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آییي ًاهِ دٍسُ ّای واسداًی ٍ واسؿٌاػی داًـدَیاى ٍسٍدی  ٍ 93تؼذ
تؼاسیف
داًـگاُ :هٌظَس ّش یه اص داًـگاُ ّا ٍهَػؼِ ّای آهَصؿی ػالی ٍپظٍّؾ (اػن اص دٍلتی ٍغیش دٍلتی) اػت وِ داسی
هدَص تاػیغ اص هشاخغ ریشتظ تَدُ ٍهدشی ّشیه اص دٍسُ ّای واسداًی ،واسؿٌاػی ًاپیَػتِ ٍ واسؿٌاػی پیَػتِ ّؼتٌذ.
داًـدَ :فشدی اػت وِ دس یىی اص دٍسُ ّای آهَصؿی ػالی تشاتش ضَاتظ هؼیي پزیشفتِ ؿذُ  ،ثثت ًام وشدُ ٍهـغَل
تحلیل اػت.
ٍاحذ دسػی  :هیضاى دسػی اػت وِ هفاد آى تشای ّش ٍاحذ ًظشی  16ػاػت  ،ػولی یا آصهایـگاّی  32ػاػت  ،واسگاّی یا
ػولیات هیذاًی ( تاصدیذ ػلوی)  48ػاػت  ،واسٍسصی یا واسدس ػشكِ  64ػاػت .واس آهَصی  120ػاػت دس عَل یه
ًیوؼال تحلیلی یا دٍسُ تاتؼتاًی ٍعثك تشًاهِ دسػی هلَب اخشا هی ؿَد.
دسع خثشاًی :دسػی اػت وِ تِ تـخیق گشٍُ آهَصؿی  ،گزساًذى آى تشای سفغ ووثَد داًؾ یا هْاست داًـدَ  ،دس آغاص
دٍسُ تحلیلی هشتَط ضشٍسی اػت.
آهَصؽ سایگاى :هٌظَس آهَصؽ داًـدَ دس عَل ػٌَات هداص دٍسُ تحلیلی تذٍى پشداخت ّضیٌِ دس داًـگاُ ّایی اػت وِ
اص تَدخِ ػوَهی دٍلت اػتفادُ هی وٌٌذ.
تثلشُ هادُ  – 4داًـگاُ اختیاس داسد دس كَست تَاًایی ،تشًاهِ دسػی هلَب ؿَسای ػالی تشًاهِ سیضی آهَصؿی سا هٌحلشا
تشای داًـدَیاى خاسخی دس كَستی وِ تِ حذ ًلاب الصم تـىیل والع تشػذ تا سػایت ضَاتظ همشسات هشتَط،تِ صتاى
اًگلیؼی اسائِ ًوایذ.
تثلشُ هادُ  -5داًـگاُ اختیاس داسد حذاوثش دُ دسكذ اص ٍاحذّای دسػی ّش دٍسُ سا تا اٍلَیت دسٍع پایِ ٍػوَهی تِ خض
دسٍع هدوَػِ هؼاسف اػالهی ٍفاسػی سا تِ كَست الىتشًٍیىی (هداصی) تا تاویذ تشهحتَای الىتشًٍیىی ٍسػایت اػتاًذاسد
ّای هلَب ٍصاست اسائِ ًوایذ.
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هادُ  :7داًـدَ دس ّش ًیوؼال تحلیلی الصم اػت حذالل ٍ 12حذاوثش ٍ 20احذ دسػی اًتخاب وٌذ .حذاوثش ٍاحذ هداص
اًتخاتی دس دٍسُ تاتؼتاى ٍ 6احذ دسػی اػت.
تثلشُ :1اگش هیاًگیي ًوشات داًـدَیی دس یه ًیوؼال حذالل  17تاؿذ ،دس ایٌلَست داًـدَ تا تاییذ گشٍُ آهَصؿی دس
ًیوؼال تحلیلی تؼذ هی تَاًذ حذاوثش تا ٍ 24احذ دسػی اخز ًوایذ.
تثلشُ  -2چٌاًچِ داًـدَ دس ًیوؼال آخش تشای داًؾ آهَختگی  ،حذاوثش ٍ 24احذ دسػی تالی داؿتِ تاؿذ ،تـشعی وِ
هیاًگیي ول ٍی تاالی  10تاؿذ ،هی تَاًذ تا ٍ 24احذ دسػی اخز ًوایذ.
