
 آئين نامو جشنواره ابن سينا

ظؼ ْؽ قبل ظؼ ظاَهگبِ ػهٕو پؿنكي تٓؽاٌ يؽاقًي ثّ يُظٕؼ لعؼظاَي اؾ ؾزًبت ٔ تالل ْبي اَدبو نعِ ظؼ ضًٕو پژْٔم ٔ آيٕؾل 

 تست ػُٕاٌ خهُٕاؼِ اثٍ قيُب ثؽگؿاؼ ضٕاْع نع.

يسم ثؽگؿاؼي ايٍ خهُٕاؼِ تبالؼ اثٍ قيُب )ظاَهكعِ پؿنكي( ٔ ؾيبٌ آٌ ؼٔؾ پبَؿظْى ثًٍٓ يبِ ْؽ قبل ضٕاْع ثٕظ. ػهت اَتطبة ؾيبٌ ثؽ 

 ْدؽي نًكي ييجبنع . 5151ثًٍٓ قبل  51اقبـ ؼٔؾ تبقيف ظاَهكعِ پؿنكي ظؼ 

 اىداف كلي : 

  تهٕيك يسمميٍ ، ْيئت ػهًي ٔ ظاَهدٕيبٌ ظؼ ؾييُّ اَدبو فؼبنيت ْبي پژْٔهي ، آيٕؾني ٔكبؼثؽظي 

  ِظاظٌ ْٕيت يكتمم ثّ فؼبنيت ْبي پژْٔهي ظاَهگب 

 تؽٔيح اَتهبؼات ، تهٕيك ٔ تؽغيت ْيبت ػهًي ٔ ظاَهدٕيبٌ ظؼ ؾييُّ تبنيف ٔ تؽخًّ كتت ػهًي  

  ٌثؽلؽاؼي اؼتجبط يكتًؽ ظاَهگبِ ثب فبؼؽ انتسًيال 

  ٔ ِيهبؼكت افؽاظ ٔ ٔازعْبي يطتهف ظاَهگبِ ظؼ ثؽگؿاؼي خهُٕاؼ …… 

 پبره ائي اس مٌارد پيشنيبدي : 

قبل يكي  ظؼ ايٍ لكًت يٕاؼظي كّ ظؼ زبل زبضؽ ييتٕاٌ ثؽاي ثؽگؿاؼي ايٍ خهُٕاؼِ پيهُٓبظ كؽظ اؼائّ نعِ اَع. تؼييٍ ايٍ يٕاؼظ ظؼ ْؽ

 اؾ ٔظبيف ْيئت ظأؼاٌ اقت كّ ظؼ اثتعاي ْؽ ظٔؼِ يهطى ٔ اػالو ييگؽظظ. 

يٕاؼظ پيهُٓبظي ؾيؽ خٓت تجييٍ ثيهتؽ يٕضٕع ٔ ْعف خهُٕاؼِ غكؽ نعِ اَع. ايٍ يٕاؼظ ْؽيك ًَبيبَگؽ يك فؼبنيت ظاَهگبْي ييجبنع 

 آيٕؾني ظاَهگبِ ييگؽظظ .  كّ َٓبيتب يُدؽ ثّ تكٓيم يب اؼتمبي كًي ٔ كيفي ثطم ْبي پژْٔهي ٔ

  )تؼييٍ ٔ اػالو ْيئت ػهًي يسمك ثؽگؿيعِ ) ظؼ ؼتجّ ْبي ظاَهگبْي يطتهف ٔ يب عؽذ ْبي تسميمبتي ظؼ ؾييُّ ْبي يطتهف 

  ) تؼييٍ ٔ اػالو ظاَهدٕي ثؽگؿيعِ ) ظؼ يمبعغ يطتهف يب ثًٕؼت كهي ٔ ثؽ اقبـ عؽذ تسميمبتي يب پبيبٌ َبيّ تسميمبتي 

