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ػٛٙاٖ خّؼٝ

1

آؿٙبیی ثب آ٘بتٔٛی ،تؼشیف

ٞذف وّی

اٞذاف سفتبسی
دس پبیبٖ خّؼ ٝدا٘ـدٛی وٛؿب لبدس خٛاٞیذ ثٛد :

حیغٝ

٘یبص
ٔٛالط

تیووووٛسی-

آ٘بتٔٛی سا تؼشیف وشدٚ ٚ ٜصیش ؿبخٟبی آٖ سا٘بْ ثجشد آ٘شا ٘بْ ثجشد.

٘ووشْ افووضاس

ػّٕی

آٔٛصؿی
توووووووبثّٛ

آ٘بتٔٛیٚ ،اطٞ ٜبی سایح دس

وؼت دا٘ؾ الصْ دسخلٛف ؿٙبخت  ٚآٌبٞی اص تؼبسیف  ٚاكغالحبت

)1

آ٘بتٔٛی

ػّٓ تـشیح ثٙٔ ٝظٛس تٛكیف ػیؼتٓ ٞبی ٔختّف ثذٖ .

)2

كفحبت فشضی  ٚحشوبتی و ٝدس آٖ كفحبت ا٘دبْ ٔی ؿٛد سا روش وٙذ.

)3

ػیؼتٓ ٞبی ٔختّف ثذٖ سا ٘بْ ثجشد.

ؿٙبختی

ٚػبیُ ٔٛسد

سٚؽ
تذسیغ

)4

ٚضؼیت آ٘بتٔٛیىی سا تؼشیف وٙذ

ٕٞـٕٙذ

)5

تمؼیٓ ثٙذی ٘ٛاحی ٔختّف ثذٖ سا ثیبٖ وٙذ.

اعّوووووغ
آ٘بتٔٛی

2

ػیؼوووتٓ اػوووىّتی ،

وؼت دا٘ؾ الصْ دسخلٛف ػبختٕبٖ اػتخٛاٖ ٔ ٚفبكُ  ،ا٘ٛاع

اػتخٛا٘جٙذی ٔحٛسی

اػتخٛاٖ  ،اػتخٛاٖ ػبصی  ،تمؼیٓ ثٙذی ػیؼتٓ اػىّتی  ٚتٛكیف

-1

آٟ٘ب

-2

اػتخٛاٖ ٞب سا تمؼیٓ ثٙذی ٕ٘بیذ  ٚاص ٞشوذاْ ٔثبِی ثض٘ذ.

-3

ػیؼتٓ اػىّتی سا تمؼیٓ ثٙذی ٕ٘بیذ.

-4

خٕدٕ ٝسا تؼشیف وشد ٚ ٜاػتخٛاٟ٘بی كٛست  ٚوبػ ٝػش سا ٘بْ ثجشد.

-5

خٕدٕ ٝسا دس ٕ٘بٞبی ٔختّف ثیبٖ ٕ٘بیذد.

ٚ
ٔفبكُ ثذٖ

دس پبیبٖ خّؼ ٝدا٘ـدٛی وٛؿب لبدس خٛاٞیذ ثٛد :
ٚظبیف ػیؼتٓ اػىّتی سا ثیبٖ ٕ٘بیذ

-6

ػتٟٔ ٖٛش ٜای ٚخلٛكیبت ٔـتشن ٟٔشٞ ٜب سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.

-7

ٔـخلبت ٟٔشٞ ٜبی ٌشد٘ی و پـتی و وٕشی  ٚخبخی سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.

-8

و اػتخٛاٖ خٙبؽ ٔ ٚـخلبت د٘ذٞ ٜب سا ثغٛس ٔختلش ثیبٖ ٕ٘بیذد..

-9

اػتخٛاٖ ٞبی ا٘ذاْ فٛلب٘ی سا ٘بْ ثشدٞ ٚ ٜشوذاْ سا ثغٛس ٔختلش ثیبٖ ٕ٘بیذد..

-10

اػتخٛاٖ ٞبی ا٘ذاْ تحتب٘ی سا ٘بْ ثشدٞ ٚ ٜشوذاْ سا ثغٛس ٔختلش ثیبٖ ٕ٘بیذد..

