راىنما ً اطالعات مجمٌعو ی گلستان گليا (حاًی سری برنامو ىای رادیٌ گليا)

سعی شده تا بو تمام سٌاالت ذىن شما پاسخ داده شٌد

چطا ٔدٕٛػ ٝی ٌّسساٖ ٌّٟا ؟ ()1
ت٘ ٝاْ ذسا  ،ت ٝضإٙٞای ذطیس ٔدٕٛػ ٝی ٌّسساٖ ٌّٟا  ،تػٛضذ خی زی اف ذٛش آٔسیس
زٛخ ٝضٕا ضا ت ٝزٛضیحازی زضتاب ایٗ ٔدٕٛػ ٚ ٝاِثس ٝضازیٌّٟ ٛایی و ٝاظ ساَ  4667زا 468:
خرص ٔیطس خّة ٔیى ، ٓٙایٙدا٘ة ػس٘اٖ فطخأی خس اظ ٔسذ س ٝساَ زالش  ٚخیٍیطی
زٛا٘سسٓ وأّسطیٗ ٔدٕٛػ ٝی تط٘أٌّٟ ٝا چ ٝاظ حیث ویفیر  ٚچ ٝاظ ِحاػ وٕیر
ضا زض لاِة ٔدٕٛػ ٝی ٌّسساٖ ٌّٟا ٌطزآٚضی وٓٙ
إٞیر  ٚذاظ تٛزٖ ایٗ ٔدٕٛػ ٝزض زضخ ٝا َٚویفیر آٖ اسر ت ٝایٗ غٛضذ و ٝتٙس ٜایٗ آضضی ٛضا اظ
زٞ ٜا آضضیٔ ٛرسّف  ٚزض تیٗ ٞعاضاٖ واض ٙٔ ٚثغ لسیٕی تػٛضذ ٌّچیٗ یؼٙی فمظ ویفیر ٞای ػاِی
خٕغ آٚضی وطز ٜاْ ٚ .عی ایٗ ٔسذ فمظ زض حاَ خٕغ آٚضی  ،ا٘سراب ٔ ٚرػٛغا
ضٙاسایی ٘ ٚأٍصاضی آثاض تٛزْ و ٝت ٝخطاذ ٔیسٛا٘ٓ تٍٛیٓ تطای اِٚیٗ تاض زض ایطاٖ ایٗ ٔدٕٛػٝ
ت ٝایٗ غٛضذ ٔٙظٓ  ٚزلیك ٘أٍصاضی ضس ٜاسر

تطای زضسر وطزٖ ٔدٕٛػ ٝای تا ویفیر ٔسٕایع ٞیچ ػٙػطی ٕٟٔسط اظ زالش  ٚػالل٘ ٝیسر
ٔٗ زض تیٗ ٞعاضاٖ تط٘أ ٝای و ٝیافسٓ ت ٌٝ٘ٛ ٝای ػُٕ وطزْ و ٝوساْ تط٘أ ٚ ٝلغؼ ٝت ٝغسای
ٚالؼی آٖ ذٛا٘ٙس ٚ ٜآالذ ٔٛسیمی ضثی٘ ٚ ٝعزیه زط اسر  ،ت ٝایٗ خٟر و ٝاظ ٞط تط٘أٔ ٝثال ٛ٘ 7ع زیٍط
زاضسٓ ٌاٞی حسی تیطسط  ٗٔ ٚعثیؼسا آٖ تط٘أ ٝای ضا و ٝویفیر غاف زط  ٚضسازط زاضر ضا تطٔیٍعیسْ
و ٝزض ٟ٘ایر حاغُ ٔدٕٛػ ٝای ضس و ٝزض زٚض ٜذٛزش اظ ٞط ِحاػ وأُ تٛز
 ٚض٘ٛٙسٔ ٜیسٛا٘سر اظ ضٙیسٖ زه زه لغؼاذ آٖ ِصذ تثطز
تطای ٔثاَ وسی و ٝا ُٞفٗ تاضس چٌٛ ٖٛضص ت ٝضٙیسٖ ساظ ٛٔ ٚسیمی ػازذ وطز ٜاسر
حسٕا غسای ٚالؼی ضا زطریع ذٛاٞس زاز ٔ ،ثال یه ٕ٘ ٝ٘ٛتاضظ تط٘أٌّٟ ٝای ضٍ٘اضً٘  66:اسر
و ٝاثط خاٚزاٖ اسساز خٛاز ٔؼطٚفی اسر  ٚتا غسای تا٘ ٛاِ( ٟٝتٟاض غالْ حسیٙی)  ٚاسساز حسیٗ لٛأی
(فاذس ٝای) و ٝایٗ تط٘أ ٝتا ویفیر ػاِی  ٚتیٙظیط لطاض ٌطفس ٝاسر  ٚضٕا ػعیعاٖ غسای ساظ ضٚح ٘ٛاظ
اسساز ٔؼطٚفی  ٚزحطیطٞای تا٘ ٛاِ ٟٝضا ٚاضح ٔیطٛٙیس و ٝحسٕا خس اظ ضٙیسٖ آٖ  ،زغییطاذ ضا ٘سثر
ت ٝسایط ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ٔٛخٛز احساس ذٛاٞیس وطز ایٗ تط٘أ ٚ ٝچٙسیٗ تط٘أ ٝزیٍط تا ویفیر اغُ
 ٚویفیر خاییٗ و ٝزض زض اذسیاض ػٕ ْٛیا تسیاضی اظ سایر ٞا ٚ ٚتالي ٞا تطای زاّ٘ٛز یا فطٚش
لطاض زاضز ضا ت ٝضایٍاٖ تطای زسر  ٚضاسسی آظٔایی لطاض زاز ٜاْ زا ذٛززاٖ لضاٚذ وٙیس
ٔثاَ زیٍط تط٘أٌّٟ ٝای ضٍ٘اضً٘  8:9اسر اثط خاٚزاٖ اسساز ٟٔٙسس أیط ٕٞای ٖٛذطْ
و ٝتا غسای تاٟ٘ٔ ٛسسی  ٚاسساز ایطج ذٛاخ ٝأیطی ٘اتغٛٔ ٝسیمی اغیُ  ٚسّغاٖ آٚاظ ایطاٖ
اخطا ضس ٜاسر وٕٞ ٝچٙیٗ ایٗ تط٘أ ٝتا ویفیر ٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛزض زسر تٙس ٜاسر وٌ ٝفسٓ
اٌط ا ُٞفٗ تاضیس حسٕا غسا ضا زطریع ذٛاٞیس زاز یؼٙی سایط ویفیر ٞای زیٍط وٞ ٝسسٙس
یا ذیّی تٓ ٘ ٚأف ْٟٛیا زیع ٌٛ ٚش ذطاش ٞسسٙس و ٝاغال ضثی ٝغسای ٚالؼی اسساز ایطج
٘یسسٙسٕٞ .یٗ تط٘أ ٝضا  ٓٞتطای زسر  ٚلضاٚذ تػٛضزی وٌ ٝفسٓ لطاض زاز ٜاْ
أثاَ ایٗ تط٘أٞ ٝا زض ٔدٕٛػٌّ ٝسساٖ ٌّٟا تسیاض ظیاز اسر الظْ تصوط اسر
زض ٔدٕٛػ ٝچیعی تٙاْ ٔطاٞس ٜویفیر خاییٗ زط  ٚتاالزط ٘یسر  ٚفمظ ویفیر ٞای تاال
خایٍصاضی ضس ٜا٘س و ٝض٘ٛٙسٌاٖ ػعیع حسٕا ذٛزضاٖ ٔسٛخ ٝزفاٚذ ذٛاٙٞس ضس

