴ ٦ٻ ضٞتٱ .ٶٳي ضؾيس زؾتٱ ٸ

 ثٹز ثٯٷس ٢سـ ذيٯي ٦ٻ زيسٰ ضٸ ټٳ٧بضاٴ اظ ي٧ي ٲؿيط تٹ
 ٲي ذٷسيسٶس اتب٠ تٹ ټٳٻ ٸ ٦طز ٖٹو ضٸ الٲپ ٸ ثطزٰ اٸ ٸ

.الٲپ تٗٹيى ثطاي اٸٲسٺ ايكٹٴ ٦ٻ

صاتش ؿاّشخی
آتؾ ًـاى 

 ؾبذتٳبٴ جٯٹي ٶطزٺ ټبي ٸ ثٹز ثبالثط ضٸي ٶ٣بـ پيٳبٶ٧بض
 ذٹزـ ٦ٻ زازيٱ ايٳٷي ٦ٳطثٷس ثٽف ٲب  .ٲي ٦طز ضٶ٩ ضٸ
 اتٳبٰ اظ ثٗس .ٶطزٺ ثٻ ظز ضٸ ٦ٳطثٷس اٸ ٸ ٶيٟتٻ ٸ ٦ٷٻ ٲٽبض ضٸ

 ثبالثط پبييٵ ز٦ٳٻ ٦ٷٻ ثبظ ضٸ ٦ٳطثٷس ايٷ٧ٻ جبي ثٻ ٦بضـ
 ثبظ٦طزٴ جبي ثٻ .ثٹز ٦طزٺ ٪يط ټٹا ٸ ظٲيٵ ثيٵ ٸ ظز ضٸ

 تٹ ٸ ثٹز ٪طٞتٻ ذٷسـ ذٹزـ ٦بض اظ ذٹزـ ٦ٳطثٷس،
  .ٲي ذٷسيسٶس ټٳٻ ذيبثٹٴ

هشتضی ػثذلی
تىٌؼیي تأػیؼات

 ٦ٻ ضٸظ ي٥ .ثٹز چٹثي آٴ زؾتٻ ٦ٻ زاقتيٱ تيكٻ ي٥ ٲب
 اظ تيكٻ ي٧سٞٗٻ ثٹزٰ، تيكٻ ثب ٦بض ٲكٛٹ٬ ثبٰ پكت ضٸي

 .اٞتبز ٲبقيٵ ي٥ پكت ٸ ذيبثبٴ ٸؾٍ ٸ قس جسا زؾتٻ
  .ٶطؾيس آؾيت ٦ؽ ټيچ ثٻ ذساضٸق٧ط

هؼؼَد وشهی
اػتادواس تأػیؼات

 آة زاذ٭ ٦ٻ زازٶس ٪عاضـ ثبال َج٣ٻ اظ پيف ؾب٬ 20
 ثط٠ ٲي ٦ٷٷس اؾتٟبزٺ ضٸ آة ٦ٻ ٦ؿبٶي .اؾت ثط٠ آثساضذبٶٻ

 .ٶيؿت ذبني ٲك٧٭ ٦ٻ زيسٰ ضٞتٱ ٲٵ .ٲي ٪يطز ضٸ آٶٽب
 ثبظ ضٸ آة قيط ٸ٢تي .ٶساقت ثط٠ ٦طزٰ، ٦ٷتط٬ ضٸ چيع ټٳٻ

 ٸ٢تي ٸ ٶٟٽٳيسٰ چيعي زي٫ٻ ٸ ٪طٞت ضٸ ٲٵ ثط٠ ٦طزٰ
 ٦ٻ آٸضزٰ قبٶؽ .ټؿتٱ ثيٳبضؾتبٴ تٹ زيسٰ ٦طزٰ ثبظ چكٱ
 ٢ُٕ ضٸ ثط٠ ٪طٞت، ثط٠ ٲٷٹ ٦ٻ ٮحٓٻ اٸٴ ټٳ٧بضاٰ اظ ي٧ي
 ثٹز قيطيٵ ټٱ ذبَطٺ ايٵ .ٶجٹزٰ ٲٵ االٴ قبيس ٸ٪طٶٻ ٦طز

 ثبظ٪كتٱ ټٳ٧بضاٰ جٳٕ ثٻ زٸثبضٺ ايٷ٧ٻ اظ اٲب .تٯد ټٱ ٸ
 ٸ ؾرت ټٳيكٻ ٲب ٦بض ٦ٻ ث٫ٱ ضٸټٱ ايٵ .ذٹقحبٮٱ ٸا٢ٗب

 ٲحٹ ټٳ٧بضاٰ ٮت ضٸي اظ ٮجرٷس ټيچٹ٢ت ٸٮي پطاؾتطؾٻ
.ٶٳيكٻ

سضا سضایی
تىٌؼیي تأػیؼات 

 ث٣يٻ ټٱ ٸ ذٹزٰ ټٱ ٸ ٦طزٰ اظزٸاج پيف ٲبٺ چٷس ٲٵ
  .قسٶس ذٹقحب٬ ټٳ٧بضاٰ

سضا اٍسػی
وٌؼیي تأػیؼات

 ٦ٻ ٢ؿٳتي ثبالي ٸ حطاؾت الثي زاذ٭ پيف ٸ٢ت چٷس
 ثٻ ٶيبظ ثط٢ي ٦ط٦طٺ .ٲي ٦طزيٱ ٦بض زاضز، ٢طاض ٦ط٦طٺ

 ثسٸٴ ټٳ٧بضاٴ اظ ي٧ي ي٧سٞٗٻ ٦بض ظٲبٴ .زاقت جٹق٧بضي
 ؾٳت ثٻ ٦ٻ ظز ٦ٷتط٬ ثب ضٸ ثط٢ي ٦ط٦طٺ ٲٵ ثب ټٳبټٷ٫ي

 ٸ قس جٳٕ ٦ط٦طٺ ٦ٻ ثٹز ؾٳتي ٲٵ پبي .قٹز جٳٕ ثبال
 ٸ ٦ٳ٥ ٦ٳ٥ ٲي ظزٰ زاز ٣ٍٞ ٲٵ ٸ ٦طز ٪يط ثبال اٸٴ پبٰ

 ٦ٻ ثعٴ ثعٴ ٲي ٪ٟتٱ ازاٲٻ زض ٲٵ .ٲي ذٷسيسٶس ټٳٻ
 اظ زي٫ط ي٧ي ٸٮي ثعٴ ضٸ ٦ط٦طٺ ٦ٷتط٬ ٦ٻ ثٹز ايٵ ٲٷٓٹضٰ
 ثيكتط ټٳ٧بضاٴ قس ٲي ثبٖث ٸ ٲي ظز ضٸ ٞيٹظ ټي ټٳ٧بضاٰ
 ٮجرٷسي ٲب ذبَطٺ ٢كٷ٫تطيٵ ذبَطٺ، ايٵ اظ جسا .ثرٷسٶس

.ٲي ٶكيٷٻ ټٳ٧بضاٶٳٹٴ ٮجٽبي ضٸي ٦ٻ اؾت

اص تْتشیي خاعشات ّوىاساى تأػیؼات
ًفتخٌذ



دػت هشیضاد

دػت هشیضاد هی گَیین تِ 
تِ ّوىاساًی وِ

لْش عثیؼت هغلَب هْشتاًی آًاى ؿذ  



  گپي ثب ثبًَاى قبغل زض صٌؼت اًتمبل ًفت

وبض ضا ثِ يه ظى ثؿپبضيس ٍ ذيبلتبى ضاحت ثبقس

 

 قبّملي گلطخ

  ثط٠ اجطايي اٲٹض ضئيؽ
ؾب٬ 27 : ٦بض  ؾبث٣ٻ
ٞيعي٥ :تحهيٯي ضقتٻ

زذتط ٞطظٶس 2 زاضاي  : ٲتبټ٭
  زاضيس؟ احؿبؾي چٻ ټؿتيس ظٴ ضئيؽ ي٥ ايٷ٧ٻ اظ
  .ذٹقحبٮٱ ثبقٱ ٪صاض اثط ٲيتٹاٶٱ ٪يطي ټب زضتهٳيٱ ايٷ٧ٻ اظ

 ثؿت٫ي ٖٹاٲٯي چٻ ثٻ ٲٽٷسؾي حٹظٺ  زض ظٶبٴ پيكطٞت
 قطايٍ زض آ٢بيبٴ اٶساظٺ ثٻ ثبٶٹاٴ تٹاٶبيي ٲ٣جٹٮيت ثٻ زاضز؟
ثطاثط
 ؾبظٲبٴ ټب ؾبيط ثب تٟبٸتي چٻ ٶٟت قط٦ت زض ٲٽٷسؼ ظٴ

 ثط ٲطزاٴ ٲكبثٻ ٸْبيٟي ٸ ٪صاضٶس ٲي احتطاٰ اٸ ٦بض ثٻ زاضز؟
 آ٢بيبٴ اٲتيبظ ٮحبِ ثٻ ٸٮي ٲي٫صاضٶس ٲٽٷسؼ ظٴ ي٥ ٖٽسٺ

.زاضٶس ٢طاض اٸٮٹيت زض
 ذبٶٱ ي٥ ثٻ ضٸ ٦بض ؟قٷيسٺ ايس تبثٻ حب٬ ٦ٻ جٳٯٻ اي ثٽتطيٵ
.ثبقٻ ضاحت ٸذيبٮتٹٴ  ثؿپبضيس
 ا٢ساٰ زازٺ ايس؟ اٶجبٰ قط٦ت ثطاي تبثٻ حب٬ ٦ٻ ٦بضي ثٽتطيٵ
 ٸ ٪يطي تهٳيٱ ثب ٸ ٶ٧طزٰ تٗٯ٭ ايُطاضي ٲٹا٢ٕ زض . ؾطيٕ
 َطٜ اظ حسا٢٭ پطٸغٺ ضٸٶس زض  تبذيط اظ ٲبٶٕ ٲٹ٢ٕ ثٻ ا٢ساٰ

.قسٰ ذٹزٰ
 ٲٹ١ٞ آ٢بيبٴ اٶكبهلل زاضيس؟ قط٦ت آ٢بيبٴ ثطاي پيبٲي چٻ

 زاقتٻ ذٹزقبٴ ذبٶٱ ټٳ٧بضاٴ ثطاي ضا آضظٸ ټٳيٵ ٸ ثبقٷس
.ثبقٷس

 اؾت ٶؿجي ٲٹ٣ٞيت اٮجتٻ چيؿت؟ زض قٳب ٲٹ٣ٞيت ضٲع
 ٸپكت٧بض نسا٢ت ٲسيٹٴ ضا ٲطحٯٻ ټٳيٵ تب ضؾيسٴ ٸٮي

  .ټؿتٱ

ّط چيع وِ زض جؿتي آًي آًي

  غالهؼلي قىيجب

  پطٸغٺ ٦ٷتط٬ اضقس ٦بضقٷبؼ
ؾب13٬ :٦بض ؾبث٣ٻ

   نٷبيٕ ٲٽٷسؾي اضقس ٦بضقٷبؾي :تحهيٯي ضقتٻ
 آٴ اظ ثٗس ثٹزٰ پتطٸقيٳي قط٦ت ؾب4٬ :٦بضي ؾٹاث١

 ٦ٷتط٬ اضقس ٦بضقٷبؼ ا٦ٷٹٴ ٸ پطٸغٺ ٦ٷتط٬ ٦بضقٷبؼ
  .ټؿتٱ پطٸغٺ

  زاضيس؟ احؿبؾي چٻ ټؿتيس قبٚ٭ ظٴ ي٥ ايٷ٧ٻ اظ 
 ضا ثٹزٴ ٲٟيس احؿبؼ جٷؿيت ٸضاي ثٹزٴ قبٚ٭ ٲٵ ٶٓط اظ
 زض تٹاٶٳٷسي ټب پطٸضـ ٸ اؾتٟبزٺ اٲ٧بٴ .زاضز  ټٳطاٺ ثٻ

 قبٚ٭ ٲعايبي انٯي تطيٵ ٸ ثعض٨ تطيٵ اظ ي٧ي ٖالي١ ضاؾتبي
 زي٫ط اظ ٲبٮي اؾت٣ال٬ ٸ اجتٳبٔ ثب اضتجبٌ ٸ اؾت ثٹزٴ

  .آٴ ٲعايبي
  اظ ضا ثٹزٴ قبٚ٭ "ظٴ" ٲب جبٲٗٻ زض ٦ٻ چيعي آٴ
 ٸ ٞطټٷ٫ي پيكيٷٻ  ٲي ٦ٷس، ٲتٳبيع ثٹزٴ "قبٚ٭"

 ٶيبظ ثٻ تٹجٻ ثب ٦ٻ اؾت، آٴ زض ٲطز ٸ ظٴ ؾٷتي ٶ٣ف ټبي
 تٹاٶبيي ټبي اظ ثٽطٺ ٪يطي ٸ ٲسضٴ زٶيبي ثب تُبث١ ثٻ جبٲٗٻ
 ثٻ ضا ؾٷ٫يٷي ثبض اټساٜ، پيكجطز جٽت زض جبٲٗٻ اظ ٶيٳي
 /ټٳؿط ٶ٣ف ايٟبي يٳٵ ٦ٻ اؾت ٪صاقتٻ اٲطٸظ  ظٶبٴ زٸـ
 ذٹز پيكطٞت ٸ پطٸضـ جٽت زض ټٳعٲبٴ ذبٶٻ ٲسيط ٸ ٲبزض

 قبٚ٭ ٞطز ي٥ ٖٷٹاٴ ثٻ . ثطزاضٶس ٪بٰ ٶيع جبٲٗٻ ٸ
 ٸ ٲٽيبؾت ثطايٱ تٹاٶبيي ټبيٱ اظ اؾتٟبزٺ ظٲيٷٻ  ٦ٻ ذٹقحبٮٱ

  ظٴ ٖٷٹاٴ ثٻ
 جبٲٗٻ حط٦ت زض ٦ٹچ٥ ټطچٷس ٶ٣كي ٦ٻ ذٹقحبٮٱ قبٚ٭

ايٟب ؾطظٲيٷٱ ظٶبٴ ثطاي ثٽتط آيٷسٺ اي ؾٹي ثٻ
   .ٲي ٦ٷٱ

 ثؿت٫ي ٖٹاٲٯي چٻ ثٻ ٲٽٷسؾي حٹظٺ  زض ظٶبٴ پيكطٞت
  زاضز؟
ٸ  پكت٧بض ٸ تالـ ذٹيكتٵ ثبٸضي، ثٻ چيع ټط اظ ثيف

 ٲسيطاٴ حٳبيت ثٻ آٴ اظ ثٗس ٸ تٹاٶبيي ټب اثجبت ثٻ انطاضقبٴ
 ثب ٲتبؾٟبٶٻ .پيكطٞت ايٵ ثطٸظ ظٲيٷٻ  ٞطاټٱ آٸضزٴ جٽت زض

 چٷبٶچٻ جبٲٗٻ، ثط حب٦ٱ ٞٗٯي جٷؿيت ظزٺ  شټٷيت ثٻ تٹجٻ
 ايٵ اثجبت ثبقٷس ٲكبثٻ تٹاٶبيي ټبي زاضاي ٲطزي ٸ ظٴ

 ضا ظٶبٴ ؾٹي اظ ثطاثطي چٷس تالـ جبٲٗٻ، ثٻ تٹاٶبيي ټب
 ٦ٻ اؾت حٹظٺ ټبيي  اظ ي٧ي ٶيع ٲٽٷسؾي حٹظٺ  ٸ ٲي َٯجس

 ٖال٢ٻ آٴ ثٻ زيطتط ٸ ٦ٳتط ظٶبٴ قسٺ، ش٦ط ٞطټٷ٫يِ زالي٭ ثٻ
.اؾت پيف زض زضاظتطي ضاٺ ٮصا ٸ زازٺ اٶس ٶكبٴ

 ؾبظٲبٴ ټب ؾبيط ثب تٟبٸتي چٻ ٶٟت قط٦ت زض ٲٽٷسؼ ظٴ
  زاضز؟

 جعٸ ثبظ زيط اظ ايطاٴ ٶٟت ٲٯي قط٦ت ذٹقجرتبٶٻ
 ٮحبِ ثٻ ٸ اؾت ثٹزٺ ٦كٹض زٸٮتي ؾبظٲبٴ ټبي پيكطٸتطيٵ

