
 

 )استجبًبت دوتشاي)  اي ايّٝ يحيبيي احٕذ

 

  

 

 سػب٘ي اًالع ٚ  اًالػبت:  اِف

 

 سٚ ايٗ اص.  ايٓ ٌشفتٝ لشاس  اًالػبت ػلش  آػتب٘ٝ ٚ  استجبًبت  لشٖ  پبيبٖ دس ٔب ٚ  اػت  اًالػبت ػلش  ٚيىٓ ثيؼت  لشٖ ٚ  استجبًبت  لشٖ ، ثيؼتٓ  لشٖ 

 . اػت  هشٚسي  أشي  اًالػبت  آٚسي خٕغ ٚ  اًالػبتي  ٞبي ثب٘ه ايدبد ، اًالػبتي  ٞبي ؿجىٝ  ؿٙبخت

 

 ا٘ذ، وشدٜ ايدبد سا  اًالػبت  ػٛيٝ يه  خشيبٖ ، سػب٘ي اًالع  تىِٙٛٛطي ٚ  ديذٜ آٔٛصؽ ٚ  ٔتخلق  ٘يشٚي  داؿتٗ  دِيُ  ثٝ  اَٚ  خٟبٖ  وـٛسٞبي

  ثٝ  دٚثبسٜ ٚ  تٟيٝ اثتذا  ػْٛ  خٟبٖ اخجبس  حتي. ؿٛد ٔي  اسػبَ  ٘يبفتٝ  تٛػؼٝ  وـٛسٞبي  ثٝ ػٕذتبً وـٛسٞب  ايٗ  ٞبي سػب٘ٝ اص اخجبس  وٝ  ًٛسي ثٝ

 .ؿٛد ٔي  ثشٌشدا٘ذٜ  خٛدؿبٖ

 ٔؼّي فميش  وـٛسٞبي ثش سا  اًالػبت  تىِٙٛٛطي  ثٝ  ٔؼّح  وـٛسٞبي  وٝ  اػت  اًالػبت آصاد  خشيبٖ  ٘تيدٝ  اًالػبت  ػٛيٝ يه  خشيبٖ  ؿه  ثذٖٚ

 .وٙذ ٔي

 

 دس  ػٕٛٔي سٚاثي  وٝ دٞذ ٔي  ٘ـبٖ  ػٕٛٔي سٚاثي  تبسيخ  ثٝ  ٍ٘بٞي.  اػت  ٔؼتميٓ  استجبًبت  لٌغ  حبَ دس  خٟبٖ ، اًالػبت  تىِٙٛٛطي  ٌؼتشؽ ثب

 ثش  ػپغ ، داؿت  ػٟذٜ ثش(  اسؿبدي)  ػيبػي  ٚظبيفي اثتذا دس  ػٕٛٔي سٚاثي.  اػت  وشدٜ  ًي سا  اػبػي  ٔشحّٝ  ػٝ خٛد، ٕ٘ٛ ٚ سؿذ تبسيخي  خشيبٖ

 .وٙذ ٔي  ٚظيفٝ  ا٘دبْ(  سػب٘ي اًالع)  اختٕبػي  صاٚيٝ اص حبهش  حبَ دس ٚ ؿذ تأويذ(  تجّيغ)  التلبدي ثُؼذ

 

 

 :ثذا٘ذ صيش  ؿشح  ثٝ سا  اًالػبت  ٞبي ٚيظٌي  تشيٗ ػٕذٜ ثبيذ  ػٕٛٔي سٚاثي وبسٌضاس

 



 .ثبؿذ  إٞيت ثب ٚ  هشٚسي ، اًالػبت .1

 

 .ثبؿذ  يبفتٝ  ػبصٔبٖ ٚ خذيذ ، تبصٜ .2

 

 .ثبؿذ توبد  حذالُ  داساي يب ٔشتجي  ٔخبًجبٖ  ٔؼبيُ ٚ  ػاليك ، ٔٙبفغ ثب .3

 

 .ثبؿذ  سٚؿٗ ٚ  ٚاهح ٚ ؿٛد  تٙظيٓ  دلت ثب .4

 

 

 :ثبؿذ  ٞبيي ٚيظٌي  ايٗ  داساي ثبيذ  سػبٖ اًالع  ٕٞچٙيٗ

 

 .٘جبؿذ  خبف  ػاللٝ ٚ  تؼلت  كبحت .1

 

 .ثبؿذ  لجَٛ ٔٛسد  ٚخٟٝ ٚ  پيـيٙٝ  داساي .2

 

 .ثبؿذ آؿٙب  پيبْ  ٔٛهٛع ثب .3

 

 .ثبؿذ  ٔخبًجبٖ  ٕٞٝ  ٔتٛخٝ .4

 

 

  چٝ ،( سػبٖ پيبْ)  وؼي  چٝ ثش ثيـتش، تأويذ أب ٞؼتٙذ،(  چٍٛ٘ٝ چشا، ، چٝ ودب، ، ،وي وٝ)  خجشي ػٙبكش  ٕٞبٖ  وّي  ٍ٘بٞي دس  سػب٘ي اًالع ػٙبكش

 اص ،(ٌيش پيبْ)  وؼي  چٝ  ثٝ ،( پيبْ) ٌٛيذ ٔي



  ثٝ  صٔيٙٝ  ايٗ دس سا  ٞبيي ٔؼِٛٚيت  ػٕٛٔي سٚاثي ، اًالػبت ػلش آغبص ثب.  اػت  ؿذٜ اػتٛاس(  اِؼُٕ ػىغ)  تأثيشي چٝ ثب ،( وب٘بَ يب  سػب٘ٝ)  ساٞي  چٝ

 :وشد  ػٙٛاٖ  تٛاٖ ٔي صيش  ؿشح  ثٝ سا  تؼذادي  وٝ  اػت  ٌشفتٝ  دٚؽ

 

 

  ٔخبًجبٖ افىبس ٚ  افىبسػٕٛٔي اص  ثٛدٖ  آٌبٜ .1

 

 سػب٘ي اًالع ثش تأويذ ثب  استجبًي  ػبصي ؿفبف .3

 

 ٞب ٌيشي تلٕيٓ دس  ٘ظشخٛاٞي ٚ  ٔـبسوت  خّت .3 

 

  استجبًبت  وشدٖ  دٚػٛيٝ .4

 

  دػتٍبٜ  وشدٖ پبػخٍٛ .5

 

  ٔٛهٛػبت ٚ  ٔخبًجبٖ ثب  ٔتٙبػت ، پيبْ  ثٙذي ثؼتٝ .6

 

  وشدٖ  ػُٕ  اي چٙذسػب٘ٝ .7

 

  اًالػبت  ثجت ٚ هجي .8

 

 .ؿٛد تِٛيذ ٚ  تٟيٝ ٞب اِٚٛيت  ٌشفتٗ ٘ظش دس ثب ٚ  ثشسػي  اًالػبت  ٞبي هشٚست  تشيٗ ػٕذٜ ، اًالػبتي  ٘ظٓ ايدبد ثب ثبيذ... ٚ

 

  اًالػبت ٚ  استجبًبت  ساثٌٝ



 

 

  ثذَ ٚ سد  اًالػبتي  آٖ  ًي ٚ  اػت  اًالع ، استجبًي ٞش أب ، ٘يؼت استجبى  اًالػي ٞش. داسد ٚخٛد  وُ ٚ خضء  ساثٌٝ  اًالػبت ٚ  استجبًبت  ثيٗ

 ٘يض استجبى ، ٔدَٟٛ ٚ  ٘بلق  اًالػبت ثب ٚ ؿٛد ٕ٘ي ثشلشاس استجبى ، اًالػبت  ثذٖٚ. ثبؿذ ٔٛخٛد  اًالػبتي ثبيذ استجبى،  ثشلشاسي  ثشاي  پغ. ؿٛد ٔي

 .ا٘دبٔذ ٔي  ٞيدب٘بت ٚ  ؿبيؼبت ، اثٟبٔبت  ثٝ  ٘بلق  اًالػبت. ؿٛد ٔي ثشلشاس  ٔدَٟٛ ٚ  ٘بلق

 

 

  خٛاٜ آصادي ٚ ٔؼتجذ  فوبي دس  اًالػبت  ؽٌشد

 

 

  استجبًبت  ا٘ذيـٕٙذاٖ ثٍيش٘ذ؟  ػٟذٜ  ثٝ سا ٔب  ساٞجشي ، ٔخبًجبٖ  وٝ ايٗ يب ؿٛد  ا٘دبْ ٔب  ػٛي اص فمي  اًالػبت  خشيبٖ ؟ پؼٙذيٓ ٔي سا  ساٜ  وذاْ

 دس اٌش أب يبثذ، ٔي  تٛػؼٝ  خبٔؼٝ دس  ٍ٘شي ػٌحي ٚ  ٔذپشػتي داسد،  ٌشايؾ ٘يض  تدبسي  تجّيغ  ثٝ  ٚالغ دس  وٝ  كشف  سػب٘ي اًالع ثب ٔؼتمذ٘ذ

  ثيٗ  ػٕيمي  يٍبٍ٘ي وٙذ، ٔي  سٞجشي  ٔخبًجبٖ  ٞبي خٛاػتٝ سا  اًالػبت  خشيبٖ  ٚلتي  خلٛف  ثٝ ٚ ثبؿذ ثشلشاس  اًالػبت  دٚػٛيٝ  خشيبٖ  اي خبٔؼٝ

 .ؿٛد ٔي ايدبد  سػبٖ پيبْ ٚ  ٔخبًت

 

  

 

  اًالػبت  إِّّي ثيٗ  خشيبٖ  ٞبي ٔذَ(  ة

 

 

  ٚاثؼتٝ خٛأغ ، پيشأٖٛ دس ٚ  حبوٓ  خٛأغ ٔشوض، دس  وٝ ؿٛد ٔي  تمؼيٓ  پيشأٖٛ ٚ ٔشوض  ثخؾ دٚ  ثٝ  خٟبٖ  ٔذَ  ايٗ دس:  پيشأٛ٘ي ـ ٔشوض  ٔذَ .1

 .اػت وشدٜ  ٌٔشح  ٌبِتًٛ٘  يٛٞبٖ سا  ٔذَ  ايٗ. )ٌيش٘ذ ٔي لشاس ٔشوض  ثٝ  اًالػبتي

 

 .اػت ػٕٛدي اًالػبت خشيبٖ ٚ سيض٘ذ ٔي پيشأٖٛ خٛأغ ثش اًالػبتي ثٕجبساٖ كٛست ثٝ سا اًالػبت ٔشوض، خٛأغ

 



  ثٝ(  كٙؼتي وـٛسٞبي)  ؿٕبَ اص  اًالػبت ٚ اخجبس  ٌشدؽ ٚ ػيش ٚ  اػت  ػٕٛدي  خشيبٖ  يه خجش،  خشيبٖ ٘يض  ٔذَ  ايٗ دس:  خٙٛة ـ  ؿٕبَ  ٔذَ .2

 . اػت(  ػْٛ  خٟبٖ  وـٛسٞبي)  خٙٛة

 

. ٌيشد ٔي لشاس  چبسچٛة يه دس  خٙٛة  حبَ  ػيٗ دس ٚ ؿٛد ٔي  تمؼيٓ  غشة ٚ  ؿشق  ثخؾ دٚ  ثٝ  ؿٕبَ  ٔذَ  ايٗ دس  حميمت دس:  ٔثّثي  ٔذَ .3

  وٝ ٞؼتٙذ  ؿٕبَ  وـٛسٞبي  ٕٞبٖ  غشة ٚ  ؿشق  دسآٖ ٚ ؿذ  ًشح "ٔشٚا٘ي  خشج" ٚ "ٌشثٙش  خشج"  ٞبي ٘بْ  ثٝ پظٚٞـٍش دٚ تٛػي  ٔثّث  ايٗ

 .ا٘ذ دادٜ لشاس تأثيش تحت سا  خٙٛة  وـٛسٞبي

 

 

  ػٕٛٔي سٚاثي ٚ  استجبًبت  د٘يبي:  ج

 

 

 سا  وٙيٓ ٔي  ص٘ذٌي  آٖ دس  وٝ  د٘يبيي. اػت  ص٘ذٌي  ٌّٔٛة  ٔؼٙبي  د٘جبَ  ثٝ  استجبًبت  ٌشدٚ٘ٝ دس ثـش ٚ  اػت  ص٘ذٌي اص ػشؿبس  استجبًبت  تبسيخ

 : وٝ  ٔؼٙبػت  ايٗ  ثٝ  استجبًبت  د٘يبي. ا٘ذ ٘بٔيذٜ  استجبًبت  د٘يبي

 

 . اػت  ٌشفتٝ لشاس ٕٞذيٍش ثب  ثيـتشي استجبى دس  ٔشدْ  ص٘ذٌي أٛس .1

 

 . اػت ٞب تٛػؼٝ ٚ ٞب تىِٙٛٛطي ديٍش  صيشػبخت ، استجبًي اثضاس .2

 

 . اػت  وشدٜ ٟٔيب ٞب ٘ؼبٖا استجبى  ثشلشاسي  ثشاي سا  ثيـتشي  ػِٟٛت ، استجبًي  أىب٘بت .3

 

  خٟبٖ دس ٚ حبهش ػلش دس  ا٘ؼبٖ  ؿٍشف  ٞبي لبثّيت ٚ  لذست.  اػت  سٞبيي ٚ  آصادي ػشآغبص ،"آٌبٞي" ٚ  ٟ٘بدٜ  ٌبْ  دا٘بيي ػلش  ثٝ ثـش  اوٖٙٛ

  ٌؼتشدٜ ٚ  ٚلفٝ ثي  تالؽ ٚ  ٞبػت آٌبٞي  تشيٗ تبصٜ ٚ  تشيٗ پيـشفتٝ  ثٝ  دػتيبثي  ٔشٖٞٛ ، وٙيٓ ٔي  ص٘ذٌي  آٖ دس  وٝ  ساصي ٚ سٔض ػشاػش ٚ  پشتحَٛ

