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 «بِ ًام خدا»

 "بْداشت حرفِ اي تكويل فرم بازرسي راٌّواي"

وُايت از اطالعات ايه فرم  باشذ ي در اي براي بايگاوي ي دسترسي مي َذف از تكميل ايه فرم داشته اطالعات از كارگاٌ بازديذ شذٌ ي تاريخچٍ

شًد. برخي از اطالعات ايه فرم براي َذف ايل )داشته تاريخچٍ بازديذ(  اي استفادٌ مي براي بذست آيردن آمار ي تعييه شاخصُاي بُذاشت حرفٍ

تعذاد كارگران، تعذاد كارگران در معرض   آدرس ي...( ي بعضي ديگر براي َذف ديم )آمارگيري( )ماوىذ: وًع كارگاٌ، )ماوىذ: وام كارگاٌ، وام كارفرما، 

اي را در مًرد كارگاٌ بازديذ  وُايت ايه فرم بايذ مختصر ي مفيذ اطالعات اساسي بُذاشت حرفٍ آير ي...( درج شذٌ است. بىابرايه در عًامل زيان

 شذٌ بيان ومايذ. 

بصسػي ثب حوٛس دس ٔحُ وبسٌبٜ سىٕيُ اي داساي وبسر ٚيظٜ ث فشْ ٔزوٛس سٛػي ثبصسع ثٟذاؿز حشفٝ :

 ٌشدد.  ٔي

دس كٛسر سىٕيُ فشْ سٛػي افشاد آٔٛصؽ ديذٜ ٔب٘ٙذ ثٟٛسصاٖ، وبسداٟ٘بي ثٟذاؿشي ٚ... ٚ ِضْٚ ًشح ٘ٛالق دس ٔشاجْ  

 اي سػيذٜ ؿذٜ ثبؿذ. ييذ ثبصسع ثٟذاؿز حشفٝألوبيي فشْ ٔضثٛس ثبيؼشي ثٝ س

ا٘ذ. ٔجٙبي سفىيه وبسٌبٜ  ز وٝ ثخـٟبي ٔخشّف سِٛيذ ٔٙحلشاً دس يه ػبِٗ اػشمشاس يبفشِٝٔٙٛس وبسٌبٞي اػ 

سه ٚاحذي ٚ چٙذ ٚاحذي سٔذاد ػبِٟٙبي سِٛيذ اػز. چٙب٘چٝ وبسٌبٜ اص يه ػبِٗ سِٛيذي سـىيُ ؿذٜ اػز سه ٚاحذي ٔحؼٛة 

يٍش اػشمشاس يبفشٝ ثبؿذ. روش سه ٚاحذي ٘ـبٖ ؿذٜ ٌشچٝ ٕٔىٗ اػز سأػيؼبر ٚ سؼٟيالر جٙجي ٚ ثٟذاؿشي ٚ سفبٞي دس جبيي د

 آٚس ٚ ػبخشٕبٖ ٔـششن ٞؼشٙذ. دٞذ وٝ وبسٌشاٖ ايٗ وبسٌبٜ سمشيجبً دس ٔٔشم ٓٛأُ صيبٖ ٔي

ِٔٙٛس وبسٌبٞي اػز وٝ داساي ػبِٟٙبي ٔخشّف سِٛيذي ثٛدٜ ٚ ػبِٟٙب اص يىذيٍش ٔجضا ؿذٜ ثبؿٙذ. ايٗ  

سٛا٘ٙذ دس ٔحّٟبي  ٔشش ٘يض ا٘جبْ ؿٛد. اِجشٝ سأػيؼبر ٚ سؼٟيالر ثٟذاؿشي ٔي 2بسسيـٟٙبيي حذالُ ثٝ اسسفبّ سٛا٘ذ ثب د جذاػبصي ٔي

ديٍشي ٚالْ ؿذٜ ثبؿٙذ وٝ دس لؼٕز ٔشثًٛٝ سٛهيح دادٜ خٛاٞذ ؿذ. دس ٚالْ ٞذف اص ٚجٛد فشْ وبسٌبٜ چٙذ ٚاحذي ايٗ اػز 

دس ٟ٘بيز، ٔب اص ٚ  سش اص فشٔي اػز وٝ ٕٞٝ ٚاحذٞب سا يىجب دس ثش ٌيشد بٜ ػبدٜآٚس ٞش وبسٌ وٝ سحّيُ فشد دش وٙٙذٜ اص ٓٛأُ صيبٖ

 يبفز.خٛاٞيٓ  وُ وبسٌبٜ دػزثٝ اًالٓبر  اًالٓبر ٚاحذٞبْ يجٕس

ايٗ فشْ دس دٚ ٘ؼخٝ سىٕيُ ؿذٜ وٝ يه ٘ؼخٝ ٘ضد وبسفشٔب ٚ ٘ؼخٝ ديٍش جٟز ديٍيشي ٘ضد ٚاحذ ثبصديذ وٙٙذٜ  

 ٌشدد. ز، ٔشوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي ٚ ٔشوض ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ( ٍٟ٘ذاسي ٔي)خب٘ٝ ثٟذاؿ
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اي ثبؿذ دس دشٚ٘ذٜ ثٟذاؿشي وبسٌبٜ فشٟٔبي ٔٔبيٙبر وبسٌشي ٘يض  دس كٛسسيىٝ وبسٌبٜ سِٛيذي فبلذ سـىيالر ثٟذاؿز حشفٝ تَجِ:

 ؿٛد. ٍٟ٘ذاسي ٔي

كفحٝ  ٚ ثشاي ػٝ ٘ٛثز ثبصديذ ًشاحي ؿذٜ اػز. ؿذٔي ثبدٚ كفحٝ  داساي فشْ ثبصسػي ثٟذاؿز حشفٝ اي

سٛصيْ ؿبغّيٗ، خذٔبر ثٟذاؿز حشفٝ اي ٚ ًت وبس، آٔٛصؽ ٚ فشًٞٙ ػبصي ٚ  ٕٓٛٔي،اًالٓبر  حبٚي جذاِٚي ديشأٖٛ اَٚ

سأػيؼبر ٚ سؼٟيالر ثٟذاؿشي وبسٌبٜ ثٛدٜ ٚ ثخـي ٘يض جٟز دسج ِ٘شيٝ وبسؿٙبع دس خلٛف ٔالحِبر ٔٛسد ِ٘ش ديؾ ثيٙي 

ٌشدد. ثب سٛجٝ ثبيٙىٝ ٚهٔيز سأػيؼبر اسصيبثي ٔيايٗ فشْ اًالٓبر سخللي ٔشثٛى ثٝ ٞش ٚاحذ دس كفحٝ دْٚ ذٜ اػز. ؿ

ٓالٜٚ دس ايٗ ثخؾ اص فشْ لشاس ٌيشد ِزا  ثشسػيػبخشٕبٖ ٚ فوبي وبسٌبٜ ٚ ٘يض سٟٛيٝ ٕٓٛٔي ثبيؼشي ثٝ سفىيه ٞش ٚاحذ ٔٛسد 

 ٜ ٘يض ِحبٍ ؿذٜ اػز.ثش ٓٛأُ صيبٖ آٚس ؿغّي ٔٛاسد ٔٛسد اؿبس

سب  اهبفٝ ٚاحذٞبيثشاي دس كفحٝ دْٚ فشْ،  ٚجٛد داؿشٝ ثبؿذٚاحذ  3اص ثيؾ دس وبسٌبٟٞبي چٙذ ٚاحذي هٕٙب دس كٛسسيىٝ 

 ٌشدد. سىٕيُ ٔياهبفٝ ٚ يه كفحٝ جذيذ اص كفحٝ دْٚ ايٗ فشْ ٔيضاٖ ػٝ ٚاحذ 

 

ؿشي/ دا٘ـىذٜ ّْٓٛ دضؿىي ٚ خذٔبر ثٟذاؿشي دسٔب٘ي ٚ ٘بْ ٔشوض ثٟذاؿز دس ثبالي فشْ ٘بْ ٔٔبٚ٘ز ثٟذا اطالعات كلي:

 ٌشدد. ٚ ٘بْ ٚاحذ ثبصديذ وٙٙذٜ ثجز ٔي  ؿٟشػشبٖ ٚ ّ٘ٛ ٚاحذ ثبصديذ وٙٙذٜ ثب ٓالٔز 

ؿٛد. دس ٔٛسد وبسٌبٟٞبي ؿٟشي دلز ؿٛد حشٕبً وذ دؼشي دٜ سلٕي دس ػٕز چخ ثبالي فشْ وذ دؼشي دٜ سلٕي وبسٌبٜ ثجز ٔي

 ش ٌشدد چشاوٝ ايٗ يىي اص دليمششيٗ  ؿٕبسٜ ٞبي دػششػي اػز.رو

 ..................................کد پستي دٌ رقمي کارگاٌ     اطالعات عوَهي

...... صادرٌ اس .........      ودارد دارد :مجًس فؼاليت      سايز ديلتي خصًصي :وًع مالكيت .................................د ملي کارفزما ...............................................ک کارفزما وام.............. ...................... کارگاٌوام 

                                                                (     فصلي  (  )دائميغيرخاوگي  )خاوگي ....وًع کارگاٌ:.............................. وماتز.................................................. تلفه ......................................................................................آدرس:31   /      /      تاريخ راٌ اوداسي 

 ........................... -1................................ -2..................................... -3سٍ وًع اس مًاد ايليٍ اصلي:    ( وام محصًل اصلي:  ....................................کشايرسي   مؼدن صىؼت  )خدمات وًع فؼاليت:

 (وذارد )دارد خيرشًد: بلي: شامل ميکميتٍ حفاظت فىي ي تهداشت کار                                           )مركس بُذاشت كار   رگريخاوٍ بُذاشت كا  )ايستگاٌ بُگر تشكيالت تهداشتي مًجًد:

 

ٌشدد ٚ دس كٛسسيىٝ داساي ٘بْ ٘جبؿذ ٔب٘ٙذ  دس كٛسسيىٝ وبسٌبٜ داساي سبثّٛيي ثب ٘بْ ٔٔشجش ثبؿذ آٖ ٘بْ روش ٔي ًام كارگاُ:

 ٌشدد. ثٔٙٛاٖ ٔثبَ لبِيجبفي، سشاؿىبسي ٚ... ٌبٟٞبي خبٍ٘ي فٔبِيز اكّي آٖ روش ٔيوبس

خبٍ٘ي ٘بْ وبسفشٔبي اكّي يب ٔذيشٓبُٔ خب٘ٛاس ٚ دس ٔٛسد وبسٌبٟٞبي غيش : دس ٔٛسد وبسٌبٟٞبي خبٍ٘ي ٘بْ ػشدشػزًام كارفزها

 لبٖ٘ٛ وبس سجّٛ ؿٛد. 3ٌشدد. ثشاي سٔشيف دليمشش ثٝ ٔبدٜ  روش ٔي

ِلي كارفزهاكذ ه سٟٙب ثب ٔشوض  وبسفشٔبيبٖ دس ػبٔب٘ٝ جبْٔ ثبصسػي: ٘ٛؿشٗ وذ ّٔي وبسفشٔب اِضأي اػز صيشا فشآيٙذ خٛداُٟبسي ِ

 دزيش ٔي ثبؿذ.وذ ّٔي آٟ٘ب أىبٖدسج 
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% ػٟبْ آٖ ٔشّٔك ثٝ دِٚز اػز، 50: اٌش ػٟبْ ٔشّٔك ثٝ ثخؾ خلٛكي اػز، خلٛكي ٚ دس كٛسسيىٝ حذالُ ًَع هالكيت

ؿٛد. ػبيش ٔب٘ٙذ وبسٌبٟٞبي ؿشوز سٔبٚ٘ي ٚ سحز دٛؿؾ ثٙيبد ٔؼشؤفبٖ،  صدٜ ٔي ٚ دس غيش ايٙلٛسر ػبيش ٓالٔز  دِٚشي

 ثٙيبد ؿٟيذ ٚ...

داسد ثبؿذ لؼٕز  : دس كٛسسيىٝ ٔجٛص فٔبِيز ثب آشجبس صٔب٘ي اص يىي اص ػبصٔبٟ٘ب يب سـىيالر سػٕي وـٛس ٔيهجَس فعاليت

ٌشدد. ٚ دس كٛسسيىٝ آشجبس صٔب٘ي آٖ دبيبٖ يبفشٝ يب فبلذ ٔجٛص  اص ٘بْ آٖ اسٌبٖ روش ٔي صدٜ ٚ دس لؼٕز كبدسٜ ٓالٔز 

 ؿٛد. صدٜ ٔي  ٓالٔز   ٘ذاسدٔٔشجشي ثبؿذ لؼٕز 

اي اص ٔٛاسد ثخلٛف دس وبسٌبٟٞبي خلٛكي ٕٔىٗ اػز وبسٌبٜ  ٌشدد. دس دبسٜ : سبسيخ ؿشّٚ ثٝ وبس روش ٔيتاريخ راُ اًذاسي

ثٌٛس وّي فشٚخشٝ ؿذٜ ثبؿذ دس ايٗ ٔٛاسد سبسيخ ؿشّٚ صٔب٘ي اػز وٝ فٔبِيز وبسٌبٜ ؿشّٚ ؿذٜ اػز. اص ؿخلي ثٝ ديٍشي 

ثشخي اص وبسخب٘جبر ثضسي ٕٔىٗ اػز ؿٔجبسي دس جبٞبي ديٍش ثب فبكّٝ ٘ؼجشبً صيبد اص ٔشوض اكّي داؿشٝ ثبؿٙذ دس ايٗ ٔٛاسد 

ؿٛد. وبسٌبٜ يه وبسٌبٜ ٔؼشمُ ِٔٙٛس ٔي سبسيخ ساٜ ا٘ذاصي سبسيخ ؿشّٚ ثىبس ؿٔجٝ وبسٌبٜ اػز ٚ ايٗ  

: ِٔٙٛس آدسع دليك ٔحُ وبسٌبٜ اػز دس كٛسر ٚجٛد كٙذٚق دؼشي حشٕبً روش ٌشدد. دس ٔٛسد وبسٌبٟٞبيي وٝ دس ٔٙبًك آدرس 

 ا٘ذ ٓٙٛاٖ ٌٔٙمٝ كٙٔشي ٘يض روش ٌشدد.  كٙٔشي ٚالْ ؿذٜ

 كٛسر ٚجٛد ثجز ٌشدد. ؿٕبسٜ سّفٗ يب سّفٟٙبي ٔٛجٛد ٚ ٕ٘بثش ٘يض دس : تلفي ٍ ًواتز

 ؿٛد. )خبٍ٘ي يب غيشخبٍ٘ي( ٚ )فلّي يب دائٕي(.  صدٜ ٔي وٝ ثش اػبع سٔبسيف ريُ دس دٚ خب٘ٝ آٖ ٓالٔز  ًَع كارگاُ:

  :ِٔٙٛس وبسٌبٞي اػز وٝ دس ٔٙضَ ٔؼىٛ٘ي ؿخق ٚالْ ؿذٜ ٚ سٛػي ػشدشػز يب يىي اص افشاد آٖ خب٘ٛاس اداسٜ خاًگي

لبِيجبفي وٝ دس خب٘ٝ ؿخلي دايش اػز. ثذيٟي اػز وبسٌبٜ جٛؿىبسي وٝ دسة آٖ ٔؼشمُ اص ؿٛد. ثٌٛس ٔثبَ وبسٌبٜ  ٔي

 ٌشدد. دسة ٚسٚدي خب٘ٝ اػز وبسٌبٜ غيش خبٍ٘ي ٔحؼٛة ٔي

 :سٛا٘ذ يه ٘فش )خٛيؾ  ِٔٙٛس وبسٌبٞي اػز وٝ دس ٔحّي غيش اص ٔحُ ٔؼىٛ٘ي ٚالْ ؿذٜ ٚ ؿبغّيٗ آٖ ٔي غيزخاًگي

 وبسٌشاٖ( سـىيُ ٌشدد.فشٔب( يب ثيـشش )وبسفشٔب ٚ 

 :وبسٌبٞي اػز وٝ ثشٛا٘ذ فٔبِيز خٛيؾ سا دس ًي ػبَ ا٘جبْ دادٜ ٚ ٚاثؼشٍي ثٝ فلُ خبكي اص ػبَ ٘ذاؿشٝ  دائوي

 ثبؿذ.

