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قطح فطايٌس ذسهت آهَظـ ؾالهت ثِ ؾبلوٌس ثِ صَضت گطٍّي
ؾرٌي ثب هطثيبى
تسضيؽ ثطاي ؾبِٕٙساٖ ٘ ،يبظٔٙس تٛخٚ ٝيػ ٜثب ضٚيىطزٞبي ظيط اؾت:
 .1اضائ ٝغبِت ث ٝظثبٖ ؾبز ٚ ٜذٛززاضي اظ ثىبضثطزٖ ٚاغٞ ٜبي ترههي؛
 .2ؾطػت وٓ زض اضائ ٝغبِت ثب زض٘ظط ٌطفتٗ ظٔبٖ اضائ ٝجبحث ثطاي ؾبِٕٙساٖ؛
 .3خٕغ ثٙسي ٔغبِت ث ٝعٛض ٔىطض زض خّؿ ٚ ٝعطح ؾٛاَ زض ضاؾتبي زضن ٔغّت تٛؾظ ؾبِٕٙس؛
ٚ .4ضٚز ثٔ ٝجحث خسيس پؽ اظ اعٕيٙبٖ حبنُ وطزٖ اظ يبزٌيطي ٔغبِت لجّي تٛؾظ ؾبِٕٙس؛
 .5قطوت زازٖ ؾبِٕٙسا٘ي و ٝث ٝاٞساف ٔٛضز ٘ظط ضؾيس ٚ ٜزض فطايٙس تسضيؽ ث ٝػٛٙاٖ اٍِ ٛثطاي ؾبيط
ٕٞؿبالٖٔ،حؿٛة ٔي ق٘ٛس.
 .6اظ آ٘دب وٞ ٝسف ٞط آٔٛظقي  ،اضتمبء ؾغح اعالػبت  ٚثىبضٌيطي آٟ٘ب زض ضاؾتبي تبٔيٗ ؾالٔت اؾت ،تؼييٗ
اٞساف زض ٞط خّؿ ٝثطاي ؾبِٕٙساٖ  ٚضؾيسٖ ث ٝتٛافك ثط اٞساف لبثُ اخطا تٛؾظ آ٘بٖ ٔي تٛا٘س تضٕيٗ ٔب٘سٌبضي
اعالػبت يبز قسٔ ٜحؿٛة ٌطزز .ثٙبثطايٗ زضيبفت تفب٘ ٓٞبٔ ٝقفبٞي اظ ؾبِٕٙساٖ زض پبيبٖ ٞط خّؿ ،ٝزض ٔٛضز اٞسف
آٖ خّؿٔ ٝي تٛا٘س ٔجٙبيي ثطاي اضظقيبثي تسضيؽ قٕب ٘يع لطاضٌيطز.
ًكتِ :زضنٛضت ػسْ تٛافك ؾبِٕٙس زض ذهٛل اعالػبت والؼ تغصي ٝزض زٚضاٖ ؾبِٕٙسي ،تؼبُٔ ثب ؾبِٕٙس اظ عطيك
عطح ؾؤاالت ٔطتجظ ثب اعالػبت والؼ تغصي ٝضطٚضي اؾت.
ثِ يبز زاقتِ ثبقيس:
ٕٛٞاض ٜزض والؼ ثبيس ث ٝؾ ٝؾٛاَ انّي پبؾد زٞيس:
ٔ كىُ ؾالٔت ؾبِٕٙساٖ زض ٔٛضٛع ٔٛضز ثحث چيؿت؟
 ؾبِٕٙساٖ ثطاي ضفغ ٔكىُ ؾالٔت چ ٝثبيس ا٘دبْ زٙٞس؟
 چطا ٔ ٟٓاؾت و ٝؾبِٕٙساٖ ايٗ وبض ضا ا٘دبْ زٙٞس؟
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الگَي فطايٌس تسضيؽ ثطاي رلؿبت گطٍّي
اقساهبت هطثي

فطايٌس ثطگعاضي
رلؿِ آهَظقي

فطايٌس قجل اظ قطٍع رلؿِ آهَظقي
ًيبظ ؾٌزي اٍليِ






ثطلطاضي اضتجبط ٔٙبؾت ثب زػٛت ق٘ٛسٌبٖ (ؾبِٕٙس ٕٞ ٚطاٚ ٜي).
وٙتطَ ِيؿت ؾبِٕٙساٖ زػٛت قس ٜثب ؾبِٕٙساٖ حبضط
اٞساف خّؿ ٝث ٝعٛض ٔرتهط قطح زاز ٜقٛز  ٚزض نٛضت تٕبيُ زض خّؿ ٝحضٛض يبثٙس.
پطؾف اظ قطوت وٙٙسٌبٖ زض والؼ زض ظٔيٛٔ ٝٙضٛػبت آٔٛظقي ٔٛضز ػالل ٝزض خّؿ ٚ ٝتىٕيُ
خس َٚاِٛٚيت ثٙسي ٘يبظ ؾٙدي تطؾيٓ قس ٜثط ضٚي ترت.ٝ
فطايٌس ثطگعاضي رلؿِ آهَظقي

ارطاي آهَظـ



ذٛـ آٔسٌٛيي.



ثيبٖ اٞساف خّؿٝ



٘يبظؾٙدي ٔجبحث خّؿ.ٝ



ا٘دبْ آظٔ ٖٛاِٚي( ٝپيف آظٔ.)ٖٛ



ثيبٖ ٔمسٔ ٝثحث.



اضائ ٝجبحث انّي (پٛقف زازٖ تٕبٔي اٞساف خّؿ.)ٝ



عطح ؾٛاَ ثطاي اضظيبثي ٔيعاٖ زضيبفت فطاٌيطاٖ اظ ٔٛضٛع  ٚعطح ٔجحث خسيس.



خٕغ ثٙسي ٔجبحث اضاي ٝقس ٜتٛؾظ ٔطثي.

فطايٌس اضظقيبثي



رلؿِ



عطح ؾٛاالت قفبٞي پؽ اظ اضائ ٝجحث.

فطايٌس تؼييي ظهبى
هالقبت ثب پعقك

اضاي ٝخٕغ ثٙسي ٔجبحث تٛؾظ ؾبِٕٙساٖ زض فٛانُ اضائ ٝجبحث.



ا٘دبْ آظٟٔ٘ ٖٛبيي (پؽ آظٔ ٚ ٖٛتؿت ػّٕىطزي).



ٔكبٞس ٜا٘دبْ ػّٕي ٟٔبضت ٞب ي ؾبِٕٙس زض والؼ.

زض نٛضت ٘يبظ ؾبِٕٙس ثٔ ٝكبٚض( ٜؾبِٕٙسا٘ي و٘ ٝيبظ ث ٝضغيٓ غصايي ذبل ث ٝزِيُ ثيٕبضي زاض٘س )  ،ظٔبٖ
ٔطاخؼ ٝؾبِٕٙس ث ٝپعقه تؼييٗ ٌطزز.
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كتبة تغصيِ
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ػٌَاى زضؼ :تغصيِ زض زٍضاى ؾبلوٌسي
اعالػبت زضؾي
پيف ًيبظ ّب :تٕبٔي ؾبِٕٙساٖ  60ؾبَ  ٚثبالتط زض والؼ تغصي ٝقطوت ٔي وٙٙس.
ٔست زٚض 2 :ٜؾبػت.
ظٔب٘جٙسي اخطا 2 :خّؿ 60 ٝزليم ٝاي ث ٝعٛض ٔتٙبٚة.
تؼساز فطاٌيطاٖ :حسالُ  ٚ 5حساوثط ٘ 20فط ؾبِٕٙس.
اّساف ٍيػُ
زض پبيبٖ زٚض ،ٜؾبِٕٙساٖ فطاٌيط لبزض ثبقٙس:
 .1إٞيت تغصي ٝزض زٚض ٜؾبِٕٙسي ضا ث ٝعٛض ٔرتهط قطح زٙٞس.
 .2ثب شوط يه ٔثبَ ٘مف تغصي ٝضا زض وبٞف ثيٕبضي ٞب ثيبٖ ٕ٘بيٙس.
٘ .3يبظٞبي قف ٌب٘ ٝثٛٔ ٝاز غصايي ذٛز ضا زض ع َٛيه ضٚظ ِيؿت ٕ٘بيٙس.
 .4زٛ٘ ٚع وّي اظ ضٚغٗ ٞبي ذٛضاوي ضا ٘بْ ثطزٛ٘ ٚ ٜع ٔفيس آٖ ضا ا٘تربة ٕ٘بيٙس.
 .5حسالُ يه ٔٛضز اظ ٔضطات ٔهطف ٔٛاز غصايي حبٚي وّؿتط َٚثبال ضا ٘بْ ثجط٘س.
 .6پٙح ٔٛضز اظ ٔٛاز غصايي حبٚي وّؿتط َٚثبال ضا ٘بْ ثجط٘س.
 .7حسالُ پٙح ٔٛضز اظ ضاٞ ٜبي وبٞف ٔيعاٖ چطثي ٔهطفي ضا ِيؿت ٕ٘بيٙس.
ٛ٘ 4 .8ع اظ ٚيتبٔيٗ ٞبي ٔٛضز ٘يبظ زض زٚض ٜؾبِٕٙسي ضا ٘بْ ثجط٘س.
 .9حسالُ ؾٛٔ ٝضز اظ ٔٙبثغ غصايي تبٔيٗ وٙٙسٚ ٜيتبٔيٗ ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ؾبِٕٙساٖ ضا ثيبٖ وٙٙس.
 .10ز ٚتٛني ٝغصايي ثطاي افعايف ٔيعاٖ خصة آ ٗٞضا اضاي ٝزٙٞس.
ٌ .11طٞ ٜٚبي ٔٛاز غصايي ضا ثط اؾبؼ ٞطْ ٔٛاز غصايي زض وتبة ثكٕبض٘س.
 .12زٔ ٚثبَ اظ ٔٛاز غصايي ٔٛخٛز زض ٞط زؾت ٝاظ ٌطٟٞٚبي غصايي اضاي ٝزٙٞس.
 .13حسالُ يه ٔبز ٜغصايي خبيٍعيٗ ثطاي ٞط يه اظ ٌطٞ ٜٚبي ٔٛاز غصايي ِيؿت ٕ٘بيٙس (ثط اؾبؼ فط ًٙٞذٛز).
 .14زض ثحث ٞبي ٌطٞٚي والؼ ث ٝعٛض فؼبَ ثب عطح ؾٛاَ يب پبؾد ث ٝؾٛاالت  ... ٚقطوت ٕ٘بيٙس.

 .15تٛنيٞ ٝبي ٔفيس تغصي ٝاي ضا ث ٝعٛض وّي ثطاي اػضبي ٌط ٜٚؾبِٕٙساٖ زض خّؿ ٝػٕٔٛي اضاي ٝزٙٞس.

ازاض ٜؾالٔت ؾبِٕٙساٖ ٚظاضت ثٟساقت

4

ؾؤاالت پيف آظهَى زٍضُ آهَظقي تغصيِ
ثِ تفكيك ّط رلؿِ
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ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ؾبلوٌس:
رلؿِ اٍل' :گطٍُ ًبى ٍ غالت (قٌس ٍ ًكبؾتِ) ،پطٍتئيي،چطثيٍ،يتبهيي ّب،هَاز هؼسًي تغصيِ

ؾؤال

ضزيف
1

هصطف ظيبز ضٍغي ًجبتي ٍ غصا ّبي چطة ،فكبضذَى ضا كن هي كٌس.