 . اػت  وشدٜ  تجذيُ "اًالػبت ا٘فدبس ػلش  ثٝ سا  تبسيخ  وٙٛ٘ي  دٚسٜ ٔفيذتش، ٚ ثيـتش  ٞبي آٌبٞي ٚ  دا٘ؾ  وؼت  ثشاي

 



  اًالػبت  حدٓ  ؿتبثبٖ  ٌؼتشؽ  ٘ـب٘ٝ وٙٙذ، ٔي  ص٘ذٌي حبهش ػلش دس اػلبس  تٕبٔي  ٔحممبٖ ٚ  دا٘ـٕٙذاٖ اص دسكذ 85 ؿٛد ٔي اظٟبس  وٝ ايٗ

  ؿذٜ تِٛيذ ٔب ػلش دس ثـش،  تبسيخ  ًَٛ  اًالػبت ٚ  دا٘ؾ  تٕبٔي اص دسكذ 99  وٝ  ًٛسي ثٝ ، ٞبػت دا٘ؾ ٚ  ػّْٛ ا٘فدبس  آٖ  پيبٔذٞبي اص ٚ  اػت

 . اػت

 

 ٚ  ًجيؼت اص ثبال  ويفيت ثب ٚ  ٚػيغ  ثشداسي ثٟشٜ. داسد حبهش ػلش ثـش  ص٘ذٌي ٚ وبس  پيچيذٜ  ؿيٜٛ ثب  تٍٙبتٍٙي ٚ  ٔؼتميٓ استجبى ، اًالػبت ا٘فدبس

 ٘خٛاٞذ  فشاٞٓ تش، تبصٜ ٚ ثيـتش  اًالػبت ٚ  دا٘ؾ  يبسي ثب خض  وٝ  اػت  ٔذسٖ ٚ  ػّٕي  ٞبي سٚؽ ٚ  تدٟيضات اثضاس، اص  اػتفبدٜ  ٔؼتّضْ ، ٔبدي  أىب٘بت

 .ؿذ

 

 دس ػٕٛٔي سٚاثي  اٞذاف پيـجشد  ثشاي سا  اًالػبتي ٚ  ػّٕي  ٞبي پذيذٜ  آخشيٗ ؿذ  خٛاٞيٓ  ّٔضْ ٔب  يميٗ  ثٝ  وٙٛ٘ي  د٘يبي دس  تغييشاتي  چٙيٗ ثب

 .وٙذ ٔي ٟٔيب  ٟ٘بيي  تغييشات  ثشاي  ثيـتشي  ٞبي صيشػبخت ديٍش،  ٞبي تىِٙٛٛطي  ثٝ  ٘ؼجت  اًالػبت  تىِٙٛٛطي سػذ ٔي ٘ظش ثٝ صيشا  ثٍيشيٓ اختيبس

 

  لشٖ دس  ثيؼتٓ  لشٖ  خٟب٘ي  دٞىذٜ. ا٘ذ ٘بٔيذٜ "استجبًبت  لشٖ" سا  ثيؼتٓ  لشٖ ٞب، سػب٘ٝ  ؿٍشف  تأثيشات ٚ  استجبًي  ٞبي تىِٙٛٛطي  يبفتٗ  إٞيت ثب

 .ؿذ خٛاٞذ  افضٚدٜ  لذست ٚ  ثشٚت  ػٙٛاٖ  ثٝ  آٖ  اسصؽ ثش ٚ تش سٚصافضٖٚ ٞش  اًالػبت  إٞيت ٚ ؿذ خٛاٞذ  ثذَ  اًالػبتي  دٞىذٜ  ثٝ  ٚيىٓ ثيؼت

 

  أبٖ ثي ٚ  دسپي پي  تأثيشات  افىبسػٕٛٔي ثش سٚص ٞش  سػبٖ اًالع  ٞبي ؿجىٝ ٚ  ايٓ ٌشفتٝ لشاس  اًالػبت ػلش آغبص ٚ  استجبًبت  لشٖ  پبيبٖ دس ٔب

 ثبيذ  پغ. ؿٛد ٔي  احؼبع ثيـتش ، تاًالػب  هشٚست ٚ  إٞيت ٚ  اػت  يبفتٝ  ٌؼتشؽ  خٟبٖ ػشاػش دس  سٚصافضٖٚ  كٛست  ثٝ  اًالػبت. ٌزاس٘ذ ٔي

 . اػت  ٘بلق استجبى ثبؿذ،  ٘بلق  اًالػبت  وٝ  ٚلتي.  ٘يؼتيٓ  ثيؾ  وٛسي  ا٘ؼبٖ ، اًالػبت  ثذٖٚ استجبى  ثشلشاسي دس  ثفٟٕيٓ

 

  آ٘چٝ.  ثذا٘يٓ ٔذاس اًالع  ػٕٛٔي سٚاثي  يه سا  ٘ٛيٗ  ػٕٛٔي سٚاثي تب داسد ٔي ٚا سا ٔب أشٚص،  د٘يبي دس  اًالػبت اص  خبٔؼٝ  ٔٙذي  ثٟشٜ  هشٚست

  ٕ٘بيؾ ، ايٓ ثشؿٕشدٜ  ػٕٛٔي سٚاثي اص  تبوٖٙٛ

 تش، تبصٜ  اًالػبت ثب ٚ ؿٛد ٔي  وٟٙٝ  ػشػت  ثٝ  آٖ چيض  ٕٞٝ  وٝ  د٘يبيي دس أب ، اػت  ثٛدٜ  ػٕٛٔي سٚاثي  اثتذايي  ٔؼبيُ يب  اثتذايي  ػٕٛٔي سٚاثي

  ص٘ذٌي  آٖ دس  وٝ سا  اي صٔب٘ٝ  ٞبي هشٚست ٚ ؿٛد  خبسج  ػٙتي ٚ  اِٚيٝ  ؿىُ ٚ ػّٕىشد اص ثبيذ  ػٕٛٔي سٚاثي ؿٛد، ٔي ٘ٛ  ِحظٝ ٞش چيض  ٕٞٝ

 .وٙذ  دسن وٙذ، ٔي

 . اػت  ؿذٖ ٘ٛ  خٟت دس  اًالػبت فشآيٙذ ثب  ٕٞؼب٘ي ٚ  ٍٕٞٛ٘ي  ثٝ  ٔٛظف  اًالػبت ػلش دس  ػٕٛٔي سٚاثي

 

  ٔدَٟٛ  اًالػبت  ٞشٌبٜ ٚ ثٛد خٛاٞذ ٘بلق ٘يض  استجبًبت ثبؿذ،  ٘بلق  اًالػبت  ٞشٌبٜ ٚ  اػت استجبى  ثشلشاسي  ثشاي  ػٕٛٔي سٚاثي دس  اًالػبت

 . سػبٖ اًالع ، ؿٙبع اًالع ، يبة اًالع:  ػٕٛٔي سٚاثي  يه اص  اػت  ػجبست ٔذاس اًالع  ػٕٛٔي سٚاثي. ثٛد خٛاٞذ  ٔدَٟٛ ٘يض  استجبًبت ثبؿذ،



 

 

 (تِٛيذ ٚ  تٟيٝ)  يبثي اًالع .1

 

 

 ، يبثي اًالع  ٔشحّٝ دس. وٙذ  خذيت ٚ  وٛؿؾ  اًالػبت تِٛيذ ٚ  تٟيٝ  ساػتبي دس ثبيذ  يؼٙي.  اػت  يبة اًالع  اَٚ  ٔشحّٝ دس ٔذاس اًالع  ػٕٛٔي سٚاثي

  وپي  دػتٍبٜ ، تلٛيشثشداسي ٚ  ػىبػي  دٚسثيٗ ، سايب٘ٝ ، تّىغ ، تّفٗ)  استجبًي  ثضسي ٚ  وٛچه اثضاس  ٌشفتٗ اختيبس دس ٚ آٚسي فٗ  صيشػبخت ايدبد

 ٕٞىبساٖ  خذٔت  هٕٗ  آٔٛصؽ  ثٝ  ٕٞچٙيٗ ٚ  ٌشفت اختيبس دس سا  ٔتخلق  ٘يشٚٞبي ثبيذ ديٍش،  ػٛي اص. وٙذ ٔي  يبثي اًالع  ثٝ  ؿبيب٘ي  وٕه...( ٚ

 . ٌشفت ثٟشٜ  آٖ اص ٚ  يبفت سا  اًالػبت تِٛيذ  ٘ظبْ ايدبد ٚ  اًالػبت  ٌشدآٚسي  ٞبي سٚؽ ثبيذ.  ٌٕبؿت  ٕٞت  تدشثٝ ثب 

 

  آٔٛصؽ يب  ٔتخلق  ٘يشٚٞبي  ٚخزة  اًالػبتي  ٞبي ؿجىٝ ايدبد ،( سػب٘ي اًالع آٚسي فٗ  كٙؼت)  استجبًي  ٞبي صيشػبخت  ٌؼتشؽ ٚ ايدبد ثب

 . آٚسيٓ پذيذ  ؿٙبع اًالع  ػيؼتٕي  وٝ ؿٛد ٔي ايدبد  أىبٖ  ايٗ ،( سػب٘ي اًالع  ٞبي ػيبػت  ػبٔب٘ذٞي ٚ  خبيٍبٜ ، هشٚست ، ٘مؾ) ٔٛخٛد  ٘يشٚٞبي

 

 ٚ  اًالػبت  ػبصٔب٘ذٞي ، اًالػبت  ٚتٛصيغ تِٛيذ  ٘ظبْ ايدبد ، اًالػبت  ٔذيشيت ، اًالػبت  ٔجبدِٝ  چٍٍٛ٘ي ٚ ٞب سٚؽ ، اًالػبت  ٌشدآٚسي  ٞبي سٚؽ

 ؿٛد  ارػبٖ ثبيذ ٔٙظٛس  ٕٞيٗ  ثٝ. يبثٙذ  آٌبٞي آٟ٘ب  ثٝ ثبيذ  ػٕٛٔي سٚاثي  اصوبسؿٙبػبٖ  يه ٞش  وٝ  اػت  ٞبيي هشٚست اص ، سػب٘ي اًالع  ؿجىٝ ايدبد

  ٔيضاٖ  ثٝ ، آٖ دس  ٔٛفميت  ٔيضاٖ ٚ  اػت  پيچيذٜ ٚ  ٟٔٓ  وبسي  سػب٘ي اًالع أب ، اػت تأثيشٌزاس  اِؼبدٜ فٛق ، اًالػبت  وٝ  اػت  دسػت  اٌشچٝ

 .داسد  ثؼتٍي  اًالػبت  حٛصٜ دس(  ثٙذي اِٚٛيت ٚ  تفىيه)  ؿٙبػي ؿٙبخت

 

 ٌيشد ٔي  ا٘دبْ  ػبصٔبٖ اص  ثيشٖٚ  ٔٙبثغ اص  ٔٛالغ اوثش دس  اًالػبت  تٟيٝ. ؿٛد ٔي تِٛيذ  آٖ اص  ثخـي  تٟيٝ  اًالػبت اص  لؼٕتي ، يبثي اًالع  ٔشحّٝ دس

 .پزيشد ٔي  كٛست  ػبصٔبٖ  داخُ دس ثيـتش  اًالػبت تِٛيذ ٚ

  ثذيٗ  پغ.  ثذٞيٓ  آٌبٞي يب  وٙيٓ ايدبد  پشػـي ثبيذ  وٝ ايٗ يب  ثذٞيٓ  خٛاة سا  پشػـي ثبيذ  وٝ ايٗ  ثشاي ؛ وٙيٓ ٔي ٚخٛ خؼت سا  اًالػبت ٔب

  هشٚست  اًالػبت  چٖٛ ، اػت  هشٚسي افتذ ٔي  وٝ  اتفبلبتي اص  يبثي اًالع. سػذ ٔي ٘ظش  ثٝ  هشٚسي  ٘ظشات ٚ  پيـٟٙبدات ، ا٘تمبدات  آٚسي خٕغ ٔٙظٛس

 . اػت  ػميٓ استجبى  ثشلشاسي ٞٙش ، اًالػبت  ثذٖٚ ٚ  ػٕٛٔي سٚاثي  اػبػي

 

  ثشلشاسي  أىبٖ ٚ  سيضي ثش٘بٔٝ ، ٌيشي تلٕيٓ  ثشاي ٚ  وبسٞبػت  ٕٞٝ  ٔمذٔبت  وشدٖ ٟٔيب ٚ ديٍش أٛس  ا٘دبْ  ثشاي  چيٙي ٔمذٔٝ ، اًالػبت  آٚسي خٕغ

 ٞؼتٙذ،  استجبًبت  ٘ٛيٗ  اثضاسٞبي  وٝ  سػب٘ي اًالع ٚ  اًالػبت آٚسي فٗ اص ثبيذ  يبثي اًالع  ٔشحّٝ دس.  ٞؼتيٓ  اًالػبت  خشيٗآ ٘يبصٔٙذ  كحيح استجبى



  ٔذ٘ي  خبٔؼٝ دس  ٔـبسوت تب وٙذ ٔي  وٕه  اًالػبتي  ٌّٔٛة  خشيبٖ ٚ ٞؼتٙذ  ٔذ٘ي  خبٔؼٝ دس  ٔـبسوت اثضاس ، ٘ٛيٗ  ٞبي آٚسي فٗ صيشا  ٌشفت  ثٟشٜ

 . اػت  حؼبع أب  ػبدٜ ، ػٕٛٔي سٚاثي وبس ٚ ؿٛد ٔي  ٔجبدِٝ  ٌٛ٘بٌٖٛ  اًالػبت.  اػت  ٌٔشح  استجبًبت  ٌٛ٘بٌٛ٘ي ، ٔذ٘ي  خبٔؼٝ دس. يبثذ  تحمك

 

.  اػت سٚيذاد  چٍٍٛ٘ي ٚ  چشايي  ٚخٛي دسخؼت  يبة اًالع ٚ ٞؼتٙذ  تٛخٟي  لبثُ  إٞيت  داساي ، آٖ  ٔٙجغ ٚ  ٌيشي ؿىُ  چٍٍٛ٘ي ، پيبْ تِٛيذ دس