ضاظ ویفیر ٞای ػاِی  ٚذٛب ٌّسساٖ ٌّٟا زثسیُ ضسٖ اظ غفحاذ ٌطاْ زٛسظ لسیٕی ٞای اُٞ
فٗ ت ٝفایُ اْ خی زطی اسر! أا ذة ٕٞیط ٝاضسثاٞازی ٞ ٓٞسر
ٔثال افطاز آٔازٛض ٞسسٙس و ٝزض ض٘ٚس زثسیُ اضسثأ ٜیىٙٙس یا تؼضی ویفیر اغّی ضا
زغییط ٔیسٙٞس  ٚآٖ فایُ ٔٙسطط ضسٔ ٚ ٜساسفا٘ ٝتاضٞا زض تیٗ ض٘ٛٙسٌاٖ ودی  ٚخرص ٔیطٛز
خیسا وطزٖ چیعی و ٝاحسٕاال ا َٚتٛز زض تیٗ چیعٞایی و ٝتؼسا ضس ترطی اظ واضْ تٛز
ظٔاٖ ظیازی غطف زطریع تٟسطیٗ ویفیر ٞای ٔٛخٛز زض تیٗ ایٗ زسس ٝاظ آثاض ٕ٘ٛزْ
زا ت ٝخایی ضسیسْ و ٝزیسْ ػّی ضغٓ زسر ٔٙاتغ تسیاض تاظ  ٓٞاٍ٘اض واضٞا زاضر
تی ویفیر ٔیطس چیعی و ٝاغال تطایٓ لاتُ لث٘ َٛثٛز ٘ا أیس ٘طسْ  ٚایٗ تاض زایط ٜخسر  ٚخٛیٓ
زا زٚسساٖ زٚسسا٘ٓ  ،سٙسی زٚسساٖ تیطسط  ٚاغیُ تاظ ٞای زیٍط ضٟط ٞا ٔ ،غاظٞ ٜا حسی واضٌاٞ ٜا
 ٚظیط ظٔیٗ ٞای تاظاض ٌسسطش زازْ زا ایٙى ٝزض ٟ٘ایر زٛا٘سسٓ تاظ  ٓٞویفیر ٞای تٟسطی ضا تیاتٓ
اظ لسیٓ ٌفسٗ خٛیٙس ٜیاتٙسسر یؼٙی ٚالؼا غسق ٔیىٙس
ایٟٙا یؼٙی حاال ضٕا ض٘ٛٙس ٜػعیع ٔیسٛا٘یس اعٕیٙاٖ حاغُ وٙیس و ٝآضضیٛی و ٝزسر ضٕاسر
حسالُ تٟسطیٗ ویفیر زض وُ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ٔٛخٛز تط ضٚی ایٙسط٘ر ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚای زیٍط فطٚضی ٚ
حسی تسیاضی اظ آضضی ٛتاظاٖ تعضي و ٝفطٚضی ٘یسسٙس  ٚحىٓ ٔدٕٛػ ٝزاضی ٞسسٙس اسر
ٔٛضٛع ٔ ٟٓزیٍط وٕیر یه ٔدٕٛػ ٝاسر یؼٙی زؼساز حسالُ تا چیعی وٌ ٝفسٔ ٝیطٛز ترٛا٘س
یؼٙی ٔثال آضضیٛی ٔیرطیس أا تسیاضی اظ آثاض لطاض ٍ٘طفس ٝا٘س  ،یا تطای تاالتطزٖ غیط ٚالؼی حدٓ ،
تسیاضی اظ آثاض تاضٞا ودی ضس ٜا٘س  ٚچیعی و ٝخسیسا ٔساسفا٘ٔ ٝس ضس ٜزثسیُ لغؼاذ  ٚواضٞا
حاال تا ٞط ویفیسی و ٝتاضٙس ت 653 ٝاسر و ٝواضی ٚالؼا تیططٔا٘ ٝت ٝحساب ٔیایس  ٚتٔ ٝثاَ
لاعی وطزٖ آب زض ضیط ٔیٕا٘س! تا ایٗ واض ت ٝویفیر آثاض تٞ ٝیچ ٚخ ٝاضافٕ٘ ٝیطٛز
 ٚزض ٔٛاضزی ت ٝویفیر لثّی و ٝضایس  ٓٞازفالا اغّی تاضس آسیة ٔیع٘س
زٟٙا حدٕی غیط ٚالؼی  ٌَٛ ،ظ٘ٙس ٚ ٜتیٟٛز ٜاضافٔ ٝیطٛز

