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 : مستىذات قاوًوی9مادٌ 

ٗدستٛساِؼُٕلشاسٌشفتٝا٘ذػجبستٙذاص:یتذٚیٗأٛادلب٘ٛ٘یوٝپطتٛا٘ٝ

تاهیي اعتبارات ٍ یا ارائِ ابیٌِ در لاًَى شْزداری ّا، شْزداری را هَظف بِ  55اس هادُ  21ٍ  6الف( بٌذّای  

 اختیار خَد بزای احذاث ٍ تَسعِ باغ کَدکاى با تاییذ شَرای شْز ًوَدُ است.  

 1372 /01/12هصَب  جوَْری اسالهی ایزاى بِ کٌَاًسیَى حمَق کَدنلاًَى اجاسُ الحاق دٍلت ( ب

 هجلس شَرای اسالهی؛

ضٙبختٝضذٜدسوٙٛا٘سیٖٛوطٛسٞبیعشفوٙٛا٘سیٖٛالذأبتضشٚسیاجشاییٚلب٘ٛ٘یساجٟتتحمكحمٛق- 4هادُ  

ٔؼَٕٛخٛاٞٙذ تٛجٝحبضش وطٛسٞبیعشفوٙٛا٘سیٖٛثب اجداضت. دسثٝحمٛقالتػبدی، فشٍٞٙیالذأبتیسا تٕبػی،

.إِّّیثٝػُٕخٛاٞٙذآٚسدغٛستِضْٚدسچٟبسچٛةٕٞىبسیٟبیثیٗٔٛجٛدخٛدٚدسجٟتثٝوبسٌیشیحذاوثشٔٙبثغ

 بٌذّای؛ – 31هادُ  

وطٛسٞبیعشفوٙٛا٘سیٖٛحكوٛدنساثشایتفشیحٚآسأصٚثبصیٚفؼبِیتٟبیخالقٔٙبستسٗخٛدٚضشوت -1

.ضٙبسٙذٞٙشٞبساثٝسسٕیتٔیآصادا٘ٝدسحیبتفشٍٞٙیٚ

تٛسؼٝ -2 ٚ ضٕشدٜ ٞٙشیٔحتشْ حیبتفشٍٞٙیٚ ثشایضشوتوبُٔدس وطٛسٞبیعشفوٙٛا٘سیٖٛحكوٛدنسا

ٞٙشیخالقتفشیحیتطٛیكخٛاٞٙذدٞٙذٚفشإٞٓ٘ٛدٖفشغتٟبیٔی فشٍٞٙی، فؼبِیتٟبی جٟتضشوتدس ٔٙبستسا

ٕ٘ٛد.

 ؛18/09/1389هَرخ درهَرد طزح شْز دٍستذار کَدن هصَبِ شَرایعالی استاًْا ( ج

ثشایٔٙبستسبصیٚایٕٗسبصیفضبٞبیػٕٛٔی،ایجبدساٟٞبیأٗثٝٔذسسٝ،اِضاْا٘ذضٟشداسیٟبیسشاسشوطٛسٔٛظف

وٛدوبٖضیشخٛاساستفبدٜاصغٙذِیٔخػٛظوٛدندسٚسبیُحُٕٚ٘مُػٕٛٔیٚایجبدٔشاوضٔخػٛظسفبٞیٚیژٜ

حٕبیتاصوٛدوبٖالطبسٔحشْٚ،ضٙبسبییٔٙبثغتٛسؼٝخب٘ٝٞبیاسجبةثبصی، .دسسغحضٟشالذأبتٔٛثشیا٘جبْدٞٙذ
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ٚأىب٘بتحٕبیتیٔشدٔیاصوٛدوبٖ،ٔطبسوتدسثشٌضاسیجطٗٞبیٔشتجظثبوٛدنٕٚٞىبسیثبآٔٛصشٚپشٚسش

ستب٘ی٘یضاصدیٍشالذأبتیاستوٝدسعشحضٟشدٚستذاسوٛدنثٝضٟشداسیٞبثشایفشاٞٓوشدٖآٔٛصشٞبیپیصدث

.تىّیفضذٜاست

ٔجٙیثشهجلس شَرای اسالهی( 25/09/1381لاًَى حوایت اس کَدکاى ٍ ًَجَاًاى)هصَبِ  2هادُ ( د

جسٕب٘ییبسٚا٘یٚاخاللیٚاسدضٛدٚسالٔتایٙىٝٞش٘ٛعاریتٚآصاسوٛدوبٖٚ٘ٛجٛا٘بٖوٝٔٛجتضٛدثٝآ٘بٖغذٔٝ

ٕٔٙٛعاست.جسٓیبسٚاٖآ٘بٖساثٝٔخبعشٜا٘ذاصد

 دستًرالعملاَذاف  :2مادٌ 

:استصیشاٞذفدستٛساِؼُٕایجبدضٟشٞبیدٚستذاسوٛدنثٝد٘جبَتحمك

فشاٞٓوشدٖچبسچٛثیلب٘ٛ٘یٚٔتٙبستثشایفؼبِیتٞبیضٟشداسیٞبیوطٛسدسساستبیایجبدفضبٞبیضٟشی -

 وٛدنٚ٘ٛجٛاٖدٚستذاس

 ٘ٛجٛا٘بٖدسفضبٞبیػٕٛٔیضٟشتبٔیٗحمٛقضٟشٚ٘ذیوٛدوبٖٚ -

 دسضٟشایجبدثستشٞبیالصْثشایثشٚصاستؼذادٞبٚخاللیتٞبیوٛدوبٖٚ٘ٛجٛا٘بٖ -

 تبٔیٗأٙیتٚایٕٙیحضٛسفؼبَٚثب٘طبطتٕبٔیوٛدوبٖٚ٘ٛجٛا٘بٖدسضٟش -

 ٘ٛجٛا٘بٖاستمبیاستب٘ذاسدٞبیفضبٞبیضٟشیثٝفضبٞبیدٚستذاسوٛدوبٖٚ -

ٔذیشی - سیضیٚ ثش٘بٔٝ ٘ظبْ وٛدوبٖٚتٔؼغٛفٕ٘ٛدٖتٛجٝ فضبٞبیضٟشیدٚستذاس ایجبد تٛسؼٝضٟشیثٝ

 ٘ٛجٛا٘بٖ

 خاللیتٞبیوٛدوبٖٚٚ٘ٛجٛا٘بٖثشایایجبدآیٙذٜضٟشیپبیذاسپشٚسشاستؼذادٞبٚ -
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 دستًرالعمل تعاریف ي دامىٍ شمًل :3مادٌ 

 تعاریف هٌذرج در ایي دستَرالعول شاهل هَارد سیز ّستٌذ: -1

٘ٛجٛا٘بٖٔػٛةٔجّسضٛسایاسالٔی،ًَجَاى: کَدن ٍ -1-1 وٛدوبٖٚ یهلبٖ٘ٛحٕبیتاص عجكٔبدٜ

 تٕبٔیافشادیوٝثٝسٗٞجذٜسبَتٕبْ٘شسیذٜا٘ذوٛدنٚ٘ٛجٛأٖحسٛةٔیضٛ٘ذ.