 .يبثذ  تحمك " اػت  ػٕٛٔي سٚاثي ٞٙش ، ديٍشاٖ  ٞبي حشف  ثٝ  دادٖ ٌٛؽ" ؿؼبس تب دٞذ ٔي  ٌٛؽ  ديٍشاٖ  ٞبي حشف  ثٝ  يبة اًالع

 

 ثب فمي استجبى  ٚلتي.  وٙيٓ ٔي  تالؽ  اًالػبت  ثٝ  دػتشػي  ثشاي ٚ  پشداصيٓ ٔي  استجبًبت ٚ  اًالػبت  تٛػؼٝ  ثٝ ، ثشديٓ  اًالػبت  إٞيت  ثٝ  پي  ٚلتي

 :اص  اػت  ػجبست  ػٕٛٔي سٚاثي ؿٛد، ٔي ٔيؼش  اًالػبت

 

 ( ػبختٗ  آٌبٜ) ؿٛد ٔي  دادٜ  ٔشدْ  ثٝ  وٝ  اًالػبتي         §

 

 ( ؿذٖ  آٌبٜ) ؿٛد ٔي  ٌشفتٝ  ٔشدْ اص  وٝ  اًالػبتي         §

 

 .ؿٛد ٔي  ٌشفتٝ وبس ثٝ  ٔتمبػذػبختٗ ٚ سفتبس ٚ ٞب ٌشايؾ ٚ ٞب رائمٝ تغييش  ثشاي  وٝ  اًالػبتي         §

 

 .ؿٛد ٔي  ٌشفتٝ وبس  ثٝ  ٍ٘شؽ  ػبختٗ ٚ  ٕٞجؼتٍي ايدبد  ثشاي  وٝ  اًالػبتي         §

 

 

 ، اػت  اًالػبت  اػبػي  إٞيت  ثٝ  تٛخٝ فمي ٔب  ثحث أب ؿٛد، ٔي ٔٙظٛس  يبثي اًالع ؛ اًالػبت  تٟيٝ ٚ تِٛيذ  ثشاي  ٌٛ٘بٌٛ٘ي  ٞبي سٚؽ ، ٞشحبَ  ثٝ

 .ؿٛد ٔي  اؿبسٜ  ػبصٔب٘ي  دسٖٚ  اًالػبت ٚ  ا٘تمبدات  ثشسػي ، افىبسػٕٛٔي  ػٙدؾ  ثٝ  خالكٝ  خيّي  پغ

 

 

  افىبسػٕٛٔي  ػٙدؾ(  اِف

 



  اػت ثشخٛسداس  ثؼيبسي  إٞيت اص  الذاْ  ايٗ وبسآٔذ،  ػٕٛٔي سٚاثي  يه دس.  اػت  افىبسػٕٛٔي  ػٙدؾ ، افىبسػٕٛٔي اص  يبثي اًالع  ؿيٜٛ  تشيٗ ٟٔٓ

  ٔختّف  لـشٞبي ٚ  وبسوٙبٖ  اكالحي  ٞبي ديذٌبٜ اص  آٌبٞي  ثشاي "پيـٟٙبدات ٘ظبْ"  اخشاي  ٕٞچٙيٗ. ؿٛد ٔي ٔٙظٛس  آٖ  ثشاي  ٔؼتمّي  ثخؾ ٚ

  ٌٔجٛػبت  ٔحتٛاي  تحّيُ ٚ ٞب ػبختٕبٖ دس  ؿذٜ  ٘لت  ٞبي كٙذٚق  ًشيك اص  پيـٟٙبدات  آٚسي خٕغ ٘بوبسآٔذ ٚ  ػٙتي  ؿيٜٛ  خبي  ثٝ  ٔشدْ

 . اػت  ػبصٔبٖ اص  ثيشٖٚ ٚ  داخُ  افىبسػٕٛٔي اص  يبثي اًالع ديٍش  سٚؽ ، ٔشدٔي  ٔىبتجبت ٚ ٞب تٕبع  ٚتحّيُ

 

 ا٘تمبدٞب  ثشسػي(  ة

 

 

 :وشد  ثٙذي دػتٝ صيش  ؿشح  ساثٝ آٟ٘ب  تٛاٖ ٔي ػٕذتبً  وٝ داسد ػشٚوبس  ٘مبدي ٚ ٘مذ ثب ، ٌٛ٘بٌٖٛ  ٞبي ؿيٜٛ ثب ٚ  ٔختّف اثؼبد دس  ػٕٛٔي سٚاثي

 

 .وٙٙذ ٔي ا٘تمبد  ٔؤػؼٝ  ػّٕىشدٞبي ٚ ٞب ػيبػت اص  ثيشٚ٘ي  ٔخبًجبٖ ٚ  ٔشدْ       .1

 

 .وٙٙذ ٔي ا٘تمبد  ٔؤػؼٝ  ػٕٛٔي سٚاثي اص  ثيشٚ٘ي  ٔخبًجبٖ ٚ  ٔشدْ       .2

 

 .وٙٙذ ٔي ا٘تمبد  اخشايي  ٞبي ؿيٜٛ ٚ ػّٕىشد ٞب، ػيبػت ، ٔذيشاٖ اص  ٔؤػؼٝ  دسٖٚ  وبسوٙبٖ       .3

 

 . اػت  ٕٞٝ  ثٝ پبػخٍٛ ٚ آٟ٘ب  وٙٙذٜ تٙظيٓ ٘مذٞب،  ٘بلُ ، ػٕٛٔي سٚاثي       .4

 

 

  ػبصٔب٘ي  دسٖٚ  اًالػبت(  ج

 

 

 ، ػٕٛٔي سٚاثي  ػبصٔب٘ي  دسٖٚ  ٞبي تالؽ  ًشيك اص  ؿذٜ  ٌشدآٚسي  اًالػبت. ٞؼتٙذ  ػٕٛٔي سٚاثي  ثشاي  ٟٕٔي  ٔخبًجبٖ ، ػبصٔبٖ  اػوبي

 .ثجيٙٙذ  ػبصٔب٘ي ػبختبس ٘ظش اص سا  ػبصٔبٖ  ٔؼَٕٛ  ٚهؼيت  ٚهٛح ثٝ ، ػبصٔب٘ي  فضايٙذٜ  پزيشي ٚاوٙؾ  اؿبػٝ ثب تب ػبصد ٔي لبدس سا  ػبصٔبٖ  ٔؼٛٚالٖ



 

 ( تذٚيٗ ٚ  تٙظيٓ)  ؿٙبػي اًالع .2

 

 

  ايٗ دس  اًالػبت  ثٙذي اِٚٛيت ٚ  تفىيه ، ػبصٔب٘ذٞي ، ػبٔب٘ذٞي. پشداصد ٔي  اًالػبت  تذٚيٗ ٚ  تٙظيٓ  ثٝ  دْٚ  ٔشحّٝ دس ٔذاس اًالع  ػٕٛٔي سٚاثي

 . اػت  إٞيت  داساي ًّجذ، ٔي  ٔتخلق ٚ  وبسؿٙبػي  ٘يشٚي  وٝ  ٔشحّٝ

 

  سيضي ثش٘بٔٝ ٚ  ٌيشي تلٕيٓ اثضاس  تشيٗ هشٚسي ٚ  تشيٗ وبُٔ ، تشيٗ ٟٔٓ  وٝ سا  اًالػبت ٚ  ثبؿيٓ  سػب٘ي اًالع ٚ  ػيؼتٓ ٚ آٚسي فٗ  داساي ثبيذ

 . وٙيٓ  وٙتشَ ٞؼتٙذ،

 

  وٙتشَ ٚ  سيضي ثش٘بٔٝ ، ٌيشي تلٕيٓ أٛس،  وشدٖ  ثٟيٙٝ  ثشاي ٚ  وٙيٓ  ؿٙبػبيي سا  خبٔؼٝ  اًالػبتي  خزة ٚ  وـؾ  ٔيضاٖ ثبيذ  ٔشحّٝ  ايٗ دس

 اثضاس  تشيٗ هشٚسي ٚ  تشيٗ ٟٔٓ ، اًالػبت"  وٝ  اػت  ايٗ أشٚص،  د٘يبي دس  اًالػبت  دسثبسٜ  ٌضاسٜ  تشيٗ اسصؽ ثب  حميمت دس.  دٞيٓ  ا٘دبْ سا  اًالػبت

 ."اػت  وٙتشَ ٚ  سيضي ثش٘بٔٝ ، ٌيشي تلٕيٓ

 

 :اص  اػت  ػجبست  تياًالػب  ٘ظبْ. ثبؿيٓ  اًالػبتي  ٘ظبْ  داساي ثبيذ ، ؿٙبػي اًالع  ثشاي ٚ  اػت  اًالػبت  ثبصيبفت ، ؿٙبػي اًالع

 

  اًالػبت  تحّيُ ٚ  تدضيٝ         §

 

  اًالػبتي  اٞذاف  تؼييٗ         §

 

  اًالػبت  ا٘ؼدبْ  سٚؽ  تؼييٗ         §

 

  اًالػبت  اِٚٛيت  تؼييٗ         §

 



 ايدبد  ثٝ ٔشثٛى  ٘يبصٞبي  ثشسػي ٚ  فٙي  ٞبي آٔٛصؽ  ثٝ  تٛخٝ ، ٔٙبػت  ٞبي آٚسي فٗ  تٙظيٓ.  اػت  ٌٔشح  پيبْ  چٍٍٛ٘ي ، ؿٙبػي اًالع  ٔشحّٝ دس

 أب ، ؿٙبخت سا  اًالػبت آٚسي فٗ ثبيذ  خلٛف  ثٝ ٔٙظٛس  ايٗ  ثشاي. ثبؿذ  داؿتٝ  ٘مؾ  چٍٍٛ٘ي  ايٗ دس تٛا٘ذ ٔي ، ٔٙؼدٓ  استجبًي  صيشثٙبي

  ٚػيغ  دأٙٝ تٛا٘ٙذ ٔي ثٟتش وٙٙذ، ٕ٘ي  ٍ٘بٜ  ػيبػي  ٞبي اٞشْ ٚ  التلبدي  ٔتغيشٞبي  ػٙٛاٖ  ثٝ كشفبً  اًالػبت آٚسي فٗ  ثٝ  وٝ  خٛأؼي تشديذ ثي"

 ."وٙٙذ  دسن سا  اًالػبت آٚسي فٗ  ًشيك اص  اختٕبػي تغييش  ثشاي  احتٕبالت

 

 .ا٘ذ ٘بٔيذٜ  اَٚ  خٟبٖ  ثٝ  ػْٛ  خٟبٖ اص  ثشي ٔيبٖ سا  ايٙتش٘ت  وٝ ا٘ذ يبفتٝ  إٞيت آ٘مذس  اًالػبتي  ٞبي ؿجىٝ

 

 دس. ثشػذ  ٞذف  ثٝ ٚ وٙذ  ساًي خٛد  ٌّٔٛة ٔؼيش ، اًالػبتي  ٞبي ؿجىٝ  خلٛف ثٝ ٚ  اًالػبت  ثذٖٚ تٛا٘ذ ٕ٘ي  ػيؼتٕي  ٞيچ  د٘يبيي  چٙيٗ دس

 : وٝ  اػت  ؿذٜ  ثيبٖ  چٙيٗ  ٔٛهٛع  ايٗ  إٞيت  اي ٔمبِٝ

 

  ثذيٟي.  اػت  اًالػبت  ثب٘ه  ٘ذاؿتٗ ٌزاسد، ٔي اثش ٘يض  ٌٔجٛػبت  فؼبِيت  ٘حٜٛ دس ٚ ٞؼتٙذ سٚ سٚثٝ  آٖ ثب ٞب ػٕٛٔي سٚاثي  وٝ  ٔؼبيّي اص  يىي"

 اص  يىي أشٚص  د٘يبي دس  اًالػبت  ثب٘ه.  اػت ٘يبص  اًالػبت  ثٝ ، ٔلبحجٝ  دادٖ  ا٘دبْ ٚ  ٔمبِٝ  يه  ٘ٛؿتٗ ٚ  ٌضاسؽ خجش،  يه  تٟيٝ  ثشاي  وٝ  اػت

 ."٘يؼتٙذ  ٍ٘بساٖ سٚص٘بٔٝ  ثٝ  دليك  اًالػبت  اسايٝ  ثٝ لبدس ٞؼتٙذ،  اًالػبت  ثب٘ه فبلذ ٞب ػٕٛٔي سٚاثي  چٖٛ ٚ  اػت  ػٕٛٔي سٚاثي  ٔجشْ  ٘يبصٞبي

 

 :وشد  ًي ثبيذ سا  ؿشح  ايٗ  ثٝ  ٔشاحّي ، ؿجىٝ ايدبد  ثشاي أب ، ٘يبصٔٙذيٓ  ؿجىٝ  ثٝ  ؿه  ثذٖٚ ، اًالػبت  تٙظيٓ ٚ  ؿٙبخت  ػِٟٛت  ثشاي

 

 ... ٚ  ٌضاسؽ ، ٔمبِٝ ػٙذ، ، وتبة اص  اػٓ ، ٔىتٛة  اًالػبت  ا٘ٛاع ٚ  اؿىبَ  ٕٞٝ  ٌشدآٚسي         §

 

 ٘ظش ٔٛسد  حٛصٜ ٚ ٞب ٘ٛؿتٝ  ٔحتٛاي  ٚتحّيُ تدضيٝ ٚ ٞب ٔمبِٝ         §

 

  اًالػبتي  ؿذٜ اػتب٘ذاسد  ٞبي صثبٖ  ثٝ آٟ٘ب  اًالػبتي  ٔحتٛاي  تشخٕٝ         §

 

  ٔبؿيٙي ٔدٟض  تخللي  ٞبي دادٜ  پبيٍبٜ ٚ  اًالػبتي  ٞبي ثب٘ه  تـىيُ         §

 



