
 .كبكعُكتظصبث قظكتضصضمبكلضقبث پبٌلٍضيض َبتض

 :پنكعصتض/كَبڇظصلب

ض ڇٍنڄكبَتط قؼّكتط لغ پعطڇظكڄبث پؼصجب لبثب كعٌغغ ض ُكتعص شعخُكڄن 
َبتٍط ض پبٌلٍعيظ سؼڇغظ قؼكظ  ُكتبٌغنتظ ُكتظجبَتن سؼڇبث ض يبج ض ُكتعص 

 بتنكب،

ض ڇٍنڄكبَتط قؼّكتط لغ حبَخڄؼث پعطڇظّكتط لبج ض ٻبثبڄؼث ڇؼٌڇنتط 
پبٌلٍعيظ َبتط ُكڄبٌتظ حبصؼُكتظصبث ض خبثبَصط خبكتؼثظك كتط ض ُكتعص بتنكب 
ض لبتظ پنٌٻبّكتط بتنكبج جغ َبتط پعشظ مبجظصٍؼصط پبَثتط ض جٍظيبَتط كغ 

ظك ’پعكبكؼصظ غنج مؼكڇٍظ ض ڇط لبتظ مظجشط سؼڇظ يعمتط لؼمط جنج
 ٻٍعصڇب ض لنثؼث ض حبَخبث خبحن َبتط مظغتط غنج،

ض ڇٍنڄكبَتط قؼّكتط ظكب ڇٍعڨڇظ مغ پٌلٍعيظ َبتط ُكتٍعكظصط مبجظصٍؼصط 
ثبَقغظكبَُكتط ُجگعثط َبتط قبَخَب ڇؼكڄٍعتط ض ڄنٌثظڇبڄؼث تؼقصؼقؼث خغ ڇبقٍظ 

 طبقبَجب لبثطبَُكتظ لٍظخُكتظ قبٌثب قبَقكعصط شنصڇنُكتط،

ض ڇٍنڄكبَتط قؼّكتط ظكب ڇٍعڨڇظ ُكتط شبجڇؼڇٍغ شظمُكڄن منٌجبَڄن پبٌلنُكتط 
 ثعمغٍعثط تظجغنغط،

ض ڇٍنڄكبَتط ض كبكؼُكتظصبث ثعمغٍعثط ٻبَلڇبكڄبث قٍؼُكتٍؼصط ثعمغٍعثط 
يؼقظڇٍظغط ض پبٌلٍعيظ ڄبتبكظ َبمتط حبمغظ كغ ُكتظجبَڄن، ڇعٌتنُكڄبث ض ُكتعص 

ثعمغٍعثط غٍط لؼٌتظصٍظ ض تبصبكبَتط شبجڇبَصط . سؼڇبث صعقشط ض قؼصشط
ض .                          صعكتغ ض چٍظشڄؼث طبٌكٍنيظ ُكڄٍنصُكتبج جؼٌفبج

ڇٍنڄكبَتط ض قؼّكتط ثعمغٍعثط تعكڇنغط يعمڇٍظغط غٍط، ض حبٌثؼُكتظصبث ض 
ظك سعٌثظڇٍظ چٍظشكنتط پؼصجب ’طعٌتط ثعمغٍعثط تعكڇنغط يعمغط لؼمط جنج

 پبٌلٍعيظ َبتط لبج ض ُكتظجبَڄن،

ض ڇٍنڄكبَتط ض شنثُكڄغ صعكتبَُكتط ُكڄبج ڇبطتط پبٌلٍعيظ َبتط لبج ض 
ُكتظجبَڄن، ثعمغٍعثط غٍط ڇٍعڨڇظكٍظ كبطٍؼصط شنصڇنُكتط قؼّكتط ض سعٌثظڇڄؼث، 

 :لغ ُكتٍط حبڇن ُكڄن كبكؼُكتظصظ،پؼٌثظڇظ

ُكڄبث غٍغ كبكؼُكتظصبث قظكتعصعمبكلعقبث يؼقظڇٍظُكڄبث ض پبٌلٍعيظ َبتط >
قبمظ لغ كغ ثبَقؼث ڄٍؼڇؼث چٍظ ُكڄبج معٌڇبَتط ثعمغٍعثط ُجگعثط مظجشط شٍط ض 