 ؾبيط ثٻ ٶؿجت ثٽتطي جبي٫بٺ زض ٞطټٷ٩ ٸ تحهيالت ؾُح
 زض ثٹزٴ ٲٽٷسؼ ظٴ ٮصا زاضز، ٢طاض زٸٮتي ؾبظٲبٴ ټبي

 ثٹزٴ ٲٽٷسؼ ظٴ اظ پصيطٞتٻ قسٺ تط ٸ ؾبزٺ تط ٶٟت قط٦ت
 ثب ٢يبؼ زض اٲب ٲي ضؾس ٶٓط ثٻ زٸٮتي ؾبظٲبٴ ټبي ؾبيط زض

.زاضيٱ ٦بض جبي ټٷٹظ ذهٹني ثعض٨ قط٦ت ټبي

 زض ٦ٻ چيع ټط قٷيسٺ ايس؟ تبثٻ حب٬ ٦ٻ جٳٯٻ اي ثٽتطيٵ
  .آٶي آٶي جؿتٵ

 

  زازٺ ايس؟ اٶجبٰ قط٦ت ثطاي تبثٻ حب٬ ٦ٻ ٦بضي ثٽتطيٵ
  َطح ټب ٲٽٷسؾي ٲسيطيت پطٸغٺ ټبي اَالٖبتي ثبٶ٥ َطاحي

 

 

تاًَی واسهٌذ



 اٲيسٸاضٰ ؟زاضيس قط٦ت ٲٽٷسؼ آ٢بيبٴ ثطاي پيبٲي چٻ
 يب ٲٽٷسؼ ٲطز، يب ظٴ ٖٷٹاٴ ثٻ ٶجبقس ٶيبظ ٦ٻ ثطؾس ضٸظي

 .٦ٷٱ اضؾب٬ ٲحتطٰ ټٳ٧بضاٴ ثطاي پيبٲي ٚيطٲٽٷسؼ
 تب اٲب .ايطاٴ ثٻ ذسٲت ٸاحسِ ټسِٜ جٽتِ زض ثبقيٱ ټٳ٧بضاٶي

 جٽت زض تالقي ټط ٦ٻ ٲي ٦ٷٱ يبزآٸضي ضٸظ آٴ ثٻ ضؾيسٴ
                         ثطاي ضا زضذكبٴ تطي آيٷسٺ ي تجٗيى ټب، ايٵ قسٴ ثطزاقتٻ 
 ٞطظٶساٴ پُط تٹاٴ، ظٶبٴِ ٸ ظز ذٹاټس ض٢ٱ ٦كٹض اٲطٸظِ زذتطاٴ

 ٮصا ٦طز، ذٹاټٷس تطثيت ؾطظٲيٵ ايٵ  ثطاي ضا قبيؿتٻ تطي
 ثبٸض ظٶبٴ، ثٻ قٳب جٷؿيت اظ زٸض ٶ٫بٺ ٪طٸ زض ٦كٹض آيٷسٺ ي

 تٹاٶبيي ټبيي ټبيكبٴ ثطٸظ ثطاي آٴ ټب ثٻ زازٴ ٲيساٴ ٸ آٶٽب
.اؾت

قبزي اًَقب

ؾب٬ 11 :٦بض ؾبث٣ٻ
 زض ٲ٧بٶيعٺ ؾيؿتٱ ټبي تٗٳيطات ٲٽٷسؼ :ؾٹاث١ ٦بضي

  ٲربثطات ٲٗبٸٶت زض قج٧ٻ ٲٽٷسؼ ، ز٢ي١ اثعاض ٸاحس
  ٚطة ٲٷ٣ُٻ ٲسيطيت اَالٖبت ٦بضقٷبؼ

  اٮ٧تطٸٶي٥ / ثط٠ ٲٽٷسؾي :تحهيٯي ضقتٻ
  ؾبٮٻ 3 ٸ 12 ٞطظٶس زٸ زاضاي ٸ ٲتبټ٭

  زاضيس؟ احؿبؾي چٻ ټؿتيس قبٚ٭ ظٴ ي٥ ايٷ٧ٻ اظ
 ٲك٧الت ٸ ؾرتي ټب ، ٲحسٸزيت ټب ثٻ تٹجٻ ثب ٲجٳٹٔ زض

 ٲؿئٹٮيت ټبي ثيٵ تٗبز٬ ايجبز ثٻ ضؾيسٴ زض ٦ٻ ظيبزي
 قب٦ط ٸ ضايي ثؿيبض زاضز، ٸجٹز ذبٶٻ زاضي ٸ اجتٳبٖي

  .ټؿتٱ

 ؾبظٲبٴ ټب ؾبيط ثب تٟبٸتي چٻ ٶٟت قط٦ت زض ٲٽٷسؼ ظٴ
  زاضز؟

 ٶٓبضتي ، اجطايي  نٹضت ثٻ ٦ٻ ٦بض ٲبټيت ثٻ تٟبٸت ايٵ َجٕ ثٻ
 ٲٽٷسؾي زضحٹظٺ ټبي ٸ زاضز اضتجبٌ ثبقس ٲي ٪طٸټي ٸ ٞٷي ،

 ازاضي ٦بضټبي اظحٹظٺ پيچيسٺ تط ٸ حؿبؼ تط ٸ  ؾرت تط ٦بض
 ٶبپصيط ججطاٴ ٲٹا٢ٕ ذيٯي زض اٶؿبٶي ثطٸظذُبي ٸ ٲي ثبقس
  .ثٹز ذٹاټس

  زاضز؟ ثؿت٫ي ٖٹاٲٯي چٻ ثٻ ٲٽٷسؾي حٹظٺ  زض ظٶبٴ پيكطٞت
 ٦ٱ ٸ ٲطز ٸ ظٴ ثيٵ قٛٯي ٲطظټبي قسٴ ق٧ؿتٻ ثٻ تٹجٻ ثب

 ٸ ٖٯٱ پيكطٞت ثب جؿٳبٶي ٢ٹاي ثٻ ٶيبظ اټٳيت قسٴ ضٶ٩
 ظٶبٴ پيكطٞت زض ٲٹيٹٖبت ٲٽٳتطيٵ ٶٓطٰ ثٻ ت٧ٷٹٮٹغي
: ٲٽٷسؼ

 تٹاٶبيي ټبي اظ ٲٽٷسؼ ظٶبٴ ٶٟؽ ثٻ اٖتٳبز ٸ ذٹزثبٸضي-1
ذٹز

 ثٻ  ٲٽٷسؼ ظٶبٴ ټبي ٲحسٸزيت اظ ٲسيطاٴ آ٪بټبٶٻ زض٤-2
 ٦ٷبض زض ٞطظٶساٴ تطثيت ٸ ذبٶٹازٺ ؾٷ٫يٵ ٸْبيٝ ٸاؾُٻ
اجتٳبٖي ٸْبيٝ

 ثٻ نطٞبً ٦ٻ تٟبٸت ټبيي يب ٸ تجٗيى ٸ ٦بضي شټٷيت تٛيط-3
 َي زض تٛييط ايٵ ٦ٻ ٦ٷس ثطٸظ اؾت ٲٳ٧ٵ ظٴ ثٹزٴ ذبَط

 زض ٲٽٷسؼ ظٶبٴ جبي٫بٺ اضت٣بء ثٻ تٹجٻ ثب تسضيجي ٞطآيٷس ي٥
 ٲكٽٹز ثؿيبض ٶٟت نٷٗت ذهٹل ثٻ ٸ ٦كٹض ٦الٴ ؾبذتبض
  .ٲي ثبقس

 94 زضؾب٬ ټبي ٲٵ قٷيسٺ ايس؟ تبثٻ حب٬ ٦ٻ جٳٯٻ اي ثٽتطيٵ
 اضائٻ ٸ تٽيٻ ٲؿئٹ٬ ٖٷٹاٴ ثٻ ٲٷ٣ُٻ ٲسيطٲحتطٰ ؾٹي اظ 95ٸ

 ٸ ٲسيطٖبٲ٭ ثبظزيس زض ٲٷ٣ُٻ قبذم ٞٗبٮيت ټبي ٪عاضـ
 اضائٻ پبيبٴ پؽ ٦ٻ قسٰ ٚطة ٲٷ٣ُٻ اظ ٲحتطٰ ٲسيطٺ ټيبت

 ٦ٻ ثٹز جٳالتي ثٽتطيٵ ټٳ٧بضاٶٱ ٢سضزاٶي ٸ تك٧ط ٪عاضـ
  .قٷيسٰ

  زازٺ ايس؟ اٶجبٰ قط٦ت ثطاي تبثٻ حب٬ ٦ٻ ٦بضي ثٽتطيٵ
 Passiveپطٸغٺ اجطاي زازٰ اٶجبٰ ٦ٻ ٦بضي ٲٽٳتطيٵ

 زض ٲٷ٣ُٻ اٸٮيٵ ٖٷٹاٴ ثٻ ٦ٻ ثٹز ٲٷ٣ُٻ زضLAN قج٧ٻ
 اظ ي٧ي زض ٸ قس ؾطاؾطي قج٧ٻ ثٻ اتهب٬ ثٻ ٲٹ١ٞ ٲٷب١َ ثيٵ

 ٸا٢ٕ ثطزاضي ثٽطٺ ٲٹضز  ظٲبٴ آٴ ٲحتطٰ ٲسيطٖبٲ٭ ټبي ثبظزيس
  .٪طزيس

  زاضيس؟ قط٦ت ٲٽٷسؼ آ٢بيبٴ ثطاي پيبٲي چٻ
 ظٶبٴ ٢ٹت ٶ٣بٌ ثٻ تٹجٻ ٸ احتطاٰ اٖتٳبز ٸ اَٳيٷبٴ حؽ

 ايٵ ٦ٻ آٶٽب، ثٻ قسٺ ٲحٹ٬ ٞٗبٮيت ټبي ذهٹل زض ٲٽٷسؼ
 زض ٞٗبٮيتٱ ثٻ تٹجٻ ثب ٚطة ٲٷ٣ُٻ زض ذٹقجرتبٶٻ ٲٹيٹٔ

  .٪صاضاؾت تبثيط ٸ ثؿيبضٲكٽٹز ٞٷي ٲرتٯٝ ٸاحسټبي

دػت هشیضاد

  گپي ثب ثبًَاى قبغل زض صٌؼت اًتمبل ًفت

تاًَی واسهٌذ





آتاى سٍص جْاًی تشدتاسی 25پاع داؿت 

زض ؾبيٻ ؾبض ثطزثبضي، تالـ ٞطز ثطاي ثطٸظ ٖال٢ٻ ٸ اؾتٗسازـ ثبال ٲي ضٸز ٸ . ټبؾت ٸ ٞٯؿٟٻ آٴ، ضؾيسٴ ثٻ ټسٜ ټبي ٖبٮي ٸ ت٧بٲ٭ اٶؿبٴ اؾت نجط جٹټطٺ ټٳٻ ذٹثي
.نجط ٶكبٴ اظ اضازٺ ٢ٹي آزٲي اؾت . آزٲي ضا اظ ټط ٶٹٔ ذٹزثبذت٫ي ٸ ق٧ؿت ضٸحي زض اٲبٴ ٲي زاضز

ٲيٹٺ قيطيٵ زټس پطٲٷٟٗتنجط تٯد آٲس ٸٮي٧ٵ ٖب٢جت   
پؽ ظ ذب٦ف ذٹقٻ ټب ثطؾبذتٷس           ٪ٷسٲي ضا ظيط ذب٤ اٶساذتٷس          

چٻ زضازاٲٻ ٲي ذٹاٶيس آٶ َي ؾٟطٲبٴ ثٻ ٲٷ٣ُٻ ذٹظؾتبٴ ٸ ٲطا٦ع اٶت٣ب٬ ٶٟت تبثٗٻ آٴ، ٶٓط تٗسازي اظ ټٳ٧بضاٶٳبٴ ضا زض ذهٹل اٞطاز نجٹض قبٚ٭ زض ٲط٦ع جٹيب قسيٱ
.٪ٟت٫ٹيي اؾت ٦ٹتبٺ ثب چٷس تٵ اظ نجٹضتطيٵ ٦بض٦ٷبٴ ٲٗطٞي قسٺ ٲطا٦ع اٶت٣ب٬ ٶٟت 

فىط هي وٌيس ّوىبضاى ثِ چِ ػلت قوب ضا ثهِ ػٌهَاى   
ُ اًس؟ فطزي صجَض ٍ ثطزثبض هؼطفي وطز

٦بضٲٷس اضقس ٖٳٯيبت ٲط٦ع اٶت٣ب٬ ٶٟتت  : ؾٳت/ٶبنط ظاضٖي 
ثب ټٳطاټتي ٸ ٶكؿتتٵ پتبي     :ؾب٬ 29: ؾبث٣ٻ/ قٽيس ظٶ٫ٷٻ 

زضزز٬ زٸؾتتتبٴ ٸ ٪تتٹـ زازٴ ثتتٻ حتتطٜ ټتتبي آٴ ٸ اثتتعاض 
ټٳسضزي ٦طزٴ ثب آٶتبٴ ٸ  زٖتٹت ٦تطزٴ آٶتبٴ ثتٻ نتجط ٸ       
ق٧يجبيي زض ٲ٣بث٭ ٲك٧الت ٸ ٦ٳ٥ ٦طزٴ ثٻ آٶٽب ثطاي ح٭ 

ٲك٧التكبٴ
پعق٧يبضٲط٦ع اٶت٣ب٬ ٶٟت قٽيس : ؾٳت/ حٳيسضيب ثٷبئي ٲٽط

ثٻ ذبَط حٹنٯٻ ٸ ثطزثبضي ٦تٻ زض  : ؾب٬  30: ؾبث٣ٻ / ظٶ٫ٷٻ
اضائٻ ذسٲبت زضٲبٶي ٸ تٹييحي ٦ٻ زض ٲٹضز ثيٳبضي ٸ ٲطاح٭ 

.زضٲبٴ ذسٲت ٖعيعاٴ زاقتٻ ٸ زاضٰ ثبقس
  ؾب20٬: ؾبث٣ٻ/ ٦بضٲٷس اضقس ٖٳٯيبت : ؾٳت/ ٖٯي زاٶبيي ٞط

قبيس ثبتٹجٻ ثٻ َطظ ثطذٹضز ٸ ضٞتبض ثٷسٺ ٦ٻ اټ٭ ٲساضا ٸ ٞطز : 
.آضاٲي ټؿتٱ

٦ٳ٥ نتٷٗت٫ط ٲط٦تع اٶت٣تب٬ ٶٟتت     : ؾٳت/ ټبقٱ ٲٷهٹضي
ثٻ ٖٯت ايٷ٧ٻ زض تٳبٲي اٲٹض : ؾب٬  24: ؾبث٣ٻ/ ؾيسي آثبزاٴ

.ٶٳبئيٱٲي ٲحٹٮٻ ثب ز٢ت ٸ آضاٲف اٶجبٰ ٸْيٟٻ 

تطاثطي ٲط٦تع اٶت٣تب٬ ٶٟتت ؾتيسي     : ؾٳت/حؿيٵ ذٷٟطي
زض تٳبٰ ٲطاح٭ ظٶس٪ي ٲٵ ؾٗي اٰ :  ؾب٬ 12:ؾبث٣ٻ/ آثبزاٴ 

.ثط ايٵ ثٹزٺ ٦ٻ تٳبٰ زٸؾتبٴ ضا اظ ذٹز ضايي ٶ٫بٺ زاضٰ
/ ٦بض٪ط اثعاضز٢ي١ ٶبحيٻ ٞٷي آثتبزاٴ  : ؾٳت/ٲجبټس ثچبضي

جسيت ايٷجبٶت ثٻ اٶجبٰ ٦بضټب ٸ ذؿت٫ي :  ؾب٬ 10: ؾبث٣ٻ 
.ٶبپصيطي ٸ ٖسٰ ٖجٯٻ زض اٶجبٰ ٦بضټب ٲي ثبقس

اثعاضٲٷس ٲط٦ع اٶت٣ب٬ ٶٟت قتٽيس  : ؾٳت /ؾيبٲ٥ ذٷٟطيبٴ
ثربَط ايٷ٧ٻ ٶيطٸي ٦بض ٦ٳتطي :  ؾب٬ 20: ؾبث٣ٻ/ ٮطؾتبٶي