 :ِٔٙٛس وبسٌبٞي اػز وٝ فٔبِيز آٖ ٚاثؼشٝ ثٝ فلُ ثبؿذ ٚ ثٝ ُّٓ ٔخشّف ا٘جبْ آٖ دس ًي ػبَ ٕٔىٗ ٘جبؿذ.  فصلي

 ي ػٙشي، وـبٚسصي ٚ كٙبيْ ٚاثؼشٝ ثٝ ٔحلٛالر وـبٚسصي  ٔب٘ٙذ وبسٌبٟٞبي وٛسٜ آجشدض

ٌشدد؛ ٚ دس  ٚ ٘بْ  ٔحلَٛ اكّي روش ٔي ٕ٘بيذ، كٙٔشي ٓالٔز  دس كٛسسيىٝ وبسٌبٜ الذاْ ثٝ سِٛيذ ٔحلِٛي ٔي ًَع فعاليت:

اج وب٘يٟب دس وبسٌبٜ ٚ ٘بْ خذٔز دس لؼٕز ٘بْ ٔحلَٛ اكّي؛ ٚ چٙب٘چٝ اػشخش وٙذ، خذٔبسي ٓالٔز  كٛسسيىٝ خذٔشي اسائٝ ٔي
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ٚ ٘بْ ٔبدٜ اػشخشاج ؿذٜ ثٔٙٛاٖ ٔحلَٛ اكّي؛ ٚ اٌش وبسٌبٜ فٔبِيز وـبٚسصي داسد خب٘ٝ  ٌيشد ٔٔذ٘ي ٓالٔز  كٛسر ٔي

 ٌشدد. ٔـخق ٌـشٝ ٚ ٔحلَٛ اكّي ٔشٙبػت روش ٔي ٔشثًٛٝ ثب ٓالٔز 

ٌشدد. دس كٛسسيىٝ وبسٌبٜ خذٔبسي ثبؿذ ّ٘ٛ خذٔز  : ٘بْ ٔبدٜ ٟ٘بيي سِٛيذ ؿذٜ دس وبسٌبٟٞبي سِٛيذي روش ٔيًام هحصَل اصلي

 ٌشدد.  وٙٙذ اكّي سشيٗ آٟ٘ب ثجز ٔي ٚ دس ٔٛسد وبسٌبٟٞبيي وٝ چٙذ ٔحلَٛ اسائٝ ٔي

ٔبدٜ  3ؿٛد دس ٔحّٟبي ٔشثًٛٝ دسج ٌشدد ٚ دس كٛسسيىٝ ثيؾ اص  اٌش حذاوثش سب ػٝ ٔٛسد ٔٛاد اػشفبدٜ ٔي هَاد اٍليِ اصلي:

 ٔلشفي؛ دس ِ٘ش ثٍيشيذ. ٔيضاٖ ٔمذاس -3ضاٖ ٔٛاجٟٝ وبسٌشاٖ ٔي -2آٔيض ثٛدٖ  ٔيضاٖ ٔخبًشٜ -1سشسيت  ٔٛجٛد ثٛد اِٚٛيز سا ثٝ

اي وٝ ؿبُٔ ايؼشٍبٜ ثٍٟش، خب٘ٝ  دس كٛسر ٚجٛد سـىيالر اسائٝ دٞٙذٜ خذٔبر ثٟذاؿز حشفٝ تطكيالت تْذاضتي هَجَد:

ثبؿذ، ّ٘ٛ سـىيالر دس لؼٕز  ٞبي ٔٛجٛد ٔي ٘بٔٝ جك ثب آئيٗثبؿذ ٚ داساي فٔبِيز ٌٔٙ ثٟذاؿز وبسٌشي ٚ ٔشوض ثٟذاؿز وبس ٔي

 ٌشدد. ٔشثًٛٝ دسج ٔي

دسج  ٓالٔز  ثّيؿٛد، ثخؾ وبسٌبٞي وٝ ٚاجذ ؿشايي ايٗ وٕيشٝ ثبؿذ دس لؼٕز ؿبُٔ ٔي كويتِ حفاظت فٌي ٍ تْذاضت كار:

ٚ  دس غيش ايٙلٛسر دس لؼٕز   ٓالٔز  اسدد٘بٔٝ ٔٛجٛد ثبؿذ دس لؼٕز   دس كٛسسيىٝ وٕيشٝ ٔزوٛس دس ساػشبي آئيٗ  ؿٛد؛ٔي

 ؿٛد. صدٜ ٔي ٓالٔز  ٘ذاسد

 تعذاد ضاغليي تِ تفكيك جٌس ٍ ضيفت كار : 1جدٍل شوارُ 

 تعداد شاغليي بِ تفكيك جٌس ٍ شيفت كار -1

 ؿيفز

 جٙغ

 وًتت کار ريسکار

 1وًتت  2وًتت  3وًتت  1وًتت   2وًتت 3وًتت 

       سن

       مزد

       جمغ

 ؿٛد: سٔذاد ؿبغّيٗ دس ػٝ ٘ٛثز ثبصديذ ثٝ سفىيه جٙغ ٚ ؿيفز وبس ٘ٛؿشٝ ٔي

 ثبؿذ. 16كجح اِي  6ؿبغّيٙي ٞؼشٙذ وٝ ػبٓبر وبسؿبٖ اص ػبٓز  رٍسكار:

 ثبؿذ.وبسي وٝ دس خبسج اص ٔذر صٔبٖ فٛق االؿبسٜ ا٘جبْ دزيشد ٘ٛثز وبسي ٔيًَتت كار: 

 :ِثبؿذ.٘ٛثز وبسي ٔيسٔبسيف فٛق ثش ٔجٙبي سٔشيف ّٕٓي  ًكت 

دٌّذُ خذهت تَسيع ضاغليي تحت پَضص خذهات سالهت كار تِ تفكيك ًَع ٍاحذ ارائِ: 2جدٍل شوارُ 

 تَزيع شاغليي تحت پَشش خدهات سالهت كار بِ تفكيك ًَع ٍاحد ارائِ دٌّدُ خدهت -2

 وًع خدمت                            

 وًع ياحد

 سايز خصًصي ديلتي

    زفٍ ايتهداشت ح

    طة کار

 وام ي وًع مجًس: 
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دس كٛسسيىٝ وبسفشٔب جٟز سفْ ٘ٛالق ثٟذاؿشي ٔٛجٛد دس ٔحيي وبس ٚ يب ا٘جبْ ٔٔبيٙبر وبسٌشي ثب يىي اص ٔشاوض دِٚشي ٚيب 

ٙذ ثشاي ؿبغّيٗ غيشدِٚشي لشاسدادي ٔٙٔمذ ٕ٘ٛدٜ ثبؿذ ٚ يب اص افشاد حميمي يب حمٛلي وٝ ٔجبص ثٝ اسائٝ خذٔبر ػالٔز وبس ٔي ثبؿ

ي جذَٚ فٛق، سٔذاد ؿبغّيٗ دسيبفز وٙٙذٜ خذٔز ثؼشٝ ثٝ ّ٘ٛ خذٔز دسيبفز خٛد خذٔشي دسيبفز ٕ٘ٛدٜ ثبؿذ، دس سديف ٔشثًٛٝ

 ؿٛد.ؿذٜ ثجز ٔي

 :ِثبؿذ، ٓجبسسٙذ اص:ِٔٙٛس اص ٔشاوض اسائٝ دٞٙذٜ خذٔبر وٝ ؿبُٔ ٔشاوض دِٚشي، خلٛكي ٚ ػبيش ٔي ًكت 

-ٚاحذٞبي سبثٔٝ ؿجىٝ ثٟذاؿز، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ دضؿىي ٔب٘ٙذ ٔشاوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي  اًالق ٔي ثٝ وّيٝ هزاكش دٍلتي: .1

ٌشدد وٝ ثٙب ثٝ دسخٛاػز وبسفشٔب ٚ ثب ا٘ٔمبد لشاسدادي ثيٗ وبسفشٔب ٚ ٚاحذ دِٚشي ٔشثًٛٝ، خذٔبر ػالٔز وبس آٓ اص 

ؿبسٜ ثٝ ٔجٕٛٓٝ سحز ػشدشػشي آٖ وبسفشٔب خذٔبر وبسؿٙبػي ثٟذاؿز حشفٝ اي يب ًت وبس سٛػي ٚاحذ دِٚشي فٛق اال

 ٌشدد.اسائٝ ٔي

اي، ؿشوشٟبي ؿبُٔ ٚاحذٞبي خلٛكي اص لجيُ، ؿشوشٟبي خلٛكي داساي ٔجٛص ثٟذاؿز حشفٝ هزاكش خصَصي: .2

ثبؿذ وٝ ثب ا٘ٔمبد لشاسداد ثب وبسفشٔب ثٝ خلٛكي داساي ٔجٛص ًت وبس ٚ ؿشوشٟبي خلٛكي داساي ٔجٛص سٛأْ ٔي

 سؿٙبػي ثٟذاؿز حشفٝ اي ٚ ًت وبس ثٝ ٔجٕٛٓٝ سحز ػشدشػشي آٖ وبسفشٔب ٔي دشداص٘ذ.اسائٝ خذٔبر وب

ِٔٙٛس اص ػبيش، وّيٝ ٚاحذٞبيي ٔب٘ٙذ ؿشوز ٘فز، ٌبص، ػبصٔبٖ سأٔيٗ اجشٕبٓي ٚ ػبيش ٔٛاسدي اػز وٝ دس خبسج  سايز: .3

 ثبؿٙذ.اص ًجمٝ ثٙذي فٛق لشاس داؿشٝ ٚ ٔجبص ثٝ اسائٝ خذٔبر ػالٔز وبس ٔي

 ِِٔٙٛس اص خذٔبر ػالٔز وبس، ؿبُٔ: خذٔبر وبسؿٙبػي ثٟذاؿز حشفٝ اي ٚ خذٔبر ًت وبس ٔي ثبؿذ.  :ًكت 

اسصؿيبثي ٚ وٙششَ ٓٛأُ صيبٖ آٚس ٔحيي  ٌيشي ٚ  ثٝ خذٔبر وبسؿٙبػي ؿبُٔ ؿٙبػبيي، ا٘ذاصٜ خذهات تْذاضت حزفِ اي:

 ٌشدد.وبس ٚ يب خذٔبر اسٌٛ٘ٛٔيىي دس ٔحيي وبس، اًالق ٔي

ؿبُٔ ٔٔبيٙبر وبسٌشي اػز وٝ ثبيؼشي ٌٔبثك دػشٛسإُِٔ فشٟٔبي ٔٔبيٙبر وبسٌشي ٔلٛة ٔشوض ػالٔز  ات طة كار:خذه    

 ٔحيي ٚ وبس ا٘جبْ ؿٛد.

