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C . ٍامٌص ضوب دسهَقؼي مِ ثيوبس دچبس تَّن

يب ّزيبى هيطَد ثْتش است  (ضٌَايي،ثيٌبيي)

 :ثصَست صيش ثبضذ

 

 

ثبخَد خٌذيذى ٍيب حشف : ػالئن تَّن

صدى،قيبفِ گَش مشدى ثِ چيضي سا ثِ خَد 

گشفتي،دس ٍسط صحجت مشدى ثِ هٌظَس گَش 

مشدى ثِ چيضي هنبلوِ سا قطغ مشدى،تغييش 

 سشيغ خلق

 

سفتبسي مِ ثيبًگش پزيشش ضوب اص ثيوبساست . 1

هَجت هيطَد مِ ثيوبس هحتَي تَّن خَد سا 

 .ثب ضوب دس هيبى ثگزاسد

 

سؼي مٌيذ ثيوبس سا اص تَّوبت هٌحشف . 2

مٌيذ هثالً اٍسا دس فؼبليتْبي ثيي فشدي دخبلت 

اجبصُ دّيذ اٍ ثفْوذ مِ ضوب هَافق .دّيذ 

ادسامبت اٍ ًيستيذ ٍلي ثب اٍ هخبلفت ًنٌيذ 

هثالً ثِ اٍ ثگَئيذ ّشچٌذهيذاًن مِ صذاّب ثشاي 

ضوب ٍاقؼي ّستٌذ ٍلي هي ّيچ صذايي سا 

 .ًويطٌَم

 

D . چٌبًچِ ثيوبس ضوب دس ضشايط جسوي يب

سٍحي قشاسداسد مِ ًويخَاّذ يب ًويتَاًذ يل يب 

غزا  )مليِ هَاسد ريل سا اًجبم دّذ

خَسدى،حوبم گشفتي،سػبيت ثْذاضت 

هيتَاًيذ  (ضخصي،لجبس پَضيذى،آسايص مشدى

 :ًنبت صيش سا ثنبس ثجشيذ

 

 

ثيوبسسا ثِ ػذم ٍاثستگي استقالل تطَيق . 1

مٌيذ ٍ صهبًينِ قبدس ثِ اًجبم فؼبليت ًيست 

 .هذاخلِ مٌيذ

 

مبسّبي هستقل ثيوبس سا هَسد ضٌبسبيي قشاس . 2

دّيذ ٍآًْب سا تطَيق مٌيذ تبثبػث افضايص 

 .اػتوبد ثِ ًفس دس اٍ ضَد

 

اطالع دقيقي اص غزا ٍ هبيؼبت دسيبفتي اٍ . 3

 .داضتِ ثبضيذ

 

غزا ٍ هبيؼبت سا دس ٍػذُ ّبي ثيطتش ٍثب . 4

 .حجن موتش ثِ اٍ ثذّيذ

 

چٌبًچِ ثيوبس ثِ دليل سَء ظي ٍ تشس اص . 5

هسوَم ضذى اص غزا خَسدى اهتٌبع هينٌذ 

غزاي مٌسشٍ ضذُ ثشاي اٍ فشاّن مٌيذ ٍاجبصُ 

 .دّيذ مِ خَدش دسة آًشا ثبصمٌذ
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اص سٍضْبيي مِ ثِ خَاة سفتي مول هي . 3

مٌذ هبًي ًَضيذًيْبي گشم غيش هحشك،غزاي 

سجل ٍ هختصش،حوبم ٍلشم ٍ هبسبط پطت 

 .استفبدُ مٌيذ

 

هصشف ًَضيذًيْبي مبفئيي داس هبًٌذ .5

 .چبي،قَُْ ٍ مَال سا هحذٍد مٌيذ

 

 

 

 
 

 

 

E . چٌبًچِ ثيوبس دچبس اختالل دس الگَي خَاة

 :است ثِ ًنبت صيش تَچِ مٌيذ

گضاسش دقيقي اص الگَي خَاة ثيوبس داضتِ 

 ثبضيذ

 

 

ثيوبس سا ثِ خَاثيذى دس طَل سٍص تطَيق . 1

 .ًنٌيذ

 

 
 

دس هَقغ خَاة داسٍّبي ثيوبس سا ثِ اٍ . 2

 .ثذّيذ تبدس طَل سٍص خَاة آلَد ًجبضذ
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