-11

ا٘ٛاع ٍِٗ ٞب  ٚتفبٚت آ٘شا دس صٖ ٔ ٚشد ثیبٖ وٙذ.

ٔ -12فلُ سا تؼشیف وشد ٚ ٜا٘ٛاع آ٘شا ٘بْ ثجشد.
 -13تمؼیٓ ثٙذی ٔفبكُ سا ثیبٖ وٙذ.
-14

خلٛكیبت  ٚا٘ٛاع ٔفلُ ػیٛٙیبَ سا روش وشد ٚ ٜاصٞشوذاْ ٔثبِی ثض٘ذ.

ؿٙبختی

3

ػضالت ػشٌ ٚشدٖ

وؼت دا٘ؾ الصْ دسخلٛف ػبختٕبٖ ٚا٘ٛاع ثبفتٟبی ٔبٞیچ ٝای ٔ ٚحُ

ػضالت تٝٙ

آٟ٘ب

ػضالت ا٘ذأٟب

دس پبیبٖ خّؼ ٝدا٘ـدٛی وٛؿب لبدس خٛاٞیذ ثٛد :
-1

ا٘ٛاع ثبفتٟبی ٔبٞیچ ٝای ٔ ٚحُ آٟ٘ب سا ٘بْ ثجشد

-2

ٚیظٌیٟبی ثبفت ٔبٞیچ ٝای ٔخغظ (اػىّتی) ٘ ٚح٘ ٜٛبٍٔزاسی آٟ٘ب سا دس ثذٖ ثیبٖ وٙذ.

-3

ػضالت ٘بحی ٝػشٌٚشدٖ سا تمؼیٓ ثٙذی وشد٘ ٚ ٜبْ ثجشد.

-4

ػضالت حبِت دٙٞذ ٜكٛست سا ٘بْ ثشد ٚ ٜػُٕ آٟ٘ب سا روش ٕ٘بیذ.

-5

ػضالت خ٘ٛذ ٜسا ٘بْ ثشدٔ ، ٜحُ  ٚػلت آٟ٘ب سا روش ٕ٘بیذ.

-6

ػضالت ٘بحیٌ ٝشدٖ سا تمؼیٓ ثٙذی ٕ٘ٛد ٚ ٜػُٕ آٟ٘ب سا روش ٕ٘بیذ.

-7

ػضالت ت ٝٙسا ٌش ٜٚثٙذی ٕ٘بیذ.

-8

ػضالت داخّی  ٚخبسخی لفؼ ٝػی ٝٙسا ٘بْ ثشدٔ ٚ ٜـخلبت ٞشوذاْ سا روش وٙذ.

-9

ػضالت ؿىٓ سا ٘بْ ثشدٔ ٚ ٜـخلبت ٞشوذاْ سا روش وٙذ.

-10

ػضالت ٍِٗ سا ٘بْ ثشدٔ ٚ ٜـخلبت ٞشوذاْ سا روش وٙذ.

-11

ػضالت خذاس خّفی ت ٝٙسا دس الیٞ ٝبی ٔختّف ٘بْ ثشدٔ ٚ ٜـخلبت ٞشوذاْ سا روش وٙذ.

ؿٙبختی

 -12ػضالت ا٘ذاْ فٛلب٘ی سا ٌش ٜٚثٙذی ٕ٘بیذ.
-13

ػضالتی و ٝا٘ذاْ فٛلب٘ی سا ث ٝػتٟٔ ٖٛش ٜای ٚكُ ٔی وٙذ ٘بْ ثشد ٚ ٜثیبٖ ٕ٘بیذد..

-14

ػضالتی و ٝا٘ذاْ فٛلب٘ی سا ث ٝلفؼ ٝػیٚ ٝٙكُ ٔی وٙذ ٘بْ ثشد ٚ ٜثیبٖ ٕ٘بیذد..

-15

ػضالت ٘بحی ٝوتف سا ٘بْ ثشد ٚ ٜثیبٖ ٕ٘بیذد..

-16

ػضالت ٘بحی ٝثبص ٚسا ٘بْ ثشد ٚ ٜثیبٖ ٕ٘بیذد..

-17

ػضالت ٘بحی ٝػبػذ سا ٘بْ ثشد ٚ ٜثیبٖ ٕ٘بیذد.