تثلشُ  :3دس ؿشایظ خاف وِ داًـدَ تا گزساًذى حذاوثش ٍ 8احذ دسػی داًؾ آهَختِ ؿَد ،تا تاییذ گشٍُ آهَصؿی  ،هی
تَاًذ ٍاحذ ّای هزوَس سا دٍسُ تاتؼتاى اخز ًوایذ.
تثلشُ  :4داًـدَ ّوضهاى ًوی تَاًذ اص هفاد تثلشُ  3ٍ2ایي هادُ اػتفادُ وٌذ.
تثلشُ  : 5دس كَستی وِ ٍاحذ ّای اًتخاتی یا تالیواًذُ داًـدَ دس پایاى ّش ًیوؼال تِ تـخیق گشٍُ آهَصؿی  ،تٌا تِ
دالیل هَخِ ٍخاسج اص اسادُ داًـدَ تِ ووتش اص ٍ 12احذ دسػی تشػذ دس ایي كَست ایي ًیوؼال تِ ػٌَاى یه ًیوؼال واهل
دس ػٌَات تحلیلی ٍی هحؼَب هی ؿَد ،اها دس هـشٍط ؿذى یا هوتاص ؿذى داًـدَ ( هَضَع تثلشُ ّ 1ویي هادُ ) تی
تاثیش اػت ( تِ ػثاست دیگش  ،دس ؿشایظ هزوَس  ،اگش هیاًگیي داًـدَ ووتش اص  12ؿذ هـشٍط ًیؼت ٍاگش ٍ 17تاالتش ؿذ
هوتاص هحؼَب ًوی ؿَد).

هادُ  :8دس كَستی وِ داًـدَ دس آخشیي ًیوؼال تحلیلی تشای داًؾ آهَختگی حذاوثش دٍ دسع ًظشی داؿتِ تاؿذ ،تا تاییذ
گشٍُ آهَصؿی ٍتا سػایت ػمف ٍاحذّای آى ًیوؼال (هَضَع تثلشُ ّای 3ٍ2هادُ )7هی تَاًذ دسٍع سا تِ كَست
هؼشفی اػتاد دس آى ًیوؼال یا دسٍُ تاتؼتاًی تگزساًذ.
تثلشُ :چٌاًچِ داًـدَیی لثال یه دسع ػولی –ًظشی سا اخز ٍلی ًوشُ لثَلی وؼة ًىٌذ اها دٍسُ ػولی دسٍع فَق سا
گزساًذُ تاؿذ  ،هی تَاًذ تا سػایت هفاد ایي هادُ  ،تخؾ ًظشی آى دسع سا تِ كَست هؼشفی تِ اػتاد اخز ًوایذ.
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هادُ  :10تؼذاد ٍاحذ خثشاًی تا تـخیق گشٍُ اهَصؿی كشفا تشای دٍسُ واسؿٌاػی ًاپیَػتِ حذاوثش . 6احذ هی تاؿذ ٍ ًوشُ
دسٍع خثشاًی دس هیاًگیي ًیوؼال ٍول هحاػثِ ًوی ؿَد.
تثلشُ  :داًـگاُ اختیاس داسد تشای داًؾ آهَختگاى دٍسُ واسداًی پیَػتِ ( فالذ هذسن پیؾ داًـگاّی )وِ هؼذل ول آًْا
صیش  14اػت ٍدس دٍسُ واسؿٌاػی ًاپیَػتِ دس سؿتِ غیش هشتثظ ( تِ تـخیق گشٍُ آهَصؿی ) پزیشفتِ ؿذُ اًذ حذاوثش 20
ٍاحذ خثشاًی اسائِ وٌذً.وشُ ایي دسٍع دس هیاًگیي ًیوؼال ٍول هحاػثِ ًوی ؿَد.

هادُ  :11آهَصؽ سایگاى تشای ّش داًـدَ دس ّش دٍسُ تحلیلی كشفا یه تاس ٍ دس یه سؿتِ تحلیلی اهىاى پزیش اػت.
هادُ  :12داًـدَی هـوَل آهَصؽ سایگاى دس داًـگاّْای دٍلتی  ،دس كَست حزف یا ػذم وؼة ًوشُ لثَلی دس ّش دسع،
تشای اًتخاب هدذد آى دسع  ،دس كَستیىِ ػٌَات هداص تحلیلی توام ؿذُ تاؿذ هَظف تِ پشداخت ّضیٌِ هش تَط عثك
هلَتِ ّیات اهٌای داًـگاُ هی تاؿذ.
