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 هقذهِ

 تاقس.  تٛچيا ٔي  يٚضظقضقسٝ  ٔرسملٛا٘يٗ اضائٝ قسٜ زض ايٗ ٔسٗ 

 ٌيط٘س.  ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض ٔي - BISFed –  تٛچيا خٟا٘يفسضاؾيٖٛ زحر ٘ٓاضذ إِّّي تٛچيا  ايٗ لٛا٘يٗ زض زٕأي ٔؿاتماذ تيٗ

ٔؿاتماذ آظاز خٟا٘ي، خاْ ٞاي لااضٜ اي، ٔؿااتماذ لٟطٔاا٘ي خٟاا٘ي ٚ ُٔٙماٝ اي ٚ       ٕٞچٙيٗٚ  BISFedقأُ وّيٝ ٔؿاتماذ ٔهٛب  ٔؿاتماذايٗ 

 ٔي تاقس. تاظي ٞاي خاضإِديه 

٘ىازي ضا تٝ ٔٙٓٛض زثييٗ ٚ زفؿيط تٝ ايٗ لٛا٘يٗ ايافٝ ٕ٘ايٙس، ِٚاي  ،  BISFedوٕيسٝ ٞاي تطٌعاضي ٔؿاتماذ ٔي زٛا٘ٙس تا زٛافك ٕ٘ايٙسٜ فٙي ٔٙهٛب 

 قٛ٘س تٝ ٚيٛح ٔكرم تاقٙس.ٔي  BISFedثايس ٔفْٟٛ ٚ ٔٗٙي لٛا٘يٗ ضا زغييط زٞٙس ٚ زض فطْ ٞاي زهٛية وٝ زحٛيُ ايٗ زفاؾيط ٘

 

 رٍح بازي

ٌطز٘س، أا تٝ زٕاقااٌطاٖ اظ خّٕاٝ اًٖااي     قٛز ٚ ْٖٕٛ ٔطزْ تٝ حًٛض زض ايٗ ٔؿاتماذ زكٛيك ٔي اظ حًٛض زٕاقاٌطاٖ زض ايٗ ٔؿاتماذ اؾسمثاَ ٔي

قٛز وٝ زض ذالَ ُٖٕ خطزاب زٛج زٛؾٍ يه تاظيىٗ ؾىٛذ ضا ضٖاير ٕ٘ايٙس. اظ تٗس اذاللي ٚ ضٚح تاظي  حًٛض ٘ساض٘س، زٛنيٝ ٔي تاظيٞا وٝ زض  زيٓ

 تاقس. ٔي تٛچيا ٕٞا٘ٙس تاظي زٙيؽ ضٚي ٔيع

 

 ترجوِ

 ضز. چٙا٘چٝ ٔايُ تٝ زضيافر ايٗ ُّٔة ٞؿسيسزغييط لٛا٘يٗ تطاي اًٖايي وٝ ذٛاٞاٖ زطخٕٝ آٖ تٝ ظتاٖ ٞاي زيٍط ٔي تاقٙس ٘يع ٚخٛز زالاتُ  ٘ؿرٝ

  ٔالن ذٛاٞس تٛز.  زٕاؼ حانُ ٕ٘ائيس. زض نٛضذ تطٚظ اذسالف ٘ٓط زض زفؿيط لٛا٘يٗ ٘ؿرٝ اٍّ٘يؿي ايٕيُ زٗييٗ قسُِٜفا تا  

 

 عکس برداري

ظزٖ فّف زٚضتيٗ ٕٔٙٛٔ اؾر. فيّٕثطزاضي اظ ٔؿاتماذ ٔداظ اؾر. اِثسٝ ٘هة زٚضتيٗ تا زائيس زاٚض ٚ يا ٕ٘ايٙسٜ فٙي تٟٕطاٜ اظ ٔؿاتماذ ٖىؽ تطزاضي 

 زض ٔؿاتمٝ ٔداظ اؾر. 

 

 ( تعاريف1

 Classificationتٙسي  : فطآيٙس والؼ تٙسي ٚضظقىاضاٖ ُٔٙثك تط لٛا٘يٗ والؼBISFed 

 CP  :Cerebral Palsyفّح ٔغعي / 

 Division  تٙسي ؾُح ضلاتر تا زٛخٝ تٝ والؼ: يىي اظ چٙس  

 Jackتاقس. ، وٝ ؾفيس ضً٘ ٔييا زٛج خه : زٛج ٞسف 

 Ballٓٙٔ ،تاقس ٞاي لطٔع، آتي ٚ يا خه ٔي ٛض ٞط يه اظ زٛج: زٛج 

 Dead ball      زٛج ٔطزٜ، زٛخي اؾر وٝ تٗس اظ خطزاج قسٖ، اظ ظٔيٗ تاظي ذاضج قسٜ يا تٗس اظ ٘ماى ٔماطضاذ، زٛؾاٍ زاٚض اظ ظٔايٗ تااظي :

 قٛز.  وٝ تٙا تط ا٘سراب تاظيىٗ خطزاب ٕ٘ي زٛخي، يا قٛز خطزاب ٕ٘ي ازٕاْ ٚلر تاظيىٗ تٝ زِيُاؾر، يا زٛخي وٝ  تطزاقسٝ قسٜ

 قٛز. تٝ تاظيىٗ ٔماتُ زازٜ ٔي اَياٖ يه ٘يٕٝ  اظ ؾٛي زاٚض تطاي خطيٕٝ تاظيىٙي ذزض خايٝ و زٛج ايافي: زٛج خٙاِسي 

  وٙس. خطزاب ٕ٘ي زٚضزض يه زٛج خطزاب ٘كسٜ: زٛج ٞايي وٝ يه َطف 

  .اتعاض زؿر چطذف زٛج: ضٔح وٛچىي وٝ تطاي وٙسطَ چطذف زٛج ٞا اؾسفازٜ ٔي قٛز 

 Ball Template ٍقٛز. ٞا اؾسفازٜ ٔي زٛج: اٍِٛي زٛج، وٝ تطاي زأييس ٔحي 

 Weigh scale اؾسفازٜ ٔي قٛز.  ٌطْ تطاي ٚظٖ وطزٖ زٛج تٛچيا 0.01تا زلر : زطاظٚيي 

  ٝزض آ٘دا زٕطيٗ ازاق اٖالْ ٔحَٛٝ زٕطيٗ: تٝ ٔحَٛٝ زٗييٗ قسٜ تطاي ٚضظقىاضاٖ اَالق ٔي قٛز وٝ ٚضظقىاضاٖ لثُ اظ ٚضٚز ت 

 ٔي ٕ٘ايٙس. 
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 Call room ٖخيف اظ ٞط تاظي حًٛض ٚ غياب: ٔىا  

 Field of Play قٛز. ٚ خايٍاٜ ٚلر ٍ٘ٝ زاض ٔي: ٔحَٛٝ اي وٝ قأُ زٕاْ ظٔيٗ ٞا 

 Courtَٝٛقٛز. ٞاي( خطزاب ٘يع ٔي ٞاي )ٔطتٕ ٌطز٘س وٝ قأُ تاوؽ اي وٝ تٝ ٚؾيّٝ ذٌُٛ ٔطظي ٔكرم ٔي : ظٔيٗ تاظي، ٔح 

 Playing Area :ٔحَٛٝ تاظي ٟٔٙاي تاوؽ ٞاي خطزاب 

 Throwing Box وٙٙس. تاوؽ قٕاضٜ زاض ٚ ٖالٔر ٌصاضي قسٜ وٝ ٚضظقىاضاٖ اظ آ٘دا زٛج ٞا ضا خطزاب ٔي 6: يىي اظ 

 Throwing Lineوٙٙس. : ذٍ ضٚي ٔحَٛٝ وٝ ٚضظقىاضاٖ اظ خكر آٖ زٛج ضا خطزاب ٔي 

 V lineٍذٍ ٚي قىُ/ ذ :Jackٌصضز زا زض خطياٖ تاظي لّٕساز قٛز.ٔي اظ آٖ  اؾر وٝ زٛج ٞسف  ، ذُي 

 Crossذاضج ٔي قٛز  ذٌُٛ وٙاض ظٔيٗاظ  خهزض قىؿر زؿاٚي، يا ظٔا٘ي وٝ  : ٖالٔر ٔٛخٛز زض ٔطوع ٔحُ تاظي تطاي لطاض زازٖ خه

 وٙس. حطور ٔيتٝ ؾٕر ُٔٙمٝ غيط لا٘ٛ٘ي خه   اِٚيٗ زٛج ضٍ٘ي، وٝ تٗس اظ خطزاب ظٔا٘يٚ يا 

 : Target Box  ٔسطي تطاي خطزاب خٙاِسي ؾا٘سي  25٘سي ٔسط زض اؾ 25تاوؽ 

 اَالق ٔي قٛز. ٔطاؾٓ اذسسأيٝ خاياٖ زٛضٕ٘ٙر ٔحؿٛب ٚ وٙسطَ زٛج ٞا ٝ ٚ يا ٔؿاتماذ آٖ اظ زدٟيعاذ زٛضٕ٘ٙر: تٝ وُ ٔؿاتم 

 ٔي قٛز. ٕٔىٗ اؾر زض يه زٛضٕ٘ٙر چٙس ٔؿاتمٝ تطٌعاض قٛز.

  .وّيٝ ٔؿاتماذ زيٕي ٚ زٚ ٘فطٜ ٘يع يه ٔؿاتمٝ ٔحؿٛب ٔي قٛ٘س. ٔؿاتمٝ: وّيٝ ٔؿاتماذ ا٘فطازي يه ٔؿاتمٝ ٔحؿٛب ٔي قٛ٘س 

 Matchقٛز. : ٔؿاتمٝ، تٝ ضلاتر ٔياٖ زٚ َطف ازالق قسٜ ٚ اظ زٗسازي زٚض زكىيُ ٔي 

 End :ٜا٘س. يه ترف اظ تاظي، ظٔا٘ي وٝ ٕٞٝ زٛج ٞا زٛؾٍ زٚ َطف تاظي قس 

 : Disrupted end  ٞا چٝ تٝ نٛضذ ٖٕسي ياا ؾاٟٛي )زهاازفي( اظ ضٚاَ ياا خطيااٖ       قٛز وٝ زٛج ٔرسُ قسٜ، تٝ حاِسي ٌفسٝ ٔي تاظي

 ٖازي تاظي ذاضج قسٜ ا٘س. 

 Violation     الق َا : ٘مى ٔمطضاذ، تٝ ٞط ٘ٛٔ ّٖٕي غيط لا٘ٛ٘ي اظ ؾٛي تاظيىٗ، زيٓ، ٘فط خايٍعيٗ، ٘فط وٕىاي ياا ٔطتاي ا٘دااْ ٌياطز، ا

 ٌطزز. ٔي

 Red Cardوٙس. اؾسفازٜ ٔي اذطاج تاظيىٗؾا٘سي ٔسط وٝ زاٚض اظ آٖ تطاي  10× 7واضزي اؾر تٝ اتٗاز زمطيثي ذ لطٔع، : واض 

 Yellow Card وٙس. ؾا٘سي ٔسط وٝ زاٚض اظ آٖ تطاي زازٖ اذُاض اؾسفازٜ ٔي 10× 7: واضذ ظضز، واضزي اؾر تٝ اتٗاز زمطيثي 

 Equipment: ،ٌط زطاقٝ ٚ زيٍط زؾسٍاٜ ٞاي وٕىي اظ لثيُ اقاضٜ ضٔح، زؾسىف 

 HOCٖوٕيسٝ تطٌعاضي ٔيعتا : 

 SA, HR, AHR, TD, ATD زؾسياض ٚضظقي، ؾط زاٚض، زؾسياض وٕه زاٚض، ٕ٘ايٙسٜ فٙي، زؾسياض ٕ٘ايٙسٜ فٙي : 

 Side ،زٚ ٘فاطٜ، ياه َاطف قاأُ     تاقس. زض زؾسٝ تٙسي ٞاي  زض زؾسٝ تٙسي ٞاي ا٘فطازي، يه َطف قأُ يه ضلاتر وٙٙسٜ ٔي: َطف

تاقاٙس.   ٔي -تٝ ٖٙٛاٖ يه يٛ٘ير  –زض زؾر تٙسي ٞاي زيٕي يه َطف قأُ ؾٝ ًٖٛ  تاقٙس. قأُ زٚ ًٖٛ تٝ ٖٙٛاٖ يه يٛ٘ير ٔي

 قٛ٘س. ضذ زاقسٗ اخاظٜ، تٝ ٖٙٛاٖ اًٖاي ٕٞاٖ َطف ٔحؿٛب ٔيٚضظقىاض زٗٛيًي، زؾسياض ٚضظقي، ٚ ٔطتياٖ زض نٛ

 Sport Assistant ٝوٙس. ٚضظقىاض وٕه ٔيَثك لٛا٘يٗ زؾسياض ٚضظقي تٝ : قرهي و 

 Substituteٓتاظيىٗ خايٍعيٗ اظ ٕٞاٖ زي : 

 Throw:  يطتٝ تٝ زٛج تا خاا ٚ ضٞاؾااظي زاٛج ٍٞٙااْ اؾاسفازٜ اظ       زاب،ٌٛيٙس ٚ قأُ: خط خطزاب ،ضٚي ظٔيٗضا تٝ حطور زض آٚضزٖ زٛج

 .)ضٔح( اؾروٕىي  ٚؾايُ

 Warm up Areaٕ٘ايٙس، ٔحَٛاٝ ٌاطْ واطزٖ     : تٝ ٔحّي وٝ ٚضظقىاضاٖ خيف اظ ٚاضز قسٖ تٝ ازاق فطاذٛاٖ الساْ تٝ ٌطْ وطزٖ ذٛز ٔي

  ٌٛيٙس. ٔي
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 بازي  (  ضرايط2

زٛييح زازٜ قسٜ اؾر وٝ قأُ خعئياذ ٘ٛٔ والؾثٙسي، ضٚ٘س ا٘دااْ، ٘حاٜٛ    BISFedٔكطٚح زض لٛا٘يٗ والؼ  قىُ قطايٍ تاظيىٗ تٝ  2.1

آذطيٗ تٙسي ٚ اَالٖاذ ٚضظقي،  والؼ تطاي زضيافر اَالٖاذ زىٕيّي زض ايٗ ظٔيٙٝ ترفوالؾثٙسي ٔدسز ٚ اٖسطاو تٝ آٖ قطح زازٜ قسٜ اؾر. 

 تاقس ٔطاخٗٝ ٕ٘ائيس. ٔٛخٛز ٔي BISFedتٙسي تٛچيا وٝ زض ٚتؿاير  لٛا٘يٗ والؼ

ٔؿااتماذ  ٔٙٓاٛض اظ  ؾاَ ؾاٗ زاقاسٝ تاقاٙس.     15وٙٙس،  إِّّي قطور ٔي زض ٔؿاتمٝ تيٗخيف اظ اَٚ غا٘ٛيٝ ؾاِي وٝ زٕأي ٚضظقىاضاٖ زا  2.2

 ٔي قٛز. ٞاي خاضإِديه  ٚ تاظي BISFedاي، ٔؿاتماذ لٟطٔا٘ي خٟا٘ي، ؾايط ٔؿاتماذ ٔهٛب  إِّّي قأُ ٔؿاتماذ لٟطٔا٘ي ُٔٙمٝ تيٗ

 

 ّا بٌذي بازي ( دست3ِ

 بٌذي كلي دستِ

 ٞا تٝ ضلاتر تدطزاظ٘س.  زٛا٘ٙس زض ٞط يه اظ ايٗ زؾسٝ ٞاي تٛچيا ٚخٛز زاضز. تاظيىٙاٖ تا ٞط خٙؿير، ٔي تٙسي تطاي تاظي ٞفر ٘ٛٔ زؾسٝ

 ٞاي تٛچيا ٖثاضزٙس اظ: تٙسي زؾسٝ

 دستِ بٌذي اًفرادي 3.1

  ا٘فطازي والؼBC1 

  ا٘فطازي والؼBC2 

  ا٘فطازي والؼBC3 

  ا٘فطازي والؼBC4 

ٕ٘اياس. ٞاط تااظيىٗ     آغاظ ٔاي  ا تا زض اذسياض ٌطفسٗ زٛج ٞسفاظ ٔؿاتمٝ ض . ٞط تاظيىٗ زٚ زٚضتاقس ٔي زض ٔؿاتماذ ا٘فطازي، ٞط ٔؿاتمٝ قأُ چٟاض زٚض

ٞاي آتي  قٛز ٚ َطف خطزاب وٙٙسٜ زٛج ٔؿسمط ٔي 3ٞاي لطٔع، زض خايٍاٜ خطزاب قٕاضٜ  ٕ٘ايس. َطف خطزاب وٙٙسٜ زٛج قف زٛج ضٍ٘ي ضا زضيافر ٔي

زٛج آتي ٚ يه زٛج ٞسف تاٝ   6طٔع، زٛج ل 6ٙس ٘ٔي زٛا قٛ٘س، ي وٝ تاظيىٙاٖ تٝ ازاق فطاذٛا٘سٜ ٔيقٛز. ٍٞٙأ ٔؿسمط ٔي 4زض خايٍاٜ خطزاب قٕاضٜ 

 ٕٞطاٜ زاقسٝ تاقس. 

 

 بٌذي دٍ ًفرُ دستِ  3.2

 زٚ ٘فطٜ والؼ BC3 

 زٚ ٘فطٜ والؼ BC4 

 BC3دٍبل 

يه  يتايس زاضا 3BC. يه زيٓ زٚ٘فطٜ والؼتٙسي قٛ٘س والؼ، BC3تطاي قطور زض ٔؿاتماذ  ا٘فطازي زؾسٝ  "ٚاخساِكطايٍ"تايس تٝ ٖٙٛاٖ تاظيىٙاٖ 

. ٞاط تااظيىٗ   قسوٝ زهٕيٓ آٖ ٟ٘ايي ذٛاٞس تٛز، ا٘داْ ذٛاٞس  BISFedتاظيىٗ شذيطٜ تاقٙس. اؾسثٙائاذ زض ايٗ ذهٛل زض نٛضذ نالحسيس زٛؾٍ 

زض ظٔايٗ ٔؿااتمٝ زيٍاط     CPحًاٛض ياه ٚضظقاىاض    (. 3.5)ٔازٜ اؾسفازٜ ٕ٘ايس. يزٛا٘س تط َثك لٛا٘يٗ ٔطتٌٛ تٝ تاظي ا٘فطازي اظ يه زؾسياض ٚضظق ٔي

 يطٚضزي ٘ساضز. 

 BC4دٍبل 

ياه   يزاضا BC4 . يه زيٓ زٚ٘فاطٜ واالؼ  تٙسي قٛ٘س والؼ، BC4تطاي قطور زض ٔؿاتماذ  ا٘فطازي زؾسٝ  "ٚاخساِكطايٍ"تايس تٝ ٖٙٛاٖ تاظيىٙاٖ 

تاظيىٙا٘ي وٝ    .قسوٝ زهٕيٓ آٖ ٟ٘ايي ذٛاٞس تٛز، ا٘داْ ذٛاٞس  BISFedتاظيىٗ شذيطٜ تاقس. اؾسثٙائاذ زض ايٗ ذهٛل زض نٛضذ نالحسيس زٛؾٍ 

 ٔٙس قٛ٘س. زٛا٘ٙس اظ ٚخٛز يه  زؾسياض، ُٔاتك لٛا٘يٗ زؾسياض ٚضظقي، تٟطٜ وٙٙس ٔي تا خا تاظي ٔي

وٙاس ٚ زاٛج    زٛج ٞسف آغااظ ٔاي  . ٞط تاظيىٗ يه زٚض ضا تا زض اذسياض ٌطفسٗ تاقس ٔي ، ٞط  ٔؿاتمٝ قأُ چٟاض زٚض BC3   ٚBC4زض ٔؿاتماذ زٚ ٘فطٜ

ٞااي لطٔاع    ٕ٘ايس. َطف خطزاب وٙٙسٜ زٛج قٛز. ٞط تاظيىٗ ؾٝ زٛج زضيافر ٔي تٝ زطزية قٕاضـ ٖسزي، خطزاب ٔي 2-5ٞاي خطزاب  ٞسف اظ خايٍاٜ

 قٛز. ٔئؿسمط  5 3ٚٞاي خطزاب  ٞاي آتي زض خايٍاٜ قٛز ٚ َطف خطزاب وٙٙسٜ زٛج ٔؿسمط ٔي 2ٚ4ٞاي خطزاب  زض خايٍاٜ
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 يه زٛج ٞسف ٕٞطاٜ زاقسٝ تاقس.تٝ اظاي ٞط زيٓ ٔي زٛا٘س ؾٝ زٛج لطٔع ،ؾٝ زٛج آتي ٚ  تاظيىٗ، ٞط ٍٞٙاْ ٚضٚز تٝ ازاق فطاذٛاٖ  3.2.1

  -وٙس قرهي وٝ أسياظٞا ضا ثثر ٔي –٘عزيه ٔٙكي  ، زض ٔحُ زٗييٗ قسٜقٛز اؾسفازٜ ٔي ٞاي ٔٛضز اؾسفازٜ زٛؾٍ تاظيىٙاٖ شذيطٜ زٛج 3.2.2

 قٛز. لطاض زازٜ ٔي

 

 بٌذي تين ّا  دستِ 3.3

 ٔي ٕ٘ايس؛تاظيىٗ  تاظي  3. زيٓ تا تٙسي قٛ٘س والؼ BC1  ٚBC2تطاي قطور زض ضلاتر ٞاي ا٘فطازي  "ٚاخساِكطايٍ"ضلاتر وٙٙسٌاٖ تايس تٝ ٖٙٛاٖ 

 زٛا٘س يه زؾسياض، ُٔاتك تا لٛا٘يٗ زؾسياض ٚضظقي، ٕٞطاٜ ذٛز زاقسٝ تاقس. زض ظٔيٗ زاقسٝ تاقس. ٞط زيٓ ٔي BC1ٚ ٕٞيكٝ حسالُ يه تاظيىٗ والؼ 

ٕٞاطاٜ ذاٛز    BC1تااظيىٗ   2حاسالُ   ،زاقسٝ تاقستاظيىٗ زٗٛيًي  2وٝ  زيٕي٘فط تاظيىٗ زٗٛيًي زاقسٝ تاقس.  2زٛا٘س حساوثط زا  زيٓ ٔي (3.5)ٔازٜ 

 .ذٛاٞس زاقر

ٕ٘اياس ٚ تاٝ زطزياة قإاضـ      ضا تا زض اذسياض ٌطفسٗ  زٛج ٞسف آغاظ ٔاي  . ٞط تاظيىٗ يه زٚضتاقس ئ زيٕي، ٞط ٔؿاتمٝ قأُ قف زٚضتماذ زض ٔؿا

ٞااي لطٔاع زض    ٕ٘اياس. َاطف خطزااب وٙٙاسٜ زاٛج      زضيافار ٔاي  ضٍ٘ي قٛز. ٞط تاظيىٗ زٚ زٛج  زٛج ٞسف خطزاب ٔي 6زا  1ٖسزي، اظ خايٍاٜ خطزاب 

 قٛ٘س. ٔؿسمط ٔي 6ٚ  4، 2ٞاي خطزاب  ٞاي آتي زض خايٍاٜ ٚ َطف خطزاب وٙٙسٜ زٛج 5ٚ  3، 1ٞاي خطزاب  خايٍاٜ

زٛج آتي ٚ يه زاٛج خاه تاٝ ٕٞاطاٜ      2زٛج لطٔع،  2زٛا٘ٙس  شذيطٜ( ٔي يىٙاٖزيٓ، )آٖ اظ تاظ ي، ٕٞٝ اًٖاٍٞٙاْ ٚضٚز تٝ ازاق فطاذٛاٖ 3.3.1

 زاقسٝ تاقٙس. 