  ) تؼييٍ ٔ اػالو كتبة ثؽگؿيعِ ) ظؼ ؾييُّ ْبي تبنيف ٔ يب تؽخًّ ٔ يب ثًٕؼت كهي 

  ) تؼييٍ ٔاػالو يمبنّ ثؽگؿيعِ ) ضبؼخي ٔ ظاضهي 

  ) . . ٔ تؼييٍ ٔ اػالو ٔازعْبي اخؽائي ثؽگؿيعِ ظؼ ثطم پژْٔم ٔ آيٕؾل ) ظاَهكعِ ، كتبثطبَّ ، يؽكؿ تسميمبتي ، ثطم 

 ؾ فبؼؽ انتسًيالٌ لعيًي ٔ فؼبل ظاَهگبِ ) ثب تٕخّ ثّ اًْيت تعأو ثؽگؿاؼي ايٍ خهُٕاؼِ ييتٕاٌ ْؽ تؼييٍ ٔ اػالو چُع َفؽ ا

 قبل ظؼ ضًٕو يك يب چُع گؽِٔ اؾ فبؼؽ انتسًيالٌ العاو كؽظ ( 

  ِتؼييٍ ٔ اػالو عؽذ پژْٔهي ثؽگؿيع 

  ٔ ِتؼييٍ ٔاػالو پبيبٌ َبيّ تسميمبتي ثؽگؿيع …… 



 كليبت :

ؼِ ، ْيئت ظأؼاٌ ثب تؽكيجي كّ ظؼ ؾيؽ يهطى نعِ تهكيم ييهٕظ. قپف يٕاؼظ ظؼ َظؽ گؽفتّ نعِ ايٍ ْيئت ثؽاي آٌ ظؼ اثتعا ي ْؽ ظٔ

قبل ثّ ٔازعْبي ظاَهگبْي اػالو ٔ ظؼ عٕل يعت ؾيبٌ ضبيي كّ اػالو ييهٕظ َبيؿظْب اؾ قٕي يمبيبت يؽثٕط ثّ ٔازعْب ي يطهف ٔ 

يطتهف يهطى ٔ ثّ ْيئت ظأؼاٌ يؼؽفي ضٕاُْع نع. ْيئت ظأؼاٌ ثؽ اقبـ يؼيبؼْبئي ْى چُيٍ افؽاظ ظأعهت َبيؿظي ظؼ ثطهٓبي 

ظْى كّ ثؽاي يٕاؼظ يطتهف ظؼ َظؽ گؽفتّ ٔ اػالو ًَٕظِ اقت العاو ثّ اَتطبة افؽاظ ضٕاْع كؽظ. اؾ ايٍ افؽاظ ظؼ خهكّ ائي كّ ظؼ تبؼيص پبَؿ

ؽازم يطتهف ٔ ْى چُيٍ تؽكيت ْيئت ظأؼاٌ ٔ َسِٕ اَتطبة آَٓب ثّ نؽذ ثًٍٓ يبِ ْؽقبل ضٕاْع ثٕظ، لعؼظاَي ضٕاْع نع. خؿئيبت ي

 غيم اقت .

 ىيئت داًران : 

 ْيئت ظأؼاٌ اؾ ظٔ گؽِٔ افؽاظ زميمي ٔ زمٕلي تهكيم ضٕاْع نع . افؽاظ زمٕلي ْيئت ظأؼاٌ ػجبؼتُع اؾ :

