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 آگبُی زاضین؟ هب چمسض 

  ؟ چقذر از پیشینو و تاریخمان اطالع داریم

  

* *  

   

 حصف ثرؿ ُربهٌؿ اظ کتبة زضؼی تبضید ثَ تصْیت ضؼیس؟:  آیا میذانیذ

  

 فطظًساى هب زیگط حتی اؼن کْضّؾ کجیط ضا ًویفٌبؼٌس؟:  آیا میذانیذ

  

 ضّظ خِبًی کْضّؾ کجیط اؼت ّ ایي ضّظ فمط زض تمْین ایطاى ًیؽت؟ اکتجط 29:  آیا میذانیذ

   

چٌس ؼبل زیگط ، ثب ًبثْزی کبهل ترت خوفیس ثبیس ؼپبؼگصاض کفْضُبیی چْى فطاًؽَ ثبـین  :  آیا میذانیذ

  >کَ چٌسی اظ ترت خوفیس ضا زض هْظٍ ُبی ذْز حفظ کطزًس

   

  *آیب هیساًیس ؟*

ؼبل ذسهت ّ ۴۰یؽتن اؼترسام زّلتی ثَ صْضت لفگطی ّ کفْضی ثَ هست اّلیي غ **:ـ آیا میذانیذ*

  .ؼپػ ثبظًفؽتگی ّ گطفتي هؽتوطی زائن ضا کْضؾ کجیط زض ایطاى پبیَ گصاضی کطز

   

ایطاًی زض هصط ّ ایٌکَ فطػْى هصط ثَ  ۱۲کوجْخیَ فطظًس کْضؾ ثسلیل کفتَ ـسى :  ـ آیا میذانیذ

ُعاض ؼطثبظ ایطاًی زض  ۲۵۰ًبم زازى ّ توؽرط پطزاذتَ ثْز ، ثب خبی ػصض ذْاُی اظ ایطاًیبى ثَ زؾ

لجل اظ هیالز ثَ هصط حولَ کطز ّ کل هصط ضا تصطف کطز ّ ثسلیل آهسى  ۵۲۵اظ آغبظ ثِبض  ۴۲ضّظ 

اکٌْى زض هصط یک ًمبـی زیْاضی ّخْز . لحطی زض هصط همساضی ثؽیبض ظیبزی غلَ ّاضز هصط کطز 

اّ ثَ ُیچ ّخَ زیي ایطاى ضا ثَ آًبى  .احتطام ثَ ذسایبى هصط ًفبى هیسُسزاضز کَ کوجْخیَ ضا زض حبل 

  .تحویل ًکطز ّ ثی احتطاهی ثَ آًبى ًٌوْز

   

زاضیْؾ کجیط ثب ـْض ّ هفْضت توبم ثعضگبى ایبلتِبی ایطاى کَ زض پبؼبضگبز خوغ  :**ـ آیا میذانیذ **

هیالز تبج ـبٌُفبُی ایطاى ضاثط ؼط ًِبز ّ لجل اظ ۵۲۰ـسٍ ثْزًس ثَ پبزـبُی ثطگعیسٍ ـس ّ زض ثِبض 

ضا زض اذتیبض هطزم ( ًمطٍ) ّ ؼیکْ ( طال ) ًْع ؼکَ ططذ زاض ثب ًبم زاضیک  ۲ثطای ُویي هٌبؼجت 

 لطاض زاز کَ ثؼسُب ضایح تطیي پْلِبی خِبى ـس

   

کبهال  زاضیْؾ کجیط ططذ تؼلیوبت ػوْهی ّ ؼْازآهْظی ضا اخجبضی ّ ثَ صْضت:** ـ آیا میذانیذ **

ضایگبى ثٌیبى گصاـت کَ ثَ هْخت آى ُوَ هطزم هی ثبیؽت ذْاًسى ّ ًْـتي ثساًٌس کَ ثَ ُویي هٌبؼجت 

  * . ذط آضاهی یب فٌیمی ضا خبیگعیي ذط هیری کطز کَ ثؼسُب ذط پِلْی ًبم گطفت

   



ّلیػ ضا لجل اظ هیالز ًمفَ ؼبذت پطؼپ ۵۱۹  -۵۱۸زاضیْؾ زض پبیئع ّ ظهؽتبى  :**ـ آیا میذانیذ **

ططاحی کطز ّ ثب الِبم گطفتي اظ اُطام هصط ًمفَ آى ضا ثب کوک چٌسیي تي اظ هؼوبضاى هصطی ثطّی 

 کبغس آّضز

   

ُعاض یِْزی ثطزٍ ضا کَ زض آى ـِط ثط ظیط  ۲۵زاضیْؾ ثؼس اظ تصطف ثبثل ** :**ـ آیا میذانیذ **

  ** یْق ثطزگی ـبٍ ثبثل ثْزًس آظاز کطز

   

زاضیْؾ زض ؼبل زُن پبزـبُی ذْز ـبُطاٍ ثعضگ کْضؾ ضا ثَ اتوبم ضؼبًس ّ خبزٍ  :آیا میذانیذ ـ 

 ؼطاؼطی آؼیب ضا احساث کطز کَ اظ ذطاؼبى ثَ هغطة چیي هیطفت کَ ثؼسُب خبزٍ اثطیفن ًبم گطفت

   

تب اظ  اّلیي ثبض پطؼپْلیػ ثَ زؼتْض زاضیْؾ کجیط ثَ صْضت هبکت ؼبذتَ ـس :**ـ آیا میذانیذ **

