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گبّی اٍلبت سرت تطیي وبض زض هَضز پس اًساظ وطزى ضطٍع وطزى آى است .ضبیس زضَاض ثبضس وِ پی
ثجطیس چِ ضٍش ّبی سبزُ ای ثطای پس اًساظ وطزى پَل ٍجَز زاضز ٍ ایٌىِ چگًَِ هی تَاًیس ثب استفبزُ اظ
پس اًساظتبى اّساف هبلی تبى ضا تؼمیت وٌی -.هٌجغ ثطتطیي ّب
گبّی اٍلبت سرت وبض زض هَضز پس اًساظ وطزى ضطٍع وطزى آى است .ضبیس زضَاض ثبضس وِ پی ثجطیس چِ
ضٍش ّبی سبزُ ای ثطای پس اًساظ وطزى پَل ٍجَز زاضز ٍ .ایٌىِ چگًَِ هی تَاًیس ثب استفبزُ اظ پس
اًساظتبى اّساف هبلی تبى ضا تؼمیت وٌیس .زًجبل وطزى گبم ثِ گبم ضاٌّوبی شیل هی تَاًس ووه هٌبسجی ثطای
ثسظ یبفتي یه ثطًبهِ پس اًساظ ٍالغ ثیٌبًِ ثبضس.
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 .1توبهی هربضجتبى ضا ثجت وٌیس.

گبم اٍل زض پس اًساظ پَل ایي است وِ ثساًیس چمسض پَل ذطج هی وٌیس .ثطای یه هبُ توبهی ذطجْبیتبى ضا
ثجت وٌیس .ثسیي ضىل وِ ثْبی ّط چیعی حتی ّط لیَاى چبیّ ،ط ًد سیگبض ،ضٍظًبهِ ٍ ّط ّلِ َّلِ ای وِ
ػصطّب هی ذَضیس ثطای ول یه هبُ ثجت وٌیس .ثط اسبس آًچِ ثجت وطزُ ایس اضلبم هربضج تبى ضا ثط اسبس
عجمِ ثٌسیطبى سبظهبًسّی وٌیس :ثٌعیي ،ذَاضٍثبض ،حول ٍ ًمل ٍ زض آذط ّعیٌِ ول ّط یه اظ آًْب ضا ثجت
وٌیس.
 .2ثَزجِ ثٌسی وٌیس.

حبل وِ تصَیط ٍاضحی اظ هربضج تبى زض یه هبُ زاضیس ،هی تَاًیس ثطای هربضج تبى ثَزجِ ثٌسی وٌیس.ذطج
ّبیتبى ضا هحسٍز وٌیس ٍ هغوئي ضَیس وِ پَل ثطای ضٍظ هجبزایتبى وٌبض گصاضتِ ایس .ثِ ذبعط زاضتِ ثبضیس وِ
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ثَزجِ ثٌسی تبى ضبهل توبهی هربضج تبى ضَز هربضجی وِ هؼوَالً ٍالغ هی ضًَس ٍلی ًِ ّط هبُ هبًٌس
ّعیٌِ تؼویط ٍ ًگْساضی هبضیي.
 .3ثطای پس اًساظتبى ثطًبهِ ضیعی وٌیس.

ثب تَجِ ثِ زذل ٍ ذطج هبّبًِ تبى ،زض زاذل ثَزجِ ثٌسی پس اًساظّبیبى ضا عجمِ ثٌسی وٌیس ٍ تالش وٌیس
پس اًساظتبى حسالل  11تب  15زضصس زضآهس ذبلص تبى ثبضس .اگط ذطج ّبیتبى اجبظُ ًوی زٌّس وِ چٌساى
پس اًساظ وٌیس ،ظهبى آى است وِ اظ ذطج ّبیتبى ثىبّیس .لجل اظ ایٌىِ ثرَاّیس ثِ ظزى اظ ذطج ذبًِ ٍ
ٍسیلِ ًملیِ تبى ثطای پس اًساظ فىط وٌیس ،زًجبل وبستي اظ هربضجی غیط ضطٍضی وِ هی تَاًیس ووتط ثبثت
آى ذطج وٌیس ثبضیس هبًٌس ،تفطیح ،ضستَضاى ٍ هبًٌس آى.