قرهاي واٝ أسياظٞاا ضا ثثار      –زض ٘عزيىاي ٔٙكاي    ، زض ٔحُ زٗييٗ قسٜقٛز اؾسفازٜ ٔي تاظيىٙاٖ شذيطٜٞاي ٔٛضز اؾسفازٜ زٛؾٍ  زٛج 3.3.2

 قٛز. لطاض زازٜ ٔي  -وٙس ٔي

 

 بيي دٍرّا براي بازي ّاي تيوي ٍ دٍ ًفرُ 3.4

 ٚخٛز ٘ساضز. يا ٚلر اؾسطاحسي زٚضٞا ٞيچ زايٓ اٚزيتيٗ 

زاضز ٚ ظٔااٖ ياه    ٔاي  اظ ضٚي ظٔيٗ تطايٗ يه زليمٝ ٞٓ اظ ظٔا٘ي وٝ زاٚض زٛج ٞسف ضا  زٞس. ٞا ٔيتيٗ زٚضٞا، زاٚض حساوثط يه زليمٝ ٚلر تٝ زيٓ 

خؽ اظ آ٘ىٝ تاظيىٙاٖ ضا زض ظٔيٗ تاظي ٌاطز ٞآ آٚضز٘اس،    زٛا٘ٙس زٛج ٞاي زيٓ ذٛز ضا خٕٕ ٕ٘ايٙس ٚ  قٛز. ٔطتي ٞا ٔي ٔي آغاظ ،وٙس زليمٝ ضا اٖالْ ٔي

 ، ذاٍ ٍ٘اٝ زاضٞاا زضذٛاؾار    زاٚض  زٛا٘ٙس اظ زؾسياض ذاٛز،  ٔطتي ٞا ٔي .تا آٟ٘ا نحثر وٙٙسظٔاٖ يه زليمٝ اي زض ََٛ ايٗ ٔسذ قاٖ قسٜ ٚ  ٘عزيه

ظٔاا٘ي واٝ ياه زليماٝ تاٝ خايااٖ ضؾايس، زاٚض        . وٙس ضا اٖالْ ٔيتالي ٔا٘سٜ ثا٘يٝ  10ثا٘يٝ، زاٚض  50. تٗس اظ ٌصقر وٙٙسوٕه وٙس زا زٛج ٞا ضا خٕٕ 

"Time"  زٞس، زٕاْ فٗاِير ٞاي زيٓ  . ظٔا٘ي وٝ زاٚض زٛج ٞسف ضا تٝ تاظيىٙي وٝ ٔيرٛاٞس آٖ ضا خطزاب وٙس زحٛيُ ٔيوٙس اٖالْ ٔيضا تا نساي تّٙس

قاٖ ضا اٖالْ وٙس.  زاٚض زضذٛاؾر زٛج ٞسف ضا ٔيىٙس ٚ اٌط َطف ٔماتُ آٔازٜ ٘ثاقس، ٔدثٛض ٞؿسٙس ٔٙسٓط تٕا٘ٙس زا زاٚض ٘ٛتر ٔماتُ تايس ٔسٛلف قٛز.

. زض غيط اياٗ ناٛضذ تاٝ    حًٛض زاقسٝ تاقٙسذٛز ٚ ٔطتياٖ زض ُٔٙمٝ ٔكرم قسٜ   تاظيىٙاٖ زض تاوؽ خطزابوٙس،  ٔي "Time"زاٚض اٖالْ  ظٔا٘ي وٝ

 .قس خطيٕٝ ذٛاٞٙسزِيُ ايداز زاذيط زض تاظي تا واضذ ظضز 

 

 ٍظايف كاپيتاى 3.4

زض ٔؿاتماذ زيٕي ٚ زٚ ٘فطٜ، ٞساير زيٓ زض ٞط ٔؿاتمٝ تطٖٟسٜ واخيساٖ اؾر. واخيساٖ تٝ ٚيٛح تطاي زاٚض ٔكرم تاقس ٚ الظْ اؾر وٝ   3.4.1

يا وكٛض ٔسثاٖٛف ٔؿالَٛ زضج اياٗ     تاقٍاٜقاٖ زضج ٌطزز. ذٛز واخيساٖ،  تٝ َٛض ٚايح ٚ لاتُ ضؤير تطاي زاٚض، ضٚي لؿٕر خّٛ خيطاٞٗ (C)حطف 

 ٞاي شيُ ضا تطٖٟسٜ زاضز: خيطاٞٗ واخيساٖ اؾر.واخيساٖ تٝ ٖٙٛاٖ ٖأُ اخطايي زيٓ ُٖٕ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔؿلِٛير ٖالٔر ضٚي

 ٕ٘ايٙسٌي زيٕي/زيٓ زٚ ٘فطٜ زض ظٔاٖ ا٘داْ قيط يا ذٍ ٚ ا٘سراب ضً٘ زٛج )لطٔع يا آتي(  3.4.2

 ج ٞاي خٙاِسيٌيطي زض ذهٛل تاظيىٗ خطزاب وٙٙسٜ زٛج زض ََٛ تاظي، اظ لثيُ زٛ زهٕيٓ 3.4.3

 زٛا٘س زضذٛاؾر زايٓ اٚذ فٙي يا خعقىي يا زٗٛيى تسٞس. يا زٗٛيى. ٕٞچٙيٗ ٔطتي ٞٓ ٔيزضذٛاؾر زايٓ اٚذ فٙي يا خعقىي  3.4.4

 زائيس زهٕيٓ زاٚض زض فطايٙس أسياظزٞي 3.4.5

 ذٛضز يا زض ظٔاٖ تطٚظ اذسالف. تطٞٓ ٔي كاٚضٜ تا زاٚض زض ظٔا٘ي وٝ يه زٚضٔ 3.4.6
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 ظٔا٘ي وٝ اظ تطٌٝ   ٕ٘ايس. ٔي أًاي تطٌٝ أسياظاذ ٚ يا زٗييٗ ٕ٘ايٙسٜ تطاي أًاء آٖ. ٞط وؿي تٝ ٘اْ ذٛزـ تطٌٝ أسياظاذ ضا أًاء 3.4.7

 ضا وّيه ٕ٘ايس ٚ يا ايٗ واض ضا تٝ زاٚض ٚ يا  OK، ٚضظقىاض ٔي تايؿر تٝ ٘كا٘ٝ ٔٛافمر ذٛز زوٕٝ ظاذ اؾسفازٜ ٔي قٛزااِىسطٚ٘يه أسي            

  ٔؿلَٛ ثثر ضوٛضز ٚاٌصاض ٕ٘ايس.             

 زٛا٘س قىاير ضا ثثر ٕ٘ايس. ثثر قىاير. ٕٞچٙيٗ ٔطتي يا ٔسيط زيٓ ٔي 3.4.8

 

 قَاًيي دستيار ٍرزضي 3.5

وٙٙاس خكار تااوؽ     ٞٓ وٝ تا خا تااظي ٔاي   BC1  ٚBC4 زؾسياضاٖ والؼ تاقٙس. ٔداظ تٝ زاقسٗ يه زؾسياض ٔي BC1، BC3  ٚBC4تاظيىٙاٖ والؼ 

قااٖ لاطاض    زاذُ تاوؽ خطزاب تاظيىٙاٖ BC3زٛا٘ٙس ٚاضز تاوؽ خطزاب قٛ٘س. زؾسياضاٖ تاظيىٙاٖ والؼ  خطزاب لطاض ٌيط٘س ٚ تا ٞساير تاظيىٙاٖ ذٛز ٔي

 سياضاٖ قأُ ٔٛاضز شيُ ٔي قٛز:ٌيط٘س ٚ ٘ثايس زض ََٛ ٞط زٚض تٝ ظٔيٗ تاظي ٍ٘اٜ وٙٙس. ْٚايف زؾٔي 

  زض نٛضذ زضذٛاؾر ذٛز ٚضظقىاض –زٙٓيٓ ٚ زثثير نٙسِي ٚضظقىاض 

  زض نٛضذ زضذٛاؾر ذٛز ٚضظقىاض -زٙٓيٓ ٚيٗير ٚضظقىاض 

  زض نٛضذ زضذٛاؾر ذٛز ٚضظقىاض -غّسا٘سٖ يا خاؼ زازٖ زٛج تٝ ٚضظقىاض 

  تطاي تاظيىٙاٖ والؼ( لطاض زازٖ ضٔحBC3 )-  زضذٛاؾر ذٛز ٚضظقىاضزض نٛضذ 

 ا٘داْ السأاذ َٕٔٗٛ لثُ يا خؽ اظ خطزاب . 

  زض نٛضذ زضذٛاؾر زاٚض –خٕٕ آٚضي زٛج ٞا زض خاياٖ ٞط زٚض 

)َثك ٔازٜ  ضا ٘ساضز ، وٕه وطزٖ تٝ آٟ٘ا تا ُٞ زازٖ يا زٙٓيٓ وطزٖ ٚيّچط يا ٘كاٍ٘طاخاظٜ زاقسٗ تطذٛضز ٔؿسميٓ تا ٚضظقىاض  زؾسياض زض ََٛ خطزاب،

ٚ  15.5.2)ٔاٛاز   .زٛا٘ٙس زض ََٛ يه زٚض تٝ ظٔيٗ تاظي ٍ٘اٜ وٙٙس ٕ٘ي BC3زؾسياضاٖ ٚضظقىاضٞاي والؼ . اخاظٜ زٕاؼ تا ٚضظقىاض ضا ٘ساضز(  15.8.5

15.6.5 ) 

  

 هربي 3.6

 قٛز. ٔحُ ٌطْ وطزٖ تاظيىٙاٖ ٚاضز ازاق فطاذٛاٖ  زٛا٘س تٙسي اظ تاظي، يه ٘فط ٔطتي ٔي تٝ اظاي ٞط زؾسٝزض ٞط ٔؿاتمٝ 

 زٛا٘س ٕٞطاٜ زيٓ ذٛز ٚاضز ظٔيٗ قٛز.  ٔطتي ٔيزيٕي ٚ زٚ٘فطٜ، زض ٔؿاتماذ  تاقس. ٕي٘ٔطتي ٔداظ تٝ ٚضٚز تٝ ظٔيٗ تاظي  ،ا٘فطازيزض ٔؿاتماذ 

 

 تجْيسات ٍ كٌترل تَپ 4

زٛؾٍ وٕيسٝ تطٌعاضي ٔيعتاٖ زساضن زيسٜ قٛز ٚ اظ ؾٛي ٕ٘ايٙسٜ فٙاي زٗيايٗ قاسٜ اظ ؾاٛي      زٛضٕ٘ٙرزٕأي أىا٘اذ ٔٛضز ٘ياظ تطاي تطٌعاضي يه 

 إِّّي ٚضظـ تٛچيا تطاي ٞط ٔؿاتمٝ ٔهٛب، ٔٛضز زأييس لطاض ٌيطز. فسضاؾيٖٛ تيٗ

زدٟياعاذ ضا ٕ٘ايٙاسٜ فٙاي زٗيايٗ     وٙسطَ قٛ٘س. ظٔاٖ وٙسطَ تايس  ٚ زٛج (Splint)ٚيّچط، ضٔح، خٛيٙسط، زؾسىف،  زدٟيعاذ ،زض ظٔاٖ قطٚٔ زٛضٕ٘ٙر

زطيٗ ظٔاٖ تطاي وٙسطَ زدٟياعاذ   ؾاٖر لثُ اظ قطٚٔ ٔؿاتمٝ، ٔٙاؾة 48تاقس.  ٕ٘ايٙسٌاٖ ٚي ٔي /ياتط ٖٟسٜ ؾط زاٚض ٚ وٙس. وٙسطَ زٛج ٚ ضٔح ٔي

تٙاساٖ   وٙٙس تايس اظ ؾٛي والؼ ٜ ٔيزؾسىف ٚ زيٍط زدٟيعازي وٝ ٚضظقىاضاٖ اؾسفاز ٍ٘ٝ زاقسٝ ذٛاٞٙس قس. ٘أٙاؾة زا خاياٖ تاظيٞاي زٛج اؾر. 

زائيسياٝ آٖ ضا اظ ٚضظقاىاضاٖ َّاة ٕ٘ايٙاس.     ازااق اٖاالْ   اٖ ٔي زٛا٘ٙس زض ٔحاُ  زاٚض ٔٛضز زائيس لطاض ٌيطز ٚ تطاي خّؿٝ وٙسطَ زدٟيعاذ آٚضزٜ قٛز.

 ي وٝ اظ ازٚاذ اضزثاَي اؾسفازٜ ٔي ٕ٘ايٙس تايس زائيسيٝ الظْ ضا زاقسٝ تاقٙس. ٚضظقىاضا٘

 . ٔي قٛز، وٝ اظ ؾٛي وٕيسٝ تطٌعاضي زٟيٝ قسٜ اؾر لثُ اظ ٞط تاظي وٙسطَ ٔؿاتمٝزٛج ٞاي 

 

 زهيي  4.1

 تاقس.  زٕيعؾُح ظٔيٗ  (.ٔهٖٙٛي يأا٘ٙس تسٗ خال زازٜ قسٜ )ناف(، وف چٛتي يا الؾسيه َثيٗي تاقس )ؾُح ظٔيٗ تاظي ٔؿُح ٚ ناف 

 زساذُ زض ؾُح تاظي اؾسفازٜ قٛز.ٞيچ چيعي اظ لثيُ ٞط ٘ٛٔ خٛزض ٘ثايس تطاي 
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ذٍ ٔطزثٍ ا٘ساظٜ ٌطفساٝ ذٛاٞاس   ٞا تٝ ؾٕر زاذُ زٕاْ ا٘ساظٜ تاوؽ زمؿيٓ ذٛاٞس قس.  6تاقس ٚ ٔحَٛٝ خطزاب ٞٓ تٝ  ٔسط ٔي 6زض  12.5اتٗاز ظٔيٗ 

س ٚ ٘ٛاض چؿة ٞايي زض ٞط زٚ َاطف  قٛ٘ ٌيطي ٔي وٙس ٘ؿثر تٝ يه ذٍ ٘اظن ا٘ساظٜ ب ٚ اٚذ ٞا ضا ٔطظتٙسي ٔيقس. ذٍ ٞايي وٝ تاوؽ ٞاي خطزا

 ٔطاخٗٝ ٕ٘ائيس( 3قٛز. )تٝ يٕيٕٝ قٕاضٜ  قىُ زاذُ ُٔٙمٝ غيطلا٘ٛ٘ي تطاي خه لطاض زازٜ ٔي Vقٛز. ذٍ خطزاب ٚ ذٍ  ايٗ ٖالٔر وكيسٜ ٔي

ٞا تٝ آؾا٘ي لاتُ زكريم تاقٙس. تاطاي ٖالٔار    ٌصاضي ؾا٘سي ٔسط ذٛاٞس تٛز. ايٗ ٖالٔر  7ٚ  1.9ٞاي ظٔيٗ تاظي تيٗ  خٟٙاي وّيٝ ٖالٔر ٌصاضي 

ٚ ٘ٛاض  قىُ Vٌصاضي ذٌُٛ ٔطظي ذاضخي، ذٍ خطزاب، ذٍ  ٔسطي تطاي ٖالٔر ؾا٘سي 7زا  4ٌصاضي ذٌُٛ اظ ٘ٛاض چؿة اؾسفازٜ قٛز. اظ ٘ٛاض چؿة 

ظٔايٗ  تاوؽ ٞااي خطزااب، تااوؽ ٞاسف ٚ ذاٍ ٖثاٛض       ٔيٗ اظ خّٕٝ ذٍ زمؿيٓ وٙٙسٜ تطاي ذٌُٛ زاذّي ظ ، ؾا٘سي ٔسطي 2.6زا  1.9٘اظن، چؿة 

  25ذاضج اظ تاوؽ خطزاب  ؾا٘سيٕسطي 2 چؿة ٘اظن ٘ٛاضتاقس.  ؾا٘سي ٔسط ٔي 25ؾا٘سي ٔسط زض  25 اتٗاز زاذّي تاوؽ ٞسف قٛز. اؾسفازٜ ٔي

 قٛز.  زطؾيٓ ٔيؾا٘سي ٔسطي 

 

 تابلَ اهتيازات 4.2

 قٛز وٝ زٕاْ ٚضظقىاضاٖ زض حاَ ضلاتر تسٛا٘ٙس آٖ ضا تثيٙٙس. ٘هة ٔيايٗ زاتّٛ زض ٔحّي 

 

 گيري تجْيسات زهاى 4.3

 .زا خايي وٝ ٕٔىٗ اؾر ايٗ زدٟيعاذ اِىسطٚ٘يىي تاقس

 

 تَپ هردُ 4.4

 لطاض  اَطاف ظٔيٗ ذاضج اظ ذٌُٛ وكيسٜ قسٜ زضيه ٔسط يا  ٔٙسمُ قٛز ْٚطف زٛج ٞاي ٔطزٜ  تٝ زٛخي وٝ ذاضج اظ ٔطظتٙسي لطاض ٌطفسٝ اؾر

   زٛا٘ٙس ٔكاٞسٜ وٙٙس وٝ چٝ زٗساز زٛج تاظي قسٜ اؾر. ٌطفسٝ اؾر تٝ قىّي وٝ زٕاْ تاظيىٙاٖ ٔي

 

 ًوايص دٌّذُ رًگ آبي/قرهس 4.5

زاٚض اياٗ ٕ٘اايف    قٛز تطاي آ٘ىٝ ٘كاٖ زٞس َطف لطٔع يا آتي زٛج ضا خطزاب وٙٙس. ايٗ ٕ٘ايف زٞٙسٜ يه خطٜ ضٍ٘ي اؾر وٝ زٛؾٍ زاٚض اؾسفازٜ ٔي

 وٙس زا أسياظاذ ضا زض خاياٖ ٞط زٚض ٚ زض خاياٖ تاظي ٕ٘ايف زٞس.  زٞٙسٜ ٚ اٍ٘كساٖ ذٛز ضا اؾسفازٜ ٔي

 

 دستگاُ ّاي اًذازُ گيري كٌٌذُ 4.6

ٞا ضا تط ضٚي ظٔيٗ تااظي   قٛز زا فانّٝ ا٘ٛأ ٔسط زٛؾٍ زاٚض اؾسفازٜ ٔيقٛز.  لاِة ٞايي تطاي ا٘ساظٜ ٌيطي وطزٖ ٔحيٍ زٛج ٞاي تٛچيا اؾسفازٜ ٔي

 ا٘ساظٜ ٌطفسٝ قٛز.

 

 تَپ بَچيا  4.7

تاقس. زٛج ٞاي تٛچيا وٝ زض ضلاتر ٞاي زائيس قاسٜ   ٖسز زٛج آتي ٚ يه ٖسز زٛج ؾفيس خه ٔي 6ٖسز زٛج لطٔع ٚ  6يه زؾر زٛج تٛچيا قأُ 

 (4.7.2، 4.7.1 ٔازٜزٗطيف قسٜ ا٘س تطذٛضزاض تاقٙس. ) BISFedٌيط٘س تايس اظ ٔٗياضٞاي الظْ وٝ زٛؾٍ  ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض ٔي

ٞاي زأييس قسٜ ٚ ضؾٕي ذٛز اؾسفازٜ وٙس. زض ٔؿاتماذ ا٘فطازي، ٞط تاظيىٗ ٔاي زٛا٘اس اظ زاٛج ٞاسف )خاه(       زٛا٘س اظ زٛج ٞط تاظيىٗ )تاظيىٙاٖ(، ٔي

 فمٍ اظ يه زٛج خه اؾسفازٜ ٕ٘ايس.ٔسّٗك تٝ ذٛز اؾسفازٜ ٕ٘ايس. زض ٔؿاتماذ زٚ ٘فطٜ )زٚتُ( ٚ زيٕي، ٞط َطف تايس 

 تاقس. وٝ زٛج ذٛز ضا تٝ ازاق فطاذٛاٖ ٘ياٚضزٜ ا٘س يا زٛج ٞايكاٖ ٔٛضز زائيس ٕ٘يقٛز  زٛج ٞاي ضلاتر ٞا زٟٙا زٛؾٍ تاظيىٙا٘ي اؾسفازٜ ٔي
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 هطخصات تَپ بَچيا  4.7.1 

 ٌطْ.  275/+ - 12ٚظٖ: ٌطْ

 ٔسط. ٔيّي 270/+ -8ٔحيٍ زٛج: 

 تاقس، ٔكطٌٚ تط ايٗ وٝ ايٗ ٖاليٓ اظ ٔٗياضٞاي فٛق زثٗير ٕ٘ايٙس. ٞا ٔداظ ٕ٘ي ٖالئٓ زداضي ضٚي زٛجزضج ٞطٌٛ٘ٝ 

ٞا آثاض يطتٝ يا زطن ذٛضزٌي زيسٜ ٘كٛز. ٘هاة تطچؿاة تاط ضٚي     ٞاي ٔكرم وٙٙسٜ لطٔع، آتي ٚ ؾفيس تٛزٜ ٚ تط ضٚي آٖ ٞا تايس زاضاي ضً٘ زٛج

 زض ذهاٛل اؾاسفازٜ اظ زاٛج ٞاا     قٛز. ؾطزاٚض ٚ ٟ٘ايساً ٕ٘ايٙسٜ فٙي زهٕيٓ ٟ٘اايي ضا  ا٘س خصيطفسٝ ٕ٘ي سٜٞايي وٝ زؾسىاضي ق زٛج ٕٔٙٛٔ اؾر. زٛج

 ذٛاٞٙس ٌطفر.  

 تست تَپ 4.7.2

 ٌطْ زؿر ذٛاٞس قس. 01/0ٚظٖ زٛج تا اؾسفازٜ اظ يه ٚؾيّٝ ٚظٖ وكي تا زلر  4.7.2.1

ٝ ) ٔيّيٕساط  262 ٔحيٍ تا حفطٜ يه: تاقس ٔي حفطٜ زٚ زاضاي وٝ ٔيّيٕسط 7 – 5/7ٔحيٍ زٛج تا اؾسفازٜ اظ يه لاِة ؾفر تا يرأر  4.7.2.2  تا

 : تاقس ٔي شيُ قطح تٝ زؿر ايٗ ا٘داْ ٔطاحُ(. تعضي حفطٜ ٖٙٛاٖ تٝ)  ٔيّيٕسط 278 ٔحيٍ تا حفطٜ يه ٚ( وٛچه حفطٜ ٖٙٛاٖ

ٞط زٛج تطاي إَيٙاٖ اظ ايٗ وٝ اظ حفطٜ وٛچه تا ٘يطٚي خاشتٝ ذٛز اظ َطيك لطاض زازٖ زٛج ضٚي حفطٜ وٛچه ٖثٛض ٕ٘اي وٙاس، زؿار     4.7.2.2.1

 ذٛاٞس قس. 

 ٞط زٛج تٝ آضأي ضٚي حفطٜ تعضي لطاض زازٜ  ي ٖثٛض ذٛاٞس وطز، زؿر ذٛاٞس قس.ٞط زٛج تطاي إَيٙاٖ اظ ايٗ وٝ اظ ٔياٖ حفطٜ تعض 4.7.2.2.2

 ٔي قٛز. زٛج تايس فمٍ تٝ ٚؾيّٝ ٚظٖ ذٛز )يٗٙي فمٍ ٘يطٚي خاشتٝ( ٖثٛض وٙس.

٘كاٖ زٞس وٝ ايٗ زٛج زض اثط ٘يطٚي خاشتٝ  تٛؾايّٝ ضٞاا واطزٖ آٖ زض ياه     چه ذٛاٞس قس زا  BISFedٞط زٛج تا اؾسفازٜ اظ غّسه زؿر  4.7.2.3

 175تٝ ؾٕر افك غّر ذٛاٞس ذٛضز. ٞط زٛج تايس تاٝ ا٘اساظٜ   زضخٝ وٓ ٚ يا تيكسط(  0.5) تا زضخٝ  25ٔيّيٕسط ٚ تا ظاٚيٝ  290ِٕيٙيٛٔي تٝ ََٛ آضٔح 

اظ ايٗ غّساه ٖثاٛض وٙاس، زؿار ضا تاا      ٚ زض نٛضزي وٝ تٝ زضؾسي ٔيّيٕسطي غّر ترٛضز  100ِٕيٙيٛٔي افمي تٝ ٖطو آٔيّيٕسط تطٚي غاِة ذطٚخي 

زؿر  ٔي قٛز ٚ زض نٛضزي وٝ فمٍ يىثاض ٘سٛا٘س تٝ قىُ افمي اظ ايٗ غّسه ذاضج قٛز، تاض زؿر  3ٞط زٛج حساوثط  ٌصاقسٝ اؾر.خكر ؾط ٔٛفمير 

ٔطزثٝ زْٚ ٚ ؾْٛ ٘ياظ ٘يؿر. زٛج زض اِٚيٗ خطزاب غّر ترٛضز زيٍط تٝ  چٙا٘چٝ تاقس. زٛخي وٝ ذاضج اظ غّسه تيفسس، ٔٛضز زائيس ٕ٘ئٛفك ٘رٛاٞس تٛز. 

ي ٔطزثٝ زْٚ تا ٔٛفمير غّر ذٛضز ٔطزثٝ ؾْٛ ٘يع ا٘داْ ٔاي قاٛز )زض زٛضٕ٘ٙار ٞااي ٔاٛضز زائياس       غّر ٘رٛضز ِيىٗ تطاحاَ چٙا٘چٝ زض ٔطزثٝ اَٚ 

Bisfed   تط ضٚي اتعاض زؿر ٔٛضز زائيسHR  ٗٔي تاقس زضخٝ 25.5ٚ  24.5ا٘داْ ٔي قٛز ِيىٗ تي .)   

 زؿر ٞاي ض٘سْٚ زيٍطي زض ازاق فطاذٛاٖ ا٘داْ زٞس. لثُ اظ ٞط ٔؿاتمٝ زٛا٘س  ؾطزاٚض ٔي 4.7.2.2.3ٚ  4.7.2.1تٙا تط لاٖ٘ٛ  4.7.2.4

ٔٛفك ُٖٕ ٘ىٙس، ضز قسٜ ٚ زٛؾٍ ؾطزاٚض زا خاٖ ٔؿاتمٝ ٍ٘ساضي ذٛاٞس قس. چٙيٗ زٛخي  4.7.2.3 – 4.7.2.1ٞط زٛخي وٝ تط اؾاؼ لاٖ٘ٛ  4.7.2.5

 زٛاٖ زض ذالَ ٔؿاتمٝ ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض زاز. ضا ٕ٘ي

 

 ٍسايل كوکي .5

ٔاٛضز    زٛضٕ٘ٙار قٛز تايس زض  خّؿٝ چه ٚ تطضؾي ٞاط   اؾسفازٜ ٔي  BC3تٙسي  زٛؾٍ ٚضظقىاضاٖ زض زؾسٝ ٌط وٝ لثيُ ضٔح ٚ اقاضٜٚؾايُ وٕىي اظ 

 زؾسىف ٚ آزُ ٞاي ٔٛضز اؾسفازٜ ٞٓ تايس خيف اظ اؾسفازٜ ٔٛضز تطضؾي ٚ زائيس لطاض ٌيط٘س.  زائيس لطاض ٌيطز.