 ٘مبى  ثٝ  اًالػبت  ا٘تمبَ ٚ  اًالػبتي دادٚػتذ ٚ  ؿجىٝ ايدبد ٔٙظٛس  ثٝ  تخللي  ٞبي پبيٍبٜ ٚ  اًالػبتي  ٞبي ثب٘ه  ٔيبٖ استجبى ايدبد  ثشاي     §

 دس  ٔشدْ  فشٍٞٙي ٚ  اسصؿي  ٞبي ٘ظبْ ٚ  استجبًي  ػٙتي  ٞبي ؿجىٝ ثب  استجبًي  ٔذسٖ  ػيؼتٓ ٘جبيذ أب ، وٙيٓ ايدبد  اًالػبتي  ٞبي ؿجىٝ ثبيذ  دِخٛاٜ

 .ثبؿذ  تؼبسم

 

  

 

 ( تجييٗ ٚ  تٛصيغ)  سػب٘ي اًالع .3

 

 

  ػِٟٛت ، سػب٘ي اًالع  ػشػت سا  اًالػبت  اسصؽ  ٔيضاٖ. پشداصد ٔي  اًالػبت  تجييٗ ٚ  تٛصيغ  ثٝ  ػْٛ  ٔشحّٝ دس ٔذاس اًالع  ػٕٛٔي سٚاثي

 .وٙذ ٔي  تؼييٗ  اًالػبت  ثٝ  دػتشػي  حدٓ ٚ  اسصؽ ، سػب٘ي اًالع  ويفيت ، سػب٘ي اًالع

 

  ثٝ سا  ؿٙبػي اًالع ٚ  يبثي اًالع  ٔشاحُ ٔب  اػت  ٕٔىٗ  وٝ  ًٛسي ثٝ  اػت  صيبدي  إٞيت  داساي  تجبدَ  ايٗ ، أىب٘بت  تٛػؼٝ ٚ  اًالػبت  تجبدَ  أىبٖ

 .٘جبؿذ ٔيؼش استجبى،  ثشلشاسي  أىبٖ أب ، ثٍزسا٘يٓ  اي ؿبيؼتٝ حٛ٘

 

  أىب٘بت ثبيذ ؿذ، ٔيؼش استجبى  ثشلشاسي  أىبٖ اٌش ٚ ثبؿذ استجبى  ثشلشاسي  ثشاي  وٕه  ثٟتشيٗ تٛا٘ذ ٔي  ػبصٔبٖ  سأع  وٝ  اػت  اي ٔشحّٝ  چٙيٗ دس

  افىبسػٕٛٔي اص ٔذاس اًالع  ػٕٛٔي سٚاثي تب  ؿذٜ سٚص  ثٝ  سػب٘ي اًالع آٚسي فٗ  أىب٘بت ثبيذ سٚص ٞش  ٘تيدٝ دس. ؿٛد  فشاٞٓ ٘يض وبس  ايٗ  ثشاي  الصْ

 .٘يفتذ  ػمت

 

 اص  ثؼيبسي ٚ ؿٛد؟  ا٘دبْ  سػب٘ي اًالع ثبيذ ودب ٚ  وي ؟ اػت  وذاْ  ا٘تمبَ  سٚؽ  وبسآٔذتشيٗ  وٝ ايٗ ؛ اػت  ٌٔشح  فشاٚا٘ي  ٔؼبيُ ، پيبْ  تٛصيغ دس

 .ؿٛد  دادٜ  پبػخ  پيبْ  اسػبَ اص  لجُ ثبيذ  وٝ ديٍش  ٞبي پشػؾ

 :ؿٛ٘ذ ٔي  ثيبٖ  ٌٛ٘ٝ ايٗ ، ثشؿٕبسيٓ سا  سػب٘ي اًالع  ػيؼتٓ  ٞبي حؼبػيت  ثخٛاٞيٓ اٌش

 

  اٞذاف  دليك(  تجييٗ)  وشدٖ  سٚؿٗ ٚ  تؼييٗ ، تؼشيف         §

 



  ٕٔىٗ حذ دس  ثبِمٜٛ  أىب٘بت  ٕٞٝ  ثٝ  تٛخٝ         §

 

 ٌٚٛ ٌفت ٚ اظٟبس٘ظش ٚ  ثحث  سٚحيٝ ايدبد         §

 

  ٔتخللبٖ ٚ  ٔؼٛٚالٖ ، ٘ظشاٖ كبحت  ٔـبسوت  صٔيٙٝ ايدبد         §

 

  اسػبِي  اًالػبت ٔدذد  ثبصتبة         §

 

  ديٍشاٖ  ثٝ  ٔـبسوت  اخبصٜ  دادٖ ٚ  ٔـبسوت  تمٛيت         §

 

 

 ػبصد؛  ثشآٚسدٜ سا ٘يبص  ػٝ ثبيذ وٙذ، ٔي  تٛصيغ  ٔشدْ  ٔيبٖ دس سا  اًالػبت ٚ  دا٘ؾ  وٝ  اًالػبتي  ٘ظبْ ٞش"

 

 ثيبثذ، ودب سا  اًالػبتؾ ثٍٛيذ  وٙٙذٜ اػتفبدٜ  ثٝ ثتٛا٘ذ  وٝ آٖ .1

 

 ثشػب٘ذ اٚ  ثٝ سا  اًالػبت ثتٛا٘ذ وشد،  دسخٛاػت ٚ  ٌشفت  تلٕيٓ  وٙٙذٜ اػتفبدٜ  ِحظٝ ٞش وٝ آٖ .2

 

 ."ثٍٛيذ  پبػخ وٙذ، ٔي تؼييٗ  وٙٙذٜ اػتفبدٜ  وٝ  صٔبٖ اص  اي ٔحذٚدٜ دس ٘ذثتٛا  وٝ آٖ. 3 ٚ

 

  ػٕٛٔي سٚاثي ، ػيؼتٕي  چٙيٗ دس  ثّىٝ ، ٘يؼت  ٌشي تٛخيٝ ٚ  افـبٌشي  ٔؼبدَ  سػب٘ي اًالع أب ، اػت  ػٕٛٔي سٚاثي  اي حشفٝ وبس  سػب٘ي اًالع

 . دٞيٓ  ٔشدْ ٚ  خبٔؼٝ سفتبس  ثٝ  دٞي خٟت  ثشاي  سػب٘ي اًالع ٚ  ا٘ؼب٘ي سفتبس  ٞذايت  ثشاي  اًالػبت  تٛصيغ  يؼٙي

 



  تّميٗ ٚ  تحشيف ٚ  ػبصٔبٖ  ثٝ ؿذيذ  ٚاثؼتٍي:   خّٕٝ اص  اًالػبت  خشيبٖ  ٔٛا٘غ ٚ وشد  تٛصيغ  ػبِٓ  اًالػبت ثبيذ ، ػبِٓ  افىبسػٕٛٔي ايدبد  ثشاي

  ثٝ داس٘ذ لشاس ؿٕبس ثي  ٞبي اًالػيٝ ٚ  اًالػبت  ٔؼشم دس  وٝ  ٔشدٔي صيشا ، پشداخت  اًالػبت  ٔٙلفب٘ٝ  ػشهٝ  ثٝ ٚ  ثشداؿت  ٔيبٖ اص سا  ٌشاٖ ػٌّٝ

 .ٞؼتٙذ  ٔجٟٛت  ؿذت

 

  ػٕت ٚ  حدٓ ٔحتٛا،  ٔتٛخٝ ثبيذ  اًالػبت خشيبٖ  ثشسػي  پغ. داسد  تٛخٝ  اًالػبت  خشيبٖ  يؼٙي ، تجييٗ ٚ  پيبْ ٚ ٕ٘بد  يؼٙي ، تٛصيغ  ثٝ  سػب٘ي اًالع

  ٔـتشن  ٞبي خٙجٝ ٚ  اًالػبت  رٞٙي  دسن ٔٙظٛس  ايٗ  ثشاي.  اػت ٘يبصٔٙذ  اي ٚيظٜ فشٍٞٙي  ٔؼبيُ  ؿٙبخت  ثٝ أش  ايٗ ٚ ثبؿذ  اًالػبت  ػٛي ٚ

  ا٘تمبَ  سٚؽ  وبسآٔذتشيٗ سا  آٖ  وٝ  ٚاسٚ٘ٝ  ٞشْ  ؿىُ  ثٝ خجش ٚ  پيبْ  ا٘تمبَ  سٚؽ  ثٝ ثبيذ  ٕٞچٙيٗ.  اػت  اػبػي أش  يه ، ٌيش٘ذٜ ٚ  فشػتٙذٜ  ثيٗ

  پي  پيبْ  ٔخبثشٜ  پٟٙبٖ ٚ آؿىبس  ٞبي خٙجٝ  ثٝ ٚ وبسوشد  ثٝ  تٛاٖ ٔي  وٝ  اػت  تٛصيغ  ٔشحّٝ  ثٝ  تٛخٝ ثب تٟٙب".  داؿت  اي ٚيظٜ  تٛخٝ ا٘ذ، ثشؿٕشدٜ  پيبْ

 ."ثشد

 

  دا٘ؾ اص  وٝ  اػت اسصؿٕٙذ  ٚلتي ايٟٙب  ٕٞٝ أب ص٘ذ، ٔي سا  اَٚ  حشف  أشٚصٜ ، اًالػبت  ثٝ  دػتشػي  ػِٟٛت ٚ  حدٓ ، اسصؽ ، ويفيت ، ػشػت

 ٚ وٙذ ٔي  تٛخٝ  ٔخبًت  ثشاي  پيبْ ٚ  ٔخبًت  پيبْ  ثٝ  سػبٖ اًالع  ػٕٛٔي سٚاثي  پغ ٚ  ثبؿيٓ ٔٙذ ثٟشٜ  اًالػبت  ٚالؼي وبسوشد ٚ  ٔبٞيت  ؿٙبخت

 .يبثذ ٔي سا  دٞي اًالع  ٞبي ؿيٜٛ

 

 :ؿٛد ٔي  ػٙديذٜ صيش ٔٛاسد  اًالػبت َ تجبد دس

 

  اًالػبت  تجبدَ  أىبٖ .1

 

  اًالػبت  تجبدَ  أىب٘بت .2

 

  اًالػبت  تجبدَ  أىب٘بت سؿذ  أىبٖ .3

 

 

  ٞبيؾ پيبْ ثبؿذ،  ٘ذاؿتٝ  وٙتشَ خٛد  تٛصيغ فشآيٙذ  وُ ثش  ػيؼتٓ  يه  وٝ  ٚلتي تب" أب ؿٛد، ٔي  ا٘تخبة  سػب٘ي اًالع  سٚؽ ٔٛاسد،  ايٗ  تٙبػت  ثٝ

 ."ٔب٘ذ خٛاٞذ تأثيش  ثذٖٚ

 



 ، ػٕٛٔي سٚاثي  ثٝ  ٘ؼجت  ٔشدْ اػتٕبد  خّت  ٞبي ساٜ اص  يىي  وّي ًٛس ثٝ:  وٝ چشا ، اػت  هشٚسي  سػب٘ي اًالع  كحت  ثيبٖ ؿذ،  ثحث  آ٘چٝ اص خذا

 صيشا ، اػت اخجبس  ا٘تمبَ دس  ػٕٛٔي سٚاثي  ٞبي سٚؽ  ثٟتشيٗ اص  يىي ، ساػتي ٚ  دسػتي  سػبيت.  اػت  ػبصٔب٘ي دسٖٚ  كحيح اخجبس ٚ  اًالػبت  اسايٝ

. ٟ٘ذ ٕ٘ي  ٚلؼي ٞب، ػٕٛٔي سٚاثي  ػٛي اص  ؿذٜ  اسايٝ  دسٚغيٗ  سٚيذادٞبي ٚ اخجبس  ثٝ  اًالػبت  ثٕجبساٖ ػلش دس  وغ ٞيچ ثبؿذ،  ٔؼأِٝ  ايٗ  خالف اٌش

  اسايٝ  سٚيذادٞبي ٚ اخجبس  ٔؼشم دس ٞب، سػب٘ٝ  خجشٍ٘بساٖ ٚ  ٍ٘بساٖ سٚص٘بٔٝ ًٛس ٕٞيٗ ٚ  خٕؼي استجبى  ٚػبيُ  وبسؿٙبػبٖ ، ٔيبٖ  ايٗ دس  اػت  ٌفتٙي

 تٛا٘ٙذ ٔي  ػبدٌي  ثٝ ٚ ثشخٛسداس٘ذ  خجشي أٛس دس  الصْ  ثليشت اص  آ٘بٖ اوثش ؿٕبس، اٍ٘ـت ٚ ٘بدس ٔٛاسد خض  ثٝ ٚ ٞؼتٙذ  ػٕٛٔي سٚاثي  ػٛي اص  ؿذٜ

 .دٞٙذ  تـخيق سا  ٘بدسػت خجش

 

  استجبًبتي  ًشيك اص ٘يض ٔشدْ  حبَ  ػيٗ دس وٙٙذ، خذا "٘بػشٜ" اص سا "ػشٜ"  خجشٜ تٛا٘ٙذ ٔي داس٘ذ، اختيبس دس  وٝ  خجشسػب٘ي ٔتؼذد  ٔدبسي ثب  آ٘بٖ

 .دٞٙذ تٕيض  كحيح اخجبس اص سا  دسٚغيٗ اخجبس تٛا٘ٙذ ٔي داس٘ذ، ٞب سػب٘ٝ ثب  وٝ

 

 دس تٟٙب  ٘ٝ وٙذ،  تثجيت  خبٔؼٝ دس سا  خٛيؾ  خبيٍبٜ اخجبس، ػب٘ؼٛس ثب يب  ٘بدسػتي ٚ  ٘يشً٘  ًشيك اص ثخٛاٞذ  ػٕٛٔي سٚاثي  يه اٌش  ثٙبثشايٗ