ّ .4سف ّبیتبى ضا هطرص وٌیس.
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تؼییي ّسف ّبی پس اًساظ ضطٍع آى ضا ثسیبض ضاحتتط هی وٌس .ثب ایي ًىتِ تؼییي وٌٌسُ ضَض وٌیس وِ چمسض
عَل هی وطس تب ثِ ّسف تبى ثطسیس .ثؼضی اظ آًْب ّسف وَتبُ هست ّستٌس ( وِ هؼوَالً ثیي یه تب سِ
سبل عَل هی وطٌس)
پس اًساظ ثطای هربضج فَق الؼبزُ وِ ضبهل هربضج ضص هبُ تب یه سبل ضوب ضَز (هبًٌس پس اًساظ ثطای
ثیىبضی ٍ ٍلبیغ ضطٍضی زیگط)

 پس اًساظ ثطای ذطیس هبضیي
 پس اًساظ ثطای سفط زض تؼغیالت
 سطهبیِ گصاضی ثلٌس هست وِ هی تَاًس ضبهل چٌسیي سبل یب حتی چٌسیي زِّ ضَز ٍ هی تَاًس
ضبهل:
 پس اًساظ ثطای ثبظًطستگی
 پس اًساظ ثطای ذطج تحصیل ٍ زاًطگبُ فطظًساى
 پس اًساظ ثطای ذطیس ذبًِ یب ثبظسبظی ذبًِ ی فؼلی
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 .5اٍلَیت ّبیتبى ضا هطرص وٌیس.

هَلؼی وِ ٍلت پس اًساظ هی ضَز،افطاز هرتلف اٍلَیت ّبی هرتلفی زاضًس .پس ػبلالًِ است وِ تصوین
ثگیطیس وِ وساهیه اظ ّسف ّبی پس اًساظّبیتبى ثیطتطیي اّویت ضا زاضز .ثرطی اظ ایي پطٍسِ تؼییي
هست ظهبًی است وِ هی تَاًیس ثطای ضسیسى ثِ ّسفتبى صجط وٌیس ٍ وٌبض گصاضتي هبّبًِ چِ همساض پَل ،ثِ
زستیبثی ثِ ّسف تبى ووه هی وٌس .چٌبى وِ ایي وبض ضا ثطای اّسافتبى اًجبم هی زّیس ،آًْب ضا ثط اسبس
اٍلَیت ضبى هطتت وٌیس ٍ ثط هجٌبی ثَزجِ ی هبّبًِ ی تبى هجلغ آى ضا وٌبض ثگصاضیس .ثِ ذبعط زاضتِ ثبضیس
وِ ضتجِ ثٌسی اٍلَیت ّب ثسیي هؼٌی است وِ ضوب اًتربة وطزُ ایس .اگط هی ذَاّیس ثط پس اًساظ زٍضاى
ثبظًطستگی توطوع وٌیس ،اّساف زیگطاى تبى زض حبضیِ لطاض ذَاّس گطفت زض حبلیىِ هغوٌئي ّستیس ثِ هْن
تطیي ّسف ّبیتبى ذَاّیس ضسیس.
 .6پس اًساظّبی هتفبٍت ٍ ضاّجطزّبی سطهبیِ گصاضی ثطای ّسف ّبی هتفبٍت
اگط ثطای اّساف وَتبُ هست سطهبیِ گصاضی هی وٌیس ایي ضٍش ّبی هغوئي ضا اهتحبى وٌیس:
 افتتبح حسبة وَتبُ هست ػبزی
 افتتبح حسبة ثلٌس هست وِ ًطخ ثْطُ ثبالتطی اظ حسبة ّبی ػبزی زاضز
 ثطای سطهبیِ گصاضی ّبی ثلٌس هست:

 ذطیس ثیوِ ّبی ػوط ٍ سطهبیِ گصاضی
 ذطیس سْبم ٍ اٍضاق هطبضوت
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 .7ثط ضضس پس اًساظتبى ًظبضت وٌیس.