زض ٞیچ خای ٔدٕٛػ ٝضازیٌّٟ ٛا اظ ٚب سایر ٌّسساٖ ٌّٟا وٛچىسطیٗ زغییطاذ ویفیسی ازفاق ٘یفساز ٜاسر
 ٚزٕاْ ویفیر ٞا ذٛب  ٚػاِی یا ٕٞاٖ ; 45اغّی تطای ذٛز واض ٞسسٙس .تٙس ٜذٛزْ زض ٌصضس ٝلطتا٘ی
ذطیس ٔدٕٛػٞ ٝای تی ویفیر  ٚزمّثی یا زسر واضی ضس ٜتٛز ٜاْ  ٚایٗ ٞا زدطتیاذ ٔٗ اسر
زض آذطیٗ ترص ایٗ سرٙا٘ٓ و ٝالظْ تٛز تطای ٔدٕٛػ ٝای و ٝس ٝساَ تطای آٖ ظحٕر وطیسْ
ٌفسٔ ٝیطس زا حسالُ تاظزیس وٙٙس ٜیا ذطیساض تسا٘س چٙیٗ چیعی یه ضث ٝحسی چٙس ٔا ٝٞحاغُ ٘طسٜ
زٚسر زاضْ والٔٓ ضا تا زٛضیحی زضتاض ٜواضٞایی ؤ ٝساسفا٘ ٝزض ایٗ ٔدٕٛػ٘ ٓٞ ٝیسسٙس زٕاْ وٓٙ
تایس ػطؼ و ٓٙو ٝزسسطسی ت ٝایٗ تط٘أٞ ٝا ٚالؼا ٔطىُ اسر یا حسالُ تٙس٘ ٜسٛا٘سسٓ
یؼٙی زمطیثا ٘ایاب ٞسسٙس  ٚزؼسازی زسر افطاز ٔدٕٛػ ٝزاض یا ػازی ساوٗ ذاضج اظ ایطاٖ اسر
و ٝحسی فٛذ ضس ٜا٘س  ٚخیسا وطزٖ  ٚضاضی وطزٖ زه زه ایٗ افطاز اغال واض ساز ٜای ٘یسر
 ٚتسِیُ لسیٕی تٛزٖ ایٗ تط٘أ ٝو ٝتیص اظ ٘یٓ لطٖ اظ زٟی ٝآٖ ٔیٍصضز احسٕاَ ایٙى ٝحسی
زؼسازی اظ آثاض ٔساسفا٘ ٝاظ تیٗ ضفس ٝتاضٙس چٙساٖ زٚض اظ زػٛض ٘یسر
تاظ  ٓٞزاویس ٔیى ٓٙؤ ٝدٕٛػ ٝی ٌّسساٖ ٌّٟا ٘سثر تٞ ٝط ٕ٘ ٝ٘ٛی فطٚضی زیٍط اظ تط٘أٌّٟ ٝا
زضغس تسیاض وٕسطی تط٘أ ٝخا افساز ٜزاضز  ٗٔ ٚاغال ضه ٘ساضْ تؼس اظ تطضسی  ٚذطیس  ،ذٛززاٖ
ت ٝػیٗ ٔسٛخ ٝحمیمر زٕاْ ٌفسٞ ٝای تٙس ٜذٛاٞیس ضس چطا و ٝاٌط ای٘ ٍٝ٘ٛٙثٛز  ٚاعٕیٙاٖ ٘ساضسٓ
ٞطٌع ت ٝذٛز اخاظٕ٘ ٜیسازْ و ٝالساْ ت ٝفطٚش ِ ٚى ٝزاض وطزٖ ٘اْ ذٛز وٓٙ
تطای ضرع تٙس ٜفطٚش ایٗ آضضی ٛزض اِٛٚیر اٞ َٚیچٛلر ٘ثٛز چ ٖٛاغال لطاض ٘ثٛز
و ٝاظ اتسسا چیعی تطای فطٚش تاضس  ٗٔ ٚغطفا ایٗ زالش ٞا ضا تطای ایٙى ٝفمظ
ٔدٕٛػ ٝای زاضس ٝتاضٓ زا تسٛا٘ٓ تفطٚضٓ ا٘داْ ٘سازْ ٘ ٝاغال تّى ٕٝٞ ٝاظ ضٚی ػالل ٚ ٝػطك تی ا٘سٟایٓ تٝ
ٔٛسیمی اغیُ ایطاٖ تٛز ایٙى ٝذٛزْ اظ ٔسذ ٞا لثُ ٔیرٛاسسٓ ایٗ ٔدٕٛػ ٝضا ٞط عٛض ضس ٜوأُ زاضس ٝتاضٓ
 ٚتطای تسسر آٚضز٘ص  ٓٞتسیاض ظحٕر وطیسْ ٞ ٚعیٞ ٝٙایص ضا تا وٕاَ ٔیُ خطزاذر وطزْ
 ٚحاال ٕٞچٌ ٖٛصضس ٝاظ ت ٝاضسطان ٌصاضی ٘سید ٝی زالش ٞایٓ تا ضٕا تسیاض ذٛضحاَ ٞسسٓ
تا احسطاْ ػس٘اٖ فطخأی ٔسیط ٌّسساٖ ٌّٟا