ٔػٛةلبٖ٘ٛتؼبسیفٔحذٚدٜٚحشیٓضٟش،سٚستبٚضٟشنٚ٘حٜٛتؼییٗآٟ٘ب1عجكٔبدٜفضای شْز: -1-2

ػجبستاستاصحذوبِجذیٔٛجٛدضٟشٚتٛسؼٝآتیدسدٚسٜعشحجبٔغٚتبتٟیٝعشحٔزوٛس14/10/1384

 .االجشأیثبضذدسعشحٞبدیضٟشوٝضٛاثظٚٔمشساتضٟشسبصیدسآٖالصْ

سٚیىشدثش٘بٔٝدٚستذاسوٛدنیهفضبٞبی  1عجكتؼشیفیٛ٘یسففضاّای شْزی دٍستذار کَدن: -1-3

وٛدناستوٝسفبٜٚآسبیصحضٛسوٛدوبٖسادسفضبٞبیضٟشیٔٛسدحٕبیتلشاسجتثٝحمٛقس٘سیضا٘ٝ

فضبٞبیدٚستذاسوٛدنثبفشاٞٓآٚسدٖایٕٙیٚأٙیتوٛدوبٖٚ٘ٛجٛا٘بٖٕٞشاٜثبفؼبِیتٞبیٔیدٞذ.

ایجبداٍ٘یضٜدسجبٔؼٝیٔٛجٛددسفضبٞبیضٟشیثٝوٛدوبٖٚاصسیسهٞب٘ظبستیاصعشیكافضایصآٌبٞی

اصآٟ٘بحٕبیتٚحفبظتٔیوٙذ. دستؼشیفیدیٍشاصٕٞیٟٗ٘بد،ٚٚاِذیٗثشایخّكیهٔحیظحٕبیتی،

دسآٖفضبٞبیدٚستذاسوٛدنٔیتٛا٘ذثٝػٙٛاٖفضبییعشاحیضذٜثٝضیٜٛایٔطبسوتیتؼشیفضٛدوٝ

حیٚجسٕیثشایوٛدوبٖٚ٘ٛجٛا٘بٖفشاٞٓضذٜٔحیغیأٗٚایٕٗثشایثبصی،تفشیحآٔٛصش،سالٔتسٚ

فضبی،هحلِ شْزیهمیاس فضبیضٟشدٚستذاسوٛدنضبُٔسٝٔمیبسػّٕىشدیثبصیىذٜدساست.

 ٔیضٛد.در همیاس شْزیٚضٟشثبصیهمیاس هٌطمِ شْزیثبصیضٟشیدس

یهفضبیضٟشیسٚثبص،ػٕٛٔیٚداسایتؼبٔالتاجتٕبػیپٛیبستوٝثٝعٛسٚیژٜٚثبٞذفباسیکذُ: -1-4

است.استمبی سیضیضذٜ ثش٘بٔٝ آٟ٘ب وٙٙذٜ سشٌشْ ٚ ثشایفؼبِیتٞبیخاللب٘ٝ ویفیص٘ذٌیوٛدوبٖٚ

                                                           
1 . A Practical Guide forDeveloping Child Friendly Spaces,UNICEF, 2002. 
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ضبٞبیثبصیفغوٕجٛدفسثبصیىذٜداسایٔمیبسٞبیػّٕىشدیٔتفبٚتٔحّٝتبفشاضٟشیاستٚدسساستبی

 ٚوٛدنٚ٘ٛجٛاٖدسضٟشٞبیوطٛسثٛیژٜضٟشٞبیثضسيٚوال٘طٟشٞبثش٘بٔٝسیضیٚٔذیشیتٔیضٛد.

 :دامنه شمول دستورالعمل -2

شایاى رکش است تواهی شْشداسی ّای سشاسش کشَس الصم االجشاست. تشای ایي دستَسالؼول اجشای  -2-1

ّضاس ًفش جوؼیت دس هقیاس  200اس هحلِ، صیش دسهقیّضاس ًفش جوؼیت  25کِ  شْشداسی ّای صیش 

ّضاس ًفش جوؼیت دس هقیاس شْشی هلضم تِ اجشای هفاد ایي  200هٌغقِ شْشی ٍ شْشداسی ّای تاالی 

دستَسالؼول ّستٌذ. تذیْی است تا تَجِ تِ ضشٍست احذاث فضاّای دٍستذاس کَدک ٍ ًَجَاى ٍ کوثَد 

شْشداسی ّا دس ّش جِ ایي گشٍُ سٌی دس شْشّای کشَس، شذیذ چٌیي فضاّایی دس تشاتش تؼذاد قاتل تَ

عثقِ جوؼیتی هی تَاًٌذ تش اساس هیضاى ًیاص ٍ یا سٍیکشد هذیشیت شْشی اقذام تِ تَسؼِ فضاّا دس ّش 

دس  هؼغَف تِ سػایت حذاقل ّا ،تش اساس عثقات جوؼیتیشْشداسی ّا سِ هقیاس ًوایٌذ. لزا الضام 

 ست.یتاهیي چٌیي فضاّای

 ستذار کًدکيشُر دي مذیریت  ، طراحیبروامٍ ریسیاصًل پایٍ ای  :4مادٌ 

ایچب ثشایضٙبختوٛدنٚچٛثیٞذایتساغَٛپبیٝ ثٝغٛستیأٗ،وٙٙذٜ تبٔیٗ٘یبصٞبیثبصیآٟ٘ب ٘حٜٛ ٘ٛجٛاٖٚ

اغَٛجضٚاِضٔبتعشاحیٚٔذیشیتتٕبٔیفضبٞبیثبصیٚثبصیىذٜٞبسػبیتایٗ،ثش٘بٔٝسیضیدسخاللب٘ٝٚٔفشحاست.

ایٗاغَٛٔطتُٕثشدٚثخصسٚا ٚاغَٛعشاحیفضبٞبیثبصیاست.ضبیبٖروش٘ٛجٛاٖٚسضذوٛدنطٙبسی٘است.