صعكتٍؼيظ غٍظ ُجگبغب غنج ض پبٌلظٌثبَيظ جنج ض لبثب خبَپب لبتظ ض ڇط 



يبكڄظّكتط ض كعپٍعتط ُجگعثط شبجڇٍغ پؼصجب پبٌلٍعيظ َبتط ض ُكتظجبَڄن 
لٍنثط فعٌڇبَجب ُجگعثط خبصٍط ض ُكتعص ثعمغٍعثط، ٻظمكنڄؼث ُكڄؼث ظكب طؼڇظ 

 .طٍعچتط، ڇعخلٍط ض مظجشط طؼط

 لٍنثبث ڄبتبكبث

. ظٌكبَجب ببتٍعيظ طؼط سؼڇظ، ُكتظجغظتظ ض يظگظكبكتط ڇغ حبكڨط پبٌلٍعيظ
ظشط ُكڄٍؼتظ جٍظيغ ض پبٌلظثبكڇبَڄبث ظڇط ظشط سؼڇظ پٍنطؼُكتظصتط ض ُكتعص 

 .شظمُكڄنمنٌجبَڄن

 ٢لنظثبث 

ڄٍؼڇغ لبثب ظكب قبَقظ پؼٌلنتط پٍؼصط جنج ض ُكتظجبَڄٍنيظ لبَثبَغظ ض 
كبكؼكُتظصبث ُكڄبث ڇبقب بثَب سبثڇبڄؼث ُكڄنصن، ُجگبمتظ، ثعچؼث، غعجُكڄبث، 

 .تٍظكط، ظقتظ ثعمتظ قبٌثب صعكتغ، تبچبث، يظگظكبكتط قبٌثب لبثب ُكڄؼكلب

ض لغ طبقڇٍظ پعك پبم سبثڇٍؼص ڄٍؼڇغ قٍؼتبڇَب ض تؼق مؼقظڇبَتط ض 
تبقصنڄؼث، چبَقؼصط مپبٌلنُكتط ثعمغٍعثط طبقبَتط ض كعٌغغ نٌجٍظغغ ثعمتظ 

قبٌثب كعٌغغ جغ مؼقظڇبَلظ جَب قؼكظ سبقٍظغغ مبجظصٍؼصط ثبَقغظكبَُكتط قبَقُكتط 
  .قؼّكتط طؼط

 ٣لٍنثبث 

ظٌكبَجب َبتٍط لبثب ظكب يؼڄٍظ پبٌلط قٍنصتط ض پبٌلط ُكتظجبَڄن لبج ض پبٌلط 
 .ُكتٍعكلب ض لظخبث جنج

 ٤لٍنثبث 

ظٌكبَجب ڄؼٌغغ طؼڇبَكظ ڇؼكڄبَتط ض جبٌٻنُكڄبَلن ض ُكيعمُكڄن َبتٍط لغ لغ 
 .پبصجظكَب ض كغ قبَقظ خظطؼصبَتط طؼط

    ٥لٍنثبث 

پبم كعٌغغ ڄٍؼڇغ طؼڇبَكظ ثٍعسڇٍعتط قٌبثب طظمٍعتط سظمثط يبثڇنغط كعٌغبَڄن 
 .قبٌثب لؼمكٍؼيط

 ٦لٍنثبث 



كعٌغغ لبثب ظكب يؼڄٍظ پبٌلط بكتظڇظصٍعتط كعٌغبَڄن جنج ض لبمتٍظيظ 
 .چبقبَغظ

 ٧لنثبث 

مظجشط . مظجشط طؼط سؼڇظ ض ثبَجن ظڇط سؼڇظ طؼڇتط ُكتٍعكلب ض مٍعخغ ثبَجن
طؼط ظكب سؼڇظ طؼڇكٍعتط ض صٍعكٍعتط ض پٍعتظ پٍعتظ حبَقغغ لٍنثط ُكڄبث 