.زض ايٵ تبؾيؿبت ث٧بض ضٞتٻ ٸ حجٱ ٦بض ظيبز ٲي ثبقس 
ٲؿئٹ٬ ٖٳٯيبت ٲط٦ع اٶت٣ب٬ ٶٟت قٽيس : ؾٳت/ ضيب ي٣ٗٹثي

ؾٗي ثٷسٺ زض ايٵ ثٹزٺ ٦تٻ يتب   : ؾب٬  10:ؾبث٣ٻ / ٮطؾتبٶي 
ٶبضاحتي ٸ ٲك٧الت پيف آٲسٺ زض ٲحتيٍ ٦تبض ثتب نتجط ٸ     
حٹنٯٻ ثطذٹضز ٦طزٺ ٸ اظ آٶٽب ٖجٹض ٦ٷٱ ٸ ثب ايٷ٧بض ٖالٸٺ ثط 
اٶجبٰ ٦بض ثٻ ٶحٹ احؿٵ ، ٲحيُي آضاٰ ؾطقبض اظ نٳيٳت ٸ 

.اَٳيٷبٴ ثطاي ذٹز ٸ ټٳ٧بضاٶٱ ٞطاټٱ ٶٳبيٱ

قتٽيس   ٲٽٳبٶساض ٲط٦ع اٶت٣ب٬ ٶٟتت : ؾٳت/آ٢بي جال٬ ثبضاٶي
ثٻ ٖٯت نجط ٸ حٹنتٯٻ زض اٶجتبٰ   :  ؾب٬ 10: ؾبث٣ٻ / ظٶ٫ٷٻ 

٦بضټب ٸ ؾٗي اٰ ثط ايٵ ثٹزٺ ٦ٻ ٦بضټبيي ٦ٻ ثٻ ثٷتسٺ ٲحتٹ٬   
.ٲي قٹٶس ضا ثٻ ٶحٹ احؿٵ اٶجبٰ زټٱ

٦بضٲٷس اضقس ٖٳٯيتبت  : ؾٳت/ آ٢بي ٲحٳسحؿيٵ ٢طثبٴ ٶػاز
زض تهتٳيٳبت  : ؾب٬ 21:ؾبث٣ٻ/ ٲط٦ع اٶت٣ب٬ ٶٟت قٽيسظٶ٫ٷٻ

يتب ٞتطزي ؾتٗي ٲتي ٦تٷٱ      ( اجتٳبٖي)ٲرتٯٝ اٖٱ اظ ٦بضي 
اَالٖبت ٦بٞي ثٻ زؾت ثيبٸضٰ ٸ اظ ٶٓطات زي٫طاٴ ٲُٯٕ قٹٰ 

.ٸ ؾپؽ تهٳيٱ ث٫يطٰ 
:  ؾتب٬  6: ؾبث٣ٻ / ٲؿئٹ٬ ؾبيت قط٦ت : ؾٳت/ ٲٹٶب ٲٽسي

ټٳيكٻ تٳبٰ ؾٗي اٰ ثط ايٵ ثٹزٺ ٦بض زي٫طاٴ زض اؾطٔ ٸ٢ت ٸ 
ثسٸٴ ٶبضاحتي اٶجبٰ ثسٰ ٸ ٶؿجت ثٻ ٦بضټبي ذتٹزٰ اٸٮٹيتت   

. ثسټٱ 

ُ تبى ّن قوب ضا ثِ ػٌَاى فطزي صجَض  آيب هيبى ذبًَاز 
هي زاًٌس؟

 قٷبذتٻ نجٹض ٞطزي ټٱ ٲبٴ ذبٶٹازٺ ٲيبٴ زض ثٯٻ :ظاضٖي ٶبنط
.قسٰ

 ا٢ٹاٰ ثيٵ زض اٲب . ذيط ذٹزٰ ذبٶٹازٺ زض : ٲٽط ثٷبئي حٳيسضيب
  ثٯٻ آقٷبيبٴ ٸ

صجط تلد آهس ٍليىي  
گضاسؽ اص هٌا ّلَدی...  ػبلجت



ثٯٻ زض ذبٶٹازٺ ٶيع ټٳيٵ ضٞتبضي ٦ٻ زض :  ٖٯي زاٶبيي ٞط
ٲح٭ ٦بض زاضٰ ٶيع آٶجب زاضٰ ٸ ثٯ٧ٻ ثٽتتط اظ ٲحت٭ ٦تبض    
ٸؾٗي ٲي ٦ٷٱ ټٳيكٻ ثب ذتبٶٹازٺ ثتب ٲتبٶتت ٸ نتجط ٸ     

.حٹنٯٻ ثطذٹضز ٶٳبيٱ 
ثٷسٺ زض ذبٶٹازٺ ټٱ ثٗٷٹاٴ ٞطزي . ثٯٻ : ټبقٱ ٲٷهٹضي 

 .نجٹض قٷبذتٻ قسٰ
ذسا ضا ؾپبؼ ٦ٻ زض ٲيتبٴ ذتبٶٹازٺ ٸ   :  حؿيٵ ذٷٟطي

.زٸؾتبٴ ٶيع اٶؿبٶي نجٹض ثٹزٺ ايٱ 
ثٯٻ زض ذبٶٹازٺ ټٱ ٞطزي نجٹض ټؿتٱ ٸ :  ٲجبټس ثچبضي

.ثب َٳأٶيٷٻ ضٞتبض ٲي ٦ٷٱ 
ؾٗي ٦طزٰ چٷيٵ ثبقس ٸٮي ثًٗتي  :  ؾيبٲ٥ ذٷٟطيبٴ

ٸ٢تٽب ٞكبض ظٶس٪ي ثٻ حسي ظيبز ٲي قٹز ٦ٻ نجطٰ ٦ٱ 
.ٲي قٹز ٸٮي ٲٗٳٹالً آزٰ نجٹضي ټؿتٱ 

ثٯٻ ثٷسٺ ثتٻ ايتٵ انت٭ ثتبٸض زاضٰ ٦تٻ زض      : ضيب ي٣ٗٹثي 
ظٶس٪ي ٮحٓبتي ٸجٹز زاضز ٦ٻ ثب نجٹضي ٲي تتٹاٴ ثتٻ   
احؿبؾبت ٲجصة ټٳچٹٴ ٶبضاحتي ٸ ذكٱ ٚٯجٻ ٶٳٹز ٸ 

زض ٸا٢ٕ ثب ثطزثبضي ٸ ؾٷ٩ . زضؾت ٸ ٲٷ٣ُي  ضٞتبض ٦طز 
ظيطيٵ آؾيبة ثٹزٴ ذيٯي اظ ٲؿبئ٭ ٦ٻ ٲي تٹاٶس ٲٷجط 
ثٻ ايجبز ٶبضاحتي ٸ زٮرٹضي زض ٦بٶٹٴ ٪طٰ ذبٶٹازٺ ثبقس 

. اظ ثيٵ ذٹاټس ضٞت 
ٲٵ زض ٲؿتبئ٭ ذتبٶٹازٺ ټتٱ ٞتطزي     . ثٯٻ :  جال٬ ثبضاٶي
.نجٹض ټؿتٱ

ٲٵ زض ٲؿبئ٭ ذبٶٹازٺ ټٱ . ثٯٻ : ٲحٳسحؿيٵ ٢طثبٴ ٶػاز
 .ثطزثبض ټؿتٱ 
نتتٟت ثطزثتتبضي ٲبٶٷتتس ټتتط نتتٟت . ثٯتتٻ:  ٲٹٶتتب ٲٽتتسي

قرهيتي زي٫ط، ټٱ ثٻ ٸيػ٪ي ټبي غٶتي٧ي اضتجبٌ پيسا 
ٲتٵ زض  . ٲي٧ٷس ٸ ټٱ اظ ٖٹاٲ٭ ٲحيُي ٲتبثط ٲي ٪تطزز 

ٲحيٍ ٦بض ټٱ ټٳبٶٷس ٸ٢تي ٦ٻ زض ذبٶٻ ټؿتتٱ، ضٞتتبض   
.ٲي٧ٷٱ

ثِ ًظط قوب ثطاي ايٌىِ فهطزي صهجَض ثبقهين، چهِ     
وبضّبيي ثبيس اًجبم ثسّين؟

ټيچٹ٢ت نجٹض ثٹزٴ آؾبٴ ٶجٹزٺ ، نجط ي٥  :ٶبنط ظاضٖي
ًٞيٯت اذال٢ي اؾت ٦ٻ تٷٽب ثٻ ٲطٸض ظٲبٴ ٲي تٹاٴ آٴ 

ؾٗي ٦ٷيس ٖٯت .  ضا ثٻ ذٹثي پطٸضـ زاز ٸ ٦ؿت ٦طز 
ٖجٹ٬ ثٹزٴ ٸ ٲًُطة ثٹزٴ ذٹز ضا زض٤ ٦ٷيس ٸ ثبيس 
اَالٖبت، زاٶف ، ٖٯٱ ٸ آ٪بټي ذٹز ضا زض ٲٹضز جٹاٶتت  

ثرتبَط  . ٲرتٯٝ نجط ثبال ثجطيس ٸ زض ٖٳ٭ ثٻ ٦بض ٪يطيس
ثيبٸضيٱ ٦ٻ اضتجبٌ ثط٢طاض ٦ٷيٱ ٸ تٹ٢ٕ ضا پبئيٵ ثيبٸضيٱ ، 
ذٹٶؿطز ثبقيٱ ٸ آيٷسٺ ٶ٫تط ، ٲكت٧التٳبٴ ضا ٲتسيطيت    
٦ٷيٱ ٸ ټيچٹ٢ت تٓبټط ٶ٧ٷيٱ ٸ ايٷٹ ثسٸٶيٱ ٦ٻ ثب نجط ٸ 

ق٧يجبيي ٲي تٹاٶيٱ ثٻ ٲٹ٣ٞيت زؾت پيسا ٦ٷيٱ
ذٹاٶسٴ ثًٗي اظ اش٦بض زض ثيٵ ضٸظ  :  حٳيسضيب ثٷبئي ٲٽط

ٸ تالٸت ٢طآٴ ٶيع ثٻ ٲب٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس ٸ زض ثطاثط ٲك٧الت 
.ٸ ؾرتي ټب ٲب ضا نجٹض ٲي ٦ٷس 

ذسا ضا زض ٶٓط زاقتٻ ثبقيٱ ٸ ثٻ ٖٹا٢ت :  ٖٯي زاٶبيي ٞط
ٰ نجط ٲٳ٧ٵ اؾت اٶجبٰ  ٦بضټبيي ٦ٻ احيبٶبً زض نٹضت ٖس
زټيٱ ثُتٹض ٲاتب٬ زض ٲكتبجطات ٦تٻ زض نتٹضت نتجط       
ٶساقتٵ ٸ اظ ٦ٹضٺ زض ضٞتٵ ثبٖث ٖٹا٢ت ججطاٴ ٶبپصيطي 

.ثطاي ذٹز ٸ ذبٶٹازٺ ٲبٴ ثكٹز ٧ٞط ٦ٷيٱ 
ثبيس زض تٳبٲي ٦بضټتب ز٢تت ٸ آضاٲتف    : ټبقٱ ٲٷهٹضي 

زاقتٻ ثبقيٱ ٸ تب ثتٹاٶيٱ ثٽتطيٵ تهٳيٱ ټب ٸ ٸ ا٦ٷف ټب 
.ضا اٶجبٰ زټيٱ ٸ حٹنٯٻ ٸ ْطٞيت ذٹز ضا ثجطيٱ ثبال 

ثبيس اظ ذيٯي چيعټبي  ضٸظٲطٺ ٪صقت : حؿيٵ ذٷٟطي 
٦ٷيٱ ظيطا تٳبٰ ٲطاح٭ ظٶس٪ي ٸ ؾرتي ٸ قيطيٷي ټبي 

.ذٹز ضا زاضز 

زض زضجٻ اٸ٬ تٹ٦٭ ثٻ ذساٸٶس ٖعٸ ج٭ ٸ :  ٲجبټس ثچبضي
ٸ ضټٷٳٹزټتبي ائٳتٻ   ( ل)ٖٳ٭ ثٻ تٹنيٻ پيبٲجط ا٦تطٰ  

اَٽبض ٸ ؾپؽ ثبال ثطزٴ آؾتبٶٻ تحٳ٭ ٸ پصيطٞتٵ زي٫طاٴ 
ث٧بض ثطزٴ چتبضٺ ٸ تتسثيط ٸ   . ثٻ آٴ نٹضت ٦ٻ ٲي ثبقٷس

پيسا٦طزٴ ضاٺ ټبيي ثطاي ح٭ ٲكت٧الت پتيف آٲتسٺ ٸ    
ټٳچٷيٵ قٷبؾبيي ٖٹاٲ٭ ايجبز اؾتطؼ زض اَطاٜ ذٹز 
ٸ ٲحيٍ ٦بض ٸ اجتٷبة اظ ٦بضټبي پط اؾتطؼ ٸ ټٳچٷيٵ 
تٷٓيٱ ذٹاة ٸ اؾتٟبزٺ اظ تٛصيٻ ٲٷبؾت ثهٹضت ضٸظاٶٻ 

ثٻ ٶٓتط ٲتٵ ثبيتس ټٳيكتٻ قتطايٍ      :  ؾيبٲ٥ ذٷٟطيبٴ
اٞطازي ٦ٻ ثب آٶٽب ؾطٸ٦بض زاضيٱ ضٸ زض٤ ٦طز ٸ زض ٲٹا٢ٕ 

تهتٳيٳي ٦تٻ   . حؿبؼ تهتٳيٱ زضؾتتي اترتبش ٦تطز     
.ٖجٹالٶٻ ٶجبقس

زض ٸا٢ٕ ثبيس ثپصيطيٱ ٦ٻ ٲك٧الت ٸ ؾرتي : ضيب ي٣ٗٹثي 
ټب ثركتي اظ ظٶتس٪ي ټؿتتٷس ٸ زض ٖهتط حبيتط ټتيچ       
ٲجٳٹٖٻ اي اٖٱ اظ ذبٶٻ يب ٲح٭ ٦تبض ٸ ٚيتطٺ ٖتبضي اظ    
ٲك٧٭ ٸ ٞطاظ ٶكيت ٶيؿت ٸ ثطاي ٚٯجٻ ثطآٶٽتب ثبيتس ثتب    
تٹ٦٭ ٸ اٲيس ثٻ ذساٸٶس ثب نجٹضي اظ ٶبٲاليٳبت ظٶتس٪ي  

ٸ (  ٔ)٪صض ٦تطز ٸ اظ ثعض٪تبٶي ټٳچتٹٴ اٲيطاٮٳتٹٲٷيٵ     
.زي٫طٲٗهٹٲيٵ زضؼ ثطزثبضي ٪طٞت

ثبيس نجط ٸ حٹنٯٻ ذٹز ضا زض اٶجبٰ ٦بضټب :  جال٬ ثبضاٶي
ثبال ثطزٺ ټٳچٷيٵ ثب تهٳيٱ ٪يطي زضؾت زض ٦بضټتب زض  

.ٲيعاٴ ثطزثبضي ٲب تبثيط ثباليي زاضز 
زض ٦بضټبيٳبٴ ٖجٯٻ ٶ٧ٷيٱ ثٻ :  ٲحٳسحؿيٵ ٢طثبٴ ٶػاز

٢ٹ٬ ٲٗطٸٜ ٖجٯٻ ٦بض قيُبٴ اؾت ٸ ثب نجط ٸ حٹنتٯٻ  
ثٻ جٹاٶت ٲرتٯٝ ي٥ ٦بض تٹجٻ ٦ٷتيٱ ؾتپؽ تهتٳيٱ    

. ث٫يطيٱ تب پكيٳبٶي ثٻ ثبض ٶيبٸضز 

آتاى سٍص جْاًی تشدتاسی 25پاع داؿت 

...  اداهِ داسد



ٍیظگی ّای هذیش تا اخالق
 ٸ ٲسيطيت .ثبقيس ٲٷبؾجي اذال٢ي ٸيػ٪ي ټبي زاضاي ثبيس ټٱ ذٹزتبٴ ٦ٷيس، تطٚيت ذٹزتبٴ ثب ټٳ٧بضي ثٻ ضا ٶيطٸټب ثٽتطيٵ ٸ ثبقيس ٲٹ٣ٞي ٲسيط زاضيس زٸؾت ا٪ط