-دس كٛسسيىٝ خذٔبر ػالٔز وبس سٛػي ثخؾ دِٚشي اسائٝ ؿذٜ ثبؿذ، ٘بْ ٚاحذ اسائٝ دٞٙذٜ خذٔز ثجز ٔي ًام ٍ ًَع هجَس:

دشٚ٘ذٜ سـىيُ دادٜ دس ايٗ ثخؾ ٔشوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي،   Xٟٔٗ ثشاي وبسٌشاٖ سشاؿىبسي وبسٌبٜؿٛد، ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثبَ: ٔشوض ثٛ

 ؿٛد.  ٘ٛؿشٝ ٔي“ ثٟٛٔٗ“

دس كٛسسيىٝ خذٔبر ػالٔز وبس سٛػي ثخؾ خلٛكي اسائٝ ؿذٜ ثبؿذ، ثٔٙٛاٖ ٔثبَ: ؿشوز خلٛكي داساي ٔجٛص 

ؿشوز خلٛكي "اي اسائٝ ٕ٘ٛدٜ اػز دسايٗ ثخؾ حشفٝاي ػيٙب ثشاي وبسٌبٞي خذٔبر وبسؿٙبػي ثٟذاؿز ثٟذاؿز حشفٝ

 ؿٛد.ثجز ٔي "داساي ٔجٛص ثٟذاؿز حشفٝ اي ػيٙب
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دس كٛسسيىٝ خذٔبر ػالٔز وبس سٛػي ٚاحذي غيش اص ٚاحذٞبي ٔزوٛس اسائٝ ؿذٜ ثبؿذ، دس ايٗ لؼٕز ٔٛاسدي اص لجيُ 

ٝ حفبُز فٙي ٚ ثٟذاؿز وبس ٚ دضؿه وبسٌبٜ( ٚ ػبيش ٚاحذٞبي ٔٛجٛد دس خٛد وبسٌبٜ، ٘بْ افشاد ًشف لشاسداد )ٔـبٚسيٗ وٕيش

 ٌشدد. ثبؿٙذ، روش ٔئٛاسدي اػز وٝ ٔجبص ثٝ اسائٝ خذٔبر ػالٔز وبس ٔي

 قاًَى كار( 92ٍ  91هزاقثتْاي تْذاضتي درهاًي اًجام ضذُ )هَاد  : 3جدٍل شوارُ 

ر وبسٌشي ثشاي آٟ٘ب لشاس ٌشفشٝ ٚ فشْ ٔلٛة ٔٔبيٙبٙٝ اص اثشذاي ػبَ سب سبسيخ ثبصديذ ٔٛسد ٔٔبي افشاديىٝسٔذاد  :1ٍ2رديف  -

 .ٌشديذٜ اػز ثٝ سفىيه جٙغ ٚاسد ٔي ؿٛدثٌٛس وبُٔ سىٕيُ 

دس سٕبع ٞؼشٙذ ثجز ٔي ؿٛد ايٗ افشاد ٕٔٔٛال دس آؿذضخب٘ٝ وبس ؿبغّيٙي وٝ ثب ٔٛاد غزايي سٔذاد  3دس سديف :3،4ٍ5رديف  -

ٞٓ ثبيذ داساي وبسر ثٟذاؿز ثبؿٙذ  ايٗ افشاد .اؿشغبَ داس٘ذٚ ثٟذاؿشي ٔي وٙٙذ ٚ يب دس وبسخب٘جبر ٔٛاد غزايي ٚ داسٚيي 

 .(5)سديف  ٚ ٞٓ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؿي ثٟذاؿز ٕٓٛٔي سا ٌزسا٘ذٜ ثبؿٙذ ٚ ٌٛاٞيٙبٔٝ آٖ سا دسيبفز وشدٜ ثبؿٙذ( 4)سديف 

 آهَسش ٍ فزٌّگ ساسي : 4جدٍل شوارُ 

اص ٚػبيُ حفبُز كحيح اػشفبدٜ  ٘حٜٛ آٔٛصؿٟبي الصْ دس خلٛف لبٖ٘ٛ وبس، وبسفشٔب ُٔٛف اػز سب 95ًجك ٔبدٜ  :1رديف 

 . اسائٝ ٕ٘بيذسا ثٝ وبسٌشاٖ ٚ آؿٙبيي ثب ٔوشار ٓٛأُ صيبٖ آٚس ٔحيي وبس فشدي 

آئيٗ ٘بٔٝ اجشايي لبٖ٘ٛ جبْٔ وٙششَ دخب٘يبر، وبسفشٔب ُٔٛف اػز سب الذاْ ثٝ ٘لت سبثّٛٞبي  9ٚ  8ًجك ٔبدٜ  :3ٍ  2رديف 

جٙي ثش ٕٔٙٛٓيز اػشٕٔبَ دخب٘يبر دس ٔٔشم ديذ ْٕٓٛ ثىٙذ. ٕٞچٙيٗ وبسفشٔب ُٔٛف اػز سب دس كٛسر ٔـبٞذٜ ٞـذاس دٞٙذٜ ٔ

 .ٔلشف دخب٘يبر سٛػي وبسوٙبٖ، ًجك ٔمشسار الذاْ ٕ٘بيذ

دس  دس ٞش ٚاحذ وبسٌبٞي ثبيذ يه جٔجٝ وٕىٟبي اِٚيٝ ٔجٟض ثٝ سٕبْ ٔٛاد ٔلشفي دس ؿشايي اهٌشاس ٚجٛد داؿشٝ ثبؿذ. :4رديف 

ٞش ٔحيي وبس ثشحؼت ٚػٔز ٚ سٔذاد وبسٌشاٖ ثبيذ اص ِحبٍ وٕي جٔجٝ وٕىٟبي اِٚيٝ ثٝ سٔذاد وبفي فشاٞٓ ثبؿذ. دس وبسٌبٟٞب ٚ 

وبسخب٘جبر چٙذ ٚاحذي دس ٞش ٚاحذ ثبيذ جٔجٝ وٕىٟبي اِٚيٝ ٚجٛد داؿشٝ ثبؿذ. ٚػبيُ ٚ ٔحشٛيبر ٕٓٛٔي الصْ وٝ ثبيذ دس جٔجٝ 

 ثٝ لشاس صيش ٔي ثبؿذ:وٕىٟبي اِٚيٝ لشاسٌيش٘ذ، 

 ػب٘شي ٔشش(  10×10ٌبص اػششيُ دسا٘ذاصٜ ِٕٔٔٛي ) -1

 ػب٘شي ٔشش( 20×25ٌبص اػششيُ دس ا٘ذاصٜ ثضسي ) -2

 ثب٘ذٞبي چؼت داس -3

 ػب٘شي ٔشش 5يه ثؼشٝ ثب٘ذ سِٚي ثٝ دٟٙبي حذالُ  -4

 ثب٘ذ ػٝ ٌٛؽ -5

 ثشبديٗ -6
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 دٙجٝ -7

 چؼت صخٓ -8

 ػٙجبله ٚ ليچي -9

 ا٘جشن -10

 چؼت سِٚي -11

 دػشىؾ السىغ -12

 آسُ -13

 ٓفٛ٘ي وٙٙذٜدٕبد هذ -14

 دٕبد ػٛخشٍي -15

 داسٚٞبي ػبدٜ ٔٙبػت ٔثُ ػشٔبخٛسدٌي، ٔؼىٗ ٞبي هذ دسد ٚ... . -16

 تذكزات:

ذضتِ اس دٍر هصزف خارج ٍ گهاُ تا كٌتزل دارٍّا، دارٍّاي تاريخ  6تا تَجِ تِ تاريخ اًقضاي دارٍّا، تايذ ّز  -1

 دارٍّايي تا تاريخ اعتثار جذيذ جايگشيي ضًَذ.

 درجِ ساًتي گزاد ًگْذاري ضَد. 30تا  2كوكْاي اٍليِ در دهايي تيي تْتز است جعثِ  -2

 در صَرت هصزف ّز كذام اس لَاسم جعثِ كوكْاي اٍليِ، تايذ در ًشديك تزيي سهاى آى ٍسيلِ را جايگشيي ًوَد. -3

 قاًَى كار( 91ٍ  156تأسيسات ٍ تسْيالت تْذاضتي كارگاُ )هَاد  : 5جدٍل شوارُ 

 تتأسيسات ٍ  تسْيال

 3وًتت 

 *تؼداد ياحد وامىاسة

 )اس وظز کيفي ي کمي(

تؼداد شاغليىي کٍ تٍ تأسيسات 

 تهداشتي مىاسة دستزسي دارود

ػدم شمًل 

(-) 

    آب آشاميدوي

    دستشًيي

    تًالت

    حمام / ديش

    آشپشخاوٍ

    ساله غذاخًري

    ي کمد لثاسرختكه 

 

 تعذاد ٍاحذ ًاهٌاسة 
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احذٞبي غيشثٟذاؿشي ٚ سٔذاد وٕجٛد ٚاحذٞبي ٔٛسد ٘يبص ثؼشٝ ثٝ سٔذاد وبسٌشاٖ ٔي ؿٛد. سٔذاد ٚاحذٞبي ٔٛسد ٘يبص ؿبُٔ ٚ

اص لبٓذٜ  ب٘ٝ ٚ ػبِٗ غزاخٛسي(خخآؿذض بْ/دٚؽدس وبسٌبٟٞبي ٔـَٕٛ )سٛاِز،حٕ سؼٟيالر ثٟذاؿشي ثب سٛجٝ ثٝ سٔذاد وبسٌشاٖ

 ريُ سجٔيز ٔي وٙذ.

 50ش وبسٌبٟٞبي صي دس ثبؿذ ٚ داؿشٝ ٚجٛد وٗ ػشد آة يه وبسٌش ٘فش 50ش ٞ اصاء ثٝ ثبيذ بٜوبسٌ ٞش دسآب آضاهيذًي:  -

 اػز. هشٚسي آثخٛسي ؿيش يه ٚجٛد ٘فش

 دستطَيي:  -

 دػشـٛيي 1ُ حذال   ............................................ ؿبغُ ٘فش 1-15ثشاي 

 دػشـٛيي 2ُ حذال ............................................ ؿبغُ ٘فش 16-30ثشاي 

 دػشـٛيي 3ُ حذال ............................................ ؿبغُ ٘فش 31-50ثشاي 

 دػشـٛيي 4ُ حذال ............................................ ؿبغُ ٘فش 51-75ثشاي 

 دػشـٛيي 5ُ حذال ............................................ ؿبغُ ٘فش 76-100ثشاي 

 آٖ ثٝ يه دػشـٛيي حذالُ اهبفي ٘فش 25ش ٞ اصاء ثٝ ثبيذ اػز ٘فش 100ص ا ثيؾ آٟ٘ب وبسوٙبٖ سٔذاد وٝ وبسٌبٟٞبيي دس ٚ

 ؿٛد. اهبفٝ

 تَالت: -

 سٛاِز 1ُ حذال ............................................ ؿبغُ    ٘فش 1-9ثشاي 

 سٛاِز 2ُ حذال ............................................ ؿبغُ ٘فش 10-24ثشاي 

 سٛاِز 3ُ حذال ............................................ ؿبغُ ٘فش 25-49ثشاي 

 سٛاِز 4ُ حذال ............................................ ؿبغُ ٘فش 50-74ثشاي 

 سٛاِز 5ُ حذال ............................................ ؿبغُ ٘فش 75-100ثشاي 

 اهبفٝ آٖ ثٝ يه سٛاِز حذالُ اهبفي ٘فش 30 ٞش اصاء ثٝ ثبيذ اػز ٘فش 100ص ا ثيؾ آٟ٘ب وبسوٙبٖ سٔذاد وٝ وبسٌبٟٞبيي دس ٚ

 ؿٛد.

ؿشي دليمٝ ديبدٜ سٚي ثٝ سٛاِز ثٟذا 15٘فش وٝ وبسٌشاٖ ثب  3دس وبسٌبٟٞبي كٙفي ثب سٔذاد وبسوٙبٖ وٕشش اص : 1سجلشٜ 

 دػششػي داس٘ذ، داؿشٗ سٛاِز دس ٔحُ وبسٌبٜ هشٚسي ٘يؼز.

وبسفشٔب ٔىّف اػز ثب دسِ٘ش ٌشفشٗ فشآيٙذ وبس، سٛاِز ثٟذاؿشي دس  : دس وبسٌبٟٞبي صيشصٔيٙي ٔب٘ٙذ ٔٔبدٖ،2سجلشٜ

 ٘ضديىششيٗ لؼٕز ثٝ ٔحُ وبس سا فشاٞٓ ٕ٘بيذ.

 حوام/ دٍش: -
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ٚ  ٌشْ آة دٚؽ يه ٘فش وبسٌش 15ش ٞ اصاء ثٝ ثبيذ ثبؿذ ٔي ِٕٔٔٛي آِٛدٌي داساي سِٛيذ فشايٙذ ِ٘ش اص وٝ وبسٌبٟٞبيي دس

 وبسٌش ٘فش 10ي اِ يه ثشاي داس٘ذ وبس ٚ غزايي ػش ٔٛاد يب ٚ صا ٓفٛ٘ز ٔٛاد ػْٕٛ، ثب آٟ٘ب ؿبغّيٗ وٝ وبسٌبٟٞبيي ٚ دس ػشد

 اص كٙفي ؿٛد. وبسٌبٟٞبي ٌشفشٝ شِ٘ دس ديٍش ػشد ٚ دٚؽ آثٍشْ يه اهبفي ٘فش 10ش ٞ اصاء ثٝ ٚ ٚ ػشد ٌشْ آة يه دٚؽ

 هٕٙب دس وبسٌبٟٞبيي وٝ داساي وبسٌشاٖ صٖ ٚ ٔشد ٔي ثبؿذ ثبيذ حٕبْ/دٚؽ جذاٌب٘ٝ ػبخشٝ ؿٛد.ٞؼشٙذ. ٔثشثٙي لبٓذٜ ايٗ

 سأػيؼبر وبسٌبٜ اص ِ٘ش ثٟذاؿز خٛاٞذ ثٛد. آييٗ ٘بٔٝ 28٘ىشٝ: ؿشايي ٚ هٛاثي ثٟذاؿشي حٕبْ/دٚؽ ٌٔبثك ٔبدٜ 

 :ثٝ ٔٙضِٝ ثبؿذ،  دسج ؿذٜ كفش ثشاي سأػيؼبر يب سؼٟيالر ثٟذاؿشي ٔٛسد ِ٘ش ٔذاد ٚاحذٞبي ٘بٔٙبػتاٌش س ًكتِ هْن

 ٔٙبػت ثٛدٖ ٌٚٔٙجك ثٛدٖ آٖ اص ِ٘ش وٕي ٚ ويفي ثب آييٗ ٘بٔٝ ٔي ثبؿذ.

 تعذاد ضاغليٌي كِ تِ تأسيسات تْذاضتي هٌاسة دستزسي دارًذ 

دس كٛسسيىٝ سٔذاد ٚاحذ ٘بٔٙبػت كفش ثبؿذ ئٙي  دػششػي داس٘ذ.سٔذاد ؿبغّيٙي اػز وٝ ثٝ ٚاحذٞبي ثٟذاؿشي ٔٙبػت 

 .سبػيؼبر ٚ يب سؼٟيالر جٙجي ٔٛسد ِ٘ش ثشاي وُ ؿبغّيٗ وبسٌبٜ ٔٙبػت اػز ٚ وُ ؿبغّيٗ وبسٌبٜ ثٝ آٖ دػششػي داس٘ذ

 عذم ضوَل 

ٟٞب اص ؿَٕٛ ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ٚ يب ػبيش ٔمشسار جبسي وـٛس ثشخي اص وبسٌب سأػيؼبر وبسٌبٜدس كٛسسيىٝ ثشاػبع آييٗ ٘بٔٝ 

 د.( ٔـخق ٔي ؿٛ-) س ايٗ ثخؾ ثب خي سيشٜخبسج ؿذٜ ثبؿٙذ د

 .ؿيٜٛ دفْ صثبِٝ ٚ فبهالة ٘يض ا٘شخبة ٚ ٌضيٙٝ ٔشثًٛٝ ثلٛسر اِف، ة، ح ٚ... دس ٞش ٘ٛثز ثبصديذ دسج ٔي ٌشدد 

 ًَى كار(قا 91ٍ  156تأسيسات تْذاضتي ٍ عَاهل سياى آٍر هحيط كار )هَاد  : 6جدٍل شوارُ 

 تأسيسات 

  ،ػبخشٕبٖ ٚ فوبي وبسٌبٜ دس ٞش ٚاحذ وبسٌبٞي ثبيذ ٌٔبثك ثب آئيٗ ٘بٔٝ ثبؿذ. ثٙبثشايٗ دس وبسٌبٟٞبي چٙذ ٚاحذي

 ػبخشٕبٖ ٚ فوبي ٞش ٚاحذ جذاٌب٘ٝ ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٔي ٌيشد.