 .صد خٛاٞذ  دأٗ  ٔٙفي افىبس ٚ ػمبيذ  ثٝ  ٕٞچٙبٖ  ثّىٝ ثٛد، ٘خٛاٞذ تأثيشٌزاس ، ٔثجت  افىبسػٕٛٔي  ٌيشي ؿىُ

 

 لشاس  اِـؼبع تحت سا  ٞبيؾ فؼبِيت  ٕٞٝ وٝ)  اًالػبت  تٛصيغ ٚ  تٙظيٓ ، تٟيٝ دس ثبيذ  ػٕٛٔي سٚاثي  وٝ  اػت اػتٛاس  ٔوٕٖٛ  ايٗ ثش  ٔذاسي اًالع  پغ

 .ثبؿذ  سػب٘ي اًالع  ػيؼتٓ ٚ آٚسي فٗ  داساي( دٞذ ٔي

 

 

  ػٕٛٔي سٚاثي دس  ٘ٛيٗ  آٚسيٟبي فٗ: د

 

 

 ثش دايٕبً  اًالػبت  وٝ  ػيٓ ثي ٚ  ػيٓ ثب  ا٘تمبَ خٌٛى  ثؼيبسي ٚ وبٔپيٛتشٞب ، ٔشدْ  ؿبُٔ ، ب٘يخٟ ٚ  ٌؼتشدٜ  ػيؼتٕي  ثشاي  اػت  ٘بٔي 1ايٙتش٘ت

 ، اكّي  ايذٜ. ٌشدد ثشٔي آٔشيىب  دفبع  ٚصاست  پيـشفتٝ  تحميمبتي  ٞبي پشٚطٜ  آطا٘غ دس 1" آسپب٘ت"  ٘بْ  ثٝ  اي پشٚطٜ  ثٝ  آٖ  سيـٝ ٚ داسد  خشيبٖ  آٖ  سٚي

 1978  ػبَ دس  پشٚطٜ  ايٗ. وٙذ حفظ  اي ٞؼتٝ  حبدثٝ  ًي سا خٛد استجبى ثتٛا٘ذ تب ثٛد  ٘ظبٔي  پبيٍبٜ  وبٔپيٛتشٞبي ثيٗ  اًالػبتي  ؿجىٝ  يه ايدبد

 . يبفت  تٛػؼٝ  وٙٛ٘ي  ػيؼتٓ  ػٕت  ثٝ صٚد  خيّي ٚ ؿذ آغبص

 

  اًالػبت  خشيبٖ ٔؼيش دس ، ٔٙظٛسي يب وبس  ا٘دبْ  ثشاي ٚ ثٙـيٙيذ خٛد  ؿخلي وبٔپيٛتش  پـت ٚ  ٔحُ دس  وٝ  اػت ٔؼٙب  ايٗ  ثٝ  ايٙتش٘ت اص  اػتفبدٜ

  ٕٔىٗ  ػپغ. دٞيذ  پبػخ آٟ٘ب  ثٝ ٚ ثخٛا٘يذ سا  سػيذٜ  ٞبي پيبْ ؿٛد، آغبص  اِىتشٚ٘يىي  پؼتي  كٙذٚق  ثشسػي ثب  اػت  ٕٔىٗ  خّؼٝ. ثٍيشيذ لشاس



  د٘جبَ  ثٝ ديٍش  وـٛسي دس  وبٔپيٛتشي  سٚي ثش يب ثض٘يذ  ٚسق سا  اِىتشٚ٘يىي  ٞبي سٚص٘بٔٝ ٚ  ٔدالت وٙيذ،  ٌٔبِؼٝ سا  خجشي  ٌشٜٚ چٙذ اص  ثخـي  اػت

 .وٙيذ  اسػبَ خٛد وبٔپيٛتش  ثشاي ٚ  وشدٜ پيذا سا  ٌّٔٛة  ٞبي پشٚ٘ذٜ ثٍشديذ،  اًالػبت

 

 :داسيذ ٘يبص چيض  ػٝ  ثٝ  ايٙتش٘ت اص  اػتفبدٜ  ثشاي

 

 وبٔپيٛتش .1

 

 خٛد وبٔپيٛتش  سٚي ثش  آٖ  ٘لت ٚ 2دٞي ػشٚيغ  ٞبي ثش٘بٔٝ .2

 

 .دٞٙذ  پبػخ ؿٕب  ٞبي دسخٛاػت ثٝ ثتٛا٘ٙذ 1ٞب دٞٙذٜ  ػشٚيغ  وٝ  ًٛسي ثٝ  ايٙتش٘ت  ثٝ خٛد وبٔپيٛتش  وشدٖ  ٔتلُ  ثشاي  ساٞي .3

 

 2  اِىتشٚ٘يىي  پؼت .1

 

  وٝ  اػت  اِىتشٚ٘يه  پؼت ، پيبْ  اسػبَ يب  پيبْ  وؼت  ٞبي سٚؽ اص  يىي.  اػت  ثذيٟي ٚ  ٔؼِٕٛي  أشي  ايٙتش٘ت  ًشيك اص  ٌيشي اًالع ٚ  سػب٘ي اًالع

 .ا٘ذ وشدٜ  ػٙتي  پؼت  ًشيك اص ٞب ٘بٔٝ  اسػبَ  خبيٍضيٗ سا  آٖ افشاد

  أىبٖ  ايٗ  ٕٞچٙيٗ. وٙيذ  دسيبفت (E-mail) خٛد  پؼتي  كٙذٚق اص سا  سػيذٜ  ٞبي پيبْ يب  اسػبَ سا خٛد  ٞبي ثش٘بٔٝ تٛا٘يذ ٔي  ػشٚيغ  ايٗ ثب

 . غيشٜ ٚ ٞب اػالٔيٝ تلبٚيش،  ٔثُ ؿٛد،  پيٛػت ؿٛد، ٔي  رخيشٜ  اي پشٚ٘ذٜ دس  وٝ  چيضي ٞش  ػشٚيغ  ايٗ  ٚػيّٝ  ثٝ  وٝ داسد ٚخٛد

 

 ؿٛد، ٔي  ٔحؼٛة  ايٙتش٘تي  ٞبي ػشٚيغ  استشيٗپشًشفذ اص  ػبدٌي  دِيُ  ثٝ  وٝ  اػت  ايٙتش٘ت  ٔٛهٛع  وبسآٔذتشيٗ ٚ  تشيٗ ٟٔٓ  ػشٚيغ  ايٗ

 . اػت  ػشٚيغ  ٕٞيٗ اص آٟ٘ب  ٚسي ثٟشٜ  ػٕذٜ ٞؼتٙذ،  ٔتلُ  ايٙتش٘ت  ثٝ  وٝ  وـٛسٞبيي اص دسكذ 59 حذٚد دس  وٝ  ًٛسي ثٝ

 

 سا  تّفٗ  اؿغبَ  ٔـىُ ٚ  سدٚثذَ سا ٞب پيبْ ، ػشٚيغ  ايٗ  ٚالغ دس. ثش٘ذ ٔي  فشاٚا٘ي  ثٟشٜ  ػشٚيغ  ايٗ اص ٞب ػٕٛٔي سٚاثي ٚ ٞب ؿشوت افشاد،  أشٚصٜ

 . اػت  ٌشفتٝ سا... ٚ  فبوغ ، پؼتي  ٞبي ٘بٔٝ ، تّفٗ  خبي  اِىتشٚ٘يه  پؼت  ٌفت  تٛاٖ ٔي وٙذ، ٔي  سفغ

 



  اِىتشٚ٘يه  ٔدّٝ .2

 

 اص سا خجشٞب  آخشيٗ ثبػٛاد  ٔشدْ  أشٚصٜ. ا٘ذ ثٛدٜ  آٖ  پي دس  ٕٞيـٝ ٞب سٚص٘بٔٝ  خٛا٘ٙذٌبٖ  وٝ  اػت  آسصٚيي ، ٚاػٌٝ  لٌغ ٚ خجش  ٔؼتميٓ  پخؾ

 . ٘يؼت  ٔىبٖ ٚ  صٔبٖ اػيش  اِىتشٚ٘يه خجش ٚ داسد  ثيـتشي  ؿفبفيت ٚ  خزاثيت تلٛيش، ٚ  كٛت  ٕٞشاٜ  ٞبي ؿجىٝ اخجبس صيشا ٌيش٘ذ، ٔي ٞب ؿجىٝ

 

 سا خٛد  سٚص٘بٔٝ  پؼت  ًشيك اص ، سٚص٘بٔٝ  ٔـتشن  وٝ ايٗ اص  لجُ ٚ ٌيش٘ذ ٔي لشاس  ايٙتش٘ت  ؿجىٝ  سٚي ثش ٞب سٚص٘بٔٝ اوثش ، پيـشفتٝ  د٘يبي دس  أشٚصٜ

  ٌٔبِؼٝ سا خٛد  ػاللٝ ٔٛسد  ٌٔبِت ٚ ثض٘ذ  ٚسق سا  سٚص٘بٔٝ تٛا٘ذ ٔي  ؿجىٝ أٛس  ثٝ آؿٙب ٚ ثبػٛاد فشد وٙذ،  خشيذاسي سا  آٖ  ثبخٝ اص يب وٙذ  دسيبفت

 .وٙذ  ٌٔبِؼٝ سا خٛد  سٚص٘بٔٝ تٛا٘ذ ٔي  ػشػت  ثٝ خب ٞش دس ثبؿذ،  داؿتٝ اختيبس دس وبٔپيٛتش اٌش  سٚص٘بٔٝ خٛا٘ٙذٜ. وٙذ

 

  ايٗ اص خٛد  تجّيغبت  ثشاي د٘يب  ثضسي  ٞبي ؿشوت  أشٚصٜ ، آٖ  تٛصيغ ٚ  تذٚيٗ  اسصا٘ي ٚ  ػِٟٛت ٚ  اِىتشٚ٘يىي  تـشيفبت  ػٕذٜ  ٔضايبي  ثٝ  تٛخٝ ثب

  اػتمجبَ ٔٛسد  خلٛف ثٝ أش  ايٗ ٚ وٙٙذ ٔي ٔٙتـش  ايٙتش٘تي  ثشي  يه دس  حتي سا  ؿشوت ػّٕىشد ٚ  تحٛالت  آخشيٗ ٌيش٘ذ ٔي  ثٟشٜ ٞب سٚص٘بٔٝ

 .ٌيشد ٔي لشاس  فٗ  اُٞ

 

  ثشٌشداٖ  فبوغ .3

 

 ٚ  اداسات  سػب٘ي اًالع  ٞبي ٌشٜٚ  تٕبْ  اليٙفه  اخضاي اص  وٝ  اػت( ٕ٘بثش)  فبوغ  دػتٍبٜ حبهش  حبَ دس  سػب٘ي پيبْ  ػٕٛٔي ٚ  ٟٔٓ  اثضاسٞبي اص  يىي

 ، اداسات  ثؼوي  ػٕٛٔي سٚاثي.  اػت ٔٛخٛد ٘يض ديٍش  ٞبي سٚؽ  ثٝ  اًالػبت  وؼت ، فبوغ اص  ٔؼَٕٛ  اػتفبدٜ اص خذا. سٚد ٔي ؿٕبس ثٝ  ٔؤػؼبت

 ٘يبص ٔٛسد  اًالػبت  فبوغ  ًشيك اص ثتٛا٘ٙذ داس٘ذ،  فبوغ خٛد  اداسٜ يب  ٔٙضَ دس  وٝ  وؼب٘ي تب ا٘ذ وشدٜ  تذٚيٗ  ثشٌشداٖ  فبوغ  ػٙٛاٖ ثب  اي ثش٘بٔٝ

 .وٙٙذ  دسيبفت  تّفٗ  ؿٕبسٜ  ٌشفتٗ ثب سا خٛد

 

.  اػت  ٔتلُ  تّفٗ خي  يه  ثٝ وبٔپيٛتش(. داسد  اي ؿبخٝ  ثٙذي تمؼيٓ ػٕٛٔبً  اًالػبت  ايٗ)  اػت  ؿذٜ  تذٚيٗ  وبٔپيٛتشي  ثش٘بٔٝ  يه دس  اًالػبت

 تٛا٘ٙذ ٔي ، ؿذٜ  اػالْ  ؿٕبسٜ  ٌشفتٗ ثب ٞؼتٙذ  ؿشوت  ٔخبًجبٖ يب  ٔـتشيبٖ  ٚالغ دس  وٝ  فبوغ  كبحجبٖ ٚ  اػت  ؿذٜ  ػٕٛٔي  اػالٖ  تّفٗ خي  ايٗ

 .ؿٛ٘ذ سٚص  ثٝ ثبيذ ؿٛ٘ذ،  وٟٙٝ  صٔبٖ ٌزس ثب  چٙب٘چٝ وبٔپيٛتش دس ٔٛخٛد  اًالػبت  اِجتٝ. وٙٙذ  دسيبفت خٛد  فبوغ تٛػي سا ٘يبص ٔٛسد  اًالػبت

 

 اختيبس دس سا خٛد  اًالػبت  ٔٙجغ  يه  ػٙٛاٖ  ثٝ  وٝ  اػت  افضاسي ػخت ٚ  افضاسي ٘شْ  اي ٔدٕٛػٝ  ٚالغ دس  ثشٌشداٖ  فبوغ وبٔپيٛتش  ػيؼتٓ

  صدٖ ٚ خٛد  فبوغ  دػتٍبٜ  ٚػيّٝ  ثٝ  ثشٌشداٖ فبوغ  تّفٗ  ؿٕبسٜ  ٌشفتٗ اص  پغ تٛا٘ٙذ ٔي ، اًالػبت  ٔتمبهيبٖ. دٞذ ٔي لشاس  وٙٙذٌبٖ دسخٛاػت



 وبٔال ٚ  سٚصي ؿجب٘ٝ ًٛس ثٝ ٚ ٘ذاسد  تّفٗ  پبػخٍٛيي  ثشاي اپشاتٛس  ثٝ  ٘يبصي  ػيؼتٓ  ايٗ. وٙٙذ  دسيبفت سا خٛد ٔٛسد٘ظش  اًالػبتي  فشْ ،Start وّيذ