آضٙایی وّی تا ٔدٕٛػ ٝی ٌّسساٖ ٌّٟا )1_2( :
زػاٚیط زیسه ٞای ٔدٕٛػ ٝی ٌّسساٖ ٌّٟا اظ ضٚی ٞط زیسه تػٛضذ ٍ٘ ٝزاضس ٝضس ٜزض زسر زض ا٘ساظٜ
 ٚاتؼاز عثیؼی ػىس تطزاضی ضس ٜو ٝحدٓ زػاٚیط زیسه ٞا خٕؼا حسٚز  ًٔ 48اسر  ،آٖ ٞا زض یه
فایُ ظیح خساٌا٘ ٝلطاض ٌطفس ٝا٘س تطای زاّ٘ٛز ٔسسمیٓ  ٚزیسٖ زػاٚیط ٔیسٛا٘یس ایٗ ِیٙه ضا وّیه
تفطٔاییس .
زػاٚیط خٛض ٝی تط٘أٞ ٝا  ٚزطزیة ٘ظٓ فایُ ٞا ٘یع تٕٞ ٝطا ٜایٗ فایُ ضإٙٞای خی زی اف ضٕیٕ ٝضس ٜا٘س
أا زض غٛضزیى ٝضٕا ٔیرٛاٞیس ایٗ زػاٚیط ( )ًٔ 5ضا خساٌا٘ ٝتػٛضذ زاّ٘ٛز ٔسسمیٓ زضیافر ٕ٘اییس خس
ِغفا ضٚی ایٗ ِیٙه وّیه تفطٔاییس .
فایُ ٞای زسر ویفیر ٔدٕٛػ ٝی ٌّسساٖ ٌّٟا ت ٝزِیُ تاال تطزٖ حدٓ ایٗ فایُ ضإٙٞا ( )ًٔ 563زض یه
فایُ ظیح زیٍط  ٚتػٛضذ خساٌا٘ ٝلطاض ٌطفس ٝا٘س ضٕا ٔیسٛا٘یس تا زضیافر آٖ تٔ ٝمایس ٚ ٝزسر ویفیر
آضضیٌّ ٛسساٖ ٌّٟا تا زیٍط ٔدٕٛػٞ ٝای ٔٛخٛز تدطزاظیس زا اظ غحر ٌفسٞ ٝا اعٕیٙاٖ حاغُ وٙیس تطای
زاّ٘ٛز ٔسسمیٓ ٔ ٚمایس ٝزسر ویفیر ترطی اظ واض ٞا ٔیسٛا٘یس ایٗ ِیٙه ضا وّیه تفطٔاییس .
الظْ ت ٝشوط اسر زٕاْ ایٗ فایُ ٞا  ٚزٛضیحاذ زض ٚب سایر ٌّسساٖ ٌّٟا ٘یع لاتُ زضیافر ٔ ٚطاٞس ٜتٛزٜ
 ٚایٗ فایُ خی زی اف زٟٙا تطای ضاحسی ٞط چ ٝتیطسط ذطیساضاٖ ٌطأی زٟی ٝضس ٜاسر زا زٕاْ ٔغاِة
سایر ضا تػٛضذ یىدا زاضس ٝتاضٙس .

ٔحسٛیاذ زیسه ٞای ٔدٕٛػ ٝی ٌّسساٖ ٌّٟا چیسر ؟ ()2
زیسه  : 4تط٘أ ٝضازیٛیی تطي سثع (ضٕاض)645-4 ٜ
زیسه  : 5تط٘أ ٝضازیٛیی زه ٘ٛاظاٖ (ضٕاض):<3-434 ٜ
زیسه  : 6تط٘أ ٝضازیٛیی ٌّٟای ضٍ٘اضً٘ (ضٕاض )6;6-4 ٜتٕٞ ٝطا ٜتط٘أٞ ٝای ٔرػٛظ  ٚتط٘أٞ ٝای
تس ٖٚاػالْ تط٘أٝ
زیسه  : 7تط٘أ ٝضازیٛیی ٌّٟای ضٍ٘اضً٘ (ضٕاض )8;4-6;7 ٜتٕٞ ٝطا ٜیه ضاذ ٌُ ٝضٕاض798-769 ٜ