 سٛجٝ ؿٛد وٝ دس وبسٌبٟٞبيي ذ. سٟٛيٝ ٕٓٛٔي ثبيذ دس ٞش ٚاحذ وبسٌبٞي ثؼشٝ ثٝ فلُ ٚ سٔذاد ؿبغّيٗ ٚجٛد داؿشٝ ثبؿ

ثبيؼز سٟٛيٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي كٛسر ٌيشد وٝ سشاوٓ آٖ ٌٔبثك ثب حذ ٔجبص ٔٛاجٟٝ ٔي وٝ آِٛدٌي ٘بؿي اص وبس ٚجٛد داسد

 ؿغّي ثبؿذ.

 صذا 

 آيا صذاي سياى آٍر ٍجَد دارد؟ 

آٖ ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد. روش  دس كٛسر ٚجٛد كذاي صيبٖ آٚس ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ سٔذاد افشاد دس ٔٔشم دس جّٛيالف(:  -

ايٗ ٘ىشٝ الصْ اػز وٝ ٔٔيبس ا٘شخبة ٞشيه اص ٌضيٙٝ ٞبي ٔشثٛى ثٝ ٚهٔيز ٓٛأُ فيضيىي يب ؿيٕيبيي ٔٛجٛد دس 
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ٚاحذٞبي وبسٌبٞي ثبصسػي ويفي ٚ سجشثي وبسؿٙبع ثٛدٜ وٝ دس ثؼيبسي اص ٔٛالْ ثذٖٚ ػٙجؾ فبوشٛسٞبي ٔزوٛس 

بس ِ٘ش وبسؿٙبػي ثش ٔجٙبي وٕي ٚ اسائٝ ثٝ ٔشاجْ حمٛلي ا٘ذاصٜ ٌيشي ٞشيه اُٟبس ِ٘ش ٔي ٕ٘بيذ. ثذيٟي اػز جٟز اُٟ

ٚهٔيز  اص ٓٛأُ ٌٔشح دس ٔحيي وبس ثب دػشٛسإِّٟٔبي اػشب٘ذاسد وـٛسي هشٚسي خٛاٞذ ثٛد. ثٌٛس ٔثبَ ثشسػي

ز اُٟبس ِ٘ش ويفي ٔي سٛا٘ذ ٔٔيبسي جٟ كذاي وبسٌبٜ ثب سؼز ٔىبِٕٝ دس فبكّٝ يه ٔششي دس ٔحُ سشدد يب سٛلف وبسٌشاٖ

 .ٌّٔٛثيز كذاي وبسٌبٜ ثبؿذ

اٌش كذاي وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي  ب(: -

 :بػي دس وٙششَ فٙي كذا ٓجبسسٙذ اصػٝ اكُ اػ ؿٛد.

 وٙٙذٜ( وٙششَ كذا دس ٔٙجْ سِٛيذ )فٛ٘ذاػيٖٛ، اػشفبدٜ اص ٔٛاد جبرة ٚ ٔيشا .1

 وٙششَ يب وبٞؾ كذا دس ٔؼيش ا٘شـبس كٛر اص ٔٙجْ سب ؿٙٛ٘ذٜ .2

 وٙششَ يب وبٞؾ كذا دس ٔحُ ٌيش٘ذٜ )ؿٙٛ٘ذٜ( .3

 ٌيش٘ذ.اػشفبدٜ لشاس ٔيدس وٙششَ كذاي كٙٔشي دس ثؼيبسي اص ٔٛاسد، سشويجي اص ػٝ سٚؽ اػبػي فٛق اِزوش ٔٛسد  ثب ايٗ ٚجٛد،

ذ وٝ ثش اػبع آٖ ٔي سٛاٖ ٔٛاد ٔٛسد اػشفبدٜ دس وٙششَ كذا سا ثٝ ؿشح ريُ ثٝ اخشلبس سمؼيٓ ثٙذي ديٍشي ٘يض لبثُ اسائٝ ٔي ثبؿ

 ٘بْ ثشد:

 دٞٙذ.سجذيُ ٚوبٞؾ ٔي )ٌشٔب(ؿىُ ديٍشي اص ا٘شطيكٛسي سا دغ اص ثشخٛسد ثب خٛد ثٝ ٔٛادي وٝ ا٘شطي-ٔٛاد جبرة 

  ٔٛادي وٝ ٔبْ٘ اص ٓجٛس أٛاج كٛسي ٔي ؿٛ٘ذ. -ٔٛاد ٔبْ٘ كٛر 

 ٔٛادي وٝ كٛر سبثـي سا وبٞؾ ٔي دٞٙذ. - ا وٙٙذٜ/ٓبيك اسسٔبؽٔٛاد ٔيش 

 كذا  خفٝ وٙٙذٜ ٞبي(Muffler/Silencer ) 

ٕٔىٗ اػز كذاي وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي وٝ دس ػبِٟبي لجُ ا٘جبْ ؿذٜ ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ وٝ ج(:  -

 ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

ؿٟبي وٙششَ ٔذيشيشي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ٚ يب ػبِٟبي لجُ ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثب سٚ صيبٖ آٚسدس كٛسسيىٝ كذاي  ج(: -

وٙششِٟبي ٔذيشيشي ؿبُٔ ٔٛاسدي اػز وٝ ثشٛاٖ ثذٖٚ اػشفبدٜ اص سٚؿٟبي فٙي ٟٔٙذػي ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. 

ؿٟبي ّٕٓيبسي ديٍش وبٞؾ صٔبٖ ٔٛاجٟٝ ثب كذا سا ثشاي وبسٌشاٖ ثب ا٘جبْ سغييشاسي دس صٔب٘جٙذي وبس يب سٔشيف سٚ

 داد.ٔب٘ٙذ چشخـي وشدٖ وبس ٔيبٖ وبسٌشاٖ يب افضايؾ فبكّٝ وبسٌش ثب ٔٙجْ كذا

ٕٔىٗ اػز دس وبسٌبٞي اكالً كذا ٔٛهٛٓيز ٘ذاؿشٝ ثبؿذ ٚ يب ثذٖٚ ٞيچ وٙششِي دس حذ ٌّٔٛة ثبؿذ وٝ دس ايٗ  د(: -

 ٔٛاسد ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. 

 ٍ ِْسايل حفاظت فزدي هٌاسة تْيِ ضذُ است؟آيا تزاي ضاغليي در هَاج 
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سٛػي وبسفشٔب سٟيٝ ٚ دس اخشيبس وبسٌشاٖ لشاس دادٜ ؿذٜ اػز، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔٙبػت اٌش ٚػبيُ حفبُز فشدي الف(:  -

 ٚ سٔذاد ؿبغّيٗ داساي ٚػبيُ حفبُز فشدي جّٛي آٖ ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد.

 ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.اٌش ٚػبيُ حفبُز فشدي ثشاي وبسٌشاٖ سٟيٝ ٘ـذٜ اػز،  ب(: -

ٔٛهٛٓيز ٘ذاؿشٝ ٚ يب ثذٖٚ ٞيچ وٙششِي دس حذ ٌّٔٛة ثبؿذ ايٗ ٌضيٙٝ  ي صيبٖ آٚسكذآبُٔ دس وبسٌبٞي  اٌشج(:  -

 ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

 ارتعاش 

 آيا عاهل سياى آٍر ارتعاش ٍجَد دارد؟ 

 ؿٛد.س ٔٔشم دس جّٛي آٖ ٘ٛؿشٝ ٔيشاد دآٚس اسسٔبؽ ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ سٔذاد افدس كٛسر ٚجٛد ٓبُٔ صيبٖالف(:  -

اٌش اسسٔبؽ صيبٖ آٚس وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ  ب(: -

دس خلٛف اسسٔبؽ ٘يض ٔٛاسدي ٔثُ وبسثشد ٓبيمٟب دس ثخـٟبي ٔشسٔؾ، اػشفبدٜ اص ػيؼشٓ وٙششَ اص  ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

ٞبي كٙذِي يب بي داساي اسسٔبؽ، اػشفبدٜ اص وفـٟبي هذ اسسٔبؽ يب ثبِـشىٟبي ٞٛايي ثشاي ٘ـيٍٕٙبٜساٜ دٚس دس فشايٙذٞ

 كٙذِيٟبي لبثُ سِٙيٓ  اص ٔلبديك اكَٛ ٟٔٙذػي وٙششَ اسسٔبؽ دس ٔحيي وبس ٔي ثبؿذ.

حذ ٌّٔٛة سػيذٜ  ٕٔىٗ اػز اسسٔبؽ صيبٖ آٚس وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي وٝ دس ػبِٟبي لجُ ا٘جبْ ؿذٜ ثٝج(:  -

  ثبؿذ وٝ ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

دس كٛسسيىٝ اسسٔبؽ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٔذيشيشي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ٚ يب ػبِٟبي لجُ ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ  ج(: -

ٖ وٙششِٟبي ٔذيشيشي ؿبُٔ ٔٛاسدي اػز وٝ ثشٛاٖ ثذٖٚ اػشفبدٜ اص سٚؿٟبي فٙي ٟٔٙذػي صٔب ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

ٔٛاجٟٝ ثب اسسٔبؽ سا ثشاي وبسٌشاٖ ثب ا٘جبْ سغييشاسي دس صٔب٘جٙذي وبس يب سٔشيف سٚؿٟبي ّٕٓيبسي ديٍش وبٞؾ داد، ٔب٘ٙذ 

 چشخـي وشدٖ وبس ٔيبٖ وبسٌشاٖ يب افضايؾ فبكّٝ وبسٌش ثب ٔٙجْ اسسٔبؽ

دس حذ ٌّٔٛة ثبؿذ وٝ دس ايٗ  ٕٔىٗ اػز دس وبسٌبٞي اكالً اسسٔبؽ ٔٛهٛٓيز ٘ذاؿشٝ ثبؿذ ٚ يب ثذٖٚ ٞيچ وٙششِي د(: -

 ٔٛاسد ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. 

 آيا تزاي ضاغليي در هَاجِْ ٍسايل حفاظت فزدي هٌاسة تْيِ ضذُ است؟ 

سٛػي وبسفشٔب سٟيٝ ٚ دس اخشيبس وبسٌشاٖ لشاس دادٜ ؿذٜ اػز، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔٙبػت اٌش ٚػبيُ حفبُز فشدي الف(:  -

 حفبُز فشدي جّٛي آٖ ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد. ٚ سٔذاد ؿبغّيٗ داساي ٚػبيُ

 اٌش ٚػبيُ حفبُز فشدي ثشاي وبسٌشاٖ سٟيٝ ٘ـذٜ اػز، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. ب(: -

ٔٛهٛٓيز ٘ذاؿشٝ ٚ يب ثذٖٚ ٞيچ وٙششِي دس حذ ٌّٔٛة ثبؿذ ايٗ  صيبٖ آٚس اسسٔبؽ ٚجٛد ٓبُٔدس وبسٌبٞي  اٌش ج(: -

 ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.
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 رٍضٌايي 

 ٌايي ًاهٌاسة است؟آيا ٍضعيت رٍض 

دس كٛسر ٚجٛد سٚؿٙبيي ٘بٔٙبػت ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ سٔذاد افشاد دس ٔٔشم دس جّٛي آٖ ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد. الف(:  -

يز ٚاهح اؿيبء ٚ ؤؿذر سٚؿٙبيي ٕٓٛٔي داخّي أبوٗ ٔخشّف ثش ٔجٙبي خلٛكيبر ٔىبٖ ٚ دلز ٔٛسد ٘يبص ثشاي س

ٔيٗ سٚؿٙبيي ٔٛهٔي ثشاي ا٘جبْ وبس ساحز أبص ثشخي اص ٔـبغُ ثٝ س. ٕٞچٙيٗ ثب سٛجٝ ثٝ ٘يثشآٚسد ٔي ؿٛدسلبٚيش 

آذاد ٔشفبٚسي ٔي ثبؿذ وٝ ثبصسع ثب سٛجٝ حذٚد سٛكيٝ ؿذٜ ؿذر سٚؿٙبيي ٔٛهٔي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ٔـبغُ ٔخشّف 

 .ٔي وٙذ ثٝ ؿشايي ٔٛجٛد ثٌٛس سجشثي اُٟبسِ٘ش

دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ اٌش سٚؿٙبيي ٘بٔٙبػت وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي  ب(: -

 ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

ٕٔىٗ اػز سٚؿٙبيي ٘بٔٙبػت وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي وٝ دس ػبِٟبي لجُ ا٘جبْ ؿذٜ ثٝ حذ ٌّٔٛة ج(:  -

 سػيذٜ ثبؿذ وٝ ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

، ايٗ ٘ذاؿشٝ ثبؿذٝ ٞيچٍٛ٘ٝ اكالحي ثدس كٛسسيىٝ ًشاحي ػيؼشٓ سٚؿٙبيي وبسٌبٜ اص اثشذا ٔٙبػت ثٛدٜ ٚ ٘يبصي  د(: -

 .ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد

 َپزت 

 آيا پزتَي سياى آٍر ٍجَد دارد؟ 

 ّ٘ٛ دشسٛٞبي صيبٖ آٚس ٔٛجٛد دس وبسٌبٜ ثب سيه صدٖ جّٛي ٞش وذاْ سٔييٗ ٔي ٌشدد. -

 صيبٖ آٚس دشسٛ ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ سٔذاد افشاد دس ٔٔشم دس جّٛي آٖ ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد. دس كٛسر ٚجٛد ٓبُٔالف(  -

اٌش دشسٛ صيبٖ آٚس وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ  ب(: -

 سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي ٓجبسسٙذ اص:  ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