ٌيطي اتٗاز اياٗ ازٚاذ،   ٚ اظ آٖ زداٚظ ٘ىٙس. زض ظٔاٖ ا٘ساظٜ خا قٛز 1×5/2 زض ُٔٙمٝ اي تٝ ا٘ساظٜ يس، تازض خاي ذٛزٍٞٙاْ لطاض ٌطفسٗ ضٔح   5.1

 ؾُح قيثساض، خايٝ ٚ ازهاالذ آٖ تايس زا ا٘سٟا تاظ تاقٙس.

)ضا٘سٖ(، ؾطٖر تركايسٖ  ٞاي ٔىا٘يىي )ِيعض، زطاظ، زطٔع، ازٚاذ زٙٓيٓ زيس ٚ ...( تاقس وٝ تٝ حطور زازٖ  ٘ثايس قأُ ٞطٌٛ٘ٝ ؾيؿسٓ ضٔح  5.2

لاطاض چياعي تاطاي تااال آٚضزٖ      ايٗ زؾسٍاٜ ٞاي ٔىا٘يىي اخاظٜ ٚضٚز تٝ ازاق فطاذٛاٖ ٚ ظٔيٗ تاظي ضا ٘ساض٘س. يا وٓ وطزٖ ؾطٖر زٛج وٕه ٕ٘ايس.

ٞسف ٌيطي ٚ چاطذف ضٔاح    ازٚاذ ٘هة قسٜ ٔٛلسي ٚ يا زائٓ تط ضٚي ضٔح تطاي ٘كا٘ٝ ضٚي، تاقس. تاظيىٗ تٝ ٔٙٓٛض ايداز زيس تٟسط ٞٓ ٔداظ ٕ٘ي

 قٛز، ٞيچ چيع ٘ثايس زحر ٞيچ قطايٍ تاٖث ايداز ٔإ٘ يا ؾس زض ٔؿيط حطور زٛج قٛز. ٍٞٙأي وٝ زٛج زٛؾٍ تاظيىٗ ضٞا ٔياؾسفازٜ ٕ٘ي قٛ٘س. 

 ضٔح ٘ثايس اظ ذٍ خطزاب ٖثٛض وطزٜ تاقس.  ظٔاٖ خطزاب زٛج، 5.3

 تايس تُٛض ٔؿسميٓ تط ضٚي ؾط، زٞاٖ ٚ يا  اقاضٜ ٌط: 15.8.4)ٔازٜ  ٘ثايس ٚخٛز زاقسٝ تاقس.ٌط  ٞيچ ٔحسٚزيسي زض ََٛ، زٞا٘ٝ ٚ تاظٚي اقاضٜ 5.4
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 ( زؾر ٚضظقىاض ٘هة قٛز.          

 20ؾا٘سي ٔسط تٝ چاح ٚ   20 ذٛز ضا حسالُضٔح تايس تُٛض ٚايح ٚضظقىاض خطزاب وٙٙسٜ خؽ اظ آ٘ىٝ زاٚض خه ضا  اضائٝ ٕ٘ٛز ٚ لثُ اظ خطزاب آٖ،  5.5

 حطور وٙس. ؾا٘سي ٔسط تٝ ضاؾر 

  .حطور زازٜ قٛزؾا٘سي ٔسط  20( ضٔح تايس خيف اظ خطزاب ٞط خٙاِسي 15.5.2)تٙس 

ؾا٘سي ٔسط ضٔح ذاٛز   20 ٚ ظٔا٘ي وٝ ٞٓ زيٕي آٟ٘ا اظ ٔحسٚزٜ ٔؿاتمٝ تاظ ٔي ٌطزز؛ ٚضظقىاضا٘ي وٝ ٕٞچٙاٖ زٛج زض اذسياض زاض٘س تايس لثُ اظ خطزاب 

 .( 15.810. چٙا٘چٝ ٚضظقىاض زٛخي زض اذسياض ٘ساقسٝ تاقس زيٍط ٘ياظي تٝ حطور ضٔح ذٛز ٘ساضز. )ٔازٜ ضا حطور زٞٙس

 تاقس. خطزاب يطٚضي ٕ٘ي 2ضٔح تيٗ  حطور زازٖ

خايٍااٜ   َاَٛ ياه زٚض زض   ٚؾاايُ وٕىاي تاياس زض   زٛا٘س زض ذالَ ٔؿاتمٝ اظ تيكسط اظ يه ضٔح ٚ/يا ٘كاٍ٘ط اؾسفازٜ ٕ٘ايس. وّيٝ  تاظيىٗ ٔي 5.6

)ضٔاح، ٘كااٍ٘ط ٚ تؿاٍ    تح، خطچٓ ٚ ...( ٚ يا ٞط زدٟيعاذ زيٍاطي    اٌط تاظيىٗ زٕايُ تٝ اؾسفازٜ اظ ٞط آيسٓ زيٍطي )تُطي، ور، ٘س.تاظيىٗ تالي تٕا

. اٌط آيسٕي ذاضخي اظ تاوؽ تاظيىٗ تطزٜ قٛز، زاٚض تاط  قٛ٘سزض ََٛ يه زٚض زاقسٝ تاقس، ايٗ آيسٓ ٞا تايس زض تاوؽ ذٛز تاظيىٗ ٍ٘ٝ زاضي ضٔح ...( 

 زؾسٛض ذٛاٞس زاز.  15.6.4ٚ  15.6.1اؾاؼ لاٖ٘ٛ 

زليمٝ ٚلر زازٜ ذٛاٞس قاس زاا ضٔاح ذاٛز ضا زٕٗياط ٕ٘اياس. زض        10اٌط ضٔح زض ذالَ يه زٚض تكىٙس، ظٔاٖ تاظي ٔسٛلف قسٜ ٚ تٝ تاظيىٗ  5.7

زاٛاٖ ضٔاح ضا    ، ٔاي كسطن اؾسفازٜ ٕ٘ايس. زض تيٗ زٚضٞااظ ضٔح ٞٓ زيٕي ذٛز ٚ/يا تاظيىٗ شذيطٜ ذٛز تٝ نٛضذ ٔزٛا٘س  ٔؿاتماذ زٚ ٘فطٜ، تاظيىٗ ٔي

 . )ايٗ خايٍعيٙي تٝ اَالٔ ؾطزاٚض تطؾس(.زغييط زاز

 اظ والؼ تٙسي زاقسٝ تاقس. ٔٛاضزتاظيىٙي وٝ ٘ياظ تٝ اؾسفازٜ اظ زؾسىف يا آزُ زاضز زائيسيٝ وسثي تطاي اؾسفازٜ اظ ايٗ  5.8

 

 ٍيلچر .6

ٞيچ ٔحسٚزيسي زا ظٔا٘ي وٝ تاظيىٗ ٘كؿسٝ تاقس،  قس. ثااؾسفازٜ اؾىٛزط تٝ خاي آٖ ٞٓ ٔٛضز زائيس ٔيٚيّچطٞاي ٔؿاتمٝ اؾسا٘ساضز تاقٙس.   6.1

ؾا٘سي ٔساط   66ٚخٛز ٘ساضز. تطاي زٕاْ ٚضظقىاضاٖ زيٍط ٔحسٚزير اضزفأ زض ٍٞٙاْ ٘كؿسٗ  BC3تطاي زٙٓيٓ اضزفأ آٖ تطاي ٚضظقىاضاٖ زؾسٝ تٙسي 

 قٛز.  ٚضظقىاض تا خكسي زض زٕاؼ اؾر ؾٙديسٜ ٔي ٌاٜ ٘كيٕٗ وٝ تاقس. ايٗ اضزفأ اظ ؾُح ظٔيٗ زا خاييٗ زطيٗ ٘مُٝ اي اظ ؾُح ظٔيٗ ٔي

قاٛز. زض   زليمٝ اي تطاي زٕٗيط ٚيّچط تٝ ٚضظقاىاض زازٜ ٔاي   10ٚ ٚلر اؾسطاحر  قٛز اٌط ٚيّچط زض ََٛ ٔؿاتمٝ تكىٙس ظٔاٖ ٔسٛلف ٔي  6.2

 (11.8ٔازٜ نٛضزي وٝ ٚيّچط زٕٗيط ٘كٛز، تاظيىٗ تايس تٝ تاظي ازأٝ زٞس يا اظ تاظي وٙاض ضٚز. )

 ُٗي اؾر.ٞا ل زٞٙس ٚ ٘ٓط آٖ ٌيطي ٟ٘ايي ضا ا٘داْ ٔي ، ؾطزاٚض ٚ ٕ٘ايٙسٜ فٙي زهٕيٓزض نٛضذ تطٚظ اذسالف -3-17

 

 كردىگرم  .7

ٌياطز   لثُ اظ قطٚٔ تاظي، تاظيىٙاٖ تايس زض ٔحُ زٗييٗ قسٜ تٝ ٌطْ وطزٖ تدطزاظ٘س. ٔحُ ٌطْ وطزٖ فمٍ ٔٛضز اؾسفازٜ تاظيىٙا٘ي لطاض ٔي  7.1

سٜ زٛا٘ٙس ٚاضز ٔحُ ٌطْ وطزٖ ق ٞا اظ ٞط وكٛض ٔي وٝ َثك تط٘أٝ وٕيسٝ تطٌعاضي تايس ٔؿاتمٝ ضا قطٚٔ وٙٙس. ٚضظقىاضاٖ، ٔطتياٖ ٚ ٘فطاذ وٕىي آٖ

 ٚ َثك تط٘أٝ زض ٔحُ زٗييٗ قسٜ ٔؿسمط قٛ٘س.

 زٛا٘ٙس ٍٞٙاْ ٚضٚز تٝ ٔحُ ٌطْ وطزٖ ٚضظقىاض ضا ٕٞطاٞي ٕ٘ايٙس: افطاز ظيط ٔي  7.2

 BC1 ؛ يه ٘فط ٔطتي ٚ يه ٘فط وٕىي 

 BC2 ؛ يه ٘فط ٔطتي ٚ يه ٘فط وٕىي 

 BC3 ؛ يه ٘فط ٔطتي ٚ يه ٘فط وٕىي 

 BC4 ؛ يه ٘فط ٔطتي ٚ يه ٘فط وٕىي 

 BC3 ٚ٘فطٜ؛ يه ٘فط ٔطتي ٚ يه ٘فط وٕىي تٝ اظاي ٞط ٚضظقىاضز 

 BC4 زٚ٘فطٜ؛ يه ٘فط ٔطتي ٚ يه ٘فط وٕىي 

 زيٕيBC1   ٚBC2؛ يه ٘فط ٔطتي ٚ يه ٘فط وٕىي 
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ٔطتاي  زٛا٘س ٚاضز ٔحُ ٌطْ وطزٖ قٛز. ايٗ افطاز ٕ٘ي زٛا٘ٙس تٝ  زض نٛضذ ٘ياظ، اظ ٞط وكٛض يه ٔسطخٓ  ٚ يه فيعيٛزطاج/ٔاؾاغٚض ٞٓ ٔي 7.3

 وٕه وطزٜ يا زؾسياض اٚ تاقٙس.

 اتاق فراخَاى .8

 زض ٔٗطو زيس ْٖٕٛ ٘هة ٌطزز. (Call Room)يه زؾسٍاٜ ؾاٖر ضؾٕي ٔؿاتماذ تايس زض لؿٕر ٚضٚزي ازاق فطاذٛاٖ  8.1

 ٚضظقىاض ضا ٕٞطاٞي ٕ٘ايٙس: ازاق فطذٛاٖزٛا٘ٙس ٍٞٙاْ ٚضٚز تٝ  افطاز ظيط ٔي 8.2

 BC1 ؛ يه ٘فط ٔطتي ٚ يه ٘فط وٕىي 

 BC2  ؛ يه ٘فط ٔطتي 

 BC3 ؛ يه ٘فط ٔطتي ٚ يه ٘فط وٕىي 

 BC4  وٙس( تا خا تاظي ٔي ٚضظقىاضاٌط  يه ٘فط وٕىي )؛ يه ٘فط ٔطتي 

 BC3 زٚ٘فطٜ؛ يه ٘فط ٔطتي ٚ يه ٘فط وٕىي تٝ اظاي ٞط ٚضظقىاض 

 BC4  وٙس( اٌط ٚضظقىاض تا خا تاظي ٔي يه ٘فط وٕىي )زٚ٘فطٜ؛ يه ٘فط ٔطتي 

 زيٕيBC1   ٚBC2؛ يه ٘فط ٔطتي ٚ يه ٘فط وٕىي 

 

تطچؿاة  ٔطتاي ٞاا   تٝ ٚيٛح لاتُ ضؤيار تاقاس.    آٟ٘إُٔلٗ قٛز وٝ قٕاضٜ ٚ تطچؿة خصيطـ )واضذ(  ٚ وٕه آٖ لثُ اظ ٚضٚز، تاظيىٗ 8.3

 اٖوٕىاي قإاضٜ ٚضظقاىاض ذاٛز ضا خكار ِثاؾكا       زٕااْ افاطاز  قٕاضٜ ٚضظقىاضاٖ زض لؿٕر خّٛي ؾيٙٝ يا خاٞا تاقاس ٚ  خصيطـ قاٖ ضا ٘كاٖ زٞٙس. 

 تٝ ازاق فطاذٛاٖ اؾر.  اظ ٚضٚز . زرُي اظ ايٗ لاٖ٘ٛ ٔٙدط تٝ خٌّٛيطيٙس٘تچؿثا

ازاق فطاذٛاٖ حًاٛض ٘ساقاسٝ تاقاس اظ تااظي حاصف      زيٕي وٝ زض ظٔاٖ ٔمطض زض آيس.  اظ وّيٝ تاظيىٙاٖ ثثر ٘اْ تٝ ُٖٕ ٔي زض ازاق فطاذٛاٖ 8.4

 قٛز. ٔي

 ٌيطز. زليمٝ لثُ اظ قطٚٔ ٔؿاتمٝ نٛضذ ٔي 15-30زض ٔؿاتماذ ا٘فطازي، ثثر ٘اْ زض فانّٝ  8.4.1 

 تاقس. زليمٝ لثُ اظ ظٔاٖ قطٚٔ ٔؿاتمٝ ٔي 20-45زض ٔؿاتماذ زيٕي ٚ زٚ٘فطٜ، ثثر ٘اْ  8.4.2 

زٕأي افطاز َطفيٗ )ا٘فطازي، زيٕي يا زٚ٘فطٜ( ٚلسي ٚاضز ازاق فطاذٛاٖ ٔي قٛ٘س، تاياس ٕٞاٝ تاا ٞآ )قاأُ ٔطتاي ٚ زؾاسياض         8.4.3 

 .ر ٚ زٛج ٞايكاٖ ضا  ٕٞطاٜ ذٛز زاقسٝ تاقٙستيطٚضي تطاي ضلاٚضظقي( زض يه ظٔاٖ ثثر ٘اْ ٌطز٘س ٚ تايس وّيٝ زدٟيعاذ 

ٖ تاظيىٙاٖ، ٔطتياٖ ٚ ٘فطاذ وٕىي، خ 8.5 ٞاا اخااظٜ ٚضٚز    ؽ اظ ثثر ٘اْ تاظيىٙاٖ اخاظٜ ذطٚج اظ ازاق فطاذٛاٖ ضا ٘ساض٘س. زض نٛضذ ذطٚج، تاٝ آ

ٞط ٔٛضز اؾسثٙاء زيٍاط ضا ؾاطزاٚض ياا ٕ٘ايٙاسٜ فٙاي زهإيٓ        (.تاقس ٔييه اؾسثٙاء  8.13 ٔازٜقٛ٘س. ) ٔدسز زازٜ ٘كسٜ ٚ زض تاظي ٘يع قطور زازٜ ٕ٘ي

 ٌيط٘س. ٔي

ٞٓ تاٝ  ؾط ركخزٕأي زيٓ ٞا تالفانّٝ خؽ اظ ثثر ٘اْ زض ازاق فطاذٛاٖ زض ٔحَٛٝ ٔكرم قسٜ لطاض ٌيط٘س. اٌط يه تاظيىٗ ٘ياظ زاضز زا  8.6

تطاي تاظي تٗس ٞٓ ثثر ٘ااْ وٙاس. اياٗ ٔاٛضز قاأُ تااظي ٔماسٔازي         تاظيىٗ ضا ٕ٘ايٙسٜ فٙيضلاتر تدطزاظز، ٔطتي ٚ يا ؾطخطؾر زيٓ ٔيسٛا٘س تا ٔدٛظ 

(playoff) ٌصاضز. تطاي ازاق فطاذٛاٖ تالي ٕ٘ي ضا ظٔا٘ي وٝ نٗٛز تاظيىٗ تٝ ٔطحّٝ تٗس ظٔاٖ وافي تاقس، ٔي 

زٛا٘س ٚاضز قٛز. )اؾسثٙائاذ  زضٞاي ازاق فطٔاٖ زض ظٔاٖ ٔمطض تؿسٝ ذٛاٞس قس ٚ ٞيچ قرم يا زدٟيعاذ يا زٛخي تطاي قطور زض تاظي ٕ٘ي 8.7

 فٙي زض ٘ٓط ٌطفسٝ قٛ٘س(ىٗ اؾر اظ ؾٛي ؾطزاٚض يا ٕ٘ايٙسٜ ٕٔ

 زٛا٘ٙس ٚاضز ازاق فطاذٛاٖ قٛ٘س زا ٔمسٔاذ تاظي ضا آٔازٜ ٕ٘ايٙس. زاٚضٞا زض آذطيٗ ٔطحّٝ ٚ ظٔا٘ي زضٞاي ازاق فطاذٛاٖ تؿسٝ قس، ٔي 8.8

 كاٖ زٞٙس.ذٛز ضا تٝ زاٚض ٘ٔؿسٙساذ والؾثٙسي / زا قٕاضٜ ٚضظقىاضي ٚ واضذ ثثر ٘اْ ٕٔىٗ اؾر اظ ٚضظقىاضاٖ زضذٛاؾر قٛز  8.9

ٞط  .قٛزا٘داْ  تايس زض ازاق فطاذٛاٖ( 6-3 ٔازٜ، ٚ ا٘ساذسٗ ؾىٝ )ضٚي ضٔحاؾسأح ٞاي تطضؾي زٛج ٞا ٚ زائيس  ،وٙسطَ زدٟيعاذ ٚضظقي 8.10

تالفانّٝ زٕٗيط ٌاطزز  ٗ تاظي ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض تٍيطز ٍٔط آ٘ىٝ زٛا٘س زض ظٔي وساْ اظ زدٟيعازي وٝ زض تطضؾي ا٘داْ قسٜ ُٔاتك تا ٔٗياض ٞا ٘ثاقس ٕ٘ي

 زا ُٔاتك تا لاٖ٘ٛ قٛز.

زٛا٘ٙاس زاٛج ٞااي َاطف      وٙس ٚ َطف تط٘سٜ ا٘سراب ٔي وٙس وٝ تا زٛج ٞاي آتي ٚ يا لطٔع تاظي وٙس.َطفيٗ ٔي زاٚض يه ؾىٝ خطزاب ٔي 8.11

 ٔماتُ ضا لثُ ٚ يا تٗس اظ خطزاب ؾىٝ تطضؾي ٕ٘ايٙس. 
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قااٖ ٘ثاٛزٜ ٚ ياا ٔٗياضٞااي الظْ ضا ٘ساقاسٝ ٔاٛضز        ا٘ي وٝ زٛج ٞايكاٖ زض ازاق فطاذٛاٖ ٕٞطاٜزٛا٘ٙس زٛؾٍ تاظيىٙ زٛج ٞاي تاظي ٞا ٔي 8.12

 اؾسفازٜ لطاض تٍيط٘س.

زٛا٘ٙاس   ؾطزاٚض ٚ ٕ٘ايٙسٜ فٙي ٔي اِير تاقس،زض نٛضذ ٚخٛز زاذيطي وٝ اظ لثُ تط٘أٝ ضيعي قسٜ تاقس، ظٔا٘ي وٝ ازاق فطاذٛاٖ زض حاَ فٗ 8.13

 افطاز تا ؾطٚيؽ تٟساقسي ٔٛافمر ٕ٘ايٙس: زحر قطايٍ ظيط تا ضفسٗ

 .َطف ٔماتُ تايس اظ ايٗ أط ُّٕٔ ٌطزز 

  ٕ٘ايسٔي يىي اظ ٔؿلِٛيٗ آٖ ٚضظقىاض ضا ٕٞطاٞي . 

  زض نٛضذ ٖسْ تاظٌكر تٝ ٔٛلٕ، اٌط زٗساز تاظيىٙاٖ زيٓ  ;ٟ٘ا تديٛ٘سزآ تٝٚضظقىاض  زا لثُ اظ زطن ٌطٜٚ ٚ حطور آٟ٘ا تٝ ؾٕر ظٔيٗ تاظي

 قٛز. وافي ٘ثاقس، زيٓ  اظ تاظي حصف ٔي

زض نٛضزي وٝ وٕيسٝ تطٌعاضي ٔيعتاٖ تاٖث ايداز زاذيط قٛز اخطا ٘رٛاٞيس ٌطزيس. اٌط تٝ ٞط زِيّي زض تطٌعاضي تااظي زااذيطي    8.4لاٖ٘ٛ   8.14

 ٚ ظٔاٖ خايٍعيٗ اٖالْ ذٛاٞس قس.ا ضا تٝ قىُ ٔىسٛب ُّٕٔ ذٛاٞس وطز ، وٕيسٝ تطٌعاضي ؾطخطؾر زيٓ ٞايداز قٛز 

زٛا٘ٙس ٚاضز ازاق فطاذٛاٖ قٛ٘س. ٔسطخٕيٗ لثُ اظ قطٚٔ تاظي، ذاضج اظ ازاق فطاذاٛاٖ حاياط تاقاٙس زاا      ٔسطخٕيٗ فمٍ تا زضذٛاؾر زاٚض ٔي 8.15

 .ٔدٛظ ضا زضيافر ٕ٘ايٙس تطاي ٚضٚز تٝ ظٔيٗ

 

  تصادفي كٌترل .9

 ٕٔىٗ اؾر تٝ قىُ زهازفي ٚ تط اؾاؼ نالحسيس ؾطزاٚض ٔٛضز تطضؾي لطاض ٌيط٘س. زٛضٕ٘ٙرزٕاْ زدٟيعاذ زض ََٛ  9.1

زض ٚضلٝ زٛج ٞاي غيط لاتُ لثَٛ ضا . زاٚض ذٛاٞٙس قس ٍٟ٘ساضيزا ضٚظ آذط تاظي ٞا ٞايي وٝ تا ٔٗياضٞاي زٗييٗ قسٜ ُٔاتمر ٘ساض٘س،  زٛج  9.2

اٌاط   زٞٙاس.  ٞا ضا تٝ زاٚض زحٛيُ  ٞاي ٔؿاتماذ اؾسفازٜ وطزٜ ٚ زض خاياٖ تاظي آٖ ايٗ ٚيٗير، تاظيىٙاٖ ٔي زٛا٘ٙس اظ زٛجأسياظاذ ثثر ذٛاٞس وطز. زض 

 زٛج ٞاي ايافٝ زا آذط تاظي ٔهازضٜ ذٛاٞٙس قس.  يه ٚضظقىاض زٗساز ذيّي ظيازي زٛج ٕٞطاٜ ذٛز تٝ ازاق فطاذٛاٖ تثطز،

ثساٝ  ِاِيىٗ لا٘ٛ٘ي ٔي تاقٙس ضا ٔي زٛاٖ زض ٕٞاٖ ٔؿاتمٝ ٔدسزا زضيافر ٕ٘ٛز.  قسٜ ا٘س ٍ٘اٜ زاقسٝ  اٖالْ ازاقزٛج ٞاي ايافي وٝ زض ذالَ وٙسطَ 

 ايٗ واض خؽ اظ ازٕاْ ٔؿاتمٝ ا٘داْ ٔي قٛز. 

ياه   تاقاس، تٝ تاظيىٙي وٝ يه يا تيكسط اظ يه زٛخف تا ٔٗياضٞاي زٗييٗ قسٜ ُٔاتمار ٘ساقاسٝ     ، زض تطضؾي زهازفي 15.9.3َثك ٔازٜ  9.3

واضذ زهازفي، تيف اظ يه زٛخف تا ٔٗياضٞا ُٔاتمر ٘ساقسٝ تاقس، تطايف فمٍ يه  وٙسطَ يهقٛز . اٌط تاظيىٙي زض َي  اذُاض زازٜ ٔي واضذ ظضز ٚ

 ظضز زض ٘ٓط ٌطفسٝ ٔي قٛز.