ّط هبُ ضضس پس اًسظتبى ضا ثطضسی وٌیس .ایي وبض ًِ تٌْب ثِ تثجیت ثطًبهِ پس اًساظتبى ووه ذَاّس وطز،
ثلىِ ّوچٌیي ثی پطزى تبى ثِ هطىالت ٍ ضفغ فَضی آى ووه ذَاّس وطز .ایي ضٍضْبی سبزُ ی پس اًساظ
پَل ،هوىي است حتی ایي اًگیعُ ضا ثِ ضوب ثسّس وِ ثیطتط پس اًساظ وٌیس ٍ سطیغ تط ثِ ّسفتبى ثطسیس.

ضٍضْبی پس اًساظ وطزى پَل

پس اًساظ وطزى پَل اظ وبضّبیی است وِ گفتٌص اظ ػول وطزًص ثسیبض سبزُ تط هی ثبضسّ .وِ هی زاًٌس
وِ ثبیس پَل ضبى ضا پس اًساظ ًوبیٌس ٍلی ثیطتط افطاز زض اًجبم آى ثب هطىل ضٍثطٍ هی ضًَس.
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ًىبت ظیط ثِ ضوب ووه هی وٌس وِ ثْتط ثتَاًیس پس اًساظ وٌیس:

 .1ظیط ثبض لطض ًطٍیس .ثؼضی اظ لطض ّب غیط لبیل اجتٌبة ّستٌس هبًٌس ٍلتی وِ هی ذَاّیس ذبًِ ثرطیس.
تؼساز افطاز ووی ّستٌس وِ ثِ اًساظُ وبفی پَل زاضًس تب ثِ یه ثبضُ ذبًِ ای ثرطًس .اوثطا ثبیس اظ ثبًه ٍ یب
فطزی لطض گطفتِ ٍ آى ضا ون ون ثبظپطزاذت ًوبیٌس.
ثِ ّط حبل ،زض حبلت ولی ،اگط هی تَاًیس ظیط ثبض لطض ًطٍیس ،پس ًطٍیس ٍ .اگط ّن ثِ ًبچبض پَلی ضا لطض
گطفتیس سؼی وٌیس زض اسطع ٍلت ٍ ثِ همساض ظیبز ،آى ضا ثطگطزاًیس.