 .كبكؼُكتظصبث، مظجشط طؼط ظكب سؼڇظ صٍعكٍعتط ض ڇٍؼچبكتط ڇبقب بثَب سبثڇٍؼص

 ٨لٍنثبث 

كعٌغغ لبثب ظكب يؼڄٍظ پبٌلط قنٌثظڇبَتط چبَقٍؼصط ض ثعمتظ جنج خغ ڇبقٍظغ 
غٍظك پبٌلٍعيظ ظكب . ڄبَچبَجب، ع ڇٍؼچبَجب قبٌثب خغ پبٌلعيظ جبٌلغ ُكيٍؼثبَجب

 .ُكڄبكتٍط ض ثبَجن ض چبَقٍؼيط

 ٩لٍنثبث 

پبم ڄٍؼڇغ طؼڇبَكظ كبكڄٍعتط خؼلٍط قبٌثب مبثڇظكٍط ض ثعمتظ ڇبقب لغ ض تؼق 
 .ُجگبَقلب ض حعثٍعغط

 ٠١لٍنثبث 

كعٌغغ ظكب يؼڄٍظ پبٌلط ض پعغٍعتط ض ُكتعص سؼڇبث ض خبَپب چبَقٍؼصط ُكتط 
چبَقٍؼشط شط كڄٍنصؼڇبَلغ . (يظكڄبڇَب)مؼقظڇبَلظ، ُكتط قبغبڇَب پٍعتظ پٍعتب 

 .سؼڇظ چبَقتط پبٌلٍعيظ طؼڇتٍعيظ كعٌغغ طؼط لغ ڇبٌلَب پَب پعشكظ غنج چبَقٍؼصط

 ١١لٍنثبث 

لبثب كعٌغغ ڇٍنجبَغغ حؼكبكتط ظكب طؼڇظ صعقٍعتط پَب لغ طبقَب ض جنج لغ .١
بكتط ظكب قٍؼتظ قبٌثب بثَب ڇبقب لغ چبَقٍؼصط ثبَغظٌكبَُكتط ُكتط خٍنغبَلب چبَقظ 

 .ض ڇبقڇظّكڄؼث چبَقٍؼصط ثٍنُكتٍظشط پٍعتشط حبكڨط چبَقعڇٍعغغ عٍ 

پبم ڄٍؼڇغ طبقعڇبَلط حؼٌكبكتط قبٌثب قبصُكڄغ ڇبقب ُكتط قبغبڇٍط ُكتط .٢
قبَقب قؼّكتط لغ ڇعڨڇظ ض جنج ض مؼقظڇبَتط ض ثبَقؼث ثعمتظ قبٌثب ثبَقؼث 

لغ كٍؼك كط پبم ڄٍؼڇغ طبقعڇبَلط خبصظمب حبٌغغ پٍنُكتط . پبٌلنُكتط ثعمغٍعثط
 . ڇبقب ُكتط قبغعڇٍط ُكتٍط ع يؼڇؼُكتظصبَكظ پعك

  ٢١لٍنثبث 



پبم ڄٍؼڇغ مبٌشعڇبَلط، ڇٍؼچٍط ض ُكتعص ُكڄٍنصُكتبج جنج، ض ُكتعص شعخُكڄن جنج 
ض ُكتعص يؼڇؼُكتظصبث جنج قبٌثب كعٌغبَڄن جنج ثعخغظكٍط، كبَُكڄط پبم ڄٍؼڇغ 

كعٌغغ لبثب ظكب يؼڄٍظ پبٌلٍط صعكبكٍعتط . ض تؼقثنڄؼث جنج سؼڇبَكظ چظطٍعتط
 .غٍط ڄعغط ڇعڨڇظكٍؼيط ُكتظجبَڄن جنج

 ٣١لٍنثبث

كعٌغغ ظكب يؼڄٍظ پبٌلٍط مبپتط غغ قعثَب طؼط ض كغ قعثظصَب طؼط لبج .١
 .خنشبَتط پؼغبكتط جنج ض ثعمتظ جنج

كعٌغغ ظكب يؼڄٍظ پبٌلط مبثڇنتط ثعمتظ لبثب پبم خغ ڇبقٍظ لغ ُكتظ جبٌلغ .٢
 .لبج ض بصڇنتط ض ثعمتظ جنج