غياط اؾاسا٘ساضز   زض ٔطزثاٝ زْٚ وٙساطَ زهاازفي     ٚ ؾاايط ازٚاذ(  splint)ٚيّچط، ضٔح، زؾسىف،  ، زدٟيعازفزْٚ زهازفي زض تطضؾيتاظيىٙي وٝ  9.4

 .ٌطزز اذطاج ٔي ٔؿاتمٝاظ زٚض  15.9.4ٚ  15.9.2َثك لاٖ٘ٛ ٚ افر ٔي ٕ٘ايس يآٍ٘اٜ ٚضظقىاض واضذ ظضز زْٚ زض س،ٙتاق

ٔسٛؾاٍ ياا    ر ٕ٘ايس )زاٛج ؾارر،  زٛخي ضا وٝ ٔي ذٛاٞس زضذٛاؾأىاٖ، زض نٛضذ ٚلسي وٝ زٛخي خصيطفسٝ ٕ٘ي قٛز، ٚضظقىاض ٔي زٛا٘س  9.5

 زٛج ٞا ضا ا٘سراب ٕ٘ايٙس. ذٛزقاٖ زٛج ٞاي ٔٙاؾة زض اذسياض ٚضظقىاضاٖ لطاض زازٜ ذٛاٞس قس، أا آٖ ٞا ٕ٘ي زٛا٘ٙس  ٘طْ(.

٘ٓاضذ ٕ٘ايٙس. اٌط زدٟيعاذ ٔٛضز آظٔايف غيط اؾسا٘ساضز زكريم زازٜ قاٛ٘س، زاٚض اظ   ٞاي زهازفي وٙسطَزٛا٘ٙس تط  تاظيىٙاٖ ٚ ٔطتياٖ ٔي 9.6

 ٞا ضا آظٔايف وٙس. اٚض ترٛاٞس زا ٔدسزاً آٖؾطز

، زا زض نٛضذ خصيطفسٝ ٘كسٖ، ٔكارم  قٙاذسٝ قٛزٚضظقىاضاٖ زض ازاق فطاذٛاٖ اظ زض ٔؿاتماذ زيٕي ٚ زٚ٘فطٜ، الظْ اؾر ٚؾايُ ٞط يه  9.7

واضذ ظضز تٝ واخيساٖ زيٓ زازٜ ٔاي قاٛز.   چٙا٘چٝ ٔكرم ٍ٘طزز وٝ ٔسّٗك تٝ چٝ ٚضظقىاضي ٔي تاقس آٍ٘اٜ  وٝ وساْ ٚضظقىاض ذُا وطزٜ اؾر. قٛز

  (15.9.2)ٔازٜ 

 

 بازي .10

 قٛز. آٔازٌي تطاي يه تاظي اظ ازاق فطاذٛاٖ قطٚٔ ٔي
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 گرم كردى در زهيي بازي 10.1

زٞس ٚ  كاٖ ٔيزليمٝ اي تطاي ٌطْ وطزٖ ضا ٘ 2قٛ٘س. زاٚض آغاظ ظٔاٖ  زض ظٔيٗ تاظي زض ٔحُ ٞاي ٔكرم قسٜ تطاي خطزاب زٛج ٔؿسمط ٔيتاظيىٙاٖ 

افطاز شذيطٜ تٝ ٞيح ٖٙٛاٖ زٛج ٞاي زٕطيٙاي ضا خطزااب    زٛج اظ خّٕٝ زٛج خه تٕٙايس. 7لساْ تٝ خطزاب وطزٖ زٛا٘س ا زض ََٛ ايٗ ٔسذ ٞط َطف ٔي

تاٝ ازٕااْ   ٌاطْ واطزٖ    ّٟٔار  )ٞط وساْ وٝ ظٚز زط ازفاق تيفسس( زليمٝ زٕاْ قٛز 2اٖ قاٖ ضا خطزاب وطزٜ ٚ يا ظٔ زٛج 7ٞط ٚلر ٞط زٚ زيٓ وٙس.  ٕ٘ي

  ضؾس. ٔي

 

 ّذفپرتاب تَپ  10.2

زاضز. تاطاي ٚضظقاىاضاٖ   ٔاي  ٞاـ ضا زض تاوؽ خطزاب ذٛز ٍ٘اٝ   زدٟيعاذ ٚ ِثاؼ وّيٝظٔاٖ خطزاب ٞط وساْ اظ زٛج ٞا )خه، لطٔع يا آتي( ٚضظقىاض 

 قٛز.  ي ٔيقايٗ لاٖ٘ٛ قأُ  زؾسياضاٖ ٚضظ BC3زؾسٝ 

 قطٚٔ ٔي ٕ٘ايس.  اَٚ تاظي ضا تا زٛج ٞسف ٕٞيكٝ َطفي وٝ زٛج لطٔع ضا زض اذسياض زاضز، زٚض  10.2.1

 زٛا٘س زٛج خه ضا خطزاب وٙس وٝ زاٚض ٘ٛتر خطزاب زيٓ ضا ٕ٘ايف زٞس. تاظيىٗ زٟٙا ظٔا٘ي ٔي 10.2.2

 .لطاض تٍيطز )ٔٗسثط( ٔرهٛل زٛج خهٔحَٛٝ ٔداظ  زض ٞسفزٛج  10.2.3

 

 پرتاب تَپ جكخطاّاي  10.3

 زض ٔٛاضز شيُ زٛج ٞسف ذُا ٔحؿٛب ذٛاٞس قس.  10.3.1

  .خؽ اظ خطزاب زض ُٔٙمٝ غيط ٔٗسثط )غيط لا٘ٛ٘ي( تطاي زٛج ٞسف، لطاض ٌيطز 

 .تٝ ذاضج اظ ظٔيٗ تاظي خطزاب قٛز 

 قٛز. تٝ زيٓ زازٜ ٔي 15.9ٚ  15.1لاٖ٘ٛ  تاخٙاِسي ٔسٙاؾة  ٔطزىة ذُا قٛز. تاظيىٗ خطزاب وٙٙسٜ زٛج ٞسف 

 

ضا خطزاب وٙس، ايٗ ٖٕاُ  ف يف يا تاظيىٙي وٝ لطاض اؾر زض زٚض تٗسي زٛج ٞساٌط زٛج ٞسف ذُا اٖالْ قٛز، زض ايٗ نٛضذ، تاظيىٗ حط  10.3.2

ُ ٔطتإ اؾار ٚ زاٛج ٞاسف ضا زض زٚض اَٚ     ضا ا٘داْ ذٛاٞس زاز. اٌط زٛج ٞسف زض زٚض ٟ٘ايي تٝ ذُا خطزاب قٛز، ايٗ زٛج زٛؾٍ ٚضظقىاضي وٝ زاذ

ظٔايٗ تاٝ َاٛض ناحيح      ٔحَٛٝ ٔٗسثط تطاي زٛج خه زض  خطزاب وطزٜ، ٔدسزاً خطزاب ذٛاٞس قس. زٛج ٞسف تٝ زطزية، خطزاب ذٛاٞس قس زا تٝ زاذُ

 خطزاب قٛز.

زٛؾٍ تاظيىٙي وٝ َثك ضٚاَ ٘ٛتر خطزاب ض قطايٍ ٖازي تاظي زتٗسي خطزاب زٛج ٞسف  ٚلسي ذُاي زٛج ٞسف نٛضذ ٔي ٌيطز، زض زٚض 10.3.3

 ٌيطز. )ٔا٘ٙس ظٔا٘ي وٝ انال ذُايي ا٘داْ ٘كسٜ اؾر( ذٛاٞس زاقر، نٛضذ ٔي

 

 پرتاب اٍليي تَپ بِ داخل زهيي 10.4

 (15.8.9 ٔازٜ) وٙس.  ٕ٘ايس، اِٚيٗ زٛج ضٍ٘ي ذٛز ضا ٘يع خطزاب ٔي  تاظيىٙي وٝ زٛج ٞسف ضا خطزاب ٔي  10.4.1

تاظيىٗ تٝ ذاضج اظ ظٔيٗ خطزاب قٛز يا تٝ زِيُ ذُا تطٌكر زازٜ قٛز، واض خطزاب زٛج اٚ ٕٞچٙاٖ ازأٝ ذٛاٞس يافار زاا ايٙىاٝ     اٌط زٛج 10.4.2

ٞايف خطزاب قسٜ تاقس. زض ٔؿاتماذ زٚ٘فطٜ ٚ زيٕي، ٞط يه اظ تاظيىٙاٖ َطفاي   يه زٛج زض لؿٕر ٔداظ )ٔٗسثط( ظٔيٗ فطٚز آيس يا ايٗ وٝ زٕاْ زٛج

 زٛا٘ٙس زٛج زْٚ ضا خطزاب ٕ٘ايٙس. زاب زٛج ضا ا٘داْ زٞٙس، ٔيوٝ تايس خط

 

 پرتاب اٍليي تَپ تين هقابل       10.5

 ؾدؽ زيٓ ٔماتُ خطزاب ٔي ٕ٘ايس.   -10.5.1

زا ظٔاٖ فطٚز زٛج زض ظٔيٗ ٔؿاتمٝ ٚ يا زا طزاب قٛز ٚ يا خؽ اظ ذُا ٍ٘ٝ زاقسٝ قٛز؛ آٖ زيٓ ٔماتُ ٕٞچٙاٖ چٙا٘چٝ زٛج ذاضج اظ ٔحَٛٝ خ -10.5.2

   . زض ترف زيٕي / زٚ ٘فطٜ ٞط يه اظ ٚضظقىاضاٖ ٔي زٛا٘ٙس زٚٔيٗ زٛج ضٍ٘ي ضا خطزاب ٕ٘ايٙس. تٝ خطزاب ذٛز ازأٝ ٔي زٞسخطزاب ٕٞٝ زٛج ٞا 
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 هاًذُ ّاي باقي پرتاب تَپ 10.6

ٞااي ذاٛز ضا    زٕاأي زاٛج   آٟ٘ازٛج تٝ زٛج ٞسف تٝ اٚ زّٗك ٘ساضز، ٍٔط ايٗ وٝ  زطيٗ خطزاب تٗسي ضا َطفي ا٘داْ ذٛاٞس زاز وٝ ٘عزيه  10.6.1

أي خطزاب وطزٜ تاقس. زض ايٗ نٛضذ َطف زيٍط، زٛج تٗسي ذٛز ضا خطزاب ذٛاٞس وطز. ايٗ فطايٙس خطزاب ٕٞچٙاٖ ازأٝ ذٛاٞس يافر زا اياٗ واٝ زٕا   

 ٞا زٛؾٍ زٚ َطف خطزاب قٛ٘س. زٛج

زٛا٘س تٝ زاٚض اٖالْ ٕ٘ايس وٝ خطزاب ذاٛز ضا تاطاي آٖ زٚض تاٝ     ٞاي تالي ٔا٘سٜ تٍيطز، ٔي تٝ ٖسْ خطزاب ٞطيه اظ زٛجاٌط ٚضظقىاض زهٕيٓ  10.6.2

 زٛج ٞاي خطزاب ٘كسٜ زض تطٌٝ أسياظاذ ثثر ذٛاٞٙس قس. )ٞاي( ٔطزٜ زّمي ذٛاٞس قس. ٔا٘سٜ تٝ ٖٙٛاٖ زٛج ٞاي تالي ا٘س ٚ زٛج ازٕاْ ضؾا٘سٜ

 

 كاهل ضذى يك دٍر  10.7

أسياظ ٚ ؾدؽ ٞاي خٙاِسي زازٜ قسٜ تٝ ٞط َطف خطزاب ٌطزيس، زاٚض تٝ َٛض قفاٞي  ٞاي ٞط زٚ َطف، حسي زٛج تٗس اظ ايٗ وٝ زٕأي زٛج 10.7.1

   (.11 ٔازٜ)، َطف ظٔيٗ تطٌطز٘س( ٝزٛا٘ٙس زض ايٗ ظٔاٖ ت ٔي BC3)زؾسياضاٖ وٕىي والؼ  ٔي وٙسضا اٖالْ  زٚض خاياٖ آٖ

قٛز  زض نٛضذ ٚخٛز زٛج خٙاِسي تطاي خطزاب، تٗس اظ زائيس أسياظاذ آٖ زٚض تا تاظيىٙاٖ يا واخيساٟ٘ا، ظٔيٗ تاظي اظ ؾٛي زاٚضاٖ خاوؿاظي ٔي 10.7.2

اب ذٛاٞس قس قاٖ وٝ اظ ُٔٙمٝ ٞسف خطز ٞاي ضٍ٘ي ٟ٘ا زّٗك ٌطفسٝ اؾر يىي اظ زٛجآقاٖ وٙس(. زيٕي وٝ خٙاِسي تٝ  زٛا٘س وٕه )ذٍ ٍ٘ٝ زاض ٞٓ ٔي

زض ايٗ ظٔاٖ  BC3وٙس. زؾسياضاٖ ٚضظقي  خاياٖ زٚض ضا اٖالْ ٔيٕ٘ايس زض  اٖالْ ٔي 11 ٔازٜوٙس. زاٚض قفاٞا ٔدٕٛٔ أسياظاذ ضا تط اؾاؼ  ا٘سراب ٔي ضا

 قٛز. زٛا٘ٙس تٝ ؾٕر ظٔيٗ تاظي تطٌطز٘س. خٕٕ أسياظاذ زض آٖ زٚض زض تطٌٝ أسياظاذ ثثر ٔي ٔي

ا٘س ٚ تط٘سٜ تاظي ٔكرم قسٜ اؾر، زض نٛضزي وٝ فاطز وٕىاي ٚ ياا ٔطتاي الاساْ تاٝ        خايا٘ي تاظي، اٌط ٕٞٝ زٛج ٞا خطزاب ٘كسٜزض زٚض  10.7.3

 وٙس. افسس. ايٗ لاٖ٘ٛ زض ٔٛضز خطزاب خٙاِسي ٞٓ نسق ٔي ذٛقحاِي ٕ٘ايٙس ٞيچ خٙاِسي ازفاق ٕ٘ي

زٞس، ٔي زٛا٘ٙس ٚاضز ظٔيٗ يه زليمٝ ٔي ظٔا٘ي وٝ زاٚض زؾسٛض تطزاقسٗ زٛج خه؛ زض خاياٖ ٔؿاتمٝ ٚ زض ظٔاٖ ٚ ٔطتياٖ زؾسياضاٖ ٚضظقي   10.7.4

  (15.9.7 ٔازٜ)قٛ٘س. 

 

 آهادگي براي دٍر بعذي 10.8

زليماٝ اخااظٜ    1زاٚض تٗسي آغااظ ذٛاٞاس قاس.     ٗسي خٕٕ آٚضي ذٛاٞٙس وطز. ؾدؽ زٚضٞا ضا تطاي قطٚٔ زٚض ت زٛج ٚ زاٚضاٖ ٔطتياٖ زؾسياضاٖ ٚضظقي،

ٝ ". ايٗ يه زليمٝ اظ ظٔاٖ تطزاقسٗ زٛج خه اظ ضٚظ ظٔيٗ زٛؾٍ زاٚض ٚ اٖالْ  زٞس اؾسطاحر تيٗ ٞط زٚض ضا ٔي . خاؽ اظ  قاٛز  آغااظ ٔاي   "يه زليما

ضؾاا٘س. زٕااْ فٗاِيار ٞااي      وٙس ٚ زض آذط ٞٓ خاياٖ ظٔاٖ اؾسطاحر ضا تٝ اَاالٔ ٕٞاٝ ٔاي    تالي ٔا٘سٜ ضا ٘يع اٖالْ ٔيثا٘يٝ  15ثا٘يٝ زاٚض  45ٌصقر 

ٔازٜ ٘ثاقس زاٚض زٛج خه ضا زضذٛاؾر آقٛز تايس ٔسٛلف ٌطزز. اٌط زيٓ ٔماتُ  خطزاب وٙٙسٜ زازٜ ٔيحطيف، ظٔا٘ي وٝ زٛج خه تٝ تاظيىٙاٖ تاظيىٙاٖ 

ؾاظي ذٛز ضا تطاي قطٚٔ تااظي وأاُ    زٛا٘ٙس فطايٙس آٔازٜ قاٖ ضا اٖالْ ٕ٘ايس. زض ََٛ ايٗ ٔسذ آٟ٘ا ٔي ا زاٚض  ٘ٛترٙسٓط تٕا٘ٙس زٔ ، آٟ٘ا تايسٕ٘ايس ٔي

 ٕ٘ايٙس.

 لطاض ٔطتياٖ )زيٕي ٚ زٚ ٘فطٜ( زض ٔحسٚزٜ زٗييٗ قسٜ ٚضظقىاضاٖ تايس زض تاوؽ ٞاي خطزاب ٚ زؾسياضاٖ ٚضظقي ٚ اظ ؾٛي زاٚض،  timeتا اٖالْ 

 (15.9.4ٔي ٌيط٘س ٚ زض نٛضذ زاذيط زض ايٗ واض واضذ ظضز زضيافر ٔي ٕ٘ايٙس. )ٔازٜ 

 

 ّا پرتاب تَپ 10.9

. تاظيىٙاا٘ي واٝ   تاقسقسٝ تاظيىٗ تط ضٚي نٙسِي، ٚيّچط ٚ يا اؾىٛزط لطاض زاحسالُ يه ترف اظ ٘كيٍٕٙاٜ  قٛز، ٍٞٙأي وٝ زٛج ضٞا ٔي 10.9.1

ظيىٙاٖ ٔدٛظ تاظي تاٝ اياٗ   ( ايٗ تا15.6.3 ٔازٜ) ٜ زاض٘س.اتاظي وٙٙس تايس قىٕكاٖ ضا ٍٞٙاْ خطزاب زض زٕاؼ تا نٙسِي ٍ٘زٛا٘ٙس فمٍ تا قىٓ ذٛز  ٔي

 تٙسي تٍيط٘س. قىُ ضا اظ والؼ

تطذاٛضز تاٝ    اٌط زٛج خطزاب قٛز ٚ تٗس اظ ضٞا قسٖ اظ زؾر تاظيىٗ ٚ تٗس اظ تطذٛضز تا زدٟيعاذ تاظيىٗ خطزاب وٙٙسٜ آٖ زٛج، ياا خاؽ اظ   10.9.2

  ٌطزز. تاظيىٗ حطيف يا زدٟيعاذ ٚي، اظ حطور تايؿسس، ايٗ زٛج زض خطياٖ تاظي زّمي ٔي
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زٛا٘س( اظ وٙاض ٔطتٕ ٚضظقىاض )يا اظ ٞٛا يا اظ ضٚي ظٔيٗ( ٚ اظ َطيك  يه زٛج خؽ اظ خطزاب، قٛذ يا ذطٚج اظ ا٘سٟاي ضٔح، ٕٔىٗ اؾر )ٔي 10.9.3

 ذٍ خطزاب ٚضٚز تٝ ظٔيٗ تاظي، تٝ ذاضج تغّسس.ٔطتٕ تاظيىٗ حطيف، لثُ اظ ٖثٛض اظ 

 اٌط زٛج تٝ ذٛزي ذٛز تچطذس تسٖٚ ايٗ وٝ تا چيعي تطذٛضز ٕ٘ايس، زض ٔٛلٗير )حاِر( خسيس زض ظٔيٗ تاظي تٕا٘س. 10.9.4

 

 ّاي خارج از زهيي بازي تَپ 10.10

 زّمي ذٛاٞس قس. تا٘سٞا ٖثٛض ٕ٘ايس، ذاضج اظ  زٕاؼ خيسا وٙس يا اظ آٖ ترف ذاضخي ذٌُٛ تا٘ستا  زٛخيچٙا٘چٝ   10.10.1

تطزاقسٝ ذٛاٞس تا يه حطور  ؾٕر ٖٕٛز تط ذٍ تا٘س، زٛج ضٚي ذٍ تٝ تاقس ٚ زض ٚيٗير حٕاير اظ زٛج زيٍطي ٔيوٙس  اٌط زٛج تا ذٍ تطذٛضز ٔي

، تيفسس ٚ تا ذٍ تطذٛضز ٕ٘اياس، آٖ زاٛج   ؾٛي زٛج زيٍط ٔٛضز حٕاير تٛز اظاٌط زٛخي وٝ  قٛز. س ٚ زٛخي وٝ زض زٕاؼ تا ؾُح ظٔيٗ اؾر حفّ ٔيق

 ضفساض ذٛاٞس قس. 10.10يا  10.11.1 ٔازٜزّمي ذٛاٞس قس. تا ٞط زٛج تط َثك  تا٘س٘يع ذاضج اظ 

زّمي  تا٘سقٛز، چٙيٗ زٛخي ذاضج اظ  ٕ٘ايس ٚ ٔدسزاً ٚاضز ظٔيٗ تاظي ٔي وٙس يا اظ آٖ ٖثٛض ٔي تطذٛضز ٔي لؿٕر ذاضخي ذٍ تا٘سزٛخي وٝ تا  10.10.2

 ٌطزز. ٔي

 ٔحؿٛب ٔي ٌطزز. ذاضج اظ تا٘س، 10.14قٛز، تٝ خع ٔٛضز  قٛز ٚ ٚاضز ظٔيٗ تاظي ٕ٘ي زٛخي وٝ خطزاب ٔي  10.10.3

قٛز. زض اياٗ ٔاٛضز، زاٚض    لطاض زازٜ ٔيترف ٔرهٛني ٌطزز ٚ زض  قٛز، ٔطزٜ زّمي ٔي ظزٜ ٔي خطزاب يا تا٘سٞط زٛج ضٍ٘ي وٝ تٝ ذاضج اظ  10.10.4

 وٙس. ضا ازراش ٔي ٚيٗير زٛجزض ذهٛل  زهٕيٓ ٟ٘ايي

 

 از زهيي بازيخرٍج تَپ ّذف  10.11

تاٝ ٔحاُ   چٙا٘چٝ زٛج ٞسف زض حيٗ ٔؿاتمٝ تٝ تيطٖٚ اظ ظٔيٗ يا تٝ زاذُ ُٔٙمٝ غيط لا٘ٛ٘ي تطاي زٛج ٞسف ظزٜ قٛز، ايٗ زٛج ٔدسزاً  10.11.1

 قٛز. ٔيتاظٌكر زازٜ  ٖثٛض

10.11.2     ٗ ذُاٌٛ   چٙا٘چٝ يه زٛج لثال ضٚي ايٗ ٖالٔر لطاض ٌطفسٝ تاقس، زٛج ٞسف، زا حس ٕٔىٗ زض ٘عزيىي لؿٕر خّٛيي اياٗ ٖالٔار تاي

قٛز )ٔٙٓٛض اظ خّٛي ٖالٔر تٝ ٖالٜٚ، يٗٙي ٔحسٚزٜ تيٗ ذٍ خّٛيي خطزاب زا ٖالٔر  تٝ ٖالٜٚ ٚ حسي االٔىاٖ ٚؾٍ اظ ذٌُٛ  وٙاضي لطاض زازٜ ٔي

 وٙاضي(

 ٌطزز. زٗييٗ ٔي 10.6.1، خطزاب وٙٙسٜ تٗسي زٛج، َثك لاٖ٘ٛ تطٚي ٖالٔر لطاض ٌطفرظٔا٘ي وٝ زٛج ٞسف  10.11.3

، ٞيچ زٛج ضٍ٘ي ضٚي ظٔيٗ تاظي ٚخٛز ٘ساقسٝ تاقس، َطفي وٝ زٛج ٞسف ضا تٝ ذاضج اظ ظٔيٗ تاظي تٗس اظ خايٍعيٙي ٔدسز زٛج ٞسفٌط ا 10.11.4

 ظزٜ، تاظي ذٛاٞس وطز.