2

ذَضزى هطتت صجحبًِ ثبػج ًكبط ٍ ؾالهتي هي قَز.

3

زاقتي ٍظى هٌبؾت زض پيكگيطي اظ ثيوبضي ٍ افعايف ؾالهتي هَحط اؾت.

4

هصطف ظيبز غصا ّبي پط ًوك ثبػج ثبال ضفتي فكبضذَى هي قَز.

5

هصطف كوتط چطثي ،ؾطعبى ضٍزُ ضا كن هي كٌس.

6

اؾتفبزُ اظ ضٍغٌْبي هبيغ هخل ضٍغي ظيتَى ثِ ربي ضٍغي ًجبتي ربهس ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

7

ؼخ كطزًي ثْتط اظ ضٍغي ربهس اؾت.
ؾطخ كطزى غصا ّب ثب ضٍغي هبيغ هرصَل ض

8

گٌسم ثِ ربي گَقت هي تَاًس هَاز غصايي هٌبؾت ضا ثِ ثسى ثطؾبًس.

9

هصطف ثطًذ يب ًبى ًيطٍ ٍ اًطغي ثسى ضا ثبال هي ثطز.

10

ذَضزى چبي يك ؾبػت قجل ٍ ثالفبصلِ ثؼس اظ غصا ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

11

رَاًِ گٌسم ٍ حجَثبت ؾطقبض اظ ٍيتبهيي ة ٍ ث ّؿتٌس.

12

كوجَز آّي ثبػج كن ذًَي ٍ ضؼف هي قَز.

13

هصطف حجَثبت هخل ػسؼ ،هبـ ٍ لَثيب ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

14

يك ليَاى حجَثبت پرتِ قسُ ثِ اًساظُ زٍ ترن هطؽ ثبػج قَي قسى ػضالت هي قَز.

15

هصطف حجَثبت ثيكتط ٍ گَقت قطهع كوتط تَصيِ هي قَز.

16

هصطف ػسؼ ثِ صَضت ػسؼ پلَ ثيكتط اظ هصطف ػسؾي ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

17

ذَضزى غالت ؾجَؼ زاض ٍ حجَثبت فكبضذَى ضا ثبال هي ثطز.

18

هصطف گَقت هطؽ ٍ هبّي ؾكتِ قلجي ضا كن هي كٌس.

19

هصطف حس اقل  2ثبض هبّي زض ّفتِ هككالت فطاهَقي ضا زض ؾبلوٌس ظيبز هي كٌس.

20

هصطف ػسؼ ثِ تٌْبيي ثِ اًساظُ هصطف ػسؼ ثِ ّوطاُ لَثيب ٍ ًرَز ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.
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صحيح غلظ

6

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ؾبلوٌس:
تغصيِ
رلؿِ زٍم :گطٍُ غصايي قيط ٍ لجٌيبت ٍ ربيگعيي ّبي آى ّب .گطٍُ هيَُ ّب ٍ ؾجعي ّب

ؾؤال

ضزيف
1

فقظ قيط ٍ هبؾت اظ گطٍُ لجٌيبت ثطاي ؾالهتي هفيس ّؿتٌس.

2

يك ليَاى زٍؽ ثِ اًساظُ يك ليَاى قيط ثبػج هحكن قسى اؾترَاى ّب هي قَز.

3

هبؾت پط چطة ًؿجت ثِ هبؾت كن چطة ثيكتط ثبػج هحكن قسى اؾترَاى ّب هي قَز.

صحيح غلظ

هصطف هيَُ ّبي قيطيي ،كوتط اظ هصطف هَاز غصايي قيطيي،هخل قٌسٍهطثب ،قٌس ذَى ضا

4

ثبال هي ثطز.

5

هصطف ضٍظاًِ هيَُ ٍ ؾجعي اظ يجَؾت رلَگيطي هي كٌس.

6

هصطف يك ًَع ؾجعي ثيكتط اظ چٌس ًَع ؾجعي زض ضٍظ ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.
هي تَاى ثِ ربي يك ػسز ؾيت زضذتي هتَؾظ اظ ًصف ليَاى ؾجعي پرتِ اؾتفبزُ

7

كطز.

8

هصطف هيَُ ٍ ؾجعيزبت ًَ 4ثت زض ضٍظ ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

9

ؾبلوٌساًي كِ هككالت زًساًي زاضًس ًيبظي ثِ هصطف هيَُ ٍ ؾجعي ًساضًس.

10

چبي كن ضًگ ،قيط ٍ آة هيَُ عجيؼي هي تَاًس كوجَز آة ثسى ضا رجطاى كٌس.

11

اؾتفبزُ ضٍظاًِ اظ هيَُ ٍ ؾجعي ّبي تبظُ ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

12

هصطف ضٍظاًِ حساقل  2ليَاى قيط يب هبؾت اظ پَكي اؾترَاى رلَگيطي هي كٌس.

13

هصطف ضٍظاًِ  6-8ليَاى آة ٍ هبيؼبت ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

14

هصطف آة ٍ هبيؼبت ظيبز زض تبثؿتبى ٍ ظهبى ٍضظـ ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

15

هصطف هيَُ ٍ ؾجعيزبت ٍيتبهيي «ز» الظم ضا ثِ ثسى هي ضؾبًس.
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اعالػبت كالؼ تغصيِ زض
زٍضاى ؾبلوٌسي

ازاض ٜؾالٔت ؾبِٕٙساٖ ٚظاضت ثٟساقت

8

روغ ثٌسي اعالػبت كالؼ تغصيِ زض زٍضاى ؾبلوٌسي

ضزيف
1

ذَضزى هطتت صجحبًِ

2

هصطف حزن كن غصا زض ّط ٍػسُ

3

كبّف ٍظى ثسى زض صَضت اضبفِ ٍظى ٍ حبثت ًگِ زاقتي آى زض

هَافق

هربلف

صَضت ٍظى ًطهبل
4

هصطف كن چطثي ٍ حصف چطثي ّبي ربهس

5

هصطف غصاّبي كن ًوك

6

هصطف كن ٍ هحسٍز گَقت قطهع ثِ ػلت هقبزيط ظيبز چطثي

7

رسا كطزى چطثي ّبي قبثل ضٍيت گَقت قطهع قجل اظ پرت ٍ پع

8

ارتٌبة اظ هصطف هَاز غصايي چطة هخل كلِ پبچِ ،هغع ،زل ٍ قلَُ

9

ػسم هصطف غصاّبي كٌؿطٍي ٍ فؿت فَز ّب ( ؾَؾيؽ ٍ كبلجبؼ ٍ
ّوجطگط)

11

هصطف ثيكتط حجَثبت ثِ ربي گَقت قطهع ٍ غالت ؾجَؼ زاض ثِ

رلؿِ اٍل تغصيِ

10

رسا كطزى پَؾت هطؽ قجل اظ پرت

ربي غالت ثسٍى ؾجَؼ
12

هصطف كن غصاّبي ؾطخ قسُ

13

هصطف ثيكتط غصاّبي آة پع ٍ ثربض پع ًؿجت ثِ غصاّبي ؾطخ كطزُ

14

هصطف حساقل  8ليَاى هبيؼبت ثِ رع ثيوبضيْبي ذبل

15

هصطف ؾجعي ٍ ؾبالز ّوطاُ غصا ثطاي رصة ثْتط آّي

16

هصطف هيَُ تبظُ ٍ ؾجعيْبي ؾطقبض اظ ٍيتبهيي ث ( پطتقبل ،كيَي،
گل كلن) ثؼس اظ غصا

17

هصطف ًكطزى چبي يب قَُْ يك ؾبػت قجل اظ غصا ٍ زٍ ؾبػت ثؼس
اظ غصا

18

هصطف  6-11ؾْن ًبى ٍ غالت (ًبى  ،هطؽ )... ،زض عَل يك ضٍظ

19

هصطف غالت(ًبى  ،هطؽ  )... ،هَضز ًيبظ ضٍظاًِ زض چْبض ٍػسُ غصايي

20

هصطف غالت ثِ ّوطاُ حجَثبت هخل ػسؼ پلًَ ،رَز پلَ ٍ ....
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9

21

اًتربة ٍ هصطف غصاّبي كن چطة ،كن كلؿتطٍل ،كن ًوك ،پط فيجط

22

هصطف يك قبقق ؾَح ذَضي ضٍغي گيبّي هخل ضٍغي ظيتَى ثِ
ّوطاُ غصا زض صَضت ٍرَز يجَؾت

23

هصطف غصاّب ثِ صَضت آة پع  ،ثربض پع ،تٌَضي

24

اؾتفبزُ اظ ضٍغي ظيتَى ٍ آثليوَ ٍ ؾطكِ ٍ ؾجعيْبي هؼغط ثِ ّوطاُ
هبؾت ثِ ربي ؾؽ ّبي چطة

25

هصطف  2تب  3ؾْن گَقت ،ترن هطؽ ،حجَثبت ،هغع ّب زض ضٍظ

26

هصطف ؾَيب ثِ ػٌَاى ربيگعيي قؿوتي اظ گَقت قطهع

27

ثْتط اؾت زٍ يب چٌس پطٍتئيي گيبّي ثب ّن هصطف قَز

28

هصطف ّفتِ اي زٍ ثبض هبّي ثطاي پيكگيطي اظ آلعايوط ٍ ثيوبضي قلجي

29

اؾتفبزُ كوتط اظ  4ترن هطؽ زض ّفتِ ثِ صَضت تٌْب يب زض
كَكَ،كيك زض صَضت ثبال ثَزى چطثي ذَى

30

اؾتفبزُ اظ ضٍغي ّبي هبيغ هبًٌس ظيتَى ،كلعا ،آفتبثگطزاى ٍ شضت
ثِ ربي ضٍغي ربهس ،كطُ ،هبضگبضيي ٍ چطثي ّبي حيَاًي
روغ ثٌسي

31

ػسم هصطف لجٌيبت فلِ ٍ هصطف لجٌيبت پبؾتَضيعُ

32

هصطف لجٌيبت ثِ ّوطاُ غالت يب حجَثبت هخل قيط ثطًذ  ،ؾَح رَ ٍ ...

33

هصطف غصاّب ثِ صَضت چطخ كطزُ ٍ صبفي كطزُ ٍ ثِ صَضت پَضُ ٍ
ًطم زض صَضت هككالت زّبى ٍ زًساى

35

پيبزُ ضٍي  30زقيقِ تب يكؿبػت قجل اظ غصا ثِ هٌظَض تحطيك اقتْب (زض

رلؿِ زٍم تغصيِ

34

ارتٌبة اظ هصطف ؾؽ ّب ي چطة
افطاز ثي اقتْب يب كن اقتْب)

36

اؾتفبزُ اظ ؾجعيْبي هؼغط ٍ آة ليوَ ثطاي ثْجَز عؼن هبّي

37

هصطف ضٍظاًِ  2-3ؾْن اظ غصاّبي غٌي اظ كلؿين هبًٌس قيط ٍ هبؾت
كن چطثي ٍ پٌيط كن ًوك .....،

38

هصطف ضٍظاًِ  6-8ليَاى هبيؼبت (آة ،چبي ،قيطًَ ،قبثِ ٍ قطثت ٍ
زٍؽ )....