 ٤١لٍنثبث 

ض خبَپب لنثؼث، كعٌغغ لبثب ظكب يؼڄٍظ پبٌلط فٍعقتط جٍؼثبَصط ض تبچتط .١
 .ثعمتظ جٍؼثُكتظ غنج ض ڄؼٌغط غطٍ 

ٍع پبٌلط كٍؼك قبَقَب طبقٍعتط ض قبصتط پٍؼصط تؼڄب فٍعقب جٍؼثغغ غنج، ع .٢
 .قبَقظ طبقٍعتط ڇبك لغ ض يبجظصٍؼيط طعٌتط ثعمغٍعثط تعكڇنغط

 ٥١لٍنثبث 

 .كعٌغغ لبثب ظكب يؼڄٍظ پبٌلط يعمٍعتط ض ثعمتظ، قؼكظ يؼڄبَتط ُكڄعكتظ.١

پبم ڄٍؼڇغ قبَقَب ض تؼق حعثبَغط پبغٍعتط يؼڄبَتط ُكڄعكتظ قبٌثب قمثنتط .٢
 .ُكڄعكتظ

 ١٦لٍنثبث 

ٻبٌڄبث ُكتط كعٌغغ تبچٍظ تٍنشظ لعٌثظطنمب خغ لغ ع تعٌگغ، خغ لغ ع ڄؼصلغ .١
طبثڇبَلظ ثعچؼث، ُكڄنصن، ثعمتظ، ػكغ يؼڄٍظ پبٌلط صعختط جَب صعخٍعتط، ع 

لغ لبجشط سؼڇظ پعك پبٌلٍعيظ يؼقظڇٍظغظ ض تعقڄبث خغ ظكب . تبصكب طؼمصط
 .(ڄؼصلغ ض تعٌگغ)پنجٍط قبٌثب خغ ظكب ظٌڇٍط 

تعقڄبث طبقٍظ لغ ض مظغتط صعخؼُكتظصٍعشط غظغغ شٍط قؼكَب ظكب طبقٍط .٢
 .قبَقكعصط



شعخُكڄغ لغ لبج قؼكظ ڇعصڄبث ڄبتبكبث ض كُتعص صعكتغ شعخُكڄن ظكب .٣
 .يؼڄٍظ پبٌلط ُكتٍعكلب ظٌجؼصبَتط ض صعكتغ لبج ض ثبَجن ثعمتظ ُكتظٍ 

 ٧١لٍنثبث 

 .لبثب كعٌغغ قبٌثب تعكڇبث مظجشط ظكب يؼڄٍظ پبٌلط ض يعمبث ثعمتظ.١

 .پبم ڄٍؼڇغ طؼڇبَكظ ض بجتن ض قبَقتط پبغٍعتط يعمظ جنج.٢

 ٨١لٍنثبث 

. لبثب كعٌغغ ظكب يؼڄٍظ پبٌلط ُكتظجبَڄن جٍظيغ، پبٌلظثبكڇبَڄبث لبج ض تٍظكب
ٍػك پبٌلط ظكب صٍؼُكتٍظ ُكتظجبَڄن قمثنتط تٍظكب لبج ض ُكتظجبَڄن ڇبگظڇظّكتط 

. تٍظكب جنج قبٌثب مظمبكتط جنج لبچنج ڄٍؼڇغ قبٌثب ض قؼّكتنتط ض قؼغشط
ُكڄبَث ڇبگظڇظكبث تٍظكب كٍؼك ظكب كؼكب لغ غٍنغظ ض لغ طٍعچظ طؼط ڇبقب لغ 

 .صعقكٍعتط ض تؼق يبكتط، قبٌثب تعقبث يبجظصٍؼيط تٍظكب لَب

 ٩١لٍنثبث 

كعٌغغ ظكب يؼڄٍظ پبٌلط ض ُكتظجبَڄن يؼڄبَتط جٍظيغ ض خبلڇنتط جٍظيغ جنج 
غنج طظصڇظ لغ يٍؼج جنج طؼڇبَكظ پنثتط طٍعچظّكتط جٍظيغ جنج قبٌثب 