 

 ّاي با فاصلِ هساٍي يا برابر تَپ 10.12

تاطاي   1-1اظ زٛج ٞسف تاقٙس )حسي اٌط أسياظ تاالزط اظ  ٞاي ٔرسّف زاضاي فانّٝ يىؿاٖ تطاي زٗييٗ خطزاب وٙٙسٜ تٗسي، اٌط زٚ يا چٙس زٛج تا ضً٘

زط ٚخٛز ٘ساقسٝ تاقس، َطفي وٝ آذطيٗ خطزاب ضا ا٘داْ زازٜ، تايس ٔدسز يه زٛج ذاٛز   تاقس( ٚ ٞيچ زٛج زيٍطي زض فانّٝ ٘عزيه يىي اظ َطفيٗ ٔي

ٞا تا زٛج ٞسف تطٞٓ ترٛضز ٚ  ا ايٗ وٝ ٚيٗير فانّٝ تطاتط زٛجٞا ضا خطزاب ذٛاٞٙس وطز ز ضا خطزاب ٕ٘ايس. ؾدؽ زٚ َطف تٝ نٛضذ يه زضٔياٖ زٛج

اٌط زٛخي وٝ تٝ زاظٌي خطزاب قاسٜ اؾار     ٞاي ذٛز ضا خطزاب ٕ٘ايس. ؾدؽ تاظي تٝ نٛضذ َثيٗي ازأٝ ذٛاٞس يافر. يا ايٗ وٝ يه َطف زٕأي زٛج

 نّٝ تطاتط تٛخٛز آٔسٜ اؾر، ٕٞاٖ ضً٘ تايس زٚتاضٜ تاظي وٙس.ِٚي تاظ ٞٓ زض خايٍاٜ ٔسفاٚزي ضاتُٝ فا ضاتُٝ فانّٝ تطاتط ضا تط ٞٓ تع٘س،

 

 ضًَذ  ّايي كِ ّن زهاى پرتاب هي تَپ 10.13

 ٌطز٘س.  خٕٕ قسٜ ٚ زٛج ٔطزٜ زّمي ٔيچٙا٘چٝ يىي اظ َطفيٗ زض ظٔاٖ ٘ٛتر خطزاب ذٛز، ٞٓ ظٔاٖ تيف اظ يه زٛج خطزاب ٕ٘ايس، ٞط زٚ زٛج 

 (15.7.11  ٔازٜ)
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 افتادى تَپ بِ زهيي  10.14

ٗ تٝ ٘ٓط زاٚض اٌط يه تاظيىٗ تٝ َٛض زهازفي زٛج ضا تٝ ظٔيٗ تيا٘ساظز، ايٗ تطٖٟسٜ ٚضظقىاض اؾر وٝ اظ زاٚض اخاظٜ تاظي ٔدسز تا آٖ زٛج ضا تٍيطز. اي

يچ ٌٛ٘ٝ ٔحسٚزيسي زض ذهٛل تؿسٍي زاضز وٝ ٔكرم ٕ٘ايس ُٖٕ افسازٖ زٛج غيط اضازي تٛزٜ يا يه زالـ ٖٕسي تطاي خطزاب زٛج تٛزٜ اؾر. ٞ

ٕ٘اياس. زض چٙايٗ ٔاٛضزي ظٔااٖ تااظي       ٌيطي ٔاي  زٗساز زفٗاذ خطزاب ٔدسز يه زٛج ٚخٛز ٘ساضز ٚ زاٚض تٝ ٖٙٛاٖ زٟٙا لايي زض ايٗ ذهٛل زهٕيٓ

 ٔسٛلف ٘رٛاٞس قس.

 

 اضتباُ داٍري 10.15

قٛز. زض ايٗ ٚيٗير، ظٔاٖ وٙساطَ   اٌط تٝ زِيُ اقسثاٜ زاٚض، َطفي وٝ ٘ٛتسف ٘يؿر، زٛج ضا خطزاب ٕ٘ايس، زٛج تٝ تاظيىٗ خطزاب وٙٙسٜ تاظٌطزا٘سٜ ٔي

 ٌطزز. ٔي ٔؿاتمٝ ٘ازٕاْ زّمي اظ ٞا خا تٝ خا قسٜ تاقس، ايٗ زٚض  قسٜ ٚ تٝ نٛضذ ٔمسًي انالح ٌطزز. چٙا٘چٝ زض ايٗ حاِر زٛج

 (12ٚ  15.2.4 ٜٔاز)

 

 تعَيط 10.16

 (. 3.2 ٔازٜ، ٞط َطف ٔداظ اؾر زض ذالَ ٔؿاتمٝ يه تاظيىٗ ضا زٗٛيى ٕ٘ايس ) BC3  ٚBC4زض ٔؿاتماذ زٚ٘فطٜ والؼ  10.16.1

 (. 3.3ٔازٜ )زٗٛيى زاقسٝ تاقٙس.  2زض نٛضزي وٝ  زٚ زٗٛيى ا٘داْ زٞس زا زض ٔؿاتماذ زيٕي، ٞط َطف ٔداظ اؾر زض ذالَ يه ٔؿاتمٝ 10.16.2

قاٛز،   قٛز ٚ تٝ ذاضج اظ ظٔيٗ فطؾسازٜ ٔاي  اٌط واخيساٖ زٗٛيى ٔيٌيطز ٚ تٝ اَالٔ زاٚض ٘يع تطؾس. ٔي ٔؿاتمٝ ا٘داْ  زٗٛيى تيٗ زٚضٞاي 10.16.3

  تٝ ٚضظقىاض زاظٜ ٚاضز ٚاٌصاض ٔي قٛز.  يف واخيساٖاْٚ قٛز. تاظيىٗ خا٘كيٗ ٞٓ تاوؽ خطزاب تاظيىٗ لثّي ضا خط وٙس.ٔي تاظيىٗ زيٍط واخيساٖ زيٓ 

 زٛا٘س ٔدسزاً تٝ تاظي تطٌطزز.  زٗٛيى ٘ثايس تاٖث زأذيط زض ا٘داْ ٔؿاتمٝ قٛز. تاظيىٗ زٗٛيًي ٕ٘ي 10.16.4

 

 هحل استقرار بازيکٌاى رخيرُ ٍ هربي 10.17

ٝ ٔطتياٖ ٚ تاظيىٙاٖ شذيطٜ زض ٔٙسٟي اِيٝ ظٔيٗ تاظي زض ٔحُ زٗييٗ قسٜ، ٔؿسمط قٛ٘س. ٔكرم وطزٖ ايٗ خايٍاٜ تطٖٟاسٜ وٕيساٝ تطٌاعاضي ٔؿااتم    

 تٝ َطح وّي ظٔيٗ تاظي تؿسٍي ذٛاٞس زاقر. ٚ اِثسٝتٛزٜ 

 

 اهتيازات .11

أسياظاذ خٙاِسي زض  ٌيطز. خٙاِسي زٛؾٍ ٞط زٚ َطف، تٝ ٚؾيّٝ زاٚض نٛضذ ٔيٞاي  ٞا اظ خّٕٝ زٛج ٔحاؾثٝ أسياظاذ خؽ اظ خطزاب ٕٞٝ زٛج 11.1

 ٌطزز. تٝ ٔدٕٛٔ أسياظذ ايافٝ ٔيٚ نٛضذ ٚخٛز، لثُ اظ ثثر 

، يه ف ذٛز تٝ زٛج ٞسفزطيٗ زٛج حطي زط ٘ؿثر تٝ ٘عزيه تاقس، تطاي ٞط زٛج ٘عزيه ج ٞسفزطيٗ زٛج تٝ زٛ َطفي وٝ زاضاي ٘عزيه 11.2

 زضيافر ذٛاٞس وطز.أسياظ 

 ٞا تٝ زٛج ٞسف ٘ثاقس. زض  زط اظ آٖ تاقٙس، ٚ زٛخي ٘عزيه ّف زاضاي فانّٝ يىؿا٘ي تا زٛج ٞسفٔرسٞاي  چٙا٘چٝ زٚ يا چٙس زٛج تا ضً٘ 11.3

 وٙس. ايٗ نٛضذ َطفيٗ تٝ اظاي ٞط زٛج ذٛز يه أسياظ زضيافر ٔي             

 تاقس. واخيساٖ ٚ تاظيىٙاٖ ٘يع  ، زاٚض إَيٙاٖ حانُ ٕ٘ايس وٝ أسياظاذ ٔٙسضج زض تطٌٝ ٔٙكي ٚ زاتّٛ أسياظاذ نحيح ٔيتٗس اظ خاياٖ ٞط زٚض 11.4

 ْٔٛفٙس اظ ثثر نحيح أسياظاذ ُٕٔلٗ قٛ٘س.            

 ٌطزز. ، تٝ ٖٙٛاٖ تط٘سٜ اٖالْ ٔيسٝ تاقسزاقزض خاياٖ تاظي، أسياظاذ تٝ زؾر آٔسٜ زض ٞط زٚض تا ٞٓ خٕٕ قسٜ ٚ َطفي وٝ أسياظ تيكسطي  11.5

 ٞا )تاظيىٙاٖ زض ٔؿاتماذ ا٘فطازي( ضا فطا ترٛا٘س. چٙا٘چٝ زض خاياٖ يه زٚض، ٘سايح ٘عزيه تٝ  ٌيطي، واخيساٖ زاٚض ٕٔىٗ اؾر زض ظٔاٖ ا٘ساظٜ 11.6

 ٌيطز. ٞٓ تاقٙس ٘يع، ايٗ فطاذٛا٘ي نٛضذ ٔي             
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ٕ أسياظاذ زٚ َطف تطاتط قس، تاطاي   ضاذ زض ذهٛل زٚض ٞا اظ خّٕٝ خطزاب خٙاِسي ٞا اخطا ٌطزيس،تٗس اظ آ٘ىٝ ٔمط چٙا٘چٝ 11.7 زؿااٚي ياه زٚض    ضفا

ٌيطز ٚ زض خٕٕ أسياظاذ يه َاطف زض آٖ   قٛز. أسياظاذ تٝ زؾر آٔسٜ زض ايٗ زٚض فمٍ تطاي زٗييٗ تط٘سٜ ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض ٔي تاظي ايافٝ ا٘داْ ٔي

 قٛز. ٔؿاتمٝ ٔحاؾثٝ ٕ٘ي

 knock-outؾيس ٚ يا تا اٖالْ ضتط ٞيچ يا تا تاالزطيٗ ٘سيدٝ زض آٖ  6زيٓ ٔماتُ تا وؿة ٘سيدٝ ، اظ تاظي حصف قٛززض نٛضزي وٝ يه زيٓ  11.8

تاط   6قٛ٘س تاظي ضا تاا ٘سيداٝ   ضز نالحير وٙس. اٌط ٞط زٚ زيٓ  زيٕي وٝ ضز نالحير قسٜ اؾر ٞيچ أسياظي وؿة ٕ٘ي تط٘سٜ تاظي اٖالْ ٔي قٛز.

 ٌطزز. ثثر ٔي "? -نفط "ٚاٌصاض وطزٜ ا٘س. ٘سيدٝ تطاي ٞط زيٓ تٝ قىُ  knock-outٚ يا  ٌطٜٚيا تاالزطيٗ ٘سيدٝ زض آٖ  نفط

 وٙٙس. ٌيطي ٔي ٞط زٚ زيٓ اظ تاظي حصف قٛ٘س، ٕ٘ايٙسٜ فٙي ٚ ؾطزاٚض زض ذهٛل الساْ ٔٙاؾة زهٕيٓاٌط 

 

 يك دٍر  ًيوِ توام هاًذى .12

 تا زٛج زٕاؼ زاقسٝ تاقٙس ٚ آٖ زٛج خاتدا قٛز ٚ يا اظ َطيك تطذٛضز تا زٛج زيٍطي زاٚض ٚ يا ٚضظقىاضاٖ يه زٚض ظٔا٘ي تطٞٓ ٔيرٛضز وٝ     12.1

 ٘ساقسٝ اؾر. اظ آٖ ضاوٝ زض ََٛ يه ٘مى لاٖ٘ٛ خطزاب قسٜ اؾر تاٖث خاتدا قسٖ آٖ قٛز ٚ زاٚض زٛا٘ايي خٌّٛيطي           

قاٖ  ٞا ضا تٝ ٚيٗير اِٚيٝ زٛا٘س اظ َطيك ٔكٛضذ تا ذٍ ٍٟ٘ساض زٛج اٌط يه زٚض ٔؿاتمٝ تٝ زِيُ اقسثاٜ يا ُٖٕ زاٚض، تطٞٓ ترٛضز، زاٚض ٔي 12.2

 يناٛضز  زضٞا زليما زض ٚيٗير لثّي لطاض ٍ٘يط٘اس.(   ٞا تٝ ٚيٗير اَٚ تاظٌطزا٘سٜ قٛز حسي اٌط زٛج )ٕٞيكٝ ؾٗي زاٚض تط ايٗ تاقس وٝ زٛجتاظٌطزا٘س 

 زض ٞط قطايٍ زاٚض تٝ ٖٙٛاٖ زهٕيٓ ٌيط٘سٜ ٟ٘ايي ذٛاٞس تٛز.قٛز. ٔي وٝ زاٚض ٔٛلٗير لثّي زٛج ٞا ضا ٘سا٘س، آٖ زٚض اظ اتسسا آغاظ 

 الساْ ذٛاٞس وطز. أا تطاي خٌّٛيطي اظ زهٕيٓ  12.2 ٔازٜيٗ تط ٞٓ ترٛضز، زاٚض َثك ّٖر اقسثاٜ يىي اظ َطفتٝ ه زٚض ٔؿاتمٝ اٌط ي 12.3

 غيط ٔٙهفا٘ٝ، تا َطف ٔسًطض ٔكٛضذ ٔي ٕ٘ايس. 

. اٌاط  قاٛ٘س  خطزااب ٔاي  ٞااي خٙااِسي زض خايااٖ زٚض ٔداسز،      اٌط يه زٚض ٔؿاتمٝ تط ٞٓ ترٛضز ٚ خٙاِسي تٝ يه َطف اُٖا قسٜ تاقس، زٛج 12.4

ٕ٘ي زٛا٘س اظ آٖ زٛخٟا ايٗ ٚضظقىاض يا َطف ٔؿاتمٝ وٝ تاٖث تطٞٓ ذٛضزٖ زٚض ٔؿاتمٝ قسٜ اؾر، زازٜ قسٜ تاقس،  ٞاي خٙاِسي تٝ تاظيىٙي/َطفي زٛج

 ي اؾسفازٜ ٕ٘ايس.    زض تاظ

تسٛا٘ٙس  زا تاالي ؾط )ؾمفي( زساضن تثيٙس، زّٛيعيٛ٘يوٕيسٝ تطٌعاضي يه زٚضتيٗ  ،BISFedزض تاظي ٞاي خاضإِديه ٚ ضلاتر ٞاي لٟطٔا٘ي  12.5

ٚ چٝ الساْ فٛضي  آٖ زٚض ٔؿاتمٝ لُٕ قسٜ چٍٛ٘ٝؾطزاٚض تسٛا٘س زض ذهٛل ايٗ وٝ ٚ ، تاظٌطزا٘ٙس قاٖ لثّي  زٛج ٞا ضا زض نٛضذ ِعْٚ تٝ ٔحُ زليك

 ايداز ٘كٛز.زض ضٚ٘س تاظي زاذيط نٛضذ خصيطز تطاي آ٘ىٝ 

 

 تساٍي  رفع .13

 تاقس. زؿاٚي قأُ يه زٚض تاظي ايافي ٔي ضفٕ 13.1

 ذٛز تالي ذٛاٞٙس ٔا٘س. خطزابٞاي  ٕٞٝ تاظيىٙاٖ زض خايٍاٜ 13.2

. اظ زاٛج  ضا قاطٚٔ وٙاس   وٙس وٝ وساْ َطف تايس تاظي ، تط٘سٜ قيط يا ذٍ زٗييٗ ٔي”ضفٕ زؿاٚي“اٖالْ  يه زليمٝ اظ ٌصقر حساوثطتٗس اظ  13.3

ٕ٘يسٛا٘س تٝ زاذُ ظٔايٗ تااظي ٍ٘ااٜ وٙاس.      BC3زض حيٗ ٚ يا خؽ اظ خطزاب ؾىٝ، زؾسياض  قٛز. َطفي وٝ تاظي ضا قطٚٔ ذٛاٞس وطز، اؾسفازٜ ٔي ٞسف

 (15.5.2 ٔازٜ)

 قٛز. ٖالٜٚ )+( لطاض زازٜ ٔيزٛج ٞسف ضٚي ٖالٔر تٝ  13.4

اِٚيٗ زٛظيٕ زٛج ٞاي ضٍ٘ي )لطٔع ٚ آتاي( ٚضظقاىاضاٖ   ا٘فطازي، لثُ اظ  BC3 زض ترف قٛز. ايٗ زٚض ، تٝ نٛضذ َثيٗي )ٖازي( تاظي ٔي 13.5

وّياٝ   زٚ ٘فاطٜ  BC3ّٔعْ ٞؿسٙس زا ضٔح ذٛز ضا خؽ اظ ٖالٔر زاٚض حطوار زٞٙاس. زض   تايس ضٔح ذٛز ضا حطور زٞٙس؛ وّيٝ ٚضظقىاضاٖ )لطٔع ٚ آتي( 

 ٔي زٞٙس.  تٝ ٘كا٘ٝ خطزاب حطور ٔي زٞٙس ٚ لثُ اظ اِٚيٗ خطزاب ايٗ واض ضا نٛضذٚضظقىاضاٖ )لطٔع ٚ آتي( ضٔح ذٛز ضا خؽ اظ ٖالٔر زاٚض 

    اؾسطزاز زٛج خطزاتي(.  – 15.8.10؛ 5.5)ٔازٜ 

قاٛز.   زْٚ ا٘داْ ٔاي  ضفٕ زؿاٚيتٝ أسياظ ٔؿاٚي زؾر ياتٙس، أسياظاذ ثثر قسٜ ٚ  ضٚي زٞس ٚ َطفيٗ زض ايٗ زٚض 7-3 ٔازٜاٌط ٔٛلٗير  13.6

 ، تيٗ زٚ َطف تٝ ناٛضذ ٛاٞس وطز ٚ اِٚيٗ خطزاب زض ٞط زٚضايٗ تاض َطف ٔماتُ، زٚض ضا آغاظ ذٛاٞس ٕ٘ٛز. ايٗ ضٚـ زا ظٔاٖ زٗييٗ تط٘سٜ ازأٝ خيسا ذ

 قٛز. يه زض ٔياٖ ا٘داْ ٔي
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، ٚضظقاىاضاٖ زض  ٌطٜٚيه  ازؿاٚي ايافي تطاي زهٕيٓ ٌطفسٗ زض ذهٛل خايٍاٜ ٟ٘ائي زيٓ ٞا ضضفٕ زض نٛضذ ِعْٚ تطاي تاظي يه زٚض  13.7

 :تايؿر وٙٙس ٚ زاٚض ٔي ازاق فطاذٛاٖ يىسيٍط ضا ٔاللاذ ٔي

 ٙا٘ساذرٙس، قيط ٚ ذٍ ذٛاٞس تطاي ا٘سراب ايٗ وٝ وساْ َطف تا زٛج لطٔع يا آتي تاظي و. 

 .قيط ٚ ذٍ ٔدسز تطاي زٗييٗ ايٗ وٝ وساْ َطف زٚض ٔؿاتمٝ ضا آغاظ ٕ٘ايس 

 قس ذٛاٞس ٜزاززٛج لطاض  ٖالٔر تٗالٜٚوٙس ضا ضٚي  زٛج ٞسف َطفي وٝ اَٚ تاظي ٔي. 

 .ؾدؽ ايٗ زٚض تٝ ٖٙٛاٖ يه زٚض ٘طٔاَ تاظي ذٛاٞس قس 

  ٝايٗ أسياظاذ زض تطٌٝ أسياظ ثثر قسٜ ٚ يه زٚض زيٍط تاطاي قىؿاسٗ زؿااٚي تااظي     ياتٙسأسياظ ٔؿاٚي زض ايٗ زٚض تٝ زؾر اٌط زيٓ ٞا ت ،

 زازٜ ذٛاٞاس زٛج ٞسف خايٍعيٗ لطاض  ٖالٔر تٗالٜٚذٛاٞس قس. ايٗ تاض َطف ٔماتُ آٖ زٚض ضا آغاظ ذٛاٞس وطز ٚ زٛج ٞسف آٖ َطف ضٚي 

 .قس

 ٔياتس وٝ يه َطف تط٘سٜ قٛز ٚ خطزاب زٛج )زض ٞط زٚض( تٝ نٛضذ ٘ٛتسي تط اؾاؼ خطزاب اَٚ، ا٘داْ ذٛاٞس قس. ٝ ٔيايٗ ٔطحّٝ زا ظٔا٘ي ازا 
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ضٞا زٛا٘س زض ظٔاٖ خطزاب زيٓ ٔماتُ، خطزاب تٗسي ذٛز ضا آٔازٜ وٙس، ٚيّچط ٚ يا ضٔح ذٛز ضا زٙٓيٓ ٕ٘ايس ٚ يا زٛج ضا زض غّسه  يه زيٓ ٕ٘ي 14.1

تطاي تٝ ٖٙٛاٖ ٔثاَ،  زٛا٘س ٞط زٛخي ضا وٝ ٔيرٛاز تطزاضز أا ٕ٘يسٛا٘س آٖ ضا خطزاب ٕ٘ايس. لثُ اظ آ٘ىٝ ضً٘ ٞا ٕ٘ايف زازٜ قٛز، يه ٚضظقىاض ٔيوٙس. )

 ;ي آتي اخاظٜ خطزااب زٞاس  خطزاب وٙٙسٜ زٛج ٞاي لطٔع، ايٗ أط أىاٖ خصيط اؾر وٝ زٛج ٞايكاٖ ضا تطزاضز لثُ اظ آ٘ىٝ زاٚض تٝ خطزاب وٙٙسٜ زٛج ٞا

 (15.5.4 ٔازٜ) زٛا٘س زٛج ٞايكاٖ ضا تطزاضز.( خطزاب وٙٙسٜ زٛج ٞاي لطٔع خؽ اظ آ٘ىٝ زاٚض تٝ خطزاب وٙٙسٜ زٛج ٞاي آتي اخاظٜ خطزاب زازٜ اؾر ٕ٘ي

زض يىاي اظ تااوؽ ٞااي خطزااب      ٚ زٛا٘س ٚاضز ظٔايٗ قاٛز   آٖ زيٓ ٔيزاز وٝ وساْ َطف زٛج ضا خطزاب وٙس، ٚضظقىاض ٘كاٖ ظٔا٘ي وٝ زاٚض  14.2

تٝ تاوؽ خطزاب تاظيىٗ ٔماتُ زض  زٛا٘س تاظيىٗ ٕ٘ي زٙٓيٓ ٕ٘ايس. تاوؽ خطزاب ذٛزٔحُ اظ  قٛز وٝ ضٔح ضا . تٝ ٚضظقىاض اخاظٜ زازٜ ٔيخايٍيطي ٕ٘ايس

  تاقس حطور وٙس. حاِي وٝ ٚي ٔكغَٛ آٔازٜ وطزٖ خطزاب تٗسي ٚ يا زٙٓيٓ ضٔح ذٛز ٔي

يا تا ٞٓ زيٕي ٞايف نحثر وٙس. ترف خكر تاوؽ ٞا زٛا٘س تٝ خكر تاوؽ خطزاب تطٚز زا خطزاب ٞاي ذٛز ضا ٔطزة وطزٜ ٚ  تاظيىٗ ٕ٘ي 14.3

، ايٗ وااض ضا  BC3ٚاضز ظٔيٗ تاظي قٛ٘س تطاي زؾسٝ زٚ ٘فطٜ  ذٛاٞٙس آٟ٘ا ٔياٌط اؾسفازٜ قٛز زا ٚاضز ظٔيٗ تاظي قٛ٘س.  BC3زٛا٘س اظ ؾٛي تاظيىٙاٖ  ٔي

 سٖٚ ٌصقسٗ اظ وٙاض ٞٓ زيٕي ذٛز ا٘داْ زٞٙس.ت

 . ظٔاٖ ؾدطي قسٜ خثطاٖ ٘رٛاٞس قس.ٌفسٝ ذٛاٞس قس زا ؾط خاي ذٛز تالي تٕا٘ٙسٚضظقىاضا٘ي وٝ ايٗ لاٖ٘ٛ ضا ضٖاير ٘ىٙٙس تٝ 

 زضذٛاؾر وٕه ٕ٘ايس.زٛا٘س اظ زاٚض يا ٔؿلَٛ ذٍ  ، ٔيزاقسٝ تاقستطاي ضفسٗ تٝ زاذُ ظٔيٗ ٘ياظ تٝ وٕه  ياٌط ٚضظقىاض 14.4

ياه  تاقس، زاٚض  زض ٔؿاتماذ زٚ٘فطٜ يا زيٕي، اٌط ٚضظقىاض يه زٛج ضا خطزاب ٕ٘ايس ٚ ٞٓ زيٕي ٚي ٞٙٛظ زض حاَ تاظٌكر تٝ ٔطتٕ ذٛز ٔي 14.5

 (. 15.6.7) خطزاب تاظٌكر زازٜ ذٛاٞس قس.خٙاِسي ذٛاٞس زاز تٗالٜٚ آ٘ىٝ 

 تاقٙس. زؾسياض وٕىي، ٔداظ ٔيؾٛي السأاذ َٕٔٗٛ لثُ يا تٗس اظ خطزاب، قٛذ يا غّسا٘سٖ زٛج، تسٖٚ زضذٛاؾر ذاني اظ ا٘داْ  14.6

 

 خطاّا 15

 ذُا، ٕٔىٗ اؾر يه يا تيف اظ يه خيأس تطاي تاظيىٗ ٞا زض خي زاقسٝ تاقس. اضزىابزض نٛضذ 

   يه خٙاِسي 

 ٌيطي  تاظ خؽ 

 ٌيطي  يه خٙاِسي تٗالٜٚ تاظ خؽ 

 يه خٙاِسي تٗالٜٚ اذُاض 

 اذُاض 

 (اذطاج اظ ٔؿاتمٝ) واضذ لطٔع 
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وااضذ ٌاطفسٗ ٚضظقاىاض    ٞط واضذ ظضزي وٝ تٝ زؾسياض ٚضظقىاض زازٜ قاٛز تاٝ ٔٙعِاٝ     –زؾسياض ٚي تٗٙٛاٖ يه ٚاحس ٔحؿٛب ٔي قٛ٘س ٚضظقىاض ٚ 

 ٔحؿٛب ٔي قٛز. 