 ثٻ ضا قٳب يب ٦ٷٷس ٦بض قٳب ثطاي ٦ٷيس ٲت٣بٖس ضا اٞطاز ثتٹاٶيس ٦ٻ ايٵ يٗٷي .ٲرتٯٝ ٞطنت ټبي ٸ ٲٽبضت ټب اؾتٗسازټب، ثب اٞطاز، جصة تٹاٶبيي يٗٷي ذٹة، ضټجطي
  .ثط٪عيٷٷس ؾبظٲبٴ قبٴ ٞطٲبٶسٺ ي ٸ ٲسيط ٖٷٹاٴ

.ثؿبظز ٲٹ١ٞ ٲسيط ي٥ قٳب اظ ٲي تٹاٶس آٴ ټب ت٣ٹيت آٲطي٧بيي، ؾطقٷبؼ ٦بضآٞطيٵ ضاٴ، جيٱ ٶٓط ثٻ ٦ٻ اؾت اذال٢ي ٸيػ٪ي قف ظيط، ٞٽطؾت

هْشتاى تاؿیذ، اها ضؼف ًـاى ًذّیذ
ٲٽطثبٶي . ٶجبيس ٲٽطثبٶي ٸ يٗٝ ضا ثب ټٱ اقتجبٺ ث٫يطيٱ

اتٟب٢ب ٲٽطثبٶي ي٥ جتٹض  . ټيچ اضتجبَي ثٻ يٗٝ ٶساضز
ٲب ثبيس ٲٽطثتبٴ ٸ نتبز٠ ثبقتيٱ تتب     . ٢سضت ټٱ ټؿت

ثتٹاٶيٱ حطٞٳبٴ ضا تٳبٰ ٸ ٦ٳب٬ ثعٶيٱ، حٹاؾتٳبٴ ثتٻ   
ټٳ٧بضاٶٳبٴ ثبقس ٸ اجبظٺ ٶتسټيٱ زض ٲحتيٍ ٦بضٲتبٴ    

.ٶبضاحتي ٸ تٷف ثٻ ٸجٹز ثيبيس

جؼَس تاؿیذ اها صٍسگَیی ًىٌیذ 
ثطاي پيطٸظي زض چبٮف ټبي ٦بض ثبيس جؿتٹض ثبقتيس ٸ   
ثطاي ايٵ ٦ٻ ثٽتطيٵ تبثيط ضا ضٸي ټٳ٧بضاٶتبٴ زاقتتٻ  

ثبيتس  . ثبقيس، ثبيس ټٳٹاضٺ پيكبپيف آٴ ټب ٢سٰ ثطزاضيس
ثب اقتيب٠ ثٻ ٲهبٜ ذُط ثطٸيس ٸ زض ټٳٻ  ٦بضټب پيف 

ٰ قٹيس زضؾت ٲا٭ ٦كبٸضظي ٦ٻ ٲي ذٹاټس ثٽتطيٵ . ٢س
ٲحهٹ٬ ضا ثطزاقت ٦ٷيس، قٳب ټٱ ثبيس ثب تٳبٰ آٞت ټب 

اٲب يبزتبٴ ثبقس . ٸ ٪يبټبٴ ټطظ جؿٹضاٶٻ ثطذٹضز ٦ٷيس
ثطاي ټٳ٧بضاٴ تبٴ يب حتي اٞطاز ذبضج اظ ؾتبظٲبٴ تتبٴ   

.قبخ ٸ قبٶٻ ٶ٧كيس

وٌیذ سػایت سا اػتذال اها وٌیذ ؿَخی
 ثبقيس َجٕ قٹخ .ٶساضز تٹييح ثٻ ٶيبظي زي٫ط ي٧ي ايٵ
!ٶيبٸضيس زض ضا قٹضـ اٲب

هتَاضغ تاؿیذ اها خجالتی ًثاؿیذ
ٰ ټبي ذجبٮتي جبيي ثطاي پيكطٞت ٶساضٶس ثًٗتي اظ  . آز

اٞطاز ايٵ زٸ ٲٟٽٹٰ، يٗٷي تٹايتٕ ٸ ذجبٮتت ضا ثتب ټتٱ     
.ؾٗي ٦ٷيس اظ ايٵ اٞطاز ٶجبقيس. اقتجبٺ ٲي ٦ٷٷس

تِ خَدتاى افتخاس وٌیذ، اها هغشٍس ًـَیذ
. ٲٹ٣ٞيت زض ؾبذتٵ ضٸيبټبيتبٴ ٸا٢ٗب ٢بث٭ اٞتربض اؾتت 

ثطاي ټط ٦بضي ٦ٻ ثٻ اٶجبٰ ٲي ضؾس ٲي تٹاٶيس ثٻ ذٹزتبٴ 
اٲتب ٶ٧تتٻ ي ٲٽتٱ ثتطاي ٲٹٞت١ قتسٴ زض       . اٞتربض ٦ٷيس

ٲسيطيت ي٥ ٦ؿت ٸ ٦بض ايٵ اؾت ٦ٻ ثٻ ذٹزتبٴ اٞتربض 
٦ٷيس ثسٸٴ ايٵ ٦ٻ اجبظٺ ثسټيس ٚطٸض ٦بشة ثط تهٳيٳبت 

.ٸ ضٞتبضټبي قٳب تبثيط ث٫صاضز

تا ٍالؼیات ػش ٍ واس داؿتِ تاؿیذ
ټٳيكٻ ثطاي تري٭ ٦طزٴ . ضٸيبټبيتبٴ ضا ٞطاٲٹـ ٶ٧ٷيس

اٲب ٸ٢ت ٖٳ٭ ٦ٻ ٲي ضؾتس، ؾتٗي ٦ٷيتس    . ٸ٢ت ث٫صاضيس
ظٶس٪ي ثب ثٹزٴ . ټٳيكٻ ٸا٢ٗيت ټب ضا زض ٶٓط زاقتٻ ثبقيس

.ټط زٸي ايٵ ټب ظيجبتط اؾت

اخالق  هذاسی



جكي ّبي ثبؾتبًي آشضگبى

آرسگاى

آشضگبى جكي آييي ّبي
 جكٵ ٔ  زضثبضٺ « آثبضاٮجب٢يٻ » زض ثيطٸٶي اثٹضيحبٴ
 اؾت ٖيسي آشض، ٶٽٱ ضٸظ » :اؾت ٶٹقتٻ آشض٪بٴ

 ثٻ ضٸظ ايٵ زض ٸ ٪ٹيٷس ٲي "آشضجكٵ " آٴ ثٻ ٦ٻ
 آتف جكٵ ضٸظ ايٵ ٸ اؾت ٶيبظٲٷس آتف اٞطٸذتٵ

 ٲٹ٦٭ آتف ټب ټٳٻ ثٻ ٦ٻ ٞطقتٻ اي ٶبٰ ثٻ ٸ اؾت
  « .قسٺ ٶبٲيسٺ اؾت

 ٸ زاٶؿتٷس ٲي ذجؿتٻ ضٸظي ضا آشض٪بٴ ٶيب٦بٶٳبٴ
ٰ ټب ٸ ذبٶٻ ټب زض  ثب ضا ضٸظ آٴ ٸ اٞطٸذتٻ آتف ثب

 ٪ؿتطزٴ ٸ ٶيبيف ټب ذٹاٶسٴ ٸ قبزٲبٶي ٸ قبزي
 آتك٧سٺ ټب زض ٪ٹٶب٪ٹٴ ذٹضا٦ي ټبي ثب آييٷي ؾٟطٺ

 ثٻ .٪طٞتٷس ٲي جكٵ ثٹزٶس، قسٺ ثٷسي آشيٵ ٦ٻ
 ٸ ؾٹظ ذٹـ چٹة ټبي آتف ثط جكٵ، ټٷ٫بٰ
 ؾطٲب، آٚبظ ٲٷبؾجت ثٻ آٶ٫بٺ ٸ ٶٽبزٶس ٲي ثٹ ذٹـ

 ذبٶٻ ثٻ اذ٫طي ٦ؽ ټط آتك٫بٺ، زض ٞطٸظاٴ آتف اظ
 ٞطٸظاٴ ذبٶٻ ټب زض ظٲؿتبٴ پبيبٴ تب آتف آٴ ٸ ثطزٺ
 ٶي٥ ضا آٴ ٸ قٹز ذبٲٹـ ٪صاقتٷس ٶٳي ٸ ثٹز

 .زاٶؿتٷس ٲي ٞطذٷسٺ ٸ ٞطجبٰ
اهطٍظ ايطاى زض آشضگبى جكي آييي ّبي

 ٦طٲبٴ، قٽطټبي زض ضٸظټب ايٵ آشض٪بٴ جكٵ
 ثب ٸ ظضتكتيبٴ َطٜ اظ ...ٸ تٽطاٴ قيطاظ، يعز،

 ٲطا٦ع زض ٲصټجي ا٢ٯيت ټبي اظ ٪طٸٺ ايٵ قط٦ت
  .ٲي قٹز ثط٪عاض ذٹزقبٴ زيٷي

ايطاى فطٌّگ زض آشض جبيگبُ
 / آتُط » پٽٯٹي زض ٸ «آتَطـ /آتَط » اٸؾتب زض آشض

 « آتف / آشض » اٲطٸظ ٞبضؾي زض ٸ « آتَرف
 ٞطٸظٺ ٸ آتف ٶ٫بټجبٴ ايعز آشض، .اؾت

. اټٹضاٲعزاؾت
 پسيسٺ ټبي اظ ي٧ي آتف ايطاٴ، ٞطټٷ٩ زض 

 ضا ظٶس٪ي ٪طٲبي چٹٴ اؾت ؾتٹزٶي َجيٗي
 جبضي ټؿتي پسيسٺ ټبي زي٫ط ٦بٮجس زض

 ضا اٶؿبٶٽب ز٬ ٸ جبٴ ذٹز ٶٹض ثب ٸ ٲي ؾبظز
  .ٲي ثركس ضٸقٷبيي

 زض آتف ٸيػٺ جكٵ ټبي اظ آشض٪بٴ جكٵ
 اټٹضايي آشض ؾتبيف زض ٦ٻ اؾت ايطاٴ ٞطټٷ٩
  .قٹز ٲي ثط٪عاض

 

 وْي هتي ّبي زض آشض ايعز
 يبز اټٹضايي آشض اظ ٦ٽٵ ٲتٹٴ اظ ثؿيبضي زض

 آشض اظ .اؾت قسٺ ؾتٹزٺ اٸ جبي٫بٺ ٸ قسٺ
 ٸ ؾتبيف ثطاظٶسٺ » چٹٴ نٟبتي ثب اټٹضايي
  ، « ٶيبيف

 قسٺ يبز « ثرف پٷبٺ » ٸ « ثرف ٪كبيف »
 آؾبيف َٹالٶي، ظٶس٪ي قبز٦بٲي، اٸ اظ ٸ اؾت

 قسٺ ذٹاؾتبض ضٸقٷبيي ٸ ٦بٲطٸايي ټٳ٫بٶي،
  .اٶس

 ي٧ي ٲبٺ ٸ ضٸظ ٶبٰ ٦ٻ آشضٲبٺ اظ ضٸظ ٶُٽٳيٵ زض
 » جكٵ آشض، ٲبٺ زض آشض ضٸظ يٗٷي ٲي قٹز
. قٹز ٲي ثط٪عاض « آشض٪بٴ

 ذجؿتٻ ضٸظي ضا آشض٪بٴ ٶيب٦بٶٳبٴ 
ٰ ټب ٸ ذبٶٻ ټب زض ٸ زاٶؿتٷس ٲي  آتف ثب
.اٞطٸذتٷس ٲي



پیـٌْاد ػفش

آثكبض تعضج

 جبشثٻ ټبي ٲٽتطيٵ ٸ ظيجبتطيٵ اظ ي٧ي تعضج آثكبض
 ثٷسضٖجبؼ قٽطؾتبٴ تٹاثٕ اظ حبجي آثبز قٽطؾتبٴ

 آة ذٹـ ، ؾطؾجع ، ظيجب ٲٷ٣ُٻ اي زض آثكبض ايٵ .اؾت
 قسٺ ٸا٢ٕ تعضج ضٸؾتبي ٶرٯؿتبٴ ټبي ٲيبٴ زض ، ټٹا ٸ

 چكٳٻ ثٷبٰ چكٳٻ اي تعضج آثكبض ٶعزي٧ي زض .اؾت
 جبشثٻ ټبي اظ ٦ٻ ٲي ٦ٷس ذٹزٶٳبيي ؾجعپٹقبٴ
  .ٲي ٪طزز ٲحؿٹة ٪طزق٫طي

 ٶٟت اٶت٣ب٬ ٲط٦ع قٳب٬ ٦يٯٹٲتطي 45 زض آثكبض ايٵ
 ثٷسضٖجبؼ انٯي جبزٺ اظ ٞطٖي ٦يٯٹٲتط 9 ٸ ٢ُت آثبز
 قسٺ ٸا٢ٕ ٲٽطآضاٴ - ٢ُت  آثبز ذٍ ٲؿيط ؾيطجبٴ

.اؾت

ًريالت حبجي آثبز

 اؾتبٴ ٲ٧بٴ قٳبٮي تطيٵ زض حبجي آثبز قٽطؾتبٴ
 ٸا٢ٕ زضيب ؾُح اظ ٲتطي 1200 اضتٟبٔ زض ٸ ټطٲع٪بٴ
ٜ تطيٵ .قسٺ اؾت  ذطٲبي قٽطؾتبٴ ايٵ ٲحهٹ٬ ٲٗطٸ

 ٢ٯٗٻ .اؾت ثطذٹضزاض جٽبٶي قٽطت اظ ٦ٻ اؾت پيبضٸٰ
 ٦ٻ زاضز ٢طاض قٽط ايٵ ٸضٸزي زض حبجي آثبز تبضيري
 نٟٹيٻ ٸ تيٳٹضيبٴ ايٯربٴ، زٸضاٴ ثٻ ٢ٯٗٻ ايٵ ٢سٲت

.ٲي ضؾس
 ٶٟت اٶت٣ب٬ ٲط٦ع حسٞبن٭ زض حبجي آثبز قٽطؾتبٴ
.اؾت قسٺ ٸا٢ٕ ٲٽطآضاٴ ٸ ٢ُت آثبز

هٌغمِ آة هبُ ذليج فبضؼ

 چكٳٻ اي ٸجٹز ذك٥ ٸ ٪طٰ ٸټٹاي آة ثٻ تٹجٻ ثب
 اي ٸيػٺ َطاٸت آة ٲبٺ ضٸؾتبي زض قيطيٵ آة ثب ظال٬

.اؾت ثركيسٺ اؾتبٴ اظ ٲٷ٣ُٻ ايٵ ثٻ
 ٢ُت آثبز ٶٟت اٶت٣ب٬ ٲط٦ع ٦يٯٹٲتطي 2 زض ٲٷ٣ُٻ ايٵ
.زاضز ٢طاض



آتاى  هاُ سٍص وتاب  ٍ وتاتخَاًی 24پاع داؿت 

ضٍظگبض ضضب

ؾب٬ 14 :تجطثٻ
ٞبضؼ ٲٷ٣ُٻ ثط٠ تٗٳيطات ٸ ٶ٫ٽساضي ؾطپطؾت

 ٲُبٮٗٻ آٶطا ظٲبٶي چٻ ٸ ثٹزٺ چٻ ذٹاٶسيس ٦ٻ ٦تبثي آذطيٵ
 ذهٹل زض ٲتٟبٸتي زيس٪بٺ ٦ٻ (حب٬ ٶيطٸي) ٦تبة ٦طزٺ ايس؟

 ټٳچٷيٵ .زاضز آيٷسٺ ٶٻ ٸ ٪صقتٻ ٶٻ حب٬، ٮحٓٻ زض ظيؿتٵ
 اظ ذٹز تجطثٻ ٦ٻ ضٸالٴ ضٸٲٵ اثط ٦طيؿتٝ غاٴ ٦تبة ټٳعٲبٴ
 ٦كيسٺ ؾرتي اٶؿبٴ ي٥ احؿبؾبت ٸ ا٧ٞبض ٸ ضٞتبضټب ٸ حبالت