 خٛدوبس

 .وٙذ ٔي  ػُٕ

 

 افضاس ٘شْ Dos  ػبُٔ  ػيؼتٓ  آٖ  افضاسي ٘شْ ّٔضٚٔبت، ٚ  تّفٗ خي  يه  حذالُ ٚ ثبال  ثٝ 486  اي سايب٘ٝ  ؿبُٔ  ػيؼتٓ  ايٗ:  افضاسي ػخت  ّٔضٚٔبت

 .ثبؿذ ٔي  اًالػبت  وشدٖ سٚص ثٝ ٚ  اًالػبت  ثشاي ٔشتجي

  خب٘جي  ٞبي ٞضيٙٝ ٚ  تؼٕيشات  خشج ٚ  اػتٟالن ٚ  افت  ٘ذاؿتٗ ، ػبػتٝ 24  دٞي ػشٚيغ ٕٞچٖٛ؛  ٔٛاسدي  ثشٌشداٖ  فبوغ  ٔضايبي اص  ثشخي

  تشافيه  وبٞؾ ، فٙي ٚ  پيچيذٜ  ٞبي آٔٛصؽ  ثٝ ٘يبص  ػذْ ، دسيبفتي  فبوغ  ثبالي  ويفيت ، فبوغ  اسػبَ  ػشػت  ثٛدٖ ثبال ، ا٘ؼب٘ي  ٘يشٚي  خلٛف ثٝ

 ...ٚ  وٙٙذٜ ٔشاخؼٝ ٚ  تّفٗ

 

  فبوغ .5

 

  فبوغ  دػتٍبٜ  ِٚي ٘ذاس٘ذ وبٔپيٛتش  ثٝ  دػتشػي  وٝ  وؼب٘ي  ثٝ خٛد  اِىتشٚ٘يىي  آدسع  ًشيك اص ٚ  تّفٗ خي ٚ وبٔپيٛتش  داؿتٗ ثب تٛا٘يذ ٔي ؿٕب

 .وٙٙذ  اسػبَ  فبوغ ؿٕب  دػتٍبٜ  ثٝ تٛا٘ٙذ ٔي ٘ذاس٘ذ، وبٔپيٛتش  وٝ  وؼب٘ي  ٕٞچٙيٗ. وٙيذ  اسػبَ  فبوغ داس٘ذ،

 

 

 اًالػبتي  ثب٘ه .6

 

  خذٔبتي  خّٕٝ اص ، اػت  غيشٜ ٚ  تلٛيشي ، كٛتي  اًالػبت ، ٔمبالت ، وتت  حبٚي  وٝ  ٔدبصي  ٞبي وتبثخب٘ٝ ٔب٘ٙذ  اًالػبتي  غٙي  ٔٙبثغ  ثٝ  دػتشػي 

 .ؿٛد ٔي  اسايٝ  ايٙتش٘ت  سٚي ثش  وٝ ٞؼتٙذ

 

  دسخٛاػت ٔٛسد  اًالػبت  خذيذتشيٗ ٚ ٔٛسد٘يبص  اًالػبت  آخشيٗ ثتٛا٘ٙذ تب ثبؿٙذ آؿٙب  ايٙتش٘ت اص  ٌيشي ثٟشٜ  ثٝ ثبيذ  ػٕٛٔي سٚاثي  وبسؿٙبػبٖ

  ٞبي دا٘ـٍبٜ  اًالػبت ، ٞٛايي  پشٚاصٞبي  اًالػبت:  اػت  ايٙتش٘ت  سٚي ثش  صيبدي  اًالػبت حبهش  حبَ دس. ثيبثٙذ  ايٙتش٘ت اص سا خٛد  ػبصٔبٖ  ٔذيشاٖ

 . اػت  دػتشػي  لبثُ  سايٍبٖ  ثٝ  ايٙتش٘ت  سٚي ثش... ٚ  خٟبٖ  ٌٔشح ٚ ٔؼتجش  ٔؤػؼبت  اًالػبت ، خٟبٖ ٔتؼذد

 



 ، ساديٛيي ، تّٛيضيٛ٘ي  ٞبي ؿجىٝ اص  اػٓ  خجشي  ٔٙجغ  ٞضاساٖ دٞٙذ، ٔي لشاس  ايٙتش٘ت  سٚي ثش سا خٛد  دػتبٚسدٞبي  آخشيٗ ، تحميمبتي ٚ  ػّٕي ٔشاوض

. وٙٙذ ٔي سٚص ثٝ ٚ  دادٜ لشاس  ايٙتش٘ت  سٚي ثش خٛد  ٔمبالت ٚ ٞب تحّيُ  ٕٞشاٜ  ثٝ سا  خجشي  تحٛالت  آخشيٗ ٔشتجبً ٞب خجشٌضاسي ٚ  ٔدالت ٞب، سٚص٘بٔٝ

 ػٕيٙبسٞب،  اًالػبت  ٕٞچٙيٗ.  اػت  دػتشػي  لبثُ  ايٙتش٘ت دس  ٚسصؿي  اًالػبت د٘يب،  ػٕذٜ  ػٟبْ  ثٛسع  ٚهؼيت  آخشيٗ  ٞٛاؿٙبػي  اًالػبت

 .ديٍش  اًالػبت  ٘ٛع  ٞضاساٖ ٚ  اػت ٔٛخٛد  ايٙتش٘ت  سٚي ثش  آيٙذٜ ٚ  ٌزؿتٝ  ٞبي ٕ٘بيـٍبٜ ٚ ٞب وٙفشا٘غ

 

 1دٚس  ساٜ اص  وٙفشا٘غ .6

 

 حبهش  حبَ دس  وٝ  اػت  ديٍشي  ثشخؼتٝ  أىب٘بت اص كذاٚتلٛيش  پـتيجب٘ي ثب  ٔختّف ٘مبى اص ٘فش چٙذ يب دٚ  ٔيبٖ دٚس  ساٜ اص  خّؼبت  ثشٌضاسي

 .داسد  تدبسي ٚ  ػّٕي  ٔحبفُ دس  ٚػيؼي وبسثشد ٚ ؿٛد ٔي  اسايٝ  ايٙتش٘ت تٛػي

  ٔٛهٛع  پيشأٖٛ  ٘ٛؿتبسي  كٛست ثٝ  ٞٓ ثب ٚ  ؿذٜ  ٚكُ يىذيٍش  ثٝ  وبٔپيٛتشٞبيـبٖ  ًشيك اص  ٔـخلي  صٔبٖ دس  خٟبٖ ػشاػش اص ٔٙذ ػاللٝ افشاد

 .پشداص٘ذ ٔي ٘ظش تجبدَ ٚ  ثحث  ثٝ  خبكي

 

 تٛا٘ٙذ ٔي  ٌشٜٚ  اػوبي ٚ وٙذ ٔي  اسػبَ ٔؼتميٕبً ٘يض سا افشاد تلٛيش ٚ كذا ، اػت  ؿذٖ  سايح  حبَ دس  أشٚصٜ  وٝ خٛد  پيـشفتٝ  ؿىُ دس  فبوغ تّٝ

  ثٝ افشاد ػبيش ٚ وٙٙذ  تشػيٓ  ٕ٘ٛداسي يب  ؿىُ ، وبٔپيٛتشي  ػيبٜ  تختٝ  سٚي ثش يب  پشداختٝ  فبيُ  تجبدَ  ثٝ  ٞٓ ثب  وٙفشا٘غ  ثشٌضاسي ثب  صٔبٖ ٞٓ

 .وٙٙذ  ثحث  آٖ ٔٛسد دس ٚ  ٔـبٞذٜ سا  آٖ  ص٘ذٜ  كٛست

 

 سٚؽ  ايٗ ثب تٛا٘ٙذ ٔي  وبسؿٙبػبٖ ٚ افشاد. ٌيشد ٔي لشاس  اػتفبدٜ ٔٛسد  ٔٛفميت ثب ٘يض دٚس  ساٜ اص  خشاحي  ػُٕ  دسا٘دبْ  أشٚصٜ  خلٛف  ثٝ  سٚؽ  ايٗ

 تٛا٘ٙذ ٔي ػٕٛٔي سٚاثي  وبسؿٙبػبٖ. ثپشداص٘ذ سا ديٍش  خبيي دس  البٔت ٚ ٚآٔذ سفت  ٞضيٙٝ  وٝ آٖ  ثذٖٚ ، پشداختٝ خٛد  تدشثيبت ٚ  اًالػبت  تجبدَ  ثٝ 

 .وٙٙذ آغبص  تدشثيبت  تجبدَ  ثشاي  خلٛف  ثٝ سا  سٚؽ  ايٗ اص  ٌيشي ثٟشٜ

 

  اِىتشٚ٘يىي ثشد .7

 

 ثبس  يه  وٝ  اػت  ايٗ  اِىتشٚ٘يىي ثشدٞبي  ٔضايبي  تشيٗ ٟٔٓ اص. ايذ ديذٜ ا٘ذ، ٌشفتٝ سا پالوبسدٞب  خبي  أشٚصٜ  وٝ سا  اِىتشٚ٘يىي  ثشدٞبي ؿٕب حتٕبً

 .ٞؼتٙذ ٘ٛاصتش چـٓ ٚ  تؼٛين  لبثُ  ساحتي  ثٝ  آٖ  ٞبي پيبْ ٚ ؿٛ٘ذ ٔي  ٘لت

 

 .ؿٛد ٔي  اػتفبدٜ... يب  ٔؤػؼبت  ٞبي تّفٗ  ؿٕبسٜ ٚ  اًالػبت  ٕٞچٖٛ  وٛتبٜ  ٞبي پيبْ  ثشاي ثشدٞب  ايٗ ػٕٛٔبً



 

  ايٙتش٘تي  ٘ظشػٙدي .8

 

 سا  آدسع ٚ دٞيذ لشاس خٛد  ثٝ  ٔخلٛف  ايٙتش٘تي  ػبيت دس سا  پشػـٙبٔٝ ٔٛسد٘ظش،  پشػـٙبٔٝ  تٟيٝ ٚ  ايٙتش٘تي  ػبيت  يه ايدبد ثب تٛا٘يذ ٔي تٟٙب

  وٝ ؿٛد  ًشاحي  ًٛسي ثبيذ  ثش٘بٔٝ. داد خٛاٞٙذ  پبػخ ؿٕب  ٘ظشػٙدي  فشْ  ثٝ ، ٔشثًٛٝ  ػبيت  ثٝ  ٔشاخؼٝ ثب  ٔخبًجبٖ. وٙيذ  اػالْ  ٔخبًجبٖ  ثٝ

 .ؿٛد  ثبيٍب٘ي ، تىٕيُ اص  پغ  پشػـٙبٔٝ

 

  وبٔپيٛتشي  ٘ظشػٙدي .9

 

. وشد  اػالْ  ٔخبًجبٖ  ثٝ سا  وبٔپيٛتشي  ٘ظشػٙدي  تّفٗ  ؿٕبسٜ  تٛاٖ ٔي ، ٘ظشػٙدي  ثش٘بٔٝ  ًشاحي ٚ  تّفٗ خي  يه وبٔپيٛتش،  يه  داؿتٗ ثب

  تّفٗ) خٛد  تّفٗ  وّيذٞبي  صدٖ ثب تٛا٘ٙذ ٔي  آ٘بٖ ٚ ؿذ خٛاٞذ  ػؤاَ  آ٘بٖ اص  وٝ ؿٛ٘ذ ٔي  اي ثش٘بٔٝ ٚاسد ٔٛسد٘ظش  تّفٗ  ؿٕبسٜ  ٌشفتٗ ثب  ٔخبًجبٖ

 .ٌٛيٙذ  پبػخ ٞب ٌضيٙٝ اص  يىي  ثٝ(  ديديتبَ

 

19.Home Page 

 

Home Page كفحٝ  ايٗ. وٙٙذ ٔي ايدبد  ٔخبًجبٖ ثب استجبى  ثشلشاسي  ثشاي سا  آٖ ٞب ػبصٔبٖ  ٕٞٝ  أشٚصٜ  وٝ ، اػت  ؿشوت  ٔخلٛف  ػبيت  

 .ثبؿذ  ؿشوت  آيٙذٜ ٚ  حبَ ، ٌزؿتٝ  ٚهؼيت ٚ ػّٕىشد ، وبسوٙبٖ تؼذاد ، ؿشوت  تأػيغ  تبسيخ ٔٛسد دس  اًالػبتي  حبٚي تٛا٘ذ ٔي

 

 سٚص ثٝ ثبيذ  آٖ  اًالػبت داسد،  ؿذٖ ٘ٛ  ثٝ ٘يبص  آٖ اص  ثخـي  چٙب٘چٝ ٚ  ٞبػت ػبصٔبٖ  آتي  ٞبي ثش٘بٔٝ ٚ ػّٕىشد ٚ  تبسيخچٝ  حبٚي ػٕٛٔبً  ػبيت  ايٗ

 .ؿٛ٘ذ آؿٙب  آٖ  خذٔبت ٚ  ؿشوت ثب  ػبيت  ايٗ  ثٝ  ٔشاخؼٝ ثب تٛا٘ٙذ ٔي  ٔخبًجبٖ. ؿٛد

 

 ٌٛيب  تّفٗ .11

 

 حبهش  حبَ دس ٔب وـٛس دس.  اػت  ؿذٜ  ٔؼَٕٛ ثؼيبس  آٖ اص  اػتفبدٜ ، ػِٟٛت  ػّت  ثٝ  وٝ  اػت  سػب٘ي اًالع  ٞبي سػب٘ٝ اص  يىي ٘يض ٌٛيب  تّفٗ

 .ؿٛ٘ذ ٔي  ٌّٔغ خٛد  ٚخٜٛ  ٚهؼيت اص ٔٛسد٘ظش  ثب٘ه  ٌٛيبي  تّفٗ ثب  تٕبع  هٕٗ  ثب٘ىي  ٞبي حؼبة  داس٘ذٌبٖ اص  ثؼيبسي