هادُ  :13داًـدَی هـوَل ایي آییي ًاهِ هی تَاًذ دس دٍسُ ّای غیش حضَسی وِ هٌتْی تِ هذسن تحلیلی هی ؿَد ،
هغاتك هلَتات هشتَط تِ كَست ّوضهاى تحلیل وٌذ.
تثلشُ  :تحلیل ّوضهاى داًـدَیاى اػتؼذاد ّای دسخـاى تشاػاع هلَتات ؿَسای ّذایت اػتؼذادّای دسخـاى ٍصاست
اًدام هی ؿَد.

هادُ  : 15هذت هداص دس دٍسُ ّای واسداًی (اػن اص پیَػتِ ًٍا پیَػتِ ) ٍواسؿٌاػی ًاپیَػتِ دٍ ػال ٍدس دٍسُ ّای
واسؿٌاػی پیَػتِ چْاس ػال اػت.
تثلشُ  : 1داًـگاُ اختیاس داسد دس ؿشایظ خاف ٍتا تلَیة ؿَسای آهَصؿی داًـگاُ  ،حذاوثش یه ًیوؼال تشای دٍسُ ّای
واسداًی ٍواسؿٌاػی ًاپیَػتِ ٍحذاوثش دٍ ًیوؼال تشای دٍسُ واسؿٌاػی پیَػتِ  ،هذت هداص سا افضایؾ دّذ.چٌاًچِ داًـدَ
دس ایي هذت داًؾ آهَختِ ًـَد اص اداهِ تحلیل هحشٍم خَاّذ ؿذ.
تثلشُ ّ : 2ضیٌِ افضایؾ ػٌَات تحلیلی عثك تؼشفِ ّیات اهٌا داًـگاُ اص داًـدَیاى هـوَل آهَصؽ سایگاى دس یافت
هی ؿَد.
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هادُ  :16اسصیاتی پیـشفت تحلیلی داًـدَ دس ّش دسع تَػظ هذسع آى دسع ٍ تش اػاع حضَس ٍ فؼالیت دس والع،اًدام
تىالیف ٍ ًتایح اهتحاًات اًدام هی ؿَد ٍ تِ كَست ػذدی ٍ اص كفش تا تیؼت هحاػثِ هی ؿَد.
تثلشُ 2هادُ ً : 16وشات دسٍع توشیي دتیشی  ،واسآهَصی ٍواسٍسصی  ،ػولیات كحشایی ،واسدس ػشكِ ٍدسٍػی وِ دس تشًاهِ
دسػی هلَب  ،تا پشٍطُ اسائِ هی ؿَد ،دس كَستی وِ تِ تـخیق هذسع ٍتاییذ گشٍُ آهَصؿی هشتَط  ،تىویل آًْا دس عَل
یه ًیوؼال هیؼش ًثاؿذً ،اتوام تلمی هی ؿَد ،لغؼی ؿذى ًوشُ ًاتوام عثك ؿیَُ ًاهِ هادُ  14اًدام هی ؿَد.

هادُ  :17حضَس داًـدَ دس توام خلؼات دسع دٍسُ ّای حضَسی الضاهی اػت
تثلشُ :اگش داًـدَ دس دسػی تیؾ اص  3/16خلؼات یا دس خلؼِ اهتحاى پایاى ًیوؼال آى دسع غیثت وٌذ ،چٌاًچِ غیثت
داًـدَ تِ تـخیق ؿَسای آهَصؿی داًـگاُ غیش هَخِ تـخیق دادُ ؿَدً ،وشُ آى دسع كفش ٍدس كَست تـخیق هَخِ،
آى دسع حزف هی ؿَد .دس ایي كَست سػایت حذ ًلاب ٍ 12احذ دس عَل ًیوؼال تشای داًـدَ الضاهی ًیؼت ٍلی ًیوؼال
هزوَس تِ ػٌَاى یه ًیوؼال واهل خضٍء ػٌَات تحلیلی ٍی هحؼَب هی ؿَد.
تثلشُ  :2دس ؿشایظ خاف  ،حزف توام دسٍع یه ًیوؼال تحلیلی تا دسخَاػت وتثی داًـدَ ٍتاییذ ؿَسای آهَصؿی
داًـگاُ لثل اص ؿشٍع اهتحاًات ٍتا احتؼاب دس ػٌَات تحلیلی اهىاى پزیش اػت.