ؼبل طْل کفیس ّ کل ؼبذت ۳ثعضگتطیي کبخ آؼیب ـجیَ ؼبظی ـسٍ ثبـس کَ فمط هبکت کبخ پطؼپْلیػ 

  * ؼبل ثَ طْل اًدبهیس۸۰کبخ 

*  

ُعاض کبضگط ثَ ۲۵زاضیْؾ ثطای ؼبذت کبخ پطؼپْلیػ کَ ًوبیفگبٍ ٌُط آؼیب ثْزٍ  :**ـ آیا میذانیذ **

ضّظ  ۵اى ثَ کبض گوبـتَ ثْز ّ ثَ ُط اؼتبزکبض ُط ؼبػت زض ظهؽت ۸ؼبػت زض تبثؽتبى ّ  ۱۰صْضت 

 ۲۵۰هی زازٍ ّ ثَ ُط ذبًْازٍ اظ کبضگطاى ثَ غیط اظ هعز آًِب ضّظاًَ ( زاضیک ) یکجبض یک ؼکَ طال 

 ضّظ یکجبض اؼتطاحت زاـتٌس ۱۰ػؽل ّ پٌیط هیسازٍ اؼت ّ ُط  -کطٍ  - گطم گْـت ُوطاٍ ثب ضّغي

   

ض ُط ؼبل ثطای ؼبذت کبخ ثَ کبضگطاى ثیؿ اظ ًین هیلیْى طال هعز هی زاضیْؾ ز **: ـ آیا میذانیذ**

ایي زض حبلی اؼت کَ زض ُوبى  .زازٍ اؼت کَ ثَ گفتَ هْضذبى گطاى تطیي کبخ زًیب هحؽْة هیفسٍ 

 ظهبًسض هصط کبضگطاى ثَ ثیگبضی هفغْل ثْزٍ اًس ثسّى پطزاذت هعز کَ ثب ـالق ًیع ُوطاٍ ثْزٍ اؼت

   

ثَ زؼتْض زاضیْؾ پبیَ گصاضی ـس ّ اّ ُیبتی ضا ( ضّظ  ۳۰هبٍ ) تمْین کًٌْی :** یذ ـ آیا میذان**

ثط طجك تمْین خسیس . ثؽیح کطزٍ ثْز " زًی تْى"ثطای اصالذ تمْین ایطاى ثَ ضیبؼت زاًفوٌس ثبثلی 

ضّظ تؼطیلی  ۳۱ػیس هصُجی ّ  ۵زاضیْؾ ضّظ اّل ّ پبًعزُن هبٍ تؼطیل ثْزٍ ّ زض طْل ؼبل زاضای 

 ؼوی کَ یکی اظ آًِب ًْضّظ ّ زیگطی ؼْگ ؼیبّؾ ثْزٍ اؼتض

   

زاضیْؾ پبزگبى ّ ًظبم ّظیفَ ضا زض ایطاى پبیَ گعاضی کطز ّ ثَ هٌبؼجت آى توبم  :**ـ آیا میذانیذ **

خْاًبى چَ فطظًس ـبٍ ّ چَ فطظًس ّظیط ثبیس ثَ ذسهت ثطًّس ّ تؼلیوبت ًظبهی ثجیٌٌس تب ثتْاًٌس اظ 

 ع کٌٌسؼطظهیي پبضغ زفب

   

- ؼبظهبى اهالک  - ّظاضت آة -زاضیْؾ ثطای اّلیي ثبض زض ایطاى ّظاضت ضاٍ :** ـ آیا میذانیذ **

 ضا ثٌیبى ًِبز( چبپبضذبًَ ) ؼبظهبى پؽت ّ تلگطاف  -ؼبظهبى اطالػبت 

   

 اّلیي ضاٍ ـْؼَ ّ ظیط ؼبظی ـسٍ زض خِبى تْؼط زاضیْؾ ؼبذتَ ـس:** ـ آیا میذانیذ **

   



زاضیْؾ ثطای خلْگیطی اظ لحطی آة زض ٌُسّؼتبى کَ خعّی اظ اهپطاطْضی  :**میذانیذ  ـ آیا**

  *ایطاى ثْزٍ ؼسی ػظین ثطّی ضّز ؼٌس ثٌب ًِبز 

   

فیثبغْضث کَ ثسالیل هصُجی اظ کفْض ذْز گطیرتَ ثْز ّ ثَ ایطاى پٌبٍ آّضزٍ ثْز :** ـ آیا میذانیذ **

 هطاٍ ثب هؽتوطی زائن ـستْؼط زاضیْؾ کجیط زاضای یک ظًسگی ذْة ٍ

   

حکوطاى ثط ػلیَ اّ ـْضؾ کطزٍ ثْزًس ّ اّ  ۲۴۲زض طْل ؼلطٌت زاضیْؾ کجیط :** ـ آیا میذانیذ **

هْضز ـْضؾ همبثلَ کطزّ ُوَ ضا ثط خبی ذْز ًفبًس ّ ػسالت ضا زض ؼطتبؼط  ۲۴۲پبزـبُی ثْزٍ کَ ثب 

لیْى لیطٍ اًگلؽتبى شذیطٍ هبلی زض ذعاًَ هی ۱۰اّ زض ؼبل آذطپبزـبُی ثَ اًساظٍ . ایطاى ثؽط زاز 

 زّلتی ثط خبیگصاـت

   

هي ػسالت ضازّؼت زاضم ، اظ گٌبٍ هتٌفطم ّ اظ ظلن  :لجل اظ هیالز فطهبى زاز  ۵۲۱زاضیْؾ زض ؼبل 

 طجمبت ثبال ثَ طجمبت پبییي اختوبع ذفٌْزًیؽتن

 