39

هصطف هحسٍز ًوك ٍ قكط

40

اؾتفبزُ اظ ظطٍف ظيجب ٍ ضًگي ٍ ازٍيِ ٍ گيبّبى هؼغط ثطاي تحطيك
اقتْب

ازاض ٜؾالٔت ؾبِٕٙساٖ ٚظاضت ثٟساقت
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41

اؾتفبزُ اظ فلفل  ،ؾيط ،ظًزجيل  ،زاضچيي  ،ؾطكِ  ،ؾؽ گَرِ فطًگي ،
پَزض پيبظ  ،پَزض ؾجعيزبت ذكك هؼغط ثطاي تحطيك اقتْب

42

ذَززاضي اظ هصطف غصاّبي كٌؿطٍي ً ،وك ؾَز قسُ  ،فطاٍضي
قسُ ،.......(،چيپؽ ٍ پفك)

43

هصطف غصا زض هحيغي آضام

44

تؼساز ٍػسُ ّبي غصايي ضٍظاًِ ٍ 5ػسُ ثب حزن كن  ،زض ضٍظ

45

ذيؿبًسى حجَثبت  12ؾبػت قجل اظ هصطف ٍ تؼَيض هطتت آة آى
رْت زفغ هَاز ًفبخ

46

هصطف ترن هطؽ آة پع ؾفت ثِ ربي ترن هطؽ ؾطخ قسُ ،هغع ّبي
ثي ًوك (گطزٍ  ،ثبزام ).... ،

47

زض صَضت كن ٍظًي اضبفِ كطزى هطثب ٍ ػؿل ثِ صجحبًِ ٍ هيبى ٍػسُ ّبي
ؾجك ثِ غصاّبي اصلي

48

ػسم هصطف ًَقبثِ ّبي گبظزاض (كَكبكَالٍ).....

49

ػسم هصطف پٌيط قَض  ،ككك قَض  ٍ ،كٌِْ

50

هصطف حساقل  5ؾْن هيَُ ٍ ؾجعيزبت تبظُ ثِ صَضت ضٍظاًِ

51

هصطف آة ثيكتط زض قطايظ ظيط:
الفٌّ -گبم ٍضظـ ٍ فؼبليت ثسًي
ة -زض آة ٍ َّاي گطم
دٌّ -گبم اؾتفبزُ اظ زاضٍّبي هليي ٍ هسض
ز -زض هَقغ اثتالء ثِ اؾْبل ٍ تت

52

هصطف يك ليَاى قيط گطم قجل اظ ذَاة رْت كوك ثِ ضفغ كن ذَاثي

روغ ثٌسي
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رسٍل ظهبى ثٌسي ارطايي
ضٍـ كبض ٍ تسضيؽ

ػٌبٍيي زضؼ

ظهبى (زقيقِ)

رلؿِ اٍل
آقٙبيي ٔرتهط ثب ٔٛضٛع ٞبي آٔٛظقي

ٔكرم وطزٖ ػٙبٚيٗ ٞط خّؿ ٚ ٝقطح ٔرتهط آٖ ٞب  ٚا٘دبْ

10

پيف آظٔ ٖٛزٚضٜ
إٞيت تغصي ٝزض زٚضاٖ ؾبِٕٙسي

ثحث زض ٌط ٜٚثعضي ثب عطح ؾٛاَ

10

٘يبظ ٞبي غصايي ضٚظا٘ ٝثسٖ زض زٚضٜ

ثحث زض ٌط ٜٚثعضي ثب عطح ؾٛاَ ٕ٘ ٚبيف ػىؽ ٞبي وتبة ٚ

30

ؾبِٕٙسي

ٞطْ غصايي

ٌ ط٘ ٜٚبٖ  ٚغالت (ٔٛاز لٙسي ٚ

اؾتفبز ٜاظ ٘ظطات ؾبِٕٙساٖ ٔٛفك زض ثحث

٘كبؾت ٝاي)


ٌط ٜٚپطٚتئيٗ

ٞب ٔب٘ٙس(ٌٛقت ،ترٓ

ٔطؽ،حجٛثبت ،،)...

 چطثي

ٚ يتبٔيٗ ٞب

ٛٔ از ٔؼس٘ي
اضظيبثي اعالػبت وؿت قس ٜزض ؾبِٕٙس

پطؾف  ٚپبؾد  ٚخٕغ ثٙسي ٔغبِت اضاي ٝقس ٚ ٜا٘دبْ پؽ آظٖٔٛ
زٚضٜ

خٕغ

10
60

رسٍل ظهبى ثٌسي ارطايي
ضٍـ تسضيؽ

ػٌبٍيي زضؼ

ظهبى (زقيقِ)

رلؿِ زٍم
ٔطٚض ٔغبِت  ٚػٙبٚيٗ آٔٛظقي

ٔطٚض ٔغبِت اضائ ٝقس ٜزض خّؿ ٝا ٚ َٚعطح ػٙبٚيٗ خّؿ ٝز ٚ ْٚا٘دبْ پيف

10

آظٔ ٖٛزٚضٜ
زٚض ٜاعالػبت ٔطثٛط ث ٝخّؿ ٝاَٚ


ازأٌ ٝطٞ ٜٚبي ٔٛاز غصايي



ٌطٔ ٜٚي ٚ ٜٛؾجعي



ٌط ٜٚقيط ِ ٚجٙيبت



خبيٍعيٗ ٞبي آٖ ٞب

اضظيبثي اعالػبت وؿت قس ٜزض ؾبِٕٙس

پطؾف  ٚپبؾد  ٚاضاي ٝاٍِ ٛتٛؾظ يىي اظ ؾبِٕٙساٖ

5

ثحث زض ٌط ٜٚثعضي ثب عطح ؾٛاَ ٕ٘ ٚبيف ػىؽ زض وتبة ٞ ٚطْ غصايي

30

پطؾف  ٚپبؾد  ٚخٕغ ثٙسي ٔغبِت اضاي ٝقسٜ

خٕغ

ازاض ٜؾالٔت ؾبِٕٙساٖ ٚظاضت ثٟساقت
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60

12

فؼبليت ّبي ؾبلوٌس ٍ ّوطاُ اٍ
پبؾد ث ٝؾٛاالت زض خّؿبت ػٕٔٛي  ٚپيف  ٚپؽ آظٔ ،ٖٛقطوت فؼبال٘ ٝزض والؼ  ٚعطح ؾٛاالت ٔطتجظ.
فؼبليت ّبي هطثي
ٔ غبِؼ ٝعطح زضؼ  ٚاضائ ٝجحث ثط اؾبؼ اٞساف ٚيػ ٜثطاؾبؼ وتبة تغصي ٝزض زٚض ٜؾبِٕٙسي



تىٕيُ فطْ اعالػبت تغصيٝ

 تىٕيُ ثطٌ ٝپيف  ٚپؽ آظٔ ٖٛثب تٛخ ٝث ٝپبؾد قطوت وٙٙسٌبٖ.

ٍؾبيل ٍ تزْيعات هَضز ًيبظ
 والؼ ػٕٔٛي ثب ترت ٝؾفيس يب ؾيبٔ ٚ ٜبغيه يب ٌچ.

 پٛؾتط ٞطْ غصايي  ٚػىؽ ٔٛاز غصايي (خٕغ آٚضي قس ٜاظ ضٚظ٘بٔ ٝيب وتبة) ٔغبثك ٞطْ غصايي.
 عطح زضؼ تغصي.ٝ

 ثطٌ ٝپيف  ٚپؽ آظٔ.ٖٛ
 ثطٌ ٝاعالػبت تغصيٝ

هسل كالؼ :ث ٝنٛضت والؼ ٞبي ضؾٕي( ثط اؾبؼ قطايظ ٞط ٔٙغم ٝلبثُ تغييط اؾت )
هخبل :تكىيُ والؾٟب زض ٔؿبخس ث ٝنٛضت ٌطٟٞٚبي حٛظٚي
اضظقيبثي فطاگيطاى
 عطح ؾٛاَ قفبٞي  ٚزضيبفت پبؾد قفبٞي

 ا٘دبْ پيف  ٚپؽ آظٔ ٖٛزض ٞط خّؿ ٝآٔٛظقي تٛؾظ ٔطثي.
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عطح زضؼ رلؿِ اٍل زض هجحج تغصيِ
هَضَع :اّويت تغصيِ زض زٍضاى ؾبلوٌسي ٍ ًيبظّبي غصايي ضٍظاًِ ثسى


٘بٖ  ٚغالت (لٙس ٘ ٚكبؾت ،)ٝپطٚتئيٗ ،چطثيٚ ،يتبٔيٗ ٞب ٛٔ ،از ٔؼس٘ي

اّساف ٍيػُ
زض پبيبٖ زٚض ٜؾبِٕٙساٖ لبزض ثبقٙس:
 - 1إٞيت تغصي ٝزض زٚض ٜؾبِٕٙسي ضا ث ٝعٛض ٔرتهط قطح زٙٞس.
 - 2ثب شوط يه ٔثبَ ٘مف تغصي ٝضا زض وبٞف ثيٕبضي ٞب ثيبٖ ٕ٘بيٙس.
٘ - 3يبظٞبي قف ٌب٘ ٝثٛٔ ٝاز غصايي ذٛز ضا زض ع َٛيه ضٚظ ِيؿت ٕ٘بيٙس.
 - 4حسالُ پٙح ٔٛضز اظ ٔٙبثغ لٙس ٘ ٚكبؾت ٝضا ٘بْ ثجطز
- 5

يه ٔثبَ اظ ٔٛاز غصايي ٔٛخٛز زض ٌط٘ ٜٚبٖ  ٚغالت ضا اضاي ٝزٙٞس.