صٔیٙٝثذیٟیاستسإٞٙبییوّیساثشایضٟشداسیٞبفشإٞٓ٘ٛدٜٚثش٘بٔٝسیضیٚعشاحیفضبٞبیثبصیاغَٛاستوٝ

ثشاسبسپسصٔیٙٝٞبیفشٍٞٙی،عجیؼیٚشایثش٘بٔٝسیضیٚعشاحیایٗفضبٞبجذیذٚخاللب٘ٝثپشداصیٞبیٞبیایذٜ

فشاٞٓاست.اجتٕبػیضٟشٞب
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 رياوشىاسی کًدک ي وًجًان-4-9

ٌیٞبٚفؼبِیتٞبیوٛدنٚ٘ٛجٛاٖثشاسبسعجمٝژ،دٚسٜٞب،ٚیٔؼتجشسٚا٘طٙبسیسضذوٛدنثشاسبس٘ظشیٝٞبی

صیشاست:ثٙذیٞبیسٙیثٝضشحجذَٚ

 صهاى



 دٍسُ ّا



 ٍیژگی



فؼبِیت

 سبٍِی2-0



 حشوتی-حسی



فٟٓٚدسنحبَ

 ٚٚالؼیت



 دسٔحیظپیشأٖٛاستجبطٔیبٖاػٕبَخٛدٚپیبٔذٞبوطف-

 وستتجبسةسبص٘ذٜاصٔحیظٚآٔٛختٗوٙتشَحشوبت-

 اشػذْتٕبیضٔیبٖخٛدٚجٟبٖپیشأٖٛ-

وٛدنخٛدٔحٛسحَٛچیضٕٞٝتؼشیف-

 سبٍِی7-3



 پیصػّٕیبتی



ثبصٕ٘بئیٚالؼی

ٚضؼیتحبَ،
آٔبدٌیثشایدسن

 ػّٕیبتػیٙی



 ٞبٌشٜٚدسثبصیضشٚعٚوٛدوبٖاجتٕبػیآٌبٞیضشٚع-

 ػاللٝثٝثبصیثبػٙبغشٚاسجبةٔتحشن-

 ضشٚعخیبَپشداصیثبدسٚ٘یوشدٖجٟبٖخبسجدسرٞٗخٛد-

 ٞباستفبدٜاصػالئٓٚ٘طب٘ٝ-

ا٘ذتٛاٖدسستوشدٖاضیبییوٝٔطبٞذٜضذٜ-

 سبٍِی11-8


 ػّٕیبتػیٙی


سبصٔب٘ذٞیٚ
تٙظیٓػّٕیبت

 ػیٙی



 ٚسٚیذادٞبتفىشٔٙغمیدسثبسٜاضیبء-

 ٖٚاوٙصٞبیٔتفبٚتیاصخٛدثشٚصٔیدٞذ.مبثُآثبصیثبػٙبغشیوٝدسٔ-

 ٚثبالسفتٗاصسبصٜٞبوٛٞٙٛسدیآصٖٔٛچبثىیٔب٘ٙذ-

 ٞبٚسغٛحٔختّفٞشضییبسٚیذادیاصجٙجٝثشسسیٚعجمٝثٙذی-

تٛا٘بییدسندیٍشاٖ-

 سبٍِی12-15



 ػّٕیبتغٛسی



فشضیٝسبصی،

 آصٔٛدٖأىب٘بت



 ا٘تضاػیا٘ذیطیذٖتٛا٘بیی-

 پیصثیٙیاحتٕبالتٚأىب٘بت-

 تٛا٘بییٔالحظٝأىب٘بتٚساٜٞبیدیٍش-

تٛا٘بییثشسسیأىب٘بتفشضیٚخیبِیثٝػٙٛاٖپبیٝایثشایحُ٘ظشیٔسئّٝ-

 فضاَای ديستذار کًدکاصًل بروامٍ ریسی ي طراحی  -4-2 

  اس ًظز صٌذٍق کَدکاى هلل هتحذ)یًَیسف(  اصَل بزًاهِ ریشی -4-2-1

٘ٛجٛا٘بٖثش٘بٔٝسیضی،عشاحیٚٔذیشیتفضبٞبیدٚستذاسوٛدن،ٔطبسوتوٛدوبٖٚ:دستٕبٔیفشایٙذًخست اصل

ٟ٘باػٓاص٘مبضی،ٌفتٌٚٛٚ...ٚجٛدداسدآثبیذتضٕیٗضذٜثبضذ.سٚشٞبٚتىٙیهٞبیٔختّفیثشایجّتٔطبسوت

وٝاصوٛدنٚ٘ٛجٛاٖدسٔٛسدجٙجٝٞبیٔختّففضبٞبیثبصی٘ظشخٛاٞیضٛد.
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وٛدنٍم:اصَل د لب٘ٛ٘یدٚستذاس داضتٗیهثستش وٝدس دسلٛا٘یٗٔختّفٔٛضٛػِٝ. اضبسٜ ثیٗإِّّیٔٛسد ّٔیٚ

ایٗدستٛساِؼُٕآٔذٜاست.ثبایٗٚجٛدضٟشداسیٞبدسساستبیتسٟیُدستیبثیثٝضٟشیدٚستذاسوٛدنثبیذثب1ٔبدٜ

یٗاستفبدٜاصایٗظشفیتٞبیلب٘ٛ٘ی،اصعشیكآییٗ٘بٔٝٞبٚضٛاثظدسٖٚسبصٔب٘یٕٚٞچٙیٗتشتیجبتٟ٘بدیاػٓاصتؼی

ثخصیباداسٜایخبظثشایالذأبتٕٚٞبٍٞٙیدسٖٚٚثشٖٚسبصٔب٘ی،صٔیٙٝٞبیلب٘ٛ٘یضٟشدٚستذاسوٛدنساٞشچٝ

ثیطتشٔحّیٚدسٚ٘یٕ٘بیٙذ.ٚ٘یضاصایٗساٜفشایٙذاجشایایٗدستٛساِؼُٕساتسٟیُوٙٙذ.

ٟش.وٛدوبٖدسسشاسشضٟشثبیذدستشسیػبدال٘ٝٚ:فشاٌیشوشدٖحمٛقثبصیأٗٚآصادا٘ٝوٛدندستٕبٔیضاصل سَم

یىسبٖثٝا٘ٛاعفضبٞبٚأىب٘بتثبصیٚحضٛسٔفشحدسضٟشداضتٝثبضٙذ.