 ؼيبقت ظاَهگبِ  .5

 يؼبٌٔ پژْٔهي  .2

 يؼبٌٔ آيٕؾني  .1

 يٕؼ ثيٍ انًهم يعيؽ كم ؼٔاثظ ظاَهگبْي ٔ ا .4

 يعيؽ كم ؼٔاثظ ػًٕيي  .1

 يعيؽ كم ايٕؼ پژْٔهي  .6

 ؼئيف ظاَهكعِ پؿنكي ٔيهبٔؼ ؼئيف ظاَهگبِ  .7

 يعيؽ كم آيٕؾل ظاَهگبِ  .8

 يعيؽ يؽكؿ تٕقؼّ آيٕؾل ظاَهگبِ )ثؼُٕاٌ يكئٕل اؼؾيبثي ظاَهگبِ(  .9

 ع گؽظيع:تؼعاظ افؽاظ زميمي ْيئت ظأؼاٌ پبَؿظِ َفؽ يي ثبنُع كّ ثؽٔل غيم اَتطبة ضٕاُْ

ظؼ ثًٍٓ يبِ ْؽ قبل يؼبٌٔ پژْٔهي ظاَهگبِ ثًٕؼت كتجي اؾ پبؼِ ائي اؾ افؽاظ ظؼ ضًٕو َبيؿظْبي ْيئت ظأؼاٌ اقتؼالو ضٕاْع كؽظ. 

 ايٍ افؽاظ ػجبؼت ضٕاُْع ثٕظ اؾ :

 ؼيبقت ظاَهگبِ  .5

 ؼٔقبي ظاَهكعِ ْب  .2

 يؼبَٔيٍ ظاَهگبِ  .1

 ؼٔقبي يؽاكؿ تسميمبتي  .4

 يعيؽاٌ گؽِٔ ْبي آيٕؾني  .1



 ظثيؽاٌ ثٕؼظ تطًًي  .6

افؽاظ يبزجُظؽ ػهًي ٔ ثبؾَهكتگبٌ ظاَهگبِ )ايٍ افؽاظ ثؽ اقبـ پيهُٓبظ ْبي يؼبَٔيٍ پژْٔهي ٔ آيٕؾني ٔ تًٕيت ْيئت  .7

 ؼئيكّ اَتطبة ضٕاُْع نع( 

اؾ ايٍ ييبٌ ثؽ اقبـ ظؼ يؽزهّ أل ْؽ يك اؾ گؽِٔ ْبي فٕق افؽاظي ؼا ثؼُٕاٌ َبيؿظ ْيئت ظأؼاٌ يؼؽفي ضٕاُْع كؽظ كّ يؼبٌٔ پژْٔهي 

ثيهتؽيٍ ايتيبؾ ككت نعِ تؼعاظ قي َفؽ ؼا يهطى ًَٕظِ ٔ يدعظا اقبيي ايٍ افؽاظ ؼا ) قي َفؽ ٔ ثعٌٔ غكؽ ايتيبؾ ( ثؽاي گؽِٔ ْبي 

ؿظِ فٕق اؼقبل ضٕاْع كؽظ . گؽِٔ ْبي فٕق ثّ پبَؿظِ َفؽ اؾ فٓؽقت اؼقبني ايتيبؾ ضٕاُْع ظاظ كّ يدعظا يؼبٌٔ پژْٔهي ظاَهگبِ پبَ

َفؽي كّ ثيهتؽيٍ ايتيبؾ ؼا ظانتّ يهطى ٔثّ ؼيبقت ظاَهگبِ گؿاؼل ضٕاْع ًَٕظ . تٕقظ ؼيبقت ظاَهگبِ ثؽاي ايٍ افؽاظ زكى نؽكت 

 ظؼ خهكبت ثؼُٕاٌ ْيئت ظأؼي ثؽاي يك ظٔؼِ يبظؼ ضٕاْع نع.