 - 6حسالُ يه خبيٍعيٗ ٔٛاز غصايي ضا ثطاي ٌط٘ ٜٚبٖ  ٚغالت ِيؿت ٕ٘بيٙس (ثط اؾبؼ فط ًٙٞذٛز).
٘ - 7مف ٌط٘ ٜٚبٖ  ٚغالت ضا زض ؾالٔت ثسٖ ثيبٖ ٕ٘بيٙس.
 - 8حسالُ چٟبض ٔٛضز اظ ٔٙبثغ ٔرتّف پطٚتئيٗ ضا ٘بْ ثجطز.
 - 9يه ٔثبَ اظ ٔٛاز غصايي ٔٛخٛز زض ٌطٌٛ ٜٚقت  ٚترٓ ٔطؽ ضا اضاي ٝزٙٞس.
 - 10ا٘ٛاع چطثي ٞبي ٔهطفي ضا ٘بْ ثطزٛ٘ ٚ ٜع ٔفيس آٖ ضا ا٘تربة ٕ٘بيٙس.
 - 11حسالُ پٙح ٔٛضز اظ ضاٞ ٜبي وبٞف ٔيعاٖ چطثي ٔهطفي ضا ِيؿت ٕ٘بيٙس.
 - 12ا٘ٛاع ٚيتبٔيٗ ٞبي ٔٛضز ٘يبظ زض زٚض ٜؾبِٕٙسي ضا ٘بْ ثجط٘س.
 - 13تٛنيٞ ٝبي غصايي ثطاي افعايف ٔيعاٖ خصة آ ٗٞضا اضاي ٝزٙٞس.
 - 14حسالُ يه ٔٛضز اظ ٔضطات ٔهطف ٔٛاز غصايي حبٚي وّؿتط َٚثبال ضا ٘بْ ثجط٘س.
 - 15حسالُ پٙح ٔٛضز اظ ٔٛاز غصايي حبٚي وّؿتط َٚضا ٘بْ ثجط٘س.
 - 16حسالُ ؾٛٔ ٝضز اظ ٔٙبثغ غصايي تبٔيٗ وٙٙسٚ ٜيتبٔيٗ ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ؾبِٕٙساٖ ضا ثيبٖ وٙٙس.
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ضاٌّوبي هطثي ثطاي ارطاي آهَظـ
هقسهِ :ثيبٖ اٞساف خّؿ ٚ ٝشوط ٘مف تغصي ٝث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ تمٛيت وٙٙس ٜخؿٓ  ٚضٚح ٛٔ ٚثط زض حيبت ثكطي (نفح 13ٝوتبة ا)َٚ
ثسًِ اصلي زضؼ
اثتسا عطح ؾٛاَ ٔي وٙيس :ث٘ ٝظط قٕب چ ٝتغييطاتي زض زٚض ٜؾبِٕٙسي اتفبق ٔي افتس و٘ ٝيبظ ثٔ ٝطالجت تغصي ٝاي زاضز؟
پبؾد ٞبي احتٕبِي:
چ ٖٛحطوت  ٚتحطن ٔب وٓ ٔي قٛز ث ٝغصاي وٕتطي ٘يبظ زاضيٓ.
چ ٖٛزض ؾبِٕٙسي ثيكتط ٔطيض ٔي قٛيٓ ٘يبظ ث ٝغصاي ٔمٛي زاضيٓ.
پؽ اظ زضيبفت پبؾد زاليُ ضطٚضت ٔطالجت تغصي ٝاي ضا ثطاي ؾبِٕٙساٖ ِيؿت ٔي ٕ٘بييس.
ؾپؽ عطح ؾٛاَ ٔي وٙيس :ث٘ ٝظط قٕب ٔي تٛاٖ ثب نحيح غصا ذٛضزٖ  ،ؾبِٕٙسي ٕٞطا ٜثب ؾالٔت ضا ،تدطث ٝوطز؟
پبؾد احتٕبِي :زض ٟ٘بيت آزْ پيط ٔي قٛز ِٚ ،ي ٔي قٛز ٔستي اظ پيط قسٖ خٌّٛيطي وطز يب وٕتط پيط قٛيٓ.
زض ايٗ ٔطحّ٘ ٝتبيح تحميمبت ضا ثب شوط ٞسف ٞبي وّي نفح 14 ٝوتبة تغصئ ٝغطح ٔي وٙيس.
ؾپؽ ٔدسزاً ؾٛاَ ٔي وٙيس :پؽ ثبيس چ ٝوبض وٙيٓ؟
پبؾد ثيف اظ ٘يٕي اظ ؾبِٕٙساٖ فطاٌيط ضا زضيبفت ٕ٘ٛز ٚ ٜثط ضٚي ترت ٝثجت ٔي وٙيس.
زض ازأ ٝؾٛاَ وٙيس :ث٘ ٝظط قٕب ثب ثط٘بٔ ٝغصايي نحيح ذغط چ ٝثيٕبضي ٞبيي زض ايٗ زٚضاٖ ضا ٔي تٛاٖ وبٞف زاز؟
پبؾد ٞبي احتٕبِي :پٛوي اؾترٛاٖ ،چبلي ....ٚ
ثب خٕغ ثٙسي ٘ظطاتٔ ،كىالت ضا ث ٝعٛض ٔكطٚح ثيبٖ ٔي وٙيس ٔ ٚثبَ نفح 16 ٝضا ػٛٙاٖ ٔي وٙيس.
ؾٛاَ :ث٘ ٝظط قٕب ثسٖ زض ضٚظ ث ٝچٛٔ ٝازغصايي ٘يبظ زاضز؟
پبؾد ٞبي احتٕبِي :لٙس ،چطثيٚ ،يتبٔيٗ ٞب ،پطٚتئيٗ ...ٚ
ٔرتهطي اظ تؼبضيف ،إٞيت ٔهطف ِ ٚيؿت ٔٙبثغ غصايي حبٚي ٔٛاز لٙسي ٘ ٚكبؾت ٝاي ،پطٚتئيٗ ،چطثي ٚ ،يتبٔيٗ ٞبٛٔ ،از ٔؼس٘ي ثط
اؾبؼ نفحبت  20تب  42ثيبٖ ٔي قٛز.
ؾٛاَ :ث٘ ٝظط قٕب ضػبيت چ ٝضفتبضٞبي تغصي ٝاي اظ افعايف چطثي ذ ٖٛپيكٍيطي ٔي وٙس  ٚچطا ايٗ ضفتبضٞب زض تبٔيٗ ؾالٔت ٔٞ ٟٓؿتٙس؟
پؽ اظ زضيبفت پبؾد ٞب ٔغبِت نفحبت  26تب  42ضا ثيبٖ ٔي ٕ٘بييس.
زض ازأٔ ٝطثي ٔغبِت ٌفت ٝقس ٜضا ٔطٚض ٕ٘ٛز ٚ ٜاػالْ ٔي وٙس وؿب٘ي و ٝثب ا٘دبْ ٔٛاضزي ٔب٘ٙس ٔهطف وٕتط ضٚغٗ خبٔس (ل ٛٔ )16افك
ٞؿتٙس ،زؾتكبٖ ضا ثبال ثجط٘س  ٚتب ظٔب٘ي وٞ ٝط يه اظ فطاٌيطاٖ ،يه تهٕيٓ ػّٕي نحيح ضا ثطاي آيٙس ٜا٘تربة ٕ٘ٛٙز ٜا٘س ثحث ضا ازأٝ
ٔي زٞسٔ .طثي زض خّٛي ٞط يه اظ اٞساف زض ِيؿت ٔطثٛع ،ٝتٛافك ضفتبضي ؾبِٕٙساٖ ضا ثجت ٔي ٕ٘بيس.
عطح ؾٛاَ :ثطاي تبٔيٗ ٔٛاز ٔٛضز ٘يبظ ثسٖ چ ٝغصاٞبيي ثبيس ثرٛضيٓ؟ اظ ٞط غصا چٔ ٝمساض ثبيس ثرٛضيٓ؟
پبؾد ٞبي احتٕبِي
قيط ِ ٚجٙيبت ،حجٛثبت ٔ ٚبٞي ثيف اظ ٌٛقت لطٔع ....ٚ
ضٕٗ تبييس پبؾد ٞب اظ ؾبِٕٙسا٘ي و ٝزض پبؾد ث ٝؾٛاَ لجٌُ ،طٌٛ ٜٚقت  ٚترٓ ٔطؽ ضا ٘بْ ثطز ٜا٘س ؾٛاَ ٔي ٕ٘بييس :چٛٔ ٝاز غصايي زض
ايٗ ٌطٔ ٜٚي تٛا٘ٙس ٘بْ ثجط٘س؟ ؾپؽ ثب ٘كبٖ زازٖ ػىؽ ٞبي وتبة يب چبضت ٞطْ ٔٛاز غصايي  ٚخبيٍب ٜآٖ زض ٞطْ ثٔ ٝؼطفي ٌطٜٚ
ٌٛقت ،حجٛثبت ،ترٓ ٔطؽ ٔ ٚغعٞب پطزاذتٔ ٚ ٝغبِت نفحبت  44تب  47اظ وتبة ا َٚضا ثيبٖ ٔي ٕ٘بييس.
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٘ىت :ٝاظ ؾبِٕٙساٖ ثرٛاٞيس زض ٔٛضز اضظـ ٔٛاز غصايي ثب خبيٍعيٗ ٞبي ذٛز ٔثبَ ثع٘ٙس.
ثب عطح ؾٛاَ اظ ؾبِٕٙساٖ ٔغٕئٗ قٛيس ؤ ٝغبِت ٌفت ٝقس ٜضا  ٕٝٞفطاٌيطاٖ زض يبفت ٝا٘س.
لسْ ثؼسي ٔؼطفي ٌط٘ ٜٚبٖ ٚغالت اؾت.
ٔدسزا اظ ؾبِٕٙساٖ ؾٛاَ ٔي وٙيس :چٛٔ ٝاز غصايي زض ايٗ ٌط ٜٚغيط اظ ٘بٖ  ٚثط٘ح ٔي تٛا٘يس ٘بْ ثجطيس؟
 ٚؾپؽ ٔغبِت نفحبت  49 ٚ 48اظ وتبة ا َٚضا ثيبٖ ٕ٘بييس.
٘ىت :ٝاظ ؾبِٕٙساٖ ثرٛاٞيس زض ٔٛضز اضظـ ٔٛاز غصايي ثب خبيٍعيٗ ٞبي ذٛز ٔثبَ ٞبيي ثع٘ٙس .ؾپؽ ٔغبِت ٌفت ٝقس ٜضا ٔطٚض ٕ٘ٛزٚ ٜ
خبيٍعيٗ ٞبي ٔٛاز غصايي ٔ ٚيعاٖ آٖ ضا ثب ٕ٘بيف ػىؽ ٔطٚض وٙيس.
ؾٛاَ :ث٘ ٝظط قٕب ثسٖ زض ضٚظ ث ٝچٛٔ ٝازغصايي ٘يبظ زاضز؟
پبؾد ٞبي احتٕبِي :لٙس ،چطثيٚ ،يتبٔيٗ ٞب ،پطٚتئيٗ ...ٚ
ٔطثي ثب شوط ايٗ ٘ىت ٝو ٝزض ٔٛضز لٙس ،چطثي  ٚپطٚتئيٗ ٞب زض خّؿ ٝلجُ تٛضيح زاز ٜقسٔ ،رتهطي اظ تؼبضيف ،إٞيت ٔهطف ِ ٚيؿت
ٔٙبثغ غصايي حبٚي ٚيتبٔيٗٛٔ ،ازٔؼس٘ي ٘ ٚيبظ ث ٝآة ثط اؾبؼ نفحبت 29تب 40ثيبٖ ٔي وٙس.
ؾٛاَ :ث٘ ٝظط قٕب ضػبيت چ٘ ٝىبتي ٔٙدط ث ٝخصة ثٟتط آ ٗٞزض ثسٖ ٔي قٛز؟
پؽ اظ زضيبفت پبؾد ٞب ٔغبِت نفح 37 ٝضا ثيبٖ ٔي ٕ٘بييس.
اظ ؾبِٕٙساٖ ثرٛاٞيس ٔثبَ ٞبيي زض ٔٛضز ٞط يه اظ ا٘ٛاع ٔٛاز غصايي و ٝضٚظا٘ٔ ٝهطف ٔي وٙٙس ثيبٖ ٕ٘بيٙس  ٚإٞيت ٔهطف ٞط يه ضا
ثكٕبض٘س .ؾپؽ ٔطثي ٔغبِت ٌفت ٝقس ٜضا ٔطٚض ٕ٘ٛز ٚ ٜاػالْ ٔي وٙس وؿب٘ي و ٝثب ا٘دبْ اٞساف ٔثُ "٘ٛقيسٖ  6تب ِ 8يٛاٖ آة زض ضٚظ "
(لٛٔ )40افك ٞؿتٙس ،زؾتكبٖ ضا ثبال ثجط٘س  ٚتب ظٔب٘ي وٞ ٝط يه اظ فطاٌيطاٖ ،يه تهٕيٓ ػّٕي نحيح ضا ثطاي آيٙس ٜا٘تربة ٕ٘ٛٙز ٜا٘س،
ثحث ضا ازأٔ ٝي زٞس  ٚث ٝشوط اٞساف زض نفح 29 ٝتبٔ 40ي پطزاظز.
عطح ؾٛاَ :ثطاي تبٔيٗ ٔٛاز ٔٛضز ٘يبظ ثسٖ چ ٝغصاٞبيي ثبيس ثرٛضيٓ؟ اظ ٞط غصا چٔ ٝمساض ثبيس ثرٛضيٓ؟
پبؾد ٞبي احتٕبِي
قيط ِ ٚجٙيبت ظيبز ،غصاٞبي چطة ثٔ ٝيعاٖ وٓ ٔ ٚبٞي ثيف اظ ٌٛقت لطٔع ....ٚ
ضٕٗ تبييس  ٕٝٞپبؾد ٞب ،ثطاي قطٚع ٔغبِت آٔٛظقي ؾٛاَ ٔي وٙيس :چٍٔ ٝ٘ٛي تٛاٖ وٓ يب ظيبز ذٛضزٖ ضا زض ضٚظ ا٘ساظٌ ٜيطي ٕ٘ٛز؟
ؾپؽ ثب ٘كبٖ زازٖ ػىؽ يب چبضت ٞطْ ٔٛاز غصايي ثٔ ٝؼطفي تٕبْ اخعاي ٞطْ ٔي پطزاظيسٌ .طٞ ٜٚبي غصايي ضا ٔؼطفي ٔي ٕ٘بييس  ٚتٛخٝ
ؾبِٕٙس ضا ثٔ ٝيعاٖ ٞبي ٞط ٌط ٜٚغصايي اظ لبػس ٜتب ٘ٛن ٞطْ ثط اؾبؼ نفح 42 ٝوتبة تغصي ٝخّت ٔي ٕ٘بييس.
اٌط زض ثيٗ قطوت وٙٙسٌبٖ وؿي ٚخٛز زاضز ؤ ٝكىالتي ذبضج اظ زا٘فٍ٘ ،طـ ٟٔ ٚبضت ضا ثيبٖ ٔي ٕ٘بيس ٔب٘ٙس ٘بضاحتي ٔؼسٚ ٜ
٘رٛضزٖ ٔي ٚ ٜٛؾجعيٚ ،ي ضا ث ٝپعقه ٔطوع اضخبع ٔي زٞيس.
ذبتوِ ثحج :خٕغ ثٙسي ٔدسز ٔغبِت ٌفت ٝقس ٚ ٜثيبٖ اٞساف خّؿ ٝآيٙس ٚ ٜا٘دبْ پؽ آظٔ.ٖٛ
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عطح زضؼ رلؿِ زٍم زض هجحج تغصيِ
هَضَعً :يبظ ّبي غصايي ضٍظاًِ ثسى زض زٍضُ ؾبلوٌسي ٍ گطٍُ ّبي هَاز غصايي
ٌ طٟٞٚبي ٔٛاز غصايي:


ٌط ٜٚغصايي قيط ِ ٚجٙيبت  ٚخبيٍعيٗ ٞبي آٖ ٞب.



ٌطٔ ٜٚيٞ ٜٛب  ٚؾجعي ٞب،



تٛنيٞ ٝبي ٔفيس (ِيؿت وّي اعالػبت والؼ تغصي ٝزض زٚضاٖ ؾبِٕٙسي)

اّساف ٍيػُ
زض پبيبٖ زٚض ٜؾبِٕٙساٖ لبزض ثبقٙس:
ٌ .1طٞ ٜٚبي ٔٛاز غصايي ضا ثط اؾبؼ ٞطْ ٔٛاز غصايي زض وتبة ثكٕبض٘س.
 .2زٔ ٚثبَ اظ ٔٛاز غصايي ٔٛخٛز زض ٌط ٜٚقيط ِ ٚجٙيبت ضا اضاي ٝزٙٞس.
 .3حسالُ يه ٔبز ٜغصايي خبيٍعيٗ ثطاي ٌط ٜٚقيط ِ ٚجٙيبت ِيؿت ٕ٘بيٙس (ثط اؾبؼ فط ًٙٞذٛز).
ٌ .1طٞ ٜٚبي ٔٛاز غصايي ضا ثط اؾبؼ ٞطْ ٔٛاز غصايي زض وتبة ثكٕبض٘س.
 .2يه ٔثبَ اظ ٔٛاز غصايي ٔٛخٛز زض ٌطٔ ٜٚيٞ ٜٛب  ٚؾجعي ٞب ضا اضاي ٝزٙٞس.
٘ .3مف ٌطٔ ٜٚيٞ ٜٛب  ٚؾجعي ٞب زض ؾالٔت ثسٖ ضا ثيبٖ ٕ٘بيٙس.
 .4يه ٔبز ٜغصايي خبيٍعيٗ ثطاي ٌطٔ ٜٚيٞ ٜٛب ٚؾجعي ضا ِيؿت ٕ٘بيٙس (ثطاؾبؼ فط ًٙٞذٛز).
 .5ثب زض زؾت زاقتٗ ػىؽ ٔٛاز غصايي ٔٛخٛز ،آٟ٘ب ضا زض ٔىبٖ ٔٙبؾت ٞطْ ٔٛاز غصايي ٘هت ٕ٘بيٙس.
 .6حسالُ زٛٔ ٚضز اظ ٔٛاز غصايي ٔٛخٛز زض ٌطٔ ٜٚتفطل ٝضا ٘بْ ثجط٘س.
 .7حسالُ يه ٞسف نحيح زض ٔٛضز ٔهطف ٔٛاز غصايي ٔتفطل ٝضا ثيبٖ ٕ٘بيٙس.
 .8حسالُ چٟبض تٛنئ ٝفيس زض ٔٛضز ٔهطف ٔٛاز غصايي ضا ثيبٖ ٕ٘بيٙس.
 .9تٛنيٞ ٝبي ٔفيس اعالػبت تغصي ٝاي ضا ث ٝعٛض وّي ثطاي اػضبي ٌط ٜٚؾبِٕٙساٖ زض خّؿ ٝػٕٔٛي اضاي ٝزٙٞس.
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ضاٌّوبي هطثي ثطاي ارطاي آهَظـ
هقسهِ :ثيبٖ اٞساف خّؿ ٚ ٝخٕغ ثٙسي خّؿ ٝلجُ ثب ٘كبٖ زازٖ ػىؽ يب چبضت ٞطْ ٔٛاز غصايي.
ثسًِ اصلي زضؼ
عطح ؾٛاَ وٙيس :چطا ثبيس ٌطٞ ٜٚبي ٔٛاز غصايي ضا ثكٙبؾيٓ؟
پبؾد ٞبي احتٕبِي
ثطاي تبٔيٗ ٘يبظٞبي غصايي ٔرتّف ،اعٕيٙبٖ اظ ٔهطف ضٚظا٘ٞ ٝط يه اظ ٌطٞ ٜٚب ،ضػبيت تٛٙع غصايي زض ضٚظ ...ٚ
لسْ ثؼسي ٔؼطفي ٌط ٜٚقيط ِ ٚجٙيبت اؾت.
اظ ؾبِٕٙسا٘ي و ٝزض پبؾد ث ٝؾٛاَ لجُ ،ايٗ ٌط ٜٚضا ٘بْ ثطز ٜا٘س ؾٛاَ ٔي ٕ٘بييس:

چٛٔ ٝاز غصايي زض ايٗ ٌط ٜٚغيط اظ قيط ٔ ٚبؾت ضا

ٔي تٛا٘ٙس ٘بْ ثجط٘س؟  ٚؾپؽ ٔغبِت نفح 43 ٝاظ وتبة ا َٚضا ثيبٖ ٔي ٕ٘بييس.
٘ىت :ٝاظ ؾبِٕٙساٖ ثرٛاٞيس زض ٔٛضز اضظـ ٔٛاز غصايي ثب خبيٍعيٗ ٞبي ذٛز ٔثبَ ثع٘ٙس.
ؾپؽ ٔطثي ٔغبِت ٌفت ٝقس ٜضا ٔطٚض ٕ٘ٛز ٚ ٜاػالْ ٔي وٙس وؿب٘ي و ٝثب ا٘دبْ ٔٛاضزي ٔثُ

"ٔهطف قيط ِ ٚجٙيبت زض  2تب ٚ 3ػسٜ

غصايي" (ل ٛٔ )44افك ٞؿتٙس ،زؾتكبٖ ضا ثبال ثجط٘س  ٚتب ظٔب٘ي وٞ ٝط يه اظ فطاٌيطاٖ ،يه تهٕيٓ ػّٕي نحيح ضا ثطاي آيٙس ٜا٘تربة
ٕ٘ٛٙز ٜاؾت ،ثحث ضا ازأٔ ٝي زٞس  ٚث ٝشوط ضفتبض ٞبي ٞسف زض نفح 43 ٝتب ٔ 44ي پطزاظزٔ .طثي زض خّٛي ٞط يه اظ اٞساف زض ِيؿت
ٔطثٛعٛٔ ،ٝافمت ؾبِٕٙساٖ ضا ثجت ٔي ٕ٘بيس
لسْ ثؼسي ٔؼطفي ٌطٔ ٜٚي ٚ ٜٛؾجعيدبت اؾت.
اظ ؾبِٕٙساٖ ؾٛاَ ٔي وٙيس :چٛٔ ٝاز غصايي زض ايٗ ٌطٔ ٜٚي ٚ ٜٛؾجعيدبت ٔي تٛا٘يس ٘بْ ثجطيس؟
 ٚؾپؽ ٔغبِت نفح 50 ٝتب  54اظ وتبة تغصي ٝضا ثيبٖ ٔي ٕ٘بييس.
٘ىت :ٝاظ ؾبِٕٙساٖ ثرٛاٞيس زض ٔٛضز اضظـ ٔٛاز غصايي ٔٛخٛز زض ايٗ ٌط ٜٚثب خبيٍعيٗ ٞبي آٖ ٔثبَ ٞبيي ثع٘ٙس.
زض ازأٔ ٝغبِت نفحبت  54تب  55زض ٔٛضز ٌطٔ ٜٚتفطل ٚ ٝآة ضا ٘يع ثطاي ؾبِٕٙساٖ ثيبٖ وٙيس.
ؾپؽ ٔطثي ٔغبِت ٌفت ٝقس ٜضا ٔطٚض ٕ٘ٛز ٚ ٜخبيٍعيٗ ٞبي ٔٛاز غصايي ٔ ٚيعاٖ آٖ ضا ثب ٕ٘بيف ػىؽ ٔ ،طٚض ٔي وٙس .پؽ اظ اعٕيٙبٖ
اظ تؿّظ ؾبِٕٙساٖ ثب وبض ثب خسٞ َٚطْ غصايئ ،طثي اػالْ ٔي وٙس وؿب٘ي و ٝثب ا٘دبْ ٔٛاضزي ٔب٘ٙس ٔهطف غصاٞب ث ٝنٛضت آة پع
(لٛٔ )56افك ٞؿتٙس ،زؾتكبٖ ضا ثبال ثجط٘س  ٚتب ظٔب٘ي وٞ ٝط يه اظ فطاٌيطاٖ ،يه تهٕيٓ ػّٕي نحيح ضا ثطاي آيٙس ٜا٘تربة ٕ٘ٛٙز ٜا٘س
ثحث ضا ازأٔ ٝي زٞس  ٚث ٝشوط اٞساف زض نفح 56 ٝتب ٔ 62ي پطزاظزٔ .طثي زض خّٛي ٞط يه اظ اٞساف زض ِيؿت ٔطثٛع ،ٝتٛافك ٔٛافمت
ؾبِٕٙساٖ ضا ثجت ٔي ٕ٘بيس .اٌط زض ثيٗ قطوت وٙٙسٌبٖ وؿي ٚخٛز زاضز ؤ ٝكىالتي ذبضج اظ زا٘فٍ٘ ،طـ ٟٔ ٚبضت ضا ثيبٖ ٔي ٕ٘بيس
ٔب٘ٙس (٘بضاحتي ٔؼس٘ ٚ ٜرٛضزٖ ٔي ٚ ٜٛؾجعي) ،ا ٚضا ث ٝپعقه ٔطوع اضخبع ٔي زٞس.
ذبتوِ ثحج :خٕغ ثٙسي ٔدسز ٔغبِت ٌفت ٝقس ٚ ٜثيبٖ خٕغ ثٙسي نفح ٚ 63 ٝا٘دبْ پؽ آظٔ.ٖٛ