. اؾت آٸضزٺ زض تحطيط ضقتٻ ثٻ ضٲبٴ ي٥ ٢بٮت زض ضا

  تبضيري ٦تبة ټبي زاضيس؟ زٸؾت ثيكتط ضٸ ٦تبثٽبيي ٶٹٔ چٻ

 ٦تبة اؾت؟ زاقتٻ قٳب ضٸي ضا تأثيط ثيكتطيٵ ٦تبثي چٻ
 ٶٹيؿٷسٺ ؾبٮٻ 30 ٲُبٮٗبت ٸ تجطثٻ چ٧يسٺ ٦ٻ تبضيد ټبي زضؼ

.ثبقس ٲي زٸضاٶت ٸي٭ آٴ

 ٮ٣س ) ٦ٷيس؟ ثيبٴ ضا ٦تبة ي٥ اظ تأثيط٪صاض جٳٯٻ ي٥
 ؾرتي ٸ ضٶج زض زض ضا اٶؿبٴ ٲب ، (٦جس ٞي ذٯ٣ٷباالٶؿبٴ

(٦طيٱ ٢طآٴ ) .آٞطيسيٱ

  ٲي ٶٹيؿيس؟ ٲٹيٹٖي چٻ زضثبضٺ ثٷٹيؿيس ٦تبثي ثرٹاټيس ا٪ط
 آٶ٣سض ٲي ٦ٷٱ ٧ٞط ٸٮي اٰ ٶ٧طزٺ ٧ٞط ٲٹيٹٔ ايٵ ثٻ حب٬ ثٻ تب

 ايٵ ثطاي ٞطنتي ٶٻ ٦ٻ زاضز ٸجٹز ٶبذٹاٶسٺ تجطثيبت ٸ ٲُبٮت
  .زاضز ٸجٹز ٶيبظي ٶٻ ٸ اؾت ٦بض

ػجبؼ اؾسي
ؾب٬ 5: تجطثٻ 

٦بضقٷبؼ ثٹزجٻ ٸ ٦ٷتط٬ ټعيٷٻ ٲٷ٣ُٻ ٞبضؼ
 ٲُبٮٗٻ آٶطا ظٲبٶي چٻ ٸ ثٹزٺ چٻ ذٹاٶسيس ٦ٻ ٦تبثي آذطيٵ

  نٷٗتي حؿبثساضي ٦طزٺ ايس؟
 ٸ آٲٹظقي ټبي ٦تبة زاضيس؟ زٸؾت ثيكتط ضٸ ٦تبثٽبيي ٶٹٔ چٻ

  ٖٯٳي
 ٦ٷت ٦تبة ؟اؾت زاقتٻ قٳب ضٸي ضا تأثيط ثيكتطيٵ ٦تبثي چٻ

.پسض زٸٲب اٮ٧ؿبٶسض ٶٹيؿٷسٺ ٦طيؿتٹ ٲٹٶت
 ټط٦ؿي ثٻ  ٦ٷيس؟ ثيبٴ ضا ٦تبة ي٥ اظ تأثيط٪صاض جٳٯٻ ي٥

.٦ٷيس اٖتٳبز ثٗس ٸ ثكٷبؾيس ضا ٲ٣بث٭ َطٜ اٸ٬ ٶ٧ٷيس اٖتٳبز
  ٲي ٶٹيؿيس؟ ٲٹيٹٖي چٻ زضثبضٺ ثٷٹيؿيس ٦تبثي ثرٹاټيس ا٪ط

ضٲبٴ ، قٗط
ًػاز ايطاى هبظيبض
ؾب٬ 11 :تجطثٻ

انٟٽبٴ ٲٷ٣ُٻ  ٲسيطيت اَالٖبت ٦بضقٷبؼ
 ٲُبٮٗٻ آٶطا ظٲبٶي چٻ ٸ ثٹزٺ چٻ ذٹاٶسيس ٦ٻ ٦تبثي آذطيٵ

 ٲ٣بالت ثيكتط ٲي زټٱ اٶجبٰ ٦ٻ ٖٯٳي ٦بضټبي ذبَط ثٻ ٦طزٺ ايس؟
  ضٸظي ٦ٻ َٹضي ثٻ ٦ٷٱ ٲي ٲُبٮٗٻ ايٷتطٶت َطي١ اظ ضا ثطٸظ ٖٯٳي

.زټٱ ٲي اذتهبل ٲ٣بالت ايٵ ثٻ ضا ؾبٖت 4
تبضيري ٸ ٖٯٳي زاضيس؟ زٸؾت ثيكتط ضٸ ٦تبثٽبيي ٶٹٔ چٻ
 ٸ ٲيساٴ ټب اؾت؟ زاقتٻ قٳب ضٸي ضا تأثيط ثيكتطيٵ ٦تبثي چٻ

  (چٷ٩ ٶٹقتٻ ) اٲٹاج
 ٦ٻ اي جٳٯٻ   ٦ٷيس؟ ثيبٴ ضا ٦تبة ي٥ اظ تأثيط٪صاض جٳٯٻ ي٥
 ټط"ثٹز قسٺ ٶٹقتٻ زضؾي ٲبٴ ټبي ٦تبة زض زثؿتبٴ زٸضاٴ زض

  "ثساض زٸؾت ټٱ زي٫طاٴ ثطاي زاضيس زٸؾت ذٹز ثطاي آٶچٻ
  ٲي ٶٹيؿيس؟ ٲٹيٹٖي چٻ زضثبضٺ ثٷٹيؿيس ٦تبثي ثرٹاټيس ا٪ط

(ٸيسئٹ ٸ تهبٸيط ؾبظي ٞكطزٺ)پػٸټكي

 ثؿيبض ٖبزت ي٥ ٦تبثرٹاٶي .ٲي ٦ٷس ټسايت ٪ٹٶب٪ٹٴ ظٲيٷٻ ټبي زض پيكطٞت ٢ٯٻ ثٻ ضا آزٲي ٦ٻ اؾت ٦تبة ٲُبٮٗٻ ٖٳٹٲي، اَالٖبت اٞعايف ضاټٽبي ثٽتطيٵ اظ ي٧ي
 اظ ضا ظيط ؾٹاالت ضٸظ ايٵ ٲٷبؾجت ثٻ تب قسيٱ آٴ ثط .ثٹز ٦تبثرٹاٶي ٸ ٦تبة ضٸظ ٲبٺ آثبٴ 24 .٦ٷيٱ ٖبزت آٴ ذٹاٶسٴ ثٻ ثيكتط ټطچٻ ثبيس ٲب ټٳٻ ٦ٻ اؾت ذٹة

  .قٹيٱ جٹيب ټٳ٧بضاٴ

ضثيؼي ظّطُ اظ گعاضـ



ػعيعي زاٍٍز
ؾب٬ 16 :ؾبث٣ٻ 

  انٟٽبٴ ٲٷ٣ُٻ حطاؾت ٦بضقٷبؼ

 ٲُبٮٗٻ آٶطا ظٲبٶي چٻ ٸ ثٹزٺ چٻ ذٹاٶسيس ٦ٻ ٦تبثي آذطيٵ
(قٹپٷٽبٸض آضتٹض ٶٹقتٻ)ثٹزٴ ح١ ثط ټٳيكٻ ټٷط ٦طزٺ ايس؟

تبضيري ٸ ٞٯؿٟي زاضيس؟ زٸؾت ثيكتط ضٸ ٦تبثٽبيي ٶٹٔ چٻ

 ضا ټؿتي ات اؾت؟ زاقتٻ قٳب ضٸي ضا تأثيط ثيكتطيٵ ٦تبثي چٻ
(٦ٹپط زايبٶب ٶٹقتٻ)ثطاٞطٸظ

 زاٸضي پيف ٖسٰ ؟٦ٷيس ثيبٴ ضا ٦تبة ي٥ اظ تأثيط٪صاض جٳٯٻ ي٥
زي٫طاٴ ؾرٷبٴ ٸ ضٞتبض ثطاثط زض

  ٲي ٶٹيؿيس؟ ٲٹيٹٖي چٻ زضثبضٺ ثٷٹيؿيس ٦تبثي ثرٹاټيس ا٪ط
ايطاٴ ٪طزق٫طي ٸ ٞطټٷ٫ي

  ظطيفي هحوس
  ؾب٬ 9 :ؾبث٣ٻ

انٟٽبٴ ٲٷ٣ُٻ ثطزاضي ثٽطٺ اضقس ٦بضٲٷس

 ٲُبٮٗٻ آٶطا ظٲبٶي چٻ ٸ ثٹزٺ چٻ ذٹاٶسيس ٦ٻ ٦تبثي آذطيٵ
  ٶٹض آٚٹـ زض ؟٦طزٺ ايس

ٖطٞبٶي ٸ ٖٯٳي تبضيري، زاضيس؟ زٸؾت ثيكتط ضٸ ٦تبثٽبيي ٶٹٔ چٻ
 ثٻ ٦ساٰ ټط اؾت؟ زاقتٻ قٳب ضٸي ضا تأثيط ثيكتطيٵ ٦تبثي چٻ

.زاضٶس ضا ذٹزقبٴ تبثيط ٶٹٖي
  ٦ٷيس؟ ثيبٴ ضا ٦تبة ي٥ اظ تأثيط٪صاض جٳٯٻ ي٥

.اؾت اذال٠ تٹٮس تبؾٝ ٲط٨
  ٲي ٶٹيؿيس؟ ٲٹيٹٖي چٻ زضثبضٺ ثٷٹيؿيس ٦تبثي ثرٹاټيس ا٪ط

ذسا ثب اضتجبٌ -ٖٯٳي

آتاى  هاُ سٍص وتاب  ٍ وتاتخَاًی 24پاع داؿت 

  اٍصبًلَ فطيسٍى
ؾب٬ 38 :ؾبث٣ٻ

 ٲٷ٣ُٻ تبؾيؿبت ٸ ؾبذتٳبٴ ٶ٫ٽساضي ٶبْط ٲٽٷسؼ
قٳبٮٛطة

 ٲُبٮٗٻ آٶطا ظٲبٶي چٻ ٸ ثٹزٺ چٻ ذٹاٶسيس ٦ٻ ٦تبثي آذطيٵ
    پيف ؾب٬ 5 /ٲٷهٹضي شثيح اٮٻ ٢ٯٱ ثٻ تيٳٹضٮٷ٩ ٦طزٺ ايس؟

 ، زيٷي ټبي ٦تبة   زاضيس؟ زٸؾت ثيكتط ضٸ ٦تبثٽبيي ٶٹٔ چٻ
 ٸ ؾٗسي ٲٹٮٹي، ، اقٗبضحبّٞ ٲجٳٹٖٻ ٸ تبضيري ټبي ٦تبة

  ؾپٽطي ؾٽطاة
 ٶٽج ٦تبة  اؾت؟ زاقتٻ قٳب ضٸي ضا تأثيط ثيكتطيٵ ٦تبثي چٻ

  اٮجالٚٻ
 ٪ٟتبض آٞت) ٦ٷيس؟ ثيبٴ ضا ٦تبة ي٥ اظ تأثيط٪صاض جٳٯٻ ي٥

  ؾٽيٯي ٲٽسي ٢ٯٱ ثٻ (ٔ) ٖٯي ؾرٷبٴ ٦تبة (اؾت پط٪ٹيي
 زض ٲي ٶٹيؿيس؟ ٲٹيٹٖي چٻ زضثبضٺ ثٷٹيؿيس ٦تبثي ثرٹاټيس ا٪ط

 يب ٸ زض٪يطي ٸ جٷ٩ ثسٸٴ ظٶس٪ي ، اجتٳبٖي اضتجبَبت ذهٹل
   (ٔ) حؿيٵ اٲبٰ ؾرٷبٴ آٸضي جٳٕ

  تبضيَضزي آل ضضب هحوس
ؾب٬ 28 :ؾبث٣ٻ
  ٞٷي ثبظضؾي ٸاحس ضئيؽ
 ٲُبٮٗٻ آٶطا ظٲبٶي چٻ ٸ ثٹزٺ چٻ ذٹاٶسيس ٦ٻ ٦تبثي آذطيٵ

  الټٹتيبٴ ٲحًط زض ٦طزٺ ايس؟
 ٸ ٖطٞبٶي ٦تت زاضيس؟ زٸؾت ثيكتط ضٸ ٦تبثٽبيي ٶٹٔ چٻ 

   اجتٳبٖي
 زض ټجٹٌ اؾت؟ زاقتٻ قٳب ضٸي ضا تأثيط ثيكتطيٵ ٦تبثي چٻ

   ٦ٹيط
 آزٲٽبيي ثٻ ٦ٷيس؟ ثيبٴ ضا ٦تبة ي٥ اظ تأثيط٪صاض جٳٯٻ ي٥

 ثٻ آٴ، َٯج٧بض ٶٻ ثساٶٷس ظٶس٪بٶي ٲسيٹٴ ضا ذٹز ٦ٻ ټؿتيٱ ٲحتبج
 ٶٻ ثبقٷس زاقتٻ ٖك١ ظٶس٪ي ثٻ ٦ٻ ټؿتيٱ ٲحتبج ټبيي آزٰ

 ٦ٷٷس ٧ٞط ټبيكبٴ ثچٻ آيٷسٺ ثٻ ٦ٻ ٲحتبجيٱ ټبيي آزٰ ثٻ ٦يٷٻ،
  .پسضټبيكبٴ ٪صقتٻ ثٻ ٶٻ

  ٲي ٶٹيؿيس؟ ٲٹيٹٖي چٻ زضثبضٺ ثٷٹيؿيس ٦تبثي ثرٹاټيس ا٪ط
   جبٲٗٻ ضٸظ اجتٳبٖي ٲٹيٹٖبت ذهٹل زض ٦تبثي

  زّمبًيبى هْطاى
ؾب٬ 20 :تجطثٻ

ٞبضؼ ٲٷ٣ُٻ  ٦بال تساض٦بت ؾٟبضـ ٲؿئٹ٬

 ٲُبٮٗٻ آٶطا ظٲبٶي چٻ ٸ ثٹزٺ چٻ ذٹاٶسيس ٦ٻ ٦تبثي آذطيٵ
 زض ت٣طيجب ٸ ثٹزٺ آٴ ٲُبٮٗٻ حب٬ زض ٦ٻ تالٸت ټٷط ٦تبة ٦طزٺ ايس؟

  . اؾت قسٴ تٳبٰ حب٬

  آٲٹظقي ټبي ٦تبة زاضيس؟ زٸؾت ثيكتط ضٸ ٦تبثٽبيي ٶٹٔ چٻ
 ٢سٰ ٦تبة اؾت؟ زاقتٻ قٳب ضٸي ضا تأثيط ثيكتطيٵ ٦تبثي چٻ

(ضاثيٷع آٶتٹٶي ) ثعض٨ ټبي
 ٸ اٖٳب٬  ٦ٷيس؟ ثيبٴ ضا ٦تبة ي٥ اظ تأثيط٪صاض جٳٯٻ ي٥

. قٳبؾت ټبي شټٷيت ٸ ا٧ٞبض آيٷٻ قٳب ضٞتبضټبي

 ٲي ٶٹيؿيس؟ ٲٹيٹٖي چٻ زضثبضٺ ثٷٹيؿيس ٦تبثي ثرٹاټيس ا٪ط
ظٶس٪ي نحيح ټبي ضٸـ زضٲٹضز

 تٟؿيط ٦تبة اؾت؟ زاقتٻ قٳب ضٸي ضا تأثيط ثيكتطيٵ ٦تبثي چٻ
  ٢طائتي ٲحؿٵ تبٮيٝ ، ٶٹض

 ضا ظيبزي جٳالت  ٦ٷيس؟ ثيبٴ ضا ٦تبة ي٥ اظ تأثيط٪صاض جٳٯٻ ي٥
 ٦ٻ ٸ٢تي ٦ٹچٹٮٹ قبټعازٺ ٦تبة اظ ٲاب٬ ثطاي ، ٦طز ثيبٴ تٹاٴ ٲي

 تٷٽب پبزقبٺ ي٥ ٦ٻ ٲي ضؾس ؾيبضٺ اي ثٻ (٦ٹچٹٮٹ قبټعازٺ ) قٽطيبض
 ٲي ظز ٚٷج ضٖيت ي٥ زاقتٵ ثطاي زٮف ٦ٻ قبٺ:زاضز ٸجٹز آٴ زض