ظٔؼِ ْيئت ظأؼاٌ ثؽاي ظٔ قبل يتٕاني تؼييٍ  ثب تٕخّ ثب ايُكّ اَدبو قيبقتگػاؼي ظؼ يك ظٔؼِ يككبنّ يهكم ٔ يب غيؽ ػًهي اقت ظؼ ْؽ

اقتؼالو نٕظ ٔ ظؼ  82ثؽاي قبل  88قبل ؾٔظتؽ اَدبو ييهٕظ . ) ثغٕؼ يثبل ظؼ قبل  2ييگؽظَع ٔ اقتؼالو ثؽاي ْيئت ظأؼاٌ ًْيهّ 

 قبل ػًال ْيئت ظأؼاٌ ْؽ ظٔؼِ ظؼ يك ظٔؼِ ظٔ قبنّ اػالو َظؽ ضٕاُْع كؽظ ( 2َتيدّ ثؼع اؾ 

  

 ا :رًش اجز

ْيئت ظأؼاٌ ظؼ فؽٔؼظيٍ يبِ تهكيم خهكّ ظاظِ ٔ زعاكثؽ تب تبؼيص پبَؿظْى ضؽظاظ يبِ يٕاؼظ تهٕيك ٔ يؼيبؼْبي يٕؼظ َظؽ ظاَهگبِ ظؼ 

ضًٕو افؽاظ ثؽگؿيعِ ؼا يٕؼظ ثسث لؽاؼ ظاظِ ٔ ثّ يؼبٌٔ پژْٔهي ظاَهگبِ اػالو ضٕاْع كؽظ. يؼبٌٔ پژْٔهي ظاَهگبِ ايٍ يؼيبؼْب ؼا ثّ 

 زعْبي ظاَهگبْي اثالؽ ضٕاْع ًَٕظ.تًبو ٔا

ٔازعْبي ظاَهگبْي تب پبيبٌ نٓؽيٕؼ يبِ َكجت ثّ يؼؽفي َبيؿظْبي يٕؼظ َظؽ ضٕظ) ثب غكؽ ظاليم ٔ ظؼ اؼتجبط ثب يؼيبؼ ْبي اػالو نعِ ( 

ي ظاَهكعِ تؼييٍ ثّ يؼبٌٔ پژْٔهي ظاَهگبِ العاو ضٕاُْع كؽظ . ايٍ افؽاظ ثؽ اقبـ پيهُٓبظات يطتهف ٔ تًٕيت ظؼ نٕؼاي پژْٔه

ضٕاُْعنع . افؽاظ زميمي َيؿ زك ظاؼَع كّ ضٕظ ؼا َبيؿظ ًَبيُع كّ ظؼ نٕؼاي پژْٔهي ظاَهكعِ َكجت ثّ آٌ اػالو َظؽ ضٕاْع نع . 

 يؼبٌٔ پژْٔهي ظاَهگبِ فٓؽقت ايٍ افؽاظ ؼا ثّ ًْؽاِ تٕضيسبت يؽثٕعّ ثّ ْيئت ظأؼاٌ اػالو ضٕاْع كؽظ .

بِ فؽيت ثؽؼقي ٔ اظٓبؼ َظؽ ظؼ ضًٕو پيهُٓبظات اؼائّ نعِ ؼا ظاؼَع كّ ظؼ َٓبيت ايؽ يٕاؼظ ؼا ثّ يؼبٌٔ ْيئت ظأؼاٌ تب پبيبٌ آغؼي

پژْٔهي ظاَهگبِ اػالو ضٕاُْع ًَٕظ. يؼبٌٔ پژْٔهي َيؿ يعت ثبليًبَعِ ؼا تب پبَؿظْى ثًٍٓ ثؽاي ظػٕت اؾ افؽاظ ثؽگؿيعِ نعِ ٔ يمعيبت 

 ثؽگؿاؼي خهُٕاؼِ فؽيت ضٕاْع ظانت.