ٚجٛدیهسیستٓیبٟ٘بدٕٞبًٞٙوٙٙذٜثشایتبٔیٗحمٛقوٛدوبٖدسضٟش.ضٟشداسیٞبٕٞب٘ٙذتجبسة:اصل چْارم

٘ٙذدسٔؼبٚ٘تٞبیاجتٕبػیٚفشٍٞٙییبثٝتٙبستسبختبسسبصٔب٘یخٛدضٟشٞبیثضسناصجّٕٝاغفٟبٖٚتٟشأٖیتٛا

ٟ٘بد،ثخصیباداسٜٔختعایٕٗٞبٍٞٙیساایجبدوٙٙذ.

فؼبِیتفضبٞبیدٚستذاسختّفِٔذاسوٛدندسٔمبعغتثشایضٟشدٚسضذٜاسصیبثیثش٘بٔٝٞبٚالذأبتا٘جبْاصل پٌجن: 

ایٗاسصیبثیتٛسظسبصٔبٖضٟوٛدن ٚدٞیبسیٞبیوطٛسثٝػٙٛاٖٟ٘بدػبِی٘ظبستثشاجشایدستٛساِؼُٕ. شداسیٞب

.ا٘جبْخٛاٞذضذ

ثشاسبس٘یبصسٙجیضٟشداسی:اختػبظثٛدجٝٔتٙبستثبجٕؼیتوٛدنٚ٘ٛجٛاٖضٟشٚثٛدجٝوّیضٟش.اصل ششن

تٛجیٟبتالصْ،ٞشسبِٝثٛدجٝوبفیسادسثشایایجبدفضبٞبیدٚستذاسوٛدنٚٚثشحستاِٚٛیتٞبٞبیا٘جبْضذٜ

ٕ٘بیذ.الیحٝثٛدجٝپیصثیٙی

ضٟشثٝاسالٔیدٚستذاسوٛدنثٝضٛسایضٟشدسصٔیٙٝسشدٞیٔٙظٓضٟشداسیاصفؼبِیتٞبیخٛداٌضاصل ّفتن: 

ٜٛٞضیٙٝوشدثٛدجٝدسایٗصٔیٙٝحددسلجبَ٘بایٟٗ٘ٚضفبفیتػٙٛاٖثخطیاصپبسخٍٛیی

ٖثشایثضسٌسبالٖٚٚاِذیٗ.دسایٗصٔیٙٝٔؼبٚ٘تیباداساتاایٟ٘بدیٙٝسبصیحمٛقوٛدنٚ٘ٛجٛشتالشث:ّشتن اصل

وٛدوبٖوبٖ٘ٛپشٚسشفىشیاجتٕبػیٚفشٍٞٙیضٟشداسیٞبثبٕٞىبسیسبیشٟ٘بدٞبیفشٍٞٙیٚاجتٕبػیضٟشاصجّٕٝ



 
8 

ٔٛصشٚپشٚسشٟٚ٘بدٞبیغیشدِٚتیٚٔذ٘یثبیذتالضٟبیخٛدی،آثٟذاضتٚدسٔبٖ،اسضبداسالٔثٟضیستی،،ٚ٘ٛجٛا٘بٖ

ساثشفشًٞٙسبصی،اعالعسسب٘یٚافضایصآٌبٞیٞبدسصٔیٙٝحمٛقوٛدنٚ٘ٛجٛا٘بٖثشایضٟشٚ٘ذأٖتٕشوضوٙٙذ.

ٞبٚا٘جٕٗٞبیضٟشداسیٞبٔٛظفٙذاصٟ٘بدحٕبیتاصٟ٘بدٞبٚا٘جٕٗٞبیدفبعاصحمٛقوٛدوبٖدسضٟش.اصل ًْن:

اداسی)دسداسایٔجٛصفؼبِیتحٕبیتٞبیفٙی)اسائٝٔطبٚسٜٞبیفٙیٚ... اسیضاختیبسلشاسدادٖفضبٞبییثشایثشٌ(،

حٕبیتٔبِیثشایپیطجشدٚدسغٛستأىبٖجطٙٛاسٜٞبیوٛدنٚ٘ٛجٛاٖ،تسٟیُأٛساداسیٔختّفایٟٗ٘بدٞبٚ...(

 ساا٘جبْدٞٙذ.اٞذافآٟ٘بدسساستبیضٟشدٚستذاسوٛدن

اصَل طزاحی -4-2-2

ذصیشثبیذسػبیتضٛد.ّىشدٔحّٝاییبضٟشیاغَٛٚلٛاػاصػٕ،آٖفبسؽاصٔمیبسػّٕىشدی،یثبصیٞبفضبعشاحیدس

 تَضیح اصل

٘سجتثٝحضٛسافشاد٘بٞٙجبساصجّٕٝدصداٖ،وٛدن.سشیغدٚچشخٝٚٔٛتٛسایٕٗثبضٙذ٘سجتثٝػجٛساتٛٔجیُٚحشوتایوٌی ٍ اهٌیت

آصاساٖٚٔب٘ٙذایٟٙبأٗثبضذ.

ٕٞچٙیٗدساصفضبسافشاٞٓوٙذ.تٛاٖٚ٘بتٛاٖرٞٙی،جسٕیٚحشوتی،وٓسبِٓٞٓاصاستفبدٜثشاثشتٕبْوٛدوبٖأىبّٖوِ شوَلی

٘یضایٗاغُثبیذسػبیتٌشدد.پیصثیٙیأىب٘بتثبصی

ساپٛضصدٞذٚتبٔیٗوٙذ.ٚ٘ٛجٛا٘بٖساثبتٛجٝثٝ٘یبصٞبیسٚا٘طٙبختیثبصیآٟ٘ب٘یبصٞبیوٛدوبٖتٕبْپاسخگَیی

ٚجٛدداضتٝثبضذ.ثبپیصثیٙیفضبٞبییثشای٘طستٗٚتؼبُٔآٟ٘بأىبٖحضٛسٚاِذیٗثٕٝٞشاٜوٛدوبٖٚ٘بظشأٖحّیًظارت پذیزی

فشاٞٓوٙذ.ثشایوٛدنثیٙیثبضذٚفشغتاوتطبفٔحیظساغیشلبثُپیص،ٔىبٖثبصیتبصٌیداضتٝخاللاًِ ٍ رهش آهیشی

وٙتشَضذٜٚأىبٖاستفبدٜاصٔحیظدسصٔبٖٞبیٔختّفسٚصفشاٞٓضٛد.دٜاصعشاحیٔتٙبستفبثباستضشایظالّیٕی آسایش ٍ آراهش