 سٛايجبد حفبٍ دس ٔمبثُ ٔٙجْ دش (1

 ػيؼشٓ ثؼشٝ ٔب٘ٙذ جٔجٝ دػشىؾ داس( -ٞٛد خالء -وٙششَ ٔٙجْ دشسٛصا )ٔحُ ٔجضا دس آصٔبيـٍبٜ (2

اػشفبدٜ اص  -وٙششَ ٔحيي )ًشاحي كحيح ػبخشٕبٖ ٞب ٚ اسبق ٞب ثب لبثّيز سفْ آِٛدٌي ػٌٛح وبس ٚ وف ٚ ديٛاسٞب (3

 خُ ثٝ خبسج(سٟٛيٝ ٔٙبػت اسبلٟب ٚ ٚجٛد جشيبٖ ٞٛا اص دا -سجٟيضار فيضيىي ٔٛسد ٘يبص

ح(: ٕٔىٗ اػز دشسٛ صيبٖ آٚس وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي وٝ دس ػبِٟبي لجُ ا٘جبْ ؿذٜ ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ  -

  ثبؿذ وٝ ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.
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دس كٛسسيىٝ ٔٛاجٟٝ ثب دشسٛ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٔذيشيشي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ٚ يب ػبِٟبي لجُ ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ  ج(: -

وٙششِٟبي ٔذيشيشي ؿبُٔ ٔٛاسدي اػز وٝ ثشٛاٖ ثذٖٚ اػشفبدٜ اص سٚؿٟبي فٙي  ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.ثبؿذ

ٟٔٙذػي صٔبٖ ٔٛاجٟٝ ثب دشسٛ سا ثشاي وبسٌشاٖ ثب ا٘جبْ سغييشاسي دس صٔب٘جٙذي وبس يب سٔشيف سٚؿٟبي ّٕٓيبسي ديٍش 

 :وبٞؾ داد، ٔب٘ٙذ

 ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ صٔبٖ دشسٌٛيشي (1

 ثش سػب٘ذٖ فبكّٝ اص ٔٙجْ دشسٛثٝ حذاو (2

 سخليق ٔحّي ثشاي ٍٟ٘ذاسي دؼٕبٖ ٞبي دشسٛصا ٚ ٔٛاد دشسٛصا (3

 آٔٛصؽ كحيح سٚؿٟبي وبس ثب ٔٛاد دشسٛصا (4

ٔٛهٛٓيز ٘ذاؿشٝ ثبؿذ ٚ يب ثذٖٚ ٞيچ وٙششِي دس حذ ثٔٙٛاٖ يه ٓبُٔ صيبٖ آٚس دشسٛ ٕٔىٗ اػز دس وبسٌبٞي  د(: -

 ٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. ٌّٔٛة ثبؿذ وٝ دس ايٗ ٔٛاسد ايٗ ٌضيٙ

 آيا تزاي ضاغليي در هَاجِْ ٍسايل حفاظت فزدي هٌاسة تْيِ ضذُ است؟ 

سٛػي وبسفشٔب سٟيٝ ٚ دس اخشيبس وبسٌشاٖ لشاس دادٜ ؿذٜ اػز، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة  ٔٙبػت اٌش ٚػبيُ حفبُز فشديالف(:  -

ٚػبيُ حفبُز فشدي ٔٙبػت دس ٍٞٙبْ ثشخي اص  ٚ سٔذاد ؿبغّيٗ داساي ٚػبيُ حفبُز فشدي جّٛي آٖ ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد.

 ٔٛاجٟٝ ثب ٔٛاد دشسٛصا ٓجبسسٙذ اص: سػذيشاسٛ ّ٘ٛ كبفي داس، ٔبػىٟبي سٙفؼي ٚ ٔبػىٟبي ٌبص

 اٌش ٚػبيُ حفبُز فشدي ثشاي وبسٌشاٖ سٟيٝ ٘ـذٜ اػز، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. ب(: -

اؿشٝ ثبؿذ ٚ يب ثذٖٚ ٞيچ وٙششِي دس حذ ٌّٔٛة ٔٛهٛٓيز ٘ذثٔٙٛاٖ يه ٓبُٔ صيبٖ آٚس دشسٛ  چٙب٘چٝ دس وبسٌبٞي ج(: -

 ثبؿذ ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

 استزس حزارتي 

 آيا استزس حزارتي سياى آٍر ٍجَد دارد؟ 

 ّ٘ٛ اػششع حشاسسي صيبٖ آٚس ٔٛجٛد دس وبسٌبٜ ثب سيه صدٖ جّٛي ٞش وذاْ سٔييٗ ٔي ٌشدد. -

٘شخبة ٚ سٔذاد افشاد دس ٔٔشم دس جّٛي آٖ ٘ٛؿشٝ ٔي دس كٛسر ٚجٛد اػششع حشاسسي صيبٖ آٚس ايٗ ٌضيٙٝ االف(:  -

 ؿٛد.

اٌش اػششع حشاسسي صيبٖ آٚس وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ  ب(: -

 ثشاي ايٗ ِٔٙٛس ٔي سٛاٖ اص سٚؿٟبي ٔخشّفي اػشفبدٜ ٕ٘ٛد: ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

 بصا ثب دشٚػٝ ديٍشجبيٍضيٗ ٕ٘ٛدٖ فشايٙذ ٌشٔ .1
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يب جذا  جذاػبصي فشايٙذ سِٛيذ ٌشٔب اص وبسٌشاٖ ثب خبسج وشدٖ فشايٙذ ٔثُ لشاسدادٖ ديٍٟبي ثخبس دس لؼٕشٟبي سفىيه ؿذٜ .2

 وشدٖ وبسٌشاٖ اص فشايٙذ ػشٔبصا دس ػشدخب٘ٝ ٞب

 جٌّٛيشي اص ا٘شـبس ٌشٔب اص ٔٙبثْ ٌشٔبصا ٔثُ سً٘ وشدٖ ٚسق ٞبي فٛالدي ثب سً٘ آِٛٔيٙيٛٔي .3

 ٓبيك ديچي ِِٛٝ ٞب ٔثُ ٓبيك ديچي ِِٛٝ ٞبي ثخبس دس ٘يشٌٚبٟٞب .4

 لشاسدادٖ ػذش ٚ ٔٛاْ٘ ٔيبٖ ؿبغّيٗ ٚ ٔٙبثْ ٌشٔبصا .5

 سٟٛيٝ ٔىـي ٞٛاي ٔحيي وبس ثب اػشفبدٜ اص ػيؼشٕٟبي سٟٛيٝ ٕٓٛٔي ٚ ٔٛهٔي .6

 سأٔيٗ ٞٛاي سبصٜ ثب اػشفبدٜ اص فٗ، وِٛش ٚ ... ثلٛسر ٕٓٛٔي يب ٔٛهٔي .7

 اي ٔحيي وبس جٟز ثٟيٙٝ وشدٖ سجبدالر حشاسسي ا٘ؼبٖ ٚ ٔحييوٙششَ سًٛثز ٞٛ .8

 بٞبي ٓبيك ػشٔ دػشىؾاص  ثب اػشفبدٜ صدٌي سٕبػي دػشٟبديـٍيشي اص يخ .9

ِجبع يذوي خـه ثشاي سٔٛين ثٝ  ،ٞبي وبسيدٙبٍٞبٜ ٌٕٔئٗ ٚ ٌشْ ثشاي اػششاحز دس ٚلفٝثخبسي ٞبي سبثـي، ٚجٛد  .10

 دس دشٚػٝ ٞبي ػشٔبصا چٙيٗ أىب٘بر سغزيٝ ٌشْٔٛلْ ٍٞٙبْ خيغ ؿذٖ ِجبع ؿبغّيٗ ٚ ٕٞ

ٕٔىٗ اػز اػششع حشاسسي صيبٖ آٚس وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي وٝ دس ػبِٟبي لجُ ا٘جبْ ؿذٜ ثٝ حذ ج(:  -

 ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ وٝ ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

ػبِجبسي ٚ يب ػبِٟبي لجُ ثٝ حذ دس كٛسسيىٝ ٔٛاجٟٝ ثب اػششع حشاسسي ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٔذيشيشي دس ٕٞبٖ ج(:  -

شٛاٖ اص اي وٙششِٟبي فٙي ٟٔٙذػي ٘يؼز ٔيدس ٔٛاسدي وٝ أىبٖ اجش ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

 سٚؿٟبي صيش اػشفبدٜ ٔي ؿٛد:

 آٔٛصؽ وبسٌشاٖ، وبسفشٔبيبٖ ٚ ػشدشػشبٖ دس خلٛف ٔؼبئُ ايٕٙي ٚ ثٟذاؿشي ٚ ثيٕبسيٟبي ٘بؿي اص ٔٛاجٟٝ ثب .1

 اػششػٟبي حشاسسي

 ٔٔبيٙبر دضؿىي لجُ اص اػشخذاْ ٚ ثشسػي ٚهٔيز جٙؼي، جؼٕي ٚ سٚحي افشاد .2

 ثش٘بٔٝ سيضي وبس ٚ اػششاحز ٚ ديؾ ثيٙي صٔبٟ٘بي اػششاحز دس فٛاكُ ا٘جبْ وبس  .3

ذٞبيي سأٔيٗ آة ٚ اِىششِٚيشٟبي ثذٖ وبسٌشاٖ ثب سـٛيك افشاد ثٝ ٘ٛؿيذٖ ٔبئبر حبٚي ػذيٓ ٚ لٙذي وٝ دس ًي فشايٙ .4

وبسٌشاٖ سشغيت ؿٛ٘ذ وٝ ٔىشساً دس فٛاكُ وٛسبٜ )ٞش دس فلَٛ ٌشْ ػبَ  ٔب٘ٙذ سٔشيك ٚ ادساس اص دػز سفشٝ اػز. ٔثالٌ

 ػب٘شيٕشش ٔىٔت( ٔثالً يه فٙجبٖ آة خٙه ثٙٛؿٙذ. 150دليمٝ( ثٝ ٔمذاس وٓ )حذٚد  20سب  15

ذ ٘ضديه ٔحُ وبس لشاس دادٜ ؿٛد يفبسٟ٘بيز( ٚ ثب دسجٝ 60سب  50دسجٝ ػب٘شيٍشاد ) 15دسجٝ سب  10دٔبي آة خٙه حذٚد  .5

 .ٔمذاسي ٕ٘ه دس غزا ٚ يب ٔبئبر ٔلشفي افضٚد ٔي ٔي سٛاٖدس ٔٛال سب ٘يبصي ثٝ سشن ٔحُ وبس ٘جبؿذ.
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اكالح ِجبع وبس ؿبغّيٗ ٚ اكالح ٘حٜٛ ا٘جبْ وبس ٚ حشي االٔىبٖ ا٘جبْ وبس دس ػبٓبر خٙه سٚص ٘يض اص ديٍش ٔٛاسد لبثُ  .6

 ؿذ.روش ٔي ثب

ٕٔىٗ اػز دس وبسٌبٞي اكالً اػششع حشاسسي ٔٛهٛٓيز ٘ذاؿشٝ ثبؿذ ٚ يب ثذٖٚ ٞيچ وٙششِي دس حذ ٌّٔٛة ثبؿذ وٝ  د(: -

 دس ايٗ ٔٛاسد ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. 

 آيا تزاي ضاغليي در هَاجِْ ٍسايل حفاظت فزدي هٌاسة تْيِ ضذُ است؟ 

سٟيٝ ٚ دس اخشيبس وبسٌشاٖ لشاس دادٜ ؿذٜ اػز، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة سٛػي وبسفشٔب ٔٙبػت اٌش ٚػبيُ حفبُز فشدي الف(:  -

 ٚ سٔذاد ؿبغّيٗ داساي ٚػبيُ حفبُز فشدي جّٛي آٖ ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد.

 اٌش ٚػبيُ حفبُز فشدي ثشاي وبسٌشاٖ سٟيٝ ٘ـذٜ اػز، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. ب(: -

 ذ ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.دس كٛسسيىٝ ٚجٛد اػششػٟبي حشاسسي دس ٔحيي وبس ٔٙشفي ثبؿج(:  -

 گزد ٍ غثار 

 آيا در ايي ٍاحذ گزد ٍ غثار سياى آٍر ٍجَد دارد؟ 

ػبيؾ ٔٛاد آِي يب ٔٔذ٘ي دس فشآيٙذٞبي  ، ؿىؼشٝ ؿذٖ ٚرسار ٘بِٕٔٙي وٝ دس اثش خشد ؿذٌٖشد ٚ غجبس ٓجبسر اػز اص  -

ؿٙبػبيي ٌشد ٚ غجبس ٔخبًشٜ  ؿذ.يىشٖٚ ٔي ثبٔ 100سب 1ه آٟ٘ب ثيٗ لٌش آئشٚديٙبٔي ٔىب٘يىي يب ًجئي سِٛيذ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ

ثب ثبصسػي اص ٔحُ وبس، ثشسػي ٚهٔيز وبسٌبٜ ٚ ٘يض ٔلبحجٝ ثب وبسفشٔب ٚ وبسٌش أىبٖ دزيش ٔي ٌشدد. ٔشحّٝ  آٔيض

سٟيٝ  شد.ا٘جبْ ٔي دزي اص ًشيك يه ثبصديذ ٔمذٔبسي ٚ دي ثشدٖ ثٝ خلٛكيبر وّي ؿشايي ٔحيي وبس ؿٙبػبيي ٕٔٔٛالً

ثشاي  ،اػز دس ٔحيي وبس اص ديٍش ؿيٜٛ ٞبي ػبدٜ ؿٙبػبيي ٔخبًشار ثٟذاؿشئٛسد اػشفبدٜ ص ٔٛاد ؿيٕيبيي فٟشػشي ا

ٌشدد، هٕٙبً دس ايٗ ٔشحّٝ اص  وّيٝ ٔٛاد اِٚيٝ، ثيٙبثيٙي ٚ ٔحلٛالر ٟ٘بيي سٟيٝ اص  ثبيذ ِيؼشي حلَٛ ثٝ ايٗ ٞذف

ٌشد ا٘ٛاّ  ثبصٌٛوٙٙذٜ ٔي سٛا٘ذ بٞذٜ ٓالئٓ خبكي دس آٟ٘بٔـ ساٍٞـب ثٛدٜ ٚدشٚ٘ذٜ دضؿىي وبسٌشاٖ ٘يض  ثشسػي ٌٔبِٔٝ

دس فشْ ٘يض دس كٛسر ٚجٛد ٌشد ٚ غجبس صيبٖ آٚس دس ٔحيي وبس، ٘بْ ٌشد ذ. ٔٛجٛد دس ٔحيي وبس ثبؿصيبٖ آٚس  ٚ غجبس

د ٚ ٚ غجبس ٔٛسد ِ٘ش ا٘شخبة ٚ ٓالٔز صدٜ ٔي ؿٛد ٚ دس كٛسر ٔٛجٛد ٘جٛدٖ ٌضيٙٝ ػبيش ٓالٔز صدٜ ؿذٜ ٚ ّ٘ٛ ٌش

 غجبس ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد.