تثلشُ  :3داًـدَ هی تَاًذ تا سػایت هفاد تثلشُ  1ایي هادُ ،دس كَست اضغشاس تا دٍ ّفتِ لثل اص ؿشٍع اهتحاًات پایاى
ًیوؼال  ،كشفا یه دسع ًظشی سا تا تاییذ گشٍُ آهَصؿی حزف وٌذ تِ ؿشط آًىِ تؼذاد ٍاحذّای تالیواًذُ داًـدَ ووتش اص
ً 12ـَد.

هادُ  :18حذالل ًوشُ لثَلی دس ّش دسع  10اػت.
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تثلشُ  :1داًـدَیی وِ دس ّش ًیوؼال دسیه یا چٌذ دسع ًوشُ لثَلی وؼة ًىٌذ چٌاًچِ دس ًیوؼال ّای تؼذی دسع یا
دسٍع هزوَس سا تا ًوشُ لثَلی تگزساًذً .وشُ یا توام ًوشُ ّای هشدٍدی لثلی دس سیضًوشات تحلیلی داًـدَ ،فمظ ثثت
ٍتالی هی هاًذ.اها ایي ًوشُ ّا دس هحاػثِ هیاًگیي ول دٍسُ تی اثش ٍكشفا آخشیي ًوشُ لثَلی دس آى دسع هالن هحاػثِ
هیاًگیي ول دٍسُ خَاّذ تَد.
تثلشُ :2گزساًذى دسٍع تا اػتفادُ اص تثلشُ  ،1كشفا تشای هحاػثِ هیاًگیي ول دٍسُ تحلیلی دس ٌّگام داًؾ آهَختگی
هی تاؿذ ٍهـشٍعی داًـدَ دس ًیوؼال ّای لثل سا خٌثی ًوی وٌذ.
تثلشُ :3تؼْیالت ایي هادُ ؿاهل داًـدَیاًی وِ تِ دلیل تملة ٍیا حىن وویتِ اًضثاعی ً ،وشُ هشدٍدی دسیافت هی
وٌٌذً ،وی ؿَد.

هادُ :19چٌاًچِ هیاًگیي ًوشات داًـدَ دس ّش ًیوؼال تحلیلی ووتش اص  12تاؿذ،داًـدَ دس آى ًیوؼال هـشٍط تلمی هی
ؿَد ٍدس ًیوؼال تؼذی حذاوثش هی تَاًذ تا ٍ 14احذ دسػی اًتخاب ًوایذ.
تثلشُ :چٌاًچِ داًـدَیی دس دٍسُ واسداًی ٍواسؿٌاػی ًا پیَػتِ دٍ ًیوؼال ٍدس دٍسُ واسؿٌاػی پیَػتِ ً 3یوؼال اػن اص
هتَالی ٍیا هتٌاٍب هـشٍط ؿذُ تاؿذ ،اص تحلیل هحشٍم هی ؿَد.
هادُ  :20داًـدَ هی تَاًذ تا سػایت ػٌَات هداص تحلیل  ،دس دٍسُ واسداًی ٍواسؿٌاػی ًاپیَػتِ یه ًیوؼال ٍدس دٍسُ
واسؿٌاػی پیَیتِ حذاوثش دٍ ًیوؼال اص هشخلی تحلیلی اػتفادُ وٌذ.
تثلشُ  :1هذت هداص هشخلی صایواى  ،دٍ ًیوؼال ٍتذٍى احتؼاب دس ػٌَات تحلیلی اػت .
تثلشُ  :2هذت هداص هشخلی پضؿىی ،دس كَست تاییذ پضؿه هؼتوذ داًـگاُ ٍؿَسای آهَصؿی  ،حذاوثش دٍ ًیوؼال ٍتذٍى
احتؼاب دس ػٌَات تحلیلی اػت.
تثلشُ  :3تشسػی ػایش هلادیك هشخلی تحلیلی (هاًٌذ هاهَسیت ّوؼش یا ٍالذیي ٍ )...حذاوثش تا دٍ ًیوؼال تحلیلی
ٍتذٍى احتؼاب دس ػٌَات هداص  ،دس اختیاس ؿَسای آهَصؿی داًـگاُ اػت.
تثلشُ  : 4داًـدَ هی تَاًذ تا تـخیق ؿَسای آهَصؿی داًـگاُ اص هدوَع هشخلی ّای هزوَس دس ایي هادُ ٍتثلشُ ّای
هٌذسج دس آى تْشُ هٌذ ؿَد.