 .2ثطای پس اًساظ وطزى ّسف زاضتِ ثبضیس .اگط ثطای پس اًساظ وطزى پَلّ ،سف زاضتِ ثبضیس ،زض ضوب
اًگیعُ ثِ ٍجَز آهسُ ٍ ثِ ضاحتی ٍ ثب اضتیبق هی تَاًیس پس اًساظ ًوبییس .الجتِ ثستگی زاضز ّسف ضوب چِ
ثبضس؟ ثِ ػٌَاى هثبل ذطیس ذبًِ ثبضس ٍ یب ثطای زٍضاى ثبظًطستگی ذَز هی ذَاّیس پَل پس اًساظ وٌیس.
عجك ّسف ٍ عَل هست ضسیسى ثِ آى ،ثطای پس اًساظ وطزى ثطًبهِ ضیعی ًوبییس.
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 .3اّساف تبى هؼمَل ثبضس .ثِ عَض هثبل اگط ضوب هبّیبًِ یه هیلیَى تَهبى زضآهس زاضیس ًوی تَاًیس اًتظبض
زاضتِ ثبضیس وِ ثؼس اظ  2سبل ثتَاًیس ذبًِ ای ثرطیس اهب هی تَاًیس ثطای ذطیس هبضیي السام ًوبییس .پس
اّساف ذَز ضا ثطای پس اًساظ وطزى ،هؼمَالًِ اًتربة وٌیس.
 .4ثطای ضسیسى ثِ ّسف ذَز ظهبى هطرص وٌیسً .وی تَاى ّسفی زاضت ٍ ظهبًی ثطای ضسیسى ثِ آى زض
ًظط ًگطفت .ظیطا ضسیسى ثِ ّسف زض ظهبى هطرصی هی تَاًس لصت ثرص ٍ هفیس ثبضس ٍ اگط لطاض ثبضس ضوب
سبلْب پَل ووی پس اًساظ وٌیس ٍ هؼلَم ًجبضس وی ثِ ّسف ذَز هی ضسیس ،زلسطز ٍ هبیَس ذَاّیس ضس.
عجك زضآهس ذَز ٍ ّسف هؼمَالًِ ای وِ زض هطحلِ لجل اًتربة وطزُ ایس ،ظهبًی ضا ثطای ضسیسى ثِ آى ّسف
زض ًظط گطفتِ ٍ پَل تبى ضا پس اًساظ ًوبییس.
ّ .5عیٌِ ّبیی وِ ثبیس زض عَل یه هبُ اًجبم زّیس ،ضا یبززاضت وٌیس .ثجت زضآهسّ ،عیٌِ ّب ٍ همساض
ثبلیوبًسُ اظ پَلتبى ثِ ضوب ثطای ثطآٍضز ثْتط ووه هی وٌس.
سؼی وٌیس تب جبیی وِ اهىبى زاضز ّعیٌِ ّبی ذَز ضا وبّص زّیس تب ثتَاًیس پَل ثیطتطی پس اًساظ وٌیس تب
یه لسم ثِ ّسف تبى ًعزیىتط ضَیس .حَاستبى ثبضس وِ اگط ًتَاًیس اظ ّعیٌِ ّبی ذَز ثىبّیس زستیبثی ثِ
ّسفتبى ثطایتبى هطىل ذَاّس ثَز .ثبیس ثِ جعییبت ّعیٌِ ّبی ذَز تَجِ ثیطتطی وٌیس .ثطای ایي وبض یه
زفتطچِ وَچه تْیِ وٌیس ٍ آى ضا ّویطِ ّوطاُ ذَز زاضتِ ثبضیسّ .وچٌیي زض حبل حبضط ثطًبهِ ّبیی ثطای
هَثبیل ٍجَز زاضًس وِ هی تَاًیس اظ آًْب ثطای ثجت ّعیٌِ ّبی ذَز استفبزُ ًوبییس.
 .6ثبًه ّب ثطای حسبثْبی پس اًساظ ،ثْطُ ووی هی پطزاظًس اهب ّویي ثْطُ ون زض عَل ظهبى هی تَاًس ثِ
پس اًساظ ضوب ووه وٌس .پس ّط چِ ظٍزتط یه حسبة ثبًىی ثبظ وطزُ ٍ پَل ذَز ضا سپطزُ گصاضی وٌیس،
حتی اگط همساض پَل تبى ون ثبضس .ثِ ایي هَضَع تَجِ وٌیس وِ هی تَاًیس ّط هبُ ثِ پَل ذَز همساضی
ثیفعاییس ٍ ثٌبثطایي سَز ثیطتطی اظ ثبًه زضیبفت وٌیس.
 .7ظهبًی وِ ضوب جَاى ٍ پطاًطغی ٍ سبلن ّستیس ،زٍضاى ثبظًطستگی ٍ سبلرَضزگی ذَز ضا ثسیبض زٍض هی
ثیٌیس وِ حتی ثطایتبى اضظش فىط وطزى ّن ًساضز .اهب تب ٍلتی جَاى ّستیس ثبیس ثِ فىط زٍضاى ثبظًطسٌگی
ذَز ًیع ثبضیس .پس ّط سبلِ همساضی اظ زضآهس ذَز ضا ثطای زٍضاى سبلرَضزگی تبى پس اًساظ وٌیس.
ٌّ .8گبهی وِ ثطای پس اًساظ وطى ثِ هطىل ثطهی ذَضیس ،وبهال عجیؼی است وِ ًباهیس ضسُ ٍ زست اظ پس
اًساظ وطزى ثطزاضیس .ثِ همساض پَل تبى ثطای ضطٍع پس اًساظ وطزى تَجِ ًىٌیس .حتی اگط پَل ًبچیعی زاضیس
ّویطِ اهىبى آى ٍجَز زاضز وِ پس اًساظ وٌیسّ .ط چمسض ظٍزتط ضطٍع وٌیس ،ظٍزتط ثِ استمالل هبلی هی
ضسیس ٍ ثِ ّسفتبى ًعزیىتط هی ضَیس.
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 .9تجوالت ضا اظ ّعیٌِ ّبی ذَز حصف وٌیس .ذیلی اظ ّعیٌِ ّبیی وِ هب ّط ضٍظ اًجبم هی زّین ٍالؼب هَضز
ًیبظ ًیستٌس .حصف ّعیٌِ ّبی تجوالتی اٍلیي گبم ثعضي زض جْت ثْجَز ٍضؼیت هبلی تبى است.
 .11ثطای وبّص ّعیٌِ ّبی ذَز ،ثِ ذبًِ اضظاًتط ،وبّص هصطف اًطغی هبًٌس ثطق ،گبظ ،آة ٍ استفبزُ اظ
ٍسبیل ًملیِ ػوَهی ،تفطیح اضظاًتط ،اجتٌبة اظ اػتیبز ثِ هَاضزی هبًٌس سیگبض ثیطتط ثیبًسیطیس ٍ سؼی وٌیس
ایي گًَِ ّعیٌِ ّب ضا حصف وٌیس ٍ یب حسالل ووتط ًوبییس.