ازاض ٜؾالٔت ؾبِٕٙساٖ ٚظاضت ثٟساقت
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ؾؤاالت پؽ آظهَى زٍضُ آهَظقي تغصيِ
ثِ تفكيك ّط رلؿِ
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ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ؾبلوٌس:
رلؿِ اٍل :گطٍُ ًبى ٍ غالت (قٌس ٍ ًكبؾتِ)،پطٍتئيي  ،چطثيٍ،يتبهيي ّب،هَاز هؼسًي
تغصيِ

ؾؤال

ضزيف
1

هصطف ظيبز ضٍغي ًجبتي ٍ غصا ّبي چطة ،فكبضذَى ضا كن هي كٌس.

2

ذَضزى هطتت صجحبًِ ثبػج ًكبط ٍ ؾالهتي هي قَز.

3

زاقتي ٍظى هٌبؾت زض پيكگيطي اظ ثيوبضي ٍ افعايف ؾالهتي هَحط اؾت.

4

هصطف ظيبز غصا ّبي پط ًوك ثبػج ثبال ضفتي فكبضذَى هي قَز.

5

هصطف كوتط چطثي  ،ؾطعبى ضٍزُ ضا كن هي كٌس.

6

اؾتفبزُ اظ ضٍغٌْبي هبيغ هخل ضٍغي ظيتَى ثِ ربي ضٍغي ًجبتي ربهس ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

7

ؾطخ كطزى غصا ّب ثب ضٍغي هبيغ هرصَل ؾطخ كطزًي ثْتط اظ ضٍغي ربهس اؾت.

8

گٌسم ثِ ربي گَقت هي تَاًس هَاز غصايي هٌبؾت ضا ثِ ثسى ثطؾبًس.

9

هصطف ثطًذ يب ًبى ًيطٍ ٍ اًطغي ثسى ضا ثبال هي ثطز.

10

ذَضزى چبي يك ؾبػت قجل ٍ ثالفبصلِ ثؼس اظ غصا ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

11

رَاًِ گٌسم ٍ حجَثبت ؾطقبض اظ ٍيتبهيي ة ٍ ث ّؿتٌس.

12

كوجَز آّي ثبػج كن ذًَي ٍ ضؼف هي قَز.

13

هصطف حجَثبت هخل ػسؼ ،هبـ ٍ لَثيب ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

14

يك ليَاى حجَثبت پرتِ قسُ ثِ اًساظُ يك ترن هطؽ ثبػج قَي قسى ػضالت هي قَز.

15

هصطف حجَثبت ثيكتط ٍ گَقت قطهع كوتط تَصيِ هي قَز.

16

 .هصطف ػسؼ ثِ صَضت ػسؼ پلَ ثيكتط اظ هصطف ػسؾي ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

17

ذَضزى غالت ؾجَؼ زاض ٍ حجَثبت فكبضذَى ضا ثبال هي ثطز.

18

هصطف گَقت هطؽ ٍ هبّي ؾكتِ قلجي ضا كن هي كٌس.

19

هصطف حس اقل  2ثبض هبّي زض ّفتِ هككالت فطاهَقي ضا زض ؾبلوٌس ظيبز هي كٌس.

20

هصطف ػسؼ ثِ تٌْبيي ثِ اًساظُ هصطف ػسؼ ثِ ّوطاُ لَثيب ٍ ًرَز ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت
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صحيح غلظ
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ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ؾبلوٌس:
تغصيِ
رلؿِ زٍم :گطٍُ ّبي اصلي هَاز غصايي (لجٌيبت ،گَقت ،حجَثبت ٍ ترن هطؽ ،هيَُ
ٍؾجعيزبت ٍ تَصيِ ّبي هفيس)

ؾؤال

ضزيف
1

فقظ قيط ٍ هبؾت اظ گطٍُ لجٌيبت ثطاي ؾالهتي هفيس ّؿتٌس.

2

يك ليَاى زٍؽ ثِ اًساظُ يك ليَاى قيط ثبػج هحكن قسى اؾترَاى ّب هي قَز.

3

هبؾت پط چطة ثيكتط ثبػج هحكن قسى اؾترَاى ّب هي قَز.

4

هصطف هيَُ ّبي قيطيي ،كوتط اظ هصطف هَاز غصايي قيطيي ،هخل قٌسٍهطثب ،قٌس ذَى ضا ثبال هي ثطز.

5

هصطف ضٍظاًِ هيَُ ٍ ؾجعي اظ يجَؾت رلَگيطي هي كٌس.

6

هصطف يك ًَع ؾجعي ثيكتط اظ چٌس ًَع ؾجعي زض ضٍظ ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

7

هي تَاى ثِ ربي يك ػسز ؾيت زضذتي هتَؾظ اظ ًصف ليَاى ؾجعي پرتِ اؾتفبزُ كطز.

8

هصطف هيَُ ٍ ؾجعيزبت ًَ 4ثت زض ضٍظ ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

9

ؾبلوٌساًي كِ هككالت زًساًي زاضًس ًيبظي ثِ هصطف هيَُ ٍ ؾجعي ًساضًس.

10

چبي كن ضًگ ،قيط ٍ آة هيَُ عجيؼي هي تَاًس كوجَز آة ثسى ضا رجطاى كٌس

11

اؾتفبزُ ضٍظاًِ اظ هيَُ ٍ ؾجعي ّبي تبظُ ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

12

هصطف ضٍظاًِ حساقل  2ليَاى قيط يب هبؾت اظ پَكي اؾترَاى رلَگيطي هي كٌس.

13

هصطف ضٍظاًِ  6-8ليَاى آة ٍ هبيؼبت ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

14

هصطف آة ٍ هبيؼبت ظيبز زض تبثؿتبى ٍ ظهبى ٍضظـ ثطاي ؾالهتي هفيس اؾت.

15

هصطف هيَُ ٍ ؾجعيزبت ٍيتبهيي «ز» الظم ضا ثِ ثسى هي ضؾبًس.

ازاض ٜؾالٔت ؾبِٕٙساٖ ٚظاضت ثٟساقت

صحيح غلظ
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فطهْبي ثطًبهِ
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پبؾد ًبهِ
ثطضؾي اعالػبت هبًسگبض
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تغصيِ
ؾؤال

ضزيف
1

اؾتفبز ٜضٚظا٘ ٝاظ ٔي ٚ ٜٛؾجعي ٞبي تبظ ٜثطاي ؾالٔتي ٔفيس اؾت

2

ذٛضزٖ ٔطتت نجحب٘ ٝثبػث ٘كبط  ٚؾالٔتي ٔي قٛز

3

ٔهطف ٌٛقت ٔطؽ ٔ ٚبٞي ؾىت ٝلّجي ضا وٓ ٔي وٙس

4

ٔهطف ٔبٞي حسالُ  2ثبض زض ٞفتٔ ٝكىالت فطأٛقي ضا زض ؾبِٕٙس ظيبز ٔي وٙس

5

ٔهطف وٕتط چطثي ،ؾطعبٖ ضٚز ٜضا وٓ ٔي وٙس

6

اؾتفبز ٜاظ ضٚغٟٙبي ٔبيغ ٔثُ ضٚغٗ ظيت ٖٛث ٝخبي ضٚغٗ ٘جبتي خبٔس ثطاي ؾالٔتي ٔفيس اؾت

7

ؾطخ وطزٖ غصا ٞب ثب ضٚغٗ ٔبيغ ٔرهٛل ؾطخ وطز٘ي ث ٝخبي ضٚغٗ خبٔس ثٟتط اؾت

8

ٔهطف آة ٔ ٚبيؼبت ظيبز زض تبثؿتبٖ  ٚظٔبٖ ٚضظـ ثطاي ؾالٔتي ٔفيس اؾت

9

ذٛضزٖ چبي يه ؾبػت لجُ  ٚثالفبنّ ٝثؼس اظ غصا ثطاي ؾالٔتي ٔفيس اؾت

10

ٔهطف ٌٙسْ ثدبي ٌٛقت وبض زضؾتي اؾت

11

ٔهطف ٔي ٚ ٜٛؾجعيدبت ٚيتبٔيٗ «ز» الظْ ضا ث ٝثسٖ ٔي ضؾب٘س

12

ٔهطف ضٚظا٘ ٝحسالُِ 2يٛاٖ قيط ٔ ٚبؾت اظ پٛوي اؾترٛاٖ خٌّٛيطي ٔي وٙس

13

فمظ قيط ٔ ٚبؾت اظ ٌطِ ٜٚجٙيبت ثطاي ؾالٔتي ٔفيس ٞؿتٙس

14

يه ِيٛاٖ زٚؽ ث ٝا٘ساظ ٜيه ِيٛاٖ قيط ثبػث ٔحىٓ قسٖ اؾترٛاٖ ٞب ٔي قٛز

15

ٔبؾت پط چطة ٘ؿجت ثٔ ٝبؾت وٓ چطة ثيكتط ثبػث ٔحىٓ قسٖ اؾترٛاٖ ٞب ٔي قٛز

16

يه ِيٛاٖ حجٛثبت پرت ٝقس ٜث ٝا٘ساظ ٜيه ترٓ ٔطؽ ثبػث لٛي قسٖ ػضالت ٔي قٛز

17

ٔهطف ضٚظا٘ٔ ٝي ٚ ٜٛؾجعي اظ يجٛؾت خٌّٛيطي ٔي وٙس

18

ٔهطف ػسؼ ث ٝنٛضت ػسؼ پّ ٛثيكتط اظ ٔهطف ػسؾي ثطاي ؾالٔتي ٔفيس اؾت

19

ٔهطف يه ٘ٛع ؾجعي ثيكتط اظ چٙس ٘ٛع ؾجعي زض ضٚظ ثطاي ؾالٔتي ٔفيس اؾت

20

ٔي تٛاٖ ث ٝخبي يه ػسز ؾيت زضذتي ٔتٛؾظ اظ ٘هف ِيٛاٖ ؾجعي ٞبي پرت ٝقس ٜاؾتفبز ٜوطز

ازاض ٜؾالٔت ؾبِٕٙساٖ ٚظاضت ثٟساقت

صحيح
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غلظ

ثجت اعالػبت ثط٘بٔ ٝقي ٜٛظ٘سٌي ؾبِٓ زض زٚض ٜؾبِٕٙسي (  60ؾبَ  ٚثبالتط)
ٔٛضٛع آٔٛظقي:
٘بْ قٟطؾتبٖ ٞبي ٔدطي:
٘بْ زا٘كٍب:ٜ