 .(٦ٹچٹٮٹ قبټعازٺ ) ؟ چي ٸظيط . ٲي ٦ٷيٱ ٸظيطت !ٶطٸ ! ٶطٸ :٪ٟت
 ٸ ثكٹز ٲحب٦ٳٻ ٦ٻ ٶيؿت ٦ؿي جب ايٵ آذط ! زاز٪ؿتطي ٸظيط

 ٲك٧٭ ٦بض ايٵ .٦ٵ ٲحب٦ٳٻ ضا ذٹزت پؽ ، ذت :زاز جٹاة پبزقبٺ
 ذيٯي زي٫طاٴ ٦طزٴ ٲحب٦ٳٻ اظ ذٹز ٦طزٴ ٲحب٦ٳٻ ، اؾت ټٱ تط

 ث٧ٷي زضؾتي ٢ًبٸت ذٹزت ٲٹضز زض تٹاٶؿتي ا٪ط . اؾت تط ٲك٧٭
  . ٖيبضي تٳبٰ ٞطظاٶٻ ي٥ قٹز ٲي ٲٗٯٹٰ

 ٲٹيٹٖي چٻ زضثبضٺ ثٷٹيؿيس ٦تبثي ثرٹاټيس ا٪ط
ياٖت٣بز ٸ ٲصټجي ٲٹاضز زض ثيكتط ٲي ٶٹيؿيس؟



ًفتاسیخ

صٌؼت اًتمال ًفت ایشاى دس گزاس اص تاسیخ

ًاّاس خَسی 

واسهٌذاى وَّذؿت



ثْتطيي زاؾتبًي وِ ذَاًسُ ام  

 ټٟتٻ آذط ذٹة حؽ ٶكطيٻ ټٳيك٫ي ذٹاٶٷس٪بٴ اظ ا٪ط
 ٶ٫بضـ))  ٖٷٹاٴ ثب اي ٲؿبث٣ٻ 20 قٳبضٺ ٶكطيٻ زض ،  ثبقيس

 ))آٴ ثرف ي٥ ٦ٻ قس ثط٪عاض  ٦بض٦ٷبٴ ٞطظٶساٴ جٽت (( ثطتط
 ثطاي ٲٹيٹٔ ايٵ ثب اثط تٗسازي ٸ  زاقت ٶبٰ(( زاؾتبٴ ذالنٻ

 ٲٷبؾجت ثٻ تٹجٻ ثب قٳبضٺ ايٵ زض قسيٱ آٴ  ثط ، قس اضؾب٬ ٲب
 ٲٷتكط ضا ٲٷترت آثبض ايٵ اظ ي٧ي ٦تبثرٹاٶي ٸ ٦تبة ضٸظ

  .٦ٷيٱ

 ظٶس٪ي ٲحٳٹز ؾٯُبٴ ٶبٰ ثٻ پبزقبټي ٢سيٱ ضٸظ٪بضاٴ زض
 ٮجبؾٽبي ٦ٻ ٦طز، ٧ٞط ذٹز ثب ٲحٳٹز ؾٯُبٴ قجي ٲي ٦طز

 آٶٽب اٸيبٔ اظ تب ثطٸز ٲطزٰ ٲيبٴ ثٻ ٸ ٦ٷس تٵ ثط ٢يٳت اضظاٴ
 ثٻ ضٞت ٲي ٦ٻ َٹض ټٳيٵ ضٞت ٸ اٞتبز ضاٺ ثٻ اٸ .ثكٹز ثبذجط
 زٸض ٸ اٶس ٦طزٺ زضؾت ٶٟطآتكي چٷس زيس ٸ ضؾيس اي ذطاثٻ

 زظزټب اظ ي٧ي ٦طز ؾالٰ ٸ ضٞت آٶٽب ٶعزي٥ اٶس ٶكؿتٻ آٴ
 ٲحٳٹز ؾٯُبٴ زاضي، ٦بض چٻ ايٷجب ٸ ټؿتي ٦ي تٹ پطؾيس
 اٰ آٲسٺ ټٳ٧بضي ثطاي ٸ ټؿتٱ قٳب اظ ي٧ي ټٱ ٲٵ : ٪ٟت
 اٲكت اؾت ٢طاض ٸ ټؿتيٱ زظز ٲب : ٪ٟت ٸ ٦طز اي ذٷسٺ ٲطز

؟ ٦ٷيٱ ذبٮي ضا ٢هط ذعاٶٻ ٸ ثطٸيٱ ٲحٳٹز ؾٯُبٴ ٢هط ثٻ
 زضقت ٲطز .ثجطيس ذٹزتبٴ ثب ټٱ ٲٵ : ٪ٟت ٲحٳٹز ؾٯُبٴ
 ثٻ ضٸ اؾت، ٪طٸٺ آٴ ضئيؽ اٸ ٦ٻ ثٹز ٲٗٯٹٰ ٦ٻ ټي٧ٯي
 ثٻ ٦ٻ زاضيٱ ټٷطي ي٥ ټط ٲب : ٪ٟت ٸ ٦طز ٲحٳٹز ؾٯُبٴ
 ؾٯُبٴ ايٱ قسٺ پصيطٞتٻ ٪طٸٺ ايٵ زض ټٷطٲبٴ آٴ ذبَط

 قٳبټب ټٷط ذٹاټس ٲي زٮٱ ذيٯي پطؾيس ٖال٢ٻ ثب ٲحٳٹز
 ٮجرٷسي ټي٧٭ ٢ٹي ٲطز زاضي ټٷطي چٻ تٹ ذٹز ٲاال ضاثساٶٱ

 ٲي اؾت ٲٵ ثبظٸي ٸ ظٸض زض ٲٵ ټٷط:٪ٟت ٚطٸض ثب ٸ ظز
 ٦ٻ ٦جب ټط اظ ٸ حٟط٦ٷٱتٹٶٯي اي ٸؾيٯٻ ټيچ ثسٸٴ تٹاٶٱ

 ٢ٹي ٲطز ٦ٷبض زض ٦ٻ زي٫طي زظز ، ثيبٸضٰ ؾطزض ٲي ذٹاټٱ
ٲٵ ٪ٹقٽبي زض ٲٵ ټٷط : ٪ٟت ثٹز ٶكؿتٻ ټي٧٭

 قٷيسٴ ٦بضـ ٪ٹـ : ٪ٟت تٗجت ثب ٲحٳٹز ؾٯُبٴ اؾت
 ٲٵ ٪ٹقٽبي : ٪ٟت ٸ ظز ٮجرٷسي ٲطز ، زي٫ط ٦بض ٶٻ اؾت
 ٲي چٻ ٦طزٴ پبضؼ ٲٹ٢ٕ زض ؾ٫ٽب ٦ٻ ثٟٽٳس تٹاٶس ٲي

 زض ٲٵ ټٷط : ٪ٟت ٸ ٦طز ؾٯُبٴ ثٻ ضٸ زي٫ط زظز ٪ٹيٷس 
 ثجيٷٱ قت ؾيبټي زض ضا ٦ؿي ٲٵ ا٪ط اؾت ٲٵ چكٳٽبي

 ثٻ حبٮي٧ٻ زض زي٫ط زظز .ثكٷبؾٱ ضا آٴ  تٹاٶٱ ٲي ټٱ ضٸظ زض
 جٹاټط ٸ َال ثٹي ٲي تٹاٶٱ ټٱ ٲٵ : ٪ٟت ٦طز اقبضٺ ثيٷيف

  . زټٱ تكريم ټٱ ذب٤ ظيط حتي ضا پٹ٬ ٸ
 ټٷطي ي٥ ټط ٲب ٪ٟت ٲحٳٹز ؾٯُبٴ ثٻ زظزټب ضئيؽ آٶ٫بٺ

 ټٷط ٪ٟت ٲحٳٹز ؾٯُبٴ ؟ چيؿت تٹ ټٷط ث٫ٹ حبال زاقتيٱ
 ضيف ټبي زض : ٪ٟتٷس حبٮي ٦ٻ زض اؾت ٲٵ ضيف ټبي زض ٲٵ
 ٲٵ ثبقس جالز تيٙ ظيط ٦ؿي ا٪ط : ٪ٟت ؾٯُبٴ ! تٹ

 زض زي٫طي ٦ؽ ا٪ط ٸ زټٱ ٶجبت ٲط٨ اظ ضا اٸ ٲي تٹاٶٱ
 :٪ٟت زظزټب ضئيؽ ، ٲي زټٱ ٶجبت ضا اٸ ٲٵ ثبقس ظٶساٴ
 ؾپؽ .ثيبيي ٲب ثب ٲي تٹاٶي ټٱ تٹ ، زاضي ذٹثي ټٷط ٖجت

 ثٻ ٸ٢تي اٞتبزٶس  ضاٺ ٲحٳٹز ؾٯُبٴ ٦بخ ؾٳت ثٻ ټٳ٫ي
 ، ٦طزٴ پبضؼ ثٻ قطٸٔ ٢هط ؾ٩ ټبي ضؾيسٶس آٴ ٶعزي٧ي
ـ ټبي ٦ٻ زظزي  ٖجت :٪ٟت ثبذٷسٺ زاقت حؿبؾي ٪ٹ

 ٲحٳٹز ؾٯُبٴ ٲي ٪ٹيٷس زاضٶس .ټؿتٷس احٳ٣ي ؾ٩ ټبي
  . اؾت ٲب ټٳطاٺ

 زظزټب ضئيؽ ؟ ٲي ٪ٹيٷس ضاؾت قبيس : ٪ٟت ٲحٳٹز ؾٯُبٴ
 ټؿتي تٹ ٲحٳٹز ؾٯُبٴ حتٳب : ٪ٟت ٸ ٦طز ثٯٷسي ذٷسٺ
 ظٲيٵ ضٸي زض اي ٶ٣ُٻ ثٻ زاقت حؿبؾي ثيٷي ٦ٻ زظزي
 ذعاٶٻ َالټبي ثٹي : ٪ٟت ټي٧٭ ٢ٹي زظز ثٻ ٸ ٦طز اقبضٺ

 ذعاٶٻ ثٻ ٲؿت٣يٱ ث٧ٷيس ضا ايٷجب ا٪ط ٲي ضؾس، ٲكبٲٱ ثٻ
 ثبٸض ؾطٖتي ثب زظزټب ضئيؽ . ٲي ضؾيٱ ٲحٳٹز ؾٯُبٴ
 ثٹي ثيٷيف ثب زظزي ٦ٻ ، ٦طز ظٲيٵ ٦ٷسٴ ثٻ قطٸٔ ٶ٧طزٶي

 ؾٹ ٦ساٰ اظ تب ٲي ٦طز ضاټٷٳبيي ضا اٸ ٲي ٦طز حؽ ضا ټب َال
٦ٷس، حٟط

 ٸ ؾطزضآٸضزٶس ٢هط ذعاٶٻ اظ ضٞتٵ جٯٹ ثٻ ٲستي اظ  پؽ
 ٪ٟت ٲحٳٹز ؾٯُبٴ .ضؾيسٶس ذعاٶٻ جٹاټطات ٸ َال ثٻ

 ٲبٲٹضي ا٪ط ثسټٱ ٶ٫ٽجبٶي ٸ ثطٸٰ ثيطٸٴ ثٻ ٲٵ ث٫صاضيس
 ٸ ثطٸيس تٹٶ٭ زاذ٭ ثٻ تب ٦ٷٱ زاض ذجط ضا قٳب آٲس

. قٹيس ٲرٟي
 ٸ زاز ذجط ؾطثبظاٴ ثٻ ٸ ضٞت ؾطيٗب ٲحٳٹز ؾٯُبٴ
 ضا زظزټب ؾطثبظاٴ ثپٹقس، ضا ٮجبؾٽبيف ضٞت ټٱ ذٹزـ
  .آٸضزٶس ٲحٳٹز ؾٯُبٴ ٶعز ثٻ ٸ ٦طزٴ زؾت٫يط

 ايٵ ٪ٟت ٲي ٦طز ٦بض ذٹة چكٳٽبيف ٦ٻ زظزي
 ٲحٳٹز ؾٯُبٴ ثٹز ٲب پيف ٦ٻ اؾت ٣ٞيط ٲطز ټٳبٴ
 : ٪ٟت ٲحٳٹز ؾٯُبٴ ٪ٹيي ٲي زضؾت تٹ آضي ٪ٟت

 زظزټب ټٳٻ ) زټٱ ٶكبٴ قٳب ثٻ ضا ټٷطٰ ٲٵ ٲيرٹاټيس
 آظاز ضا آٶٽب ٲحٳٹز ؾٯُبٴ [ثٯٻ  ]  : ٪ٟتٷس نسا ي٥
 ٸ آثطٸٲٷس ظٶس٪ي ثتٹاٶٷس تب زاز پٹٮي آٶٽب ثٻ ٸ ٦طز

.ثبقٷس ضازاقتٻ ذٹثي

زاؾتبى ؾلغبى هحوَز ٍ زظزاى
حؿيٵ ٖعيعاٴ، ٞطظٶس ذبٶٱ ٲطيٱ اثٹتطاثي، ؾٟبضقبت ٸ تساض٦بت ٦بال: ٶٹقتٻ 



ُ گشی فَت وَص

ٲي ذٹاټيٱ قٳب ضا ثب اٲ٧بٶبت پيف ضٸيتبٴ ثيكتتط آقتٷب   
اظ ايجبز ٶٓط ؾٷجي زض تٯ٫طاٰ تب آقٷبيي ثب ثطذتي  . ٦ٷيٱ

. ټبي ٲٹجٹز زض ازاضٺ  ٖٳٯ٧طزټبي تٯٟٵ

ايجبز ًظطؾٌجي زض تلگطام

٪بٺ پيف ٲتي آيتس ٦تٻ زض يت٥ ٪تطٸٺ تٯ٫طاٲتي ٶيتبظ ثتٻ         
ي٥ ضثبت زاذٯي اؾت ٦ٻ  Vote ضثبت. ٶٓطؾٷجي زاضيس

ثب آٴ ثٻ ضاحتي ٲي تٹاٶيس ي٥ ٪طٸٺ ٶٓطؾٷجي آٶاليٵ ضاٺ 
ثيٷساظيس ٸ ٶٓط ؾبيط اٞطاز حبيط زض ٪طٸٺ ضا زض ضاثُتٻ ثتب   

.ٲٹيٹٖي ذبل جٹيب قٹيس
ثطاي ايٵ ٲٷٓٹض زض ثركي ٦ٻ پيبٰ ٲٹضزٶٓطتبٴ ضا تبيتپ  

ضا تبيپ ٦ٷيتس ٸ ؾتپؽ يت٥     vote@ ٲي ٦ٷيس ٖجبضت
حبال زض پٷجطٺ ٦تٹچ٧ي ٦تٻ ثتٻ قتٳب     . ٞبنٯٻ ذبٮي ثعٶيس

 Create new ٶٳتبيف زازٺ ٲتي قتٹز ضٸي ٖجتبضت    

poll ؾپؽ ثبيس ثٻ نٹضت اتٹٲبتي٥ ثتطاي  . ٦ٯي٥ ٦ٷيس
.ؾبذت ٶٓطؾٷجي ٸاضز ضثبت ضؾٳي تٯ٫طاٰ قسٺ ثبقيس

ثطاي  :ٲاال. )اثتسا ؾٹا٬ ٲٹضزٶٓطتبٴ ضا تبيپ ٸ اضؾب٬ ٦ٷيس
(تٟطيح ضٸظ جٳٗٻ چٻ ٪عيٷٻ اي پيكٷٽبز ٲي ٦ٷيس؟

. ؾپؽ اٸٮيٵ پبؾد ٲسٶٓطتبٴ ضٸ ثٷٹيؿيس ٸ اضؾب٬ ٦ٷيتس 
 پيبزٺ ضٸي :ٲاال

 ٸ ثٷٹيؿيس ثبال ټٳبٶٷس ټٱ ضا ٲسٶٓطتبٴ پبؾد زٸٲيٵ
(زٸچطذٻ ؾٹاضي :ٲاال) .٦ٷيس اضؾب٬

 اظ پؽ .٦طز ايبٞٻ ٲي تٹاٴ ضا ٲٹضزٶٓط پبؾد تٗساز ټط
 ٶٓطؾٷجي، ثطاي احتٳبٮي پبؾد ټبي تٳبٰ اضؾب٬
 ٸ ت٧ٳي٭ ٶٓطؾٷجي تب ٦ٷيس تبيپ ضا done/ ٖجبضت
 ثٻ زٸثبضٺ اتٹٲبتي٥ نٹضت ثٻ حبال .قٹز اٶتكبض آٲبزٺ