 خٙاِسي 15.1

زاٚض ظٔا٘ي ظزٜ ذٛاٞس قس وٝ ٕٞٝ زٛج ٞا خطزاب قسٜ تاقٙس. ٞا  ، وٝ ايٗ زٛجزيٓ ٔماتُزٛج ايافي تٝ  يه خٙاِسي ٖثاضذ اؾر اظ اُٖاي  15.1.1

قاٖ ضا ا٘سراب  ٓ ظ٘ٙسٜ خٙاِسي يىي اظ زٛج ٞاي ضٍ٘يقٛ٘س ٚ زي آٚضي ٔي ظٔيٗ خٕٕ ياظ ضٚ يخطزات ٞايٕ٘ايس. زٕاْ زٛج  ٘يع ٕٞٝ أسياظاذ ضا ثثر ٔي

زٞاس ٚ ظٔااٖ ياه زليماٝ ضا اٖاالْ       ٔر تٗالٜٚ خطزاب ذٛاٞس وطز. زاٚض ٕ٘ايف زٞٙسٜ ضً٘ ضا ٘كاٖ ٔيوٙس ٚ آٖ ضا اظ تاوؽ خطزاب ٚ اظ ضٚي ٖال ٔي

ؾا٘سي ٔسطي خطزاب تايؿسس تسٖٚ آ٘ىٝ زٕاؼ تا ذٍ ذاضخي، تٝ  25اٌط زٛج زاذُ تاوؽ ٝ ٚلر زاضز زا زٛج ضا خطزاب وٙس. موٙس. ٚضظقىاض يه زلي ٔي

وٙاس ٚ زض تطٌاٝ أسيااظاذ ثثار      زاٚض أسياظاذ ايٗ ترف ضا تا زٕاْ أسياظاذ آٖ زٚض  خٕٕ ٔي ٌطزز. اُٖا ٔي فٝأسياظ ايازيٓ خطزاب وٙٙسٜ خٙاِسي يه 

 ٕ٘ايس. ٔي

زاٛج   خٙاِسي خساٌا٘ٝ خطزاب ذٛاٞس قاس. اٌط زض يه زٚض تيف اظ يه ذُا اظ ؾٛي زيٕي ضخ زٞس، تيف اظ يه خٙاِسي اُٖا ذٛاٞس قس. ٞط  15.1.2

 ٌطزز ٚ زيٓ ٞٓ اظ تيٗ زٕاْ زٛج ٞايف يه زٛج ضا تطاي خطزاب ا٘سراب ذٛاٞس وطز. خطزاب قسٜ حصف ٚ أسياظـ ٔحاؾثٝ ٔي

يٓ خٙاِسي ٞاي ذٛز ضا تٝ زطزيثي وٝ زضيافر واطزٜ اؾار،   زوٙٙس. ٞط  ذُاٞايي وٝ اظ ؾٛي ٞط زٚ زيٓ ضخ زازٜ اؾر ٞٓ زيٍط ضا ذٙثي ٕ٘ي 15.1.3

 قٛز. اِٚيٗ خٙاِسي تٝ ٚؾيّٝ زيٕي ظزٜ ٔي قٛز وٝ اِٚيٗ خٙاِسي ضا وؿة وطزٜ اؾر ٚ خؽ اظ آٖ خٙاِسي ٞاي زيٍط ظزٜ ٔي ٕ٘ايس. خطزاب ٔي

 . قٛز ٌطزز، تٝ زيٓ ضٚتطٚ يه خٙاِسي زازٜ ٔي خٙاِسي ٔيقٛز، ذُايي ضخ زٞس وٝ ٔٙدط تٝ  اٌط ٍٞٙأي وٝ يه خٙاِسي ظزٜ ٔي 15.1.4

 

 گيري باز پس 15.2

 ٌيطز. لطاض ٔي ٚ يا ٔحُ زٗييٗ قسٜ ٞاي ٔطزٜ اؾر. ايٗ زٛج زض ْطف زٛج اظ ظٔيٗ تاظيٌيطي زٛج، ذاضج وطزٖ زٛخي  ٔٙٓٛض اظ تاظ  خؽ 15.2.1

 قٛز. اٖالْ ٔي ٌيطي تاظخؽٌيطز،  تطاي ذُايي وٝ زض ذالَ ُٖٕ خطزاب ا٘داْ ٔي 15.2.2

 وٝ ايٗ زٛج ضا لثُ اظ تطذٛضز ٚ خاتدا ٕ٘ٛزٖ  ٕ٘ايسذُايي وٝ ٔٙدط تٝ خٙاِسي قٛز، ا٘داْ ٌيطز، زض ايٗ نٛضذ زاٚض ٕٞيكٝ زالـ  اٌط 15.2.3

 ٌيطي ٕ٘ايس. ٞا، ٔسٛلف ؾاظز ٚ تاظ خؽ زيٍط زٛج            

 اظ ٔؿاتمٝ تطٞٓ ذٛضزٜ )٘يٕٝ زٕاْ( اٖالْ ذٛاٞس قس. ٞا ٔسٛلف ٕ٘ايس، آٖ زٚض   اٌط زاٚض ٘سٛا٘س زٛج ضا لثُ اظ تطذٛضز تٝ زيٍط زٛج 15.2.4

 (12.4 - 12.1 ٔازٜ)            

 كارت زرد -15.3

يه واضذ ظضز تٝ اٚ ٘كاٖ زازٜ ذٛاٞس قس. زاٚض ٞٓ ايٗ اذُاض ضا ثثر   ،تٝ تاظيىٗ اذُاض زازٜ قٛز 15.9ظٔا٘ي وٝ َثك ٔٛاضز ٔٙسضج زض ٔازٜ  -15.3.1

 ذٛاٞس وطز.

يه تاذر ٕٞطاٜ واضذ ظضز تٝ ٚضظقىاض زازٜ قٛز آٍ٘اٜ آٖ ٚضظقىاض اظ ازأٝ ٔؿاتمٝ ٔحطْٚ ذٛاٞس قس. تطاي ٚي  2ٞطٌاٜ زض ذالَ ٔؿاتمٝ  -15.3.2

 (11.8تا خطيٕٝ ثثر ٔي قٛز. )ٔازٜ 

ٔؿااتمٝ ٕٞچٙااٖ تاا زٚ    ٗ واضذ ظضز ذٛز ضا زضيافر ٕ٘ايس اظ ازأٝ ٔؿاتمٝ ٔحطْٚ ذٛاٞس قاس.  يچٙا٘چٝ ٚضظقىاض ٚ يا زؾسياض ٚي زض ترف زيٕي زٚٔ

ٔحَٛٝ زٗييٗ قسٜ تطاي زاٛج ٔاطزٜ لاطاض    ٚضظقىاض زيٍط ازأٝ ٔي ياتس. ٚضظقىاضي وٝ زٛج ضا خطزاب ٕ٘ٙايس واضذ ظضز زْٚ ضا زضيافر ٔي ٕ٘ايس ٚ زض 

چٙا٘چٝ واخيساٖ اظ ٔؿاتمٝ ٔحطْٚ قٛز ًٖٛ زيٍط زيٓ خاي ٚي واخيساٖ ذٛاٞاس  ٛج ازأٝ ذٛاٞس زاز. ز 4زض زٚضٞاي تٗسي َطف ٔطتَٛٝ تا ٔي ٌيطز. 

 ( 11ٔطتَٛٝ خطيٕٝ ذٛاٞس قس. )ٔازٜ  زيٓتٛز. چٙا٘چٝ زٚٔيٗ ٚضظقىاض اظ زيٓ اذطاج قٛز 

ٔي زٛا٘س زض ؾايط ٔؿااتماذ  ٔحطْٚ ذٛاٞس قس ِٚي  زض واضذ ظضز زْٚ ٚ واضذ ظضزٞاي تٗسي وٝ ٚضظقىاض زضيافر ٔي ٕ٘ايس؛ ٚضظقىاض اظ ازأٝ ٔؿاتمٝ

 قطور ٕ٘ايس. 

 (اخراج از هسابقِ) كارت قرهس 15.4

قاٛز ٚ زض تطٌاٝ أسيااظاذ ثثار      قٛز، يه واضذ لطٔع تٝ آٖ قرم ٘كاٖ زازٜ ٔاي  ٔياذطاج ظٔا٘ي وٝ ٚضظقىاض، ٔطتي يا زؾسياض ٚضظقي  15.4.1

 (  15.11.4واضذ لطٔع تٝ ٔٗٙاي آٖ اؾر وٝ ٚضظقىاض فٛضا تايس تسِيُ زضيافر واضذ لطٔع اظ ٔؿاتمٝ ذاضج قٛز. )ٔازٜ ٌطزز.  ٔي

 (11.8 ٔازٜ) قٛز، آٖ زيٓ تاظي ضا اظ زؾر ذٛاٞس زاز. اذطاجٚ يا زٚ ٘فطٜ  ا٘فطازياٌط ٚضظقىاض زض زؾسٝ  15.4.2
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ٞاي خطزاب ٘كسٜ زٛؾٍ  اٌط زض ٔؿاتماذ زيٕي تاظيىٙي اذطاج قٛز، ٔؿاتمٝ تا حًٛض زٚ تاظيىٗ تاليٕا٘سٜ ازأٝ ذٛاٞس يافر. ٞط يه اظ زٛج 15.4.3

ٞاي ٔطزٜ لطاض زازٜ ذٛاٞس قس. آٖ َطفي وٝ يىي اظ تاظيىٙا٘ف اظ زٚض ٔؿاتماذ حصف قاسٜ، زض ٞاط    يه تاظيىٗ حصف قسٜ زض ْطف ٔرهٛل زٛج

ٞاي تٗسي ٔؿاتمٝ، تاظي ضا تا چٟاض زٛج ازأٝ ذٛاٞس زاز. اٌط واخيساٖ زيٓ اظ زٚض ٔؿاتمٝ حصف قٛز، يىاي زيٍاط اظ تاظيىٙااٖ آٖ زايٓ تاٝ      يه اظ زٚض

 واطز(. ذٛاٞاس   ٖٙٛاٖ واخيساٖ ُٖٕ ذٛاٞس وطز. اٌط تاظيىٗ زْٚ زيٓ ٘يع اظ زٚض ٔؿاتمٝ حصف قٛز، آٖ َطف ٔؿاتمٝ ضا اظ زؾر ذٛاٞس زاز )٘سيدٝ ضا ٚاٌصاض

 (11.8 ٔازٜ)

 تطاي قطور زض ٔؿاتماذ آزي ٕٞاٖ زٛض٘ٛٔٙر، ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض ٌيطز. زٛا٘س تا نالحسيس ؾطزاٚض ٔيتاظيىٗ حصف قسٜ،  15.4.5

 (15.1 هادُگردد: ) ارتکاب رفتارّاي زير بِ جريوِ پٌالتي هٌجر هي 15.5

 (14.2 ٔازٜ) وٝ ٞٙٛظ ٘ٛتسف اٖالْ ٘كسٜ تاقس. خطزاب ضا زطن ٕ٘ايس تاوؽظٔا٘ي يه ٚضظقىاض،  15.5.1

 (13.3؛ 3.5ٔازٜ )زض حيٗ تاظي زض يه زٚض ضٚي ذٛز ضا تٝ َطف ظٔيٗ تاظي تطٌطزا٘س.BC3 والؼزؾسياض ٚضظقي  15.5.2

 ( 16.3ٚ  16.1 ٔازٜتطلطاض قسٜ تاقس ) ٔٙاؾةٞا ٚ/يا ٔطتياٖ اضزثاٌ غيط  تٝ ٘ٓط زاٚض، تيٗ تاظيىٗ/ تاظيىٙاٖ تا زؾسياض ٚضظقي آٖ 15.5.3

زٞاي ياا    وٙس، ٚيّچط ٚ/ يا ضٔح ذاٛز ضا خٟار   ذٛز ضا تطاي خطزاب تٗسي آٔازٜ ٔي ،زض زايٓ ٔطتَٛٝ تٝ َطف ٔماتُٚ يا زؾسياضـ ٚضظقىاض  15.5.4

 (14.1 ٜزٔا)غّسا٘س  زٙٓيٓ ٕ٘ٛزٜ يا زٛج ضا  ٔي

 تسٖٚ زضذٛاؾر ٚضظقىاض تٝ ٚي خاؼ زاض )ضٔح( ضا خاتدا ٕ٘ٛزٜ يا زٛج ضا  زؾسياض ٚضظقي تسٖٚ زضذٛاؾر تاظيىٗ، ٚيّچط يا ؾُح قية 15.5.5

 (3.5)ٔازٜ  .زٞس            

 (15.1/15.2 هادُ)گردد  گيري تَپ پرتاب ضذُ هي زپسّاي پٌالتي ٍ با اقذاهات ريل هٌجر بِ اعطاء تَپ 15.6

ٞاي ظٔيٗ ياا تاا ٞاط     ٌصاضي زض ظٔاٖ ضٞا وطزٖ زٛج، تا ٖالٔرزؾسياض ٚضظقي، تاظيىٗ يا ٞط يه اظ ٚؾايُ يا اِثؿٝ ٔٛضز اؾسفازٜ ٚي اٌط  15.6.1

قٛز واٝ زاٛج ٞٙاٛظ زض     ، ايٗ قأُ ظٔا٘ي ٔيBC3زٕاؼ زاقسٝ تاقس. تطاي ٚضظقىاضاٖ والؼ  تاظيىٗ لؿٕسي اظ ؾُح ظٔيٗ ذاضج اظ خايٍاٜ خطزاب

 (10.2 ٔازٜ) تاقس. ضٔح ٔي

 (5.3ٔازٜ ) اظ تاالي ذٍ خطزاب ٖثٛض وطزٜ تاقس. ضٔح ظٔا٘ي وٝ زٛج خطزاب 15.6.2

 (10.9.1 ٔازٜ) تا نٙسِي خطزاب. تٙسي(  ٘كيٍٕٙاٜ )يا قىٓ، ُٔاتك تا والؼزٛج تسٖٚ زٕاؼ زاقسٗ حسالُ يه  خطزاب 15.6.3

 (3.5)ٔازٜ  اي اظ ظٔيٗ تاظي ذاضج اظ خايٍاٜ خطزاب تاظيىٗ زض زٕاؼ تاقس. زٛج ظٔا٘ي وٝ زٛج تا ٘مُٝ خطزاب 15.6.5

 (6.1 ٔازٜتاقس. ) ٔي  BC1 , BC2  ٚ BC4تطاي والؼ  ؾا٘سي ٔسط 66زٛج ظٔا٘ي وٝ اضزفأ نٙسِي تاالزط اظ حساوثط  خطزاب 15.6.6

 زض حاَ تاظٌكر تٝ تاوؽ خطزاب ذٛز ٔي تاقس.تٙسي زيٕي يا زٚ ٘فطٜ، خطزاب زٛج ٍٞٙأي يىي اظ ٞٓ زيٕي ٞا  زض زؾسٝ 15.6.7

 زض حاَ خطزاب ٘يؿر زض زضٖٚ تاوؽ ذٛز حسالُ يه زٕاؼ زاقسٝ تاقس تٝ ٔٙعِٝ لطاض ٌطفسٗ زض زاذُ تاوؽ چٙا٘چٝ ٚضظقىاضي وٝ             

 ٔحؿٛب ٔي قٛز.             

 (15.4.4 ٔازٜآٔازٜ قسٖ ٚ خطزاب زٛج ظٔا٘ي وٝ ٘ٛتر خطزاب زيٓ ٔماتُ اؾر. ) 15.6.8

 

 (15.3 هادُ) ّاي پٌالتي ٍ يك اخطار )كارت زرد( خَاٌّذ ضذ اقذاهات ريل هٌجر بِ دادى تَپ 15.7

 حٛاؼ آٟ٘ا ٍٞٙاْ خطزاب خطذ قٛز.زض تٝ قىّي وٝ زذاِر ٖٕسي يا تطٞٓ ظزٖ زٕطوع تاظيىٙاٖ زيٍط  15.7.1

 ٔؿاتمٝ.اظ تطٞٓ ظزٖ يا ٔرسُ ٕ٘ٛزٖ يه زٚض      15.7.2

 

 (15.2 ُدهااب ضذُ خَاّذ ضذ: )گيري تَپ پرت اقذاهات ريل هٌجر بِ باز پس 15.8

 خطزاب زٛج لثُ اظ ايٗ وٝ زاٚض ٔكرم ٕ٘ايس وساْ ضً٘ تايس تاظي وٙس.  15.8.1

 ضٞا قسٖ، زض ضٔح ٔسٛلف قٛز.اٌط زٛج تٗس اظ  15.8.2

 زٛج ضا تٙا تٝ ٞط زِيّي زض ضٔح ٔسٛلف ٕ٘ايس.BC3 اٌط زؾسياض ٚضظقي 15.8.3

             زٕاؼ فيعيىي ٔؿسميٓ تا زٛج زاقسٝ تاقس.  ،ٍٞٙاْ ضٞاؾاظي زٛج ضٞا وٙٙسٜ زٛج ٘ثاقسBC3 اٌط تاظيىٗ والؼ 15.8.4
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 ( 5.4)ٔازٜ  تاقس. اؾسفازٜ اظ ٞط اتعاض وٕىي ٔسهُ تٝ زؾر، زٞاٖ ٚ يا ؾط تاظيىٗ ٔيزٕاؼ فيعيىي ٔؿسميٓ قأُ              

 ٔي قٛز. زٕاؼ زاقسٝ تاقس آٍ٘اٜ زٛج خطزاب قسٜ ٔحؿٛب / ٚيّچط ٜ اؾر تا تاظيىٗاٌط زؾسياض ٚضظقي ظٔا٘ي وٝ زٛج خطزاب قس 15.8.5

 .وٙٙسضٞا  ضا ٚ ٘فط وٕىي ٞٓ ظٔاٖ زٛجاٌط تاظيىٗ  15.8.6

 خطزاب قٛز. ج ضٍ٘ي لثُ اظ زٛج ٞسفاٌط يه زٛ 15.8.7

 (17.5)ٔازٜ  اٌط يه َطف زٛج ضا ظٔا٘ي وٝ ٚلر )زايٓ( ٔطتٌٛ تٝ آٖ زٕاْ قٛز، ضٞا ٘ىطزٜ تاقس. 15.8.8

 ( 10.4.1)ٔازٜ  خطزاب ٘كٛز. اٌط اِٚيٗ زٛج ضٍ٘ي  زٛؾٍ قرهي وٝ زٛج خه ضا خطزاب وطزٜ اؾر، 15.8.9

 ؾا٘سي ٔسط تٝ ضاؾر زٚتاضٜ زٙٓيٓ ٕ٘ٙايس ٍٞٙأي وٝ ذٛزقاٖ يا ٞٓ  20ؾا٘سي ٔسط تٝ چح ٚ  20ضٔح ضا تا چطذف  B3ٚضظقىاض اٌط  15.8.10

 يا لثُ اظ اِٚيٗ خطزاب ٞط يه اظ ٚضظقىاضاٖ ضفٕ زؿاٚي خطزاب تا خطيٕٝ زٛج ٕٞطاٜ قٛز ٚ  ٔيٍطز٘س ٚ يا لثُ اظ قاٖ اظ ظٔيٗ تاظي تاظ ٕيزي          

 (5.5 ٔازٜ) نٛضذ زٞس.          

  ؾا٘سي ٔسط  20ضٔح ضا تا چطذف ٚ يا لثُ اظ خطزاب زٛج ذٛز؛ ٚ يا ٞٓ زيٕي ٚي زض ظٔاٖ تطٌكر تٝ ٔحَٛٝ تاظي  B3 چٙا٘چٝ ٚضظقىاض 15.8.11

  (5.5ٔازٜ )چطذا٘س. ٘          

 (10.13چٙا٘چٝ ٞط زيٓ تيف اظ يه زٛج زض يه ظٔاٖ خطزاب ٕ٘ايس. )ٔازٜ  -15.8.12

 

 هٌجر بِ دريافت اخطار )كارت زرد( خَاّذ ضذ: از سَي ٍرزضکار، هربي / دستيار ٍرزضکار اقذاهات ريل  15.9

 ( 15.3 هادُ)             

 آٚضزٖ زٗساز خطؾُٙ تيف اظ حس ٔداظ تٝ ٔحَٛٝ ٌطْ وطزٖ يا تٝ زاذُ ازاق فطاذٛاٖ، ٔٙدط تٝ يه واضذ ظضز تطاي ٚضظقىاض يا واخيساٖ زض  15.9.1

 (8.2؛ 7.2)ٔازٜ  ٔؿاتماذ زيٕي يا زٚ ٘فطٜ ذٛاٞس قس.            

 ( زٛج ٞاي ايافي يثٍ قسٜ ٚ زا آذط تاظي 3.3.1، 3.2.1، 3.1 ٔازٜاٌط ٚضظقىاض زٗساز زٛج تيكسط اظ زٗساز ٔداظ تٝ ازاق فطاذٛاٖ ) 15.9.2

 قٛ٘س. ٍ٘ٝ زاقسٝ ٔي             

 قٛز وٝ تيكسط اظ زٗساز ٔداظ زٛج تياٚضز. اٌط )زاٚضاٖ( ٘سٛا٘ٙس ٔكرم  زض زؾسٝ ٔؿاتماذ زيٕي ٚ زٚ ٘فطٜ، اذُاض تٝ ٚضظقىاضي زازٜ ٔي            

 (9.7. )ٔازٜ قٛز ىاض زٗساز زٛج تيكسط اظ حس ٔداظ تٝ ظٔيٗ آٚضزٜ، اذُاض تٝ واخيساٖ زيٓ زازٜ ٔيٕ٘ايٙس وٝ وساْ ٚضظق            

 ٔدسزا اؾسفازٜ ٕ٘ٛز. زض ٕٞاٖ زٛضٕ٘ٙر ٚ يا لا٘ٛ٘ي ٔي تاقٙس ضا ٔي زٛاٖ  زٛج ٞاي ايافٝ اي وٝ ٍ٘ٝ زاقسٝ قسٜ ا٘س            

  4.7.2.4ٚ  4.7.1 ٔازٜضا زض ذالَ يه وٙسطَ ٚ وٙسطَ زهازفي )ض٘سْٚ( زض ازاق فطاذٛاٖ تطآٚضزٜ ؾاظز )ٞا( ٘سٛا٘س ٔٗياضٞاي الظْ  اٌط زٛج )  15.9.3  

 ( يه آٌٟي ٞٓ زض لؿٕر ٚضٚزي تٝ ازاق فطاذٛاٖ زض ذهٛل زدٟيعاذ ٚ زٛج ٞاي ٘أٛفك ٘هة ذٛاٞس قس.9.2ٚ             

 تٝ زأذيط ا٘ساذسٗ تي زِيُ ٔؿاتمٝ 15.9.4  

 زٛخٟي تٝ زهٕيٓ زاٚض ٚ اضزىاب اٖٕاِي وٝ تطاي حطيف يا ٖٛأُ تطٌعاض وٙٙسٜ ٔؿاتمٝ ًٔط تاقس.تي   15.9.5  

 ٍٞٙأي وٝ يه ٚضظقىاض/زؾسياض ٚضظقي/ٔطتي ٔحَٛٝ ظٔيٗ ضا زض ذالَ ٔؿاتمٝ تسٖٚ اخاظٜ زاٚض زطن ٔي وٙس، حسي اٌط ايٗ واض  15.9.6

 اٚذ ٚ ٚلر خعقىي تاقس، آٖ فطز ٕ٘ي زٛا٘س تٝ ٔؿاتمٝ تطٌطزز.زٚضٞاي ٔؿاتمٝ يا زض ذالَ زايٓ  تيٗ            

 (10.7.4 ٔازٜاظٜ زاٚض )خٚضٚز ٔطتي يا زؾسياض ٚضظقي تٝ زاذُ ظٔيٗ تاظي تسٖٚ ا 15.9.7

 

از هسهابقِ   ٍ اخهراج  رد دٍمهٌجر بهِ دريافهت كهارت ز   از سَي ٍرزضکار، هربي / دستيار ٍرزضکار اقذاهات ريل  15.10

 (15.3 هادُ: )گردد هي

 تسِيُ زرّف نٛضذ ٌطفسٝ واضذ ظضز زضيافر  15.9)تطاي ٔثاَ َثك ٔٛاضز ٔٙسضج زض لاٖ٘ٛ  زضيافر اذُاض زْٚ زض ذالَ ٕٞاٖ ٔؿاتمٝ -15.10.1

 ٕ٘ٛزٜ تاقس(              

 واضذ ظضز زْٚ ضا زض ٔحَٛٝ ٌطْ وطزٖ ٚ يا فطاذٛاٖ زض ٕٞاٖ ٔؿاتمٝ زضيافر وطزٜ تاقس وٝ زض ٘سيدٝ ٔٙدط تٝ حصف ٚي اظ ٔؿاتمٝ قسٜ  -15.10.2

 ( 11.8ايٗ ٔؿلّٝ زض ٔؿاتمٝ ا٘فطازي ضٚي زازٜ تاقس آٍ٘اٜ ٚضظقىاض زض ٔماتُ ضلية ٚز تاظ٘سٜ ذٛاٞس تٛز. )ٔازٜ چٙا٘چٝ اؾر.              
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  ٕٖٔٙٛير ٚي تطاي ٚضٚز تٝ ٔحَٛٝ تاظي زض ٔؿاتمٝ آزي ٔي قٛز. واضذ ظضز زْٚ تٝ ٔطتي ؾثة              

 واضذ ظضز زْٚ زض ظٔيٗ ٔؿاتمٝ ٔٙدط تٝ ٔحطٚٔير اظ ٔؿاتمٝ ٚ زضيافر خطيٕٝ ذٛاٞس قس.  -15.10.3

 چٙا٘چٝ ٚي ٔطتي تاقس تايس ٔحَٛٝ تاظي ضا زطن ٕ٘ايس ِيىٗ زيٓ / تاظيىٙاٖ ٔي زٛا٘ٙس ٕٞچٙاٖ تٝ ٔؿاتمٝ ذٛز ازأٝ زٞٙس.              