 

  اي ثش٘بٔٝ ٌٛيب،  تّفٗ.  اػت  ٔٙبػجي  سٚؽ داس٘ذ، ػشٚوبس  ػٕٛٔي ٚ  ٍٕٞب٘ي  خذٔبت ثب  خلٛف ثٝ  وٝ  ٔؤػؼبتي اوثش  ثشاي  سػب٘ي اًالع  سٚؽ  ايٗ

 سا  ٔخبًت ٚ ؿٛد ٔي  ًشاحي  اي ؿبخٝ  ؿىُ  ثٝ ػٕٛٔبً  سػب٘ٝ  ايٗ  ثش٘بٔٝ. ٌيشد ٔي  وٕه  تّفٗ خي ٚ  وبٔپيٛتشي  ػيؼتٓ  يه اص  وٝ  اػت

 .وٙذ  ٌٛؽ سا  الصْ  اًالػبت  ػپغ ٚ ٚاسد خٛد  تّفٗ  ثٝ سا  ٔٛهٛع  آٖ وذ وٙذ، ٔي  پيٍيشي سا  خبف  ٔٛهٛػي  چٙب٘چٝ. وٙذ ٔي  سإٞٙبيي

 .دٞذ ٔي  پبػخ سا  ٔخبًجبٖ  ػؤاالت اص  اي ػٕذٜ  ػٟٓ ٚ  اػت  ؿذٜ  ٔتذاَٚ ثؼيبس حبهش  حبَ دس  ثش٘بٔٝ  ايٗ

 

 ( كٛتي  پؼت)  كٛتي  كٙذٚق .12

 

  ايٗ دس. ٘ذاسد ٚخٛد ٞب دسخٛاػت  ثٝ  خٛاثٍٛيي  ثشاي  تٛسياپشا  ٞيچ.  اػت  ٚكُ وبٔپيٛتش  ثٝ  وٝ  اػت  تّفٙي  ؿٕبسٜ ، كٛتي  كٙذٚق يب ٌيش پيبْ  تّفٗ

 ػّٕىشد  ايٗ) ؿٛد ٔي هجي ٘بظش  كٙذٚق  يه دس  ٔـتشوبٖ  پيبْ ، آٖ اص  پغ ٚ ؿٛد ٔي  پخؾ  ٌيش٘ذٌبٖ  تٕبع  ثشاي  ؿذٜ هجي  پيغبْ  يه  حبِت

 ٚ  تؼشيف  ثٙبثشايٗ.  اػت  داخّي  تّفٗ ٔشوض  يه ٔب٘ٙذ  پؼتي  كٙذٚق  داخّي  ػيؼتٓ Answering Machine أىبٖ(. اػت  يه  ػُٕ ٔب٘ٙذ

 .پزيش٘ذ أىبٖ  ديديتبِي  ٞبي تّفٗ  ًشيك اص  اػٕبَ  ايٗ  وٝ  داساػت سا خٌٛى  ثٝ  ٔختّف  ٞبي والع  تخلق

 

  ًشاحي  اي ؿبخٝ  ؿىُ  ثٝ ػٕٛٔبً ٘يض ٌيش پيبْ  افضاسي ٘شْ  ثش٘بٔٝ. دٞذ ٔي لشاس ٌيش پيبْ اختيبس دس  ٔؼتميٓ ًٛس ثٝ ٚ هجي  سايب٘ٝ دس سا ٞب پيبْ  أىب٘بت

  ًشيك اص  ؿذٜ هجي  ٞبي پيبْ  ؿٙيذٖ. دٞذ لشاس ، اػت  پيبْ  ٔفْٟٛ ثب ٔشتجي دليمبً  وٝ  اي ؿبخٝ دس سا ٔٛسد٘ظش  پيبْ تٛا٘ذ ٔي  دٞٙذٜ پيبْ ٚ ؿٛد ٔي

 . پزيشاػت أىبٖ وبٔپيٛتش  ثّٙذٌٛي يب  ؿٟشي  تّفٗ
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  ايٗ. ٌشفتٙذ ٔي  وٕه اػاليذ ٚ اٚسٞذ دػتي  ٞبي ػيؼتٓ اص ػٕيٙبسٞب ٚ ٞب ٕ٘بيـٍبٜ دس خٛد  ٔحلٛالت  تجّيغ ٚ  ٔؼشفي  ثشاي  ٔذيشاٖ  ايٗ اص  پيؾ

  دسثبسٜ اػاليذٞب  ٕ٘بيؾ  حيٗ دس  دٞٙذٜ اسايٝ  يه تب ثٛد  الصْ ٔؼٕٛال ٚ  ٌشفت ٔي  ؿىُ اػاليذ  پخؾ  ٞبي دػتٍبٜ ٚ اٚسٞذ  ثشاػبع ػٕذتبً  ػيؼتٓ

 چشا ، ٘يؼت  دٞٙذٜ اسايٝ حوٛس  ثٝ  ٘يبصي ٚ وٙذ ٔي  وٙتشَ ٚ  ٞذايت سا  ٕ٘بيؾ  ٘حٜٛ  وٝ  اػت  سايب٘ٝ  ايٗ ، وٙٛ٘ي  ٞبي دسػيؼتٓ أب. وٙذ  كحجت آٟ٘ب

 .ػبصد ٔي  ٔٙتمُ  ٔخبًجبٖ  ثٝ ٔؤثش ٚ  ص٘ذٜ وبٔالً  كٛست  ثٝ  ٕ٘بيؾ  هٕٗ سا  الصْ  تٛهيحي  اًالػبت اػاليذٞب  ٕٞشاٜ  كٛتي  ٞبي ثشؽ  وٝ

 

 تٛا٘ذ ٔي ثبؿذ،  ػٙديذٜ ٚ  دسػت اٌش  اِىتشٚ٘يه  اسايٝ  ػيؼتٓ  يه دس  آٔبسي  ٕ٘ٛداسٞبي ٚ  ٔتٗ ، ا٘يٕيـٗ تلٛيش، ، كٛت  صٔبٖ ٞٓ  وبسٌيشي ثٝ

 .ثبؿذ  داؿتٝ  ٔـتشي  سهبيت ٚ  تٛخٝ  خّت دس سا تأثيش  ثيـتشيٗ



  ٞبي ثشؽ وٙذ،  پخؾ  ٔٛصيه اػاليذ،  پخؾ  ٍٞٙبْ دس  وٝ  داؿت  اي ٔحبٚسٜ وبٔالً  اي سايب٘ٝ اػاليذ  پخؾ  ػيؼتٓ  يه  تٛاٖ ٔي  تشتيت  ايٗ  ثٝ

  ٘ىبت تٛا٘ذ ٔي ٞب كحٙٝ  يال الثٝ دس  ا٘يٕيـٗ اص  ػٙديذٜ  اػتفبدٜ. وٙذ  خّت خٛد  ثٝ سا  ٔـتشي  حٛاع ٚ  ٞٛؽ  تٕبْ ٚ دٞذ  ٘ـبٖ  ٚيذيٛيي

  تٛا٘بيي  ايٗ ٚ  فٟيٕذٜ سا چيض  ٕٞٝ  وٝ وٙذ اِمب  ثيٙٙذٜ دس سا تلٛس  ايٗ ٚ ثىـذ تلٛيش  ثٝ  اي سايب٘ٝ  لٛي  ٌشافيه  وٕه ثب سا  اسايٝ  غيشلبثُ ٚ  تئٛسيه

 .ثٍيشد  تلٕيٓ  آٖ  ثٝ  ساخغ  وبُٔ  ٘فغ  ثٝ اػتٕبد ثب  وٝ  اػت  يبفتٝ سا
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 اص ٚيذيٛ  وبسثشدٞبي  فٗ  ايٗ دس.  اػت ٌشفتٝ لشاس  تٛخٝ ٔٛسد ٞب ػٕٛٔي سٚاثي دس  آٖ اص  اػتفبدٜ اخيشاً  وٝ  اػت  خذيذي  فٖٙٛ اص  ٚيذيٛيي  ٔدّٝ

  تّٛيضيٖٛ اص  اػتفبدٜ ثب  ثش٘بٔٝ  صٔبٖ ٞٓ  پخؾ ٚ  آٔٛصؽ ٞب، فؼبِيت  تلٛيشي  ٕ٘بيؾ ٞب، ثش٘بٔٝ ٚ  ٔشاػٓ  تلٛيشي هجي ، وبسوٙبٖ  ثشاي  فيّٓ  ٕ٘بيؾ

 .ٌيشد ٔي  كٛست  آٖ اص  خذيذي  اػتفبدٜ ٚ  اػت  سفتٝ فشاتش  ثؼتٝ ٔذاس

 

  وٛتبٜ  تلٛيشي  ثش٘بٔٝ  كٛست  ثٝ  ٔبٜ يب  ٞفتٝ  ٔثُ  ٔؼيٗ  صٔبٖ  يه  ًَٛ دس  ػبصٔبٖ  ثٝ ٔشثٛى  تلٛيشي  ٞبي فؼبِيت ٚ اخجبس  اٞٓ ، اػبع  ايٗ ثش

  ٔشاخؼبٖ ديذ  ٔؼشم دس( ا٘تظبس  ػبِٗ)  ٕٞىف  ًجمٝ يب  غزاخٛسي  ػبِٗ  ٔثُ  ػبصٔبٖ آٔذ ٚ  سفت پش ٔحيي دس ٚ ؿٛد ٔي  تٟيٝ  الصْ ٌفتبس ثب  ٕٞشاٜ

 .ٌيشد ٔي لشاس  وبسوٙبٖ يب

 .وشد  پخؾ ٚ  تٟيٝ سا ٔشتجي ٚ  وٛتبٜ ، ٔتٙٛع  ٞبي ثش٘بٔٝ  آٖ  ثشاػبع ٚ وشد  تؼشيف  ٔتفبٚتي  ػٙبسيٛٞبي  تٛاٖ ٔي  ٚيذيٛيي  ٞبي ثش٘بٔٝ  ايٗ  ثشاي

 

 1 وبتبِٛي  دي. ػي .15

 

  اًالػبت اص  اي ٔدٕٛػٝ  ٚالغ دس  وبتبِٛي  دي. ػي. داسد  ٌّٔٛثي ٚ  فشاٚاٖ  وبسآيي  سايب٘ٝ ػلش دس  وٝ  اػت  اي سػب٘ٝ چٙذ  ٔدٕٛػٝ  اثضاسٞبي اص  يىي

 . اػت  ؿذٜ  ًشاحي  فيّٓ ٚ تلٛيش ، ٘ٛؿتٝ  كٛست  ثٝ  وٝ  اػت

 

 "وبتبِٛي  دي ػي"  يه تِٛيذ  ثٝ تٛا٘ذ ٔي  استجبًبت  ػّْٛ  وبسؿٙبع  يه ٚ  وبٔپيٛتشي  ٘ٛيؼي ثش٘بٔٝ  ٔتخلق  يه ، ٌشافيؼت  يه  ٕٞىبسي

 تٛػي  ًشاحي ٚ  ٌشافيىي  فٖٙٛ ٚ أٛس اص  ٌيشي ثٟشٜ ، استجبًبت وبسؿٙبع تٛػي  سػب٘ي اًالع فشآيٙذ ثش  وّي  ٘ظبست ٚ  ٔتٗ  تذٚيٗ. ثيب٘دبٔذ

 : اػت صيش ؿشايي  داساي  وٝ آفشيٙذ ٔي  اثضاسي وبٔپيٛتش،  ٘ٛيغ ثش٘بٔٝ تٛػي يبثذ،  اٌ٘جبق  آٖ ثش ٞب ا٘ذيـٝ  ايٗ  وٝ  اي ثش٘بٔٝ  تذٚيٗ ٚ  ٌشافيؼت

 

 (تلٛيش ٚ  ٔتٗ ، فيّٓ)  ٌٔبِت  تٙٛع  لبثّيت         §



 

 ( حشوت ٚ ٘ٛس ، سً٘)  پيبْ  اسػبَ  خزاثيت         §

 

  پيبْ تىثيش ٚ  حشوت ، ا٘تمبَ  ػِٟٛت ٚ  لبثّيت         §

 

  ٔيٟٕب٘بٖ ٚ  ٔخبًجبٖ ، ٔـتشيبٖ  ثٝ سا ٞب دي ػي  ايٗ تٛا٘يذ ٔي ٚ ٌيشيذ  ثٟشٜ  اي سػب٘ٝ  چٙيٗ اص خٛد  ػبصٔبٖ يب  ؿشوت  ٔؼشفي  ثشاي تٛا٘يذ ٔي ؿٕب

 .ثذٞيذ  ٞذيٝ  ؿشوت
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  دلت  افضايؾ ، تؼشيغ  ثشاي ٚ ٞب ػبصٔبٖ ٚ  ٔؤػؼبت  ٔختّف  ٔشاخؼبٖ  حوٛسي  ػؤاالت  ثٝ  ٔىب٘يضٜ  پبػخٍٛيي ٔٙظٛس  ثٝ ايؼتب  سػب٘ي اًالع  ػبٔب٘ٝ

 . اػت  ؿذٜ  ًشاحي  ٚلت دس  خٛيي كشفٝ ٚ  پبػخٍٛيي دس

 

  ػؤاالت  اػت لبدس ٔشثٛى  افضاسي ٘شْ  ثش٘بٔٝ ٚ  اٍ٘ـت  ثٝ  حؼبع ٔب٘يتٛس ، چٛثي  خؼجٝ ، سايب٘ٝ  دػتٍبٜ  يه  حذالُ اص  ٌيشي ثٟشٜ ثب  ػيؼتٓ  ايٗ

  ٚػيّٝ ٞش يب  ٔبٚع ٚ وّيذ  كفحٝ ٔب٘ٙذ  اِىتشٚ٘يىي  ٚػبيُ  ثذٖٚ ٚ  ٔٙبػت ٚ صيجب ثؼيبس  ػجه  ثٝ سا  وٙٙذٌبٖ ٔشاخؼٝ ٔٛسد٘يبص  اًالػبت ٚ  تىشاسي