 زٸثبضٺ .ثبظٲي ٪طزيس ذٹز ٢جٯي ٪طٸٺ چت نٟحٻ
 .ثعٶيس ذبٮي ٞبنٯٻ ي٥ ٸ ٦ٷيس تبيپ ضا vote@ ٖجبضت

Create ٪عيٷٻ ثط ٖالٸٺ زيس ذٹاټيس ثبض ايٵ new

poll زازٺ ٶٳبيف ٶيع ثٹزيس ؾبذتٻ ٢جال ٦ٻ ٶٓطؾٷجي اي 
  .٦ٷيس ٦ٯي٥ ٶٓطؾٷجي ٖٷٹاٴ ضٸي اؾت ٦بٞي .ٲي قٹز

 اضؾب٬ ٲٹضزٶٓطتبٴ ٪طٸٺ زض قٳب ٶٓطؾٷجي !اؾت تٳبٰ ٦بض
 اظ ٪عيٷٻ ټبي اظ ي٧ي ٮٳؽ ثب ضاحتي ثٻ ٦بضثطاٴ ٸ قسٺ
ٝ قسٺ پيف .زټٷس ضاي قٳب ٶٓطؾٷجي ثٻ ٲي تٹاٶٷس تٗطي

 NECهىبًبت تلفي ّبي ا

HOLD ز٦ٳٻ ٞكطزٴ  : (اًتظاس) تواع اًتمال  
  (حبٞٓٻ ٦ٯيسټبي) DSS يب ٲ٣هس آيٟٹٴ قٳبضٺ
SPK ز٦ٳٻ ٞكطزٴ :اػپیىش صذای تٌظین FNC

  ٦ٱ ؾتبضٺ ٦ٯيس ثب ٸ ظيبز نسا ٲطثٕ ٦ٯيس ثب 
 ضا SPK ٦ٯيس ٲجسزاً قسٴ ذبضج جٽت ؾپؽ ٲي قٹز

  . ظٶيٱ ٲي
  ز٦ٳٻ ٞكطزٴ : حافظِ ولیذّای دس آیفَى ؿواسُ تٌظین

FNC  L/S ٲٹضزٶٓط ٦ٯيسآيٟٹٴٞكبضزازٴ 
 ٸ شذيطٺ جٽت)    FNCٲ٣هس آيٟٹٴ قٳبضٺ٦1ٯيس
(قسٴ ذبضج

FNC ز٦ٳٻ ٞكطزٴ : خظ ػشیغ گشفتي  CALL

FNC ز٦ٳٻ ٞكطزٴ : تواع ػشیغ دادى جَاب 

ANS

 ؿذُ تؼشیف گشٍُ یه دس وِ صهاًی)خظ دادى پاع
HOOK ز٦ٳٻ ٞكطزٴ :(تاؿذ  ٲ٣هس آيٟٹٴ قٳبضٺ 

 ؾپؽ ٸ قٹز ٲي قٷيسٺ ثٹ٠ نساي ثٹزٴ ٲجبظ نٹضت زض
  . ٪صاضيٱ ٲي ضا ٪ٹقي

يب اضيىؿَى    IPّبي  اهىبًبت تلفي

 

C ز٦ٳٻ ټبي ټٳعٲبٴ ٞكطزٴ : گَؿی هجذد اًذاصی ساُ جْت
ٲطثٕ + ؾبيٯٷت +

  : خظ یه تا ّوضهاى تصَست تواع ػِ تِ پاػخگَیی اهىاى
 ٶحٹٺ قٹز ٲجبظ ٸ تٗطيٝ ٦بضثط ثطاي ثبيس ٸيػ٪ي ايٵ اثتسا زض
 نٹضت زض ٪ٟت٫ٹ ټٷ٫بٰ ٦ٻ ثبقس ٲي نٹضت ايٵ ثٻ آٴ ي

 ٶٳبيف نٟحٻ ضٸي ثط ٪يطٶسٺ تٳبؼ قٳبضٺ ذٍ پكت تٳبؼ
 زٸٰ تٳبؼLINE ز٦ٳٻ ٞكطزٴ ثب ؾپؽ ٸ قٹز ٲي زازٺ

 تٳبؼ تٹاٴ ٲي ټٳچٷيٵ اٶتٓبض حبٮت زض اٸ٬ تٳبؼ ٸ ٸن٭
 حبٮت زض ٢جٯي تٳبؼ زٸ ٸ زاز پبؾد ق٧٭ ايٵ ثٻ ټٱ ؾٹٰ

. ٪يطٶس ٲي ٢طاض اٶتٓبض

اهىبًبت تلفي ّبي اعطافتبى  



ًفت ٍاطُ

ُ ّا تا ها ّوشاُ تاؿیذ تا تخؾ ًفت ٍاط
: دس ایي تخؾ هؼادل فاسػی اصغالحات سایج دس خغَط لَلِ ٍ هخاتشات ًفت سا تِ ؿوا هؼشفی هی وٌین 

پیگ
تَپه، ٍػیلِ ای اػت وِ تشای ػٌجؾ 

هیضاى خَسدگی لَلِ، داخل لَلِ اسػال 
.  هی ؿَد

پیگ ػیگٌال 
ای وِ دس هحل خشٍجی هشاوض لغؼِ 

اًتمال ًفت ٍ یا ٍسٍدی تاػیؼات لشاس 
هی دٌّذ وِ ٍظیفِ آى اعالع سػاًی اص  

. ػثَس پیگ هی تاؿذ 

پیگ ساًی
ػولیات ساًذى تَپه دس خغَط لَلِ 



آتاى  جْاًی وَدوی 29پاع داؿت سٍص 

زضثبضُ وَزون
هطوع اًتمبل ًفت ثيسضٍيِ بى جْت ؾبوٌييهكبٍضُ وَزوي اظ ثطگعاضي والؼ گعاضق

ټٳٻ ٸاٮسيٵ زض تطثيت ٞطظٶساٶكبٴ ٲٳ٧ٵ اؾت زچبض ٲكت٧التي  
ثبقٷس ٸ اٮجتٻ ذيٯي ټب ٧ٞط ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ اظ ٲكبٸضٺ ثي ٶيبظ ټؿتٷس 

ا٪ط چٻ ټٳٻ ٲب . ٸ ٲي تٹاٶٷس ثٻ تٷٽبيي اظ پؽ ايٵ ٲؿبي٭ ثطآيٷس
ثتٻ ٦ٳت٥ ٲكتبٸضٺ يتب ٲترههتيٵ ٲتي تتٹاٶيٱ زض اٲتط تطثيتت          
ٞطظٶساٶٳبٴ ٲٹ١ٞ تط ثبقيٱ، اٲب ٪بټي زٸضاٴ ٦تٹز٦ي ٸ ٶٹجتٹاٶي   
ثطاي ٞطظٶساٴ ٲب ٲؿبيٯي ثٹجٹز ٲي آٸضز ٦ٻ ٶيبظ ثٻ ٲطا٢جتٽتبيي  
ترههي تط پيسا ٲي ٦ٷس، زض چٷتيٵ قتطايُي ا٪تط زيتط ٲتٹجتٻ      
ٲك٧٭ قسٺ ٸ ؾطيٗتط ثطاي ٦ٳ٥ ٪طٞتٵ اظ ٲترههتيٵ ا٢تساٰ   
ٶ٧ٷيٱ ٲٳ٧ٵ اؾت ٞطنتٽبي َاليي ضا اظ زؾت ثسټيٱ ٸ آٶٹ٢ت 

.اؾت ٦ٻ اظ ايٵ تأذيط پكيٳبٴ ذٹاټيٱ قس
آٶچٻ زض ازاٲٻ ٲي ذٹاٶيس ٪عاضقي اؾت اظ ثط٪عاضي ٦الؼ ټتبي  
ٲكتتبٸضٺ ٦ٹز٦تتبٴ جٽتتت ؾتتب٦ٷيٵ ٲط٦تتع اٶت٣تتب٬ ٶٟتتت قتتٽيس 

ٝ ظازٺ ثبٚجبٴ  ( ثيسضٸيٻ)يٹؾ

ثٗس اظ ٖجٹض اظ اٶسيٳك٥ ٸ حط٦ت ثٻ َطٜ اؾتبٴ ٮطؾتبٴ ٸ 
٦يٯٹٲتط زض  30زض ٲيبٴ ٦ٹٺ ټب ٸ زضٺ ټبي ٖٳي١ پؽ اظ َي 

٦ٷبض ضٸؾتبي ثيسضٸيٻ آذطيٵ ٲط٦تع اٶت٣تب٬ ٶٟتت ٲٷ٣ُتٻ     
. ذٹظؾتبٴ ٸا٢ٕ قسٺ اؾت ٦ٻ آٶطا ٶيع ثٻ ايٵ اؾٱ ٲي ٶبٲٷس

ايٵ ٲط٦ع زض ٲٷ٣ُٻ ٦ٹټؿتبٶي ٸا٢ٕ ٪طزيسٺ ٸ زاضاي ًٞبي 
ؾجع ٪ؿتطزٺ ايؿت ٦ٻ تٳبٲي ؾُح آٶطا پٹقبٶسٺ ٦ٻ ايٵ اٲط 

يٳٵ آٶ٧ٻ . ظيجبيي ٸ ٮُبٞت ذبني ضا ثٻ آٴ ثركيسٺ اؾت
ٍ ظيؿت آٴ تأثيط قبيبٴ تٹجٽي زاضز . ثط ٲحي

ثتتب ٲتتبزض ي٧تتي اظ ٦ٹز٦تتبٴ ٲط٦تتع ٪ٟت٫تتٹ ٦تتطزيٱ ٲتتبزضاظ  
ٸيػ٪ي ټبي ثؿيبض ذٹة ٞطظٶس ذتٹز ٲبٶٷتس حتطٜ قتٷٹي،     
ذٹز٦ٟبيي ٸ اؾت٣ال٬ ٸ ٲٷٓٱ ثٹزٴ ٲاب٬ ظز  ٸٮي اظ ٲؿبئ٭ 
ذبني ټٳچٹٴ ؾطزضز ، قت ازضاضي ٸ ثحتث ٸ ٪ٟت٫تٹ ثتب    
ثطازض ثعض٪تط ذٹز ٶ٫طاٴ ثٹز ٸ زٶجب٬ ضاټ٧بضي ثطاي ح٭ ايٵ 
ٲك٧الت ثٹز ٦ٻ زض ضاثُٻ ثب ټط ٦ساٰ ضاټٷٳبيي ټبيي ثتٻ اٸ  

.اضائٻ قس

 پعق٥ ثٻ ٲطاجٗٻ ، فشصًذؽ ػشدسدّای هَسد دس
 اثتسا ٪طزيس٦ٻ پيكٷٽبز پعق٧ي چ٧بة اٶجبٰ جٽت

ثيٳبضي ظٲيٷٻ ؾطزضزټب ايٵ آيب قٹز ٲكرم
 ايٷ٧ٻ ٲٹضز زض ؾئٹاالتي ؾپؽ ٸ ذيط يب زاضٶس ٞيعي٧ي
 اظ ٦ٻ ٲي قٹز؟ ٸيٗيت ايٵ زچبض ظٲبٶٽبيي چٻ ثيكتط

 ؾطزضزټب ايٵ ٦ٻ ٪طزيس اؾتٷجبٌ ايٷُٹض ٲبزض نحجتٽبي
 ٞٗبٮيت ٸ قسٴ ؾط٪طٰ اظ پؽ ٦ٻ زاقتٻ تٯ٣يٷي حبٮت

 ثبقس زاقتٻ ذٹثي ذٹاة ا٪ط ٪بټبً ٸ ٲي قٹز ٞطاٲٹـ
 ٲٹضز زض ټٳچٷيٵ . قٹز ٶٳي ٖبضيٻ ايٵ زچبض انال

 اضائٻ پيكٷٽبزاتي ټٱ ٲٹا٢ٗي چٷيٵ زض ٸاٮسيٵ ثطذٹضز
.قس

 ثٹزٺ آٚبظ اظ ٦ٻ اٸٮيٻ ازضاضي قت :ادساسی ؿة هَسد دس
 نحجتٽبي زض ٶساضز ٶ٫طاٶي جبي ٸ ٶيؿت جسيس اتٟب٠ ٸ

 ضا اٞطازي ٶيع ټٳؿط ذبٶٹازٺ زض ٦ٻ قس ٲكرم ٲبزض
 ايٵ ايٷ٧ٻ ټٳچٷيٵ ٸ ثٹزٺ ازاضي قت زچبض ٦ٻ زاضٶس

 اتٟب٢ي اثط ثط ٸ زاقتٻ ضا ٸي ػ٪ي ايٵ تٹٮس اثتساي اظ ٦ٹز٤
 3 ؾٵ زض ثبيس ٦ٻ ٦طز ايبٞٻ ثبيس اٲب ٶسازٺ ضخ جسيس

 زازٺ ٦ٹز٤ ثٻ ازضاضي قت تط٤ ثطاي آٲٹظقٽبيي ؾبٮ٫ي
 ٢سٲت ٶٓط اظ اتٟب٠ ايٵ ايٷ٧ٻ ثيبٴ يٳٵ ثٷبثطايٵ .قٹز
 ثطاي ؾتبضٺ زازٴ ٲا٭ ضٸقٽبيي اٲب ٶيؿت ٶ٫طاٶي ٲٹضز

 زازٴ ٸ ٶساقتٻ ازضاضي قت ، ٢ج٭ قت ٦ٻ ضٸظټبيي
  . قس زازٺ ٲبزض ثٻ ؾتبضٺ، ؾٻ ټط ثطاي جبيعٺ

 ثؿيبض:خاًَادُ فشصًذ دیگش تا گفتگَ ٍ تحث هَسد دس
 ٞطظٶساٶكبٴ ٲيبٴ ټبي تٟبٸت ثٻ ٸاٮسيٵ ٦ٻ اؾت ٲٽٱ
 قرهيتي قبٴ ٸيػ٪ي ټبي تٳبٰ ثب ضا آٶٽب ٸ ثبقٷس ٸا٢ٝ

.ثپصيطٶس ضا آٶٽب ٸ ثبقٷس زاقتٻ زٸؾت

 ٸ ثيبٸضيس ثبض ي٧سي٫ط ٲكبثٻ ضا ٞطظٶساٶتبٴ ٶ٧ٷيس ؾٗي ټط٪ع
 ټط٪ع .٦ٷٷس ضٞتبض ثطازضقبٴ ٸ ذٹاټط ٲبٶٷس ٶرٹاټيس آٶٽب اظ

 ٸاٮسيٵ ٲ٣بيؿٻ ٶ٧ٷيس؛ ٲ٣بيؿٻ ي٧سي٫ط ثب ضا ٞطظٶساٶتبٴ
 زض ثيبٲٹظيس آٶٽب ثٻ .اؾت ٞطظٶساٴ زٖٹاټبي زٮي٭ ٲٽٳتطيٵ

 اظ ضا اذتالٞبتكبٴ ٸ ث٫صاضٶس احتطاٰ ي٧سي٫ط ثٻ قطايُي ټط
.٦ٷٷس ح٭ ذكٹٶت اظ ٚيط ضاټي

 ٦ٻ ثجيٷٷس آٶٽب ا٪ط .٦ٷٷس ٲي اٮ٫ٹثطزاضي قٳب اظ ٞطظٶساٶتبٴ
 ٲؿبٮٳت ٸ ٲٷ٣ُي اي قيٹٺ ثٻ ضا اذتالٞبت ٲبزضقبٴ ٸ پسض

 يب ٶٳي ٦ٷٷس زٖٹا ٸ ثحث ټٱ ثب ټط٪ع ٸ ٦ٷٷس ٲي ح٭ آٲيع
 ٶٳي ٦ٷٷس، تٹټيٵ ټٱ ثٻ ٸ ٲي ٪صاضٶس احتطاٰ ټٱ ثٻ ټٳٹاضٺ