 

 گردد: هٌجر بِ دريافت كارت قرهس ٍ اخراج از هسابقِ هياز سَي ٍرزضکار، هربي / دستيار ٍرزضکار اقذاهات ريل  15.11

 ( 15.4)هادُ            

 زض ٔحَٛٝ ٔؿاتمٝ اِفاِ ٘أطتٌٛ اظ ذٛز ضفساض غيط ٚضظقي ٘كاٖ زٞس؛ زضنسز فطية زاٚض تاقس ٚ يا چٙا٘چٝ ٚضظقىاض/زؾسياض وٕىي يا ٔطتي  15.11.1

 اؾسفازٜ ٕ٘ايس.            

 ضفساض ٘اذٛقايٙس اظ ذٛز ٘كاٖ زٞس.  -15.11.2

 ٚ يا ضفساض ٘اقايؿر اظ ذٛز ٘كاٖ زٞس. اؾسفازٜ ٕ٘ٛزٜ اظ ازتياذ ٌفسٕا٘ي غيط ٔٛزتا٘ٝ  -15.11.3

 أسياظ ض٘ىيًٙ ٚ  سٝ اتُاَ ٚ ٚضظقىاض / زيٓ ٕ٘ي زٛا٘ٔؿاتمتسؾر آٔسٜ زض زضيافر واضذ لطٔع ٔٙدط تٝ اذطاج اظ ٔؿاتمٝ ٔي ٌطزز. ٘سايح  -15.11.4

     ( 15.4.1. )ٔازٜ ضا زضيافر ٕ٘ايس يا قطور زض ٔؿاتمٝ            

 

 ارتباطات 16

زض ََٛ تاظي يه زٚض، ٞط ٘ٛٔ اضزثاٌ ٔياٖ تاظيىٗ، زؾسياض ٚضظقي، ٔطتي ٚ افطاز شذيطٜ ٕٔٙٛٔ اؾر. ٔٛاضز شياُ اظ اياٗ لااٖ٘ٛ ٔؿاسثٙي      16.1

 ٞؿسٙس:

 ٗچطذا٘اسٖ ياا   ير ٚيّچط، خاتدا وطزٖ ٚؾايّٝ وٕىاي،   تاظيىٗ اظ زؾسياض ٚضظقي ذٛز زماياي ا٘داْ السأاذ ذاني اظ لثيُ زغييط زازٖ ٔٛل

 تاقٙس. تسٖٚ زضذٛاؾر اظ زؾسياض وٕىي، ٔداظ ٔي َٕٔٗٛتٝ تاظيىٗ، ضا تٕٙايس. ا٘داْ تطذي السأاذ  زازٖ زٛج

 ٙس تٗس اظ ا٘داْ خطزاب يا تيٗ زٚ زٚض تاظيىٗ ضا زكٛيك وٙس يا تٝ اٚ زثطيه تٍٛيس.٘زٛا ٔي  تاظيىٙاٖ شذيطٜ زؾسياضاٖ ٚضظقي ٚ ،ٔطتي 

  ٖشذيطٜ تٝ ضٚقي وٝ ٚضظقىاضاٖ زاذُ ظٔيٗ ٘سٛا٘ٙس آٖ ضا تكٙٛ٘س. اٌط تٙا تاٝ ٘ٓاط زاٚض،   اٖ وٕىي زؾسياضٚ اضزثاَاذ ٔياٖ ٔطتياٖ، ٚضظقىاضا

 (15.5.3 ٔازٜٞا ضا تكٙٛ٘س، زاٚض ايٗ اضزثاٌ ضا غيط لا٘ٛ٘ي زّمي ٕ٘ٛزٜ ٚ زٚ زٛج خٙاِسي اٖٕاَ ذٛاٞس وطز ) ٚضظقىاضاٖ تسٛا٘ٙس نساي آٖ

   زاٚض ٘ٛتر  تٗس اظ آ٘ىٝ  زٛا٘ٙس تا تاظيىٙاٖ ٞٓ زيٕي ذٛز ٔيزٟٙا ٘فطٜ ٚ زيٕي، زض ذالَ ا٘داْ يه زٚض، تاظيىٙاٖ  زض ٔؿاتماذ زٚ 16.2

 ٞٙٛظ ٖالٔر تاظي زازٜ  ٞيچ يه اظ زيٓ ٞاتٝ زض ذالَ يه زٚض، ظٔا٘ي وٝ  اضزثاٌ تطلطاض ٕ٘ايٙس.زٛا٘س  ٔي ،ٕ٘ايس ٔياٖالْ ضا ٞا  خطزاب آٖ           

 ٔي زٛا٘ٙس تا اقاضٜ ٘كسٜ اؾر )تطاي ٔثاَ زض ظٔاٖ ا٘ساظٜ ٌيطي زٛؾٍ زاٚض؛ اذسالَ زض زٙٓيٓ ؾاٖر ٚ غيطٜ( آٍ٘اٜ ٚضظقىاضاٖ زٚ زيٓ            

  اضزثاٌ تطلطاض ٕ٘ايٙس ِيىٗ تٝ ٔحى اٖالْ زيٓ ٔماتُ تٝ ٘كا٘ٝ تاظي تايس ايٗ واض ضا ٔسٛلف ٕ٘ايٙس. تا يىسيٍط           

            زٛا٘س تٝ زؾسياض وٕىي ٚضظقىاض ٞٓ زيٕي )خفر( ذٛز زؾسٛض تسٞس. ٞط ٚضظقىاض ٔؿسميٕا تا زؾسياض وٕىي ذٛزـ ٚضظقىاض ٕ٘ي    16.3

 ٕ٘ايس.ٔي اضزثاٌ تطلطاض           

 قاٖ ٚ يا ٔطتي اضزثاٌ تطلطاض ٕ٘ايٙس. ايٗ اضزثاٌ  زٛا٘ٙس تا ذٛزقاٖ ٚ تا زؾسياض ٚضظقي زض حس فانُ تيٗ زٚضٞاي ٔؿاتمٝ، تاظيىٙاٖ ٔي 16.4

 تٝ قٛز. زاٚض تٝ ٞيچ ٖٙٛاٖ ٘ثايس اخاظٜ زٞس تاظي تٝ ذاَط ٌفسٍٛٞاي َٛال٘ي ٔي ٔسٛلف تاقس،  اٚض آٔازٜ قطٚٔ ٔؿاتمٝ ٔيزض ظٔا٘ي وٝ ز          

 .زٗٛيك تيفسس         

 زٛا٘س اظ اٚ ترٛاٞس  خايي ٕ٘ايس، أا ٕ٘ي وٝ زض ٔؿيط خطزاب لطاض زاضز، زضذٛاؾر خاتٝ BC3ٚ يا زؾسياض زٛا٘س اظ تاظيىٗ زيٍط  تاظيىٗ ٔي 16.5

 ٕ٘ايس. خايٍاٞف ضا زطن           

 زٛا٘ٙس تا زاٚض نحثر وٙٙس. تاظيىٙاٖ زض ظٔاٖ خطزاب ذٛز ٔي 16.6

زٛا٘اس زضذٛاؾار اٖاالْ أسيااظ ياا       ٔي ٞط ٚضظقىاضي اظ آٖ َطفٕ٘ايس وٝ وساْ َطف خطزاب ذٛاٞس وطز،  تٗس اظ ايٗ وٝ زاٚض ٔكرم ٔي 16.7

زاط اؾار ( خاؾاد زازٜ ٘رٛاٞاس قاس.       ٞا زض ٔٛضز ٔحُ لطاضٌطفسٗ زٛج )ٕٞا٘ٙس ايٗ وٝ واساْ زاٛج حطياف ٘عزياه     ٌيطي ٕ٘ايٙس. تٝ زضذٛاؾر ا٘ساظٜ

 ٞاتٝ ظٔيٗ تاظي تيايٙس. زٛا٘ٙس تطاي آٌاٞي ذٛزقاٖ اظ ٚيٗير لطاضٌيطي زٛج ٔي ٚضظقىاضاٖ
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سطخٓ ٔٙاؾة ذٛاٞاس زاقار. ؾاطزاٚض اتساسا     ٔاٌط زض ذالَ ٔؿاتمٝ زض ظٔيٗ تاظي ٘ياظ تٝ زطخٕٝ تاقس، ؾطزاٚض اذسياض وأُ ضا تطاي ا٘سراب  16.8

تاقس، اؾاسفازٜ ٕ٘اياس.    ٕ٘ئكغَٛ زاٚض زيٍطي وٝ زض حاَ حايط زض ٔؿاتمٝ زيٍطي  زالـ ذٛاٞس وطز زا اظ يه زاَّٚة ٚضظقي ٔؿاتماذ يا يه ٘فط

 تاقس ضا تسيٗ ٔٙٓٛض ا٘سراب ٕ٘ايس. زٛا٘س فطزي ضا وٝ ًٖٛ زيٓ وكٛض ٔسثٛٔ ٚضظقىاض ٔي اٌط ٔسطخٓ ٔٙاؾة زض زؾسطؼ ٘ثاقس، ؾطزاٚض ٔي

٘رٛاٞٙس زاقر. ٞيچ ٔؿاتمٝ اي زضنٛضذ ٖسْ حًٛض ٔساطخٓ زض ظٔااٖ ٔاٛضز ٘يااظ، تاٝ زاأذيط        ضا زض ظٔيٗ تاظيأىاٖ ٘كؿسٗ ٔسطخٕيٗ  16.9

 ٘رٛاٞس افساز.

ظٔيٗ تاظي آٚضزٜ قسٜ، زٛؾٍ ؾطزاٚض يا ٕ٘ايٙسٜ فٙي ٔؿاتماذ، ٔٛضز زاييس لطاض ٌيطز.  زّفٗ ٞٛقٕٙس( وٝ تٝ اظ لثيُٞط ٌٛ٘ٝ ٚؾيّٝ اضزثاَي ) 16.10

 زٛخي ذٛاٞس تٛز. يهٞط ٌٛ٘ٝ ؾٛء اؾسفازٜ، تٝ ٖٙٛاٖ اضزثاٌ ٘أٙاؾة زّمي قسٜ ٚ ٔؿسّعْ يه خٙاِسي 

زٛا٘ٙس اضزثاَي تا ٔطتيااٖ ٚ ياا    آٟ٘ا زض ظٔيٗ تاظي ٕ٘ي ٔطتياٖ ٔدٛظ اؾسفازٜ اظ زّفٗ ٞٛقٕٙس تطاي ياززاقر تطزاضي ضا زاض٘س. ٚضظقىاضاٖ ٚ وٕه ٞاي

 ضٖاير ٘ىطزٖ ايٗ لاٖ٘ٛ، تٝ ٖٙٛاٖ اضزثاٌ ٘أٙاؾة زّمي قسٜ ٚ ٔؿسّعْ يه خٙاِسي يه زٛخي ذٛاٞس تٛز.تاظيىٙاٖ شذيطٜ ذاضج اظ ذٍ زاقسٝ تاقٙس. 

 

  زهاى ّر دٍر 17

 تاقٙس: ايٗ ظٔاٖ ٞا قأُ ٔٛاضز ظيط ٔيزاٚض ٚلر ٍٟ٘ساض وٙسطَ ذٛاٞس قس.تطاي ا٘داْ ٞط زٚض ٔحسٚزير ظٔا٘ي ٚخٛز زاضز وٝ زٛؾٍ 

 BC1 5 زليمٝ تطاي ٞط تاظيىٗ زض ٞط زٚض 

 BC2     4 زليمٝ تطاي ٞط تاظيىٗ زض ٞط زٚض  

 BC3     6 زليمٝ تطاي ٞط تاظيىٗ زض ٞط زٚض  

 BC4                                        4  ٝزض ٞط زٚضتطاي ٞط تاظيىٗ زليم 

 BC3      ٜزليمٝ تطاي ٞط زٚ )خفر( زض ٞط زٚض 7 زٚ ٘فط  

 BC4        ٜزليمٝ تطاي ٞط زٚ )خفر( زض ٞط زٚض  5 زٚ ٘فط 

                    زليمٝ تٝ اظاي ٞط زيٓ زض ٞط زٚض 6 زيٕي  

 

 ٌطزز. ٔيا٘ساذسٗ زٛج ٞسف تطاي قطٚٔ تاظي، خعء ظٔاٖ تاظي َطف خطزاب وٙٙسٜ زّمي  17.2

زٞس وٝ وساْ َطف تايس تاظي ضا وٝ قأُ خطزاب زٛج ٞاسف   قٛز وٝ زاٚض تٝ ٚلر ٍٟ٘ساض ٘كاٖ ٔي ظٔاٖ تاظي ٞط َطف، ظٔا٘ي قطٚٔ ٔي 17.3

 ٞٓ ٞؿر، قطٚٔ وٙس.

ٚ  حطور ٔي اي اؾر وٝ زٛج خطزاب قسٜ زاذُ ذٌُٛ ٔطظي ظٔيٗ تي زٛلف ظٔاٖ تاظي تطاي ٞط َطف، ِحٓٝ 17.4 ي ذاٍ ٖثاٛض   ايؿسس ياا اظ ض

 وٙس. ٔي

ٞاي تاليٕا٘سٜ اٚ اظ تاظي ذاضج قاسٜ ٚ زض ْاطف ٚياػٜ     اٌط زض ٔسذ زٗييٗ قسٜ تاظيىٙي زٛج ذٛز ضا ضٞا ٘ىطزٜ تاقس، آٖ زٛج ٚ ؾايط زٛج 17.5

 ٌطزز.  ذٛضز، خطزاب قسٜ زّمي ٔي ٔي رظٔا٘ي وٝ زٛج ٞا زض ضٔح  تٝ خائيٗ غّ ،BC3زض ٔٛضز تاظيىٙاٖ والؼ  ٌيطز. ٞاي ٔطزٜ لطاض ٔي زٛج

ٞا آٖ زٛج ضا ٔسٛلف ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ زاذُ ظٔيٗ ذاضج  اٌط يه َطف تٗس اظ ازٕاْ ٚلسف، يه زٛج ضا ضٞا ٕ٘ايس، زاٚض تايس لثُ اظ تطذٛضز تا ؾايط زٛج 17.6

 ذٛاٞس قس. ٞا ضاتطٞٓ تع٘س، آٖ زٚض، تطٞٓ ذٛضزٜ )٘يٕٝ زٕاْ( اٖالْ وٙس. اٌط ايٗ زٛج ٚيٗير ؾايط زٛج

 ٞاي تاظي اؾر.  زٛج(، تطاي زٕأي زؾسٝ تٙسي يهزليمٝ تطاي ٞط ذُا ) يهٞاي خٙاِسي  زض ظٔاٖ خطزاب زٛج 17.7

ط زض ذالَ ٞط زٚض ظٔاٖ تاليٕا٘سٜ تطاي ٞط زٚ َطف زض نفحٝ زاتّٛ أسياظاذ ٘كاٖ زازٜ ذٛاٞس قس. تٗس اظ ازٕاْ ٞط زٚض، ظٔاٖ تاليٕا٘اسٜ ٞا   17.8

 ٌٝ ٔٙكي ثثر ٔي ٌطزز.زٚ َطف زض تط

 زض ذالَ ا٘داْ يه زٚض، اٌط ظٔاٖ تاظي تٝ نٛضذ ٘ازضؾر ٔحاؾثٝ قٛز، زاٚض تطاي خثطاٖ ايٗ اقسثاٜ، ظٔاٖ تاظي ضا انالح ذٛاٞس ٕ٘ٛز. 17.9

 ٘ياظ تٝ ا٘داْ زطخٕٝ   ظٔاٖ تاظي ضا ٔسٛلف ٕ٘ايس. اٌط زض ذالَ يه زٚض تايسزض ٔٛالٕ ٔطتٌٛ تٝ ٔٛيٖٛاذ ٔٛضز اذسالف يا اتٟاْ، زاٚض  17.10

 (16.8 ٔازٜ) ٚضظقىاض ٔطتَٛٝ تاقس. أىاٖ، ٔسطخٓ ٘ثايس اظ ٕٞاٖ زيٓتاقس، ظٔاٖ تاظي ٔسٛلف ذٛاٞس قس. زض نٛضذ             

     ثا٘يٝ ٚ ؾدؽ ازٕاْ ظٔاٖ تاظي اؾر، تا نساي تّٙس ٚ ٚايح آٖ ضا  10ثا٘يٝ،  30ٚلر ٍٟ٘ساض تايس ٍٞٙأي وٝ ظٔاٖ تاليٕا٘سٜ يه زليمٝ،  17.11

 ضا اٖالْ ٕ٘ايس.   "Time"ٚ  "ٝيثا٘ 15"تيٗ زٚضٞا ٔؿلَٛ ثثر ظٔاٖ تايس ظٔاٖ  "يه زليمٝ"زض ذالَ ظٔاٖ  اٖالْ ٕ٘ايس.             
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چٙا٘چٝ تاظيىٙي ٚ يا زؾسياض ٚضظقي ٚي زض ذالَ يه تاظي نسٔٝ تثيٙس )تٝ قىّي وٝ ٚيٗير حاز تاقس(، زض نٛضذ ِعْٚ ٔي زٛا٘س زضذٛاؾر  -18.1

ٝ ٕايا ٘ ٔاي زاٚض ظٔاٖ تاظي ضا زض ايٗ قطايٍ ٔسٛلاف   ٚزايٓ اٚذ خعقىي ٕ٘ايس. ايٗ زايٓ اٚذ ٔي زٛا٘س حساوثط زٜ زليمٝ ََٛ تىكس  تٙاسي   س. زض زؾاس

BC3  ٗزٛا٘س تٝ ظٔيٗ تاظي ٍ٘اٜ وٙس. زليمٝ ٚلر اؾسطاحر خعقىي، زؾسياض ٚضظقي ٕ٘ي 10زض ََٛ اي 

 ٚضظقىاض يا زؾسياض ٚضظقي اخاظٜ زاضز فمٍ يه تاض زض ٞط تاظي زضذٛاؾر زايٓ اٚذ خعقىي ٕ٘ايس. 18.2

ٌياطز. زض  ٔاي  وٙٙس، زٛؾٍ خعقىي وٝ زض ظٔيٗ اؾر، زحر ٔٗاِداٝ لاطاض    ي ٔييا زؾسياض ٚضظقي وٝ زضذٛاؾر زايٓ اٚذ خعقى  ٚضظقىاض 18.3

 زٛا٘س تا ٚضظقىاض يا زؾسياضـ اضزثاٌ تطلطاض ٕ٘ايس. نٛضذ ِعْٚ خعقه ٔي

 (11.8 ٔازٜقٛز.  ) ٔي ِغٛتٙسي ا٘فطازي، اٌط تاظيىٗ لازض تٝ ازأٝ تاظي ٘ثاقس، ٔؿاتمٝ  زض زؾر 18.4

)ٞاي( تاليٕا٘سٜ ايٗ تاظيىٗ تٝ  اظ ٔؿاتمٝ تسٖٚ زٛج يٗ زٚضلازض تٝ ازأٝ تاظي ٘ثاقس، ا تيٕاضيزض ٔؿاتماذ زيٕي، اٌط يه تاظيىٗ تٝ زِيُ  18.5

طٜ فماٍ  ضؾس. اٌط ٕٞچٙاٖ ٞٓ زيٕي ٞاي اٚ زٛج تطاي خطزاب زاقسٝ تاقٙس، ٔيسٛا٘ٙس زٛج ٞا ضا زض ٚلر ٔمطض ذٛز خطزاب ٕ٘ايٙس. تاظيىٗ شذئي ازٕاْ 

 (10.16.3 ٔازٜزٛا٘س زض فٛانُ تيٗ زٚضٞاي ٔؿاتمٝ، ٚاضز تاظي قٛز. ) ٔي

اظ ٔؿااتمٝ تاسٖٚ زٛج)ٞااي(     ازض تاٝ ازأاٝ تااظي ٘ثاقاس، اياٗ زٚض      ، اٌط يه تاظيىٗ تٝ زِيُ تيٕاضي لBC3  ٚBC4زض ٔؿاتماذ زٚ ٘فطٜ  18.6

ٞا ضا زض ظٔاٖ ذاٛز   زٛا٘ٙس آٖ ٞايي ضا تطاي تاظي وطزٖ زاقسٝ تاقس، ٔي ضؾس. اٌط ٞٓ زيٕي ايٗ تاظيىٗ ٕٞچٙاٖ زٛج تاليٕا٘سٜ ايٗ تاظيىٗ تٝ ازٕاْ ٔي

زيٍطي ٚخاٛز ٘اساضز واٝ خاايٍعيٗ اٚ ٌاطزز،       CPٕ٘ي زٛا٘س تٝ تاظي ازأٝ زٞس، ٚ ٚضظقىاض  CP، اٌط ٚضظقىاض BC3خطزاب ٕ٘ايس. زض ٔؿاتماذ زٚ ٘فطٜ 

زض زؾسطؼ ٘ثاقس، زض  CPاي  ( اٌط تاظيىٗ شذيط6ٜ-19 ٔازٜقٛز )ٔي زض فٛانُ تيٗ زٚضٞاي ٔؿاتمٝ ا٘داْ  زٟٙا. زٗٛيى ٘رٛاٞس زاقرٔؿاتمٝ ازأٝ 

زض آذطيٗ زٚض لازض تٝ ازأٝ تاظي  ٘ثاقاس. زض اياٗ   ( ، ٍٔط آٖ وٝ آٖ ٚضظقىاض 10.16.3 ٔازٜضؾس ) ايٗ نٛضذ ٔؿاتمٝ تٝ ٘فٕ َطف ٔماتُ تٝ ازٕاْ ٔي

ٕ زؿااٚي  نٛضذ، آٖ زيٓ اظ تاظي ٔحطْٚ ٘رٛاٞس قس ٚ تاظي ضا ٘رٛاٞس تاذر. اٌط ايٗ ٚيٗير زض آذطيٗ زٚض ازفاق تيفسس ٚ ٞٙٛظ زيٓ ٞا تايس تطاي ضف

 آٖ زيٓ اظ تاظي ٔحطْٚ ذٛاٞس قس. ٞٓ تطاي خايٍعيٙي ٚخٛز ٘ساضز، زض ايٗ نٛضذ CPتٝ تاظي ازأٝ زٞٙس ٚ ٞيچ تاظيىٗ  

اٌط زايٓ اٚذ خعقىي تطاي فطز وٕىي زضذٛاؾر قٛز، ٚضظقىاضاٖ ٔي زٛا٘ٙس زا ا٘سٟاي زٚض، فطز وٕىي تالي ٔا٘سٜ ذٛز ضا تا ٞٓ اؾاسفازٜ    18.7

ي اظ وٙٙس. ُٖٕ زٗٛيى زض فٛانُ تيٗ زٚضٞاي ٔؿاتمٝ ا٘داْ قٛز. اٌط فطز خايٍعيٙي زض ظٔيٗ تاظي ٚخٛز ٘ساقسٝ تاقس، ٚضظقاىاضاٖ زاا ا٘سٟااي تااظ    

وٙٙس. زض تاظي ٞاي ا٘فطازي، اٌط ٚضظقىاض زاضاي ٞط زٗاساز زاٛج تاالي ٔا٘اسٜ زض زٚض حاياط      ٔي ٖ يه فطز وٕىي ذٛز تٝ َٛض ٔكسطن اؾسفازٜ ٕٞا

 ٔؿاتمٝ تاقس، ٚ ٘سٛا٘س آٖ ٞا ضا تسٖٚ وٕه زؾسياض خطزاب ٕ٘ايس، ايٗ زٛج ٞا تٝ ٖٙٛاٖ زٛج ٔطزٜ زّمي ذٛاٞس قس. 

ٌاطزز ٚ ٘سٛا٘اس    تيٕااض اؾر، لثُ اظ خطزاب، اظ تاظي ٔحطْٚ قٛز يا  ٞسفظقىاضي وٝ ٘فط تٗسي تطاي خطزاب زٛج زض ٔؿاتماذ زيٕي، اٌط ٚض 18.8

زٚض تٗاسي ضا   ٞسفزٛؾٍ ٚضظقىاضي خطزاب ٔي قٛز وٝ لطاض اؾر زٛج  ٞسفخطزاب وٙس ٚ ٞيچ ٘فطي تطاي زٗٛيى ٞٓ ٚخٛز ٘ساقسٝ تاقس، آٖ زٛج 

 خطزاب وٙس.