-18

ػضالت ٘بحی ٝدػت سا ٘بْ ثشد ٚ ٜثیبٖ ٕ٘بیذد..

 -19ػضالت ا٘ذاْ تحتب٘ی سا ٌش ٜٚثٙذی ٕ٘بیذ.
-20

ػضالت ٘بحیٌّٛ ٝتئبَ سا ٘بْ ثشد ٚ ٜثیبٖ ٕ٘بیذد..

-21

ػضالت ٘بحی ٝساٖ سا ٘بْ ثشد ٚ ٜثیبٖ ٕ٘بیذد..

 -22ػضالت ٘بحی ٝػبق سا ٘بْ ثشد ٚ ٜثیبٖ ٕ٘بیذد..
 -23ػضالت ٘بحی ٝپب سا ٘بْ ثشد ٚ ٜثیبٖ ٕ٘بیذد.
ٌ -24شٟٞٚبی ٔبٞیچ ٝای و ٝدس تضسیمبت  ٚپشػتبسی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔی ٌیشدٔ ،ـخق ٕ٘بیذ.
4

ػیؼتٓ تٙفؼی

وؼت دا٘ؾ الصْ دسخلوٛف ػوبختٕبٟ٘بی تـوىیُ دٙٞوذ ٜػیؼوتٓ
تٙفؼی ٘ ،مؾ  ٚإٞیت آٟ٘ب دس تجبدالت ٌبصی

دس پبیبٖ خّؼ ٝدا٘ـدٛی وٛؿب لبدس خٛاٞیذ ثٛد :
-1

تمؼیٓ ثٙذی ػیؼتٓ تٙفؼی سا ٘بْ ثشد٘ ٚ ٜمؾ ٞشوذاْ سا روش وٙذ.

-2

ثیٙی  ٚلؼٕت ٞبی تـىیُ دٙٞذ ٜآٖ سا ثیبٖ ٕ٘بیذد..

-3

حّك  ٚلؼٕت ٞبی تـىیُ دٙٞذ ٜآٖ سا ثیبٖ ٕ٘بیذد..

-4

حٙدش ٚ ٜلؼٕت ٞبی تـىیُ دٙٞذ ٜآ٘شا ثیبٖ ٕ٘بیذد..

-5

٘بی  ٚلؼٕت ٞبی تـىیُ دٙٞذ ٜآٖ سا ثیبٖ ٕ٘بیذد..

-6

سیٞ ٝب  ٚلؼٕت ٞبی تـىیُ دٙٞذ ٜآٖ سا ثیبٖ ٕ٘بیذد..

-7

پشد ٜخٙت  ٚإٞیت آٖ سا ثیبٖ ٕ٘بیذد..

ؿٙبختی

5

ػیؼتٓ ٌشدؽ خٖٛ

6

ػیؼتٓ ٌٛاسؽ

7

دػتٍب ٜادساسی

وؼت دا٘ؾ الصْ دسخلٛف ػبختٕبٖ لّت  ،خبیٍب ٜآٖ  ،ػشٚق ٚاثؼوتٝ

دس پبیبٖ خّؼ ٝدا٘ـدٛی وٛؿب لبدس خٛاٞیذ ثٛد :

ث ٝآٖ  ،إٞیت ٘ ٚمؾ ایٗ ػیؼتٓ دس خ ٖٛسػب٘ی  ٚتغزی ٝػبیش ػیؼتٓ

-1

اخضاء دػتٍبٌ ٜشدؽ خ ٖٛسا ٘بْ ثجشد

ٞب

-2

خبیٍب ٜلّت ٔ ٚدبٚست ٞبی آٖ سا ثیبٖ ٕ٘بیذد..

وؼت دا٘ؾ الصْ دسخلٛفٔ .بیؼبت ثذٖ  ٚػبختٕبٟ٘بی تـوىیُ

-3

ٔـخلبت خبسخی لّت ( ػغٛح ،وٙبسٞ ٜب  ،ؿیبسٞب  )...ٚسا ثیبٖ وٙذ.

دٙٞذ ٜػیؼتٓ ِٙفبٚی

-4

ٔـخلبت حفشات داخّی لّت سا ثیبٖ وٙذ.