 زرات :مق

 ْيئت ظأؼاٌ ظؼ أنيٍ خهكّ ضٕظ ؼئيف ٔ ظثيؽ ؼا اَتطبة ضٕاْع كؽظكّ ثّ يؼبٌٔ پژْٔهي ظاَهگبِ اػالو يي ًَبيُع. -5



 يٕاؼظ تهٕيك ٔ َٕع تهٕيك تٕقظ ْيئت ظأؼاٌ ثؽؼقي ٔ اػالو ضٕاْع نع . -2

 ْيئت ظأؼاٌ ييتٕاَع كًيتّ ْبي تطًًي ظانتّ ثبنع . -1

ظأؼاٌ ييتٕاَع ًََّٕ ْبي اؼقبل نعِ ؼا ثؽاي اظٓبؼ َظؽ تطًًي ثّ افؽاظ يبزت يالزيت ظاَهگبْي ٔ يب ضبؼج  ظؼ يٕاؼظ ضبو ْيئت -4

 ظاَهگبْي يُؼكف ٔ َظؽيّ تطًًي آَبٌ ؼا خٕيب نٕظ.

 اقبيي افؽاظ زميمي ْيئت ظأؼاٌ يطفي ثٕظِ ٔ َٓبيتب ظؼ ؾيبٌ ثؽگؿاؼي خهُٕاؼِ اػالو ضٕاْع نع . -1

 ف َظؽ ، َظؽيّ ؼيبقت ظاَهگبِ يب يدًٕع افؽاظ زمٕلي لبثم اخؽا ضٕاْع ثٕظ .ظؼ يٕاؼظ اضتال -6

يؼبٌٔ پژْٔهي ايكبَبت يؼًٕل اؾ َظؽ ثؽگؿاؼي خهكبت ْئيت ظأؼاٌ ، تٓيّ ٔ اؼقبل يكبتجبت ، ثبيگبَي ٔ كبؼْبي چبپي ؼا ثؽاي ْئيت  -7

 ظأؼاٌ فؽاْى ضٕاْع قبضت . 

 تطبة ييهَٕع ، ًَيتٕاَُع ظؼ ظٔؼِ يؽثٕعّ ظؼ ْيچ يك اؾ يٕاؼظ َبيؿظ نَٕع .افؽاظي كّ ثؼُٕاٌ ْيئت ظأؼاٌ اَ -8

ظؼ يٕؼتي كّ يكي اؾ افؽاظ لًع َبيؿظي ظؼ يكي اؾ يٕاؼظ ؼا ظانتّ ثبنع ثبيع اؾ اثتعا ػعو آيبظگي خٓت ػضٕيت ظؼ ْيئت ظأؼاٌ ؼا  -8-5

 اػالو ًَبيع .

مي ثؼُٕاٌ ْيئت ظأؼاٌ ثّ َسٕي اؾ ػعو تًبيم ايٍ افؽاظ ثؽاي َبيؿظي يٕاؼظ تهٕيمي يؼبٌٔ پژْٔهي ثبيع لجم اؾ پيهُٓبظ افؽاظ زمي -8-2

 اعًيُبٌ زبيم ًَبيع .

ظؼ يٕؼتيكّ يكي اؾ افؽاظ زمٕلي َبيؿظ تهٕيك گؽظظ ثب َظؽ ؼيبقت ظاَهگبِ فؽظ ظيگؽي اؾ زٕؾِ يؽثٕعّ ظؼ خهكبت نؽكت ضٕاْع  -8-1

 كؽظ .

ظؼ يٕاؼظيكّ ْيئت ظأؼاٌ ثؽاي ثؽگؿيعٌ افؽاظ يؼيبؼي ؼا يغؽذ ٔ يمؽؼ ييكُع كّ ايٍ يؼيبؼ ثؽاي تًبو افؽاظ ثعٌٔ نؽط ظأعهت نعٌ  -8-4

اػًبل گؽظظ ٔ ظؼ يٕؼتيكّ ظؼ ايٍ يٕاؼظ يكي اؾ اػضبي ْيئت ظأؼاٌ خؿ, ثؽگؿيعگبٌ ثبنُع اؾ نًٕل ايٍ ثُع ضبؼج ييجبنع ٔ نطى ييتٕاَع 