زیسه  : 8تط٘أ ٝضازیٛیی یه ضاذ ٌُ ٝضٕاض768-4 ٜ
زیسه  : 9تط٘أٞ ٝای ٌّچیٗ ٞفس ، ٝزِٛٙاظاٖ  ،ضٕا  ٚضازیٛ
زیسه  : :تط٘أٞ ٝای چىاٚن ٌّٟ ،ای ضٍ٘اضً٘ ٌّٟ ،ای زاظ ، ٜزض ٔسح حضطذ ػّی ٌّٟ ،ای خاٚیساٖ ،
ٌط ٜٚفطٙٞ ٚ ًٙٞط ٔ ،ػاحث ٝتا ٙٞطٔٙساٖ ٛ٘ ٚای ٘ی
زیسه ;  :تط٘أٞ ٝای تا ویفیر ذاضق اِؼاز ٌُ ، ٜغحطایی ٞ ٌُ ،ای غطتر  ،زطا٘ٞ ٝا  ٚذاعطٞ ٜا ٘ ،غٕٝ
ساظ  ،ضازی ٛزضیا  ٚذاعطاذ ٌصضسٝ
زیسه <  :تط٘أٞ ٝای ضازیٛٔ ، ٛسیمی ایطا٘ی  ،وٙسطذ آ ًٙٞساظاٖ ٔٛسیمی  ،سطٌصضر ضازی ، ٛتعْ
٘ٛضٚظی  ،تعْ ضاػطاٖ  ،زَ اٍ٘یعاٖ  ،خاٚزا٘ٞ ٝا ٘ ،غٕٞ ٝای زَ ٛ٘ ،ایی اظ ٔٛسیمی ّٔی  ٚساظ  ٚسرٗ
زیسه ٞ( : 43سی )ٝتط٘أ ٝتعْ ذػٛغی ٙٞطٔٙساٖ  ،زسسٍاٞ ٜای ٔٛسیمی ٘ ٚغٕٞ ٝای وٟٗ
زیسه ٞ( : 44سی )ٝتط٘أ 6: ٝساَ ضازی ٛایطاٖ  83 ،ساَ ٔٛسیمی ایطا٘ی  433 ،ساَ سٙسٛض  85 ،زطا٘ٝ
وٛچ ٝتاظاض  433 ،ساَ زاض  433 ،ساَ س ٝزاض  433 ،ساَ آٚاظ  453 ،چٟاض ٔضطب  ،آفساب ٟٔساب  ،آثاض
وٕیه  ،ػاضما٘ ، ٝچاٚٚش  ،ا٘سراتی ٌٙ ،ح سٛذسٌٙ ، ٝدی ، ٝٙلسیٕی أا عال  ،ذاعطٞ ٜا ٔ ،ثٛٙی ذٛا٘ی ،
خیطٍأاٖ ٔٛسیمی  ،آٞ ًٙٞای ٔؼطٚف لسیٕی تطای ضلع  ،سیٕای ضاػطاٖ  ،زاض زٚض ٜلاخاض  ،سالی ٘أ، ٝ
زطا٘ٞ ٝای ٌٕطسٌّ ، ٜچیٙی اظ ٔٛسیمی ایطاٖ  ٚخٟاٖ
زیسه ٞ( : 45سیٔ )ٝماِٞ ٝا  ٚوساب لسیٕی ضازیٌّٟ ٛا ضأُ اعالػاذ ٞط تط٘أ ٝتػٛضذ ػىس  ٚفایُ  ٚخی
زی اف

زٛضیحاذ ٔحسٛا  ٚحدٓ زلیك ٔدٕٛػ ٝی ٌّسساٖ ٌّٟا )2_2( :
ایٗ ٔدٕٛػ ٝزاضای تط٘أٞ ٝای تطي سثع  ،تط٘أٞ ٝای ضازی ، ٛتعْ ضاػطاٖ  ،تعْ ٘ٛضٚظی  ،چىاٚن ،
وٙسطذ آٍٙٞساظاٖ ٔٛسیمی  ،زض ٔسح حضطذ ػّی (ضثی ٚ ٝضطتی ذٛا٘ی لثُ اظ ا٘مالب)  ،زَ اٍ٘یعاٖ ،
زِٛٙاظاٖ ٌّ ،چیٗ ٞفسٌّٟ ، ٝای غطتر ٌّٟ ،ای خاٚیساٖ ٌّٟ ،ای ضٍ٘اضً٘ ٌّٟ ،ای غحطایی ٌّٟ ،ای زاظ، ٜ
تط٘أٞ ٝایی اظ ٌط ٜٚفطٙٞ ٚ ًٙٞط ت ٝسطخطسسی فطأطظ خایٛض  ،خاٚزا٘ٞ ٝا  ،ذاعطاذ ٌصضسٛٔ ، ٝسیمی
ایطا٘ی ٔ ،ػاحث ٝتا ٙٞطٔٙساٖ ٘ ،غٕ ٝساظ (ضازی ٛتأساز) ٘ ،غٕٞ ٝای زَ ٛ٘ ،ای ٘ی ٛ٘ ،ایی اظ ٔٛسیمی ّٔی