وٛدوبٖدستٕبْسبػبتٔختّفسٚصثبضذ.دسدستشسٕٞٝ دستزس بَدىدر 

ػّٕىشدٚوبسثشیٞبیٔختّفیپیطٟٙبدضذٜٚتٙٛعٌٌٛ٘ٝیبٞیایجبدضٛد.تٌَع ٍ اًسجام

ٌٚیبٜتّفیكضٛد.،ضٗخبن،ثستشثبصیوٛدوبٖثبػٙبغشعجیؼیٔب٘ٙذاةهحَری طبیعت

ٌٛ٘بٌٖٛدسسبػبتٔختّفسافشاٞٓوٙذ.أىبٖایجبدثبصیٞبیٔٙظٛسٜثٝغٛستچٙذ اًعطاف پذیزی
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 فرایىذ کلی بروامٍ ریسی يطراحی شُرديستذار کًدک-5

 ي بروامٍ ریسی مقذماتی مًقعیتگام وخست: ارزیابی  -5-9

 اقذاهات کلیذی ایي گام شاهل هَاسد صیش است:

ٍ هیضاى هٌاسة ٍ استاًذاسد تَدى آًْا ٍ تؼییي اسصیاتی اهکاًات ٍ تسْیالت فؼلی دس دستشس کَدکاى  -

 کوثَدّای فؼلی ٍ آتی تا تَجِ تِ سشذ جوؼیت ٍ ًسثت جوؼیت کَدک ٍ ًَجَاى اص آى

کَدکاى ٍ ًَجَاًاى شْش تشای تاصی، سشگشهی ّای  ٍ شٌاخت گشایش ّا ٍ فؼالیت ّای سٍصاًِتشسسی  -

 ػلوی ٍ آهَصشی 

تا هحَسیت  تیي تخشی تشًاهِ ٍ اقذاهات شْش دٍستذاس کَدکتذٍیي ساص ٍ کاس ًْادی تشای ّواٌّگی  -

 کویتِ اجشایی شْش دٍستذاس کَدک

، هَسسات تیي الوللی هاًٌذ یًَیسف ٍ سایش دس صهیٌِ کَدک استثاط گیشی تا ساصهاى ّای هشدم ًْاد -

 س کَدکهَسسات قاًًَی فؼال دس صهیٌِ کَدک تشای تْیِ ٍ اجشای تشًاهِ ّا ٍ فؼالیت ّای شْش دٍستذا

 شٌاسایی ٍ احصاء تواهی تشًاهِ ّا ٍ فؼالیتْای جاسی ٍ آیٌذُ تواهی اداسات، ًْادّا ٍ هَسسات هشتثظ   -

 شْش دٍستذاس کَدک ساّثشدی تشًاهِ قالة دس آًْا یکپاسچِ ساصی ٍ ًوَدى ّواٌّگ ٍ ًَجَاى ٍ کَدک تا
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 َای عملکردی مکان یابی فضاَای ديستذار کًدک بر اساس مقیاسگام ديم:  -5-2

دس ایي گام هکاى یاتی صهیي ّای هٌاسة تشای ایجاد فضاّای دٍستذاس کَدک اص سغح هحلِ تا شْش عی هشاحل 

تا استفادُ اص سیستن اعالػات جغشافیایی  ایي دستَسالؼول ٍ 6تش اساس شؼاع ػولکشدی رکش شذُ دس هادُ  صیش

(GIS) تی دس قالة ضَاتظ عشح ّای تَسؼِ شْشی هصَب اًجام تایس ذایٌش. شایاى رکش است ایي فاًجام هی گیشد

 :شَد

ٍ حزف آًْا دس ًقشِ شٌاسایی هکاى ّا ٍ فضاّای خغشساص ٍ ًاهٌاسة تشای فؼالیت ّای کَدکاى ٍ ًَجَاًاى -1

 ّای کاستشی صهیي تا هٌغق تَلیي

ًیاصّای خاص کَدکاى یذگی تِ سس ٍ تحشاى هَاقغ دس هادگیآ تشای کلیذی فضاّای ٍ ّا هکاىشٌاسایی  -2

 تش سَصی ٍ ...دس ٌّگام جٌگ، سیل، آ ًٍَجَاًاى

تشسسی ٍ شٌاسایی ٍضؼیت کوی ٍکیفی کَدکاى ٍ ًَجَاًاى شْش اص ًظش تؼذاد، تَصیغ هکاًی ٍ فضایی هحل -3

 ٞبیتشاوٓجٕؼیتیایٌٗشٜٚ٘مطٝتٟیٝٚ سکًَت ٍ هذاسس آًْا

ساٌّوایی ٍ هتَسغِ دس هذاسس دتستاى ّا ٍ ، ّا پیش دتستاًی هْذّای کَدک، هکاى ّای استقشاس تشسسی -4

 شْش ٍ تْیِ ًقشِ ّای هحل استقشاس آًْا

ًیض  ٍ تحلیل فَاصل تیي اًْا ٍ 2تشسسی ًسثت تشاکن جوؼیتی کَدک ٍ ًَجَاى دس شْش تا هشاکض آهَصشی تٌذ -5

تا  هحلِ ایًَجَاًاى دس هقیاس ّای  صهیي ّای هَجَد تشای استقشاس فضاّای تاصی کَدکاى ٍهکاى یاتی 

 تشجیحات هشتَط تِ اهکاًات شْشداسی ٍ قذست تولک صهیي 

هٌاسة شْش تشای استقشاس فضاّای تاصی تا هقیاس کل شْش ٍ هکاى یاتی صهیي هٌاسة تحلیل صهیي ّای  -6

 تشای استقشاس فضای تاصی شْشی ٍ شْش تاصی

هَضَع دس خصَص هکاى ّای اًتخاتی تَسظ دتیشخاًِ شْش اخز تَافق گشٍّْای ری ًفغ ٍ ری ًفَر دس  -7

 دٍستذاس کَدک

یل شؼاع ّای ػولکشدی ٍ پَشش جوؼیتی هکاى ّای اًتخاتی تشای ایجاد ٍ یا تَسؼِ فضاّای دٍستذاس لتح-8

 کَدک تشای اعویٌاى اص پَشش سشاسشی تواهی کَدکاى ٍ ًَجَاًاى شْش 
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 عملکردی فضاَای ديستذار کًدکتعییه سلسلٍ مراتب ي شعاع : 6مادٌ  

دس جذٍل صیش اًَاع فضاّای تاصی دس دٍ دستِ هستقل ٍ هکول تِ ّوشاُ حَصُ ًفَر، شؼاع دستشسی ٍ هساحت 

دس هصَتِ تؼاسیف ٍ هفاّین کاستشی ّای شْشی ٍ سشاًِ آًْا هصَتِ  شایاى رکش است کِهَسد ًیاص آٍسدُ شذُ اًذ. 