 عيؽ لؽاؼ ثگيؽظ .يٕؼظ تم

  

نٕؼاي ظاَهگبِ يغؽذ ٔ ثؽ اقبـ يػاكؽات اَدبو نعِ يمؽؼ نع كّ اػضبي نٕؼاي ظاَهگبِ  57/52/77ايٍ آئيٍ َبيّ ظؼ خهكّ يٕؼش 

خٓت ظؼج ٔ ايالزبت الؾو ثّ زٕؾِ يؼبَٔت پژْٔهي ظاَهگبِ اػالو  28/52/77كّ ظؼ ايٍ ؼاثغّ َظؽاتي ظاؼَع ، َظؽات ضٕظ ؼا تب تبؼيص 

 بيُع ٔ ظؼ يٕؼت ػعو اؼقبل ايُگَّٕ يٕاؼظ ايٍ آئيٍ َبيّ يًٕة نعِ لهًعاظ نٕظ.ًَ



 يٕؼظ تدعيع َظؽ ٔ ايالذ لؽاؼ گؽفتّ اقت. 58/52/79ًْچُيٍ ايٍ آييٍ َبيّ ظؼ نٕؼاي ظاَهگبِ يٕؼش 

 پيشنيبد اصالحيو آئين نبمو جشنٌاره ابن سينب

  

 يٍ َبيّ :لكًت يمؽؼات آئ9افؿٔظٌ تجًؽِ غيم ثّ يبظِ  -انف 

: ظؼ يٕاؼظيكّ ْيئت ظأؼاٌ ثؽاي ثؽگؿيعٌ افؽاظ يؼيبؼي ؼا يغؽذ ٔ يمؽؼ ييكُع كّ ايٍ يؼيبؼ ثؽاي تًبو افؽاظ ثعٌٔ نؽط ظأعهت  4تجًؽِ 

نعٌ اػًبل گؽظظ ٔ ظؼ يٕؼتيكّ ظؼ ايٍ يٕاؼظ يكي اؾ اػضبي ْيئت ظأؼاٌ خؿ, ثؽگؿيعگبٌ ثبنُع اؾ نًٕل ايٍ ثُع ضبؼج ييجبنع ٔ نطى 

 ييتٕاَع يٕؼظ تمعيؽ لؽاؼ ثگيؽظ . 

  

 لكًت يمؽؼات ظؼ ضًٕو يكبتجبت تٕقظ ظثيؽ  2زػف يبظِ  -ة 

  

ثب تٕخّ ثب ايُكّ اَدبو قيبقتگػاؼي ظؼ يك ظٔؼِ يككبنّ يهكم ٔ يب غيؽ ػًهي اقت ظؼ ايٍ ظٔؼِ ْيئت ظأؼاٌ ثؽاي ظٔ قبل يتٕاني  –ج 

اقتؼالو نٕظ ٔ ظؼ َتيدّ  82ثؽاي قبل  88قبل ؾٔظتؽ ثبنع . ) ثغٕؼ يثبل ظؼ قبل  2ّ تؼييٍ گؽظَع ٔ اقتؼالو ثؽاي ْيئت ظأؼاٌ ًْيه

 قبل ػًال ْيئت ظأؼاٌ ْؽ ظٔؼِ ظؼ يك ظٔؼِ ظٔ قبنّ اػالو َظؽ ضٕاُْع كؽظ ( 2ثؼع اؾ 

 آئين نامو مدال افتخار جشنواره ابن سينا

غهيٍ ظاَهگبْي ظؼ خٓت اػتالي َبو ظاَهگبِ ٔ زفظ يمبو ٔ يُؿنت ايٍ آئيٍ َبيّ ثّ يُظٕؼ لعؼظاَي اؾ ؾزًبت ٔ ضعيبتي كّ تٕقظ نب