 ٞبي پشػؾ  پبػخ ، اًالػبتي  ثب٘ه  يه  ثٝ  اتلبَ ثب تٛا٘ذ ٔي  ٕٞچٙيٗ  ػيؼتٓ  ايٗ. دٞذ  پبػخ ، ٕ٘بيؾ  كفحٝ  سٚي ثش  اٍ٘ـت  اؿبسٜ ثب فمي ٚ ديٍش

  ثب٘ه اص وبسثش  دسخٛاػتي  اًالػبت  حبِت  ايٗ دس. دٞذ لشاس  ٚي اختيبس دس ٚ وٙذ  اػتخشاج  دسخٛاػتي  خبف ٔٛسد ثب  ٌٔبثك سا وبسثش  ٔختّف 

 .ؿٛد ٔي  اسايٝ  ٕ٘بيؾ  كفحٝ  سٚي ثش ٚ  اػتخشاج  اًالػبتي

 

 ثب ، ثب٘ه دس ٔؼتمش  ػبٔب٘ٝ  ٔمبثُ دس حوٛس اص  پغ  ٚي وٙذ،  دسيبفت خٛد  خبسي  حؼبة  صٔيٙٝ دس  اًالػبتي خٛاٞذ ٔي  ؿخلي  وٙيٓ  فشم

  ثٝ ٔشثٛى  اًالػبت ،(ثٛد خٛاٞذ  اٍ٘ـت  ٚػيّٝ  ثٝ ٞب ٚسٚدي  ايٗ  تٕبٔي) ػجٛس سٔض ٚ  حؼبة وذ  اسايٝ ٚ  ٕ٘بيؾ  كفحٝ  سٚي ثش خٛد  اٍ٘ـت  فـشدٖ

 خٛاٞذ  دسيبفت  اًالػبتي  ثب٘ه دس ٔٛخٛد  اسلبْ ٚ آٔبس  ثشاػبع سا ديٍش  ٌضاسؽ  ٘ٛع ٞش ٚ  ٔٛخٛدي يب  ٔختّف  ٞبي ٔبٜ  ثشاي سا خٛد  خبسي حؼبة

 .وشد

 

  ٌضاسؽ  ٌشفتٗ  أىبٖ  وٝ  اػت  تٛهيح ثٝ  الصْ.  اػت  اسايٝ  لبثُ ٘يض ديٍش  ثب٘ىي  خذٔبت  ٚيظٌي ٚ ٞب ًشح ٚ  ثب٘ىي  ٔختّف  اًالػبت  ػيؼتٓ  ايٗ دس

 . اػت  فشاٞٓ  ػيؼتٓ  ايٗ دس ٘يض  ٔىتٛة



 

 :ايؼتب  سػب٘ي اًالع  ػبٔب٘ٝ  ٔضايبي

 

 . أىب٘بت  حذالُ اص  ٌيشي ثٟشٜ ثب وٙٙذ ٔي ثشلشاس  تٕبع  ػيؼتٓ ثب  وٝ  وبسثشا٘ي  ثٝ  ٔتٙٛع  اًالػبت  اسايٝ  أىبٖ -

 

  ٞفتٝ  ايبْ  تٕبْ دس ٚ  ػبػتٝ 24  دٞي ػشٚيغ -

 

  خب٘جي  ٞبي ٞضيٙٝ ٚ  اػتٟالن ، افت  ٘ذاؿتٗ -

 

  اًالػبت  اسايٝ  ويفيت ٚ  ػشػت  ثٛدٖ ثبال -

 

  پبػخٍٛيي ٚ  دلت  افضايؾ -

 

 ٚيٙذٚص  ٕ٘بيـي  أىب٘بت اص  اػتفبدٜ ٚ صيجب ثؼيبس  ظبٞشي ثب  اًالػبت  اسايٝ  أىبٖ -

 

 CLIPPER, FAXPRO.Betrive :ٔب٘ٙذ DOS ٔحيي دس  اًالػبتي  ٞبي ثب٘ه ثب استجبى  لبثّيت -

 

 . وبسثشدي  ثش٘بٔٝ دس  ٔتٙي ـ  ػذدي  اًالػبت ٚسٚد  أىبٖ -

 

 . فٙي ٚ  پيچيذٜ  ٞبي آٔٛصؽ  ثٝ ٘يبص  ػذْ ٚ  ػيؼتٓ اص  ػبدٜ  ٌيشي ثٟشٜ  أىبٖ -

 

 تغييش ٚ  ٚيشايؾ  لبثُ ٚ  ٔتٙٛع  اًالػبت -



 

  اًالػبت  ثٙذي ًجمٝ ٚ  تفىيه  أىبٖ -

 

 چبپٍش  سٚي ثش  ٔختّف  ٞبي ٌضاسؽ  چبح  أىبٖ -

 

  ػيؼتٓ  ٔـتشوبٖ يب  ٚيظٜ  وبسثشاٖ  ثشاي  ٚيظٜ  دػتشػي ايدبد  أىبٖ -

 

  ثبخٝ  پـت  ثٝ  وٙٙذٜ ٔشاخؼٝ  تشافيه  وبٞؾ -

 

 ثشتش  تىِٙٛٛطي اص  اػتفبدٜ ثب  اًالػبت  ثخؾ  وبسوٙبٖ وبس  حدٓ ٚ  ػختي  وبٞؾ ٚ  ؿغّي  ٚهؼيت  استمبي -

 

  سػب٘ي اًالع  ٞبي ٞضيٙٝ  وبٞؾ -

 

 خٛدوبس  كٛست  ثٝ ٔختّف  ٞبي ٌضاسؽ ٚ  اًالػبت  اػتخشاج  أىبٖ ٚ  ػبصٔب٘ي ػبختبس  ثٝ  ثؼتٝ  ٔتٙٛع  ٌضاسؿبت  اسايٝ  أىبٖ -

 

  ؿشوت دس ٔٛخٛد  أىب٘بت ٚ  اًالػبت اص  ٚسي ثٟشٜ -
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  وبسثشدٞبي دا٘يذ ٔي ؿٕب  أشٚصٜ أب ، اػت  تّٛيضيٛ٘ي  پخؾ  ٔختق  تىِٙٛٛطي  ايٗ  وٝ  ثپٙذاسيٓ تب ٚاداسد  وٕي سا ٔب ، ٔبٞٛاسٜ  وّٕٝ  ديذٖ ؿبيذ

 .داس٘ذ  ٌٛ٘بٌٖٛ  وبسثشدٞبي ٚ  ٔختّف  ا٘ٛاع ٞب ٔبٞٛاسٜ.  اػت فشاتش  فٛتجبَ  ٔؼتميٓ  ٞبي ثش٘بٔٝ  پخؾ اص  ٔبٞٛاسٜ

 



  أشٚصٜ. ؿٛد ٔي  ا٘دبْ ٞب ٔبٞٛاسٜ  ًشيك اص ػٕٛٔبً... ٚ  سػب٘ي اًالع ، وـبٚسصي  ٞبي سيضي ثش٘بٔٝ ، ؿٟشػبصي ٚ  ؿٟشي  سيضي ثش٘بٔٝ ، ٞٛاؿٙبػي  اًالػبت

 ٚ  دسيبيي ، ٞٛاپيٕبيي  ٞبي ؿشوت  أشٚصٜ. ؿٛد  اػتفبدٜ خب ثٝ ٚ  دسػت ، ٞشوذاْ اص ثبيذ  وٝ ٞؼتٙذ  سػب٘ي اًالع  تىِٙٛٛطي  ثبَ دٚ  ايٙتش٘ت ٚ  ٔبٞٛاسٜ

  آٖ خٛداص  ٞبي سيضي ثش٘بٔٝ دس ٚ  وٕه ٞب ٔبٞٛاسٜ  دسيبفتي  اًالػبت اص  ٔختّف  اؿىبَ  ثٝ ديٍش  ٔؤػؼبت ٚ ٞب ؿشوت اص  ثؼيبسي ٚ  صٔيٙي  ٚ٘مُ حُٕ

 .ٌيش٘ذ ٔي  ثٟشٜ

 

 دس  اي ٔبٞٛاسٜ  تّٛيضيٛ٘ي  ثخؾ  اًالػبت اص  ٌيشي ثٟشٜ ، ٞبػت ػبصٔبٖ  ػٕذٜ  اػتفبدٜ ٚ  تٛخٝ ٔٛسد  وٝ خٛ دس  ٌشفتٝ لشاس  ٞبي ٔبٞٛاسٜ اص خذا

 .ؿٛد ٔي  اػتفبدٜ  آٖ اص ٞب ػٕٛٔي سٚاثي  ثؼوي دس  وٝ  اػت  هشٚسي  أشي ٞب، ػبصٔبٖ  إُِّ ثيٗ أٛس  ٞبي ثخؾ

 

 آخش  حشف

 

 

 ." اػت  ػٕٛٔي سٚاثي  ٚظيفٝ  سػب٘ي  پيبْ" وشد تأويذ  خذيت ثب ثبيذ  پغ  ايٗ اص اػت،  "ٔـتشي ثب  ٕٞيـٝ  حك": ٌٛيٙذ ٔي  ػٕٛٔي سٚاثي دس

 

  اِىتشٚ٘يه  ٞبي ػشٚيغ اص  ػٕٛٔي سٚاثي  اٞذاف  ثٝ  سػيذٖ  ثشاي  تٛا٘يٓ ٔي  چٍٛ٘ٝ  وٝ ثبؿذ  ايٗ ، ايٙتش٘ت ػلش دس ٔب  ػؤاالت  تشيٗ ػٕذٜ ؿبيذ أب

 . ػبصيٓ ثشلشاس  ػٕٛٔي سٚاثي ثب سا  ٔخبًت يب  ٔـتشي استجبى ٞب ػشٚيغ  ايٗ تٛػي  تٛا٘يٓ ٔي  چٍٛ٘ٝ  وٝ ايٗ تش ٟٔٓ ٚ  وٙيٓ  اػتفبدٜ

 

 وٙيٓ؛  فشأٛؽ ٘جبيذ  وٝ سا  ٘ىبتي أب

 

 . اػت  ٌيشي ؿىُ  حبَ دس  اِىتشٚ٘يه  ٞبي سػب٘ٝ ثب  ساثٌٝ دس  ٔخبًجبٖ اص  خذيذي  ٘ٛع ـ

 

 . اػت  ٌؼتشؽ ٚ تغييش  حبَ دس  فضايٙذٜ  اي ٌٛ٘ٝ  ثٝ  ػٕٛٔي سٚاثي ـ

 

 .آٚس٘ذ ٔي  سٚي  استجبًبت  تىِٙٛٛطي  ًشيك اص استجبى  ثٝ  ٔؼتميٓ استجبى  سٚؽ اص ٞب ػٕٛٔي سٚاثي ـ

 



  ثٝ  سػب٘ي پيبْ أب ؿذ، خٛاٞذ سٚص  ٚثٝ خذيذ  ٔؼبيُ ٚ داد خٛاٞذ تغييش سا  آٖ  ٔخبًجبٖ ٚ  ػٕٛٔي سٚاثي  ثيٗ  استجبًي  ٔٙبػجبت خذيذ،  ٞبي تىٙيه

 سٚاثي ص٘ذ، ٔي سا  اكّي  حشف  ايٙتش٘ت  آٖ دس  وٝ  خذيذي  د٘يبي  ثٝ ٚسٚد ثب. ٔب٘ذ خٛاٞذ  ثبلي ٞب ػٕٛٔي سٚاثي  ثشاي  ٔذاْٚ  ٔؼؤِٚيت  يه  كٛست

 : اػت صيش  ؿشح  ثٝ آٟ٘ب  تشيٗ ػٕذٜ  وٝ يبثذ ٔي  تبصٜ  ٞبيي ٔؼؤِٚيت  ػٕٛٔي

 

 .ٌيشد ٔي  ا٘دبْ  اًالػبت تِٛيذ ٚ  تٟيٝ  ٔشحّٝ  ايٗ دس  وٝ  يبثي اًالع         

 

 . اػت  اًالػبت  تٙظيٓ ٚ  تذٚيٗ  ٔشحّٝ  وٝ  ؿٙبػي اًالع         

 

 . اػت  اًالػبت  تجييٗ ٚ  تٛصيغ  ٔشحّٝ  وٝ  سػب٘ي اًالع         

 

 اي ٔـبٚسٜ  ٘مؾ ٚ يبثٙذ ٔي  وبٞؾ  ٔؤػؼبت  وبسوٙبٖ وبسٞب،  ؿذٖ  وبٔپيٛتشي ثب  دا٘يٓ ٔي  ًشفي اص

  وبسٞبي  ثٝ ٚ ؿٛ٘ذ ٔي تش تخللي ٞب ػٕٛٔي سٚاثي. يبثذ ٔي  افضايؾ  ػٕٛٔي سٚاثي  ٔؤػؼبت تؼذاد  آيٙذٜ دس. يبثذ ٔي  تٛػؼٝ  ػٕٛٔي سٚاثي 

 .آٚس٘ذ ٔي  سٚي  تخللي

 

  ػّٕي  وبسٞبي ٚ ٞب ٞضيٙٝ. آٚس٘ذ ٔي  سٚي دٚس ساٜ  استجبًبت  ثٝ  ػٕٛٔي سٚاثي  ٔتخللبٖ. يبثذ ٔي  افضايؾ ٞب ػٕٛٔي سٚاثي  اختيبسات  ٔحذٚدٜ ٚ اثؼبد

 .ثذيب ٔي  افضايؾ  ػٕٛٔي سٚاثي  سػب٘ي اًالع ٚ  اي ٔـبٚسٜ  ٘مؾ ٚ  وبٞؾ  ػٕٛٔي سٚاثي دس  خذٔبتي ٚ

  

 .ؿٛد ٔي " وبٔپيٛتشي"  ػٕٛٔي سٚاثي  وبسؿٙبػبٖ أٛس اص  ثؼيبسي  ٞشحبَ ثٝ