هتش سشاًِ تِ اصای ّش ًفش  2تا  1ؼواسی سشاًِ ٍسصشی دس تاصُ ای تیي شَسایؼالی شْشساصی ٍ ه 10/03/1389

 هقادیش تیاىتستِ تِ جوؼیت شْش دس ًظش گشفتِ شذُ است. شْشداسی ّا تش اساس عشح تفصیلی خَد، تایستی 

  .کٌٌذسػایت  سا دس تشًاهِ سیضی ٍ ساخت فضاّای تاصیحذاقلی است کِ هقادیشی شذُ دس جذٍل صیش 
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 جىس ياوًاع فضاَای مًرد ویاز درفضاَای بازی بر حسب سه  :7 مادٌ

ایٗفضبٞبثشثذیٟیاستوٝ.ضذٜاستدسجذَٚصیشچبسچٛثیوّیاصا٘ٛاعفضبٞبییوٝٔیتٛا٘ٙذٔستمشضٛ٘ذاسائٝ

ٚاستمبیبثذ.تٛا٘ذتغییشاسبسثٛدجٝاختػبظدادٜضذٜٚ٘یبصسٙجیا٘جبْضذٜثبٔطبسوتوٛدوبٖدسٌشٟٚٞبیسٙیٔی

در باسیکذُ ّا ٍ  باسیهٌاطك ًَع ا دستِ باسی گزٍُ سٌی

 فضاّای باسی

 سایز فضاّا

 6تا  1

سال

ثبصیٞبیآثی
ثبصیٞبیسٛاسی

 ثبصیثبٔبسٝ

ثبصیثبتجٟیضاتپیصسبختٝ
 ثبصیٞبیٕ٘بیطی

فىشیثبصیٞبیآساْ
ثبصیٞبیچٙذٔٙظٛسٜ

تخیّی-ٔٙغمٝثبصیٞبیػّٕی

ٔٙغمٝثبصیٞبیٔحّٝای

ٔٙغمٝثبصیٞبیٔبجشاجٛیب٘ٝ

 ٔٙغمٝثبصیٞبیعجیؼی

ٔٙغمٝفضبیآةثبصی

ٚٔسیشسٛاسیٔؼبثش

 ٔٙبعكثبصیآٔٛصضی

 

 



ٔحُ٘طستٗٚاِذیٗ

 فضبٞبیعجیؼتٔحٛس

 فضبٞبیٔخفی

 فضبٞبیٔىث

 فضبیساٜٚحشوت

 فضبٞبیثبص

 خب٘ٝدٚستذاسوٛدن

 فضبیخذٔبتی

 ،سجضتفشیحیفضبی

ثٝ وٛدن ثبصی ٞبی اتبق

تٙبستسٗ

دختزاى   

15-6 

 سال



 ثبصیٔبصدختشاٖ

 صٔیٗثبصیچٙذٔٙظٛسٜ

 تجٟیضاتثبصیپیصسبختٝدختشاٖ

ثبصیٞبیعجیؼیدختشاٖ
ثبصیٞبیٔبجشاجٛیب٘ٝ

 ثبصیٞبیٕ٘بیطی

فىشیثبصیٞبیآساْ
ثبصیٞبیٔحّی

پسزاى   

15-6 

 سال



 ٔبجشاجٛیب٘ٝ

 ثبصیٞبیعجیؼیپسشاٖ

 صٔیٗثبصیچٙذٔٙظٛسٜ

ثبصیٞبیٔحّی
 ثبصیٞبیٕ٘بیطی

 فىشیثبصیٞبیآساْ

سٛاسی
ثبصیثبتجٟیضاتپیصسبختٝ
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ٕٞچٙیٗا٘ٛاعفضبٞبی فضبٞبیثبصیپطتیجبِٖ دس ٘یبص ٔمیبسٔٛسد ٔمیبسٞبیػّٕىشدیٔمیبسٔٙغمٝضٟشیٚ دس

ثبیذثش٘بٔٝسیضیٔسبحت٘ٛعفضبیثبصی.ضبیبٖروشاستوٝٔسبحتٞبیایٗفضبٞبثستٝثٝثٝضشحصیشاستضٟشی

ٚاختػبظدادٜضٛد.

 هَسشیفضاّای آ

)سبختٕبٖٞبیآٔٛصضی(

 فضاّای خذهاتی



 فضاّای اداری

)سبختٕبٖٔذیشیتٔجٕٛػٝ(

 فضاّای لصِ گَیی

ٔتٙبستخٛساویثٛفٝٔٛاد Playroom 3-1اتبقثبصی

ثبٌشٟٚٞبیسٙیوٛدوبٖ

ٚٔذیشیتاتبقاداسی ثیٙی جذاٌب٘ٝپیص ٞبی اتبق

( ٌٛیی لػٝ ا٘ٛاع پیٛستثشای

(1ضٕبسٜ

 Playroom 6-4اتبقثبصی صیش ثٟذاضتی 7سشٚیس

سبَ

ٚحٕبیتٞبیاتبقوٕىٟبیاِٚیٝ

ثٟذاضتیوٛدن



7سشٚیسثٟذاضتیثبالی Playroom 10-7ثبصیاتبق

سبَ

ثبعشاحیایٕٗا٘جبس

اتبقٍٟ٘جب٘یسشٚیسثٟذاضتیاداسیٚسبیُثبصیوشایٝ

سٚا٘طٙبسیٞبآثخٛسیاسجبةثبصی فشٚشوتبة، وشایٝٚ ٞبی حٕبیت اتبق

وٛدن



خٛساوی اتبقٕ٘بیص ٔٛاد ثٛفٝ

ثضسٌسبالٖ

الثیٚسٚدی

 اتبقٔبدسٚوٛدن
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 استاوذاردَای مًرد ویاز:  8مادٌ 

سدٞبثٝاسدٞبییسػبیتضذٜٚایٗاستب٘ذادسعشاحیٚتٟیٝٔجّٕبٖثشایفضبٞبیثبصیثبٞشٔمیبسػّٕىشدیثبیذاستب٘ذ

ٟٕٔتشیٗایٗاستب٘ذاسدٞبثٝضشحثشسذ.)سبصٔبٖآتص٘طب٘یضٟشداسیٚاداسٜوُاستب٘ذاسد(تبییذٔشاجغریػالحضٟشی

 صیشاست:

تجٟیضاتٚسبیُٞبیوّٕیٔحیغی،ضبخػٝتٛجٝثٝ - ٔب٘ٙذا٘تخبةٔٛادٚٔػبِحدسسبختٔجّٕبٖضٟشییب

 ثبصی؛

 ٞبیویفیٔحیغی،ٔب٘ٙذأٙیت،خٛا٘بییٚدستشسیدسعشاحیٚسبختٔجّٕبٖضٟشی؛ضبخػٝتٛجٝثٝ -

-  ثٝ تجبسةضبخػٝتٛجٝ ثش تأثیش ٔب٘ٙذ ٔیٍیشد، ضــٟشیلشاس ٚیژٌیٟبیٔجّٕبٖ تحتتأثیش سفتبسیوٝ  ٞبی

 ضذٜدسٔحیظ؛یبدٌیشیاصٔحیظیبفؼبِیتٟبیا٘جبْ

 ضبخػٝٞبیوبسوشدیوٝٔشتجظثبسٚاثظفضبیی،فضبٞبیالصْ،ٔسیشٞبیتشدددسفضبٚساثغٝثبدیٍشتٛجٝثٝ -

 .فضبٞبیٕٞجٛاسضٟشیاست

:استٔٛادصیشضشٚسیٌشفتٗ٘ظشدسوٛدوبٖضشایظثشایٔٙبســتضٟشیٔجّٕبٖسبختٚعشاحیدس

تشیٗسً٘،اص٘ظشصیجبییضٟشاصدیذٌبٜوٛدوبٖدسثٝوبسٌیشیسٍٟ٘بیص٘ذٜٚجزاةاست.ٔٙبســت؛رًگ-

سً٘دسٔجّٕبٖضــٟشیثبیذٔٛججبتفؼبَضــذٖوٛدوبٖسافشاٞــٓ.وٛدوبٖصیجبتشیٗٚٔؤثشتشیٗػبُٔاست

وسبِتجٌّٛیشیوٙذ.دس٘تیجٝ،سً٘ثٝسجتوٙٙذٜیبایجبدخستٍیٚتحشیهآٚسدٜٚاصایجبدٞیجب٘بت

ثبفؼبِسبصیرٞٗوٛدوبٖثسیبسٟٔٓاست.ضشایظسٙیٚجٙسیتوٛدوبٖٚضشایظپیذایصفضبییآساْٚتٛأْ

 ٚٞٛاییدسٔٙبعكٔختّفدسا٘تخبةسً٘اثشٌزاساستالّیٕیٚتفبٚتآة

ایثبضــذوٝثبفضبٕٞخٛا٘یداضتٝثبضذ؛ثشایا٘تخبةفشْدسٔجّٕبٖضٟشیوٛدوبٖثبیذثٌٝٛ٘ٝ؛فزم-

ٔثبَفشٟٔبیپٛیب)ٔستغیُ(ثشایاِمبیحسحشوتدسوٛدوبٖٔؤثشاستیبفشْایستب)ٔشثغ(حسٔىثسا

.وٙذتذاػیٔی
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استجبطثیٗفشْٔجّٕبٖٚحساِمبییثٝوٛدن

اثؼبدضذٜدسفضبٞبیٔختعوٛدوبٖ،ا٘جبْاثؼبدا٘سب٘یٚضٙبختفؼبِیتٟبیضبُٔ؛ّااًذاسُٚابعاد-

وٝثبیذٔٛسدٞبیحشوتیٚسفتبسیٞبٚفٛاغُػّٕىشدیٞشٔجّٕبٖٚحشیٓحشیٓٔجّٕبٖٚتجٟیضاتفضبٚ٘یض

 تٛجٝلشاسٌیشد.

.ِزاٌیش٘ذٚثبفتٟبی٘شْٔثُچٕٗٚفششساثسیبسدٚستداس٘ذوٛدوبٖاصعشیكِٕسوشدٖیبدٔی؛جٌس-

 عشاحیفضبٞبجٙسٞبیٔٛسدػاللٝوٛدوبٖثٝغٛستیایٕٗٚثٟذاضتیثىبسٌشفتٝضٛددس

دسپٛضصوف،ٔسیشپیبدٜسٚٞب،دسعشاحیٞش٘ٛعفضبیثبصیثبیذایٕٙیٔذ٘ظشثبضذایٗٔٛضٛع؛ایوٌی-

سػبیتٞبیپبسنٚفضبیثبصیاصعشیكدسٔحٛعٝبٖثبخظوطیٚػالئٓتشافیىیٕٚٞچٙیٗثدسخیب

ثبیستیٔذ٘ظشثبضذ.استب٘ذاسدٞب
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 )يیژٌ کالوشُرَا(ديستذار کًدک  شُراجرایی دبیرخاوٍ : 9مادٌ  

ساثظثیٗضٟشداسیثبسبیشاجشایی،ٕٞبًٞٙوٙٙذٜٚسیبستٌزاس،ٟ٘بدِشدٚستذاسوٛدنثٝػٙٛاٖٟدثیشخب٘ٝض

دِٚتیدستٍبٟٞبیٚ غیش ایٗدستٛساِؼُٕتٛسظٔؼبٚ٘تاجتٕبػیٟٚ٘بدٞبیدِٚتیٚ اثالؽ ثالفبغّٝپساص

داسایسبختبسٚٚظبیفیثٝضشحصیشاست:فشٍٞٙیضٟشداسیٞبایجبدٚ

 ساختار دبیزخاًِ -9-1

 ثٝػٙٛاٖسئیسدثیشخب٘ٝضٟشداسیٔؼبٖٚیبٔسئَٛأٛساجتٕبػیٚفشٍٞٙی -

 ثٝػٙٛاٖدثیشضٟشداسیٔذیشوُأٛساجتٕبػییبوبسضٙبسأٛساجتٕبػی -

 ضٟشداسیٕ٘بیٙذٜٔؼبٚ٘تیبثخصضٟشسبصیٚٔؼٕبسی -

 ضٟشداسیٕ٘بیٙذٜٔؼبٚ٘تیبثخصخذٔبتضٟشیٚفضبیسجض -

 ضٟشداسیٕ٘بیٙذٜٔؼبٚ٘تیبثخصحُٕٚ٘مُٚتشافیه -

 ٕ٘بیٙذٜآٔٛصشٚپشٚسشضٟش -

 ضٟشٕ٘بیٙذٜثٟضیستی -

 ٕ٘بیٙذٜاداسٜوُثٟذاضتٚدسٔبٖ -

 وبٖ٘ٛپشٚسشفىشیوٛدوبٖٚ٘ٛجٛا٘بٖٕ٘بیٙذٜ -

 ٕ٘بیٙذٜوٕیسیٖٛفشٍٞٙیٚاجتٕبػیضٛسایضٟش -

 سبصٔبٖٞبیٔشدْٟ٘بدفؼبَدسصٔیٙٝحمٛقوٛدنٚ٘ٛجٛاٖٕ٘بیٙذٜ -

 ٕ٘بیٙذٜدادٌستشیثٝػٙٛأٖشجغّٔیوٙٛا٘سیٖٛحمٛقوٛدن -

ضٟشسبصیٚٔؼٕبسی - ٚٔشاوضآٔٛصشػبِیٚٔتخػعدسصٔیٙٝٞبیسٚاضٙبسیوٛدن، ٕ٘بیٙذٌبٖدا٘طٍبٟٞب

 بٖوأٛصشوٛدثشایوٛدوبٖٚ
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 زخاًِدبی ٍظایف -9-1