 نٕؼاي ظاَهگبِ ثّ تًٕيت ؼقيعِ اقت . 58/52/79آٌ يجػٔل ييگؽظظ، تٕقظ يؼبٌٔ پژْٔهي ظاَهگبِ پيهُٓبظ ٔ ظؼ خهكّ يٕؼش 

هگبِ تبثيؽ چهًگيؽي ظانتّ ٔ ضٕاْع : نبغهيٍ ظاَهگبْي فؼبنيت ْبئي ظاؼَع كّ پبؼِ ائي اؾ آَٓب ظؼ قؽَٕنت ٔ اػتالي َبو ظاَكليبت

ظانت.تهٕيك ٔ تمعيؽ اؾ ايُگَّٕ فؼبنيتٓب نؽط الؾو ٔ يًٓي ثؽاي تٕقؼّ ظاَهگبِ يي ثبنع. ايٍ آئيٍ َبيّ ظؼ ايٍ ؼاقتب تٓيّ گؽظيعِ 

 اقت.

گؽظيعِ ٔ ظؼ يؽاقى فؼبنيت ْبي ظؼ َظؽ گؽفتّ نعِ ؾيؽتٕقظ يدبؼي ضبيي كّ ظؼ ايٍ آئيٍ َبيّ غكؽ نعِ اقت ، پيهُٓبظ ٔ يًٕة 

 خهُٕاؼِ اثٍ قيُب يٕؼظ لعؼظاَي لؽاؼ ضٕاُْع گؽفت .

 ثكيبؼ يٓى آيٕؾني ٔ پژْٔهي كّ ٔاخع ضًٕييبت غيم ثبنع ظؼ نًٕل ايٍ آئيٍ َبيّ لؽاؼ ضٕاْع گؽفت . فعبليت ىبي 



 خُجّ َٕ ٔ يگبَّ ائي ظانتّ ثبنع .  .5

 َمم يٕثؽي ظؼ قؽَٕنت ظاَهگبِ ظانتّ ثبنع .  .2

 َبو ظاَهگبِ ظؼ قغر كهٕؼ ٔ ثيٍ انًههي گؽظظ.  ثبػث تؼبني .1

 پيهُٓبظ : افؽاظ ؾيؽ ييتٕاَُع پيهُٓبظ يعال عال ؼا ثؽاي كبَعيعاي يٕؼظ َظؽ يغؽذ ًَبيُع :

 يؼبَٔيٍ ظاَهگبِ  .5

 ؼٔقبي ظاَهكعِ ْب  .2

 ؼٔقبي يؽاكؿ تسميمبتي  .1

 يعيؽاٌ گؽِٔ  .4

 اقتبظاٌ  .1

 ْؽ يك اؾ نٕؼاْبي پژْٔهي ٔ آيٕؾني  .6

 ْيئت يًيؿِ ظاَهگبِ  .7

ِ يكتُعات يؽثٕعّ پيشنيبد  تٕقظ افؽاظ فٕق ثّ ؼيبقت ظاَهگبِ اؼائّ ضٕاْع گؽظيع. عؽذ پيهُٓبظ ثبيع ثًٕؼت يجكٕط ٔ ظليك ثّ ًْؽا

 ثبنع. ظؼ غيؽ ايٍ يٕؼت ايكبٌ ثؽؼقي آٌ يٕخٕظ َطٕاْع ثٕظ.

ؼئيف يكي اؾ كًيتّ ْبي فؽػي نٕؼاي ظاَهگبِ يبيٕؼيت : ؼئيف ظاَهگبِ پف اؾ ظؼيبفت پيهُٓبظ ٔ ظؼ يٕؼت يٕافمت ثّ تصٌيب 

ييعْع كّ َكجت ثّ ثؽؼقي ظليك يٕؼظ پيهُٓبظي العاو ٔ َظؽ كًيتّ فؽػي ؼا عي گؿاؼل ظليمي ثّ ايهبٌ اؼائّ ظْع.ظؼ يؽزهّ ظٔو 

ي ظاَهگبِ لؽاؼ ضٕاْع پف اؾ ٔيٕل گؿاؼل كًيتّ يؽثٕعّ ٔ ظؼ يٕؼت يالزعيع ؼئيف ظاَهگبِ يٕؼظ پيهُٓبظي ظؼ ظقتٕؼ كبؼ نٕؼا

 گؽفت. 