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هادُ  :21ثثت ًام ًىشدى داًـدَ دس ّش ًیوؼال تحلیلی  ،اًلشاف اص تحلیل هحؼَب هی ؿَد.
تثلشُ :تلوین گیشی دس هَسد تاصگـت تِ تحلیل داًـدَی هٌلشف اص تحلیل تش ػْذُ ؿَسای آهَصؿی داًـگاُ اػت.
هادُ  :22داًـدَی هتماضی اًلشاف اص تحلیل  ،تایذ دس خَاػت اًلشاف خَد سا ؿخلا ٍتِ كَست وتثی تِ اداسُ آهَصؽ
داًـگاُ تؼلین وٌذ .داًـدَ هداص اػت فمظ تشای یه تاس ٍتا  2هاُ اص تاسیخ اسائِ دس خَاػت ،تماضای اًلشاف خَدسا پغ
تگیشد دس غیش ایٌلَست  ،پغ اص اًمضای ایي هْلت،حىن اًلشاف اص تحلیل ٍی كادس هی ؿَد.
هادُ  :23داًـدَی دٍسُ ّای واسداًی ٍواسؿٌاػی پیَػتِ تا داؿتي ؿشایظ صیش هی تَاًذ اص یه سؿتِ یا گشایؾ تِ سؿتِ یا
گشایؾ دیگش تحلیلی دس ّواى داًـگاُ تغییش سؿتِ یا گشایؾ دّذ.
الف ٍ :خَد سؿتِ یا گشایؾ هَسد تماضای داًـدَ دس داًـگاُ
ب  :هَافمت گشٍُ آهَصؿی هثذاء ٍهملذ ٍتا تاییذ ؿَسای آهَصؿی داًـگاُ
ج  :ووتش ًثَدى ًوشُ ّای اوتؼاتی داًـدَ دس آصهَى ػشاػشی گشٍُ آصهایـی ری ستظ اص ًوشُ آخشیي پزیشفتِ ؿذُ دس آى
سؿتِ یا گشایؾ دس داًـگاُ ٍدس ػال پزیشؽ تا تاییذ ػاصهاى ػٌدؾ وـَس؛
د  :اهىاى اداهِ تحلیل داًـدَ دس سؿتِ یا گشایؾ خذیذ دس ػٌَات هداص تالیواًذُ؛
تثلشُ " داًـدَ كشفا دس ّش دٍسُ تحلیل تشای یىثاس هی تَاًذ تا سػایت ؿشایظ ایي هادُ تغییش سؿتِ یا گشایؾ دّذ.

هادُ  : 24تغییش سؿتِ اص دٍسُ ّای پاییي تِ دٍسُ ّای تاالتش  ،اص غیش دٍلتی تِ دٍلتی  ،اص ؿثاًِ تِ سٍصاًِ  ،اص غیش حضَسی تِ
ًیوِ حضَسی ٍحضَسی هوٌَع اػت ٍلی تشػىغ آى هداص اػت.
تثلشُ :تغییش سؿتِ داًـدَیی وِ پزیشؽ ٍی دسدٍسُ اص عشیك تذٍى آصهَى هی تاؿذ تِ سؿتِ ّایی وِ پزیشؽ دس آًْا اص
عشیك آصهَى ػشاػشی كَست گشفتِ تاؿذ،هوٌَع اػت.
هادُ  :25تغییش سؿتِ داًـدَ دس دٍسُ واسؿٌاػی ًاپیَػتِ هوٌَع اػت  ،اها تغییش گشایؾ تا داؿتي ؿشایظ ٍضَاتظ روش
ؿذُ دس هادُ  23اهىاى پزیش اػت.
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هادُ  : 26هیْواًی ٍاًتمالی داًـدَ هغاتك آییي ًاهِ هیْواًی ٍاًتمالی داًـدَیاى دٍسُ ّای واسداًی ٍواسؿٌاػی
داًـگاُ هَػؼات آهَصؿی ػالی دٍلتی ٍغیش دٍلتی هلَب ٍصاست اًدام هی ؿَد.
هادُ  :27اًتمال تَام تا تغییش سؿتِ یا گشایؾ دس كَست احشاص ؿشایظ (هَضَع هَاد ٍ )28،27،26،25تا وؼة هَافمت
داًـگاّْای هثذاء ٍهملذ فمظ تشای یىثاس اهىاى پزیش اػت.