 اذتالٞبتكبٴ ح٭ ثطاي ضٸـ ټٳيٵ اظ ثبيس ٦ٻ ٲي آٲٹظٶس
  .٦ٷٷس اؾتٟبزٺ

 ، ٶبثطاثطي ، ٲكتط٤ ٸؾبي٭ ټٳچٹٴ ٲٹاضزي ټٳچٷيٵ
 ، ٶباٲيسي ٸاٮسيٵ، تٹجٻ ، ض٢بثت ، تٯٹيعيٹٴ ، ؾٷي تٟبٸت
 ي٥ زض ٞطظٶساٴ ٲيبٴ اذتالٞبتي ثطٸظ ثبٖث  ،ٲ٧بٴ ٚصا ٲ٣ساض

.٦طز تٹجٻ آٴ ثٻ ثبيس ٦ٻ ٲي قٹز ذبٶٹازٺ

گضاسؽ اص هٌا ّلَدی
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زض اٶتٽبي ٪ٟت٫ٹي ثب ايٵ ذبٶٹازٺ ثب زذتط ذبٶٹازٺ ا٢ساٰ ثٻ 
ؾبذت ي٥ ٦بضزؾتي جٽت اضظيبثي ٢سضت ذال٢يت ٦ٹز٤ 

ټٳچٷتيٵ  . ٦طزيٱ ٦ٻ اٸ قطٸٔ ثٻ ؾبذتٵ ي٥ ذبٶتٻ ٶٳتٹز  
ٶ٣بقي ټبي ايٵ زذتطثچٻ ثٻ جع ت٧ٳي٭ ٶجٹزٴ اجعاي نٹضت 

.ٲا٭ ٪ٹـ ، زض ث٣يٻ ٲٹاضز َجيٗي ثٻ ٶٓط ٲي ضؾيس 
ذبٶٹازٺ . ثٗس اظ آٴ ٲٽٳبٴ ي٧ي زي٫ط اظ ؾب٦ٷيٵ ٲط٦ع قسيٱ

ٶٟطٺ ٦ٻ پسض ذبٶٹازٺ ٲطزي ثؿيبض ٦ٱ  ضٸ ٸ ثتب ضٸاثتٍ    3اي 
اجتٳتتبٖي پتتبئيٵ ٸ زض ٲ٣بثتت٭ ټٳؿتتطي ذتتٹٶ٫طٰ ٸ ذتتٹـ 

٦تٹز٤ ذتبٶٹازٺ اظ ٮحتبِ ذهٹنتيبت ْتبټطي ٸ      . ثطذٹضز
ٲتبزض ذتبٶٹازٺ ؾتئٹاٮٽبيي    . ضٞتبضي ٲكبثٻ پسض ذبٶٹازٺ ثتٹز 

ٲُطح ٶٳٹزٶس  اظ جٳٯٻ ايٷ٧تٻ ٞطظٶتسـ ٶؿتجت ثتٻ ؾتبيط      
ٰ ٸ اظ ٞٗبٮيت ٦ٳتطي ثطذٹضزاض اؾت  ټٳؿبالٴ ذٹز ثؿيبض آضا
٦ٻ آيب ايٵ ٲٹيٹٔ َجيٗي اؾت يب ذيط؟ ٦ٻ زض پبؾتد ايتٵ   
ٲبزض ٲي تٹاٴ ٪ٟت ٦ٻ ايٵ ٶٹٔ ضٞتبض َجيٗي اؾتت ٸ جتبي   
ٶ٫طاٶي ٶساضز ٸ تحت تأثيط ٸيػ٪يٽبي غٶتي٧ي ٸ حتي ضٞتبضټب 
ـ ټبي ٲحيُي ثٹزٺ ٦ٻ اظ پتسض زضيبٞتت ٲتي ٦ٷتس     . ٸ آٲٹظ

ٜ ٶٳٹزٴ ٲك٧الت  ٲكبٸض حبيط زض ايٵ ٲط٦ع ثٻ ٲٷٓٹض ثطَط
ايٵ ذبٶٹازٺ ضاٺ ح٭ ټبيي ضا ثطاي ٲٹيٹٖبت ٲُتطح قتسٺ اظ   

.َطٜ ايٵ ذبٶٹازٺ ثيبٴ ٦طز ٦ٻ زض ازاٲٻ ٲي ذٹاٶيٱ

ٲبزض زض ٲتٹضز   :وَدن تشای تَلذ فشصًذ دٍم آهادُ وشدى
ٸ  3ٞبنٯٻ ؾٷي ثيٵ ٞطظٶساٴ ؾئٹا٬ زاقت ٦ٻ ثٽتطيٵ ؾٵ 

اٮجتٻ ٞبنٯٻ ؾٷي ثيٵ ٞطظٶس اٸ٬ ايٵ ذبٶٹازٺ . ؾب٬ اؾت  4
ثب ٞطظٶس زٸٰ ٲٷبؾت ثٹزٺ  اٲب زض ٲٹضز آٲبزٺ ٦تطزٴ ٞطظٶتس   

ټٳچٷتيٵ ثتٻ   . اٸ٬ ثطاي ٞطظٶس زٸٰ  چٷس ٦تبة ٲٗطٞي قس
ٲبزض ٪ٟتٻ قس ٦ٻ زض ٲٹضز ٲحبؾٵ ٞطظٶس زٸٰ ٸ ذٹثي ټبيي 
٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ثطاي ٞطظٶس اٸ٬ زاقتٻ ثبقس ثب ٦ٹز٤ ذتٹز  

.نحجت ٦ٷس 

 اص اػتفادُ خصَف دس فشصًذ تا تشخَسد ًحَُ
 ٲكرم جعئيبت ٸ ؾئٹا٬ چٷس پطؾيسٴ اظ ثٗس :تثلت

 زيساض اٸ ثب ٦ٹز٤ پؿطذبٮٻ ٦ٻ ظٲبٶٽبيي زض تٷٽب ٦ٻ  قس
 اظ ٶيع ذبٶٹازٺ ايٵ ٦ٹز٤ ٲي ٦ٷس، اؾتٟبزٺ تجٯت اظ ٸ زاضز

 آٴ زض ثساٶس ٲي ذٹاؾت ٲبزض ٦ٻ ٦طزٺ اؾتٟبزٺ تجٯت
 زض اؾت ثٽتط ٦ٻ ذيط يب ث٫يطز ٦ٹز٤ اظ ضا تجٯت ٲٹا٢ٕ

 ٲي تٹاٶس ٲبزض اٲب ٶكٹز ٪طٞتٻ ٦ٹز٤ اظ تجٯت ٲٹا٢ٕ ايٵ
 زض٪يط ضا ٦ٹز٤ زٸ ټط ٦ٻ ثبظي ټبيي ثب ٶيع ٲٹا٢ٕ ايٵ زض

. ٦ٷس جٯٹ٪يطي تجٯت ثب آٶٽب ٦طزٴ ثبظي اظ ٲي ٦ٷس
 ؾٻ پؿطي زاضاي ٦ٻ ٸٲبزض پسض نحجتٽبي پبي پبيبٴ زض 

 ثٻ  ٞطظٶسقبٴ زاقتٷس اٖت٣بز ٦ٻ ٶكؿتيٱ ثٹزٶس ؾبٮٻ
 زچبض ثبال جٹـ ٸ جٷت ٸ ظيبز ٞٗبٮيت زاقتٵ ٮحبِ
 ضؤيت ٸ پبؾد ٸ پطؾف چٷس اظ پؽ ٦ٻ اؾت ٞٗبٮي ثيف

 ٞٗبٮيتٽبي ٦ٻ ضؾيسيٱ ٶتيجٻ ايٵ ثٻ ٦ٹز٤ ايٵ حط٦بت
 ٲبزض ايٷ٧ٻ ثربَط ٸ ثٹز جٷؿيت ٸ ؾٵ ٲتٷبؾت ٦ٹز٤

  ٸ ٞٗبٮيت ټيچ٫ٹٶٻ ٸ اؾت آضاٰ ثؿيبض ٞطزي ذبٶٹازٺ ايٵ
 ٲكٛٯٻ ثربَط ٦ٹز٤ پسض ٸ ٶساضز، ذٹز ٞطظٶس ثب جٷجكي

 اؾتطاحت ثٻ ٶيبظ ٸ ٲٷع٬ ثٻ ٲطاجٗٻ ټٷ٫بٰ ظيبز ٦بضي
 ثٻ .٦ٷس ذٹز ٞطظٶس ثب ثبظي نطٜ ضا ظيبزي ظٲبٴ ٶٳي تٹاٶس

 ثطاي ْبټط ثٻ ٞطظٶسقبٴ حط٦بت ٸ ٞٗبٮيتٽب ٮحبِ ټٳيٵ
 ثٻ ضا تٹييحبتي ٲكبٸض ٦ٻ ٲي ضؾس ثٷٓط ٚيطَجيٗي آٶٽب
 ٞٗب٬، ثيف ٦ٹز٦بٴ :٪ٟت ٸ ٦طز اضائٻ ذبٶٹازٺ ايٵ

 ثيٵ زض ظيبز٦ٻ قيُٷت ثط ٖالٸٺ ٦ٻ ټؿتٷس ٦ٹز٦بٶي
 تٹجٻ ٦ٳجٹز ٲك٧الت زاضاي اؾت، قبيٕ ٦ٹز٦بٴ ثًٗي

 تكريم .ټؿتٷس ٶيع ٶب٪ٽبٶي اٖٳب٬ اٶجبٰ ٸ تٳط٦ع ٸ
 ٖٽسٺ ثط ثبيس ٞٗبٮي ثيف ٸ ٲٗٳٹ٬ قيُٷت  ټبي

 ٦ٷيس ٲي تهٹض قٳب ٪بٺ .قٹز ٪صاقتٻ ضٸاٶكٷبؼ
  .ٶيؿت ايٷ٫ٹٶٻ اٲب اؾت ٞٗبٮي ثيف ثٻ ٲجتال ٦ٹز٦تبٴ

 ٸ پطټيجبٴ ايٷ٧ٻ ٖيٵ زض ٦ٻ ثبظي چٷس آٲٹظـ ټٳچٷيٵ
.ټؿتٷس ټٱ ؾطٸنسا ثي ٸ آضاٰ ، ثٹزٺ ثرف ٮصت

 ټط زض ٦ٻ ٸيػٺ اي حؿبؾيت ټبي زٮي٭ ثٻ ٶٹجٹاٶبٴ ٸ ٦ٹز٦بٴ
 ٲتٟبٸتي ذٹاؾتٻ ټبي ٸ ٶيبظټب اؾت ٲٳ٧ٵ زاضٶس، ؾٷي

 ٸ اٶتٓبضات ٶيع ٸاٮسيٵ حب٬ ٖيٵ زض ٸ ثبقٷس زاقتٻ
  ثبقٷس، زاقتٻ آٶبٴ اظ ذٹاؾتٻ ټبيي

 ذٹاؾتٻ ټب ٸ ٶيبظټب ايٵ ٲي تٹاٶس ٸٶٹجٹاٴ ٦ٹز٤ ٲكبٸضٺ پؽ
 ٸ ٞطظٶساٴ ضقس ٲطاح٭ ثٻ تٹجٻ ثب .ٶٳبيس ټٳبټٷ٩ ضا

 ټط زض ٸاٮسيٵ ثطاي اؾت ٲٳ٧ٵ ٦ٻ ثي قٳبضي ؾإاٮٽبي
 ٲط٦ع ايٵ زض تٯٟٷي ٲكبٸضٺ زټس، ضخ ظٶس٪ي اظ ٮحٓٻ

 اظ ٲطحٯٻ ټط زض ٦ٻ زټس ضا اٲ٧بٴ ايٵ ٸاٮسيٵ ثٻ ٲي تٹاٶس
 ثبتجطثٻ ٸ آ٪بٺ ٞطزي اظ ضا ذٹز ؾإاٮٽبي ٞطظٶساٶكبٴ، ضقس
  .٦ٷٷس تطثيت ؾبٮٱ ٞطظٶساٴ ثتٹاٶٷس تب قٹٶس جٹيب

  



پب ثِ پبي وَزوي ّبين ثيههب
ؿؼشاًِ

پب ثٻ پبي ٦ٹز٦ي ټبيتتتتٱ ثيتتب
٦ٟف ټبيت ضا ثٻ پب ٦ٵ تتتب ثٻ تب
٢بٺ ٢تبٺ ذٷتتسٺ ات ضا ؾتبظ ٦تٵ
ثبظ ټٱ ثب ذٷتسٺ ات اٖجتبظ ٦تتٵ
پب ثتت٧ٹة ٸ ٮتج ٦ٵ ٸ ضايي ٶكٹ
ثب ٦ؿي جع ٖكتت١ ټٳجبظي ٶكٹ
ثچتتٻ ټبي ٦ٹچٻ ضا ټٱ ٦ٵ ذجتط
ٖب٢ٯتتتي ضا ي٥ قت اظ يبزت ثجط
ذبٮٻ ثبظي ٦ٵ ثٻ ضؾتتتٱ ٦ٹز٦ي
ثب ټٳبٴ چبزض ٶٳتتتبظ پٹٮتتت٧ي
َٗٱ چبي ٸ ٢ٹضي ٪ٯساضٲتتتتبٴ
ٮحٓٻ ټبي ٶبة ثي تتت٧طاضٲتبٴ

بزضي اظ جٷؽ ثبضاٴ زاقتيتتٱتٲ
بضـ ذٹاة آؾبٴ زاقتيٱتزض ٦ٷ

تتُٹضٺ زٶيتتتبي ٲبتيب پسض اؾت
٢ٽطٲتتتتبٴ ثبٸض ظيجتتتتبي ٲب

٢هٻ ټبي ټط قت ٲتتتبزضثعض٨
ٲبجتتتطاي ثعثع ٢ٷتتسي ٸ ٪تتط٨
ٚهٻ ټط٪ع ٞطنت جتتٹالٴ ٶساقت
ذٷسٺ ټبي ٦ٹز٦ي پبيتتتبٴ ٶساقت

ثي قيٯٻ ثٹز, ټط٦ؿي ضٶ٩ ذٹزـ
ثطٸت ټط ثچٻ ٢سضي تيٯتتتتٻ ثٹز
!اي قطي٥ ٶبٴ ٸ ٪طزٸ ٸ پٷيتتتط 

ثبظ زؾتٱ ضا ث٫يتتتط! ټٳ٧الؾي 
ٲا٭ تٹ زي٫ط ٦ؿي ي٧طٶ٩ ٶيؿت
آٴ ز٬ ٶبظت ثطايٱ تٷت٩ ٶيؿت ؟
حب٬ ٲب ضا اظ ٦ؿي پطؾيسٺ اي؟
ٲا٭ ٲب ثب٬ ٸ پطت ضا چيسٺ اي ؟
حؿطت پطٸاظ زاضي زض ٢ٟؽ؟

ٲي ٦كي ٲك٧٭ زض ايٵ زٶيب ٶٟؽ؟
ؾبز٪ي ټبيت ثطايت تٷ٩ ٶيؿت ؟
ضٶ٩ ثي ضٶ٫يت اؾيط ضٶ٩ ٶيؿت ؟

ضٶ٩ زٶيبيت ټٷٹظٰ آثي اؾت ؟
آؾٳبٴ ثبٸضت ٲٽتبثي اؾت ؟

قٗط ثبضاٴ ضا ثرٹاٴ, ټط٦جبيي
ؾبزٺ ثبـ ٸ ثبظ ټٱ ٦ٹز٤ ثٳبٴ
اي ضٞي١ ضٸظټبي ٪طٰ ٸ ؾطز
!ؾبز٪ي ټبيٱ ثٻ ؾٹيٱ ثبظ ٪طز



گلْبي چَثي: ًبم اثط 
( وبض ثب چَة)

ّوىبض هسيطيت : ٌّطهٌس ّوىبض
هربثطات ؾتبز

ٌّشهٌذاى ّوىاس
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ػىغ ٍیظُ

.ثًٗي اٸ٢بت ز٢ي٣ب ټٳبٴ جبيي ټؿتيٱ ٦ٻ ذساٸٶس ٲي ذٹاټس ٦ؿي ټٳبٶجب قبتط زٸضثيٵ ضا ٞكبض زټس
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