 تذكزات:

 ثؽاي تًٕيت ْؽ يٕؼظ ظؼ نٕؼاي ظاَهگبِ ؼاي زعالم ظٔقٕو اػضب ضؽٔؼي اقت.  .5

 ظؼ يٕاؼظيكّ نطى پيهُٓبظي ؼئيف ظاَهگبِ ثبنع يكي اؾ يؼبَٔيٍ ، ثؽ اقبـ َظؽ ْيئت  .2

 ؼئيكّ ٔ ثعٌٔ زضٕؼ ؼئيف ، يكئٕنيت يؽازم اظاؼي ؼا يتمجم ضٕاْع نع .  .1

ظيكّ افؽاظ پيهُٓبظي ؼئيف ْؽ يك اؾ نٕؼاْب ٔ كًيتّ ْبئي كّ ظؼ چؽضّ پيهُٓبظ ٔ تًٕيت ظضيم ْكتُع ، ثبنُع ثؽ ظؼ يٕاؼ .4

 اقبـ َظؽ ؼئيف ظاَهگبِ فؽظ ظيگؽي يكئٕنيت ثؽؼقي ؼا يتمجم ضٕاْع نع. 

 نع . : اؾ افؽاظ اَتطبة نعِ ثب ؼػبيت يٕاؼظ ؾيؽظؼ يؽاقى خهُٕاؼِ اثٍ قيُب لعؼظاَي ضٕاْع قدرداني

 لعؼظاَي اؾ ايٍ افؽاظ پف اؾ يؽاقى اثتعائي خهُٕاؼِ ٔ لجم اؾ لعؼظاَي اؾ ثؽگؿيعگبٌ خهُٕاؼِ ًْبٌ قبل ضٕاْع ثٕظ.  .5



گؽو ظؼَظؽ گؽفتّ نعِ  218ٔ ثّ اَعاؾِ قبيؽيعانٓبي خهُٕاؼِ ثٕؾٌ تمؽيجي  52يعال افتطبؼ خهُٕاؼِ اؾ خُف عالي ؾؼظ ثب ػيبؼ  .2

 يعال كبيال نجيّ ثّ قبيؽ يعانٓبي ايٍ خهُٕاؼِ ييجبنع.  اقت كّ اؾ َظؽ نكم پهت ٔ ؼٔي

نؽذ ؾَعگي ٔ فؼبنيت ْبي ايهبٌ ظؼ يك ظفتؽ اضتًبيي تٕقظ اَتهبؼات ظاَهگبِ ثّ چبپ ؼقيعِ ٔ ظؼ عي يؽاقى تٕؾيغ  .1

 ضٕاْع نع. 

 ظؼ يٕؼت يالزعيع ؼئيف ظاَهگبِ خٕايؿ يبظي َيؿ ثّ ايهبٌ تؼهك ضٕاْع گؽفت.  .4

تب قغر يؼيُي ،كّ تٕقظ نٕؼاي ظاَهگبِ يؼييٍ ضٕاْع نع ، اػتجبؼ خٓت اخؽاي تسميمبت ظؼ اضتيبؼ ايهبٌ لؽاؼ ضٕاْع  .1

 گؽفت. 

 يؽاتت تٕقظ ؼئيف ظاَهگبِ ٔ عي گؿاؼني ثّ ٔؾيؽ ثٓعانت ، ظؼيبٌ ٔ آيٕؾل پؿنكي يُؼكف ضٕاْع نع.  .6

 


