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سٔضٍ ثٕدٌ َسجت 
سٔزبَيت ثب َظبو اساليي

ثش سش كبس ثٕدٌ زكٕيت : يغبنغّ
آخَٕذي دس ايشاٌ

تمسيى آخَٕذ ثّ زكٕيتي : يغبنغّ
ٔ غيشزكٕيتي

اْذاف دضًٍ اص عشذ 
ايٍ دٔ يغبنغّ

يسشٔو كشدٌ َظبو اص پطتٕاَّ ػظيى 
فكشي ػهًبي ديٍ

يُضٔي كشدٌ سٔزبَيت 
يسئٕل ٔ اَمالثي

ثّ خًٕٓسي اساليي« زكٕيت آخَٕذي»دسٔؽ ثٕدٌ َسجت : پبسخ

زكٕيت اسصش  ْب ٔ ضشع ثٕدٌ 
خًٕٓسی اساليی

تفبٔت يبْٕی خًٕٓسی اساليی ثب 
زکٕيت ْبی سٔزبَی دس دَيب

ػذو لجر راتي سفتٍ : پبسخ
ثّ سًت زكٕيت

ثذ ثٕدٌ سفتٍ ثّ سٕي ْش چيضي 
ثّ خبعش ْٕاي َفس

ثشتشيٍ يػذاق ايش ثّ يؼشٔف ثٕدٌ سفتٍ ثّ سٕي 
زكٕيت ثب ْذف يؼُٕي

زكٕيت »يفبْيى اسصضي خبيگضيٍ ثشاي 
«آخَٕذ زكٕيتي»ٔ « آخَٕذي

ازتيبج َظبو ثّ ػهًبي ديٍ اص 
نسبػ َظشي ٔ ػهًي

ػذو ثي تفبٔتي زٕصِ ٔ 
سٔزبَيت ثّ َظبو ديُي

يبدس ايٍ َظبو ثٕدٌ 
زٕصِ ػهًيّ لى

(  زٕصِ)عجيؼي ثٕدٌ دفبع يبدس 
(َظبو)اص فشصَذ خٕد 

ػذو تُبفي زًبيت َظبو اص زٕصِ
ثب استمالل زٕصِ 

استمالل تبسيخي 
زٕصِ ػهًيّ

لغغ ساثغّ زٕصِ ثب َظبو : يغبنغّ
ثّ ػُٕاٌ استمالل زٕصِ

تفبٔت ٔاثستگي ثب : پبسخ
زًبيت ٔ ًْكبسي

يذيٌٕ ثٕدٌ َظبو ثّ زٕصِ

ضشٔست كًك كشدٌ 
َظبو ثّ زٕصِ

ضشٔست اداسِ يؼيطت عاّلة تٕسظ ٔخْٕبت 
يشديي ٔ ػذو يذاخهّ َظبو دس آٌ

ّ ْبي ديگشي دس زٕصِ ٔخٕد ْضيُ
غيش اص يؼيطت عاّلة 

ػذو ايكبٌ فؼبنيت زٕصِ ثذٌٔ 
كًك ثيت انًبل

ٔنت ْب ثّ  يٕظف ثٕدٌ د
ّ ْب پشداخت ايٍ ْضيُ

ّ ْب  پشداخت ْضيُ
ثذٌٔ دخبنت

اػًبل پطتيجبَي ْبي غيشيبني اص زٕصِ يبَُذ دس 
ٌ ْبي يّهي اختيبس گزاضتٍ تشيجٕ

زًبيت ْبي تبسيخي ايشاء ٔ 
سالعيٍ ٔ ثضسگبٌ اص زٕصِ

ضشٔست يذيشيت 
 ِ ّٕل دس زٕص تس

لٓشي ٔ زتًي ثٕدٌ 
ّٕل تس

ّٕل اَسشافبت تس

تغييش خغٕط اغهي 
ِ ْب دس اختٓبد زٕص

ِ ْبي  سْبكشدٌ ضيٕ
سُّتي تؼهيى ٔ تشثيت

ّٕل  ضبخع ْبي تس
يثجت

تمٕيت اختٓبد ثب ًْبٌ ضيِٕ 
غسير يّتكي ثش كتبة ٔ سُّت

ػذو اختػبظ اختٓبد ثّ فمّ ٔ ضشٔست تمٕيت 
آٌ دس ػهٕو ػمهي، فهسفّ ٔ كالو

ّ ْبي يتؼّذد فهسفي، زضٕس زٕصِ دس غسُ
فمٓي ٔ كاليي دس دَيب؛ َّ غبيت، َّ يُفؼم 

ضشٔست پبسخگٕيي ثّ 
ّ َٕ خٓبَي َيبصْبي َٕث

َبظش ثٕدٌ پبسخ ْب ثّ 
ّ ْبي سايح خٓبَي اَذيط

لٕي، يُغمي ٔ لبَغ كُُذِ 
ثٕدٌ پبسخ ْب

اَغجبق فؼبنيت ْبي ػهًي
ثب َيبصْبي يشدو 

پشْيض اص فؼبنيت ْبيي كّ 
يٕسد َيبص يشدو َجٕدِ ٔ صيبد 

ْى كبس ضذِ

َظبو سفتبسي ٔ اخاللي زٕصِ

تكشيى يشاخغ تمهيذ ٔ 
اسبتيذ ٔ ػُبغش فبضم

فيض ثشدٌ اص يؼُٕيبت 
ٔ تٓزيت

تشٔيح گشايص ْب ٔازسبسبت 
اَمالثي دس زٕصِ

پشْيض اص افشاعي گشي 
دس زشكت اَمالثي

تٕخّ ثّ اًْيت فهسفّ 
دس زٕصِ

تٕخّ ثّ اًْيت تفسيش 
لشآٌ دس زٕصِ

ّٕل دس زٕصِ ػذو ايكبٌ يذيشيت تس
ثذٌٔ ٔخٕد يك يذيشيت يُسدى 

اختُبة َبپزيش ثٕدٌ ضشٔست يذيشيت زٕصِ ثّ ٔسيهّ
يك گشِٔ يتًشكض يٕسد تأييذ يشاخغ

ِ ْبي  ضشٔست ثي عشف ًَبَذٌ زٕص
ػهًيّ دس لجبل زٕادث

ّ َطيُي ثشاي : يغبنغّ تطٕيك زٕصِ ثّ گٕض
كبْص دضًُي ْب

ّ َطيُي ثّ ززف: پبسخ يُدش ضذٌ گٕض

آسيت ديذٌ ديٍ ثب 
ّ َطيُي سٔزبَيت گٕض

سجت خيش ثٕدٌ ايٍ 
دضًُي ْب

ػذو سكٕت دضًُبٌ ديٍ ثب 
سكٕت دضًُبٌ سٔزبَيت

تذأو تدبٔص دضًُبٌ ديٍ دس غٕست 
ِ ْبي ػهًيّ ثي عشف يبَذٌ زٕص