 15ضاُ سبزُ ثطای صطفِ جَیی ٍ پس اًساظ

-1یه زفتط یب تمَین تْیِ وٌیس ٍ اظ ثعضگتطیي هربضج تب ضیعتطیي آى ّب ضا حتی ثب تبضید زض آى یبززاضت
وٌیس .سؼی وٌیس حتی االهىبى چیعی ضا اظ للن ًیٌساظیس .حتی اگط چىی ضا ذطج هی وٌیس ٍ یب اظ وبضت ّبی
اػتجبضی استفبزُ هی وٌیس ،سؼی وٌیس ّوِ ٍ ّوِ ضا زض زفتط هَضز ًظط یبززاضت وٌیس .ثب ایي ضیَُ اٍالً زض
آذط هبُ زض حبلی وِ ثْت ظزُ ضسُ ایس ًوی گَئیسً« :فْویسم پَلن چغَض توبم ضس» .ثبًیبً ثب احتسبة ضٍظاًِ
هربضجتبى ،ثب وسطی ثَزجِ هَاجِ ًوی ضَیس.
-2چٌبى چِ زض عَل سبل پبزاش ٍ اضبفِ وبضی زضیبفت وطزیس ،آى ضا پس اًساظ وٌیس ٍ تب هی تَاًیس ثِ آى
زست ًعًیس .آى ٍلت زض پبیبى سبل هی ثیٌیس وِ ّوبى پَل ّبیی وِ ثِ ًظطتبى اًسن ثَزُ ٍ ثِ لَل ذَزتبى
هتَجِ ًوی ضسیس وجب ذطج هی ضسُ ،هجلغ لبثل تَجْی ضسُ است وِ هی تَاًیس ضٍی آى حسبة وٌیس.
ّ-3یچ ٍلت ّعیٌِ ّبی احتوبلی ضا اظ یبز ًجطیسٍ .لتی ٍسبیل هٌعل زچبض استْالن ضًَس ثِ ایي فىط هی
افتیس وِ ٍسبیل ًَ ذطیساضی وطزُ ٍ جبیگعیي ٍسبیل هستْله وٌیس .پس ثبیس ّویطِ همساضی پَل ثبثت
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ایي هسئلِ زاضتِ ثبضیس وِ ایي اهط هستلعم پس اًساظ هبّبًِ ٍ سبالًِ ضوبست تب زض ایي هَالغ ثسٍى
ًگطاًی اظ ّعیٌِ ّبٍ ،سبیل هَضز ًظط ضا ذطیساضی ًوبئیس.
ّ-4یچ ٍلت ثطای وبضّبی غیطضطٍضی اظ هسبػسُ ٍ یب حتی ٍام استفبزُ ًىٌیس .هثالً تصَض وٌیس ٍام گطفتِ
ایس تب یه ذَزضٍ ذطیساضی وٌیس .پس اظ ذطیساضی ذَزضٍ ّن ثبیستی ثِ فىط زازى السبط ٍام ثبضیس ٍ ّن
ّعیٌِ ّبی ذَزضٍی ذطیساضی ضسُ ضا ثپطزاظیس .ایي چٌیي است وِ گبّی اٍلبت فىط هی وٌیس زیگط اظ پس
هربضج ثطًوی آئیس ٍ یب ًطسیسُ ثِ آذط هبُ ثب وسطی ثَزجِ ضٍثطٍ هی ضَیس ٍ یب اگط ثطای هسبفطت ّبی
ثطٍى ضْطی اظ هسبػسُ استفبزُ وٌیس ثبظ ّن هوىي است زض پبیبى هبُ ثب وسطی ثَزجِ هَاجِ ضَیس؛ اهب
چٌبًچِ هَاضز  3 ٍ 2ضا ضػبیت وطزُ ثبضیس ایي هطىالت گطیجبى ضوب ضا ًرَاّس گطفت.