 ،ضازی ٛزضیا  ،سطٌصضر ضازی ، ٛساظ  ٚسرٗ  ،ضٕا  ٚضازی ، ٛزىٛٙاظاٖ  ،زطا٘ٞ ٝا  ٚذاعطٞ ٜا  ،یه ضاذٌُ ٝ
ٔ ٚدٕٛػ ٝای اظ تط٘أٞ ٝای تا ویفیر ذاضق اِؼاز ٜضازیٌّٟ ٛا تس ٖٚاػالْ تط٘أٔ ٝیثاضس
ایٗ ٔدٕٛػ ٝتط ضٚی < زی ٚی زی (< ٌیٍا تایسی) زىثیط ٔیطٛز و ٝوأال خط ضس ٜا٘س  ٚزی ٚی زی ٞا تا ِیثُ
ظیثا  ٚضىیُ زىثیط ٔیط٘ٛس ِ ٚیثُ واغصی ٕ٘یثاضس و ٝتا زٕاس ت ٝآب اظ تیٗ تطٚز تّى ٝت ٝغٛضذ چاج ِیعضی
اسر و ٝزض زٕاس تا ٔایؼاذ اظ تیٗ ٕ٘یطٚز  ٚخٙس زی ٚی زی ٞا  ٓٞاظ ٔطغٛب زطیٗ خٙس تاظاض اسر ٚ
زاضای ٞیچ ٌ ٝ٘ٛلفّی ٕ٘یثاضس و ٝتا تسس ٝتٙسی ٔٙاسة تطای ضٕا اضساَ ذٛاٞس ضس
ٕٞاٖ عٛض و ٝلثال ٌفس ٝضس زٕاْ تط٘أٞ ٝای ایٗ ٔدٕٛػ ٝتا ویفیر ; 45اغّی ٞسسٙس
ایٗ آضضی ٛزض ٔدٕٛع زاضای  6459تط٘أ ٚ ٝاخطا تا حدٓ ذاِع وّی ٌ :6 :یٍاتایر اسر
ایٗ آضضیٕٞ ٛطا ٜتا یه ِیسر و ٝاظ ضٚی وساب لسیٕی  4;4غفح ٝای ضازیٌّٟ ٛا اسىٗ ضس ( ٜت ٝغٛضذ خی
زی اف) تا اعالػاذ وأُ تط٘أٞ ٝا اضساَ ذٛاٞس ضس
زؼساز تط٘أٞ ٝا اظ ٞط ٔدٕٛػ ٝتط٘أ ٝضازیٛیی زض آضضیٌّ ٛسساٖ ٌّٟا ت ٝایٗ غٛضذ اسر_ زػٛیط ظیط :

تا تطضسی ٞایی و ٝزاضسٓ اضىاالذ اوثط ٔدٕٛػٞ ٝا زض ذػٛظ تط٘أ ٝضازیٌّٟ ٛا ت ٝایٗ غٛضذ تٛز٘س و: ٝ

ٌّٟای ضٍ٘اضً٘  6::و ٝاضسثاٞا ٕٞاٖ  5::اسر
ٌّٟای ضٍ٘اضً٘ ;; 4اِ ٚ ٟٝضدطیاٖ ٕٞاٖ ٌّٟای زاظ 56 ٜاسر
ٌّٟای ضٍ٘اضً٘ ٕٞ 637اٖ تطي سثع  637اسر
ٌّٟای ضٍ٘اضً٘ ٕٞ 6<:اٖ یه ضاذ 6<:ٌُ ٝاسر
ٌّٟای ضٍ٘اضً٘ ٔ 434طضیٌّ ٚ ٝدایٍا٘ی ٕٞاٖ ٌّٟای ضٍ٘اضً٘  55:اسر
یه ضاذ 46 ٌُ ٝتٙاٖ ٕٞاٖ تط٘أ ٝی ٌّٟ 575ای ضٍ٘اضً٘ اسر
یه ضاذ ٌُ ٝتی ٘اْ ٌّدا ٕٞاٖ یه ضاذ 685 ٌُ ٝاسر

یه ضاذ ٌُ ٝتی ٘اْ ذٛا٘ساضی  ٚسط ًٙٞظازٕٞ ٜاٖ یه ضاذ 66; ٌُ ٝاسر
یه ضاذ ٌُ ٝتی ٘اْ لٛأی ٕٞاٖ یه ضاذ 636 ٌُ ٝسالی ٘أ ٝاسر
یه ضاذ ٌُ ٝتی ٘اْ اِ ٚ ٟٝضٟیسی (چٟاضزٔ ٓٞطزاز) ٕٞاٖ یه ضاذ 576 ٌُ ٝاسر
یه ضاذ ٌُ ٝتی ٘اْ ضٟیسی ٕٞاٖ یه تطي سثع  55:اسر
ٌّٟای خاٚیساٖ  <4تٙاٖ  ٚخطٚا٘ ٝذاعطٕٞ ٜاٖ ٌّٟای خاٚیساٖ ;< اسر
تط٘أ ٝی زَ اٍ٘یعاٖ زض اوثط آضضیٞ ٛا چٙس فایا ودی تٛز ٜو ٝزض ایٗ آضضی ٛاغالح ضسٜ
زض تط٘أٛٔ ٝسیمی ایطا٘ی ز ٚتط٘أ ٝاسساز ٔحٕٛزی ذٛا٘ساضی اسر ؤ ٝطتٛط ت ٝتط٘أ ٝی
٘ٛایی اظ ٔٛسیمی ّٔی ٔیثاضس
ایٗ آضضیٕٞ ٛطا ٜتا یه ِیسر و ٝاظ ضٚی وساب لسیٕی  4;4غفح ٝای ضازیٌّٟ ٛا اسىٗ ضسٜ
اسر (تػٛضذ خی زی اف) تا اعالػاذ وأُ تط٘أٞ ٝا تػٛضذ سی زی  ٚزیسه  45تطای ضٕا
اضساَ ذٛاٞس ضس
ایٗ آضضی ٛتا زٕاْ ٚیژٌی ٞا  ٚزٛضیحاذ ٔفػّی وٌ ٝفس ٝضس تطای اِٚیٗ تاض فمظ زض ٚب سایر
ٌّسساٖ ٌّٟا ت ٝفطٚش ٔیطسس

ػال ٜٚتط آضضی ٛضازیٌّٟ ٛا ز ٚػسز زی ٚی زی زیٍط (ٌ 9یٍاتایسی) تػٛضذ ضایٍاٖ
(ٞسی ٝی تسیاض ٚیژ ٜی ٌّسساٖ ٌّٟا تطای ذطیس وُ ٔدٕٛػ )ٝت ٝضسٓ یاز تٛز تٝ
ضٕا اٞسا ذٛاٙٞس ضس و ٝتٔ ٝدٕٛػ ٝتؼٛٙاٖ زیسه ٞای  11 ٚ 11اضاف ٝضس ٜاسر
ٔ ٚحسٛیاذ ایٗ ز ٚزیسه ٘یع اظ ایٗ لطاض اسر_زػٛیط ظیط :