-5

پٛؿؾ ٞبی لّت سا ثیبٖ ٕ٘بیذد.

-6

ػشٚق  ٚاػلبة لّت سا روش وٙذ

-7

ػشٚق ثضسي  ٚاكّی سا ٘بْ ثجشد.

-8

ؿشیبٖ سیٛی  ٚؿبخٞ ٝبی آ٘شا ثیبٖ ٕ٘بیذد..

-9

ؿشیبٖ آئٛست  ٚتمؼیٕبت آٖ سا روش وٙذ.

-10

ؿبخٞ ٝبیی و ٝاص لؼٕت ٞبیی ٔختّف ؿشیبٖ آئٛست خذا ٔی ؿٛد سا روش وٙذ.

-11

٘ح ٜٛتـىیُ  ٚخبیٍبٚ ٜسیذ اخٛف فٛلب٘ی سا ثیبٖ وٙذ.

-12

٘ح ٜٛتـىیُ  ٚخبیٍبٚ ٜسیذ اخٛف تحتب٘ی سا ثیبٖ وٙذ.

-13

٘ح ٜٛتـىیُ  ٚخبیٍبٚ ٜسیذ ثبة سا ثیبٖ وٙذ.

ؿٙبختی

٘ -14بْ ٔ ٚحُ ػشخشٌٟب (ؿشیبٟ٘ب)ی اكّی ا٘ذأٟب سا ثیبٖ وٙذ
٘ -15بْ ٔ ٚحُ ػیبٞشٌٟب (ٚسیذٞب)ی اكّی ثذٖ سا ثیبٖ وٙذ
ٚ -16سیذٞبئی و ٝتضسیك دس آٟ٘ب ا٘دبْ ٔی ؿٛد سا ٘بْ ثجشد
ٔ -17ثبِی اص اختالالت دػتٍبٌ ٜشدؽ خ ٖٛدس اٚسطا٘ؼٟبی پشػتبسی ثض٘ذ
٘ -18بْ ٔ ٚحُ سٌٟبی ِٙفبٚی اكّی ثذٖ سا ثیبٖ وٙذ
وؼت دا٘ؾ الصْ دسخلٛف .ػوبختٕبٟ٘بی تـوىیُ دٙٞوذ ٜػیؼوتٓ

دس پبیبٖ خّؼ ٝدا٘ـدٛی وٛؿب لبدس خٛاٞیذ ثٛد :

ٌٛاسؽ ،غذد ضٕیٕٔ ٝشثٛط ث ٝآٖ ٘ ،موؾ  ٚإٞیوت آٟ٘وب دس دسیبفوت ،

-1

حفش ٜدٞبٖ  ٚثخـٟبی آٖ سا ثیبٖ ٕ٘بیذد..

ٌٛاسؽ ،خزة ٔٛاد غزایی  ٚدفغ ٔٛاد غیشلبثُ خزة

-2

ا٘ٛاع د٘ذاٖ  ٚػبختٕبٖ آٖ سا ثیبٖ وٙذ.

-3

ػبختٕبٖ صثبٖ  ٚاػلبة آٖ سا روش وٙذ.

-4

ػبختٕبٖ ٔشی  ٚتٍٙی ٞبی آٖ سا ثیبٖ وٙذ.

-5

حفش ٜؿىٕی ٚخبیٍبٞ ٜشیه اص ثخـٟبی ػیؼتٓ ٌٛاسؽ سا روش وٙذ.

-6

كفبق  ٚالیٞ ٝبی آٖ سا ثیبٖ ٕ٘بیذد..

-7

ػٙبكش داخُ كفبلی  ٚخّف كفبلی سا روش ٕ٘بیذ.

-8

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت ٔؼذ ٜسا ثیبٖ وٙذ.

-9

ٔٛلؼیت ٔ ،ـخلبت  ٚتفبٚت لؼٕت ٞبی ٔختّف سٚد ٜثبسیه سا ثیبٖ ٕ٘بیذد..

-10

ٚلؼیت ٔ ،ـخلبت  ٚتفبٚت لؼٕت ٞبی ٔختّف سٚد ٜثضسي سا ثیبٖ ٕ٘بیذد..

-11

تفبٚت ثیٗ سٚد ٜثبسیه  ٚسٚد ٜثضسي سا ثیبٖ وٙذ.