ّ-5ویطِ ّعیٌِ ّبی هؼوَلی ٍ هبّبًِ وِ ثبثت است ،هثل لجَض ٍ هربضج ضٍظهطُ ،ضا زض اٍل هبُ هحبسجِ
وطزُ ٍ سؼی وٌیس تب آى جب وِ هی تَاًیس ثیطتط اظ آى ذطج ًىٌیس .زض ایي صَضت است وِ تب پبیبى هبُ ّیچ
ًگطاًی اظ ثبثت وسطی ثَزجِ ًرَاّیس زاضت.
-6ثطذی اظ افطاز ،صطفِ جَیی ضا ثب ّعیٌِ ًىطزى ثطذی اظ ضطٍضیبت اضتجبُ هی گیطًس .هثالً اظ پطزاذتي
ّعیٌِ ثیوِ اتَهجیل ذَز صطف ًظط هی وٌٌس وِ زض ایي صَضت ضطض ضا چٌسیي ثطاثط پطزاذت هی وٌٌس( .الجتِ
اگط ضطض هبلی ثبضس) .اگط ذسای ًبوطزُ تصبزفی اتفبق ثیفتس وِ حتی یه فطز آسیت ثجیٌس ،ثطذی اٍلبت
ججطاى ًبپصیط است؛ ثٌبثطایي ّعیٌِ ّبی ضطٍضی ضا ّیچ گبُ اظ للن ًیٌساظیس ٍ زض هحبسجبت اٍل هبُ حتوبً آى
ضا زض ًظط ثگیطیس.
-7ثِ ضٍضٌبیی هٌعل تبى تَجِ وٌیس تب آى جب وِ هی تَاًیس الهپ ّبی اضبفی ٍ پطهصطف ضا ضٍضي ًىٌیس ٍ
یب الهپ ّبی ون هصطف ضا جبیگعیي آى ّب وٌیس؛ ّوچٌیي زض ٌّگبم ذطٍج اظ هٌعل ضٍضٌبیی هٌعل ضا ثِ
حسالل ثطسبًیس؛ ضٍضي گصاضتي تٌْب یه الهپ ون هصطف وبفیست.
ّ-8ویطِ ثِ زًجبل یبزگیطی هْبضتی جسیس ،هثالً آضایطگطی ،ثبضیس ٍ زض ذبًِ اظ آى استفبزُ وٌیس؛ چطا وِ
زیگط ّعیٌِ آضایطگبُ ًوی زّیس ٍ هَّبی فطظًساًتبى ضا ذَزتبى وَتبُ هی وٌیس .اگط ذیبعی آهَذتِ ثبضیس،
زیگط ّعیٌِ ذطیس لجبس ضا هی تَاًیس ثِ پس اًساظتبى اضبفِ وٌیس ٍ ذَزتبى لجبس ّبی هَضز ًظط فطظًساى ٍ
ّوسط ٍ ذَزتبى ضا ثسٍظیس.
-9اگط زست پرت تبى ذَة ًیست ٍ ثِ ّویي جْت است وِ هسام ثِ ضستَضاى ّب ٍ فست فَزّب هی ضٍیس
ٍ ولی ّعیٌِ صطف هی وٌیس تب اظ گطسٌگی زض اهبى ثوبًیس ،ثِ ضوب پیطٌْبز هی وٌین یه زٍضُ والس ّبی
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آضپعی ضا زض آهَظضگبُ ّبی هؼتجط ثگصضاًیس تب ثتَاًیس ضوي صطفِ جَیی زض ّعیٌِ ّبی گعاف ضستَضاى،
غصایی سبلن ٍ ذَضوعُ ٍ هغوئي ضا ذَزتبى ثطای ذبًَازُ تْیِ وٌیس ٍ ّوگی لصت ثجطیس.
ّ-11ویطِ زهبی یرچبل ٍ آثگطهىي ضا زض حس هتَسظ ًگِ زاضیس تب ّن هطىلی پیص ًیبیس ٍ ّن زض هصطف
اًطغی صطفِ جَیی ضَز.