 دس كٛسر ٚجٛد ٌشد ٚ غجبس صيبٖ آٚس ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ سٔذاد افشاد دس ٔٔشم دس جّٛي آٖ ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد.الف(:  -

اٌش ٌشد ٚ غجبس وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة  ب(: -

 :ٓجبسسٙذ اصٌشد ٚ غجبس س وٙششَ چٟبس اكُ اػبػي د ٔي ؿٛد.

 سغييش دشٚػٝ .1

 جبيٍضيٙي ٚ حزف .2
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 سٟٛيٝ ٕٓٛٔي .3

 سٟٛيٝ ٔٛهٔي .4

چٙب٘چٝ ٌشد ٚ غجبس وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي وٝ دس ػبِٟبي لجُ ا٘جبْ ؿذٜ ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ ج(:  -

 ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

وٙششَ ٔذيشيشي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ٚ يب ػبِٟبي لجُ ثٝ حذ ٌّٔٛة دس كٛسسي وٝ ٌشد ٚ غجبس صيبٖ آٚس ثب سٚؿٟبي  ج(: -

وٙششِٟبي ٔذيشيشي ؿبُٔ ٔٛاسدي اػز وٝ ثشٛاٖ ثذٖٚ اػشفبدٜ اص سٚؿٟبي فٙي سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. 

سٚؿٟبي ّٕٓيبسي سا ثشاي وبسٌشاٖ ثب ا٘جبْ سغييشاسي دس صٔب٘جٙذي وبس يب سٔشيف  ٌشد ٚ غجبسٟٔٙذػي صٔبٖ ٔٛاجٟٝ ثب 

 ديٍش وبٞؾ داد. ٔب٘ٙذ چشخـي وشدٖ وبس ٔيبٖ وبسٌشاٖ يب وبٞؾ ٔذر صٔبٖ ٔٛاجٟٝ ثب ٌشد ٚ غجبس صيبٖ آٚس

ٕٔىٗ اػز دس وبسٌبٞي اكالً ٌشد ٚ غجبس ٔٛهٛٓيز ٘ذاؿشٝ ثبؿذ ٚ يب ثذٖٚ ٞيچ وٙششِي دس حذ ٌّٔٛة ثبؿذ وٝ دس  د(: -

 ايٗ ٔٛاسد ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. 

  تخارگاس ٍ 

 آيا در ايي ٍاحذ گاس ٍ تخار سياى آٍر ٍجَد دارد؟ 

 ٞيذسٚطٖ داس٘ذ ٔثُ ّٞيْٛ ٚ بصيٌبس يه اسٕؼفش حبِز فـ ٚ دسجٝ ػب٘شي ٌشاد25ٔٛادي وٝ دس دٔبي ٓجبسر اػز اص  ٌبص -

ص ٚ ثخبس ثب ؿٙبػبيي ٌب ذ ثٝ حبِز ٔبيْ يب جبٔذ ثبؿذ.٘فـبس اسبق ٔي سٛا وٝ دس دٔب ٚاػز ٔحلَٛ سجخيش ٔٛادي  ثخبسٚ 

ؿٙبػبيي ٌشدد. ٔشحّٝ وبس، ثشسػي ٚهٔيز وبسٌبٜ ٚ ٘يض ٔلبحجٝ ثب وبسفشٔب ٚوبسٌش أىبٖ دزيش ٔيثبصسػي اص ٔحُ

فٟشػشي اص سٟيٝ  شد.دزيا٘جبْ ٔي اص ًشيك يه ثبصديذ ٔمذٔبسي ٚ دي ثشدٖ ثٝ خلٛكيبر وّي ؿشايي ٔحيي وبس ٕٔٔٛالً

حلَٛ ثٝ ثشاي  ،اػز س اص ديٍش ؿيٜٛ ٞبي ػبدٜ ؿٙبػبيي ٔخبًشار ثٟذاؿشيدس ٔحيي وبٔٛسد اػشفبدٜ ٔٛاد ؿيٕيبيي 

 ثشسػي ٌٔبٌِٔٝشدد، هٕٙبً دس ايٗ ٔشحّٝ اص  وّيٝ ٔٛاد اِٚيٝ، ثيٙبثيٙي ٚ ٔحلٛالر ٟ٘بيي سٟيٝ اص  ثبيذ ِيؼشي ايٗ ٞذف

ٔٛجٛد  ٌبص ٚ ثخبسا٘ٛاّ  وٙٙذٜثبصٌٛ سٛا٘ذٔي ٔـبٞذٜ ٓالئٓ خبكي دس آٟ٘ب ساٍٞـب ثٛدٜ ٚدشٚ٘ذٜ دضؿىي وبسٌشاٖ ٘يض 

دس فشْ ٘يض دس كٛسر ٚجٛد ٌبص ٚ ثخبس صيبٖ آٚس دس ٔحيي وبس، ٘بْ ٌبص ٚ ثخبس ذ. ثبؿٔٛسد ثشسػي دس ٔحيي وبس 

ٔٛسد ِ٘ش ا٘شخبة ٚ ٓالٔز صدٜ ٔي ؿٛد ٚ دس كٛسر ٔٛجٛد ٘جٛدٖ ٌضيٙٝ ػبيش ٓالٔز صدٜ ؿذٜ ٚ ّ٘ٛ ٌبص ٚ ثخبس 

 ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد.

 ٚجٛد ٌبص ٚ ثخبس صيبٖ آٚس ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ سٔذاد افشاد دس ٔٔشم دس جّٛي آٖ ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد. دس كٛسرالف(:  -

اٌش ٌبص ٚ ثخبس وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة  ب(: -

 ٓجبسسٙذ اص:ٌبص ٚ ثخبس چٟبس اكُ اػبػي دس وٙششَ  ٔي ؿٛد.

 دشٚػٝ سغييش .1
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چٙب٘چٝ ٌبص ٚ ثخبس وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي وٝ دس ػبِٟبي لجُ ا٘جبْ ؿذٜ ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ ج(:  -

 ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

بِٟبي لجُ ثٝ حذ ٌّٔٛة دس كٛسسي وٝ ٌبص ٚ ثخبس صيبٖ آٚس ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٔذيشيشي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ٚ يب ػ ج(: -

وٙششِٟبي ٔذيشيشي ؿبُٔ ٔٛاسدي اػز وٝ ثشٛاٖ ثذٖٚ اػشفبدٜ اص سٚؿٟبي فٙي سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. 

سا ثشاي وبسٌشاٖ ثب ا٘جبْ سغييشاسي دس صٔب٘جٙذي وبس يب سٔشيف سٚؿٟبي ّٕٓيبسي ٌبص ٚ ثخبس ٟٔٙذػي صٔبٖ ٔٛاجٟٝ ثب 

 صيبٖ آٚسٌبص ٚ ثخبس چشخـي وشدٖ وبس ٔيبٖ وبسٌشاٖ يب وبٞؾ ٔذر صٔبٖ ٔٛاجٟٝ ثب ديٍش وبٞؾ داد. ٔب٘ٙذ 

ٕٔىٗ اػز دس وبسٌبٞي اكالً ٌبص ٚ ثخبس ٔٛهٛٓيز ٘ذاؿشٝ ثبؿذ ٚ يب ثذٖٚ ٞيچ وٙششِي دس حذ ٌّٔٛة ثبؿذ وٝ دس  د(: -

 ايٗ ٔٛاسد ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. 

 دهِ فلشي 

 ٍر ٍجَد دارد؟آيا در ايي ٍاحذ دهِ فلشي سياى آ 

ا٘ذاصٜ اي وٕشش  دس ٞٛا ٔٙشـش ٔي ؿٛ٘ذ ٚ رسار فّضي جبٔذ وٝ اص ػٌح فّض ٔزاة خبسج ؿذٜ ٚدٔٝ فّضي ٓجبسر اػز اص  -

ب وبسفشٔب ٚ ؿٙبػبيي دٔٝ فّضي ثب ثبصسػي اص ٔحُ وبس، ثشسػي ٚهٔيز وبسٌبٜ ٚ ٘يض ٔلبحجٝ ث اص يه ٔيىشٖٚ داس٘ذ.

اص ًشيك يه ثبصديذ ٔمذٔبسي ٚ دي ثشدٖ ثٝ خلٛكيبر وّي ؿشايي  ٙبػبيي ٕٔٔٛالًؿٌشدد. ٔشحّٝ وبسٌش أىبٖ دزيش ٔي

دس ٔحيي وبس اص ديٍش ؿيٜٛ ٞبي ػبدٜ ٔٛسد اػشفبدٜ فٟشػشي اص ٔٛاد ؿيٕيبيي سٟيٝ  شد.ا٘جبْ ٔي دزي ٔحيي وبس

ٙبثيٙي ٚ ٔحلٛالر ٟ٘بيي وّيٝ ٔٛاد اِٚيٝ، ثي اص  ثبيذ ِيؼشي حلَٛ ثٝ ايٗ ٞذفثشاي  ،اػز ؿٙبػبيي ٔخبًشار ثٟذاؿشي

ٔـبٞذٜ ٓالئٓ خبكي دس  ساٍٞـب ثٛدٜ ٚدشٚ٘ذٜ دضؿىي وبسٌشاٖ ٘يض ثشسػي ٚ  ٌٔبٌِٔٝشدد، هٕٙبً دس ايٗ ٔشحّٝ  سٟيٝ

دس فشْ ذ. ثبؿٔٛسد ثشسػي ٔٛجٛد دس ٔحيي وبس ٞبي فّضي ٘بؿي اص دٔٝا٘ٛاّ ٔخبًشار  ثبصٌٛوٙٙذٜ ٔي سٛا٘ذ آٟ٘ب

دس كٛسر ٚجٛد دٔٝ فّضي صيبٖ آٚس دس ٔحيي وبس، ٘بْ دٔٝ فّضي ٔٛسد ِ٘ش ا٘شخبة ٚ ثبصسػي ثٟذاؿز حشفٝ اي ٘يض 

 ٓالٔز صدٜ ٔي ؿٛد ٚ دس كٛسر ٔٛجٛد ٘جٛدٖ ٌضيٙٝ ػبيش ٓالٔز صدٜ ؿذٜ ٚ ّ٘ٛ دٔٝ فّضي ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد.

 ٛؿشٝ ٔي ؿٛد.دس كٛسر ٚجٛد دٔٝ فّضي صيبٖ آٚس ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ سٔذاد افشاد دس ٔٔشم دس جّٛي آٖ ٘الف(:  -

 اٌش دٔٝ فّضي وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ب(: -

 :ٓجبسسٙذ اصدٔٝ فّضي چٟبس اكُ اػبػي دس وٙششَ  ٔي ؿٛد.

 سغييش دشٚػٝ .1
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ي وٙششَ ٟٔٙذػي وٝ دس ػبِٟبي لجُ ا٘جبْ ؿذٜ ثٝ حذ ٌّٔٛة سػيذٜ ثبؿذ، ايٗ چٙب٘چٝ دٔٝ فّضي وبسٌبٜ ثب سٚؿٟبج(:  -

 ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

دس كٛسسي وٝ دٔٝ فّضي صيبٖ آٚس ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٔذيشيشي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي ٚ يب ػبِٟبي لجُ ثٝ حذ ٌّٔٛة  ج(: -

دي اػز وٝ ثشٛاٖ ثذٖٚ اػشفبدٜ اص سٚؿٟبي فٙي وٙششِٟبي ٔذيشيشي ؿبُٔ ٔٛاسسػيذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. 

سا ثشاي وبسٌشاٖ ثب ا٘جبْ سغييشاسي دس صٔب٘جٙذي وبس يب سٔشيف سٚؿٟبي ّٕٓيبسي ديٍش دٔٝ فّضي ٟٔٙذػي صٔبٖ ٔٛاجٟٝ ثب 

 صيبٖ آٚس دٔٝ فّضيوبٞؾ داد. ٔب٘ٙذ چشخـي وشدٖ وبس ٔيبٖ وبسٌشاٖ يب وبٞؾ ٔذر صٔبٖ ٔٛاجٟٝ ثب 

س وبسٌبٞي اكالً دٔٝ فّضي ٔٛهٛٓيز ٘ذاؿشٝ ثبؿذ ٚ يب ثذٖٚ ٞيچ وٙششِي دس حذ ٌّٔٛة ثبؿذ وٝ دس ٕٔىٗ اػز د د(: -

 ايٗ ٔٛاسد ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد. 

 سيستن كٌتزلي 

 :ًَع رٍش كٌتزل هٌْذسي آاليٌذُ ّاي ضيويايي 

ٗ سٚؽ وٙششِي اص سٚؽ ٞبي اي ايٗ الذاْ وٙششِي سٚي ٔٙجْ ايجبد وٙٙذٜ آِٛدٌي ا٘جبْ ٔي ؿٛد.: تغييز پزٍسِ الف(

ثش ِٚي ثب ٞضيٙٝ ثبال ٔي ثبؿذ ٚ دس ًي آٖ فشايٙذي وٝ سِٛيذ وٙٙذٜ ٓٛأُ ؿيٕيبيي صيبٖ آٚس دس ٔحيي وبس اػز، ثؼيبس ٔإ

سغييش ٔي يبثذ. ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثبَ سغييش دشٚػٝ سً٘ دبؿي دػشي ثب دشٚػٝ سً٘ اِىششٚػشبسيه اسٛٔبسيه. چٙب٘چٝ دس وبسٌبٜ 

ي ايٗ سٚؽ ٟٔٙذػي ثشاي وٙششَ آاليٙذٜ ٞبي ؿيٕيبيي ا٘جبْ ؿذٜ ثبؿذ، دس فشْ ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ ٓالٔز ٔٛسد ثبصسػ

 صدٜ ٔي ؿٛد.