قظغڇنتط، پعشتط لبج ض خبصتط جٍظيٍؼيظ ض لبگبصٍنيظ ڇبقب قؼفبَلظ لٍعصظ 
 .پبٌلنُكتط ثعمغٍعثط ض كغ خبصتَب طؼط

 ٠٢لٍنثبث 

كعٌغغ لبثب ظكب يؼڄٍظ پبٌلط ض ُكتظجبَڄن قبغتط حبڇن قبٌثب طعٌتط ُكتط .١
 .قؼكبَ طظڇظكب

 .پبم ڄٍؼڇغ طؼڇبَكظ قبَقكٍعتط يعمٍعتط ض طعٌتط بثب ض خبڄغ.٢

 ١٢لٍنثبث 

. كعٌغغ لبثب ظكب يؼڄٍظ پبٌلط ض يعمٍعتط ض ڇعصغط ڄبصتٍظغط ثعمتظ جنج.١
ڇبقب لبچنج ض پٍؼصط جنج قبٌثب ڇبقب لغ قبَگبَتط ض شط مظجشط ض ٻنشٍظ 

 .ظكب كيٍؼغبكٍظ ثعمتظ خبگن يؼٌكٍعتط ڄعغط جنج

ڄؼٌثط ثعمتظ /كعٌغغ لبثب ظكب يؼڄٍظ پبٌلط بصتظكٍعتط قبٌثب يؼٌكٍعتط ڄعغط.٢
 .ض تؼق سؼڇبث



ُكتٍظك لبثطبَُكتظ . جٍنمبَُكتط ثعمتظ ُكتٍظ لغ چظشڄؼث لبثطبَُكتظ ثبَجٍنيظ غظٍ .٣
چظشؼصڇٍغ ڇبك خؼختط قٍؼڇٍعيظ ٻنشٍغ خنشُكڄغ ثبَشنُكڄغ ض ثعمتظ لبثب، ڇبقب 

 .ٻنشؼڇٍؼغغ لبثب ظكب ڇؼٌڇٍط ُكتظجبَڄن جنج ڇظٌجنُكڄن

 ٢٢لٍنثبث 

غنج . كعٌغغ لبثب ض ُكتعص صعكتغ ظكب يؼڄٍظ پبٌلط ض ُكتٍعكلب صعكتؼمبكلٍعقغ
لغ قعثڇبَصط پبٌلٍعيظ طبٌڄنتنمبكلٍؼيظ ض صعكتؼمبكلٍؼيظ ض سظكبمبكلٍؼيظ 
لبڇؼيظكبَغظ ض ُكتظجبَڄن ض شبجڇبَصط َبتط ض تؼق ڇٍنڄكبَتط ض ُكڄؼكلب 

 .ثعمتظ طؼط

 ٣٢لٍنثبث 

كعٌغغ لبثب ظكب يؼٌڄٍظ پبٌلط ثظٌڄبَتط ض تؼق سؼڇبث پنٌيبَيظ ثظٌڄط ض .١
 .ُكتٍعكلب حبَخڄؼث ڄؼٌثبَتط

 .مظجشط طؼط سؼڇظ طؼڇتط ُكيؼشتظ خغ ڇبقظ شط سؼڇٍظ ثظٌڄط.٢

لبثب ثظٌڄٍظغغ ظكب يؼڄٍظ پبٌلط ُكيؼشتظ طؼڇُكتظ پٍعك، ُكيؼكتظ ُجگبَقُكتظ .٣
. يؼڄبَتط جغ لبكلغ ض شعخُكڄن جبٌلغ ُجگعثط ُكيؼڄٍغ ُكڄؼكلب جؼٌفب ڇعٌتنلب

 .ُكيؼشتظ ظكب پبَكظ ڇظٌجظكظصٍعتط ٻبڇٍظغط صعكتؼمبكلٍؼيط

كعٌغغ لبثب ثظٌڄؼڇٍؼغغ ظكب يؼڄٍظ ثبَقؼث ڇبطتط طعٌتط قنٌثظڇبَصط پبٌلٍعيظ .٤
ثظٌڄط قبٌثب مبكڇؼُكتظصتط طعٌتط ثظٌڄؼڇٍؼشط جنج ض سعتثط ڄؼٌغط ثظٌڄؼڇٍؼشط 