-11ثؼس اظ ضستطَی لجبس ّبیتبى وِ زلت زاضتِ ثبضیس زض سبػبت اٍج هصطف ثطق ًجبضس؛ ثطای ذطه
وطزى آى ّب اظ ذطه وي هبضیي لجبسطَیی استفبزُ ًىٌیس ،لجبس ّب ضا زض آفتبة پْي وٌیس ٍ اجبظُ زّیس تب
اًطغی ضایگبى ذَضضیس ٍ ثبز ٍظًسُ لجبس ّبیتبى ضا ذطه ویٌس .الجتِ حتوبً اظ گیطُ لجبس ثطای ًیفتبزى لجبس
ّب اظ ضٍی ثٌس ٍ یب پبیِ ّبی لجبس استفبزُ وٌیس.
-12لجل اظ ذطیس ّط چیع ،لیوت ّب ضا همبیسِ وٌیس ٍ ثب ٍاضز ضسى ثِ اٍلیي فطٍضگبُ ،زست ثِ جیت ًطَیس.
سؼی وٌیس ثِ جبّبی هطبثِ زیگط ّن سط ثعًیس ٍ لیوت ّب ضا ثسٌجیس؛ آًگبُ ذطیس وٌیس .ثسیي تطتیت ًِ
سطتبى والُ هی ضٍز ٍ ًِ پَل اضبفی اظ جیت تبى ذبضج هی ضَز .زیگط ایي وِ سط لیوت ّب چبًِ ثعًیس،
ثسٍى ایي وِ ذجبلت ثىطیس .اگط زلت وٌیس هی ثیٌیس وِ افطاز هتوَل ،ثیطتط اظ افطاز زیگط ثط سط لیوت ّب
چبًِ ظًی هی وٌٌس؛ چَى آى ّب لسض پَلی ضا وِ ثب ظحوت ثِ زست آٍضزُ اًس ،هی زاًٌس.
ّ-13یچ ٍلت فطاهَش ًىٌیس وِ اوثط افطاز ثطٍتوٌس ٍ هتوَل اظ اٍل ثطٍتوٌس ٍ هطفِ ًجَزُ اًس ٍ ثسیبضی اظ
آى ّب ثب سرتی ،پس اًساظ اًسن اًسن زضآهس ٍ ذطج ًىطزى ّبی ثیَْزُ ثِ ایي ثطٍت زست یبفتِ اًس .ضوب
ّن هی تَاًیس اظ ّویي االى ضطٍع وٌیس ٍ ظهبى ضا اظ زست ًسّیس.
-14ثطذی هی گَیٌس هب ًوی تَاًین پس اًساظ وٌین ٍ ّط پَلی زستوبى ثیبیس ذطج هی ضَز .ضاُ زیگط ثطای
پس اًساظ ایي است وِ صٌسٍق ّبی لطض الحسٌِ ذبًَازگی ٍ فبهیلی تطىیل زّیس یب اگط ّست ضوب ّن
ػضَ ضَیس .ثسیي تطتیت اگط ّن ًرَاّیس هججَضیس ّط هبُ هجلغی ضا ثِ ایي صٌسٍق اضبفِ وٌیس ٍ اظ ٍام آى
صٌسٍق ّن هی تَاًیس استفبزُ وٌیس.
-15زض ًْبیت اگط زیسیس ،پس اًساظتبى هجلغ لبثل تَجْی ضسُ است ،هی تَاًیس ووی ضیسه وٌیس ٍ سطهبیِ
گصاضی وٌیس ٍ یب زض سطهبیِ گصاضی ّبی هغوئي ضطیه ٍ سْین ضَیسّ .یچ ٍلت ثسٍى فىط ٍ هطَضت
وبضی ضا اًجبم ًسّیس وِ زض ًْبیت ثِ اظ زست زازى ّویي هجلغ پس اًساظتبى ّن هٌجط ضَز .هٌجغً :ططیِ
ثبًَ ،ضوبضُ .31
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