والؼ ٞبي آٔٛظقي

تؼساز ؾبِٕٙساٖ ٘يبظٔٙس آٔٛظـ

تؼساز ؾبِٕٙساٖ آٔٛظـ زيسٜ

تؼساز ؾبِٕٙساٖ ثب اعالػبت ٔب٘سٌبض

قي ٜٛظ٘سٌي ؾبِٓ
قٟط
ضٚؾتب

ازاض ٜؾالٔت ؾبِٕٙساٖ ٚظاضت ثٟساقت
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فطم اعالػبت تغصيِ
هَضَع آهَظـ:

قْطؾتبى:

ذبًِ ثْساقت:

هطكع ثْساقتي زضهبًي قْطي /ضٍؾتبيي:

تبضيد ثطگعاضي :كالؼ 1

تبضيد ثطگعاضي :كالؼ 2

قوبضُ

كالؼ1

كالؼ2

حبضطيي زض

ًتيزِ كالؼ

حبضطيي زض

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ؾبلوٌس

زاًكگبُ:

آزضؼ

تَافق
كالؼ 1

كالؼ 2

اضربع

ؾبلوٌس آهَظـ

ؾبلوٌس ثب

زيسُ

اعالػبت

كالؼ

كالؼ

اٍل

زٍم

هبًسگبض
( 2هبُ پؽ اظ
كالؼ زٍم)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ؾبثقِ تسضيؽ:

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هطثي:

ؾبػت قطٍع ٍ ذبتوِ آهَظـ:

ازاض ٜؾالٔت ؾبِٕٙساٖ ٚظاضت ثٟساقت

هكبى ثطگعاضي كالؼ:

26

زؾتَض الؼول تكويل فطم اعالػبت تغصيِ
قٙبؾٙبٔ ٝوالؼ قبُٔ ز ٚثرف ػٕٔٛي  ٚخسٔ َٚكرهبت ؾبِٕٙساٖ زػٛت قس ٜث ٝوالؼ اؾت .الظْ اؾت ٔطثي ثطاي ٞط والؼ فطْ اعالػبت تغصي ٝاي ضا تىٕيُ ٕ٘بيس  ٚزض
ظٔبٖ والؼ آٖ ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقس.
ثرف ػوَهي

 ضزيف اَٚ
 oزاًكگبُ٘ :بْ زا٘كٍبٔ ٜطثٛعٛ٘ ٝقتٔ ٝي قٛز.
 oقْطؾتبى٘ :بْ قٟطؾتبٖ ٔدطي عطحٛ٘ ،قتٔ ٝي قٛز.
 oهطكع ثْساقتي زضهبًي قْطي/ضٍؾتبيي :زض نٛضتي و ٝؾبِٕٙساٖ زض قٟط آٔٛظـ ٔي ثيٙٙس٘ ،بْ ٔطوع ثٟساقتي زضٔب٘ي قٟطي ٔطتجظ  ٚاٌط زض ضٚؾتب
آٔٛظـ ٔي ثيٙٙس٘ ،بْ ٔطوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ضٚؾتبيي ٘بظط ثط ذب٘ ٝثٟساقت شوط قٛز.
 oذبًِ ثْساقت :چٙب٘چ ٝؾبِٕٙساٖ زض ضٚؾتب آٔٛظـ ٔي ثيٙٙس٘ ،بْ ذب٘ ٝثٟساقت ٔطتجظ ٘ٛقت ٝقٛز.
 ضزيف زْٚ
 oهَضَع آهَظـٛٔ :ضٛػي و ٝوالؼ آٔٛظقي ثطاي آٖ تكىيُ ٔي قٛز ،ثبيس زض ايٗ لؿٕت ٘ٛقت ٝقٛز.
 oتبضيد ثطگعاضي كالؼ :تبضيد تؼييٗ قس ٜثطاي والؼ زض ايٗ لؿٕت ثجت ٔي قٛز.
 ثرف رسٍل هكرصبت
ً بم ٍ ًبم ذبًَازگي ؾبلوٌس :اؾبٔي تٕبٔي ؾبِٕٙسا٘ي و ٝثطاي قطوت زض والؼ آٔٛظقي زػٛت ٔي ق٘ٛس ،زض ايٗ ؾتِ ٖٛيؿت ٔي ق٘ٛس.
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ًكتِ هْنٔ :سػٛيٗ والؼ ،ؾبِٕٙساٖ  60ؾبَ  ٚثبالتط ٞؿتٙس
 حبضطيي زض كالؼ :ؾبِٕٙسا٘ي و ٝپؽ اظ زػٛت زض والؼ آٔٛظقي قطوت وطز ٜا٘س ،زض ٔمبثُ ٘بٔكبٖ زض ايٗ ؾت ٖٛػالٔت ضطثسض )ٌ )Xصاقتٔ ٝي قٛز
 آزضؼ٘ :كب٘ي ٔٙعَ قطوت وٙٙسٌبٖ زض ايٗ لؿٕت ث ٝعٛض وبُٔ ٘ٛقتٔ ٝي قٛز.
ً تيزِ كالؼ :زض ا٘تٟبي ٞط والؼ زض نٛضتي و ٝقطوت وٙٙسٌبٖ زض ٔٛضز خٕغ ثٙسي اعالػبت والؼ تغصي ٝزض زٚضاٖ ؾبِٕٙسي ث ٝتٛافك ضؾيس ٜا٘س ،زض ٔمبثُ ٘بٔكبٖ
زض ايٗ ؾت ٖٛػالٔت ضطثسض )ٌ )Xصاقتٔ ٝي قٛز .اٌط زض ثيٗ حبضطيٗ ،ؾبِٕٙسي ٚخٛز زاضز ؤ ٝكىالتي ذبضج اظ زا٘فٍ٘ ،طـ ٟٔ ٚبضت ضا ث ٝػّت ػسْ تٛافك اػالْ
ٔي وٙس  ٚث ٝپعقه اضخبع زازٔ ٜي قٛز ،زض ٔمبثُ ٘بٔف زض ايٗ ؾت ٖٛػالٔت ضطثسض

)ٌ )Xصاقتٔ ٝي قٛز .ػالٔت ٌصاضي زض ايٗ ؾت ٖٛث ٝايٗ زِيُ اؾت ؤ ٝطثي

ثتٛا٘س ؾبِٕٙس ٔٛضز ٘ظط ضا اظ ٘ظط ٘تيد ٝاضخبع ،پيٍيطي وٙس  ٚپؽ اظ آٌبٞي اظ آٖ ،زض ؾت٘" ٖٛتيد ٝوالؼ /تٛافك" ػالٔت ضطثسض )ٌ )Xصاقت ٚ ٝزٚض آٖ ذظ وكيسٔ ٜي
قٛز.
 ؾبلوٌس آهَظـ زيسُ :پؽ اظ پبيبٖ والؼ ،ؾبِٕٙسا٘ي و ٝث ٝث ٝحسٚز  %70اظ ؾٛاالت پؽ آظٔ ٖٛپبؾد نحيح زاز ٜا٘س ،زض ٔمبثُ ٘بٔكبٖ زض ؾتٔ ٖٛطثٛع ٝػالٔت
ٌصاضي ٔي قٛز .زض نٛضتي و ٝؾبِٕٙسي ث ٝتؼسازي اظ ؾئٛاالت پبؾد نحيح ٘ساز ٜاؾت ،الظْ اؾت ٔطثي آٌبٞي ؾبِٕٙس ضا زض ذهٛل ؾئٛاالت ٔطثٛع ٝافعايف زٞس
 ٚزض ٟ٘بيت پبؾد زضؾت ضا اظ ا ٚزضيبفت وٙس.
زقت كٌيس ؾبِٕٙسي و ٝث ٝپعقه اضخبع ٔي قٛز ٘يع پؽ آظٔ ٖٛضا ا٘دبْ زاز ٚ ٜزض نٛضتي و ٝث ٝتؿت ػّٕىطزي (زض نٛضت ٚخٛز)  ٚؾئٛاالت پؽ آظٔ ٖٛپبؾد
نحيح زاز ٜثبقس ،زض ِيؿت ؾبِٕٙس آٔٛظـ زيس ٜلطاض ٔي ٌيطزٛٔ .ضٛع ٞبي آٔٛظقي و ٝتؼساز والؼ ٞب ثيف اظ يه اؾت ،الظْ اؾت قطوت وٙٙس ٜزض تٕبٔي والؼ ٞب
حضٛض زاقت ٚ ٝآٔٛظـ زيس ٜثبقس  ٚزض ايٗ نٛضت ث ٝػٛٙاٖ آٔٛظـ زيسٔ ٜحؿٛة ٔي قٛز .ث ٝعٛض ٔثبَ ٔٛضٛع آٔٛظقي تغصي ٝو ٝز ٚوالؼ زاضز ،الظْ اؾت فطاٌيط
ٞطز ٚخّؿ ٝضا آٔٛظـ زيس ٜثبقس تب ٘بْ ٚي زض ؾت ٖٛؾبِٕٙس آٔٛظـ زيس ٜػالٔت ٌصاضي قٛز.
ًكتِ :تٕبٔي ٔٛاضز فٛق تب پبيبٖ والؼ آٔٛظقي لبثُ تىٕيُ اؾت .ؾتٞ ٖٛبي زيٍط فطْ ( ؾبِٕٙس ثب اعالػبت ٔب٘سٌبض) ثٔ ٝطٚض  ٚزض عي زٔ ٚب ٜتىٕيُ ٔي قٛز.
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ؾبلوٌس ثب اعالػبت هبًسگبضٙٔ :ظٛض ،ؾبِٕٙس آٔٛظـ زيس ٜاي اؾت  ،و ٝپؽ اظ زٔ ٚب ٜاظ پبيبٖ والؼ ،فطْ ثطضؾي اعالػبت ٔب٘سٌبض ثطاي ٚي تىٕيُ قس ٚ ٜث ٝتٕبٔي ( )%70
ؾئٛاالت پبؾد نحيح زاز ٜاؾت .ؾبِٕٙسا٘ي و ٝثيٗ  50تب  %70ؾئٛاالت ضا پبؾد نحيح زاز ٜا٘س ،زض نٛضتي ؤ ٝطثي تكريم زٞس و ٝپبؾد ٞبي ٘بزضؾت ؾٟٛي ثٛز ٜاؾت ٚ
٘بقي اظ ػسْ آٌبٞي آ٘بٖ ٘يؿت  ٚثب يه تٛضيح  ٚپطؾف  ٚپبؾد وٛتب ،ٜؾبِٕٙساٖ ث ٝپبؾد نحيح ٔي ضؾٙس ،زض ضز ٜؾبِٕٙساٖ ثب اعالػبت ٔب٘سٌبض لطاض ٔي ٌيط٘س.