هادُ  : 28هؼادل ػاصی ٍپزیشؽ ٍاحذ ّای دسػی گزساًذُ ؿذُ داًـدَ تشاػاع دػتَسالؼول اخشایی هلَب ؿَسای
آهَصؿی داًـگاُ اهىاى پزیش اػت.
تثلشُ : 1تِ اصای ّش  12تا ٍ 20احذ دسػی اص دسٍع هؼادل ػاصی ؿذُ  ،یه ًیوؼال اص ػٌَات هداص تحلیلی داًـدَ واػتِ
هی ؿَد.
تثلشُ  :2هؼادل ػاصی دسٍع كشفا دس ؿیَ ُ ّای آهَصؿی ّن ػشم صیش كَست هی گیشد:
الف ) ٍاحذ ّای گزساًذُ ؿذُ داًـدَی حضَسی تِ دٍسُ ّای حضَسی ً،یوِ حضَسی یا غیش حضَسی،
ب ) غیش حضَسی تِ ًیوِ حضَسی ٍغیش حضَسی
ج  :غیش حضَسی تِ غیش حضَسی
هادُ  : 29هالن داًؾ آهَختگی تشای دٍسُ ّای واسداًی ،واسؿٌاػی پیَػتِ ًٍاپیَػتِ داؿتي هیاًگیي ول حذالل  12دس
پایاى دٍسُ اػت.
تثلشُ :چٌاًچِ هیاًگیي ول داًـدَیی پغ اص گزساًذى توام ٍاحذ ّای دسػی آى دٍسُ ووتش اص  12تاؿذ تٌْا یه ًیوؼال
تا سػایت ػمف هداص ػٌَات تحلیلی تِ ٍی فشكت دادُ هی ؿَد تا تا اخز هدذد حذاوثش ٍ 20احذ اص دس ػْایی وِ تا ًوشُ
ووتش اص  12گزساًیذُ اػت  ،هیاًگیي ول دسٍع اخز ؿذُ خَد سا تِ حذالل  12تشػاًذ ٍهذسن تحلیلی دٍسُ سا دس یافت وٌذ
دس غیش ایٌلَست اص تحلیل هحشٍم هی ؿَد.
هادُ  :30دس كَستی وِ داًـدَی هٌلشف یا هحشٍم اص تحلیل دس دٍسُ واسؿٌاػی پیَػتِ حذالل ٍ 68احذ دسػی (ؿاهل
حذاوثش ٍ10احذ دسٍع ػوَهی ٍهاتمی اص ػایش دسٍع دٍسُ ) سا تا ًوشُ لثَلی گزساًذُ ٍهیاًگیي ول دسٍع گزساًذُ ٍی  12یا
تاالتش تاؿذ،دس ایي كَست هی تَاًذ هذسن دٍسُ واسداًی ّواى سؿتِ سا دسیافت وٌذ.دس غیش ایٌلَست ،تِ داًـدَی هزوَس ٍ
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ّوچٌیي تِ داًـدَی هٌلشف یا هحشٍم اص تحلیل دس دٍسُ واسداًی ٍ واسؿٌاػی ًا پیَػتِ ،فمظ گَاّی هثٌی تش تؼذاد ٍاحذ
ّای گزساًذُ ؿذُ دادُ خَاّذ ؿذ.
تثلشُ  :1دس كَستیىِ داًـدَی هٌلشف یا هحشٍم اص تحلیل دس دٍسُ واسؿٌاػی پیَػتِ تیؾ اص ٍاحذّای هَسد ًیاص دٍسُ
واسداًی سا تا ًوشُ لثَلی گزساًذُ تاؿذ دس ایي كَست داًـگاُ دسٍػی سا هالن هیاًگیي ول تشای كذٍس هذسن واسداًی لشاس
هی دّذ وِ هیاًگیي ول داًـدَ دس آى دسٍع  12یا تاالتش تاؿذ.
تثلشُ :2كذٍس هذسن واسداًی حؼة تماضای داًـدَ ٍكشف ًظش اص ٍخَد دٍسُ واسداًی هلَب دس آى سؿتِ یا هدشی تَدى
داًـگاُ هحل تحلیل داًـدَ اًدام هی ؿَد.

هادُ  :31تاسیخ داًؾ آهَختگی  ،صهاى ثثت آخشیي ًوشُ دسع داًـدَ دس آهَصؽ داًـگاُ اػت.