ضظقىاضي فمٍ تٝ زِيُ خعقىي ٘سٛا٘س زض تاظي ٞاي تٗسي قطور وٙس ٚ تاظيىٗ خايٍعيٙي ٞٓ ٚخاٛز ٘ساقاسٝ تاقاس،    زض تاظي زيٕي، اٌط ٚ 18.9

 BC1 زيٕف ٔي زٛا٘س فمٍ تا چٟاض زٛج ٚ تا زٚ ٚضظقىاض تاظي ضا ازأٝ زٞس. اٌط والؼ ٚضظقىاضي وٝ تٝ زاليُ خعقىي لازض تٝ ازأٝ تااظي ٘يؿار،  

 تٝ واض ذٛز ازأٝ زٞس. BC1ٚخٛز ٘ساقسٝ تاقس، ٔؿاتمٝ ٔي زٛا٘س تسٖٚ حًٛض يه ٚضظقىاض  BC1ؼ تاقس، ٚ ٚضظقىاض زٗٛيًي تا وال

اٌط ٚضظقىاضي زضذٛاؾر ذٛز ضا تطاي زايٓ اٚذ ٞاي خعقىي زض ٔؿاتماذ تٗسي ازأٝ زٞس، ٕ٘ايٙسٜ فٙي تا ٔكٛضذ خعقه ٚ يه ٕ٘ايٙاسٜ   18.10

اظ ازأٝ ٔؿاتمٝ زهٕيٓ ٌيطي ٔي ٕ٘ايس. زض ٔؿاتمٝ ا٘فطازي، اٌط آٖ تاظيىٗ اظ ازأاٝ ٔؿااتمٝ وٙااض    اظ وكٛض آٖ ٚضظقىاض، زض ٔٛضز ذطٚج آٖ ٚضظقىاض 

ٌاطٜٚ ياا   ٌصاقسٝ قٛز، تطاي زٕأي ٔؿاتماذ تٗسي وٝ ٔي تايؿر زض آٖ تاظي وٙس، أسياظي تطاتط تا أسياظ ٔؿاتمٝ زاضاي تاالزطيٗ زفاياُ ٌاُ زض آٖ   

 .  ؾطي حصفي، تطاي ٚي ٔٙٓٛض ذٛاٞس قس
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زض ََٛ يه ٔؿاتمٝ، چٙا٘چٝ تاظيىٗ احؿاؼ وٙس زاٚض زهٕيٓ ٘ازضؾسي ٌطفسٝ يا اغٕايي اظ ؾٛي اٚ ا٘داْ ٌطفسٝ اؾر. زض اياٗ ناٛضذ،    19.1

 (17.10ٔازٜ تايس ٔسٛلف قٛز. )زٛا٘س اظ زاٚض زماياي زٛييح ٕ٘ايس. زض ايٗ حيٗ، ظٔاٖ تاظي  ٔيتاظيىٗ ٚ يا واخيساٖ 

 تٕٙايس؛ ٘ٓط ٚي لُٗي اؾر.اٖالْ ضأي زٛا٘س اظ ؾطزاٚض زضذٛاؾر  زض ََٛ ٔؿاتمٝ، تاظيىٗ يا واخيساٖ ٔي 19.2
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ٞا تا آٖ ٔٛافك ٘يؿسٙس، خّة واطزٜ ٚ اظ زاٚض   زٛا٘ٙس زض ََٛ ٔؿاتمٝ، زٛخٝ زاٚض ضا تٝ ٔٛلٗيسي وٝ آٖ ( تاظيىٙاٖ ٔي19.2ٚ  19.1) ٔٛازَثك  19.2.1

 زٛا٘ٙس ٕٞچٙيٗ اظ ؾطزاٚض زضذٛاؾر اٖالْ ضأي )٘ٓط( ٕ٘ايٙس. ترٛاٞٙس. تاظيىٙاٖ ٔيزٛييح 

زض خاياٖ تاظي، اظ ٞط زٚ َطف قطور وٙٙسٜ زض ٔؿاتمٝ زضذٛاؾر ذٛاٞس قس زا تطٌٝ أسياظاذ ضا أًاء ٕ٘ايٙس. چٙا٘چٝ يه َطف ترٛاٞاس   19.3

 ٕ٘ايس، ٘ثايس تطٌٝ أسياظاذ ضا أًاء وٙس.٘ؿثر تٝ يه زهٕيٓ يا يه الساْ زض ََٛ آٖ ٔؿاتمٝ اٖسطاو 

زليمٝ تٗس اظ ازٕااْ آٖ   30ٕ٘ايس. اٖسطاياذ ضؾٕي ْطف ٔي زاٚض تاظي، )تٗس اظ ثثر ٘سيدٝ زض تطٌٝ أسياظاذ( ظٔاٖ ازٕاْ تاظي ضا ياززاقر  19.4

 ياتٙس. ٔي ٔؿاتمٝ اضائٝ قٛز. اٌط ٞيچ اٖسطاو وسثي زضيافر ٘كٛز، زض ايٗ نٛضذ ٘سايح ثثر قسٜ، ضؾٕير

ٚ يا خَٛ ضايح وكٛض ٔيعتااٖ ٔٗاازَ ٕٞااٖ     خٛ٘س 150فطْ زىٕيُ قسٜ اٖسطاو تايس زٛؾٍ تاظيىٗ/واخيساٖ يا ؾطخطؾر زيٓ تٝ ٕٞطاٜ ٔثّغ  19.5

آٔاسٜ تاا اؾاسٙاز تاٝ ٔاٛاز       تٝ زتيطذا٘ٝ ٔؿاتماذ زحٛيُ زازٜ قٛز. زض فطْ اٖسطاو تايس خعئياذ وأُ ٔطتٌٛ تٝ ٔٛيٛٔ اٖسطاو، ٔٛلٗير خيف ٔمساض 

    ُ  لا٘ٛ٘ي تطاي ّٖر اٖسطاو، زٛييح زازٜ قٛز. ؾطزاٚض يا ٕ٘ايٙسٜ ٚي زض اؾطٔ ٚلر ٞيأذ ضؾيسٌي تٝ اٖسطاياذ ضا زكىيُ زٞٙاس. اياٗ ٞياأذ قاأ

 تاقس:ٔي شيُ  افطاز

 يا زؾسياض ٚيٚ  ؾطزاٚض 

 ٗتاقٙس ٕ٘يا٘س ٚ اظ ازثأ وكٛضٞاي شيٙفٕ زض اٖسطاو  إِّّي وٝ زض ٔؿاتمٝ ٔصوٛض ٘مف ٘ساقسٝ زٚ زاٚض تي. 

ٖ   ،س. ٞيأذ ضؾيسٌي تاٝ اٖساطاو  ٌٙيطي ٟ٘ايي، تا زاٚضاٖ ٔؿاتمٝ ٔٛضز اٖسطاو ٔكٛضذ ٕ٘اي ٞيأذ ضؾيسٌي، لثُ اظ زهٕيٓ 19.5.1  زض ياه ٔىاا

 قٛ٘س.ٔي ذهٛني زكىيُ خّؿٝ تسٞس. وّيٝ زهٕيٕاذ ٔطتٌٛ تٝ يه اٖسطاو ٔحطٔا٘ٝ ٍٟ٘ساضي 

ٌيطي ٕ٘ٛزٜ ٚ ٘سيدٝ ضا تٝ نٛضذ وسثي تٝ تاظيىٗ/واخيساٖ يا ؾاايط ٖٛأاُ زايٓ ٔاٛضز      ٞيأذ ضؾيسٌي تٝ اٖسطاياذ زض اؾطٔ ٚلر زهٕيٓ 19.5.2

 اٖسطاو، اضائٝ زٞس.

اٌط زهٕيٓ ٞيأذ ضؾيسٌي تٝ اٖسطاو ٘ياظ تٝ تطضؾي ٔدسز زاقسٝ تاقس، ايٗ ٔٛضز خؽ اظ زضيافر يه فطْ اٖسطاو زىٕياُ قاسٜ زيٍاط،     19.6

. خؽ اظ زضيافر فطْ اٖسطاو، ٕ٘ايٙاسٜ فٙاي ياا    قس زٛخٝ ذٛاٞس آٟ٘ا زٛييحاذتٝ ا٘داْ ذٛاٞس ٌطفر. زض ايٗ نٛضذ، ٞط زٚ حطيف فطاذٛا٘سٜ قسٜ ٚ 

 زٞس:ٔي زض اؾطٔ ٚلر يه ٞيأذ زدسيس٘ٓط )ٞيأذ غٚضي( قأُ افطاز شيُ ضا زكىيُ ٕ٘ايٙسٜ اٚ، 

 ٕ٘ايٙسٜ فٙي ٔٙسهة 

 ٗإِّّي وٝ زض اٖسطاو لثّي ٘مف ٘ساقسٝ ا٘س ٚ َٕٞٛٗ زٚ حطيف ٘ثاقٙس. زٚ ٘فط زاٚض تي 

 زهٕيٓ ٞيأذ زاٚضي زدسيس ٘ٓط )ٞيأذ غٚضي( لُٗي ٚ الظْ االخطا اؾر. 19.6.1

ٞا تايس فطْ  زٛا٘ٙس زماياي تاظٍ٘طي زض زهٕيٓ ٞيأذ ضؾيسٌي تٝ اٖسطاو ضا زاقسٝ تاقٙس. آٖ شيٙفٕ زض تاظي ٔٛضز اٖسطاو ٔيٞط زٚ َطف  19.7

زليمٝ تٗس اظ زضيافر زهٕيٓ اِٚيٝ ٞيأذ ضؾيسٌي تٝ  30يا ٔٗازَ خَٛ ضايح وكٛض ٔيعتاٖ، ْطف ٔسذ  خٛ٘س 150اٖسطاو ضا تٝ نٛضذ وسثي، تٝ ٕٞطاٜ 

ٝ ٕ٘ايٙس. ٞيأذ ضؾيسٌي تٝ اٖسطاو يا ٕ٘ايٙسٜ آٖ، ظٔا٘ي ضا وٝ تاظيىٗ يا فطز شيطتٍ )اظ لثيُ ؾطخطؾر زيٓ يا ٔطتي( زهٕيٓ اِٚيٝ ٞيأذ اٖسطاو، اضائ

يٗ ٕ٘ايس. وّيٝ زهٕيٕاذ ٔطتٌٛ تٝ أي وٙس ٚ فطز زضيافر وٙٙسٜ ايٗ زهٕيٓ تطٌٝ ٔطتَٛٝ ضا أًاء  ٕ٘ايس، ثثر ٔي ضؾيسٌي تٝ اٖسطاو ضا زضيافر ٔي

 قٛ٘س.ٔي تطضؾي ٔحطٔا٘ٝ ٍٟ٘ساضي 

 قٛز. وٝ ٔٙدط تٝ اٖسطاو قسٜ اؾر، اظ ؾطٌطفسٝ ٔي زٚضيچٙا٘چٝ زض تطضؾي اٖسطاو حىٓ تٝ تاظي ٔدسز زازٜ قٛز، تاظي ٔدسز اظ آغاظ  19.8

زليمٝ خؽ اظ ازٕااْ   30ٚ زا  قٛز اٖالْچٙا٘چٝ لثُ اظ قطٚٔ تاظي ّٖر اٖسطاو ٔكرم تاقس، الظْ اؾر اٖسطاو لثُ اظ قطٚٔ ٔؿاتمٝ  19.9

 . تاظي اضائٝ ٌطزز

لثُ اظ ذاطٚج   اٌط زِيُ تطاي اٖسطاو زض ازاق فطاذٛاٖ ازفاق تيفسس، ٔطازة تٝ ؾطزاٚض يا ٕ٘ايٙسٜ فٙي ٔؿاتماذ ٔثٙي تط لهس اضائٝ اٖسطاو، 19.10

  فٛق ز٘ثاَ قسٜ تاقس. اٖسطاو فمٍ زض نٛضزي ٔٛضز تطضؾي لطاض ٔي ٌيطز وٝ ٔطاحُقٛز. ٔي اَالٔ زازٜ  آٖ َطف

 

  ائنظو

ٞا ؾارٙي تاٝ ٔيااٖ آٚضزٜ     ٘أٝ اظ آٖ ٞاي ذاني ضٚي زٞٙس وٝ زض ايٗ آييٗ ٕ٘ايس ٕٔىٗ اؾر ٔٛلٗير ٔياٖالْ فسضاؾيٖٛ خٟا٘ي تٛچيا تسيٗ ٚؾيّٝ 

 ٌيطي ذٛاٞس قس. ٔؿاتماذ زهٕيٓٞا، تا ٔكٛضذ ؾطزاٚض ٚ يا ٕ٘ايٙسٜ فٙي  ٘كسٜ اؾر. زض ذهٛل چٙيٗ ٔٛاضزي، زض ظٔاٖ تٝ ٚلٛٔ خيٛؾسٗ آٖ
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زٞٙس، ضٚـ اضائٝ اٖسطاو ٚ َطح ظٔيٗ تاظي  ٞايي وٝ زاٚضاٖ ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض ٔي ( زهٛيط حاِر3ٚ  2، 1زض نفحاذ تٗسي ايٗ وساب )خيٛؾر ٞاي 

٘چٝ زاٚضي اؾسفازٜ اظ يه حاِار ضا فطأاٛـ   ا٘س. چٙا زط تيٗ زاٚضاٖ ٚ تاظيىٙاٖ زض ٘ٓط ٌطفسٝ قسٜ ٞاي زاٚضي تطاي اضزثاٌ آؾاٖ اضائٝ قسٜ اؾر. حاِر

 وٙس، تاظيىٙاٖ حك اٖسطاو ٘ساض٘س.
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 ظويوِ ضوارُ يك: عالئن رسوي داٍري

 داٍرّا
 

 هوقعيت عالئن ًشاى داده شذه شرح عالئن عالئن ًوايش داده شذه توسط داور

 

حطور زؾر تطاي ٘كاٖ زازٖ ٖالٔر 

 خطزاب

ٖالْ خطزاب زٛج خه يا ٌطْ 

 ٞاي زيٍط زٛجوطزٖ 

 ٜ10.1 ٔاز 

 ٜ10.2 ٔاز 

 

٘كاٖ زازٖ ٖالٔر ضً٘ ُٔاتك تا ضً٘ 

 تاظيىٗ خطزاب وٙٙسٜ

ٞاي  ٖالٔر خطزاب يىي اظ زٛج

 ضٍ٘ي 

 ٜ10.4 ٔاز 

 ٜ10.5 ٔاز 

 ٜ10.6 ٔاز 

 

ٍ٘ٝ زاقسٗ خّٟٛي ٘كا٘ٝ ٌطٞا تط ذالف  

وف زؾر تٝ قىّي وٝ ِثٝ آٟ٘ا تٝ ؾٕر 

تاظيىٙاٖ تاقس. زىاٖ زازٖ ٘كا٘ٝ ٌط 

٘ٛتر قرم خطزاب وٙٙسٜ  اٖالْتطاي 

 )ٔا٘ٙس ترف تاال(

 زٛج ٞاي تا فانّٝ تطاتط

 ٜ10.12 ٔاز 

 

لطاضزازٖ وف زؾر تاالي اٍ٘كساٖ 

زؾر زيٍط وٝ تٝ نٛضذ ٖٕٛز لطاض 

( ٚ ٌفسٗ ٘اْ / Tا٘س )ٔثُ ٖالٔر  ٌطفسٝ

زيٓ َطف زضذٛاؾر وٙٙسٜ زايٓ اٚذ / 

 ٘اْ وكٛض/ضً٘ زٛج

 ٖالٔر زايٓ اٚذ

 فٙي يا خعقىي )ظٔاٖ اؾسطاحر(

 ٜ5.7 ٔاز 

 ٜ6.2 ٔاز 

 ٜ18 ٔاز 
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 هوقعيت عالئن ًشاى داده شذه شرح عالئن عالئن ًوايش داده شذه توسط داور

 

چطذف ؾاٖس يه زؾر ضٚي ؾاٖس 

 زؾر زيٍط

 ٔر زٗٛيىٖال

 ٜ10.16 ٔاز 

 

زٚ زؾر زض وٙاض ٞٓ لطاض ٌطفسٝ ٚ ؾدؽ 

تا ٕ٘ايف حاِر ٔسط اظ يىسيٍط خسا 

 قٛ٘س. ٔي

 ٌيطي ٖالٔر ا٘ساظٜ

 ٜ4.6 ٔاز 

 ٜ11.6 ٔاز 

 

اقاضٜ زاٚض تٝ تاظيىٙاٖ ٚ ؾدؽ اقاضٜ تٝ 

 چكٓ ذٛز

ٖالٔر زمايا تطاي ٚضٚز تاظيىٙاٖ 

تٝ زاذُ ظٔيٗ )تطاي زيسٖ ٚيٗير 

 (endٞا زض خاياٖ  زٛج

 ٜ11.6: ٔاز 

 

اقاضٜ تٝ زٞاٖ ٚ حطور خا٘ثي اٍ٘كر 

 ؾثاتٝ زؾر زيٍط

 اضزثاٌ ٘اتدا 

 ٜ15.5.3 ٔاز 

 ٜ16 ٔاز 
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 هوقعيت عالئن ًشاى داده شذه شرح عالئن عالئن ًوايش داده شذه توسط داور

 

٘كاٖ زازٖ زٛج ٚ تاال تطزٖ ؾاٖس زؾر 

تٝ َٛض ٖٕٛزي زض حاِي وٝ وف زؾر 

زاٚض اؾر ٚ ٌفسٗ اٚذ يا زٛج ضٚ تٝ 

ٔطزٜ ٚ ؾدؽ زٛج اٚذ قسٜ يا ٔطزٜ ضا 

 تطز تاالي ؾط ٔي

 ٖالٔر زٛج ٔطزٜ يا زٛج اٚذ 

 ٜ10.7.2 ٔاز 

 ٜ10.11 ٔاز 

 ٜ10.12 ٔاز 

 

اقاضٜ تٝ زٛج ٚ تاالتطزٖ ؾاٖر زؾر ٚ 

ٍ٘ٝ زاقسٗ زؾر تٝ حاِر ٔمٗط لثُ اظ 

 تطزاقسٗ زٛج

 ٌيطي زٛج  ٖالٔر تاظخؽ

 ٜ15.2 ٔاز 

 

 اٍ٘كر يهتاال آٚضزٖ 
 زٛج خٙاِسي  يهٖالٔر 

 ٜ15.1 ٔاز 

 

 ٘كاٖ زازٖ واضذ ظضز تطاي زرّف 

 زٚٔيٗ٘كاٖ زازٖ واضذ ظضز تطاي 

)ذسٓ ٔؿاتمٝ تطاي تاظيىٙاٖ زيٓ ٚ زرّف 

 ٚضظقىاض(

 ٖالٔر اذُاض )واضذ ظضز(

 ٜ15.3 ٔاز 

زٚٔيٗ واضذ ظضز ٚ ٔسٗالة آٖ 

 ٔحطٚٔير اظ ازأٝ ٔؿاتمٝ

  ٜ15.10ٔاز 
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 هوقعيت عالئن ًشاى داده شذه شرح عالئن عالئن ًوايش داده شذه توسط داور

 

 ٘كاٖ زازٖ واضذ لطٔع
 ٖالٔر اذطاج

 ٜ15.4 ٔاز 

 

ٞا ٚ  ٘كاٖ زازٖ حاِر يطتسضي زؾر

 ٞا خسا وطزٖ آٖ

 يا خاياٖ ٔؿاتمٝ  زٚضٖالٔر خاياٖ 

 ٜ10.7 ٔاز 

 

ٌصاقسٗ اٍ٘كساٖ ضٚي ضً٘ ٔٛضز ٘ٓط ٚ 

 ٘كاٖ زازٖ أسياظ وؿة قسٜ

  

 ٖالٔر أسياظ زازٖ 

 ٜ4.5 ٔاز 

 ٜ11 ٔاز 

 

 

 

 

 

 



31 

 هوقعيت عالئن ًشاى داده شذه شرح عالئن عالئن ًوايش داده شذه توسط داور

 براي اهتياز دهیهايی  هثال

  
  

 تطاي لطٔع 12ٖالٔر أسياظ 
تطاي  10ٖالٔر أسياظ 

 لطٔع
 تطاي لطٔع 3ٖالٔر أسياظ  تطاي لطٔع 7ٖالٔر أسياظ 

 

 تاال آٚضزٖ زؾر
 ٖالٔر زٛخٝ زازٖ زاٚض 

 )ذٍ ٍ٘ٝ زاض(
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 راٌّواي ثبت اعتراض

 اٌط ؾاظز وٝ ّٟٔر اٖسطاو تٝ خاياٖ ضؾيسٜ اؾرٔي زتيطذا٘ٝ آٟ٘ا ضا آٌاٜ زليمٝ اي اٖسطاو ٕ٘ايس،  30ذٛاٞس ذاضج اظ ٚلر  اٌط َطفي ٔي .

 َطف تط اٖسطاو ذٛز زاويس وٙس، زتيطذا٘ٝ ٘ثايس آٖ ضا لثَٛ وٙس.

 تاقس  اضائٝ ٖىؽ ٚ فيّٓ تطاي زٛخيٝ اٖسطاو ٔٛضز لثَٛ ٕ٘ي 

 زٛج ٞاي آتي ٚ لطٔع. اٌط تٝ يه َطف وٙس ٚ َطف تط٘سٜ اظ تيٗ  تاظي ٔدسز يه ضلاتر تسِيُ اٖسطاو: زاٚض يه ؾىٝ خطزاب ٔي 

 زٛا٘س آٖ زٛج ٞا ضا تاظي وٙس. زٛج ٞاي خٙاِسي زازٜ قٛز، آٖ َطف ٕ٘ي

  ٞااي   ٔا٘س ٚ اظ ٕٞااٖ زاٛج   تاوؽ ذٛز تالي ٔيتاظيىٗ زض  قٛز. وٝ ٔٙدط تٝ اٖسطاو قسٜ اؾر، اظ ؾطٌطفسٝ ٔي زٚضيتاظي ٔدسز اظ آغاظ

ٔٗسثاط  تٝ زِياُ زهإيٓ وٕيساٝ ثثار اٖساطاو       (وٝ لطاض اؾر زٚتاضٜ تاظي قٛز) خٙاِسي ٞايي وٝ زض خاياٖ يه زٚض ٕ٘ايس. ذٛز اؾسفازٜ ٔي

 تاقس. اذطاج اظ ٔؿاتمٍٝٔط آ٘ىٝ خطيٕٝ ذُا، يه اذُاض يا  ٘رٛاٞس تٛز

 تطاي ٔثاَ يه ذُا زض ضٚ٘س ا٘داْ واضٞا زض ازاق فطاذاٛاٖ(، ٞعيٙاٝ   وٙس  اٌط زاليُ اٖسطاو نحيح تٛزٜ أا تطاي تاظي ٔدسز وفاير ٕ٘ي(

 ثثر اٖسطاو وٝ اظ ؾٛي زيٓ خطزاذر قسٜ اؾر ٔطخٛٔ ٘رٛاٞس قس.

 ،زٛؾٍ   زٕاْ ٞعيٙٝ ٞاي ثثر اٖسطاو وٝ تٙا تط زهٕيٓ وٕيسٝ اٖسطاو ٔطخٛٔ ٘كسٜ ا٘سBISFed ٍٝ٘ .زاضي ذٛاٞٙس قس 

  

 فرم ّاي اعتراض 

 



33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 ضوايي از زهيي هسابقِ  -3ظويوِ ضوارُ 
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 اًذازُ ّا:
 Vذٍ خطزاب ٚ ذٍ  چؿة تعضي تطاي ذٌُٛ ذاضخي،

 ؾا٘سي ٔسط 25ؾا٘سي ٔسط زض  25ا٘ساظٜ چؿة ٘اظن تطاي ذٌُٛ زمؿيٓ وٙٙسٜ تاوؽ ٞاي خطزاب،ٖالٔر تٗالٜٚ ٚ تاوؽ ٞسف تٝ 

 ٔسطي: اظ زاذُ ذٌُٛ وٙاضي 6ذٍ ٞاي 

 ٔسط ي:  12.5ذٌُٛ وٙاضي 

 ٝ خكر ذٍ خطزابٔسطي: اظ زاذُ ذٍ خّٛئي ت 10ذٌُٛ 

 ٔسطي: اظ زاذُ ذٍ خّٛئي تٝ ٔطوع ٖالٔر تٗالٜٚ 5ذٌُٛ 

 ٔسطي: اظ زاذُ ذٌُٛ وٙاضي تٝ ٔطوع ٖالٔر تٗالٜٚ 3ذٌُٛ 

 V: اظ خكر ذٍ خطزاب تٝ خّٛي ذٍ ٔسطي 3ذٌُٛ 

 Vٔسطي: اظ خكر ذٍ خطزاب تٝ ٘ٛن ذٍ  1.5ذٍ 

 ٔسطي اظ زاذُ ذٍ خكسي تٝ زاذُ ذٍ خطزاب 2.5ذٌُٛ 

 قٛز. ٘ماٌ زمؿيٓ ٔئسطي: ايٗ ٔحَٛٝ تٝ قىُ تطاتط تيٗ  1تاوؽ خطزاب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