 .خغ ڇبقٍظ ظغط ُكتعكتظ ُكڄؼفبَيظ ض بٌكظمط

 ٤٢لٍنثبث 

كعٌغغ لبثب ظكب يؼڄٍظ پبٌلط ض طؼطڇعصط قبٌثب قعثظّكتط شعصُكتط جنج قبٌثب 
قٍؼتب غغ پبَغكظ ثظٌڄط جنج ض ڇط لبثب ثظٌڄؼڇٍؼغغ ظكب يؼڄٍظ پبٌلط  ض 

 .طؼطڇعصط مؼشعڇٍعُكتط

 ٥٢لٍنثبث 

كعٌغغ لبثب ظكغ طؼڇظ يؼڄبَتط پبٌلط ُكڄٍنصُكتبج ٻعجؼصغبج پَب قبَقب .١
ڇؼٌسظڇبَتط ٻعٌثبث جنج، ُكڄؼكلب جنج ض لب شعخُكڄن جنج پَب ڇعڨڇظ ض 

ُكڄٍنصب، لؼغثٻظ، خبطبَصب، ض ڄعغط صعكتغ، ػجغ يؼڄٍظ پبٌلط ض ُكتٍعكلب خغ 
ڇبقٍظ ع ثظٌڄبَلظ، قبٌثب ع خعٌثبَكظ جَب قبٌثب ع يؼتڇبَتط ض تٍؼثط جنج، قبٌثب 



لعخ يٍؼغٍظغغ، كبمقنغغ قبٌثب لبثب ڄعغط حبَخٍؼيط قبٌثظڇتط ُكڄٍنصب غط 
 .سبقبَلظ ض حعٌثبكڇٍعيط

يظگظكبَغغ تعٌگغ ض خنلبَلن ظكب ُكيؼڄٍظ پبٌلط حبٌثبث ض ڇؼٌسظڇبڄؼث .٢
خنلبَشط طؼط، قؼكظ ب يظحظكبَغغ ض ُكتعص تعقڄبث قبٌثب ٻبٌڄبث . لٍعصٍظغظ

  .تعقڄبث سؼڇظ طؼڇتط ڇغ حبكڨط ُكتٍعكلب صعكتؼمبكلعقب

 ٦٢لٍنثبث 

كعٌغغ لبثب ظكب يؼڄٍظ  پبٌلط يبكتط، يبكتط طؼڇظ قؼّكتط لغ ُكتط بثَب .١
يبكتط خنلبَشط ظكب طؼڇظ . ُكيؼشتظ پبم خظ كَب لغ ڇغ بصقبَكٍظصط ض ڄبتبكبث

 .قؼّكتط بثبم خبڄغ

يبكتط ڇٍؼقُكتط ظكب طؼڇظ : يبكتط لبصبٌثبَڄبث ظكب طؼڇظ پنشڇظتظّكتط
 .پٍعتظ، ڇبقب لغ ض حبَقبث جنج..نٌتظڇبكبَتط جؼكظ لبثب ڇبق بثَب پٍعتظ

يبكتط طؼڇظ لغ طٍعصڇظّكتط كعٌغبكلبَڄبث، شعمتب ڇعٌتظّكتط پبٌلٍعيظ ظٌكبَجب .٢
ظكب طؼڇظ قبَثظڇتط سبَجؼكُتظصبث، جنچنكُتظصبث، . َبتط، پعشتط پٍؼصط جنج

ٻعپظثبَڄبث پبٌلنُكتط ثعمغٍعثط ض لبثب خعكڄٍؼيظ ثعٌفظ قبٌثب تٍظكبَيظ، 
 .طبقظڇٍظ پٍعك شبجڇبَصط ڄؼٌثط تبقثبَيظ تعكڇنغظ ُكڄبج جؼٌفعصط ظكب تٍنجغٍ 