 ضیٜٛٞبیاجشاییٕ٘ٛدٖدستٛساِؼُٕحبضشدسصٔیٙٝٚثش٘بٔٝسیضیسیبستٌزاسی -

ٔمیبسٞبیػّٕىشدیا٘جبْٕٞبٍٞٙیٞبیالصْثشایتٟیٝعشحٞبی - ایجبدفضبٞبیثبصیدس ٔىبٖیبثیٚ

 ٔحّٝتبضٟش

وٝثخطیاصٚظبیفٚفؼبِیتٞبیاٟ٘بایجبدٕٞبٍٞٙیٞبیالصْثیٟٗ٘بدٞبٚدستٍبٟٞبیدِٚتیٚغیشدِٚتی -

وٛدناست تٟیٝعشحٞبیتٛسؼٝفضبٞبیثبصیوٛدنٚدسضٟشٔشتجظثب دس ٘ظشاتآٟ٘ب ٌیشیاص ثٟشٜ ٚ

 جٛاٖ٘ٛ

اسسبٌَضاسضبت - اسبسدستٛساِؼُٕحبضشٚ ثش الذأبتا٘جبْضذٜ ٚ فؼبِیتٞب ایاص تٟیٌٝضاسشٞبیدٚسٜ

 یبسیٞبیوطٛسٞػّٕىشدثٝسبصٔبٖضٟشداسیٞبٚد

ثشٌضاسیجطٙٛاسٜٞب،ٔسبثمبتٚٔشاسٕبتفشٍٞٙیٚاجتٕبػیثشایٚاِذیٗٚسبیشضٟشٚ٘ذاٖٚاسائٝآٌبٞیٞبی -

 ستبٚسدٞبیضٟشدسصٔیٙٝدستیبثیثٝضٟشدٚستذاسوٛدنالصْٚد

ثشایثٝسٚصسسب٘یسٚیىشدٞبٚثٟشٌٜیشیاصآخشیٗدثیشخب٘ٝجٟب٘یضٟشٞبیدٚستذاسوٛدناستجبطثبیثشلشاس -

 دستبٚسدٞبٚتجبسةضٟشٞبیسبیشوطٛسٞبدسصٔیٙٝضٟشٞبیٞبیدٚستذاسوٛدن

 : وظارت ي پایش 91مادٌ

ِؼُٕتؼییٗٔیاسسٗاجشایٔفبدایٗدستٛثٝػٙٛأٖشجغػبِی٘ظبستثشحُسبصٔبٖضٟشداسیٞبٚدٞیبسیٞبیوطٛس

)دسوال٘طٟشٞب(ٚدفبتشأٛسضٛساٞبٚضٟشداسیٟبیاستب٘ذاسیٞباجشاییضٟشدٚستذاسوٛدنضٛدٚاصعشیكدثیشخب٘ٝٞبی

٘سجتثٝٚضؼیتثیبٖضذٜتػٕیٕبتٞذایتیٞبسادسایٗساستبدسیبفتٌٚضاسشٞبیدٚسٜایاصفؼبِیتٞبیضٟشداسی

اتخبرخٛاٞذوشد. دفتشغٙذٚقثبأٛسثیٗإُِّٚصاستوطٛس ٔشوضاعالعسسب٘یٚایٗسبصٔبٖثبٕٞىبسیٚ٘ظبستیسا

استجبعبتالصْثشایجّتٕٞىبسیٞبیفٙیٚدسغٛستأىبٖٔبِیساثشایایشاٖ(یٛ٘یسفوٛدوبُّٖٔٔتحذدسایشاٖ)

پطتیجب٘یٞبیفٙیآتیاصضٟشداسیٞبا٘جبْخٛاٞذداد.
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 : ومًوٍ َایی از فضاَای قصٍ گًیی در بازیکذٌ َا ي فضاَای بازی9پیًست شمارٌ 

سٞبیثبصیدسآٖثبصیىذٜعشاحیٔیضٛد.ثبایٗفضبٞبیلػٌٝٛییدسثبصیىذٜٞبثشاسبسعشاحیثبصیىذٜٚ٘ٛعاثضا

ٚجٛدپبسٜایاغَٛدسعشاحیفضبٞبیلػٌٝٛییثبیذسػبیتضٛ٘ذ:

 ساحتٚخػٛغییؼٙیفضبییجذااصفضبیثبصیٞبیفیضیىیوٝلبثُ٘طستٗسٚیصٔیٗثبضذ. -1

 .ثٟتشاستالصْ٘یستتجٟیضاتخبغیدسایٗفضبثبضذٞشچٝسبدٜتشثبضذثشایلػٌٝٛیی -2

 

 .تٛغیٝٔیضٛدوتبةدسدستشسثبضذ -3

 

 

 

 

 

 

 

٘یٓدایشٜثشایفضبثٝغٛست -4

استٚلبثُ لػٌٝٛییثٟتش

ٕ٘بیصخالق استفبدٜثشای

 .ثبضذ
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 تٛاٖتؼشیفوشد.دسٔحیظثیشٖٚٞٓفضبثشایلػٌٝٛییٔی -5

 

ٔتٙٛعاستفبدٜضٛدصیشادسلػٌٝٛییتٕبْحٛاسثبیذاصسً٘ٞبیضبداستفبدٜضٛدِٚیِضٚٔی٘ذاسداصتػبٚیش -6

 دسضٙیذٖٔتٕشوضضٛد.

 ٔٛثشاست.سبثسیثبِصٞبیسٍ٘یاستوٝدسلػٌٝٛیی،ٟ٘بیتاصاثضاسٞبیثسیبسوّیذیدس -7

 