ؿٛد. ِٔٙٛس اص ايٗ سٚؽ جبيٍضيٗ ٙجْ ايجبد وٙٙذٜ آِٛدٌي ا٘جبْ ٔي ايٗ الذاْ وٙششِي سٚي ٔ: جايگشيٌي ٍ حذف ب(

ش٘بن ٔي ثبؿذ وٝ اص ايٗ ًشيك ٔي سٛاٖ آِٛدٌي سا حزف ٚ يب ٔيضاٖ وشدٖ ٔٛاد ثي هشس يب وٓ هشس ثب ٔٛاد ؿيٕيبيي خٌ

 آٖ سا ثٝ حذالُ سػب٘ذ. ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثبَ جبيٍضيٙي ثٙضٖ دس دشٚػٝ ٞبيي وٝ ٘مؾ حالَ سا داسد ثب حالَ ٞبي وشٛ٘ي وٓ خٌش.

ثبؿذ، دس فشْ ايٗ ٌضيٙٝ چٙب٘چٝ دس وبسٌبٜ ٔٛسد ثبصسػي ايٗ سٚؽ ٟٔٙذػي ثشاي وٙششَ آاليٙذٜ ٞبي ؿيٕيبيي ا٘جبْ ؿذٜ 

 ا٘شخبة ٚ ٓالٔز صدٜ ٔي ؿٛد.

سشيٗ سٚؽ جٟز وبٞؾ يب حزف ٌشٔب، سليك ٕ٘ٛدٖ ٞٛاي ٔحيي وبس ثب ٞٛايي اػز وٝ دٔبي  ٔشذاَٚ :تَْيِ عوَهي ج(

ٚاسد ٕ٘ٛدٖ ٞٛاي وٕششي داسد وٝ ٕٔٔٛالً ؿبُٔ ٘لت فٗ دس ٔحيي وبس ٔي ثبؿذ. ثشلشاسي ػيؼشٓ سٟٛيٝ ٕٓٛٔي ؿبُٔ: 
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وبسٌش ثب آاليٙذٜ سٕبع ديذا ٔي وٙذ. ايٗ  سٟٛيٝ دس ايٗ ّ٘ٛ ٚ آِٛدٜ ٔي ثبؿذ.خبسج ٕ٘ٛدٖ ٞٛاي ٌشْ ٚ  سٛصيْ ٞٛا، ٜسبص

 ظٌي ٞبي صيش ٔٛجٛد ثبؿذ: ػيؼشٓ وٙششَ صٔب٘ي دس ٔحيي وبس اجشا ٔي ٌشدد وٝ ٚي

 آاليٙذٜ ػٕيز دبييٙي داؿشٝ ثبؿذ (1

 ثخبس ثبؿذ ّ٘ٛ ٌبص ٚ آاليٙذٜ اص (2

 ٞٛاي ٔحيي وبس يٙذٜ دسا٘شـبس آال سِٛيذ ٚ وٓ ثٛدٖ ٔمذاس (3

 دٚس ثٛدٖ وبسٌش اص ٔٙجْ سِٛيذ آاليٙذٜ (4

 ٞٛاي ٔحيي وبس ا٘شـبس يىٙٛاخز آاليٙذٜ دس (5

 ٔحيٌي ٔٔشذَ ثبؿذ ٞٛاي ٔحّي ٚ آة ٚ (6

يٙٝ چٙب٘چٝ دس وبسٌبٜ ٔٛسد ثبصسػي ايٗ سٚؽ ٟٔٙذػي ثشاي وٙششَ آاليٙذٜ ٞبي ؿيٕيبيي ا٘جبْ ؿذٜ ثبؿذ، دس فشْ ايٗ ٌض

 ا٘شخبة ٚ ٓالٔز صدٜ ٔي ؿٛد.

 ا٘شمبَ آٖ ثٝ خبسج اص ٔحُ ٚ سٟٛيٝ ٔٛهٔي ٓجبسر اص ٌشفشٗ ٞٛاي آِٛدٜ دس ٔحُ سِٛيذ آاليٙذٜ ٚ :تَْيِ هَضعي ج(

وٝ آاليٙذٜ صيبدسش اص حذ ٔجبص ثٛدٜ ٚ  . ايٗ ػيؼشٓ وٙششَ صٔب٘ي ثبيذ دس ٔحيي وبس اجشا ٌشددسلفيٝ ٞٛا دس كٛسر ٘يبص

ٚ جٟز  وب٘بَ، دباليـٍش، فٗ ٚ دٚدوؾ ٔي ثبؿذ. ػيؼشٓ سٟٛيٝ ٔٛهٔي ؿبُٔ ٞٛد، ثب آاليٙذٜ ٔٛاجٟٝ ثبؿذوبسٌش ٘جبيذ 

چٙب٘چٝ دس وبسٌبٜ ٔٛسد  وٙششَ آاليٙذٜ ٞبي ؿيٕيبيي ٔحيي وبس دس ٘ضديىششيٗ ٘مٌٝ ثٝ ٔٙجْ آِٛدٌي ٘لت ٔي ٌشدد.

ؿذٜ ثبؿذ، دس فشْ ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ ٓالٔز صدٜ ٔي ثبصسػي ايٗ سٚؽ ٟٔٙذػي ثشاي وٙششَ آاليٙذٜ ٞبي ؿيٕيبيي ا٘جبْ 

 ؿٛد.

دس كٛسسي وٝ ٞيچ وذاْ اص الذأبر وٙششِي روش ؿذٜ لجّي ثٝ ِٔٙٛس وٙششَ آاليٙذٜ ٞبي ؿيٕيبيي دس د( كٌتزل ًطذُ: 

 وبسٌبٜ ٔٛسد ثبصسػي ا٘جبْ ٘ـذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ ٓالٔز صدٜ ٔي ؿٛد.

 ٍْسايل حفاظت فزدي هٌاسة تْيِ ضذُ است؟آيا تزاي ضاغليي در هَاج ِ 

سٛػي وبسفشٔب سٟيٝ ٚ دس اخشيبس وبسٌشاٖ لشاس دادٜ ؿذٜ اػز، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ ٔٙبػت اٌش ٚػبيُ حفبُز فشدي الف(: 

 سٔذاد ؿبغّيٗ داساي ٚػبيُ حفبُز فشدي جّٛي آٖ ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد.

 ز، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.اٌش ٚػبيُ حفبُز فشدي ثشاي وبسٌشاٖ سٟيٝ ٘ـذٜ اػ ب(:

 دس ٔحيي وبس ٔٛهٛٓيز ٘ذاؿشٝ ثبؿذ ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.صيبٖ آٚس اٌش ٚجٛد ٓٛأُ ؿيٕيبيي ج(: 

 عَاهل تيَلَصيكي 

 آيا ضاغليي در هعزض عَاهل تيَلَصيكي سياى آٍر قزار دارًذ؟ 

 وذاْ سٔييٗ ٔي ٌشدد.ّ٘ٛ ٓبُٔ ثيِٛٛطيىي صيبٖ آٚس ٔٛجٛد دس وبسٌبٜ ثب سيه صدٖ جّٛي ٞش  -



21 
 

آٚس ثيِٛٛطيه دس ٔحيي وبس، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ سٔذاد افشاد دس ٔٔشم دس جّٛي آٖ دس كٛسر ٚجٛد ٓبُٔ صيبٖ الف(: -

 ؿٛد.٘ٛؿشٝ ٔي

 اٌش وبسوٙبٖ دس ٔٔشم ٞيچ ٌٛ٘ٝ ٓبُٔ صيبٖ آٚس ثيِٛٛطيه لشاس ٘ذاس٘ذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.ب(:  -

 ٍسايل حفاظت فزدي هٌاسة تْيِ ضذُ است؟آيا تزاي ضاغليي در هَاج ِْ 

اٌش ٚػبيُ حفبُز فشدي ٔٙبػت سٛػي وبسفشٔب سٟيٝ ٚ دس اخشيبس وبسٌشاٖ لشاس دادٜ ؿذٜ اػز، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ الف(:  -

 سٔذاد ؿبغّيٗ داساي ٚػبيُ حفبُز فشدي جّٛي آٖ ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد.

 ػز، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.اٌش ٚػبيُ حفبُز فشدي ثشاي وبسٌشاٖ سٟيٝ ٘ـذٜ ا ب(: -

ٚجٛد ٘ذاؿشٝ ثبؿذ دس ٔحيي وبس يىي وٝ وبسٌشاٖ ثبلشوبي ؿغُ ثب آٖ دس سٕبع ثبؿٙذ  چٙب٘چٝ ٓبُٔ صيبٖ آٚس ثيِٛٛطج(  -

 .ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ دس ػشٖٛ ٔشثًٛٝ دسج ٔيـٛد

 ٍضعيت تذًي  

 آيا ضاغليي در ٍضعيت تذًي ًاهٌاسة كار هي كٌٌذ؟ 

دس ٚهٔيز ٘بٔٙبػت ثذ٘ي دس حيٗ وبس ٞؼشٙذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ سٔذاد افشاد داساي ٚهٔيز ثذ٘ي  اٌش وبسوٙبٖ الف(: -

 ٘بٔٙبػت جّٛي آٖ دسج ٔي ؿٛد. 

اٌش ٚهٔيز ثذ٘ي ٘بٔٙبػت ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي اكالح ؿذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي  ب(: -

 :ؿبُٔ ٔٛاسد ريُ ٔي ثبؿذبٜ وبس دس يه ايؼشٍسٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي  ؿٛد.

 ثٝ ٚ ٘يبص يب چشخيذٖ( دادٖ ٘بٔشٔبدَ )سىيٝ ٚهٔيشٟبي وٙذ. اص حفَ سا خٛد جّٛ ثٝ سٚ لبيٓ ٚ ٚهٔيز ثشٛا٘ذ ثبيذ وبسٌش (1

 دسٌيش ٞبي ا٘ذاْ دـشيجب٘ي ثٝ ٘يبص دليك ا٘ذاْ ٚ ُشيف وٙيذ. حشوبر دشٞيض ثبصٚٞب ٚ دبٞب اص حٕبيز ثشاي ٓوال٘ي فٔبِيز

  .ذداس٘

 دسِ٘ش ثب اِجشٝذ، سٚيز ثبؿ لبثُ وبفي ي ا٘ذاصٜ ثٝ ثبيذ الصْ وبسي ٘مبى اػز، ٘يبص ٔٛسد ثيٙبيي وبس، ا٘جبْ ثشاي وٝ جبيي (2

 .ؿٛد خٓ جّٛ ثٝ وٕي ػش ايٙىٝ يب ٚ ثٛدٜ لبئٓ سٙٝ ٚ ػش وٝ ايٗ ٌشفشٗ

 ايٗ ٙىٝيا ثش ٔـشٚى اِجشٝ .وٙذ وبس ٔخشّف يثذ٘ ٞبي ٚهٔيز دس ثشٛا٘ذ سب دٞذ اجبصٜ وبسٌش ثٝ ثبيذ وبسي ٞبي فٔبِيز ي وّيٝ (3

 .٘ـٛد وٓ ٞب ٚهٔيز ايٗ دس وبسي فشد سٛا٘بيي ٕٞچٙيٗ ٚ ثٛدٜ ػالٔز ٚ أٙيز داساي يىؼبٖ ًٛس ثٝ ٞب ٚهٔيز

 آٖ ثشٛا٘ذ ٚهٔيز ايؼشبدٜ دس چٝ ٚ ٘ـؼشٝ ٚهٔيز دس چٝ خٛد ا٘شخبة ثٝ وبسٌش وٝ ؿٛد ػبصٔب٘ذٞي اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ثبيذ وبس (4

 .وٙذ اػشفبدٜ وبسي حشوبر دس ثٝ سغييش ٘يبص ثذٖٚ كٙذِي دـشي اص ثشٛا٘ذ ثبيذ وبسٌش ٘ـؼشٝ ٚهٔيز سػب٘ذ. دس بْا٘ج ثٝ سا
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ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي وٝ دس ػبِٟبي لجُ ا٘جبْ ؿذٜ اكالح ؿذٜ ثبؿذ، ايٗ ٚهٔيز ثذ٘ي ٘بٔٙبػت چٙب٘چٝ ج(:   -

 ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

ٚهٔيز ثذ٘ي ٘بٔٙبػت لشاس ٘ذاؿشٝ ذا ثٝ دسػشي ًشاحي ؿذٜ ثبؿذ ٚ وبسوٙبٖ دس ؿشايي ٕٔىٗ اػز ايؼشٍبٜ وبس اص اثشد(:  -

 ثبؿٙذ، وٝ دس ايٗ كٛسر ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.

 اتشار كار 

 آيا ضاغليي اس اتشار كار ًاهٌاسة استفادُ هي كٌٌذ؟ 

 اثضاس وبسيٙٝ ا٘شخبة ٚ سٔذاد افشاد داساي ، ايٗ ٌضدس حيٗ وبس اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ اٌش وبسوٙبٖ اص اثضاس وبس ٘بٔٙبػت الف(: -

 .٘بٔٙبػت جّٛي آٖ دسج ٔي ؿٛد

٘ىبر هشٚسي دس ٔٛسد اثضاس وبس ٔٙبػت ٚ اٌش اثضاس وبس ٔٛسد اػشفبدٜ ٔٙبػت ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد.  ب(: -

 ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت اثضاس دػشي ثٝ ؿشح ريُ ٔي ثبؿذ:

  د٘جبَ وٙيذ. دػشٛسإُِٔ ٍٟ٘ذاسي اثضاس سا ثخٛا٘يذ ٚ (1

  اثضاس سا فمي ثشاي ا٘جبْ وبسي وٝ ًشاحي ؿذٜ اػز ثىبس ثجشيذ. (2

  ثشاي ا٘جبْ وبس اص اثضاسي وٝ ا٘ذاصٜ آٟ٘ب ٔٙبػت ثب وبس اػز اػشفبدٜ وٙيذ. (3

  ثشاي آصٔبيؾ سيض ثٛدٖ اثضاس سيض، اص يه لٌٔٝ چٛة اػشفبدٜ وٙيذ ٚ ٞشٌض اص اٍ٘ـشبٖ دػز ثشاي ايٗ وبس اػشفبدٜ ٘ىٙيذ. (4

  لجُ اص ثىبس ٌيشي اثضاس، آ٘شا اص ِ٘ش كذٔٝ ثبصسػي وٙيذ. (5

  ثٔذ اص اػشفبدٜ اص اثضاس، آ٘شا سٕيض وٙيذ. (6

وٙيذ، لٌٔٝ وبس سا سٚي ٔيض ٟٔبس وشدٜ يب ٔحىٓ ثٝ ٌيشٜ ثجٙذيذ. اٌش أىبٖ ثؼشٗ آٖ  ٚلشي وٝ اص اثضاس ثشلي اػشفبدٜ ٔي (7

  ٔيؼش ٘جٛد، حشٕبَ ثبيذ سٛػي يه ٘فش ٌشفشٝ ؿٛد.