ؿٙبختی

ٛٔ -12لؼیت ٔ ٚـخلبت غذد ثضالی سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.
-13

وؼت دا٘ؾ الصْ دسخلٛف ػبختٕبٟ٘بی تـىیُ دٙٞذ ٜػیؼتٓ ادساسی
٘ ،مؾ  ٚإٞیت آٟ٘ب

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت وجذ سا ثیبٖ ٕ٘بیذد..

-14

ٔٛلؼیت ٔٚـخلبت ویؼ ٝكفشا ٔ ٚدبسی كفشاٚی سا ؿشح دٞذ.

-15

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت پب٘ىشاع سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.

دس پبیبٖ خّؼ ٝدا٘ـدٛی وٛؿب لبدس خٛاٞیذ ثٛد.
-1

لؼٕتٟبی ٔختّف دػتٍب ٜادساسی سا ثیبٖ ٕ٘بیذ

-2

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت وّیٞ ٝب سا ثیبٖ ٕ٘بیذ..

-3

و ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت حبِت ٞب ٘ ٚمبط ت ًٙآٟ٘ب سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.

-4

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت ٔثب٘ ٝسا ثیبٖ ٕ٘بیذ.

-5

پیـبثشا ٜدس صٖ سا ؿشح دٞذ.

-6

پیـبثشا ٜدس ٔشد  ٚثخـٟبی ٔختّف آٖ سا ؿشح دٞذ

ؿٙبختی

8

ػیؼتٓ تٙبػّی ٔشدا٘ٝ

وؼت دا٘ؾ الصْ دسخلٛف .ػوبختٕبٟ٘بی تـوىیُ دٙٞوذ ٜػیؼوتٓ

دػتٍب ٜتٙبػّی ص٘ب٘ٝ

تٙبػّی ٔشدا٘ ، ٝغذد ضٕیٕٔ ٝشثٛط ث ٝآٖ ٘ ،مؾ  ٚإٞیت آٟ٘ب

-1

وؼت دا٘ؾ الصْ دسخلٛف .ػوبختٕبٟ٘بی تـوىیُ دٙٞوذ ٜػیؼوتٓ

-2

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت ثیض ٚ ٝپٛؿؾ ٞبی آٖ سا تٛضیح دٞذ.

تٙبػّی ص٘ب٘ ، ٝغذد ضٕیٕٔ ٝشثٛط ث ٝآٖ ٘ ،مؾ  ٚإٞیت آٟ٘ب

-3

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت ٔدشای اپی دیذیٓ سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.

-4

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت ٔدشای دفشاٖ سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.

-5

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت ػٕیٙبَ ٚصیى َٛسا ثیبٖ ٕ٘بیذ.

دس پبیبٖ خّؼ ٝدا٘ـدٛی وٛؿب لبدس خٛاٞیذ ثٛد :
لؼٕتٟبی ٔختّف دػتٍب ٜتٙبػّی ٔشدا٘ ٝسا ثیبٖ ٕ٘بیذ..

-6

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت غذ ٜپشٚػتبت سا تٛضیح دٞذ

-7

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت  ٚإٞیت غذد وٛپش سا روش وٙذ.

-8

ٔٛلؼیت ٔٚـخلبت آِت تٙبػّی سا ؿشح دٞذ.

-9

لؼٕتٟبی ٔختّف دػتٍب ٜتٙبػّی ص٘ب٘ ٝسا ثیبٖ ٕ٘بیذ

-10

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت تخٕذاٖ سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.

-11

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت ِٞ ِٝٛبی سحٕی سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.

ٛٔ -12لؼیت ٔ ٚـخلبت سحٓ ِ ٚیٍبٔبٖ آٖ سا ؿشح دٞذ.

9

ػیؼتٓ ػلجی

10

ػیؼتٓ ػلجی 2

11

حغ ٞبی ٚیظٜ

وؼت دا٘ؾ الصْ دسخلٛف ػبختٕبٟ٘بی تـىیُ دٙٞذ ٜػیؼتٓ ػلجی

-13

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت ٚاطٖ سا تٛضیح دٞذ.

-14

ٔٛلؼیت ٔ ٚـخلبت اػضبی تٙبػّی خبسخی سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.