ؾبلوٌساًي

كِ ثِ كوتط اظ ًيوي اظ ؾئَاالت پبؾد صحيح هي زٌّس ،زض ايي ؾتَى هحبؾجِ ًوي قًَس .ثسيْي اؾت ؾبلوٌساًي كِ اعالػبت هبًسگبض ًساضًس ًيبظ ثِ
قطكت زٍثبضُ زض كالؼ زاضًس.
ًكتِ :زض ّط ثبض هطارؼِ ؾبلوٌس ،ثِ ّط زليل ثِ ذبًِ ثْساقت يب هطكع ثْساقتي زضهبًي زض فبصلِ  2هبُ پؽ اظ پبيبى كالؼ آهَظقي ،العاهي اؾت كِ
اعالػبت هبًسگبض ٍ ليؿت كلي اعالػبت كالؼ تغصيِ زض زٍضاى ؾبلوٌسي ٍي هطٍض قَز ٍ هَضز ثطضؾي قطاض گيطز.
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فطم پبيف آهَظـ قيَُ ظًسگي ؾبلن زض زٍضُ ؾبلوٌسي
ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقكي
زفتط ؾالهت روؼيت ،ذبًَازُ ٍ هساضؼ  -ازاضُ ؾالهت ؾبلوٌساى
زاًكگبُ/زاًككسُ:
هحل ثطگعاضي كالؼ آهَظقي:

تبضيد پبيف:

هطكع ثْساقتي زضهبًي:

ؾبيط ثب شكط ًبم:

ذبًِ ثْساقت:

هَضَع آهَظـ:
تؼساز زػَت قسگبى:
تبضيد ثطگعاضي كالؼ:

تؼساز قطكت كٌٌسگبى:
ؾبػت قطٍع آهَظـ:

ًبم ًٍبم ذبًَازگي هطثي:

ؾبػت ذبتوِ آهَظـ:

هحل ذسهت هطثي:

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي پبيكگط:

ؾبثقِ تسضيؽ:

هحل ذسهت پبيكگط:

پبيف زضًٍساز (قجل اظ آهَظـ)
ضزيف

اؾتبًساضز

هَضَع

الف
1

2

اهتيبظ كل

اهتيبظ حبصل

ٍيػگي ّبي فضبي آهَظقي
فضبي هٌبؾت آهَظـ ًظطي

- 1نٙسِي يب فضبي ٘كؿتٗ ثط ضٚي ظٔيٗ ث ٝتؼساز قطوت وٙٙسٌبٖ

1

 - 2چيسٔبٖ نٙسِي ٞب يب ٘كؿتٗ ثط ضٚي ظٔيٗ ث ٝنٛضت والؾٟبي ضؾٕي(ثط اؾبؼ قطايظ ٞط ٔٙغم ٝلبثُ تغييط اؾت )

1

فضبي هٌبؾت آهَظـ ػولي أىبٖ ا٘دبْ وبضٞبي ػّٕي ٔثُ تٕطيٙبت ثس٘ي ،آضأؿبظي ...ٚ

1

3

ًَض كبفي

٘ظط ذٛاٞي اظ ؾبِٕٙس

1

4

تَْيِ هٌبؾت

احؿبؼ ٌطٔب  ٚؾطٔب ٘ىطزٖ ؾبِٕٙس

1

5

ؾكَت ٍ آضاهف كبفي

٘جٛز نساٞبي اضبفي ٔ ٚرُ قٙيسٖ

1

6

تويع ثَزى هحيظ آهَظقي

ٔيع ٔطثي  ٚنٙسِي ٞب  ٚؾغُ ظثبِ ٚ ٝوف ظٔيٗ

1
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پبيف زضًٍساز (قجل اظ آهَظـ)
ضزيف

هَضَع

7
ٍؾبيل ٍ تزْيعات آهَظقي
هطتجظ ٍ هٌبؾت

8
ضػبيت ًكبت ايوٌي

اؾتبًساضز

اهتيبظ كل

 -1ترت ٝؾيب / ٜترت ٝؾفيس ؾبِٓ

1

ٌ -2چ ٔ /بغيه ؾبِٓ

1

 -3ترت ٝپبن وٗ ؾبِٓ

1

ِ - 4يؿت خٕغ ثٙسي اعالػبت والؼ تغصي ٝزض زٚضاٖ ؾبِٕٙسي

1

 - 5عطح زضؼ ٔٛضٛع آٔٛظـ

1

 -1ؾمف ؾبِٓ

1

 -2زيٛاض ايٕٗ

1

 -3نٙسِي ايٕٗ

1

ٚ -4ؾبيُ ٘ٛضيٌ ،طٔبيي  ٚؾطٔبيي ايٕٗ ثب ٘هت نحيح

1

٘ -5جٛز ٚؾبيُ اضبفي زض ٔحُ ٚضٚز قطوت وٙٙسٌبٖ ث ٝوالؼ ٔ ٚؿيط ٘بٔجطزٌبٖ تب نٙسِي ٞبي والؼ

1

اهتيبظ حبصل

ٍيػگي ّبي فطاگيط
9

تؼساز فطاگيطاى

10

ؾي فطاگيط

11

آگبّي فطاگيط اظ كالؼ
آهَظقي

٘ 5- 20فط ؾبِٕٙس زض والؼ

1

ؾٗ تٕبٔي فطاٌيطاٖ  60ؾبَ  ٚثب التط

1

ٛٔ - 1ضٛع آٔٛظـ

1

ٔ - 2ىبٖ آٔٛظـ

1

 - 3ظٔبٖ قطٚع آٔٛظـ

1

 - 4ظٔبٖ ذبتٕ ٝآٔٛظـ

1
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پبيف فطايٌس آهَظـ (زض حيي ارطاي آهَظـ)
ضزيف

هَضَع

1

اًزبم پيف آظهَى

2

ي ٍ تؿلظ هطثي
تَاًبي

4

هؿئَليت پصيطي هطثي

5

تؼبهل هطثي ثبفطاگيطاى ٍ
ثطقطاضي اضتجبط

اؾتبًساضز

اهتيبظ كل

 - 1ا٘دبْ پيف آظٔ ٖٛثط اؾبؼ ظٔبٖ پيف ثيٙي قس ٜزض عطح زضؼ

1

 - 2ا٘دبْ پيف آظٔ ٖٛثطاي وّي ٝفطاٌيطاٖ

1

 - 3ثطضؾي ؾطيغ پيف آظٔ ٖٛتٛؾظ ٔطثي خٟت پيسا وطزٖ ٘مبط ضؼف ظٔيٞ ٝٙبي اعالػبتي فطاٌيطاٖ

1

 - 1قطٚع آٔٛظـ ثط اؾبؼ عطح زضؼ

1

 - 2عطح ؾؤاالت ٔطتجظ ثط اؾبؼ عطح زضؼ

1

 - 3ثىبضٌيطي نحيح ضٚـ ٞبي آٔٛظقي ٔٙسضج زض عطح زضؼ

1

ٔ - 4طٚض ٔغبِت ٌفت ٝقس ٜثط اؾبؼ عطح زضؼ

1

 - 5ذبتٕ ٝآٔٛظـ ثط اؾبؼ عطح زضؼ ٔٛضٛع آٔٛظقي ٔطتجظ

1

 - 6پبؾرٍٛيي نحيح ث ٝؾئٛاالت ٔطتجظ ثب ٔٛضٛع آٔٛظقي

1

 - 7ضػبيت تٛاِي عطح زضؼ (ثٚ ٝيػ ٜزض ثس٘ ٝعطح زضؼ)

1

ٞ - 8سايت ثحث زض ٔٛضز ؾؤاالت غيط ٔطتجظ ثب اٞساف آٔٛظقي

1

 - 9حفظ ٘ظٓ زض والؼ

1

 - 10اضائٔ ٝغبِت آٔٛظقي ثط اؾبؼ وتت قي ٜٛظ٘سٌي ؾبِٓ زض زٚض ٜؾبِٕٙسي

1

 - 1قطٚع آٔٛظـ پؽ اظ ثطٌعاضي پيف آظٖٔٛ

1

 - 2ذبتٕ ٝآٔٛظـ زض ظٔبٖ ٔمطض ثط اؾبؼ عطح زضؼ

1

 - 3اؾتفبز ٜاظ ٚؾبيُ آٔٛظقي ثط اؾبؼ عطح زضؼ

1

 - 1اؾتفبز ٜاظ وّٕبت  ٚػجبضت ٞبي ؾبز ٚ ٜلبثُ فٟٓ

1

 - 2خّت ٔكبضوت فطاٌيط ثط اؾبؼ عطح زضؼ

1

 - 3پطؾف ؾؤاالت ٔطتجظ اظ ؾبِٕٙساٖ غيط فؼبَ زض والؼ

1

ٌٛ - 4يف ٔحّي

1

 - 5ازأ ٝوالؼ ثط اؾبؼ زضيبفت ثبظذٛضز اظ فطاٌيطاٖ

1

ازاض ٜؾالٔت ؾبِٕٙساٖ ٚظاضت ثٟساقت

اهتيبظ حبصل

32

پبيف ثطًٍساز( زض پبيبى آهَظـ)
ضزيف

هَضَع

1

روغ ثٌسي اعالػبت كالؼ
تغصيِ هَضز تَافق ()1

2

روغ ثٌسي اعالػبت كالؼ
تغصيِ هَضز تَافق ()2

اؾتبًساضز

اهتيبظ كل

 - 1اػالْ اٞساف ث ٝتفىيه

1

 - 2زضيبفت ٘ظط تٕبٔي قطوت وٙٙسٌبٖ زض ٔٛضز ضفتبض ٞبي ٞسف اػالْ قسٜ

1

 - 3ثجت ٘ظطات قطوت وٙٙسٌبٖ زض والؼ زض ِيؿت

1

 - 4پطؾف  ٚپبؾد  ٚتٛضيح وٛتب ٜثب قطوت وٙٙسٌبٖ زاضاي ٘ظط ٔربِف

1

 - 5اضخبع قطوت وٙٙسٌبٖ زاضاي ٔكىُ ث ٝپعقه ٔطوع

1

 - 6ثجت ٘تبيح تٛافك ٘ظط قطوت وٙٙسٌبٖ زض ؾت" ٖٛتٛافك  ٚاضخبع" فطْ اعالػبت تغصيٝ

1

 - 1ا٘دبْ پؽ آظٔ ٖٛثط اؾبؼ ظٔبٖ پيف ثيٙي قس ٜزض عطح زضؼ

1

 - 2ا٘دبْ پؽ آظٔ ٖٛثطاي وّي ٝفطاٌيطاٖ

1

 - 3ثطضؾي ؾطيغ پؽ آظٔ ٖٛخٟت قٙبؾبيي ؾبِٕٙساٖ زاضاي پبؾد ٘بنحيح

1

 - 4پطؾف  ٚپبؾد  ٚتٛضيح وٛتب ٜثب قطوت وٙٙسٌبٖ زاضاي پبؾد ٘بنحيح زض ظٔئ ٝٙغبِت ٘ب نحيح

1

اهتيبظ حبصل

54

روغ
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