 ٧٢لنثبث 

كعٌغغ لبثب ظكب قبَقظ ض خبڄغ جنج يعمٍعتط ض شبجڇنڄؼث سظكبث صعكتغ .١
جنج، پٍنڇؼصٍغ چٍعچط ض قٌثظڇتط شبجڇبَصط ڄبكتبثظمبكلٍعقبث ض لبثب شنصط 

 .يبثڇٍؼيط پٍعك

كعٌغغ لبثب ظكب يؼڄٍظ پبٌلط ُكتٍعكلب جٍنمبَغط جنج ڇغ حبكڨط كعٌغبكلبَڄبث .٢
 .ض يبقتظ ڇٍنڄكٍظغط ض شنثُكڄغ ڄبكتبث، ٻؼچٻط، چٍعچبث، غط ع ڇبطظ

 ٨٢لٍنثبث 

كعٌغغ لبثب ظكط طؼڇظ تصبكبَتط چظشبڄؼث پبٌلٍعيظ ظٌكبجب َبتط لبج ض .١
ُكتظجبَڄن جنج ڇغ حبكڨط صعكتغ ض ُكتعص قظكتعصط ُجگعثط لٍنثط لبَثبَغط 

 .ض ُكتعص ُكڄبث غٍغ كبكؼُكتظصبث ُكيؼٌڇٍغ طبَُكتبَصط ڇؼٌغبَُكتط ُكتط

 ٩٢لٍنثبث 



ظٌكبَجب َبتط ظكب يؼڄٍظ پنٌيبَيظ طبمتط ض صعكتغ ُكڄغ ُكڄبكتنغَب لغ .١
 .شبجڇبَصط پٍنشڇظتظُكتط كعٌغبكلبَڄبث جبٌلغ ڇبك قبَقظ قٍؼڇتط

ض ُكتعص لٍنڇؼصؼڄؼث پبٌلٍعيظ جبٌلغ لبج ض كبطڇؼصؼڄؼث ُكتظجبَڄن جبٌلغ، .٢
جؼكظ لبثب طبقَب ض جنج ڇبك لغ غؼطڇؼڄؼث خبصغظمٍعيظ ُكڄبج ڇعڨڇظّكتط 
لعطڇظّكڄؼث ض كعپڇبكبڄؼث پبٌلٍعيظ قؼغشط ُكڄبج ڇظٌجظّكتط كعٌغبكلبَڄبث 
ُكڄبج ڄعغط تعكتبَغط لبج ض ُكڄؼكلب جؼٌفب لٍنشڇظتظّكغغ ُكڄبج تبچيط 

 .صعكتغ سؼڇبث

غٍظ پبٌلٍعيظ ض كڄٍن ُكتظجبَڄن ُجگبَقب تبچٍعتط ض تؼق ثٍنُكتبَصط سبَُكتبَثط .٣
 .جٍنمبَغط تبقثبَيظ تعكڇنغظ

 ٠٣لٍنثبث 

پبم لٍنثبث ڄٍؼڇبث ڄنٌجٍظُكڄبث ض ُكڄبث غغ كبكؼُكتظصبث طؼڇبَكظ يبٌڄظصٍعتط لغ 
پبم كعٌغغ . نٌجٍظ لغ ض ثعمتظ، قبٌثب تعكڇبث لٍعصٍظُكڄبث، قبٌثب كعٌغغ پٍعصٍظغغ

ڄٍؼڇغ، قبٌثب تعكڇبث، قبٌثب ثعمتظ سؼڇبَكظ يؼڄبَتط ڄؼٌثط ڇبقب طبَُكتبَصط 
ظك لغ طظصڇنتط پبٌلٍعيظ ض ُكتظجبَڄن لبَثبَغظ ض ُكتعص كبكؼُكتظصبث ’جنج
 .ُكڄبث

كبكؼُكتظصبث قظكتعصعمبكلعقبث پبلٍعيظ َبتعك ُكڄبث كبكڇظكبَجب ض 
گبٌثب يبٌثغ .ُكڄبث ظص گٍنگبلبص ثعم (ض حظكتظ بتثج سنثبص )غعجُكڄبث سنثبث

 . (شنصكبَغغ شٍظ پٍؼثبَغغ )

 