٘ح ٜٛی ذطیس ٔدٕٛػ ٝی ٌّسساٖ ٌّٟا چٍ ٝ٘ٛاسر ؟ ()3
ذطیس ٔدٕٛػ ٝی ٌّسساٖ ٌّٟا (آضضی ٛضازیٌّٟ ٛا) زض حاَ حاضط فمظ تػٛضذ خسسی اسر

ضٕا اظ عطیك یىی اظ ضاٞ ٜای اضزثاعی و ٝزض خاییٗ زضج ضس ٜا٘س ٔدٕٛػ ٝضا سفاضش ٔیسٞیس ٔ ٚدٕٛػ ٝاظ ٞط
ودای ایطاٖ و ٝتاضیس تطای ضٕا زٛسظ خسر خیطساظ اضساَ ذٛاٞس ضس (ذطیساض ٌطأی تایس ٞعی ٝٙی زضیافر
ٔدٕٛػ ٝضا اتسسا تػٛضذ واضذ ت ٝواضذ خطزاذر ٕ٘ایس زا سفاضش اضساَ ضٛز) لیٕر ٔدٕٛػ ٝی ٘فیس ٌّسساٖ
ٌّٟا "آضضی ٛوأُ تط٘أ ٝضازیٌّٟ ٛا" تٕٞ ٝطاٞ ٜعی ٝٙی خسر آٖ ٞ 6;3عاض زٔٛاٖ ٔمغٛع اسر – ِغفا زٛخٝ
وٙیس ٚلسی ٔیٍٛییٓ سفاضش ٔیسٞیس یؼٙی آزضس زلیك خسسی ذٛززاٖ ضا ٘یع شوط تفطٔاییس ضأُ ضٟط  ،اسساٖ ،
ضٚسسا  ،ذیاتاٖ  ،وٛچ ، ٝوس خسسی  ،خالن ٘ ،اْ ٘ ٚاْ ذا٘ٛازٌی  ٚزطخیحا یه ضٕاض ٜزٕاس

ت ٝزطزیة ػال ٜٚتطسایر تط اساس اِٛٚیر یؼٙی لسٕر ٘ظطاذ  ،ضٕاضٕٞ ٜطا ٜتٙس ٜتطای زٕاس یا اس اْ اس ،
زٍّطاْ  ٚایٕیُ ٞسسٙس و ٝتالفاغّ ٝتؼس اظ زضیافر  ٚزیسٖ خیغاْ ضٕا حسٕا زٕاس ذٛاٌ ٓٞطفر زا اظ اضساَ
ٔدٕٛػ ٝتا ذثط ٌطزیس  ،تطای ضإٙٞایی تیطسط زض ذػٛظ ضٕاض ٜواضذ یا سٛاالذ زیٍط ت ٝخع چیعٞایی وٝ
زٛضیح زاز ٜضس ٔیسٛا٘یس تا زٍّطاْ تٙس ٜزض اضزثاط تاضیس

آضضی 44( ٛػسز زی ٚی زی < ٌیٍاتایسی  4 ٚػسز سی زی ٔدٕٛػا  45زیسه) تا ِیثُ ِیعضی ظیثا  ٚضىیُ ٚ
تسس ٝتٙسی ٔٙاسة تا لاتّیر ودی  ٚتسٞ ٖٚیچ ٌٔ ٝ٘ٛحسٚزیر  ٚزلیما حاٚی زٕاْ تط٘أٞ ٝایی و ٝزض سایر شوط
ضس ٜا٘س ذٛاٞس تٛز و ٝتا خسر خیطساظ اضساَ ذٛاٞس ضس  ٚتیٗ  5زا ٟ٘ایر  7ضٚظ واضی تسسر ضٕا ذٛاٞس ضسیس