ٍبْ وبس ثب اثضاس، اٍ٘ـششي، حّمٝ، دػشجٙذ ٚ ػبيش ٚػبيُ صيٙشي سا اص خٛد دٚس وٙيذ. صيشا ايٗ ٚػبيُ ٕٔىٗ اػز ٌيش ٞٙ (8

  وٙٙذ ٚ ٔٛجت كذٔٝ ثٝ دػز ؿٕب خٛاٞٙذ ؿذ.

 دػشٟب، ٔٛي ػش ٚ اِجؼٝ خٛد سا اص ِجٝ سيض ٚ لؼٕز ٞبي ٌشد٘ذٜ اثضاس دٚس ٍ٘ٝ داسيذ. (9

  يىٙيذ ثٔذ اص اسٕبْ وبس وّيذ آ٘شا ثشداسيذ.اٌش اص اثضاس وّيذداس اػشفبدٜ ٔ (10

اٌش اص ٞيچ اثضاس دػشي دس ٔحيي وبس اػشفبدٜ ٕ٘ي ؿٛد ٚ يب ثشاي آٖ ؿغُ ٔٛهٛٓيز ٘ذاسد، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي  د(: -

 ؿٛد.

 حول دستي تار 

 آيا حول دستي تار تصَرت ًاهٌاسة اًجام هي ضَد؟ 
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ػت ا٘جبْ ٔي دٞٙذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٚ سٔذاد افشاد جّٛي آٖ دسج ٔي اٌش وبسوٙبٖ حُٕ دػشي ثبس سا ثٌٛس ٘بٔٙب الف(: -

 .ؿٛد

اٌش حُٕ دػشي ٘بٔٙبػت ثبس ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي دس ٕٞبٖ ػبِجبسي اكالح ؿذٜ ثبؿذ، ايٗ ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ب(:  -

دبٞب  ثٝ دادٖ فـبس ثب ٚ ديه٘ض ثذٖ سب حذ أىبٖ ثٝ ٚ ثبس وبٔال كبف ثبؿذ فمشار ػشٖٛ ثبس ثبيذ وشدٖ ثّٙذ ٍٞٙبْ ؿٛد.

 سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي ثبيذ ثٝ ٘ىبر ريُ سٛجٝ وشد:دس  وشد. ثّٙذ سا آٖ ثشٛاٖ

 ؿٛد.  سؼز ٚصٖ ٚ دبيذاسي ِ٘ش ثبس، ثبيذ اص ثشداؿشٗ اص لجُ (1

ثؼشٝ ثشاي ثبسٞبي ٘بدبيذاس ٚ ػٍٙيٗ يىي اص ايٗ سٚؿٟب ثبيذ إٓبَ ؿٛد: اػشفبدٜ اص سجٟيضار وٕىي، وبٞؾ ٚصٖ ثبس،  (2

 ثشاي افضايؾ ثجبر يب دبيذاسي ثٙذي ٔجذد جٔجٝ ٞب

 وٙيذ: سٛجٝ صيش ٘ىبر ثٝ ثبس وشدٖ ثّٙذ ثشاي 

 اػشفبدٜ وشد. ِغضيذٖ ثبيذ يب افشبدٖ اص جٌّٛيشي ثشاي ٔٙبػت وفؾ اص .1

 ٚ ٌيشؽ ثشاي ثيـششي دػشىؾ ٘يشٚي جٙغ ثٝ ثؼشٝ ثبؿذ ٔشٙبػت آٖ ا٘ذاصٜ ؿٛد ثبيذ ٔي اػشفبدٜ دػشىؾ اص اٌش .2

 وبٞؾ دسكذ 41 سب سا ٌيشؽ لذسر سٛا٘ذ ٔي ٌشٔب ٓبيك جفز دػشىؾ يه دٛؿيذٖ ٔثبَ اػز. ثشاي الصْ اؿيبء ٍٟذاؿشٗ٘

 دٞذ.

 ثشػب٘ذ. ا٘جبْ ثٝ ثي خٌش ٚ أٗ ثٌٛس سا آٖ ٔي سٛا٘ذ وٙذ وبسٌش احؼبع وٝ ؿٛد ا٘جبْ ثبيذ وشدٖ ثّٙذ وبس اي ا٘ذاصٜ سب .3

 داد. ا٘جبْ ثذٖ ٚ ٘ضديه ٞب ؿب٘ٝ اسسفبّ صيش ٚ صا٘ٛ اسسفبّ ذسسي ئٙي ثباليل ٘بحيٝ دس سا وشدٖ ثّٙذ أىبٖ، كٛسر دس .4

ثب سٚؿٟبي وٙششَ ٟٔٙذػي وٝ دس ػبِٟبي لجُ ا٘جبْ ؿذٜ اكالح ؿذٜ ثبؿذ، ايٗ حُٕ دػشي ٘بٔٙبػت ثبس چٙب٘چٝ ج(:  -

 .ٌضيٙٝ ا٘شخبة ٔي ؿٛد

 ا٘شخبة ٔي ؿٛد. اٌش حُٕ دػشي ثبس دس ؿغُ ٔٛسد ِ٘ش ٔٛهٛٓيز ٘ذاسد، ايٗ ٌضيٙٝد(:  -

 ًَع سيستن كٌتزلي عَاهل سياى آٍر ارگًََهيكي 

 ٔٛسد اص سٚؿٟبي وٙششِي ٘يبص ثٝ سٛهيح داسد وٝ ثٝ ؿشح ريُ ٔي ثبؿذ: 2دس ايٙجب  -

 ج(: كاّص ًيزٍي اعوالي -

 اي اػشبسيه سا ثٝ فشدًشاحي ٔـبغُ ثٝ كٛسسي ثبؿذ وٝ وبسٞب ثٝ كٛسر ديٙبٔيه ا٘جبْ ؿٛد ٚ ا٘مجبهٟبي ٔبٞيچٝ (1

 سحٕيُ ٘ىٙذ.

 وٙذ.حبِز ٘ـؼشٗ ٘ؼجز ثٝ ايؼشبدٖ ٚ ساٜ سفشٗ آٞؼشٝ فـبس ثيـششي سا ثش سٚي ثذٖ ٚاسد ٔي (2

سٛاٖ اص ٘يشٚٞب ٚ فـبسٞبي إٓبِي ثٝ ثب اكالح ٚهٔيشٟبي ثذ٘ي دس حيٗ وبس ٚ اػشفبدٜ اص اثضاسٞبي وبس ٔٙبػت ٔي (3

 ثذٖ وبػز. 
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وش ؿذٜ دس آييٗ ٘بٔٝ ثٟذاؿشي حُٕ دػشي ثبس لشاس ٌيشد سب ٚصٖ ثبس ثشاي حُٕ دػشي ثبس ثبيذ دس حذٚد ٔجبص ر (4

 ٘يشٚي صيبد ٚاسدٜ ثش ثذٖ وبٞؾ يبثذ.

 ٍ(: كٌتزلْاي هذيزيتي

ٔيبٖ وبسٌشاٖ ٚ ٔذيشيز، ٕٞىبسي ٚ سفبٕٞي ثش اػبع سٛافك دٚ جب٘جٝ ٚجٛد داؿشٝ ٚ سذاثيشي جٟز ٔـبسوز وبسٌشاٖ دس  (1

وبس ٔذاْٚ يب سىشاسي ثشاي وؼي وٝ دس سلٕيٓ ٌيشي ثشاي ا٘جبْ آٖ دخبِز ثش٘بٔٝ سيضي وبس سٚصا٘ٝ اسخبر ٌشدد. ا٘جبْ 

 ؿٛد. ثش٘بٔٝ سيضي ٔـششن ثشاي ا٘جبْ وبس اجشاي آٖ سا ثٟشش ٔي وٙذ.٘ذاؿشٝ اػز ٔـىُ سش ٔي

ٌش ٞشجب وٝ ٕٔىٗ اػز اجبصٜ دٞيذ وبسٌشاٖ دس ٔٛاسدي ٔب٘ٙذ: ػشٓز ا٘جبْ وبس، سشسيت ا٘جبْ وبس، ٔحُ ا٘جبْ وبس ٚ وبس (2

 ا٘جبْ دٞٙذٜ اُٟبس ِ٘ش ٕ٘بيٙذ.

 دس ِ٘ش ٌشفشٗ چشخٝ ٞبي وبس ٚ اػششاحز (3

 جبثجبيي افشاد دس دؼشٟبي وبسي (4

 سش ٔـٛسر ؿٛد.سش ٚ ٔإثشسش ، آػبٖثب وبسٌشاٖ دسثبسٜ سغييش دس سِٛيذ ٚ ٘يبص ثٝ ثٟؼبصي ثشاي وبس ايٕٗ (5

 ٞبي افشاد ٞبي فشدي ٚ لبثّيز اػشخذاْ افشاد، ثب سٛجٝ ثٝ ّ٘ٛ حشفٝ، ٚيظٌي (6

 ثىبسٌيشي اِضأبر سـٛيمي (7

 ٞبي ؿيفز وبسي اجشٙبة ؿٛد يب ؿيفز وبسي فمي ثشاي ٔـبغُ هشٚسي دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد. حشي االٔىبٖ اص ثش٘بٔٝ (8

 ثبس وبسي سا ثبيؼشي ًٛسي ػبصٔب٘ذٞي ٕ٘ٛد وٝ وبسٞبي دؿٛاس ٚ خٌش٘بن دس اٚايُ ؿيفز ا٘جبْ ٌيشد.  (9

 ؿيفز كجح خيّي صٚد خٛدداسي ؿٛد. اص ا٘جبْ وبسٞبي خٌش٘بن دس ؿشّٚ  (10

دس ؿيفز ؿت يب ٓلش حشي االٔىبٖ ثش٘بٔٝ وبسي سا ًٛسي سِٙيٓ ٕ٘ٛد وٝ لؼٕز خؼشٝ وٙٙذٜ ٚ يىٙٛاخز آٖ دس آغبص  (11

 سش آٖ دس دبيبٖ ؿيفز وبسي كٛسر دزيشد. سش ٚ ٔشّٙٛؿيفز ؿت ٚ لؼٕز جبِت

ٕبَ حٛادص دس آٟ٘ب ثيـشش اػز ٚجٛد داؿشٝ ثبؿذ. ِ٘بسر ٚ ػشدشػشي وبفي ٔخلٛكبً ثشاي وبسٞبي خٌش٘بن وٝ احش (12

كجح خيّي ٟٔٓ اػز صيشا احشٕبَ حٛادص دس ايٗ ػبٓز ثيـشش ٚ ّٕٓىشد ؿغّي  30/5اِي  30/3ِ٘بسر دس ػبٓز ثيٗ 

 دبييٗ اػز. 

 ِ٘بسر وبفي ثش سٚي وبسوٙبٖ ثي سجشثٝ كٛسر ٌيشد سب وبسؿبٖ سا ثٌٛس ايٕٗ ا٘جبْ دٞٙذ.  (13

وبس ثٝ ٔٛاد غزايي دػششػي داؿشٝ ثبؿٙذ )غزاي ؿت ثبيؼشي ػجه، ٔغزي ٚ ػُٟ اِٟوٓ ٘ٛثز ٌٕٔئٗ ؿٛيذ وٝ افشاد (14

 ثبؿذ(. 

 صٔبٟ٘بي اػششاحز وٛسبٜ ٔذر ثيٗ وبسي ٚ ٕٞچٙيٗ صٔب٘ي سا ثشاي كشف غزا دس ؿت دس ِ٘ش ثٍيشيذ.  (15

 سٚؿٟبي ٔمبثّٝ ثب ٚهٔيشٟبي اهٌشاسي سا ثشاي وبسوٙبٖ ثلٛسر ّٕٓي يبد ثذٞيذ.  (16
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 ػبَ دس ؿيفز وبسي اجشٙبة ؿٛد.  45سٌيشي اؿخبف ثب ثيؾ اص اص ثىب (17

 اص ثىبسٌيشي اؿخبف ثب ػبثمٝ ثيٕبسي ديبثز، كشّ، لّجي ٚ ٓشٚلي دس ؿيفز وبسي خٛدداسي ؿٛد. (18

 افشاد ٘ٛثز وبس سب حذ ٕٔىٗ ثٝ ٔشالجشٟبي ثٟذاؿشي ٚ دضؿىي دػششػي داؿشٝ ثبؿٙذ. (19

 

٘ٛثز ثبصديذ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذٜ سب ٘ٛالق ثٟذاؿشي ثٝ صثب٘ي ػبدٜ ثشاي وبسفشٔب ٘ٛؿشٝ ؿٛد.  3ٕز جٟز لؼ 3ايٗ جذَٚ دس 

دس كٛسسيىٝ دس جذاَٚ ثبال ٔٛسدي احشيبج ثٝ سٛهيح ثيـشش داسد يب ٔٛاسدي دس جذاَٚ ٚجٛد ٘ذاسد دس ايٗ لؼٕز ثجز ٌشدد. 

بي ثبصديذ وٙٙذٜ ٚ ٘يض سبسيخ ثبصديذ ثجز ؿذٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ٘بْ ٚ ٘بْ دس ٟ٘بيز دس ا٘شٟبي فشْ، ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي، ػٕز ٚ أو

 االخشيبس اٚ دس فشْ ثبيؼشي سىٕيُ ٌشدد. خب٘ٛادٌي ٚ سبسيخ سؤيز ٚ أوبء وبسفشٔب يب ٕ٘بيٙذ سبْ

دس لؼٕز  دس كٛسسيىٝ فشْ سٛػي افشاد آٔٛصؽ ديذٜ ديٍش سىٕيُ ٌشدد، ٚ احشيبج ثٝ اسائٝ دس ٔشاجْ لوبيي ثبؿذ ثبيؼشي 

 .سػيذٜ ثبؿذ اي تاييذ كارضٌاس تْذاضت حزفِ اي ٔٙذسجبر فشْ ثٝ ِ٘شيٝ وبسؿٙبع ثٟذاؿز حشفٝ

 "پاياى"

 