دس پبیبٖ خّؼ ٝدا٘ـدٛی وٛؿب لبدس خٛاٞیذ ثٛد :

٘ ٚمؾ  ٚإٞیت آٟ٘ب دس ثشلشاسی ٚحذت ػُٕ  ٚاستجبط ػیؼوتٓ ٞوب ثوب

-1

یىذیٍش

-2

ػبختٕبٖ یه ٘ٛس ٖٚسا تٛضیح دٞذ.

-3

ا٘ٛاع ٘شٞ ٖٚب سا تمؼیٓ ثٙذی وشد٘ ٚ ٜبْ ثجشد.

-4

ثبفت ٕٞجٙذ پـتیجبٖ دػتٍب ٜػلجی (٘ٛسٌّٚیب) سا تٛضیح دٞذ

-5

ػیؼتٓ ػلجی سا تمؼیٓ ثٙذی وٙذ.

-6

ٕ٘ -بی ظبٞشی ٘خبع سا تٛضیح دٞذ

-7

 -ػغح ٔمغغ ٘خبع سا تٛكیف وٙذ

-8

٘ -حٚ ٜٛسٚد یب خشٚج سیـٞ ٝبی ػلجی سا ث( ٝاص) ٘خبع تٛضیح دٞذ

دس پبیبٖ خّؼ ٝدا٘ـدٛی وٛؿب لبدس خٛاٞیذ ثٛد :
-1

(دػتٍب ٜثیٙبیی)

12

حغ ٞبی ٚیظٜ

ٚظبیف ػیؼتٓ ػلجی سا ثیبٖ وٙذ.

ثخـٟبی ٔختّف ٔغض سا ٘بْ ثشد ٚ ٜث ٝاختلبس تٛضیح دٞذ.

-2

ثغٗ ٞبی ٔغضی سا ٘بْ ثشدٔ ٚ ٜحُ آٖ سا ٔـخق وٙذ

-3

ٔ -حُ تٛصیغ ٔبیغ ٔغضی ٘خبػی سا روش وٙذ ٘ ٚح ٜٛوـیذٖ آٖ سا ثیبٖ وٙذ

-4

پشدٞ ٜبی ٔٙٙظ سا تٛكیف وٙذ

دس پبیبٖ خّؼ ٝدا٘ـدٛی وٛؿب لبدس خٛاٞیذ ثٛد :
-1

وش ٜچـٓ ٚالیٞ ٝبی آٖ سا تٛضیح دٞذ.

-2

فضبی داخّی وش ٜچـٓ سا ؿشح دٞذ.

-3

ػضالت چـٓ سا ٘بْ ثشد ٚ ٜوبسٞشوذاْ سا ثیبٖ وٙذ.

-4

ػبختٕبٖ پّه ٞب  ٚغذ ٜاؿىی سا تٛضیح دٞذ.

دس پبیبٖ خّؼ ٝدا٘ـدٛی وٛؿب لبدس خٛاٞیذ ثٛد :

(دػوووتٍب ٜتؼوووبدِی -

-1

ػبختٕبٖ ٌٛؽ خبسخی سا تٛضیح دٞذ.

ؿٛٙایی)

-2

ػبختٕبٖ ٌٛؽ ٔیب٘ی  ٚاستجبط آٖ ثب ػبختٕبٖ ٞبی ٔدبٚس سا ؿشح دٞذ.

-3

ػبختٕبٖ ٌٛؽ داخّی سا تٛضیح دٞذ.

ؿٙبختی

ٔٙبثغ آٔٛصؿی  ٚسفش٘غ ٞب :تـشیح ػٕٔٛی ( تبِیف ٌشٞٚی اص اػضبی ٞیبت ػّٕی) ،آ٘بتٔٛی ٌشی  ،اعّغآ٘بتٛی صٚثٛتب
٘ح٠ٛاسصیبثی فؼبِیت دا٘ـد :ٛپشػؾ  ٚپبػخ دس ٞش خّؼ ٚ ٝفؼبِیت دس والع ،أتحبٖ ٟ٘بیی-تىبِیف دا٘ـد :ٛتغجیك  ٚیبدٌیشی ٔغبِت تئٛسی  ٚػّٕی