تٙا ت ٝزضذٛاسر تؼضی اظ زٚسساٖ اظ ایٗ خس ضٕا ٔیسٛا٘یس فمظ زیسه ٔٛضز ٘ظط ذٛززاٖ ضا تدع س ٝزیسه
آذط وٞ ٝسی ٝذطیس وُ ٔدٕٛػٞ ٝسسٙس تػٛضذ زىی  ٚاظ عطیك زضذٛاسر ذطیس خسسی زٟیٕ٘ ٝاییس زض ایٗ
غٛضذ ٞعی ٝٙذطیس  ٚاضساَ ٞط وساْ اظ زیسه ٞای ضٕاض ٜی  4زا < ت ٝغٛضذ ٞط زیسه زا٘ ٝای ٞ 83عاض
زٔٛاٖ ٔحاسث ٝضس ٜاسر وٞ ٝعی ٝٙی خسر خیطساظ  ٓٞزض ٘ظط ٌطفس ٝضس ٚ ٜضٕٙا تسِ ٖٚیثُ ذٛاٙٞس تٛز
زیسه ٞای ٞسی ٝی  45-44-43فمظ تا ذطیس وُ ٔدٕٛػ ٝاضساَ ذٛاٙٞس ضس
تطای ذطیس ٞای زیسه زىی ِ ،غفا زض ٘ظط زاضس ٝتاضیس و ٝزیسه فالس ِیثُ  ٚساز ٜذٛاٞس تٛز
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سرٙی تا زٚسساٖ تؼس اظ ذطیس )4( :
زض زٛضیحاذ اضاض ٜضس و ٝزؼسازی اخطا  ٚتط٘أٞ ٓٞ ٝسسٙس ؤ ٝساسفا٘ ٝزض ایٗ ٔدٕٛػٚ ٝخٛز ٘ساض٘س ٚ
زِیُ آٖ  ٓٞزٛضیح زاز ٜضس  ٓٞ ٚچٙیٗ تیاٖ ضس و ٝتا ایٗ حاَ ٕٞیٗ ٔدٕٛػ ٝاظ زٕاْ ٔدٕٛػٞ ٝای ٔٛخٛز
تطای فطٚش وأُ زط اسر ٌٛ ٚا ٜایٗ ازػا فایُ ٞای زسر ویفیر  ،زػاٚیط خیص ٕ٘ایص ٞ ..ٚسسٙس
زض ذػٛظ ٔدٕٛػٞ ٝای لسیٕی  ٚزض ایٗ ٔٛضز و ٝتیص اظ ٘یٓ لطٖ اظ زٟی ٚ ٝضثظ آٖ ٔیٍصضز وٕسط وسی
ٔیسٛا٘س ازػا وٙس اظ ٞط ِحاػ وأُ اسر ِٚی وسی ٕ٘یسٛا٘س ازػا وٙس زٕاْ ویفیر ٞا  653اغّی اسر
تٞ ٝط غٛضذ أا تؼس اظ ذطیس ایٗ خایاٖ ٘یسر  ٚاٌط ٔٛفك ض ْٛآٖ تط٘أٞ ٝا ضا تٞ ٝط ٘حٛی خیسا و ٓٙزض ایٗ
غٛضذ اٌط ضٕا ٔدٕٛػ ٝضا لثال ذطیس ٜتاضیس ت٘ ٝفغ ضٕاسر  ٚزض غٛضذ زٕایُ تػٛضذ یه زیسه زیٍط تا
ٞعی ٝٙای ا٘سن ایٗ ت ٝضٚظ ضسا٘ی تطای ضٕا اضساَ ذٛاٞس ضس (ٞعیٞ 53 : ٝٙعاض زٔٛاٖ)  ٚعثیؼسا اٌط
ذطیساض خسیس تاضیس ٔ ٚدٕٛػ ٝضا لثال زضیافر ٘ىطز ٜتاضیس زغییطاذ زض ٘سر ٝتؼسی ٌٙدا٘س ٜذٛاٙٞس ضس
و ٝتایس تا لیٕر  ٚضطایظ آیٙس ٜوُ ٔدٕٛػ ٝضا زٟی ٝفطٔاییس ت ٝزِیُ ٔطغّٞ ٝای ضرػی فىط ٕ٘یى ٓٙایٗ
ازفاق حسالُ تطای أساَ ضخ زٞس  ٚایٗ ٔدٕٛػ ٝزض ساَ  <8تٕٞ ٝیٗ غٛضذ  ٚزلیما تا ٔحسٛیازی وٌ ٝفسٝ
ضس ػطضٔ ٝیطٛز زض آیٙس ٜاٌط ٞط زغییطی حاغُ ضس حسٕا یا تػٛضذ یه زیسه زیٍط یا افعٚزٖ ِیٙه ٞای
زاّ٘ٛز (و ٝفمظ زض اذسیاض وسا٘ی ؤ ٝدٕٛػ ٝضا لثال زضیافر وطز ٜتاضٙس یا آٟ٘ایی و ٝزٕایُ زاض٘س ٔدٕٛػٝ
ضا اظ ٘ ٚ ٛوأُ زٟی ٝفطٔایٙس) تؼٛٙاٖ یه ضٚظ ضسا٘ی تٔ ٝدٕٛػ ٝزض زسسطس لطاض ذٛاٞس ٌطفر
ٕٔىٗ اسر زض آیٙس٘ ٜعزیه تٙس ٜتؼس اظ ٔدٕٛػ ٝی ٌّٟا زٕطوع ذٛز ضا ضٚی ٔدٕٛػٞ ٝا یا فؼاِیر ٞای
زیٍطی لطاض ز ٓٞو ٕٝٞ ٝتؼس اظ ػّٕی ضسٖ زض ٚب سایر ٌّسساٖ ٌّٟا ٌفس ٝذٛاٞس ضس أیسٚاضْ اظ ایٗ
ٔدٕٛػِ ٝصذ وافی ضا تثطیس  ،خیطٚظ تاضیس
ٔدٕٛػ ٝی ٌّسساٖ ٌّٟا زض ٔطزاز ٔا <8 ٜت ٝضٚظ ضس
 ٚت ٝآٖ زؼسازی تط٘أ ٝی تا ویفیر  ٚخسیس اضاف ٝضس ایٗ ت ٝضٚظ ضسا٘ی و ٝتطای اِٚیٗ تاض اظ ظٔاٖ زاضید
ا٘سطاض ایٗ ٔدٕٛػ ٝازفاق افساز ٜاسر ت ٝزیسه  45ؤ ٝماِٞ ٝا  ٚوساب لسیٕی ٌّٟاسر تا ٘اْ خٛض ٝتػٛضذ

زاضید ت ٝضٚظ ضسا٘ی افعٚز ٜضس ٚ ٜزیٍط ت ٝضٚظ ضسا٘ی ٞای تؼسی  ٕٝٞضأُ زٛضیحاذ لسٕر (سرٙی تا
زٚسساٖ تؼس اظ ذطیس) تاال ترص خاضاٌطاف ز ْٚذٛاٙٞس ضس
خایاٖ
ػس٘اٖ فطخأی اسفٙس ٔا46<8 ٜ
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